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ψθαα ἐξερβανεα, 
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18 ΔΩ Ρ ἰτ|5 4 ὰπι ἴῃ ρτίπια ργαίεῖτα ἔπεγίης, οχυγομλα αἁ 
᾿Ἰρϑοζοπι ἐρηοΐα ἀοοςθις,, 

εὐ Ὁ ΠΝ ιὐβίδνων 

Απηο Μ. Ὁ. ΥΧΊΧΎΤΕΝ 

τς ΕΝ 
ὶ 





ΨΩ, 

ὺ 

Ἅ εὐνὰς τὶ εἰθθις 1 5΄..κ ὃ ον Ὁ 
τ ὁ ΝΑῚ 

ΕΝ ἘΠ σου ΠΟ ΝῊ  Ἴ  ΡΑ, 
τος Ἰχαπὸ αὐ Ἀεπαπι, λαοὶ Βαυαιια, ὃς ΕἾς- Ὁ, 

ΠΡΟΣ ᾿διοτάτιι μάτεάι, κο ἢ 

ῊΝ ΟΥ̓ ΌῚ Ὁ Ε Μ ᾳιδιη ρέᾳ ἐςτοσις ομλη!- 
ἐδ Υς Ὀὺ5 νογάσοπα ΟΧ ΕἸ πηδυ τ ἀπτι αῖτ5,8ζ 40 ὰ πὶ πλ8- 
π  σπᾶ οὐπὰ ἰδ άς, πος ροτιΠΠπγαΠ1 Ποπηϊης, ἀρ πιιπι 

Ἢ τα ἀτοδαῖς, τάτη {δ ν ογίτατὶς ΠπΠἀ]οίδτη οἵ οάτηηιιο 
πε δ μὰν ρΥςφοΙριμαπ οπη15 μπξοσὶς ἄθοιις ὃζ οὐ απηθπέμ πὶ 
ἜΣ σοηίοτς πα Ἰσαμῖς. πὸ γογὸ ἄθοιις ὃζ ογπαιηθη- 

"ἧς Ὁ ῦΣ ΞΘ ΘΝ ΕΣ τ ἈΠ οσία νοσαῦς νογίτατομι πΌ (Δτ|5 οἰξ, απ πα 
τ δουίαας ποηπῈ}ΠΠ ργοστοῇι Ππεντ οαπι, ἈΠ ξΈοτίας δηἸπηᾶτη ἀρρο]]ατο 
πόη Δα δίταγίης. Ηρ αιιτοπῃ αι} ἀϊχεγιηῖ, εαάοπι σοττὸ ορεζα, ἔ4- 
Ῥυϊοίας αηποτίάς σούροτγίθιι5 ᾿πδηϊπγατὶ5 σοπηραγαῖςς ἀἰςὶ ροήπηζ, 
Ἔξ δζοπη δά όο ργεγιοία ἤμιιπὴ {{ ν ογ  τὰ5,Π ἢ ΠΊΪΓΠῚ οἱξ ἢ Πα σπη- 
4πο ἈΠΈοτγ Δα οἱ τη ᾿λαἀάγαητ, πλῃς ἰητοῦ ργαοι ρα οἰπ5 ἰαιάς5 ρο- 
{πεγυητ : ρογιηάς ΔοΠ α15 Πα Πηρίδπι οἰ! ταῖοπὶ ον ργαϊξαητιηι - 
τα ΠῚ ΔΙ] 16 πὶ ὃζ ὉΠτηὶ νἰγζατις σοπούς σαπλα] 4 τ1ΠΠπγπ πὰ ν γι τη, ἴῃ 
ἐα Βαδίταητοιη, ροιΠηπλαπι ΙΔαάατος. Α Οἱοούοης υϊάςπι σοττὸ ἴπ- 
πρηθς εἰσ 15 ἈΠ ποτίσαι ἔοι ίτατεπι οσπαητο, ἰδοηάο ῃϊο οςοο 
ΡΟηΪταΓ: 4111 (ογῖθις, ΕΠ ἑΤογία, ΓΟ 6» ΟΥ 4772, ἐμχ ϑϑγέ α], τ] 

δ, ΟΥ ͵ Δ, Ῥ, ΟΊ [7.4 114, προίκα οί ιῖη. ΝΒ] ροῦτο οἱο νογίτατιβ 
ἴαςς ἀπ] οας, «απ άοπι Αἰ δὲ ἀϊσεπτοιη διιάϊπγι5. 564 αυὰπι οαάοπι ἤς 
Ρότεης, [ἃ νεγὸ ΡοΪγθ ι5 ρα ]οΒοιτιπιὸ οἰτεηάϊε: Π15 (Π| Ογάσαπι οἰτι5 
(εγπιοποη Βοης ΟΧρτοπ) γογθ 5, ζ)εγήίίοηα πα Ήγ γ21}1 οἱάφίν Ρο-: 

γηγ τ γ74χ 1747 οἶδα  ο δ, ροομεάγηημε γμαχηρμ {12 ἐγίφηηβε. 
Ὁ χάρη φημ 77 ογλγιθς 1Π{4771 ΟρρσΉ δ, 1,4 ἨΟΜΡ147172,4792 7,716 «ον 712. 
ἐ2εμραἰλγεῖν σόα σά μον 45. ἐαη ργὸ γμοπά σοῖο [6 ;, πο(610 μονροάο Α᾽767 
ἤρα μον (2 1π ἀπίνηος ᾿ο»ηἼη4 [6 1 ηη44: 4ο ἱμογάμη ημλάρηι ὀχ οηρο- 
γέ, γη 79 {Π| ροΐφης οὔσηι, “π] γα μ972 τεγὸ, μο χη ΓΝ ἐομεὐγν, οὐϊεοέΐ4 
αι απάφηε ρα ρεγ [ὁ ργαηαίοί, ἔθ᾽ ΣΡ μη», γρομἀ οί ἐλρηρμσί. Ἴδπὶ 

4.11. 

ὯΝ 
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Ροτοης αὐτόθι ]ασπι τ Ν γίγας, ποπ ἀπ ίμπτ οἱξ φαίη ἢ ΤἩμπὸν ἀϊά ες. 
οἰὰς5 αδυίας ποπιίπο ξαΠῆςτ, αἰ σααπάο ταηάθπη τοιπὶ Ποη αὐξατα. 
ταητὶπι [δ ρογαξλιγα οαπὶ ἔπος. Οτιοα αι παϊηϊιη ἔδοογῖτ (ποτ΄ 
486 ἐπ ΠῚ ἰεσίπηιι5 ΘΔ ΠῚ Αἰτιπ) ΖαΘΠΠ].4Πὶ ΒΠξοχίοιτη δα ταοηι ἃς-᾿ 

οὐατίοποπι [ Ρπη ΠΠΠ0)π ἡ οἰ σαν ἀς {ΠΠ|5 ας ἴῃ οἷα νἶτα ἰσραητατ, 
ἀαδιτοηγις, οαπὶ πος ἀς Αὐπεηϊοπῆθιβ,, ργόρτοῦ πα πη ΟΧΙ πὶ, πος. 
ἀς Βταπέα, χιὸ 1 ἔς: φα]απηϊτατὶδ διιτοῦ δα Πἶοτ, τηϊητις νογὰ [ουῖ - 

ΡΠῆς. Ω ποπιαάπποάιμ ἰρίτιγ ροοταβ νη]ου 4 ἀοο ἀδαΐαις ἀϊποῖ- 
(ἃ ἀϊιοτῆς ἴῃ Ἰοςὶς ἀση οἴ, (ς γηπ 4110 ΠηαρῚ 5 αἰὰ ΠῚ το 815 ἀς- 
Ἰςέξοταγ,αΠτρηαγο ντάθηλι5: ἔτ 41] Υ̓ ΟΥΙτατο ΠῚ, 4114} ῬοΪνθῖι5 ἃ π4- 

τιγα πιαχίπηατη ἄσαπι οβδέξαπι οἵἵο τγαάῖς, ἱπ ἈΠ Ἔοτία ὙΠαςΥ ἀϊά ς 
Ρταορυδ (ςἀςξπὶ ΡΓσοιραίπηιο ἀοπη οι πππη ρο πα Π{Ὸ ἀιχοτῖς, ἢ]- 
ἰς ἰρίαμηγηογίντ ὁρι που) μας ἤπο ἀϊέζο {δ ογιθοηταπ ΠΡ οὈ τ. 

ΕΝΊΙΜΝῈ ΚΟ οοπεῖριτ Βεο ποίεγο Πηξογίοο (πο ἔοσιαῆς 
ΠΕ ΎΗΤ, ρυίποαρϑ εχ αἰ 115 ἴάτῇ Δ ἈΠῈ) ντ σιὰπι ρα ομηπίδθι5 οἱ γο- 

ΓΑΧ, [πὶ πιοπάδοοπιν ΠμΠῚ ὃζ Αἰτεγα πὶ ἱπτογργόγοιη, να] ροτὶ ας τἄπη" 
ΠΟ ΠάΔΟΟΠῚ ἱπτοΓργοτατι οΠ ἘΠῚ, ΡΓς 1115 οτηη θι15 αΠἘοτῖςῖ5 παξξιις ἢ. 
Αοππίγαπι ςοττὸ οἰξναῖς, τατὴ [πγὸ Δαἀπιοη!οπτοιη, ΓΙ πη ΠῈ ταύηφη ξα΄ 

ἔς αιιὶ τὰπῇ ᾿πἰ ιιᾶμη ἰτι5 (Ό γα τα π ογάζιι5, Γιατὶ ὃ πχεητί γί, αὶ αγα:- 
οὗ γοῖᾷ ἀϊσεῦοῖ, ΠΟἢ ρογπη γί πη : (6 αι α νεγὸ δ ἢ|1ο (οτῖρτα εἴΐεπε, 

1ὴ οἀ8 4185 πηθηάαχ ἱπτεγρίοζαζιο ὁσοιραγαῖ ἰςᾶος (ΠΕ τσ Μ1- 
ΓΕΠῚ τὰ ΠΊΘἢ ΠΊαρ 5, οἱ" Πὰ (Α]τοπὶ 4111 ἂὐ ὁ0 τοιηροῖο (1 εἴ, ροίξ παια- 

ταπ] ἃ πῆς {Π|4π| Ορογαπη, 1 ἰΙοοο5 ΠΡ] ΓΙ πιος ἂο ργορὸ ἰηβηΐτος 
οπιοηἀαγαιη) του 15 ΟΡ οΓ5 ᾿ητογργοζατιοηθτη ΠΟΌ]5 ἄςαιτ, ΡΑΓΓΙΠῚ 6ο- 
τα η ἀοπ ραΓΓ ΠῚ ΔΙ ογιιπὶ πιο πἀδοίογαῃ ἰαδος Πιΐς ἈΠ τοτΙα αἴρεται. 
ἔς: ρογίπάς δο1 Τ ΠΟΥ 4141,“ιιοτῖο5 ἱητορταπη ἈΠ ΠΠΟΓΙας οἰ σοτριις ἃ 
αἴαοὶς δά 1 ἀτίπο5 τγδη τοῦ, ἔαταϊς αι απητηοο τηδίιιῃη Πξι 4 εξ, 
ΟὐυἱἹά οηῖπὶ ΔΙ 41: ουδίξαθας 411 γοέξαδιη ν ἰ.π| ἃ της τηοη!γαταπα (ς- 
Ζιυογοτυτὸ Νάγη ἢ ν εἰ ἃ πης,ν οἷ Ὁ [10 φιιορίδηι πιοηηέγατα πο ἔα - 
(οτ,ετγαῖ ςοττὸ σα Πὶς Παοαιίς ΠτοΥρ ΓΟ 5 (ργαίοστίπι νὈ] Ρεῖ ἀθιία Εἴς 
τάγς ἀϊοὶ ροοι) ΔΙ τα ἀϊρσηι5 γοηῖᾳ ΟΧΙΈΠγοταγ. δ6 4 νογοοῦ ἴὰ- 
γγρη ἢς, ἢ Τ πον ἀτή! ἕλταϊς "Ππ4 εἴς ἀϊχοτο, εἰ άσιη ὃς ΔἸος χιοίς- 
ἄδτη ΠΠογίοοβ οοποχίοϑ ἔατο ες αἸσξάιιπι {τ: 44 Πηι15 Ποη ΓΕ] 46 πὶ 
οδίσιτο ἐογτηοης νῇ διογίης, [οἀ σαὶ ργα, ΤΠιον ἀϊάςο ναἷάς ροῖ- 
(ρίοιπις μα ῦὶ ιοατ. Ὁ πππὶ ὁπ] π} ἀς ἰοττηοης ὨΙοηγΠΙ Ηαἰ ἰρατηαί- 
(ςἰ(ντ πυης ἰῇ ΟΧοΠΊρ πη ργοροηδπη) ἀϊςοτο {ΠΠπ|6||ποατιοοητίρίς τὰ- 
τηο 1ΠΠ] ντ 411 ΡΟΙῈ Γι ἀριιτη 1 τί πίταῖο. οπὶ ἀοηδατ, 15 Π104; Ποη- 
ἄἀλοὸπη ρ]ογιαιιο ἴῃ ἰοςῖ5 ἱητογργοτατίοηοπη ἀφάοτγίτ; ὃζ τὰ σαί άοπὰ νῖ 
ἴῃ Ρίο ορογῖ5. Ππηΐης ΘΠηΠἰπο σοητγαγία ἀριιά ντγαηυς ἱπτογργοτεπι 
τὶς φαα ἃ Ὠἱοηγ ἤο {ογθαπταγ ἀπά ίαπιι5. Ὁ τ111Π} ἀιιτοπῃ (ὩΒΙΔτιις οχο 
Πππῖπς βαογῖτ Πΐσ ΟΓΓΟΣ ἴῃ ἐὰ αι ποι! ΠΙπγὸ ργοά τς εἀϊτἰοπο ( ὰ πιο 
αἰϊχαος φῃτὸ ἀπηΐ5 ἴῃ Ζιο4π| Πισογιπὶ ΘΟ ἢ Ἰα πατιιη Ρατοίαέϊι5). 

͵ 



ἐν. 

εςοδ αἰΐαπν πὸπ ρεόοα! ἃ Πἰπλίης,, 4αὶ ἴπιτα χύσηας ἐροέξατοτ: οἴ: 
τηοαὶ ςοττὸ νΟΥ ΙΧ 4[{{| ρΡογεητετῃ {{|4Π| ἀοπηϊηδγη Ν οὐἰτατογη(φυδηι, 
ἃ ΡοΪγθῖο ἀδβηι νοοδεϊ «ἰΙξξιπη οἱἘ ) ἡγασὶς οἤξεπάοτς ροῖϊε νἱάδατυτ: 
4.14, 400 Ὀἱοηγῆμ, ἐρίδλιη βόοποσε δθοῖς, β ἴῃ (ογτποης [υαξῖπο {ΠῚ 

οτἰρίτατ, ὃς ἐπ ̓Μξοσιδπὶ τγϑῃβξο τας, Ζαιπ οηΐπὶ (οτγίθας Ἰοπγ Πιι8, 
ὡΨ αἧς[ἱσορκαις] καυϑιυδούοϑοη τίου ἀληήϑηαν πωΐτες ὑπολαμιβόύ ουδυ,»»- 

χίω φρονήσεως τε Κα σοφίας οὔσων : ἃς (οποης μας νοτθα,17 χιρεφη[ 1» 

-[ονὴε] [τη {6 ον ἐλ δ ογρηδς ΑΥ̓ΡΕΥ  ΊΉΜ, ὅ 4 ργμάδΉ"ὰ {ἀρΐφη- 
τἰδηηθ ρΥϊοίρέμεη 6}: φαῦτα (Πα 81} 1 Οηγ 9 {πο Υ οὔΐξατοπι Πο- 
“ποίς αἰῆοίαῦ, εο τρίδπν ἐδ οπι1}14 ἱητεγργετα δ ρο] ας, δὲ ἴῃ αηἴο- 
ἀἰατα ἴδια Πἰξογῖδϑ τγαπβἔοττ : φάτ οἰαβ νοερὰ ας Πήτ,)η φηῥμο [[]- 
Πονη»]  ΩΖΣΙ (ἀρ ῤρλαήηο ΡΥ ΠΟῖΡΙά γϑοόλ οι οήρηδς 

-ἐγφαίλγησ: Ὁ α[4Ὁ δὴ 11}] ἸητοΥρτ δτὶ τάτν ΠΟΠΟΤΙΒ Ν ουῖταβ ποτ τ Ποα 

“γί ἀοθαταγ} ΠΟ ἐαυϊάοπι ἤος᾽ ογοἀ ἀστί τη, (δ Ρεΐ ἱπηργα ἀεπείδην, 
:τάπι αγαϊὲ ας 1114 πγοτάτιτη οἵἵο ἀἰχογίηγ, δα] πὶ γέγὸ ἱπεογίπι μος ὃ- 
ταῦ Γεααμταχα τοτίῃ ς᾽ οροτίς ἰἠτεγρίοξατίοηϊ ἀαρατίαπλ,, ταἠ ίαῃι, 
μαι Π66}1 νεγαΐχας ἕαταγα, ἢ πο ΠΕ αι! ἀεηγρίς η πο ἀε Ν εγίτατο 
ἀσοθατι Ισςι5,γοτὸ ἀπτουργοτατες ἀάθάταν, 0 0 

ϑοάςφηϊπί; ἐπιροῖῦτο τὰπ ἀξ πο δι (δρήϑηι, ἰῇ ἀπ οὐὴ πιο ἀφάιχιεξ 
δὰ απ Τ᾿ που αἰ ει ργοίςα Ν᾽ οὐίσαξοιη ἀϊχι ὁδίεγαδπεῖα, ὃς αιιάπι, 
ντ ΠΑ ΧΙ ΠΔΠῚ,[τὰ ρΓΙΠ]4Π} ὈρΡΟΓΙ 5. Εἰαὶς 1Δυνέοπη ΠΈάτα] :τοτηρα εἰ ντ- 
[τάν νοἱ ροτίις 41145 τ], 1ΠΠἘΠΠΙπ.Ὲ ργίποερ5, ργοροηδπη : Πς ΠΊὦ 
Ἰάεο ἀϊατίμϑ πῃ δὰ ἱπη πιο γαγὶ Οχ ΠΕ] Πη65, αι δά, Δα 4ι14πὸ Δ} 1114 τγδηΐ- 
Θ4ΠΊ, ἰῃ πηφητεπὶ Ποῖ γεηϊαᾶτ, (ὐπΐπαπι ἱρίταν ΤΟΥ ἀϊάεα; ἈΠ ογία: 
ἰδιιάϊ (δου άτιτη Ιοςιπὶ ἀαῦο ὶ ΝΝΟΙ γπῖμ5 τἀπτὰτῃ (6ἀ τγίαπὰ Παναΐ 
πηφητίοη πη ἔλοίδτη. Ὁ προ Πδτη Πὲς Πτητ ὃ τε ρίοχ ργιάςητία, ἔπις εγῖα 
Ῥίι ἀέῃεῖα: σεπετα. Ργα ἀθηεία: θη πὶ να] οἰα1}15,ν 6} ΒΟ Πἰσας, ν οἱ μιἔσ- 
ΤίραΣ, ΠΊΠΠΤῚ οἶπ5 Ιοοἱ πλι]τὰ ΠΟ 8 Ἔχοπιρ ἃ ἐπρρεάϊταητ. Οὐθι5 ἄς; 
ἰδιιάτθιι5 φιιιπὶ ἀπ διτατίο πῸ}1 το] ἰηυδτυ, ἀς πος ἀπ ταὶ ροτοίς, 
“ια΄ ΠΔΠῚ ΘΑΓΙΙΠῚ ρου ΠῚ Π.ι1Πη αἰτι5 μη ξοτγίατη σοπηπηεηάοτ, Α ἀ Πης σε- 
τὸ σαοά ατείποῖ, Παπηη6πΠ ἔστε ρατο 4 παι Ποα αἰοητίατας, ππἴο- 
τίσαπη ργαἀθητίαπη ποη (οἰ τη ρ]υγῖθι15 πὶ ἰοςοὶς (4 ρτορεοιποάμπιπη» 
νθίφας οἰποείςοτς ἀϊσοπεί, Ὑεγὰπι ἤχαῖς Εἷς ἱπίξες δα ταητὶ {{ὰ, 
4αδητὶ ἀπάγαπι το Πα αγα πὶ δἰτεγασγα {1ἃ εἰξ, ν οἰ οἰ} 18 γε] ΒΕ ΠΠςᾶ, 
Ρταἀφητια) δοίοπάα ἤτ,1 4 ἐρὸ αἰϊούαπι ἱπαϊοϊο, ργαίεγτίμησας ταο,1}- 
[ΠπῚΠ 5 ρεϊποθρ5,Γ ΕΠ Ππααεηάμτῃ εἰς ἀ!ολτη.Ο εἴτ οηΐπη δὸ ἤδη τάη- 
τατη ΓυΡτὰ ατάτοπι, [δὰ οτίαπη ργά Πλυ]το5 δἰ ἰοδ Πάτη πιαίοτοβ ργΠ5 
οἱροβς,ρο Πᾶς, ταπη ἀϊσπα ςοττὸ αι αίξο μας εξ νι ἀθέμτ τη 484 14 ἐχ- 
οἴσοᾶς, αι ὰτῃ ἰοδείοης τᾶ, ἤουτ ὃζ αἰἸογαπη οπιηϊατη ρχίποῖριμ, ἀ[- 
ση115 Ε“Ἐ ργα 4ιιοιι αἰϊο ἰογίρεογε Τ πον ἀϊάςε9. Ας ἔπητ χυϊάςιι ὅζ 
ΡΙογάαας αἰϊα αιια δηηρίατι ἰαιἀαπάϊ εἶτα ταατετίαπι ργαθεδητ: [οά 

ἢ {1}, 



Ἔσο σατη 10 Ποιοίμοπδ5 εἷἰὰς τος πο νοτδὶβ “δὰ τοῖρῶι ΔΙοοῖς 
Ποπογοπι, Ὁπηπο ΘΠ ΤΩ ἜΧΈΡΟΓΑΓΟ Ροῆς ἀΐῥο. Οὐ πάδξιπι δηἰηὶ 

Βος εξ, Ῥειποιμεποηη, ΒΠξογίουπι ΤΉ μογ αἰ ϊ5. ΟΡ ΟΘἸ65 τηάπῖι 
ΠΤΡῚ ἀοίοτίρηητοι Τἀπτιη {π|6ὰ (οπεςητία) νῈ φυ ρίαπι πἡὀεϊτὸ ἀϊέξω- 

τις νι δατυγ. νπαπ απ 486. ἀοἰου ρει πο πὶ γῆ 5 ἘΠ ἐθιη]]) ἐπ Ἱπ{αν' 
ξαῖς: ἑὰοόχμιε Ρεῦπας εἴς «οῇ οὗτο ἵπτιας σαροπαία Ροβερδαῃι κεϊί: 

Παοῦεῦ, ᾿ σοὺ δ. ἐν Οὐκ ρος ὌΝ ἋΣ 

Ως υππὶ τα ἤπε, δυάοβοι το, ἀπορεῖ: ΡΥΠΊσΕρ58; Ἰλυτο στ 
σοπάμμηι τοτὶςβ μθης, ἐοθιρειδίμι παοτίοβ ἡΠυμν Ἰθομιοίξιεῃς5 πχδηιι 
(υδ(αινας τ65 τη] ΓΟ Π ΙΟΥ 5 Ιαθοσὶς ἰοηρ!οτίίᾳυο: τοπηρογίο, οἰ) ἀοίοει- 
Ρῆτ. Οὐ μη δαὶπὶπλαϊτα ἴδπὴ εἰδὶ δά ριυ ἀοῆ ἰαπι οοιηρατάπάλιῃ Δά- 
πα πίσα Θηταγ,, ταπ γογὸ τὰπὶ ὉγογΑπὶ (οὐ ρτοῦὶβ μαὶμς Ἰεξεϊοπεηι, 
τα πτα Π τοὶ ἐαὶς δαταϊηϊσα απ δα ἀϊσαγιπη τς ἄϊοο, ντ ΡΑτοΓΠΑΠῚ αιῖ- 
τάτησῃο σἰογίαπι μας ἴῃ ρᾶγῖα Ποὴ ἀ ΠΑ ΕΓΕ5 πΚΈΒΩΙ (ςἃ ετίδη ἢς {- 
Ῥογάσατι5. Ο πο γε δὶ φοητίηρατ, ὃς, ροΙἘΠιιΑπα ΕΡ] φοπεῖρ ογίτ,άι 

τάῆτο θόηο ἔτι Γδὲ ἄδτιγ, 6. Ορι. Μάχυνοῖα ἔλοϊο, (θπ}- 
οΡέτγαας ἔλοϊάτμη: {υίρρε 481 πηρας οτίϑ ἘΓΡᾺ ται Πὰ ΔΌΠΠῚ 

οδίςγιδητία,, (οὰπη ον οἷτ5 ταῆτο ρυϊποῖρε ἀϊρηας 
γιγζζαζῖοβ, τὰπι οῦ ιαάληλ! [ἢ τῆς κρδοξοα) 

διυροίδνι ἴς ἰῇ δῃϊπιο τςῸ 
ἱδιλργιά ἐπ ἀοῆ.-. 
᾿βηαιογ, Ὁ, 
ἘΟΥΕς δ το 

Ὁ, Ἐ. ΣΆ πρσϑνα ἀράδα 
τ Ηξῃσ, δίςρἢδημ, 



Ἶ- λα 

.ἐ ἬΝ ὩΣ ὮΝ 41 8. ΡΤ; ἐζὰ Ἂν εἰν 5 

ἴτ᾽ Η ΝΑῚ ΠΝ Υ :: :2 ς΄ Ἐ. 

γι πηιρίβητιᾳ ἐτιηξ τς, Ρίῃ δ᾽ ΦΘΑΜΕΚᾺΚᾺ 
ΤΥ{{ΥῚ 

ΠΈΡ Ὁ 
} " « 

ἙἘ τὲ τπ1Πὶ Πιοταπε ΠΠέγα τὐς,, Το τ πὴ ἐΠατὶ πιο, διέιες ΠΣ 
Ὁ ἐΕ δα ἀείη 4] πρα ἃ της ἔρις τἐϊερεη4ο ἔα ἔζα:. Μίτάς ἐπί πὶ χυαίαπι 
Ὁ ῥα ΟΠ Πὲς (ρατϊοτίθας ΔΠΊΟτῖς (1 ΙΑ Π αἰτίας Δυτγίδι5 πλοῖς ΤΩ {ἘΠ]|Δ- 

, ἐπεναὺ ἀέτηὐπυ!ου]ο(ης {ς ποίοις) ΙΔ δά πης ργαξεῦ ἐχρο- 

ΤΩ 

᾿διατίοπείη ρόπιρη τε. ῬΥΟ αι τὰ πγδη ΠΟ ἴσους ἃς ἰαΠὶ ἃςοόρίο, ὅζ Ῥτδι 25 εἰ] Πτη- 
᾿σύϊατος 450, δὲ ἀγτίδωφον, Ὑ ΠΟΥ ἀἰ ἀςπι πὲ ΠῈ 1 ἀείπιπι, νπὰ σαπὶ Ογάςο,ν ς Πτπη 
“ματίο. Θυ Φηι ὁπ πὶ πηι τ ΔΡῥεΙ!όπα, ζυϊας ἀς δέει Ππλαχί Πηῖς πιεὶς Δ τῖθυ ο- 
-ἀιέϊοι 5ὲ φοΥΠι, ἀπ ἀγλ ς γπάϑηὶ {πεγῖηΐ, {ο]τεῖτοῦ πάατος εἱΐξε ςοηίςθ15,Πο- 
οἈᾺ ϑέδι πὰς Ῥαπίτεθίς. Οὐ ἄϊςο, ἐοποῖζοῦ Τηχὸ, ἢ ἀππεάχαι, ἤθη ΟΥ̓ΠΙΠΟ [Π-- 
ὉΠ Τατογ Τῇ Ἠ δ ορέῖς Φο[ιδατς πλς Τα ἀἸςάυο 15, παῖ ΤοΔ ΒΙπις, δοδιοτῖς, Οὐφηζας 

᾿φυϊδοηὴ δέτε  Πιοηῦ ἀὐΐ Πἰἀότές 1105 ργουούδιε ἰΔθοΥ, νοὶ ἐχ οο ροῇ!5 ἐοηϊςέξιι- 
“ταίη ἕάζοτε, ααδα ποη ἀἤλτοιηες ἱπτο 1, ἃ της 4115 της ἀτα ἢγεπηῖς ποξειθιις,1η 
τηςάϊο Α χαϊοηῖς τορπο {6 Δ] ἃ πὸ Γιξταπτ, Οὐ (ἸπαιΠςς)λάςόῃε τς ἰαςυῦτα- 
τίοῃς5 ἱπίεπηροίίια ἀοἰοξαθαπεὺ ΜΙπί μὲ νοτὸ τς ρο ιατη ἐγ ρορταρῃίςα το- 
τῖι5 ἀϊατηὶ τς προτὶ περοσίλ γαγίδϑ5 ἴῃ ρατῖα5 Δ ΠγμΠὴ πηειιπὶ ἀπ γαχογδησ, 
ΡΥαῖοῦ ποδτιγηας ΠοσΑ ΟΠ Πφας θΔτατ ὁ Οζα ΕΓρῸ ἡ Ἰ- ΠῚ ραττ ΠῚ ἀΟΓῚΪ οἰΠη νὰ- 
ΤΙ15 ΠΊΘΔΤΕΠῚ ΟΡΕΓΑΓ ΠῚ ἰΠσΟΠ 15 Αἰ ΓΟ Υ Δ ΤΙ15 7 ΤΙΧαταΙ5) ΓαΠΊΠ]τατιι5, ἀἸρ]α ἀ]ατι5, δὲ 
γΑΓΙ5 ΓΥ̓Ρορτ ἀρῃςῖς οἰῆς!5 δὰ (5 πη οἴῇοϊο τουϊποπ ας πιπέξις, ρατεῖπι ἰοσὶβ 
ΤΠ] Πρ Ἰςῖα ποροεῖα ςάχιε Ποη δάἀπηοάμπντηὶ ἰποιπἊα Ἔχ ατιδ ἔπ ἀεπλιιηι 
αι τοποῦτα ορρτο σης, αὐ τεςορῃ!οποπὶ ἱπτογρτοδεϊοη 5 Ψ 4115 ( Ῥ.}]1πὶ 
οἰ] σοῦ ἀπίπη! το] χατοηςπη) πὶς οοπζογοθαπΊ. 10] ἔαρο πὶ σοπείπροθας, ἀϊπη 
ἀππταξξιιπη ἂς γε] θεῖ ἔρατίπιπι δηι πΊαπα τος ]ΠΠροτο ςοματο, χασμώοϑαι καὶ σχϑρδινῶ- 
εϑα,:ἴχρε οτἰδπη, ἀμπὶ ἤϊης Ιοςὶ Αἰ ἐσιΐα5. ΓΉΌΠΟΥ ἀϊ4οἱ οδούτιτα5 ἀπ  πλμπὶ Δηρογοῖ 
δι στας ἸΔτοῖ, Π]Ἰης το ΠΠροΥ 5 Δηρι ΠΕ: ρτεπιοῖοηξ, ἰλίγζαν χαὶ σχοτοδιγιᾷν. Ἐςαμ τς 
πλεὶ τα οτοδίτ,ῃας Ἰοροητζοπη, Πα] [ας Πηπηοὺ δ1 τ θεῆς ΠΟΙ Πα οτο 10. 5.4 [4 τὰ-- 
ΤΆΘἢ ΠΟΙ Ργΐα5 ραπὸ ρογίπαίιπι Βα θοδ, συὰπη ἀρ] Ίςεἤη εχ πᾶς τι φοτηπηϊΐοτα- 
τίοης ἔγαέξιπη ρεύσερετο : νπστη, νὰ εὐ ἐς σαι οσοιη πο ὶ ἰΔθ τὶς ςεπίογοπη ργα- 
βοα5, 40 ἱπί αΐτ5 πγοοαΠΊ, ἀππη οατα ΠΠδΙτο τη, αξγιτη ἢ: Αἰτοτα πη, να τὶ ροί- 
ἢις ορεζαῖῃ τΔΠ0 ἀσποράτο ἀς[ΠΠ45.Ε ας ΠῚ, σαστη ἃτς τορυ πη τη Βυϊαΐπιοά! 
τοῦιι5 ρατίοσ, εὰ ΠΆΗΙ] οιπὶ ΟΠ] ΠΙρὰις {τ Πότ πῇ Ἠυμηαη ζατΙς σα τοσῖθιι5 σο πη Πηι- 
τἰδ οἵδ, ἐὰπὶ φαοζαιοι πη νοτοτιπὶ ἔογ ρζοτιπη απηαζογοβ.; ιοίαιος Μυΐας ςο- 
[πητ, τρίς ἀςπίαις Μιιΐῳ πιοςιιπι ρατίπηταγ. δουῖδις Ρ]το( πο ἀ τὰ πο ἱρῃοτα5) 
ῃο5 ποη ποῦὶς ἰοἰὰπι παῖος εἴϊο, [ο οττις ΠΟΙτΙ Ρττο πη ἃ ρα ΓΔ, ραττο ΠῚ ἃ ράτεη- 

τἴθιις » Ραττοτη δ ἀτη!οῖβ νοηά!ςατγῖ: αι! 4ὲ ΠΟ ρας ἀτός Πτπλὸ χαοάδπι πεςοῆ!- 
τα ά πἰ5 νἹηςα]ο ᾿πτεγ ἔς ἰππέξος εἴς (ες Δ ΠΗ [1πῸ ὅρεα πολλαὶ μεζᾳ ξὺ χὰ ἠχήεοσα, 9εί- 
λάοσα ) 4105 ἐσ άεπὶ Π|άοτη λους ἴογοτγος ἱπιτιδιιοτίητὲ Οδηῖτ ἱπρεηϊο ΠΠΠπγιις 
1|ς ροεῖᾳ, 

δρηξ [Α722672 {π{0γ [2 οὐγγρρεηία {ἀογά μοειἢ!, 
Δ μον γῖρι φιαληημὲν 5ἴμ {εφιιανρρον {67 

υϊάηὶ ὃς ἀς ςατογῖς αττίθιις5 ἃς ἀ ΠΟΙ ρ  τη15 τάοπη ἀϊςαπημ5ὲ ϑεἀ φιῦ Πα νατα πε, 
40 τς ρ᾽ ατίθιις {|π ἔογοτος ἐχοοϊ πογιης αὔχυς ἐγαάίογαπς, εὸ ἰδὲ ουπα ρ᾿ παγίδι 

Βοπιίηΐθυ5 ςοἰμηξτοηςι Π|απὶ Ἰητοτοςάοτς ἕατολτὶς ποςοῖϊο οἷϊ, Οὐποιίαπι αιο 
4 1111" 

Ερίοῖα Βαὲ 
Ργίοσι οἀϊεῖο- 
ηι ἔαιτ ρέαῇ- 
χᾶι 



᾿πναϊουίδυς Ππρυϊαταπιορίδας ἴς οαπταϊαταηι, (αι! ΟΠ πὶ δὰ πὰ ΕἸ ρ το αἰιατη 
εἶδ: Ἰατρίτα πηι ἀοξεγναπη δά ά! ροτεῖθε) οο φεττὸ πγαρ δ ἰη Δ ΠΓΠῚΙ ἱπρτατί γί πηοπ 

ἐπουττος, 1 το τοξαπη {ἰτογατία Πάτα τη γε ρ. (οα5 τς γε] ςο] δῆ ὴ ὁΠδ νόϊες- 

τα ητ} ἴτα ἀςα5, ἰτα ἡΠΠτπς ςοπηπτο ἀἰς ἐπίςτιμαϑοντ Ομ ἢ1α ΟΠΊΠΙΕΠΠῚ ΡΤ ΠΟ ραΠὶ αἴ- 

ὡς φάοο τοριπι ποροσία 1115, τὰ 14 ΠῚ Ρτοΐαμα ἔλογ!5, ροπαθοηάδ ἀμςα5. δοά 
ἀς Ηἰς Βαξζοπας, ΟἹ ἢ ἃ αιζοπι πγοῖς {115 ΠιΔοτίδιις εβξοςαπη(ςξΆςετρ υίάοπη φοὐτὸ 
ςοπαζως {Ππ|,αῦαις οχ ρατίς,ηὶ ἔα Π]οτ, ΟΠ οο ΓΙ πλ)ποη οἴτοα Ταμογ ΔἸ 4 1ς Ἰπέογργοτα- 

τἰοποπὶ ἀυηταχαῖ, ἔς ἃ οἶτοα Ογαοιπι ςἴμι5, γε γυϊρὸ ἸΟαυΙπλαΓ το χγακη, ἐξέπη ας 

εἶτοα ὅταῖςα ἴῃ οαμι ἔς ΒΟ] ὰ - οχ ἐρ τοἱα Ἰοέτοτι ἱπέοτιρεα ({||Ἰοροτς δι γαῖ, ὃς 
σταις Ποη οΥΙ) ρ]απὲ ἀζαιις ἀροττὸ ἱπτο Προς, Ν αἷς, δὲ τὴς ἀπλατο ρεῖρο, ᾿ς 

δοτιρία ἴ.πὴ οταῖ ΣΡ ΠΟ] αιμηι γογίαιπη «ιογαηάαπη τοςογάατιις ἴμῃ1, φιιος ἃ 
τῆς ΠῈΡοτ- Ἰητοῖ οαυίγαηάπιπι ἰυΐος τη ἤαης ἀμπζογοῃη, πη 405. ἔς, τυπίπλαις 
ἀς ΠΤ ἀτοίιπη ἐχροξταπάμπι σοηία!, Ομδά { πγφαπῃ Πἴλπ ἐς ἤτογηζνε ἴτα ἰο- 
4ιπατ)πιυΐλπ αἰτοτῖ πιρα ροάο τι ργαίοτοη ἀλη Πἀ σαυιο τσ, ΤΠ ροΓΙοτίριις ροεϊεῖο- 
πΐδιις μαης ποιιαπῃ αἀάαπη,ντ ται, 111 ὃὲ Φιλιγταυταΐζος δὲ ἱπτοικώταπος Πα τς, αὐ ἀς]}- 

᾿ροπάππι ΠΉΪΠ] αἰ ]αοπὶ Βαςορμα πὶ οπληοπα ΠΠ]Δῃ} τπᾶπι ςοηέογαϑ [ο]οτείαπη, γε 
ἐβο πες τς οαο μεγάλῳ, μεγαλείοες μεγαλωςὶ ρα Πράπη γοΥῇι5, [ητογῖπὶ ΠΟ 5 ἃς ]- 
Ρβε, ἘχῚ πονηροῦ ἱπτπαθίου ἀκχουλλιϑορυξωδὸμουσοτα χυπατακζοις. ; 

͵ 

ΒΡΡΙΚΟΥ ΤῸΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΕΓ Ὁ ΟΥ̓ ΚΎ ὁ ΔΝ δ 

Ω ξένε, εἰ μυϑων πολ υδο δα λα ψεύδεα δίζη, μὲχ-..5.: 

Τα ἐγὼ οὐδὲν ἔχω" ἐς γέρϑε μι μὲ λαοὲι 

Εἰ μα λφᾳκοῖς φϑόγίοισι τεαὶ γγαλρφεσιν ἀχϑυα, 
ἘΠῚ Οὐδὲν ἐμοὶ χαὶ σοι" ἐς χέρα μήμε λάξε. 

᾿Σιώτομον εἰ ῥῆσιν φυγέφο ξένε,χαινογρε πῇ τε, 

Παῦ τε τὸ δεςξεωύετον" ἐς γέροι μή με λοῖβε, “ὦ 
“Ἔἰ δέ σε ἱφοοίος πόράληϑέος ἵμερος αἱρῴ, 

Γεραάμμα "ὁ Θουχυδίδου ἐς γέρα ξᾷνε λαῦξε. 

Εἰ σὺ βωρυφϑέήου τέρπῃ σοίλπιίζος αὑτῇ, : 

Ἔ Σαλπίζοντί ἔοικ᾽" ἐς χέρφ ξῴε λοίξε, : 

Σιώτομον εἰ φιλέφς λόχϑυ ἀτραπὸν, ἡσ)᾿ ἀπάτητον, 
Κα που ἔη χαλεπή" ἐς χέρφι ξεῖνε λαίξε, ὁ 

)Π 



πῆ 
ες 

ἩΒΝΆΤΟΝ 5 ΘΤΕΡΙΒΑΝΝ 5 ΤΕΘΟΤΟΝΙ 
ἐπ τ ὙΠυςγιάϊς Πυάοίοε 5. Ὁ, 

᾿ Ν7 ταονείδδοναες πλοδ Ἵ ΠΟΥ ἀϊ 415 εἀϊτίο; πα! τοσιιπι ν τίς στη ἰἀπηρυϊάοιη Δυ ἀπ ΠΠ πιὸ ἐχρό- ἘΡ λοία ἢδς 

τοητίστη Γείροη ἀοατιβος (ἈἸτει ἀς οΔ» ΖυλΙ ἴσι ας εἰξ, ἀβῆ τ πλαγε ἤθη νεγοσοῦ, οἰ! πη αἱ! οἴἵο ΠΟΙ κῆῆς 
΄υα ὃὲ πχοᾶπι ἱρῆπιΣ ἐροπ1, ὃς απ 4115 σοπ οἰτασί ἐχροδατοη πο πρὸ (προγες ΝΜ αἶτο ορτήη Ρ[ τα χα. 
᾿χαὰπι πτὸ ργα ἰταγαπι τ ρογαίοπη » ας σα ψιαπε ΡΟΠ Τείγας ΕΠ[ἘΠ1. ργατῖτα εἴϊε σοπαροτγίςἠ τα, 
δ τὶ δυτοΐη Γ65 1π ραάττοβ ἀϊα πη πὲ αυίσαφαϊά {Ἐπ Δ ἀταμὲ σρέζα ἴῃ ΠυΠ Ο Δυτούοι φομτυ]!» 
(φαγείπα ἐπὶ πὶ οἶγοα ἱρία πὶ Ὑ παον ἀϊάϊς σοπεοχιση» ΡάγτΠῚ οἰγοα (ὉΠ ] 1 εἰ ἀρροῆτα » βάττιτη οἰγοα 
Τιλείμαπ εἴας ἐπτογργοιδιολ ΠῚ πγοι5 νογίβταϑ οἱς ἰασοΥ ) 1π ἐγο5 Τἰ ἀεῆι ραττος ΠΥ ΠῚ (ΕΓ πλοινοπι 
"ἀϊαϊάοτο ὃς ἀε ποι πι νποσυοαις ΠρῚ Π]ατίιυ»6ο 41ο ργοροῦτα (απ ογάϊπονραιοα ἀΠΠοζοῦς ἐμ πτέι!. 

ΠΕ ῬῬκιμΜο ἰρίταυν Βοουδὶ ρυϊπηὰπι ρογιδάς» πῆς ἰῇ σοι ζα!ἔθη ἀἸ5»Ππιοῦς ἤγθον οζο τῇ οο- 
«ἀϊσαπ δθιου δος σαγαπι ὃς ἀϊΠρομτίδην σαδηζαηι ροτιογ!Π} τη αχίπγάπι δά ΒΡ ῸΠς: πες πηϊηοτὶ 
“παίαθη οὐπ τε ρίοπὲ φυὰ ἢ Ἰη Αἰ εἰς φο5 αιγτέδας οἀ 14] Δατου! θι15»4ΠποΓ5 ἐἀδτο πι (πρόγίογα τι 
Ποϑίοη 5 (ρύατοῦ οἂ5 Πα: τηδυϊξοἔξ ἀοργαιατα ογλητ}νο] ἴῃ ̓ ρίο τεχτα; γε (αἸτειη ἰῇ ππαγρίης τγοτί- 
πα. 1πγὸ 4] οἴ] αἰ παῖς ετίπγίνε ἱπισεπιὸ ξτοα το] ρίοἵας ἔμ]: φαΐρρς 4αἱ ̓ ρίςπιοῖ ροίζοα ἰπ ἰο οἰ 
Αἰϊχαοτ,ααιπι εος ρὸζ οἵα Πη δτοπτία5 Χροη ἀογο πη ὅποιος ππαγρίη ἃ πε ἀρροῆτζας εἴς Δ! τηΔά- 

«ἀογτεσῖπη {αα ἰῃ ᾿ρίππη ροτίυς τεχτσ 1 Τοσορηῆς ἀς ρα γα πῇ. Αὐ νεγεου πε πγοὰ ἴῃ μος ἀυσαμς γο- 
Ῥγεποη ἀφταν τοϊρίονφαὸά ποπηιήίας ρίαπιὶ αδίγάδο ἐχριη ρογοαυίας πο βιογίηγ, 5 .ἀ 1ξὰ Πης ἰλπι- 
Ρτίάετα φοπηραγααὶ νὰ πγαἰ τ τἱηγ ἀϊτατὶς ἴα τετις Πα απο ἀϊ φυλπα διιάαοία ουἤραπι {Ποῦ Ηος 
τεγατ φυό ά εἰδὶ ρυίηιο Ἰοςοχροποπάμππι σεπίοδητ. δοχαΐταγ αἰτογατη, ἴῃ τς ρΡαγαὶ ἡϑούηοπτὶ ροῇ- 
ταπλνίνε χαϊάεσι ργίπλα ἔγομες νἱάἀετὶ ρο ἢΠΠτ)(δ 4 σατας πηαχίπηαπη οὔ ρομάτ5, φαοτίάϊς ἴῃ Ἰοσοη άϊς 
«ἰατοτγίδας ὀχροιίπηαγ, (σα ἐρίτοῦ ἴῃ τς ἰτογιηγ 14 νοὐίλταγ ὁ [πὶ ἢπτογρπη ρθη αἱ γαϊίσης, Οὐδη- 
ταπὶ οπίμα οὐδ ςατιτατίς πσ 1 δυτοτὶ, ΠἰΠπυλτπι ἰδ τ ΟὈ ιΓῸ Δ] οἱ, ἐχ ργαροίξεν 5 ̓πτογραιμόεο- 
᾿αἰθας ἀςοο ἢ ἐχιεπλα5 καὶ Τληταπι ασσοῆτε, πιο αι άςη) ἱπάϊοἴο» ντ ἰρίππιπηος ΤΉΘΟΥ 4! ςπὶδη- 

τεῆς πταΐτος ἔπα: Ηἰ οτία 'οςος ἴα {προτίογίθας οἀϊτοπ θυ ἐροητοηι ; ἀτπι ἀιιδιταταγπὴ ὃς Πα ἢ- 
“τάϊταγαπη ἔα ἴς οχπίπηςι. Υ ΔἰΠα σογτὸ ροπαπιεζο {ποσάπι ἰτιἄοτα Χο πηρ] αὐ απὶ βόγ ἐγ Ἰητού- 
-Ῥαλδιδίοῃος πη ρπούαπι ογγοτ δηίλπι ρύσθιογιπς, Οὐα ΟΠ 14 1η τπθὸ Απποτατίοπαῆι ἴῃ Τ ι- 

τυ ογδίάοῃν τὸ ΟΧοΠΊ ΡΠ 5 ργοθαύς ἀῤοῦου. [ΔΠἢ ν ογὸ δὲ τΥρορταρἢ σας ρατεπιβοίςώς τοῖς ρ ΟΥΤΠὶς 
εἱοοῖς ποτα ογαίπιιβ ντ ἐχ οὈ σα ΠΠπ|ῖς οἰατ ΠΠποὸς το! ἀογίπηας. δι 4α]ς τάπης γόβ εξ ἀπ ΟΠγπ ες 
“ῬΥαροξεγας ἀιϊπιπϑεομ ες Ιοοο ἴὰο πηοιοχίπλιι5» 1) σασοιηαας ΟὨΊΗ Τα οὔδητ δ 4 ἀοΥ  ΠῚ115»4 Ὁ ἰτοπ 
:Ῥαγοητοίζως. ποτὶβ απαουηαμς πο αάθη 4 ἐὐαητ πο αἰοσ πηι» τα πη ἐχαέξαπι (Δὲ ΔΙ" σ ξητίαπι 

ποδὶς ποι ἀΥΓοΑ ίΠ,ι15; (ςἀ πλυΐτα πα! υΐπιο ἀλ ργατογηηῖα εἴϊς ἀτεδίπγατ, ααογαίη ΔΙ ἴῃ οα]- 
ἐς ἱπιογργεγατι πὶ ἱατίπα: δγευΐτοῦ ἐπ ἀἰ σα αἴ Πλι15» τα Πρ ΕΓ ἀπ} δί οὰ ἰρία ὅς Δ[τὰ ἐπ ροΥ παυΐτα ἴῃ 
ἢ1ο ποβιοιαπηοταιίοπαχῃ [ἰδ γὸ ἰλτῖι5 χρομογοπγα5. 564 πο δά ραγοπτ οἰ β(ἰἀ οἴ Ραγοηεμοίςως 

᾿ποταργαττίπεῦννε Αἰ υᾶς ΡῸΓ ἱπηρσα ἀεπτείατη.ἶτα οτίλτη πο πη. 15 σομ(ἰτὸ ΡΥατεγα ας ΕΠο (οἰτο» ἴῃ 
{ἰς πἰπχίγαην Ιοσὶς η΄ σαΐδας φαιπὶ ΤΠ ογ ἀϊάος ντὶ ραγοητΠεῇ ργῖπιο αἰρεόδι νἱἀφατατ» ἐδπι ἢ 48 
Ῥτορίας ἱπύρὶ ςῖαῦ; ρίεἀορατομτῃοῦς οἴϊο σοπηρογίειγ. Θὰ ΠΗ ἀερυςοη ἀλτυγ » 4805 οσσιρατίς 
Ϊοοος,ῃῆς ἱπαοίατος ἱπιρεαϊτόίαας, 8ζ (ντ τὰ ἀϊσΔ 11) λαξυρανϑώδεις το]! αυΐτοντ εχ 115 πο Τρίς φαϊάεπι 
Ῥχάλϊας (ε εποίαεγε ἐεχροάιγέηιας ροῆῖε. ) 

Ὅε 52 Ηῆ 0 Ε115 {συπάο]οςο ποδὶς ἀϊσεημάππ εἴτ. 14 εἰἶζ, 4ς πδυαῖα ἃ ποδὶ ἐπ ΠΟΥ πὶ εά- 
εἰοπεηι ὀρεία : ἢ ταπηφη ρυῖας πο γαπι ἄς 1}15 ἘΧροίεγίμηιις ἐςπτξητίαπα. Οὐ 15 Ἰρίταγ οἐὰ ἰορεῖ; 
Ὡοη ψηϊαϑ»εά ἀϊπογίοτιτη; δύ αυΐάετα ἰοη ρὲ ἀΠΠ|Π. 1»: αγγατί οι οἵδε (σας. ΤΥ ΠΙΠ]Π Β ΠῚ ατι- 
τε»ῃοη μαθίτα ταπτὰπι γατίομς τοι ροτίβΐς 4 πγλαϊτο ετίαπι πγαρὶς ἀοξϊ πα» ἀϊσο ΝΟ Π.]12 ἐπί πὰ 
αυόη ἀδπι νεζυ τίς σῆνον,δς Πα άλπὶ οΥἀἸτίο ἢ ἐπὶ ἀῤῥαιοαρεπῆς γε τα ἀϊ σ4 1) ρΓὰ {δ ἐγ απτι ποθ ηα}- 
1χ ςοπττὰ Θταουίοτγιπη [4 πη ρ Τγογα πη» πο πλατο ἄτάτε ΠΟΥἾγα {Πρ οΓ Οὐ 11» τγ αἱ αἰ ει ποίοίο- 
ἥυάτη ἀοϑιχίπαμῃ τοάο] ες ἤτπιης δυτεπα (ΟΠ ο] Ἰοσιιπη ν εἷατὶ οἰππ πὶ Ὁ οὐτιπα οἵε αὐ διτγουὸά 
ἀσαπὶ πιαγρίηἱ νοτα ἘΠ πού ΤΉαοΥ ἀἸ ἀϊς ἘΧοΠΊρ Αγ τη ἴῃ ραιιοο8 ἀϊιμταχαῦ ἰοςο5 ἐπαγγατίο- 
Πο5 ρχσογαῃι νἱγούαπι εοτύπηαας ἀοϑι ΠΠπιογιπ: ὈΎοιιο5 (ντ Πλ05 ξου1Πὰ το ρούαπι ξογο ατγαά- 
{ςτῖρτα οἴοητ, ΠΠογαηι ἰτιάεπι οοἀϊοιιπι ππαυρί αἱ σαὶ πλυ]τὶς ρὸ [Ὁ ἀπ Πἰ5 ἀείοείρτί Εἰογαητ, πλ544- 
Τουιθεη ἀλ5 σοπίποτίπτ φαΐ τας ΑΙ] αο  ἰπτεῦ πος ποπγοη οἱ" νοτογίβ Ππσιᾳ Ογασα σορὨ! ΟΠ πὰ 
ἀόρεὶ ἐγδας Πϊπο, ἰη 44πη» λέξι!) οὔϊε ΔΓ  ΓΓΟΥ ντῖῃ 15 (ΠΠο]1|5 πια]ὰ Πητ ρογπχίχτα Βοηίβν εἰ ρο- 
τἴτις ροίηπια ὀρτί παῖς : Ἰἀοόαας [απηπηιηι Δ δοπ ἄττα οὔδε ἰη οογαπι Ἰοδίοης ἱπἀϊοίαπι ργαπιος 
Ὥεο. Νίες νεζὸ ἀπθίιηι οἵϊ ααΐῃ πα ς ἴῃ δυτουο πὴ πλα]το ρίαιγα (οτίρτα βτογίητ 1115 σὰ: δά ΠῸ5 ροῦ- 
πεπογαητ:ηια ἢ οηγηΐα οχιδύοητ, Δ ΟἸ τι ππαϊτο ἀς ΡΒ θαπηοποιάς Αἰο]ερίο, ἄς Απιγ]ο(αογαπὶ 
{τητότία ἰῃτογάτπι ἴῃ ἢἰς (ΟΠ }Πἰ5 ργοροηαηταῦ) ἐπ ἀἸ οἱ ἔοσγί ροῆσοι. ἔας ἀε ἱρῆς (ςμο]1|5 μααΐ απ 
ἀϊσεγοτη. δαροζοίξ νε φαϊά ποίεγο οἰγολ εα ἰαδοῦς εβεδτιηι Πυίητο! ρας. Ἐβοξξπι Εἰ αἰηλίγιπι νὲ 
αυᾷ φῆτοα Ρ] υτίηχίς ἴῃ ]οςἰς ἐχ ντ δας ᾿πατ|}14 τεἀ ἀϊτα βιογαπτ. ἀταας φάτο Ἰοξξοτοπὶ τατθαθαπς 
ετία πα», ππιας [ἀπλπτο οαπὰ ἔγαξει ἃ 4ποΠ θεῖ, 4μ1 πποἀὸ διτεητίομοπι Δ  ίθοατ, Ἰορὶ ροήϊπι. Ουϊά ΄ 
γεζὸ σα ρίας ἐπα] τοφάοθαι ἐ Ρττίπι οα φᾷ ἴῃ {ΠΠ|5 ρα τη οςσαγγεθδλης ἀοργαμᾶτα “νος ]Δ; 



Ἃ 

ραστίπιίδα ηνυϊτο φμϊδεηγπηαρίδγα θα {{|ς δ] εὶς [πὶ αἰϊξιιον παϊργαεγαπε οχροπιϊδη ἐεήαρε οηΐηι μα 
αἰϊχυα γοῦθα οχροῆτιο ἀΠεέο ΜΕΝ φιιαὶ οἰτπ {Π1ς Π0}]0 πιράο ςομυοηϊοϊατ, Πα πο 40 δμῖοπι σοΏ- 
ποπῖτο ροτο ποτ, στ πὶ ὩΟῺ δὰ ἐλ ξά δά Πα, πτυϊτοόγα πὶ νου αὐ π,Ἰπτογάμπ ῃι ἃς Πγυ τα Γι Πὶ Ραρίηα- 
ται ἐρατὶρ μὰς ἀἰταμιεἰλυροτείπογοι ἐ μΐὰ5 ροΓανυτατ Ομ ναι ρουϊας ροστυγθατίο ἢ 5, ΟΧΟΓΡ Ια Ῥ ι- 
τῃγα ραστίμι οχ ποίξγας οἀ τί ἰΣ φΙΠ ΠῚ, (υρουοτί δας ςοἸἸδτίο ο» ράττίπι ἐχ ποίγο ΑἸγποτατίοη ἅπα 
Ἰῖδτο εἰδι ρραιςητήμ αι δεάϊ ἐς μο ἰα αιια ἴα (πα (φάος πομάππη γοάπδλα ἔπογπμς  ἠρτοτέαρο- 
τας ομλπν ποτάμι ξοπατίοη πα αἰϊαιαδτ ἐοχιιπ 48: πλὶργαιογαπυγγοάαςογενδὲ ἡπα: προγίαηι 
]Πἰς ἀορταπατίοῃος το ]ογοπλαρῃα (Ἀ]τοπι ἐχιραστοσοπ αἰ πχιχγν ΠΣ Ὲ 5. Ὑγ 6 6 κὸν Εττ τι {Π ΠῸῚ 
Ροξινιατ αὰ πορὶς οἱ ργοροῆτιπ. ογάο ντ ἴὰπὶ ἀς ἰ,ατίηᾶ ΤἬπογ ἀϊάςα Εἰοτία ἰητοῦ- 

Ῥιετατίοης ἀϊοαηχις. Ν αἰ ἰρίταγ ἱπτογργοτατίο ποην ἡπιπὶ Γοςορποίςεμ ἄδην {περ » ΠΟ, τασὰ" ἀιῖ- 
ταῖν πις ΡΓΟΒΪ Ποἰλῃλ» αιιὰ πη ροίἔοα ἜΧροστας {{ππ|» σορ Πς εχ πἸπταα!. Οὐὰπι οαἰ πῆ Οδ ςαγιοοῖος 
ὙΠαοΥ ἀϊάος ποη ογλῃι ποίοίιιδ» νογὰπι το οσὶ Π ἄς ν εὐίατιιηη εἴς ΝΆΠΙΔαν ἴῃ 1110. μλτογρ τα Ὁ, ὃς 
οὐληΐα πα: ατατὶς ογασυΐα δά ογιοπ ἄπ πὶ οχ οδίςι τ Ππγ15 φυ δυίηας, 0 οἷς ον σομ {ΠΟΥ 8 
ἀοθαπν πη πλιηι εὐἰαπι αάάοθας ΟΠ] σα ΟἸαι ἀεὶ ον {{6]ΠΠ| ἐριοορὶ ΜΠ] ἰςηἔς ἱπτοργοιασίο, φαμὶ 
τα Εἰ (απυπηοροῦς ἀτη!ςὶ φυϊάαπη φοπηπχοπάσλπογδητς, δοᾷ ν δ᾽ αὐ τοπι νεπίαπι οἵδ» Πχς συκίνν ὄρρκδθοίᾳ 
ἔγοζαπα οἵδ οοπηροτ, Ρτϊπιὺμπι οπίπιναά Ὗ ΔΙ τ ηι10 ἃ ἀτείπποῖ; ΥἹΣ (τίς πγίγατι ρο πα ΠΠΠμξ ράττί πα 
τη (οἰτία παν ραττίπη πο ρ Πρ οῃτίαπη: τ οἰτία πα» απ ἴῃ Πγαὶς γοστοη ἀἰς ἡυ δα! 4ληη ]ο οἱ ιι ρἰληὸ ἢ- 
ταΐϊος {πη τρία ἃς ᾿ρίς ΠυλΠΕς οτ θέαις ᾿α {πο οἴγοῦς σομίϊατ : Πρ Πρεητίδηγ, “απο σο5 ἤπη ]65»8ς 
ἰπτογάμμῃ Ρἰαπὰ οοἴδοπιννηο ἴῃ ἰἰδτο γε ὁ, ἴῃ αἰτοῦο ΡοΠἸπηὸ ἐπτογργοίατασ. Μάγον οὐδπὰ αι Ποχὶ 
Ῥοτιετίς ντ α0ἱ ἀς 1 τίμα πιρυα οερδητιδ (ογἸρ(ογίτγταηα ἐπποϊ ρδητί ῥ᾽ οσιη ποίη αι! σγαυλιι ἀ1-- 
σατ ογπχοης νίι5 ἥττας ργαίογτί πη ΠΟ ΠγΟ 40 τοΠ ΡΟΥ ΠῚ ν πὰ τά τη ραΟ τοῦ πα εἰς ̓ἢ οἷς ΘΟ ἢ 
ξιάετῖτι Αἄοο χυϊάςπι ντ νῖχ δά δαςὶ ροτιογίην νε ἤδη ς ἱπτουργοϊδυ Ομ οτη ἂὉ ἐο ΡΟΙῈ [ογίρτας ["ατὶ- 
ῃα ἰπσυα εἰοραητίαβ οἀ τα πὶ δος ογοάογεηχ ϑεά ἢας ἀς το Δ ογαηι εἴζο ᾿αἀϊοί πη οιπα ςογίὸ παῖς 
ἴῃ ἱπτογργεῖαη ἄο ἢ ἀοἱ ἀροττὸ οοπιποιιητ πηοα ἱαβπ τίς ργοροπιοάμπη ἰῃ ἰοοἷ5 ἐπχξάδτίοῃος,Γηδύ- 
δἰηὶ ἀρροῆτα:ας ροτιηχιαπὴ ἴῃ οοποἰσηίθιι5, μα: αι ἀ ΠΟ ΠΠΠ οὐ ο5 το ιο ππε ορόγα » ἐο πηαρὶς ἃ 
πὰς ἐπ’ οασιιηα οἰαθογαταπη εἰ γοσορπίτίοποιας ργϊπιὸ ςογτὸ σαπι (Ο]Δπὴ ἱπτογργοϊατοηῖς ραστοην π- 
{πταογαπῃ σοςορποίςοτο Πλέξοηας ἄς ΤΠ ατίπο ἰῃτούρσοτο, (4 φὐτξ (ΔΠ]Π στὰς 16 πος ἀττυ]ι Β1- 
ίατη ἐκρομιπιογο πηαχί πηι}. Αταα! {6 1 Αἰζατίη ςΟ 0} ἀἰ οἰτ. Εἰς ἐπί πι πας νεῦρα ἤιπτ, ἀφ ΘᾺ 
ΤΙ εἰς 1 τίη ἐαέϊα, χϑημ ἐΠογίαρ απο βέγον γεγε ταρ᾽ []0ῦηι» 10: νεῖ δὴ γος ἱηοίϊοέζιν αἰ οίος ἐμ ἐν [1 
γρηῖπ6 φερε γγ γα (δ᾿ χη! ἰοῦ ἐγε οποίον δεες ῥο.  [πρρετεήρε,σηαν ΟἸζογθη9 ΤΟ 070 {ἐφΆρ ον ἃ αἰρε ζημία ερλαῆα 
οὐγώγἠζάγρο (εκ ῥαδλια}υ: ἱαρρε αὐ ἐπεαρίο ργορερρροάξηῦρ φἰοτεγγεγεγ. ΡΥ Α[ὨΥΤἠγυεγὸ φμὸα 1: ατήγα Σαη- 
γεμεῆ Τ αἰΐα ἐφεεγργειεῖρ ρεγοῤᾳομγα γε} υἹάεγείεν. ΑΙ εἴπεώριο αἰ πεν ργοίξἐ Τὸ, μὴ Ταμμα 0. 
εαγ δ ξηέλας ἀπ ΓΟ 6792 {{Ἐ7»Ὡ»Ή β Υὁ γ721 δ ΡΥ «ἀἰτοανταἰρ {Πράγρεχερε ορεγαῦρ ἐπ γεουσποίζέμαία ἐδ ἐμ ον ργοΙαέίοσε 
γοιεπάίο νι ερπ βγη ρα δε Ἰὰς 116: αοτη ἀς σομίαϊτο ἃ (ς ἱ δίζατί (,υο τς Ν 4114 φυϊάοηι φογτίας ν]- 
᾿απιὶ ογασαϊαπι σοπίπ!ογο ροταἼοτ)ν ἐγηι ἀϊςεγονία οἰ]ὲ τ ἸΗ] ρου λάοοιίς ραμοὶς ταἠτὴτη ἰη Ἰοοίς 
απ δίταπι ἐιπῇῆς ἐπ σοι ΠΙ Ια πῚ σοπηροτίοτίῃ υΐθας πἰηγίσα ἥπατα Υ ΔΙ]α; πχεητοπα ἢθὶ αἴ! πὸ, 
νἱάἀογοταγνοχ 1 Αἰσαγὶς οὐο ἐχοορίδηη πγυἶτο πο] οὐ ΠῚ ἰτογργοτδτίοη τα ΤΠ υατι5 βιιοχῖς, ΝΔηυΡαί- 
ἢπ ΔἸ 10] ταηταπη ἀρ οίτ γε Πλο οὐ ΠῚ αβζογατ, ντ πγυ]τί5 ῃ [ὸ οἷς ἴῃ φαΐθιι Ν᾽ Α]]α ἱπτογργόγαιίο Πα άἰς 
ταπτὰ πὶ ρααςοῖς ἃ ΤΟΥ ἀϊἀἰς (οι αἰδογγαγατν αΐο πλεῖ ραταίαῃ οἱϑ αν εοάςπη Δ εγγαιιεγίτ. [ῃ σαι 
εξ δυτεπι,φαὸά νι 4112 ρίογαη ας ἀϊαΐπιιπὶ ροτίμ5 αὰῃι Ἰπτεγργοίοπη ΤΟΥ αἰ ]ς ἐρογας, ἴτὰ ἢὶς 
ερίσορας ν οἰ] ΜΚ 4|1α (οίτπη ἀϊα παΐδαι ρουίις αὰτα ἱπτεγργειαθαίαγ, Ν ες νογὸ πηΐπας ἱπΈς ΠΧ 
(πιὸ {προ ἐπ ΕΠ οἰοΥ ΠΠππις οἴγοα 1 Δι δναπὰ τ Βυΐα5 οἶγοα Ογαεοα ογαῖ ἀϊπατίο. Αἴαντ οχ πηαρηᾶ 
ἜΧοπρΙογαπα ταῦθα ν Πι1πῈ ἄς] ραπλ»ρ αι] οΠογ τ ΠΠ1 εχ Πἰργο ν τα Ἰοοιπι ργοξογαπι» ρὰρ. 614 δα- 
ἰι5 οἀϊτίοὨ 5: ἐχ 400 {ΠΠ1||Ρῇ ἀπ οἱ 4! ἤδη ς ἱπτεγργοτατίοποπι Δα ἀϊθιι5 ἀραα πγε Ἔχτο]] τς (ο] οἰ ᾶτν, 
ιιδηταπη {πᾶ ἐος5 ορίπίο ἔς ]ογῖτ» φααπτόφας τ] Εἰ οὐ ἀ}τὰ5 πχεὰ σοη[Ἰτογίτ» ἰπτοΠ] ρας. Τά οτα 
ςοττὸ αο ἃ 11115,41Π|5 πα] τίς σοπτρίτ,υ! ἐρατία τ ἀς ἢὰς ἸητεΓργετατίοις ξλὨΊΔ1» ἀθασανίςως (ντ πος 
{τὶ Τ ιιςγ ἀϊά!ς ν οαἰὶς ντυ) παρ᾿ ἀλλήλων ἐδίξαντι. ἀπ υμ 

ἘΓΥΥ 1 0Ὲ Ὁ μόνο 

Αλλ᾽ οὔκ εἰν ζούτῳ μόνῳ λαάκεδααι μόνιοι αἰ ϑίωαίοις πϑύτων δὲ ξυμιφορωτατοι πσδοςπολεμῆσοι 
ἔδροντο, ἀλλὰ καὶ ἐν ἀδλοῖς πολλοῖς, Ὁ] σφοροι “ὃ πλῴσον ὄντες τὸν ὅ9πον, οἱ νϑὺ, ὀξῴς, οἱ δὲ, βιφφι- 
δεῖς, αὶ οἱ μϑιὲ, ἐχυχᾷ ρ"τα), οἱ δὲ αἴτολμοι, ἀλλως τε χαὶ γαυτί χῦ Φιχῆ,πλάςα ὠφέλοιω, ἔδῳξαν δὲ 

οἱ συφφυκούσιοι" μοίλιςα, γὸ ὁμοιδίξ ποι μόμϑμοι,Ξέριςα καὶ ποδοσεπολέμωησὸμ, 

: ψαστε ΝΎ ΡΑΈΥ ΔΙ πδον 

ψετὰπι πο ἴῃ πος ταπτὰπι Ὀ6110 Γι ἀςοἀαπιοηΐ, [δε ἴῃ 1115 οὐ απ πλοϊτῖ5., οπηπηῖαπι μοδίαηι Αἰμοηΐοπα 
ἢδυς ν Ὁ ΠΗΠΠπν] οχτίτογο: αι αυὸ ἃ Ρ] ατί πλα πὶ ἰητοῖ ἔς πηουῖθυ5 ἀΠογοητοο οἢφητ,,}} ργορ τί, α}}} σιηϑεαθυη- 
αἱ, ὃς ΑἹ πγᾶπα ργοπηρτί, "ἢ ἔογη οἱ] οἱ, ργα εἰρυὲη ρα εγπαηάα οἰαῇῆϊε ραν πιὰπι Ατἰβμοηίοπῆθιις ργοῖιδ 
τοι υοά πιλχί πιὸ ἀεοίαταιεῖς ϑγιδςαίληί, φαΐ ςοηςοτάξς ἰητεῖ (ς, ργας] αι Ππηγὲ σ6}Π1ρογάμεταηι. ν΄ 



- δ. ἊΣ »" ν δ μ......ὄ ὥ 

58 πεν τσ, δκῖν ἀνὰ οἱ ΝΎ Ἐκ κ᾿ Εἰ χὺ ΟὟ ΑἿΣ ἀ ἃ, 

εὐζαις ἰσς 1ιαοραξο)ρεοϑεἰοτ5 672 σϑοὶ (δ᾽ 672 ρίμ [οηγ 5 ἀρῖγες εδο ἐς (γόμ: ταοιεῖε υἱός ἀκ οὐ Ζιζε- 

τῆλε, (δ᾽ το βθγμοηρεοῈ ΡΘΗ ἐκ τρρμεμαίο Τ᾽ αἰμεεγηῆεέ 4165 σεν ιν οπἤογεηε 6 ἐδηνγ εδηρερασπῖο: ἰο(7 κεἰς 
ἐβογεη! νοις αἰ έγένς οἶὲ φοίογεό (θ᾽ αἰό νραμῖογε αἱ ΟἾμγ6. (αν ἰός τας ἐΠογοηοὶ [ὀμδαῤαίης (θ᾽ αἰδίφένς, 
ἤες ἀμιγὲς {αγ Π}8 οὐ ηρωάγα: ἰες ας ἤαγάϊδ, (δ᾽ ἰὸς ἀμῖγος ἐγαὐμεε[8. Οθ᾽ φρο ξθεοννεμε τρεύαμι ἰδ [(αἱξέ 
αἰεῖα γον οἤογονε [ϑιεμθὲ εἴ αἰ ζογα: χερὶ γεαίονφαία ατ σγαμα ργοα ΠΣ 465 4Ἐ ἐρείφη. ΕΦ οοία (6 γεηε δἱθῃ 
εοφηοὶ Πγξ αν ἰος δγγαον αἶρε : ἰο{γιεοῖς ρομγεαπε 7 “5 ἐγ 62:7 Ιο5 απ 4εοῦγά (θ᾽ α᾽υε “οἰρμίέ, [- 
γεξ 42 ργαπάες οὐογδδν (θ᾽ ἐμγεπι δἰς δείίες υέζοϊγές. 

ἨΕΝΝ δεν τ τὺ ΤΥ ΞΡ ΓΑΤΥΝ Ε ἘΈΡατ . 

9ρά 1, τος χπτοπί τατι ἰῃ ἢᾶς τα αυὰπι ἰη αἰ 115 πχυϊτῖς ντ! ΠΠππιὶ ΑἸ Βεπίςπῆριις οχτίτογιπτν ρου Πηπλαπη γογὸ οὐ πταϊτίτα- 

ἄϊποιῃ ἀϊποι Πτατόπια με Βοπιιπαπι 605 σοπλἰταπεὶ πη αἱ ἐξα 5 ὃς πιοτῖι5 γα! άε ἱπτον (α ἀϊ βεγοθδητς. 4|1| ἐπὶπα σείοτος 5πα- 
τΐφας δγαητ, αἱ τατάϊ ὃς σαπθαδαπάϊ: ὃς 4{1| αυάαςο5,4{1) εἰ πὶ ἀϊ: πιαχ᾽ πὸ γοτὸ ἀς τεδι5 δά τοπὶ παπαίοπι ροττιποπεῖδι5 [χ-- 
Ῥε ητεν ἔς ἀϊξητίςθδητ: 4υοά πιαχίπιο Ατμβεηϊ ἐπίδει σπιοαπιθητο ἔτ. Ατχας μος 6χ 5γταςιίαηι5 ξλοϊ]ὲ σορηοίοι αιιοαῖ» 
αυϊ φυὸδά ςοπεοογάος δὲ γπλπίπιοβ εἰξητ, Γς5 πιαρῃδ5 ροεγιης, ρυβοϊδέάίξααις νἱ ξξοτ!45 δάορτὶ [πης. 

Νοςοτκα ΪἱντεΚ ΡΚΈΕΤ ΑΘ ο; Οἴχοὶς νεγθὶς ἰηΠἤεη5. 

ψετὰπι ποη εἷς ταητὰπν Αἰ εηἰςπῆρθιις ςοπιπιο ἀΐι5 Επε Β6ΠΠπιπὶ αἀπιετίτι5 ΓΤ αςε Δ πιοηΐος χυὰπι γΠΠος 
αἷϊος σεγογε,ἴε ἃ ὃς αἰ δ] ἔπρε. Οὐμπι ἐπί πὶ γα! ἀς ἀϊιοτίο ᾿ηροηῖο ρυαά τὶ εἴδητ, 11 σο] ογοβο αἱ οπηξέατοτος: 
111 4 φυϊάειῖς ἀασοτοάίοηάιιπι ργοπιρτὶ, Εἱ τἰ πη: 41, ας ρταίογεῖπι ἴῃ το παι ]1» ππαρηδπι γε τατο πη αβεγοθᾶτι 
Ὁυοά δγιαουίαηὶ ἀος[αγάγιησ, φαΐ γε Ππ}}Π1πλὸ Αεἰενόοη ὅτ ἰηρομῖο ρυαάϊεὶ οταπε, τα ορ ἀπὸ ἰη ἴιο 44-- 
μεγίας 1105 Β6Π1ο ἐξ ρεῆδγαης. 

γιάέι᾽ Ιεθοτ» νεγαπ εἴς απο ἀς νζοηας πούαπι ητογργοῖαπα ἀϊχὶ ὃ ν!ἀξη ντ Ὺ δἰ δι ααϊ- 
ἄσγη ρχίας ἴῃ οὐγούςηλ αὐ] οἰατίο {8 τγαχογι 5 ογ Πο Π1π|5 Δατεπα ἀοίη ἀς ΠΠ]Πππα ἃ Ν᾽ 4114 {ππιρταπὶ ἀιι- 
ΡΠ σαογίτὸ διφαίάςπι αι Ὗ 4111 1ῃ ροίτεγίοσί5 ἀπηταχαῖραγτίβ ἱπτογργοζατίομ ε πα ηἰξο[τὲ εγγαίς. 
{ετ, γίροτε ρχίοσοπν ἰτὰ απιθί σι ἱπτεγργείατις γε ἀεξοηἀ! ροήϊες (ὯΡ 115 φαϊάειπι σοχτὲ αὶ ἰςταποη- 
τία πο ἰερεγοητοίη 4αΐθυ5 πηοητοτη ἔπὰπὶ ΤΠ πογ ἀϊάεα τεραρπαπτεπι ἀετοχίτ) 11}ς, (π  ατα οπτηὶ 
ἀπιδιραϊτατο, ροχιηγὸ ταηὶ 1η ρυοσὶ φυὰπι ἐῃ ρο τεγοσί ράσο ἃ ΤΠ ΟΥ 4115 (ςητεητία ταὶ ργο- 
«αἱ ἀπ οοῆίο, νη Τ πογ ἀϊάς ὖ ἀρ] ἰμ5 Του ἀϊάες ἀρποίςζαταγ, Να4ὰ επίτα νεγδοσαπα ν Α11ς 
ἱπτεγργοζατίοης ποη σομζεητι5, 4 Δ ἢ ἄδπη τίη ἀπ δτγίσεη δάϊεςίς ραγαρτγαῆπ. ἸΝΔπὶ φαιπὶ 
(ντη σοπὶ ρυσίςητομπα νεῃΐληηι5) Υ ΑἸ] ἀϊχηςτ Οὐὸ 4 ρΙασίπισπι πτογίδας ἰάτοῦ (ς Δ βεγεητος οἰξ 
ἴση, αἰ! ργοροτί, δες, ροτεζαης μα το σοῖς πο (τὶς ργορηὲ ἀϊξεα,ἀε 1 σε, ὃς Αἰπεπίοπἤππι ἱπτεῦ 
ς ἀϊβογοπτία θη Πλίητ5 1 το Πρ (ἤςας δὲ ἱπτο Π]Ποχὶς ΤΟΥ ἀϊἀ4εβ)γχαὰπι ἀς 1 Δοεφατπχοπίογαπι ἴῃ 
τοῦ {επιοτρίος ἀπ ογεραητία : (εἀ τατίοποηλ μαδεη ἄλγη ρυϊδῃς 56. {Ὁ ]Ππ5 εἰπ5 0 ἀ πιοχ ἄς 5 γύας 
ςυληϊς ρογ ἀπετῃ εἤπι ἀϊοίταγ, Οἱ σομοογάος ἰητοῦ {δ δέοιοχ ροίξογίοτε ραττο ρχίογεηι ἐπγοπ ἀλυτ, 
αύατη Ῥοτίας ἐχ ρυίοσε ροϊεγίογεπι ἐπηοπάλύς ἀενα ες. Ἐτ ἄς ΠΠ]οσ πὶ χα άςπν Παΐτι5 ἰο οἱ ητεῖ- 
Ῥχείαδτίοῃς μαδξεθις. Αὐ πηοδπὶ δαΐετη ντ νοΠ Δ ΠῚ» ξλτοοΥ πλς ᾿ΐς ἄλλως τε καὶ ναυτικῇ ἀῤχῇ (εοιι5 “πὰ τα 
ἴῃ πε γεσορηίτίοης ἱπτεγργεταταπη οἵδε: (ςἀ ἴῃ σαί ἢος ἔτ, φαὸά ται (πο αἴξα ἱπ4Ἰοϊᾶ πιεοὸ 
Ῥγατα στ, φιαπι ροίξοα ποι πὶ σοπττὰ (ςαπεη ἀμπ1 ροτίιις ἜΧΕ πηααογῖπι. ἘΔ ἐπί π. ἡπΑΠὶαβος 
τον δὲ πλαἶτο πηαρὶς αἰτεγα ΠΎΪΗῚ ἰάπα ταπι ρα σεθαῖ, 8. ππης (011 ρἰαςε ἰητεγρτετατίο. νἱἀεπτήγαχας 
112 νετ θα» δά ἄπλωο, γεξεγδητογ , ορτ πιὸ σαπα ἰΐς αὐτὰς Αἰ δ᾽ ἂρ ἢος (ςτίρτοτγε ἀϊσιιητιιτ, σοππομίγο: 
ὨΪπηγα τ Ατποη δηίος ν εἴτ ν ἐζεγαπος ἰῃ γα πδιδὶ! εἴϊο, ΤΠ λος ἄχ πηοηος διε πη, το 65. Πχογίτὸ 
οὨἱ πὶ ἄτολμο, ἤπτ ΤΥ ΥΟ ἢ 65 Δάπεγ[5 ν ετείαπος. Ομὸ ἀ ἢ αἰιἰ5 Δπιρ]ογ ει μας ρα] ΟΠοΥγ Πγ} ἰο οἱ εχ- 
Ῥ]ἰσλτίοπεπη Γαι γτ ἐρατ ραρ. 4.6 Ἠυῖι15 ΟΡ ΕΥῚ5»0Χ πᾶ οτίδπη ἰπτο Προς δθνχέρηταὶ πγαϊὲ ἃ 411 εἴϊε 
χεάάϊτι πη: Ιοραῖ δὲ ρασίπαπη 498: ἴῃ 41 ΠΥΠΊο ογατίς ϑγγασαίλη! σοι ἢ] τα ἀς ορροπεηάα διάδ- 
εἴδιις ΑἸΒεπίςῆθις δι άδεία ᾿ππςῃῖοῖ, [ἢ δι ἀλοερ(ἀἸχίτ ροεῖα φυ φατηγηοῦ εἰ αιιάδοία τατα. (ογς 
τὸ ἴῃ διιάλοο ϑγγασιίδηοβ ΠλΠ ΟΥΓ πλιτπὶ οΧίτα τη μαι ῆς Ατμειἰοη ἤθη δα ἀποϊατα,οοητγὰ ἴῃ 1.45 
ςεἀαπηοπίος ἰπαι!άαοος ἐλ 46 πὶ νἹ ἀφ Ώ1.15 σοΠΠς ρΙογαπαιις []Ποἰτοῦ. (ο]εγος εὔδης λά γὸ5 ἀρρτο- 

᾿ ἀϊεπάλς Ατποπίςηΐο : παῖς ΠΠογατα σο ογίτατί πο ορροπεθαῃς νἱο!Π]πὶ ςεἰοτίτατομα δοοάσηπο- 
τ ἴε σοπτετὰ πα οηϑεατίοῃς δι ταγάϊτατε ςο] εγίτατί ΠΠ]Πογα πὶ οσιπὶ ἀλθδης. Αἱ ϑγγασαίαῃί πλϊηΐ- 
πὸ, 481 σοἰογίταξεπι ἀἀπιογίας σε! ογος αἀ περ δης, ΡΟΠΊπι5 νεγὸ ἄπης ἰρίαπι ἰοσαπι ΠΡ ογίι5 χαϊ- 
ἄεπι ραυ]ο,ίξά πχαῖτο εἰοραητίας, ἴτα ἰπτογργείατἢ 

- Μετγὰπι πο ἴῃ μας γηᾶ το ἵξ ὃζ ἴῃ αἰ Π]|9. Πλυ]τί5.» οΡβοζειηΐας Αὐμεηϊθηῆβι5 ἀἀμοτίυ5 Γι2οεἀαηηοηϊος, 
αυὰπι ν 1105 αἰτο 5» πϊτ δ ΟΠ] πη. τ οηΐπι Τιαςςἀαπιοη!) ΑἸβοηϊεπῆρυς πιαχί πὸ ἀϊίρατοβ πλουῖθ5 εγάτ(υρς 
ῥε ἀπ δὶ σφε ογεβ, 11 σα πέξαξοτο5, ὃς.) [ξα τηαχίπιαπι 1 |5 τότ πὶ σετεπάδίιπι ὁρροζειπίτατοπι αῇδκου 
δῆτ, Αὐραπιοητο ἤης ἱρῇ ϑγγαςυίαηϊ, φαΐ νε Ππ}Π]Π πο, ὅτε. 

ΝΥες ἀείτιητ δὲ αἰία ἱπτογργοτατίοῃς ἰο οἱ ματι ἔοσιλυ]α: αι45 ργοξεγγομη, Ὠ1Π ἤΠοπῚ ἔλςοῖς πατα 
ἴεπι, ΤΙ Πὰς ςεττὸ ψογθ 5 ντί ρίαςαϊς φαα {14 ἱπτοῦ (δ ν εἰ ατί γοίατα, δῥφοροι πλέον, δὲ σλῶςαι ὠφέλεν; ΠῚ 
τεϊλτίοτς ἐχργίπγεγεπτ: ὃς ΟΡρρογτιιηΐαβ τας Ορροσιαπίτατοπι ἀἰχί (ρτο φαίδιις Παῖς Οομλπιο- 
ἀϊας δὲ (ὐοτη πιο ἀϊτλτοππι πλα]ίτ , ποι ναϊάς γοραρποπὶ )νε οἰξτεπάογοπι ΤΆμΟΥ ἀΙάΪ ἰάς πα ρἰαπὸ 
ξυμφορωτάτοις ζῇ ὃς πλξϊσυ ὠφελῶν Πρπίβολτςο, Αἀ νεγθὰ διτοπὶ {14 4ιοἀ αττίποῖ, ἐν ούτῳ δε ἐν ἄλλοις πορλοῖς, 
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ροῖϊε αὐ Ούτῳ (ἰραι!ἀϊτὶ που (ον φροΐγειαπ, (οἃ οὔίαηι καιρῷ, δι ρέο Τὰ πασνπὰ τωροίϊο κει νοεῖ 
ῃ ποσνηο βοραϊιας οτὶς ἀοςομάιὶ ἰοςσι5.. ΝΠ ς ρογηγαηδηι Πυες ἰοοἱ {ξπτοητίατη ἀςοἰλγαῖϊο ἢτ 

(τῖς: ἃ ]υα αιιὰπι ρτὸ οὐ Ἰοξξοσοπα ἔτι: ἐπτογργοτατ οἷς 5ον Πο]ΠΠἸας ΔΌ ἀυοαῖ, οτἰλπι ΘΑΠ]ΐςα πρια: 
Ἱπηροτγιτἰδίααπι οἶς ΟΠ ἴσα νοσρα,] Ἀτίπμα ἔς ο ΓΙ Πυ) ἀλη ἄππη χοϊπαιο, (ατογαπι νεῖ οχ πος 
νηο ἰόςο ςοηϊοδυταπι ἢεγὶ νο πὶ 4αλ]α ἱπτογρυοτατοηαπι πιοη γα γ 4114 ὃς Θ ον Π{ς ΠΠπ|5 πος 

Ῥερεγογίητ: οαπὶ α δας ορῸ Πςοῖ ἀσογτιπιξ(μοδά ΡΟΥ τοπηροτὶς δ ρα τας Πἰσα τ) ΟΠ] Δαοσῖπα, ΠΟΙ 

οπγηΐα ἄς δ ΠΠαΠδταπιςη, ἰς ἃ πλυϊτα ἴῃ ππουηλ Απποτατίοηιπι Πθσυτα γοίογ δῇς » νο] Ροτίας α}}|5, 
αὐϊ ργαπιομῖγο Πα πὶ νοΐοητ, ἀς δ οΠαπἀὰ το] χα ῆς ἕλτοοσ, Ὑ αἱς Ἰοξξοτ, δι ἱπτοτῖπι Ποίος πιοο5 Δ“. 
Ῥοχος» αὶ τδὶ δάϊταπι δὰ ργαοίαγιιπι {οΓρτογοπὶ ρατεξεςογιπἤτ οη] σοπία!ς, 

ἬἬΝΙΟ. ΑἸ ΤΕΟΤ ΟἽΑΝ ΡΥ ΨΞΕ 
Ἀν κε ἊΣ ΓΑΒ Ὁ; ΤῊΝ ΟΣ ἫΣ 

χίοτς οἀιτίοης {ιςγαπηΐ. 

] 57 α αιϊάςπι οἰ πιο οδξοτρτίοσοπι ἴῃ οἀϊτίοιλοπι ργαίατις {πηι : (ςἀ4 αααπάοαμάςηχ ἰη ἤας ρο- 
[εγῖοσο, ἰαθοσὶ νοτογὶ πουαπι δά! οο, Ραγ οἱ ντ δά οα ις 10] ἀἰχ᾽ν Αἰ σα] 1ε ἄς δά οἴατη. 810: 

Ἰρίταν Βα οῖο : ]υΠὶ ΠΊΟΙΙ5 1|ΠῸ ν οταις ἸασοΥ τ 65 ἀϊα!πις ἴῃ ράσο ποτ, ποῦιπι πο {(ο] πὶ ῖῃ το- 
τἰάςην ἀϊι!Πἴς,(ς ἃ ΑΙ Ίατὰ ἐμ προΥ ἡχατογίατη 1} ἃ πλς ἀδεατη οἵδε, ΡΥ πηὰπη εἰ πη πο [0] πὶ ἤιοπη 
νοςδηζ τοχίστη (6 ̓ρίᾳ οἴἴλπι (ςΠ 114 πχαρὶς ἀσσιγατὸ οἠχοπάστα παπς οἀ141: δολά Ὑ Α]1α ἰπτοῖς 
ῬΓοιαοποπῚ αι ἃ ἀττί ποῖ, αι ια Πγα]5 ἴα πη δητοᾶ ἴῃ ἰο ο5 ΙΑ ΠΡ  αΣπιῖ5 αὐ ἐὰ πηαϊὲ ἐς  ἀἸζ5 πη οΔ πη, 
πταγρίη! αἀίογίρταιη,}}1} νοὶαῖ ορροί]ειη»ηὔςταπηοη ἴῃ ρ᾽ ασίθ ας [οπ ργ τί. Πείνἀς πουιαπι 
Ιαδοτίοίξ πιο ἀπ]! ροητία πηατοτ πὶ ΡΙΟροη ἐΠ5» ΠΟ [0]. πὶ ΑΝ ΝΟΤΆΑΤΙΟΝΕΞ ἰὴ ΤΕυογά, 
ὃς αἀϊυπόλα 10 Πο] λίπ ρυίπηπ υ!4 ςοττὸ ας ςοαμάμπι ΠΡ χα πη)οτρῇ, (δα ετἰᾶ Ρ κα ο Ρα πὶ α- 
50 ΕἾΝ δά!]ογιηι ΠΟ] οσαπι ἰοδίομ πη ἀςάϊ : νὰ χαΐθιι αάϊτιῖς δά δα, Ργόρτεῦ (ὉΠ ἰοατππα 
φυλταη ἄλπι ἔογ πλυ] πὶ ἱσῃμογατίο πο» 0 ἢ ρατεθαῖ, πὶ ρατοξα σογοΠ. 1460 Δατοπὰ ν]τογίυς απ- 
ποτατίομοϑ πιο ργοργοῖα ποη Ππητ» αι οα5 ἄτη} (οΥἹ θ γΈ τη, το γα τα πῇ οΧ ΟΔ]]ΠἸὰ αὰτι ἐχ Οογ- 
πυδηΐα ἐοάςπι ἐογὸ τόροτο Δοσορογ πη» αι ἀς ποηΠα]]15 ᾽πὶ ΤΉ ΠΟΥ ἀ! ἄοπα ρατΊτοΥ ὃς ἴῃ εἰας (0Πο-- 
Ἰϊαίξοπι ἐπγεη ἀατίοηΐδιι5, ὃς Πα! ἄοτη οἰ ἀς 4: δι 44π| δά παι (ΟΠ ΟΠ] Δοςο[Ποπίθιιβ, ἤρες βοθαῖ, 
Ταΐζαπα επὶπι τηϊῃὶ νι Πὰπὸ Παρ εῦς ἀβογοη ἀκ το]! χα Ππχοα {τι ρτίοὶς γατίο ἐπ. : ργα ΓΙ ΠῚ 
πυππιντούπαας (ε τος μαογεῖ » ἃ] 1α5 ἀπ ποτατίοπος ἴῃ αΠΙΡι5 ἄς 48 ΟΠ] Οὐ τη Ἰοςούτιπι ἰπτείρτε- 
τατίοης ἀροζοταγ» Πηγάϊχας Π10.}}} Ποη γῆι ΗΔ] στ παῖεὶϊ ἀς ΤΉ οΥ ἀϊ ἀἰς ἰ4Ἰοππατὶς ἐχροΠιίοποτα 
Ῥατγίτεγ δὲ Ἰοςιρ[ετατίοη οΠι» ροίζοα ἄλγε σορίταγοτη. Α΄ τε πὲ πος δυϊάςπγ ςοἶαθο,, Δ ἀἰτ ΠΥ 
ἴῃ Ππτογὶς Ο]]Πςοὶς πη, νη εοἀέπηημςε νετυξο νοϊαμαίης ποι Τπαςγ ἀϊάοτα (ο]ὰπα {4 Ηεγοάό- 
ταπι 40 6116 σΟὨΓΙ ΠΟΥ : πα: αἰτούα ἔρο5 ἀς Δοσο!ογδη Δ εἰπι5 Πατίτη ρος ΤΉοΥ ἀιάεαπη εἀϊτίοπ ας 
πιυζαῦο (ςητότίαπη σοορίς. Οαστογὶηι ἰπτοῦ 11 χια μας εἀϊτο {πρεγίοσὶ δ αἰ ἀϊτ;οΠπ εελπὶ ΟἩ κὶ ὁ- 
νοιοοιᾷ ΤΒαογά!άϊ5,ὰ Πλαυάς ΟΠ γεαο {οχίρτ. κι οἰ ο αΡα 

ΓῚ ΡΝ 

αἱ ν ἡ ΤΟΣ εν δε 
Ῥοῇεὶ ᾿πι πιαγρίης Πα ΠΊΟΥΊ (Ὁ ἰμϊτίο ΠΡ τὶ ἰροη 41 ) φυοτα Ῥιίοσίς οἀϊτοης ραρίπα 480- 

τὰ μυίας ροϊϊογίοτίς ἐοίροη ἄσατ, τὶ οἴζοη ἀϊε: γε φαϊ ἴῃ πιο Ογαοα πρια ΤΠο- 
ἴλατο το δά {Π|Πλπ| τ πατεῖς πα πη εζιι5 σα ἄοπὶ οροζα δά ἤδῆς 4υοαιε ες Ὁ 

τηϊτῖας. Ἰάοπι νογὸ δὲία Ἠοτοάοτο » αἴαις αἰ 8 χοὸς 4 ὁ 
Χο πε (Π οο ἐππεπιο)γγεμοςαθο; : 

τεῖος ἀεοίοαϊ., 

᾽ δ: 

- 



ΝΟΥ 
ΕΝ, ἐδ μοι δρουλονι 

ἀν ΚΣ. Ὁ ΑΤΥΣ Ζῇ Ξη 

ἘΣ ΛΜ ΕΣ 
᾿ 

ὶ ΟΕΝ ΕΒ ΕΘΈΌΝ ΘΙ, Ἐ ΧΙ ΘΙΒΙΒῚΡ ΤΊ ἘΠΊ ΤΙΝ ΤΕ Ο ΚΕ α΄ 

ἘΦ Ν᾿ Δημοιϑένοις κεύςεις γυλμη ϑύοις. ϑείων 

"Ἔ λέγοντι καὶ ὠγχῴνων 5 συμξουλϑυτικῶν τε καὶ 
δικολγ κῶν νοημάτων μιἀξοιλ, γγρουδῥοις ; καὶ ἱκαγῶς 

ἐμφορηϑέγπας » ὥξρε λοιπὸν καὶ ΔΨ Θουκυ δήδου τε-- 
λετῶν ἐντὸς κατὰ ἦναι τπολυὶ δ αὐγὶρ᾽ τέχν αἱς» καὶ 
κοΐλλει λόγθονυ καὶ εἰκρι(ξεᾳ τροιγμιτων,, καὶ φρα-- 
τογίᾳ,, καὶ συμξουλάϊς:» καὶ παρηγυ θικοῆς ασοϑέ: 
σεσιγ, αὐαἴκαῖον δὲ πεθην εἰπεῖν ἠὲ αὐ δορὸς καὶ τὸ 

γος καὶ τὸν βίον. «εὐ τὼ ΤΠ λόγον ἴαῦτα οἵε- 

παςέον Ὅϊς: - καλῶς. “Θουκυδύδης ζίγων ὁ 

συγγφοιφ αἴδ' Ολόρου υδὺ παρῇ λϑὲ παζος,, τίω ἐπω-:- 
ἡαϑ] ὑΣ ᾿γυμάαν ἔχόντος. ἀπὸ Ολόρου “ὦ Θρᾳκῶν βασιλέως; 

τῆι δ΄ υχαὶ ψυζος. Ἡγησυπύλης " δἐἰπόχονος “δὲ: Δ ὦ δυκι-- 
᾿᾿ μῳτάτων ἐρατινχῷν γ᾿ λέ δὴ ΔΩ! αἴοὶ Μπιλτιά δίω 
χαὶ Κίμονα. τὠκείωτι 9. "ὡκ παλαιοί τρί. γύει “πσεὸς 
Μιλπαδέευ πὸν 9 ατογάν τα δὲ Μιλπάδη, φεὺς 
ΑἸ ακὸν αὐνΔιός οὕτως αὐχεῖ τὸ γος δ᾽ συγγραφοίς 

αὔωϑεν "καὶ Ούτοις Δίδομωος μιδρτυρέϊ, Φερεκύ δζωυ 

Ἱ ὙΦ, λαῆος ἐν τῇ ἀσούῦτῃ ΤἿΜ' ἱτοοιῶν φάσκων ὀύτως λέγᾳν νι: 
᾿λαΐας δὲ ὁ Αἴαντες" οἰκεῖ ἐν τοὺς ᾿Α ϑίω αις. ὧκ Ούπυ 

ΓῊ δὲ γίγιετι, Δάϊκλος " Οὔδε, Ἐστίδυκος" δε, Ακίσωρ᾽ 
δε, Αγόγωρ" “ὥδε, Ολιος" δε, Λύκης᾽ Ὥδε,Τύ-- 
φων" “ὦδε, λάϊος" ὥδε, Ἀγαμήςωρ" τόδε, ΤΊ σανδρος, 
ἐφ᾽ οὔ ἄρχο Ὡς ἐν Αϑίωιαις ὁ ὥδε, Μιλτιάδης" 

δε,τπποκλείδης ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος παταϑήναια ἐτέθη. 

νος Ἄ, δε,μιλπάδος, ὃς ὥκησε Χεῤῥόνησον. μδοτο-- 
το Ἰρᾷ ύτοις καὶ Ἑλλάνικος ὧν τὴ ὅηπγραφομδῥῃ ἀδώ-- 

τ ἡτεδῃ, τοὐλν᾽. οὐκ αὖ ἔσοι ὥιςγη ὠντῳ εθς Θουκυ-- 
ε δέω τές! τῤ οὗτος Ὀύτου συ βνυς, Θρᾷκας καὶ 
ἢ Δόλοπες ἐπολέμοιω “τεὸς Αψινϑίοις,» ὄντας γεῖ-- 
Ἴ πονας᾿ ἱᾳλαγπωροῦ ϑμοι δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ τί κακὸν 

ἥν. οὐ ποίοοντες ἐκ ἴδ μεῖον ἔχειν ἀεὶ δ᾽ πολεμίων, κα-- 

᾿ . ταφϑύγρισιν ὅπ ἴὰ τοῦ ϑεοῦ χοησήεκα,, εἰδότες ὅτι μό- 
ἶ ̓ βρεῖς δὲ νος ὁ ϑεὸς οἷς ἀμηχαΐων ἐὐ εἴσκει πόροιξ, "Θεῶν τὸ 

δὰ Ἀν αι λθινν μρησειβάαο σον 5» ωϑ. «εν π᾿ μένον ἀεχαλετὰρ λίαρ. ἑαβοιόμο πϑτέρα . μάτων. κρημναμῦῥαν γεφέλαν ὀρϑοῖ. καὶ οὐκ ἐψιύ- 
᾿ς οϑησαν 4 εἰλπίδων. ἐχοήσθηστιν τὸρ κραΐτιςον τἶξειν 

ἡγοιωώνα Ὧῦτον ὃς αὖ αὐτοιὶ ὠλωρδῥοις ὅη) ξενίαν 
χκαλέσοι, τότε καὶ Κροῖσος ἔχε Αὐδήαν , καὶ ταὶ 

Αϑίωζας κἡὶ Τεεισνοραπιδῶν τυραννίς. ἐπανιόντες οι 
πὸ ὁ χρησηράου » αἰθκέτυχον τῷ Μιλτάδη οϑὸ 

ἡ ἃ “δ ὅρων κα ϑεζορδύῳ τῆς ΑἼ κῆς " αἰχϑουϑύῳ μδὺ τῇ 
ΓΕ χυρφιννί δι» δικαίαν δὲ ζητοιωῶπι τῆς Αἴ κῆς υξ- 

δὸν. ἴαῦτα τὸρ φκονόμησεν ὁ χρησμὸς αὐτοῖς. ὁρῶν 
οι αὐτοῖς πλανήτων ἔχοντας τολίωὺ, σιιυεὶς τί διιύα- 
πὸ πλάνη, καλέ Οις αὔδρας 57) ξενίαν, κσσηρετῶν 
᾿πῳ χουσμιῳῦ λανϑτίνων. οἱ σ᾿ ἥοθησεω , τὸν ἡγεμόνα 
τὸν ἐἰπὸ δῇ ξεύίων εἰληφότες " καὶ πώτα ἀντω δὴν γ5-- 

ΤῸΝ 
ΑΥΌΝ δι ὡς ' 

δ ᾿ σάμδμοι , φρατηγὸν, ἐχειροτόνησαν αὐτόν. οἱ δὲ σα 
ἫΝ τ θεὸν φασὶν ἐρωτήστωτα ὑξελϑεῖν᾽ οἱ δὲ, οὐκ αἴδυ 
πα: γνώμης τᾷ τὺ ροίννα πίω υξοδον πεποιηκίν ανγοἰλλὲ τῷ 

κρατνειῖπι δὲ πεότελησιν «Θρᾳκῶν δυηγησοίεϑνον;, 
ἀπελθεῖν. οἷς καὶ πιροσδοις δωιώαμων, ἀπέπερψεν, 

ἸΥΡΨΎΝ θ᾿ ΒΥ ΎῪ ΟἿΑ δὺς: 9 Ὲ ΚῪ ΑὙ Τὸν 
: δ ΓΙ εϑὺ , "51 2 

Τβαςο (αίδιίδοπο ἱπεείρτοῖς, 

Ν" ἘΜ, 5 ἰάτη εἰ γὲ αὰϊ αἀ ἀἰπΠπαταηη Τ)επτο-- 
{ππεπὶβ ογα!οπά πὶ δὲ φοηςφοιτατίοπεπι τηγίτουα 

ποτίατ τ 9 (πέδη εἰ) 5 ἀ δ 1 ὁγατίαο ὃς ἱπα!ς14}} Θεης 
ἀρτίϑ γέ ξευ τι, ἘΠΕ ον 41615 Ἰαττῖς τηϊεεητοσ, ΡΟ] ες οηττα 
{|- νἱτ δζ ἄγεθ, δὲ ὁγατοηῦ ρου] Πτι τ ἀΐης; δὲ τογατη ροτὶ- 
τα, δὲ (οἰδπεῖα ἀπςξάϊ ἐχοσοϊ ευ δ: πδσηοη ἕάπὶ ἴῃ 46} 6-- 
ἑατίαο᾽ πὰ πὶ ἰη ἀοἠ Οη γατίιο 41 Ἐπ ἀϊ σόήέγε ἐχςε τ. 
566 δι15 Θοηυ}5 ὃς γ᾽ Ρ5 Πα τ ἐχροηξάσιμξς παυιάς, 
αι ἰὰρίαεν αητεχυᾷ αὐ Ἰοεῖβτα ἀςοξάᾷε, τη Ζυϊἑότε ἀεθξε. 
ΤῊΝ ΟὟ ΒΓ Ὁ Ἑ 5 ἸΡττ ΕΠ ΠΗ οτίαγι εν Γερτοῦ, 
Ρᾶῖγο βαδῦε ΟἹογαίπίςυὶ ποιήοπ Ρ ΟἹοιο ΤΗταεὶς τέ- 
8. δεῖξε ἱπηροπξατη)πιατἔέπν Ηἐσ ΠΡ. τὰ. Ὑ ταχίτ δυτοπὰ 
Βοηαϑ ἃ ΠΟ δ  ΠΠΠηηῖ5 ἀπ ΟΠ δι15: ΜΗ Ια ἀοπὶ ἀἴζο δὲ (ἴπιο- 
ΠΘΙη. Οὐδὲ Θη1Π||}}}} ἀπ 4 σςηι5 ἃ ΜΕΤ ας Αὐπεπηίξης 

ἤμην ἀϊιοὸ ἀεἀε ξξατη; ὅς Ρὲΐ απ ς ἀθ ΑΈαζο Το ὐϊς Β]ο, 
δἄεο {Ππε δ5 πππαϊου δὲς ὀέτιῖς οἱ Ηἰς αὐτοῦ. ᾿Αταιᾷ 
μας ςοηδιηῆαε τὸ τα τη ὁ πο ΤΙ ἄγχι ἐν 41 ΡΒ εὐξογς 
ἀεπν αἷς ἤδτο ῥηδτο ΕἸ. Ταυιηλ Τὴ Πα νοῦ δὰ {τί δος, 
Δεβοηὶς δα ίμμεέ Ρ η δας Αἰάξις βίμεσ: ιρὲς βἰθηε βιὶε τ αἰείμ, 
βιρὲς ἘρΤάγαις, μῆς ἈΦ ΟΥ̓ Μοῖς ΑξοποΥ μιος Οἰΐμα δμέξτιν- 
αϑν. ἐδιύες Τρ Ῥοη, διοὴς , αἴμαν [μὴ δ Α ραόιο ΠΟΥ. δὸς ΤΊ ἀπ άόγ, 
4ιοὶ φιρμεῦῃ ἐδ ν Ἀεδοηὶς ἀγοβοη, ἈΠ ΠῚ Κι ϊμσ βιῖε Μηδ αἀος. αἱ 
ΐμις Ηἱρροοϊἀδξ. μὲ φυράρ Α εἰροηὲς ἐδ ε ἀΥΌ ογ5 νη [Ππμίῆα [πρὸ 
Ῥαμαιβοπαα, “ΗΟ πάτις ὉΠ ΜΠ ἀδς, αν Ὑ δΥά αἰαὶ Ὁ Ρεγγοηέε 
βρη βανμίρεε, Τάξ τείζαταν ἃ ΕΗ ΠΔηϊςι5 τῇ Πδισοῖ το ἀοχ 
Αἰορίς.Νδς ν γὸ ἀϊξᾶτ ἀΠ 415, Οὐυἱά ΜΙ 41 «ὦ Ὑμα- 
εγάϊάο ὃ οἵδ εὐἱδὴ Εἰς εἴας ἀὲ σόπεγο. ΤἬτγαςες ἃ Π6]ο-- 
ΡεΣ ΒΟΠ μη ταπὶ Α ΡΠ ΠΈΠΙ]5 νἱςῖπο ρορυ!ο βόζερᾶε: Ἐδ 
6110 νοβεπιοητεῖ ἃ ΒΠΙ δ ἂς σταυϊπιπια αὐφάιε ραΠῆ 
(χψυΐρρε φαί ποίει ἔπη ρεῖ οἤσπε ηξευϊ οὐ θ) ἀϊιηδ 
ςοηξυρίαπε ογάσα Α.ϑοϊθ πε οἐπ!πὶ; ἀφ απὶ οὔ νης πὰ 
υἷος δτία ἀἸ ΕΠ ΟἢΠ πτὰς [αἰ ὲ ἐχρεάϊτε Ροτδίξ, Ὁ εογλρρη 
[φηβάον νοός (αἷς ΔΈ ΟΠ ὙΠ! δ) γα πε ρὲ ἀοηδ νοῦ ἴηι γ 
ῥνς ἀἄἀμεν [ΘΠ ἡλορενι τα πὲς για απ θη ἰἰδευανῖει ἡρε- 
ἡ πδηξέναη οαιίὶς πε ον» )η ῥοπῇ πετῆξ. ἸΝ αν 605 {0 ρος 
ἀεεόρίε: γε αἰτᾶ επίπι εξ ᾿ρη!5 οὐ συ ]Ὡπην ἔοτε νὰ ορτῖ-: 
τη ΠΥ ἀπ ΠῚ δζ ἐπηρ θέτο ῦεπι ἢ αδογέτ, ἐα ΠῈ 401} ΡΠ ΠΊ118 
Ἰρίος εἴγάπτος ἃά Ποίριτιῦ Ἱπυΐτατος, Ἐγατ δυτῷ τὰ πὶ το πη- 
Ροτίς Ογαῖι Γγάοτῇ τοχ: ῬΙΠΙ για: ν ετὸ Ατβεπὶς ἐγς 
ταῆη! 46 πὶ Ἔχούςοδδηῖ. ΠΠ}} σῖτον αι αὉ οὔάςυ]ο γθι τς 
τόγοηταγ, ἢ ΜΙ τα οπη ἱπεϊἀογαητ,φαητε ἤπὸς Ατιῖςα {6 - 
ἀεητετη:αυ τγγαπηΐ4ε πὶ ΡΙπτατ ἐγ ὁχοίατι μαῦθεης, 
τα ἐκοεάεπαὶ ἐχ Ατεςᾷ οσςαποηειπη(τα οπγηΐα ἐρ {18 
Ριαραάταητο πυπηϊπε,ὰ απο Ογάς Πα ἀατιπιὶ ΠΙογ δ) αι:- 
τεδατ. Οὐυμπη ἰσίτουν ν᾽ ἀ{Π| τ δὸ5 ΒΟ Π ΠῚ ΕΥΓΆτΙΠ ΠΊ νῈ-- 
ἢν ἀπιϊέζος, πιίγατιι5 ηὐαπατη εςε ογγοτῦ ςαὐία, Αἰ μο- 
(ρ εἴα 65 ἱπυϊταξ : φυῦ ἱπτογθα ποίσιτος [δ ογάςα]ο πιῖ- 
πἰδέατο. ΠῚ σαι πε πδέξος 678 (δ ἀπ σεπὶ ΠΠπΠῈ 41 {8 
αἀ ποίρίεἴυπι νοξαῆεει. ας, Πυῦ οπιήϊα οἱ πατταδης, ἀι- 
ςοπὶ εἴνπι ἐδ ςέγς, ΜΙ τα ἀοπν ἀατοπι ἔππτ 4.1 ἀϊσαητ ποα 
αὐτὸ Ατβοηϑ οΠπ ργο εξ αυὰπι ἀοιπὶ οΟ Ὁ] εἰ Πξε: 41], 
ποῦ ἤπὸ γοϊ αητάτα ἐὐγαήηϊ ἐχςοΠηῖε: (πε Ρ οἴξαυ απὶ τγ- 
ταππὸ Πραϊβεαςεε ἃ ΤἈγαεῖδιις απο ςάτ, ρτοι τιπι 
εἰ: γγαπηὶιπὶ αὐϊξο τη το Ρ 5 δαϊες!ῆς, αθευπάϊσυς Ρο- 

ἀπ 8.1... 



κεΐξατοτν ἐοοιῆο: νε φο πο πιοάϊοςιίτον βαιά δτοῖ, ὅνὰ- 

χἰπις αὐτοτίτατίς νΊ γα πὶ Αἰδοηὶς ἐχοράοις Εἰς ἸΡ ταν ξ- 

ὅϊως ἀυχ,οταςυίο ριάϊδξα ρεαιεϊεῖτεδς ροίὲ νἱδτονϊᾶ ἀε-ν 

ἀυςξάκίη ὉΒοιτοποίαπι ςοΙοηΐα ἀτχ ἔυῖτ. Ερ᾿ πο δος 

ἧς τοῦτα, τὸ ἄς ΟΒοιτοη οἷ ϑιοίαρ ονθ5, ντουπ5 οἷ 

ἔτους φυὶ ὃς ἐρίς ἔης Ποτὶς αυῦ ΟὈ  Πετ, ως ςοἴπιείπτο- 

ξύν ΜΕἸτιαάςς, Ρηοἡ αυἱὰξ ΜΙΪτΙ αἱ, οὶ ἀεάυςοπάα 

τῷ ΟΒοιτοπείωπι ςο]οηϊα ἀὺκχ διΐτ, ορπουηϊηἷς, δζόία:: 

ξοια γετὸ ἔτατογ βογπιδηυς, ΜΠ] τία 65 δὶς ετἢ θοτοϑ οχ 

Διίῖςα πνοϊίοτς (υἰξα! ςτα τορ παη ἀϊ ταπηοῃ ευρίάυς,Ε16- 

βεϊργίαπιν ΟἸοτὶ ΤἈγασυηι γοβὶρ ΒΙίαην, νχογοπὶ ἀὰοῖτ: 

εχ ἄθα πατυϑ οἱ οἱξ ΒἸας. ὅς ηιο τοπηροτς γα ςϊᾷ Βετ- 

(κ ἰπυσίδγοητν ΜΙ τὶ ἀος,τοδυς [αἷς ςοηυαἰατὶ5γοὰπη 685... 

ται ροηοτς παρ δπν ραιτῷ Αἰδοπας πῆς. Αξοάϊε νέες. 

τὸ γε ἡδοῖς ςαροτοτυτοίη αὐ οτἰάπι Προ ἐρἤιις ἱῃόΓαητ, 

ἣς ἐχοορτὶς υος εχ ΤὨγαςῖςα πιμ!ΐοτε [πα] ογα οί οὃς 

τοχίἢ νοζμαν εἰς Ηογοβοτὶ τοί εἰπιοηιμ ιν) ατὰμὰ ἀϊπηῆι, 

ΜΝ τίαβες φατξ οχ ΤΑταςία ξαριοης,]υὰ5 Ατμθηᾶϑ Ροτ- 
υεοὶτν δὶ ταπιδί παϊςιο ογαπι ]ςα]υπνηΐαβ βαρεῖς ἤθη 

ροτοῖς ἃ φαΐδυς οἱξ ἀςουξατας» 4 πατταγὅς ἡμοπιο ἀο 
τγταρηϊἀς πη ΟΒεττοποίο ἐχογοι ἶσος, τα ἀοπν ταιηοη 

ἐτὶᾶ εχ το ρεηςυ]ο] οὐαύϊτιας πηοχ ἱπιροζατοσ ἰη δ 6110 

εὔττα δαιδαγος ςτοαΐως οἷ, ΑΒ δος Ἰρίτυν βοπαδ τγάθογο 

ὙΠΒοςγ ἀϊάστη νοϊαητ:ργο οτύοσα; ἀτραπιδαεῖ γα] αἰ: 
ποι, ΟΡος ἱρῆιις ἱπρ τος ἃς ροῆοίποπος αυὰβ ἰη ΤΉγα-- 
εἰς Ββαδυϊτ,ἃς αὐπ οἀτηα5. Ἂς νἰάοτον φυϊδυίᾷ { ἔταετὶϑ 

(τοηίν.] Μετιαάὶς Π|15 εἴϊς,.}}}5 οχ ΕΒ] 1 ΠΘΡΟ 5. Ῥοῖτο 
γι ἀς ΤΒυςγάϊ εἰς αοῆςτο αυατοτοπηαδ ; ἱρίς ἰη,ςαυίᾳ οἵ» 
αυΐ οἴωις ΠΏ 1 πὶ ποτ οηςπι οϊΝ ας; νοτὸ πο5 ξυρίατ, 
Ρυτη ὙΒυςΥ ἀϊάϊ5 Ογοΐο ποηλθη βμἶἔς., οσυΐυ ὩΟ ΠΛ ἢ 18 
του ἢ Π|αδα Βαθοῖ Κ, αἴτοτα "τομαῖς οηἰπν τεδξα οἱὲ (νὲ 

Ῥϊάγιο Ρ᾽αςευ) ςξαϊ τατον υαπι Ροίξεα ἐοιτυρόγο. 
δὴ το πὶς ἰστδὲ Θτο 5, τοί 5 ἤτ ςοἰμηγπὰ οἰῃ5 π|0- 
παπηοητο ἱπιροῆτα,ν δὶ δῶς [μέσο ἰηίσυ!ρτα, 
, ΤΗηνοΥυριρες ἰΘτοκαι Ἑ. Η αὶ 1- 
μυϑῖνβς ἢις [τα εν. Ἐμίπηιεγο δά ρογ- 

τὰς αυχ Μεϊξηάςς νοςαητυν τη (οἷα [ϑπτ φυὰ ἀρρεῖ- 

ἰχητυγ ΟἸπιοηΐα πιοπυπηοοτα : νδὲ νἱπητος ὃς Ηοτος 
ἀοτὶ ὃς Τυςγ 4165 ἐορυ!ογαν. ἸΝ λιν οἃ το 5. ἀγροϊς 
αυςγάϊάοεπι ἃ ΜΙτΙΔάς βοηις τταμογο, παι οηΐπὶ 
δ᾽ φυμιιαπη ἐτρο οθατοτ αὐ 1114 ξηγ"] ᾳ αἰοπαδ, [Δ ἐπὶ 
τείϊατοτ εὐ Ροϊεπιοη ἴῃ [.ἀς ἀτος Αἰβοηϊσηθιν! οτιᾶ 
Βοος ἀπιρ τὰς (τ τ  Βὺςγ ἀἰ 41 Β| 1 ΕΙΣ ΤΙπιοιβεῦ.1 
Ἡετπιρρας νοτὸ ἃ ΡΠ τατί ἐς σοπι5 ομπὶ τεϑίοτο ἔοτί- 
Ῥτωπη γο  ]υΐτοος οτίαπν (Πα τ)ςαυία εἰξ σὰν 1Π]ς ἴῃ {πῖ5 
{τρτῖς,ἀς Ηλγηιο ἀΐο ὃ Αγηϊορίτοης ᾿πυϊἀ!ο( Ιοαυ4- 
τυιρηορ τως τγγληηθην ἂὖ 175 ξαΠΠς ος ΟΠ}. Ὡ 6; ΕὨΐ τὴ 
ξ05 ΤΣ ΠῸ ΠῚ τητογίςςΠῆς, [οἀ τγτάπηὶ ἔγατεο ΠῈ ΗΙρρατγ- 
εἴπ), Γλυχίτ αυτοῖῃ Ὑ ας ἀϊάο5 νχογεπν ὃ ϑοαρτοί ἃ 
Βταςία, ἀϊ {Ππ|ᾶπ|, ἃς τηϊηα5 ᾽η ΤὭταςα δύενν ὐλαροῃ 
Αἴααὰς Π- δὶς ορίδιι ροτίτιιδ,, πο ἴπ ἐοἰτςἰ45 ἐὰ5 ςοη- 
{ππρῆτ: (τᾷ υσπὶ πλυΐτο αητὲ θ.}Π Ρεϊοροπηοἤαςιπὶ 
ξατύγαπι ρεαίςη δτ,ςυρίς πο ὰ Ὀς ἢ! πὸ Πτοτ5 πραηἄαγο, 
τουΐτα ςἀπν ΑἸΒεηϊοηῇα 1,ἀςςἀαπηοπίοτίιπηη. ἀπο ῖθιι5 
Ἰαγρίταϑ οἰξρταπι 411}5 πιο τἴσον τ ἢ ̓,4υ οα πιοπιοις ττᾶ-- 
ἄετς νοϊεδ τ» οπιηία ορροιτιπὸ δὲ ροῖξα το Ὀς}]ο ὃς 
ἀϊδιατοείοιτοης. Οὐσῆτυ μαμὰ μετ Πρ ΠῸ πη; ΓῸΓ 6-- 
εἴαπι Τ ςςἀα ποη!)5 Ροςυηίας ἀςάϊτ ἀτα; 4]1}5: αυῦ ρΡοίς- 
{ετ, ἴῃ ἰοος Ατβοηϊξίος ἐγοσατα ροςιηΐδ,ο Πηηῖα δὉ ΤΡή5 
1ητο! ροτς. Ἀείροπάοεπιυς»ἤοη ἤης ςδυίᾳ λέξυτη 14 40 
το [ἱῆς. Ῥγοροίσεγας φηΐμ Πδ1»νεγίτατῶ γοσυ πὶ οπγηϊῇ 
(τήρτίς (εἷς ςορί οξε!, Ετατ δυτοπὶ νεγο ἢ π}1]ς.Ατβεηίεη- 
{Ὡ5εΐυα νυ] ἴτατὶ ἐσγυϊοητος,[η τοϊατίοης τοτῦ ἵξρε τηφητί- 
εἰμερέφ ἀΐςετε ν] οἶς (ς,υμσπν πο ΥἱοΠτητηίτααυο ο- 
τηπίΐδυς ΣΟΥ͂ φᾷ ντ οχ πημ]τοτῖ ἢ πη}}} γοϊ ατίο- 
πε γογίτατοπι ροήϊε ηδαρας Ν πὶ αὺς οδίςυγα ἔμπε,εα 
πα ϊτοπαπη ΡΟΓ οπιηΐα ςοηίςητίοης τοϊατίο ἀροη ἐχρ!!- 
«ἄάταις, Ῥγζοερτοτος μαραίτ, Αμαχαρόγαπη ἰη ρ ἰ]οίο-- 

ΕΣ 

Νεϑεὺς ὅτι μιέγα δεινείμδυος αὐὴρ ἕξειοὶ δῇ Αϑίωνῶν. 

δε νωδ ἐρννμδκοὲ ἐπλέρωοι Ὁ μεμμαντευμδία. αὶ 
αικπὲὰ τἰω νἱκίω γίνεται καὶ χεῤῥονήσον οἰκιςής; ἀἰπο-- 

ϑανόνενιδὲ ἡ μεν παιδὸς ἀντὰ,, δα δέχυται τίωὺ ἐν Τιερο ἅ. 
χιβῥονήσῳ Ὀῤχίω Στησαγόρας ὁ ἀδελφὸς ἀυτὲ ὁμο-- παιδὸς 

ἀμιύτοϊος. υἰπέϑανόνους δὲ καὶ Ουύτου γ δα δέχεται “ἰὼ ᾿ 

. αβχίω Μιλπαδης »ὁμιώνυμος «δὲ τῷ ππρῳότω οἰκιφῇ» 

ἀδελφὸς καὶ Στησαγόρου ὁμομιήπειος καὶ ὁμοπώφειος. 

ἕξ οὐὖ,, ὄντων ἀυτῳ παίδων εἰς Αῇικῶς κιναικὸς» 

ὅμως δηνϑυρδι" δωυαςείας, λαμξῥαύΐει Θρακῶν βα- 

σλέως Ολόρου ϑυγατέ αι Ἡ γι πύλίω «φρεὸς γάμον: 

ἐξ οὗ καὶ αὐτῆς γίνετε στα δέον. κατελϑόντων δὲ εἰς 

πίω Ἑλλάδα Περσῶν, συσκϑυασάμϑμος ᾧ αὐ εἰς 

σαὶ  ϑίωας πέμπει, καὶ ζὶ πολλὰ ζοδ ἡ γύοις ἐποςέλ- 

λει, καὶ δὲ ναῦς αἰλίσκεται ἐν καὶ καὶ οἱἀτῦ δὲς ἀν. 

αἰλλ᾽ οὐχ οἱ ἐκ τὴς γιυαικὸς τῆς Θρᾳκυοῖς "ἀφίεντὰη 

δι᾽ ὑσὶ βασιλέως, ἐΐγε υ Ἡρόδοτος ψεύδεται. Μελ 

πάδης 4 εἰς πίω Αῆικάν: ἐκ. Θρᾷκης δϊαιφυχθὶν," 

σώζεται, οὐκ ἀπέδρα δὲ καὶ τίω [εἰ χϑεῶν } συκο- 

φαν πίαν.ἐ [κλήματα τὸ ἀυτῳ { ἐπέφερον, Ἰδγεξνόντες 
ἀυπὲ πίω συφανν δα [ πίω ἐν λεῤῥονήσῳ. } ϑποφδύγᾳ: 

δὲ [καὶ φύπις, καὶ] φρατηχὸς τὸ “ἀϑὸς ζοιὶ βδρίαῤοις. κ᾿ 
πολέμου ᾿γίγνετα). οἰστὸ ύπν οι κατα γιαδαί φασι τὸ Ἶ 

Θουκυδίδου γος" καὶ μέγιοον Τεκρυίεκον γομίζοισι: 

σίω πορλίοὺ αὐδλοισίαν, καὶ ζὰ ὅπ: Θρᾳνεὶς κτήμα- : 

πεν καὶ μέτα λλα χευσᾷᾷ, δοκεῖ οε΄ δισὶν᾽ Ἄ. ἐδ Τερο ισὶν 

Μιλπάδου, ἢ ϑυγαποιδοιζ. ταρέοᾳ “1 ἡ μὲν χἰωυάλ-- ἐἰδελῷιδοιᾷ 

λως αὐτὲς ζήτησιν, μηδεμίαν μνήμων" «δεὶ τῇ ἥροις τῷ 
. πεποιήμϑῥος ἡμὴ εἰγνοῶρϑρ δὲ τὅτο, ὅτι Ορολος ὁ πατήρ 
ἀυτῳ ὅδ, τὴς »ϑὺ ἀσοφότης συλλαξῆὴς τὸ ρ ἐχούσης, τὴς 
δὲ δευτέρας τὸ λι αὗτη γὸ κἡὶ γραφήγως καὶ Διδύμωῳ δὸ: 
κεῖ ἡ μιδότηται. ὅτι γὺ Ορολός ὅξιν, κὶ σήλη δηλοῖ καὶ ὅηδ. 
“ἢ ἄφου ἀυτέ κειιδύη ἔνϑα κιλά ξαλχται, Του 

Θουκυδὶ δὴς Ὁρόλον οἱ λιμούσιος ἐνδοΐδὲ κεῖταιἐ 

ϑὸς τὸ τὰϊς Μελιξάσι πύλαις" κα λουμϑῥαις ὅθὴν ἐν 

Κοίλῃ ἃ καλούμϑμα κιμιών α μιν ήμιατα,, ἔγϑα δὲϊ- 

χνυτου Ἡρδδύτου χαὶ Θουκυδῆδου ώφος. δὺ φἰσκεται. 

δηλονότι δ Μιληάδου ἡγέοις ὄντως. ξέχος τὸρ οἱὐ--" 
δεὶς ὠκξὶ ϑατηετωι. καὶ Ρολέμεων δὲ ὧν τῳ αἴοὶ ἀκρο-. 

πόλεως μδετυρῶ " ἔνθα." καὶ ϑ0 «Ὁ. ὠστῷ γγι- 380 καὶ 
νδαϑαι ασθοσιτορξϊ. ὁ δὲ Ἐρμιππις καὶ ὑπὸ “ἿΨ] Τιει-- Τ μόϑεον 
σιφρατ δῶν. αὐτὸν λέγᾷ Δ) τὸ ρφίννων ἕλκειν πὸ γῴ- ἠὸν 
γος διὸ καὶ δία φϑον ξίν αὐτὸν φησιν ὧν ἥ; συγίξα φῇ 
σοῖς αἷοὶ Αρμόδηον χαὶ Αραδυγείπονα " λέγοντα ὡς 
οὐκ ἐήδοντο τὺ ρχννοφόγοι. οὐ γὸῤ ἐφόνδυσων τὸν τύ-- 
ΕῴννοΥ γοἰλλαὶ. τὸν ἀδελφὸν Τῦ τὺ ροίννου Ἰππαργον. 
ἠγάγετο δὲ γιωεῦκα ὑπὸ Σκαη]ὴς ὕλης τῆς Θράκης: 
πλοισίαν ὁφόδεα, καὶ μέταλλα κεχτηνϑμίω ἐν τῇ Θρά-" 
κη. Ὧῦτον δὲ τὸν πλοῦτον λαμξαίων : οὐκ εἰς χρυφίωἢ 
αἰήλισκεν γ» αἰλλεὶ “635 δ Τιελοποννησιακοῦ πολέ-- 
μου, τὸν πόλεμον αἰοϑηϑεὶς κιγξϊαστιι μιόλλοντα, ἄσξε- 
λόμϑμος συγί φοΐψωι αὐτὲν., παρέξϊχε πολλὰ Ὁϊς Α9η- 
γαίων ̓Ῥραπιώταις καὶ Τῆς Λακεδευμονίων 5 καὶ πολ-᾿ 
λοῖς ἀλλοις γἵγα ἀπαγγέλλοιεν ἀυτῳ βουλουϑῥῳ συ 

γράφειν γινόμδνα κῬ' καιρὸν καὶ λεγόυϑμα ἐν ἀντωῖ 
τῷ πολέμῳ. ζητητέον δὲ δ τί καὶ Λακιδαιμονίοις 
παρᾶχι καὶ ἄλλοις" υἷ ἐν Αϑζωαίοις μόνοις δγδόνα!» 
καὶ παρ᾽ ὀκείνων μιανϑείνειγ. καὶ λέχομδμ ὅτι οὐκ. 
ἀσκόπως καὶ ζἷς ἄλλοις παρξίχε. σκοπὸς γὸ ἰώ ἀντῳ 
τέω ἀλήθειαν δ πραγμάτων συγζεοίψαι. εἰκὸς δὲ 
ἕως Αϑίωαιοις χοὲς τὲ χρήσιμον ἀπαγζέλλοντας τὸ 

ν 

᾿ἑαυτῶνγψεύδεδχ, ἣ λέγν πυλλάκις ὡς ἡμεῖς ὀνική-- 

σαρϑμ,κ γικήσειντες. δὲ πᾶσι παρέξειν» ὡς π' ἢ) πολλῶν 
συμφωνίας ϑηρώμϑμος τἰω τῆς ἀληϑείας κατάληψιν. 
πὸ γὰρ ἀσαφὲς ὀξελέγχεται τῇ “πολλῶν σιωαδεύ-- 
σῃ συμφωγίᾳ. ἡ ὅϑεν (φησὶν δ Αντυλλος) καὶ ἄϑεος δε ἴμης 
ἠρέμα, ἐνομίοϑη » τῆς ἐκεῖϑεν ϑεωρίας ἐμφορηϑής. μβ!ροῦμα. 
ἤκουσε δὲ διδασκάλων , Αναϊξαχόρου δ, ἐν φιλοσόαι ὡςΞα βῆ 



Ἂ 

Ὁ, 

φοῖς» Ανπφῶντος δὲ ῥήτορος » δηνοῦ τίω ῥηητοφιοὴν 
αἰδρὸς., οὗ καὶ μέμνηται ἐν τὴ ὁγδὸν ὡς αἰτίου τῆς 

"“ 7 τῷ Δ, «ὦ 

καταλύσεως τῆς δημοκρατίαξ γ καὶ τὴς ΝΜ τεπράκο-- 

σίων κατα ξτίσεως. ὅτι δὲ μιεπὲὰ τὸν ϑοΐγατον ὥὩμιῶ-- 

ρούμδϑροι τὸν Ἀντιφῶντα οἱ ΑϑίωαἾο!» ἔῤῥιψαν ὕξω 

γῆς πόλεως τὸ σῶμα,, σεσιώπηκεν, ὡς διδασκάλῳ 

χϑριζόνδμος. λέγετω γὺ ὡς ἔῤῥιψαν ἀυτὰ τὸ σῶμα 
“οἱ Αϑέωαϊοι ὡς αἰπου τῆς μεταξολῆς τῆς δημο-- 

κραήας. οὐκ ἐπολιτεύσατο δὲ ὁ συγίρφφοίς “γυύ-- 
εὅμος ὧν ἡλικίᾳ 5 οὐδὲ φοϑσῆλϑε τῷ βήματι, ἐρρα-- 
χήγησε δὲ » αρχίκακον Ἐρχέω “ϑοκκλαξων. ὑπὸ τὸ 

(ὐτος φυγαδεύεται. πεμφϑεὶς τὸρ ἐπ᾿ Ἀμφίπολιν, 
Βρασίδου φϑοίσευτος καὶ “φερλαξόντος αὐτίιὺ, ἔοαεν 
αἰτίαν" καίτοι μυὴ παύτα κατα αἰ αὐδνητος Α95-: 
γαΐοις. τῆς αδὺ τὸρ μδοταύει.» Ηἰόνὰ δὲ τίωὶ ὅηὶ 
Σαρυμόνι! λαμβαύει. αἰλλοὶ καὶ οὕτω » τὸ πσοθτὸν 
ἀτύχημα εἰς οἵμδρταιοι ματα λαβόντες, φυγοιδεύου- 
δεν αὐτόν. “βρόμδμος σι ἐν Αἰγένῃ μιεπὸὲ τίω φυγέω, 

ὡς αἢ πλουτῶν ; ἐδαψεισε ζᾷ πλξίςου ΔΑ χρημάτων. 
ἀλκὰ κακ ἔϑεν μιετῆλϑε » καὶ δἰατείξων ἐν Σκαπῆῇ 

ὕλῃ, ὑπο πλαταύῳ ἔγραφε. μιὰ τὸρ δὴ πεὶ ϑακεϑα, 
Τιμαλυ λέγοντι ὡς φυγϑὸν ῴκασεν ἐν Ἰταλίᾳ, ἔγρα:- 
φε σὶ οὐσγ᾿ οὕτω μινησικαιχῷν Τἷς Α ϑίωάίοις, ἀλκὰ 

φιλαλήϑης ὧν, καὶ ταὶ ἤϑη κιότοιος" ἐΐγε οὔτε Κλέων 

παρ᾿ ἀυταῖ, οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς συμφοραξ ἄϊπος, 
. 

ἀπέλαυσε λοιδοδάας, ὡς αὖ ὦ συγγεαιφέως ὀργιζο- 
αϑβου. καήτοι οἱ πολλοὶ Οῆς ἰδίοις παΐϑεσι σι ἔϑεστιψ 

αὶ ἱςορίας » ἥκιτου “ελῇσαν αὐτοῖς τῆς ἀληϑείας, 
Ἡρόδοτος μδὲ τὸρ ὑαβροφϑεὶς ὑστῦ Κορφανϑίων, δπο- 
δρωΐαι φησὶν αὐτιὶ τίω ὧν Σαλαμῖνι γαυμάρλαν. 

Τίμαιος σ᾽ ὁ Τ᾿ αυροιϑρίτης ΤτΛμολέοντα, ὑωρεπή- 

γέσε τ μετοίου 5) κα ϑῦπ΄ Αὐδρόμα χον τὲν «ἀὐτεῖ πα-- 
τέρρι οὐ κατέλυσε τῆς μοναρ λας “ Φίλισος δὲ τῳ γέῳ 

Διονισίω Οἷς λόγοις πολεικεῖ᾽ Ξενοφῶν δὲ Μένων; 
λοιδορξται τῷ τ' λάτωνος ἑταῤρω, διε τὸν φϑὸς Τιλά 

τωναὰ ζῆλον. δὲ, μέτελοςς καὶ σἡπεικὴς 5 γῆς ἀλυ-- 

ϑείας ἡἤων. μυὴ ἀγγοῶμϑμ δὲ ὅτι ἐγηόϑντο Θουκυ δὲ- 

δαὶ πολλοί " οὗτός τε ὁ Ολόρου πα)ς 5 καὶ δεύτερος 
'ερο αὐτε- δημαγθοὸς, Μελησίου; ὃς καὶ Τιερακλέϊ ἡ δηεπολι- 

“ολιτεύσα-- τεῦ σατο. ποίλος δὲ ει Φαρσάλιος , οὐ μέμνηται 
ποχέμῷν ἐν Οἷς αἰοιἀλῥοπολέως; φάσκων αὐτὸν τῇ 
πατρὸς Μένωνος. τέταρτος ἄλλος Θουκυδήδης ποι- 

ἡτῆς» τὸν δῆμον ἀχερδούσιος" οὐ «μέμνηται Αὐδροτίων 

ὦ τῇ ΑὙΞΙδῪ, λέγον ζῇ πατρὸς Αεἰξωνός. σιωε- 
χρόνὶσε υγ ὥς φηδ Τραξιφᾶίης ἐν τῷ «ὐθὲ ἵοοίας, 

Τιλάτων; ταῦ κομικῳ, Αγάϑωνι σραγικαὶ, Νυμροί- 
χω ἐποποιφὗ, καὶ Χοιοαδιῳῷ 9 καὶ Μεέλανιππίδ. καὶ 
ἐπεὶ μδὲ ἔζη Αρχίλάος » ἄδοξος ἴω ὡς φηππλϑίον, 
ὡἧς αὐτὸς τι εφιξιφάϑης φησίν" ὑξερὸν δὲ δαμιμσνίως 

ἐϑαυυμάδθη. οἵ χδὺ οἰ ὀκεϊ κέ γοισίν αὐτὸν ἔποῦα-- 
γῶν ἔγϑα καὶ διέτοιξε φυγαὶ ὧν" καὶ φέροισι μδο- 

τύφλον τῷ μὴ κξϊοϑαι τὸ σῶμα, ὅ τῆς ΑἼ ικὸὴς. ἰκρίον 
γὰρ ὅη5 τῷ ἄφου Κἔϑωω " “ἢ κινοτα φίου δὲ τῶτο γνώ- 

εασμὶὰ ἴἢ δγεγώδιον καὶ νόμιμον Αἢικὸν δ ὅτ 

Ὁιαύτη διςτυχίᾳ τετελόὺυ τηκότωγ καὶ μὴ ἐν Αϑίωύαις 
(ιφέντων, ᾿ΔΙδουϊμος σγ᾿ ἐν Αϑίωώαις, Υὐτὸ τῆς φυγὴς 

ἐλϑόντα, βιαίῳ )ανάτῳ φησὶν ὑἰπόϑανξϊν. “ὅτο δέ 

φήσι Ζώπυρον ἱτορξϊν- ὧι τὸρ Αϑίωαζοις κοάϑοδὸν 
δεδωκέναι Ὅς φυγάσι , πλίω “Ὦ Ῥεϊσιοραπιδῶν, 
μετὰ ταν ἤῆαν πίω ἐν Σικελίᾳ. ἥκοντα οωὦ αὐ- 

τὸν. ἐποναν εν βία. καὶ τεϑίι αι ἐν Οἷς κιμφ- 

γἱοῖς μυνιια δ). χὰ «κατα γινώσκειν ἀἠϑέϊαν ἔφη ν᾽ 
γομιζόντων αὐτὸν ὠκτὸς μδῥ τετελδυτηκέν αι", ὅ)] γῆς 

᾿ δὲ τῆς ΑἸικὴς τιϑαφϑαι. εἰ γὰρ οὐκ αὖ ἐτέθη ὦν 

ἵ 

Ῥϑία, (νπάς, ΑΕ ΠΟ εοίξς, ἀεβιθας ραυ!ατῖπι μαδοι ς- 
ΡῬίτοαμπὶ ΡῃΠ]οορμογᾶ αἰ ρ!  παπη διιὶ ἀΐιι5 μαυ στ) 
δὲ Αὐτὶρμοητθῖη γιοτογοπι, νἰγα πὶ ἴῃ ἀγτὸ Γμοτοσίςα οχί- 
τηΐππι, ἐατι5 οτίᾶ ΠΟ ΓΟ ν τα α πηοτηΐηϊτ: δαξοτέιπη; πη 
1η 41ἐάς δὲ νε (ΟἹ ποτοταγ ξατιβ ροραϊατίς, ἐν ΘΟ ΘΟ α 
ΥἹΗ ογεάγοπτατ. Οὐὸ ἃ ἀιτεπὶ Ατβοηϊοπίες Απερίχοητίς 
᾿ολάαπογ οχίγα νειν! ἐξα Ππιἀἴο, ργοϊ δος ητὰ γετὸ 
ΤΒαογ ἀϊάος ἴῃ ργοορτοτίς στατίαπη ργατογπηϊίτ. ϑπτ 
“δηΐτη 4] ἀἰςτ» ΑἸ οηξίδς οἰας σοτριις ρτοίοςς, φαδα 
Ρεῖ εὐ αςοϊἀτῆςε νεξατὰς ρορυ τὶς Ατἤθηΐς ἔα οι αχα- 
ταῖιι5. Νοη δοςοῖϊε δυτῷ Ἴ μιιογ ἀ1 465 δά το πιρ. Ζυιπὶ 
Ἰοριεἰ πηατη αίατειη εἰες σοηῃίξουτιι 5: 6 46 οτίδπ ἐγ δι1- 
πα τα ἐτοχαδηταιῖτ: ἱπηρεγατοῦ ταπιοη ξμ οπππ πίῃς 14 
οδῖγε δὲ τη ξαυεαπη : ααῖρρο συΐμα σαια ἴῃ οχιϊ[ πλῖ- 
[ας εἴξ. πη αιίαπι ΑἸΠρΒΙρ οἷἑη ἰυ 5 οἤξε το, ὃ ἀπτο- 
πογτδε Βγαίἀδς, ας ἰοςιιπα ἢ Πα τ Οςςιραἤδτ,αςςυΐατι5 
εἴξ εο ποηλίης Ἐπαςγ ἀ14ε5 Ὁ Ατμοη ὁπ δ ιιδ:σμαῖι5 τα-- 
τῆδη Οροζα ποη ργουίαϑ ἰηπ|15 ᾿ρἢ!5 διογαῖ, απ πὶ ἐπὶ πὶ 
ἈΠΙρΡΒΙΡΟΙ η σαρογο που ξε, ΕἸοπειη,ηϊρ οἱὲ δὰ ϑιτγ- 
τη Π6π1, ερίτ: πἰμ οὐπΐμι15 τάπηοὴ ΑἙμΘη δίδ5 ἱπέογτι-: 
Ὠἴα πῇ Ρ.Ϊα5 οἷπ5 σα ρα ἐ  διιοητο5, Ἔχ Πο ἐρήμη πηι! ἐξα-- 
της. ΠΠς Ἔχαὶ, ΑἘρτηαδπι 4υπι νη οι, εἤέταᾳ; ἀΐμο5,ας 
Ρεςὰπϊ5 αδαηάατες, πιάση απι ραγτθπη ἔοσ που! ςο]]οςά- 
αὔτ ᾿ Ῥοἴτοα ταπιοπ πη ἀς 4004; αἰ ςοήϊε, ὃς ̓ ῃ δοαρτοίο !ἃ 
ὙΤΕιαεῖς Βαβιτᾶς, δ ΡΊατᾶπο (οτρῆτ. Αὐἤε οπΐπὶ νε Τ - 
το Πάἀ δ μα θοαπις, ἀϊσοητὶ, ΤΉαςΥ ἀἰ ἀσιη ὀχαίθιη νἱτᾷ 
ἴπ Ιτα τὰ ἀρ 1Π{6.1τὰ ἀυτεπι (οτίρίιτοντ τς ἐχα] αυΐάςπι ν]- 
ἰο πχα!ὰ ογσα Ατῃοηίθηίδ5 δῇ ἐξὶ δατιηὶ τά !εῖο ἔα {ςτ1-- 
Ρῖα αἰβεζίεγίς. ςοπεγὰ Θπί πὶ νογτατί 5 ἀπ] η 5 ἔμξ ὅζ πιο 5 
ἀέτατίς ποτ θυ 5:4 460 αυϊάξ ντ ης4; ΟἸεοηΐ,ηςα; Βταῇ- 
ἄα (αὶ ̓ α]απηϊτατίς αατοτ ἰρίι ἄπορα) γί δ η ἴῃ (τὰ Ὠἰ- 
{τοι ρίας οάϊο δέττα πηα! θα χοιῖς : φιδηαυᾷ ρίεγιυς ἴα 
ΕΠ οΥ)ς σίου Βεηἀ 15 πδρὶεέξα νογιτατο 5 (δουτι πε 
αῇθδε ας: Ηεγοάοτιβ οαϊπι,4 υἷα βιογας ἃ Οουίπιη!)ς ἔργο 
ταις. Τδτενξυρίῆε :ρίος αἷς πα αἱξ ριιρηᾶ δα δα] Ατηϊηθηὶ 
Ῥυβηατϊᾷ: ΤΊ πηδις ἹΓΔυΓοπΊθηῖτα ΤἸπηοΙεοπτ οβοιιίας- 
Ρίὰ πηοᾶμπι, φιὸᾷ π βη δε αΡ ἐο ρατοῦ Ἰρίιι5 Αηάτο- 
κνμθεν τορῖα ροτοίξατε ἐρο  ἰφεις: ΡὨΪ ΠΕ 5 ἐατη λιηΐοῖο 
Ἰοϊοηγῆο νογθὶ5 ρις Ια ευτ Χοπορβου Μοιπηθηςηι,ΡΙᾺ 
τοπ!ϑ αἰηϊοῦ, τρίς ῬΙατοη 5 ἀΠγ.} 15, Ομ1:1}5 πο ἤπττηο- 
{τεγ ἐοἠττὰ πιο άἀογαταϑ ὃζ σα 6185 οἵδ, ας Ιο σα ἀας νΒ] αὶ 
νέπτατί. Νέοαις πὸ5 ξιρίας ρίαγος [ΠΠ Τ μυογ αἴ 465: 
πάπι ὃς Ηἰς ξιἰτ, ΟἹοτί ΠΙτὰ5: 8ζ ατὰς ἀἐπιασσσας, ΜΠ ἢ] 
δ ας, 15 αὶ ΡΟ οἰὶ ἴῃ τεῖρ. αἀ πη γατίους εἰς ἀἀυοτί- 
τιῖ5, ἃς τογεῖπι5, σεποῖ ΡΠ αγία ΠΡ. οαϊα5 Ῥοϊεπίοη ἔλεε 
ταοπεϊοηξ ἴπ 116. ἄς ἀτός; ρατέ δἰ ΕΠ ἀἰςῶς Μεηποπεπη, 
Ἐυΐτ εὐἱᾶ φααττιι5 αἰ 115 ΤῊμγ ἰός Ῥοξεα εὐ Αςμει- 
ἀυϊας, ουἶπ5 ποπείοηςπ) ἔς ἐη5. Αἢἀτοείοη ἴῃ ΠΠ Πόσα ' 
Ατεῖςα, ρατγόπι εἰ ἔμ αἷς Αἰ οηεηι. Ν Ίχιττοῖδε Ριὰ- 
χίρδαης ἴπ ἴδτο ἀς ΕΠ τα, ΓΔ Ἐπὶ τοπιροπδ 5 χυΐδιβ 
Ῥίατο᾽ ςοπιῖςιι5, Αβαῖμο ἐγάρίξιις, ἽΝΙςοίάτιις Ποκάτης- 
τγοταπι σαγπι πῇ ροεῖα, ὃς ΟΠ (9 ἀέ Ν[ οἰ Δηίρῥίάος. 
Οχιεϊὰπι Τ μςγ Δ! 465,Ζυᾶάίι φοϊἀόπη γἶχ!ς ἀρηπιμῃὼ 
οδίσαγαϑ γἱχίς ἐθο νοίὸ ππογῖυο {ππιπΊα τ ἀρὰ ὁπι- 
πο5 δά πηϊγλεϊοηΐ. ϑοδς αὐΐ 8 151 δπὶ ὀδΉμεγθὶ νἱ τᾷ 
εχαΐ ἀδρεδαι: Τμάυλα: {6 ἐεητίᾶπη ἐο ἀτρ ἀπιξέο ἐοηβι- 
τηδηϊ,ιὸ ἃ σογρις ἰρίιις ἡδ ἢ διοτῖς Αἰμόηὶς ἐδρυ τύχη, 
αΐῃη ἐΐας τα πηι!  ἘΠΠῸ. ἐα Βα] άταπι ἱπτρο εᾶ, ἠποα ἐκ 
τπδίξυτο ὃς (Ο ϑππὶ ΑἸΠ Το Πυπὶ πιοτὸ ςοποίαρῃ! οἷ 
ἰραἸοια πη; ιάη ο αἰ όμϊ Πιη 115 ἔούευ πα ἐοπεῖρὶτ, πος 
.Ατβοηῖς εἰξ (ρα ἐἰς: ΤΟΙ ἀγ πηι 7 Ζοργτγιπι εν τὰ (ς- 
ἐν το! αυὶο, τ νιον ἀφο δ ἐχιδο γφιίεν [ιρη, Αἐβοπάς μίοι- 
ἢ 



ἀρροῤιαα πονηθη δωμονὶς ὑπάϊαιε, Ν ρεὶνα μα γος ἰμαὗδε, Ἐχνάδως 
εἶκε εἰξ τειν ἀὶ νει ραετὶα ροιε ας, με μ ἔζεην Ρ ἡοο βοΥης ἐς 

ταρξενΐηες Ῥαίονομ;, κῃ ἐδνο ἀξ ἀγοβονεῖδης Ἀεβοηβοη βθμδ. 

Μιδὶ γοτὸ Ζοργτγὰς φυρατὶ νἱάοτογν αυῦ πορατίη Ἴ Ἀγὰ- 

εἴα πγοιτυῦ εἰἷς Ὑδυςγ ἀἰάξι ᾿ςοῖ ὃὲ Οτατίρρι εἰ αἴΐδη- 

τἴατοτς, [ὦ “ταϊτᾳ γοτὸ οὦ ξυ πῆς ἰςρυϊτῦ, (αυο α ΤΊ πγαυϑ ἃ-- 

Πΐᾳ; τγαφτ) ρογ οἷς τἰἀϊςυΐαπι Ροιὲ Βαῦθο Ρειυαίιπι. 

Ἑοζγαια εἴως ἑυ εἶς πυϊυποὐὶ γα ἀἰτατιαρυς μα δυὶε ἀςιι 

τᾶ, ρἱϊος εἰςέϊοϑΣ, το! φυαπν αιοα; οοτροτῖς Βαδιτυάϊηξ 

(τηρτῖς ἱρίμως ςοηυςηιςητξ. Ἑάτο μη ἐξ αἰᾶς βοϊὲ αυΐη- 

φυλροίπναπι ἀτατὶς ἀηπαπὶ, ἃῃτοσυαπι δα (πὶ πη ΠῚ, 

τοϊεϊτυτοπι ορὺς ρογάυχηἴςτ. Ῥοῖτο ὡηγαΐατας εἰς ὙΒὰ- 

εγάϊαςς Ἡοπιοι αυϊάςπν ἀἰϊροίτίοηςπν, ΡΙηἀαγὶ γοτὸ 
δταυάς ἃς (δ ]ἰπὴς Ιοφυοπαϊ βοηυ5. ΟὈίκιτὸ δτίαπ εἰς 

τηδοξετία Ἰοηυυτος οἴδ, ης ἢ οπτηΐθυς ράτοτοῖ αὐ ἱρίμ5 

Ἰεδϊοπςαν αὐϊτυς, ἕο"! ἐᾳ: ἃ φαοιυς ροΙδτ ἴητο ΠΠρῚ, πλ!- 
ποτὶ ἴῃ ρτςτῖο μαδογοτωγ: (ξ ροτίως ἀο ἐ Πῖπιο ςυΐαις 
τοῦατως αὐἀονγατίοη! οἴει οτυνἶτῖ5. ΝΑ 15 ἀοπλμπὶ 40] 

ἃ ρταίξατῖδυς νἱ τς [δα ἀαταν, νογᾶπῃ Ἰλυ ἀεπὶ εἰϊξ ςοηίε- 
εὐτι5) ποιπέησυς ἴῃ ΟΠΊΩς ζΟΠΊΡΙ5 ἀυτατογα πη ἡδέϊῃ8 

εἴξ, φυοά 0} ἀτας νῃυαπὶ ἢτ ἀοἸεταγα. ΝΟΠΗΙΗΙ ο-- 
τίαπιν ντ αἷς ΑΠΎ}}1υ5, (σοῖρὶα Τιοορτίη! τυ: ἴῃ εο οἶς 

ἐπυίτατας,νο γεῖθα νοιδὶς αυδῇ ἀεηηεηία τοίροηάοδητ, ὃς 

ἴῃ ςοἰατίοης ςοητγατίογαπη : 40 ἃ 111 φταῖς πηαχίπιὲ ἃ 

Ὀγαεῖς ρτοδαδατογιΡτο ἀΐςιπι ιο 4; Οοιπι ἴῃ νοι ογᾶ 
ἀοουτατο ἀεἰςόξι οἰξ ἐπιίτατος : Ἡοπιογᾶ γογὸ ἴῃ ῬιΠγ5 
(νε ἴαπι ἀἰχί πιι δ) ἃς ἴῃ νογθόγαηι εἰςξεϊοης; δὲ ἰῃ ἜΧΩ 01- 

ἔτα ςοτυπά τη εοπιρο[ιίοηοδς ἱπ Ο] οςυε! Οἢ15 γἱγογα-- 

οηίίηως ρος Ἀπ τα ἀϊης,ας νεϊοςἴτατς. Ὁ υμπῈ δυτοπὶ Ε]- 
[ποτὶςϊ φυὶ αταῖς ουπὶ ργαςοογαητ,αηἰ πιὰ ίντ ἤς 4 ςαι}) 
κἄτοητος δ οτῖαϑ δ ΚΉΡΒΡΕΘΕ γ»ηυάάῃ; ἃς Πηηρ] "εἰ τα- 
ἕαπι πατταξίοηε νὶ 814) νίτ 7 π0}}15 ρογίοη!ϑ Ιοσυ πη ἴῃ ν]18 
ἴωα [τηϊρεϊ οἷς ράττς τῆ θιοτε (0 1ππ| εἰδητ; ἢ}}85 ἀφ ηϊΩ: 
«δεϊοηες οροτὶ ἴμο ἱπίογα Πο, γοπὶ τυΐῖτα ἂρ Ἡεγοάο- 
τὸ τεητάταπὶ ({υπέ εὐὶπὶ το ἀοτὶ ςδοίοπες Ρδιςοτι πὶ 
γεγθοσαπὶ » ὃς ροϊΟηάτυπὶ βιός οὨἶθιι5 {Ππ}}]οτε 5 αιιὰπι 
ἐοποϊ οἰ δυϑ)νηιυ5 δὶς Ὠἰοτῖς εοηάϊτοι πιο ηΐτέαυ τὰ 
φεουτάξα5 ξοπηροῖπε ςΟΠεἴοπς5, πὰ ςαρίτα ἃς 4 τίδυ- 
τἴίοηςς Βαδοητεβ, νὲ φεἸ απ δα ζοιτα πὶ {τυ πὶ νηααυδη; 
ἐοηςῖο τοξοτη ρος : χα οἵδ ρει ξατῦ ςοποϊοη ἔοτ- 
τᾶ. [2πὸ γογὸ αι τος πης ἀϊςοηἀὶ ἔογηγα, ΠΡ] 1π|15,1ε- 
05 δ πγοάϊα, το αἷς ἡς δ! εξξῖ5, [0] 1 πλοτὴ οἰ ερῖτ, τ4η-- 
ἀυᾷίωο ἱπρεηίο ἅς ὃς} πηαρηϊτυἀΐη! ςδιοη!ςητεηι. γς- 
δὺς εηΐἷπι τηαρηΐθ ογατίο ΠΠ1}}15 οἵ Δἀ 1 84α, 564 γετε- 
Ἰφυας φυοα; ἀϊοξάϊ [Ὀτπνας ἐοροῖτας μαδοαϑ, ἰςῖτο Ηε- 
τοάοταπι αυϊάςπι ποία οἵα ν μπὶ (πο 4; ςοἰπη ἐμ 8} 1π|}5 
εἴϊ ηςα; τοπυ 5) Χοπορίιουτοπη γοιὸ τοηι), Τὰς ἀἸ 465 

οΥξ ΠΙδ᾽ ἵπτςπὶ ξαςοτος ογαιίοποπΊ, ὅς ρὸ τὶςις ἀτ ]ο- 
πἴδυσ πιοϊτῖς νίυς εἴξ,δε αυϊδυζίαπι τεἀΠατίοηιθυς. [ζς- 
Ρεττὶ ἔαπτ 40] ἀΐςογοης ἀε τοῖο δος {ςηριϊοηΐς βοποῖο, 
πη Ροεγίίποις ἃ αὐ τοίου ἐᾷ, [Σὰ 24 ροξεϊς :14 γετὸ γεὶ 
εχςο ΙΓ ες ἀγρυϊευτγαιὸ 4 Εἰ ἢ οτ οἱ οτατίο πυ}1 πιο- 
τι Ἰεβς ςἔξ αἰτηϊέζα. δ᾽ υῖς οδηοῖατ, πὸ οπιηξ πιεῖτο (ο- 
[υτᾶ οτατίοηξ οὔ τποτοτῦ,γι ΡΊατοη 5 ὃζ πιο ἀϊορτῇ (ετί- 
ξρ:αρορόένίσαν ποτ εεττὰ εἴς {πετοτᾶ, ας δ ἴῃ 
4 ξαρίξα «τα! ἀΐτος, χα {4 τοτοτῦ ρεπεῖα τὶ ἐλθμύν 
Βεποῖς αυΐάξ, σπτηῖς ΒΕ τοτία δὰ ἀ6}} δογατίια(α!}} αὰ ἀο- 
τηση[εγατίυ τεξεγᾶτ, υΐα Βηποτα Ἰδυ φατίοηςς οοτῇ ςὅ- 
Ρἰ εξείτος φυΐ βτεπυὲ τη ρταϊῆς ἴς ροῆςτίπε) ἐρεςἰατίπη 
γετὸ ὙΒυςγ Δι ἀσα 1 γηυτγαυθᾷα, οχ {Π|- τῆρις σόπο- 
τίδυς «ἀάίτ. ἴη ἐς] Πδοτατίσπι φαάυπε ςὅεϊοπες Οὔγπ 65.) 
Ῥιζτες οαπὶ 4ια εἰξ ῬΙλιαξήυπι ἅς Τεδαπογί, 1.1, 
1η ἀςπιοηϊεγαιίυῦ, Οτατίο βιης τσ: ἴῃ ἸατἀἸςϊαἱς, ςοη- 
εἴοηςς ΡΊαταςηπῇ ὃς ΤῊςῬαποτῦ, {ιιᾶ5 πιοὸ ἃ το! Ἰαυΐ5 
{πρατασίπνον. Αὶ ἃ ἸυΠἀΐ οἴα!ς οηἰπὶ σοηιις ροττίηοις ἤδης 
εοῃςίοηξ, πγαηἰ [ατὸ οχ ἐο εὐΐη εἰτατ, υδά ςαυίᾳ ἀρίτιυτ 
ἀρυά ἰυάϊςος ἐος αυΐ Τ ἀςοάχπισπε ἀἀυεποταηι:υθά η;. 

ταςηίος ἴη ἱπΔ 1 οῖο γδὸ ἐμά δ ἱητετγοραιιοηὶ 
1οῆρα ογάτίοης τοίροπάεηί, εἶχας ογλιίοηϊ εδιταάϊςῶς 

ὠοθοεκειωδύη, ἢ συγγχαφέως μίωύει Οὐνομα, ἀν ὦ 

δῆλον ἔπι καϑοδὸος ἐδόθη Ὅς φϑύγρισινν ὡς ἢ ᾧ,- 

λόχορος λέγᾳ ᾧ Δημήφειος ἐν Οῆς δβχοισιν. ἐγθὶ ὃ 

Ζώπυρον ληρᾶϊν νομώζω 5 λέρονᾷα “πον ὃν Θρᾷκῃ 

πετελδυτηκίναι " καν οἰληϑεύειν γομίζη Κὶ φοίτιππος 
Ἂς Αὐν" ͵ ΄ 5" ὦ “ 

᾿αὐτόνι. πὸ σγ ἐν παλίᾳ Ὑ ἡμια)ον αὐὐπὲν κα. ἀλλοῖς λέ-- 

γὰν χἔγαϑειι μὴ κα σφόδρα καΐ γέλαςον κὶ. λέγετοι 

δ. αὐτὸν τὸ ἀδος γερονέναι σιωύνοιωυ μδὺ τὸ “σεόσω-- 
πεγγτίω καὶ χεφαλίω ᾿ ταὶ σείχας εἰόξὺ πεφυκίας, 

πίω τε λοιπὴν Ὁξιν «σεοςπεφυκίναι τὴ συγγραφῇ. 
παυσαοϑωι ϑὲ τὸν βίον ὑαΐξ ταὶ πεντήκονζοι ἔτη» μὴ 

πληρωσαιΐᾳ τῆς συγγεαφῆς τί φρενϑεσμιίανν ζη: 
λωτὴς δὲ γίρρνεν ὁ Θυκυδίϑης εἰς (δ᾽ οἰκονομίαν, 
Ομέρου" Πινδάρε δὲ, εἰς τὸ μεεγαλοφυὲς αὶ ὑψηλοῦ 
ὃ χαρακτῆρος. ασαφώς ὃ λέχων αὐὴρ ὅηϊτηδὲς γα 
μὴ πᾶσιν ὄη ζατὲς μιν δὲ ὠτελὴς φαίνηται, πανὶ ὧ 
βελομδύῳ νοζωδνὸς ἀ χερώς, ἀλλὰ Οἷς λίαν συφοὶς 
δόκιμα ζόιδμος γἀυβορὶ Τύτοις ϑαυμαζηται. ὁ γὸ Ὅἷς 
ἀείτοις ἐπαμνόμϑμος» κα κεκριμδῥέιυ δόξαν λαξὼν, 
ἀάγιαπῆον εἰς τὲν ἔπειτα χεόνον κίχλητω Ἔ ὠρμω, 
οἱ κινδευυϑύν σειν ἐξαλειᾳ ϑέεϑαι Τὶς δηηκρίνοισινε 
ἐζήλωσε δὲ ἐπ᾿ ἐλίδῥν, ὡς φησιν Αντυλλος, ᾧ ταὶ 

Τοργία Ὑ Λεονϑένν πα φασωώσης 5 κα ταὶ αὐτιϑέσες “Ἷβ᾽ 
ἐγομῖχ,, ἄ Φολιμούσοας κατ᾿ ὀκῶνο καιρ δα Οἰς 
Ἑλλησι" καὶ αδύτοι. ἃ Τ'ροδύκου τῷ Κις δὲ ὅ5}) ζῖς ὀγό- 
μαῶν ἀκριζολογίαν. μδίλιξο α πεσὼν ( ὁπὺρ ἐΐπο- 
αδρ)έζόλωσεν Ομώρον, καὶ ὃ αἰοὶ ἃ ὀνώμαίᾳ ἐκλο- 
γὴογκὰ εἰ αἰξοὶ ἢ σιυύϑεσιν ἀκρι(είας, τὺς τε ἰσχύος τῆς 
Κ' πίω ἐρμίω εἰων, καὶ πὰ κάλλοις νὰ πῇ τχεις, ἢ δὲ 
“:69 ἀυτὲ συ γγεαφέων τε καὶ ἱσοξικῶν ἀψύχοις ὧς- 
“ἣρ εἰσαγόντων ταὶ συγ)ραφας, καὶ ψιλῇ μόνῃ χρη: 
σαιϑῥων δέαταντὸς δὴν γή σφγπυροσωώποις ὃ καὶ “ῥρ ϑέν- 
σῶν λόγοις Φιναὲ, ἰδὲ ποιησοώτων δημινχρρίας, αἰλλ᾽ 
Ἡροδύτου μὲ δηυχερήσουΐζος, ὁ μίω ἐξ μύ σαντες (δὲ 
ὀλίλφν γὺ ἐποίησε λόλφν,, ὡς ἀσθοσωποποιας μᾶλ- 
λον ἤσπὸρ δυμυηχρφίας ) μόνος ὁ συγγ φφιφειὲ ἐξ 80 ρέ 
τε δημηγρρίας καὶ τελείως ἐποίησε μιΐᾳ κιφδηαίων 
δὲαιρέσεως ,ὥςτε καὶ σα σή κασυπίπθειν ταὶ δνμ}»- 
εἰαρ᾽ δῖ δι λόχων τελείων εἰκών. πριν ὃ ὄντων 
χα ακ]ήρων φρρξεικῶν, ὑψηλβγίοανϑ, μέσου, παρεὶς 
Τιὶ ὁἤος, ἐζήλωσε Σ ὑψηλὸν, ὡς δγζα τὴ φύφῃ ἀγρός-᾿. 
φορὸν τὴ οἰκείᾳ ; ἃ τῳ μεγίϑὲ “ρέπονΐᾳ τῷ ὥσούπου 

πολέμου ὧν γὺ αἱ αριίξς, μεγάλαιρκὴ δ πἰδὶ αὐ να! 
ἐφρέπε λόγον ἐοικέναι δ τρῴξεσιν. ἵνα ὃ μηδὲ Τὰ 
ἄλλοις ἀγιοῆς χα εφικ]ηραεγ όϑι ὅτι μέσῳ ὦ Ἢ ρ66-- 
Ὄς ἐχρήσαϊο". (ὃς ταλβα μν ὄφιν ὔτι ἰανός.))ανῳ ὃ 
ὁ Ἐενοφών, δα γε οἰώ τὸ ὑψηλὸν ὶ Θουκυδύδας καὶ 
ποιητικοῖς πολλάκις ἐχρήσαζο λέξεσι» μιεϊα φοραῖς 
ἃ σί, αἷρὶ δὲ πάσις τὴς συγζραι φὴς ἐπόλμυισαί ἥινες 
δποφήγαοϑα!» ὅτι αὐτὸ τὸ εἰδὸς εἰ συγγραφῆς ,ἰρι ἔτι 
ῥητοολκῆς αλὰ ποινδικῆς ὦ ὅτι διύκ. ἔςι ποιηηκῆς,, 
δῆλον, ἐξ ὧν ἐὰ ὑποπίηήει μιίβῳ ζινί, εἰ δέ ες ἡμῶν. 
αὐτεῖ ποι ὅτι εἰ παύτως ὁ πεζὸς λόχος ῥητορικῆς ὅξινν 

ὥρα ἐδὲ τὰ ΤΙ χάτωνος ὀυγγεάμιμαΐᾳ, ἐδὲ τὰ ἰατ: 
Ῥικογλέγορμδυ ὅτι ἀλλ᾽ καὶ συγίραφὴ κεφόηαίφις δα 
ρξται» καὶ ὅ)ὴ δες αἰαίγυτοωι ῥηπορακῆς᾽ κοινεῖς μδ 
πᾶσα συϊγραφὴ ὅ5} τὸ συμζουλϑυτικὸν ( ἄλλοι δὲ ἃ, 
υὑσὲ τὴ πανηγυρικὸν αἰρίγρισι, φαίσκοντες ὅτι ἐΐχω- 
μιαζει ιὶ ἀοίσοις ἐν ζοῖς πολέμοις γνομδύοι ξαι- 
οἔτὼς δὲ αὶ Θουκυδίδου ἐν Οἧς ποισὶν ἐΐδεσιν ὑχουσί-, 

53. τῦ δ συμβουλδιμικῶ, διᾳ δἧ! ὅλων δυμνγρ: 
ἐμών » πλίω τῆς Ἰιλαταγίων, καὶ Θηξαίων. ὦ ἢ 
πείτῃ" τῳ δὲ πτωνγυικῷ, δᾷ Ὧι ὅδηταφίου "τῷ 
δὲ δκαν ηγῷ, δὶ τῆς δημογροίας “Ὁ Τλατωέων 
καὶ ΤᾺ Θηζαίων, αἱ αὐωτέρω ΔΆ) ἄλλων ὑπιξειλό-: 
ἀαδα. ὅπου τὸ δικαςτεὶ κρίνεισι Λακεδαιμονίων 
εἰ αϑρα βρόμϑμοι » καὶ κρίνεται, «χοὸς τέων ἐρώτησιν 
ὁ Πλαταιζρ, καὶ ἀπφλογεΐται αἷοὶ ὧν ἐρωτᾶτωι, δὶ 
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δλείσήων Ὅις λόγι ποιούϑμος ̓  αὶ αἰτιλέγ ζύπις 

αὶ Θηβαῖος » εἰς ὀργίω τὸν λακεδεαιμόνηον φυοϑκοι- 

λούωϑμος᾽ καὶ ὰ λόγου ἴάξις καὶ μιάϑοδος καὶ τὸ δῆμα; 

δυκαγικὸὲν καϑαρωῖς ἀποφαίνει το εἶδος. λέγρισι 
δὲ ἄνες τίω ὀγδόίωυ ἰσορίαν νοϑεύεαϑτα 5 καὶ υυὴ 0) 
Θυκυδί δου. αλλ οἱ μϑὺ φασὶν ζῇ) τῆς ϑυγαΐξος ἀὐτε 

οἱ δὲ, Ξενοφοΐγτος. τεὸς οἱ λέρομϑμ ὅτι αἱ μδι ϑυγαι-- 

ζς ὡς ὑκ ἔςι, δῆλον. οὐ γὃ γωυαγκείας ἰὼ φύσεως 
Ὁ ιαύτίων δρετίιύ ἢ καὶ τέχνίω μωμήσαοϑαι. ἔπει, εἰ 
Φιαύτη ἴις ἰώ, ἐκ αὖ ἐαπούδασε λαϑῆν, σ᾿ αἱ τίωὶ 
᾿ὀγδόίω ἔγραψι μόνον, αἰλλὰ αὶ ἄλλα πολλὰ κατέλι- 
σεν αἱ, Ἐ οἰκείαν ἐκφαίνουσα φύσεν:δτι δὲ ἐδὲ Ξὲνο- 

φοδντός ὅξιν» δ χα δοικτήρ μογον κλὶ βοξῖ. πολὺ τὸῤ τὸ 
“μέσον ἰανοδ χαρακτῆρος καὶ ὑψηλϑ. ὁ ἰὼ ἐδὲ Θεο- 
πόμπου,καϑα ἕννες ἡξίωξ. ἃσὶ ὃ, μᾶλλον Οἷς χα- 
εχεςέροις» Θεκυδίδου μ 0) δοκείγάλλως σγ᾽ ἀκαλ- 
λώπιςος "δὴ ὀκτύπων γεγραμρκἔνη, τὸ πολλαῖν πλή-- 
»ης ἐν κεφόλαΐῳ «ὐφφιγ μ, καλλωπηδϑέω αἱ καὶ λὰξ 
ζῶν ἔκᾷαιν δωυαμϑμὼν. ἔνϑεν καὶ λέγριδμ ὡς ἀϑενέ- 

φέρον πέφραςα, καὶ ὀλίγον, κα ϑοτι ἀῤῥωςῶν αὐτίω 
φαίνεται σιιυτεϑήκώς. αἰοϑενοιιῦτος ὃ σώμωτος,ξρα- 
χύπι ᾧ ὁ λογισμιὸς ἀπινώτερος Τῇ φιλο μικροῦ τὸ 
συμιπαίοοῦσιν εἰλλήλοις ὅ,τε λογισμὸς καὶ τὸ σῶμα. 
ἐπέϑανε ὃ μεῖᾷ τὸν πόλεμον τὸν πελοπονγησιακὸν ὧν 
ἢ Θράκην, συγγ φοέφων ἴᾷ «ροίγειαΐᾳι τὸ εἰκόςοΐ καὶ 
πρρῖου ὀνιαυϑ᾽ ἔκοσι γὸ καὶ ἐπθαὶ κατέοεν ὁ πόλειεος: 

ζὸ δὲ δ" ἄλλων ἐξ ἐτῶν τροαγμαΐᾳ αὐαπληρὸϊ ὅγτε 
Θεόποριπος καὶ ὁ Ξενοφών, οἷς σειυάπῆ ᾳ ὃ Ἑλλίω ικὴν 
ἰτοράώ. ἴξέον δὲ ὁτι ςρατηγήσας ὁ Θουκυ δῇ δὴς ἐν 
Ἀμφιπόλειγκαὶ δόξας ἐκεῖ βραδέως ὠφικέξα, καὶ 

τοξολαξόντος αὐτὸν τῇ Βρασίδου, ἐφυγαδεύθη ὑπ᾿ 
᾿Αϑίωαίων, δ μξαλλοντις αὐτὸν τῇ Κλέωνος(διὲ καὶ 

ἐπεχϑάνεται τῷ Κ λέων; , ἡ ἐς μιεμῃνότα ἀὐύτν εἰ-- 

ὑτίγᾳ παν χοῦ) ἀπελϑων, ὡς φασιν ἐν τῇ Θράκην 
πὸ καΐλλος ἐκξ! αἰ συγίραφῆς σειυέϑηκεν. ἀφ᾽ καὶ ὦ γὸ 
ὃ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημο βτο ὶ λεγδιῶϑμα ἁπανᾳ ,ὼ 

Ὁ «εαήόιδρα. καὶ μιϊωὺ καίλλοὶς ἐφρόνϑεσε δ ἀῤχέω κα 
ΤὮ μόνον σῶσαι Τῇ συ μειὥσῃ τὶ «οροΐγιαΐα ὕςερὸν ὃ 
με Ἐ υξορίαν ὧν Σκαηῆῇ ὕλῃ τῆς Θράκης χωρ(ῶ 

διαιτώμδρος, σωυέταξε μυεΐᾳ καίλλοις ἃ αὐ χὸς μό- 
γον ἐσημεει ὅτο διρὶ δ μινημιίω ἔς! ὃ Οϊς κιύϑοις ἐναν- 
ὅίος» δῷ τὸ χαίρειν ταῖς αἰληϑείαις. ὶ γὸ ἐπετήδευσε 
Ὁἧς ἄλλοις ζαυτὸν συγγεαφϑῦσεν, οὐ δὲ ἱξοφακοὶς, οὗ 
μεύϑοις ἐϊκατέμιξαν ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις, ὃ τερηνῇ 
πλέον τῆς ἀληϑέας αἰτιποιούνϑμοι, οἰλλ᾽ ὀρ ξνγοι μδὺ 
ὀὕγω ̓ “σῳ συγγεαφῶ «γ᾽ ον ἐμδέησε αϑϑς τέρψιν δῇ 
εἰκουόντων, αἰλλὰ «δὸς ἀκρίζειαν ΤΠ} μανϑανόντων 

γράφειν, ἢ γὗ ὠνόμασεν α γεένισμα τίω ἑαυτὸ συΐ- 
γκαφίω. πολλαὶ γ ὅϑισοὺς ἡ δονίυ) ἀπέφυγε,ταὶ πα-᾿ 
ρενθήκας αἢ εἰώϑα σι ποιεῖν οἱ πλείονες, δποκλίναζο 

ὅπου γὗ αὶ παρ᾽ Ἡροδότῳ καὶ ὅ δελφίς ὅδιν ὅ φιλή- 
χοος, καὶ ̓Α οίων ὁ κυξεργώμϑροξ μου σίκῆ, καὶ ὅλως κα 
δευτέρῳ, ἢ; ἱορκῶν ἢ) ὑχυύϑεσιν ψιύδεται: ὁ δὲ συγ- 
γραφαί ὥτξ, αὐ αὐὰμινἠοϑῆ ζινὸς αἰοιῆ οὐ, δὶ μδὺ Ὁ 
δα [κὴν χέγᾳ, διηγεῖται δὲ μόνον εἰς: ΜΆ τὸ ὧμά- 
κόυόγτων ἀφικνούμϑμος. ὅ, τε γὸ αἰεὶ Τηρέως ἀντῳ 
λόχος πέφεφιςτα! μιόγον αἰοὶ παϑῶν δ'ῥ γυναικῶν», 
ἅτε Κυκλώπων ἱσοοία, δ," τόπων ἐμυνημον θύϑη χαί-: 

᾿ φαγεκαν ὁ ̓Αλκρίαίων, ὅτε σωφρονξϊη ἱμνημον δϑέται;. 
ἔγϑα πὰ ὃ σωφροσιώης ἀυτὶ γήσοις ποιξ,ζ «χ᾽ ἄλ-- 
λα ρι ἀκριδο!, αἷοὶ μδὺ οὐ Τοις μιώϑοις ζοιϑτὸς. δενὸς 

ὃ ἡδογραφῆ σαεκαὶ ἐν δ Τοῖς μυέρέσυ; σαφής" ἰασὸ ὃ 
πίω σιωτα ξΊν, ἐνίοτε δι τὸ δγρῇ ξίνον τῆς ἑρμννφας, 
αδηλὸς Τῇ δοκῶν. ἔχέ ὃ χα ορκικήῆοοι ὑσδίσεμυ ον» 
μέγαν. τὸ ἢ “ὃ σιωϑέσεως, πραχύτεζς ὃν μισὸν,καὶ 
ἐμβριθὲς» καὶ ὑαξ ξατικὸν, ἐνίοτε ὃ καὶ ἐσαφές. αἱ δὲ 
ἐβαχύτητεςγ θαυμα γὲ ὅ' λέξεων οἱ γόες πλᾷονερ. 

ὙΒεθα, νὰ ἵιδσξ ἀσιποηϊον ἱγατῃ σοῦετα ῬΙατοηΐος 
ἱηςςηαᾶς. ἱρίᾳ ἀφηϊα; 14 ἀτρυΐε ογατίοπαπι ςοπιρο [ἰοὺ 
τατίο ἃς ἔογπια. Αἰᾶς αυυϊάᾶ ΠΡταπη ν Τα Παρ ροιτίτίαπὶ 
εἴξ,πεα; ὙΠυὸγ ἀϊ ἀΐεας ἔπητ χυΐ εαπὶ τ αδηε ρῆμα ἢ- 
Ππαραης 4υ! ΧεπορμομεἶΝος δυζεπη ἀἰ οἰπιι5»θ ις υῖ- 
ἄτη πὸ οἡε:[ἀ γεγὸ ρετίε δῆξ πηδηϊξεϊ. ποη φηΐτη οα:: 
εἰτ ῃ Ἰηρειϊᾶ πγυεῦτε ταπτα ογατίοηὶβ ρχαίδτία, τὰ: 
τάαιιε ατς:ἀεἰπάε ἢ τ4118 ΑἸΐαια Ἔχει ειρηοη || ΡΙΟ- 
ξϊὸ Ιάτετε γο]υλει: ἢς αι ὁξξαδιμιπι τδητίιπι ἰδῇ {ςγ13 
ΡΠῆει, (ξὰ αἹϊα χυοα; πιυϊτα ἱηροη [οἱ πιοπιιπηοητα τος: 
Ἰἰψυιῆετ Χεπορχοητὶ χιοα; πτα!ὲ τ δ. ΈΎΤως ἰρίς ταή- 
τυπτηόη οἰαπηας, υοηρὲ εη1πὶ ἀϊβοτε ἔοηὰς ἀἸςεπαί ροΣ 
τὰ ἃ {0 0] [πη]. δε πες ΤΒβεοροπιρὶ εἰζ,γε πόμα} }15 ρα 
ςετ. Ουϊδια πη, ἴχυε Ρεπ ποσί θι5») ΤΟΥ ἀἰ 415 αυ ας 
εἴς γιἀετυγ, πο ἀπΠ| τα πγεη ΡΕΓΡΟ] τα5 5 [δὰ ἱπομοδτι8 
ταητὰπι δὲ τι ἴδ, Πηα τα {τη πηατῖπὶ σοπηρΙ οἔξξηὸ ηια ὃς 
ΡΟΙΪΙτὶ ἃς αἰ] τατί ροτογαηξιν πάς δά ἀποληγί γε αἰ Σαηλιιὸ 
υἱἀοὐῖ ἢυπς Πδτὰ ἃ ΤἼμπογάϊάε ἴὰπὶ ἀρτοταηξο ςοηίοτ!- 
Ρῖμπη: οεἄάϊη4; δῆς ςαυίθτη ον ὃς ἰἀρυϊΐυς στίρτυς ἢτ ὃς 
Ὀτγουι πὶ φιδηο σοΓριι8 εἰ ἰῃ Βγπιᾶ)αῃ! πιὸ αο- 
4υς Υἱτε5 ΠΟΘΙ γε πεῖς, ΕΠῚ ἐπὶ πὶ ἰητεῦ δηἰπηαπι ἃς 
ςορὰς αιιαί ςοπέεηϊι5 ηυϊάᾷ ἀἴπιιο παῖογα ςδίαηδεῖοὶ 
ΟΡπείη Τγαοϊα,ροίξ Ρε]οροηπεῆαδςιτη δε} ]} πὶ, ἐπὶ 
τα5 οἷπι θ6}}Π1} ἀηπὸ ΧΧΙροίξας ςοπίςθεγος. ας αὐτεπὶ 
ΒεΙΠαπὶ ΡΕΙορΡοηπεῆδςιπι Δηποιᾶχ χν 1. 65 γοτὸ ρα: 
{μας τε] χυΐδ ἰοχ ἀπηΐβ ὰρρΊθης ὙΠΟΟΡοπΊρι5 ὅς Χεπο- 
Ρδοη ίη Εἰἰξοτία τόσαι Οτα οἴξιϑοίοη ἀτπὶ γετὸ: ΤὨυογ- 
ἀἸάςπη, 4: ΑΠρΒΙΡ οἸΐη ἐν Σ ἐχεγείτιιϑ πΠ 8 ξυετ,γ: 
{ἀἴχυε εἴδετε τς εὖ ρεγιοη! Πεζοςουρατα ἰᾶ νερς ἃ Βι45 
Πάαβη εχι Π ὯΔ᾽ Αἐμεηϊοηῆθας πιὸ τ ΠΠπιπ|,οὸ Ὁ Ὀ]οῦ- 
ηἰδίαπεπι {Π|8΄ 146 εχοίις 5» απ αυᾷ ἱπίλπυπη ν δῖ φας 145 
τγοάες σα] γ η145:1 γοτὸ, Ατἤςη]5 γος 5ςῖη ΤΠταΞ 
εἰάτηνντ αἰαπτ, ἔς οςΠ δ: ν ΒῚ ρα]. μεγεπιδον ἐπὶ ἈΠ 
τίαπι ςδτοχυϊτ Νοξαμδγας ηΐηι 116 χα! ἀ δηι; ̓ ᾶπι Ἰη ἀξ ἂ 
ΒΕ: Ἰηϊεϊο»αυσοιηαες πηδητοτῖα ἀἴσηα ἀϊςεγεπτον Η-: 
τέητνε: πο τάτηξη ετίδτη ἔμπης ογηδπηεπέία γ11 {σὲ οτάξ 
τἰσηὶ ἀπ! δυιέγας, ςοπέθηξαϑ ΓΟ] 4 πὶ τεγίιπὶ πηὲ πηου!ᾷ εὰ 
ορετζᾷ ςδίεχιατς. Ροίξοα νεγὸ Ὄχι}} νἱταπὶ ἴῃ ϑοαρτεία! ά; 
ἜΒταξία Ιοςο, ἀρ δηὸ, ἀο] ας ρετρομιέηυς αυδ Ἰπ εἰσ 
τηδίποτια ταπειπι σαι ποταιογάξ: Ἐλδυ]ῖς5 αὐτξ 44: 
πετίατυτοίτι ἀἴο νεπτάτί ΠΟ ἐηΐπὶ ἔεεῖς 4 ἃ 411) 0 
τίαταπι (ςτίρτοτος, υΐ ἀοἰοξξάη αἱ Πππἀϊοίοιος ηυὰπι νος 
ττάτὶς, ἔθ α]45 ἢ [045 ῃἤτοτίας ἰηἰδγαογᾶξ. Ἀτπ τ δἰ 
τοτῖς ἰη{Ἰτατυπν ᾿δρὲ ΑἸ α δεῖς : φαὶ ΠδῚ ῥτορ [τ ποή 
αὐάιτοτες οδ᾽εέξαις, (4 {ππδιοίος μοπιὶπὸς ὀγι ἴγοὶ 
1460 αἷτ οβὰ πος ἔπιπ| ες χτῆζια ἐς ἀε(αμ δῇ ἐΐ5 αἰ ξατὶ 
τετη ἴῃ Οπηηο τειηρι5 νῈ1|6:) ΠῸ οὐγούν ϑζία, ας) 4 οἴει!- 
ται! ΟΠ 5 ΠΊ δα θογδτ Πἴ ορο5. τοῦ ἶτα Παυΐϊάξ οποῆε αυαὲ 
«ὦ ἀεἰεξξατίοηξ ξαει ἅτ ἀἰϊρτεϊοπέίαις νἱταυϊτ, αι διι9 
Αἰ) ἀε! Θξξᾶειγ. ξαϊυΐπιο αἱ (αητ ἀρυά Ηεϊσἀοτᾶ υα ἄς 
ἀεἰρδίπο πατγαπευ,αΐ αὐ ἰοηάα [γιά ἀδ]οξζατυν: ὃς 4 
Αὐδης 40 πηιῆςα Ὠδιιοπὶ αἰ σ᾽ τι πιὸ τοτὰϑ ΠΡ ον ἰςεπῆ 
ἀυς τἰτα]απ) Ορ εις πιεπέϊέαγ; (οπιτγὰ πἰς Δέον, παυϊά 
ταῖγα δ }6 γεὶ ρτφτοσ Ἰη Ἰταξᾶ ορι5 ἢτ ςοπιρηείποταπ ; 
141||Ὸ φυΐάοην ξδπηεπτοῖάς 4] πεςεῆξ εἴ ἐνενὴπι ἴτὰ νἕ 
ἴῃ οἵη ἐπάγγάτι οῆς πὸ αἰ τἰτι5 Ἰηγπιοτεέυγ αυὰπι ἡ 14η-: 
τιπι) οδὰ5 εἰξ νὲ τέπν Ἰδότοσ ̓ πτε}Π1σ4ξ: δὶς ετρὸ Τειεῖ 
τηδτηϊηἰτ, ργορίεγ Ργορηςς δὲ ΡΕΙ]]οτη εἶα σαί ἕδη τα ΠῈ: 
Ογεϊορυπι,Ρτορῖες ςορηϊοπξ: ΑἸςπιαοηῖς υδα; οδὶΣ 
ἐεγτηεμηϊηἰτ, ἀς Ασαγπδηϊα δέξ᾽ ὁρρϑίεις ἱη Ὁ}}9 Ιου ζϑ: 
τεϊίαυα πὴ Ρογίδαυίΐτας Ἂς ξαδα!]αὸ φυϊ δὲ ῆι ἴτὰ τγαξδΐ 
ὙΠυςγ ἀϊάες.. (αἀτεγὰπιίη τη δι5 Ἔχε πυδῆ 5 γοΐ- 
τΑ 1115 ρΙαπὲ οἴ ῖπ ΠπρῈ 19 4148 ὀξατίοπίς ραγΈ θὰ ἢ]: 
ΠΝ μαδοῖ αἰ που τατίσ: ατῖι γειδότα ςδ[ετιξέϊοης αυὸᾷ 
Ἰδριοεθιις Ρετῖο ϊς αὲ {ξηϊξεῖϊς γεϊέατ, οἴ οΒΙςάτο5.Θε: 
πεῖὸ 4ἰξοηαὶ νείτογ σταη δὶ ἄξίη ῥήμς ΙΒ] πη: δἐη ἐν 
(το αἴρετα οἴξ,ρταῦ 5,8. πγρειβαεῖς (Σἀτεης, ἐπέει δ 65 
ἠᾶ οδίζυται δύσυῖτας χῖγαθ 1155 δι ἡδεῖο ̓ ς ἀπ ΡΙ ρυμεῆθῳ 

44. 1. 



Τα (ρητοηθὶς υα δὰ πότος ρετάποης Ἔχςοῖ τς. Ῥιαῖταε 

εὔΐαπι ἴα παττουιοιϊδυκ,άμαν ρτωϊῖα ἀαια!ϊάνο Πάϊοηςβ 

υτοίαπι, παοθοϑ ἃς ἰφαϊτί ος5 τοΐεις. Οτατίοηϊ ὼς 

πιο ϊτἰρ ϊςὶα αὐ πῖδος Βρυγατᾶ Ἰππιΐπα, Ρἰοπίψας Θου- 

Ἰατὴ Γιοητίθθσν ἐπήτατος. γοῖοχ ἴπ. οἰ οςτο πο» ἀρ 

ζω ὥρτα πιοάμπν, πγοτγιιηὶ ἐχρυϊητεπάογωπι. ορτὶ-- 

τοὺς αἰτίἔοχ. [ταφὰς νἱ ἀς δὶς αρυὰ οὐπὶ ἃς ΒΟΙ οὲς ἐρ]τ]-- 

τος, ἃς ΟἸςουὶς φυδην ποίςίο 4ιο ποπηίης ἀρρο ]επν: Α]- 

εἰδίαάϊο ἰσπεητυτεπι, ἰὼ Τ Βεπιϊξος!ς οπιηΐα ; ἴα Νιοία 

Ρτοδίτατοπν, (ωροΠἰτίοηεπι; δὲ ξε!ιοϊτατο πὴ» ἀητοαμὰπῃ 

γοη ἴεν ἴῃ δου ταπο:ϊτόπγχως αἰϊα ἰοχοςηταν φυῶ 15 10-- 
εἰς Πρ᾿Πατῖπν ςομαδίπιαν οδίεγυατο, ΡΙυγπιαθ εἴ αν 

ρυὰ ἼΒαςγ ἀἰάεπν νοτοτς ἴρρυα Αττῖος νίκα ξ ρτὸ 

«νίαγρατοντ 4υμπὶ αἰςὶς ξωυέγαψι δὲ ξυμμαχίαν. οῖ ἀρ» 

τδοηξααν ἐρεῖς θα το! 4υΐ ροῖ α:αϊςίταμς αἰεί. Ετ οι- 
πἴπο ποιοῖπα πναΐτα πουα ἱπυφηϊτπαμυϊάςπι πα Ἀμμ ογ- 

ἀἰέϊς ἀϊίοης» φυσάκφίη νοςαρυ]α τορογαηταν ᾿ρύ5 

αταῖς αητίυίοτα, νῖ αὐτε οοὶ » δι πελεμιησείοντες, δί παγχάλε- 
“πν, ἃς αμολοπίδα, ἃς ὕλης φαχίλοις, Οὐδάαπι ἀρυὰ ροοῖς 

εχταῦζ, να ἀβελθγξαι, ἐπηλύτω αὐακῶς, δὲ Ππη}} 14. Ουα ἀατη 

ἦρι ρτορηῖα, γὲ ἀτοσήμωσ:ς,, δὲ χωλύμη, ὃς ἐποτείχσις : ᾿ζέπι- 

αυς αἰϊὰ αυὰ ἀρυᾷ το] υο5 ἐςτίρτοτοβ ποη ἰσβαπταγ, 

(οἀ ἀρυά πυῆς ταπτὰπν. Ροιτὸ ἴῃ Ὑ Βα ογ αἰ 415 ογατῖο-- 
Ὡς πιᾶρηα οἱξ γογδόογαπι πιαϊοἰϊαϑ,πιασηα Υἱβ ἀρ υτηςπ- 
τοταπηνας {ςπτοητίαγαηι ρταυΐταδ: πηαρηᾶ οτίατν (ντῖαπι 

ἀἰχί ποις) ἴπ ςοπυροίτίους δτουΐτας τ αάθο 4υϊάοπι γε 

πνοΐτα τος νηΐζα νοςς ἀοοϊατοηταγ, ϑᾳρο Θεία π). γο 5 δὲ 

αϑοξιϊοηςς ρτὸ ρογίουϊϑ νίμγρατνε ἴῃ 1110 αὐτίπα λον δέος. 
Ἠδεῖ ετἴασν σοηοτῖσ ἀοπηδίξγατίι! ποηη 1}: νὲ ἴῃ οτὰ- 
τίοης ἕωπε δε : ὃὲ φυὸά γατγὶ]5 ἱγοη 5 ἀῖάὰς ἰΠ τοΓΓΟΡ ἃ- 

τἰουΐδως ντίτωγ : ςδςίοπος αιοαυο αυασίφαπι Βαθοῖ Ρἢϊ- 
Ἰοίορδςο πιοῖς ςοηίςηρταδιίμης οπίπὶ ἰηήξαγ ἀϊα]οσο-- 
ταπι αυΐ ρ ΠΟ ΟΡ Εἷς ςδυομίιης, οπιροῆτα;. ΕἸοςατίο- 
ποῖ Τρίυδ ἃς νεγΓθογιηὶ σοπιροίτίοηξ ἤιης ηυΐ τοερτα- 
μοπάαητείη δὶς Ὠ᾽οηγῆυ5 ΗΑ] ςατηαήδι : ἃ 4ιο τόρέε- 
ΒεηάϊευΣ φασί! Ρεάοίτ ἂς οἴ} ἀϊξείοης νεῖ ποαιιοατ.: 
Ἰξηοτζαῖ νἱβοϊϊςου Ὀϊουγ Πιιδοἐϊη Δεῖ οὐ ατὴ ἕλοι] ̓  
τατῖς ροτίυσθιός οἵϊο, πα τίς ροι ἐς ἐπ ἴλπν:.. χιυ 
ΗἩετοῤοῖὶ τῶροτςο. Ηετο ἀοτιιδ Θ}1ΠῈ Πγο πη ηῖς ἰγπι ρτο τ᾽ 
πῖς ἴα νεθοην Ρίλτααπι ἔλέὶς, αυαπὶ Β ποτ ἃ παιγας ΤΆιι- 
«εγάϊἀος Πθτοςςυπάο.Αἰυπε ςτίαπι, 4υυπὶ Εογ οὐ οι. 
[045 μϊ ποιᾶς ἴῃ ποπηπῇ ςοοῖυ γοοίτατος, ΤἬΩςΥ ἀϊάοι; 
τοεςϊτατίοηί [ΕΠ] ἐπτου Πι Πἔς ἃς Πυὰη) οᾶ5 αὐ 4 ΤΠ»! οτγιτι 
τηαίς, αυο ἃ νοὶ αηἰπιαά οτος Ἡοτοάοτιδ. αἰχιτς οὔ; 
ἔσγαης Οἱοέο ρατη ΤΒυογ ἀϊᾳ 5, Εἰ ἐμ ὃ Οοτε ἐηροηάνορη 
γιάγηρ ἥπρεῖμ αὐ ἰαυατίρη βάϊα ξυμ. Μοτιυι ε{Ὲ τη! 
ΤΗτγαςία, ἃς (σε φυϊάξ γοίσπε, ποη Ὁ} [δὲ ΟΕ Ἴρου τε: 
[κὰ αἱὴ ἀϊςαπτ οὔ οεξὰς οἰλπὶ ἃ σοσηᾳεῖς ΑΒ ηΔ5 ξαΠῆξ: 
ἱπηροττατα, τάσις ἐξρυϊτα, ἤραπο φη πὶ ΡΑ] Ἰΐςατ ΑἸῃς, 
τὶς ἐξρο!έτς εὐπὶ 40} ΡΓΟΡ ΤΟΙ σΠΠΊο πὶ ΡΓΟ αι τ οη 5 Ὁ ΧΠ]1ο. 
ξα σε που! δέατιις, τας οἵω ἐδρυ!ογμπι ρίορο Ρϑγτατη πη, 
εο 'οςο ἀρτὶ Ατεῖς! 401 ἀρροϊ]άτος (αΐα » 4 πηα ἀπγο- 
ἄυπι τοίϊατοτ Απαν ]υς, νὴ π4ο ἀἰρ οἰ ΠΊ ποις, ΗΠ ουϊα ας. 
Ρεπεϊηηνυς, δ αἀ ἀοςεηάῇ ἀρροίπεἰΠίπημι5. ἘἙμς φείαπι, 
(ἴτ Ποῖ Οααϊα Βαθοης μαης τη ςτρείοηοπι ςοἰυτηπα,: 
ΤῊΝ ΟΥΡΙΡΕ5 Θιοκλ ΗΛΙΙΜΝΥΒΞΕΥ 5.. 
Αἀάϊάετιης νετὸ συϊάαπν μας, 1 1 ὰ ὁ τι αυοά 
τος ἔας "δ ἴητο Πρ Ὶ ρος ας (θαυ ἀν! ρυταπγιδείη ἰηίς ἢ 
Ρτίοης εῃἰπὶ ΠοῊ ογᾶτ, Ἐργπια ὃς βθηιι5 ἀϊςοηά , μα 
τηάβπο5 νἱτος ἀοςοτ:αἄςο, γε Ὡς ἴῃ ζοπη ΠΗ ογ τ ΟΠ θα: 
αυΐϊάξ αὖ {πὰ ργαηα!!οαυοητία ἀρ Πίποαι. Ἐ]οουτῖο ριά-: 
τιἱδρίσητομεῖς οδίζοτα, υΐα ἀοἸςξϊατὺν Βγροιδαξίσ: ραὶι» 
εἰς πγοῖτα φοπτρὶ οξεήταγ, νογτθόσυπι ἤρυγάς πάθος Ρ] υε-. 
τοᾶϑγίςητεπτατῦ ραιςας αἀτηο άιιπι,ηᾶπὶ πςαὰς ἀγόηϊαϑ,, 
πεσὺς οδίοτρατίοηοογηοημο ΟὈ]ΐηια ἀϊξέα ποις ν] ας’ 
δἴτος αυΐδυς αὐά τοι ςαρὶ αυσᾶτ, (ἢ 4} ππαχίπιὸ νίπι: 
εἰοφαοπεία ίμα οἰξξτας [επιο μοπς 8) ἀρὰ ὙΒυςγ ἀ!- 
εἰςπγτοροῆλο. Ῥαζο δυιτοιη, οἰ μας ἃ ΤΠυογ ἀϊάς μῆς. 

φὶ δὲ Ὑφλολογικὸν ἀυτόν πα ἐραινετόν." ὃν δὲ 

ταῖς ἀφυγίσισι σφόδρα δειυατὲς » ναυμαχίας ἡμῶν 
καὶ πειλιορκίας,νγύσιις τε καὶ τείσος δηνγχούμδμος πο 

λυειδὸς δὲ ὁν Τς αὐμασιγτα πολλὰ καὶ Μ᾽ Γοργίου 
ἐδ Λεονϑένου μικούμδμος " ἀχὺς ἐν τοῦς σημα σίαις, 
πικρὸς ὧν ταῖς αὐςηρότεσιν, νῶν μιμντὴς, καὶ ἀελ-- 

τὸς δαγεαφοαίς, ὄψες γριῦ παρ ὦντι φρόνγμια Πε- 
εοιλέοις, ἃ Κλέωνος ἐκ οἷσι ὁρῶ αἱ ἐποι ὥις" Αλ- 
κιξιάδου νεότηζα, Θεμωφοκλέοις παίΐᾳ, Νικίου χρη" 

φότητα » δεσνδαυμον αν, ἐύτυχίαν 5 μιίχει Σικελίαρ' 
καὶ ἄρνα μιωοία,εὲ κατὰ μέρος ὅπη δεῖν πειξϑὶσῴ-- 
μεϑα. ὡς δθμπλέϊοον δὲ χεύτοι τῇ δρχαίᾳ ἐτ-: 
ϑίδ) τὴ παλαιᾷ, ἡ τὸξ αὐτὶ τὰ σ᾽ παρείληφεν » ὅταν 

ξαυέχαψε καὶ ξυμμαχίαν λέγη" κοὶ πέωὺ δ΄ φϑογ-- 
9} τίιῦ αἱ αἰαὶ ἢ ἃ χαάφῃ. αἰεὶ λέν. καὶ ὅλως 

ἐφδυρετής. ὅδ, καινῶν ὀγεμιάτων. πεὶ μϑρ τὸῤ γι ἔξίν 
δβῤχαιότεραι δὴν κατ᾽ αὐτὴν χρόνων, πὸ Αὐποζοεὶν 

αὐ Πολεμινσείονδυς, καὶ. Τ'ατχ ἄλεπεν ν καὶ Αρεδρ-- 
ταίδα 9 καὶ ὕλης Φανάλοις ᾿ ᾧ δὲ ποινιπῶς μδιεῖν ἡ 

πὶ Ἐπελύ [ξαι,καὶ τὸ Ἐπυλύται, καὶ πὸ Ανοκῶς, καὶ 

ᾧῷ φιαῦτα. τε δ᾽ ἴδια δῇ, Αποσι μιὰ σις, ᾧ Κωλύ.- 
μ», ἃ Αποτείχισις ν ὴ ὅσα ἄλλα παρ ἄλλως δὲ οὐ 

κεῖται, ὑπ᾿ ἀυτέ δὲ λέλεχτωα. δέει δὲ ἄντα ὰ 

κου ΝᾺ ὀγομάτων, ἢ δὲν τητος δῇ ὀνθι μυμιάτων, 

ἃ, ὥςπὐρ φϑώστωτες ἐἴπομδν » βραχ τις σωιά- 
ξεως. τα γὸ πολλαὶ δΠ! τρο γματων καὶ λέξει δείκνυ- 
ται. τέϑεκε δὲ πιλλαίκις καὶ παίϑη ἢ προ γμαΐᾳ αὐτ᾽ 
αἰδρων, ἐς τὸ Ανζζπαλον δέος. ἔχέ δὲ καί ὃ, ὦ 

πανηγυρακοί, ἐν οἷς: ὅφεσαφίοις λεγᾷ "ὦ συκίλως 
εἰρωνείας εἰσφέρων. ἢ ἐρωτήσης ποι οὐμδμος» κα φι-- 
λοσύφοις ἐΐδεσι δημνγρρών. ὧν οἷς τὸ αμοιξαῖός 

δι, φιλοσοφξί. πίω μϑέτοι ἰδέαν ἀυτέ δὰ λέξεων 
αὶ ἴδ᾽ σιωυϑθέσεων αἰπιεΐγται οἱ πλεί δ, ὧν ὅδ Διονύ.- 

σιος ὃ Αλικαργαδσειζ, μέμφεται γὲ ἀσπι ὡς πιξῦὰ 
πολιτικῇ, λέξει χεῖαῦτι μυὴ διωωναρδέῳ " ἐκ εἰδὼς 
ὅτι ἕαῦτα πωΐτα δεωαΐμεως ὅ6ι αἰδιήῆς καὶ “ξεως 
πλεονεξία. φαίνεται δὲ δ Ἡροδότου χρόνων 
“Ἀρόμδμος,, ἔγεδ κϑρ Ἡρόδοτος μέμνηται τὴς Θη-- 
φαίων ἐσβολὴς "ἐς τίω Πλάτωμαν,, αἰοὶ ἧς ̓ἰορᾶ 

Θουκυ δὲ δὴς ἐν τῇ δευτέρᾳ. λέγεται δέ ἃ ᾧ Ὁ ,οὔ- 
τὴν, ὡς πυτιὶ Ὑ Ἡροδότου ταὶ ἰδίας. ἱσόρίας ὅπῃ δζκγυ- 
εδϑουγπαρὼν τὴ ἀκροά σφ Θουκυδίδης, καὶ ἀλδύφας, 
ἐδάκρυσεν. ἔπειτα φασὶ δ᾿ Ἡρόδοζον “ὅπο ϑεασεζιϑμον 
ἐπεῖν ἀυτὸ χορὸς τὸν πατίρᾳ τὶν Ολορον, ὦ Ολο-- 
ρὲ, ἐργὰ καὶ φύσις “ἢ οὐ σου σοὺ μαϑήμαϊᾳ.. ἐτε-- 
λδύτησε δὲ ἐν τῇ Θράκν "καὶ οἱ ἐδ λέχοισιν ὅτι ἐκεῖ 
ἐτάφη "ἄλλαι λένχοισιν, ὅτι ἐν ταῖς ΑΑἰϑέω αἷς ἠγί. χθὴ 

Ὁ ἐρῶ ἀντὲ κρύφα «δα τῶν συγγενεἶν, χαὶ οὕγως, 

ἐπίφη. οὐ ὸρ οἰξιὦ φανερῶς γατῆειν ἐν Αϑίωώαις 
τὸν δ) “ροδεσίᾳ φϑυφονΐᾳ «ἔς! δὲ ἀυτέ τάφος ἀλης- 

σίον τῶν πυλών, ὦ χωρίῳ τῆς Αἡκὸς ὃ Κοίλην κα-- 

λεζττω, κα )εΐ φυσιν. Αντυλλος: αἰξιόπιςος αὐνὶρ μῶρ-- 
τυρῆσαι, κα ἰσυρίαν .“γιώγαι, καὶ διδαξαὶ δενός.. καὶ 
φη λὴ δὲ, φησιν ἔφήκαν ὧν. Κοίλῃ, Θουκυδίδης 
Ολόρου Αλημρύσιοςγ ἔχουσα ὄηήγραλιμα. Ὡινὲς δὲ 
φουσέϑηκαν καὶ πὲ» ἐγϑεί δὲ κεῖται. αἰλλα λέγουϑμ ὅτι 
γούρδμο νὅθ] ξρ νὴ πσεοσύπα κουόϑμογ, ἐδὲ γὸ ἔκμιτο 
ὧᾧ τῷ δηιγρώμμαί, «ἵει δὲ ἃ ἰδέαν καὶ τὸν χά ρα» 

χτῆξοι κιεγαλοφορέπηςν ες μιν δὲ ἐγΐοςς. οἴκτοις αφί- 
σαι δὰ ὅ' μεγαλοαρεποι," ἐμΟριϑὴς ἢ) φρῴἄννν, ἀδα: 
φὴς δ διάνοιαν, δ τὸ υὑπδι ζαζος χαίρειν" ἐχίγοὶρ ὁ. 
νόμασι πιῤλεὶ ὠροίγρκαῖᾷ δὴλ οἷν, καὶ ποικίχώταζς δὲ 
ὧν ἧς σῆς λέξεως ολῥίασι, Κθ' δὲ πίω δῥνοιανου.- 
γαντίον «ἰλημαίτιςος. οὔτε τὸῤ εἰρων εἴαις., ὀζτε: ὅρηγαι-- 
μμήσεσιν,, οὔτε τῶς ἐκ πλαγίου ῥήσεσιν ; οὔτε ἄλλαις. 
ζισὶ πανουργίαις τεὸς ἢ. αἰκροστίω κέχυται; δ Δη: 

(οόϑενοις μάλιςο ὧν ζύτοις δγλιδκλνυεδύου πιὰ δῷ 
γόγηζε, οἶμαι δὲ ἐχι ἀγνοίᾳ αι ματι σμοᾷ τ χτ' δῴτ 



᾿ 
Ἷ 

Ι 

γονᾶν πα ρέϊγαι τὸν (Θυκὺ δ δέω τὸ τὸ ιοῦτον, ἀλλα Ος 

αασυκειιϑβοις φεοσώποις τρέπονται καὶ ρμόζοντας 
στωυξ, ϑέντα Ὧις λόγοις. οὐ τὸρ ἔωρεπε Περλκλεῖ καὶ 

Αργχιδαμῳ ἃ Νικίᾳ ἃ Βεοσίδ᾽ᾳ γ αὐ ϑεώποις μικ-- 
γελόφροσι καὶ ρναίοις καὶ ἡρωΐϊκην ἔχοισι δόξαν, 

λόχοις εἰρωνείας καὶ πανϑργίας αἰδεπϑέναι, ὡς μυὴ 
παβῥησίαν ἔχοισι φατερώς ἐλέγχειν 5 καὶ αὔτικρυς 

μέμφεοϑαι 5 .ὺ ἑποωῦ βούλονται λέγᾳν. δὶ τῶτο τὸ 

ἀπλαςον νὰ αὐηϑοποίητον ἐπιτήδευσε, σώζων καὶν ζύ- 
Ὅις τὸ πυϑοσῆκὸνγ"ὰ Τῇ τέχνη δοκοιεῦ, τεχνίτου γὸῤ αὐ- 
δρῆς φυλάξαι Ὧϊς «Ὡευσώποις τίω ὅηπξλήουσειν 
δόξαν, ἃ Οἷς φρρέγεασι τὸν ἀκόλουθον κοῦχλον, 
ἴςέον ὃ) ὅτι τίω πραγματείαν ἀυτὲ οἱ μδὺὲ κατέτεικον 

ἐἰς σρεισκαίδεκα Ἰσοοίας , ἄλλοι ὃ ἄλλως. ὅμως ὃ ἡ 

σπλείρη καὶ ὶ κοινὴ κεκράτηκε, τὸ κιέχρι ὃ ὀκτὼ δ᾽ηρὴ ὡς 
πίω πρριγριατείανγώς καὶ ἐπέκρινεν ὁ Ασκληπιόςι 

(ξητοπείατυη ἤραγαξὶ πο ἢ, 4 πείςίτει 1ϊς γε; ἰοἀ αυὰ 
Ράγαηι [4 ςοηπεηΐοθατ ροτίοηίς φυΐθιι5 ἀς ἸΙοπυΐτι. ΑΗ 
εηΐπῃ ἀεςυ δε Ῥοτῖς ει Αἰ ἀἀπημπι, ΝΙςαπη,ὃς Βεα- 
ἢ Απλ,οχςο!ο δηΐξιπο νἱγος,ας Βεπεγοίος, ἰδ θύϊαια 
Βεγοίςἰβ ρισάϊτοϑ; ἰγοῃ 5» αἰ ΐχυς ογατου!5 ἐταυα δι 
γτὶ ὃ υαίι Ποὴ σογει ρῆς5 ἀροττὲ γορτεμοπάεγε ἂς Ρᾶ- 
Ιδπὶ ςοηφαειῖὶ, ὃς φυϊςαυϊά 1ιδίταπη εἴδε, ἀΐςοσο. Ῥγο- 
ΡῬζτεῖεα Πιηρ ςεπὶ ὃς πιηϊπηὲ Πρυταταπι ογατίοποπι οἱξ 
ἈΉΡ εχ» μαβίταὰ ταπὶ ἀεςοτ γατίοης 9 τὶ δε ΠῚ ρτα:- 
ςερτογιι αττῖς, Ε{ὲ ἐηΐπὶ ΒΟ] 15 ἀττίς ρου εἰ, ἔδγιιατὸ 
γηϊαϊζυϊαίαας ρετίοης αἰ ηἰταιοηη, ἃς τεδας υϊδυίχας 
αοςδπιοάαϊζα οὐπαπηεητὰ ττίδετς. ϑςϊθη εἰξ αὐτᾶ,το- 
τὰτι Ὑ μυιογ αἱ ἀϊς5 οριι5 ἃ φυϊθυίάαιη ἴῃ χαττ! δτος ἔμ 
{δ ἀϊαϊίαπι : ἂρ 4}115 αἰττοῖ. ν αἱρὸ τάξη οδείπουϊς γε πα 
οὗϊο ἰἰδτος ἀϊιϊἀεγεταζιαυο ἃ ὃς Αἰς]ερίο εἴξ ργοβατᾶ; 

Ἰπιεῦργες ἰοδοτί. 

Τλιπι γεγίεγοπι Ματςε πὶ πος (ςεῖρεαπι; ἰςἕξον Βοποιοῖο, εεῇ ταρεῖ πὴ ἰη {απιτῖς πγεῖς οὐειρα3 
τἰοηΐδυς 14 ἃ πιο ξλξξαπητηοπ ρᾶιςα ἑαπιεη Οδίξγιιαυὶ, 4 οτπιπη τὸ ῃἷς πηοποηάιπὶ εἵϊε ραταδαπιῖν ον 
τὰ πὶ χαΐα οι ἕλοι ςεηἀϊ ξαςα! τατεπιὶ οὐαὶ τὸ γιὸς ἰηΐϊαητεα πυπάϊης Ἐγαποβογάϊ! θηίς 5, ρεῖο ἃ τὸ νὲ 
4 ἴῃ μᾶς Ορε]14 πιοᾶ αὐπορδίῳ γ6} οὐ ἃ ξιοτίης γα] ςοπι πη ,, ρτο το ςαηάοτο ααυΐ Βοπίηιέ 
ςοηία!45. Ἐαυΐάεπι [ἴσος ἴῃ γογῖοη 40 πτοϊτα ἐπιθη ἀαγὶ πη» πα τὰ {πρρἰθιιογίμη, ια δητὲ ἀςπἀογαδδη- 
τατηυσάαπη οτίδηι [αἷς ἰο οἷς το πἰταοτῖπι, ἰπ φαΐ δι ἔσβάα τγδηίροἔιεῖο ἔμεγας ςοπιπη 3: 4απὶ ταπιοπ 
εφἀ6πὶ ἴΔπὶ οἀϊτα τοῖς, ἤθη Ρραιςα δηϊπιαάιιεγτί, 4: Π1Π}}] ςι]πὴ 5 φασὶ ρτίιις ἃ ΠΟ 8 βιογαπε οθ, 
ἔξγυατα, δου τεςαπὶ ἰςόξον σδη ἀ146 ςοπηπιαπὶςαθίπιμ5. Τητοτθα ραιςας μα5 ποταβ ἴπ ογὰ ΠΡ τὶ, (ἢ [1- 
δε οςτθε5. ὃς ὥκησε χερ. Εοτγιαῆϊε ὥκισ. με παιδὸς ] ἰερε ἄπαιδος, φῇ Ἵγ]ερο ὧὔ" ἐχθρών, ες 
δυϊά4Δ: γηάς δί το]! Τρ! ευΐπγα5, φας μῖς ποεῖς ποία γος. δὴν Ἀ 716δο ἀδελφιδοῦ, Μμε- 
λιράσιγϊεθ Μελιέσι. καὶ ϑεο Ἀ ἸΙερῸ ἃ Τιμόθεον. ὅθεν φησὶν ἄγτυλλος. Ηἶξς ἴπηϊ τταπίροῆτα. Χοι» 
ἐλδίῳ ἐδ ο Χοιθάλῳ. συλλήξδίω πεϑεὶς εσοηάμπι ἢ κρύξδζω τιϑείς. ἢ Ἰά εἴξ, ΔΙϊο α]. ὠνόμασεν αἰγϑγισμιο 
Ἰεροηάιιπι γε [ππγι15 ἰητεγργεταῖ. ὀΑΑλκριαΐων ὅτε σωφρον ἐν ἸΕοτταῆς Ἰερὶ Ροτεῖ ἢ ὁ Αλκμιαίων δὲ ὁ Αμ- 
φιάρεω μνημογϑύεται, ἔγϑοι ζὲ αὶ τὶν Αχελώον ᾧ πιὰ τοὺ αὐτοδ νήρις ἱτορῶῷ, τὸ ὅητλύγξαι!] Ιοςιι5 ςοΥταρζιϑο 



4 
ΣΎ 

ΣΎ δ. 510} πέρ παρῆν ὠνηβ ον δι ἐπεὶ ἜΝ Ἡπεοννν ἕ, ὁ ΤῊΝ ἜΤΡΩΝ 

ἐκεξεξ., 58: ἡρικῇ Ὁ ἀεχλνονα θε
ν εἶν β δ᾽ 

Ε ΜᾺ αἴαδα ἀ “ΝΥ 

τῷ τῷ ϑτβ ̓ Μ Ὗ Ω ΣΈ ,φέ: ΤΥ ΠΤ υν εν Ὁ ἵ .͵Σ ΩΣ τον τυ 
Φ Σιν : 

' ἀσβυνε ὐέηκον μη “οὐ δα ἐν ΕΣ 

᾿ αιρθβεοὶ ἡυημήτω; τήν νον εὐρεξοξοσεῦ ᾿ μεν ΤΣ νῶν, ἃ 

ἶ -εἴ υΣ μὲ τέο ἐδ: όταν ἴδ 2 ρα ΠΣ ΤᾺΝ Ἦν τὺ ὌΝ οἶδα 

Ἐπτς πεμη δος τ. μα λ.ν}ν ταν » χει θὰ ὁ ξρόδραψουν ἧς πε μένος ρὐνν ἴδε χδ 

δ. χἴὲ:. 0 ὁ φαοναν δ ὦ εὐεάβ δοδν το 925 

τόν πὶ"  ϑμυκῶς: ἐμ ἢ, ἐᾶναίταν: 

᾿ τὰς νῦν: Ὡς τος δὰ ἐπὶ ἘΞ - στὸ τ γεν οὔ 5: 

᾿ πη ρβινδιμῃ,πθνε σῦν υγετιήβδ τ 9}: ἐλόραρθοδι. 

Κι..." -οίϑυυν! ϑυοὲ τῶνν ἜΘΗ ἐστιν ἐφ ἔθου ἬΣ ὦ 

δι μστραὶς μὰν ταί ϑϑι ὀρθὰ ἃ τοσι δι δνομην μεν , 

ΠΡ ΝΣ ἀιδές τιδεν δ, «ἡ 

ἵ ἈΝ ΉΝΙΝ δρυρειυροσνλμβρίο ουξεο 

Ὧν το 
Κα: 

; ι 

ᾶ 
ΡΤ Ὁ ΠΕΣ ΤΣ ΑΘκΕε 

Ξ ; : ἀφηπίε ἢ ἀατι 

ἜΝ ἐν ὁ μνὶ ἤμρστ 
ἰθϑῇ 5ἐἀφαυρυκδν 
᾿αοβν να, ΟἹ 

οὐρα σὶ 

ἀτπυκας ἊΝ δον ἼΩΝ 
ΔΝ υλαῖα νυ Ἰρῥης 



ν δυο 

δὰ 3.» 
φν.», Ὅν". -ῷΣ 

ΘΟΥΚΥΔΙ 

ΤΟ 2. 2.9. 

χ τὴ Αὐ δ ναι Σ 
Ο 

ἘΠ τ ἮΝ, 

ΚΘ ΒΊ 

ΕὝΓΧΙΙΡΈΒΕΒΟΚΥΝ ΡΟ. 

“4 Ατριπιοπιᾶ με 
᾿ ἀμέμνβε; ἐκ ἡὴμ 

πιοη5) αδά ἄς ντγ, 
Ῥεί, ( διεδιυτᾷ δηης 
ξαοϊεη5) αυὸά, (7. 

τὸ Ἐεφυδά το! αυᾷ 
- Οτχοίδηι οὔ αἴτοῦ- 

τν πτγὶς ες σοηΐσηρε- 
ΣῈ νἱάεγος γράγε πῇ 
"ααΐάοαν {πα τὶ πιρρατ 
τίπι γογὸ Ἅἰε (6 εου ἀυλοΣ 
ἡηπφεμάα ἀεὶ δε. ΣΝ 
Τδητοπῖ. Κεἰ) Οὐπὶ ἵ 
ἰτεγυςγιβ οδίυγαγο, 
Ἐ ει, Γ ράγτες τγᾶ 
ἦτε. Κγχαδα “πιξ ες 

ὮΕ Βεικο ΡΕιοΟΡο "- ᾿ 

πόἤαςο, ΡΙΙΠΏ115. 

Ἐχ Σαμγομεη ζζαία ἐμ ΡΥ ΕΓΑΓΙΟΥΊ6, αὐ Σίβμγίοο δέει 

ρβάμο γεζορηίά. 

" Ρεϊοροπηδπαμαι Α- 
τποπιεπάπια; φαοά 

Δ ἴρτεγ {ε ροϊογαπο' 
ἢ σοηίοτρῆς» ἘΧου5 

φονεῖε 4η 60 ἰερενες τατίτα αὐ οο πιοῖο: ἰρείδηϑ ετίδπα ἔο- 
γε ὅρων ξαυ!φόέμε-. γς τ τη Πα στα» ταπα {πρετϊοσίθιι5 
γον. 75:4 ἰοέζεο {εττὲ 

᾿πορ βοῇει. 
ς Οταεῖς πιοῖυ5 

πχοπιογλὈ 5: 
φιὸά δὲ νιγίαιις βογεθδης ομληὶ δά 

5. φοχτὶς Πίης ἤρῃΐ:» 

᾿εχεῖεῖτ, ὃς ουἱάαπι ΒΟ ]1.. ἀρράγατι; ἢ 8, σατεζγα Ογαοῖα 
Ῥαττ θατθ. ατη; ἃ- 
ἄεο ρ᾽ υτπνς ἰοηρὲ 

ἐ εὶς βηϊδης δὰ αἰτετυττος δοςςῆϊι; 

Ἱβτέᾳ; πιοτταϊ δας. Αἰ! 4α ἄς πη ΡγΟτΙΠ 154} νεγὸ ροίξ 
δἰ φυιάςπι τος ρεῖξς (οί ]τατίοηἜηι. Ετεηΐ πὶ ΠιαΧἑ Π1015 
Ηὶς (ρετίοτος » δὲ 

ἼΡοττο ετίδαι γεῖα- ἔἰς “ ΘΟ: ἀσοζαμ Πηοῖι5 οχίτίζ ») ὃς 
᾿βιοτοϑ,ρδηὲ ςοι- ΙΔ ἀλη} ΕΧ ράγτα θα θΑΓΟΓΙΠῚ » ἃς 
Ῥετῖζ εὔϊε οὔ ἰοη- 
δἰπαυίτοτοπι τέρο- 

ΡΓορὲ ἀϊχοσί ΠΥ, ρΡ[ατίπιούαπι Ποιηὶ- 
τὶς πὸ ροτοταητίεὰ ΠΌΠῚ. 51 4146 Π| αι Δητο ὯῸ5 ἢ 4- 
ἐχ΄ σοπίεδυτί5. ΕΧ [0 5» 
“π δὰ οτοάεη- 

᾿Δᾶ τἀδυςοτ, αυολά 

υκααςε νοτυζίοτα δάπας ἔπο- 
τας, ρἰδῃηὲ σοπιροῖτὰ εἴα ργορτοῦ 

ἸδριΠπιὲ τείρίςοτο ἰοπ σ τἀ! ΠοΠι απ ποη αα!εγαπτίοά 
Ῥοῆαπι θ γνρν ἀπ- 

ΕΣ ΣΧ ΖΖΕ ΡΥ Ὁ 
πόπ πιᾶρηαθ., (ὅπ. ΤεροΓοΠτὶ πὶ 

: εΧ σοῃϊοόξιγί5 (ροΓ 445 ΙοΠΡ  ΠΠπὸ 
οὐτίη σις σγεάογο) πὸ 

ὙεΙ τι [ρηρίϊεενεν γχσθα (λπὲ οχτίτ εχ ἰπτονηεηιις 
ϑεάεχ εοηιόξεητί5 
τὺ ἡμέραι Ἰόρι Ὀε]Πςῖς ἄεχας σατοτῖβ ἰη τορι. ΝΔΠη 

ἃ γερετίταβ ςοπίδογαπτὶ, ἤ οπὶ ἐαοία πε, ποη πλᾶρπα5, βόε, 

ν ΟΥ̓ Ε5 ἃ χε λας “ΟΥ̓ΚΥΔΙΔῊΗΣ 
ἡ Αἰβεηίοπῆς δεαπι ἐς δ ἜΣ Ὰ ἀϑιωαῖος " Σωνέγρα ψε 

[γὴ τὸν πόλεμον ἴ' πελοπον- 
ΩΣ γησίων χαὶ αἰ ϑηναίων, ὡς 

τκ ΑΙ ΟΣ Ὄ ἐπολέμησαν οϑς δή: 

͵ ἥλοις Ῥρξαρμϑρμος ο δύθυς καϑιςα ψϑμν, 

χαὶ ἐλπίσας μέγδυ τε ἔσεοϑει ἢ αἰξιολο- 
γώτατον ὃ, πσολγελμηνϑίων " πεκ κα! 69- 

μϑιος ὁτι ἢ ἀκ μαζοντές τε ἡσὸμ ἐς αὐτὸν 

αἰμφότεροι" παροισκθυῆ τὴ πάσῃ, χαὶ ῶ 

ἄλλο ἐλλζωυικὸν ὁρῶν ἡ ξωωιςαίυϑμον τσδϑς 

ἑκατέροις, “ὦ νϑὺ, δὐϑὺς,τὸ δὲρὸ γοδ - 

μϑυον. κίνησις γὸ αὕτη μεγίφη δ ζοις ἕλλη-- 
σιν ἔλρετο, " χοὴ μέρᾳ φυὶ ἥἸιβωρξαρων, 

ὡς δὲ εἰπεῖν, χαὶ “δχὶ πλάςον αὐ, ϑεσπων. 

ᾳᾷ ὃ “τὸ3 αὐ. ὦ φῳᾳ ἔτι παλαηότερφι, 

σαφως νϑὰ δύρεῖν ΟΥ̓ χεόνου πλῆθος 

"ἀδειμαΐον ζω: ἐν δὲ τεκρήθάων, ὧν ἐχὲ 

μακρότατον σχοτίϑυτί μοι πιφεῦσοι ξυμ-- 
Ω ζαννει. οὐ μεγάλᾳ νομίζω υέοϑαι ,οὐτο 

χτὶ (ὧν: πολέμοις," οὔτε ἐς ζαᾳ, ἀλλα.φαὶ- 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΑΛΑΤΙᾺ καὶ 
ξωωοδικὰ εἰς ὅλον τὸν Θουκυ δ᾽ δέω. 

«ΘΟΥΚΥΔΥΙΔΗῊΣ ἀϑίωαϊος 
᾿ Παήτως μέμνητω ὃ οἰκείου ἐνόματες κατ᾽ 
δρχαὶ αὐτιδᾳ ςέρλων ἑαυτὸν ΦὮ ὁμφονύμων 

᾿ ὧν Οῆςς ἔτεσιν" ἅμα. ωδῥ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἕ--- 
γεν, ἅμα, δὲ καὶ τῷ μυὴ ἕτερόν ζενὰ τὸ ἀυτῇ 

| σφετεράσεοϑαι σιιύταγρια. β᾿ Ξωέχαψ. 

τὸν πόλεμον 1 ἄλλο, γχγάναι,καὶ ἄλλο, ξκγ-- 
᾿ γραψαι. τὸ δὲ, 59} ἐνὸς ωροίγμαπς λέγε-- 

' σι δὲ ξυγγρώψαι, ὅ)) πολλών. ξυγγοά-- 

Ψ 

ψαι, τὸ μετ᾽ ὅτηημαλείας ὰ ασουδαήως σεω-- 
τάξαι" γράψαι δὲ,καὶ τὸ ἑπλὼς καὶ μυὶ ὅπ- 
μελώς τίω ἐἰλήϑειαν αὐδυρῶν. 

ν ὅν... " ζῶ , 
σκδυ αὶ τῇ πιάση, ε1γε Ὧις πελοποννησίοις ΧΡῊ 
μάτων ἐνέδφς; 8. Ξιωωιφάμϑμον οϑὸς ἐ- 

γ ΤῬρὸς ] κατέροις Ἰεὶς σύςεσιν χαὶ εἰς βοήϑήαν ἐκα-: 
αἱλλήλοις Ἰκαὶ ὁ φεὺς Ξέρξίω πόλεμος, δ 
αὐλὴ ως, αλλ οὐ «οὺς ἀλλήλοις. διὸ καὶ 
οὐ μάτων φῳοόφκειτα. σὴ Εὐθιὶ καϑι- 
φευϑμου Ἰδρ χίω λαμξαΐοντς, ε Καὶ 
ελπήσοας μκέγοων τε ἔσεϑαι τὸ ἐλπίσας οὐμό- 
γον ὅ) αγαϑοδ,, αἰλλ᾽ ἀπλῶς δ) τὴ ξ΄ κκέλ- 

λοντος ὀκξάσει λέγεται. ζ Ακμάζοντές 
τε ἤστιν Ἰαἑτὶ τὰ ἤκμαζον. ἡ Ῥαρασκϑυῇ 
τῇ πάσῃ ] πῶς ἤκμαζον ἀμφότεροι ωῆδᾳ- 

πέρων κιγούμϑμον. “4 Τὸ δι, ἀθιὶ] ἁμα 
τῷ ἀῤξα ϑὼ τὸν πόλεμον. κχ Καὶ μέρει 
ἀνὶ ΔΆ βαρξαρων. βρᾷκας λέγ καὶ πέρ-- 
σας. οἱ υϑὺ γὸ μιεταὶ Σιταλκου στιυειιαἴχοιυ 
αἰϑίκυαίοις " οἱ δὲ ματ᾽ Ἀρταξέρξου καὶ 
Δαρεΐ ,ὕςερον Ὅῖς λακεδαμκονίοις. δ Τὰ 

γ “Ὡοϑ αὐδῇ [ἃ μιν δυκοὶ καὶ δωϊκα. 
μι Οὔτ ἐς ἄλλα] κατασκ ϑυῇ δηλονότι. 

Ὡρῆς 



2 ὥς π}- 

Ἥ: 

2 ἘΝ ΘΥ ΘΙ ΟΜΤΘΉ 

: δὲ ᾿ ἫΝ Ι τὸ [νέ μοὶ γέται γὸ καὶ γεωῦ ἑλλας χαλουμϑύη, “εἰ πα- Α "σοηίἴας ἐλπὶ μα ηαῆς Οἰαεία νο- ὦ Φαίνεται 7κοά τ 

λαι βεζαίως οἰκουμδβκ, "ἀλλα μεζανα.-- 

ςασείς τε οὖσοι ζα αδότερα, χαὶ ῥᾳδίως 
ἕχαςοι τέω ἑαν Μ᾽ Σπολείποντες, βια ζο- 

αϑρμοι ἢ αἱ πὸ τινωῖν ἀεὶ πλειόνων. τὴς “ὃ 

ἐῤυπϑοίας ἐκ. ἥσος, οὐογ' ̓ Ωπραγδιωτὲς 

ἀδεώς δλλήλοις, θδτ χτὶ γζῦ, τε Δι οἱ 
θα λάοσυς, " νεμόνϑροί τε «αὐ ἕκα οι 

᾿ ὅσον Ὀὐπο ζῆν, καὶ ̓αἰξροισίαν χ' μνῶν κ 

ἔχοντες, σε γάδ φυτεύοντες (δηλον ὃν 
ἕ ᾿ ᾽ " ᾿ .“ 3} 
ὁπότε τὶς ἐπελθών, ᾧ ἀτειχίφων ἁμᾳ ὃγ- Β 

των, ἀλχος εἰφαὶ ρύσεται ) Ὁ πεχαθ᾽ ἡμέ- 
᾽ ἜΑ “ ᾿ , ἅ "᾽ς τῆς 

ἔαν αἰά [σου χαχες ὠηρθατ, ΤᾺ πόνο ν 

βϑροι “ ἔχιχράπειν, οὐ χαλεπῶς ᾿ἀπόμι- 
᾿ὲ Ε ΝΣ Ε]} ΕΠ) 

ξαντο. χαὶ δὲ αὐτο, οὐτε μκεγε94 πολέων ἴ- 

φϑον͵ οὔτε "τῇ ἀλλη πο »ασκϑυῆ, μάλιςα, 

δὲ τῆς γὴς ἡ πρρίτ ἀεὶ ὲ μεζῳξολας Ὁ 

οἰχητορωΐ εἰχεν. ἡ τε γιοῦ ϑεοσωλία, κα- 

λοῦμϑρη, καὶ [βοιωτία, πελοπονγήσου τε ζὰ 

πολλαὶ πλέω Ῥηοχα δίας , πε ἄλλης "“ὃ- 
᾽ ςς ἈΝ Ὁ ΗΝ 

σαι ζω χραΐτίςα. αἱ ο' γὺ τρετίωυ γῆς, αἱ 

τε δεωάμεις ζισὶ μείζοις ἐγβνόμϑμαι ςα΄- 
᾽ ΄ ᾽ φ 4 ,ὔ ἂ ῳ 

σεις εγεποίοιω, ἐΐ ὧν ἐφδκίροντο, χὶ αμα 

αὐποῦ ϑλοφυλων μάλλον ἐπεξουλδῦογ-- 
το. πίω γϑειῶ αἰδικὴν χ τῷ Ὀχιπλεῖσον 
δίῳ Θ᾽ λεγῇ ὄγεων Ἐἀςασίαςον οὐσὸμ Ω αὐ- 

ΠῚ λ , Ν 
. ϑέφ ποι ῴχοιω " οἱ ἀΐοὶ ἀεί. "χοὴ αὐ δοαί- 

δεμα τόδε τῷ λόγου οὐκ. ἐλοίχισον ὅξῚ, 
δίρ (α ̓μετοιχίας ἐς ταὶ ἀλλα, μὴ ὁμοίως 
αὐξνϑίεζαι. "ἐκ, γὸ τῆς ἀλλης ἑλλαδὸς οἱ 
"πολέμῳ ἢ ζασῳ ὠχπίσηοτες, ΓΝ ἀ- 
ϑίωυαϊοις οἱ δουναιτωώτατοὶ , ὡς βέζαιον 

ὄν, ̓ αἰεχωροιου"" χαὴ πολί" ταὶ γιγγόνϑροι, 
βϑὺς Ὥσο παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίη- 
σὺμ πλύήϑει αἱ, ϑροπων τω πόλιν" ὧς- 

ἈΤ  2 : « φ 
-ε χαρὲς Ιωναν» ὑςερον, ὡς οὐχ 

»α«νίο βὸβ ἐοάδ»» »εσ-- 
«ο τ εάν Ῥπάς περ 
Τρ νος, 

οατατν μαπἀ αυααιᾶπι {τ} }1τοῦ ΟἹ ΠῚ 
Εἰς Παδίταταηι, ογοθτόα; ΠΠ]Πης γαϊ- 
ϑγατιπη: απο ά ἐιοἰ αὶ πὰ αυΐας το]ίπ 
4ιςθαητν δ αἰ φιογιπη πγαΐοτς η11- 
πγοο ςοδεϊϊ. Ουΐρρς παι} ἀππὶ πε- 
“βοτιἀτιουδοαἶο μπέεσ (ς εἰτδα [ΟΥ̓ 
ἀϊποπι σοταπηοίςῖο γε] τοῦγα νο} πὰ 
τί» ἐπα αϊίις οἀτοΠΕΪς σοΐοπτος 4ι- 
τοημ5 “πρροτοοῖ νἱξε απο Ροοιμηα 
οορίληι Βαδεητοβ, πος ΒαΠλιπ ἀγῥο- 
γίνης ςου(δεοπτοβίντρφες αιμιτ ἰπφοσ 
τα ΠῚ Οἴος αυιαιῖ4ο αδ αἰλιδ {προχίῖο- 
ὨἰΘΠ ΒΑΘ ατιιγας οὔος Ὁ ἐφ γα ςστίη 
ιυ πλυγῖς σα Γοσοη) ὃς ΟΧΗ  πηᾶτο δ 
ποςοαγιά αιιοείαῖς νϊέαπν νδίαας, ἡ ὰς 
δάορτιγος, ἢ Βαιά πρτὸ ρο]]οθαπτυτ. ν ΧΕΙΝ ταυατὲ 
[Δοἰέοο ποις πηαρῃἰτιάίης οἰυϊτατᾶ ΟΦ σα 
να ά! ὐπηθποαας ΔΠὸ θεΠ]Πἰςο ἀρρὸ- ΑΝ 
γάτα. “Αἀςό αοτο ας φισας ργαςοί- 6  εαντοῃ φυκαὰς 
Ρυαρατίςβατιν αὔϊάμας ἱπ οοἰαγ πλὶ- μὰ μα οας, 
δίλτίοηοβ» νὉ]01 οα ἀυᾷε πίη ς Ὑ ΒΕ πίδιις ἐποοία γῇ πια- 
(Ἀ{πὰ νοοάτιγ, ὃς Βασοτία, δέ. Ροίοροπ- ἢ μὲ οδμοχία ἐταε, 
ποῖ θομὰ ραγβ, ργάτου Αὐοδαϊᾷ,αια- Ὁ ὁ ὁ 
χιις Αἰ ἰὰ τούγαάγαητ ν δουτητα ὀγὰΐ Σ λῶν χρρλκεν 
φιόρτοῦ Βοπίτατοσῃ (011 πηαϊογοοα- Θ΄ Ὁ 
Φιογαπη ἴΔΠ} ν γος εθοξταὶ »τασῃ (ε:Ὁ ἢ 
τίοτπος ἐχοϊτασλητ, Ροῦ “πὰς ργοβϊρα- 
βαητιιγ» τι ν οἱ τηαρὶς αἰοπἰρεπασᾶ 
1λ Πα 5 ον ποχίϊ ογαητ, Ἰτλαις πα ρὶς : 
Αττσατι Οὐ {που ΠΠἸτατοι δροτὶς ΙΟρο ἐγγλρίι.. 
ὅυιο βᾳσατᾶ 1140} (ὈΓΊΡΟΙ ἱποο!άογο ῥὲτδ (ρα εἰοηῖδ ροε- 
ΒιοΠλ 65. Οὐπι5 γοὶ πὸ τηϊ μι πηῦ ἱπ4: τ λῆς, 48 [επιρ, 
οἰ εξ» “ργόρτεῦ ςοϊοιίας ις ἀϊηγ- “ Ωυὸ οὐ ςοΐοπο- 
ἤθθοη ἴῃ ςατετίς ρογα αὸ Δἀδι ἴα ΠῚ ἘΜ ας μος ῥὴὰ 
[ΠΠς ΙΝ πε αὶ εχ του Ογά εία δας δὰ ἤτ σγαεία ἴῃ α- 
θΈΠ1ο δας {εἀϊτίοηε ἐχοίδογαης, αά Α- "5 Ἐρξιθρίηθε, κας 
τΠοηἰοη οἴ ππαπι λα ΠΔθί]ος,ρο- ζυδά παν ξιῷ 

ἡ Τέασθς Ατεϊξαξῇ, 

ἢ Ἶ Ων, ἸῺ ἰπἀοὰ νρ- “οπιπιίβγασιπίρποπι, Πίπηαιις Ἃἰιιο5 Οβο ξεν» ἴα ἱπάἀςὰ να βετϊηάε βαρυ ρος 
τπατο πηδίοτοπι οτίατη Ποιπηἰμυτη δὺς, “λα φονηέρη 

ΤῊΣ 

τὰς 

Ν θο- 

ἔτα ἰςπυρος πιυξατο. 

« Οὐπαάλαι; βεξαίως οἰκουμδῥη Ἰαφθὶ ού-- 
τὸ γὸ ΧΟ μέρος αὶ κΤ' ἔϑυν ἐκα λίπε. τὸ δὲ 
φὅμα ἢ ὀμοιοκαϊχλήκζυ, Γύργιον χαλ;- 
τα βὶ Αλλὰ μεταναςείσης Ἰμετοῖκι- 
σέξνφαίν οὐ) δηλονότι. 1 Καὶ ἐᾳδίως 
σὲ κοινοῦ τὸ φαίνοντω. οὴ Ὑ᾽πὶ φνων 
αἱ πλειόνων )ουχ ἐπε διωυαῖ ὠἷ, ἵγα μὴ ἐ-- 
παιγέση, ε« Τῆς γὺ ἐμπορίας ἰρι οὔσος 
γῆς χ᾽ γιίλαῆαν φεαγιατιίας, ζ΄ Ἐπι- 
μεγαῦτες ἢ σ ημεγνύμδμοι, ἡ Νεμόμδροὶ 
τεῖὰ αὐτὴ ἕκατοιἢ καὶ αἰειοχλ τῶ λόγου, καὶ 
σιύνα ξ, «υἵριαύτη, Ν μκόμδμο, ἴα ἐαυν ἵ κα-- 
φυ! , ὅσον πεζὴν, κὶ πὐξιεσίαν χρη ἐκ ἔ-. 
χνπες, δὲ γιῶ φυτιύοντες, διὰ ασείρον-- 

. πε καὶ ἁπλῶς οἰ ματακόμιτοι ὄντες φῦςς τὶ 

μμετανίςει ὅπ. ἔφην, οὐ χαλεπῶς αἰ ἴςαιν- 
πὸ δηλογοτι γαϊλλ᾽ ἀ κχρῶς. 8. Οσον ἔπο- 
ζῆν μετρίως ζῇν. , Περκοισίαν αἴδιυ- 
σία, ἡ αἰξειῆᾳὶ οὐσία" οὐσία δὲ, κα σύμμέβος. 
κ Ἐπικρατεῖν Ἰώ πυρῶν. “λ ΤῇΊ ἄν πα- 
ἐασκδυῇ νη ἑπλιτικὴ. μι Οσα ἰώ κρά-. 
σφας Ἰὅση ἰχρίρη. ν Αἵ τε διωάμαις 
ᾧ «οατεύματα. ξ Αφασίαςον ἤσαν] α,.- 
τ ἢ τῇ. 0 Οἱ αὐπὶ εἰ τῳ γέοι δηλο- 
νὅτι.οὐ γὸ ἤσαιν ἀϑαγατοι. π' Καὶ “ϑοά- 
δειγαα τὸδὲ τ λόγου] ὁ νοι, οἱ μδῥ, οὕτω, 
Σημεῖον καὶ Ὁ ἢ ἀπικίω ἀὲ ζιὶ αὐτιὰ οἱ- 
κεν, τὸ κτὶ δὲ ὶ ἄλλα φροΐγματα μὴ αὐ-- 
ξηϑίωαι, δῇ πλῶτόν τε, ἢ ὅπλα, αὶ λλα" κτ' 
9 τὸ πλῆλος Τ᾽ αἱ ἡρῶν μεγάλίω νέαι. 

Ἄλλοι δὲ οὕτω, Σημεῖον δέ γλδκεμας, 
«θρειρηυδῥου λόχου, 8᾽ ταὶ ἀρίςας γαηωών 
μεΐκξζαάλλεν ζις οἰκίτορας,τὸ Ἐέραδα ΓΝ 

Ὁ ἄλλα αὐτῆς μιίρη μὴ ὁμοίως τῇ ἀἤἥἰκῆ 
αὐξη ϑέεῦαι τῷ πλήϑε ' αὐϑρωνγ. ρ Ἐκ 
τὴς ἀλλης ἑλλα δὸς ἐκ γὸ τῆς ἄλλης ἐλλά-- 
δὸς οἱ δειωατάτατοι ὀκπίπηοντες,, αἰεχώ.- 

ῥόδα δαὶ ζι αἰ ϑίω αἰ οις ,ὡς βεξαίας οὔς- 
σης Τὴς οἰκήσεως. σ᾽ Πολέμῳ ἢ κεΐσ4} 
πίλεμος, ὁ ΝΑ ἀλλοσρίων "σις, ὁ ἐμφύ- 
λιοξ, τ Ἀνεχώροιιυ] οἱ Ἡ φρκλξι δέω, Νὴ 
μιεοσήνιοι,οἱ αἰοὶ Μέλωθεν. ν Καὶ 
πολῖται γιγγόψϑμοι "οἱ α ϑηναῖοι τὸ πα λαιὸν 
᾿ἀὐϑὺς μμετεδίδοστ πολιτείας" ὕφερον δὲ ἐκές 
πιδιρὶ τὸ πλῆϑος. 

ἵ 

: ἢ Ουδά ““ἡνεα ν ῥτο- 
Ὁ) το Πρ}! υΐαας [ς τεσερογο: ςοῃξο- Ρῖες {Πος 4) το εἶ 

Ι 



ΓΕ ΎΨΞΕΡΜ ἡ, ΗΝ 

. ἴδηαι ἀριά ΟπΊηε5 

Ὑ ΟῚ 

 οἰλεχεζςογεηῖ. 

᾿ ἔγυητ, τὰῦν αυὸά 
᾿ς ᾿Ἱπῆγπια εἤξης εογ χὶ 1λπὶ Ρίογαη σας νῇ οἰοπτ,οχίογαηπε, 

ἀπ δεολ Πτατῖς πος ααοαας ἤδη Πλ]- 
εἰπὸν; ααδά ἃπτε Ττοίδμαπι δ ο πὶ 
οουίϊας Ηο ]λάσπν αἱ μ}] σοπχπγηὶ- 
τεῦ ἐρ ῆς, Αςης ἰρίαπι αυίάετι πος 
ποπηοη τοῖα ντίχις ΠΥ! νἹάεταγ μὰ- 

4 ϑεὰ 4πες αἰάτεπὶ δας »," (4 συσάδηι Ιοολ δητς ἢεἰ- 
Ἠεὶιοπῖς Ῥοιςα]ίο- (οι ς Τρ α]οηἰς ΑἸίαπα: μος νέος 
πὶς ΒἰΠἸγπΌ}]}ο ρτογ- Ἵ κ 

[ὼς πιοῦο ξιΠὲ μος 4πᾶαπε δος Πα σοσηοπηζοίς ἀ τιπὰ 
φοβποπΊςῃ » γεγὰτῃ {1 1. ΟΠ] 16 σοητὶβ ΡΓΟΡΓΙΙΠΊ» 
᾿οδᾷ ἐκηίοβα λα ΤῈ τατι Ῥεἰαίρίσιπι ὰ (οἰρῆς ςοβποπιθῃ 
(4, ]οηρὸ ἰατέφυεὰ ἱπτροῇτίιηχ. ΕΟ]ο’ς δαζοῃη οἰύίαις 
ἐειρᾶρ ποπῖςπ πάϊς ἢ ογίς τη ΡΒτΠίοτίἀς τεγαπι ροτίείο, 

᾽ ὃς εὰ5 βθῆτοβ ἐπι  πηοητί ργατία ἴῃ 
Ὁ Βἰπρυΐος ται 4ο- [145 οἰαίτατες αἀ ἀιισοῃτίθι5, ἢ Πησα- 

δα παν εἰς νοκῖιος [08 ἴλη πα ΧΊ πὰ ΡΓΌΡΤΓΟΥ ἰϊπριια οῦ- 
εἴς ΗεΙϊδηαο. ἱ. σγα- πεζοί πι, ΗΠ ΟΠ]οπο5.1 αγρῶς εἴζο νοςί- 
ξοσ» Ποη τάπλεη ἰοῃ- ζτΟ 5. 1185 Χ05 ΟΠ ΡῸ το ΠΊΡΟΙΟ ΠΟῚ ΡῸ 
80 ΡὸΝ τεπροτς ες  ς ορτίπετο. Ομοά ἱπάϊοας ργαοί- 
᾿οὐείπετο ῥαμεσρρεί ρῃὰ Ἡογη γα.» 48] ἀϊι ρος Ττοία- 
ἀαίομόηα ροια ῆς. γγ η Ὀ.]]Παπὰ Παταβ» ποσυααμπαηῃ οὔ- 

ῶϊο5 ἢς νοσαις» πος αἸ᾽ος5 αιιὰπη 
σαηλ Αοδη]Πς νλδϑαπε εχ ῬΗτὨϊοτί- 
ἄς, αι! ὃς τίη Ης]επε5 ἔπογιηῖ; 

ἽΒ ΕΒ ΡΑΙΝΟΥ ς: 

Ἑλοΐς Διζοπι ἀριιά ηὶς ἤάοπι ρτιίοα Α δ, λοῖ δὲ μοι χρὴ τόδε “δῬῥὦπα λαρά ἰ,ϑέ.-- 
: 4. τῶ λ Ὰ Ε . φαν "οὐχ ἥκιςα: “δϑ γὼ Ὁ πρωϊχϑίυ οὐ δὲν 

Φαίνεται ππσδότερον κοινὴ ἐργασαϑμη ἡ 
ἑλλας, δόχεῖ δὲ μοι, Τὐοῖδ ηριοῶομα, ηούτο 

ξύμπασα πω εἶχεν , ἀλλα (κα κϑὺ πσοὶ 

Ἐλληνος ὃ Δευκαλίωνος ἡ πάνυ στεῖξ ἐῇ 

αὶ ἐχίκλησις αὕτη, χτ' ἔϑνη δὲ ἄλλα τε ἃ 
ὦ πελασγιχὸν ἐχιπλάτον, ἀφ᾽ ἑαυ δ Ὁ 

ἐπωνυμίαν πἰρέχεοϑαι. Ἑλλξωος ἢ χαὶ 
παίδων εἰντῳ εἰν τῇ φϑιωτιδιὲ ἰουσάμτων, 

Β ᾧ ἐπαοριυϑύων αὐοις ἐπ᾽ ὠφῥείᾳ ἐς (ἡ 

Ῥᾶπλο5 νεζὸ ὃς Αγρίιος ἃ Αοῆαος., 
᾿ ἴῃ σαγταϊπίδ5 ποιχίπας. Νος τπΊοη 
ε Οὐδὲ ποπάμπι ΔρΡΟΙ]αραῖ θαιθαγος,ε το απὸά πεο- 
Οταοὶ ὁ δανόατα; ἀμ Ης]Π]οῃ 65,,.Ο ταὶ» 'ῃ. νηππὶ πο- 
᾿ἀϊβιίπᾶι ἰπ γπῦ πο- ΜΆ δ ΟΜ 
παξη δδυοτίιγίαπι ΤΏ ΕΠ ὈαΓΌΔΓΟ (γτ ΠῚ} ἀν! άοταγ γορ- 
μι μοημηονι τς ροἤταπι οοηῃςοῆηῆῇεης, {Η|. ἰρίτυγ τᾶ- 
οἶος χὰ τς αυδίῃ Οταοὶ οἰΐςης οπγπ 65» ὃ ἴπτοῦ 
᾿Ογαεὶ οταπτ., ὃς ρος ΠΠΟΤΙΙ) Οἰαἰτατε5. ΟΠ ΠΊΟΓΟΙΠΠῚ 6- 
ἜΦΩ (λππ φυοε- τῃ(ἀςπι Ἰηρυα: ἐγᾶῦ» ροίζοα νῃο νο- 

Ὁ πλυτυο 1ῃ- ᾿ καρ “4.- : - 
ἀππρεβαμο, ι γηὶς οατί ΠοΠλΪΠΟ» ἈΪ8}]} λπτς Ττοίαπα τῦ- 
ἀετί! ροίξοα νοςατί» ΡΟΥΔ » ΡΓΟΡΙΟΥ ἸΠΟΡΙΔΠῚ δὲ {ΠΡ ΟΓΉ.1- 
πῖβι! ἀπες Ττοίαπᾶ χει 6 ψίτα σοηιι5» γε αζτος ἐρογαητ, ῬΕΙ! ἐρεῖ ροῦ κ΄νςς τ ὸ πον ταῖς συϑὰ [64 ἴῃ ἤδῃο οχροἀιτοποτη» πὸ πᾶ 

ορέβοῖυπι φυὸΐ πε] Τὰ τατον ἐσιααιος, ἴδηι Μίποβ,οούπηι ἡι105 ιιάϊτι οο- 
φῃουίηγε5 Δη τα ΠΠπηπ5» οἱ απ οὖ 
ΡῬαγαιΐτ» ΠηαΧ  Πγά ΠΊΕ ΡΑΤΓΟΠῚ Πιᾶ- 
τίς φιοά Ογασιπι πιπς ἀϊατιη, το- 
παιϊτ: ἃς ̓ηἰἰάγατα ΟΥ οἰλάτιηγ ἀοπΐ- 
118» ῬΥΪΠΊας ἴῃ οαΓ Ρ]οΥ 4; σο] μίας 
Ροίαϊς, (ατίθις οἰοξεῖς, Β]Π (ας {τος 

᾿ οὐξίταῖς ρυεποίροβ. πίαρεῦ σποαά ρο 
ἕ ο΄ τας ]λτγοπ δ ὁ τηατί ( νὰ οὐο ἀ1811ς οΠ) 

᾿ ὑᾷρι. 

9 

ϑίλας πόλεις, καϑν ἐκαίσους νϑρ ἤδη "τῇ ὁ- 
μιλίᾳ μᾶλλον καιλφαϊ ἕλλξυας,κ ὐϑότοι 

πολλοί γε χρόνο ἠδυυύατο" τὺ πασιν ὧκ- 

γικῆσου. “εκ μυθλοὶ δὲ μολιςα Ομρ9ς. 

πολλῷ γὸ ὕφερος ἔτι καὶ σὴν Ῥωϊκϑυ γυό- 
Αϑρος, οὐδουμοί τοις ̓ ξυμιπανίᾷς ὠνόμα - 

σεν, θογ᾽ ἄλλοις ἥ τοῖς μετ᾽ Αχιλλέως ὧν 

Δ φϑιωτιδὸς, οἱνοῦρ χα τοῦτοι ἕλλζωες ἡ-- 

σὸμ' δοιναουις ἢ) οὖν τοῖς ἔπεσι,κοὴ Ξἰρτείῳς, 

κ᾽ αἰχαυους αὐακοιλῴ. εἰ μζω σε! βαρξά 

θ9ιὲς εἴρηκε, ὅζᾳ τὸ μηδὲ ἕλλζυας πω. ὡς 

ἐμοὶ δοχεῖ)" αὐτί πα λον εἰς ἕν ὄνομα Ὥἰπο- 

χεχρία δι, οἱ ογ᾿ δέωυ ὡς ἕκ κοι ἕλλζωες κτ' 
πύλεις τε ὁσοιὀνήλων ξυνίεξ ,ὺ ξυμπαν- 

τες ὑσερον χλυϑῶτες, ἐδὲν ατθ9 ἥξζωικϑ 

δι᾿ ἀοϑένφαν ᾧ ὠκμιξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι 

ἔωραξαν, (να ᾧ Οὐ τίω τίω ςρατείαν, 

᾿δωλάοση ἤδὴ ἴα πλείω γεώνϑιοι, ξιω- 

ἤλϑον. “Μίνως δ᾽ "παλαζατος ὧν οἰκοὴ ἰ- 
Ὁ. σχκεν,γαυτίκὸν ὑκΊησουτο, (ᾧ “ὃ γεοῦ “ἐλλην- 

κῆς 9π λέίοσης θχεπλάτον ἐκρατησε χαὶ 
Ψ' κυκλιάδων γήσων ἦρξέ τε, χαὶ οἰκιφὴς 
Ὡρτος “Μ᾽ πλείζων ἐδρετο, κάροις 
ἐξελάσας, καὶ (ἄν ἑαυτού παῆδας ἡγε- 
μόνας “ ἐϊκαΐζᾳ φήσας. "5,τε "ληςίχὸν ὡς 

εἰκὸς »καθηρει ἐκ πῆς ϑωυλάοσης ἐφόσον 

2 

ἃ Οὐχ ἡκιροι] αὐτὶ τὰ μάλιτω. Β Καὶ 
᾿πὸ πελασγικὸν } Ουτέο: ζοῖς ἰδτοις ὀνόμασιν 

τ᾿ ὀχρῶντο᾽ δ᾽, πελασγοὶ μόνον, βοιωτοί " οὔ- 
᾿ς πῶ δὲ κοινῳ ὀνόματι ἕλλίωες. 

τ" μυλίᾳ μᾶλλον ] τῇ ὁμιλίᾳ κα λδεϑοι μᾶλ- 

᾿ 

γ τῇὴῆσ- 

λον ἕλλίωυας, εκ ὑπὸ γραφῆς δόξης ἀπεν- 
τῶν ,αἰλλ᾽ ἐκ τῆς “ἴ ὅγε γωρίων ὁμιλίας. 
“ἱ Καὶ ἅπασιν ἐκγικῆστιἿ τελείως ὅγπκρα- 

τῆσαι, τὸ καλξιϑει! ἕλλίωας. ε Ππολλᾳ 
᾿ ὕςερος ἔπι 1 οὕτως ἐν ἑτέρῳ, καὶ καλώς 

γέγραπῆαι. τὸ πολλῴγὸ Ἐρκεῖ ὅγῃ ὥὐ χεόνο, 

καὶ τὸ ὅξερον πλεονάζει.τὲ δὲ ὕςερος 5.) 
Ομήρου λεγόυϑμον,, ἔχει σίιῦ ἀκολουϑιαν 

τὸ λόγου σαφῆ. ζ Ξύμπαντας τ γὸ,Ἐγ-- 
χείῃ ἐκέχα τον ν᾿ ἕλλίωας καὶ ἀγαμοιὰ,νε- 
νόϑευτα!ι. ἡ Ανπίπωλον εἰς εν Ἶ ἀντίπτε-: 
λον, καὶ τὸ ἶσον καὶ τὸ πολέμιον. αὐτίκειτοι 

γὸ τῳ ἕλλίωι ὁ βαίρξαρες. τὸ δὲ ἑξῆς, οἱ 
ἕλλίωες ὡς ἕκατοι, καὶ ξύμπαντες, ὕξερον 
κληϑέντες ἕρλίωες. 6 Θαλάση γρώμε-᾿ 
εϑροι Ἰουτέςιν ἐμιπορϑυόμϑμοι. 1 Μίνως 
ὃ παλαίτατος ] δ, τοιοῖν συ ΐκρ ἰσεων δεί- 

΄ 

κνυσι ἴξ πρὸ ἢ" πελυποννυσιακῶν ἀεϑενἣ ἀφ᾽ 
ἥν ῃ ἡ ΚΑ , “Ὡ ΜΡ 
ὁ κ Μίνω, νὰ ἐπὸ ζύτου μέχοι 3 βϑωϊχῶν, 

ἃ πὸ “'δωϊκῶν, έχει ἀυτώ. ιν ἐφ ν᾽ οὐκ, 
ἐντεῦϑεν, αἰλλ᾽ ὑπὸ “΄, φαίνῷ) γὸ καὶ νῦν ἐἑλλαῤ, 

«πρώτην λέ[φσι σύϊκρισιν. κι Ἑλλίωικὴς 

ϑαλαΐοσης) αδότερον ὃ κα ϑάκη ἐκαλέϊτο κα 

ϑαλασσα. λ Τῶν πλείστων ἐγ γύετ] στα 
χουςέον ἑλλίώων. με ἘΪκαϊατἡσαρ]πειή- 

τὶ μά ᾿ πείντας ὁμοΐῖ, ν Τό,τέ στις ΚΙ᾿ μέρος, οὐ πείντας ὁμοῦ, κν Τὸ, 

χῃσικὸν] λησικὸν, τὸ σύφημμω, ἤγρωωυ τοιὶ λιν 

φαξ᾽ ληφρ ἐκὸν δὲ,τὸ κτῆμα, 

ΕΠ 

20 ὑξερον 

: 

26 παλαιό- 
τατος 

56' λιορι- 
κὸν 



γ΄ μόνων, δῇρῥ τὸ αἵξροδίωητον, αὶ πολι 

4 
ἐδιωώα», τῷ "αἰ ασξοσόδοις μᾶλλον ἰέ- 

ς ἌΣ 
γαι ὑτῳῷ. βοὶ )ὸ ἕλλζυες Ὁπάλω ὃ χαὶ ΤῊ 

Ρ' γ ᾿ “ » ’ 

βαρξαάρων "οἵ τε οὖν τῇ ἠπείρῳ πἴραϑε- 
᾿ ν" Π Φ» ) μ᾿ 

λαίσσιοι, χαὴ ὅσοι γησοὲς ΕἸ ΧΟΥ, ἴτω ηρξω»ν-- 

τὸ μᾶνλον «ὅραιοῦοϑει γαυσὶν ἐπ᾿ δλλή- 
» ! ᾿ ΄ ε ! 

λοις ἐσρα ποντο τσ ς ληςείαν, γϑυνϑμὼν 
» “ ᾽ . ᾿ - Ἢ 

αὐδρῶν οὐ ὟΨἜἝἀδιωατωτάτων, χέρδοες " 

“σφετέρου αὐὴὴἷν ἕνεκα, χαὶ Τοῖς ἀοϑενέσι 

ζ, φῇς. καὶ ασξοςπιτήοντες πύλεσιν ὠτει- 
Π Ἃ λ ᾿ ᾿ ! δε 

χίτοις, αὶ χτ' κώμας οἰχουμδμαις,, Ἡρπῶ- 
ζον, "ὼ Ὁ πλέτον βίᾳ εἰγ)δ73εν ἐποιοιώ.- 

το ᾿σέκ ἔγοντος πῶ αἰο,ουίωω Ούπυ δ- 

9»υ, φέροντος δὲτί ᾧ δύξης μᾶλλον. δηλϑᾷ 

σι ἢ τε ἠπειρωτῶν ἐωνὲς ἔτι νὰ νεεῦ, οἷς κό-. 

σμος "καλῶς ζούτο δράν, καὶ οἱ παλαροὶ 

ποι ας πύςης Ἐ καϊζαπλεόντων,παν- 

ζᾳ χοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ ληφαὶ εἰσιν" ὡς 
Ν ν ΄ " ! ὮΝ 5] 

οὔτε ὧν πουνϑοίνονται ὠπαξιοιιύτων Ὁ ἐρ- 

ο»ν, οἷς τ᾿ Ἐχιμδιὲς εἴλ εἰδένω, Οέκ ὀνειδιὲ-- 

ζόντων. ἐληΐζον:ο δὲ ᾧ καῖ ἤπειρον δι γ- 

λοὲς μέσρα τῷδε πολλαὶ ὥλάδος πω Ὁ 

παλαιῶ ζζπῳ γέμεται, «ὐξέ τε λοκρους 

ὥις ὀζόλας,ὼ αἰτωλοις ἃ ἀκαρναῖας, ὦ 

Τ ζωυτν ἤπειρον. τότε σιδηρφφορζοϑειι 
Οὐτοις οἷς ἠπειρώταις ὐπὸ παλ α!αξ λη 

ςείας ἐμμέυϑρυχε. πᾶσαι “ὃ ἡ ἑλλας ΤΕ 

δυροφόρά, δ (αὶ ἀφραίκτοις τε οἰκήσεις, 

ἢ Οὐκ ἀσφαλῴς γὴν» δλλήλϑς ἐφόδοις" 
ᾧ ξιωυήδ» Ὁ δία!αν «ἴθ᾽ ὅπλων ἐποιήσειν- 
το ὡς πῆρ οἱ βαρξαροι. σημεῖον σ᾽ δεὶ ζω 

τα ὁ [,ἀδὸς ἔτι ὅτω νεμώόψϑυα,, Ὁ ποτὲ χαὴ 
ἐς παΐας ὁμοίων διαγτημῶν." εν Οἰς ὡρὼ- 
τοι ἢ ἀϑηναῆοι ἐγ τε σίδηρον κατέθεντο, "ὁ 

αὐφυδόν τῇ διαίτη" ἐς τὸ ζυφερώτερον με- 
τίφηκ. κα οἱ ωρεσξύτεροι ἀὐζῖς δὲ ϑὐδαι- 

ἢ 
ογος 

Ἐν ΡΟ ΘΕ ΗΙ 51. 

Α (πυϊονε δὶ ροτίνς γεάϊτυις οδυιοηίς 

τοῦτ. Ναπι ὃς Οἵαοὶ οἰϊπι ὃς θατρα- 

τοόσαπι ααϊσαη πο ἴῃ σοτίποπτς πᾶσ 

τἰ πὶ σαῆς » υΐηας ἱπία]αβ ἰποοο- 

Βαπτν νδὶ σαρόγαης ογοστας 41] δά 

αἰϊος παυδυκτγάῆτγο» δά Ἰατγοσί ἴηι 

τοηποχῇ {πητν ἀποῖδα νἱτίς πιοάίο- 

οἵῆς ροτεμεῖα: ταπι {ἱ φυα ξευδετιην 

ΡΑαρογαπη νἰδὶι ργατία. Αταας δάου- 

τὶ οἰαίτατες πλιὸ ναοδητοβ» ΙΔ Π- 

ες Βαβίτατας, ἀϊτρίεραητ, ἃς Πηαχὶ- 

ταὰπη νἱδειδ Ραύτοπι Βίης σοιηραγα- 

Βαπτ: "πα ]ο οὐ ἰά ριιάοτο, ποήη! 8} 4 ὥσαπι βος 8 

Ῥοτίας Πδὲ ροτίοίμπι Οὐ ἀ ἀςοϊαγᾶς Γιὰ ἐρᾷν ἐπε. Ὅς. 

οὗπα φαϊάδπν οτίλτν μιμης 1 φοπεῖ- Ροτίας θέτε, Ὁ. 

ποητο, {υίδυς ἀςςοτί οἱξ μος ἐρτορίὲ ᾿ 

οὀΧογοόγο» [πὶ ν οτιΠἘΠΠΊΠῚ] ροςία » ἃ- ᾿ 

Ρυά ψιος "ΠῚ ν]ττο οἰϊγόσας παυίρᾶ- ὁ 1} 4υ! δρρεῖϊαπε, 

τος ἱπτουτορδηταῦ πη 4! ἰαϊγοπεδς Οὐδ πεαὰς 1}. 

Πτ ταπ 1 ΠῈ ΠΟΙ ΠΒοϊαταΓΟ 5 ΟΡ ἄνος Ἰητεστοραητ- 

ντεταρε» υοά (οἰτε πιάούοητ, ΕτΊῃ εὐ δδρ γορυῤβετις οἱ 

γαεάϊεοτνα δ δεῖς πολειμεξ (δή ποτ νῶν {π᾿ -»" 

ργαἀδθαηταῦ: δὲ νίχας δάξιις ρΙεγα- ὅδε ἐὰ κὔφνρτοῦτὶ ὃς 

μις Οἰαοία ράγτος νοτιἶο τπούςίῃ- ἐὐκων δ τῶρνο 

οοἰαμταγ: ντί αριιά 1 οοτο5 48] νοσᾶ- 4ῃοξ, τδιέξεσραιε» 

τας Οζοῖα, ὃ ΑΕτοὶος ἃ Αοαύημδηδο, δέ 48: μος βιέξυπι 

ἃς Βηϊάπηαπι ςοπτίποητομ. Οὐΐπο- νι ἐιρυέδαι. 

τίαπι αὐπτὰ ἔουτς ἀρὰ πος εχ νοΐογο Βυε 14 ἣν ἐοιτῇ 

Ἰατγοοϊπίο ρεγπιαπῆς. Οπτηΐς οαΐπν τ πμκῖ ἀςοἰρίαρε, 
Οταοὶα αὐπλὰ ροϊαθαὶϊ , φαδά νἱάε- μον τἐρτος πὸ ; 
Ἰοος πος ρεμβατος πιπηϊοηίδιις οἰη- Γεδίοπος. Κε Νες, 
δῖ» πος ἀπ 165 πιυταὸ ᾿ποαγῆο- ἐλφένο τρρ ἷ 

πος οἴϊεητ: νάπηηας αἰμάαὸ {0 ἀγ- ὁ Τράϊοῖο εν μά 

πιὶς ἀροβαηοτίτα δαγδαγοσιῃν. αι ΒΣ τέβιοπος ὅταν 

ἱπ5 τοὶ ἤρηαπῃ εἰς εχ ροπείθας Οτα- ΤΩΝ πα. Ἰερό: 

εἷα άξμιις ἴτὰ νἱπομείθιιβ » Ῥα] ἴσα τάπταν, βπη]ςπὶ ουΐ-- 

Πὰς ἰπτοῦ οπηπο5 αἰϊψυαηἄο νίποη- Ἡφού πρν Ἂν Ὑἱῖς 

ἀϊ ςοπίποταάϊης. Ιπτοῦ 4πο5 ῬΙΠῚΪ ορυά Νμώόκος ὯΙ 

Ὁ Αἰποπίοηίος ἔσγαπιὶ ἀοροίπογαης, Ῥεπνὶ ἀὐεοπὶ ἱπεος, 

δι ΟΧ 1Πο (οπτο νίτα σοποῦς ἴῃ ἰδὰ- μρύ οί τ νὴ 
τις τγαπήογαπτ. ἵΝες ππμ]τπη τοπγ- ρχεῖάο ουΐτα χορ; 
Ριι5 οἵ" εχ ιὸ ἀρυά εὸ5 αυΐ οχΧ (ἐ- μεν πονριττρα 
πἰογίσιι5 Βοατί, ἠ4 [Ε ἰοαιρί οἰϊογοςγογατ,  αρελε κε μος τ, 
ξυτς ἀοβογαπε Πποὰς ταπίολο, οἰσα- Εἰ οἰπείππος τος 
ἀλίαυείη (ἐὐἰεϊα λυχολν ἐλέη. ἘΣ τ 4 48», ὅδς ςἰῃ οἴϊγ- κρατοῖ δεράνοια 

Ε) )ξ ἤν ."} -« ν᾿ ͵ ν᾿ Ἢ τὶ αὐ τὰ ͵ ᾿ “μὰ Μς 

ἔτΝ “χείωγας τε λινός ἐπαυσαΐο Φορϑέϊες ὺ χαὶ χευσῶν 1εῆϊγων 
. ἐς Ἰρσφ χρ ΟΣ ἌοΥ τοάίηγῖτο 5). γεῖ 1π- 

Ρ᾽ΐοατο, ὁ 
« Ταὶ χφρσύδοις μᾶλλον ἰέναι ἀυτῳ] κὶ γὺ 
μὴ λυςενοιῦμη πλέοις φέροι προσόδοις, 
β Οἱ ὃ ἕρλίωες Ἰ τίω αἱ τίαν τῷ ληςεύειν 

᾽ν ͵ » τῇ ιχάχος Ἶ 
τε γυχτὸς οὔτε μεζᾳ φόνων ἐ ποίοιω τίω λῃ- ἡ δὰ πὸ ἀὐροδίαιον. ἕ Χιτῶνας τέ λι- 
φείαν. 8. Οὐκ ὀνειδιζόντων οὐκ ὀγειδ)-- γοῖδ] υὶ πολιὰ χεόνος ἀφ᾽ οὐ ἐπαύσαντο φο-- 

ἐπαγφνωῦῶ, γ Οἵτε ἐν τῇ ἡπείρῳ }ἥπει-- 
ρος τειχῶς λέγντανγὴ πᾶσα »», Ὡϑὸς αὐτι-- 

δίασολίω τις δα λάοτης. «1. Ἡρπαζον] 
ἐλ ἡφευόν, ἀπὸ τ δῤτάζειν ἐξίοαυ. ε Καὶ 
πὲν πλξςον βίου) Θουκι δίδης, ὃ ὁ πλᾶ- 
ΕΥ Τὰ χρόνου. ζ Οὐκ ἔχοντός "πω αἰοψύ- 

γ»ἰωβγρω,, οὐκ αἰδρ οὗ νομιζομάῥου “ λῃ-- 
φεύειν. η Καλῶς πόπ δρᾷν]καλῶς,αἱ- 
ἡ ἢ ἀσιζῶς καὶ φιλανϑρώπως. οὔτε γὸ 
βοωῶ ἀροτῆρα ἐλεηλάπωυ, ἢ ἔκλοηον, 

ζόντων Ὰ ἐρωτωμδμων,ἢ Δ ἐρωτώντων. 
χα ὃ γοῖζ, , Ἐσιδοηροφόρᾳ 7 ὅ9εν ταὶ μα, 
γεύρας μαυλίας ἐχάλοωυ, δ τὸ ὁμοῦ αὐ- 

λίζειϑου "δῇ ὁμαυλίας. ρ Ἐν πῖς] ἐν ού- 
τοις, ποιητικῶς. ὑσΐρἭιξάξεται γὸ ὁ δέ, 
λ Καὶ ἀνειμόῥη τῇ δια τη ]τρυφηλᾷ καὶ αὐ- 
γηρᾷ. “ Ἐς τὸ χρυφερώτερον μιρπέηδε 

αὐτὶ τῇ μιετέρησαιν εἰς τρυφῶσειν δίαιταν, ὃ 
σίδηρον καταϑέμδμοι. ν Καὶ οἱ πρεσβύ- 
περοι αὐτεῖς ““ 4, ἡχμμόνων  αὐνηίη!ωσίς 

ὕὅφιν, οἱ ᾧ δαήμονες ΦὮ πρεσβυτέρων. ὑαῷ Ἃ 

ροιιῦτες χιτῶνας λινοϊβ,, καὶ τίῆιγαρ χου-- 
σοι ὁξαρτῶντες τῷ τοι χῶν πλέχματι. Ὁ) 
. Ἐν ἔρσῳ κρωξύλον Ἰὲν ἔρσᾳ, ἢ ἐν εἰσέρσῳ,, 
ἢ ὦ πλοκῇ, κρωξύλος δέ ὅδην εἶδος πλέγμια- 
τος ΔἿ τριχῶν, ὑπὸ ἑκατέρων εἰς ὀξὺ ὑπο- 
λῇχον. ἐκα λᾶτο ὃ Ὁ (ὦ αἰ δρῶν, κρωξύλος" 
Δ ὃ γυναικῶν, κύρυμζος " ΔΨ δὲ παίδων, 
σκορπίος. Ἐν ἔρσφἐν αὐαδέσῃ, «αὐλοὶ τὸ ἄ- 
ρειν.ὀνήλλαξε δ τῇῶσινγαντὶ ξ' χρυσοῖξ τίδ]ι 
“ας. ἐφόροιω ὃ «σας, δι τὸ μιοισικὸν, ἣ 

δι τὸ αὐτόχβονες ἴρὺ γὸτὶ ζῶον γηγενέξο 



ἘΕ1ΒΈΚ ΟΡ ΚΎΜΥ 8 δ 
δος ἐπ Ρίοχιοηχ, πχοάσπι. ςοποίη-᾿ Α αὐαδούνϑρμοι “ῥ᾽ οὖν τῇ κεφαλῇ τροῶν. 
μαῖος.  ηάς ἀρᾷ Ιοπαν ἀπθοαας 

(εϊογεβ. ΡΊΌΡΙΟΓ σορπατίοποηλ νἱ- 
σαὶτ μἰ ς οσαΐτας, Μοἀϊοα ἁιζοτα ν εἰς 
ἃς λά Παῖς ατατίβ σομί ποτά! επὶν- 

Ο Ἐείητοϊίαυο οἱ ἢ (τας ρείτὶ [δος ἀα ποι!» "δὲ οὰπι 
νἱτα ουΐτα ααυαϊ τας πα οχὶς 11 ΓΟθεὶς τὰ Ργαοϊραὶ τη γἱ- 
τεπὰ οαπὶ νυΐρο [οτ- 
πάτυης 4] ορίθις 

δϑυηάαγμῃῖ. Ιε8. Πάεπι ρυϊπιὶ σογρούα οογταταγι 
παάδιεύαμτ» ργοραΐδπι (ς Ἐχαοιηζε8, 
οἱεόᾳ; νηχούπηζ : απ} Οἰ πη οτία πὶ 
ἴπ ΟἸγπιρίασο σεγταπγγς δι ϊοτα 
{θ]ραςαα οἰγοιπα νεύει άα μαθεη- 
τε5 ρυρπάγοης. ες ἴτὰ ταυτὶ {πητ 
ΔΠΏΐ εχ ἦ6ο 1114 Βαθογ πηι ἀεῆτα, 

αἱἰπεῖίαπι δάδπιις ἀρᾷ δαιθαζος 
οὐπι αἰϊοβοῖιπι ν ογὸ ΑΠλπος γα πγία 
Ῥαρ!θιις ας ᾿πϑατοτίδιι5 ργοροηῦ- 
ταῦ» ὃς δἰ {πΡ] ρου] ς ἐπ σοτταπηίης 
νταητατ. Μαυϊεῖς ρύατογοα αἰ 5 ἰῃ το- 
θὰς οϊεομάοτις ααῖς Οὐάοος νοΐογοβ 
οοάεμῃι πιοάο το ἃς δαγθαγος 41| 

ὁ Βχεἰυϊεαείδας αα- πππς {ππῸ νίταπι 1πΠππτυἴς. ῬΑ οἰμ1- 
τοπὶ εα 42 ποι Πς 
Γιςοηάϊτα;, δὲ φυτπὶ 
πὶ ἐγεαυξητίογοϑ 
παυϊρατίοῃοσ εἴεητ, 
μαῦεητος πιαίογεπι 
Ῥεσυηπίς ςορίαπι δὰ 
ρίᾳ Πΐετοτα πιοπὶ- 
Βυ5 διπάφαδτπταγ, 
οεευρ. ζ ε. Κεἰ, Ἐτ 

τ 4υΐῦ 1ΙΔπ| πιδίογ ηᾶ- 
αἰραηαί ἔαουϊτα5 εἰς 
ζτ, 

ς Ῥορυ αδαάπειγ 6- 
πίὶπι {εἴδ πιυτυὸ 5 
πεοηοη εχ αἰ115 ἐὺς 

ηαὶ ἃ τς παιτῖςα -- 
Ἰσηΐ» πατο δοςοῖς- 
Βᾶητ. Ετ δά ποίεαπι 
γίαυς πτάζοπὶ πιο- 

ἀϊτογγαηςρα ἰηςοἰῦτ. 

τατίιι5 αὐτοπι {πα ΠΟΙΜΠηγὲ {πητ 
φοπιγαίζα;, ργαίογτίπχ απ: ΡΕσι 15 
αδιιπἀαγεητ, ΠΟ Π θὰ ἰΔ ΠῚ ΓΕΙ Πα -- 
τἰτίπια (οἰεπείοτίθ5.» δά ἱρία [ἰττοτὰ 
νίθος οὐ ἀϊτα: (ππτοοσοιρατίς {ΠΠΠ115, 
ἰά ο[δ, εουγ ἡπεου ἀπο πιαγία ἀηρη δ, τ. 

αογία5. πος φυσάπς Βηϊτίπχος. Αἴ 
γετιηΐα νγθο8 ρσόρτοῦ δἤτάϊιαπ [4- 
τίοηατα ἱπέοξατίοη ἐπὶ ΡγΟ σα] ἃ πια- 
τὶ Ροτίιις ἔπη ἤτα:» ἤπιος 1ῃ ἱμ{{]|5» ἢ- 
τς ἴῃ σοπτίποητς. “ΟυΐΑ 4ια: ἀςοῦ- 
(πὶ δά πᾶς οἰπίζατος ἐγαπτ ἱρπα- 
τα; τοὶ πηαγίτί πᾶς » πχαταὸ {εἰς (ρο- 
1Ιιαθαπτ, ὃς φάδιιο πλαγὶβ οαύοπτ. ΝΝες 
τπαΐπας ἰαιγοςιπαθαητισ 48| εχ 1η- 
{{]|5 οὐλπς (αγοβ. » Ῥῃσπίοέίηιιο, 
Νατ Ἐὶ ἰμί]ασγαμα ρΡΙγίμηᾶς ἰποοΐο- 

δια» Ἰοςσαρίοτίοτος ναΐρο {ππε ἤπηῖ-. 

περοοϊατίοῃίς σα» τιπὰ τατεῖα; δά - 

εἰφ᾽ οὗ χαὶ ἰωγων «ἔν: φρεσξυτέρφες χτ' δ 
᾿ " ὑπ ὼ) εγ" ͵ , 
ξυγίενὲς Ὀπχιπολὺ αὑπτη ἡ ἰσκϑυὴ καπεοε. Ὁ καπι- 

σκϑὺ κἡ͵ “μετδία. σ᾽ αὐ ἐοϑῆτι καὶ ἐς (δ) νι ὅ9πον 
πρϑϑτοι λοκεδο μόνοι ἐγρησθτο, χαὴ ἐς 
χὰ ἀλλα Α πϑϑς ζοις πολλοις οἱ (ὠὡ μείζω 

᾿ Ἵ ͵ ᾽ ! ! ) ῷῶ 
χεκίημϑμοι, ἰσοδιαρτοι μιουλιςα, και τέφηξ᾽ς 

ὑἐγυμγωϑθησοῖν τε ῳρώτει,ὼ ἐς γὁ φανεφϑν 
» Γ ᾿ τ’ ποδιώτες͵ “λίπα μ Ὁ γυμγαι ζεοϑτὴ 

ἠλείψαντο, τὸ 3. πελαι χαὶ εν τω ὀλυμ.- 

Β πιακῷ αἰγῶν ] αζωμαΐζᾳ ἔγοντες πἰεὶ 
(ῷ αἰδοῖα οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζογ"»»" ᾧ αἰ πολ 

λα ἔτη ὅπ πέπαυται. ἔτι δὲ χα “εγζοῖς, 
βωρξαρφοις ἐςν οἷ γεωῦ, χαὶ μοώλιςα Οἰς 

ἀσιανοῖς, πυγμῆς ᾧ πάλης αθλαύίϑεται, 
ᾧ διεζωσμέγοι το δρῶσι. πολλὰ σἡ᾿ αὐ 
ὁαῖις Σἰποδείξφε γ παλαιὸν ἑλληνικὸν ὁτι 

μϑιότροπα ᾧ γε βαρξαρλκῷ διαγτωΐμε-- 
γον δὲ πόλεων ὅσοι νϑρ νεωτατα κί- 
ϑησὸμ,, " χαὶ ἤδη πιλωὶ ιοτέρων ὄντων, 

ΓΟ 'αὐξωισίας μᾶλλον ξγθυσο γρυματων,, 
ἐπ᾽ ἀὐθὶς ποῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκ ί-- 

ζοντο, καὶ Ους ἰσθμοις αἰπελοίμξανον,ἐμ.- 

πορλας τε ἕγεκα, ὁ δ ̓“αὐδϑςζοις «ὐδοσοί- 

χθὲς ἕκοσοι ἰοζος" αἱ δὲπαλαιαὶ, " δζρα 

πίω ληςφείαν ᾿ξχτπολὺ "αὐτιοοῦσαι, ἄπο 
θα λοίοσης μᾶλλον ὠκχίοϑησὸμ, οἱ τε εἰν 
ταῖς νήσοις χαὴ ἐν ταῖς ἠπείροις. “ ἔφερον. 

οὃ δλλήλοις τε ὦ δ᾽ ἄλλων ὅσοι ὄντες οὐ 

ϑευλαάΐίοσιοι "κούτω φχοιεύ" χα μέχρι τῷδε 
Ὁ ἔτι αἰῳκισμένοι εἰσὶ, ὅ ἃ οὐνχ ἥοσον ληςαὶ 

53 ε -“ “ ΟὟ ! «- ΝῚ Ἁ 
ἡσὸμ οἱ γησιῶται, 'κῶρες τε ὁντεξ χα Φοίνι-- 

ων λασιλ ΔΝ σον "} 
χες. 579. γὸ δὴ Ὡς πλείςας Ἢ γύσωνὠχη-- 

Ὶ 7 μον το .« “ων “ 
« Μετεία οἱ᾽ αὐ ἐοϑῆτι )λόπει κἡὶ τῇ “ἵν᾿ ἡ, ἃ “Φρὶν δηὴ «αι δίῳ. Τςέον ὅτι αἰδὶ ἡ λα- μετὰ μαχες ὀγανπιωϑεῖστι, μι Ἐφεροῦ 
τῇ ἐς τὸν γιῦ ὅοπον σσρῶτοι λακεδαμεόν οι 
οἵ τε μιείζω κεκτηνδῥο! ματείᾳ ἐαϑῆτι ἐ-- 
χεήσαντο, καὶ ἐς Ὦῷ ἀλλα Οἷς πολλοῖς ὁμο-- 
δῆαντοι κατέφηστῳ. β Πρὸς Οιὶ πολλοιὶ] 

πολλοῖς Ὁιὰ πένηται. Ὑ Ἐγυμνώϑησαν τε 
φποῆτοι ]ὸν Ὧϊς ἀγῶσι δηλονότι καὶ γὸ αἷθὰ 
Ὁ αἰδοῖα ἐζώνναυτο, Οανρος» Ζῶπω γωῦ, 
ἵνα πάντες ὅγῃγγώωσι καὶ οἷδε Μαρναμμέ-- 

γοις. Ταῦτα ὃ ὃν παρεκθα σή ἔριἢ). δ λί- 

πα ]τὸ λίπα Ομηρος δημϑετικῶς λέγῃ τὸ ἔ-- 
λαιον. δῇ ὃ αὶ υτὸ ὀνομάζει. ἐπὸ Ορσίπ-- 
ποῦ μεγαρέως ἐγυμν ὠϑησαν ἐν Ὧϊς αἰγῷ-- 
σιν ὡς δηλοῖ αἱ ἡ εἰς αὐτὸν ὄγγραμμα, 

Ορήππῳ μιεγαρξϊ μιεγαλόφρονι τῆι, δρΙ- 
δῆλον Μνῆμα ϑέσειν, φαίμᾳ δελφί δὲ πει- 
ϑόυδμοι- Τρῶτίς Φ᾽ ἑλλίωων ὧν ὀλυμ-- 

πίᾳ ἐσεφαγγη.  Τυμγὸς»ζωγνυρδῥων ΤἍΓ ληοεύξοϑαι, 

κεδα μον ων οὐκ αἰοϑένειων ἡ} δρχαήων πα- 
εοφδίδωσιν ( ἰδίῴφορον γῦ τὸ γυμνοιὶ ἢ 
ἐζωσιδῥοις ἀγρνίζειϑαι,, ποὺς δωϑαμιν) 

εἰλλαὶ μόνον ὅτι ἑμοίως δ) ντῶντο τοῖς ϑαρ-- 
ὅαροις. κα εξῆς. Ξε Ἐν Ὅϊς βαρξαῤοις 
ἔασιν οἷς] ἔν ὥσι “ βαρξαῤων. ν ζ 4- 
θλα τίϑετα!] ἄθλος, ὁ ἀγων,Σρβσενικῷς" δ 2: 

θλον δὲ, τὸ ἔπαθλον, ἀδετέρως. η Καὶ 

ἤδη πλωϊμουτέρων 1 ἀδείας τυχοῦζαι Ὧ 
σλϑν. καὶ δὲ σύ[κρισις φεὸς Οιὶ δ ῤχαίοις. 
θ. Πεομοισίας μῶλλον ἔχουσαι ] πανταχοῦ 
Οιὶ αὐδὰ γαίλαῆαν αὐϑρώποις ἀπορωτέ-- 

ροις λέγει ἴῇ. 3, Πρὸς Ὅιὶ πρρσοί- 
κοις ] τὸ κσθύσοικος 57} πόλεως ν» οἰκειότερον 
μῶρλαν ὧδ ὅμορος. 57} γὰρ ὅρων Ὧδη λαμ- 

ξαγετας κ Διά πίω ληςείαν δίῳ τὸ 
λ Ἐπιπολιὶ αἰποοῦσω ] 

γὃ ἀλλήλοις τε]ἔφερον,ἔ λατῆον, ἐλήξευον; 

ὡς καὶ Ἡρόδοης. εν Κάτω ῴκοιω ]ῆ-- 
το ἐγζις τὴς ϑαλάοση ςτὸ ἑξῆς, καὶ ἣ“ ἀλ- 
λὼν ὅσοι καίτῳ ὠκοιὼ 5), ὄγτες οὐ 3ιι:λάσ-- 

σιοιγέφερον αἰλλήλοις.» ἕ Καὶ οὐχ ἥσ-. 
σον αὐτὶ τῷ λίαν. ὁ Κάρέςτε ὄντες ἃ 
φοίνικες 7 οἱ κᾷρες πσρῷτοι δῦρον ζφιὶ ἐκ-- 
φαλοιὶ “ἢ ἀ(ασίδων καὶ ζΤιξ λόφοις. Ὅς γὸ 
πποϑνήσκοισι σιιυέϑανῆον αἰασιδύσικιον με: 
κρὸν» καὶ λόφον γ σηραῖον τῆς δὐρέσεως. ὡς 
Ούτου ἐγνωράζοντο οἱ κἄρες.οἱ δὲ φοίνικες.» 
ἐκ ὦ που τῆς ἅφῆς. ΦὮ ἄλλων γὸ ἐπ᾽ 

αἸαπιλας ποιοαύτων ὁρᾷν ζοιὶ νεκροις ; οἱ 
φοίνικες ἐξεπίτηδες ὅ9}}) δύσιν. ἵγα μυὶ δα" 
ζάλλη τὸ ἑλλίευικὸν, εἶπε κᾶρας κρὶ φοῖ: 
γικαξο ' 

ΠΡ 

25 αἰπιροῦ: 



΄“αὶ. 
κ νφΈροῦν 

2 ΤῊ ΦΈΘΙ 

σπν “μα [ ύειον δ᾽ δυλϑ δ᾽ καθαιρομόνης 

οὐ παὸ αἰϑίωαίων ἐν ταῖδε πῳ πολέμῳ, 

ἃ ̓  ϑυκδὼ αἰαιρεθ σῶν ὥστ ἡξ ἃ πεϑνεω 

τῶν ὧν τῇ νήσω, Αὐα ἥμεισυ χῶρες ἐφά- 

γυᾷ,γνωοϑέντες τῇ τε σκϑυὴ ἢ ὁπλων᾽ ξιου 

πεθαμμών, χαὶ τω ϑοόπτῳ ᾧ νιῶ ἔτι ϑώ- 

“ποισι.καταςαντος δὲ πῷ Μύω ναυτίχού, 

πλωϊιστερα ἐϑρετο σὴν δούλοις" οἱ
 "Ὁ 

ἐκ Τ νήσων καχοῦργϑι γαγέςηξ ὑπ᾿ ἐ
υτύ; 

ὅτε κὸν ὁ ἐς πολλ αἰ αὐτ' χαῖο χιζε. ὺ οἱ 

δ, λαοσαν αἰθρωποι μιοῖλλον ἤδη ΤῈ 

κ' ἥσιν γεημᾶξ ποιέμδροι, δεξαιότερον 

ἀκ ον" χα! ἴω ες ὦ τεΐνγι «ἰξιεξ νλοντο εἰ
ς 

“πλοσιώτεροι ἑαὺ τῶν γεδόνϑροι. ἐφιένϑροι 

“δὲ χερδῶν, οἵ τε ἥσσους ὑστένϑμον τίωῦ 

χρᾷοσονῶν δουλείαν, οἷ τε δυνατωώτερϑι πε 

Ειασίας ἔχοντες ; «ὐϑοσεποιδντο ὑπηκοοὲς 

(αὶ ἐλάσσους πόλφο. χὰ οὖν οὐτῷ τῷ Ὁ5-᾿ 

“πῳ μάλλον ἤδη ὄντες, ᾿ ὑξέρῳ γόνῳ Ὀχὶ 

(αν ἐςραϊτευσὸψ. " Αἰγα μέμγων τέ μοι 

δοχεῖ ὃ“ τότε δειυαί μιᾷ ὠρϑχων,ὸ ε Ὅοϑτον αὶ 

ζς Τυνδεώρεῶ ὅρχοις καϊφλημρϑροις Οις 

Ἑλένης μννςῆρας ἄγων, (Ὁ) τόλον ἀτεῖραμ.. 

λέχϑισι ΩΙ ἰὼ οἱ ζᾳ σαφέςατα πελοποννη- 

σίων μγήμ! κῦδα Ὑ πρότερον δεδεγιλέ- 

γοι, ἢ ἥοπα τε ποῦ τον σλυῦς χουν, ἃ 

ἤλϑων ἐν Φ ἀσίας ἔχων͵ εἰ ς αἰβρώποις ἀ-- 

πόροις δύναμιν πὐξικποιησοίνϑμον ἡ τίω ἐ- 

πωνυμίαν “ὃ γώρας ἐπηλύτην ἐγζᾳ δείος 

“αἰνὰ ὕςερον τοῖς ἐκ οὗνοις ἔτι μείζω ξυνε- 
-» ᾽ δ» ῆω » -,- 

γεηϑῆναι, Εὐρυαϑέως μὲ οὐ7ῇ ἀϑικῆ ᾿ασὸ Ὁ 

Ἡρᾳκλ φᾷ δῶν δἰποθοινόντος, κΑἴέως 5 μη- 

ζῷς ἀδελφοί όντος αὐτῷ, ᾧ ὩὨπι έψανες 
Εὐρυεϑέως, ὅτ᾽ ἐφράτενε, μυυκήνας τε χαὶ 

Ὑ ὐργζω, τ Ὁ οἰκεῖον, ΑὐΦ' (τυ[γόρειν 
δὲ αὐτὸν φϑυχόντα "() πατέρα δὶ ζὺ 
ΣΧρυσίπιου 3ειγατον) χαὶ ὡς οὐχέτι “αἰἷς- 
χώρυσεν ̓ Εὐρυεϑεις, βουλουϑέων χαὶ “Ψ 

μάνκηναίων , φόξῳ ὟὮ Ἡρακλειδῶν, 

ΒΗ 15Τ, 

Α δαις. Οὐοά ργόβαταγ μος τοί πιο- 

αἰονχυιὸα ηαιπὶ ὀχρίαγοῖαν Δ ΑἰΒο- 

αἰοηῆρας πος Β6ο Ποῖος, ἀογαδις 

(δρυιοτὶς οοσγιπὶ φαοὔσας ἴῃ δα ἴητ' 

(ἴὰ ἀοςοπεπι, πιρτὰ ἀϊπιϊάίαπι Τὰ 

τος ἀρπίτὶ {πήτν ταπὶ σομόγο ἀγπ σὰ 

οαπὶ φαΐδας Ἱςραϊτὶ οὐδητ, ταπὴ ἐρίο. 

ποῦς 4πὸ παῖς χυσαας {ρομαπ- 
τας. Μίπος αὐίτοπη τὸ πλατίσα ρότίτο; 
πθοτίας νἰττο οἰτγόσιις πάιηραταπη 
εἵξ, (μδ]ατῖς Δ ἐο ἱπίπ!αγαπὶ ργσάο- 
πἰδαςεῖπ ἀατάπηαας ρῥἰογαίαις ἀοάτι- 

δὶς αθ οοάοπὶ φο]οΠΙ 5, ΠΛ αΥΙτσηὶ Βο- 
Β υὐΐπος ἴαπὶ πηαρὶς οομοίοπἀα᾽ Ρόσα- 

αἷς ἀοάιτ τακίας Βαϊ ἰταιτογιιητ: δε - 

τοῦ εος αἰ άπ ἀἰτίοτος 4αλῃι ἀπτ' 
τα εἴθ! » πλυτῖς Οαἰταζοηγ ΟἸΓΟΌΠ" 
ἀεάογιης. Ετομπίπι σαρί ἀϊτατο Ια ογαπ-' 
ἀϊ, ἃς αὶ τοπαίοτος ογάπς {απ ηας-, 
τίπτε (ογαῖτο ροτιου δι: ὃς αἱ ροτοη- 
τίοτος» φαῦ ἐαοαίτατοῦ μαούδητ, πη]- 
ποτος οἰαίτατος ΠΡῚ οί αότος γοάἀάϊ- 
ἄσγυης. "Άταας μᾶς ἴῃ πιο τη πγὰ- 
οἷς ἀπαη Ρ ἐσ οπτ, ᾿πίς αυατίς τῶ- 

βμ Ὁ 

“Ἐλπ φυμπὶ [4Π| ΠΊ1.-᾿ 
δἷ5 ἴω πος βάτο ὃς 
ςοηάίτίοπς τογαπι, 

Ρότίδις τὰ Τύοϊαπα οὔ οΧοΓοῖτα ΡΓΟ -- εἤξης. 1 οὔ, Ομίηα 
ξοϑιὶ ἔππς. Εχ φυΐδιις παϊπι ν Δόταγ Α- 
βαύποπιήδη, χιδά τᾶς νἱτίθα5 απτο- 
φοΠ]ογοῦπος ταρτόρεῖο ααὸά ἀπσογος 
Ηεΐοπα ρύόςοϑ ἰαγοίαγαη ο Τγπάα- 
τοί φάἀαθτος,οἰαἴεπι σοςρΉ δ, Ετοπ πὶ 
ἔγαπε χαΐ ἘΧρΙοὐατ πιὸ Ῥοοροι-᾿ 
ποπῆιπι σοίτα, ἃ πιαϊοσθας πάτα ΠΡ 
ΡΟ πιᾶπις γα ἀἰτανοσΠοιογπΌΡο- 
Ἰορεπι ΡΥ Πλπι νὴ ρῬοο Πα» 4 τη 
Ῥούτλῃ5 εχ Αὔα νοπῖς, ραγατα ΠῚ 'π- 
τοῦ ἱποΡο8 Ροτοπτία» τῇ ρογο ΡΥ Π15 ε- 
γατοτατ ξ σορποπλοη τοριοηΐς ΟΡτί- 
'πυϊῆςο, ἃς ροίξοα " 20 ἵρῆας ροίξοσις 
Αἰγέο 55 ΑρηηΙΟΉΠΟΠ6. ῬΠ5. ῬΟσΠΉ ἴα 
Εηε σαπιιατιηι; ΕΣ ΠΟ ροῦ Ης 
τὰ οάας ᾿ῃ Ατεῖσα ᾿πτοῦ  γο»οιίας Α- 
τοις ογαῖ δυσαϊας. Παῖς ΕπτΎ εις 
(ρατίοπι διρίοπεὶ ργορῖοῦ ΟΠ γγῆρ- 
Ρ᾽ πόση) Ζαπη ἰρίς ἴῃ ὀχροάιτιο- 
ΠΟηῚ ΡΓΟΗ ΟΠ οΓοταΓ; ΜΥ ΘΟ ΑΥ ΠῚ ὃ 
ΤΟΡΏΪ σα ΠῚ ΡΙΌΡΓΟΥ ρτορί παμίτα- 
το ἀο]οραιογαίν δ] ποῃ το άπτ ἀτα- 
ΟΡΙας Ἐυσγ ἘΠοιις» Αὐγοιπη»νο ἢ ξτίδιις 

τα» ῥες τέγη {ἐπι 
1:0 ν δὔλι ΤΠ {24772-- 
2[7ἐ:- Ῥοιοῇ 75 “«.΄ 

ἄνα οΠΠ (πα. 

ΩΤ 

ὁ Κεὶ, Ἰρ[α5 ροβο- 
τὶ5 πιλϊογεπι Ροῖοα 
τίαπι ον τίς, 

οτίλτ Μγοοπα!ς, Πογδο  ἀλγᾶ πλεῖι». 
εν 

α Ὑπὶρ ἥμισυ 7. 5' ἑλλίωώων ὑπαὶ ἡμισυ,δλ- 
χοὶ Τὰ φοινίκων, οἱ γὸ ἕλλίωες ἔκαιον τὰ 
σώματα. β Κατα ςτύτες δὲ τῇ Μίνω] τὸ 
Ἄοἕμα, ἐπανά λυψις.τὸ ἢ Μίνω, δικόν. 
γ Αὐέριξ ἐστ᾽ ἀυτὸ Ἰαῤάφωτοι ἐήῥοντο. 
“«ἱ Καὶ τιίχε αἰεκεξἄλλοντο, ὡς πλουσιώτεροι 

ἑαυΐ γιγιοιδμοιὰ τῦτο ἐπανάληψις «σορᾶ- 
στ γὲ, τείχεσιν ὀκτίζοντ,. ε Αγαμέμνων 

καὶ ἢ φόλον αἰγεῖρα!. ζ Κα οἱ ταὶ σαφέςω-- 
τα ὁ γοῖξ Οιούτπς, Λέχοισι αὶ οἱ (ἡ πελοπον 

γησίων μνήμῃ σαφέφατα δεδε[μέγοι. ἵν᾽ ἤ 
δγηῤῥημα τὸ σαφέςαϊᾳ, ἡ Πέλοπα τε 

πσεῴτον τὸ ἑξῆς, Πέλοπώ τε πσρῶτον ἐπη-- 
λύτίω ὄντα οὅμος οαἵνοτὸ πσρῶτον, ρος τὸν 
πλήϑη χεημξν. 0 Τίω ἐπωνυμίαν] ἀπία 
τ τὸ πσοῶτον ἐκα λέπο. Ομρος, Τηλόϑεν 

τήμιοι δυκιῖ τὶ ἑξῆς, Αγαμιῴμνων τέμμοι δὲ: οξ ἀπίης γῴης. πελοπόγγήσος γὸ «γωῦ κα-- 

λξποι. ι Ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ] ἐχ ὅτι ὑπ᾿ 
αὐδῆδιμόνον ἐφονϑύϑηχαἰλλ᾽ ὅτι δ)᾿ αὐτοιξ, 
κ᾿ Αϑέως ὃ μηΐδος} Α' ξυδάριεια μήτηρ Εὐ-᾿ 
ρυϑέως, ἀδελφὴ Απρέως. λ Τὸν πατέ- 
6α} τὸν Πέλοπαι.ὁ γὸ Πέλοψ, τὸν Χρύσεπ-.. 
πον ἢ ὑὴν αἰξλεν" ὁ ὃ Αὐεις, φοξφιϑμος μηδ 

τ ἂν ͵ Ἶ 
πὸ αὐτὸ πάθη, ἔφυν. μ' Ανεχώρησεν ]αγ--᾿ 
σἱ ἢ ἐπανῆλθεν. ν Εὐρυοϑειὶ Ἷ Σϑενεέλοιᾳ 
πάϊς Τερσηΐδαο ὁ ὃ Απρει ΙΙελοπίδης. 



προ "- 

᾿ 

ΡΞ ῃΨῳΨῳΝΩ ΤΣ 

[δὶ ςοηςο αἴοτ, 
ὁ Νι  οπιεγας ἔ- 

οσαΐϊ ἸΙάοπεας εἰξ δά 
δος σδργοδαηά.74 ὦ "δ 
εἰ, δηον ἰορερίος 662 85. ΟΧΌΞΙΗΊΕ, 

ετϊᾶ ἰῃ ἰσέρτει τγαά. εν 
ἔ)ε. τιοὰ 

τοῦ ἸηυἿ25,) ργαῖεῦ- 
αυᾷ νἱςίηας {ππ δᾶς 
πὸ ροῆἤτϊητ εἰς πιμ]- 

»Ἱρ να ΜΡ1072. 5 ἩΠ 
αἰταυάπι οἰαἤξιη ἢ 

Δυτέ εχ Πος οχοῦοὶ- 
τὰ ἐοϊξ εἰ υᾶ- 
114 ἤιεγίης ἔὰρογῖο- 
Σὰ ῥεζ. Ἰδτα νετὸν 
αυὸδά Μγοεηα ρᾶτ- 
αὐ ορρίἀ ογϑης, 
δὺς Πᾳυοά Δ] ἀ Ρεὶ 

ὡς 

νἱάσειτ.» Βαυάημα- 
ἀυαη) αἰτα 15 64 γῈ) 
“αρήημάη ςοτῖο ἢτ- 
τηόσιιε ἀγσυπιότο, 
Ὡἱτὶ ροίῆτ, αυο ηγ]- 
τς στοάατ ταπταπιὶ ἀπ ἔτ» ποτ ἢ 
εἰαἤξην, Ω᾽ ε. 
4 Νατῃ ἢ νεδὶ 1,4- 
εεάτπι, ναϊείτας ᾿η- 
φεοττοζυτοτο δὶς τη 
τὰπι ἀεϊιδ τὶς. φἀ!ῆ- 
οἰοτάπιᾳ. ἀγεῖ5. γαΐ ᾿ 
ἀεὶ ποτεάιδϊςπι ρο ΡΟοἴαΣ ΠΙΘΠΙΟΓΑΓΌΤΗΣ » ὃς (ογπτο οὔτί- 

Ἰόρο ρτορυεῖς ες, Σ αα ἢ νεὸς 1.ορδα πχοηΐο- 
ἀςο(Ο]ετατ ΓΟ εὶς (Δ οτῖς ὃς ρα δ}. - 

Ρτᾶ δὰ εἰλγίτατε δι ΠΟΥΖΠῚ ΟΡΟΓΏΏῚ ῬΑ.  Πγ 65 » Παἰ τα πὶ 
ορίπου ργοργοα. ατατὶς ἀςβιτιγηι 

“θεζεε θεβοίξεν ἐγε- Ῥοζοητία: Πάει» συοά βοσίας ΕΤΩΙ 
ἀενεκι άπ βοίδηξος οίξογος Τεράαδζ. 

[ὰ τέροσι5 ἔογε σοργηξ 
Ῥοτζοπτίαπι ατϑίεσος {{Π| 

βἱοτία χιλ πυης ἤο 
Τοης. Πα εἶ, δ είρεῦα 

γε χεῖρε ίαπιθο- 
«ιε. Ἐτ αυληηυᾷ εχ 

ποῇ ραττίθυς. ἀπ15 
Ῥοἤιάεητ, δὲ νηΐπεῦ 
ἔχ ἱπιρεγᾶτ, πα είς 

Ἔχττα: τὰ πθἢ ἢ ὉΠΠῚ 
νεθ5 ποηπό σοφά! 

Βτίς ὃς πηασηϊῆοὶς 

ἱπηρογίτατς. “Οὐτας ἰΠ{]4ς ργατεγαιᾶ 
νἱοίηας (πα αυτοην ποι πγαΐτα ἔα 

ἄδυπν,παης πὸ τηᾶ- {6π} ΠΟΙῚΟ 4 οτος ἰπ σοητίποηζο; 
“δὶ αἰιπιαηά οὔς ΟΠ Τοτ, Πἰ ἢ αἰ χυϊά οἰαηης παι ῆετ. 

Οὐοά οδίοξξεμηας δες οχ μος 4πο- 
4: ἜΧογοίτα παΐδς ρυίαϑ Ἔχοίτογιιητ, 
φιόάηις Μγοοηα ἐχίριιπι ορρὶ- 

αυοά τας ορρίάτιηη 
Ρίο πίᾶρπο Βαδοδάταγ, πο ΠΟα 
ταῖς νἱάεαταγ. Νος ραζαπι σεζίο ἢ- 
σπο σεῖς νταταῦ δά ἤθη ογοάςῃ ἀμ: 
ταητδηι οἰαῇοι Ἐς αιυδητδηι ἃς 

φιηήπαις Ῥεϊοροῃηςεῇ ραγτίθιις ἀτιας 
φυίπαυε Ρείοροη- σοἰππῦν» ὃς τοῖῖι5. ἀἰτίο ΠῚ τέο 

ταυτογάπηηας ἐχίγα ςαπ ΓΟ ΟΙΟΥΤΠ1: 
ταυηοη ἢ εα ντδς πὸ εαςῃς ροραΐο 

4υς ργατοτοα (ος 15 ο(οΓ, 06; ΓΕ Ρ115 ατα; ππηρτποῆς ο- 

ροῦῖθας ργσάϊτλιραρατπηαιιονν οταζο 
οὐτα τοξείας ςοητί πούς Οὐς οἷα; Βα δἰ ταγοταγ, πη αἰ ο τ 
ῃθλτᾶ »πεηὰς ἀεἶα- (Ὁ τη βογίογοια νἱίαπι τὶ. Ατ ἢ Ατῆςο- 

ΠΥ ἘΒΒΕ ΘΕΡΜΆ, 
᾿ς ἥπιάϊαες φαὸά {γοηιπις νἱἀογοταν Α χα ἅμα 

“Ἐξ πιιϊεϊτιάίηξ οἤς "ἃς πγα]εἰτιιἀϊηἰς [τ ἀἸ οἴ Γορηο 
Ροτίτιιη οἵϊε Μγοόπαγ, 8. ΟΠγη "ΠῚ 

ἢυά ἀφοίαταιίτ, - ααϊθιι5. ἘῸΙΥ Πποι5. ἐπιρογίταιογαῦν 
πιαϊογέίαιις Ῥεϊορίάας φαὰπι Ρογῆ- 

Οὕα; Αραπποπηηοῃ 
Ῥκάογαιν εεβ.Οὐἱα- ΠΠΌ ΠῚ ἀΟσΟΡΗΤοῖ; ὃς ργατεγοα Γς ΠΔ11- 

Ιοηρὲ ςατοτίς ργαίξαγοῖ; ἐχογοί- 
᾿ς Νερυιαυαπι ἰρὶ τα πὶ (ΥὉ ΠΊρα ἔοττ ορίπίο ) που ρἰατί- 

δας ργατία αιλπ πχεῖα λάἀάιιθ!ς σοπα 
Ραζαιήτ. Οὐομίξατ επΐηγ οαπι ὃς ΡΙα- 

τολαϊτίοης τοπιίῆοε χίι15 σασν Πδαΐθιι5 ργοξεόϊαπι οὔξε 
απὰπγ Φα4 14} ΔΠΟΥΙΠῚ » ὃς ρύατο- 

Ῥαϊῆοε. (οηίοξιτα 64. Αγοαάίδιι ργααἰῆς, ἢ γὸ Ποπλο- 
τα5 τείξατιις εἰξ, δατίς συοσις ἤρηὶ 
βιογίς ἰῃ (σορετί γα ἀϊτίοπ ο: αἰτ Π]Πτπὶ 
ςοπρ] αγίδιις ΤΩ ΠῚ: ὃς οπχηὶ ΑΥρὸ 

“ 

λϑ 
Ἐς φυιηιλΠ ὉΧ 

"πλείζαις αὐηὸς ἀφικέμς, 

.Β πφοσι ϑασχων, ὡς Ομυνρος ὅτο δεδε-- 
λώχεν, “ εἴττυ ἱκαγὸς τεκ μιγολαίσοι. ὸ εἰν. 
9 σκήπηρε μα τῇ πο δα δόσῳ εἴρηκεν αὐ-- 
“ον ΤΠολλῆσι γήσοισι ὁ αὐῤγεὶ ̓ αϑρτὶ αἰασ: 

σειν. "Οἕχ αὖ δξζυ γήσων ἔξω ἢ: αὐξιοικίδων 
(αὔται Ἀ' εἰκ αὐ πολλα) εἰ; 4) ἡπειρώτης 
ὧν ἐχραΐτᾷ, εἰ μήτι ἢ ναυζικον εἶχεν" εἰ- 
κοίζάν Ἀ γϑὴ χαὶ ζω τη τῇ. φρατια; ΠΥ ΣῊ 

το τοδὸ αὐ τῆς τ ὅτι νϑιὺ μευ κῆναι μεικ δϑν. 

Ν 
δυρουυατὸν δοκοιεῦτα ἐδ ταὶ Θ᾽ 

πλῆλ)ος " τε)εροιττθυ κότα, ἢ μυυχηναίων 
τε ὦ ὅσων Εὐρυοϑεὶς ἦρχε τζω βασιλείαν 
Ατρέα «“Ραλαζῷ, ἡ Ὑ ΠΕρσειδῶν ζρες 
Ῥελοπίδας μείζως καί φῆναι. "αἱ μοὶ δὸ-- 
χει Α γαμιέμνων κοραλαζων, ᾧ γαρθικῷ: 
τε μα δχιπλέον ἢ! ἀχωνὶ δασας, τω 
φρατίαν ̓ ξ χάθατι "ὁ πλῴον ἢ φΦόξῳ ξἕωνα 

᾿ ! δ ! δ ἢ γανγῶν ποιήσει οϑαι, φαίνεται γὸ γαώσι τε 
,] οῳ. δι. 

χαὶ εὐρχοῖσι 

Ζεῦ ἢ εἴτι Φἰδ τῦτε πόλισμα γιοῦ μὴ ἀξιό- 
Ο γεέων δοκᾷ ἐΐ), “εκ ἀχρις {αὖ τὶς σημείῳ" 

φώμϑρος ὠπιςξοίη" μὴ ψρμέοϑαι “δ ξύλον" 
σοῦτον ὅσον οἵτε ποιηταὶ εἰρήκαισι,ὼ ὁ λό- 

ο»ς κατέχᾳ. λακεδοιμονίων γὸ εἰ ἡ πόλις, 
ἐῤημωϑείη, λάφφϑείν δὲ “ τά τε ἱεροὶ χαὶ Ὁ 

καϊζασκϑυῆς τοὶ ἐδαιίφυ, πολλξιυ αὐ οἷαι 
εἐπιςίαν Ὁ δυωυαἰμεως,' πὸ εἰ ϑύντος πολ: 

γοόνο, τοῖς ἔπείζᾳ πσοϑς Ὁ κλέος αὐὲ 

ἐϊγ,χαίτι ᾿πελοπονγήσε ἢ πεντεζαεἶδυο 

μοίφφις νέμων"), “ὃ τε ξυμπάσης Λροιῶται, 
Ὁ ἔξω ξυμμα γῶν πολλαν. ὁκίως ἢ, ὅτε 

ξυγοικιαϑείσης πύλεως ὅτε ἕξ :ροΐς ὸ κοί]α-- 

δκθυαὴς πολυτελέσι 

μας ὃ τωἰ παλαιῷ Φ ἐλλάδὸς ζοστῳ οἱ-- 
χιοϑείσης, ᾧ᾿ αἰνοιτ᾽ αὐ ὑποδεεςερφι...3»-- 

ἡσαι μϑέης, τὶ κω 

πἀϊβεί!ς οτπατα,γίρά νἱδατῖπη μαδίτατα, γεῖοτε Οταςῖς τἰτα, ιογ το πίογίου ἄντα νἱ ἀθατογ οἰ, Βάτρα ς᾽" δ ἡνηεοντ “6 δα εοπσοβίς 
γμηηνὸ γεῤῥονγάενε ϑεάφαραν, ϑίπι ἰάθπι ἡυ Ατμοηϊοπβθας ἀοςί ἀατοροτδτία πὶ ἀτρίο πιδίογοπι οχ νχθ 15 ἀγγμλς ἤρεοῖε νἱίωπι τὰ 
ἀνδίτγοῦ απὴπι ἤτ, Νοη ἰσίτατ βἀοπὶ συμπὶ οἱξ ἀογοσάγο,ηες πιᾶρ!5 ντδυίρος. 7. 

ἀ Τεϑερωπευκότα } χρήμασι δηλονότι. 
β΄ Αμοι δοκεῖ 1 πὶ δύο σκῆπ! ἐφ. γ Οὐ 
χάριτι] Ομρος »χάφλν Ατρόδησι φέρον-- 

τς. δ᾽ Καὶ ἀρκασι]) ζῇς αφθς δὲ καὶ 
πῤχάσι πσερς οἴῳ 4ώγ. ε Εἴτῳ ἱκανὸς} 
δια τῷ ἱκανὸς τὸ αϊξιόπιςον Τ ποιητὰ παρε-- 

φησεν. ζ Τιαντὶ αὐάίοσειν Ἰσυλλογισμιὸς τὸ 
᾿ς δἔμα. κυ Οὐκ αἢ δν νήσων] Ἀγαμέμνων 

ἤρχε εδῥ ξ' Ἐργοις, ἃ δὲ αἷθὶὴ αὐτὶ νήσων, 
τπέχεινα δὲ δῆ ἐν τῇ αἴδιογ! τὰ 5ργηνις νή-- 
σων, ἦρχε καὶ ἑτέρων γήσων. πολλοῖγ" αἱ ἴοι 

) ΓΩ ψσαι ἅν, 5 ᾿ 
ὧν ἧσαν πολλαὶ ΕἸ μιν γα τ χον εἰ χα ὁ Αγα-- ᾿ μ 

΄ . Ἵ “Πνκ’ 
Μέμνων, δὲ οὐ τούτων κρατέϊν ῥδύνατυ.. 
8 εἰκάζειν δὲ χρὴ 1 εἰ δ τὸὶ ὕτως ὑμνέ-- 

μὅνα ἄπελῆ ἰὡ,πόσω μῶλον ἵὰ φρὸ αὐδο[ρ; 

, Οὐχακρι(] ε γὺ ἀκρι(ὲς σημέζον τὸ 
ἐκ δὰ" τόπων τοις δεωάμεις ΔΨ αὐϑρώπων. 
φοχαίζεϑαι!. κ᾿ Μὴ νέσϑαι τὸν σόλον Ἰάτ- 
πικῶς πὸ μὴ ἐγίαὔϑοι παρέλκει. λ Λᾶκε- 
δαμμονίων γὸ τὸ λῆμα κΕ' ὑπόϑεσνκαΐ-- 
εόΐτου δὲ Οἷς χακεδαμμογίοις λεληϑότως. 
“ Τάτε ρα )ώσεξωώς λέγει τα ἱεροί. 
γν Πελοποννήσου ] πελοπονγήσου αἱ πέγ-- 

τε μοῖραι, λακων μεν αὐκα δική γα βχολιοὴ, 
μεοσηνιακὴ , ἢ τῆς ἰλίδος. ἀἰποϑονόντος δὲ 

Κ ρεσφόγτου, ἔδογ τίω μιεασην ταιοὴν οἱ λα-- 
καδα μόν ο.. ὥ Δύο μιοίροις Ἰλαῦρονικὴν 
καὶ μεοσην τουσήγ. Ἰ σίου ὅτι αἰ αρ᾽χρλικῆς ὧν 

ἡρξαν, ἀλλὰ σιωεκδρομικῶς εἶπε. τὸ ὡξῆς, 
ὅμοος ὃ φαίνοιτ᾽ αὖ ὑποδὲειςέφῳ πόλεως ἢ 
ἀψπλοιξ, καὶ ὅτε σωροικιοϑείσης. ἃ τὰ ἑξῆς. 
ὁ Πολυτελέσι Ἱπολυσαπαύο!ς: τέλος γὼ τὸ 
αὐάώλωμα. π΄ Αἰϑίουαίων ὃ τὸ αὐτὸ το ἢ 
εἰξ ὑποϑέσεως φησὶ «αἶρι λακεδειμκονίων τὸν 
εἰ ε πόλις αὐῇ' ἐρημιωϑθείη», ᾧ τὰ ἱεραὶ λει-- 
φϑείη.ἐπεὶ πῶς αὐ «αἷϑὸὺ αἰ ϑίω ὧν ἀϑηναῆος 
ὧν, καταρώμϑμος τὸ αὐτὸ ἐϊρηκεν; ὥςτε μά-- 
“ἴω ἡ παραγραφὴ τέϑέτω 9 ὅτι χελυϑότως 
ἐπαροτοαι τοῖς λακεθαλμον ἰοις. οἰλλόπριον 
γ τοῦτο τῆς συγζραφέως ἴσμδυ φεοϑέ- 
σερζε ᾿ 

4, 1111. 
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ἸΉνΟΥ Ὁ 

ναίων ἢ τὸ αὐηθ το παϑόντων, διπλασίαν 

αἱ τίωὶ δυωύα μιν εἰκαζεὰ, Ὡἰπὸ ὁ φαγε- 

δῷς ὄψεως τῆς πόλεως," ἢ ἔςιν. ὄχοιω ὡ-. 

πιςεῖν εἰχὸς, Ουϊὲ (ἡ ὀψας ἊΜ πόλεων 

μᾶλλον σχϑττεῖν ἢ αι δρευα μεις' γοκἰζ ἀν 

δὲ Ὁ ςρατίαὶ οχ εἰνέω, μεγίᾳ"ζωυ »ϑὺ γε- 

νέοϑα; Ψ σοϑ αὐτῆς, λάπουϑώξιω δὲ μι 

γεεῶ" τῇ Οὐ μήρου αὖ ποιήσ εἶτι ἡ καὺ- 

ζῳῦϑα, πιςευφν, δὼ εἰκὸς Ῥὰὶ τ ἩλδΝ υϑὲ 
αποιντέω ὄγτοι χϑσμεῆσαι, δος ἢ φαίνέται 

᾿ χὰ εὗτως εὐνδεεςέρφι. πεποίηκε γὸ "χι- 

λίωνᾷ 

μεγίφας ᾧ ἐλαχίφας. ἄλλων γϑεοῦ, μεγέ- 

θοις πέρα ὧν γεων καταλόγω Οὔκ ἐμνή-- 

ἐϑη. αὐτερέται δὲ ὅτι ἡσὸρ χαὶ μάχιμοι 

“πόῤτὲς εἰν ταῆς Φιλοκτήτου γαισὶ, δεδὺ- 

λῶχε. τοξοΐᾳς Ν᾽ πόίτας πεποίηκε τοὺς 

ἡ αξεσχώποις. ᾿ αἴβῶεως δὲ Οὔκ εἰκὸς 

᾿πολλοιὶ ξυρισλᾷν, ἔξω Δι βασιλέων,καὶ 

Ἃ μάλιςα. ᾿ ὧν πέλφ' ἀλλως τε χαὴ 

μέλλονᾷς πέλαγϑς αἰβωμωσεοϑει μετὰ 

σχϑυών πολερεικδῖν"." οὐσὴ αὖ τὰ πλοῖα 

καΐαφρακτα ἔγονζε, ἀλλὰ τῳ παλαιῷ 

ὥ πῳ ληςικώτερον ηϑδεσκθυασμένα. 

“εὶς (ᾷς μεγίφας ορεἷ χαὶ ἐλαχίφεις 
γαῦς᾽ ηὁ μέσον σχοποιωῶτι, ἐ πολλοὶ φα!- 

γόγται ξιωυΐίϑοντες, ὡς δἰ πὸ πάσης “ ἕ)λα-- 

δὸς χοινὴ πεμπόρϑμοι. αἴτιον σγ᾽ ζωῦ οὐχ ἡ 

ἐλιγὸμ,ϑεφ πία, τοσούτον ὅσον ἡ ἀγουμα- 
αἰα. τῆς γὸ ξοφῆς Σἰποεία τὸν τε φραηὲν 
ἐλάσσω ἤγαρον, χαὶ ὅσον ἤλπιζον αὐτὸ- 

ὃον πολεμοιεῶτα [διοτεύσῳν. Ὧ δὴ ἃ»: 

φικόρϑμοι μόχῃ ἐχράτησθρ, δῆλον δέ. “ὁ 
γὸ ἔρυμα πῳ ςρατοπέδω οἶκ αἢ ἐτειχί- 
σόμτο. φαίνονται δ ἐσ)’ οὐζοῶ πάσν τῇ 
δωυάμει χευσείμϑμοι," δλλα ωρὸς γέωρ- 

Ὡἰ ϑκοσίων γεών (ἡ μϑὺ βοιωδμι, 

εἴωσι αὶ ἔχα τὸν αἰδρων (αὲ δὲ Φιλοκ τής, 

σον, πεντήκονζο" δυλω ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, (αὶ. 

18 .π|5 τ. πὶ 
Α πἰεμιῆδιυς μος ἰάςπν οὐτίρογευοιλ- 

ἰεᾶατο ᾿ἰσοῖ εχ εὐἱάομπτεὶ νηθῖ5 αὐρο- 

δι» ἀαρίαηι νἱτίμην εἴϊὲ φυὰπη ἢς. 

[ταφὰς ἀοθοπιις ποῇ ρτοσίας Πάσηι 

Βαθοῦο» πος πιαρὶβ νεθίιτπν ἰροοῖοπι 
ςοπῇάογατς υὰπι νἶτορ: Ἔχ  πγαγέ- ᾿ 

ἀπο] υπὶ Ἔχούοίταιπι πιαϊογοπα 4α1- 

ἄσπι {προτοσῖθις Εἰς, (οἀ 115 αι 
παης ἤπης ἱπξογίογοπι : Πημ!4 δι Πῖς 
Ηοπιετὶ ρό ἢ ογοάοτο σοπιοηϊτατιῷ 
νοχπηϊς οἴνντροις ροοταῃη»ἷη ππὰ - 
ἴὰπ5 ἐπσπν οσμαηἀο σχτα]ηῖς : 04 τὰ- 
ποι ἢς φιοαας ᾿ξ του πῇ εἴϊο τηα- 
εἰξϊαπι οἷ. Ἐχ ΠΏ} πάπις ἃς 
ἀιιςοπεὶς παυίθιις εἰρρι αηβανς (οΥὶρἢτ: 
Βαοτοχμπι σιίάοιι Πηριαβησςητε- 
πὔπι ἂς νἱσομύτῃ νἱτοτα; ΡΒ] ξξοῖα ἷ 
δυϊοηι » φαπαιυαροιῖπι : ἀοπιοι- 5 
Πγᾶς (στ ταδὶ νι άἀοῖαγ) ΠηαΧ  Π1Δ5 Π11- 
εαἰπιάίηιιο » αι τηαρηϊτιιά!ηἰς οατο- 
ταύαην ἴω παυσσπιπι γοσεηῇοπο ΠΟ 
πιοιαϊμοεῖς, ΝΠ χαὸά οπλι65 οἰ ; 
(ξητ ἴῃ παύσας ΡΒ]οόξοτα: ΓΟ ΠΡ 68» 
δὲ ἑάοτη ΒΟ] τοΥο5» ἀροιοτ : ααρρε 
ομημοβ 40| Χο ράθδης (ἀριττατῖος 
εἴϊε (οτὶρῆτ. ΙΝεχις εμίηι οὐο 4 1116 Ὁ ΑΝΩ 
εἴα 3 πλυΐτος {προγαῆϊο ἴῃ ἡδυίσαάο» ῬΣ ἔδμν ας 5 πὶ 
οΧοορτῖς γορίθιυιβ ας "ἢ ρυαεςξε!5, αν ὁ Τίς οὶ πιαχί πος 
ΡΓα οστίτα τγαη Ἐγοτατατ! οἴεητ σι ἰϑέζα τόνος ἢ 

4 ἢ , πῖον, “εἰ. 
θοΠσο ἀρρᾶγατιι» πος σαιΔΡἢγδΟϊΔ5 τπππιιπι ἀρπίτατά 
παῖιος (ἰά ἐ{ ιεέϊα:) μα ογοης » (4 νέ- βυδάιπι ἐκ τῳ 

τετῖ ας πηαρὶς ργαάδοπαπη πιούς σοπ- τ τ φόροι: 
{τιιῶαβ. ἘΧ (110 .» ἱπτοῦ ΤηαΧ Πγᾶ5 
ἂς ΠλϊηΪηγα5 πχεάίαι σοηΠάεγαι- 
τὶ» ποη τα σοπποης νἹ ἀοτι» 
εν αὖ νηϊποτία Ογαοία σοπγη,ι- “ “4. Φ’» ἧς 
Ἴ Σ Σ : ατηρ υάίηεπι Οτα 

ἈΐτΟΓ τ]. (Οὐΐυ5 Χο σαπία ΠΟῺ εἴα, ἐχ συ ρᾶττς 
ο΄ ταῖι οχτίτς ΠΟΠλΠΠΠῚ αὰπη Ῥέςιι- οπιηὶ παι βιογαηι.. 
Ὁ πίαγιιην Ρομαγία. (ὐΟΠΊΠηοατι5 ο- ᾿ 

πὶπι ἀοίοδλυ Πιϊπούοπ ἀπ χοῦς οἐχού-. 
αἰταιπι » ταητάπταις τη άὸ, αΔη- 
ταηι ἐροάθαπε ἰθιάςηι δε] ρογαπ- 
40 αἰϊτιιηι ἰγὶ. Ῥοίασηα ἁπτοῃ ἀρ- 
ῬυΪογιητ , ρυα ο νἱοῆς οἰαγιιπὶ εἴτ. 
ΠΟῺ ΟὨἰ ΠῚ ΠΎΠΠ7Ὶ15 ἘΧοΓοίτατη ἃς ςαἰἔγα ὍΝ 
οἰ χ Ποητ, δά πς Ηῖς ́ υ!άς σοριὶς ο- ι 

᾿αλῃῖθις ν105 οἵϊο ςοπίται, ς δά ἀρτί- 
γ 

ἐ Ιὰ εἶ 5ὶ ὕροᾶες 

« Ἡΐων Ἱ ρὲ καὶ συϊκρισπικὸν αὐτὶ τῇ ἡ ωἰρ. 
Ἡ ἔς,» ] τὸ καταὶ κευκήνίω καὶ σὐνφύ λον τὲν 
εἰς ἰρίαν. κἡὶ διαίοια,, ἐρημωϑθείσης τῆς δ 
«ἢ κακιδαμμονίων πόλεως, μείων φαΐνοι- 

πὶ δωααμις γεγρνέναι τῆς ἔπειϊα᾽ τῆς δὲ 
 αϑίωαίων,μείζων ἥ ναῦ μ᾽ βὶ Τιοιν.- 
πίω ὄντα 1 δηητηδείως τὲ, ποιυτὴς πεποίη-- 
χεν᾿ ὥς πόρ λέγχρμδρ σὲ, φιλόσοφος ἐφιλοσῦ-: 
φυσι, υχ Χιλίων] ὁ δὲ Ἐὐραπήδης χαὶ 
᾿Αυκόφρων γιλίας γαῦς λέγρισι δ Αγαμέμν 
γ᾽α ἐἰγαγεῖν ὁ δὲ Ομνρος κλίας, ἐχατὸν 

εἰξηκοντα ἐξ. δ' Τιροσκώποις 7 πιῤ “εὶς 

ταῖς κώπαις γαύτας;, τοιὲ κωπηλάτας. 
ε Ρεράνεως 1 τειὶ πϑριῆ οιὲ ἐν τῇ νηὶ ὅθη- 
(ξάτας,κ δούλοις, ζ΄ Ἐν τέλε!] δ], Μη.-- 
εμόνου,Παΐζόκλου; καὶ ΔΑ τοιούτων ἐν τέλει. 

Οὐδ᾽ αὖ πὶ πλοῖα κατάφροκίι ἢ ἐκ 
ὦ, φησὶ, σεστινιδωυδῥα ταὶ πλοῖα, ὥςτε κα.-- 
Τῶ μδὲ τιϑέναι τα ὅπλα, αὐτοιὶ δὲ αἴω δ]ᾳ-- 
γάν. πὰ γὸ Ὦ ληςῶν πλοῖα οὐκ ἦσαν σεσαινι- 
δωρδῥα͵, ἀγλὲ καὶ κάτω ἐκαϑέζοντο, δ. τὸ 

μὴ φαίνεσθαι αὐπιῤ πλέοντας, [ὦ φω διὰ 

το κοιλότερα. θ Τὸ μιέσον σκοποιῦτι]} 
μιίσον ΦὮ ἑκατὲν ἔἴκοσι καὶ δῆ πεντήκοντα. 
δὲν οἱ ὀγδοηκοςὺς πέμσῆος. σωυάγυτο οἰ ὁὦἢ 
ὁ ἡ χιλίων διακοσίων νεών Δ αὐδρών ἀ:-- 
εμβμμὸς, μιυολάδων δέκα καὶ διςχιλίων» 

“. τὸ Αἴμμωνν υὐκοτίαν Ἡμῶν 
λέγᾳ νεῦ οὐχ δαΐρ ἐν τῇ ἢ λέγᾳ Ομηρος 
“νέωϑωι, ἀλλὰ προύτερον μικρότερον δία, 
σαὶ Δι βαρέαῤων δηηδρομαί. κ Ἀνὰ 
“ὡϑὸς γεωργίαν ὧν ὑγ ὥτο Ακοΐμαειὶὶ Αν-- 
πίμαχοςς 



εὐ .»- ὁ 

ΤΙΒΕΙΚΌΡΑΙΜΝΝ 5, ᾿ 
δυϊταγαην ΟΠοτοπεῆ (ες σοπποίς. Α 

{Σ, ἀάηας ἰατγοοίηίιη » σοπγπλολία 
πΟΏ {πρρεΐοηζε, (110 οτίδτη πιαρὶς 
Ὑτοίδηί ἀπ ρεγῆς οἷ ἀθοοπΊ Δ Π05 νὲ 

το[ίτογαητ, σοιταπίος αἡπ Διὸ οιτηι ἰἰς 
ἀεπυαπι 4αὶ το ας δαηταῦ ἐπ οὐ} 
ἐΐομο, αἴαιιο εἰς ραύεβ. Οὐὸά ἢΠίαρρε- 
ἀϊταρτς 11 σοπηπτοατα Τ γοίληι 1 
{ες ὃς σοη ἔοετὶ οἴτγα ἰατζο οἰ πἰπι 4- 

᾿ διϊεαϊταγάτμηιίς οὔτίποητοῦ ΟΠ] σ1ὶ 
φοπηΐοης, ἔλοὲ ἴῃ ργαϊο {πρεγίοσος 

« Ουἱ! αἰτοφυὶ με 6ΔΠῚ ΘοΥΓΠ]οητ: ὅσ ΥΓΓῚ ΠΛ ΠΟΥ ὃς 
ΤΠΔΡ ΠΑ ΠΊΆΠΙΙ 5 [- ἱ Ξ ΡαΠῈ ἐσρίυνῃ ὺς ΓΕ τΠΡΟῖς δι Ἰαθογο δοη ἱπέγοσαςῃ 
ξουτὲ ργαξὸ ογᾶτ, [05 δὰ τα πτὰ Πὶ απ Δάογας ραΐτο Γο- 
ἔξηιροῦ τεβέεθαπι. ρῃρηαίϊοῃς., (54 οπηποο ἱπ οὐ Πάϊοπς 

τ :πΠο Ιοῆς 
Ῥετρετυὸ τπηάβοηι, τοαπἤῆςητς. Ὗ ἐγὰτη οὐ οχὶραίϊτατοπι 
ΤαϊΠΟΥ δὲ τοπιρογα Ῥοσιμϊα δὲ συα ληΐε Ὑτοίαηππιε]- 

ὅς ἰαδοτς Ττοίαπι [0 σο Σλ (χητ, ἱπαα! !άα ἔπογονδς ἢ μος 
ἐχρυρσπαῆπςπε, 
ὁ Ἤδπε ρΠι,οπιηϊᾷ Ἰρίαπη {πο ἃ 1}}15 σα] εγατίι5 ξαὶτ, ἀα- 
8ηῖς ποβος ̓ ὐνϑαννως τπτο ΠΠρὶ εχ ορογίθιις πιίηπϑ ιν 
τᾷ ςεἰεθτατιι Ἱππαν Α τεϊρῶ εοπιρετιᾶτυν ίς ἔϑπια ας ἰγπιοης 48| ἄς ἐο ΡΓῸ 
ἱπίοτίογα ἔμπης ἅ- ῬζΕΓ ροεζας ἱππδ]αΐτ. ὑυύπθμὴ τ 
ΠΕΣ ΕΑΝ Ὁ τος τἰλπὶ ρος Τγοίλμια τεπιρογὰ “ Οτα οὶ 
[ροπάϊῆς ἘΠ: ἘΝ ὡς: ἢ πὸ 
ε Αάδιυς πιῖρτα- δι ὁ (ςάϊθιις {πἰς ΟΧΡΙΠΙ 1πηξν ὃζ 4110 

δας ϑὲ (οίατα νεῖτο: (ς μαξίκλγατηι ςομεμίοτα πο πὸ Ρεο- 
ἐλ ππος ἡ κα γε ξίῃηγ οἷα Ἰσοτος δαιροίςοτο, ΝΑπι 
{ξετε ποπ ροῆεε. ἰρίογιιην τδηγ (ογοὸ τοάϊτα αἱ ΠΙΟ » ὃς 

᾿ Ψεί, Μρταϊίοπες ἔς γμἶτα; τος Ποιας ὅς ἴῃ Ρ]ογίχας οἰαί- 
Βαηείη Οὐώςία,ροῦ ἘΡΡΈΥΜΡῊΣ Ἷ ΕἾ 
αυας ποη [δέρας ζΑτθ5. (οἀ!ίοπο5. ἐχύτογαης. νη άς 
αυϊοίξετς » δὲ ἴτὰ ο- 4 οχοίάοραηῖ» ντθος σοπάϊφογιηζ, 
ἘΟΡΈΤΡΊΡΑΣΗΣΕ, δἰψαίάςηι Βαροτῖὶ 4] πὰπς {πηῸν 

: [εχασοῆητο 40 επογῆοης ΠΠ| ΔηπηῸ 
οΧ Αὐπὰ εἰς ἃ ΤἈςΠ115, ᾿πσοίμς- 
ταηῖ τούγαπὶ 4 πιο Βοσοτί»ΡΓίας 
Ολάμπηεῖς νοσαθατι» ἴῃ πα ραΓ5 οο- 
ται σποηῃάλπι ἔποζατ, νπάς ργοίο- 
δεπης ἐπ Πστ οατὰ Ἔχογοῖτα, 1[)0- 
το σίοσις οῷορσοῆπτηο ἃς ἱρῇ μοὶ μεῖ- 

᾿ αἱ Μίχαιιε ταηάοπη 
εἰϊουπηῆο. Ρεϊοροπηείμ τολποῖς. ὦ ΑἙρτὸ 

δαῖοηι ἰοησο τοπηροῦς ρἰδηὲ ρασαῖα 
Οταοία, πος νἱτγα (ςἀ 15 {|5 εἰςόϊα; 

ἴω Ττοίάπιρ απὸ σαπὶ ΒΥ ο  "ἀϊ5 Ὁ 

γίαν Φ χεῤῥονήσου τραπόρδμοι ᾧ ληξείαν; 

τῆς δοφῆς Ὡπρεία. ἢ ὼ πων ῷ πραΐες 

αὐ τ' ἢἢ διεασαρμϑύων ῷ δέκα ἔτη αὐτεί᾽χον, 
βία τοῖς ἀεὶ «ἰππολάπομϑροις αὐτίπα λοι 
ὄντες. ὐθιουσίαν δὲ εἰ ἦλθον ἔχοντες [9- 
φῆς, σὲ ὄντες αἰϑρθοι, αὐδϑυ ληείας χρὴ 

γεωργίας δέλιδν “ὃν πύλεμον διέφε- 

δον. ῥᾳδίως αὐ μαΐχῃ κιδριτοιεῦττες εἷλον" 

ἯΝΝΙ χαὶ Οὔκ αἰ ϑέθοι, “λὰ μμέρᾳ πω 

δ" αὐδατυχό γτὶ αἰτεῖηον. πολιορκίᾳ, 

“"α) αὐ ποροάϑεζέμνοι -Ψ ἐλαουυνί κε 

χεὺφ ὦ Φιογώτερον Τ' Ῥρυίο εἷ εἷλον, ἐλ- 

λα δὲ οἰγρημιατίαν τὰ τε τσ “οὐτων 

οἰοϑενῆ ξὦ, χαὶ αὐτὰ γε δὴ ζῦτα ὄνομκοι--. 

συταΐᾳ “δι᾿ ωρὶν ϑμόνϑμα," δοιλοῦτω Τοῖς 
ἔρχϑις “᾿πυοδεέςεροι ὄγτα τῆς φήμης, ἢ Ὁ, 
γιοῦ «ἰδ αὐτδμ᾽ Οἱ οἱ τους ποινζαὶ λόγου 

κατεο ικόγος, ἐπεὶ δ καὶ μα; ταὶ τρωϊκαὶ ἡ 

ἕλλας ἔτι μεταγίςα τ τε χαὶ ᾿μετῷ τ φωει 

ὥστε μὴ ἡσωχάσαισαι αὐξινδίοῦαι. “ἢ 

Ἂ αὐα χωρησις δ ἐλλζύων ὅξ ἰλίῳ ν 

νία “γρουϑμὴ πολλὰ ογεώχισσε, τὴ ςα- 

σής εἰν ταῖς πόλεσιν ὡς ἐχτπολὺ ἐγίγνογ-: 

το," ἀφ᾽ ὧι ἐκ πίπήοντες" (ἃς πολάς ἔκζι- 

ὧν βοιωτοί τε δῶ γεοῦ »ἑξνκοκῶ ἔτει 

λῷ ̓ὐλίψ ὥλωσιν ἐὐκῖ οὕρνὴς αἱαςαντες 

«ἰσῦυ ϑεοσωλαΐν, τἰωγεω μϑιὺ βοιωτίαν, 
πσδϑτερον δὲ κοι διμιΐδαι γ.8 καλϑ μέ- 

γζωυ φχησὸρ' (ὡς: Ὁ. αὐγοδμ' χοῷὴ πο δαυσικὸς 

σσεότεξον τῇ γὴ ύτη, ἀφ᾽ ὧν χαὶ ἐς 

ἴλιον ἐφρωτευσθρ)" δωσμῴς ἴε ὀγδοηκοςῶ 
ἔτει ξιω Ἡρακλείδου πελοπόννησον ἔ- 

46ν. μόγιέπε ὦ πολλῷ ὄγῳ ἡσωχάσει- 

σα ἡ ἑλλιαὶ βεζξαιὼς, ἢ εἐχέτι αὐιςαινϑμε, 

᾿'α Τὸν πόλεμον διέφερον ] διέφερον, ὑπέ- λεων,ἢ ςαΐσεων. θ Ταῤ πόλεις ἔκξιζον} 
" - τιν δὲ ἔν 

σον, ἔΐρογτο τὸν Ἀπόλλωνα" ὁ δὲ αὐτοῖς αὐ: 
., νον ὐημδρώς υἰξήνυον, δηήγυον. β Αλ- 

λα μέρει 1 ἔ ἔνιοι σωυε[κλίγουσιν γ) ἀλλα 
ἔρι τῷ, αὐτὶ τῷ μέρει ζεν. γ Δηλϑτα 

γ»ις πὰ χρωϊκαὶ ἐλέγχεται, δ Καὶ 
πὶ σρωϊκαὶ Ἰτειχῆ διξλε πίω αῤγαιολο- 

; εἰς πὰ «εὐ ) ΔΜ πρωϊκῶν, εἰς αὐτὰ τα 

᾿πρωϊκαὶ, εἰς τὸ ἐχόιϑμα αὐ. καϑ᾽ ἕκα-- 
'δὺν “μέρος διπλὴ αἰ δοίγεαφος κἄται. δὴ- 
.λοὶ ὃ, τούτων τίω αἰτίαν δι᾿ ἰὼ πε ἑλλη- 

τ ὶ σίω ἅλωσιν τῶ ἀεϑενῆ. 

Ἐ Ηπυχάσασα ] ἡσυχία γὲ καὶ αὔξησιν 
ποιέ. ζ Ἠπ ὃ αὐαχώρησις Ἰμηκέη γῦ 
ἐλπίζοντες αὐτοιὶ ἐπανελϑήν, ἐπανίφουτο, 

φροῦσι ογ᾽ ἐπολέμωιω, ᾧ οἱ ̓ ἠδώμδμοιυξέ.- 
πῦον, ἡ Αφ' ὧν ὀκαν. 1 ἀφ᾽ ὧν ἢ πό- 

μὰ 

πολλοὶ γὼ οξέπεσον᾽ δ, Ὑ δῦκρος δϑὺ σοῦ τῷ 

παΐος ὀκθληϑὲς δίῳ ἃ Αἰαιζα, εἰς κύτσϑον 

ἀφικεζ᾽ χαὶ Φι λοκτήτης, δὶ πὸν Πάειδος 
ϑανατον ϑήλειαν γόσον γοσήσας, αὶ μὴ φέ- 

ρῶν τίω αἰρειίω, ἀὠπελϑῶν ἐκ “ πατεί- 

δὸς, ἔκῶσε πόλιν, ἰωὼ δὲ τὸ πάϑς μαλα- 

“αν ἐκάλεσε. Διομήδης ὑπὺ Κομήτε ἐκ- 

ὀληϑὲρ εἰς ταὶ λιβυρνίδας γήσοις ἀφίκετο" 
ταὶ ὁ Μενειθειῤ» ὑσῦ ἡ Θησέδῶν γ εἰς 

ἰξηρίαν,κὶὶ ὃς ἄλλοι πολλοί. 4 Ἐξ αβνης ο αὐα- 

«ουΐτες]} αἤνη,πόλις ὁκοσαλίας, ἀφ᾽ ἧς ὠ- 
γόμαςοι κ᾿ μεΐζοικίαν νὴ αὶ ἡ ὧν ξοιωτίᾳ δργνή. 

ἡὶ δὲ ζοιωτία Σργη,γαῦ χα ριώνφα κα λήται. 

κ᾿ Δωρμξϊς τε γϑοηκος ὦ οἱ γὸ Η ρακλζ- 
δα! βουλόμδμο! κριτελϑήν εἰς πελοπύνγη-: 

λε» δια ΔΠδ ςενωἷ εἰςβαλ ὧν. οἱ δὲ νομίσειν- 
τες τὸν ἰσθυῶν λέγάν αὐτὸν, καὶ ἀςοχίσοωντες 
ἥ χρησμοῦ, φορεξάλλοισι ποῖς πελοπονγῆν 

σίοις ΧΤ' τὸν ἰσθμόν" καὶ ) ἡπηϑέντες, ἐποιή- 
στιντο απον δαὶ ὥςτε ἐχατὸν ἔτη αἴξαχο- 

ρῆσαι τίως χώφαν᾽ πελοπογγησίσις. μετὰ δὲ 
πὰ ἑκατὸν ἔτη, ποίλιν ἐΐροντο τὸν Απόλλω-- 

γα αἰοὶ τὴς κα ϑύδου. ὁ δὲ αὐ λεν αὖϑιςν 

δα ΔΙ σενών ἐἰςξαάλλειν. αἰτιλεγόντων δὲ 
Δ δωρμέων ὡς καὶ «σεότερον εἶεν ἡπατν- 
ἀϑύοι, εἶπεν ὡς, οὐ σευήχατι τὸν χρησμόν, 

φενοὶ γὰ λέγ» τὸν κρισεῖον κόλπον. οἱ δὲ, ἐν- 
τϑ)λεν δϑεχθρήσαντες ἔ ἐχύχον τὶς καϑύδυ, 
ὕζερον δ τρωϊκῶν ἔτεσιν τ. αὶ δὲ πρώτῃ 

ἐσβολ φρϑ ἐτῶν ἔΐκοσιν ἕω, 

σα 

2 ἐγ 

τιβαύονα, 

2 καὶ παϑ' 
ῥΟΥΤὸ 

δ᾿ κατῶ 

κίζετοι 



Ιο τ ΗΟ ΒΕ 51. 

“πνιχίας ἐξέπεμψε χαὶ ἴωγας "ϑὺ αἀϑη- 

γαῖοι νὰ γησιωνδμ τοις πολλους ὠκισὸμ͵, ἰτα- 

λίας δὲ χαὴ σικελίας Ὁ πὰ τον πελοπον- 

γύσιοι, τὰς τε δὴνς ε [γα δὸς ἐςξιν ἃ χωεία. 

πϑῤτα δὲ ζῦτα ὑςερον πρωϊκῶν ἐκ ι-- 

ϑν.διιυατωτέρας δὲ “μομϑρὴς τὴς ἐλ- 

λάδος,ὺ Ὁ γρηματων Ἔ κτῆσιν ἔτι μῶλ 

λον κὶ πυρότερον ποιουμδρης, ἢ ᾧᾷ πολλαὶ 

τυραννίδες ἐν Ἶ πολέσι καϑίςαντο, ΤἿΜ 

φροσοδὼν μέζονων γιγνουϑβων" ( ωρότερον 

αὶ ἐξ' ἘΧῚ ῥητοῖς γρασι ἐ πατειχαὶ Θασι- 

λφαι)ναυϑικώτε ὀξυρτύεΐο ἡ ἱαὲ ὦ . 9κ- 

λφοσης μάλλον" αἰτείχοντουωρ τοι ἢ χϑ- 

εἰνϑιοι λέφρντω ἐ ἱταΐᾳ τῷ νιωῦ τρόπου 

ὁ μνεχλείνα, ζῷ αἰ ρει πειί: 
ρᾷ: εν κοράνθω Ὡρώτον Ζ [άδὸς "γαυγτη-- 

Ὑυϑῆναν Φαίνεται δὲ χαὶ σδιμίοις Αμάνο- 

κλιῆς κορίνϑιος γαυπ γε γαῦς ποιήσας τέσ 

σαρας." ἔτη δ[ δὴ μώλιςα Φ,αχόσια "ἐς 

Ὁ πελδυτίω ὃ δὲ 8 πολέμου, ὅτε Α μεινο-- 

χλῆς σοιμίοις ἦλϑε. “ναυμαχία τε πα- 

λαιοζατη ὧν ἴσμεν γίγνε) κορλνϑίων ωρὸς 

χερχυραίες ἔτη 5, μάλιςα ἡ ζαύτῃ ἐξή- 

χονζᾳ καὶ ϑζακόσια, ὅ81᾿μέχρα ξ αὐτο γοό 

γῳ. οκ ὅντες γὸ Τὶ πόλιν ἢ οἱ κορίνθιοι Ἐχὶ 

ζ ἰσθριϑ, ἀεὶ δὴ ποτε ἐμιπόριον εἶχον, ἑλ 

λέω ωντοπαδαι χτ' γὰζ ἴῷ πλείω ἡ χτὶ 

θαίλᾳοτὸμ, τε εν ηὸς πελοποινήσου ὼ 

δ} ἔξω, οἱ αὶ τῆς ἐκ εἴγων ΤΟΝ δλληλοὲς 

Ἐχεμισοόντων. χρη μοισί τε δυγαΐοὶ ἡσὸμ, 

ἧς χαὶ ζοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδὺ λώται. 

ἀφυφὸν δ. ἐπωνομασὸμ ὃ χωείον. ἐπει- 

δὲ τε (λλίωες μᾶλλον "ἐπλωΐζοντο, 

(βναῦς κτησάωδμοι "δ΄ ληςικὸν καθή Σ 

ἐϑιωυ" χαὶ ἐμεπόρλον “ϑρέχοντες ἀμφύτε-- 

Α εοἱοιίαβ ἐπῆε : ὃς Ιομᾶ5 αὐ!άοη ἃς 

Ρἰεγοίψας ἐχ ἰπίυϊδηὶς Αἰβεοιϊοηίος 

ςοἰϊοςαγαητ: [τα] πὶ νογὸ δι. άτα- 

«ες πιαχίπια οχ ρᾶστο ΡΟΪορόποπίο, 

ἃς φυχάλπι το] πα; Ογαοῖα ορρίάα. 

Οπιηΐα μας ροίἐ ΒΟ Πα Ττοϊδλπιιηι 

(μπτ οδάϊτα. Ἀοδιμξίοῦε αατεπι Οὐα- 

εἷα οἰκέζαν ὃς νίπι ρεσιπίαγ ἴῃ ἀϊο5 

πιαϊότοπι σοπιραγδητωρδΠητη τγτὰπ 
εαἰάος ἴῃ οἰαϊτατίθιις οὐ πἰταο σα ῃ τι» 
αὐξεὶς ἰᾷ ργοιότίθις : (ας ρυΐας Γορὴα 
Βατεάίτατγία ογᾶτν ἃς σοστὶς Ποποχίθιι 
ἀοβηιτα)" ὃ. παμτίςα τοὶ ἱποαγαθ θαι 

Β Οταεία»ας ταῃτὰ τι πατὶ ορεγλπὶ ἀα- 

οχοορίταῇίο παιιο5 αια Δα οὶ θα: 
πᾶς ἴῃ νῆι οἵδ ἐογπιά ργοχί πιὸ ἀςςο- 
ἀοτζι: ὃ. (ὐοσιητπὶ ρυϊπιάπι εχ οπταΐ 
Αἴαεῖδ τίγοηχοβ ἔα πιάϊβοατς (Οὐ- 
(τ αὐτῷ Αὐαϊποςοίοα. (ὐογ τ ππὶ 
ΠἩΔῸΡΟρΡΊη 54111}5 οί ΠαΔτΟΥ ΒΔ 
το5 φοπιρερηῖς, δήπεηις εχ αι Ἐς 
αἄ ϑαπηίος {δ σομτα τ (ἀπηὶ δά ΡοΥ- 
(πηι μος δο]]ϑφἔογπιε τγεσφητίνο- 
τα ΠΠππτύπη4; οπχαϊ πα; που Πγι15 
παπαῖς ργα απ οχτίτις (ον! τ ῃϊοσγᾶ 
σαπὶ Οογογτοπῆρα :ἄπταας δὲ!ρῇ 
ἀποξεὶ αἀ {ππηπηαη ἂς {εχαρίητα δά 
Βοοτριις αππΐ. Ετομΐπὶ απ ντθοπα,ς 
᾿ποοϊδης (ον δά ΠΠπγᾶ Πίατη» 
ἐπηρου ἔοτς ἰςπηροῦ παδυογᾶς ΘΟ 
οἷδ φιοῃ 4 τοῦτα παρ αλλ ΠῚ πηασὶ 
ποροτίβειι5, ὃς 41} ἰπτγα αυΐαις οΧ- 
τία Ρεϊορομποῖτιπι ἱποο ας, ροΓ1Πο- 
τ ΠῚ τογγάϑ ἰητοῦ {6 οτπεγοία πη Πα- 
δξεδι5. Ρεσιηΐα σαοηαςργαροίεη- 
τὸβ γα πη νῖ ἐτίαπι δ δ τί ιι5 ροετὶ5 
ἀεπιοιγατυγίοςιρ]ο5 ορρι ἀ σορπο 

Ὁ τὐἰηδτίθας Ροῖϊοα γογὸ χαᾷ ἃ Ογαςὶς 
{τ ἀιοῆις παυΐσατὶ σορτᾶ, οὐραγαίίς 
πδαίΐδιυι ἰατγος  ἷὰ Γπτη Ππο ποτ τοδί 
" ψιγοθίσις οτηροτιᾶ ργαθεητοςνα- 
1:48 ρεσιιπίατ ργοιέτι ντδῷ Βαῦις 
γυητ. Ας ἡγαΐτο ρὸ τ ρεπο5 [ΟΠ Ε5 ΓῸ5 

ἘΦ". 

΄, 

“ Οἰαπεέίυδρανα- 
μαι ΟΡΑΡΩΝ πε θ 

ν τε τ τ ἀϊοῦως τοπὶ πϑυᾶς 

Βατ. (ὐουι μι ῖϊ! δαζοια ΡΥῖπαὶ ξογάτατ ἴσαν ςαροθεθαε, 

ν ἀπΉμΗς 
ὁ Μείφυς. Το Κα 
ἡγέρεσηεξν κα ἐπ) ΤΕΥ 4 
ὕΏΜΑΗΤ. ἤ, γγηέξ . 

6", δυυυα τω ἔσρον γρυμοίτων πσξοσύδω τἰωὺ πόλιν. 7 χαὶ ἴωσιν ὕφερον πολὺ γίγνε-- 
ΓΆΡ. - 

« Αποικίας οξέπεμοψαν ] δτοικίσαι ὅ8 κίζ- 
σα! πόλιν ἐπ᾿ ἐρήμίω. βὶ Ἑρλάδεος ἔςιν ἃ 

χοεἰα] αἰτὶ Ἔ ἔνια.λέγᾳ ὃ ἀμνωρᾳκιώτας, 
αἰαχτερίοις. γ Τὰ πολα τυξεφνν.} Ὧυ- 
τίει, αὶ ϑβηπολύ. Ἐ αἰτίαν λέγ “ἶ τυρανν!- 
δὸς. δ' τυραννίδες ἐν τοῖς πόλεσι] δι 
ἥδ: δὲ ἔσαν χαὶ αῦτα αἰοϑενῇ. ἡ γὸ τυραν- 

γὶς οὐκ ἐᾷ τελέως αὔξειν πὶ ὡράγμαΐα. 
ς« Ἐπὶ ἑνΐζῆς γίρασν Ἰαξὴ Ἔ 5} φανεραῖς 
ἁμαῖς. δὴ ὁμολογουμόῥοις γέξφισι. ἡῶτο δὲ 
“ποὺς αἰπιδίατολίω δ τὸ ραννίδων. ὁ γὅ 
χύ ξαννος νόμου κρέίἥω ἔχᾳ ὃ βέλησιν, αὶ 
ἠδ τὸ αἴσον. ζ Πατοιχαὶ βασιλξαι ὐπὸ 

δῇ πατέρων αϑδχ λαμξανόμδμαι ΧΦ" δαδο- 
χίω ἡἥδοις.δίᾳφοραν ὃ λέγᾳ τυραννίδος 
βασιλείας, ὡς καὶ οἱ φιλόσοφοι" οἱ δὲ ῥήτο- 
ρές αδαφόρως λέγροισιν. ἡ Αντάγχοντο] 
φεσεῖγον αὐτῇ. 3» Μεχχέοίσαι τὰ αἰεὶ 
ταὶ ναῦς 1 ἐναλλάξαι" Ὁυχέειν, Σἰπὸ πεντη-- 
κοντέρων ποι ξΐν τριήρεις. 
γα! πὸ κοινοῦ τὸ λέγονται. κ τη σῃ᾿ δθὶ 
μιάλιςει τϑιακ. ὙῈ ἱκὸς ἐν τῷ τοσούτῳ χεόνῳ 
πολλαὲ ναῦς ἡνέϑαι. λ Ἐς τίω τελδὺ- 
τίω τῦδε τ πολέμου 1 Γγω ςέον καὶ ὀντϑ79εν 
ὅτι ὕςξερον σμυέγφαψιν ὁ Θυκυδήδης Ἐ λέ- 
ξιν δ ἰπορίας, μι Ναυμαχία ἢ παλαι-- 

͵ Ναυπηγηϑῆ- Ἰ 

«-... ; στο 
ζαἸΠεραίσρν ἢ ἡμῥ κυήίηκίτν διαο 
γοιῦτος κοράγϑου, δι δ᾿ φόνον Λυκόφρονος 
ἥδ έως ἀυτὲ, ὃν αὐξίλον οἱ κερκυραΐοιοὴῇ 
5. ἱκορία κᾶτοωι ΚΡ διέξοδον παρ᾿ Ἡροδότῳ» ὲ 
ν Μέχρι τῷ ἀυτό χρόγου Ἶ ἐς τίω τελδυ- 
πίων δηλονότι τἶδε τῷ πολέμου. ξ΄ Οὗ κοι 
εἰνϑιοι Ἶ οὐχ οἱ παΐτες,, αἰλλ᾽ οἱ κορλγϑιοίο 
ὁ Τὸ λησικὸν καθήροιω 1 δ) τῷ Μίνωος 
φησὶν, ἐγόσον ἠδωύατο,τὸ ληςικὸν καθήρει" 
γεῦ δὲ τὸ λῶπον οἱ κοράνϑιοι εἰρ γάσειντο.. 
π᾿ Καὶ ἴωσιν ὕςερον Ἰμιεῖῷ τέωὶ κοράνϑίων 
γάυπηγίαν ἡ Δ Ἰώνων εἰσάγεται αἰεὶ κα 
ναυῃκὸν ὄγῃμέλεια. ΡΨ ἸΘῪ 



ΕΙΒΕΚΙΊΡΑΣΕΝνΥ ὶῇ 

ΠΈΠΤΙῸ ξυΐο, ἀιαέε Ογσε ΠΝ Ρεγᾷ- -Ἀ: ̓)α) ναυτικὸν ΧΙ Κύξνυ, πϑρσῶν. ἀβδστοω 

τατη Γερ ϑοἰάίχας ΜΠ: λα ΒΥ 5: αι 
αἰϊαιαιγάϊα οπὶ ΟΥγῸ Ραβηπαπτῦϑ, 
μο πιατίροτίεί ἔππτ ΡΟ ἐγαξες αὐϊο-- 
4πὸν» 4| δ4πιὶ τγγαπηϊάςην τοπαῖς, 
(5 Οαπήργίς εἰαῆῖς ργαροτοης; οὺπα 

. αἴϊας ἰηπ|85 ἴῃ (υλπΚ ροτοίἀτο πὴ το- 
ἀορίε» τασυ ἈΠεπίαην, αυδὴν {δὰ- 

τὰ ἫΝ Αρο αὶ Ῥ εΠο δοίςογά τ [τὰ 
ΟΣ Μῇ “οη- γογὸ ΡΠοςεηίδ5 Ἢ 4 ΜΆ Π Πλπι 1η- 
Ππιύκυσηι εοἰαπέ, (λιτπαρίποηίες ριιρηα Π- 

πα }} νἱσογαητζ. τῳ γα ΔΙ ΠΠ πες οὔι- 
πἰππι Πα οἰαἴες ππεγυπε, "σας σοἢ 

υτῖχ α με να [ἴλτ παῖς ρος Τ τοῖσα Ἔν τοὶ α- 
Ροϊὲ Ὑτοίαπα τεπι- τατί θεῖς ἘΧΟΓΗΪΕ 7 Οχίριιο ἘΓ ΓΘ λυ Π11 
Ῥοταοχείτογύτ,ραι- γῇ, (ξ4 δάδπας 110 νεταίξο πιούο; οἷβ φυϊάσπι τγίγοιηῖ- 
Ῥυς γῇς (μῆς, Ἰεπι. Πα πααδροι πη χει ράπη, παυ!τπ- 
Βὶς νετὸ φιίπαυα- φῃο Οσάγαπη. Ραυόαις λπτο Μοάϊ- 
 γλφίψες φῦνῃ σαπν ΒαΠΠμῖπι, δ. Τλτί! πτούτεπι, αὶ 
τοβγυδεα ΑμΗς, ἔς. ἐξοἢ ἀπ Οαπιβγίςηι τορῃαιίε ἴῃ 
υι δὲ βνηθα 115. Ρογῇς, τε γοπαί πῃ τορία ξπϊτ τι πὶ ρε- 

ΠΕΣ ΤΥγΔΠΠ05 οἰτοα δ᾽ Ο ΠἰΔτ ἴα ρο- 
πο Οογογγεηίες, Ηζ πάησιις ρο- 
Πγεπηα ἀπτο ΧεΥχὶς γΟρῚ5 ΧΟ οἰ 
ἄϊρια: τηοήτογατι οἰαες ἴῃ ΟΥα οἷὰ 

- ΕΧετόγαπε, ΑΒΡΙ ποία ἐπὶπὶ Αἰῆε- 
πἰεηίοίαας; ὃς ἤχα! ΠΠΠ» ρασύδπη ν 1} 
᾿πλαΐιπι Πα θοΥΌΠτ, δ, Πᾶς οΧ ἸΑΡΤ ἃ 

Ὡ Αἱ σε ἀςὸ (ετὸ Ραττοααϊπασάροπῦπη τΟΠΎ σΊΠη1: “Ἂς 

τόμους ἐτλτὴ (εγὸ ντίχις;οχ αὸ Ὑ πεπητοο]ος Α- 
ώι  τποπίεηπδθιυ, απ ΑΕρΡίη οἷς ΒΕ] 1π| 

ἘΣ ατοὶ ογεπείδιι5, Ππγύϊχας Δάτιεμταπι δαῦ 
Εν Ἂν ὀχρεξεληερας, ρεγίαλῆτνι ἔςο- 

τοητ παίιος : ]αθι15 ετίλπι ρα ρηδας- 
41 γἡ εἴ, Ορν»ἥναίς ΓΌΠΙ 7 40: πὲς ἰρίᾳ “ σαταγοπηατα 
κε τρέξε τοτα βεεγαι, τοῖα μαδπείαητ. Εἰ ταἹἐς. ααϊάςπὶ 

Θεαςογαπη οἰαἴδες ξπογυπτ, ταπη γε- 

ὁ ΜΝιἀεητυς αυξεηι 

ται, ται {Ἐφαοη τί ΠΊ το ΠΊρΡΟΥΙΠ1.. 
Νοῃ πιϊπίπιαμι τἀ πγοπ 41] 11Π|5 Πππ- 
ἀπεγαης, ΠδῚ νἱπι σοι ραγααοτ τ» 
ψε] ρόσαπίδγιμτι Γοάτα » ν 6} ΔΙΠΟΥ ΙΠλ 
ἀοπηίπατίοις. Οαΐρρε παυίραπάο 
τηΐαϊας {πρερογαῃς » ὃς ἢ ργαοραυὲ 
ααϊ τορίομεπι πο ομγηΐα {πρροά!- 

μ“ ταητῷ Βαδεῦδης. δια ἴῃ τοῦτα Ὀ. 1], 
νηάδεροτξεία αἰΐψια δοςείογίτ» μα] 

ΣΤΗ͂Σ ἐχοίτατα πη εἴς : (εά συσοιηαας ἔϊε- 
ταπτὰ «μϊδειί ςὄτγα ἔπος βηϊτίηος 

Β 

βασιλϑύογτος, χαὶ Καμ(ύσδυ τῷ " ἥεως 
᾿:; ΓΝ ὦ τ ς ᾿ ᾿ ὺ 

“ἄσέν- Κ τῆς πὲ κα 9. ἑαυτοῖς “δ λέδονς 

Κύρῳ, πδλι μοεδὴες ἐχρατησὸμ ὠὰ ἕν 

γον. χαὶ Γ'ολυκχρ της σαίμωυ τύραννον ὑχ 

'Καμξύσου, γαυτ κῷ Ἰοώῶν, ἀλλα; τεῦ 
γήσων ὑγηχόους ἐποιήσατο, ᾿ κα ἢ ῥηνφαν 

ἔλων, αέδηκε το Αἰ πολλωνι τω δυλίῳ. 

“ φωχαφς τε μαίοσαι λίαν οἱ ἰχίζοντες, καρ 

υχιδογίους οὐγίκων γαυμιοιχοιεῦτες. α- 

τούταζα γὸ (τα Μ᾽ ναυτρϑδευ ζῶ. φαί-- 

γέται δὲ χαὶ ἡ Στὰ πολλαὶς “μμεαῆς ὗ, ὑςεῤοὶ 

νόνϑμα ΔΨ πρωρϑίυ, τερήρεσι αδύὀλ( 

᾿γαις γχεώνϑυα," πεντηκοντόροις σ᾽ ἔτι Ὡς 

πλοίοις μακροῖς ἔδξηρτυμϑμα,, "ὡ 

ἐχεῖγα, ὀλίγον τε ΟΝ χαὶ Ὁ 

Δαρείᾳ ϑανάτου, ὃς (Τ᾽ Καμόυσην πῷρ- 

σὼν τρυῤβι Διο δ ρῷ κξί τεσικελίαν 

"οἷς τυραίγγοις ἐς πλῆϑος ἐγένονηρ, χαὶ 

᾿χερχυραοις. ζὐρτα ὃ τελϑυταῆα (στο 

Ο τῆς Ξέρξου φρατείας γαυικοὶ αἰξιόλογα 

Ὀ 

εὖν τῇ ἑλλαδὲ και τέςη.αὐγινῆτα! )ὃ χαὶ ἀ- 

“ϑζευαῖοι, χαὶ εἰ ἦνες ὠλλοι, βεαχία ἐ ἐχέ- 
κτζωτο, χα] τούτων ζὰ πολλὰ πεντηκονη9.- 
ρϑις' ὀψέπε, ἀφ᾽ καὶ ἐϑηναιυς Θεμιςοκλῆς 

ἔπεισεν αἰγινήτα)ς πολεμοωῦτας, ὦ ἅμα, 

πῷ βαρξάρου' παδοςδοχίμου ὀγτος, Τὶ 
ναῦς ποιήσαι οϑει, αἷς πῶ χαὴ " ἐγαυμά- 

“γσὸρ’ χαὴ αὖται οὔπω εἶχον πάσης 

καζατρωμαΐζᾳ. τα μϑμ διζυ ναυτικοὶ “δ 
ἑλλζων, τοιαῦτα ζω, Οὐ τεπαλαιὰ, χαὶ 

τὰ ὕφερον “λυλιδυα ἰχω ἰσκὴ δὲ αἰξκετοιή-: 
σὰμηοὕμως εκ ἀπττα λῷ ρόδρντες 

ἀὐρις γξηματων τε “πξοσύδω, ἡ ἀλλὼν 

ἊΝ χῆ. ἐλιπλέοντες ὃ, Ὅἱ γησοῖς χατε- 

φρέφοντο » Καὶ ΘῈΣ “ὅσοι μον ̓ [αρκῆ 
εἶτχον ΩΣ χτὶ γώδ ἢ) πόλεμος ὅϑαν θἰς καὶ ὺ 
δυώαμις πϑρείύετο, σξοεὶς ξυνέφη" 'πϑυ- 

«ὧν “5 τες ὃ 'ἡσὸρ ὅσοι ᾧ ἐδροντο, τσδϑς ὁμιόρες 

, Ὑπέως] ἀπικῶς, ὑπὸ ϑείας τῆς 
ς: τευ» ἑαυτοιὰ γαλάωνς) 

, ἘΣ πα ς- δ΄. Καὶ ἐϊώειαν ἐ- 

ΚΣ ν ἡ ῥήνεια. δ' Φω- 
καᾶς ν} φωχ εἴς οἱ τῆς ἐλλά-- 

“Ὡς, ὐπὸ (ε;. οτῃ φωκαᾶς,. οἱ τῆς 
ἰωνίας» ἀπὸ φωχαήας πόλεως. ἴωγες ὄντες οἱ 
φωκαεῖς 5 καὶ πολεμούμδμοι ὑχυὺ αἷρσῶν, 
ἀφέντες τίω ἰωνίαν, ἔπλϑυσοιν 53} τίω «-- 

ΗΣ 
ἀφοακῆς. 

σουϑρη- 

φοακήν, τίμυ: πεέλαι! καρχηδόνα κα λουμιέ- 

νίω. αἰεὶ δὲ τεῖς οἰκιζοιϑμα!ς αἱ πλησίον 
ἐγανδιβντοι. καὶ δὲ μαοσιλία, πόλις 68) τὴς 

ε Γεντηκοντόροις δὴ ἔτι Ἵπεῦ-- 
σηκόντορός ὅδ: γαῦς, ὑπο πεντήκονία ἐρεσ-᾿ 

ι Ἐξηρτυμϑῥα] ἡποιμασυϑῥα. 
Ὡς ἐκεῖνα] πὲ παλαιά. 

τὸ ρφίγνοις Γέλωνι καὶ Τέρων!. 
δοκίμου ὕγτος Ἰδῥὶ τίωὐ ἐν μα φουϑῶγι μώ- 

χλγο κι Ἑναυμαΐχηστν 1 ἐν σαλαμᾶνι δὴ 
λογότι. ἃ Οἱ ωεορόντες ] οἱ πσεϑοόντες 

Οἷς ὑπηκζοις. οἱ φενβέντες Ὡς ναυτικοῖζε 
μ Οὐοι μὴ διαρκῆ, ἢ ἢ οἱ καϊᾳορἔφοντες, 
ἢ οἱ καϊαϑρεφύρδ, οἱ.οἱ καϊαφρεφόμδμο; ζὰ 

Ἰ ἀρλυτοίαν, ὅπι μὴ ᾽ δαρκὴ χώραν Ἔχοντεζ» 

Ὁ» Τοῖς ἐπέπλεον πσεὺς τοι περϑευμᾶμας γήστις, 
, Προς- Ἰ ν Οσὐοὶ καὶ ἐγγύου Ἰπόλεμο! δὲλον ὅπ 

δ, ἀερκὺ" 

ραΐαν 



“ὦ κω... Ἂ Μεχάς- 
λας 

-- ᾿ 
" τολυ- 

μαᾷ ἢ μὲ 

δὲ "»"'π 

2: ἀπιω- 

τίξᾳ 
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δὲ σφετέροις ἑκαφοις" "χαὶ ὠνδεμοις ἃ 
ςρατείας πολὲ ὑπὸ τῆς ἑαυὴμ ἐπ᾿ ἀλ-. 

λων καταςροφῇ " οἷν ἐξήεσθμ οἱ ἕλλη- 

γές. ᾿ οὐ "ὃ ξιωεφηχεσὸμ ποὺς ἐ 'μεγί- 
Ἕ ἘΜ δῦ ΦΑ νει 

ςας πολᾷς αἱ ὑπήχϑοι, οὐδὲ ἀΐζι “Σαπὸ 

ἤσως 'χοιναὶ φρατείας ἐποιοιωῦτο κα τ᾿ ἀλ- 

λήλοις δὲ μᾶλλον ὡς ἕκα «οι οἱ ἀφυγείς 

πονες ᾿ ἐπολέμοιωυ. μαίλιςα δὲ ἐς τὸν πα- 

λαι πυτε “δμόνϑιον πύλεμον χαλχιδέων 

χαὶ ἐρετϑιέων ,χαὶ Ὁ ἄλλο ἑλλδωυικὸν ἐς 

ξυμμαχίαν "ἕχα τέρων "δλέςη. ἐπεγίγνετο
 

δὲ ὥλλοις τε ἀλλοϑι "" κωλύματα μὴ 

αὐξνιϑέωθαι, χᾷὶ ἴωσι, παροχωρυσόμτων 

"ἸΚὲ μέγα δΨ ποραγμάτων, Κῦρος χαὶ 

ἡ πῇγσικὴ βασιλεία, Κ φοις σον και λοῦσα, 

χαὶ ὁσκε (ὦ Ἰὸς ἄλυος ποταμοί ἀσοὸς 9ώ- 

λαοσὺμ,ἐπεςράτευσε, ἢ (ὰ ὧὺ τῇ ἠπεί- 

ρώῷ πόλεις ἐδουλωσε' Δαρεῖος τε ὕξερον, 

τω Φοινίκων γαυτίκᾧ χραἧμ, αὶ λνη- 

σοῖς. τύρφωνοι δὲ ὅσοι ἦσθμ οὖν ταῖς ἐλληννι- 

χαὴς πόλεσι, ὃ ἐφ᾽ ἑαυ μόνον κασξϑορω- 

μϑιοι," ἔς τε ᾧὶ σῶμα χαὶ ἐς Ὁ (δ) ἰδὲον οἷς 

χϑν αὐξάᾷν, δ᾽ ἀσφαλείας ὅσον ἡδγούαντο, 

'μάλιςα. ξπολεις ῴκοεω, ἐπο ῆϑη τε 

ἀπ᾽ αὐτὴν ἕο εὲν ἔροον οἰξιόλουρν, " εἰ μὴ 

εἴτι ωρὸς αὐθκοίκοις “οι αὐ Ἷμ᾽ ἑχοίςοις, 

ἐοὶ γδὸρ ἐν σικελίᾳ. " ὈὨχὶ πλάσον ἐχωρη- 

σὸμ δωυάμεως. οὕτω πόρτα χό)εν ἡὲλε 

λαὶ ἔλὶ πολιὼ χρόνον κατείχετο μήτε 

κοινῇ φανερὸν μη δὲν καιτεργα ζεοϑαι, χτὶ 

πέλεις πε "᾿ἀτολμοτέρᾳι ε|). ὅπ, δὲ οἵ 

τε ἀϑίωσαίων τύφφωννοι χαὶ οἱ ὧκ τὴς ἀλ- 

λης ἑγλαδὸς Ἐχιπολὺ ᾿ χαὶ Ὡρὶν τυρφιν- 

γϑυϑείσνις οἱ πιλεῖφοι ἡ τελδυταῖοι, “χλίω 

ον σικελία,, “ἐ αοὶ λακεδιαιμονίων κα-- 

κεῖτα μην, ΟΥχοῖς ἴα Ρογοργίηαϑ ἐχ- 

ροάϊτίοιος ἰοηρὲ ἃ ἄοπιο 8ά ΕἸΤΟΣ »» Ἶ 

(μδίρομιάος πο ὀχουητίθας, ἡ Νο- πλλμν κ᾽ νὰ 

αις ομίπι άμογίὩς οἰμτατοβ ΠλΔΧΙΓ οὐ μἰκατίρυευς Ἀὐβλσων 

πὰς {δ ἀϊτὶ σοπίγροθαητ, ἡ ας [τ οἰατὶ ογαπε, ποσιὶς ἐς 

Ρῇ εχ σῆϊιο σομα μη ἱτοΥ ΘΧΟγΟΙΓ ἀρ ὴ γἰοκονς Ἷ Ἂ 

φοχπηραγάθδητ» ἰοἀ ἰητοῦ (ς ροτία8 Ἧς τρῆ ροιμηῶν  ἤτὲ 

αἰτιπαὶ (ντ ἐρεῖ 80) ΒΕΠΠρογαθδηι: Ρὲτ [εἰς πιήταδαπι, 

ργαοϊριὰ νίμις δά γοῖις Πα αμοά ἐἐρλμρυγέν ο ἐντα 

ἰπτοῦ ΟΠαϊοϊάοηίςς ὃς Ετοιγίοοβ βῈ- τοπιὶπ δπεϊαυῦ δε 
πηι οἱξ ΒΕ πα; γε ψαα Οὐαοία αἱ - ἰθπὶ Ομα]οϊ ἀξπαπι 

ὴ ὦ φυλδοδο δὶ Ετεισοηποπι Γ6- 
τογαττῖς φἀϊαιδη ἐς ἀϊια.. ΜΟΧ ἃ- γυα φυοηυς Οτας 

Τἰῖς αἰϊαπάς ἢς δαρείσογοητς ἱτηροάῖ- οἷα δά αυχήλπιπι γα 

πλοητὰ οοπείρογαπτ, ΝΠ Ἰοπίδιις ἐεοτυπαας Αὐε ἀϊ- 

ἰὰ πιαρτιτιἀίποπα σούατη ργοβοίεητ Ὁ 

εἶδιις, ἢ Ογτας ἃς Ρογῆςσιπη γορηι}}» ὁ Ογτ. δὲ Ρ τορ: Βεῖ- 

Οταΐο ρχγοβιρατο,οηγηία ἤααίο Ηὰ- ἮΝ ΝΣ 

ΙΥ τεμις δά πιᾶγο νίχιις οἰγοιμηξο- Βωυίυπι ποὰτιείανα 

τομϑναγπηα ςορί τοῦ νγθο5 πα ἴῃ οοἢ οταπτ, δ νγδὲς σοῶς 

εἰποηῖς ἔμμεν ἴη (ὐχαίτατοηι σεάς: ἜΚ  ϑΡεεῖε, 
αἰ. Ῥαῖῖας. ἀεπίης , Ῥῃσηίςαπι 
οἰαε νοι» ἱπίαϊας αυοαας {εδερίε. 

Ὑνταπηὶ αὐτο ααίσαπαας ἰη Ογα- 
εἰς νεδίθιις οὐδητ » {π|5 ταῃτὰπι Γο- Ὁ δξαη, 
θας Ργοίρίοἰοητο, “ 8ὲ φογρουί»δὲ {πᾶ ε Εταὰ ξοτριι, Κεί, 

ἀοίμιι! δαιρ βςοαηἀκ » τατεῖα στα- μρής μωρό ὑὸς. ται 
τία» φιοαά ροτεοΐδητ, ἰῃ ἱρῇβ νσθὺ- ἀΐαπι το δ ΚΕὸς 

δας ΡΙαγίπχαπ (δ τοποραπτ. Α ααϊ- ον ἴα ἴῶο σοῖροτε 

Βα Πα]πὰ οραξς πχεπχογία ἀϊρηατη ἔπεα. τ θα ρ πὰ 
δόζαπι οἴ ἱΠ α]αοά δάπογίας {πος πον μὴν τὐκῳ 
αυϊοαίαας νἱοίηος5, ΝΝαπι αυί αρά ἐμάν. ἐλ τνε Ὁ 
δι ο απ οἴδηῖ πὶ πιαϊτατη Ροτοητίδ ἃ, ΒεΙ]α βοιίς ποῖ 

ἐπαίογαης, [τὰ νη ἀίαις Οταςίᾳ ἰοη- βετεδαπτ» [δὰ ρο- 
8ο (λῃὲ τοπηροῦς ργο θίτα οἴζ, τατα ὡκῖτι, τι. 
φοτΠΊΠΙτοῦ ααϊρρίδηι ἀροζς {{Ππ|- ηἰεὶ σορειποδ ας. »Ὲ 

ἔγο, ταπι ρογ Πηραας οἰαίτατος αι άλ- πον ἀβεηρμαμην ροβ 
οἷα ντὶ. 4 Ροϊζοα νογὸ τγγαπ:ὶ ὃ Α- ἃ μα ».Σ 
τῃεηϊοηἤιη) ὃς οστογα; ἔογο Οταςία;» ; 

Τὸ δὲ δῃτο Πα τγγδη 5  ἀϊτατη; ρίο- 
τίηις ἂς ροΙΓγεηλῖ» ργατογαμαῃ, 85:- 
οαϊογαμη» ἀοο 1 αητὰ [μασοάσπιο- 
Ὡς ΝΑ Τιλσεάαπιοι ροί δοςείποι 
Ποχίοογιπι », 4 ηὔς οαπ ἱποο  μηῖν 

᾿πελύγησὸρ (Ἶἷό γδρ λαχεδαίκον μα Ὑ κτίσιν “ΝΜ νεωῦ εἰγοικοιιύώτων αὐτίωὐ δὼ- 

α Καὶ ἐκδημεῖς φρατείας τὸ «ζῇς, καὶ 
φρατείας ἐκ δήμοις πολὺ οὐκ ᾿ξήεσων. δ, 
πὸ τῆς ἰδίας δισίας ἕκατφος τὸ φθάνον. 
β Οὐκώξήεσαν οἱ ἕλλίωες Ἰοὐκ οἷ ιόγτες 
ἐποίοωω. γ Οὐ γὃ ξιωεεήκεξ ]αἱ ἐλάῆοις 

πόλᾳς οὐ σμωωεμάχοιω ταῖς μεγάλαις ,αὐυ- 
πηχροι οὐ σαι. οὐ γὸ ὑπήκουον. δ Απὸ 
τὸς ἴσες Ἶκα τ΄ Ισότηζᾳ μεγεύμδμοι., εἰ Κοι- 
γαξ λείπει πὸ σιωτελείας, ζ΄ Ἐπολέ-- 
μοιωἿ ἐπελέμοων οὗτοι χεὺς ογλήλοις πε- 

οἱ ὸ ληλανήον πεδίου, ἡ Ἑκατίρων} 
δὰ χαλκχιδίων καὶ ἐρετεκέων, θ Διέ-- 

σ» }διεαπτίαϑη. αὐεχώρησεν, καὶ σιυεμιάγησεν. 
υὶ γ λέγᾳ ἔπι ἐμκερίοϑη, ἀλλὰ μόνοι χαλκι- 

δεῖς μόνοις ἐρετοι δῦσιν ἐμοίχοντο. ’ Κω-- 
λύμαζᾳ μιὰ αὐξη ϑέωαι Ἰλάπει τὸ ξ΄. κ Ἐπὶ 
μέγα 3" Ὡὡρᾳγμιώτων Ἰδ' περσικῶν. τὸ ὑξῆς, 
ἃ ἴωσι Κῦρος ἐπερραΐδυσε, Κροῖσον κα ϑε-- 
λώνγικαὶ τὸὶ ὠὑξῆς. λ Καὶ πιὶ νήσοις 
ἐδ'όλωσε δηλονότι. μῈς τετὸ σῶμα ἔς τε 
πὲ φυλάσσειν τὸ ἴδγον σῶμα. ν Μάλιφαω 

ταὶ πόλεις Ἶ τὸ μώλιςα αὐὴ τῇ ἀκριξως 
λαμᾷξάνει ὁ Θουκυδίδης. τὸ δὲ ὑαΐρθατὸν, 
τύραννοι γὸ, φησὶ ταὶ πόλεις ὠκοιω. 
ξ Οἱγὸ  σικελίᾳ τὸ γὸ αὐτὶ ἧ δέ, ὁ χέ- 
Ὁ «ἐεὶ δέν σικελίᾳ. οἱ γὸ ἐν σικελία Κη) 
πλέον, καὶ τὸ ὑξῆς. ο Ἐπὶ πλέϊοον ἐχώ-- 

δήσεω δωιυάμεως 7 ἤγρωυ, πλείογα διωώα- 

μιν αἰδιεφάλοντι. π΄ ΑὉλμοτέραι ζῇ 1) 
κοινοῦ τὸ κατείχεο, Καὶ τρὶν τυφαν- 
γϑυϑείσης καὶ Ὡρὶν, ἤτοι καὶ πξότερον. δὴ- 

λογότι χρὴ “δ τῆς αἰϑήνης τυροίνγων. λέγ 

δὲ πλείφοις (ἢ Οὐς ἀϑηναΐων τυ φαίννοις, ὴ 
αὐπιὶ τελϑυταήους καϊαλυϑὴναι πο" λα- 
κεδοαιμμογίων. σ᾽ Τλίω ἢ" ὃν σικελία Ἴτυ- 
φοίννων οὗτοι γὸ ὕφειΐζοι κατελύφησαιν εἰς 
παύτων. τ Ἡ γὰ λακεδαίκων ἡ σιώτα-- 
ξις, Η γὸ λακεδεήμφν δ) πλῆτον ᾧν ἴσμεν 

χρόνον φεισταίσεισε,, αροὸ τῆς Δ Ἡφακλε- 
δῶν καϑύδου δολονότι,δμους μεζὶ τέιὺ «Ἅ. 

σιν “ΝΡ γι ὀνοικριυύτων αὐτίμῳ δωφκέωι 
ἀννορμήη, ; ᾿ 



ΓΙΒΕΚΒ 
Ρεγάτα (φαφπειτη ασςςρίΠγι5)6ἀ41- 

Ὁπιπί θηύμμαν αυας ΠΙΟΏἴδι15 ἀρίτατα; τάπηοῃ ἰδπὰ ἰη ἄς εχ 
ποιίπιι5. ον ]εία νετυξατο , ὃς θομίς Ιορίθιις 

. Ριαάϊεα, ὃς Πρ ογα τγγα παῖδ ἔαϊτ. δαπς 
ἐὨἰ πὶ ΔΏΠῚ οἰ Γοίτοῦ τγοσοητοϑ δύ ραι- 
Ἰο Ρίαγος δά βηίταπι μος Βο]]π|» εχ 
40 1ἀοοάατηοη!! ἐλάοπα γε ῖρ 8 ]1- 

ὁ “Φρίαφος Ὑ ἢ Τα ἀἀταϊἡγατίοπο νταπτατ: δά ας 
εἰα γϊοτξης., εεἰααι ΓΟ ΡοΙπητ ἢΠ11πὰ 1 Α[Πἰ5 πόσας σοῃ- 
τε! αυάτ οἰυΐτατιπο [πταοῖς οἰττατίθι5. ΑΒ ἐχδδιίς δὰ- 
βαταπι ἐδροπεραηε, ε η ὁ Οχοία τγταπηΐδβ» ΠΟῊ ἴτα ροίξ 
" ταυΐτος ἀπηοϑ ἰῃ Μασγαϊμοης Μοάϊ 

«απὰ Ατβοηίοπῆθιις ρΡαρηαμπογιηιῖ: 
εἀεςϊ πόσας ροίξ ἤδης ραρηαπδη- 
πουγαγίας δά (αἱ ρσεπάαπι ΟΥσοίδηι 
οὐ ἱπαπγοηία οἰαῆϊο δαγθατγις νεμῖτ: 
δὲ τεθαβ ἰπ {ππληγπ ἀπ ογπεη δά- 
ἀπέιῖς Τιαοεάαπχομ!! Οταοίς σοι.- 
ταηίτοσ δε 1} σογοηείς ἄτιςο5 οχτὶ- 
τογτητ, ντ 48| οἴςτης ργαοίρα! νἱτί- 
διι5 : ὃς ΑἸποηίεηες αἀιιεηταπτίθυς 

ξ Ἐξοπιποο μα. Με4 5 χαιπν ἀεογοιςης ἀοίογοῦς 
ταῦ οχ νεδα αὔροτ- γι (6. “ φομίςοη [ς 45 ΠΠἘγΕΧο- 
τς καβομεα ταις πααίδας » ἤθε {ἀπε πιαυιτςί. 
τὶς, Τά εἰβ, κει σαπα- ἴΝεαας πλυΐτο ρὸ ἢ υὰπη ρατίτον θαῦ 

' αὐ ρα γμομόμ Βατγιπι χοραΐογιιατ, ἀϊπ ἢ (ππταά Α- 
ἴμηι. τβεπίεμίς5 ἃς ᾿ιλοεάἀαιηοηΐοβ. τάτη 
τυ δ ΠῚ ̓ 4υἱ ΑὉ τορος ἀο(οίπογαπς Ογαοὶ» 

τς Ζαλπι 401 πεν ἡ ιρν σάτα σατο β ρα 
βηδυείδητς. Οοηίξαδαϊ ἐπὶ πιαχί- 

κα τς πΊΔ5 {ΠΠ ἀποθιι5 δά εἴς νίγοβ » αἰτοσὶς 
, τεγγανδίτοσὶς οἰαὔϊο ρυσαδιςητίθι5. Ἐξ 

εχίσαο μίάςπ τοτηροζξ σοποογάϊα 
με! ]ατάϊ ταῖς. Ῥοῖϊεα νεχὸ ἀΠῖο- 
οἰατί Τ,ασεάἀφηϊοπὶϊ Ατπεπίεπίξίαας 
ΒΟ] μη. ἰητοῦ (6 ροβογαης σιπὶ {{]5 
νυΐη σας (ὁ εἰς» ὃς εχ οατογὶς Ογα εἰς 
ἤααὶ νίχαλῃι ἀἠΠοθαητ, ἃ αἰτεγατγος 
Ῥγοβοϊςερδηταγ. [τας ἃ Μεάϊςο 

2 Τοηβιᾶλελ [οἀϊ]-- 4 
εἰοηΐθιι5, ἀϊυ εἰ πιὰ 

ἄοτα ξοτίομτος» πὰς ΟΠ απ Βεοῖοη- 
το» δας ἰπτοῦ {6 ας Δάο [5 (0 οἰὸς 
δ εἰς ἀεβοϊεητςο» ρχοδὲ αυαὶ δά δεὶ- 

τὸ ΜΝ Τὰ πὶ ορὰς ἔπη ἱπγαχεγιης, ὃ εχ - 
δήμ Ῥογείογες ἐπαίογαπεν να ἴπ ροσα- 

᾽ Ἰίς βᾶο. Ετ [μλοοάατηομῇ 4α- 
ἐδ. Νοη ἱπηρεγαδᾶπι ἄεμν. ὁ πο αροῦδλης ἸπηροΓ! {{ὲ 
δ Νὰ [οκἰος εεῖ- (οοίος τι δυτασίος » ξά πος (ο]ὰπη 

ὋΦῬΆΙΝΥ 5. 1 

Α φιέων, Ἐλὲ πλῴον ὦ ὧν ἴσμεν γεῦνον φὰ σια5 
ὁμῶς ἐκ, ̓ 'παλλαϊζατα κα Ρ δύνομνϑὲ 

ἡ ἀἐεὶ αἰτὺξαυνόντος ἢ ἦν ἔτη γα [91 “μάλις 
σα τεβακόσια: ᾧ ὀλίγω πλείω ἐς τ τελϑυ 
τἰω δὲ ὃ ὅ' πολέμων, ἀφ᾿ ἃ λαχεϑουμωώνοι 
“ τῇ αὐτὴ ἢ πολιτείᾳ γεαδται, χαὶ δὲ αὐγὸ 

διω άνϑροι, " αὶ ταὶ ἐν ταῖς ἀγλναις πόλε-- 
σι καϑιξασὸμ. κ(" δὲ τίοὺ Μ᾽ τυρογνων 

καζοίλεσιν ὧκ τῆς ἑλλ δὸς οὐ πολλοῖς ἐ- 
τεσιν ὕξερον χαὶ ἡ οὐ μαρφϑῶνι μαΐχη 

μμῆϑων κϑϑς αἰϑζευαίοες ἐΐϑετο. δεκαίτω 

ἢ) ἔτει μιετ᾽ αὐτζωὼ αὖϑις ὁ βαρξαρος τῷ; 

ἀεγάλῳ φόλῳ Ἐλὶ τίω ἑλλά δα, δουλω- 
σέμϑρος ἦλθε" χαὶ μεγαίλου κινδύγα ἔζχι- 
χρεμιοιάϑέντος,, οἵτε λαχεδοι μόγιοι “μ᾽ 
ξυμπολεμκησόμτων ἑδλζώύων ἡγύσθρτο, 

δυυυώμει ασδούὔχοντες , χαὴ (Ὁ) αἰϑζευαῖοι, 
ὀχιοντων “Ψ' μκήδων, ἢ Δ δ ϑουϑεντες ἐκ- 
λιπεῖν τἰωὺ πόλιν," χαὶ αἰασκδυασαίμε- 
γοι, ἐς ζυᾳ γαὺς ἐμιβαντες,γαυτικοὶ ἐγλρον- 

τ᾿. κχϑινὴ τε αἰπτωσεύυϑροι τὸν βαρθαφον, 

ὕςξερον πολλῷ ̓ διεχρίγησὸμ τεῦς τε ἀ- 

ϑαμαιοῦς χαὶ ᾿λέψμδοῤμωνιοῦς, ἃ αἵ τε Ὥσο- 

φ΄αὐτες βασιλέως Ἑλλζωυες ἦ χαὶ (Ὁ ξυμ- 

πολεμιήσόμτες. δυωαμει γ᾽ ζὗτα μέ- 

για διεφα᾽ ἴχώον ὃ "δι, χτὶ γώ, 

ὡ δὲ, γωυσί. χαὶ ὀλίρον αϑὺ γέόνο ξεωυέ-: 

Μεινέν: ἡ ὁμαιχ μία, ," ἔπειτὰ δὲ διενεγθεν-: 

τες λακεδούμμμνιοι αὶ (Ὁ) αἰϑιευαῆοι, 

ἐπολέμησθμ' ΑΙ ἿΜ ξυμμάχων ασεὸς 
; Ὁ δλλήλοες " χαὶ ἣν ἄλλων ἑλλζωώων εἴτι-: 
Ὀ.11ο αὐ Βοονίχις αἰτάπονπυης ἔο- Υές Ὧν “Δα σαῖο , «δὲς τούτοις ἤδη 

ἐλώσρῳ. ὥςτε δσὸ “δύ μιυδεκϑίυ ἐς τὸν-- 

δὲ ἀεὶ “ὃν πόλεμον, ἃ εϑὲ, απενδόνϑμοὶ, 

ζῷ δὲ, πολεμοιῶτες ἢ διλήλοις ἢ τοῖς 

ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφιςα ύϑμοις, 8 πα- 

ρἐσκθυάσθμη» τοὶ πόλέμια, χαὶ ἐμυπειρ9- 

τερριἐ λμοντὸ, κῷ ̓χυδρώων αὶ μελέζς 

ποιούνϑροι, χαὶ ᾧ μδὼ λφχεδοι μόνιμοι, ὃχ «ὑὐοτελῴν᾽ ἔχονες" Φφόρυ “Οις ξυμ- 
ὍΡο - 

. ᾿ 
νὰ 

ΠΕΡῚ πολίτεία λριδνται) τῇ Ἰδλνθρ 
ρόηοῖν β᾽ Καὶ πὲ ὦν ταῖς ἀλ-- 

ἡ ςοῦσαιν 7 εἰς άξιν να καὶ 

ἤν κοηα ν Ὁ πράγμμαΐαγτειὶ τυραν- 
ἴδως καϑαιρ Ύ Διαγον ϑέντες} 

κεδαμαονίοις. 

ἐ Διεκρίϑηταν) οἱ ἕλλίωες. 
ξυμπολεμήσαντες Ἰο;ς αἀϑίωαίοις καὶ χα- 

ἡ Ταῦτα Ἰ, προγμαΐᾳ 
ἀϑίωαίων καὶ δ'δ' λακεδαιμονίων. 

πειτα δὲ διενεχθέντες] αὶ αδΡἀκριξὴς αἰτία 

φϑὺς ἐν τῇ πεντηκονζαετηράδ). ( Νιετα ἢ 

ξυμμάχων 712) ἰδίων δυλονόι. Ὁυγέειν, 
ἔχοντες ὅτοι Οιὶ συμμκκοΐχοις, κακεῖγοι ἕως 

᾿ἰδῦοις. κ Διαςαῆεν 1 διενεχθέϊεν κε σεί-- 

ζοιεν “σθὲς αἰλλήλοις. λ Ἐχόντες φόροις]} 

ξ Καὶ οἱ 

θ Ε: 

ὅτι ΚΟΡΗ Ὧν ἐποίηᾧ, ρα ϑαυ- 

ἊΝ πῶς ὅχως διενοήθησαν. δ' Καὶ ἀ- 
ζ: γασκθυασιζεϑμοι πὶ σκβύη αὐαλαξόντες. 

τῆς μάχες οὐ φέρετε πόϑεν ἐγένετο" δὲὶ δὲ 

εἰδέναι αὖ ὡς με πὸν μηδοκὸν ἐλο πόλε- 

μον, καὶ ἔτι μία ὧν μέμνηται ὁ συγίᾳα-- 

πὶ ἕἰξῆς, ἔχοντες φόρες ἐχ ὑσπυοτιλᾶς, ζιὶ 
ξυμκεΐχοις ἡγθντο, μι Τοις ξυμιαϊ χοιᾷ 

ἡγρωῦτο αὐτίσθωσις ,αὐτὶ τῷ ὃ' ξυμμμκαΐχωνο 

0. 

ὅ πσαλ δα 

ζπυ 

Ὁ φόρους 



τ λων χγρῦς τε τμ  πολεμίων τω γδόνῳ «να- εχ Βοξίδιις σερείαης παυίδαβ ρίας ᾿ ξερρων. γετὸ 
εὐ Ὁ ή ἱ ἰοτή , πδυδ5 Ποίξι ἃ - 

»οϊόνεέ,, κα γον " χλυω; χίων, χαὶ λέ- Γαη ΡΥατΟΓ ΟΠϊογα Τμοἰοιογάπια» ρδν μενα ρυμεσων οἱ, 

᾿ Ἰυο εὐξ δ ολδοὴ -ος ἐμπο (οοἰο σογτας Ρεοιπίαϑ ΡΟ πιά ογΕ: μάς ργατογηιᾷ μία 

ιν" σθίων ἍΝ μα Ἑ »" ῖ τιξ ̓ " οχτιάτα; οογᾶ ἐςραγατίπη δά πος δε] Π τὰπὶ δὲ Γι οδδίοτμαι, 

Ὑμῶν φέρ χαὴ ἐλρεν» αὐτοῖς ἐς Ἔνδὲ ογ΄ πότ. ἀρραγατας πηδίου σαὰπῃ ἀιιαπτις ν Ὡς ἧς ἀείξείριο οείαπι 
αι δὰ κ Ῥ ἃ, ὃ «Ὁ ς ῬΡ ἥ Ἀε ΤᾺ οπϊηϊθὲς 40 Ρεη- 

56. λεμὸν καὶ ἰδὲᾳ, κοὐ Ῥασκϑυὴ μείζων ᾿ πῶς ἀιαπι ΠΊαΧΊΠΤΩΣ νἱριτ, ἀμιηὶ ἤΠποογΑ ἀςγεπς βιρεηάίο,,, 
ἦ Μ ἤ ὲ σ᾽. ε ; ἐς ἼΣΟΝ ᾿ ὍΣΣ Ἧ 

᾿ ἐρώτα ἀνὰ αν ἀκραιφνοιῖ ὁ ξυμι-: (οοἰοτας δαῖτ, 4 “σι άοτη γεΐοζα τὰ δι ρος μ 

, 4Τὰ μδὲ δέω πα- Πα οἷς οὔρετί, γε ἀ ΒΟ" ἤητ δά οτος κετάηβοῖος εκέαιαα, 
μας ἐὐγεσὸμ. , τ ΩΣ κατ ἀεπάᾷ ΡΕΣ ΟΠ Π]ὰ σταάατίηι ἰη ἀϊεία. ὉΠΊΩΙ εἰ πσορ5 ἄγρα 

λαιαὶ, τοιαῦτα δύφον,᾿ γαλέπα ὀΐᾳ πὸν- Β' Ηοιπηΐπος ἐπὶ πὶ ξΑπηγαπὴ τόσα πη ΔητΟ ννοβἸοαρε χωρίον ον 

ηἱ ἑξῆς τεκ μηείῳ πιςεῦσαμ, (ὦ) γὸ αἷς; ας τιρανσιτς ἀβελείδοψθνονον. οὶ ἀμ ΡΩΝ δες 
ταὶ ΣΝ ' τους ὀχατηϊηδτίοης ταπταὸ ἃ ἀ- ἄϊης. οςδπνεπιουαυὶ 

3ἷ ϑεφποι ἀχοας ΔΜ] ασοϑγεέγρημε- αλλ φαυίι, " : τὐνηραιρο αν τα, » 
τὰ ι ὧν οὶ ͵ γὴν " εὐϊττᾶτ. δ χυίάεπι ΑἸ δα ἐηίοα να]ρὸ ἤπρῳμῦν,, πως 

Ῥω γ 14 ἂν ἐχτγώεκαι σφίσιν ἡρομοῶς ρίπᾶτο αἱ Βιγππιοάϊο ὃς ΑὐΗ ΟΡ τὰ ῥλργφεπιυυυτον ἤρλᾳ 
ὁ ἀξασονίτως πα ὀη λῶν δέχονται. ας τοης ΒΠΙρραγομ, 4αὶ τγγαπηπϑ' οἤςε, 
ζω αἰων γϑιῶ Ὁ πλῆθος Ἵπεέρχον οἷθν- ἱητογές ἐξά - ποίοϊοηξος, ΗΙρρίαηι ΡΗ- 
τα ἐφ᾿ Δρμὸ ΞΕΨΝ δι τόῦ, ταὶ ΒΙϊοΓαΠῈ πατιῖ πιῤχίηνῦ τᾶς ἡπῖ- Ὁ 

Ἂν τω, νδρ “ ΑΘΩΔΕΝ Ρογα οι συίας ἔγατγος ἐγᾶς ΗἸρράγομυς 0 ππ0. Ὁ 
ἔσῦνον ὑντᾷ. πἰτοθενᾷν: τὸ οὐλ ἰσασινοτί ἃ, ΤΉ Πα] αε:ᾶτος ὁ ἀϊς Βαγπισάδιίπα ομοας «Μὰ 
μππίας μϑρ᾿" ὠρεσξύτατος ὧν ἤρχε Μ᾽ δ Ατιπορίτοποιι; αἰ αι (ἰριοᾶτες ποτ Σ 

2: Θιξα- Τηφσϊςράτου εέων," [πιχϑξγος 5 Θεσ-ι ὰ τι ΘΝ εἴς Ρατοξιξεαμι ΗΙρρία,, ἄνλϑα 
δ ς ι , .υ ᾽ Δὲ ἢ ι ΓΝ ἢ 

σεῖλὸς ἀδελφοὶ ἦσθρ. ἀυταῖ, ᾿«ἰασοτος Ο Ἴθ ΠΟΟ (ΕΣ “πυταη απ βγαίζίεηϊς. ὃ. 
ὶ ἡ ξὴ πε ὃν Ὁ αδβϊηυϊεοψεπλαν ρει έσ,. ς΄ αὰ 

πησόμτες δὲ τί Ὑχεη τῇ μέξα σι πὰς υοΒοηἀογοῆτιγ γο]ότες ᾧ αυϊρρίαπη ΟΕ τέσ 

ἐαγεῆμα Ἀρμόδιος καὶ Αφισογείτων, ρδάο ροτίουϊηηι ἐποεγοπαξξος Ηἰρ- τοῖα, 

ἐν ἣμ ξεωφδύτων σφίσιν, ἱπαίᾳ μεμα- Ραγοπαπι αἀ πη, ΦΩΝ Ἐοῦθες.. ὁ ἠ ρωμν νων 
- τ ε ι ἰ ἱ δαὶ ΠΡ ΎΝ 

γύέαϑαι, τῷ μϑὲ ἐπέρων», ὡς αὐοοήδέτος; . τἀπινοσλτατῃ Ῥαμπᾶῖ εθαῖςα ροππ δέος, τρια 

, τς ἦν - , βαοίπαπάλ οςςμρατιμηοθεαπα "Ὁ ὃ 

βουλόρδροι δὲ ωρὶν ξυνονφιϑέοδαι, δρά- (8. ΑἸΐὰ χυοαας πγυϊτα αια ἀἀθυς 
σὸρτές δι καὶ χουδοωυ ϑῦσαυ, "τω [πο χλχω οχιᾶτ, πεσάμπι Ρτορτοῖ τοπαρας πηε- Ἶ 

ἌΡ νεωκό- γτες Ἶ αἰξὶ τὸ " λεωχόρλον κοω-ὀ Πιοτιῖα ὁχοίδεγαητν σατοῦὶ Οὐαοὶ πα ἘΓΉ 
ὅκον ᾿ 

τά. 
μαΐηρες ἑρριιη, “κατ᾽ ὀλιγδρχίαν δὲ ἃ 
σφίσιν αὐπεῖς μόνον ἐχπτηδείως ὅπως πο- 

λιτειίσωσὶ " ϑερφεπτευοντεξ: αἰϑέεναγοι δὲ 

λούμϑμον τίωὺ πόμα ϑίουαϊχὴν πομυστὴν 
-“ Ι ᾿ 

τοῦτι, απεκτειναν. " πολλώ 

δὲ χαὶ ἄλλα, ἔτι χα) νεῶ ὄντα, χαὶ οὐ 7) 

ΤῊΝ Οὗ ΒΕΗῚ 51. 

ξυάοῦαπς νον (δ οἹ ρατοξίανδιβάν: 

αν ρυϊη μάτι, γε πρα ἃ ἀμ ΠΈγα- 
τοῦς ἀοςδηιοάατο. " δά {υ πγογοῖσι. 4. ἢ εἰγλᾷ ἤπαπν ἰη- 

Ὁ Αἰβεηιοηίος αὐτῷ» αμας ἱρίο τέροσε 

τοξιὲ ορίπαηταγ : ψοατ, [αροάς- 
Π Νοηνμο εἰβρῦο 

{πττυπν, Ο».««( Ῥαν-- 
ὀηε, διύ 

ὲ Ν ᾿ 
ΠοηΙοσ πὶ τορβῈ5. “ ΠΟῚ ἤπραΐος (επτετί αι ξεύτο; [εὰ 
αυοηαας. οα]ςσαϊος ἱπιπλίττεχε » {εἀ ἀυοθς. ζεί (μῆτα- 

ελτ. 

γξόνῳ ἀἰμνγητούμϑμα,, καὶ (ὦ ἀϑλοι ἕλλξωες οἕκ ὀρθῶς οἴονται. ὥρκῶρ τοῖς τε 
Ἵ ᾿ λακεδαυμωνίων βασιλέας μὴ μιαῖ ψίφῳ σπολοτίλεοϑαι ἑχώτερον ," Σαλὰ 

« Κατ' ἐλιόρ λων} ἡγρωῦτο δηλονότι. 

β' Θεραπεύοντες 7 ὅπως αὐτοῖς Τὶς λα- 
κιδαμκονΐοις ὅξιτεδείὼς καὶ ὁμοίως πο- 

λιπεόεδχ αἰαγκάσωσι, ϑεερίπεύοντὲς αὐπὶ 

δηλονότι οἱ λακιδαιμόννοι.τὸ ϑξῆς, ϑερᾳ-: 

πεύοντις δηλονότι συρωμοίχεις “Φῦτο μόνον 
ὅτως πελιπύσωσιν ὅζητηδείως σφίσεν αὐ- 

πεῖς, ζυτίσι, κατ᾿ ὀλιῶρρίαν. γ ̓ λίω 

γἕων καὶ λεσβίων] ὡς δωνατῶν δντων.ὕτε- 
ε9::δὲ καὶ Ὄυπις ἐχάρώστωτο. δ. μέ. 

ζωνἾ ἐκ δλ᾽ φέρων δηλονόπ, «Ἡ ὡς ἃ 
κράτιφα Ἰὕὅτε ἔξγον αὐλαξῇ τίωὺ ΦῊ παΐτων 
συμμαν αν 73} πμιυδικῶν. ζ Χαλεπὰ 
δγζᾳ] χα λεπεὶ τὸῤ εἰσιν δ ὧν ἔπε, πιςεῦ σαι 
ὅτι μεγάλα ἰώ. ἡ Ταὶ ἀκοαὶ ταὶ ἐ- 
κρεάώ σης ταὶ φήμας. 8 Αφασανίᾳωυς Ἰν λέ 
ξις κιατενήνεκτοι ὑπὸ τὴς ζασαΐᾳ αἱ λίθου, 

ὅπς ἢ χευσὸν δυκιιάζᾷ. , Αϑηναίων γξν] 

δωνῶς ἴαῦτα φεγέταξίν αἰ ϑηναίοις ζις δο-- 

χἕτας σουφοιὶ ἐλλάδος τῇ ὅτι ἐδὲ «αὐτοὶ δόκι 

μάζεσιζα ἴδια. κΎ ππαρχον οἴον) τὸ ὑξῆς, 
ἵππαρχον τύραννον ὑνίᾳ. χα Πρεσβύταῦς 
ὦν) δῆς, ὡρεσβύτατς ὧν 7) Πεισιοραῖς-- 
δῶν, ἥρχε ἢ: ἀϑηναίων δηλονόπιοτὸ ὃ έων, 
υπὸ δ νδύς. μα Ἱππαρχος δὲ καὶ Θετ- 
λὲς ἹΟῦτα λέγ ὁ συγ ραφδὺς ὡς ἢ αὐ- 
πὲς ὧν ΤΑ ῤοις ΦῇΡ Υἱεισιοραῖ, δῶν, καὶ ὅϊᾳ- 
ὁδήει Τιὶ αἰεὶ Αρμόδιον. ν Ὑποτυπήστω- 
τες δέτπι} ὑπυνοήσοντες, ἱπαυλαζόντες. τὸ 
ὅζῆς,, ὑποςπήσωτες,, καὶ αὐδα χρῆμα" 
μεμηνύαϑαι, ἐμ ἐξελϑύσοζο, ἃ ἐγνώοϑη- 

ἢ “» ε » ) 
σαν, “ ξ Ἐκείνη τῷ ἡμέεα ἐν καὶ δηλονότι. 
σωυέϑενίο ἀὐελῶν τὸν τύφφνγον, ο Τα 
Ἱππάρχω φξιτυ χόντες δ λέγᾳ, ῶτό ὅξιν, 
ὅτι Ἱππίας μη ἦρχε τυραύνων, οὐχ 15-- 
παρχος. ἀδελφὸς δ ἰώ ταπίς ὁ Ἱππαρ.-- 

χες αὐρρέϑη δὲ αϑδοὶ Αρμοδίᾳ καὶ Δελτο- 
ὁ ᾽ « . ᾽ " 

γείπνος, οὐχ, ὡς οἱ ὠϑίωαϊοι ὠονζ, τύ- 

εαννος ἐἰγναἰλλ᾽, ὡς ὃ τός φησιν, αὐτοὶ μᾶλ 
λον ὅημζυ λδυσεέμϑυοι Ἱππίαν » ὃ γνωοϑέν-- 
τες γ ἐἰπεὶ δυ' ρον τὲν αὐτὸν Τππαρχον εἰδελ-" 
φὸν ὄγίᾳ, ἦδ Ἱππίου, αἰϑὶ πὲ λεωκόελον απέ- 
κτεῖναι. πὶ Περὶ τὸ Τὴν 
ποτε ἡὶ αἪ ικὴ χαὶ χες (ὦ ΔΗ δηνῶν, 
δὲς σφαγή. Λεως οὐὖ ἧις ταὶ ἑαυ κόρας. 

δροδέδωκε, καὶ ἀπέλλαξε “ὃ λιμοῦ τ 
σόλινοκαὶ ζυΐτων ἱερὸ» ἐγίνετο, ὃν τὴ α.- 

κῆ,καλύόμϑμον λεωκόρχον. ρ Τιοδλὰ δὲ ἢ 
" » “» Π » “Ξ᾿ι» {χε Ζ ι : ν ὑπνυαρήγαιτ' οὐδ μασρι 

ὅτι καὶ μόνον πὶ παλαιὰ αἰνὰ καὶ ὰ ἐγγυτα-- 
τῷ χρόνῳ αἰθασαιίξως ἀκούνσι. πὸ τὸ ΦΙΣ 
Πεισιορατιδῶν,αρλχοῆον, σ΄ Λακεδαιμῦτο, 
γίων βασιλέας] οἱ γὺ λακιδαιμον! 
σιλξῖς ψήφοις ἔφερον ὧν τὴ γερουσίᾳ χ 

ρὸς ἕγα,δεῆϊω" ἔχογζι δειύαμιν. α΄ Αλ- 
λεὶ δυζν ἐὸν ὀρθῶς οἵον) μιᾷ ψύφῳ αγοσς-, 
λει ἑκοίτερον»οἰγλὰ δυᾶν. 

᾿ ) 



ΓΙΒΈΚ ΒΚΙΜΥ 5: ς 
Ὀίποϑ : ὃς Ρίκλπατεμα σοβοστοπι εἴς Α δυῷν “ὁ Δ πιτὸμα τὴν λόχον ἀ,ῖς τὴ ὡς 
Δριά εο5, 4 Πππ 4α4πι ἔπτ, [τα ης- 
ϑπὶ5 ἀρὰ πγυΐτος οἱ νεγιτατὶς νο[Ε}- 
δλτῖο; δά οἁ ἔς ροτίιι5 ψιια 'ῃ ῥγοτηρτα 
ἔχης φόποτγίςητες, Ν' ογὰ τη ἘΧ Η 5 ὅντα: 
ἀϊχὶ πεςο τις Πρ, τα ἰὰ αιτ5 ΟΧΗΤΙ- 
ταδῃϑ ΡΟΓΗΠεπιιτ 41: παγγαι ,ΠΟΩ 

4 Αἰ ποὴ ροτίας ΕΥΓΑΠΟΥΙΕ» ᾿ 40 ΠΟ ογεάες τΔρὶδ ἀπ 
εἰφάξο κα τοϊα σιᾶ- ρο οτίς, μα ἀς Εἰς ργαάϊσδης  ῃ τηαίας 
μρϑδ τη οτηατα α ια ἘΧΤΟΙΠοητορ»ας ΙΟρΟρΥΔΡἢ 5,4 Ποιὰ 
ἀπ Ἔχτο !οητοβ,ποα; {πο ΠοΥαης αιιοά {Δ ἴπ|6 Δα ίτα εἰν 
ἐκ τρὰ εὸς εύωτῳ τό ἀιιοά νογα5, ἀΐςεγο: ὃς πλαῖτα οο- 
σαπτ» ογφείονίῷ 1Π|ς-- ΓΙ ΠῚ» ΦΌΠΠῚ ΠῈΠ]15 Ὠἰτάταγ γραπηοη- 
φοθ τα ροτίας φυιὰπι τίς, (ρτῖο το ΠΊρΟΥΒ πης ἢάε α Ρα- 
δμιετρι σαλσώσευ ἰοπιατεηι ρύοίςοι τ: δπεέτχας σοη,- 
Ριοδδείοης πἰτάτατ» ῬΟΙΓΙΠῚ οἵϊε τηλη  ἸΠΠΠλὶς Πρη 5 ἰτὰ 
Ρἴξεαις εοτί τεπι- (ς γογογὰ ΠΑΡ ας. ἘτΊΙςες Ποπιΐπος 

οτῆῖς ἀιυτιγηίτατε δον 
ρησὲὰ βάς τοποια, ῬΓαίςη5 Ὁ. Π ἴῃ πο νογίδατατ (ςπι- 
ἀπ ἐλδυϊοβεάτοπι ε- ΡΟΥ ΠΊΑΧΙ ΠΊΕ ἱνάϊσοητ.» οόσιις ἤη1- 
υαἰυετᾶτι θεά οχ πιᾶ- ἢ μι - ἢ ᾿ τ κχ τ ΓΟ ΨΟΙΟγΑ νΟΠΟΠΊΟΓ5 δά ΠῚ ΓΟΏΓΕΓ, εἰ ιιηπάϊςις ρεῦ- ᾿ 
πιοιείρατα εἴς δ» τἀπγοη ἢος θΕἸ] 1 Π|ν Δηϊπηαἀποττοη- 
μοῦ παῖ Εν εἰθιις» Εχ ἰρῇς ορεγί 15 πγαΐτς {Π|ς (δ 

νεζεγα. υηῖ ἐντὶ δ . 
ὅν δ εἶν μοι, ΟΧεΙτΙς οὐτοηάςς. Αὐχφαΐ οπαπία ας 
διε. τς ἄΐχοζο παρα] γε] ροίὲ ρείτα θέ Ππι:; 

ψεὶ ἸΔ πὰ σέγςητες, ἀπ οἹ]ς ἤτοτῖτ οχα- 
ὐτνςς βὲ Γείοζγςο, ἤπεὰ πιείρίο Δ ἀ7τ4» Πὰς 

ὁ Ψετὰπι γε πιΐεί αἰΐαη ἀς αὖρ ΔΠ{5 τ] πὶ ἐπάσγατα: ἢ νο- 
ἀκιν μυ ὰ πὴ ἕ τὰ τα νὸ “||; {τητροῦ ἄς τοθας ργα- 

1: Ἵ Α ἥ 4 ᾿ 
μ᾿ ἘΝ ὸς σέλύτς {ἐπεῖδε πχαχίππὸ σοηίξηταποα ἄϊος- 

: τ αν 5 (ἱε, τς ΤῊ] νἹ ἀοθλτηγ.» ὅς σοπηπιπηὶ ο- 
᾿ ςδίεδαπεί 4υᾷ ρτο- Ἢ ἈΑΒΈΡΕ ΚΑ ΒΝ. ς ἃ ιπιὸ ναίωείῃιαν πη ῬΙΐοης ῬΓΟΧΙ πὲ δά ψεγίτατο πη ἃς 
,πϑμϑνο ὁτατίοπιαι σδάςζο » ἢςσ ἃ πΠι6 σοπιπιοπιοζαδῖα 

Α εἶ - 

τον ἐφ Βαρίτα {πηςτ, Αἵ νεγὸ γὸβ ἴῃ ὃ. ]]ο ροίτα5, 
ἀμειηνς ΤΑ Πρ 6825 ἃ Π0Ο]Πδοῖ Δα αι!» ἀἰρηᾶς 

ἀαιχὶ 185 (ΟΥἸ Β ΓΟ Πα » πεῆας ντ Ὠ11- 
νος δ νι Δοβαπτιγ, [δ οᾶ5 πα θὰς χῇ ἰη- 

“ τΕα] » φιάίηιις Πρ᾿]ΠΔτίπ. δῷ Δ[1|5 
τος ααλπῃ ροζαὶ ἀΠΠροητΠπλὲ. ἱπιοῇι!- 

δλαΐ. Οἱοά τ4ηγοη ἀ!ἘΠς}}}Ἰπτὲ ἐγαο- 
ἐς το Ῥοτυ» αι ἴα αἱ Ππ Ρ.]}5 ροῦοῃ 

τ ἀϊο τοθις δάξαογαμτ πο ἐδάςπι ἄς 

σ) ἐλμεν πώποτε. ὅτως ἀταλαϊπτωρὸς 

Οἷς πολλοῖς καὶ ζήτησις τῆς ἀληϑείας, " ὼ 
᾿ « - ᾽ ἦξχι ( ἕτοιμα μιαῖλλον τρέπονται. 5 ἐκ, 

λοῦ) « -“ «δὲ ' εἰρηνϑύων τεκ μωτείων, ὅρκος ζοιαῦτα 

αὖτις νομίζων μαλιςα ἃ διδλ)ον,ἐχ ἐ- 
αϑοτό μοι" ὅτε ὡς ποιυταὶ ὑμινήκασι πε- 
ελαύ δ χὶ ὃ μεῖζον κοσχκοιιῶ τες, μᾶλ. 

᾿ 2} « 

λον πιςεύων, “ὅτε ὡς λθοργραφοι ζωοέ- 

ϑεσὸρ θχὶ “ο᾿ πσρόσαγωσότερον τῇ ἀ- 

χροοΐσᾳ ἢ ἀληδέςερον, ὀνζῳ "αἰεξέλεϊίκζᾳ, 

“ὁ Ὁ πολλὰ «ποῦ γρὸγα αὐδὦ ἀπίςως 
οἸχὶ "κ μυθῶδες ἐὐκνενικηχότα δὺρῆοϑαι 

Ὁ. ἡγησώμϑμος ἐκ, Τὴν Ἐχιφανεςατων ση-- 

Μείων.,᾿ ὡς αλαμὰ δῇ), “Σαυγρωντως. 
ε ζοχν ᾽ 

δ αὶ ὃ πολέμιος ὥπ, χα πὸρ “ἣν αὐ 8 94:-- 
ψ. Δι 3] » 

πῶν, οὖν ᾧ μδὺ αὐ πολεκιῶσι, “᾿ ἰδόντα 
λ ς ! 

εἶεὶ μέγιφον κρινόντων, πταύσανϑμων δὲ ζὰ 
“ «9 Δ ρχαῦα μᾶλλον λιυμα ζώντων, ἰττ᾽ αὐ-- 

Ὡν "ἢ ι4 
ΟὟ ἃ: ἔργων σχοπούσι, δο,λωσή Ἄρίος μεί- 

ς ζων Ὑεϑρπυϑύος αὐδᾶν, χαὴ ὅσα μϑμ δογὼ 
ἣν « 391 ! ἦν τ} Ε)] 

εἰπὸν ἕκαφοι, ἢ μέλλοντες πολέμησήν, ἡ 

οὖ αὐτῳ ἢ δὴ ὄντες," χάλεπον τίω ἰκρί. 5 

(4δν αὐτίο Ὁ λερϑέντων φζαμψυμονθῦσαι 
3 Ὗ. δὶ 3} 9) Ἂ ἐὐ τ τὰν 

ζω, ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ὑκουσαι,Χ) ποὶς αλλο- 
Ἃ 

θέν ποϑεν ἐμοὶ ὦπα γίέλλοεσιν" ὡς σὴ; αὖ 
»4Ὰ] ϑι» γ. Ἰφολ { 

. ἐδύχϑεω μοὶ εκαιφοὶ αὐθὰ Ἢ αἶεἰ παρόντων 

(ὰ διονζᾳ μάλιςα. εἰπεῖν, ἐχονϑῥῳ ὅτι 
ἐχυταίᾳ ἃ ξυμπασος γνώμους “ἣν ὠλη- 

᾿ϑῶς λειϑέντων, ὅτως εἴρηται. ταὶ σἹ᾽ ἔργα 
Ὧ' πορδαρϑέντων εν ᾧ πολέμω, Οἕκ ὧκ 
Ὁ πὐρατυχόντος “περυϑανόνϑμος ᾿ἠξίωσω 

ἡραφᾷν, οὐσγ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδύχει, ἔ δλλ᾽ οἷς τε 

αὐτὸς ηϑρίῶ, χὼ αἰδα ΔῊ ἄλλων ὅσον δρυυαηδν αἰχριξείᾳ, «ἦξὶ ἑκαίςου᾽ ἐπεξελ- 

Ἢ 

᾿ θὼν. ἔχτπόνως δὲ δ᾽ εἰσκεῖρ, δ[9τί (Ὁ) πα οόντες ζοῖς ἔρηϑις ἑκαίξοις, ᾿ ἐ  αὐἰξὲ 

τα Καὶ δ᾿ πιᾳνάτίω  ὃπὸ πιταύης κώμης. 
β' Οὕτως ἀπκαλαίπωρος Ἰαξεξέτατος. 

᾿ Καὶ δ) ἴὰ ἕτοιμα Ἰπὰ ἀνχερῆ, καὶ α᾽α- 
πόδῳκῖα, δ᾽ Ἐκ δὲ δ εἰρηυϑῥων τὶ ὁ ὡρ. 
(ἀπ ὕτω, ζὰ μδῥοιὖ παχαμὲ, ιαῦτα 9ὅ- 
Ἴρον. ὦπα μετὸὲὶ τὰ ἴδ δεϊγωαῖᾳ ὕςερον 

᾿ ποὺς τῦτο ἐποδ᾽ δωσε τὸ ἐκ ὃ 3) εἰρημένων. 
"δε: Οὔτε ὡς λογργγάφο!] αἰνίἥἷται ἃ Ηρύ-- 

τ δοῦν, ζ ΠΙροσειγθργότερον Ἰτὸ ἡδύτερον ὃ 
᾿πρροσάγᾷ. ἡ, Ανεξθε [κα] ἐκ ἐλέγγόις 
᾿ οὐδὲ ἀποδείξεις ἔχονα Ὗ ἐσ ἀληθῆ ὄντα. 

δνάζ΄ ταὶ δηυνηγρείας. 8 Καὶ 
ῷ τωλὰ ὑπὸ χρόνῳ Ἰτὸὶ ὑξῆς, ζὶ πολλὰ αὐΐ, 
«Ὡς παλαιὰ ζῇ] αὐτὶ τῷ ὄνᾳ. κ᾿ Απο- 
λβώντως] κἡὶ περιοχὴ Ἔ λόγου, ἐτωσὶ δηῆλ-- 

ον αὐτὰ ὡς τρέπει τῷ διηγουμδύῳ «ὠδοί- 
γμαΐᾳ αῤκοιώτως εἰπεῖν. κα Καὶ ὁ πόλε- 

μος ὧστῥ Ἰλεπᾳ4τὸ τοίνωω.ἢ" πελοπογνησίων. 

τὸ ϑξῆς,ᾧ ὁ πόλεμος ὅπ Οἷς ἐπ᾿ αὐδὰν! 

ἔρχθον σκοποῦσι δηλώ σή ὅτι μα ἱζων ὅ8) γε- 
γενηιϑῥος ' αῤγαίων. τῆτο τὸῤ ὅδ; πεὶ, αὐΐ', ἢ 
ἢ ἀϑηναίων καὶ πελοποννησίων ουτέςι, μᾷ- 
ζων τὴς δυνάμεως αὐδὰ ἐγγύεο, (ὡ Χα- 

᾿ χεπὸν τίω ἀκρίβειαν Ἴ χαλεπὸν ἰώ ἐμοί τε 
αὐτω, φησὶν ὧν ἤκουσα καὶ τοῖς ἀπαγ[έλ- 

λοισί μοι! ἐἰκρ ξειον ΔῊ λεχϑέντων δ7α- 

μνημὸν δῆσαι. ὡς ἐδόκουν Ὧοίνω ἐμοὶ τὰ 
δέονίᾳ εἰπεῖν ἐχονϑρῳ μοι εἶ ὅλης γιώμης, 
ἐγϊταΐᾳ ΔΠ ἀλνϑῶς λεχϑέντων, οὕτως 
" ͵ εν αν ον 
ἄρηται. Ὀυτεξιγ, ὡς ἔδοξα δὲ ὅπι εἶπον αἢ 

ἀληϑῶς ὅτως ἐΐρηκα, εἰ ζ μυὴ αὐπὲ ἐκέϊνα 

ζ' λεχϑέντα ῥήμωΐᾳ. δηπτηδείως τίω ἄ- 
Ὑοιαν προφασίζετου 7 ἵνα χρήσηται Τὶς οἰ- 
χείοις ἐνθυμήμασιν. ν Ἡξίωσει γγάφ4»} 
ἐπειδὴ φιλαθήναιος δοκέϊ, το λέ γᾷ, 
ξ΄ Ανν οἷς τε αὐτὸς παρίεὦ γέορατήγᾳ γὸ κὰ 
αὐτὸς ἕως τὴς τεζάρτης ἱσορζας. κἡὶ διαύοια, 

αλλ ἐξίωσα τῆς γραφῆς ζὰ ἔργα οἷς αὐτὲς 
παρίῶ. 9 Ἐπεξελιϑων ἐράνών. π΄ Οὐ 
ζυᾷ «ἶξϑὸΡὶ Κ᾿ αὐ δ ἔλεγον αὐ δ 3 χεχϑέν- 
τῶνδε, δὲ πῶς “πρότερον εἰπτὸν; ΟἿ ἐν τῷ 
πολέμω λόχῳν,, καὶ ἔρψρν; ὀϊαῦϑα: λέγᾷ 
«ἰὴ τῆς ἱτοδίας, καὶ ὠφελείας, ἐπεὶ δὲ ἀ- 

δῆλα τα αἰϑρώπινα.᾿ Ἶ 

Ὁ. 11. 

56, λεχβένε 



καρ. 
Ἃ αἴϑεω- 

πε 9} 
-ι ᾿ 
2 ΤΠΥΤΩΥ 

ν" ι 

οΥτῶν κα 

παρ. 

Ὕ τα ἐχ 

τό 

ΝᾺ αὐνδἧἶἼ ἔλεγϑν, Σλ᾽ ὡς ἑ κα τέρων πὶς 

“ οὐγοίας ἢ μνήμης ἔρις ἐς νδὺ ἀκρόασιν 

ἤσως "ὃ μὲ μιυϑῶδες αὐ Ὗῥ] ἀτερπέςερον 

φαιφται ὅσοι δὲ βελύσον " ἢ τε μομε - 

γῶν Ὁ σα Φὲς σχοσπτεῖν, χαὶ υϑιόντων 

ποτὲ αὖϑις χτ' Θ΄ αἱ, ϑρύπινον, " τοιέτων 

ὲ ἰδαπλνσίων ἔσει, ὠφέλιμα κρί- 

γάν αὐτὰ ,ϑρχοιτως ἐξᾳ “κτῆμα τε ἐς 

ἀεὶ μαλλον ᾿ ἢ ἀἰγωνισμκα. ἐς ὃ πῖρα- 

χεῖμα ἀχού ἀν ξυϊκειζαι ἫὮ δὲ «πεῦτε- 

ρον ἔργων μμέγεφον ἐπηδαῖϑη τὸ μεν δυρκον" χὴ 

αὖτο ὅκιος" δυᾷν ναῦμουχίαιν χρὴ πεζο- 

μαχέαιν" ζαχέῖαν τἰωὸ κρίσιν ἔσχε 'πύτα 

ψΦ πολέμου μῆκις τε μέγα φρούξη,πα- 

"πῇ ἐλλα δι οἷα ἐχ ἕτερα οὖν ἰσω χόόγῳ, ὅ- 

τε ὃ πόλᾳς Ῥσαΐδε ληφϑείσαι ἠρηκίϑ.- 

σὸρ αὶ μδι ὑπὸ βαρξώρων͵ αἱ σὴ «ἔσαν 

σφαν αὐδϊ αὐτιπολεμοιώτων - εἰσὶ δὲ 

δὲ χαὶ οἰκήτορας μετέξαλον αἱλισχόμε- 

γα!) οὔτε φυγαὶ τοσαίδε αἱ ϑοφτων" καὶ 

φόγος, ὁ μϑιὺ, κατ᾽ αὐτὸν “ἐν πόλεμον," ὁ ὃ, 

δῴκ τὸ ξασιᾶ ζφν"πα 1επσϑότερον ἀκοῇ Γὰ 

λεγήμενα, ἔργω δὲ «σανιωτερον (εξαιού- 

λδνα, οἴκ ἀπιξα καστέςη, σεισμῶν τε πέ- 

δι, οἱ (χὶ πλᾷσον ἅμα μέρος γῆς ζ΄ ἰσω- 
ὀστερϑι οἱ αὐτοὶ ἐπέορν ὑλίϑ τε ὠυύχεί- 

ὑός, αἱ πυχνότεραι πο Ναὶ ταὶ κ. τῷ ἀρὶν 
᾿χρόν μηνμοιθυόυϑρα ξυνέξυσὸρ' αὐχ μοί 

“πεῖς! γὴΡ οἷς μεχοίλοι, ᾿χαὴ ἐπ’ αὐγὴ" 

Ῥὴ γα διο δ, Ἐ1-τΤ. 

Α ἰρῆς ἀϊσοβαητ, ἐξά ργους ας αἴ 

ς ἤίθηςα; τος ἢ ἄιρα Βοπηϊηῦ ας πιοῦ 4 Ἐχἤδία, 

Β ἄεπι δε] οσπιὶ πγαχίπηαιι σοίζα πὶ 

᾿Θᾶα (πητν 4]1α ἃ Βαγβατὶς, αἰϊα δ Ὁ 

αἰτογαϊγοβ ἀΠΊΟΥς ῬΥΟΡΟΛΠΟΥ ογαῖ; 

δὺς το πη εδατασ. ΜΝ σὴ πη χαϊα 
ποι θυϊοίᾳ ἔπη.» πλίπτις. οὐ τξ 
ξοσταίπς δυάιτὰ Πιαιιο5 : ταπιοῃ 611- 

σὐπακὸ νοί δε τόγαπι σοϊαγαπι" ἤπ- Ὁ’. Ὁεντϊτπδίπετη. 
φοτίτατοπι ἱπταςτὶ,, ἢ ἃ. απ πὶ αἷ!- Μεϊιγουϊκαεα. 
ααηάο τα]ϊα ἰτεγαπι Πηλάσας (ντ τοῦτ μη ας 
{(ππτ τὸς Βυιπιαπα ) νολταγα Πητ» ἀ1{ς ἐαοπίαγα ἤχηε οἱαΐ. 
φογποῦς ΟΠ ὰ αδαπἀὲ ροτεγίς, ἸΝΑηι πιο ἃ βμθνηος 
Ἔπιο απὶδτιιπι ροτίτι5 [ἢ ῬΟΓΡΟΓΙΙ ΠῚ (τὶς ἡρὰ Ἔφαγη “ 
ψιλαι Ππάίογαπι αά τοπιρα απ ἀϊοη- ψολορς ὅψω εα εἢξ 

ὡ Η τ εἰ Ρ 

ἀϊ ςοπιροπίταγ. Ετ{προγίογαμα φαΐν τ αν Ναπν ρος 
ἤο Ῥεύρέτυα ροτίις 
αὐαπ ξογγαπγοπ͵α- 

οἵ σιμπὶ Μοάΐς, ὃὲ 14 ταπλοη. ἀποθιι5 ἀπόγεια ἀιάίοπ.. 
ματα] δὰς5 ΡΥ 15.» ὃς τοτί4οπὶ ροάο- μαυτ μα κορη τς 
{υῖθας οοἰοτίτεν βαίταπι εἰξ : ἂς νε- Οὐυὰπε τεδερορανιά 
χὸ μσπίις δΟ ΠῚ τατα ἰομ ρίτιάο ἴῃ 1πι- μσχεν Ἰααίοτμπι, 
πγοπίππι ργοοοηι, τὰπι ἀοετπηοη- ΤΗΝ 
τα συ φῖα: Οταοία: σομείρογαμτ αια- Ὁ 
Πα ἰπτία ταπταπ ἀοτι τοηροΥ 5 ἁΠ ἃς ἐξόν ας μὰ 
μ611α. Νατὴ ποις οι νυθο5 “ νλοια ς. Ψαίξατα μας. 

ἰρῆς ΟΥσοὶς παπτιὸ ὀχριρηατα, ΑἸ ρ:, 
ξιρατῖς ὁρρί ἀληΐς 5 που ς ἰπ φΟ [5 σοῖο. 

τορἤα: οΧ ἱρίο ΒΕ 11,10: εχ (ξἀϊτίοη- 
δι, “Αταυς “προγίοτα {1 χιῖα ἕιπιὰ Ὁ Ἐτ φυκ δηῖοα δι 
πιεπιοζαῦτς ἰρία Πγίπας (0148 βάςη ὌΝ  οτάπιυς» 
δοςζοροίθητν νΕ] τεγζα ποτα τη» 4] Ἀγέ, Ὴν τϑ θη 
μος θ 611 1π ρΙοσα; οὐ δῖ5 τούγαγαπη τοῦ, πὸ ἐπονοά δια 
᾿Ραττίδυις ὃς ἡἰάσπι, γοβιοπιοπηΠηηὶ εκ ια νος χὰ τὸ 
Ρεγτογπητ:ν οἷ (05 ἀοβοξιίοπιπι, σε... ΕΝ, 
4: ογοδτίοτος απὰπι νπαμᾶπῃ ἔη- 
ἄο οορμίτα {ππτν οοπερογαηξ: νοὶ] 
Εαβας Ἱπιπιοηῆνοχ αΐδιις ,πτοο ἰπ- 
56Ώ5» δζ» {π] ποῦ ταϊηϊητὲ σγαίίατις 
Ῥαττοπὶ συλη 4λπὶ Αο ππιρῆς, ΡΟ - 

1 ϑιεςίκαεες. 

χαὶ λιμωΐ: "χα ἡ ἐχ ὑχιξα βλάνψασα, καὶ Ὁ ἴοῃς πιούρας. Οπτηΐα ομἰπὶ ἴα ν- 

ἁιέρος ι φϑείῥα(ᾳ,ἡ λοιιόδης νόσος ζωῶ- 
τα γὸ πϑρτα ἢ κ᾽ τάδε τῷ πολέμου ἐἷ- 

μα ξιμωεπε)ε. ἤρξαντο δὲ ἐστε’ ἀ.3»- 

᾿γαῆοι ἡ πελο πονγήσιοι, λύσὸρτες ἴᾷς δια: 

πὰ σαπὶ 6110 πος σοί Δογιηζ, δου 15. σι Ουΐας ἐπίείαπι ἐο- 
δὐτβοτος πόσης Αἰποηϊοηίο5. Ῥο- σοταης Αεμνς 

Ἰοροππομήςίαιις,, χαρτίς αμια μοί 

ωο ον... ϑουυτώ: 
ΡΥ ΑΕ 

α Ἑὐνοίας, ἢ μνήμης Ἴ νοίας, 52, δὲ τιν, 

γαχαδαμκον ἰων᾽ μνήμης, ὅδε αἰ ϑίευαίων.: 

β τὸ μὲ μυθῶδες αὐτῶν ) φεὸς Ἡρέ-- 
δότιν αἰν[ἥἶτα.. Χχ Τῶν τε νοιῦμων 
γπὸ σαφὲς ] τὸ «ξῆς ,καὶ καὶ διάνοια ἀρκοιώ- 
τῶς Ὁξει ( τοι γ αὐκίση ) κρῖναι αὐπὲ πὸὰὼὶ 
γηκαμμένα, δηλονότι ὠφέλιμα τῇ, ἤπι 

ἰφέλιμα πᾶσιν ὅσοι βουλήσονται σκο- 
«πεῖν Δ᾽ τε “Ἀροιδμων πὸ σαφὲς καὶ δῇ 

μελλόντων ἔσειϑαί ποτε αὖϑις τοιούτων καὶ 
ιαββπληήδων, Χτ' τὸ αὐϑρώπειον. 
ὅδ᾽ κηῆυάτ ὡς ἀεὶ μῶλον Ἶ κέρδος, 
αῆδμα, τίω αἰ λήϑεαν' ἀγϑνισμια, τὸν γλυ-- 
κὸν λόγου, αἰνίἥἷἶται δὲ τὰ μη δικὰ Ηρο- 

ταιαϊς 

ΕΗ ἀχῤνισμα Ἴϑέαμιω: πα- 

δι, , ποιητικὸν οἰγφνισμα κομωδοποιών 
ἢ πραγωδοποι ὧν. 

μα ἀκούειν ξύ[κειταὶ  τουτές!, σαφές 621, 
ξυγζείίφεται. 
γαυμανίαι δύο, ἐν αὐτεμισίῳ, ἐν σαιλά-- 
εἴν" πεζομαχίαι δάο, ἐν πύλαις, ἐν πλά-- 
π ᾿ Ὑαχεῖαν πίω κρίσιν ἔ 94} 
ἤγρωυ, ταχίως ἐπαύσατο. ὦ 
ποῦ πολέμου ] τοῦ πελοπονγησίου. 
δὲ αἱ καὶ οἰκνίτορας 1 κὶ ποίδαια καὶ αἷ.- 
να. λ. Οδὲ, δῷ τὸ σεισιάζειν] ξωωη-- 
νέχθη » ὑπὸ κοινοῦ, 

φὸν οὐκωοῦ μδὺ λεγόμδνα ] καὶ τὰ λερόμϑμα, 

ματα: ᾿ξ ούλυπι ΕΔ ΖΑ" πὸ ον 

(φησὲν) ὅτι ἐγγύοντο σσφότερον, ὡτὴρ ἀσά-- 
νεώτερον ἔργῳ ἐξεξαιοιωῦτό. πουτέξιν᾽, ὅπ 
ποιαῦτα ἕ οἷν ὅτε ἐγγύογτο" καὶ ἐξεθαιοιιῦτο 
τὰ λεγόμδυα ἀκοῇ, ἔργῳ. καὶ τὰ λεχόυθρα 
ποίγίυ 7 οὐκ ἄπιςω κατέφη. πόθεν ἐκ ἃ 

συμξιῶαι ποιαῦτα, καὶ γὸ ἐλέγετο ( φησὶ) 
δεξὶ σφσμκών,, καὶ ἐκλέόψεων ἡλίου γ καὶ 
αὐγχ ῦᾷ" καὶ γεγόνασεν ἐν ταῦ καιρᾳὶ οὗ προς 

«λέμου δὲνότερρ, σοιαῦτα, » ὥςτε ιςευϑῆν αἱ 
καὶ πὸ λεγόμδμᾳ «οδϑήερον. ν "Καὶ ἀπ᾿ 
αὐ καὶ λιμοί Ἴ σημείωσαι,, διὸ ΑἿ 
᾿αὐχιδμ' λιμὼς καὶ λοιμός. ξ Μεὲ 
δε τῷ πολέμου μω 1 ἡ σεύταξιςν {μυετοὶ 
ἢ πολέμον ἀμα παρέλκον τὸ ἄμον ΄ς 

ζ Ἑρπ Ἶ δρ χρῆ-- 

ἡ, Δυᾶν ναυμαχίαν} 

, ΤἸούτυ δὲ 

κ᾿ Ἐϊσὶ 

μι. Τώτε φεύτε-. 



͵ ΓΙΒΕΒΚ ΡΆΙΝνϑὅ. 
Βυδαιλπὶ οἀρίλπα ἰηίεγαπς ξοσάοτί- Α χογτοῦτεις ασονδιας, ἱ ἐδοις ἐλμοντο μΤ' 
Βας τιϊσεπηα!θα5. Φ Οἱ αὐτεπλ 
ταροζίητ, ολ5 ρυϊπχὴπι ας ἀϊεη- 
.ἢοηος (στ θεή 415 Πξλταϊ» θα γο- 
αυίταης αἰϊαυαπάο νη άς σοηβστιιπη 
ἢετᾶταιη ἰητοῦ Οὐαοοςβ δ. Ππ1.ΝΔη} 
νου Πππιᾶπὶ φαΐάετη (ξἀ πα ἱηγὲ (τς 
ταοης (εἰς θγαταπ ἄγ τοῦ ἜΧΌΓΗΕ 
ςααίαπι» ΑἰμοπΙο{65» ππᾶρπο5 εἰς. 
ὅϊος ὃς. 1λοοάφπιγοῃ! 5 ἐογηπιἀοἷο- 

δὐξοίας ὥλωσιν. 

Ὅς αἰτίας 
ἮΝ ΜῊΝ ἐν ᾿ “ “ 

Ὡ[αφΦορας, "τὸ μη) τίνας ζυτῆσοι! πο-- 

τεὸξ ὅτου τοσούτος πόλεμος τοῖς ἕλλησι 
ΔῊΝ ἷ 

κατέφη. τω νϑρ γὸ " ἀληλεςατέω κασο9- 
φασιν, " ἀφανεςατίωυ δὲ λόγω, τοις αἶϑη-- 

4 Διότι σύ ἔλυσθμ, 

“ἔγραψα ποοϑον, χα 

(05, πεςοἤητατετα ἱπηροίε δ έ]]λπ- 
ἀϊ: χαα αατετ ργοραίαπι ἐογεράητιγ 
ντύηαας σδια:» ΡΙΌΡτΕΥ 4145 ΓΠΡΤΙ8 
ξοκάεγίθιι ἱταπα εξ ἴῃ. θεἸαπι. εἴπ 
ξιεζαητζ. 

ναϊους οι ούια!, (μεγοίλοες γιγνουϑμοις, ᾧ 
Φόξον παρέηονζας τοῖς λακεδοὺμωνίοις, 

“αὐαϊκασαι ἐς Ὁ πολεμῷν. αἱ σγ᾿ ἐς τὸ 

Φανερὸν λέγϑρϑμαι αἰτίαι, ἡ αἴσ ἡσὸρ 
᾿ ἑκατέρων φ᾽ ὧν λύσδθρμτες ζᾷς ασονδιας, 

3 1 ͵ ! 

ἐφ τὸν πόλεμον Κουτεςησὸμ. 

Ριάχληγπας εἰς ντῦς δά ἀεχεύδηι 
ἤτὰ πδαϊραητίδας Ἰομίμπι Πππαπα 

“τὰ ψογ5: σα] Βηἰεπηὶ ας Ταυΐαη- 
4 1ἢαπὶ οοἰοηίαπι 1} ΒαΥΡατί» ρος ΠΙγγῖσα. “ ἤλης Πὰ- 
ἀεάυχεγῦς 4υϊάαπι ἢ. τ τι} γοπογαης Οογογγεηίος, οο- 

- 7 “2, ὁ. ἃ “π΄, 

Ὑ  Πίδαμνος͵ ἔς! πόλις οὖν δεξιὰ ἐφ- 

σλέονοι τὸν. ἰόνιον κόλπον" «τσϑ9σ-- 

οἰκ σι σ᾽ αὐτίοὐ Τῳωλάντιοι ξωυρ- 

Οοτεγτγαϊ:σοπάϊτος 
Π΄ φρεοπὶ οἷμς βαὶς Ρῃα Ιοπὶ ἃ ΡΠ Δ]ο Οοτίπτῆϊο ἀςάαξ!!, αὶ 
᾿ ΜΡ οείπιβ 4] ε- ογαῖ ἢ Ἡούοα]ς οὐαπάμς» Εγατο ο]!- 

(αδοι, ἰχλυρακὸν ἔθνος. ζρω τίωυ ὠπῳκι- 

σὸμ ( κερκυραῖοι,οἰκιφὶς σγ᾽ ἐϑρετο Φώ- 
λίὸς Ἐραᾳτοκλιείδου οἰ κοδίνθιος μος, ὯΜ ἐν τὴ ἡ ἀκ βίϊης , ἐχ τιοτγοροῖ! (ςοιπάττη 

νετοζοιι ἰεροπη δοςείῆτας, Νοππα]- 
᾿ ᾿ ἸΊ οτίδη (ὐογί πιῆ! » δ αἰτ ρύχτογοα Ὁ 
ας ΤῊΝ Τοχῖσα φσεητίς οΧ σοϊοηϊς ἔποσιιης, 

Ἴϑ᾽ Ῥτγορυοηι τοπηρουίς γος ΒρΙ ἀατηηεη- 
ἢς πηαίογεηι ἴῃ πιοάτιπι ργοίςοϊς ὃς 

ΓΥΤΉ ΩΝ ξοστιιηΐϑ ὃς ροραΐο. 8:4 χιστη πη8]- 
ΟΣ τσ ο τς χα δο πος ἀἂἕ ᾿ 
ΤΩΣ το5 ἴδηι ἀπη05 {ςἀ ΟΠ Ριις ἰαογας 
πολ -".. ΤῊ δ, τοηῦ (ντ ἔσυταγ) ἐχ δε] }ο χαο ἀλη 

ι ᾿ (πὶ βηἰτπγῖς θαγρατὶς δ (ς δὲ νἱ- 
- Π ΧΕΣΟΧ ΠΊΔρΡΊΔ Ρᾶϊτο διιγπογαητ Ν ο" 

ο αἰ{ππ1ὰ νεζὸ δηΐε δος δε] πη (ς{1- 
τίοπς οἷοθ5 ἐοσιιπὶ ρτποῖρος εἷς- 
εἶτ. Ατ 11 σατα δαγθατὶς» δά 45 
ςοπέαρεγλης, ἐος αὶ τη ντθδε εγαηῖ;, 
τεῖγα τπηδύίσιιε ργαἀαθαπτιαγ, Ηἱϊδιι- Ὠ 
τεῦ 48] ἰητας εὐαητ, υππ ἢς νοχα- 
Τεηταῦ » ἰεραῖος (ὐογογίατα (νὰ δά 

ἢ τηοττορο πῃ ) Πλϊτταπτ » οὔάηζοβ Ὡς 
πος {ς ρεγάϊτατα ἰΠ Πποίοης, [ς4 τε- 
δ τ φοποϊ!αύοης ργοίαρος {εοιπλ », ἃς 

εἰφ᾿ Ἡρᾳκλέσς, κτ' δὴ ηὸν πα λαιὸν νόμον 
ἐκ ὧ μηξοπύλεως Ως καϊζωκλοϑείς. ξυν-- 

ὠχισὸρ δὲ ᾧ “ὟΨϑ κορινϑίων ωὲς, "ᾷ ὠλ- 
λοι ὧν τῷ δωφλκοιῖ ὅλους, ασο ὁ όντος δὲ 

χρονν, ὀλλύετο ἡ μ Ὥπδα μνίων' πό- 

λις μεγάλη χαὶ πολυαν, ϑεϑπος. ξασιαι- 

σϑωτες Ὁ ἐν δλληήλοις ἔτη πολλὰ, ἐς λέ- 

“εται,᾿ «᾿ποὸ πολέμου ζιγὸς ἥ' “ ασοϑσοί- 
κων βαρβάρων ἐφθαίρυσλν,ὶ “ὃ δγω «- 
μεως “ὃ πολλῦς ἐςερηή)ησὸμ." ζᾳ ὃ τελόδυ-. 

- ποῆα, ἔπσο9 ὅδε Ὁ πολέμε, ᾿ἐϑημος αὐ 

ἐξεδιωξε τους δέυυατοις οἱ δὲ,ἰπελϑόντες 

μ Μ βωρξάρων ἐληΐζονιο τοις ὧν τῇ 

πόλᾳ καζά τε γάσχαι κτ' ϑα λαοσὸν. οἱ 
ἢ) εἰν τῇ πολά ὄντες ἔγτδαίυψιοι, Ὧ,3) ἐ- 

πιέξοντο, πέμιποισιν ἐς Ὑ κέρκυροιν Ὡρέ-- 
σξᾷς, ὡς μυΐβ9 πολὶν οὖσθμ; δεόρϑρυοι ΠῚ : ἈΠΕΜΒΕΙΣ Βεἰαπι δαγθαζοσιιπα σοπιροπείοηζ, 

ὶ ι Αὐθμν ὑπ ᾿ 
πἀξνοὶ 

τε "φαἰγονᾷς στεναδλαίξαι σφίσι, χαὴ 
σῴαξ “ἰξιοραν φοφρονδμοις, λα τοις 

τὸν Μ᾽ βαρξαρων πόλεμον καταλῦσοι. 

β Τοῦ μὴ τινὰ ζητῆσαί 
πὸ ἕνεκεν. γὙ Αληϑεςώτίω 
πα δ' Αφανεςωτίω δὲ 

λόγο ὦ, ε« Αναϊκείσαι εἰς 
. σὴ πολεμξϊν τὰ ὀνόμαΐᾳ, ῥήματα ἐποίησε. 
βούλεται γὃ δηλοιῦ ὅτι μεγαίλοι γιγιόικε-- 

ἑκατέρων ] αἱ κα'»- 
ΘΡΟΥ͂Σ 

ϑεξῆς βηϑησόιδμα!. ἡ Ἐπίδαμνος, ἔς! 
πόλις 1 τὸ γόν δυῤῥάχιον,  Ταύτίω 
εἰπῴκισαν  ἀπῴκιστιν, ἐχὶ εἰπανέφησαν τὴς 
οἰκίας, αλλ ὑποικίαν πέμψαντες ὠκισειν. 
, Κοράνϑιος ἥἶύος 1 ὁ παλαιὸς νόμος ἐπὶ 
Χπὸ τῷ ἥῤοις ἐκάλει ἰλλ ὑπὸ τῆς μοΐξοπό-- 
λέως, τουτές!, Τῆς πωτοίδεος" ὧκ τῆς κορίν-- 

φου,κοράγϑιος. κὶ Καΐϊχκληϑείς τὸ κα-- 
ζἀκληϑεὶς κυρίως εἶπεν. ὑπὸ γὸ μειζόγων 

δῇ Ἡρακλειδῶν" ὥς “αὖρ αὐακληϑεὶς, ὑπ 
πὸ ἐλασσύνων λέγεται λ Ὑων χρρυσοί-- 
κὼν βαρδάρων ] ΑΓ υλανζων. κα Τὰ 
δὲ τελδυταῖα 7 αἰτὶ πῶ, τέλος δέ. ΧΦ' πὲ τε--: 

λδυταῖα, ἤρωυ Κ᾽ πὲ τελδυταῖα τὴς «εί-- 

σιὼς αὐδῇ... ν᾽ Ῥρὸ ὥσε ἧὲ πολέμου “ἢ 
πελοποννησιακοά, ξ Ο δῆμως αὐτῶν} 
ἢ ὅηιδαμν ων, ᾿ 

Ὁ 

Ὁ. Π], 
-- 

κυ», 
26 ἐςπλέον 
πές τὸν 
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ΡΥ ἐπέροντ 

ἘΦ πιιρῶν- 
- 

Ψ᾽ 
ἐδίοντο 

εν Σ} 

Ὁ». 
22. τ ταῦὺ- 
“αι 
φκα, 

ν ΤΗΥΝΟΥΌΙΌΙ15 ΗἸ5Τ. 

ζαῦτα δὲ ἰχέται καϑεζόμδμο" ἐς Ὁ ἡραῖον 

ἐδέοντο. οἱ δὲ χερκυβαῖοι " “ἰὼ ἱκετείαν 

οἱἷχ ἐδέξαντο, δλλ᾽ ἀποράκτος ἐπέ- 

μάξς γνόντες δὲ (ὦ ἔλιδαμψιοι οὐ- 

δειέαν σφίσιν Ὡσπὸ κερκύξαις Ἶ τροιρείαν 

οὖσὸμ, " ον πόρῳ εὔδνο ϑ6οϑα; τὸ πα-- 

δέν" χαὴ πέροψαντες ἐς δελφοις, Ὁ θεὸν 

᾿ἐπηρώτων εἰ κοόδαδοῖεν χοελνϑιοις τἰωὶ 

πόλιν; "ὡς οἰκιφαῆς,κὴ ιειφοίαν ἕο αἷ- πῷ 

ρῶντ᾽ απ ̓ αὐ" ποιζοϑαι. ὁ) αὐτοῖς ἐ- 

γῴλε, οὐρα δοῦναι," καὶ ἡγεμόνας ποιφαΐ: 

τὰ τον δὲ ὦ Ἐληδάμμιοι ἐ ἐς πίω κόραν-: 

,ϑ8υν," κτ' ὁ μαντεῖον πϑρέδοσθμ' τίω 

ἐρῶσι: ἐν Ἐν τε οἰχιφὴν δι΄ποδιχγιώτες 

σφώ οὐκ, κορίνλου ὄνζᾳ, Ὁ ὴ δ “θησνεῖον 

δυλοῶξτες." ἐδέογηϑ τε μῆσφαξ Σιαΐθοο-: 

ρᾶν ἣν οὐ αφο εϑυδίοις, δλ᾽ ἐπάεύναι, 

χορύνϑιοι δὲ "χαΐζᾷ πε Ὁ διχαιογ εἰ ποεδὲ- 

ξαν» πίω ἐμ ϑρίαν, (νομίζοντες οὐ. 

ἤοσον ἑαυ ἐδ τίω αποιχίαν ἢ κερκυ-- 
αίων) ἄμα δὲ χαὶ μίση μ᾽ χερχυραίων, 

ὅτ! αὐ “πἰρημέλοιω “ὄγτες ἀποιχϑι. 

"οὔτε ὃ οὖν πϑωκγύρεσι ταῖς κοἰγαῖς δὲ- 

δάγτες 4 (ὰ νομιζόρμϑμα, οὔτε χοθαν-- 

ἑῶσὰν «περχαταρχόμδροι, ὩΜμ ἱερῶν, 

"αἱ ἄλλαι ̓Ξποικία! "αὐξιφιεονοιῦς-: 

τες ὃ αὐτοῖς, γρμάτωι δωυαμει ὄντες: 

κατ ̓ὀκῴνον (ὃ χελιον ὅμοια, τοῖς ἑλλη- 

γων πλλϑσιωΐς ζχις, χαὶ τῇ ἐς πόλεμον ΝΝ 

ξασκβυῆ διιυατώτεροι " γαυθικῶ δὲ "σὲ 

Α ας {ρρϊοος ἴῃ Τοῖς το πΊρίο (ὁ- 
ἀοῶτος ργοζααηταγ. (ΟΟΥΟΥ ΓΟ 08, 
πο αἀηνς ρτοοίδιι» {105 ἱπέσξο 
ποροτίο χοπιϊογαπς. Εριἀαπηπεη- 
Ὡς, "πα ].πὶ δὲ νἱάοητος ἃ ούογ- 4 εἰ, Νυϊίαπι ο- 

ἐπ. ΝΌΠ απ αἰχὶ- 
τοηῆδας ἐπϊατία: ργορυπτοπς, ἀπα- ἔν δα 
δίσεθαηε αυϊά τὸ Ργαίοητὶ ἀρογοηί. 
Μικτιξιοὶ κᾶσας Ῥεῖρβος ἄευπη οοη- 
(]ποσαπτ παπααϊᾷ (τη 15 ἀο- 
ἀογοηῖ οἰαίτατοπι» ντ φο]οηία: ἀοάιι- 
διοτίδθιες » δ. Ππαππὶ ἀπο υσά σοπαζοη- 
τὰ ἂν ἣἰς εχίρογς "ργασ πάν. ΠΠὲ ὁ Αὐχήϊυπι. γεΐ, 
τοίροηἀϊτ, νε ἀοάογοηῦ, ἀποξίχιις ἔι- ΥἸμομεαι μοξίμαι, 

Β ξοοητ. Ρτοξοδε (ὐογιατθαπι Ἐρί- 
ἀαπιη δέος, οχ ογάσιϊο ἀεάϊηξ φ010-- 
πἰδῃι , ἀοπηοιγδητοβ τὰπι ἀςάιι- 
ἔϊογοηι οοἱοηία ἔς (ὐοΥ ΔΕ 111» 
τιιαι ἀοἱ οὐδοα! πηι: ργοσα θα ητύγαιο 
ῃς {δ ροζάϊταπι {Σὶ Ππογοητ, [ο4 ταις 
τατοηταγ, (ΟΟΥΗτΕ]]» τισι ααΐα 11-- 
(πὶ οἴϊος » νοι ὁπ ργομλογιηῦν 
ΧΙ πραητος ἤΘΠ, Τηΐπαῖς εἴτε (πὰπὶ 
ςΟ]ομἰπι φαὰμ ΟΟΥΟΥ ΓΘ πη» ταπα 
οἄϊο ἰπ ἰρίος Ὁογογτγοηίε5»ἃ ααΐδας, 
φοπτοπηπογοῃτα, ΙΝάπι ααιπὶ εἴτ᾽ 

Ὁ ἔκ Οομπιβίογαην οοϊομία » ταπιοπὶ 
πραας ἴῃ Ριυ δ] ςί5 (Ο]οηεἰτατίδιις 1ς- 
δἰειπιος Βοποζοβ τοάάφοθδητ, ποῦπε 
“ἴῃ {π|5 (Δοτῖς. νἱγ ΠῚ Οοτητβίστη 
ριαβοίοθαπε,, νὲ οατοῦα οοἰοηία, "ἢ ἴὴ Ψ ὀλφῇ 

ΓΝ 7 
Αοπιεπηποῦθαμε αὐζοπιὶ 1105» δὲ νὶ 
ῬεΟπΠ ΓαΠῈ » ἤυᾶπη απο Βαρεδαηεοςς 
αυαηταπι αἰτ πη: 4υίηας Θταςο-. 
γᾺ ΠῚ ὃς να] άίοῖς Β6}Π ἀρραγατι ἔτος - 
τὶ. Ἐτεμίαι ὦ εἰατὶ οεγαε δ( ργόρζεῦ 

ἡ ι" 
ἜΡψ ἢ τ 

ΓΝ] ἮΝ 

ἢ 4 ϑυπε αὶ ὑπαιοήσ, 
τοπι ἡδυδίοη » πὰ ΔΙ πο, α]- μῆνοι ροιχὰς ἱπορε. 
το ργα!δητίοσος βιογδητ, δέΡγορτοῦ Ρατίμαῇ, 
Ρ,πασιμ1» 4] ρυίας Οὐ ογΎδηι ἐπ- 

πολὺ κοφοέχῳ " ἔριν ὅτε ἐπτιγεῴρδροι, κα Ὁ Ὁ φοἰμεγδητ» παιτίοαπα ρ]οσίατη, το 
κὰν τίω δἶἕμ φαμάκων σοξυενοΐδησιν τῆς μεῖς Ῥαταπάᾳ: οἰ ἱπομοηδοδαπας, 

κερεύραρ; ̓  χζεος: ὀχτῶι ταὶ αὐξὶ ζξναϊ. ἣ ἡ μῶλον ἐάν, αν..8 

ψ-ν} 

α« Ἐἕςπ ὶ ἠράϊον] ὁ ὧν ρα σος ΣΉΝ ἥραρ, ράνϑιοι αὐτοιὶ ᾧκιστιν ναἰλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον οἰκιςὴς πὶ Αἱ ἄλλαι τλῆ ἤγοιη ὃ αἱ ΕΝ Γ τα ἔς 
ἕ β τῶ ἴκπτείαν ὑκ ἐδίξανηἹ οὐ τίωὶ 

πρεσβείαν αεδίξωντ, αἰνὰ τίωώπρως 

εἰαν. ω πίλος εἶπιν αὐτὶ τῆς φροΐξεως, 
σιυΐγμώτιρον εἰπτὸν καὶ ἡ καιρὀτερον. τὸ Ὁ ό- 
πεῖν ὅτι ἐπεεδέξανί τίω πρεσβείαν »καὶ 
κατεϑοῦ Ἐπ μφρίαν ποιῆσαι, μακρὸν αἵ 

ἐλρε ὑγκαὶ ἡ σαύνϑες χτ' Ἐ φάσιν. γ Τῷ 

μωρίαν ἦσαν ͵  βοήϑεαν οὖσαν, ἢ ἤύσανυ- 

φύον πὸ απ ΔΝ αὐ ηκοιώτων ὥμωρίαν, κα-- 

πὶ δὰ ἀ δικοωΐτων αὐτὶ δὴλαδὺ ἐκ δ) - 
κααν. δ Ἐν ϑὑπόρῳ ἔξ ἔγχοντο ϑέεϑαι τὶ 
παρον Ἰ ϑέϑαι, τὸ 47 ϑένϑαν" τὸ δὲ παρὸν, 
αὐτὶ τὲ παρόνζς. ἐξουλδύννο καὶ Ἢ πό- 
λι γαὐδα δραῦαι καὶ τιμροίαν λαζεῖν. 

ε Τὸν ϑιὸν ἐπηρώτων Ἰδᾷ δ Φάλιον δὴ- 
λονότι ἐφ᾽ ὅσον οἰκεςὺς αὐτὲς ἰώὥ,κορίνϑιος 
ὧν. ζ΄ ὃς οἰκιςοῆς οὐχ ὅτι ἀληθῶς κο- 

Φάλιος,κορ γϑιὸς ἐγρεῦ. η" Καὶ ἡγεμό-- 

γας ποι ξίαϑοι! Ἰπειὰ κορλνϑίοις. ᾽. Ὁ» Καὶ πὶ 
μκαγτεῖον ἸΚΤ' τὸ μιαύτευμα. ι Τίω ἀποι-- 
κίαν τοῖς κορανϑίσις δηλονότι. κ᾿ ΤΟΥ τε οἱ- 
κιρὶνἸφάλιον:. λ Καΐᾳ τ τὸ δήκα ον Τ᾽ 
τὸ δοχοαῦ αὐτοῖς δίκαιον. ὀνό μον γὺ αὐδὰν 
μᾶλλον ζῇ Ἔ ὑποικίαν, μαι Οντες ἄποικοι] 
ἤχριω πέμγαντις ὦ υὑἰποικίαν. ν οὔτε Ἂ 
ὧν πανηγώρεννν ὧν ὁ λυμπίοις, νεμέοιςγκαὶ 
Οῖς φιόπις ἀγϑαν. Οὔτε ὟΝ ἐν παρηγύρε- 
σνἹρέον δι ὁ ο τὰ παρέλκει, καὶ ὐπὸ κοινοῦ τὸ 
παρημιέλων. ἤὴ ὁ δ) δόντες αὐτὶ ἢ ἐδίδοσων. 

ὡς καὶ Ομηρος καρπῷ βεϑϑοιδύη, αὐτὶ ὦ “ 

βείϑεται. ξ᾽ τέρᾳῷ νομιζό ϑμα Ἰτειὴ ζι- 
μαὶ φερεδρίας. ἢ Τεροκαΐαρ χόιᾶνοι ὅδ, 
ἑερών 1 δυδόντες ταὶ καταρχαί. ἔϑος ῥω 
δῤχερέας ὦ ὧμ τῆς μοπόλεως λαμθαύειν. 

Ὁ φαιάχον ἡνονσαμα Ἴμἐϑ ἤν ίμοβας 

αὐτή ἐλ τηὶελθρονκπις ὁ χκάλεν. 
φοαὐτὶ δ μι ὐνθζο Ὁ αἢ 

σ γ᾿ ὅτε ἀμὴν γὃ πλέον 
γαυΐεκόν. ὅς “Δύο φνοὶν ἔςιν ὅτε. τ Κα 

΄- 

τῇ “εϑενοικήσε διΓ φαιάκων. “φέϑενοι 
ἊΣ 

ἘΠ ΚΙ τ ἐδ πν αα κόρ 

λον ] τὴ ἡ αὐτὶ ύ δύ. δὴ καὶ Ε μὰ 
᾿χίω φήμεϊων δδι' φαμίκων, μὴ γᾶν! 

ἀρ τνο ἀπ τ ὑπο ἀπε ἤξαν 
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4. 118 Ἑ Κ' 
πος οὐ ραγμη} ἢ ἀϊ, αυίρρο οςη- 
τισι οἷς ας νἱρίητὶ ἀδο5 ἔποσιμι 
δε1Πα ἱποορεῦο. ΟὉ μας οπιπία Οο- 

ταπίθας γοθα5. οΥγὶ- 
πηϊπᾶτος Οομπιδη ΓΤ ΟὐΥσγγοπηθι15 {πἰσσεπίξδητες; 
Φογεγναο:, ἰαδεπτος ΕρίἀΔηγατη ργἤ ἀϊᾳ πα! οὐ αατργα- 

᾿ φυχ ᾶ Βρίἀλπιπᾶ ον (1, Αταυδοϊοταγαπν 1:επολάϊο- 
τιϊττοραηῖ ὅς οοἷο- 
παπὶ ἐτο ἰαδεδαπε Γαι ο ἐξ ἐς 4] ν ΕἸ]οτ ἩΠὰς ἢα- 
φυΐςαπαας γος» [ἰζατα πῇ οι 4] ροτείζατο, Ρτοξεέξαπη 
“προ ὑρενάνσῦρς εἰ δυοῖν ρυαπάϊαπι Αρο]]οηΐδπι; 
(υόᾳ; ργαπάϊαιΡρο- 48: ἐγαῖ ΟΥ̓ πε ίΟΎιιΠι ΘΟ] ΟΠ ΐΔ: 065 
ἐᾶι ἴλης αὐτεπὶ Α- ἐς (τὶ ᾿τηποῦο » (ΟΓΟΥ ΓΕ ΠΊΠΥ ΠΊοτΙΙ; 
ἘΝ δ. τ μίδο- πο αὐ 1ΠΠ|5 πιατὲ τγαπίοαῃτος ἱππΐρςε 

τεπταγ, 4 (Ογογγοηίος ν᾽ σοϊοπος 
ἃς ριαπάϊα Ἐρίἀαπηπαπι ρογαοπηῖς 
Ὠοποζαητ, σο]οηϊδι ας (ὐογ τῇς 
ἀεάίταπη,ρτὲ ἀσσορεγαητ:ατίπηηια 
{πὸ σαίη ας δον !οῖητί στην παιίθιις 
ῥγοίοδι, ἀοίηἀς αἰτογα οιτηι οἰαἤονι- 
Βοῦτρτο ἔπι δυτῃοτγίτατε ἤπια] τεςὶ- 

᾿ Ρεΐς ἐχα ο8, (νοπογαπτ ἘΠ1Π} ἜΧΌΪος 
Εριἀαπηπεπίες Οοτογταπη » χίορα!: 
οἵὰ ςορῃατιοπέτησαε ἀεπηθη γα" 
το5 αἴας 4]]εραητοβ » οδίδογαπογαδης 
ταῦ ἰρῆς το ετιιεγοητιγ) ὃ ργσ  ά α 
εοἰοπόίαχας ἃ (ὐοτί πεθεῖς τος οχ- 
ΡεΙοτς. ΠΙὸς Βαμἀαπλαπλπι ἱπηρογα- 
τὰ ξιοίεῃτες ἱπξείϊο ἐχογοῖτι ἀρρύς- 
ἀϊαητις ΄υλάγασίητα δι ΠῚ» σαὶ 
ἜΧΘ δ 5» τα πη πλτη οο5 γοίπἰτατιγ ἢ- 
᾿γείϊ5 ἴα ἰοοἰοτατεπα ἀςοερτίς. ΟΡ Πάς- 
τοβ απτοπι ντροπι» ἀοπαπτίδητ Πσοῖς 
ςαἸ δες Βρ᾿ἀατηποηἤιπι ποίρί τύ!“ 
4ις ἱπηραπὸ ΔὈίγο; οι ΠΠπηὶ ρτὸ 
Βοῖξε τίς Βαδίταγος. Ν᾽ ποη ραγεταγ, 

᾿ψέθεπι (ογογγοιμίοβίοι ἀυτοῖη ἰοοιις 
ἰς ἹΠ πποβ)ορραρηδηε, 4 Οοτίη- 
τἰν, ροίξαυαπη εἰς αἰαταπ εἰἴ 20 ἐἷς 
ααΐ ̓ῆταϑβ εὐαηζ» ΕΡΙ ἀλπγηπη Ορρα- 

ρίαν ἔμ Εράς 8.527 οΧογοίταιπι ςοπηραγαπο, ἡ Πηχύ!- 
Ο χηπυπὶ ἀεάμέξιτος 4π0 ἀεδαςεηάληι Ερίἀαπγηίτα οο- 
᾿Ῥτοῦνα Ἰλέωοι » σε Ἰοῃίδπι, οἀΐσμης : σαμᾶς Πηχέίαιις 
᾿οϑανβᾷ ον μὰ ΡΑΥτος ἕογς ἴγὸ νοϊοπείδας - : αὐδά ἢ 
ἀϊιίοης. 

τὰ 

", 

4 Ὅς Εἰς ἰρίτατ ο- 

ἢ βἰπούϊφυς [εἴ οο- 

ὐποιχίαγ ἐς 1 Ὀχίϑα μνον ἐκήρυσσον, 

ΡΕΊΝΥ"Κ. 10 

“χαὶ. ἡσὸμ σἕκ ἀδοατοι. τειήρᾷς δ εἶς 
χϑσι χἡὐ ἐχοιγον ὑαυθμ θῇ ας στε ἡρρν- 
ω πολεμῴν." πόρτων δξχυ ἵουτων  ἐϊκλιη- 

ματα ἔγοντες οἱ χϑδίνθιοι, ἔπεμπον ἐς πίω 
ἔχιδαμνον ἄσμενοι δ οὐοὺ ὠφέλειαν, οἰχήα 

“οδοί τε (δ (δουλόνϑιον ἰέναι κελδύοντες, 

χαὴ αἰμιποξακιωτῶ! καὶ λδυκα δίων ταὶ 

ἑαυτὴν Φερυφοῖς: ἐπορδυ)ησεν δὲ ων, ἐς 

πἰπολχωνίαν,, χϑξλνλίων οὖσλμ Ὀὐποιχίαν, 

δὲς ὧν κερκυραίων, μή κῶωλύωνται “κ᾿ πο’ 

Β αὐτχτ τὶ λεύλευῆαν αὐρανέμδυοι. {Κερ- 

ἸΩΑΜΗ δεν ἐπειδὴ ἤοϑοντο τοις τε οἰκήη- 
ὄφις χαὶ φιδουφοις ὕκοντας ἐς τίω δχίδοι- 
νον, "τί τε εἰποιχίαν κοδλνθίοις δεδὸ μέ- 
γΖωυ , ἐχαλέπαινον. καὶ πλθέίσαντες δὐθε 
“ὌΝ σὶ εἴκοσι γαυσὶ χαὶ ὕξεριν ὁτέρῳ. συ- 
λῳ, "τοῖᾷ τε φϑίγονς ἐχελδυογ' κατ᾽ ἐ- 
σπήρειαν ϑέχεοϑαι αὐτοῖς  (ἦλϑον γὸ ἐς Ὁ 
χέρχυρων (Ὁ “ὃ χιδϑαμψίων φυγάδες, 
ζάφοις τε "Οἰσποδεικγεώτες χαὶ ξ' ἥδειαν, 

ΘλωΣ “σελϊοῤεϑμοι, “ἐδίογτο σῷαξ καὶ τοῖ- 

γι)" “τοῖς τε Φεουροις; οἷς οἱ ἱκοράνϑιοι ἔ' ε- 

περψαν, ᾧ τοὺς οἰκἤτορφις οἰποπέμπειν. 
οἶδ᾽ ἐχιδόμφιοι φε᾿ϑὲν αὐτδὴ ὑπήκουσαγ» 
ξάλλα φρατεύοισιν ἐπ᾽ ἀδθες (ὥ κερκυν 
ραῆοιναυσὶ πεοσα ρφίκονζᾳ, ΛΟ φυγα- 
δὼν, "ὡς καταξοντες ἀὐξες, χαὶ τοις ἰλλυ- 
Θιοις ; πσξοσλαθόγτες. “δεοσκαλεζόμϑροι 
δὲ τῇ πόλει, πτδοεῖπον, ὅχηδειμνίων πε “ἃ 
βουλέμνϑρον καὶ τοιὶ ξένοις αἰπαϑεῖς ὠπιέ- 

Ὁ γαγ"εἰ δὲ μῆ,ὠξ' πολεμίοις γείσεοϑαι. ὡς 
σγ Οὐκ ἐπείλον, "δὲ Χερα διαὶ (ἐξ ἐς} 

αἢ εἰδϑ μὸς δ χωεϊον) ἐπολυσβλθδι τῶῦ 
“πόλι. 4 Κοράνθιοι σὴ, ὡς εἰὐξις ον τῆς 

Ἰθαδάμνον ὕλϑον ἀν! λοι "δὃτί πολιορχϑεοῦται, ϑρεσκθυα ζοντο φρατίαὐ"ὺ ἅμα 
“Θα τῆ Ἰσῃ ῥῤδόμαία  βώλόνϑρον ἐέναι. "εἰδὲ: 

᾿ἀταΐ ἦσαν οὐκ ἀϑμώύατο! πὸ νωκέλες Κγμοοὲ αὐαφεροιδῥίω, 
ον, μεσό ἡτιτύς ὅθι ρῆμα. ὅ[, οὔτετελείως Ἷ 

ὕτε αϑενξϊς, 

ν [ηγ. ων» ἐἴκαιλοιῦτες ἕνεκα παντων 

οἰκοδίνϑεοιἬ Ὅϊς κερκυραίοῖς... 
λή ατα ἔχοντες Ἰαντὶ τῆ, ΚΔ καρ: 

: ὗτες. ασϑϑς κορανϑίοῖς ἰ-- 

β Παύτων δ 

κατ᾿ ἀπειλίώ, 

᾿μψίοις, 
τες. 

ἐχάλδυον οἱ κερκυραῆο!. 

ἠέ. ας ν Ἢ -πρλδραὴ σι κατ᾿ αὐδρι, 
"λέοντες. ἡ Τίω τε ὑποικίαν κορανϑίοις 

δλλνμῥω 1 Ὀυτίνι, δἤΡ ραδαμυίων Οἧς 

γρντας ἐκέλδυον } ὑ πλοισίοις Ὅις φυγά- 

δας. 1 Κατ᾽ ἐπήρειαν ν δέχεοϑαι 1 βλα, 
“φάω, καὶ σοῖσιν, ὅπως πάλιν «τυστάί σωσιν. ἢ" 

οχ Αὐπιὶ } Οιῤ ὅγιδα- 

λ Ἡν ϑϑϊοδιϑρο.} ξστείνον-- 

4" Τοιῴ τε φρουροιὶ )δπὸ κοινοι τὸ ἢ. 
γ Καὶ ζι οἰκή- 

πραΐξ ἀποπέμπειν } ἢ ὅηηδώμψου. ξ΄ Αλ- 

λεαὶ φρατεύοισιν ἐπ᾿ ἀὐπις} καὶ ὀκορατεύνυ- ̓  

. Ωςκατάξοντες αὐ.- 

τοῖς Ἰουιὶ φυγάδας ἴοτο γὸ ἐπα ἀκοὺςέον. τὸ 

ἑξῆς ,ορατεύοισι, καὶ Ὅς ἰλλυρλοιὶ φεεος-- 
λαξόντες. “π Ὡς σ᾽ οὐκ ἐπε!ϑοντο] οἱ 

δῃ;οδμινιοι δηλονότι, 0 τϑμὸς 7 γῆ γἢ 
αἰμφιϑαίλασσος. σ Ἰπελιοριραῖτα,} οἱ 
δβμιόζωνιοι. τ Ἐπὶ τῇ ἴσῃ] λείπει Ὧ,-- 

ἢ. δ) ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ έ ναι», Οἷς ὅγῃσα.. 
᾿μνίοις δηλονότι, ἵγα κακεῖ ἔχοιεν παῦτα ὡξ 

ὧν τρίνθῳ, ἐν τῳ, ΕῚ δέ πις παραυτίκα} 

Ὀυτέοιν, ἔς οὐ ̓ βούλεται ἀπιέναι, εἰλλὰ 

ἔχιν λόσον ὅτι «σιευήργησεν εἰς σίω χύτοι- 

γίαν, διδότω δρατ μαὲ πεντήκοντα, κ᾽ μι» 
,γὙσῶ, φιὶν, κρράγθῳ οἰκῶν. 

Ὁ. 

ιθ ΒΆΤῊΥ 

1111, 



3 Ἰειν- 
ϑίωις 

“, ογ- 
φν 

ν} ὧν 
ἐπισυ 

Ὁ δὲ 

-“΄' , 
Ἃ' «παγί- 
ἀκῶσι γβου- 

λδσαιϑαι 

0 

φιρπαραυτέκα μδιὺὶ μὴ ἐλέλει ξυμ, 
μετέχειν δὲ βούλεται τὸς Ὁ)ποιχίας, πεν" 

πέχοτα δραχμαὶ καταλώτα " κοξλνλιας 
αϑρειν σὸμ δὲ χαὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ, καὶ ' 

ὡ Ὃ ργύξιον καζαξαλλοντες. ἐδεύ- 

οησὸμ δὲ ἡ ἢ μεγαρέων ναυσὶ σφαΐξ ξυμ, 

ποϑοπέρυψαι,εἰ ἀφα κωλύοιντο ὑπὸ χέρτ 

χυραΐων πλεῖν. οἱἢ αϑρεσκέυα ζοντο ἀδοις 

ὀκτῶ ναυσὶ ξυμπλεῖν, 'χαὶ παλὴς κεφὰ)- 

λέων, πέοσαρσι. χαὶ ὄχ δευνείων ἐδεη- 

ουσοὴρ, οἱ πἰβέορν πέντε. ἐρμέογῆς ϑ.μίαν' 

χῷ ξοιζίωιοι »δύοιλδυκαίδι οἱ δὲ δέκα" Ὁ 

ἀμπνρακιώται, ἐκ: ϑυθαοες δὲ χοῦς 

ματα ἡτησὸμ,, χα Φλιασιοῖφ᾽ ἡλείους τε 

γαῦς πε κεγας χαὶ γεύματα. «ὐ δὲ κο- 

εὐὐϑϑίων νῆες “πἰρεσχϑυάζοντο πϑκαΐίκογτα, 

χαὶ τειςχίλιοι ὁπλίται. “4 Ἐπειδὲ 5 ἐ- 

πύϑονῃ (Ὡ κῳκυραῖοι τίω δ ὐρασκθυζω, 

ἐλϑύντες εἰς κόραννον μῷ λακεδοιμονίων 

χρὴ σικυωνίων ἡ ωρέσξεων, οἱ παρέλαζον, 

ἐχέλδυον χοευϑιοις (ὦἧσ εὐ ἔχιδώμγῳ 

φρουφοις τε χαὴ οἰκήτοροις ὠπείγειν, ὡς οὐ 

μερὲν ἀΐφις Ἐχεδαύνου. "εἰ δέ τι αὐτι-- 

ποιοιοῦται, “δίκας ἤθελον δδιοῦαι ον πε-- 

λοποννήσω πο οὐ πόλεσιν εἷς αἢ ἀμφο- 

τερϑι 'ξυμιξῶσιν " ὁποτέρων σὴ αὐ ἔδικα- 

“δ τὴ τίω ἀποικίαν, ζουτοις κρατεῖν. 

ἤθελον δὲ χοὴ πω ὧν δελφοῖς μαντείῳ 

Ὠπτενψαι. πόλεμον δὲ Οζα εἴων ποιεῖν" εἰ 

δ μὴ, ἃ ἀρ αἰαϊιαιδίσεοϑα ἔφασὸν, 
ἐχείνων "βιαζουϑῥων, φίλοις ποιᾷ, Ἷ λοις 

εἰ βούλονται, “ἑτέροις "γε ὄγτων μῶλ 
λογ, ὠφελείας ἕγεκα. (ὦ δὲ κορήνθιοι ὠπε- 

χρίναντο ἀδρῖς, ὦ (6 πεναῦς "ἃ Οις βαρ 

ΤΗΥΡΟΥ̓ΌΙΡῚ5 Η15Τ7. 
Α «ες ρχοτίπιις οπὶ οατοσ 5 ΠΑΠΙΡαΓΟ 

ς 

(άροις πὸ ἐχιδαμνου" ἀπαάγωσι, β.- Ὁ 

λδσεοϑαι" παϑότερον δὲ, οὐ καλαίς ἔ- 

χεῖν,ζοιὶ υϑὲὲ πολιορχείαϑαι, ἑαυτους δὲ 

δικαίζεοϑει. κερχυροῦοι δὲ ὅ αὐτέλεχϑν Ρ" χαὶ ἐχεῖγοι ηουξ οἷ ἔχιδαμνῳ ἀπά δι 

ὩΟΙτ» δι ταπιοη Ῥαγτίσορβ ἤοσὶ οοἷο- 

εἷα, παπιοζατίς φαϊη ααροηΐς ἀγα- 

τπηιὶς Οοχίμτιο ρορί]ο; Ἰςότςο πτὰ- 

πεῖο. Βαογαηταατεπι ΡΟΥΠΊΪΙ ὃς ααΐ, 

παυίραγιητνὃς αὶ ροςυῃίαπη Ὠπσηο- 

ταταπτ ά μας τοράσαας Μεράγζοη- 
{ἐς ντ (υἷ5. παπίδθιις σοπλϊταται Ρχγα- 
ἤλγομτ, ἢ ξοστὲ ἃ σογογγοηῆθις ἰῃ- 
τοΙρο Ἰατοηταγ, "11 τπεσιιόξας σοσα- 
πιοάλχιητς οὐΐο; δὲ Ῥαὶς “νὸς Οὐ ρΒα- 
Ἱκπίογαπι, υαῖαοῦ. Ἀορατὶ αοαας 
Ερίάδιισι! ρα θυοσπης ααίπαμο οτ- 
ῃλοπ θα νῃΔ πὶ» ΤΓΟΖΟΠΠ ἀπ5, 10ειι- 
(λα! ἄοσεπι » Απιρχαοίοτα οξίο. 
ΒΚ Δληῖς Ῥοοιμῖαβ Ροτοσπης » δὲ ἃ 
ῬΆΠΙ ἢ! ς5,αἢ ΕἸοῖρ πᾷῖιοβ ναρια5» Ρεδα- 
εἰάίχας. Ἰρίογαπι νεσὸ (ουητῃϊο- 
ταπι ἰαἰξττις θαηταῦ Παιο5 τι ρίητα, ὃς 
ταϊα ὨΔ}ΠΠ1ὰ Ρεάίταα. 4 πὰς Δρρα- 
ταταπι ΟΟΥΟΥχοΠίος νθὲ ἁπάϊογαητ,. 
Οοτίητίαπι ργοξοξε! οαππ 1 ἀςεάα- ; 
ταοηις δἰςγοπάΐαις Ἰορατίς» ἔᾳαος ὁ Ὧβος αβοπιρίε- 
Δαμίβίτος γοϊοδαμι , ληΐοσαπς σο- τὸ τ 
τἰπι μος ἀοάπςοτς ργαΠάϊα ςοϊοπό Ὁ 
4ις Εριάλτηπο »τααπαπὶ ἀάεο- ὃ 
δι! ρατίηεπτε, Ὁ πὸά ἢ 4υ!ά δάπιογ- ζ΄ μεῤνακ τὰ 
{ας οος ξιςογοητ, νοεῖς {Σ {αδίτο ̓ π4ϊ- ζὰ, γέ πε δς Σ 
εἰπηι ἴῃ ῬοΪορομποίο ἀριά 1145 οἱ-. τῦρια 
υἱτατος ἀς αυΐβιις ἰπτοσ νιγοίσας σοι, 
ἀςηῖγος : δέ νττῖς φάῃ ἀἰσατα οοοηλ 
ξογεῦ; οοβ οδτίμοτς. Οἰἠποιίαπη τ Ὁ 
δά Περμίοιπι τοίοσαγο ὅσα 6ὃΘὃϑὃ95΄ἢ᾽ 
γο]εραητ, πος ΒΟ] απ βου ρογπαίο-. Ὁ 
Βδητ: δἰίοααὶ περοίαγίιπι ξοτο αἱο- ἀνα ἄδενοΝ 
θαητ: ΠΩΡΙ νίς Βεχοῖ »ἀηγίςος ἕᾳςοῖς : Ἂ ἶἷς 
405 πο]ΐομτ» ἕο χ Αἰτογαιττίβ θοσιητι λα ἀυο ἐ μμαοῇ 
αυὶ ηυπο ρσροϊεηζος οἤοητϊ» τατο χ᾽ (τητία μαθοσοηι 
ξίατία. (ὐοσἸπτΕ τοίρομάοπτ ἢ πα- “64. 
5 ὃς θαΐθαγος Ἐριάστημο αράμ- ἢ ἜΡΟΝ 
οσαῃτῖς σομίαἰταταγος. Νά απ ς΄ 
θεῆς μαθοῖο, χιμπὶ}}} ορραρθ- 
ται ρίος ἱπάϊοϊο σοπτοη ἄογο Εοο- ὃ 
τγατῖο Οογογγξίες ἀϊσογο,, ἢ ὃ. ΠΠ| ἐο 5. τ᾿ ἜΡΕ 
αἱ ἰπτγα Βρί ἀλγηηιτ οἴξης δδάμ- ΧΕ τς χυτὴ 

δι 

4“ ΑὐἾΠΕ γπὰ οαπὶ εἶθ. 
ςοπηηρᾶσε οξἕο πᾶ- 
υἷδιι5 ρατάθαης, Ρὰ-- 
Ἰοηίδς ἰτοπὶ (ερμαϊ, 
αμίο γὺβ Ηετπνῖο- 
πος »)γ»0ὸ Ἡεγιμους- 
ἴςς. 

ὯΣ 

α Καὶ παλῆς κιφαλλίμων ἢ παλῇς »γ ὡς 
μεχερῆς. πολις δὲ ἡ πάλη τῆς κεφαλλη-- 
γίας. τεπράπολις τὸῤ ὅδιν αὶ κεφαλλίω αν 
σάλνγκραίαια, σμαιαγ πσδῶναια: 
βαρασκὅυ ἰω 7 ἰὼ οἰκονομίαν τῇ πολέ- 

μῶν." 1 Πρέσβεων, οἷἦ παρέλαζον  ἵγα 

αὐτεῖς ὦσι μάρτυρες ΤΠ) λέγφν" ἢ ἴγα αὐ- 
ποιὰ αἰ δειϑῶσιν οἱ κοράνϑιοι « σημαίω σαι τὸ 

παρέλαζον, 53) ὦ φιλικῶς ἔλαζον, ἢ ὡς 
σιωαχφνισαί, 4 Δίκας ἤθελον δοιῦα!} 

ἀρουτρέψαι δικαρικίῳ, καὶ κριϑίαι ἐξέ. 

λονσον Δίκας ἤϑελον δοιιῦ αι, αὐτὶ τὰ, ἔλε-- 
γν δίκας αἰμφοτέροις διδόναι, αὐτοιᾷ τε κο-- 
φαν ϑίοις καὶ κερκυραίοις δηκα σκιϑαι! ἔνϑα 

βούλωνται, ὸ συμφων ὕσωσιν. αὐτὶ “δ οἔλε- 

γ,»ν δὲ» ὅτι ἐρωτήσωμϑρ καὶ τὸ μαντεῖον “2έσι 
νέμει ὃ ὑπωκίαν καὶ ζὶ δίχφια. ε Ἔυμ- 
ἐῶσιν Ἰξυμφωνήσωσιν. ζ΄ Δικαοϑὴ Ἰύπο- 
φανϑῆ. ἡ Ἤθελον δὲ καὶ τῷ ἐν δελφοῖς 
ἴσως γὸ οὐκ ἐπύθοντο τὸν χρησμὸν, ὃν ἔλα- 
(ον οἱ ὅπηδάμνιοι δὶ κορανϑίοις. 8. Ἐ-Ὶ 
πισρεψαι 1 τίωὐ ὅπῃ χροπίο) τῆς κρίσεως 

“δοιῦῶαι. ͵ 

᾿ῥαρῤοις }Οις ἴχυλαντίοις. 

ΦιΣ Ψ ς - . - 

ἘΠ μὴ] ἡ δὲ οὐκεϑελήτουε. 
παῦσαι τὸν πόλεμον. κ Βιαζοιϑύων Ἰαί-᾿ 
ἡ τῷ βιαζόντων. Ἀ᾽ οι οὐ βούλονται 

οἱ κερκυραῖοι οὐχὶ οἱ κοράνϑιοι. μι Ἐπέο- 
ροις Ἰάλλοις υἰπὸ τὴ παρόντων φίλων. ἢ ἐπε, 
πέροις λέγᾳ μᾶλλον φίλοις ΔΑ παρόντων φί, 
λῶν. ν Τῶν γωῦ ὄντων] “Ἀ γωῶ ἰουόνε. 
τωνολέγᾳ δὲ ἀϑίωαίοις. ξ΄ Καὶ Οὶ βαρ, 

ο Απείχροιν}. 
τποςήσωσιν. πὸ Αγτέλεγρν]οὐκνὀνανήα: 
ἔλεγον οἰρλαὶ ἰσοιὡς αὐτίϑεος ὁ ἰσύϑεος. ὁ 



ΝῊ μον «ὐὲϊ 

᾿ς χρηῖ, οὰ ςοπάιείσης μα οΊορο ντ ΡΟΥΟΡΥΠΙ αι ἄς νεη- 
ἀογοπαιγ; (ὐοσίμτῇ!! δατοπὶ ἴῃ νῖη- 
ὉΠ] 15 Βα οΥοητιγ, ἄϊτππ αἴτια χαὶρ- 
Ρίαπα δὲ μὐεν νἱἀογεταγ, Ροί ρὲ- 

ετίχαι εἴε (Ἑ γε νττὶ - 
αυς υϊείσαητ » - 

τοῦ, Κεἰ, Ῥαςῖζοι ἔσο- 
ἄΐς ας ςοπάϊτίομς 

Ῥεγίβἀοδητ, 
“3.97. 

ἀκήῳ. Ἐιάξ “πηο,. 

ΠΤ δεῖνος, γε ί, ἐχ 
βρθον ἑιρὰ πλυϊ- ΄. 
 σ Ὲ ει. Ὁ ἡ 
αἱ τες, 

ΤΉΝ 
1165 ΠΟΥΓΟΠΊριιητ. ᾿ 

«νι οὐἰεριδοιδεν εἰρῖς “ νε Ὶ χαὶ ἔπτγα Ερίἀαπηηιπι 
ἀρ μδηαδαης νἀ  ορραρπαβάτιιν ἀεἀίτίοπεην ἕμοογέε, 
«εἰ ἰτιοπεπη τεάϊρε- 

γε) ε. 

ΕΙΒΕΚ Ρκιμννξ, 
4 Ὀπτοτὴπα ραγάτοβ ΘΟ ΘΉ Ὁ» [τὰ διτός: Ἐραγαϊζόίαις Ἁ 

εἴϊτο δε ηδὲδ ργοπηϊείούο, ἀσιπι 4 ῥὲγ 
ἄς ραείίει τάείῦρεν γεγο αιίε ἔδτ, ἐδοοδεγονἀοῃὲς ἀς σαι 
ἀατὰ τὸς ἀϊξεραα, (ᾳ βόγϑεξ ργοπιυπείατιπι. 4 Ατ Οο- 

τιρτιν αἴ8}} Πούαπη ἀιἀϊοητος, 4 ἅ- 
νενιτίος Β6}10 πι- ὁ ἴαπὴ ὃζ ἤδιιος εἶδ ῬΙοηα » 8. (οοἱ! 

ἤῆε ὑργαὸ ἐγὰπῦ; ςαἀιιςολτοτε γα Πα ον, 
"ααΐ Οογογτοπῆρι5 ΒΕ] απ ἱπάϊες- 
'χοῖ, (οἸαςητός ὃ Ροστα οὔτ απ αὶ 
ἃς (δρτυαρίητα πααΐθιις, ἀποδάίαις 
τα δυὰς πΠΠΠ τΠ ΠῚ σύας ἀΥΠ αταΓα; 
Ἔρίἀαπηπασα νοίις παίραπογαμῦ, 
οαπ ΟΟΥογγοηῆβιις ρσπατασ Ργα- 
εἴδλητ πα δα5, ΑΥἸ εις ΡΟ] Πα, (ΑἹ- 
Ἰίογατος ΟΠ, ΕἸ πα ποΥ Τ Ἰπδητῖς 
Πίμς - ρει ας δυτοπη ΑὐΟΒοτίπγας 
᾿Ἑαπγγείπη! ὃς Πλγομ ἀας ΠΥ βίης. 
γε νεηῖυηι ἴῃ Αδιατ τοῦτα Απα- 

᾿ δούία,ν δὲ τοπιρί απ Αρο ΠΠ|ς οἵδ, ἴῃ 
ἐαυιοῖδας ἤπιε Α ΠΥ γαοί!, (οτογτοπ- 
ἴως οαἀιισοδίογοπιΊ οἷς ργαπηϊττιμης 

ὁ Τορὶεάκαήῳ, τό Ῥῃαιήρίο ἀὐξιιατίο,, αὶ ἀὐἀπογίις (ἃ 
ψεζαγοῖ 105 Ὡλυίσαγο : Πηγά! τς π- 
τος ἱπηρ οητ πηάίεο, δὲ ν ὀτιἔλϑοντηδ- 

“ Τυρῖς ἀρτᾶπε τ4- Θατίο] Πηξ γτ 165» “ππούιητ, ἃ] Τὰς 
ρεάϊαυπε. Ροίαιαπι οαάσολτοῦ ἡ 
ὉΠ ἃ (ὐοτίηταϊς ρασάταπι τόμ πη- 

᾿ τίατ, ὃς πᾶτος Ἰρίογιπι ὀχρίοτα (σας 
᾿ΒΟΠΊοΟ οέϊορίητα : ( λπ Ἐρίάα- 
ΓΑΠΌΓῚ υδάταρίητα ΟΡΡαΡΠαΡΔηΙ) 
ΟΒιά τ Ἐμαρυρπάσας ΠΔῈΔ]} ΠΟ Π1- 

Ὁ ΤῊΝ ΠΥΠΠᾺ Οὐ οὐ Τοηὸς ἃ ὀρτορίὸ νη οὔτ, 
ἃς αὐϊηάξοϊη ΟΟΥΙΠτΠΙοσΠ1. πά- 

4 Ἐοδέ ἀϊε ςοη- 

ῬΦῚ 

γεορίῳ, “ποιήσειν Ταῦτα." ὑπμαν τῇ χαὴ 

“ὥστε ἀρμιφοτέῤφες κϑύφ' χτ' μ χώϊξαν, ἀσῖογ-- 
"δοὺς δὲ ποιήσαλοϑαι ἕως αἢ καὶ δίκη πα), 
4 Κορίνθιοι: 8), ̓ σειὲν Τούτων ὑστυχϑυοὶ, 

ΥΦΤ γγλήρεις ἰὐζοῖς ἦσθμ αὐ νῆες, μρεὶ ' 
ξυμ κιαλχοὶ πρῆσθρ, ̓ σδοπέμμαντες κή 

Ῥυκᾷ πρότερον “όλεμον ἐφ λρανείῃμ 

χερκύραοις, Ξξαντες ἐοδυμήχοντα γαυσὶ 
ᾧ πίντε, “δισχιλίοις πεδπλίταις, ἔπλεον 

ἤχὶ τί ἐργη ἰ νενερς δνανπία 

Β πολεμήσοντες. ἐφρατήγει δὲ δ δὴ γεων 

Ἀὐελςεὶς ὁ ̓ΠΠελλίχου, χαὶ ἡ Κἀιχράτης ὃ 0 

Καλλίου, χαὶ Τιμοωρ ὁ Τιμμλρθοις ἠὖ δὲ 
πεζο οὐ , Αρχέτιμός τε ο ὁ Εὐρυπίμωυ, χαὶ 1- 

σαν ύδα εν ὃ ̓ σοίργου. ἴω δὲ ἔλθοντ ον 

εὐκτίῳ “τῆς αὐακηροίας γῆς, 5 τὸ ἱερὸν πῷ 

Αἰπολλωνὸς ὅ41., δὶ τῷ φόματι τῷ ἀμ-- 

“πξακικού κόλπου, (Ὁ κερχυβαῖοι χήρυ- 

κάτε πσξοέπεμψαν ὐδοῖς 'ον ἀκατίῳ 

᾿ἰαϑροιεῦτα μιὴ πλᾷν )η σφαῖ, χὰ 
ὦ γαδο ἄμα ἐσ έριω, ̓ζώξαντες τε Ὅς 
παλαιας, ὥςτε πλωΐμοις τῇ, ὺ ὺ ᾧ, ὡλ- 

ὑλας " δχίσκδυασαντες. ὡς δὲ ὃ κήρυξ πε 

ἐπχήγίειλεν αὐάμᾷ Εἰρζωυαἶον Ὡὐνὰ ΜΝ 
κοδιγϑίων 3 χαὶ αἱ νῆες ἀὐθις ἐ ἐπεπλήρωντο 

σειν ὀγδουκοντα( τεᾶσα φοίκοντα ἊΣ [χί- 

δουυνον ρυϑή μι ̓αἰτὸμααρόνϑροι 

χαὶ ἡ κοΐδαζοιξαρϑροι" ἐγαυμαίχισθῷ " χὴ 
νίχησθν ὦ κερκυραῖοι 

γαῦς πεντεχαδεκᾷ, διέφϑειραν τῆν χορλν- 

Ὁ Ἴων. “Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀδοῖς ξωνέζη 
τὸ ες Ἢ Ὀχίδαμανον πολιορχρωῦζας πα- 

καὶ ἴᾷς 

᾿ωἰδαπολὺ, καὶ 

ἐλ φίσειοϑει ὁμολογίᾳ, ὥςτε Ὅοις μϑὺ ̓ἐ- 
ἀν: “Ατοδύαῖ, τὴν τὰ δὲ πάρ οὶ ἔχειν, ἕως αὐ ἀλλοτι δόξη, “ κΙ δὲ 

. φΈπιμοι δὲ 10] αὐτὶ ἡ ἑβς ἔχοισιγ, εἰ 

μὴ ὀκεῖνο βούλονται, απὸν δὲὲς ποιή σοίαϑο;, 
ἀδραν ἐν ὄηνδάμνῳ, καὶ Τὰ πεμφϑέντας 
κόραν ϑίων, καὶ Ὧιὶ πεμῷϑεν τας κερκυραΐων, 
μηδὲν τραίβοντας εἰς καίκωσινγἕως αὖ δι- 

κας δώσωσι. β Κατὰ χώραν} ἐφ' ἡἱσυ-- 
Ἅας, ἵνα μυὴ ὧν τῷ μεχξὺ ἀλλήλοις ἀδηκῶ-: 
σι, 1 Προπέμψαντες κήρυκα ὅρα πῶς 

; ᾿κατεφρόγοιω οἱ κοοίένϑιοι, οὐ ἐγὸ λάϑρα ἐ- 
ἰζούλογτ πλᾷνυκήρυξ ὁ ὧν πολέμῳ, φρέσβεις 
ἱ 
᾿ν ἐρίώῃ., ΐ αν Διδελίοις τ ὁπλίταις καὶ 
ἔρχοίας ἡτοίμαζε ν Ὅν. ῥητέον οὐ 

εἴα ΔΡΡ γιλίων"ἢ καΐαφρο 
εγριῦτες δ κα γα ποιοίσι. 
"εὐτῆς αὐακτορίας γῆς Ἰ αὐακτορία, γὴ ὃ 
ἠπείρου, ἔςι δὲ τὸ ἄκπον,λιωίώ, ζ Εν 

εἰκτί ῳ Ἴνα εἰρίω ικοὶ φρονοαῦτες δηλώσω- 
σιν. ἢ Ἀπεροωῦτα Ἰάπαχρορϑυ σονται, στο-- 
φρέψοντα ζὺ ἐναντία ἐροωῦτα. θ᾽ Αμω ἐ- 
πλήροιω Ἰαδρεῦν᾽ δηλονῦτι,ζυγω ματα αὐ- 

τὶς ὀνϑέντες εἰς τὸ  σιευέχε λει... 

ὧν αὐταϊς. καὶ 1) ἔϑος ἔχοισιν αἴρειν αὐτοιὶ 
απὸ δ οὐ πλεουσῶν νεῶν. κ “Ῥαὲ πα- 
λαιας Ἰουδεμία καινὴ ναῦς ἰώ, ἔγε τας “δὲ 
ἔζθξαν δϊαλεχυιϑύας ὄ ὅσας,καὶ ̓ ζυχφμάῖ- 
τῶν τοὺς δεηϑεί σὰς εἰς σιωοχέω, τοι δὲ ἐ- 

πεσκϑυασει. 

ὥ-πισιν εἰδοποιῶ, καὶ ὅτησκϑυ αςὴς ,ὁ ἢ σα- 
᾿ϑρῶν οἰκοδόμος. Ἐπισδυά σαντες, ἐν, σαῦρό, 

τὴτὸς γέας ποιήσαντεφε μι ἙΪρίωαἶον} 

. 2ϑύξων 
τίς τεάσφεηίσαιτες, ὡς ζυχᾳᾷ δ ῥμόσαντες ὅ 

Ἀ Ἐπισκόυάσεωτες 71ζ23»-, 
σκϑυάϑω; τὸ ξις πα λαιότητος εἰς νέαν κατ᾿ 

εἰρίωώης ποιητικόν. ν Ἐπολιόρκοωυ Ἰαεῖ 
πε γὸ ὅπ ἑκατὸν Ἕκοσιν εἰ εἶχον. Ἐναυ.- 

μιάχασειν τέ γαυμαία» Τυτίω εκ ἄκει- 

(ὼς διηγεῖται, πρεσβυτέραν ἴσως οὕστω 

ἀυτώ. δὰ δὲ τῆς φθοραὶ δ΄ πεντεκαίδεκα 
γεῶν, τω) δῃηκροίτειαν αὐ δ᾽ δηλοῖοὸ αὖ- 

σῶν «ϑῥ τελείως δέ φλαίρυσαιρᾶι δὲ λοιπαὶ 

ἐβαυμια τίοϑησειν, » καὶ αἱ Χμαν δῆ) ἐλήφϑης- 
στω ἱκανοί. ὁ Παεαπολὺ) ἀἱ πὶ τῇ σφό- 

ὅρα; δαφερόντως. μᾶλλον ἢ πελύ, π' Τῇ 

αὐτῇ δὲ ἡ μέρᾳ ] δευτέραν νἱκην λέγᾳ ΓΗ 
κρκυραίων. Ἐπήλυδὰς ξένοις. ρ Α'- 

ποδύάκ]} πωλῆσαι, σ Κορανϑίοις δὲ δ: 

στυτας 7 οὗτοι ἐδέϑηστω, ὶὶ οἱ ΕἾ δὅγιδάμνῳ 

ἄλλοι υἱρεύνϑιν! ε εἰσι: ν 

δ Πελλίν 
θυ 

Ἂ Ἀπ", 

ὃν ἀ- 
χπήῳ ἄν 

"τ Δ 

πιρ' 9. Ὁ Ἔν δοΣ 
ογαντί οὶ 

ἀπερο 

-ο 
20 αἱ ταν Δ" 
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ναυμαχίαν (Ὁ) χερχυραῖοι {, ' 

σαντες Ἐλὶ τῇ λβυχίμνη,τῆς κερχύφφις οὖν 
᾿ Α ι δὶ ν εἰ 9] ζ ἊΝ 

χρωτυείῳ, ες »ϑὺ ἄλλοις οἐς ἔλαθον αἱ 
» ! ͵ 

χμαλώτος αἰπέκ φναν ; κορανθῖοις δὲ δύ: 
φν τ ᾿» Ὁ κ“« ! οι 

σαντες Εἰγϑν. ὕφερον δὲ ὅηψ΄ (κοράνϑιοι 
᾿ ε Π " ; 

χαὶ (Ὁ ξύμμαχοι ἡοσηρϑῥοι ταὺς γαυσίν, 

αἰεχωρυσὸμ ἐπ᾽ οὔων, τῆς θα λέάοσης ὧ- 

πασες ἐχράτοιωυ τὴς χα τ᾿ ἐκῴα ζὰ χω- 

εἰα (ῶ χερκυραῖοι, νὼ 'πλθσαντες ἐς λυ 
͵ » “ωὍ" - ᾿ 

κα δα, πίω κορανλίων ᾿ἰποιχίαν, “τὴς γὴς ἔτ 

τεμον, 'χαὶ κυλλζωϊωυ Ὁ ἠλείων ᾿ ἐχήνφον 
.»" « “ὩΣ Ι! ο. 

ογεωυσαν, οΤ] γᾶνς ΧΟ χαμαί 
πες 

4, ἴοῖς χϑθανλιοις" “τῷ τε γεόνου (ὃ πλεῖ- 

ζον ᾿μΟ  τίω ναυμαχίαν ἐπεχραοιω τῆς 

θα λάοσης, ἢ τοὺς δ Μ᾽ χορλνθιων ξυμμά- 

τρις ϑις Ὠκπλέοντες ἐφ ήοον μέρος οὐ κο- 

εἰνθιοι "αἴξ εόντι το λερει πέμψαντες γαῦς 

ᾧ ςρατίαὶ, ἐπεὶ σφώ ̓  ξυμμαροι ἐ- 

πύνοιωω, ἐφρατοπεδούοντο Ἐχὶ ἀκτίῳ, χαὶ 

᾿καξξὶ Ω χειμέρλον τῆς ϑεσωρωτίδος, Φυ-- 

λακῆς ἕγεχα τῆς τε λδυκαδὸς ἡ τ ἀλ- Ο 

λῶν πόλεων ὅσοι! σφίσι φίλιαι ἤσθρ. αἰ- 

τεφρατοπεδόζτογ δὲ καὶ (Ὁ κερκυραῖοι 

χὶ τῇ λθυκίμνη ναυσί τε κσὶ πεζῷ. ἐπέ- 

πλεόν τε σέσέτερρι δρλήλοις, δνλαὶ Ὁ 

θέρος τῦτο αἰτικαϑεζόμϑρμοι , χἀμκῶνος ἧ- 

δὴ αἴέχω ρῆσαν ἐπ᾽ οἴκου ἑκάτεροι. 

4 Τὸν σγ᾽ εὐταυτὲν πόρτα Τ' μ᾽ Ἑναυ- 

μαχίαν,ὶὼ χν ὑςερον,οἱ χορλγϑιοι ᾿ὀργὴ φέ- 

οϑντες τ πσοβς κερκυραίοις πολέμων ὐγαῦ 

ΣΕ 

ΤῊΝ 1. 15 ΗΠ. 15 1. 

σπαῖον ςἡ-- Ἀ ρρληὶ » Οοτογτοηίο ττορμαιπι ἴπ. 

Τιριυςίπηπα Οοτογγα Ῥγομ πο Ο 

{ἀταούαητ οατοίαις οαρταὶδ πεςα- 

τἰς, ΟοΥλπτϊος νἱηξῖος αὐϊογυαγαητ. 

Ροῦ μας» φυμπὶοτίητδι! (οοήαιε 

μᾶθλ}} ρσαϊο νἱϑδὶ ἀοηλαπὶ το ά 1". 

(ας, Οοτογτοηίος οπιηὶ οἰἶγοὰ ΠΊΔΙῖ 

ρουϊτί (μμτ, πδυϊραηπτέίαιις ἰῃ ᾿μοαςας 

ἀλ (οτπτβίογαπι οο]ο ἢ 4 Π1» σΎΌτΣ 

εἴτις ρορυατὶ ἔτητ : ὃς ΟΥ]]οποην ν δὲ 

ἐσαας παμα]α ΕἸοομλῆιπι» ἰπςοηάο- 

ταητ» φυὸά παιος ροσιηίάίψις Οο- 

τἰμτ 5 ργαθυμἴοητ, Ας ΡΙαγίπο ἃ 

Ρυρμα πδυα]ὶ τοπροῖς πλᾶχς τομπο- 

ταης. Οοτητηϊογάπιαας (ο οἰ ἰδ λάπα- 

αἱραηάο οαἰαπλίτατος ἱηξογοραμτ ἀο- 
πὸς "εἰγοιπασλ ἰαηι αἰἴζατο; (ὐοχίη- 4 Περιόντι τῳ ϑέρει, 

Δρρεΐοητς γεὶ ἰη- 
ἤκδπιο αἴδτε. γε 
ϑ. μοὶ. ἐχροηῖς. 

τα! » Ζαιιηι (Οοἱἱ ἐρίογαπι ἰαδοχαγόῦ 
πδαΐδαβ ἀταας οχοζοίτα τα ἴο οαἶτα 
ἴῃ Αὐῖο ροίπογιητ» ὃς οἶγοα ΟὨίπλο- 
τἴππι ΤΒοίρτοτί 4ἰς. [ιοιιοαά 5 ταῖδῃ - 
ἅἄα: σαὐ1. αἰϊαγύιπλα; οἰυτατα πη» αϊ15- 
οὔσας {παγατη ραστιηι οὐδῆτὶ (ὐδτ 
(Ἰγαμχοϊατὶ ἔπας αατοπι ογερίομς ΟΟΥ 
ογτοηίος ἴα Ἰμοποίπιμα Ὡδυΐδας ρος, 
ἀϊτατάσις. Α΄ πομττίβ ἐπ αἴτοσοβ ἤδαί- 
σαπτθιιονίς ἀ δαἰτγίμίςου (ςἀοητίθιι5, 
Ἦας αἴζας εχιγδέϊα οἰξ :ἀρρετεπιέαας, 
ἴση ἤγοητο; ἀοηλπη ντοζῆτς γεποῖς 
ταμτ, 4 Τοτο οο ρο!Ἐ ριιρῃδπι δὲ ἰη- 
(φαςπτίαπ πο Οοτίητδί ἱπάϊρηὲ ἐα- 
τοῆτος ἰᾷ Βοϊαπι οὐπὶ Οογογτοηῇ- 
Βυ5» μᾶπιο5 φοτηρεροζιητ» “δ χοθιν 
{{ΠΠπλᾶς φυσίχας Δα οἰαίϊομα ἰηΐ 
Χογαποςοξοητος οΧ ΡΕΪοροπηείο γς- 
Ὠλῖσος » ὃς οΧ το χα Ογαοία (Ο]1ςὶ- 
ταῦτοβ πιεγοοάς. Οὐοπα ἀρράγαϊι πὰ 
αάϊομτες ΟοΥογγοη 5. Ἐχτιπιοίςο- 

πηι, χαὶ παρεσκθυάζοντο ζαχρῶτι- Τὴ δαητιυίρρε 4! ΠοᾺ εἴης ουπὶ ]1-- 

ςα γεωΐν φολον, ἔκ τε αὐτῆς πελοποινήσου 
Β, 7ὔ Ν "Ὁ γ} ε ' “ὖν " 

γείροντες χη Τ' ὠλλης ἤώ σέἐρεέτας, μμι- 

εϑώ᾽ πείθοντες. πονϑανόνϑμοι δὲ χερ- 

κυραῖοι Έ αἰ ϑασκθυζω αὐηδμ, ἐφοξοιοῦτο, 

χαὶ ( ἡσὸμ γ᾿ Οδεϊεγὸς ἑλλιζωύων ᾿ ἔγασον-- 

δὸι, ἐδὲ ἐπεγρακᾶντο ἑαυτοις οὐτε ἐς Καὶ 

ἀϑίωναίων ατονδας, ὅτε ἐς (αὶ λακεδα)- 
’ » » δ᾽ “.» -“ «ς δ 

μονίων )ἔδὸ ξεν ἀῤζις ἐλθοῦσιν ὡς ζοις ἀ,9η- 

4ιο ΟΥχοογαπη οδξοκἀετατί, φιὸά (τ, 
ποῃ δάίοτρηςης ποαας ΑἸβοηίεα- 
ἤσπη ποαις 1ιΑοοφαπιοπίοσιι ἔσο- 
ἀεγίας. Ὑημη, ἴταᾶς εἰς οἱὲ νε Α- 
τῇοπας ἱγοης δά σοπιγαποπάδηι {0- 
οἰοτατοπη. » τοπταη ἀήπιαας αἰ ααίά 
αὖ {ΠΠ| ̓ πηροῖγατς {0 411. Ἠΐ5 ςοπι- 
ῬοΙίβ » Οοτίμτμ!! πγττῦς ὃς ἱρῆ. Α- 
τπομᾶς ἰορατίομοπι» ααα ἀϊσογεῖ πες 

γαίους, ξυμμάχοις "ἀμέοϑαι, ὠφέλειαν να πειρίοϑαι ἐπ᾽ αὐνὴννλ δδοίσκεοϑαι. 

ΦῈΣ παιααὶ οἰαῇεαν 
τ ἐρτερίὸ 

τ τη γοχοσγμηῖο 

Θ3 κοράνλιοι πυλόρϑμοι Οὗζαᾳ,ἦλϑον χα ἀϊρὶ ἐς ζιὶ ἀϑήνας τρεσξϑυσόυϑμοι, ὅπως ὦ ον 

α Τῆς γὺς ἔτεμον Ἰα ἢ ικὴ καὶ σαύταξις. 
β Καὶ κωλίὠϊωῚ ἄλλη κυλλίωῃ τῆς δῤ- 
καδίας. 1. Ἐπίνειον] δ ήνειον δῇ) πόλι-- 
σμα, θαλάσσιον, ἔγϑα  νεώρλα δὰ 

πέλεων" ὥςπερ ὁ 3ειραιαίὶ ἢ) ἀ ϑίωαίων, 
καὶ νὶ νἱσαια τῆς μιαγαρίδος, διωώασαι δὲ 
Ζ:ἢ παντὶς ἐμπορίου καὶ αὐδαϑαλαοίου 

χεήσαιϑαι τῷ ὀνόματι Τύτῳ, ὃ νωῦ οἱ πολ-- 
λοὶ καΐάξολον καλοῦσι. οἱ Τοῦ τε χρό- 
γου τὸν πλέϊφον 1 ἀεὶ Θουκυδίδης τὸν πλᾶ- 
ζον ῤσενικῶς. εἶ ἸΠερλόγτι ]ὀνιφουμέμῳ. 
ζ οἱ ξύμμαχοι ἐπένοιω } ὑοῦ δα κερ- 
κυραίωγ. ἡ Περὶ τὸ χειρί φκον ]ὅτω κρι- 

πιορατοπεδὲεύοντες. 
ὀργιζόιϑμοι, δι τὲν πόλεμιον δ᾽ κερκυραίων. 
κ Οὐδενὸς ἑλλίωων ἔ γαπογόοι Ἰόκ ἐνεγρώ- 

λῶται ὁ τόπος. θ. Αντικαϑεζουϑνο!] αἦν 

, Οργῇ φέροντες} 

φησαν ταῖς απονδεῖς. .λ Ἐγαπσονόϑι 1 φί- 
λοὶν κυρίως δὲ ἔγαπονδος, ὁ υἰπὺ πολέμου, 



ἣ ΤΉ 835 Καὶ ΡΠ ΕΝ δα 23 
δὶ ἀρροὐναν δά Ὄαληνῦδαι Α μὴ σφίσι ποοὲς πω κεβκυραίων ἑποη 
δάϊοδξα ἱπυρεάιμπξηῆτο οἴει “ποτ δ ἰα δ οὐδεν δεν φενλνέι.. τ γὼ 
μὰς δε Πατιν ροζογοης αὐδιετίο ῃο. ᾿ αὐ δμ ρους γρυρθμον, ἐμθκόϑιον γέ ὥόων 
ταῦαε οδάϑα ςοποίομε πὶ ἀϊερια- ἩΔαΡ λεϑαὶ ῷ ἐβένου ἡ ἤ βιουλούται, κα 

τίοποπι νεπογᾶτι δ (ογουγοηίος α]- ζαφασης ὃ ὠκκλ)οίας, ἐξ αὐτιλογίαν ἡλ-" 
ἀεπιίη σης πχδάστη ἀΐχετε, ΡΑκ ϑθ0γ χὰ (ὦ μϑρ κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε, Ἷ 
Ἑ 9 τυνί ἢ Αἰπεμίεηίες , νὰ 4] "εχ- “ἰὐκ λιο ὐμοηγήδος, ϑυτρωηδ αὶ 
τοσγῆοβ δάευηῦ ντί ἀιρπαάἀτηο άπ τη ᾿ ἡρὲ “ ἡ ἜΝ 
παπο 05} ππρίογοπε δυχήϊαπι, ἃ δρεργέσίας ΚΕΡΘΝ » ῥαῆτε ξυμμαχίας « 

"ωραφειλουδρης, ἥκον ζω ρα σοῖς ἀξ. ὦ ἢ ποροοῖ 

λας δχικουείας ( ὡς καὶ ἡμεῖς γεῶῶλ) «ἔλεξας 

 Εϊηϊείπιος. 

πόας πιᾶρῃα ἰρίογΠ θεποβοςη- 

γης.20᾽ ὸ 
τα 48ε (ο οἰεἴλ5 τητεγοεἀατ,ἀεπιός- 

δεησολϑῥοις, αὐαδιδούξαι παρε τον, μιδίλι- « πεῦσοφας 
ὁ Μαχἰπιὲ αυϊάεπι, (γὅτ ργιτηὴπν ἢ πο 4 πη ΧΙ πτστη οἰ, 

ὁ 4υα: Ροίσιιητῖ, νΈ1}Π [ὅγε ἡΠι ἃ φνένης ἐὰν ΑΕ ΡΊΔΩ ; ἐξ γῆν 
Ῥοεμμε: παταῖλαβ.» σοττὸ πο ἄαπηπο- ΚΒ σῷ υϑι, ὡς χρὴ ξυβεφοδαι δέονται, εἰ δὲ μυὴ, «᾿ς 
(1: ἀεϊηἀς ἤγπιδπη {δ εἰς ργατίάπι μἃ- ὅτί γε σέχ δλτζημια' ἔπειτα δὲ, ὡς χαὶ Ἔ « 

Ἔ ᾿ς Βίειτοϑ, Βογαγῃ ἢ Ω18}] ἀοηιοπιῖγα- ᾿ χάριν ̓ βέθαιον ἕξουσιν. εἰ δὲ ζούτων μυ»δὲν 
ς Ραν εἰ ποῃ ἰταζεὶ. ἀΟΥΪητ, Ὡς ἰχαίσδηταῦ ἢ πο ἱπηρο-. 7) ἐκ ἢ δ κγο νι παν, ΠΡ 
είν ἱπαϊβπὲ ἔτ ἐλ δείῃς Πα νοτὸ ργοβατιγοοίςρ- “τ ῬέΡ ἜΤ ΡΡ γἰζεοϑ μόνον μας 

Ἧ τητος νοδὶς Οογογγοηίος»Δ ροίζοεη- ὠτυχῶσι, κερχυροίοι δῈ μ τῆς ξυμμα: « 
ἀλεοίδ ἀυτεπιντῖ- 44 ΠῚ ποϑ(Ὀοίετάτοτη Πηογαητ, 6- ἡίας τῆς αἰτήσεως χαὶ ζωῶτα ππιςεύοντες ο 
ἐπὶ τηἰτυταπι πο- ἢ]} {τὶ Ϊ ,ς»ν ; ! δ το, τὴν πα ΤΉ ΚμΑ ΠΙαπὶ ποίξγαπι » νη ΑτΒςηἰ δ, ἐχυροὶ ὑμῖν “ἰλέξε ΔΆ; ὠπέξειλαν ἡμεῖς. 

εὐπι ἀρυά νος, ἀν. Δ τΕΠΔς ἢ οδ ἴταπη, ἱγαρυαίοητα-. ,.- Νλὰ “αι, μα ιν; 
ἔῶπι ὃς «οποπιοάιιι ΤΕΠῚ οἵξ νος ἐγαδὶ αοία πη, ποδί ηρῆς Ὁ Σ ὁ. Ὁ αὐτὸ οὐτέτηρδυ μία, ὭΡος ον 
πος ον. κἰμνόν᾽ το ἀκχταποίππι. Ουΐρρε ααστα ἡπη- “τε ὑμας ἐς τίου χρείαν ἩκκῳΨ ὠλολον 5 1) ἐ6 ἐὲ 

ἱπεοπηταοίμρ;.»γ,46 14π| Παξεομ5 σα! πλπι(οονο- (ι ἡμέτερα αὐτδὸ ον 4 παρεντί ἀξυμι- ὦ 
“λιπο, Τπητατὴϊ πεσγίπτας, πππ6» ἐἃ ἄς σαὰ- Ὁ νι ὐςμ ρυάθο ἡ ϑάροε τα ΑΝ ἀν  οει ρον. ᾿ξυμμαγϑοί πε γὸ σδείξνος “τὼ οὖ 

(2 ἀείοἰδει 14. δὲ110 φιοά σμπ (ο- Φ Ες ξ "ι τ, " Ἐς ΤΡ τ 
τι ΠΕΡ Ια ρον πῆι» Αἃ οὐδ ἀλπὶ αΐο- τῷ ασέστοῦ χξοιῷ ᾿Εχϑυσιοι νόμοι, ὰ 
τατῇ Ἰδοϊεξλτοπι νοηίπηις. Ἐχ Πα γεο ἄλλων τούηο δεησύμυϑροι ἥκουδυ, χοὴ ὧ- « 
ΠΝ γε τά νἱάεραταῦ ΓῊΝ εἴε κιᾳ ἐς ῷ παρόντα πόλεμον χϑοανϑίων ἔς: « 
Ῥυπάσητία, , ΠΟΙ. σα ΠῚ ΟΧΤΟΣΙΣ ΤΟ οῖο- νου δὺ᾽ αὐτὸ "χα τὲ εἰ δέ 5 καϑί- 

“᾿-ὧἱ κὐ χὰ, κ,Φὸ . . Π 4 Ὰ ε Ἷ χε « 2 ἊΝ 

νὰ ᾿ ταῖς Τπἶτα ΡΈΓΙ ΟΠ ταγ! » 14 παῃς ἱπηργα- ΓῚ ΠΡ γδ φημ Ἂ ἐν κω σα φδι" 
μὰ, ον ηιδίογωπι ἀεητίά ὃ. ᾿ἸπΗγηγίτατί ἄστυγ, Ἰὰς 7 δὺχ» πε ἡρδι κἀκ κα σωζ  ϑϑξισὴ, ὦ. 
ΠΝ Οοηπτηϊοσιιπν οἰαεπι ποδίς δε- Ὁ μή ὧν ϑλοτξζα ξυμμαχίᾳ “τῇ τῷ πέι 

ἡρόι τε τοήδῃ Ἰρῇ ΡεΓ ποίῃιει ΘΝ λῶν γγῶμο ξυϊκινδγω ϑύειν, νει ἀἰξουλία ι: 
Ῥεϊσυϊγ5:.Ὁ ν Ὁ] ᾿ηΔΊ ΟΣ  Δρραύδτι δέ Υκὶ μὰς Ὁ πο διλδοιδὲ 

ὸ »" χ ᾳ ὡ ͵ Ὡ Ἐν 

ἃ Ρεϊορδπείο διὰ τε! φυς Οταεία {12- ὦ ἘΠΕ Ἐ Φαννο μϑρη πὰς αϑρ νύν ἃ " 
ταῖς ΠΟΙ ἐπ πος νοπίγεν φογηθηῖος Το ϑμὴν γαυμα χίαν αὐ καϊα μόνας αὐπεώ «ς 
εἴς ποίξγας ταητὰπι νίγος Π] ἐπηρα- 1) σεέμεθα κορανϑίοις. 5 ὃ ἀείζονι Ὥρα -ς 

τῸ5.» δὲ ἢηγ8} ΤλΔΡΠΌΠῚ ῬΕΥσαΪ μη. σχβυῇ ἰστὸ πελοποὶγήσου νὴ τῆς ἀλλης ἐλ- 
ἔοζς ἢ εἰ {δ είαπχαγ : πεςεῆξε ΒαΡο- ἐς “ἐφ᾽ ἑμαξ δ τε ποτα 

λοθὸς ἐφ ἡμας ὠρμίζευται,, χα) ἡβέεις οἴ-- 
-“ » “..» 7 

δυώδατοι ὁρῶυϑμ ὄντες τῇ οἰκείᾳ μόνον “δὺ « 
͵ ! 4 δ , ᾽ν » ε ΑΝ νάμει ἰδ )μέοϑαι, ἢ ἅμα μέγας ὃ χίνδυωος εἰ" ἐσθμεϑα "αἰ πο᾿ ἀδοῖς" αὐαξιη «« Ἐν ἐπ᾿ αὐ- 

' : ; ἱ σοῖς" Υ̓ » 

καὶ δεομεϑα ἡμεῖς, καὶ ὧν, εἰ ὡρὶν ξυνξ- χάραν. ε Βέξαιον]τὸ βέξαιον,ϑηλυκῶς. 
μιωχοδεϑρ 5. ἐμάλλορμϑρ νωῦ. βουϑείας δ'πο- ζ Κατατήσοισιν ] ἐποδὲίξοισιν. Τουτέςιν., εἰ 

-- 
« Δίκαιον, ὦ ἀ ϑίωαἾοι 1 οὔτε ψεργεσίαν 
ἐφείλετε,ὦ ἀϑίωαῖῆοι, οὔτε συ μμμκα χίαν,, ἢ 
ἡμῶν, ἢ Οἷς κορανϑίοις. δίκαιον ϑωώ ὅ8ι οι 
τοὺς Ὀιούτοις ἥκοντας δεῃσφιδύοις ὅξηκου- 

᾿ς ριας σοῦ τον αὐ αδοθΡδαξ αἱ ὅτι μιάλιφο συμ 
ται. Δίκαμού, ἱτὶ τῷ δύὔλογου. 1 

ἡ κερκοραΐου δυμινγσεία μᾶλλον τὸ συμ- 
νέρον πραδαλλεται παρ τὸ δύχαιον' ἡ δὲ τῇ 

αὐ τ Αἀνρίμ πὸ συμ-- 
φέρον. 7 ἡ χρράνϑιοι σύμμαχοι ἤσαψ, οἱ ἢ 
κέρκυραῖ οἱ γαῦς. εἶχον ἑκατὸν ἐΐκοσι. 
β Τοις μήτε ἀμ εργεσίας 1 ἡμαξ τοιὰ κερκυ- 

ραμοίς, γ Παροὶ ζις πέλαε] πέλας τῇ 
γιώμῃ" οὐ τὸρ ὅξιν καὶ κέρκυ ροὶ πέλας δῇ. 
ϑκυαίων. “, Ος καὶ τίω χοίρκν} Ὲ αὐτί. 

Ὀιαῦτα ὑπὸδὲ ἰξφισιν ἑαυτοιὶ ζηϊδντας, δὴ 
τυχεῖν ἴεν αὐ ἄξιοι" εἰ ὃ μὴ, ἰποτυ Γ,αυύ4ν.- 
δεικνύρισι σ᾽ ἑαυτοιὰ ἔχοντας μῶρλλον χῦ- 

πα,καὶ δυκαίως ὅητυ χεῖν ὧν δέοντι. 

". Μὴ ὀργίζειϑεωι Ἰυπὸ κοι νοὐὗ τὸ δίκαιον. 
8 Κερκυρᾶγοι δὲ]τὸ ὃ αὐτὶ τῷ τὸρ. , Με- 
πὰ ὦ ξυμρ «ᾧ αἰτ. ἡωρτὰ « αἰτήσεως σύμι- 
μαφαζς κ Τετύχηκε δὲ } δεύτερον ὅτ» 
χοθροί μῦν, λ Τὸ αὐτὸ δηητήδευμα τὲ 
ἰδγοτσρριγέιον ξὶν καὶ ἡσυχάζειν, λέγει ὅ2}- 
τήδευμιω, Αλλως. Ἐ)Φ δὲ δη:τήδευμα, ἐϊα 
ποῖμα τὸ αἰ ρξὶ θαι αὐτοι ἕως γωῦ (ὡς κα-" 
πῶν φησηκήδενὶ ξομυμαχεῖν. νωῦ γὸ, φησὶ, 

᾿λαύφν, δ ποτυ Γγαΐουδν. μι ΤΙρός τὲ ὑμαξ] 
ὅσον ἐς τίω κρίσιν τώυ' ὑμετέραν. νἘσμα΄ 
μαχοί τε γ] κα ϑὺ ἔρημοι ἐσμιὲν ξυμιμια-- 
“μας. ἕ Πρότερον σωφροστιύη }κὶ ἰδγωτείαν 
καὶ ἀαυροι γιλδώη. ο Τῇ τὸ πέλας 
γώμιπελλαίκις ἀἰδύκῳ ὅσῃ, εἰ Χτ' πατέρων 
ἢ κδ' προδ ορατόύοιεν. πὶ Τίω κδὺ οὐῦ 
χοίγον ἡσθϑοίμμον.. ρ Τενουϑρίω ναυμια- 

“μώ Ἰλείπει ἡ κατά. σ᾽ Ἐφ᾽ ἡμαῖ} κα Ὁ᾽ 

ἐδ, σα Δευάμει δυῆν ἔοϑαι } δ κοες. 

ξανθίων. ν Ἐσύμεϑα ὑπ᾽ αὐπὶς οἱδ "οὴ 

ἡὶ σιώταξ ις »εἰμὼ χαασὲ σοί, ἤγιου, εἰ δονλὼ» 
ϑείημὴν αὐπὶς. 



ἐ δὲ 
ῃ ᾿ 

24 
»χὴ ὑμδὰ κα ἄλλου 'πῤμτὸς ὑχτλουείας 
-ν δεῖοϑανγ' χαὶ ξυγγώμ εἰ μὴ κζτ' καικίας, 

» δόξης δὲ μᾶλλον κζοτία., τῇ 69ν 

»᾿ἀωραγμοσέῤη εἰγαντία Τλμῶμϑν."γε- 
᾿ τ οὦ 

«δω 

ον γήσεται ἢ ὑμῶν πειϑομϑμοις καλὴ ἡ ξιω- 
7 ᾿, δῷ ἃ ͵ 

ἀπμφαίατ, τολλ οι ϑεήμετερας γεβ ας: 
»΄πρῦϑτον μϑὺ ὅτι ἀδικουμϑροις,  ὅχ ἐτε- 

»» 49ες βλαπήοισι, τέο ὕχικϑειαν ποιήσε- 

»ὃε ἔπειτα, ἰξ ἐ ν ̓μεγίςων κιγδχου ϑύογ- 

» ζεδέξάρδμοι, ὡς αἢ μάλιςα μετ᾽ ἀἐι- 
»»ἐμγήφου ὁ μξοτυξίου πίω χαεν κατα ϑη- 

»» {3ε. γαυτίχϑν τε χεχ τήμεϑα,πλξὼὺ Φ 

δυῶν, πάτον. χαὶ σχέψαοϑε ηἷς θύωξα- 

,» ξία απὸνιωτέρᾳ, ἢ εἰς τοῖς πολεμίοις λυ" 

., περοτέρα, εἰ ἰὼ ὑμεῖς αἢ κατϑϑ πολλῶν 

ἜΧ κα γαίρατος ᾿ ἐτιμυήσειαϑε δευα- » ον ζνΣ χα χάριτος " ἐτίμη 
»» μὶν δ μῷ "πϑοςϑυέσξ, αὕτη παρεςῖν αὐ- 

., τεπάγίελτος, αὐϑυ χινδυυύου χαὶ δωπα. 

»» Ὡς διδὸ ὗσαι ἑαυτίω χα πσοοσέτι φέρου--: 

.» σοι ἐς ϑρζοις πολλους, δ᾽δετίωυ οἷς δὲ ἐ-: 

Ἐν ε ττὰ ὐβ μρα έν τυ μβυν, 
» 5», ΄ ΠΣ Ι 

Ὁ" πρίν.» ὦ ὦ πϑὸρτὶ γξόγῳ ὀλίγϑις δὴ αμαι παν- 

» ᾳ ξιωέξη: χαὶ ὀλίφρι ξυμμαχί
ας δεόμε- 

»Υοι, οἷς Ἡχικα λοιῶται, ἀσφάλειαν αὶ κό- 

»» ὅλον οὐχ ὅσσον διδόντες ἢ ληψόνϑροι πα- 

»» δα γένονται. (ἢ) δὲ πόλεμον δὲ ὁγαῖρ γοή- 
ον φημι αἢ εἴηνϑρ, εἴτις ὑμδμ" με οἴεται ἔσε- 

7) εϑαι,γγώμως ἀμδδ τίνει, καὶ Οὔκ αἰεϑείνε- 

»» Ται τοῖς λακεδαιμονίοις φόξῳ τω ὑμε-- 

»»τερῷ πολεμησείονζᾳς, χαὶ τοις κορανθίους ΤῸ 

»»δεώϑαϑῥοις “ΞΡ αὐτοῖς, καὶ ὑμῖν ὀχθρφις 

᾿ς» υᾷς, χαὶ πσξοκαζα λαμθανονίς ἡμᾶς 
οι ἐς τοὺ ὑμετέραν "Ἐχτχείρησιν "ἴα 

» μὴ τῳ κανῷ ἔθει χατ᾿ αὐ μετ᾽ δλλή- 

»» λων φῶϑμ"᾿ μηδὲ δυοῖν φϑασαι αοὐϑτω- 

᾿γ5) ΟἿ᾽) ἡ κακῶσοι ἡμαξ," σφαξ ἀδοις βε- 
.» (ανώσα δ, ὑμέτερον δὲ γ᾽ αὖ ἔρχον ἕωρο- 

3) τερῆσου, μ μϑὲ,διδ ὕγτοων, ὁ μδ δὲ δεζα.- 

Ο ἀεπι»τιπι ἀρὰ εος 4πὸς Ῥγοτοχοτίτ, 

ἸΗΝΟΥΌΙΌΙ5 ΗἸ51Τ7. 

πιὰς ποβ ἥασαις αἰαη ἄς ΔΙΧ νης 

ἄοεσυηαας ἱπιρίογαγε: “ντίαις νοη]ὰ α δε μοκῶν δεμὶ 

ἀϊρῃὶ ἢ» φυοά λητοὰ ἤοη ῬΓΑΙΠτΑτΟ το ργοδίτατε,ίε γγμῶ 

(ωἃ ορίπἰοπίς οττοσε Ροτίμδ' ἱΕρες εἴας ορίῃίοπίς οτος 

ῸῺ ἐφοίηγι8.» 14 πΠς ΘΟΠΓΓΆΤΙΟ ἀιι- τὸ» ξοδερατια τ μῇ 

ἀεαηγι». Οὐδά ἢ πος ἀυιάϊογῖτίς» μο- ἀυάεπιαρι. ὐπὸ 

ποῖα γοδὶς ἃς δόμα οχ τες ἡ ἢ 10- ὁ Πορὶε ξυμμαμία. 

εἰοῖας. ποίξσα: περοῆϊπιατιβ πχαϊτίς ἐς ἢ ες πππόρ, 

ολυς Ρυϊπχὴ πη» ααὸά ἰηϊατίατη ἀοςὶ- 
Ρἰσπτίθις πη ἐιοἰοητίδιις οροπι ἔο- 
χοτὶς : ἀεὶ ἄς» φιὸά εο5 4 1 πηαχῖς, 

πλαάσαπιτοζατη ἀπ οτίτηοη δἀάδαςαῃ- 

ταῖν» χοοίρίοη 4ο » ὁρεπγὸ Βεπεῆοίαπι 
ςοἸ]οςατίς» αἴογηλο ἀρμάπος το Πἰπλο- 

εἷο Βε φαίη οἰαίΐετ (ςουπ μιν ο- 
ἤτγαηι ροληιάεληναδ πηαχίπιδπη » Οοῃ- 
ἢάογαις φιαηδπη γαυῖοσ οοοαῆο νε- 

{γα ρχοίρεχιτατίβναυίεν ς Βοίειδιις ττὶ- 
{ἰοσῦ εἴς ροῆῖι» απλπι Βα ρει ρο- ; 

τοητίαπι; " {ιαπη νο5 πηᾶρπας ΡῬοοιι- ὃ Ουππι γοδίς αἀ-᾿ 

εἷα ἃς ῥγατίᾳ ἰοςο αἰ πιαίοτί5, ΥἸτγῸ λα’ ὌΠ 
νοδὶς ἃ ἀοἴϊπε αταας ΟἸΟΥΤΙ οἴτγα Ροτὶ- ἡ. Ὁ ΓΡΉῊΛ, 

οα]α οἰττάιις {ππιρτὰϑ : αθογοητοηι, 
ριάτεγοα ταηι ἀρᾷ ρ]ογοίαας ἰαὰ- 

τἰς ρτατίαπηντατη ἱρῆς νοθὶς γίσοηθσ 6 ᾿ 
οσππέϊα ρογραιοὶβ ἐΧ ΟΠγηἱ Πχεηηοσῖα 
Ῥατίτον σοητίρογιητ: ραπααας οχεῖ- 
τοῦαπτ 4] ἃ φαΐδιις ἰο οἰοτατοπη ΒΟ} 
Ρετούςηῦ οἴάοπι Ἰρῆ ργαϊαγοης ποπ. 
πλΐῃις ρυα ἢ ἢ] ὃς οὐμδίποητὶ αυὰπι Ἶ 
δοοίροζεητ, Ουὸά ἢ φαὶς δοϊαπα νο- 
δὶς (ἴῃ πος αὐτεηλ ντῖϊοβ οἵϊε ροῆα- 
ΠΊ15) Πὖ ᾿πηπηϊποῖδ ορίπδτιγο ίδρο. τ΄ ἢ 
(τὸ ΚΠΠταγ ορίπίομς : πος ἰητο Πρὶς 
ἃς 1ιλοςἀαπηοῃΐος πιεῖα νοι ἐρε- : 
δατε δὰ Ὀε τ» δ Οοτϊητηϊοβ οι ὦ ὶ 
ρεγίς να!άος ται νοδἱβ ἰῃἰπηῖςος»,. 
ΡΙσοςςιραῃάο π05» αθβοξίαγε νἱδη, 
δὰ νοβἰῃααλάοῃ ἀο8, Ὡς ΠῸ5 σοηλλα- 
ἱ ἴῃ ἰρίοβ οάϊο πυυταὸ ργαΠάϊο ἢ - 
πιμ5» Πένς εο5 οἰτογαῖγα ἔρε ἔγαεγο-. ον 
Πλα Κατ ποσεη αὶ ΠΟ Ὀ 15, αατ εἰρίος 
φούτοθογαῃάϊ. Οαο5 ρΡγαποηίγς » ὅς. “ἢ 
Ὧος5 ἰὴ (Οοἰεατεηι τεςίρογε δος ρο- 
{τεητος » δζ ἰη ἢ άϊα5 δητιςίραγε Ῥο- τῇ, ἈμΒΠεν αὐ ροτα 
τις. ιλτι ἢ ἀιλητίθι5 οομττὰ π-ἃ ς΄ .. 
ἢάϊατ!, νοῖγα της ρατῖοβ. Ουδ ἢ 

»»Λϑῥων τίω ξυμμαχίαν ᾧ ασεϑεπιξσλϑυφναζοῖς μᾶλλον ἢ αὐτεπιξουλϑύει: "ὦ δὲ 6 ᾿ ι- 
Ρν ἢ ἮΝ 

« Α'Ὡραγμοσιώη )ατααξίᾳ. β᾽ Τενή- 
δέται δὲ ὑμὴν Ἰόντεῦϑεν οἱ ἀγῶνες. Ὑ Κα- 2... 

λὴὴ κ ἡ ξωωτυχα 1 συμφέρουσα καὶ δῆντυχα 
τῆς χρόας, ἀν) Ξωυτυλα χε ἐαςἼαῆοι- 

φεατικῶς ἡ χρέα. «ε Πρῶτον μδρ τὸ δὲ-- 

χαιον, ορῶτον, ὥς οὖρ οἱ κορίνϑιοι. 

3 Μαρτυρζου] μαρτύρλον οὐδετέρως λέ-- 
4 Στανιωτέρᾳ ἢ μιεγίςη. ζ, γὸ καλὰ 

καὶ χχεήσημα,, ασαΐ μα" δὲ χερείονα νικᾷ. 
κ ἘΪ[ὠ ὑμεῖς αὐ ποὺ πολλῶν χοημώτων 
αἰτὶ πολλῶν αὐ, ὦ αὔδρες ἀϑιωαῖοι, χη- 

ν Ἱνα μυὴ τῳ κοινῷ ἔχθει 1 ἜΡΥΤΙ ΡΝ 
ἤχριω ἵνα μὴ κοινοὶ ἐχθροὶ ΦᾺΡ κορανϑίων 
ρόμδροι. ᾿ξ Μηδὲ δυοῖν] ὁ νοῖ Ὁισδ-" 

πο γ ὦν ὑαξῥατῳ, μυνδὲ ἐποτύχωοι δυοῖν, 
ϑατέρου, ἢ φϑοίσαι ἡμαῖ κα κῶσει, ἢ ἑαυτοῦ 

γ- ν μ »" μάτων ὑμαῖ ἑλέοϑαι νομίζω. λ Ἐπιμή- Ἰ τοὶ βεξαιώσαϑϑα!. ὁ Ῥιροτερῆσαι 74:69: 

ζ᾿ Τίω δβηκουείαν ποιήσεεϑι] ἤρα βοη- ἢ σαιϑε]ἠγρράσατε. μι Οἷς ὀδηκα κοιῦ-  λαζῆν, π᾿ Τών δ] μδν δηλονότις 
γήτετι. Ἐπειτα Ἰτὶ συμφέρον, δεύτερον, 1 ται οιῖ ἐπείγονται ποεὸς συμμμκαζαι. Δ ἢ 

Πβεροηε 



ἢ ποβ σορεὶ] γ7:. 

τ: , - ᾿ -“" ΛΕ ᾿ ἥ 
ἃ Μαθέτωσαι  ἀμαϑεῖς εὸῤ εἰν, δὶ τω 

ΞΎΒΕᾺΚΝ ΡΑΙΝν ὅδ: 

περεης ἀαιτηη εὔϊς πιος σοοποβ γε - Α λέγωσιν ὡς καὶ δίχα)ον ζοις σφετέρως ὡκησί- ἐξ 
εἰρ᾽ ἃ νοδ δ, Πᾶς , σοϊομ ἴα οπτηζ 
τα ποπούς Ῥίοίξαιι! πιοίγορο 
{πλπιν ἢ Πδὲὶ αὖ εὰ θεῆς ἤλτ : ἤῃ νοζὸ 
τλαϊὸ αὐ 11π|ςσοάογς Νοσας ἐΠ1Π} ο 
τε σςοἰοηία: εἐπυίτταηταῦ νὰ [ἐγαϊληξ 
ἡἷς φαΐ το! φαπηταγιίς νὰ Πηξ Ραγςο8. 
ΝΥαπι {{πὸ5 ἰπίαγίος εἴϊς ἰπ πος» Βος 
νεζὸ ραΐδηι οἵδ: χαίρρε οἰτατί 1 14 1- 
εἴαπι ἀς Ερίάαηηπονταπηοη δ. ]]ο πα 
Ἰαογαης οδἱ εξ γε Π]οῦς φυληι τατος. 
Αἰφας μας ας ἰῃ ποβ ἀρυηῖ σορηαᾶ- 

“ Ὑοδὶς ἀοςυπιοητο το (1 05»"1π 41 οἷο νοδἱς φαοάἀαπηπιο- 
ἔπε ἣὲ ἕἰῃ ἤαμάςπι 40 ἤῃτ δά ποῃ ογγαπάμιπι, 4ιοηη- 
Ῥρε βρα γοάμα! ἈῈ Ὡὰ5 ἀθ ἱρῆς {εοεάλτίς , δζ ποδὶς {ὰρ- 
ἐχτεπηρίο πιογέ ρς- δἐἰςίθ65 ργοτίπυς Πρ πεπίατίς. ΟΠ 
Ἰμα ας εαἰπι ργδεισαπ4ο ΒΟ Ιδι15 ηγ!- 

εἰπτὸ δὲ ραηίτεπ ἀα σοπλμηττῖτ, ἰβ 
(λπὲ ταυτὸ ἀορίς Νεσαε νογὸ ἔοα- 
ἄοτα πα νοδὶς σιπὶ 1 ἀσοάἀα πιοῃ ς 
{υπτ ἐτδηροτίς » τοσρίεπ 4ο Π05» 4 
ΠοατχοΥ ΠῚ (0 οἱ  {πηγι15: σαπὶ ἴῃ 1]- 

τ τ χῖρο Οὐ σιν: τ ΆτΥΜ ΕΧ 50- 

ἑᾶ εχ ἔαδεγατὶς τῶ- ΟΙΑΤΊΙΒΝΘ ΝΟΝ 51Τ7ὐ11Γ ε- 

Ρίεγε μᾶυεβ» [ἈΠῚ ΧΙ ΒΕ ΕΙ Αὐ νΤΆΟΚΓΙΒΝΕ- 
Σεϊίαυς Οταςίᾷ 5». δὲ ΚΜ ἀν 

πἰάξεχ νεπηείιν. ἈΙΤ ΑΟΟΘΕΘΡΕᾺκ ε. "Εςοεχιὲ ἰη41- 

'ϑος ἂρ Ββᾶς ρτοροῇ- (( Δ] 5 Ποπιίηίδιις οὰπι τοϊησα 
ταίος ετᾶτς ὅς αὖ 4- 
Πο νπάεοσυπαυς αὐ- ΟΙαοίατα πὶ νογὸ νεἤγογασηῃ {π4}- 
χίπο ἀτοοᾶτ, Ετ ροίξ- ξΟΥΊ ΤΠ» [185 Παι165 ἀΥ ΠΊαΥς » ΠΟΡἱς 1η- 

᾿ -. 5 . 

ἐὴς " ἀσά ρμείαιας, ΓΟ οἱ (Ὁ οἴοτατο πα: οἤοτταγ, δὲ 4112 
Ῥεγίμαίαπι νοδὶς ἄἰς νΠ ἀΙ 11 γε] ίτατε : ὃς ροίζεα ΟΥ̓ ΠλΪ 5 
τὰ [πιὸ ἀβῖπες πιμ!- Ἰοςο ροῃΐ» ἢ οὰ ποθὶς τα οὔάππι 
ἴο πιδίοτν ! ογπηίηὶ. ΔΕ ΠΈΡΑ ] ᾿ 
νος Βα θεβίπνις, εἰῇ ἱΠ Δα] ΟΓΊτίς : απ πη Πγαἶτο πιδίογεπα 
-εχοταμογί πη πὶ σαι νῸ5 ἐπι απ ἀϊ ἤἥππις πα δί- 

ταζί. Νδαν ἢ πος γορε ]οτὶς » ΠΟ Πλΐη ἐς 
“4 8εἀ οἴι)πὶ ζορία5 ον Του Π τλητοβ» πος νοδὶς ἰπἰ ΠηΐσΟ5, ἐχ νεῇτα ἀϊἰτίοπε ἰπη- 
ἤιροτ ςοπηράτατε ἢ- ΓΟΡΟΪ  ετίς : ὃς {{ 5, {αι ν εἰτγ! ταητ πὶ: Ὁ χ δπώς κωλυταὶ ἐ 
ποτ» 4ιας ποη ὥ- τη] ΔΓ; Ποίζο5;ποη (οἰ απ ΠΟ ἀύςος- 
ἄυιπὶ εἰξ : [ςἀ δὺς 
ῬεοΝίδετε Ποτυπε διης,κςἀ οτἱᾶ ργαγορτογος νοξγαγιιπι 
υχ! τες 4υϊ νε- για εἴϊε ΠΕΡ] ρει. 4085 Ποσυααιᾷ 

ἔα βητἀἰίοης , φυτ {εν οεῖς ργατὶρὶ ἤποῦο» νογὰ πὶ ΡΥ ΟΣ  - 
ποδίς υοηυς" ἀυ- τ ἘΝ 5 ς 
τἰπαπν, φυσουσαας θΟΓΟ ὙΠΟ δ ὃ ν οἶἶγα ἀἰτίοης τ δυιτλγίος 
- πιοάο νἱζιπι ΠΠ|Ογαπ Ποσὶ ἀρ οτἰς: αι! πο» 4αλη- 

ΕΥΙΓΓΛΙΓΓΟΓΕ: ΡΟΤῚ - - : . ἡ 4 ᾿ 
βπιαπι αὐτοπιόρειι τ ΟΥΑΙ βιοτίς νο δίς Δαιχ᾿ Πογῦ ἐγδη τ 

“Ζεττε ̓  ποῦς Ῥίορα- ταϊτοῦε δά μ05» ἀρογτς τεδη(Πγἰτέοζο, 

ἴπ' [ϑοἰετάτοπι ογοραΪλπη ΠΟ ὶς ἰΠ (Οοἰετατοπ τοςο- 
τς ΖῚ Ἐ15, ἙῈ ΕἸ " ἐ - 

᾿ ὌΝ ε πο ΟΣ δ. τὸ ἐρεῖς. Ἐχ πα τὸ πιαϊτα(υϑαάπιοάιιπι 

Ἰὶς ἀϊοατυιῦ δ᾽ ν ἃ δκάβολ- 

τίς. νεὶ πιαχί πιὰ» 5ΉΠΠῚ ρΓΟΓίας ο[ξ, ἢ ΠΕΣ 5 εἰ οχίο-. 

2, 

χϑὲς ὑμαξ δέχεα Κα, “μαϑετωξ, ὡς πᾶσοι ἕ- 
ἰποιχία, "δ᾽ »νϑὲ πάφρυσοι μι Τ μζ9- ἣν 

πολιν, ἀδικουνϑρη 5, δλλοχοιὅται. οὐ γὃ ςς 

ἔχι τῷ δούλοι, δλλ᾽ Ὀχὶ πω τδμοιοιζοῖς «- 

λῴπορϑμοις δὴ "ὁκπέμποῖαι." ὡς δὲ ἠδὶ- ἐς 26 ὀκπίμο 

χϑεοῦ 'σειφζγές 691. ἐωροχλυϑέντες γὸ αὐϑὲ ἐἰ τῖτα. 
Ἐχεδαίμγου ἐς κρίσιν, πολέμω μῶλον "ἢ « 

ᾧ ἰσω ἠδοληϑηΐ ζᾳ ἐρραμαζᾳ μετελ “ἢ πὰ ἐἾ- 

ον. χαὴ ὑμῶν ἔξω αἱ πεν μιήθλον ἃ ωρὸς ἥτ « εὐνὴν υόνοι 

μαξ Ὅις Συγίενᾷς δρῶσιν, ὥςτε αὐπάτη τε ΓΡΑ ἐν πολ ς. 

μὴ “τὐϑατεαϑαι αὐτο αὐτὴν, δεονδμοις τε 

"ὧν Ὁ δύϑῴος μυὴ αἰ σουρτεῖν. ὁ γὸ "ἐλαχί “« ἘΞ) 

φας ζᾳς μεζα μδηείας ἐκ Ὁ χαράζει, “οἷς ὦ 
. ογαντίοις λαμξαΐων, ὠσφαλέςατος αἢ «- 

διρωτελοίη. λύσετε 5 δὲ ας λοκεδοι μι8- 

νίων αονδοὶς, δὲ χόνϑυοι μια, μι υ δετέρων «, 52 ὑδετέ 

ὀνζᾷε ξυμμαλϑις. "εἰρη. "ὃ οὖ αὐτοῆς, ΚΟΥ 

ῥἡμυίδων πόλεων ἥτις κι! δουμιο  ξυμμια.-., 
͵ χεῖ, ἐδ ναι 2» ὁποτέροις αὐ οἰρέσκ“) ΄- ̓Ξ 
δεῖν ἡ δνὸν εἰ τοῖς δὲ ΓᾺ Ἔσο τε ογασονγ-,, 

δὼν ἐςαι πλυρᾶν (ναῦς, ὦ ὡρόσετι χᾷϊ αι 

ον “ ὀνδης "ἡ ἀδὸς, ὁ εἐχύχιςα “απὸ ύ-ς 
μμετέρων ᾿ὑπτηκϑων" ἡμιαξ ὃ “στὸ Ὁ ὥροχεις, 
μϑύης πε ξυμμαχίας εἰρξεσι,ῷ ἰπὸ Ὁ δ)- “ 
λον ποϑεν ὠφδείας. εἶτα ον ἀδικήμφυτι 

ϑησον πειεϑέντων ὑμδμ ἃ δεοῶᾶθα. πολὺ, 

δὲ ἐν πλείονι αἰτία ἡμεῖς μὴ πιείσδμτες., 

ὑμαῖξ, ἕξουϑμ. ἡμαξ μϑρ γὸ,κινδεευθιονᾷς,, 
ὸ ΟΥ̓Ὰ ἐηθροις ὀγζᾷς, ἀπώσειϑε" ἥν δὲ δὲς, 

ὧν ὀντωνξῷ ἐχτὸγ- 
τῶν Ὅυύσεοϑε, λα » το τὴς ὑμετέρας «ς 

αἰρχῆς δυυύα μεν τοδοολφθῷν αἰξεόψεοϑε, ἐς 

δῶ οὐ δίχαιον, δλλ᾽ ἡ καἰκείνων κωλύειν 

"τοῖς ὡν ̓  ὑμετέρας μμιοϑοφόροες, ἡ ἃ ἡ- ἐς ὅν ταὶ ἐς 

μὲν πέμπειν, και. ὃ, τί αὖ πειοϑῆτε, ὠφέ- « μλοεα 
λειαν. μελιςα. δὲ" πὸ πῷ πσδοφαμοιξ « 

δοζα νϑροις, "βοηϑεϊ) πολλαὶ δὲ ὡς εἰν « 

ς 

χολαΐσαι: 

οὔσαιν αὐτοῖς πονηεάαν. β Ἐὐ μδὺ πά- | γεϊν)σκέπθως ὑπηρετεῖν. 

φουσα] ἰοὺ τῆς μνϑοπόλεως. γ Ὁμώ ον 
ζήσς ΟὟ Ἃ 

Οἷς λειπορϑβοις Ἰδμότιμεοι Ὧϊς ὑπολειφϑεῖ-- ἦ ι 

, Ἐκ ϑέος μὴ ἱπσουρ- 

ταὶ μεταμελείας ] αὐτὶ τῶ, ὁ μησὶ ὅλως 
λαμξαήων μεΐᾳ μέλειαν ὡκ ὦ 

υὐσυοιγμῇ,, ἢ εἰρωνικῶς. ν Ὑπηκόων} 
πολλάκις τὸρ ζινὲς δὶ πενίαν ἐμιοϑοφό-- 
ροιω, καὶ κΤ' Δ οἰκείων ἐσράτευον. λέγει 

δὲ αἷδὰ πειλέων τῆς κεφαλλίω ας, οἵτινες 

κ Ἐλαχίςας 

Ρίζειϑτα 

ἢ μη δοπόλει. σ) ὥς δὲ ἠδίκοιυ] 

οἱ κοράνϑιοι. ε Σαφες 521) πρϑείρηται. 
Ζ Προκλυϑέντες γὸ ̓ωϑ δα κινηϑέντες. 
2. τῴ ἴσῳ] τᾷνόμω,καὶ τῷ δικαίῳ, παρ᾽ 
εἷς ἡὁ ἰσότης. ὃ Εἰκλήματα μάτελϑεῖν} 

Ὡς ἐχθροῖς, ἀσφαλές αἢ δίῳτελοίηο 
λ Εἴρηται γ ἐν αὐταῖς ῥητὸν, καὶ δάνοια. 
πὸ δὲ ῥητὸν,ὁ χερκυράϊος᾽ τω δὲ δῴγοιαν, 
ὁ κοράνϑιος. μ Ἀπὸ δῇ  υἱμετέρων Ἰκολα- 
κϑύρε λανγαγόγτως ζοις ἐ ϑίκυαίοις γ ἢ ὧν 

αἰϑίωναίων ὄντες ὑπήκοοι, κοσανϑίοις σεωε- 
μάχοωυ. ἕ Καὶ ϑηπόντων] κα» ἡμἶν. 
4 Απὸ “ὦ πσουφανοῦ;] ἢ ποδοφανῶς, ἢ λά- 
ϑρα.μάλιςει δὲ, φανερώς. ἀπ Βονϑεῖε] 

΄ ε. τ ΄ - ᾽ὕ 
λείπει τὸ χρή εἶγα “πρηται»(βοηϑεῖν χρής 

ξιὰ 



δ δ 

5 χρὴ 
τοῦς 

26 

» Ρχἢ ὑπείπομδυ, ταὶ ξυμφέροντα Ὥστ-- 

» δείκνυμϑυ" ᾧ μμέγιςον, ὅτι οἵ τε ἀΐδοὶ πολέ- 

» κείοι ὑμῖν ἐσθρμ(ὁ ὧν σαφεςαύ τὴ πίς!ς) χαὶ 

» οὗτοι Οὐκ αἰεϑενᾷς, δλλ᾿ ἱκανοὶ Οἐὲ μεζ- 

»» ςεινίᾷς βλάνψαρᾧ γαυτίχῆς ἡ Οὔκ ἡπει- 

»ρωτιδὸς τῆς ξυμμαχίας διδουϑμυς,οὐχ ὁ-- 

» μοία, "ἢ ἀνιαοτεέωσις "δ λὰ μάλιςα υϑὲ, 

» εἰ διωύαεϑε, μηδένα. ὀήλον ἐᾶν χεκ ϑοϑαι 

» γαῦς ""εἰ δὲ μὴ, ὃρτις΄ ὀχυρώτατος, τον 

» γφίλον ἔχειν. χαὶ ὅτῳ ἴδε ξυμιφέροντα 

» »ϑὲ δυχεῖ δ ἐγεοῖ, φοξ {ται Ἀ μὴ δὲ᾽ αὐτὰ 
ἰός σι ᾿ ! ’ διὰ «λὰ 

» πειϑόμ) (ας ασονδὰς λύση, γνγωτῶω ΟΥ̓ 

» δεδιὸς αυΐῷ ἰὸν ἔγνζοις ἐὐγαντίοις μᾶλ- 

» λον Φοξῆσογ' “ὁ ὃ ϑαιρσοιεῦ μυὴ δείϊξα ϑύε, 

» ἀσϑενὲς ὃν ατϑϑς ἰουονΐᾷς ζις ἐγϑροις, ὡ- 

'» διέφερον ἐσύνϑμον. χαὶ ἀκα εἰ 

» χύφας γι Ὁ πλέον ἢ χαὶ τ ἀϑίωών βε- 
τῆς κερ 

Ἢ λδυόμϑμος" ἡ αὶ ἴα κρτιςα αὐταῖς τ 9- 
» γοῶν ὅτῳ ἐς τὸν μδίοντα ᾧ χαὶ ̓ ὁσονοῦ πα- 

» εὐῥα πόλεμον, τὸ αὐτίκα, αἰξεσκοπτῶν, ἐν- 
» δοιαζη χωρίον πσοοολαῦᾷν,} "μ᾿ μεγί-- 

» ζῶν χαιρων οἰχειοίταί χαὶ “πολεμούται. 
» τὴς τε "ὃ ἱπαλίας κἡ σικελίας καλαῖς πα- 

» ραίπλα κεῖ παι ώξιε μιἥτε ὧκ {εν ναυτικὸν 
» ἐᾶσαι, πελοποννησίοις ἐπελθεῖν, τόχτε οὖ»-- 
»» δύγδὲ Ὡρὸς (χεῖ ἰοαπέμυψα ἃ ἐφςίὰλ 

» λα ξυμφορωτατὸν ὅ51." βιοιχυτάτῳ σ᾽ 
» αὐ κεφαλαίῳ ζοῖς τε ξυμιπασι' ᾧ καθ᾿ ἑ- 

» καον, το αὐ" “μὴ πὐδϑέσϊ, ἡμαῖ μά- 
» θοιτε πτοία. δὴ ὄγτα λόγου ἀξιαζοῖς ἕλλησι 

»γαυτί καὶ, ὃ ὉΡ᾽ ὑμῶν ὼ Ὁ ἡμέτερον, καὶ τὸ 

» χορ νϑίων Ἴστων σ᾽ εἰ «ἰξκοψεϑεζᾳ δύο 

ν» ἐς Ὁ αὐτὸ ἐλϑεῖν, καὶ κοράγθιοι ἡμαξ ασρ9- 

5 καϊζαλήψονται, κερκωραίοις τε χῷὴ πελο-- 
» πονγησίοις ἀμᾳ, νγαυμαυχήσετε' δόξα ϑμοι 

»» δὲ ἡμιαξ, " ἕξετε ασοῆς ἀδοις πλείοσι 

ς Ῥυὲητὲ ἀϊρῃίτατε ἀταμε ἐΧ γα τα- 

Ὁ) «ομεγαπασηρῆς παθεῖς, νῖ (οἰατίς μοἢ ορτοβία5 πάροῖν 

ΤῊ ΝΟΥ ΙΣΒΙ ΒΤ. 

Α ἰηϊτο αἰτρίπυας ) σοππηοἀϊταῖος ο- 

(επάμππτυτ: ἃ αητο οπιηΐα» φαὸά δὲ 

ἐἰάοια Ἠοίϊος ν ορὶς βιοσιπτ(αια ηγα- 

πἰΠπια βἀος ο{Ὁ) δι φαϊάοῃχ το 

ἱπιροτοηῖος, [σά να Πα  ἔτιτ αά το οἰ- ὶ 

ἴὸς ἔπος ςοοχοεπάος. "Ἔὺ ΄αππὶ νο- 4 Εεὲ φυῦ νοδὶς οἷν 

Βἱς' οβξεγαταχ οἰαῆ!ς ποι πγοάίτογγα- ἠφλμρηρτιρίο, τ, Τὶ 
πεὶς ἰοοἰὶς ἀγπτατα ὁ (δὰ ταὴϊς γε ἈΙΜΪ μοι πο ἀἴϊομα, 

νοδὶς ἀαπιποῆας ἢτ φιὰπι ἐα πὶ ἀτηιτ τίο οἢ : δὲ ἴῃ ρτί πιῖς 

τογωάοροῦν οκ, ἢ ροτοῖείς, 4ιοά ργα- αθιθεῆν ἤγοσδνν 

εἰρααπη οἱτ, ποπηίπ πὶ Ῥατὶ ΑἸΐα ΠῚ {ἐπι ροιάοτο ἤπα- 

εἰαε ρο]]οτο, Ππηηίμιιϑ » τατΗΠηπγαπη εἰξηβηπείπας, γε φυ 

ιοπάας νοδὶς ΡύῸ ἰοοῖο Βαθοζο. ενδονου ὡχ ὦ 
Ψογαπιοηϊπγποζο σαἱ {πὰ πα ἀϊοὶ- οὑπὶ δηνίουπι μαδοα 

πχαβ ν]άεηταῦ ντ]α αϊάςπα οἵϊε, (οἀ "ἴδ 
τἰπιςπ άπ ἢς ἐὰ {ςέξαητο8» ΓαΠΊΡΑτίς 
ἔα άετα; Ῥῃϊς ἱμτο ρας, Δ βῆ ἀοΥς ἔσα- 
ἀοτίδιυις, να! ἀϊούοηι οἵϊε τοπὶ δά πο- 
{ἴος ἀοτογγοη 4ο5, ὃς ςοητγὰ {Π|5 οοι- 
βάοτς, δέ οὐ 14 ποβ ἴῃ ἐοοἰετατεπη τε- 
αἴρετε» τεπὶ πβγπιδηπη ἔογο ὃς Πυΐπας 
ταταῃι» φιοά μοίξες ον 1ά χοάάϊε γο- ἰ3πι δὲ ἰπβεπιαπι, πιὶ 

: 5 πὸ ἐογπιοϊοία πε 
λυίοτο5. Ργατοζοα απ ΠΟ. Πγᾶ- βοιοηιῇ; δἀυοτί- 

σὶς ἀς Οογογτα ψυὰπη ἄς Αἰ πὶ οὔ- εἰϊς βιτυγᾶ. Βίοιο! ὃς 

{υἸτοτυτν αὖ ρχοίρι οἷς πἰς αυα ργαοῖ- ῥοεζία:, ἴξ ποπταα- 
15 ἀς (ογογγὰ συ 
ὃ ἰάς γνῶ να 

τὰ τ βοπαάγαμη: ὃ σααπα σούπαῖ Βεἰ- μὐβωρεν, τέαυς "115 
Ιαπὶ ποι δτυγα (6 ἀπε ντ Ὁ ΠΌΒΒΗΝ ΒΡ μέ ἧ [ξαυΐ » αυυπὶ ἰρεξδᾶς 
ἰάπα ργαίςῃς οἴϊονάς γεςὶρίεπἀα ἴῃ {0- ἡλῳ βάλλον ἑ τη- 
εἰεζατοπι ποίεγα οἰαίτατε μαῆτατ, τι ἰρωποο ΙΘΉΜΗΝΗ 
δὰ πιαχίπια τεπηρογ πτοπιερῆτα ν Ϊ ςς πμεγος. ἃ 
(οεἷα νο] Πο[εις εἰξ, δϊτα οἱξ οῃύτηι ΟΡ - πραχίπνὶβ πιοπιεπεῖς 
ροσταπὲ (ἀπὸ ἀφ τταϊοδειπιίη Ἰτα]ίαπα Ἷῃ ἀπηοίείατη αάϊ 

ὦ ϑεῖαι ἔπτη ἔογπι- 
ἀϊποπι Ὑἱτδι5 ργϑα 
ἀϊτᾶ,αἀ πον τ ς πγᾶ- 
85 τεύσοσὶ ἔοσο: 6πὰ 

ποη σγοςορογῖς ΠῸ5 πὶ 
ἁτηϊοἰ τίη. τη δες }}-- 

Ε τὴν χα Ῥ, ὦ τὰν ὃς Βοῇις σε Ὁ 

αἴαις ἴῃ 5:0]]1δτπι» νῈ} δά Ῥχοβίδει- ᾿ πβ΄ - Υ̓ 
ἄδην Π]της ἰτο οἰαοιη ἴῃ Ῥεοροηπο- ογομ 
(ππλνον εἶ δά ἐλ ἀονι Π ας αἰϊάνε!π ]ο ἐἘταά νοΐατο Ηΐπις 
σα τγλη(πηϊττοη ἄχπη. Αταας νὰ νΠΐθοῦ ἘΜῸΝ πὴ ἡ 
( δ. ἤπραϊα Ὀγοιμηϊηχὸ ἴῃ {πΠἸΠΊΔΠῚ τά τες ἐπρρασις 

ἀεθεῖς πος ἀοίοτί : τγοβ ρυιά Οἴχοος 
εἷαίζος εϊε πιασῃί ξιοϊζάΔ5, ν εἴ γδ1ι» ΤΟΥ ΕΥΣ 
ποίεγᾷ, (ὐοτπτῃίοταπη. αταπι τις Ξ 
Πίη νηῦ οοἵτε σοπτοναρίοττί5,δς Οο- 
Τἰπτθ ἢ! Πο5 οσσπραγίητ, 86] πάυα]ς 
οὔ (οτογτγζῆθιις ραγίτο ας Ρεϊοροι- 
πδῇθιις ρογετίδ: ασ ΛΟ ἱ5 Γοσορείϑ ἱα5 

ΝΣ 
δ. 

« Ἡ αλλοτείωσις καὶ ςέρησις,» β Ἐ δὲ 
μὴ ]αίτίθεσις ὑπὸ τῷ δικαίου, (ὦ λύει τῷ 

τὸ ἀδεέςερον ἔςαι οἱ γὸ αἰ ϑίευαῆοι δεδγότες 

συμφέροντι, Ὑ Φίλον ἔχειν 1 κ' κοινοῦ 
κὶ δύχαιον. ὁ Τὸ μδὺ δεδιὸς ἀυτά τὲ μδὺ 
λῦσαι ταὶ απονδὰς, δὲδιὸς δν, φο(ερὸν ιὥ 

Τῆς λάκωσι᾽ τὲ δὲ μυὴ λῦσαι, ϑαρσοωῦ,ἀδεέ 
σιρον ἰώ φῆς αὐτεῖς, Τὸ μδὲ δεδριὲς ἀυτέ. 
"πὸ λῦσαι ταὶ απογδὰς » Τζτο τὸν φόξον ἐμ-- 

πριοιῶ ζρδτο οι τὸ κτ' φόξον͵ ἰοκυὶ ἔχι (ἱ- 
αἿἿ ὦ τῇ συμμαγᾳ φοσσλαμξανοιδῥων" 
"ἢ δὲ ϑαρσοωῦ καὶ δϑελσε,τὸ μυὴ ἡμαξ φοϑς- 
δίξαιδαι γα οϑενὲς δγ,οὸς γ Οιὶ λακιδαι- 

μμανἱφεςγτοιὶ ἐχβροιὶ ὑοῦ χαὶ ἰομίονταςγ- 

αἰαὶ δὮ ἀπο δῶν λύσιν οὐκ αὐ δηλονότι ἐδέ 
ἕαντο ζιξ κερκυραίοις 9 καὶ τίω ἀπ᾽ αὐ 

δεώαμιν. καὶ δῆλον ὅτι τὸ δεδυὸς ττο ἰχμωμὺ 
ἔφερε Οἷς ἀϑίωαίοις ἀπὸ δὴ κερκυραίων, 
φόξον δὲ Οἷς λακεδαμμον οἷς. ϑαρσήσοωτες 

δὲ ταῖς απυνδαῆς 9 καὶ ἀπωσά,ϑροι ζοιὶ κερ-- 
κυραίοις, αὐτοῖς μδὺ ὍἸς ἀϑίωαίοις ἀὃε- 
νὲς [ὦ τὸ )αίρσος τὔτο,ημιουρῦμοις τω ἐκ 
τῆς κερκύρας βούϑηαν "ὍἸς δὲ πολεμίοις 
αὐδῇ! πελοποννησίοις, ἀσφαλές, καὶ αἀδεέ-- 
φέρον, “ ε Οταν εἰς δ μέλλοντα ] τὸ ἑξῆς, 
ὅταν ὀνδοιάζῃ καὶ δηρώζν χωρίον φορςλα- 

1 ἐρίωϊω. ζ Καὶ ὁσονου αὐτὶ ξ' ἐχ ὅσον. 
πίκᾳ «ἰϑδισκοπῶν. τουτές! » πίω ὀγυπτέρ υ8 

δηλοῖ τὸ ἐχῦσον γτὸ αὶ βραδέως, ,αἰλλὰ ἴεχύ, 
η Μετὰ μιεγίφων καιρῶν} καιρών γωῦ," δὴ 
τυχιῶν καὶ ἀτυχιὠν ἢ μᾶλλον καιρών γᾷ 

αὐ τῷ αὐα[κβνὰ κινδωύων. 8 Βεφιχνᾷ-- 
τῷ «ἱ αἢ κιφαλαίῳ Ἰὸντεύϑεν οἱ ὅγήλογρ"-. 
, Καὶ καθ᾽ ἕκαςον των αὐ] λείπει πὸ 
γριϑρ. ἢ δοτινοὴ, αὐτὶ ἀυϑείας " ἵν᾿ ἢ, μαίϑοιτ' 
αἢ οἵτεσύμπαντες ὶ καθ᾽ ἕκατον. κ Μὰ 
“εόεῶε ἡμαὶ 1 μὴ φορδῶπ, λ Ἐξετ 
φοὺς αὐπιὶ] ἰρῴσετει οὐδ, 

εἴάτα δυο πὶ (μι αῦε» Ὁ 

νυ ὖνν πω ΔΝ 



Ὥς 

ὧ 
γ. ῥοσζοωσ νἱ τὶ θοηὶ, ]ο πλίπις οα]ρα- 
ἐν ΒΙ]ες ἄιογαμπε ἐχτογίς» οο παρίσ νίτεα- ᾿ 
ἐν τοπι [δὶ [ἰσορας οἰϊοηάεζς, ἰυτα 
Φὰν᾽ 

ΓΙΒῈΚ ῬΕΙ͂Ν 8. 2) 
πδαΐατα μιαδεθ τίς» 4αΐβιις οὔτ Πο- 
{τς ἀϊηχίςοτῖς. Ηχο χαίάοπη (ογογ- 
τορίξρ:ΡΟΥΈ οοβ δυτοι Θογητμι με 

γονῖα Μ (ογογζεοηίος ΠΠῚ 
πο (οἰὰτα ἀς (δ τεοιριοη ἀϊς νεῖθα ἔς 
ςογιιη τοί ετίαιπι ἀς πο ἰϑοταη τα τη 
ἰηϊιξὸ δε στ ΠΡ 1 ἰμτα!ογίηγιβ» πο- 
ςεἴατίαπι ποῦς οἱξ νε΄ πος αυοῆας 
ἄς νιχχας πηεητίοιετη ἐλ οἰΔΠλι15:» 

.ἢς δά το! φυάηη ογατίοη ηγ ἀσιεητα- 
τί: νῖ ὃς ηοίγαπι ρΡο Ἢ ιυ]ατίοιειι ἢη- 
ξοχίμ5 ρογίρι οἰφτί5» ὃς {ποχιτι ντ]τα- 
τῆλ Ποὼ ἔπε ταϊίοης τοριάϊετίδ. 
Αἰαῃτιλοἀείξεια: Πυάϊο πα] τὰς νη- 
φαάτη (ο οἰεζαῖοη1 [8 χες ρηε : φαιηλ 
ἰά πο νἱττυτὶς (4 τηαἱἰοβοὶ! {πάτο 
ἐξοοίητ, φαὸά νἱάεἰίςες Ὠο]]ςητ ν]- 
ἴατα τιαἰςλδογαπι ἱπογεπα δας ίο- 

᾿ “ἢ8ὲς ἱπτεγρτγοῖβεῖο 11 Πα ογοαῦς τοίξε π1,"ὰ 710 πεγε- 
οἰξεπά!τ δἰπι ἐφ! ς᾽ 

φϑοχκαλοιῖτς. γε: 
σιράϊα λἀταοποτοηταγ. Ἐς (ἀπὲ ντὸϑ 
(μα 1ρίο ἔτι ἀρροῖτα ἀά ἡδογμπι οι ἱμο 
τεάάϊτ ἐος πιασίς ἰηἰασίαγιμι 485 ἴα 
εἰμῃτ αγθιτγος», φαὰπι {δ 11οῖς απο 
ἰπάϊοϊο; Ρίορτεγ ἱπέτοχαξεοτη ἱρίογ 
δά εχτεγος οοπιοατοίλοηη ἃς ἔτεαπέ- 
τῷ αΙίοτιιτα ἡΐας νἱ Δρραβόταπη τεςο- 
ῬεϊοποηγιΆταας ἀεςζογαπι αυοἀ ρχα- 
τοηάπητ, ΠΟΙ αΠΙ͂ς: (Σ εξ σαἰρίατη ςὅ- 
ξκκάεγαδτος,ποη οὁ ἰρεξξαθας ἢε 4116- 
πα ἰμἰυ{ππτία: (Ο οἵ! ἔοσχεης, (ς νε ἤπε 
δύθιτσίς ἑαὶ γί ἔλσεγεμτ, νῦαας νὉ] 

ς ρίαυαίογοητ, Αἰ 5 νίπι δθογγοητ: δι 
αυϊπι ἰατα Ποητ » Ρ[α5 ἐπ] ο]απιοπεὶ, 
᾿φάἀϊρι(ςογοητι,δὺ αιοά δάορτὶ εἴϊεητ, 
εἰτι5 ογορτὶ ραάοζε εὸς ἤθη ΡΟῆδι. 
(υιὸά ἢ (ιιεπγαάπιο ἀτιπὶ ργα ἀϊοᾶτ) 

ἀἄληάο ὃς δοςὶρίεηο. ψεγὰπι πε- 
4ις εἴρα αἰϊοβ, πόσις οὐρα Π05 τας 

Α ναυσὶ ταῖς ὑμετέραις ἀγωνίζεν, Τοιαῦ- εἰ 

σα μυϑὺ ὦ κερκυραῖῆοι εἶπον" (ὦ δὲ κι-- ις 

δάνθιοι μετ᾽ ἀὐζις τοιαίδε ; δος ΝΑ ΩΣ 

ΚΆΑΙῸΟ Ν,, κερκωραίων ἔξ δὲ εὖ μώ-- ἐς 
-ΟΥἿ7᾽ αἱ ν ἀπ 5 

γον τῶξζ ὅσ διξαος, ὩΣ τς τ μ λθλϑν ποίγσα:-- ἐς 

ϑἕρων, "ὦ ὡς καὶ ἡμεῖς πὲ ἀδεκούυϑῳ, χαὶ ἐς 

-ὐθὶ ἐκ εἰκώτως πολεμμοιεῦταμ, μμναϑὲν- ἐς 

ζῷᾳ ποοῶτον Ἂ ἡμαξ «ὖθὰ ἀμφοτέ ρων; '- ἰς 

τὼ χαὶ δχὶ (δ) ἀὐλλον λέγϑν ἰέναι " ἵνα πίω ες 

ἀφ᾽ νων τε ἀξίωσιν ἀσφαλέςερονσθ9ς ἐς 

Β δῆτε, χοὺὶ τέω! τῶνγδὲ χρείαν μή ἀλογίςως «ς 
ὠὐπώσηοϑε. Φασὶ δὲ" ξυμμάλξᾷ, δζω Ὁ «- 

σῷφρον, μων ὧν δίξαοϑα)" ὦ σγῃ ἔχὶ « 

καιχουργίᾳ, χαὶ Οὐκ Ἔὐροτὴ "ἐπετήδαί-- ἐς 

σὸρ, ξυμμα χὸν τε πδένα βελέμϑυοι «ρὸς ςς 
Φἀὐδικήμκατα σδεὶὲ εϑῆτυρα ἐ 8.4") οὔτε ες 

βυλΑ δα τς τρήπονενσρι χαὶ καὶ πῦ- ες 

λις αὐ νὴοδὦμ μα, ᾿αὐταίρχη ϑεσιν κειιϑρη, ἐς 

παρέ ἀΐοις ἤκκονν ὧν  λοίπηοισι" ἴς- ἐς Ὑ ἀνὰ 

γας μᾶλλον ἢ χν ἢ κι ξιωυϑήχας γιγνεαϑαι, ἐς 

Ο χὰ Ὁ ἡχιςὰ δ) «ἄν; πέλας ὠλπλέον- ἐς 
(ς,᾿ μάλιςα “οἰ ἄλλοις" αἰάίγχη κα'- 

ταιοονζας δέχεαζ, κα Ὅυτω Θ ϑυωρεπές ἐς 

: : 
“ἢ 56 μιαἱλ κε 

δὲ 

ἀκσονδὸν, οὐχ ἵγα μὴ ξιυα δὲκῶσιν ἕτε-- ἐς 

69ις ἀσος ἐξ λζυτω δυλ᾽ ὅπως κατὰ μό- ες 

γεὶς εἰδεκῶσι᾽ κὺ ὅππως εἰν ᾧ κϑὲ α᾽ κρατῶ» ἃς 

σι, βιαζωῆαν οὗ γ᾽ αὐ λαϑωσι, πλέον ἔἰ-. ἐς 

χωσιν' ζιὼ δὲ ἘΠ Ἵ ! πσξοσλαίξωσιν, αὐαι-- ἐς 

φωντῶσι. καίτοι εἰτ σὸν αἴδρες (ὡρε Φφα ες ἷ 

σὶν)α᾽ γαϑοὶ, "ὅσω ἐἰλητῆότεφοι γσθ τοῖς ἐς 7} ἴσῳ αἱ 
Ὁ πέλας, τοσῷδε Φανερωτέραν ἐξ οἷοι ἐν 

“-Ἄ 
τοῖς ) τὐρετίω,, “διδοῦσι ζ΄ δεχομϑροις,, 32" χαμὶ 

1ο εχίξιης : φαὶ φασι πητ ςο]ο- 
ᾳ δίχαιαι, δεικγεωαι. ἘΥΡῸ ὀὔτε ασϑϑς ποις " (αύοισις 

ΡΥ 
ΓΟΥῊΝ 
ἔτον ; ἫΒ 

5» 37 ΓΔΑ] -“ ΞΞ » 

ἀλλοῖς οὔτε ἐς ἡμᾶς Οιοϊ δὲ εἰσιν. ποι-- ἧς 

ὩΣ 

ΤΩ͂Ν , Αναίκσῆον,κερκ. οὐ μόνον οἱ κερκυ-- 
Ἕ ραῖοι, λόγον, ἐποιήστιντο ἢ δέξαϑαι 
ο΄ ὑμαῖ αὐτοιᾷ, αἰλλ᾿ ὕδιον ἡας καὶ ἡ-- 

᾿ αν, κατογρροωῦτες ὃ ὅτι αὐδᾷ τὸ εἰκὸς αὐ- 
πῆς μα χόμεϑα. αναΐκη Τἱγωυ 68) μψηοϑῆ- 
ὡς αὶ ἀμφοτέρων φέθσρον, ὅτι οὐ δικσήως 

έ ὐτοις,, καὶ ὁπ φερσηκόντὼς Ἢ αὐος 

᾿ μαχού με ϑα" ὦτα ἐλϑεῖν καὶ δὴ τὸν ἀλλὸν 
ἰλόγν. β ̓Ξυμμαμίων, διᾷ τὲ σῶφρον οὐ 

διῶν ταν ζινὶ δὶ τί σωφροσωύΐω. 
σαν} μετεχέ οήσειντο, 4 Αἰ- 

βέώε μμίοτυρᾳ τῆς αἰρειύης. 
αὶ Καὶ καὶ ὁ πόλις αὐδὴ! ἅμα Ἰκαὶ ἡ αὶ πόλὶς, αὐ. 

-. ἐμ συμβαγει τῇ ὑγώμη 53 πολι) βιεληςεύον-- 
τς σεξ γ, ἔγοισιν αὐτίω σαλυδρ δύ σαν, ὅγητη- 

δείαν ἔχουσαν τίω ϑέσιν χοὸς δῤπαγίω. οὐ 

ὡρ. ὀκπλέοισι χορός ἕνας, μιαλλον δὲ Ὅις 
πλέοντος συ τῆς βίας δὴ πϑδυωμάώτων 
καταίροντας, δέχονται, καὶ ὶ διαρπείζοισιν. 

εἶτα δικαζοισιν αὐπιὰ ὡς δίκαια δηλαδὴ 

πεπόγϑασι. και γε οὐ ωρυκα ϑίωτω εἰς 

τὸ δυκαίζειν σιιυϑήκη 5 ἤγρω συμφωνίᾳ. πὸ 
ὃ ὅλον, αὐτοὶ ἀδικηταὶ καὶ κραταί. ἐν ξύτω 

γεται αὐτοῖς τὸ ἀαπονδὸν ἄνωοοσωτον καὶ ᾿ς 
πιϑανόν. δὰ ἥπ Ὁ συμιμώγοις ἐκ ἔχρισιν, 
ἵνα κατοικόγας αὐτο! αδεκῷσ;, καὶ μὴ 

ἑτέρων τί ἀ δικίαν ἐ ἐργαΐ, ἢ): “να μὴ μάρ 

τυρας μᾶλλον ὧν ἐργάζονται, ἢ συμμάχοις 
ἔχωσι, ζ' Αὐτάρκη ϑέσιν] ἡὶ θέσις “ πό-- 

λέως αὐ τη δ ρμόδει αὖ δ) τῇ γιώμῃ, καὶ 
αἰὐτοίρμης ὅδ) τὴς πσϑραμρέσεως καὶ καικίας 

αὐ δὲ χροὺς τὸ λγφεύειν) ἡ Δία τὸ ἥχιςτι 

ὅψη ζιρ πέλας] εἰ γὸ ὀξέπλεον(φησὶν) ἀλια-- 
χρό, ἐκ μόρυσται ἐκράτιω αὐδῶ! ἐ- 

᾿Δήροιξ, 8. Αναΐκῃ καταίροντας ] δὰ 

πέϑυμάτων βίαν «τ ὁ δὲ δέχιοϑαι, ἀγορικῶς, 

ὡς τὸ ) ὑσοδέχείϑαι, φιλικῶς. πὸ ἑξῆς, κα 

τούτῳ τὸ ἀαπονδὸν ἄ τρέπες ᾿οοδέξλίω.- 
τολ. καὶ ᾷ ἑξῆς. Ν ̓ Ανανοαβιυγῶσιν δ 3 

γδύυδμοι δάλον τι, ἡμὴ κοὶγωνοἑῶπος αὐπῖς 

ὡωὸς εἰς τί ΔΜ καφύρων δῥανδωζώ. 

κΌσῳ ἀληπηότιροι ] οἰκατη θρητοτερο! . 
οἱ γὸ ψώχωτπι, φόζῳ “ἢ πέλας κολακέᾳν 
αὐαϊκαζοντω ζιξ ἀ δικειῦτας. λ' τίω 

δβετίω Ἰφιλίαν, δεωύαμεν, συμμαρζαν. 
καὶ Δι δοῦσι καὶ ὶ δεχοιδῥοις] πεζῆς, φαιε-- 

᾿ ρωτέραιν οἶξ! αὐτὸς τίω ερετίῶϑ δὲ ἐκρωσ ἀΐ 

δηδοίσι καὶ δεγουϑῥοις ῷ δήζα αι. 

(6.1. 



:8 
»"» Ε - ᾿ « ᾿ Ἂν Ἂ 

᾿ χοὶ οἵ ογτες,α Φέςτεσι ΤῈ ἰάπόμτος, χρή 

ϑηγιρῦ πολέριούσι, λέγοντες ως ΟΥ̓Χ Ὀχὶ τῶ 

- : β » ϑεΐ σὸν « " δὲ 

3) κα χώς πάσχειν οπεμφ,ειυσὸμ ἡμεῖς 

»» οὐδ᾽’ ἀδοὶ φαμδιὺ Ἰπτὶ πω οἰ ποϑ του τῶν 

2» ὑξοίζεοϑεω κατοιχίσοι κδλλ ἔπ τῷ ὑ- 
! φ Ἃ Ν᾿ ΟΡ θαυ ζε- 

»»ηαμέγες τε εἰ} χαὶ τῶ εἰκοται πὰ 

»5 οϑα!. αἱ χϑεῦ ἄλλαι εἰποικίαι ἀμιῶσιν "- 
- Ἂ ͵ : ᾿ " ͵7 

μας ἰςξαππσο Ὄτοικὼν ςερρΡ- 

ὦ ᾿ Ὁ: πὰ μ᾽ Ὁ ν- ἘΦ ᾽ , Γ 

»» μεθα χαὶ δύλλον οτί οτί δἰ τοῖφ στΛθοσιν Ὄρε 
᾿ ᾿ μὴ“ ϑ ῸΥ ἡ ἰθ “ 

»» σχόντες ἐσμὲν,τοῖσσ; αὐ μόνοις Οὔκ ὁρ)ῶς 
) κ᾽" ͵ " 3 

»» ἀπα ρέσχοιυϑυ" οὐδὴ ἐχιςρατεύοηυϑῳ δ- Β 

οὖ ἣν ἦν Ι εἰ ἢ 7 

» πρεπῶς, μυὴ χαὶ δρεφεφόντως τί αἰδὶχ9 
3 “' ΧΕ 

»»χϑροι. κα λϑν οἢ, ἕω ; εἰ χα ἡρδοτανουϑυ, 
“- " “κε 3 φόδν Ὁ δὰ 

»»πριςδὲ »ϑΡ, εἶξαι τὴ ἡμετέρα ὀργῇ, ἡμῖν δὲ 
- ι ὶ ' «' ᾽ Ν 

»» αἱο, ον βιασαεϑαι Ἔ τούτων “μετριότητα 
« ᾿ Ν»ἦ ! Ι Ὧν δ δ 

» ὑζρει δὲ χα ὀζοισία, “πλουκυ, πολλὰ ἐς η- 

»» μαξ ἀλλα τε ἡμδοτύκασι, χαὶ δι δουμανον 
ε ͵ “ Ἣν» 

»»ἡμέτεραν ἐσὸμ, καχουρϑμην μδν δ ΦΡΡΕ 

»» ποιοιοῦτο, ἐλθόντων δὲ ἡμὴν ἔχὶ ἄμκσεία, 
ΠΡ Ἀ δὴ δὶ ε ἴς. 

»» ἐλθόντες βία εγθέσιχαι ῷασι »") Ὥβο 
“ ΄ ε 3 Ἁ 

»» τερον ἐθε λῆσοι κρίνεοϑτω, ΐ ζωυ γέ οὐ [Ω) 

5» “αεϑθγοντα χαὶ ὧν τῷ ἀσφαλοις τσδ9- 

»»χαλούμϑμον λέγειν τἱ, δοκεῖν δὲ! τΥρειν, 

»» φλα (δ ἐς ἴσον τὰ ἔργα ὁμοίως χαὶ τους 
᾿ Ἁ ,ὕ , 

»»λόχϑες, φρὶν Ὁ 4. γωνίζεοϑει, καιϑισαῖν- 
ᾧ » » Ν “- ! 

γ» τος οὗτοι σ7 οὐ ωρὶν πολιορχεῖν Ὁ χώωθλογ, ᾿ 

.» Ὄλ ἐπειδὴ ἡγήσθμτο ἡμεῖς οὐ “«ἰϑα ὄψε- 

»»αϑαι!, τότε χαὶ τὸ δ ωρεπὲς τὴς δίκης πα-᾿ 

»» βέορντο" χαὶ δοΐ)ρο ὕκοῖσιν, οὐ ζι κεῖ μόνον 

39) ἀῤῥὶ αἱμζδ τόντες Ξ ὡ»λὰ χαὶ ὑμαξ γεοῦ ἐ- 

»»Κιοιῶτες οὐ ξυμμαχεῖν, διλλα ξιυαδι-- Ὀ 
Ξ-- ͵ ν΄ ε«»ν ! 

2» ΧΕΙ" χαὶ Δίσφόροις ὀγίᾷς ἡμιῦ, δεχεδϑα) 

»» στραξ΄ οἱ γρίω,," ὅτε αἰσφαλέςα"ϑι ἡ-- 

»»σὸρ τότε πατοϑσιέναι, ᾿ καὶ μὴ οὖν ᾧ ἡμεῖς 
»»ἀϑὲ ἠδικήμεθα,, οὗτοι δὲ χινδυω δύοισι, 

»»ἡμμσν ον ᾧ ὑμεῖς “ὦ πε δέω ἀμεως αὐδῶ" 
' 23᾽ ἢ Ι 3 ͵ “ 

»» τε αὶ μέα λαίξοντες, Ὁ ὠφέλειίας νεω με-- 

»»ταδώσετε, ὅ ἐμ τημῦ  πολμόμϑροι, 

ἘΣ ἔχαρε- 
πῶς, 

᾿ξ». 
"κα 

γοιῦμοι, 

, ἤφαῖς οχ σι ὃὲ απτοσαᾷ ἀϊπηισος 

ἸΤἸΗΥΟΥΡΊΙΡΙΚ Η157. 
εἰ ποίει » ταπχοη σαπῇ ἐςπηρεύ δητθᾶ 

(ςοογαης ἃ ποδίβ» ταση γεγὸ πης 

Βεῖαπι ποδιίοαπι σογαητ, ΔΙ] ραπ- ἶ 

τος ποῦ ἰάοο {8 ἃ ποδὶβ παῖοβ οο- 
ἴοπος νῖ δοςίρεγοητς ἰηταχδηι. Οἱ: 

Βὰς ἱπαΐσοπι τοίροπάςπλι8» πς ΠῸΒ 
αυΐίάοιι ἰάςίτοο ςοἸ]οοαῇδει οο5 ντ 
ἰρῆς ἰπίατία τι δος! ρογοηγας δὲ, ΠΟ ἢ- 

ταπτοίϊαπι : [ς4 νὰ ρυα ἢ άος ςφουαπι οἷ ᾽ 

(ἐπγι5» ἃς φαίδιις χέρι σομλῖθαῖς : 
Βομοῦς αἰποοζοπιγ, αποπὶ πδθὶς ἅ- 
1ἰχ οοἰομία: ργαϊητῖ» ρύοραα ΒὉ5 
εἰατίτατε ςοπηρΙοξξοητος χ αἴ10 Ρᾶ- 
απ εἰν. ἢ ίηα, σατοζογαπι αἱ ΡΙαγος 
{ππτν ρσγατία πσπιις » ἐπτασία ἡ{π|5 (6]15 Ἶ : 
οὔε Λαὸς. ἽΝ Ε4; ἂδς τόμ 64; 484}1- 5 Γἐδὶς ὐ μοι ον 
οὔᾳ; ἄς το [σῇ ΒΌΠ απι εἰς ἐπτα ἴπγα5,. τ λοθος ἐτρρςς ο ΟΝ 
φαδά ἢ οτἴαπι αδϑ το ἰητα Το παὶι5,ἀ6- 
οσαςζαῖ οος ποίγα ἰγασαη δα σσάοζε: ' 
ἤσατποϑ νὶ οἰ ἢΠ]πὶ ποη ἀοςαηῖος πιο- νιν οὐαὶ Ὑ' 
ἀοίεια ἰρίοτᾷ νἱπι αβίουτο, Ῥϑοά ἔγοεὶ ὁ 58 ρευυϊαητία ὃς 

ἀπορῶν δ ; . 40 ν ἴον. επί Ορμδ,. 
ἀϊυϊτιϊς σὰ πὶ α]τὰ πγττα ἰη ἄρα ρες- 
σαπογαητ ίῃ πορῖασῃ νοσγὸ δος ααὸά 

Ἐρίἀαπημῦ, χια ποῖῖγα ἀἸἸοὨ5 εἴ... 
αι νοχαγοταῦ ῥοο, τό νξἀϊ!ςαποχῦτ,, , 
(( «φιῖ νεμάϊςατᾶ πος νοΠἸΠηχι5, ς Ουυπὶ ἐπ ἰμδας 
της οατη ᾿οσοαράγιμητ, ψΊᾳ: τοποητ, τα ήκηνα οϑ 
“Ἐτ αἴης ρει [4 ξα σε οητυνο- τέπεητ, 
1 ἀϊερταγς ἰπἀϊςῖο: πα ρεσίπάς ὁ πρν" ἀπο" ι 
ἢτ ἃς Πἰδ}] ἀΐσοτο» ἢ αΐς το ὁςςιρατα ἔϊεῖο γοϊωει φυοά, 
αἰτουιηι ὃ τατο ἔῃ ππ Δ ἰοίμ τη νοσετδ ἃ πο οαπὶ αυὶ ἔαρος. 

ἈΠΕ 2 
{{π|, Ἡδα Ῥτουδεαξ,οροσ. Ν 

.ν 

Ν 

[» 
-- 

Ε΄ 
᾿ 

το ὃς ψοῦθα ἴπ πιοά!ῇ αβογας, Αἴ ἡ 
Ποη Ρτϊα]υλπι ορρίάμιπν ὁ Πἀογξτ, κ ΠΝ δ τον οὐοι 
(ἃ ροϊολαιιᾷ τοδαητασ πος πᾷ πὸ ἐβθέττι, ἢ Ἷ 
περ]οξξατος» τατος ν εγὸ ἀα ΠτΑ το ΠῚ 1 οτατίοποι, ἄητς ἀΐτ 
τὶς ΔΙοραπογαητ  ἀταὰς ἢις νοπογύτ; ἐπ οχ αύ νὴ οὐ 
ποι φοητοῃτί ροσοαίῆς 1116» Ροίτα]4-- ουυπι ἀοάμοίς, Ὁ 
τῷ οἴῃ ἃ γοδὶς πο δ 61} 4 π- Ὁ 
{ἰτα: (Ο οἰοζατεπ» ἃς νέ (ς γοοῖρίατίβ, 
Ἰιοίτες ηοίϊτος. Οἱ ἐππς ροτίας αἄϊ- ἜΣ: 
τὸ ἀοδεθαηῃς νοὸς αιπιπὶ γος] ἃ ρε- τ δὴν Δ 
τίσαϊο Αθογαηοποη απαη4ο 8. ποῦ. τὰν 
ἰηϊασία {Ππτὰ εἰ, δι ἸΡῇ Ρουγ οἰ ταητασε ἀπο’ ἜΑΗΒΟΝ 
πος 4αδη ο νο5 » αὶ ἡα]1{π|8 σοΥ πὰ ΣΕ Ὁ 
ταις Ροτοητία: ραγτίςῖρος ξα πῆς ὁ 6ὃπ᾽.,, 
ἱρῇς νείγαιπι νΠτατοη] ἱπτροχτίοι, ὁ ὁὁὃῸ 
ἃς φαΐ ἃ ρεξοκτὶς οοταπι Αι Ἐἰο,απ-. Ὁ Ἦν 

ἐς ς 

ὅτ, τοῦ γίάετι. τε» 

.--- ἡ».“ὉὉ 

Ἀ..5 
᾿ ἀν, ἃ 

ΓΚ Ὁ - ἙΝ 

α Διαπαντὲς τὸ δα, παντὸς γῖγα μι ζις ἐϊ-- 

ὅτι ὅτι γωῦ α δικνϑέντις, β΄ Ἐχπεμφϑεί- 
πστω ὑφ᾽ ὁ δ δηλονότι, γ Καλὸν ογ ἴώ, 
εἰ καὶ ἑμαρταΐομδμ] εἰ γὸ μὴ ἠδικούμενγα 
αϑειφανῶς, οὐκ αὖ προδήλως ἐξρατείο- 
αδριὅμος εἰ καὶ ἡμαρταϑομδρ,, ἑπωινετὲν ἰώ 
ὀνδοαῦαι ἡμῶν ὀργιζορδροις, δι Μετοιό.. 

σντα Ἰα εξικακίαν, σηπείκειαι. εἰ Τιρότε-- 
ρον ἐϑελῆσω Ἰωρϑ ᾧ λαξῶν αὐτίω, ζῊν 
γ. οὐ λείπει εἰς. ἰῷ, ᾧ γοζ, ὅτι ον δεῖ τὴν ἐν 

ἀσφαλέᾳ ὄγτα, καὶ πρόθαλλόμδμον δύκίω, 
δοκεῖν λέγειν Ὧς, ΜΜετέθηκὲ τὸν χρόνον ὁ χκὸ- 
οἰνϑιοςεμαετεὶ γὸ τὸ λαξῶν, φησὶ, τὸ χρφίον, 
καὶ καϊαοαῖν, ἐξίονωυ δικοαίζειϑαι οἱ κερκυ- 
ραϊοι. καὶ οὐ δεῖ, φησὶ, “φρϑσέχειν τὸν ἐκ [ 
ἀσφαλοῖῷ καὶ ἰαυροδ προρκα λούμϑμον εἰς 
κρίσιν "οὐδὲ δοκεῖν ὅτι λέγει τὶ, ἀλλα κατα-- 
φρονέν. ἡ Αλλ᾽ ἐπειδὴ Ἰαλλὰ μεῖα πίω 3' 
γηῶν ἔχπεμψιν. θ Καὶ ,τὸ ᾧ ωρεπὶς τῆς 
δίκης τίω) δόκησιν τῆς δύκνες, οὐγὶ πίω «.-- 

λήϑειανοἠδέκοιω γ κτ' ἀλήϑέαν τὸ ἐν ἔβα, 
δώμνῳ. 4“ Οὐξαχῶ μόνον αὐτοὶ ἁμαρ- 
πόντες} οὐκ αἰ δικήστωτες αὐτοὶ μεόγον εἰς ᾷ ̓ 

 "" ἵ ἡ ἀπ ς οἹ» Αξῖ 

' ταῦ ὄρήδαμνον. κ᾿ Οἷτε ἀσραλέσα--, 
τοῦ ἦσαν} λέγει τὲν κτ' σαμίων καὶ αἰγινηκ-. 
Δ  πέλεμιον, λ Καὶ μυὴ ᾧ ἡμεῖς 1.λθ 

ἢ Υδν ΣΑΣ Α ΡΕΡν ῊΉῸ πεὶ πὸ ἐν ἐκείνῳ τῷ χαιρῴ, μ' Μηδὶ᾿ ἐν ᾧ 
ὑἀῷς] τὸ ἑξῆς, μήτε μετα δώσετε αὐτοῖς ὦ 
ὠφελείας, ὑμεῖς τότε τὴς διωάμεως αὐδῇ" 

ψ 

οὐ μᾳταλαξέντες. 

ἵ 



ΕΙΒΕΙΡΕΚΙΝν ἢ. 
ταλάοπα οὔσα Δ08 σαΐρα σομτγα τίς, 
ἽΝ ΔΙ 41 ΟἸ ΠῚ στη Δ[1|5 ν γε [πᾶς 
σοπηπηἰςσαίεηε, ἢ ἀοθοης ας {|| 
ςοητίαραῆς Βαδούς σοπλπληἷα : νῸ 5 
νεσὸ »ντἱ οὐϊπιίηίθυς πηοάὸ ἡτοχιμη 
αἴῆπες ποη ἐμΠ|5» ἤς ἥσαας ροίς ἐο- 
ταμάοιη δέιίομος αἴτιος εξ ἀςθο- 
τὶς. Ετ ρίαπιιπι φαϊάςηι ἐεοίπιι» ἢ 

ἴῷ ρον εὗ 4} Δυτετα» 
« λατηρτί ἀοπὶ ςοπηπλα 

πίἰςατῖς γι γι 5. ΓΟ ΠῚ 

σαῦποπὶ φυοάὰς οξ 

ταῖι μαδοτος ἂτ (οἷο- 

᾿ χαπλ πχιϊοβεϊοτγιιπὶ 
εχρεῖτος » πε Βάτασι 
αἱδεπι τεγαπὶ 085 

ταλϊεβοία (τα σὐπεαξ 

εδίοττεβ οὔτε ορογεε!. 

ᾧ Νος εὐπὶ Βτ πη ϊ- 

ο 
40 οροΐτες α'φυϊτατίς ἱπρτεῖτῃι Π05 

πὰρ ὐκεμβνῶν τῳ νεηΠῆς, ὅς {{πο5 νἱοϊεῃτὸ ἱπ ποκἀσα- 
πιεπεῖς δὰς νοημΐο» Γέσας ἔςοηῆς, ἸΝαπς δατεζη;νο5 παυά 
δος γεγδυυίοίςπτοβ ἐμὰ γορορταγοϑ εἴϊε Πογθτη Το οἰεῖα- 
δι αἰϊςηἱ ταρῖσσο5 ᾿ 
τῆς: τεπη»Ρίδνιηι ξαοϊολάππι οἴζ, πὰ ἴῃ 
᾿ ξοκάογίθας Ζαιπὶ ἀϊςείταγ.» ᾿σοῦς σαϊ- 

ἰδεῖς ποι δάξογιρεαγαμη βκάονὶ οἰαϊ- 
ταῖαπι δά νῖζος νοἰἰτίς ςοηξογγωποη 
τὰ ἀϊςοίτιγ γε ἰ4 ἢατ ἴῃ ρεγη!οὶ ραττὶβ 
αἰτογίϑμες ἄς ἐ46 πᾶ τυτοίληι ἱπηρίο- 
χεῖ δλάπεχίας εο5 ἃ ιθις (ποςάϊο 

ΠῈ Ῥλάριμν ἀῤθεγίπε αθᾷαας [8 ἃ αι γεςὶρίτιΓ (“Πποα 
τἰκτν ἀροιάια τεςορτασί, ἢ (ἀρ ογέτ) ΒΟ ]πι ρτὸ ρὰ- 

ες Αἤογατ. [4 φυοά νοβὶς παης» ἰῇ 
: 05 Δυιάϊατί5, σαφηΐοῖ. πᾶ πὶ ΠΏ τα" 

τὰ τη {{π|5 δι ΧΙ Πα γο5,γογπιετία τη πο- 
δὶς ρύο ξοαάογατίς Ποίξος οἰ Ποἰεπίπί. 
ἸΝεςεῖϊς εηὶπὶ εἰξ, ἢ αὖ εἰς {ξοτεγίτῖ8» 
ντάππι ἱρίος υταηςνοβ νἠὰ ν]οἰίοα- 
τσ. ΟἿἷἱ ργοξεξεὸ ἰυὲ ἔς σογιτίς» 
φγαοϊρας, ἢ ποῦ διοσίτίς ἰπ Ῥαστίθε: 
Ππηλίπ 5» ἐσοητίαγίο δας {11} 6- 

δὰ Ἂς ταπτν ἢ ποβίίσιπι {ξοζογίτίβ , φαίδις 
οατα ἔσο ἀογατὶ οἰΕἰ5,α ἀιιογίις πο ς,4α!- 
Βυΐσαμα πε ἱηἀυςία φαίάξ νη δ ΠῚ 
ψοδὶς ἐχτίτεγαητ. Νεχας ἰεροτη ἔοττς 
ἀεθετίς » ἐο5 υ] ἂὖ δἰτεγα ραστο ἀςξε- 
σεζιητ γεσεριδηά! : φσαοπίδηι ποαας 
πος, Ππ0| ἃ γος 54 Πλ}} ἀςξς οἰ ἤδη, 
δίῃ {ΠΠ|5 ππσσαγγεῖςε οροττογοείῃ ἀ1- 
ποτίαπι τγαπεύοητ σατοῦ ΡοΪοροπξ 
(8 »«οπμτγα νοΚ5 “ξπτοητίατη ἀἰχίτηιι5. 
“τας ἀροττὲ Περαηγα5 Ασα ἃ Ριι- 
αἰοη ἀϊ5 {πἰ5 εἴϊς ργο θη ἄστη, ΝΑ ΠῚ 
ἢ οος 4υΐ δἰ ψαϊά ἐΔοἰποτίς αἀπιο- 

᾿Ξ : τἰπγεσοριδηάο ἀεξοῃ ἀοΥ τ5, ραΐαπι 
εχ γνεϊε!5 ποη ρᾶυ- ἀρατ! : 
᾿ξίοτα 4υς ἀὰ πορας “Π νΟΙΈΓΟ5, 4] πό Ραμιοίο ες (ππτ,λά 

᾿ φεάαητ, ἰά εξ, Νοπ Π05 εἰΐς νεβταζος ]οσέπηααε σοπάε- 
Ῥαυίοτες ἐχ νοβγί5. γἰς (κε Ίῃ γῸ5 Πᾶσα αὰτη ἴῃ 05 τὸ 

οἴοςιἰ5 δά πο5 ἔς τε - τς ; Ε 
: Ὑμέμῃ Κοὸ ΤΣ ΤΕ οίάας. Πλδξοπιις ας ἀΐσετο Πα αίπγας 

Ἷ 

᾿ἀϑεάλρεττὲ οοπετα- 
-ἀἰχί πιο » αυόπιαμς 
ἤπιος [οεΐοσ ρεγίςααϊ 
ΟΦβογίέγε. 

2 ( σπιρετίεπεαγ ὃς 

δρᾷ νοβ ἄς ἰυγτὸ ΠοΙϊγο » ια (τὶς 

29 
Ὁ ὁ ἀφ᾽ ἡμδμ αἰτίας “τὸ ἴσον ἕξετέ" ποίλαι 5 ««52' οὐνὸ: 

᾿“κοινωσανίᾷς Ὁ δεώαιιν, κοιναὶ ἢ ᾳ ἔπο « τσ τὰ 
(αίνοντα ἔχειν ἐϊυς “Ὁ μόνων αἰκετο- «« Ὁ μόνον 

λριο,δτω δ κ᾿ 2 πτραξς των μὴ “ἊΣ 
χϑινῶνᾳν. εἰς (αὶ ὃν αὐτοί τε κ᾽ πσδοεσηκόν- κε 

των Ἶ Κὶ διχαΐν χεφλαίων ἐς ὑμας ἐρχό-- « 

μεθα, ἃ οἵδε βίαιοι ᾧ πλεονέκῖαι εἰσὶ, δὲ-- 

δυλω)). αἷς ὃ Οὔκ αὖ διχαίως ἀῤζε δέηϑι- ἐς 

οὃς μαϑεῖν χρη. εἰ γὸ εἴρηται οὖ  ἀσον- εἰ 

δας, ἐξ ζναι πϑν ὁποτέροις τὶς ν᾽ αγρα « 
Β φων πόλεων βούλεται ἐλϑεῖν, οὐ τοῖς ἘΧτ ἐς 

βλαζη ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξιωϑηπὴ δεῖν, Δλλ᾽ «- 

ὅςτίς μὴ "ἄλλων ἑαυτὸν ποςεραΐν, ἀστρά- ε λρ' ἀλλοῦ 
λείας δὲ ται χοὴ ὅξτις εἰς δεξαύϑροις, « 

εἰ σωφρονοῦσι, πόλεμον αὐτ᾽ εἰρέεης ποιή-- « 

σή δ γεοῦ ὑμεῖς μυὴ πειθόμϑροι ἡμῖν παϑοιτε «« 

αὖ. οὐ γὸ τοῖςδὲ μόνον θηχίκουρφι αὐ δ ροι-- «- 

οὗλα, δλλλ εὐ χαὶ ἡμῶν αὐτὶ εἰγασόνδων, πολέ- «- 

κίοι, αὐάϊκη γὸ,εἰ ἴτε μετ᾽ αὐδῶ, χρὴ εἰ-- « 

μἱμυεας “μὴ αἰδὺ ὑμδμ Ουτοις. χαήτοὶ δὲ. «« 

χαιοί Ὑ᾽ ἐφὲ, μοίλιςα. μϑὰ ἐκποδὼν ξῆνωι « 
αἰμφοτέροις, ἢ εἰ δὲ μυὴ, τοιυαντίον, ἐχὶ « 
“ουτοις κ᾽ ἡρδμ Ἰέγων" (κοευνθίοις "ϑὰ γε“ 

ἔγασονδὸι ἐφὲ,χερκυραίοις δὲ ἰδὲ “δὲ αὐα.-- 

᾿ κωχῆς πτωποτ᾽ ἐγένεοϑε)} ἃ “Ἔ γόμον μὴ καὶ « 

θ,)ςξαάναι, ὥςτε γεες ἑτέρων ἀφιςαυϑμὰς δέ- « 

χεοῖν. εἰν δ ὑμεῖς, σαιμίων ἰποςαίντων, « 
ψῆφον πορδοσεϑέμεθα, εἰγαντίων ὑμῖν, ΥΨ'«« 

ἄλλων πελοποννησίωγ΄ δχα, ἐψηφισ ϑμων «- 

εἶ χρὴ ὐὗοις " μεν" φανερῶς 5ὶ αὐτεί- “ 

Ὁ πῆνϑυ, τουὶ πσθεσήκοίας ξυμρμιαίχοις αὐ- 
τὸν τίνα χϑλοίζ ἐν. εἰ γὸ “οεὸ κακῶν τί δρῶν-- “ 
ς δεχόμδμοι ὦ ιφρήσετε, ὀφάνεῖται ἡ αἱ “ 
ἢ ὑμετέρων Οὔκ ἐλοίοσω ἡμῶν πσοόσεισι, “ 

χαὶ (δ) νόμον ἐφ᾽ ὑμῖν ἀὐφῖς μᾶλλον ἡ ἐφ᾽ 

ἡμῖν ϑύσετε. διχαμωμαζο, νϑὲ ὀξυ ζάδε “ 
ὡρὸς ὑμας ἔγουϑν ἱκαναὶ, χτὶ τοῖς ἐλλη-- “ 

γῶν γόμμοὺς, ΠΟ αἰνεσιν Ὁ τὺ ἰξίωσιν γαίριτος, “ 

ἔχης (ςσυπάτπι ΟΥὐα οἷα Ἰοροβ : Γο 4» ΟΧΠοστδη ἀϊ ὃς βαρίταη 4 τυ πο γῖ5 ργατιλ, 

« ̓ ὀτώλφῳᾳ δπινδάμυν τ. κ κοινοῦ τὲ, 

ὧν ᾧ.αἰτιασόμεϑα γὸ,φησὶ 5 Ὧι συμιμιά χι- 
φανταῖ Ὅς κερχυραίοις, ὡς ἐχϑροιᾷ, καὶ ὑ- 

μεῖς δὲ τὸ ἶσον αὐ τοῖς ἔξετε αἴτιον, καὶ πο- 
χέμεοι κληϑγήσεϑε. β΄ Μὴ αὔϑυ ὑμδ οὐ- 
τις ] Οιξ κερκυραίοις, Τουτέσι., κολαοϑήσε-ϑε 
καὶ ὑμεῖς μετ᾽ αὐδ, γ ἘΪ ὃ μὴ, Ἰϑπὸ 

κοινοᾧ τὸ δίχα οι ἐξέ, δ᾽ Δι᾿ αἰακρχῆς] 

αὐάκο χὰ ὅρν εἰρίωδη πρόσκαιρος» πόλεμον 
ὠδίνουσα" δῇ καὶ μικραὶ τῇ πολέμου αὐαζλη-- 
σις, οὐαὶ τὸ αὔϑυ ἔχειν ταὶ ἀκωκαὶς 2) δυ-- 
φρίτων.᾿ ς Καὶ τὸν γόμον Ἱπολλοὶ, φησὶν, 
εἰσὶ φόρου ὑπστελέϊς παρ᾿ υμῶνκοἴσινες πολ 

λάΐκις μιελετῶσιν ᾿πόσουσιν " καὶ εἰ δέξέοϑε 
κέρκυραίοις ζιζδε, καὶ κοινὸν Τοὗτον ποιήσε-- 
τεγόμόν, ὁ ῥρῖτε μιὴ ἑαυτοιὶ λαγλτένητε βλά 

πῆοντες. φο(εὶ δὲ αὐτοις, τὸ δὲξ αὐϑοι 9 νόμον 
καλῶν, Κ᾽ Δίχα ἐψηφισμϑῥων δὺκαζόν- 

" Ω ε ΄“ “. ͵ 

τῶν, φησὶν, αὐδῇ, ἡκεῖς φανερώς αὐτείπο- 
αϑρο ἡ Αμαύειν  οἰκειύειν, βοηϑεῖγ᾽ αἰ-- 
καύεῶτω δὲγκολάζειν, 8. Φανέπει] αὐτὶ 
ΤῈ όλλει φανίῶαι. , Οὐκ ἐλάσσω ἡ-- 
μᾶν 7Ἰαἱν εται ποήδαμαν. 

ΠῸΡ 
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» “ζιαὔδε,ἑὼ "οὐκ ἐϑροὶ ὄντες, ὥςτε βλά- 

»» θεῖν, οὐσῃ᾿ ἂὐ φίλοι ,ὡς τ᾽ "ἔχτχοϑοϑαι, 

» αἰτιδὸϑέωθα) ἡμΐ ὧν τῶ παρύντι φαρδὺ 

»)» 8 γα νεῶν ἠδ μᾶχρ απὸρίσομτές πο: 

» τε σγϑὸς (ἢ) αἰγονντῶν ὐθ Τὰ μυηδεκοὺ 
»» πόλεμον, κοῦ οὶ χοξαύλίων εἰχοσιγαὺς ἐλά- 

»» ξετε: χαὶ καὶ δὐεργεσία αὕτη τε χαὶ νἱ ἐς σα- 

»» μίοις, ὃ δὲ ἡμαξ πελοποννησίοις αὐηοὶς 

»» μὴ βονϑῆσου, παιρέογεν ὑμῶν αἰγενν δι μϑ 
» Ἐχεχρ άτησιν, σαμίων δὲ κόλασιν. χαὶ ὧν 

» χαιρφὶς ζοιστοις ἐλρετο οἷς μάλιξα. αἴϑρω- 
ν » » « ῳ; 

7) ποὶ ἐὩὦ ἔϑροις τοῖς σφετέροις ἰόγτες, ἫΜ 

. . ᾽ " 

᾽» ἰπόμτων ὠπερλοήῆοι εἰσὶ" αδα Φ' γι- 
" Ι λε "“ ᾿Ὶ -“ 

» κάν Φιλον τε γὸ ὑορεῶται Τ' ὑπουρορειῖ 

» ται, ζεὺ ὲ πσϑότερον ἐγθρὸς ἡ" πολέμιον τε 
.»» 3 ᾽ ᾿Ὶ 

 αἰϑν. ἢ» ζῶ αἰτίςαγτα, ζει χαὶ τύχη φίλος ὧν. ἐ ἐπεὶ 

φωτε »» χαὶ ζᾳ οἰκεῖα. χεῖδον τίθενται φιλονάχίας 

» ἕγεχᾳ τῆς αὐτίκα. ᾿ὧν ἐγθυμηϑέντες, χαὶ 
᾿ Ι ᾿ ψν:. »χ.} 

»»γεώτερός τίς ποῦραὶ Ὡρεσξυτέρου αὐτὰ 
» μαϑων,ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις ἡμιαξ ἀμύ- 

ἊΣ γεοϑα" χαὶ μὴ γομμείση δίχαμα. μϑὲ χαδὲ λέ- Ὁ 

»» γέοϑαι, ξύμφοροε δὲ, εἰπολεμήσῳ, ἄλλα 

» 90). τότε γὸ ξυμφέρον, ον ᾧ αὔτις ἐλαῖχε- 
» κα αμδζαοι, μάλιςα ἕπεται “ὁ τὸ μέλ-- 

»» λον τῷ πολέμου (ᾧ φοξδιιῦτες ὑμαξ χερ-- 

»» χυραῆοι "χελθυοῖσιν ἀδικεῖν) εἰν ἀφανᾳ ἔτ] 
» χεῖται" ἢ Οὐκ ἀξιον,ἐϑοθεντας ἀκ φα- 

» γεραὶ ἔγϑραν ἤδη χαὴ οὐ μέλλουσαν πσξὲς 
»» χοραγθιοις κι τήσποϑοι " τὴς δὲ ὑαϑρηρύσης 

» ποότερον οἱ οὶ μεγαρέας " αἰσεσοψίας 
μπ;" σῶφρον ὑφελεῖν μάλλον. 'γὸ τελβυταία 

»γϑρις χαι δὲν ἔγουσα,κἀν ἐλαοσωνη, δὺ- 

»γα ἢ) μεῖζον ἔϊκλιυμια, λῦσου μιν δὲ δτίγαυ- 
»ηἰκόδ ξυμμαχίαν μεγαάλζω διδόασι, ἵρύ- 

»τῷ ἐφέλκεϑε. ὃ γὃ μὴ ἀδικεῖν «ἦν ὁ- 
» μοίοις, ἐχυρωτέροι διώαμις, “ἢ τω αὐτί- 

κα φανερῷ ἐπαρλώτας, Ὁ. σ᾽ κινδυυύων τὸ 

᾿ΕΝ. 
Α ἤος φιοά ρούπιιδ» ἡ0 ἢ Ροτίπτας νὲ 

Βοίζοδιιιο ποσΘαΠΊ115, Π ΘΠ 116 νῈ ΠῚ 

εἰνηαο ἀθαταπγαγ δά φηο μαρμιτ: αὐ ἀ- 
φιενοςγόδάοτο ποθὶς ἀςδογο αἢηγπλὰ 

πγι5. πὶ σασπὶ δἀποιας ΑΕ ρίπο- 

τὰς "Μοάϊοο Βοῖο ρεμυτία Γιδαγηίς- 4 Απες Μεάίςα Βεῖ- 

σαταπι πασίππι ἰαδογαγοτίβ, νἹΡΊΩτΙ ἐϑεραεῖῳ Ἰδβαγαπα 

παιος ορρηοφαεὺ ἃ ΟΟΥΩΓ 115 Δοςορί- ; 

Εἰς. Οιιοά ποίξιιιηη δεποβοίαπη»δεέ1-, 

τοπι αἰτογαπι δ 6110 ϑαμυο, ιὸά ργο- 
Ρτοῦ πος πο ταϊοῦς 5δπηῖ5 ΔΟΧ απ 

Ῥεϊοροπη δέος, ργαπτῖς νοθῖ5 ἀς ΑΕ- 
 σίποτῖς φυΐάοπι νἱξοτίαπη»4ο δα. 

ααΐοπι ν]οη θη. ΑΕ 115 τε ΠΡΟΣ," 
δος (πάπα οἷ φαυΐδιι5 ΠΟ πη 68, 
{πάϊο νἱποζάϊ ΠοΙϊς ἐπ ἀπόπη ομη 
ςατοῖα συζατέ οτηίττιιης ΔΒ τόδ᾽ ῬχῸ 
αγαὶςο αποπχοΐσις οροίδπι ΠῚ ηα- 
πδητοπ» οὔατηῇ δητοα βπογίς 1 πτϊ- 
σα: ΓαΓ 15 ρο Βοίϊε, απεπισιηααπε 
ΕΧ αἀιιέγίο {{λητο ΠῚ » ΕἸ ΠῚ 41} 6118 
ἢτιπαύῃ ἀοηιεπιςοἰς αποα; τοῦδ πιᾶ- 
Ιὲ ςομία]πητ; ρυσίοητίβ σοπτο ΓΟ 5 ᾿ 
Ρετυϊοαςία. Ηπς νος Βεμεβοῖα γορα- 
τλητοδ» δὲ 411 Ἰητοῦ νο5 {πτ ΠΠ]ΟΥΕ5 ὑϑὰς Πανὶ 
ὰ {ππἰουῖθιι8 οἀοῦ!, (δατίτε ἥθ 6δ87:. 
ΟΠ εἰϊς οὔτ γεπηππεύαη ἄα:πεααε ἴα 
αυίάοπι χια ἀϊοιπταγ ἃ ποδίς, οἴ. 
τιἴλ, (ο4. ΒΟ πὶ κατ» αἰΐα ἔογο νεῖς 
11ὰ. γι φαϊίχας οπίπι αἰίαθα ἴῃ τε τηῖσ 
Ηἰηγὲ ρεςοδῖ » [τὰ τη ΧΙ ΠΊΔ ΕΧ οᾶ να} - ΔΩ 
τὰς {χυίταγ, Ἐτ ΒΟ ]ατα (σαΐας ποτ Ὁ 

᾿ς γοδτοίζοητος δά ἰπίυπὸ ἀθοηάἀῦ Ποτ- 
ταητας Οογου τοι (05) ἀπ ποη οὔ- 
ἔχτ Αιτασαπι τ πέσπο πος ἀϊρηῦπν 
γοθὶς εἰξ ἢ ντ ρύορτοῦ ἱποοῖτᾳ δε], 
φοττα ἰδπι ὃς ρυςίςηταηοα ΟΟΠπτΠίο-. ε 
ται {{οἰρίατις οἀϊα. 'Ν.πὶ σαοάἀαά ΚΣ. 

Ὁ) (υἰρἰείοηεπι ρεστιοηθα ρυΐπβ ρος. 
Ῥίοῦ Μεραγοηίς προγογαῦ» ργπάςεῃ- δ ἢ 
τία; πιοσίτ “οάπὶ Ἔχοηπαζο ροτίας. Ρο- 
{τογίυις πάπας Βοποβ οἴμπι ορροχτιι- 
πὰ ςοΠατιιπη»οὐἰα πιῇ πλῖπας ξπεσίττα- 
πλοῃ πλαίτίς οὐίπηοη ἀϊϊπογε ροτείξ, 
Νεαας νοτὸ αυὸά πηαρηδην δά (οοο ὑπ 

ὀνιεοοὶ ἴων 
ςεγῖαγξῴε,. ᾿ 

ΜΡΡΟΒΕΤΤΩΣ 
τι ἀεῖγδῆεις. χὰ 

μ τ ρὴ 

ν᾽ 

᾿ 

ταῖοηι οβοσιης οἰ οπλ»ο Ὁ πος Ρε]1- ἫΝ 
οἰαπλ! :ποπίαπι που αἰ σογε ἰη- 

: - ᾿ Ν . . 5 . 

τῆλ Ῥαγός, Βγπιῖοῦ οἱξ ροτοητία αὰλπγ» ρΥαίςητί γογαπα ἐροοὶς οἶλτοβ» οαπὶ Ρε ΟΕ] ς 
᾿ 

α Τοιαΐδε ἰ(Ὁ 7 ἰωὗ χαΐ ραν αὐτιδοϑίεῶαι ἡ- 

--- 

μὰν ὧν τῷ παρόντι φαιδὲ χοϊῶα. β' Οὐκ 
ἐχϑροὶ ὅγτες 70} γ κα ἐχϑροιὰ συϊκροπιῶ- 
τὶς βλαάλβονται μᾶλλον, Ἐσιχρήῆσϑεῳ 

στὸ πολλάκις χεῆϑαι. ὁ) Τῶν ἀπαύτων 
Ὦ ρολαζόντων ἀπαΐήτων τοὺς ἔχθραν 

ἡ φιλίαν μασολαξυμάτων. « Ταρρὶ τὶ 

γικᾷν Ἰέγρωυ δι τίω νἱκίω, ζ Ἐπεὶ ᾧ 
ᾧ οἰκδα] αὐὴ ζ΄, ἢ γὸ τὰ οἰχᾶα., ἡ Ων 

ὀγϑιμιηϑέντες 1 “Μ᾽ χρφειρημδύων ὕῴεργι-- 
σῶν. 98 Αμιὠεοϑα, αὐτὶ τῷ ἀἰκωώειν,κὶ 

βοηϑεῖν. αὐτὶ γὸ τὸ ὀγεργητικοί πὶ αἰκεω ες 

παρεῤληπῆα οἰ μιιυύεοϑαι, αὐτὶ τῇ αἰμείζεῶχ. 
μόγος δὲ Θουκυ δὲ δὴς ὀϊαῦϑα. κίχρητα τῇ 
ὀναλλαγὴ τῆς λέξεως, ὡς καί ϑινας ἐγαλ-- 
λάῆειν τίωΣ γραφίω, καὶ γχκάφειν ἀἰμεἶζε- 
ϑαι. οὐκ ἔφι δέ, ,) Καὶ τὸ μιίλλον τῇ πο-. 
λέμου 7αὐ τὶ Τῇ ὁ μιύλων πέλεμος. χ' Κε- 

᾿λϑύοισιν ἀδηκέν} τὸ «ἰλδίω εὐ Ὁ μαι: 

ζόνων μόνον λέγετε. Ὑποψίας] Υἱπ-τ 
ψίαν εἰπε πίω μάχέω, ὠφήμως.ἐρξϊ ἢ χώτ 
αίω ἐν τῇ πεντηκουπαετηρί δ). με Ἡ τῳ αὐ-- 
πἰκα Ἰτῳῴ σοὺς ὀλίγον. Ι 
χειν οὶ ὅγέλογρι ἐντεῦϑεν, ἐκ τύχες ἄινός. 

ν Τὸ πλέον ἔς: ̓ 

φοξῶ δὲ δα Ούτιυ Ὁι α ϑέωναίοις ὅτι τὸ τῆς Ὁ 
σύχις»ἀδηλεν; καὶ ἐπι μυὴ καὶ αὐπὶ αἰοιπί 



ΠΙΒΕ ΙΕ : ἢ 
΄ Νοῦ δαί 4υἱ ρ[υγα δεααίγους: ὅσας ἤθπς Δ4- Ἁ πλέον ἔχειν. “ἡμεῖς ὃ αὐβχστεσβωκότες “οἷς ̓ 
ἐπ εὰ ἰηςίἀϊπιι5 48: ἤ ΤΕ -μοβή μοί, κ.τν πογία πο8 νῇ ἐογζαιγα» τάτπηεη ροίτα-. ὦ τῇ λακεδαήμον δὶ πσεοείπορδι, δ 
ἀϊχίπνιις,ορογενε θᾳ- ΔΤῆ115.» (4 αποά δρᾷ ἔασεάαπηο- 
ἀεἰϊεεε φιοπαὺς [ἀο5 60} ἱρ! ρΥδ ΔἸ ΧΙ ΠΉι5.» ᾿σοῦς {05 του σφετέρας ξυμμιάρρις αὐτὸν ἔνα κο- 
προς πὸ ωκῇ κι 4αοπαας (δ οἷος ροόξεγοντ  ἄεηι πᾶς λαζάν,νιῶ φῆ ὑδν Ὁ αὐὴὸ ἀξιξίνϑρ κος « ᾿ερβεβερὴν πὰπο ἃ γο ᾿ (δὶ 
ἰς νεϊάσηι οδτίποα- ἃ ψΟ 9 πρεῖγεπχας : όνς {Ὀ]οατὶ οϑαι, ᾿ 

ἦναι εὐδιεβάαθα ἐθον ἰομα ρα θόδεμα πος νοἴγο [χἀ4- ἐξ: ᾿ ΡΥ μ ΠΡ ΈΗ ψέφῳ ΕΣ ς ληλώνας, τῇ ὑμετέρα ἡμαξ ἐβλάψαι. δι τἰ5, {4 ἀαιδηι νἱόθπιὶ Χοροῃ ἀατίδ: 
ΕἾΝ αὐτοιπόδοτε, γνόντες τον ἐχεῖνον «« 

ξ' 
τησπιοῦος ΠΟΟΊΪἀ εἴϊε τοτηριι5, 4110 
τηαχἰ πιὸ» ὃ 4αἱ ἱπίδγαϊς, ἀταῖςσας εἴ, ἔ{) Τ' ,69) οὐ ᾧο,τε νυν, φίλος « 
δι φαΐ λάιίεγίδειτοἰἸπχίςαδ.. ἙτΟοΥ- μείλιρα, χαὶ ὁ ὁ αἰτιφαῤ,ἐηϑρός. χαὶ κερκὺς « 
ογγοπίες ΒῸ5 πεάας ἱπ (οοἰετατεπα 

ράΐοις τε σοῖς δὲ, μήτε ξυμμιαιχοις δέ--« 
το ρ τίς ἐπυϊτῖς ποδίςνποσας ἄς ηο- ᾿ 

νος Βιβ πιαϊὸ πχογίτος ἀεξεη ἀατὶς. Οὐοά χλοϑε βίᾳ ἡμδυ, μήτε ἀμεούντε αὐτοῖς αἰ- 
ξλεϊεπεεβ» ταΐα οχ οἤ οἷο νοῖεγο ἐορε- διεχοῦσι, ἡ ζοδῈ “ποιοιοῦττες, ζοὶ πασοοσήκογ- «ς 
Τἰτίβ» τατι νος ἱρῇβ ορ εἰπὲ σοηει- Ω τε δραΐσετε, αὶ τοὶ ουβίσα λδύσεοϑε «« 525 βελ 4: 
[πογίτίβ. Τ᾽ αἰία ατοπι ἃ. (ὐοτ!ητδι! ἀ- «ς σεοϑε ἐν υἱ- 

Χεῖς. Φ Αιδβεηϊεηίες» νι ας διι- ὑμᾶ , ἀΐοῖς. Τοιαῦτα δὲ χὰ (Ὁ κού κἂν αὐπῆς. 
αἰτεῖς, αιπιπὶ δί5 φο οἰοπεπὶ σοςρ 

: {τηξ » ἱῃι ῬΥΙΟΥ σα! 4ο πὶ ΠΟ τηϊηας 
εν Ῥτγοθαπογᾶτ γατίοπος (σου ῃτἘίοσιιπ: 

ἴῃ Ῥοϊεογίοσί νογὸ,» πγαζατο σομῇ]ο 
τ ἀξογοποίαπς ςδξοκἀογατίοποηι ΟΠ 
(ογογγεπῆθας ποη τα ααϊάςηι ἔ.- 
ςογον εοἴάεπ Ποίτες ἀπισογ οἰ οο 

᾿ἄεπι ἀπηίςος : (ἢ ἐπῖπι ἀἀπογίις (ο- 
τίπτηΐος ἰαθεγεπτας ἃ (ογογίεηῆς 
δας ἤπια] ἡααίραγζε » Γαρταπῃ {τὶ ἔσσας 
ἄετα χυα: Πδὶ εἴης σαπὶ Ρεΐορου- 
ποηῆρις ) (ΡΠ ά!ατίατη ταπιθῃ ἰηϊ- 
τε (οεἰεΐατεπι» νε ντγίαας ἔογοης αἱ- ΕΑ Ἢ ἀρτρυαρ ; 

πο ΠΠΠ΄ς΄ς΄ -τν Ἐογ5 ΌΧΙ Ο » Παας Δάπεγίας ΟοΥοΥ- 
ΨΥ’ 

Ἶ ΠΣ τίη» Διπεμάίνε» δυτοεοσα πὶ [Οςο5» 
᾿ἀἰϑιοιοαυε.α δι ἵγες. Νατη δὲ ὃ οἰτγαὰ πος» γεδδηταῦ 
᾿Ουτεγεαίο. Ῥ δεῖαπα Πδὲ σαπὺ Ρεοροπηθηῇριις 
ΣΤ ἔοίε , πες (οζογζδληγ (οηητῇις 

ὁ Ῥοτγαίττοτς, ργράϊ γοϊοθαης.» τλπτιιπλ παυίππη 
ε τς Ββεητεπι; {ε4 εος5 4υδηγηταχί πιὸ 
4 Οοἰπάοτε,, φρο] άϊ ̓παΐσοπι» γε σαπα ᾿ππΔ]! 4 1ο- 

Γεὶ τῖθας εβεῶις, Πα! ορας εἴτε; Οο- 
᾿ τἰμτηις αἰήίαις. οἰαῆτπη Παβδοητί- 

θὲς δε! Πππὶ Τσαροοτγοπε: Πηγάϊχας 
4ιία Ἰταϊίλπι γοΥις δ ΟΠ 4ις πᾶ- 
αἱσαητίθιι5 σοπητηο 4ὲ ἤτα Ἰμίπ]α νἱ- 
υγυνδῃ Ἧος Αἰβεηίομίδ5 σομ ἢ] 
(οτογγεηίος ἴη ἰοοἰετατῷ αοςορογῦτ, 
ποστησίτο ροῖῖ Οοτγιπτῃίογα ἀἰςοί- 
(πιὸ ἀεςξ ῃδιιο8 {ΠΠ| αα χη] ο πυϊεγῦ 

εἶπον. “ Α ϑίευαῖοι δὲ," ἀκούσορμτες ἀμ.- 

φοτέρων, λνουδύνς χαὴ δὶς ἐκλησίας, τὸ 

ἢ «ροτέρᾳ ἐχ ἥοσον ἢ! Ἔχοριλιων ὠπεδὲ-- 

Ἴων ποις λόγρερ' οὐ δὲ τῇ ὑκεραία ἁμεετέ- 

γνωζ κερκυραίοις ξυμμαχίαν Κἃ ἅ μὴ ποιή 

σαοϑαι, ὥστε τοις αὐτοις ἐ 9ς χοὴ φί- 

Ο λους «νομί (εἰ Ἂ Ἐχὶ χέρινθον ἐκέλδυον 

σφίσιν ᾧ ἐυῤῥέμος, ξυμυπλῴν, ἐλύοντ᾽ 

αὐ ἀὐφις αἱ οι “παδὲς πελοτπονγησίοις «σογ-- 

δα!.)" ἐχηκα χέων 5 ἐποιήσθρμτο, τῇ δλλή- 

λῶν βονλεῖν, ἔαντις Ὄχι κέρκυροιν ἴῃ," ἀ-- 

ϑζευας, ἢ τοῖς τούτων ξυμμαῖρες. ΑΝ 

οὃ ὁ 0 πσϑϑς πελοποινησίοις πόλεμος δὼ ὡς 

ἐσεσῖ, ἀδοῖς, χα τίω κέρχυραν ἐξείλοντο 

μὴ παοοέσ, τοῖς κορανθίοις, ναυτικὸν ἔχε- 

σὸμ “οσοῦτον, ξυγκρείφν δὲ ὁτιμαίλιςα αὐ- 
Ὀ τοις δλλήλοις, γα οἰαϑενεςέροις ὅσιν, ζεῦ τί 

δέῃ, κορλγθιοις τε χαὶ τοῖς ἀλλοις γαυτικὸν 

ἔρυσυ, ἐς πόλεμον καϑιφώγται «ὦ μα. δὲ ὃ 

τε ἰπαλίας χαὶ σικελίας καλῶς ἐφαίνετο 

αὐτοῖς καὶ νῆσος "ὧν πο ῥοίπλω κχείοϑαι. 
τοιαύτη μδὲ γνώμη (ὦ) ἀϑηναῖοι τοις κερ- 

] } ἂν ! 

κυροοῖς δ οσεδεξαντο, χϑὴ  χορανϑίων 
3 ) ᾽ ἘΣ. ͵ - 

αἰπελθοντων, οὐ πολὺ ὕφζερον δέκα ναῦς 

αὐτοῖς ὠπέςειλαν βοηϑούς. ἜΝ δὲ 

τὐσς δὶ 

ΝΥΝ 

τῷ αὐτίκα φανερῷ 1 τῇ δωνάμει δ) ε Μετέγιωσαν ]μετεξουλϑύσανζο. τὸ ὑξῆς, ὴ ὄη»μαχία, ἔ ἔς; δὲ φυμυμαγζανὅταν ἧς πὴ 
κυραΐων ἡ ἡ ὁ ἐκ ϑεών βοήθεια, κρυηϊηὴ συμμκαχίαν μδϑὺ ποιήσααθαι μετέγνωσαν, ἐ-- [ αὐτὸν ἔχη ᾧ συμμια χουιδίῳ ἐχθρὸν ᾧ φί- 

: β Οἷς ἐν τῇ ἢ λαχεδαίμον!] πιμαχίαν' σ᾿ ἐποιήσευζ, δᾳφέρει δὲ συμ- 1 λον" ὅδημαχα ὃ ἢ ὅταν ὥίς μόνον τῷ συμμώ 
: γι ἔϊπομδν. ποῖα ἄζπομδρ; μωψα ὅπημωμίας. ϑηημαχία μδὺ» ὅτων εἰλ- χρυιϑύῳ αἰδυκέρδύῳ βονθῇ,ε ̓ «δύτοι ἃ αδι,ο: 

τ Οἷς μον, υμμάχοις γ καὶ τὸ ὑξῆς,  λήλοις παρέχωπ διυώμεις ἑκαΐτεροι, ) κβγτι συμαράδη. ὅθημαχίαν ὁ δν νωῦ ζέλον 
“ἥπ κὶὶ παρ᾽ ὑμῶν ἀξιοῦν. .γχ Τός δὲ} , συμμαχία δ᾽ ὅταν μόνοι εἰ ϑίωναοι δῶσι ) ται ποιΐστη οἱ εἰϑέωυαγοι. ἡ Ἐν παράπλω 

ἐμφαντικὸν δε ὅ, ζ αἰ δικοῦντας. κερκυραΐοις βοήϑηαν. ζ Ἐπιμαχίαν δὲ 1 κεῖϑαι Ἰτοῖς ὐοῳ πλέουσιν ἱπαλίαν καὶ σ-- 
“δ Ακούσοντες ἀμφοτέρων Ἴ Μηδὲ δύκίω ) ἐποιήσεινζο, Ἴ αὐτὴς δηλοῖ τί ὅδι συμμαχία, ᾿ς ,κελίαν, ἔχλν τίω χέρκυραν. 
ϑικάτης τρὶν ἀμφοῖν κὥ)ον ἀκούσης, 

ΟΥΤΩΙ, 
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«ὐϑὰ Λακεδωμ μόνος τε ὁ Κίμμιωνος,καὶ 
Ἀ 

Διότιμος ὁ ΣΦομξΐου οχαὶ Πρωτέας ὁ 

Ἐπικλέοις. παδοζπον δὲ αὐτοῖς μυὶ γαυ-- 

μαχεῖν κορλϑϑίοις, ξιῦ μὴ ὑλὶ χέρκυραιν 

πλέωσι, χρὴ μέλλωσιν Ἔὐπτοξ αἰνήν, ἡ ἐς ΠΥ} 

“ ἐχεύων Τὶ χωείον" οὕτω δὲ, κωλυᾷν χτ' 

δοιώα μιν ασοοᾷπον δὲ ζεῦτα, τῷ μὴ λύάν 

ἕνεκα ζαὲ απουϑιαξ. αἱ υϑὺὶ ὃν νῆες ἐφι- 

κνοιεῶτα, ἐς τέωὶ κέρκυραν. ὅ οἱἷδ κοράν- 

ὅιοι, Τ᾿ αὐτοῖς “ἰρεσκϑύαςο, ἔπλεον ἐ-- 

πὶτ κέρχυραν γαυσὶ πεν τήκογζα; χαὶ ἔχ ϑ.-- 

“ἐν. ἧσὸρμ δὲ ἐλείων »ϑὺ, δέκα, μεγαρέων 

δὲ δωδεχα"  λδυκαϑίων, δέκα, μιῶρα.- 

χιών δι δὲ, ἐπ! ὰ χαὶ εὔθσι, ὃ αὐακτοείων, 

μία "αὐ Ψ δὲ κορανθίων, “ὠνενηήχϑγζῳ.ςρα.- 

πυρὶ δὲ τουτων ἡσὸρν νϑὺ χαὶ κτ' πόλᾳς 

ἑκαϊςων,κορλνθίων δὲ Ξενοκλείδης ὁ Εὐθυ- 

χλιέοις, ἡ πύμτπθῆος αὐτί, ἢ. πσδϑΞσέ- 

μιξαν τῇ καὶ κέρχυραν ὑἐπείρῳ, πὸ λϑυ- 

κοίϑος πλέοντες, ὁραωίζονται ἐς χάμέ- 

διον ϑεσπυοφτίδος γῆς ἔς! δὲ λιμίωυ, ἢ 

πόλις κἰπἰ ἀὐτε χεῖται ἀποϑαλάοσης,. 

εἰν τῇ ἐλαιώτιδιὲ δ ϑοσιωρωτίδος ἐφύρη. 

᾿ἔξάσι ἢ τὴν αὐτίω ὠχερασία, λίμνη ἐς 

᾿ἰϑώλαοσθμ δζρὶ Ὁ λασιωρωτίδος ἀχέ- 
ρὼν ποΐᾳ μὸς ῥέων ἐσξαὐλλά ἐσ. αὐτίω, ἀφ᾽ 

ᾧ χοὼ τίωὴ ἐπωνυμίαν ἔχφ. ῥᾷ 5. ὦ ϑύαμις 

ποΐᾳ μὸς, ὁείζων τίωω ϑεσιωρωπίδευ,  χαὴ 

κεφρίνζω, ὧν ἐγηὸς ἡ ἀκρα. αὐέχά δ χα- 

μέριον. (ὦ υϑὺ ἐν κοράνθιοι Φ ἠπείρυ ο»- 

(ῦϑα ὁρίζονται εἰ φρατόπεδὸν ἔποιύ- Ὃ 

σόρτο. (ὦ) ὃ κερκυραῆοι ὡς ἤοϑονίο αὐτὲς 

"παεοσπλέονζᾷε, πλυρωσόμτες δέκα ᾧ 

ἑκα τὸν γαῦς, ὧν ἤρχε Μέφκχιάδυς, ᾧ Αἰσι- 

μίδεης, καὶ Εὐρύξανος, ἐςξρατοπεδιϑυσδρτο 
εν μιᾷ δ γήσων ἐἷ κου λοῦνται σύξοζᾳ. ὦ 

αἱ ἐῆιχαὶ δίκα ϑρησὸμ ἔχε δ΄ πῇ λϑυ-- 

χίμψη αὐτοῖς τῳ ἀκρωτηρίῳ ὁ πεζὸς ἱώ, 
χα) ζακυνθίων χίλιοι ὁπλίται βεξζονϑη- 

χότες. ἡσὸμ δὲ χαὶ τοῖς χορλνῆοις οὖν τῇ ἡ- 

ΤΗΝΟΥΙΌΙ5 Ηἰ51 
ἀαςοίθες,Ἱ αοοφαπηοηίο ΟἸΠΊ ΠΟ ἢ δ᾽ 
Τϊοτῖπιο ϑιγομ δι ὶ ὅς Ρέοτοα Ἐρι- 
οἱ ς βίοι Ουΐθυς ργασορογιητης σα Πλ. 

(οΥϊπτ ϊϊς ρυιρμαγοητ, αἱῇ αὐπογίας 

Οὐοτογταπι πδυϊραητ θυ» τοχτάπγ-ν 
ας ἀοίςομάοτς νο]οητίθιιβ ἀπτ δά- 
ποχίας αἰϊχαο ἃ εχ ΠΠ]ογᾶ ορρὶάϊς εἶτα. 
᾿ἀοπιαπι ρίο νἱγίδιιβ ΡγοΙθεγθητι. 
Ργοιμάοητοβ δος ργαοορτονης ἔσ4ο- 
τὰ ταπηροίοηταν, Ἐπ ἤδιιο5 α! ἀοτα 
ἰῃ (οτογίαπι ργοξεδια ἤπητ. 4 Οο- 
τἰμτη! νετὸ» Ῥοϊαμαμι φημ ορηδ ε- 
γαπὲ ἱαγαχούιητ» αἀπποχίι5 οδιχάθπν. 

νοῖα ἔοσεζαμς οπιὶ σεπῖαπῃ 4αίη- 
ιαρίητα παυίθιι5 : ἉΠΆΓΙΠῚ ογατιῖ» 
ἘΪεογα πη» ἀεσοπη: Μεραγπιπη; ἀπο- 
ἀοείμι : 1εποαάϊοχατη» εσθαι: Απὶ- 
Βγαδοϊοτασιιηι; νἱριτδρτοπα : ΑπΑ- 
Φοτίογιπ νη ατρίογαπν Οοχίητμίο- 
ταπυποηδρίητα, Ρυαἐεδεὶ ἀαζοηι {]; 
Πηρυίαγαπι οἰπίταταπι : Οοτητῆίο- 
ταπι ἀπο» Χομποο]άες Ευτἢγ ο] 15 
βίϊμσγσατι ἡπατιοῦ σο]]ορίς. ΗΙ ροίς- 
4πατ οοἰογπης δά σδτιποηζοιη ἡ 
(ρεδας (ογογγαπι» γοΠβοᾶτος ἃ οα- 
ολάς 5», Δρροϊαηταῦ ἴῃ ΟΠ ποίη». 
φιοά οἰξ οὐχ ΤΒείργοιίάϊς. ἘΠῚ δ ν΄ 
τε πὰ ΡΟΥτα5, δ {ΠΡΟΓ οατα ντρε πα 

ἢ άο ἀπρομαῖςι 

τί 4ϊς ἤτα, φονάπο Ερῆγτο. ἴυχια βὰς , 
τί ἀϊ{ἴλιι5, ἴῃ ραϊατθις Τπείρτο- α΄ 

οχίτίῃ πτᾶῦο ρα 5. ΑΟΠογαβδνσορπος 
πιο παόῖα ἃ βυτηΐας Αοπεχζοητο,. 
αιοά ροῦ Τβείρτοτίάοπι ἰαρίιηι ἰπ 
οὔ οὔδιιηάϊταγ, Εἰμῖς ὃς ΤἩγδηγῖ5 ἀπα- 
εἷς, Τποίργοτί4οπι Οοἰεηέηια; 45 
τοῦ πη ΔΠ8 : ἰητγα απὸ5 ΟἈΙΠχογίιπι 

΄ 

Ργοπιοητούίιπ " ςοξγσοταγ, Αἀ Πᾶς, Ἐποίπες. Αἰτοίμε. ἐν! 
ἴασις σοπτλομτῖ5 ραστοι ΟΟΥΏΤΕΙΙ ταν, αὐέχι, πὸ τ 
οὔ εἰαο πιθειιητοβ,ςαίγα ροίπεγαμπε, 
Οὐος νθὶ Οοτογτέίος ἴῃ {ς άπ εητα- 
ΤῈ ΠΟΒΠΟΙΙΟΥΙΊς » ΟΧΡΙ οεῖβ σοῃτιμη ὃς 
ἄἀεςσοηι παμ ιις» φαΐδι5 ρχαογᾶς, ΜΙ- 
οἶλάο5, ΑἙ ἤπιος, ὃς ἘμπγΥθατας, σα- 
{Ἰγαταεῖαεὶ πὰπς ἴῃ νῃα ἰπήπαγαπι 
4ια νοςαιζαγ ϑυθοτα, φἀογάῃτζα; εἰς 
ὃς Ατύςα ἀσοοπγ Ῥοάιζατιιβ δυιτο πὶ ἢ 
Τιειοίπηηα ΡΓΟΠΊΟΠτΟΣΙΟ ογᾶτ» ἁτηλ 
ΠΉ]ΠΠς ἀγπγατίς ΖΑογ πτ ἰογαπι δυχὶ- 
ἰϊατίδας, Ρτα το εγᾶς δὲ Οοχϊπτ 15 Δα- 

δ 

- 

α Ἑκάνων ἡ χωρίον αν ἤἥ ται ἐπίδαι- 

γον. βὶ ΤῬέμῆος αὐτός αἱ τὶ Ἔ μετ᾿ ἀλ- 

λων τεαταίρων.αὐτὶς δὲ, αὐτὶ ᾧ πρῶπς.ὡς 
“ΟΥ̓ ἄλλων μὰ ὄντων ὅηπσήμων τῇ τῇ ἑνὸς 

νἰρκίαϑη ὀγομασίᾳ. ἢ ὅτι αὐτῷ ἠκολούϑουν οἱ 
ἀλλοι,ὡς μεῖγόν ἧς καὶ σοφώτερον βιαλθύε-: 
“δα! δωναμῥῳ. Ὑ Θισφρωΐίδος ἐφύ- 

ρ"]7ςι τὸ καὶ ἄγη ἐφύρη καὶ κόραγϑος" ὡς 
τίω ἐλαιατιν μέρος χώρας ὑπὸ μαείζο. 

να χώραν. δ᾽ Καὶ κιορίνίω, ὧν ἐγτὸς Ἰὲν- 
πὸς ρὸς ϑιάλαοσαν, ὡς ζῇ ἰσϑιμόν. ε Ανέ- 

χὰ Ἴ αὐατείνετω. ζ΄ Στραϊτόπεδὸν Ἴ δύο 
σημιανει τὸ ορατόπεδογ, τὸν λαὸν τῇ Φρα τ, 

τὸν 4 5] " 

καὶ τὸν τόπον ὧν ᾧ ὁ λαός, ἐτυμώτερον δέ 

ὅρι τῷ τόπου γὠκ “ὦ φρατῇ πέδον λέγιοϑαι. ἢ 
ἢ Προσπλέοντας] ὑπὸ τῆς λδυκίμψης εἰφ΄ 
τὸ χήμέομον δηλογότι. θ Σύζοζ Ὑ χρεὶξ' 
εἰσιν αὕτωι αἱ νῆσοι μικραὶ, σῦς ἔχουσα! Ὁ 

ΜΑΡΊΑ; τἱ ΠΕ 5λ Ἐδοιν. ν νας 
κύρας καὶ λθυκίμη. 



. 

ἐν 

ΩΝ τ. 

᾿ροΐσηε, (ἔπαρος ΠΠξς 

ΤΒΕκΚ 

( χΙάγος ταἶτὶ ἐκ Βαγθαγῖς ἴῃ Ῥγοχί- 
ἃ Νδην 4] ράτέοπι γα σοπτίηεητζο; "ὁΧ 401α {Ὁ ΠΊρΕΥ οΠῚ- 
ἀϊϊαπα ςδκιποπεῖς ἐπ-ὶ ἢ ςς Ὑπγἰοὶ (αμτ {Π|5.Β εἰπταξα, ο- 

χἰΏτδη {ἀπιρτῖς τρία τ ἀϊογαπι οἰθα- 
τῆς» οδεὰ (Βίπχεῦο (οης τλη- 
ύδηα Ραρπατατὶ: ἡδα!ρσαπτέίαας ΡΥ 
τηαΐαςς, ΟογουτεμΠαπι πᾶαες ςοη- 
{ρισαηταῦ αἰτα το ητοβ » ΟΧ αάπιοῖ- 
(όααε νεπίςηξες. Ὑε πιυταὸ {ς σοη- 
ἐρεχογαηῦ αὐ σορῆϊροπάππ) οὐηΐὰ 
ἱπῆγασηῃι. (ογογγεηἤιπι 4έχτίο ἴῃ 
σούηι Αταοα πᾶὸς ἔπεγαητ, αἷἶτο- 
τατα ἰρῇ τεηεζπητ, ἔ δες ΓΙ πα- 

ἔμητ δηηὶϊςΐ. 

[ ζυφιαίοα Πηρυίς 
ψηὰς οχ ἐτίδυς ρτα- [5 ΠΏΡΟΪ ΡΓογαης. Ησης ἴῃ ππο- 
Τορίβα ἱπερογάραι, ἀπ ἀ ροῦτί ογαης Οογογτοηίος. Α- 

: πὰ τεπεθδης Μοραζοηΐίος. Ὡδίος. δῖ 
Απιδγδοϊςηίος, πποάϊππν ἰοαιμ. 11 

δ΄ Νε ουΐᾳας ξοετὸ Το Ο!» “ντ φαϊδυίχας σοπηπιοάπιπι ε- 
ὀδείρετας, ταῦ. Ταιαπη σοσηὰ ἱρῇ (οσί ΠΕ} ςἄ 

παυσίδας σοῖς νο]οο ΠΠ πα: ἐγδητ, εγο- 
σίομιε Ατπεηπίοπἤιμηι ὃ. ἀοστί (οΥ- 
σγγοηῆαπι οούαμ. Ῥοίξαχαληι νισίη- 
αας (αδίατα ἤπητ Πρηανσο" συ Ύοητες 
ῬγαΊΙα πὶ σοΠΙ ΠΊΠ ογηξ » πγαϊτὸς ν- 

Ὁ δ. 

υἱαπι ἀρηλίμέθι5, Ὁ ἀποτγαπι Πηρι-, 

ῬΆΙΝνΥ 8. 33 
Α γρρᾷ πολλοὶ ἢ ᾧ βαρξώξων φὐϑδαθεζον» 

Ῥυά Οὐτγίητῖος αυϊοπη ἀοχιγα ΠῚ ΓΟΥ - 

Ὁ δὲ 
τίασε παθοπζος προῦ σαταίγοτηδία. 
ΤΆΠ τος» πταϊτόίαας [ρίτζα γος ἂς ἰάΞ 
“Οα]λίοτο5» νεταο δάπας πιοῦςϊῃ- 
{οἰςητοῦ ᾿πγα δ. Ετατ δυτεπὶ ραρῆ 
παυΑ]ίς δίροζα» {ε4 πο ρεΐηάς εχ 

ῷ Ῥυα ἡυσαὶ ἰη- ἀττοροάς τὶ ργα]ο Πηλ ]οτ. 4 ἸΝΑπὶ 
τεσ σοπουττογαηῖν γὉ1 ΠΟΙ ΠΊΪΧτΙ πιούαηῦ; Ποη ἔς ]ὸ 6- 

ραν τε αὶ ἀν (τὴ «. Χίπγοδαηταγνργα ταγθα δ πηυτίταἀ!- 
Ῥαητατ. Κεί, ἀϊπαα- ἢ ὩΔΌΪα πη; ΡΒ] 5 αἰϊχυδητο ἀς νἹέξο- 

τι ςοηβἀοητος αὐπηατὶς (0 {προ οὰ- 
ταγουλαῖα ογδητ: πὶ Ραρπαραητ τὰ 

τ δϊκδεῶς «ὐτεπὶ ἴα Δ τ ραρσηᾷιηασίθας σαϊοτῖς, ἔα α]- 
ἡηρρᾳ 0}}} ἐταττ, θ115 ἸΥΓΌΓΊΡΟΓΟ» ῬΟΥΤΡΟΓΟ» ΟΓαπα- 

ικότες. Φίων ἡπειρεται αἰ ἀεί πι- 

τε 'φίλοι. αὐτοῖς εἰσίν. 5. δὲ χ'δεσκδϑυα.- 

᾿ξ τοῖς ἱξκορινλίοις, λαιδόντες τειον μερῶν 
σιτία, αἰήγογη» ὡς ἔχτ΄ “γαριαυχίᾳ, Ὡπὸ 
πὸ χήμεεία νυκηος. καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες, 

χαϑορῶσι ζᾷς Τ᾽ κερκωραίων ναῦς “με 

τεώρϑες τε χαὶ δὶ στραξ πλεύσας. ὡς δὲ 

κοι τειδὸν ὀνλήλους, αὐτιηϑρεζθίοτοντο, 

ἐἘχι ϑϑμ ὃ δεξιὸν κέρας ἀαμορατῃι 

ἐπικαὶ γῆες, τὸ δὲ ἀλλο αὐτοὶ ἐπεί; 

δία πέλη ποιήσθμτες Ὁ γεωΐν, ὦ, ὡν "8 

τϑιίὰν φρατηγῶν ἐχοίσου εἷς ὅτω δ χερ- 

κυροῆοι ἐπείξαντν. χοδλνθίοις δὲ πἬ εδϑὲ 

᾿δυξιὸν κέ κεξας αἱ μεγαελδες γῆες εἶηον, κα 

δα ἱ ἀμνκοξακιώτιδες" κτ δὲ Ὁ μέσον, ὦ 

δήροι ξύμμαχοι ὡς ἕκφιφοι, δὐωνυμον δὲ 

κέρας οὐδοὶ (Ὁ κοοίνθιοι, ταῖς τὄριςα “δ, 
νέων πλεύσως, τ πὶ ζω ἀϑίευαϊοις" κα "ἃ ὦ 

δυξιὸν πλρεϑρα!ῶν) εἶχον. ξιμμίξωντες 

δὲ," Ὅς τὰ ϑημμα ἑκατέρϑις ἦρϑ, 
ὠαυμαίχυν,τονοὺς ΚΑ ὁπλίᾷε ἔχοντες 
εἰμιφοτεοοι ὅπ ἢ κα ζαςρωμοίτων, πολ 

λϑς δὲ πξόζας πε αι αἰκογδιφαι' τωΐπα- 

λδιῷ γῷπῳὰ ἀπειρότερον ἔτι ἡϑρεσχδυάν 

σμώνοι. ζῶπε ἡ γα μια: χία καξεξοὶ, τῇ εϑὲ 

τέχνη, χ ὁμοίως πεζομιαιχέα ὃ τογγλέον 

“Ὡροσφεβὴς οὐσω. ΕΣ ροσξδηλοιέν 

λλυλοις, 5 ἐβαδίως ἀπελύοντο, ὑπότε τῷ 

“πλήγοις ὃ ὀχλεῖ ἣβ γεανγ' κἡ μμιδϊλλόν τὶ πι’ 
φεύοδερ. τοῖς ζχὶ τ καζαφρώμαιτος ὁ ὁπλί- 

μὐβοσε, Ρείεηοη ἰἰσεθατ, νογὰ πη ἀπίπιο πὰ-ὅ. τως ἐς Ὑ νίκην, οἱ καζαςαντες ἐ ἐμιαΐχογη, 
ΒΑ δὶς δ γόθοσε χαδῃη (οἰ δτῖα ραρηλθα- δα ὡσΣνδ δ ὅδ νεαν. διέκπλοι ἡ οὐκ 

ἣὰ ἔα Μαυϊτας ἰταα; ογαῖ νρίφ τιιπχαἶτιιδ, ἄξει ὃν Ὑ πλέον δ 
ἶ δὲ ταῦθ ]οητα σοζταπγξίη 410 ἥλιος γῷ ΞΡ Φασὶ ΡΝ ω, 

 Σν ες Ακίοσς Οογογγεη ἤδιι5, Πςα δ] αταρος μιαίχρεευ, ἡ α φήμη. πϑνζα χὴ Ἃ δξχυ πὰ 

ΠΣ Ἰωροίαδαπε, βαπορτγαϊὸ οὕλητ; ποτ ααϊάοπιἰπ- λὲς ἄέρυθος ) τ᾽ αόαγωδος ζῶ καὶ ναυ- 
οὐτίοητος μοί 115, Ραρῃπᾶ ταπλοη πο- μαιχί ἰὰ, ἣ Ἂ ̓ώῆναι ̓ὰ πο δαγιγνόι "μὲ 
παδαμᾶ σαροίεητος. φαίρρε νοίερλη- 6 
ταῦ ργαξεδί, Αἰ βεμϊοπῆππι ραςο- "Ὰ τοῖς χερ κυραϊοις εἴ" ᾿ἦη Ἀμξοψσηι ΦΡΩΝ 

πος Ῥταμη. Μαχίηγὸ αὐΐεπη ἀοχίγαπι Οο- "δὲ ἐδ αν τοῖς ογάψτίοις, ὁ μαῖχις δὲ 
δ ; τη ἰοσι! πὶ ςούμα ἰαδοζαθαῖ. πῃ ἤρχον γ δεδιότες (ὦ φρατηροὶ τ Ὡρόῤ-. 

ἸῸΝ ᾿ῥησι ΨΜ' ἀϑηναίων. μάλιςα δὲ ὃ δῶν μὲ κέρας “Μ' κοῤινδίων ἐπονᾷ. Φ "ὃ κερ- 

« Σ τεσμομ ἡ η ἢ σελαγίνε καὶ μὴ δὴ σημεῖα ἐ νόμο νϑυδλώρνα ἃ ἔπ Φέκπλοις δ) τὸ ἐμβόλδν, καὶ πείλιν ὕσυ-- 
, ἐπ᾿ ἀγκυρῶν. ἰσειϑῥας, ὐλλ᾽ αἰπεχούσας χον ὐδᾷ τὸν καιρὸν τῆς μάχες δφκνύυδμά. τρέψαι, καὶ αὖϑις ἐμξαλδν.. δ Μάχες 

ἧς γὴ γῆς. ὡς: ἀπὸ ματα φο ῷ ΔΙΌ ἀπεχόντων καὶ ὅτε εδὺ αὐετείνεζ πὶ σύμβολα, ἀρχονῷο ἡ δὲ οὐκ ἥρχον δυδ)ότες Ἴ κ ἥρχον. αἱ νὔεξ 
γῆς, καὶ ἐν ὄρει ὄντων. ΎΣ τῆς μάχης" ὅτε δὲ καιτεασπῶνο, ἐπαδογῶ. μάχες, Δ ορατηχν δεδιότων πω αὐ: 
γι καὶ «ὲ τὶν ἀέφᾳ λοιπὸν ἴῇ. 6 Ἐπὶ] δ' Ἡσυχαζουσῶν “ΑΡ νεων  αἰὶ μὴ ἑπον- 
ἣ ὺὶ ἡ δὲξ ιν ]τὸ οὔμα ἔκφορισις. γ Ἐπει- γαυμαχοιώτων, « Διέκπλοι δι᾽ ἰρὶ ἢσα!} ᾽ 

χ' 
φίλ 

᾿αἰὐδδς 
οἱ εαῖγ! 

ΣΡ γαυμδυ 

χίαν 



΄σρ;» » 
22 ταὐτὰς 

Χὲ ἃς 

84 ΤΗΥΟΥΙῚ" Η15Τ. 

κυραῖοι εἴκοσι νατσὺ ἀὐοιὶ δε οίνϑμοι, ᾧ Ἃ ἀιπιπὶ οος ἴῃ βιραάτα ν οτος ἀπρου - 

καταδιώξαντες αποροίδας ἐς Ὺ ὑπειροὶ, 

ὼ μέχεα ὄφρα πέδῳ πλέσόρτες ἀὐ τ, 

ὼ ἐπεκ(αήτες, εγέωρυσθν τε τεζας σκη- 

γα ἐρνμοις, καὶ ζὶ γεήμαΐζα δινρπασὸρ. 
ζᾳυτὴ Ζ δῖωυ οἱ κοξίνϑιοι ἡ οἱ ξύμμαχοι 

ῥοῶν "ὁ τε, χαὶ οἱ χερκυράϊοι ἐπεχραϊτοὺν.ἡ 

ΠῚ αὐτοὶ ἠφ οἱ κοοίνθιοι, ἐπὶ τω ϑθωνύμῳ, 

πολὺ οὐἰκων, ζεῖς χερκύραίοις ἣ εἴκοσιγεαῖν 

“Ὡἰπὸ ἐλφοσονὸς ἀληθοὲς Οκ ὃ διωξεὼς 
᾿ ᾿ " ; 

αἰ περασὼϊ οἷ σγ᾽ αἰϑηναῖοι ὁραΐγτες τοῖς χέρ 

χυραΐες πιεζοιϑέος, μᾶλλον ἔδυ, " ἀωρο-- 

φασὶ ςτὼὺς ἐπεκείρεν, Ὁ μϑὰ “τὸ τον ἐἶπε- 

χόλϑροι ὥςτε μὴ ἐμξόμῳν φυ )π δεὴ 

ζξ, πὴ ἐγίγνετο λάμνῶρως, ᾧ «ὐνέχειντο οἱ 

κοράνθιοι, τὸ τε δὴ ἔροου πεῖς εἴχειὉ ἤδη" Ἂ 

διεχέχριτο οὐδὲν ἔτι, λα" ξιευέπεσον ἐς 

ζτο α᾽α ἴκ"σ ὥςτε" Ἐχεχφρῆσοι δλλήλοις 

ηδιὰ κορανϑίας ᾧ ἀϑηναίους. τῆς δὲ ( 9 πῆς 

“δνορϑρης, οἱ κορίγϑιοι ζᾳ 'σκαίφη μϑμ οὐχ 

εἴλκον, α᾽αδούνϑμοι γεωΐν ' ας καζᾳ δύ- 

σῴαν, ασϑὸς δὲ τοιὶ αἱ ϑούποις" ἐτξα;- 

πονῖρ, φογθύφν διεκσιλέοντες μᾶλλον ἢ 

ζωχεῷν" δ γοις πε αὑτῶν φίλϑε(οζακ ἠφϑη- 

μδύοι ὅτι ἥοσηντο οἱ ἐχὲ ᾧ δυξιῷ κέρα)ά- 

γνοδντες ἐζτεινον. πολλῶν ). γεαΐν οὐσῶν 

εἰμιφοτέρων , χαὴ Ἐχιπολὺ τὴς ϑα λοίοδης 

ἐπεγουσῶν, ΠΝ, ξωυέμιξαν διλιήλοις, οὐ 

ῥα δίως Ὑ' ϑζρίγνωσιν ἐποιᾶντο ὁποίοι ἐκρὰ 
«ταν, ἢ ἐχραϑντο. γαυ μια; χΐα, ὃ αὑτὴ ὥγσι 

πσοϑς ἕλληνας γροῖν πλεύθᾳ μεγίςη δὴ “Ομ Ὁ 

ωρὸ "αὐτῆς γεϑμή). 3.5 κατεδίωξαν, 

τοις κερκυραίους οἱ κοράνϑιοι ἐς πίω γζῦ, 
"πρὸς τοὶ ναυάγια, καὶ τους νεχρεὶς τους 

σφετέρας ἐῤάποντο κὰ Ὑ πλείςων ἐχρά-- 

τηξ,, ὥςτε “ ασξοσχομίσο ᾿ τρὸς ζοὶ σύ-- 
((ζᾳ, "οἵ αὐτοῖς ὁ χτὶ γἀῶῦ ςρατὸς ἔ βωρ- 

. αὐ νι ἔιρα δροττὸ ἔβα οἵ, δὲ (οτίη- 

Αἰποιϊοηίξίημς σομίογογοηξ ΠΊΔΏΙ15. 

ψις νἱρίηεὶ πααίδας Ρογίοαματὶ οἰ. αν 

(τς (οσεντοπίες ἰπ σοητοτοπη, δ. 
νίαιις αἰ φογιπν οαἰγα παι ραῇοητ, 
ἐρτο ἢ ῃ τούτην ἀοίοντα τοητοῦία ἴῃς 

ςοπάογαμτ» ρεσπηϊάίαιςο ἀἰϊγηραογί. 
Ηλς ἴῃ ραττο Οοτί τ προγατὶ ΟΣ 
ογτοηίοε {προχίοτγος πο ύαλο, ᾿ Αὐ ἴῃ 
Πηϊτο, νὶ ἱρῇ (ὐοσίατηε! ογατ, Εὺ 
αἰ νἱσογαητ, αδίεηεῖθι. ἃ ταϊπ ουῖ 
πυσλοῖο Οογογγεμπῆμπηι νΊρίμεὶ 6- 
αἰδυις»ῃ Ῥεγίςηποη ἀο οσοιρατί5, Α- ᾿ Ἵ 
τποηϊομίς5» ἥπατι σου πογοπς Οογογ- 
το πέος " (τάροητοδ. ἰᾶπα ἢ πγΐπιιδ ας ἢ ρυνημόνίην: “ἐς 
Πηλυαητοῦ {πρΡοτία5. σα ητ» ΡΥΠΊ ΠῚ Ὁ Αφροφασίξωομθίπδ 

αυϊάέτη τοιπρογαητοβ δῦ ἱηπδάφῃ 40: οχευξιύοπς, δίποδα" 
βἰιογίτίοης» ϑίηῆς. 

ὙΜΕΞ, ᾿ ταυϊβοκφτίοπο. Νοπ 
τ ἱπργαοδαητνταμο νι μ (Π11Ὸ ἴὰπὸ, γε πτὸ, Αεμοτος 
ΟΡοΙ γαοαῖ, “Ὡθἴ 0 Ἰαπὶ ποιμγί πα ΠῚ πἰεηδαπν πηδάαταπι 

ἡ αφονς, ν᾿ . ᾿σαυζιηΐες- 
ἀϊίογιπιίης : ἅπιπὶ οὸ ΠοςοΠπτατίς ες Νραμοξ δἰοι ὦ 

νοπτασι οἴϊος ν᾿ μγαίςοηχ (ογί τ ΠΕ πιο Ὑ]]ππν ὁγασι "Ὁ 

4 ἰιαδοταητος. εῖν 

Νετῆς αὐτῷ ἴῃ ἔισαπι μοί υς, Το- 4 (οτίπιμι πόας 
ΠΝ ᾿ Ἑ Βεδαῆς τεϊίρατος αἱ- τος 

τἰητθι! πθῃ το ράχης Ποαρᾶ5 118- μεος πουιάῖτι αυαα 
αἰπιηι αιὰς ἀοιηογγαττ, τα χογάμτ- ἀςπιετίογαητ,εὰ ἀς- 

Ὁ φιοτοπιίςο, δά ἰητοῦ παυίραπάαπι “οτεξάο οι, ἐπα, 
ςοπιιοχτοίαπτ απ πηι) δά τ οἰάατ-, 
ἄος ποῃηΐποβ ροτίπ5 αυὰηι δά νῖσος Ἂν 
οαρίςηάος: ὃς απιῖςος (μο5 2 Πο[οἱ! 1}- ᾿ 
Ιοβ ἴῃ ἀόχιγο φούπα {προγαξοβ» ΡῈγ 
ἱπηργιἀεήτίατπι οσοίάοθαῆι. Νὰ 
«παπὶ ρούμπαϊτα ἔογοης νεγοσαμηα; ς᾽. --. 
πιο, ὅς ἰατὰ τηατο οσοιραγοητ, Ὁ] ἐ Ῥοἢήυρδι. ΓΗ 
Ργοιλίσα Γαοχαητ, ποι διοὲ ἱπτοῦ- ἀραῖς  φορίες 

ποίξοθδης 401 χυος νἱ οἰ Πτης. ϑίαι- 6 
ἀοπιραρπα παιαἰὶς παῖς Οὐαοοσιπὶ Ὑρ μτ ἢ 
σαν Οὐα οἶδ», πηαχίηγα ΟΠγἰ οχείτίς ἘΣ 
ια δά ἢμης ἀϊεπῃ ἔπογς, παι! πὰ- ς΄ ς΄ 
Ὠλοῖο. Οοτίπεμι! ροϊολημᾷ (οτογ" ! ' 
τοιίςς λά τουτά νίχας {πητρογίςησα- ΠΝ ΑΣ 
τί, αἀ ῃαυγαρία ἔπ εαἰοίχαε οι {0ΟΘΟὅφζ.0ῦ 
{ὰητᾶς ρίογοίᾳ; παξεῖν ντ αά ϑγθοία ' 
ςοῃηροιτάγοης, ἢ αυὸ Βαγθαχογατ πὸ δαγρας, 
οχογοίτας χα ογὰς ἴῃ τοῦτα, ἡρῆς Δατ ἤκεν )α σέκα αν τς τς αὐ δον ἧκὶ 65 84 ορεπὶ εἰς ἔξ 
χΧίπαστα ταΐοσγας, ΕΠ ααζοηι ἀοίογτις τοπάαπὶ γοποσαπε 
ϑγϑοτα ροστις ΤἈςργου ἀϊς. ΗΠ!» αϑιῖβὉ 

γε ουὸ Βατδαξ. 

δ 

ξαΐρων πυροσεξεξοη ϑήχει. ἐς! ἡ ζᾧ συξοζῳ,᾽ τῆς δεριωρωτί δος λιμὴν ἔρημως. ΟΝ ἢ ; Ἕ 

«- 

» 

-“»- 
“ 

α« Απὸ ἐλάσσονος πλήϑοις } ἐπειδὴ γὸ οἷ 
ἀρχὸς τὸ πλῆϑος “1 κερχυραϊκῶν γεών ἔ- 

χάστον ἰώ Ὁ: κορανϑιακῶν,, δηλονότι ΔΆ! ἔΐ- 
κρσι γ ἀὐαιχωρηστεσῶν ὡς τῷ πολέμου, πολὺ 
φαῆονες ἐβρονῦ οἱ κερνυράϊοιγ χᾷν ταὶ τῇ 

δεξ, ἢ κέρως νῆας “ἢ ἀϑίωναίων ἀφφλογζ, 
β Ατξοφασςως Ἰαενδοιάςως αὐείκλή-- 
γχως. 7 Καὶ διεκάκριτο ἐδὲν ἔτι Ἰηίοω Τὰ 
πῤαίγματα. δ᾽ Ἐπιχάρῃσω ] οἐτχιάζων 
Τῦχα λέγᾷ, ὅπι οἱ ἔναπονδοιν ὅτως ἦλθον εἰς 

χίεαξ. ε Σκάφη μδῥ οὖχ ἕλκον ]σκά-: 
φη καλέ ἴᾷᾳ κοιλώμαΐζᾳ δ)νεών, αὶ ὑμεῖς 
γαςέρας καλοῦ μ, ζ Ας καϊα δύσφαν) 
ἢ "ΡΝ καὶ ΄ ͵, " 

αἴ χοςγ ὧν κατέφνόν. ἡ Ἐσραάπονζ, φο- 
γδύειν τὸ ὠμὸν “ΔΆ! κορανϑίων δηλοῖ; 
Ὁ Τύς τε αὐτῶν φίλοις μαγαρέας καὶ ἐμ- 
φεακιώτας φησί. τὸ «ξῆς, Ὅις ἑαυτῶν φί-- 
λές ἀγνοῦντες ἔκτεινον, νομάζοντες κερκυ-- 
ραίοις ἴῇ. , Ἰών σοὺ ἑαυτῆς ] δίᾳ τίω 
ὧν σαλαμῖνι,, δία! Ὁ ἐγ σικιλίφε κ Τρὸς 

Ὁ ναυάγια] ναυάγια υδῥ ἐδετέρως γέγιται, 
ὅταν πὶ τῆς νεὼς δἰπολεοϑὴν δ] πησάλιον, 
πϑισῦτον" ναυαγία δὲ θηλυκῶς, καὶ πασιε 

Τῆς νεὼς ἀπώλεια λέγεται. λ Καὶ Φβν 
] πλέων Ἰσλέσων δηλονότι σωμάτων “βιτοὶ γὺ ᾿ 

Ρ τ 

(ὁ αἴφμιος τἥ κερκύρᾳ «ροσέβῥιψι, μΤιροσ-, 
πομάσεῃ 1 ἐφρόντιζον γὺ τῆς ταφῆς “θεν τῷ 
πολέμῳ πιρηόντωγ, ν Πρὸς ζᾷ σύξιζᾳ ]σύ- 
Οοϊὰ ἄνα ὧν ἠπείρῳ, ὁμωνύμως δὲ «σε 
μὐκρο λεχθείσας νήσοις τοὶ ὃ κερκύρας. 

ς ) 



τεηάεδαηξ ἰη Οοτ- 
ἐγύζος. Ατ ζούογ- 

Ῥοτογᾶτς, δὲ αυζοια- 
αὐρ)::. 

ὁ Νίδαεπι ἱπηίδοτο, 

τπαρᾶχε, 

ὶ 

δίεσζαηξ. 

᾿ μογτξτος ἴμα5 παυε8. 
“πίε θηη4 1071 4: 

ΕΠ 
ο 4ε τὰς: Ὁ ῷ 

«γταϊ,απατη ποχ οἵς 
τὐτηπογαηῖ πο ἢῸ 

᾿νεγὸ 4υ εας ἀρπο- 
αἰβδητν ἴῃ ᾿ς ὅπερ 
οἱ τοσοροτιηῖ, 

ΓΙΒΈΚ ΡΑΙ͂ΝΥ 5: 
2. ᾿Ἀυτίας «οἸ!ο!, 3 ἐτεχαοητίδες συσίις τοπ ἀῦτ ἰπ ΟΣ Α ποιήσθῳτες, 

ΟΥτεηίς8. ΠΠ1 {15 παυίθιις 4πα ἀρὶ 
ταὶ πδυΐδιυις μμέ αὺς ῬΟΓΟΓΔΠῖ» ὃς φυσουπαμπε γα υα ο- 
παυϊβατίοπεπι ἔγγε γᾷητ, νὰ σαΠπὶ Ατεὶςὶδ δὲ 'ρῇ ςοπίὰ 

ἀϊγίσιιητ, τἰπχεητες τς ἴῃ {παΠ} οὐαῦα 
ἀείςεμάοτε σοπαγοητασ, Ετ ἴδηι {ς- 
τα τη ἀϊεὶ εγαῖ ἂς ράδῃα {ππὸ σα ε- 
τς ΟἹ; [Δ 4 2Π| ἴῃ ἐῸ5 ἱπυδάεγοῆϊ, 
ἀπαπ) (ΟΟσίητι! τεροητὲ 

γείμ κεῖτο ππίδεις, ἱπ ίθετε σαρεαμς » σοηίρεξις ν]-- 
“Ἴκὴν ἴῃ ρυρρίπι τος οἰῃτὶ ἡδυΐθιις Ατμεπἰοαἤατῃ γεπίςῃ 

τίθιιο: 4.5 ρΡοΙ ἀοσεηι ρείοσο (αδῆ- 
ἄϊο παϊίογαης Αἰπεπίοηίς5», νοσ (14 
αυοά δςοίάϊτ γε (ὐογογγεηίοβίαρο- 
σαγο τι» πένς ἀσσεῆι Πδιιο5 {πᾶ ραιι 
οἴοτοβ εἴϊμε φυὰπι νὲ εο5 τυταγοη- 

«ταγ, (ΟοΥητΕ 1} »" 15 ῥτοίροξδ» - 
{ριςατὶ Αἰποηϊς νεπίγε ποι ποῖ σεῖ- 
περαητ, (ςἀ Ρ]υΐοδ. ἔς ἢπὶ Γοῖγο δ- 

Αἱ Οογογγεηίες » απ ηι 
Αττίσας ἄδπο5 πο νἱάἄογεμτ( παϊπτς 
επίηι ἱρῆς ογδῖ δρούτας {Πάγατη δά- 
πρηταβ ) πηϊγαθαηταῦ (οτος ἱτε 
Τεἴπιπι: ἀοπες υϊάδην σεζῃοητςος ἀ{- 
Χεύυητ, Νίἥαιιες {Ππ πὰς τεηάιιηΐξ. 
Τυης ὅς ἱρῆ αδίεγυπε: ( ἰαπὶ ἐπ πη 
ποΐᾶ!ς τομοῦτα εὐδῃζ ) ὃς (ὐογίητῇ!ῖ 

“δ ̓Αποηραπόμῆνοι, Α- “ αθειητος ἀπο οἰατί (της. ἣν νττί- 
ας ἀϊγεπυρτῖ : ραρηάσας νίχας δά 

ἤν; παρίφιω! τειε- ἈΟΦΙΟΠῚ οχιγαφλδ.» ΟΟγογγοηῇθα ἃ- 
ἢ ΡυάΤιεποίπηπδην σαίξγα μα εμτίθιι5, 

111π νἱρίῃτι παιες Αιποηΐς ργοίεέϊα, 
φαΐσις ρύαεγαητς ΟἸδασοη 1 οαρτίὶ δὲ 
Απάοεϊάος Ποοροτὶ βίϊης , Ῥεῖ σα ά4α- 
ποτα ὃς πδυξγαρία ἀπέϊα (αδἱογῦτς σά- 

. Πχανποῦ τπυϊτο Ρὸ ΠΕ αυδτη σοηίρε- 
4 Οκιοτὰπι Οὐ δα (τ: Οογογτοηῆρας (εγαῖ εμϊπὶ 

ΠΟΧ) πιοτοπείθ5 ες ΠΟΙΈ]ες οἴειτ: 
πος εἴης, ἀείπάς ροίξοα ςορῃϊτανα ἀπλα (πητ, 

ᾳΡοΐετο ἀϊε ἐρτεῖϊ τ ρίητα Αὐ- 
τίςα: παιιο5» δ (ογογγεηἤυπη αυα- 
σαπαας παι ρατίοηὶ ἰάοπεα εἴδητ, 
'νεΐὰ ἐλείπης ἴῃ ροσίαπι 4] εἰξ ἴπ 

ΕΝ ϑυδοιίς » νδϑὶ {ατίοῃεπι (ουίπιθι: 
τς Βαβεθάπε; δηίπιο ςορῃοίζεμπάϊ Δῃ 

“Νὰ 

341... 
οὐκ, 

! 

Ῥ γρῃγος 

μαχία 
Τὰς 
μη, αἱ 

Ὁ ΕΣ 
αὐϑις ἀθρο οἰοϑεντες ἐπέπλεον 

ἪΝ κερκυράοις. οἱ ἢ “Ἶ πλοωΐμιοις »ὦ ὅσαι 
Δοιστοὺ κῷ ΦΩ͂ αἰηικϑὼ "αν, τὰ 

γ χὐτεπεσλέεον, δείσομπες μι ἐς Ὁ 

, “2 στρ πειραΐσιν Ὁὀἰποξαινᾷν. 5 ἤδν 5. ἦν 
4} 

χοὴ ἐπε ώνιςο" αὐτοῖς ὁ ὡς 6χί-- 

πλϑν,χαὶ οἱ κορύνθιοι ἐξαπίνης ᾿ ὠρύμψαν 

ἐχρέίοντο, καὶ ἐιδδῇες ξικοσι ναῦς ὠϑίωναίων 

“ὐδοςπλεύσεις᾽ αἷἧ ὕξερον Τὴ δέκά βοη-- 

ϑοιὶ ἐϊξέπεμι δι οἱ αἰϑηναῆοι, δείσδμτες 

(ὅν ἔλύετο) μή νικηϑῶσιν οἱ κερκυραῖοι, 

καὶ αἱ σφέτεραι. δέκα νῆες ὀλίγοι! αὐ μυύνᾷν 
ὦσι. ἕυτας ὅσ ̓ ασεοιδόγτες οἱ κοράνδιοι, 

ὦ ὑυτοπήσθωτες εὐπτ᾽ ἀϑηναΐν ἐῇ ὅχ 

ὅσαις ἑωροῇ ἀλλὰ πλείους, ἐπτλμεγώρουν. 

τοῖς ἢ κερχυραγοις( "ἐπέσελεον "ὃ μῶλλον 

ὧν πὰ ὅ ἀφανοιξ)εχ ἑωροΐτο," ᾧ ἐθαύμα, 

ζον τους κορλνϑίοις " ρύμγαν κρϑορϑύξίς" 

ωρὶν τινὲς ἰδόντες εἶπον ὅτι γῆες ἐχεῖναι ἐ- 
“πιπλέοισι"τὸτε δὲ καὶ ἴ: αὐηοὶ αὐεγώρϑν. ξυ-- 

γεσχϑζᾳ ζε γὸ δε; ὼ οἱ κοξανϑιοι εἰποτφα- 
πόνϑροι Τα 4 

αὶ ἀπαλλαγὴ ἐϑρετο δυλήλων, ᾧ ἥγαυ-- 

ἐτελᾶστα ἐς γυκᾷ. τοῖς δὲ χερχώ- ̓ 

ἐφρατοπεδοίνουϑβοις Ὀχὶ τῇ λδυχί-᾿ 

ἑεἴξκοσινγβες αἱ ἐκ, “Μ᾽ ἀϑίωων αὖ- 

ἢ ε «Δ 

λέσι ἐποιυσδμτο. στῶ ἐκ 

χα)γῶν ἤρχε Γλαύκωνε ὃ Λεαγεὲ ᾧ Α»- 

᾿δοχίδης ὁ Λεωούφου, ἡ οὶ δι νεχρωών 

"ἡ γαυα,γίων ωροσχϑμεἐοἴλεί σοι κοὐ τέστλεον 

ἐφ φρατοπεδον, πολλῷ ὑφερον ἡ ὠφϑη-- 
σὰν (ὦ: ὃ κερειραϊοι:εὖγὸ νὺξ) ἐφυίι : 

ϑυσὸὰμ μὴ πολέμιαι ὡσιν,ἔπειζᾳ δ "ἔγνω. 
σὸρ, χαὴ ρμίσδμτο. 4 Τῇ δὲ ὑςεραία, 

αἰαχϑυϑμω αἵ τε οῆιχαὶ πτοκαίκοντα νῆες 

ὦ Ὑ κερκυραίων ὅσοι σπ’λώημοι ἡσὸρ, ἐπέ-- 
πλέυῷ Ῥχὶ πον "ον Οἷς συΐξότοις λιυϑῥα, 
οὖν ᾧ οἱ κοράνθιοι ὥρμον, βελόμδροι εἰδὲ- 

,- Ταῖς πλωίμοις 1 πος πληγείσαις δὲ, 
: ἔγαις δὲ πλᾶν. β στ λοιπαὶ} 

. Αντεπέπλεον ἢ δηὶ 
δ' Ἠδὴ δὲ ἰὼ 76) 

εὖ ἑαπεφαικἐρν᾽ ὡς ἐνγάτη ἢ δὲ- 
τῆς ἑαυέρας, ἅπαξ 
ε ΠΝ ἐπεπεμώνιςο 

ϑὲ εν πέλεμον» τα.  πημᾷ δὲ ὡς ὅγ1-- 
᾿ πλῦν λέγ, αὐτὶ τῷ ὡς φϑθς τ ἡ αρξαι τὸ τ πο 
ξ λέμυ δ τ δέον οε τῆς ναυμαχίας εἰπεῖν, 

ὕςερον λέγ, κα Ὡς δ! πλοωυ] ὡς ὅ:-- 

πλέοντες ΧΤ' Δ χοριγϑίων. ἡ ; Ῥρύμναν 
ἐκρούοντο} πρύμναν κρούειϑαι, ἔ ἔς; τὸ κατ᾽ 
ὀλίγον αὐαγωρέδν μὴ ορέ ̓γανα τὸ πλοῖον. ὁ 
γὸ ὅτως ς αἠαχωρὖν, ὅηὴ πίω πρύμναν κω- 
πηλατεῖ. τῶπο δὲ ποιῶσιν ἵνα μυὴ δόξωσι φα-- 

νερως φϑύγᾳν, ὅτω κατ᾽ ὀλίγον ὑσεαπιόν- 
τερ᾽ ἡ ἵγα μυὴ ὶ γῶτπα τοῖς πολεμίοις δόν-- 
τεξυβάον τπιπρώσκωντα!. ὁ Πιροϊδόντες ] 
Ὡοὸ δ κερκυραίων. , Καὶ ἰπυτοπή-- 

σαντες Ἰωτὶ τῷ ἰχσοτῇ ϑύσωντες. ὅτω γὸ οἱ αἀ- 
ϑίωαῆοι αἰαλύνον ἢ λέξιν. κ᾿ Ἐπέπλεον 

ὃ μᾶλλον ἐκ ὅ᾿ ἀφανοῖ αἱ εἴκοσι γῆες τὴ 

αἰϑηναίων. Κ᾿ νωτο γὸ αὐδέ σαν. λ Καὶ 

ἐϑαύμαζον τοι χορλνϑίοις } ϑαυμάζω σύ, 

δηὶ μάμψιωρ" ϑαυμάζω σε, 55} ἐπαίνου, 
καὶ πολλαίκις ὀκπλήξεως. μι Τιρύμναν 
κρμοιῦῥοις Ἰἐπαναχωρϑνται. γ Τιωὼ δῴ- 
λισιν ἐποι ἤσαιντο} διελύθη ἀπ᾿ ἀλλήλων." 
ξ Σβαϊπεδιυομδύοις Ἰσκηνεμδύοις. ο Διεὶ 
μ᾿ γεκρών αὶ αὶ γαυαγίων 1 “Ἴ"] κερκυ φοιϊκῶν 
δηλονότι. “π Ἐγιωσαν ] (οι ἀϑηναίοις οἱ 
κερκυραῖοι, ρ Ἐν Ὁϊς συθότοις] Οἷς τὴς 

ἡ πείρους 

25 

ὩΣ Ἢ Ἔως 
“παι αὐ το 

} ν Ὁ 

Ἢ αὐτοῖς 

ἐς ὅηπλονο 
-ω ι ΄ 

20 και, ὡς 

ἐς δ ηηλεν 



36 

-- 

ΤΗΝΟΥΙΌΙΣ Η15Τ. 
γα εἰ να μα χ᾽ σοῖσιν. (Ὁ δὲ, (ὰ μδὲ ναῦς Αἱ παυα]ὶ ργα το σοχτατατὶ οἴσης, " ΤΠ]: 

Ὥρϑυτες τἰπϑ τῆς γῆς, ἢ οἶα ζα ξαϊμε- 
νοι ματεώρφις, ἡσύχαζον, ναυμαχίας οὐ 
δὲανοδίνϑμοι Ὠυρχήν ἐχόντες, ὁρωδγες τρος-- 

»ελονμδμαςγεναῦς ἐκ “ἣν ἀϑηναίων " ἐἰ- 

χραιφυᾷς, αὶ σφίσι πολλὰ ᾧᾳ ἄπορᾳ ξυμ 

ζεζηχότα, "αἰχμαλώτων τε κίξὶ φυλᾳ- 

χκῆς ὡς εἰν ταῖς ναισὶν εἶχον, ὁ ὅπισκθυὴν 

οὐκ σὸν δδινκωώ ἐν χωείῳ ἐρήμῳ. τὸ δ 

ἢ ἔπει εἴκα δὲ πλοίῖ μᾶλλον διεσχϑπείον, "οπη 

χομιοϑύσονται, δεδιότες μεὴ (ὦ) αἰϑίωναἶοι, Β 

γομίσόμτες λελύοϑει ( ασονδιαξ, δ|9τί 

2 καλ ἐς χεῖρας ἤλϑον, οέκ ἐαίσι σφραξ᾽ Ὡσο- 

ἀτοπλ, σπλῴν. ἔδοξω οὖν ἀῖς, αἴδρας " ἐς κελή- 

φμον ἐμξις ἀσὸρζᾷε," αἷϑυ κηρυχίῳ πσϑ9- 

“πέμψαι τοῖς αἰϑηναίοις, χὴ στεί,δφιν ποι ἡ-- 

σειαϑαι. πέμψαντές τε ἔλεγον τοιαδὲ, 

«ΑΔΙΚΕΙΤΕ, ὦ αἰδρες ἀϑηναῖοι, πολέ- 
«ἐμδ ὡρρήες, ὃ ἀσογνδιας λύοντες ἡμῖν Νὴ 
ἐς πολεμίοις ζοεες ἡμετέρϑις τίμφρουνϑμοις 

«ς ἐμιποδὼν Ἰςαοὃε. ὅστλα αὐταιοονϑροι. εἰ 

« σ᾽ ὑμῶν γνώμη Ὧ4) κωλύφν τε ἡμαξ Ἐχὶ 

'ςς χκέρκυραν," ὀοσε,εἶποι (νλόμεθα, πλῷ, 

ἈΦ᾿ χαζόν-- ἐς Ἂ (ὲ «ὐονδιαὲ λύετε ἡμας “οι δῈ "ωῳρώ- 

τς φόβην «τοῖς λαξόντες, χευσαοῶε ὡς πολεμίοις. 

"Οἱ μβϑὺ δὺ τοιαῦτα εἶπον. ὁ “ἣν δὲ κερκυ- 

ραίων Ὁ μδὺ ςρατόπεδὸν ὅσον ὑπήκουσεν, 

αἰεξόησεν δὺς, λαῷ, τε ἀΐεις ἡ Ὥσο- 
κτῴραι. οἱ ἢ αἰϑϑηναῆοι »οιαἶδὲ ἀπεχρίναντο, 

«--ὌΥΤΕ ΦΣ πολέμια, ὦ αἴδρες πε-- 

ες λοποννήσιοι, ὅτε ζᾷς ασονδιας λυορϑμ" χερ 

ἐςχύραίοις δὲ ζοῖςδε ξυμμάχοις σι βϑουϑοὶ 

«ς ἤλθομϑμ. εἰ »νϑρ δξχυ ἄλλοσέ ποι βουλεοὺς 

«πλῷ, οὐ κωλύορμϑρ᾽ εἰ δὲ ̓ δηὶ κέρκυφοιν 

ες πλδυσεῖανε," ἐς Ὁ ἐχείνων ἀὐ χωφίον, β΄ πε-- 

«« φαοψ ἐκῖθα, χτὶ “αὶ διωυα"όν, Τοιαῦτα Ὦ ἀ- 

᾿ θηναίων δἰ ποχρινανϑμων, (ὦ) »ϑὲ κοοίνϑιοι γἐν τε πλλϑν τὸν ἐπ᾽ οἴκου παρεσκθυαζονζ,, 

ἀταγα (Ὁ]αοητοβ» αἰτύτηαις σὰροί- 
4. ΑὐΠΠΙνπουΐδος ἃ 
ἴεγτα ργουρῶι!δ,) δζ 
ἸηΠευξία ἴῃ αἷἶτο 4- 

(ξητος » ἱπσϑει χαϊοίςεθαῃζ.» ΠΟῺ εἰς, υϊοίςεβδαπι. 
ἱποορταχί ἔπ ἡρῦτο σογταπλοης α11Πλ 
νἱάεγεης ἀοοο πῆς πλιὸ Ατμοϊοα- 
ἤμην ἰητοργαβ, ὃ ΠῚ πγυΐτα ἀγα δο- 
εἰά {τ . τὰπη οεἰγοα σαρυποχιιῃ} Οα- 
[τοάϊαμη » χιος ἰπ πδυΐδιις ΒΔ οΥΘΏτ, 
δ ταπι οὗ ρεπαυσίαηι ἰπἢταςηδαγαπι ὁ Τυπιὶ ηυδά τοῆ- 
πλαϊαπηίη Ιοοο ἀείξετο. [τάὰς πηὰ- “οτος πᾶμεν μο ροΐς. 
δὶς ἰρεθαθδης αυὰ {5 ἀοτηππὶ γεςὶ- 
Ῥοΐοητῖ,, τἰπηοῆτος., ταρῖα Ατῆο- 
πἰοηίος ἔσοάογα οχὶ [πἰπιδητοβ., 4πο- 
ηΐαπι δά τλλῃι8 νομἴεητ, (ς {Π|πᾶ 
Ὠδυΐσατε πο ἤπεγεητ. Ἰρίταγ' Ρ]4- 
εἴτα ηι εἰζ εἰς νίγος ἱπηροῆτος ἰῇ ἃ- 
δλπιατγίπι Ὠαυ ρίιΠ.» ἤπιος σλάμοοο, 
δὰ Αἰπεηίοηίος ργαπλτζεζο » τοη- 
τλῃ ἀϊ ργατία. ΡῈ 4105 τα] ϊα ἀἰϊχεῖς, 
Ἱνινκιι Αἰπεπίοηίο ο[15» θο]] 
ἰῃςἰρίοπτος, ἔοσΔοζάσας ταπυρδηζορ: 
αυἱ πορὶς μοίζες πογος νἱοϊςει- 
ἰθας ἱπηροάίπχοητο οἰτῖς» ςοπεία ἔο- 
τοπτοβ πη, Οὐδά ἢ νοδὶς σοι 1- 
ταταπι οἰ“ πο5 ργοίθοζς αι Πι5 
ἴῃ Οογογτοηίε5, αἰδνς ἤἥσαο {ἰδ εδῦ, 
αι σοΠγ.15, ὃς ἔος ἄογα ΓΕ ΠῚΡἰτ15» πος 
οαρίτο ρυϊηιος, “ ὅζρύο βοίίθιϑ ντῖ- 

ἔξης. 

ς δος εὐρΆ ποβίδῃ 
πος ὑᾶτῃ οΥρα 

τη! Βε Οὐογίησῃιη ααϊάεπι τα] σίες. Κεῖ. Ττδδιατα τρόμο φῇ ΤΑ ΕΣ τ ς ποσντῆ ; πς, Οὐκ αυΐσαηᾳυς ἐΣ ὥρας κα ς ρυβὼ ὅμν 
τιλάμεττς.ς. ογγεηῆμηγ οχογοίτα δι άϊεγαης » εχ- 

οἰαπγαύαῃς ντ ργοτίητ5. σαροΓ ΠΟΥ 
το ατεπτύγαις, Ατδοηϊεμίδς διι- 
τοπῦ ἢπς ἴῃ πηοάμτη ζοίροπάογιιηϊ, 
ΝΈγ δε] αη ἰβξ ἰθύν: Μη Ρε- 

οεάογα Γυπηρὶ-, Ἰοροῃμηοηίος» πεῆὰς 
ΤῊ5 » (ςἀ {{Ἐὶς (ο οἰϊς (ὐογογγοπῆθες 
ΔΌΧΙ]Ο νεηίπιιβ. Οὐδά ἢ νίυδην 
Αἰὸ πδυΐρσατο ἰδεῖ, πδαϊρετῖς Π σοῖς 
ἤῃ δάπογίις Οογογγομίος ααθξηηνε 
{Πόσα ἰος παυ!ραὈ τὶ5» ποῃ ερ]}}- 
“Βουλι φιοδά ροτογίηγι, ας αυᾶ 
Αἰδβεπίοηίες τείρο ἀϊεητ, Οουμτμ 
ἔς )λά ἀϊςεδομἀζ ἀοπγᾶ δοςίῃχογῦς» 

οἵξες. 74. εξ» 

α« Ακραιφνξς αλαζξξς,αἀκιραμοφων ἔς. 

β Αἰχμαλώτων τε αἷοὶ φυλακῆς }ήπό-- 
ρόυν πῶς αὐτειὶ φυλάξοισι, γ Καὶ ὄγ:- 
σχϑυϊω γκ ἦσαν ΔΑ νεών 7μη διωνάρδμοι 

ταὶ βλαξέσας δ νεωῖν ὅγῃσκϑυάσαι. 
δ' Ἐς κελήτον 1 μικρὸν πλοιάρλον, ὑχηὸ 
ἑνὸς ἐρεβόιλμον. ἀπὸ μεῖαφοραξ τ κέλητος 

ἥππιυ, ὦ ἄς αὐὴὲρ ϑηικάϑητω. « Ανδὺ 

κυρυκίου κηρύκειον, ἔς; ξύλον ὀρϑὸν, ἔχον 

ἐχατίρωϑεν δύο ὄφεις πἰραπεπλεγμένους, 

ὦ αἰπροτώτοις οεὺς ἀλλέλοίς κειρέῥοις, 

δῦ (ὠώγασιν φέρᾳν οἱ κὐρυκεὶ μετ᾽ αὐδζ!, 
καὶ οὐκ ὑξ ῶ αὐτειὶ ἀ δικεῖν παρ᾿ ὃς ἀπέρ-- 
χοντοωσύμξολον ἢ (ὦ ,τὸ μδὺ ὀρϑὲν ξύλον, 
Ἵ ὀρθοῦ λόγου" τὸ ὃ παρ᾿ ἐκάτερον εἶδος Δ 

ὄφξων,ζὰ αὐτιτα οτύψϑμα φρατόπεδα. ὁ γὃ ὁρ- 
ϑὺς λόχος δὲ’ ἀμφοτέρων χωρεϊ. ζ Τῶν δὲ 
κερκυραΐων δ δὲ, τουτέςι, δῆ ἧξ ἄλλε μά-: 
ράς. ὅτω Φοιζάμων φησίν. ἵν᾿ ἡ, δὲ, τὸ 
αδὺ ορατόπεδον “᾽ κιρκυραίων' οἱ δὲ α4η-- 
ναίει. ἡ Οὔτε ργοιδρ πολέμου ] ἀπύ- 
κρίσις αἰϑίωυαίων χροὸς πελοπον γησίους 

᾿ 

πρώτη, τῇ ἴάξει δὲ, τιϊέρτη, 8. Τοῖς, ' 
ξυμμάχοις δον) ὃ ὄρῃμαιίαν ξυμμαψαν, 
λέγ, μᾶλλον δὲ ΚΤ" τὰ πσερλαξόντα, καὶ ὧν 
(αὔϑα φνοίν.οἷς γὺ αὐπὶ δ} μιαχίαν εἰ. 
λαντες ἐξοήϑοιυ,, ἐκείνοις ἑαυ δὲ συμομαῖξ, 
χοῖς αβτι καλϊ᾽ εἰκότως, ὡἧς μόλις χαὶ 
ξυμμαρίαν, [εὖ πδϑέφη δι; αὐαδοχέω τῷ 
ὅλου πολέμου 11), καὶ τῆς δ᾽ ξυμμάχων 
χοϑὸς τοιὶ πολεμίοις ἔχϑρας οἰκείωσιν, γζωὴ 
ὡκ πολὺ μείζονος φιλξσαν πόλεως, 
δηημαζων αἰτισηκώσεντας,. Ὁ : 

τ ἡπηύϊᾳ 



ΟΣ ἘΞ ΎΣΕ; δ παωλικ" ., δὲ 

. ξυγγνὲ γευετῇ ἀιϊ- 
͵ 

ΤΈΒΕΝᾺΝΚ. ΒΜ 
δηχάϊις τορῃααμι ἀρ σγθοῖα Α 
ἴῃ σοπτίπεητς Παταογαητ. Οογογ- 

5. ὙΑδυῖ15 δὲ κα γοηίες᾿Παυίγαρία πιοττιοία με»: 
ἀλαετα [λα ἰοβος νθις ἃς γοπίας ποέξο ἐχοστας ρας 
της, ἃ Πυδα δὲ τς ἌΓ 
νοπτο ἰοᾶα, ὺὶ Ππὶ ἀϊρυϊογαητ, δά ἱρίος ἀοἶλτα» νὲ 
ἄσϑη. οὐδένα φιοάσιιο οἰοξξετη ΟΥΑΙ Πα] γμς, 
ἢ αΐετοῖ. Ἐπ ΔΟ τΟρῃαιιπη ἴῃ πα] ϑυΡοτίς ο- 
Ῥβαύπιᾳυς»ι- Γορίθης ἤζαταςγαηῖ» νο]ατί νἹέϊο- 
ἢ νἱοϊἤοπτ,ῖπ 5 γτ γος, ἨΠ)ς νιχίηαις τατίοης νἱέζτο- 
Βοτῖς αυα ίμητ π΄. : Σ τς 
τοξι[, τοπιτὰ ῃ- Γίαπη ΠΟὶ νεη ἀϊσδητοβ : (ουητη 
τυοταηε. Κορ Νί- φαϊάςπ)» απδά δά ποέξεοην νίαμς 
τιῆται βατυεγυπε, γα] 10 πδυα} {προ Ποης ,. ἴτὰ γε 
2 Ῥταρτποξτα πιὰϊ ἢ ὨΔα Γαρσία, ρἰατίητα τποττυόίχας 
τὰ παθλαπὶ δὲ τᾶς Γρρορογτ» σαρτ ΠΟΥ ΠΟ τη]- ὁ 
᾿τυβΐῳ τοςερ νὰ Ὠΐ5 ΠΏ1Π|Ὸ Βασεητοβ., ἀοργείῃο πὰ- 

αἷραις. αἰγοίτοῦ {ερτμαρίητα, ττο- 
Ῥῇαιηι Πατιογαπε : (ὐΟΥογγοηίος 
αὐτοῃι» αὸά τρίητα ἔεγηις ἤδιτοβ 

; . ΠΠογα πὶ σογέαριςπτ, δι “ἀρογας- 
ες Ἑτάρτηοητα ὃς ηἰοητίθιις Αἰ ΠοηΙ ἤθε» “ δυξγα- 
᾿οράα γείρ ταν οἱλ ςἰτοα (ς τηοττιδίχας ἰερίοητ, 

ἱ αυόάασιε ρχγἱάϊε (ὐοτητη 1! σο ΠῚ 
εὐητος βιρηδηι ἀοιγοϑιαῇοηοσοι- 
(ρεῶ!ς Ατεὶςῖς πδυΐας» ἤσαας νο- 
εἰδητίθιις. οσουτοης εχ 5 γθο- 
τίς, ΟΡ ἢας ΠΠἀταογι τ τΓορμαιηι. 
Ἰτὰ νιτίαας (6 ἱπτογργοταθαηταγ νἱ- 
εἰῇε, 41 Οοτίητμι, Πππς ἀοπαθην 
παιίραηιο5, Απδόξοσίι τη, ααοά εἰ 
1 οἵό ἤπις Ατδγδο ςερεγᾶτ ἔγαα 
ἀου(ογαῖ οη πὰ {ΠΠ| σοπχητίιης σα πὶ 
(οτογγεηΠρυς)ροηε(αας ἴῃ ἐο ΤΟ 
τἰητῆς ἰ οο] 15, ἀοπηαπι τοεῖτο- 
ταῦτ. Εἰ (ογογγεηἤμτη οὐίπροη- 
τος 411 (0ὙὉΠ| ογα πον οη ἀϊἀογαπτν 1 
ἕφητος συ ηαδρίητα αἰογαλγαμς 

4 Ἐε οππηὶ ευἱ- Ὑἱέξοϑ, ὁ πηᾶρηα Δ ΠΙδῖτα οὐταν ντ 
τὰ ἀταυε οῇῇείο ρου ΠΠ]ος Γοβετίτα Οογογία ροτίγοη- 
τος Ρτοίξαυςθαπ αι ιν; ΟΠ ΠΤ Ρ]ογίηας γα ροζθῃ- 

᾿εἰοπὶ ἰρίογ (ος τἰΠΠππὶ οἰετατίς, 51ς ἰρίταγ (ογογία 
σι βάϊυηρε- ἐ ̓ς]10 ἀςξβιηδλα οἱ λάποτίας Οοτίη 
ε έεί, ΒεΙΙο τὰ : 
Ῥέζας Οοτίπτμΐος γοςσοογιης, ἤσο ρχίπια (ὐοτ τς 

Ἔχείτς δ 61} σααίᾷ δάιιοτίας Ατῆς- 
πἰοηίες. αιὸά σοηίζὰ (ς ξοσἀογαζος 
Ῥύο Οοτογίςπῆβι5 ἀϊπχιςαῇςητ, 

φΡοίς δας {ζατίπι οτίρίς Πὰς ἤς- 
Τὶ Αἰβεπιέπδυις Ρεϊορδηςηηθύία; 

τἰΐος, ἃς αὖ οα παιος Α' πε θἤιηλ 

27 
ἈΝ " ᾽. “σὰ κ΄ . 

καὶ 9 πταῦον ἔξησθρ εὐ “οἷς ὧν τῇ ἡχείρ ῷ. 
συΐζότοις. (ὦ δὲ χερκυραῆοι “ ζᾷ πε ναυά;-- 

ΣΧ: 1 3 - ᾿ 

για χα νεέχροῖς αὐείλοντο τὰ καυτοὶ σφας, "Ἂ πιὶς [5 
"» ! ᾿ ͵ “Ὁ ῃ 

δξενεηϑενζα, αὐσοῦ τε τῷ ῥού χαὴ αὐέμωου, ΞῈΡ ὕξενι- 
εἰ -«- ᾿ ͵ ᾿ ὃς μόυϑμος τῆς νυχηὺς διεσκέδα,φὲν «ὐτοὺ χιέντων 
πὸρυζωχῆ᾽ καὶ ξσπαῦον αἰτέςησὸμ εἰν τοῖς 
εὖ τῇ νήσω συξότοις ὡς γενικηκότες. γγώ- 

μ δὲ ἑκαίτερϑι τοιαζδὲ τίνὸ γίκην ὅ πα 9- 

σεποιήσδρτο" κοράνθιοι υϑ(, χρ αι τήσόρμτες 

Ἴ ναυμαχίᾳ μέχρι γυκι Ὡς, ὥςτε ἡ γαν ὦ- 

για, πλέα χαὶ νεχροις πσροσχϑριίσαοϑαι, 
καὶ αἶδρας ἔχοντες αἰχικαιλώνοις σἕκ ἐ- 

λάοσοις χιλίων, γαιῖ πε ἵ καζα ϑυσόμτες 
κϑὶ ἑςδομιύκονζῳ,, ἔςυσὸρ (ξςπταλον " κερ- 

κυραῖοι δὲ,τιδια κοντα ναῦς “μαλιςα Δ{9.- 

φϑείραιντες, χαὶ 6) Ὁ αἰ ϑίωαῆοι ἤλϑον, ἀ- 

νελόνϑροι τοὶ χτ' σφαξ ὠδοιὶ ναυάγια, χαὶ 
νέχροις, ὰ ὅτι οὐὐζοϊς τῇ τε ἀσδοτερα!α ὡρύ- 
ὕψαν κρουορϑμοι αὑπσεχωρησὸν (ὦ κοράν-- 

᾿ 
“διοι,, ἰδόντες ζῷα ἐπικαξγαῦς ", χαὶ ἴτε Ι 

“ 
"᾽ 

ἡλθον Οὐκ αἰτέπλεον ἐκ “Ομ συξύτων, 52 λθον εἱ 

δια φῶτα ῥ παῖον ἔξησὸμ οὕτω μϑὰ ἐχοῖ- «φναῖοι, 
τερϑι νικῶν ἠξίοιω, 4 (ὦ ὃ κοεύνθιοι “Σαο- 

“πλέοντες ἐπ᾿ οἴκου, αὐαικ τίρλον, ὃ ὅδν δχὶ 
ἣ “'. 5 
ᾧ φύμαιτι ὅ' ἀμηρακικοῦ χόλποῦ, εἶλον 
ΠΟΙ, ἔαϑιδι ᾿ ἦ ͵ Ὁ λΝ, ΤΝ ὁ 
ὠπατη" [ζω δὲ κοινὸν κερκυραιὼν χαὶ ἐκείνων) 

ἢ καζοιφήσομτες ἐν αὐτῷ χορ νθίως οἰκή- 
᾿ 8. Δ 5 2] “ ᾽ 
Ὡρας,αγεχωρησὸμ ἐπτ᾽ οἰχου" χαὶ ΔΜ κερχὼ-- 

ἍΝ ΤῊΝ "ὐῶν Δ. “ ᾿ς: ! 
'Ῥάιων ὀκτακοσιὸς μα ,οἱ ἡσὸρ διθλοι, " ἀπέ- 

δὸντο, πεντήκοντα δὲ ᾧ Δ κί οἷς δυσὸρ- 

τες ἐφυλαιῆον, ἡ ὦ δεροιπεία εἶεν πολ- 

λῆ, ὅπως ὠΐοῖς τίω κέρκύραν αὐα γωρή- 

σθρτες πσδοςπειησφαν. ἐτύγδρον 5 ᾧ δὺ- 
γαάμεει αὐτὴν (Ὁ) πλείρες προϑοι ὄντες τῆς 

πόλεως. ἡ ὑδμ ἐν κέρκυσᾳ ὅτω «ὐξεγίγνε- 
ται τῷ πολέμῳ “ΨΜ κὐρ νθίων, ᾧ αἱ νῆες “δα 

ἀϑίωναιων αὐε)ωρησὸμ δὲ αὐτῆς. αἰτία, δὲ 

αὗτη προ τη ἔϑμετο τῷ πολέμου τοῖς χϑ-- 

ὙΥΣΘῚ 

τὰ "Τα ττεναυάγια } γξάφετε τά τε γαυά-- 
γμα καὶ τοι γεκροιῤ αγείλοὐῶο,, ὰ κΤ' σφαῖ, 
-ὠξενεχθέντων. ὑχοῦ τε τῷ ροδ' καὶ αὐέμου. 

εϑ. ΤΙροσεποιήσαντο 1 ἰδιοποι ὕστιντο. 
Ὑ Καΐᾳδύσωντες 1 αὐτὶ τῷ πρώτχαντες. 
τὶ γὺ λέγᾳ δὶ "ἢ βαπῆ ἰσωτες ιὗτο δέ ὅδι 

καὶ τὸ γὸς χαϊα δύδηαν: δ' Μάἄλιτα τὸ [{ ξ Απέδοντο 1 δ τά ἐν τῷ πολέμῳ αα-- 
μἄλιτω ἢ “σϑὸς τὸν Ἐῤιθμὸν, ὅτι οὐγὶ εἰκο 
σιεγνξα "ἢ ωϑὺς τὸ δαφϑείφαντες, ὅτι ὁ μιό: 
γον ἔσρυσεν, ἀλλὰ μάλιςω ἔφϑέραν αὖὐ-: 

τα ἐκξνυι δὲ μόνον κατέδυσαν. εἰ Απὸο- 

πλέογτες 1 ἀπὸ ΔῊ συδύτων πλέοντες. ν} χ᾽ γνώμην οἰκείαν. πιλεμοαῦτα: " 

λώμαζᾳ, καὶ τ ἀπέκτειναν. δία δὲ τοὔτιν 

"καὶ πὸ ἥμερον τὰ ἑλλίωυικοδ ῥῴπου δηλοῖ, 

ταὶ ὡς ἀπηνὲς με μα χέωζοις ἑαλωκό-- 
σας ϑανατοιῦ, ἄλλως τενὸ δούλοις πιὰμεὶ 

ἀι 

δγν ΔΙΤις, 

φανϑίοις"" ἐς τοὺς αἰϑζωναίοις, τί στοίσιν εν «πονδιοῖς μ᾽ χερχυραίων εὐναυμαίηθεωυ. Ὁ ἀφεὶς 
" ΔΙ Μετ ζῦτα ον δὺς ὲ ζει ξωυέξη γνέοϑαι τοῖς οἰϑίεναοις ἡ πελοποινησίοις 



ὌΠ ἌΨΨΆ.Ε ΨΥ ΕΙ ἜἌΠῃ. ἌἜΞ ΎΎΝ οὐδεν 

ἢ ΤῊ ΝΟΥ ΕΠ 

εμεῖν. Δ οἷ κορανϑίων Α Ππχυΐτατος δά ΒΟ Π]απὶ πλουιοι) ἀπ Π1. 

οἰϑφοεα ον κι κρὸ κέναι δὼ Ναπὶ Τουητηϊς νὰ Αἰβεηϊοπίδς 

- , Ρ δ΄ φ|οϊζογοητυσ οἰαδογαπτείθις» {π- : 

υὐποτοπήσθμτες τίωὺ ἢ αὐδῥ ὦ (ρεϑαπὶ μαθοητος Αἰποπίοηίο5 ἐστ ἷ 

ἰϑίωναῆοι, ποτιδα τας, οἱ οἰκοῦσιν Ἐχὶ τῷ ταπι ἰπἰ πὶ οἰ τα πὶ, Ῥοτίάα ἐἢ (08, 

ἰσθμῷ τῆς παλλδύης, ὄγᾳα χορανϑίων ἀ- αἱ λά Π᾿Ἴμπιαπὶ ῬαΠ]οπος ἰηςο- 

ἫἫ αἰχοὺς φὸ αὑτο- ἴυπτ, (ὐοτιπιβίοσιπι σου απΊ»[Ὁ- 

πείκεις αν δξ» πὰ δε οἰδίχιις ἔτος νεδίραϊος » ἰαδοης 

πελῴς »ἐχέλόυον “ὃ ἐς παλλξιῤδο τεῖηϑς πλασαπιὶ ῬΑ] ηοα νογῆις ἄοιηο]- ς ΡΡΕΥΥΒΕΣΟ 

κά ϑελᾷν, καὶ ὁ ὁμήφοις δδιοῦαι" τοις τε Η δδτν 

δὲ μιουρα»ες ὠκπερότει; χαὶ τολοιπὸν μὴ 

δέχεοϑαι, οἱἕ χτὶ ἔτος ἕκαςον κορίνθιοι ἔς 

περπον εΥ δείσθμτες μὴ Ὀἰποςεῶσιν, «ἑαὐὸ Β 

τε Περδίκκου πωδόλόμοι χα! κορανθίων, 

“κις τε ἄλλος τοῖς ἐλ ϑραίτης ξεωαποφής- 

σωσι ξυμμάχοις." ζὗτα δὲ ασδὲς τοις πο-- 

ἀδάτας ὦ ̓ἀϑθίωαῖοι παξρηϑγεσκθυά- 

ᾧ βιὸς ἁ( Ἔ ὦ κερκύρᾳ ναυμαιχέαν. 

οἵ τε “ὦ χοδάνθιοι φανερῶς αἰ ίφοροι ἡ 

σὸμ, Περδικ κας τεῦ  Αλεξαίδρου, μαχε- 

δὸόνων βασιλῶςς, ἐπεπολέμιστο, ξύμμαηϑς 
᾽ 

πρεύτερον χαὶ φίλος ὧν. ἐπολεκιν δὲ ὁτ| 

τὶ» οὐπάέίαιιε ἄατγο; ἄζῆιις " ορίβ- 
συ; εξ πιορηἶγα 

ὦ εἰΐςος » πὲς ἴῃ Ροϊεγαμη ἀν ΠΝ ἀμ τὶ ψεῖδ, 
πλΐττοῦς., 4πο5 (οσ ται ψηοτδη- ᾿νε απροισιν 
πἰς πυττορθαπτ: νοχτὶ ας ἃ Ρογάϊο- 
τα Οοτπτδήαιε Το] οἰτατ» ἀςῆος- 
τοητ, ἃς αἷϊος ἰπ ΤΒύδοῖα ἰοεῖος δά 
ἀοίςϊομοσπη τγαῃεγεπῖ, Πὰς Α- 
τπορ οη(ε5. {πατὶΠΊ ροίΌ παία]ς δά 
(ΟΟΓΟΥΓΔΠῚ ̓ Ῥγα Ια πὶ »Δάἄπογίις Ρο- 
τἰδαοηίος ἢ ργαραίαγαμτ. ᾿Νλπι δι ὁ Μοἰϊϊεδάπέυε. 

Οοτίητῆς οἄϊαπη ργα ἔς ἐογορδητ, ὁ ἐ δέκ μον" τα 
ἃς Ῥεγάϊοςας Αἰοχαη τὶ βἰϊης,, Μα- 
ςοάἀομι ΤΟΣ» εγας ΒΟ ἴἰ5», τ 
(οεἴτις απτοὰ ἀταὰς ἁπηΐςιις Ποῖ, 
14οο αὐτοπι Βοίτς φιιὸ  σπὶ ΡΉΪ- 
Ἰίρρο ἔτατγς {π0 8. Πδεγάα , δάποῦ- 

Φιλίπαω τῷ ἑαυ ἀδελφῷ “ χαὶ 'Δέρ- Ὁ ἔπε (8 σοπηηγαμίτεῦ ΒΕ] Πατῇ βογοη- 

δα κοινῇ πσϑϑς αὐηὲν ἐναντίου νϑμοις οἱ ἀ-- 

σναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιησὸμτο. δεδιὼς τε 

ἔπορκοσε, ἐς τε τί λακχεδαήμονα, πέμ- 

πων, ὅπως πύλεμως μ») ἀὐδδοὶς ωρὸς 'πε- 

λοποννυσίοις, χα) “οις χορανθιος κὐδϑσεποιᾷ - 

“»,ἡ ποτιδαίας ἕγεκα. δ ποςάσεως σδοσέ 

φερε δὲ λόγους 'χαὶ τοῖς ἐχὶ, ϑράχης χαλ- 
χιδοῦσι χα! ξοῆ!ιαίοις ξιωαποφῆναι " γομμί-- 

ζων, εἰ ξύμμαλαι ἴσῦτα ἔχοι ἐὅμορᾳ ὃγ- 
ζι: τὼ 

αὐτῶν ποιφαϑα; ὧν (ὦ) ἀἰϑίωαϊοι αἰοϑέμε-: 

γοι, χαὶ βιαλόρϑμοι πσροκαζαλαμξανάν" 
πόλεων αὶ Ξἰποςεισφο(ἔτου χον γὸ τεκάκον- 
μ μαδὰ τ ἰποζέλλοντες χαὶ χίλίες ὁπλίτας 

ἐλ Ὁ γά, ἀναγ ̓Αρχεφρατυν ζ Λυχομό- 
δὸις μέ ὀήων δέκα φρατησρεῶτος' γξι- 

εἰδιι5 » ΑἸΠοπΙ οη{85 Το οἰστατοπι ἔς - 
εἰἥεης. Εόσας τἰπιοης πηῆτ [26 6- 
ἀαπιοηδ; ἀζάτις ορὶς ν ες ΒΟ] ατη 
εἴτε συπὶ ΡῬοϊοροππειῆβδας : Οὐ- 
τἰπτῃϊόίαις ΠΡῚ σομο Παῖς, Ροτὶ- 
ἄαχα Δθα! πη ας ογατία. ΔΉ ας 
{γπτοῆός μαδαΐτ ουτη ΟΠα]οἰάςη- 

᾿ .- 

τ 

ἤριις ΤὨταοα ἃς Βοιτίαϊς 4 ἀς τὸ- 4 Ὅε ἀεβεϊεπάδ 
ΒΕ ]Παη ἄο : εχι πᾶς» ἢ 
ὨἰτΙΠγα5. αἰιήτατος Παΐογος ΤΟ οἱας,. 
ἔοτε νὰ ἔποὲ οαπὶ 1115 σογοζος ἡ 
δε απ. Ους Ἰπτο Π ροητος Ατς- 

ταὶ χώεία,, ῥᾷον αὐ πὸν "πόλεμον μετ᾽ Γ) πἰοῃ δ» εἰιἠτατάπηαις ἀοξεϑιο- ο΄ 
ΠοΠῚ νοΪοητεβ οσοιραγο, (πος 
θδης ομΐπι ἐπ ἩΠΠΠπ|5 του πὶ τερίη- 
τὰ Παιὸς ἂς Π1111Ὸ ροάίτος, Αὐοῆο- 
ἤγατο ᾿υγοοπηγοάϊς βὅο, σαπν ἀς- 

σοτη Α]Π5 ργα οόϊο )ηγαιάλητ ἱρῆς 
ριχίοδις νὰ ορῆάος ἃ Ροτἀαοπῆ- 
θὰς {ἰππα ποτ πτ πὶ ἀοπλ Πα Πτι1» 

φέλλοισι τοῖς οὑρ χοίσι τ' ἢ γεών, ποτιδ τε ὁμήρος λας, ὺ ὃ τεῖος μεν 

Ἂν 

εΥ 

νπή δαῤιςυπη Ρο- 
βὰς ἢ- τἰἀαοηβθιϑ. 

α Τὸ ἐς πωλίωϊώω τῖχος Ἰαίὴ ἠἐ)τὸ μί- 

ρος ππίχεις π ̓ ἀφορῶν εἰς ἢ παλλίωην. 

ῥ ἘπιδημιουρχριὰἾ ᾿Ασκληπιὲς τίω δη) 

οεύϑισν «εἴ ζῇ λέγ. ἔθη δημωουρ- 
“οὶ, ἀῴγοντες πεωπόμϑμοι» ς φυλάρχων «: 
ξιν ἔχοντες. δρηδοημιεργνιὺ τὶ ὄηημδι»- 

παὶ ὁ αἰαχτίσιως Ῥπιχῶν, ὄνομα χῖς 
ὲ ὁ δϑνδομινργὸς αἰαὶ χρεινϑίοις. ὀῇρι7 ὃ 
ἄλλως ἰρμιὶ λἤχοντας καλοῦσιν, Τφέον ἢ ὅτι 

πύτγις αἰπίφελλον οἱ χοράγ ϑιοι Ὁ ἴ ἐπς Σρ- 

Αὐνπὰς πυτιδαιάτως ,ὡς δτοίκοις ἵγαρέαὶ 

δύσο στῦσιν, δὐἀλωτοι ἥνωνται. γ Δέ- 

σαντες μὴ ἐἰσοςῶσι Ἰξου λόμϑμοι κα τέχην ἢ 
χῳλύειν χαιὶ πόλεις, ἵγα μὴ δστοςῶσι, 
δ Καὶ δέρδ αἸδέρδας, Αειδαήν “πῆς, 

αὐεψιὸς Περδίκκα καὶ Φιλίππιυ. ε Καὶ 
Τῆς ὅηὴ ϑράκης χαλκιδεῦονν 7 ἐσὶ καὶ 
ἐν δυξοίᾳ χαλκιδεῖς, οἵτινες ἀπῴκισε 

ἐς ϑράκην. ζ' Ομορᾳ καὶ μασιροθα 

γίοις καὶ αὐλήλονζ. ἡ τύχμμωνἼπν θ' 
Φιλίππου καὶ ΔΑ α ϑιοιαίων. Τῶν 

“πόλεων τας ὶ υἰποσοείσᾳς ὠυτέ ἢ Ἴ Περδίκκαν 

δὰ τίωὺ Φιλίππου βοήϑεαν. ..Ἀρ- 
χιρράπυ Αυκομυοις τῷ φιλέλληνος καὶ 
λουμϑύου ὃς ὁ ὧν Οἷς μη δικοῖς ἤχμιαι ξεν. ̓ 
κ᾿ Ἐπιςέλλοισι Τῆς δχουσιν ὅδε φέρλϑυ-- 
σιν, ἐγτέλλον τοῦ. οὔὕπῳ Γὰῤ ἡι Ἀὐπκον Ὧν 
στώτε.. ἴ ἙΑΣ τὐ 

᾿ 
3. ἢ 



δ μνς μς 

Ἷ 

ᾧ Νείη ἱρίος ἃ- 
Ἰφυϊᾷ πουΐ πιο- 
{ᾶτυτ, Κεῖ, Τὴ 4": 
τὰ τετά τρίογαπε 
αἰϊαυΐά ἱπποιξε, 
Κεῖ, Νε αἰἰφυϊά 
οἱ χορ ἴῃ 

Ἰρίος Πατυδης. 
ὁ Ῥεί,υχλαπι. 

ς Μαριπεαῖυς 
ἴαπιπιὶ. 

ἁ Διφαεὶ τὶς ααυϊ 
τεϊπαυοράτ μεανη 
ΡΣ Σ Π 02 

ΣΙΒῈΚ ΡΆΚΙΜν ἃ 39 
ὑζοχίηνασαπι ντδίαπι. ουτοάίαπι Α τε πλησίον πόλεων φυλὸκζὼ ἔχ, ὑπῶς 
ϑεταηῖ πὸ ἀοίοίσαπε. Ατνεγὸ Ρο- 
τἰφαοιίες ΠλΠΠ|5 δά Αἰμοπίεηίος [ε- 
ρατίς» ἢ [οστὸ Ρογίπλάφαης ἡ ποαυ!ά 
ἀριιᾷ (ς πουΐ ἀβδξαγ» ργοίοδι ε- 
τἰδπι σπὶ οὐ ητ 5 Ταοεάατπο- 
πὰ 3 ὁρεζπης νὰ 1] ραγαγεητς, ἢ ο- 
Ραις ἔοτοῦ, ",ἀεξςπἤομςπι. 4 νθὶ 
γογὸ δ Αἰβοηίεμῆθας ἄτι ορεοία 
φΟὨ απηρτα» ΠΙΆ]! ἱπιρότγαηῖ πο 
πασοῖ ας ἴῃ Μδςεοάδοηίδπι ἱτέπη- 
ὅτις ἴῃ ἰρίοβ πηϊτεοθαητι », Ῥγοΐος 
δια τπδ, Πηνάϊαιις “ ιιαίζοτες [.4- 
σεάαποηίογιηι ΡΟ] οἰτί ἥϊης.» ἢ 
Αἰποηίοηίος δἀπογίας Ῥοιἀπατη 
ἰγοητν {8 Ατείσδιι ἱπυιδίαγοϑ : ταῖς 
ἀογαιη ἀςξεςογαῃτν σαπιὶ ΟΠ ΑΙ οῖ- 
ἀομῆδιυς ἂς Βοιείαῖς ςοπιπια τοῦ 
φοὨαγατὶ Ρογάϊοσας ασθοσας ΟΠ Δ]- 
οἰἀοηῆριις ρογπαῆς ντ το! 815 ἢγα- 
τἰτίπιῖς νγϑίδυς ατῆϊς «ΧοΠς, πηΐ- 

᾿ σίαγοης ΟἸγητμεπη; νπάπηηις Πᾶς 
νεῦεπι να] άλτ ἔςούοητ, 4 Ατ- 
τις 115 4υὶ (ταπὶ τογγατη γε η αο- 

γθάοηὶς τὴς θαη Μγυράοπίατη» ας οἰζοα ΒοΙΪ- 
4υὦὲ εἶτ᾿ ΒοΙβΡ. 
σε. 

5 Ιηπιράϊτοττα- 
᾿βεὰ σὐμηίρταρ Δῃτ. 

: Ἀερεγεταπεν 

θεη ρα πάσῃ εἰ, ἀεάϊε ᾿ποο]οη- 
ἄαλτη; ηυοαά ἔογεῖ στην Ατβοηίεη- 
Πὰς ἀοδεϊίατυσ, Ἐς 1Π1| χαϊάεπι 
(μας νεθος ἀςπιο τὶ “πη ρταογ τ, 
Δά δ εἰϊύαγηιιε (ς ραγαογαπτ, 4 Ατ 
Ὑὶ ετρίητα Αἰδεηίξπβαπι ΠΔΙΙΟ5 
ἴῃ ΤΗτγαοίδπη νεπίητος ἢ ςοορε- 
Ῥεγαητ, Ροτίσ τη αἰϊάίααςε οἰαίτα- 
τος ἀξέοο ἴδ, ἄμπισοβ, ποη Ἐχ Ὦι- 
τηδητος (ς ργαίεητίδιις σαπλ οο- 

.ῬΙΠ5. ροήϊε ροίοῦς δεϊαπι δάποετ- 

1 Ουὸ ἐσθονῇ 
πεηφγυητοῦεῖ- 
εὐπὶ ΡΒ ρ- 

ζ Ρο ςδἰιηχεζαητῖ 
εγᾷα ἐγαιγῖ- 

 Ῥυρᾳ»αυί εχ πιοάί- 
τς ξεγαηεῖς τη Μα- 

εεἀοπίδηι [ηϊ- 
είδτι, 

{05 Ῥεχάϊοσςατη ὃς οἰπίτατες αια ἀδ- 
ἐκοϊοης, ἴῃ Μαοεάοηίβηι», φιὸ 
ῬΓΪπιὴ 1 ΠΥΠΠ ποαης, σομοΥ- 
ταηταῦ : ὃ σοπσγοίείσις Πππτ σπ 
Βοίους ΡΏΠΙρρο δε τατγίθις Πεἴ- 
ἄα » 4ΐ εχ πηοηίδῃ!β σπη ἜΧΟΥ - 
οἴτα {προγαοπεύαης. [Ιπτούο (ο- 
τἰθτη! » αση) Ροτίάαα, ἀοίοία(- 
{ετ» 8ς Ατείσα: παιος οἶγοα Μαςε- 
ἀουίαπηαρογεητ, τἰπγοητος 1ΠΠ]| ορ- 
Ρίάο» ἂς ἀοῃγείξἰοιπὶ οχι[Πηγδι- 
τ65. ΡΟ σα 11» πίττης εχ {π|8 νο- 
τα ΓΟ 5» δί ΕΧ Δ[ {5 ΡῬο]οροπποι- 
Πριι5 πιούοοάς αἀάτιξλος5, Π1Πς (οχ- 
σοζοϑ» οι ἱπ|{ἰ|5 Ογ165 αΥΠῚ18» ὃς 

ἐφ λαλκιδέας, (ας 

μὴ Ὡἰποφήσωνται. ποτί δὶ ἀταὶ δὲ λλφαν- 
τες νϑὲ χαὶ Δ» αἰϑίευαϊες αρέσξάς, εἰ εἰπὼς 
πείσφαν " μοὶ ᾿ σφοῖ πέρι γεωϊεο ζ ἀν μηδὲν, 
ἥλέντες ὃ ὃ χὰ ἐξ ταῦ λακεδούμωνα κῶ κο- 
Θανλίων, ἐνκοδκόσον ὅπως ἑτοιμκείσαιντο ὅι-- 
κιθοίαν,ζὼ δέη.. ὯΝ ἔκ τε ἄϑζάευα!ων ὧν 
πολλοῦ σφ κοσοντες δδ εν" ϑδφοντο ὅχι- 
᾿πήδψον, δλλ᾽ αἱ νῆες αἱ ἱ ἐχὶ μἰὰικεδονία) χϑὴ 
ἔχί σφας ὁμοίως ἔπλεον, " χαὶ ζὰὶ τέλη 

Β.“ Λακεδαιμονίων αἰπϑέ ροντο δος, κὸ 
Ὀχὶ ποτίδο αν ἴωσιν ΩΝ ἐς τίω τ-- 
Ὡμιζω ἐρβαλῷ, “τε δὴ χ' τὸν χα δὲν τῷ- 
τον ἀφίξανται μῷ ̓χαλκιδέων καὶ βοῆϊαίων, 

κοιγῇ ἡξὠρρβωσθῳτενκν καὶ Ευρδειβον πεί- 

; ἔχ: 9α λοίοση Πὐλάς 
ὀκλιπονίς, χαὶ καζα ξαλόνξς," αἰοιχί-- 
ϑεῦθανς ἐς ὀλέωθον, μίαν" τε πολὶν ζυτίω 
ἰχυραὶ δοιύσαοϑαι. πεῖς πε ἐκλείποιδι 

-πούτοις, τῆς ἑαυτοιῖ γῆς τῆς τε μιυνγδονίας 
ς «ει τίων (ὐλβῶυ λίμνξω ἔϑωχε γέμει, 

ἕως αὐ ὁδὸς ὠϑίαναϊοις πόλεμος ἥ. χδὴ 
Ο υϑὺ αὐφχίζοντό τε; καϑαιρονεῦτες Οὲ 
Ὁ ν ἐς πολεμῶν πϑϑεσκδυαζον. αἱ 
δὲ πριαϊκονζα, νῆες “δ'.]Ζ αὐγνναίων ἀφικγοιοῦ- 
ταὶ ἐς τοὶ ἔχ" ϑραΐχης, τὲ καΐᾳ λᾳμί-- 
ζαγοισι τίες τς ποίιδο αν χαὶ ἡ ζὗλὰ ἀφε: 
ςηκίζᾳ. νομιίσθμτες δὲ ὦ φραυτηοοὶ ἀδὺ- 
γα. ἐῇ τῦϑός τε Περδικ κὰν χολεμᾷν τῇ 
“ἰλεσῃ δέω αἰκει, χαὴ ᾳ ξιωα φεςῶτω χῶν 

9) εἰα,τρέποδ) ἔχ μαικεδδνίαν, ἐφ᾽ δὼ ἢ 
᾿τοτσξότερον ὀξεπέμπεντο. χαὶ καΐα ςαγ- 
τες, ἐπολέμιον κ᾽ Φιλίπαου,ᾧ Δέρδῳ 
ἀδελφαΐ, αὐῶϑεν ςρατιεὶ ἐξξεξληχότων. 
τσ οὖ »ούτῳ Φ κοράνθιοι, τῆς ποηδαϊὰς 
ἐ ἀφεφηκιαςὸ Ὡ ἀπικϑὼ γξανν κὐϑὶ (α-- 

χεδογίαν εἰ εἰσῶν, δεδιότες πῖξς τῳ χωείῳ, ὲ 

οἰκεῖον τὸν χίνδχωυον κα γρύμϑροι, πεμποισίν 
ἑαυτόν τε ἐθε λον, χαὶ τ θιων πέλοπον- 

γησίων μιοϑῶ πείσθμπες,, ἑξακοσίους χα 

χιλίους ἊΝ πόϑτας ὁπλίτας, χα) ἡ ψιλϑες 

“- ̓ Μὲ σρώ, πέοι 
ποιῶν, 8 καὶ ἃ 
τάρντες ΔΩ λακιδϑαιαογίων. οἱ γὸ λακέδα!- 

γεωϊεοίζην 7 νεώπερᾳ 

τέλη] ἢ ἤτοι! οἱ ρϑάρ-- «ζῇς. 

ἐπειδὴ ἐδὲν ϑύρον ὄγμητή δῴον, τότε ὙΠ 
δ᾽. Καὶ Περδύκκας πὲί 34] ἐφο-- 

δοιαῦτ ὃ ποιὰ ϑαλαστοκράώτορθες αθη-- 

εἰπ᾿ ἀἰϑίω ὧν δὸς Περδήκκαῦ. ἢ 

λοις πιΠραχοσίοις 7 γιλοὶ καλβνταὶ οἱ μὴ 
καϑωπλισμιένοι μδὺ,ἐν καιρᾷ δέ τῆς μώ- 

Μμόνιοι ζιὶ ἀῤχοντας τέλν ἕκα λοι, δὶ τὸ ἡ ναίο"ς ὄντες ὐδο γα λαάΐοσιό!. εἰ Ανοι-- χς, τῷ εὐϑατο χόνη κνὶ ᾿ λίϑω »ἤ ἡ ξύλῳ, κα ἣ 
᾿αἰδτοιὶ τοὶ τέλη τοῖς δῷ γικασι 7, ένα!. κίστχϑαι ἐς ὕλεω)ον 1 τω οἴκησιν αϑαγα- ἄνῳ τ ὁργαύῳ χρώωμοι. ἦ ἡ πξί τα παῖ 

Ὕ Ἰότε δὴ ΚΤ' τὸν χα ρὴν τῶτον τὸ υξῆς, 1 γιῖν εἰς τίω ὕχωυμγν. ζ Αφερηκίας] ' οὶ τῷ ψιλὴ σκδυῇ χεῦϑαι. 

ἀ,1 1, 

2 ϑρᾶκηξ 

γ᾽ παρὰ 



αὐ “ΜΎΡΩΝ »Ρ ᾿ 

" 

29 ΤΗΥΝΟΥ͂ΘΙ ὉῪ 5' 1ΗΠ18 Τ' ς 

τετραχόσίους. ἐςρατνγή δὲ αὐτῶν Αξαςευὶ Α χυδάτίηρο
ητος ἰουπτοῦ αὐπηαΐος, 

“ὁΑδ μαΐτου, χτὶ φιλίαν πε αὐτο ὃχ ἧχι" 

ςα Φῷ πλῴπι ἐκ κοδάνθου φςρατιώται ἔθς- 

λονταὶ ξωυε ἀποντο εν γδε "οἷς ποάιδαια- 

᾿ς ἀεἴ ποτε Ὀλχευτηδϑος. χαὶ φικγοιοῶται 

“ΨΡ .: 
ΥῊ ΔΌΣ 

7, τραν»- 
“»» δὲ ἥ μδὲ 

πιζοῦ. 

κ πεοσα ρα χοτὴ ἡμέρα ὑκερον ὅχὶ εϑρώ- 

χης," ἣ ποτίδα α αἰ πέφη. ἤλϑε δὲ χαὴ τοῖς 

εὐ ϑίμλίοις φὐθυς καὶ ἀγίελία ν᾽ πόλεων, ὃτί 

ἀφεςῶσι" χα πέμυποισιν, ὡς ἤοϑοντὸ χαὶ 

τοιὶ (Σ᾽ Δειςέως Ὠχυηϑρόνίς, διοκλίούς 
«ε -“ ε ! -“ 

ἑαυτῶν ὁπλίζᾷς χαὶ τεοσωρᾳκονζᾳ, γαῦς, 

περὲς ζᾳ ἀφεκώτα, καὶ Κιμίαν τὸν Καλ- 

λιαϑου πέμτῆον " αὐτῶν φρατηοόν. οἷ ἐφι- 

χόυϑροι ἐς μαχεδὸνίαν τσξῶτον,κα αι λαμ 

ζαίοισι τοιὶ πτοϑτέροις χιλίοις “ϑέρμῶν 

Σετι ἡρηχότας, χαὺ πύδιγαν πολιορκοιξῶ-- 

ὥς. ασεεςκο ϑεζόρϑροι 5, ἡ ἀδοὶ Ὁ πύδηαν 

ἐπολιόρχῆ ᾧ «ϑρ, ἔπείζῳ δὲ ξυμξασινποιη- 

σαλϑυοι χαὶ ξυμμαχίαν αἰαίκα!αν ασρὲς 

“ἐν ΠΙερδέκχαιν, ὡς ἀὐζις κα τύπεινν ὃ πο- 

πίδαια, καὶ ὁ Αραςεις πϑλεληλυϑῶς, ἀπα-- 

γίζανται εἶχ πῆς εἰαχεϑονίας" καὶ ἀφικόμε- 

γοι ἐς βέῤῥοιαν, καχεϊ )εν Ὀχιςρέψαντες, ἢ 

πειροισδμτες ωραΐτον ἃ χωφαδ, χα ὅχ ἐ(ον- 

τες, ἐπορϑυονΐο χτ' γάῶ πσϑϑς Τ πίάδα, αν, 

πειοαλίοις εϑὺ ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωδὶς δὲ 

ΝΑ ξυμμαά ων πολλοῖς, ἱπαείσι δὲ ἑξακο- 
σίοις μαικχεδόνων τοῖς «(Τ᾽ Φιλίπαου " χαὶ 

ΤΠπαυσϑμίου" ἅμα δὲνῆες πἰρέπλεον ἐ(δὸ- 

μήκοντα κατ ἐλίρον δὲ αυδοῖογτες, πῆ ῳ 
“- πο ζ ᾽ ͵ 1.3 Ἶ 

ταλοι ἀφίκοντο "ἐφ γίγωνον, χε ἐφρατοστε- Ὁ τλητ Ροϊοροππεμίος, αἀιιοητπη 

διϑυσλρμτο. πέιδοι ται δὲ χαὶ οἱ καὶ Δοι- 

ζξέως πελοποινήσιοι Ὡροςδὲ χθυϑμοι τοῖς ἀϑη 

ναϊάς ἐφρατυπεδεύοντο ρος ὀλεώθῳ ὧν ᾧ 

ἰαϑομῷ" ᾧ αἰγοφαν ἔξω Ὁ πόλεως ἐπεποίην- 
το. 'φρατηρν μϑρ ὅν τῷ δὲ πεζοῦ πὸμτὸς οἱ 

ξυμμα;ϑι ἥρζωυ"» Αφλφεα; Ὁ δὲ ἵπωου,ΠΕρ 

δικχαν.απέςη "ὃ βύϑυς πάλιν ἀϑηναίων, 

καὶ ξιωεμαι χ τοῖς ποτιδοιάταις, Ἰόλαον 
᾿ αἷἢ αὐτῷ καζα φήσας αὐῤχοντα 205 ἡ γνώ 

μη τῷ Δδιςέως, ὦ μϑὲ κἴθ᾽ ἑαυτοῦ φρατυπεδὸν ἔχοντα ο τῷ ἰ οϑομῷ, ἐχυτηρᾷν τοῖς 

ἐς Αὐοο Αἀϊπιαμεὶ βἶο ε ουΐας 

Ῥίορτοῦ ἁπυὶοϊτία αι. πο ΡαΥαΠε 

τπναϊτὶ ἐχ Οον το τ το νος Ἂ 

φοπλίτατιιπι ργαίτογαης. ξιογατ ο- ὰ 

τἰπι {πιροῦ Ῥοτἀαεπἤαμπι πσ ῸὉ 

ἀϊοίις. Ροῤιςπεγάπταας ἰπ ΤΉγΑτ - 

εἶλτα φαδάταροπηπτο ἀϊς μὰν Ρο., ἜΝ διηρηῆΣ, 

τἰάαα ἀοίεσεται. Αἰοιταῦ ἃ 
τοροητὸ Ατποπϊοηῆθις ἡπητας ὡς 
οὐαἰταταπι ἀοξοϑίσης τ᾿ ααΐνε σο- 
“σπηοποχιητ οδπ αἰΐος οαπὶ ΑΥί- 
(ἴοο δεςοῆηε,, παίσας οὸ ἐχ {{|8 Ὁ 
ἄπο τ ]Π|Πὰ βεάίταχη; ἃς παῖς αυ8- 
ἀτγαρίητα » ἄσσς ἈΠ ΟΠ] ἀϊς 
βίο, σατὰ ααάτιοῦ ΠΟ] ]ορίς.. Οαϊ 
ρύοξοϑδι ἴῃ Μαςρεβοῃίληι» οβτη-, 
ἄπητς ὃ ΠΎΠΠ]Πς ρυίούος ἰδ Τἤογπγα ὁ 1Π|ος πιϊο ἢ 
Ῥοτῖτος » Ῥγάπάτπαας ὀρριιρπαι- 
τοδ. (πάτα ὅς ἱρῇ οὐΠπάῤητος ορ- 
Ῥαυρηαπογαης : (4 ροιζόα ραςῆ- 
οατὶ σαηλ Ρεχάϊοσα , δὲ πςοοῇαγία, 
(οείετατε ἰηἴτα » ααὸάᾷ οος5 νύρεεξ. 
Ροτίάχα ὃς ΑΥΠτοὶ δάπεηταβ» (οἱ- 
πούπητεχ Μαςεάοηία : αυύτηααξ. ἐν 

ὁ Βιπδαληι νερίοητ» ὃς ἰά ορρ-. 6Ὸ6Ὸ 0 0 
ἄσππι» σοῃατὶ ΡΥ 15.» ἘΧραρ τς ἜΝ 
πεσαϊῆοης » {ΠπΠπῸ ΤΠ] οὕς το Υ ΓΟ ΤῚ 

ξὰ 

Ῥοτίάχαμπι ρεγγοχογαης, “ εεῖθιις λους νὴ 
ἢ] ᾿ ' Ὅς ρταυὶς ἀτπλα- 

τα ΝΠ Πὰς ροβίταπη αι ςοΥροτίορις
- ἰδμέ τς τ τᾷ 

τοῦ παυΐτος ἰοοϊογάπι » ἐαυ 1: τοῦ ἀὐτσηὶ ἐπὶ 
Μαςεράόηαπι (οχοοητὶς, αὶ ἢ’ τ πόξααι, ας σις δε ς » κι ᾿ 

οαπὶ ΡΒ ρρο Ῥαιαπιάυς δας, 
Ας πααίδας (ερτααρίπεα τούγαπα ἰο- 
σοητραβ.» ραυάϊμησας ργαεαμπτ- 
δι» ταῦτίο ἀϊς Θἰροησπι ρίας: 
πογαητ, οαϊτάσις ροίπογαπε. Ρὸ- 
τἰάαεηίος ν᾿ ὅς 4] ὁατ Αὐΐεο ἐ- 

Αιδβεηϊοηῆμηι ἐχροϑαητζεβ, καῖ τς ς΄. 

Βαθοθαης δηῖς ΟἸγωτμαπι ἰπ 4 Λονῆις ΟἸγη- 
ΜΠΉπιο 5 τηογοατίιηας ὀχεία ν- τς αν Γ 
θεπι ἀροραης. δου! ααζοα ταπθὰ 9ΘΝΌΌΟΌΟο. 
Αὐιζειπι ρεάίζατιις ἀπσοιη ἀείςρες. Πότε 
τᾶν Ρεγἀϊςσοατη»οαυίταῖπϑ5. (πᾶ ργο- 
μας ἀείκοις ἰτούατα αὖ Ατῃεηϊςῇ-: 
δυςνατο; ἃ Ροτἀαεηῆρας Πτοτίτ, [ο-᾿ 
ἶαο ρύο (ε ἀπος αδίτατο) Ετατ δὰ-. 
τεῖὰ Αὐπτεὶ φοι ἢ απ.» οιιττ ἜΧΟΥ ςῖ- : 
τι Ζαςῃι ἔδοιαι μαϊροί σαι, ̓ οΧείρεῦε ας Οδίξγσδκε, 

α Οδεκαΐπυ͵ τάτο ἴσμεν ἐν ὥς μη- "' ἡμιρά. τὸ ἥ, 

β Τιααρακοτῆ ἡμέρᾳ Ἰαντὶ Ὁ, μεϊᾷ τισ 1 πάλαι ϑέρυη 
͵ ΨΩ ψιν ῃ ᾿ ε ͵ ᾿ ᾿ 

σαραχογΐα ἡμέρας ἀφ᾽ οὗ ἡ ποή δαια «-- 1 νἱας. ὅτι χαὶ ἡ πύδγα, πόλις μακεδονική, ἡ δίον ὅδ μετα ξυὺ μακεδογίας καὶ ϑρᾳ φῖς» 
πέση. 1. Η ποήδα;α ἀπίφη } αὐτὶ τῇ ἐν ̓ ὅτι καὶ ἡὶ βέρῥοια,πόλις μοκεδὸν μοή, εὐ) πολὺ ἀπέχον ποτιδαίαρν ᾿ 

͵ 

ΜᾺ 

- , ὍΣ 1} « : ; , κι. 5. 
ῖ . ρᾷ- τὸ αὐνηὶ τῷ ἀφ᾿ οὖ. δ' Θέρ-- 1 ε Καὶ Παυσανίου ᾿ξ ὁ Παυσενίας ΧΤ᾽ 

δικοῖς φεὺς τὲν Θεμιςοκλίῶ ςτσιαϊζονῖα, 1 μίωδρτι ] ὅτι καὶ γαῦ ϑεοσαλονίωι πόλις, Ἶ μϑμ τινας, ̓ ὸς τῇ Δέρδου,χθ' δὲ ἄλλοις, αἶ-- 
ἐκαλῶτν, ἔςι δὲ μακεδο- Ἶ δέλφος. ζ Ἐς γίχφνον ] γίχρνος, χω-- 

ἃ 



τοπάεγοης ΑἰΒοπίοιλ(ο5, Δ Χ ΠΟ νο- συ, χτὶ γωγου βονϑοῦνζᾷς εἰν μέσω ποι ΓᾺΡ 
ἶγο ἃ τεῦρο ΒοίἘἰ5» ἐῃγ ἴῃ πιοάϊο ἡ, λον κων ίς ᾿ αὐόδβ χὰ 
εἰδλιίατοβ. Ολ]}ὰς Ατπεμϊοπῆιλ ς΄ “ ἘΣ ΥΓτον τ τ ἐν πον 
ἄυχ ἂς οΟἸ ερα , Μαςοάοπιιπ ἐ- ἀ,ϑηναιων όταν » χα! (Ω) ξιυάρχοντες, 
αυϊεερνραποόίχας (οοἰογιπι ΟΙγῃ- τοις μϑὺ μακχεδόνας ἱππέας χαὶ ξυμμά- 
τἄπη πηίτταητ, {Π|Ππ ὴ᾿  ιυχι τη ἔοτ - χῶν ὀλίορις Ἐχὶ ὀλιωύϑου "᾿τοττέμυπουσιν 
τί ργοβιδίταγοβ. [ΓΡΗ͂ πηοτὶς σαῖς ἩΑσΕΑν πο αν ψ ,σὶ 
Ῥοτίάααπι τομάμητ: Ῥργορτοβίαις “79 ργῶσι τοῖς εἢ ἜΝ ΤΛν στρ 
νίχας δὰ ΠΈΣ "λιπ.», νδὶ νϊάεπς μΒο- ἢ σῇ ἀνα φήσθμτες "5 φρατοπεδὸν, ἐγωρων ὁχὲ 
{ἴεπι {εἴς λά ΒΕ] Πα ΠῈ ῬΑγΔΠτΟΠῚ» ΟΧ τἰω πόϊίδια αν. χοὴ ἢ 2) καεὸρ τῶ ἀν 

δάμπογίο δοίεπι ὃ ἱρῆ ἰμιἔγαπῃῖ, ἐλλροντο, αὶ εἶδον τοις εἰγανίνο ηϑρασκέυ αζο 
πος ἡγαΐτο ρὸ ΓΕ σοπῆϊίριητ: δέ 1- ἑὰς ἀν ἡκαβει ΣΙ 
Ρίαπι φυϊάοπι ΑὙΙ οὶ ςογηι,ϑίυ-ὀ 2 ο 9 ὡς ες μιοίχύωυ, ἀγτίχαι, ΚΡΡΈΤΤΕΝ 
οὐ ας οἶγοα ΠΠ πὶ ογαης ἐχ ο- χρη 8 πολὺ ὑζερον ξιουεμεισ᾽ϑν.χαὴ αὐτὸ υϑμ 

“4 Ῥεἰοδι. λογί- τ (ΗΠ 15 ςατογίίψαις.  ΒΟΠ]ατούος, α- οὐ τῷ Αδιλξέως χέρφις, χαὶ ὅσῃι ποθ ὶ ἐχεῖνον 
ΟΣ γε, Εεϊουρὲ ̓ Ποττεγαης ὁρροίτιιπι σοῦπα; ἢ ροῖ- δγὰυ χοραγθίων πε ἐδ μον ϑνογαῦδες, 
ἶ Ε.- Ρεῖ- Ταπηρεητέίηας. ἰοη ρὲ ρογίοαυιπὶ ἀρ λυ οἱ κολὶ ἐμόν μα δ νδύλδι 
ΝΠ ἰὐποβεϊϊααιι ἔχεκοοιι Ρο(ιἀσὲη, "τόν ἀντο Κα ἐὺ Ἀνά δόχο κάτ 
᾿ ἤἥστι Ῥοϊοροπποηῆάπιις ἃ0 Α-ὀ διώχονγτες ἔπππολυ" Ὁ δὲ ἀλλο ςρατόπε- 

Ἢ τπεπίεηῇδιις Ππρογατις οἰξ, ὃς νίψις δὸν ποτιδα α τῶν τὴ πελοπονγησίων ἡοσοῖτο 
᾿Αἁ τητος ἔπρατιις. Β οἄϊοῃς Ατί- πρὸ ὁ ρου ον νον χα ἐὸ τ ερνοξκ ιν." 
{ει ἃ ρεγίςαπτίομ ον ντ ντάϊταἶτο- Σ “ Ἢ Ἀν Χ ΕΑΝ, 
ΤΌΠῚ οΧεγοίτα τ νἰδεα 1» Βαπταθας φυῦν. ἄρα κεν δὶ ν ἣ 0 φιφεις ἀρο: τῆς 

ο΄ Μεχὸ τοπάφῃς ρογ  σἤταγοταγ, Οἶγη- διωξέως, ὡς ἑωροε “ὁ ἄλλο ςρώτευμα ἡοση- 
; τβάμππης ΔΏ Ῥοτιίἄχδῃι. Ψιιηι εἰ κϑμον, “ ἠπόρησε ἐδὼ ὁποτέρωσε ὄάκκυδυ- 

: Ἰφίταγ,οοδ δες αὶ ἐσσιιπι ογαῃο Ρο- γϑϊσή χωρήσει, ἢ χὶ τῆς ὀλεωθου, ἢ ἐς τίω 
τίάασλῃι , ντ ἰπῃ Ῥγορί μι Π]ηλ} “ἰοῖς χῷ δ ΠΡΣΤΟΤῚ 

Με Σ ὁρρίάιιπι» σαγία σοητοπάετο : ρέ-ὀ 70 ἄρ ηόν, ο ζε ΔῊΝ ξαὺ ΟΕ ΡΟΝ πες βἶϑ' 
ς ον σμε εκ- ἦς ΠΊΑΓΟ ἱποῦ ΠΊΠΓΟΣ» δὲ “ [χὰ ἑαυτοῦ, “ ὡς εἰς ἐλϑχίσον χώθλον Ἰάρλμδι 

ΤΛΖΩΣΣ χα ὰ ἀκαρς σαάν τὶ ον βιάτεᾷᾳ ἐς τῶ πούϊλομῖσὶ τῆλε ο. Σ εἶτ ε ΒΞ -»; ἀν 

᾿ δεῖς πρτὲ οπαῆς, ραιοἰς ΔΠλ1Π5, ρ]ο- τὐρα τω χηλξὸ ὅΐᾳ τῆς αι Ἀκκδί βὰ 
Ἶ τἰΐηας Παίς. Ατ αι οχ Οἰγηῖμοαι-ὀ λόνϑινός τε χαὶ χαλεπῶς, ὀλίγϑες μϑμ τίνας 
ἥ ΧΙ Πατος Ροτιάσοη απ ἐγαηταδοῖξ Ὁ ποθ ϑηὼν, τοις ἢ), πλείος 'σωσας οἱ σ᾽ Ἔσο 77, δίσέ- 

στς 

Ὶ 

ΒΥ ΡΒΙΜΝἊ 

Αἰμεπίομίς,Π ἀρργοάογξειγ μα] Α ἀθηναίως ζωὴ Ὠλίωσι, 
εἰάειμίος νογὸ δὲ (οςἷος. “πὶ οχίγα 
ΠΙΒπη),οιϊτέίαχις ἀποοητος αὶ 
οὐ Ῥεγάϊοςα εγδητ . ἰπτγα ΟἸγπ- 
ἐδ παπποῦς : ὃς ΠΠΠΠῚ ἴπ ΟΠΠΠῚ 

ἀυτοπὶ ΟἸγητῆιις (Ὀχασίητα ἔογηις 
{λά|5.» ἤτα ἑάϊτο ἴῃ Ισςο ) νδὶ ριι- 
δια σοπηΠ11Δ οἱζ, ὃς ἤρα {0 ]α- 
(Δ. Ῥαπία! πα ργοόρτοῖῃ {ππτνντο- 
Ῥέπι ἰδτιγὶ » 8. Μαςοάοῃος ἐηαί- 
το5 δοίε Ορροίπογο » απ ιαπη ἰῃ- 

᾿ Βιδίτατί τ ἂς ροίιαπη τοροητὸ νἱ- 
ὅϊοτία ρεπες Ατῃςπίοηίος ἔτ, ἢ-, 

χαλχίδεας δὲ, χαὶ ζοες 
ἔξω ἰαϑιμού ξυμμάχοις, χαὶ Τρ [Πρ- 

δικκου χοσίαν ἵσγαον, εἰν ὀλέώϑω μέ- 
γήγ" χα] ὁτὸν οὐϑίευαῆοι “Ἐχί σφας χωραΐ- 

τῆς ὀλείώθου τοῖς ποτίδοι ἄταὶς βουϑοὶ ( ζς- 

πέχ δὲ ἐξήκονζᾳ μάλιςα, ςαι δέους, χαὶ ἔς! 

καταφανὲς ) ὡς ἡ μάχη ἐζρετο, καὴ τοὶ ση-- 
μλῦνς ι ! ““ Δ ες 

“κει, Ἀριϑη, βίφῳχυ μϑμ τί πσδϑῆλϑον, ὡς 

βονηδύσοντες, χαὶ (Ὁ) μακεδῦνες ἱπαεὶῖς αἰπί-- 

πἰρεζάξαν», ὡς κωλύσοντες" ἐπεὶ 5) «[οὶ 
! δ οι ᾽ ! ,.».,, Ψ 

ζᾳ χοις κυ νίκη ἵ' ἐϑζωναιων ἐγίγνετο, καὶ ζὰ ἢ οὐ παίϑ. ρηάσις ὁ γοια α, γασίις αά πγαγος 
ον Τϑδίωυς [οἷς τοσορογᾶτ, ὃς Μτορἀοηορα Α- σημεῖα, και τεασάςϑη, πάλιν ἐπιλμεγώφϑειω 

τ οπ  ξίες. [τὰ σααίτος πουτγίς αἀξις- - , διεὶς ά 
ἐς ἡ τείηϑς 5 καὶ (ὦ μακεδὸόνες πο δ οὶ τοῖς 

οἰϑίευναϊοις " " ἱπαέις σ᾽ σΣεϊε τέρφις ϑρε-: 
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« Ἐτί σφας γωρώπιν }55}) τίμι ποτίδαμαν. 

Ῥ Αὐπὶ δὲ αὐατυ σαντες τὸ φρατόπεδον ἢ 
γαῦ αὐὶ τὸ ἐγκιίφαντες κεῖται καὶ λέξις, ἐκ 

αὐτὶ τῇ ὀκξαλόγτες, γ Ἡτόρησε μδβ] ἐν 
ἀμηχανίᾳ ἐγ) ύεῦ εἰς ὁπότερον μέρος ελδύ 
σεται, δηλονότι δ, κινδωύον. -δ᾽ Ως ἐ- 
λάχιον )ὴ ϑαχιτον χωρίον λέγᾷ, ὅτι σιωυῆ- 

ξεν αὐπιῤ,ὡς μέϑαι ὧν δ λίγο χωρίῳ" ἢ 

μᾶλλον ᾷ δηίονυα, χέγᾳ τῆς ποτιδαίας. 

ἐγγιὰ ὸρ ἑῷ, ἡ ἡ ὅλωυϑος. τὸ χραῦ ὡς 
ἐλαίχιφον Ὅς (ζῃς σωυατῆέον. ε Παροὲ 
τίω χελίοὺ ἢ χηλὴ κα λῶται οἱ ἔμιαρο ϑεν 
οὖς ϑιάλασσαν τείχοις τοροξεξληυδμοι 

λίϑοι, δὴ τί δ κυμιαίτων βίαν, μὴ τὸ 

τεῖχος βλάπ]οιζ, ἐΐρηται δὲ. αὐδοὶ τὶ ἐο"-- 
κέναι χηλῇ βοός.» ζ Απέχᾳ δὲ } ἥχρων 
διΐσαατοα ὅλαυθος τὴς ποτιδαίας. ἡ 1π5- 

πεῖς δι ἐδετέροις } ὧν “Ἢ μια χ" δηλονότι, 

ὅτε τοῖς ἀϑηναίοις ἀϑηγαῖοιγ ὅτε οῖς πυτῖ- 

δα τους ποτιδαι το. 

ἀν 



Ψ 

- 
2 ξαυεποσ 

λεκίᾳε 

μα .οὃ..,.ὲ νὰν “δ, ὦ ΨΩ͂Ν “ὖ ἡ - » ΜΡ 

ΓῚ 

421 
ἡοτι, μον Ὁ μαχω ξεπαῖον ἔφισὸρ ἃ 
οἱ ἀϑηναῖοι, καὶ πεξνεχροις “αἰ πυοαυόνδους 

εἰπεδοσὸῤ τοῖς ποτίδοη ταις. ἀπίθανον δὲ 

ποιιδοηατῶν μδρ χαὶ τῖν" ξυμμαχων,ὁλ ἵγω 

ἐλάσσους τϑιακχοσίων, ἀϑηναίων δὲ αὐτῶν, 

“πεντήκον ζ. ταὶ ἐχωτον, χαὶ Κοιίας ὃςρα- 

τεῦς: Ὁ σὺ ἐκ τὸ ἰαϑομοί τεῖηϑς βϑυς οἱ 

ἀἰδναῦοι " ᾿Σἰποτειχίσὸμ τες ἐφρείφουν. Ὁ σ᾽ 

ἐς τἰωῦ παλλζωνν,ἐτείχετον ἑω γὺ ἱκανοὶ 

οἰνομιιζον ἐδ) ἐν τε τω ἰοϑομῷφ ;ρουρᾷν,χαὴ 

ἐς τίωΣ παλλζωην δῴκθαντες τειχιζ 4ν" δὲ- Β 

διότες μυὶ σφίσιν (ὃ ποτιδω ται ἡ οἱ ξύμι 
μία οι γεγνονδροις δίχα. Ὀχγϑωήδαι. ὁ πεευ- 

ϑχγόμϑιυοι οἱ ὧν τῇ πολ αἰϑηναῖοι  παλ- 

λέων ἀτείχιφον οὐσομν, φόνῳ ὕςερον πέμι- 

ποισὶν ἑξαχισίοις καὶ χιλίοις ὁπλίτας ἑαυ- 

τῶι, καὶ Φορμίωνα “ὃν Αὐσσωπίου φρατνϑϑν. 

ὃς ἀφιχόνϑιυος ἐς τίωὐ παλλίωην ἢ μι καὶ δξ: 

ἀφυτίος ὁρθμ) πσδοσνγαγε τῇ ποτί διαίαι 

τὸν φρατὸν, χτ' βεφιχὺ προϊὼν, χαὶ χείρων 

κα τέωυ γἀδ, ὡς δὲ σϑτίεὶς ἐπεξηᾳ ἐς μά- 

χίω, ἀπετείχεσε Ὁ ἐκ τὴς παλλέωνς τεῖς- 
χοσ' χαὶ οὕτως ἡδὺ; κα ταὶ κιροίπος ἡ ποάδαια, 

ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορχείηο, χαὶ ὧν ϑ- 

λοίοσης ναισὶν ἅμα, ἐφορμούσοης. ΑΦ6.- 

φεις ὃ), Ὡὀιποτειχεοϑείσης αὐτῆς, καὶ ἐλπίδω 

Ο οἷ μίαν ἔχων σωτηρίας, ζεὺ μυῇτι "Ἔιστὸ πε- 
λοποινήσου “ ἢ ἀλλο χοῦ οι λολϑν γίγνηται» 

ξιωεθελθυε ὥς πὰ ὸ πεντακοσίων, αἴ εμον 

τηρήσεισι “οἷς ἄλλοις ἐκ πλθόσοι, ὅπτως 

Ἐχιπλέον ὁ σῖπος αὐτί οδι .χαὶ αὐτὸς ἤγελε 

Δ μϑυογτῶν τῇ. ̓ ὡς δ), οὐκ ἔπειδε, βυυ- 

λόυϑρος ζᾳ Ἐχὶ Ἴϑτοις “Ξρασκόυα 4 ν, ἢ ΝΗ 

πως ζᾳ ἔξωλαν ἕξᾳ ὡς ἀριςα,ἔκπλὲν ποιφ- 

ται λαθὼν Ὁ φυλακὴν ἢ ἀϑνναίων χαὶ πα- 

δαρϑῥων οὖν γαλχιδῦσι, ᾿ζῷ, τε ὀα "ἐπο-- 
λέμει,, "χαὶ σερμευλίων λοιχύσεις “δὲς τὴ 

ΤΗΝΟΥ͂ΘΡΙΠ15 Η15Τ. 
ταῦτ, ΡΟΣ ριιρπαηὶ Αἰδπεη οη[ο5 4 ΩΣ Ἷ 
τ ρἤσιιην [αταογιπινπτοττπόίαας ἐαρμαπν Ὁ 2}, 
ΟΧΊυτε Ροτιάαοπῆδας τεφάϊάἀογαϊ. εἶ, Ραςς χυς- 

Οροϊδογαης ἐχ Ροιἀποηῆδας τ0- ἤτῶνε ντρ.. 
οἴϊαις ρᾶιο πλίπιιβ τγοσοητίτοχ Α- 
τποπιοηῆρας σοπταπι απ απαρίης 
τὰν ἃζ (λ]]Π ας ἀπχ. Μόχαμις Ατῃε- 
αἰοηίος πλυσηι 4α Ἰροέξας ΠΠΠππγά 
γα ]1ο εἰαχογαπτ» νθὶ ἃ ργωἢΠάϊιπι 
ἱπχροίπογμητ, (παπι Ρα οι νοῦ - ὁ Ψογὰπνναπία 
{πς πταγας ΠΟῚ ἜΥας ) ΠΟΠ οπἰπι {δ 408 νεγπις Ρα]- 

{ιβξοόζατος αὐθίτγασᾶταγ ταοτὶ Πτῃ- Αὐρτ φρο ϑυλονν 
λΠΠ1. ὃς ἱπ ῬΔ]]οποῃ τγαη δ Γ οτος ᾿ 
πχασατι ἀϊπισοῦς : νοζεητορ πος ἀἰ- 
ἀιιῶος ἰηπαάογοης Ροι Δ οπίεβ ἃς: 
(οοἰϊ. 4 πάπας ἀσςορηεμς αὶ 
Αἰποηὶς εὐαῶς ΒΑ ες π πὸ οἴ μι 
τὶς εἰγουυπάαταπη» ΡοΙς αἰααληταπη 
τοπηροτίς πχίττιηζ οΧ {π|5 τ Π]ο (οχ- 
ςεῃτος Ρεάϊτος » ἄπιος ΡΒοηηοης.. ὉΠ τ᾿ 
Αἰοριὶ βίο: χα! ΡΠ Ποχοη βοῦοπδυεχ ς ὖς 
Αρῆγις ἐρτοῆπι, λάπιοποθαῖ ἐχοῦ- 
εἰταπι Ροτίάσα:» Ραυϊατίπη Ῥγοςο- 
ἄοης» Πηγάϊηιις ἀρτοϑβ να[λη5: ταή- 
ἀέτ χα, ΠγΠ1 ργο ἄσαητο ἴῃ Ρι- 

Ο ϑπαπνασζο ΡΆ]]επεη οἰηΧίτ, τ; Ὁ - 
ἴτὰ Ῥοτέαα ἰαην νυγίπα; νεπομηοη- ὦ 
τοῦ Ὀρριρπαβατατ, ΠεσπΟΙ ἃ πηατὶ 
ἐπ αθαταγ πδαίθι5. γ ρθε να 115 
τὰ, ΑὐἸεοὰς πα απ ἔρον (ΑἸ τὶς Δ ἈΝ 

Βοῃς» ΠΠ αυϊά εχ ΡυΪορομμείοας. τ 
[ 4 ἱπορίπατᾶ οδτίπρεζοιν ἔμαἀ- Ὁ 
Βασνε “ ρύςτοῦ σαπαπαρίητα (απο “ ἐπε 

δι ἀρ ρον τ 
ταν ἰρίς νῃαβνοίεθατ ες γ σατο ὅτ τιν 
οδίογιατο νοῆτο; ἀδαίδι15 αρί γος, 4 Με αυκὶ Β 
«ιιὸ ἀϊυτίιι5 Ππρρότεγος γε5 γα πλεῖ μνμον ον 
τατία, θ᾽ ποι ρογίααάες ὅντε αμᾶ; εἰς ογαπε ορεὶ 
ἴῃ ΤῸΠῚ οἵδητ ἀρραγαγοῖ» ντησς ὁχ- [δ μαδότεπε, ἐ- 
ἐπ ῬΡῬΕΑΕΤΕΡΎΕΝΒΕ τς πδυϊρααῖς εἶλτι 

Ὁ κασῖας ποροτία ορτιπιὸ μαδογοπτῖ,  Σ πο Διβε-, 
παυίρατίτ», ἀσςορεῖβ ΑἸ ΠΟ Πίοἢ ἤμιτη ἢ 
εἰἠπο δες Μαπέηίας ἀρᾷ Ομα] 5. οὐ ϑδ 

᾿ μϑμα Α “ρα βαἀπλμἜταθα 
εἰάομίς5, “ || ΤΟ οἱἐς στη αἰτα ργα- ων τατίς : ᾽ 
μὰ ἔξοίτο ταισι ρεγηχαϊτος ϑεγτΊγ}10- Βεαι ἐνενεΐ Ἰηῖν 
τα π; Ιοσατὶς ητὸ ντοξ πη Π4Πς ΜΑΣ ἀρ ανετ τος οὶ 
εἰάϊε: οὐἴλπι οαπὶ ῬοΙορομ πο πῇ 5 Ἰοροπηοῆιπι γν 

" ξ ν ΡΣ Ἰώ ΣΣ ᾿ ᾿ Ζ γι. ΟἹ ἐγ ἢν ἀ4- ερὶτ ντ Δ] συ! {ΡΠ 1 παϊετογαιιτ, ἐρρε ΟΡ “ἰομα 

ΝΥ, κα ἴ 

κὸ ἀὐκὸν ΕἘ ἃ 

1 "» 

τίς ά ντς 

Υ̓ » 3 ως ; ῥ ὩΣ ἢ 1] ἐᾷς - 
πὸλᾳ, πολλεὶς διε φ φρεν"ἔς τε Ὑ' πελοπόνγνησον ἔχωορα οσεν ὃ 717 ὠφέλᾳ ἀ τίς “δμήσεται. ἘΝ ἐξχδε υξρτ 

. ; ! ΠΝ 
ἀφ Ὅν τ ανδδΩ 

α Ὑπιαπενδεοιῖς ᾿ ἐπεὶ δῦ τ μιέρὸς ἡΠηΠ 

ΤΠ μα χορᾶῥων μὴ δωωάμανον Οιὰ γεκροιζ" 

“ ᾽ Σ ΤΡ ᾿ πὰ ΚΣ Ἂν ὩΣ ἵἥγα μή τις ἐῶ ειφύγοι ΛΜ ἔνδον. γ. Καὶ , δὲ βελόμϑμος ῷ δηὴ τούτοις “ὥδασκάά-- 
οἷ ἀφύπος Ἶ ν τὸ ὁδὸς ἐκεῖϑεν ἐξὶν εἰπὸ ζειν, οὐκ ἔπειθν. ζ Τάτε ἄλλα ἐπο- 

αὐτοῦ λαξὰν; αἰτεῖ γγρέοϑεω, ἀπον δας ἕως 

οὐ λαξὲν ϑιάψη καὶ τότε πάλιν μάχονται. 
ἔφ δὲ πολλάκις ὅτε καὶ αασένδεις αὐτοὶ 

ἐχομίζεντ,, δηλονότι χαΐᾷ τὲ ἴσον ἔχοντες 

ἐνάτιροι, καὶ τῆς μάχες Ἰσοῤῥόπου .ο- 

αἴης. [αὶ Αποτεράστωτες Ἶ πὸ δὸς ὅ-- 
λώυϑον ὁρωὖν τεῦχος πϑραοικοδομιήσαντε 

ϑράκως. μία δὲ πόλις δῇ ἐν ππωλλήνῃ ' ἀ΄. 
φυτις. ἰωνικῶς δὲ πεν ἀφύτιος. δὴ γὼ 
διὰ σι. δ Μ' δῆ πὰ δρίλογον Ἰ οἷον 
σέσμιός. εἰώ,ϑεσειν 5 οἱ ἕλληνες α΄αχω-- 

ρδν τοιούτου αιὸς γνοιδύου, οἰωγιζό- 
μϑρμοι τὸ ὀκ τιύτου κακόγ. ε Ὡς σ᾽ ὑκ 

ἔπειϑεν 1 ἔσαινος Αειςέως. τὸ ἑξῆς, ὡς 
Κ; 

λέμωι 1πὸ μὴ ὑποςαύτα “Ἶ αἰ ϑίευαίων 
᾿ δηλονότι ἐπυλέμκει πεῖς χαλπιδεῦσιν “6 ς 
η΄ Καὶ σερμωλίων τὸ δῆς οὕτω ; καὶ 
πολλουὶς δῇ σερμυλίων δγέφϑερε, λογχίσοις 
αὐτοιὶ “ρὴς ἡέαυ δ! πόλει. ἔςι δὲ καὶ σερ-: 

κωλὶς, ,χαλκιδεκὴ πόλις δῇ α ϑίω αἴων 
φρογοῦσκια ΝᾺ 

᾿ 
δ 



.Ὑ Ὁ 

“ εὶ αἰτίαι υτὸ αἱ- 

ΧΕ 1.5. 
οι Ῥοκίφα απ πλῦγο οἰγοίἀατλτη» 
Ῥποσπηῖο 11 05 πα} ΠΠ|ςἜχοοητος Παϊνζο, 
ΟΠαϊοϊάϊσατη ρίάρον Βοτιϊςά 14; ορ- 

 Ῥιιρηδυτ, πα ἀλη οτίαπι σατο] οο- 
Ρίε, 4 Αταις μα (ἰδεγαης, " ολαίς 

παάμὰατα. »Ί4ε «πη. [μαεημάὶ ταυτὸ Αἰποπίοῆδις Ρὲ- 

δ Ἀρεττέ. 

Ψ ἕ 

Ἰοροππεηηδάίχας : (ὐογίητῃ 5 αα1- 
“ἀεπι, αιὸά Ροτίάσαπι ἱρίοτι πη οο]ο- 
πίατη , (ον πτηϊόίσιις νίγοβ ᾶς ΡεΪο- 
Ῥοῃπεηίος,4αὶ ἴῃ ἐα γα ΟρΡαρηα- 
Ὑοητ: ΑἸ πεπί ἐπ ῇρας αὐτοιη» υὸά οἱ- 
αἱτάτοπι (οοἰαην Πυίηις νεξείραϊοπι 
αἁ ἀεξοδιίοπεπι ἱπάαχη εις, ὃς ὃ οχ 
Ῥτοίεῆο᾽ νεπίοητος ,ρτοὸ Ροτἀαοπῆ- 
ἢδα5 σαπι ἱρῆς ἀϊπιϊςαῇςης. Νοη Δα 
ταπλεπ δΟ ΠππὶνίΠπεααυδάας ςοπῆ:- 
ταὶ οἴαῖ» (ε4 μαθοθατα]Π χα! Ἰαχὰ- 

᾿πηοπτί, «[δρατατίπν σπῖτι ας (οτίη- 
ἘΠ] ἐρογαπε. 564 ἀππιπὶ ὀρριιρπατο- 
ταῦ Ροείάαα » παπαπατα σαϊοπογηῦ, 
απ άς νΓ5 {15 41} 1πΠ| ἐὰ οΥατλῦ, τ] 
ἐς ορρί (ο (ο]  οἰτὶ: ογαγάμεσας [Ὁ οἷος 
νι] λξοδατηοηα ἱγοητοᾶς ἱρῇ νοπιοπ- 
τεῦ»σοητία Αἰποηίοηίὃ5 νοοϊξογαθαη- 
ταῦ» σιὸδά ἐοκἀεγᾷ γαριούος ὃ. ἴῃ Ρο- 
Ἰοροηποίιηι ἱπία τ! εἴης. ΑΕ ρίμο- 
τᾶ πόσας» ποη {ΠΠ| φαίάετη ραϊδτη 
Ἰερατίοης πηΠκ » (οἀ4 οἾ1π|, πο. τῖ- 
πίηταπη οαπΔ {{π|Ξ δά πιοπομάμπι 
δε πὶ ᾿πσατέθαηξ » ἀϊσεητες (8 
τίοῇ εὔο {π| πατς εχ ἔσσάογςο. [λοςάα- 

εϑοεῖϊς Ῥτρίογεᾷ 34- τη ηἱ} “σοαέϊξο σοπῇο, οοογτατὶ ἢ- 
.» δὲ ΠηῚ 4υΐς ἀ- ας (σοἰοτιι αἰ ἔνε αιὶς ἀσςορίς 

1 φυλρίαπν ἴῃ τὸ Δδ 
γοθα ἀψιβῷ π Ις- ἴδε αὐ Αὐμοη εις Ἰπί υγία πη » εχ 
[αι ἀΐςοτοι, [ιο5᾽ε- οτος ἀἰςοτε ἰαεσιης. Ετ Ῥτοάοπη- {τί πο δ τίπιος σοπυέπζας ἐξκτῃ ἡκο δεν ἔούς οπ δ5» ἰκέϊηψας ἀϑόητες» ἀϊςεζε τὰ- 
“Ῥεέθαης. Μερατοηίος, ἀοσυείομίδις νῇ  αητῦ 

ἀοτηοη γαηζεβ σαΠὶ αἰτα ΠΟ Ῥαιοά 

ΡΑΙΝΝο"5. 43 

ΑΛ δὲ τῆς ποτιδοας τίω Ἰαποτείχέσιν, 
"Φορμίων »ϑὼ ἔ' ἔχων τοις ἑξακοσίοις χαὶ χι- 

“λίρες, τέων γα λχιδικ ζω χαὶ ἡ βοῆικξιο ἐδυν, 
ἡ ἔξιν ὦ ὦ πολίσματα εἷλε, ἹΤαῖς σ[᾽ «'ἰ - 
ϑηναιο!ς ἡ πελοποινησίοις αὐτίωι υϑὲὲ αὖται 
πσδοεγελρζιυ "ἐς δλλήλοις " τοῖς ἀϑιὺ χο-- 
Θανϑιοις, ὅτι τίω ποτίδουαν, ἑαυ δὴν" οὐσὸμ 

"Φισοιχίαν, ἡ αὐδρας "κοδ θέων τε χαὶ πτελο 
᾿ ! .᾿ )») ν'», 3 ͵ “ 

ποννησίων ὧν αὐτὴ ὀγζᾷς ἐπολιορκοιόυ" τοῖς 
Ὧ.4 ͵ 3 ἄπ ἐφ ῳ 

σὴ ἰϑζενα)οις ἐς ἈΑΛΔΚΩΡΙΤΟΣ, ὃτί 

Β ἑαυ δμ' τε πολιν ξυμμαχίδα, χαὴ Φύῤφυ 

. αἰ πνοτελὴ ὠπέςησδμ, αὶ ἡ ἐλλόντερ " σφί- 

σιν δἰιστὺ πῷ πρδηφαλοϊς ἐμαί χοντὸ Ὰ “πὸ- 

᾿δαατῶ)." οὐ υϑρτοι ὃ γε πόλεμός πω “ξυ- 

νεῤῥωγει, δλλ᾽ ἔτι αακωχῇ ζώ. ἰδίᾳ γὃ Ὁϑ- 

ἕ᾿α ῶὼ χοδάνθιοι ἔτῥᾳξαν. πολιορχϑυμϑρὴς 

δὲ τῆς ποτίδοίας, οὐ ἡσύχαζον, αἰδρων τὲ 

σφίσιν οὐνόντων, οὶ ο. πὐθὶ πωΐ γωοίῳ 

δεδιότες παρεκαλθίω τε δυθὺς ἐς τω λᾳ- 

χεϑολ μονα, τοις ξυμμαάρις , χρὴ χοατεξόων 

ἐλθόντες ΟΜ αἰ ϑζωναιων οτι πασύνδαὶς τε λε- 
λυχϑτες εἶεν, χαὶ ἀδὲχκοῖεν πίωὐ πελο-ποννη-- 

“σον. αἰγινῆται δὲ φανεραίς μϑμ οὐ τρεσξδυό- 

μϑροι, δεδιότες τοῖς οἰϑίεναίοις, κρύφα, δὲ 

εἰχ ἥκιςα, μετ᾽ αὐ ὴῃΠδῖ᾽ οἰγδλον τὸν πόλεμον, 
λέροντες Οὔκ ἐῃ "αὐηργομοι ἐχτὺ (ς ἀσον- 

ἐαρμοο ηόνανιΝς ἘΠ 
λέσθμτες δ ξυμμάχων τε χαὶ εἶτις τί 

ἀλλο ἔφη ἡἠδεροῆανο αὐσὺ ἀϑίωαιων," ξύλ- 
λον) σφ «ὦ Ψ πδινσϑρ τες (ὃ εἰωϑοτα, 

κα (πσσοπίεγεποταπι νογὸ σαδά ἢ- Ὁ) λέγειν ἐκέλδυον. χαὶ ̓ἄλλοι τε αἧμώτες ἐξ κα 
ὈΓῬγατεῦ ἐκ άογὰ ἱητογάϊξξιιπι οἴος 
Ροτειδας Αὐοη φῆ5 ἐπηροσι!, ὃς Ατῖ- 
το ίοτο. 4 Ν οι Π πὶ ΟοΥ πε μέ ρεῖ- 
τα τς αἸτις ρα ἀσίτοῦς Γασοάἄαιο- 
τἰοφρτο ἀϊογάτατα; τα νοῦθα ἐεςεγῦτξ, 

κῆς ἀρρραξ» δὰ Ὡς ασονδὰς. 

χλήματα ἐποιοιεῦτο ὡς ἕκα τοι, χαὶ 'μεγα- 

ρεῖς, δηιλοιεῦτες μϑὺ χα ἕτεφο: Οἶκ ὀλίγα 
δζέφορα, μάλιςα δὲ, λιυϑῥων τε εἴργεας 
ὝΨ ἐν τῇ ἀϑάωναίων Ὡὐρχῆ, χαὶ τῆς εἴηι-- 

4 Πωρελθόντες δὲ τελϑυταῖοι κόθίνλιοι, χαὴ 
᾿ 3 Ὁ ν᾿ ͵ δ τὰ 

τοις ἀϑλοῖς ἐώσοωντες ποοϑοτον πϑροξιωώαι τοῖς λρχεδοὶ μονίους,, ἐπειτον τοια δὲ, 

᾿ " ᾿Ὶ ᾿ 

ὅ,τι ἀἰϑυ μοὶ, τῷ δὲ φήσειντος ὅπ δ ἤὅ: ἀ- ΤΕΣ πῶς ὁ Φορίων 
τὸ πρὸς τῇ παλλίώῃ τεῖχος φυλάσσων, τίω 
ἀλώα καὶ βόδιχίω γχᾷ ἐδύου, αὶ νρὶ 

λον πὸ ἔτίρονερδὸς τῆς φυλακῆς, δα εἰ- 

Εἰ νονῇ φΦρὶν ἢ τελϑυτήται. καὶ ψαὶδ 

ὁ φελοτῇ πελλίαίη μέρος ψίλ δ ὦ Οἷς 

"οιξ, τὶ δὲ σοὺς δλαύϑῳ͵ ἐχθρόν. εἰκό-- 
σιὼ ἠμέλητο τὸ ἥ Φορμίωγορ μέρος, ὡς 

εἰ, ὀντῶν “ἢ παλλ' ὡέων σὸ καὶ δ᾽ ἑαυτιὶ 

“μέρος φυλάσσειν. β Σφίσι' } ἐπὸ κοινοῦ 
πὸ, ὅτι οἱ κοσάνϑιοι, γ᾽ Οὐ μῤτοι ὅγεπόλε-- 

ἈΣΗΩ 

μος ]ὸ πελοποννησιακὸςγ φησὶ, πόλεμος οὔπω 

σμωεκροτήϑῃ. σὴ Ξωωερρῥώχγᾷ ] σκιυεπεγήώ- 
κέ! ε Αὐτόγομοι αἱ γὺ απονδαὶ ἔχον, ταὶ 

εἰγράφοις δῇ πόλέων αὐτονόμοες αἰγινή-- 
τὰς δὲ, μυὴ ἐγϊδγραμμξνοις ταῖς ἀπυνδεῖς,ὐφ᾽ 
ἑαυπις εἰ γοῦ οἱ αἰϑίωαϊοι." ζ Καπὸὲ ταὶ 

απον δὰ ς] τ᾿ τίιὺ συμφωνίαν δ απονδῶν. 
ἡ Ξύλλογον σφων]εἰωθότα λέγᾳ ξύλλογον, ὗτι 
ἐν παύσελ!ώῳ ἐγίγνετο ἀέ. θ᾽ Μάλιςα δὲ, 
λιμόῥων ἐἰργεανα!] φα σὶν ὅτι ΤΙερακλῆς μιέλ-- 
λῶν λόγων δοωῦαι Τ᾽ χουμάτων ὅ ἀγάλμα- 
τὸς ὁ ὃ κἀτεσκδύασίν ὁ οἱ Φειδίας. ἠθύμει. ἰδὼν 

οὐ αὐτὸν ὁ Αλκιζιάδης παῖς ὧν, ἤρέτ 

ϑυκῶ Ὁ ὅπως δώσω λόγον Ἐχρνμάτων, ὄκξ-- 

γος φϑά σας ἔπε ̓ μᾶλλον. σκοΐπει ὅπως μοι 

δώσεις. ὁ δὲ ἱππολαξων τὸν χόγον, εἰσείγει. 

' ψῆφον εἰς τίω πόλιν κ᾿ μιξγαρέων, αξιων 

αὐὐτοιὶ ἐἤῥγγεοαϑαι αιιϑῥων καὶ αχρραξ. καὶ 

Ἔ οἰϑίωναίων ϑορυξ ηϑέντων αὐτὸς ἐκφξύγά, 
οἱ δὲ φασὶν ὅτι δέ Τότο Ὁ ψῆφον εἰσήγαγε 

δρότι οἱ μεγαρέϊς Αἰὐσᾶσίαν τί δι ϑάσκα- 
λον Πεθακλέοις ϑξρασον, πύρνίων αὐτί 
ἐϊκαλοιζτες. 

ἐπ; 

γ᾽ αοὸς 

δ᾽ πελοῖὰ 
͵ὔ 

. Πονγησῶν 

τε καὶ κϑϑ 

ελυϑίων 



ΩΣ 

ὅσ! 
Ὑπ τἴ- 

44 ΤΗΥΟΥΡΌΙΡΙ5 ΗΙ5Τ. 
οὕ Το πιστοὺν ᾿ὑμαξ, ὦ λαχέδαρ- Α Ετὺ ες νεται] λοςἀπηιοη  αθαπα 

᾿ - Ὁ» “ -» ᾿ 

» μόνοι, τῆς κα ὑμαξ ἀΐεις πολιτείας χαὴ 

» ὁμιλίας αἰπιτοτέρϑες ἐς ζοις ὠλλοῖς, δ τι. 

»» λέγωκϑυ, χαϑίςησι"ὁ ἐπ᾽ ἀντι σωφροσύνην 

»»ϑ( ἔχετε, ἀμαϑία, δὲ πλείονι " πσδὲς τὰ 
, ᾿ .- ᾿ ἈΝ »ἔξω πὩζΤαγμαΐᾳ γόῆεϑε. πολλάχις “ὃ 

᾿ ᾿ πὸ ε ᾿ 

»» αγδοα χϑρδυόντων ὑιδιὶ ἃ ἐκέλλομδυ αὐσσὸ 
» ’ ͵ Ρ ] ᾿ - ἢ, δα 

» ἀϑίωαίων λατήξαϑαι, οὐ αὐξὶ ὧν ἐδιδοι- 

»» σχορδῳ ἑκαίςοτε τίου μα ϑησιν ἐποιζαϑε, δ)- 

» λα Τμ λεγόντων μάλλον ὑπενοζτε ὡς ἕγε- 
" Ὁ 4 Χ »» χα Ἢ αὐδζις ἰδία Αἰ αφόρων λέφρεσι. χϑὴ 

Φ Ὁ ἢ “ ΝῪ » Ἄγ» σὺ »ν 

» δὲ αὐτὸ οὐ ωρὶν πάφειν, δλλ᾽ ὅπ τ, ἐν τῳ 

ἔρημον ἐσμὲν, τοὶ ἐς ζου(δὲ ἢ “’λε- » ἔργ ἐσμεν, τοὺς ξυμμαγϑις ἐς ΝΜ: 
ἢ Ρ- ε Ὁ Το 

»» χαᾳλέσα τε “ὦ οἱς πυϑοσήχει "μας οὐχ ἡπ 

»» χίςα εἰπεῖν, ὅσω χαὶ μέγιςα ἐϊκλύήματα ἐ- 

᾿ϑρδν να ποῦ αϑὸ αἰϑιευαίων ὑξεοιζόμϑροι, 

»» οἰ ποῦ δὲ ὑμδυ ἀμδιουρϑμοι, χαὶ εἰ μϑὲ λα 

» Φανᾷς που ὄγτες ἠδίκοιου τίιῦ ἑγλάδω, δὲ- 
’ 4. , γ᾽] κα " 

» δασκαλίας αὖ ὡς Οὐκ εἰϑδὲσι " ασδεσέδει" 

»» γιοῦ δὲ τί δὲῖ μακχρυ,ϑρεῖν οὧν τοις »ϑὺὺ, δὲ- 
» δουλωρϑέοις ὁρφῖτε, τοῖς οἢ᾽ Ὠχαιζουλϑυον- 

» Ὅς ἀδθοιὶ κ εἐχ ἡχιςα' ζὶς ἡμετέροις ξυμι- 

» μαΐχοις, χσὶ εκ πολλοί "αποεερεσκθυα- 
Ι! " ν,» ν᾿ γ, ᾿ Ι ς» εἱ 

»» σικεγοῖς, εἴποτε ἀρφίπολεμιήσοντοαι, οὐ γὃ 

» αὐ χέρκυρα τε «ἰαπσολφίοιτες βίᾳ ἡμδμ, 
» ᾿ , ᾽ ' ΖΦ ΑΔ » εἶχον, ὁ ποτίδαιαν ἐπολιορχϑέωυ.ὧν Ὁ μϑρ, 

» “Ἐχιχαιοότατον χωθάον «ποϑθςζᾳ πὶ θρα;- 

»᾽ χης" ᾿Ὥπχοϑοϑαι," καὶ δὲγαωτι κὸν αὐ μέγιφον 

» πέος πελοποννησίοις. χῷ τάνδὲ ὑμεῖς α]-- 

»» τίοι, γὐ,τε τοῦτον ἐά σὸρμτες ἀὐζις τίω πὸ- 
» λιν" τὰ μυδικοὶ ἵκρατιῶζα!, χρὴ ὕζερϑν 
»ζ μαχρᾷ φῆσαι τείχη "ἐς τόδε τε ἀεὶ δἰπο 

»» ςερφιοῦτες οὐ μόνον τοις αἰ πο᾿ ἐκείνων δὲ- 
» δουλώμϑμοις ἐλδυϑεείας, Φλλὰ χαὶ τοις ὑ- 

ΜΠ ἘΝ ἃ 
»» μετερφὲς ἦδυ ξυμμάχοις, ου γὸ ὁ δουλω-- 

3) σαμϑρος 4 δλλ᾽ ὁ διά ϑρος μὃρ παῦσον, 
" ι ᾽ ᾽ -“,“α“«“΄ » 

»“«ἑξεορῶν δὲ, ἀληλέφερον αὐτὸ δρᾶ," εἰτὸρ 
» χα τίν ἀξίωσιν τῆς “δρετὴς ὡς ἐλϑυε- 

Β 

Ρυδ]ςὸ ρυϊπατίπταμς ἰπτοῦ νος ἰογαα- 
τὶς» ὃ ἔποῖτ ντ πορὶς 411}, Παιά ἱπ νῸ5 4 Ἑαςὶξ γε Πησίά ἰπ 

ἀϊχέτίπιι», Βάοπι ποη Βαθοαητ τ ἰῃ ικρωμέαν τε τ Κλ 

αι νοδὶς (ὰρ τἰβοϊῃ οο οἶγοα ὀχτοχίος- Ες εχ ἐὸ αφυϊτατὶς 

τὸς πγχαρὶς ἀοΠρίτίς : αυΐρρο αὶ τ0- υϊάοην ἰλυιάςπι οΡ- 

δὶς βερεραπηοῖο ρυαάϊςοπείθιις πος προς ̓ ρδον 
ταοάο νὸς ἰχίατὶ ἔόσοπε Αὐπεηίοῃ- κοσπάγαπν ἰαδογατίςοὺ 

(5, παμ]υδηη ταπιοη δυίσιίταγε νο- ᾿ 

Τυ {τὶς χιια; ἀοςοθαπλιις, (ὁ ροτίμις οὰ 
ἀϊςοὶ {ιἰρὶςαθαπηϊπὶ ργορτοῦ ρυϊπατας 
4ια πο  ίσιμηι ἐγατ ση} {ΠΠ|5 ΠΠλα]- 
ταῖος. [ἀοόψας ποη ρεϊλη} [απ ἀο- 
τοηλατ » (δ4 ροίηααπι ἰσἢ {πηι [0- 
εἷος νοςαη ἄος ρυταῖεις : ἀρυά Πι105 
ὁχάμαιῃι οἰ» 46 ΡΙαις ογἰ μι πα η ποτὸν τ κῆτῶ 
Βεπχας χα οὐδ οίληγα5., δὲ αν Αἰδο- πιορὶς μο πιαίοτα 
εαἰοαῆθιις σῇ, διὰ νοδὶβ τ ρ  οδεϊ » 60 ἐειαίπα 4ια οδίϊ- 

ΡΙας νογθόσγαηι ἕαοίαπηι5. Οὐὸά ἢ ἀεύνννον τς 
αἰϊχιια γατίοιις πο πιδηϊξοζατί! [0- 
τοῦτ ἢ αὶ Οταςίαην νεχαηζν ΟΡ 5 6- 
ταῦ ντ ρίληαμχ ἔσο Πγ5 ΔρΗ ἃ πο- 
(οἴοητορ. Ναας αυϊά ατεϊμετ Ιοηρα ν- 
τὶ ογατίομις» αι σογηατίς ΑΒ Ατῆο- 

ὁ ΖἜγυυπε εἴ πος 

Ο εἰομῆθας αἴος. ἴῃ {ἐγαϊτατεῃγ γεάα- 

9) 

ὅλος; αἰ 5 ἰῃ ἢ άἀϊλς το 41 8. ργσοίραὸ 
ἐς φαΐ ποίτί τπητ 0 οἱ! : ὃς {Πος οἰϊπι τ 
ἰατὴ δά θο πὶ» ἤηπαπάο δε] απ ἢ- 
1 ἰπξογγοταγ, (ες ἰηγαογς ἐΝοι ἐ- 
ηἴτη Οὐογογίδηι ῬΥσΎορῖαπ) ΠΟΘΙ 
τοποζοηῖ » ἤεαις Ῥοτίἀπατα Ὁρρα- 
ϑῃαίοητ: αλγαπ, νΥθίιπι αἰτοζα δο- 
ςοηχηηο ἀκα εἰς “ δά ρῥγουίη- 
εἴλτη Τγαοίαπη οδτποη ἀλη» αἰτοῦ 
πηαχίπηαιῃ Ῥοϊοροππεπῆρας οἷα 
(την ργαίξαρας. (ὐὐῖα5 γοὶ σαϊρα ρε- 
πο νὸ5 εξ, φυΐταης ρχιπιὰπι ρεῖ- 
ταἰ ΠΤ θοὸς ῬΡοΙῈ δεϊαην Μεάϊςιιηι 
ἀγοῇςοῦς νεθοΠ1ν ΠΊΟΧ εἴδη ΟΠ ρῸ5 
ὩΛΌΓΟ 5 ΟΧτΥΠΟΓΟ » πὶ ̓ ηἀς δά παης ᾿ : 
ἀίοτη απ άιιὸ ρεϊπᾶτος Πδογταῖε “ ΠΟῚ ἐλάρ βτος 56» 

αν εδίν ; Ἶ 1ΠΠ|5 (γυίταςς ἔπε 
πχοάὸ (ο οἷος [πο 5,1ς 4 απ οτία πη ΠΟ -- ορρτεῆϊ, [δά οείαπα 
{ἴγος, 'Νοι ομΐπ ἰδ 48] γε άιρις αἰ 1 ἰθοῖος γεῆτος. 
{ογυϊταςῷ, (ο (15 41» ααππι ροῖπι πος : 
Ῥγο ρος, σοητοηγηΐῃ 14 ἴδοοζς εχὶ- Ι 
(ιπιαη ἄπ5 εἴτ, ντίχιις ἢ ργαοίαγιπὶ 

"Ρτα {ς ἔογας τα] ππι Ογαςία ἴῃ Πρ εγ- 

ἀμ ενα 
Τῆχαρῖὶχ. 

αἱ Μυηῖτο. 

« Τὸ πιςὸν ὑμαῖ ᾽π πιτον,ὦ λακεδαιμό- 

γ οι, τῆς κα΄ ὑμαῖ αὐτοιὲ πολιτείας καὶ ὁ- 

μιλίας, ἐπιτοτίροις ὑμαὶ ἐς ζιξ ἄλλοις ΓΞ 

λίωας, ἰὦ τι λέχρμδμ, κα ϑίσησι. βὶ Πρὸς 

ῷῷ ἔξω τραγματα 1 εὶς ἃ “Ψ συμμά- 

χρυ. Ὑ Παρέχᾳ λέσατε κυρίως ὖδᾳ- 
καλέ, ἔςιν κὶ τὸ καλῶν, ἢ τὸ ωρενπτρέπε-- 
“ὅτω. ἄκυρον ᾿ τὶ δέεδτως δὴ Ἐν οἷς 

τί σάκει ἢ ἐντεῦθεν οἱ ἀγῶνες, χαὶ τὸ δή.-- 
καιογν. «Ὅσῳ χαὶ μέγα ἐϊκλήματα ἔ- 

χοιδι ἸχῸ' ΔΖ ἀϑίωαίων, καὶ ὑμδν᾽ δηλονότι. 
ζ Αφαιἕς που ἴντες} ἤγχρωω λεληϑότως ἡ- 
δίκοιυ. ἡ Προσέδει] ὑμῖν Ὧϊς λακεδαιμο- 
γἱοῖς, 8 Τοῖς δι δηηξουλϑύοντας ἢ κως, 

δαμάτας καὶ μεγαρθῦσι. .. Τοῖς ἡμετέ- 
ροις ξυμμάχοις 1 ὡς σιωειδότες τοιὰ ἑαυ 
ἁμαρτίας, καὶ γιγνώσκοντες ὡς παϑτως οὐκ 
αὐεξόμεϑα, αγλοὼὶ πολεμήσοιδμ. κ Πρε- 
παρετκϑυασμϑῥοις  εἰπὸ κοινοῦ τὸ ὁ ρεῖτε. 

μι Ἐπικαιρότατεν Σῥεοδιώτατον. γ Ἐπες- 

χεβιϑαιὐποχοῇ δου ἐνέργειαν ποιέν. ξ Ἡ 
δὲ ναυπκὲν αἱ 1 κα δὲ ἔδωκαν αὐ συμμαψαν 
γαυτικίω), εἰ πόλεμος “ἣμήσεται δηλονότι. 
ο Μετὰ μηδικαὰ μετὰ τὸν πόλεμον δ μη- 

δικόν. π᾿ Κρατωῦαι Ἰἰουροποιῆσα. ρ Ἐς 
πόδε τε] μέχοι δε. Εἰσὶ ἐπε. τ Καὶ 
τίω αξἰωσιν]τὲ σεμινολ ἐγημοι,τὸ ἀξίωμα τῇ. 
διχαιοσιύης ἔχει. Ὄ 

λ Εἴχοτε ἄ (κ] ἐν ἄλλῳ οὐ κεΐπτω τὸ ἀ φοι. 



ΨΤΊΒΕΙΚ ΡΑΙΝνξϑ. 

ταῖν ἀογέάα. Αἴ παηςνὶχ ταπάξ Α ρώΐν τἰωὼ ἐλχδδχ Φέρεται. μόλὶς λέ νωδττε ϑ 
: οοτιργορατί {πτ5»8 0 η6 πππς α8]- 

ξητὰ ἄειι ἡ ργὸ πιδη ξοτἰς μα οηΐεο: 
4ῖτο5 οροττοθατ,. οι αῃ ΤΙ ΕΓ ἢ] 
φοςερεγίπχας Δ ςυτοῦς ἀσηρ 5» [04 

ΤλληΣ Φν ἐλ θτι 9 Ρλέϊο {Π|4πὸ ν]οΠσογεπγαΓ. ΝΑ 
ΜΙ ῸΣ πνίπι πνέῃ: Αἰὐῤοηίοηὸς δὰ ἰαϊατίατα ἔαοο ἄδπὶ 
ουπόξλητος ἱπιᾶ- ΠΟ. ἱποοῃ {τὸ λἀ ποῦ 5 πΠο5 πο ἢ- 
γεριριαιθριλ ἄππι {{πὰ Ἰητο Προ τόδ» πος ταγάϊ 
τος. γι2,. «γε νοηίαπτ, ΝΝος πος αἰ Πἔ Ῥχαα νὶὰ ἴῃ 

ευἌμος «φη η. θι ἐο- γγος 1] ραυατίμη Ῥτορτγδάϊαηταγ ν]- 
Ζ να οι βουδά τοτίαβ. αὐ θίτγαητορ {δ Ἰατἔγο » πε νὸς 
“ ρεδετοπτιπι βταῦ. 14 {δ πεῖατί5, ταΐ μι ἰἀοίγοο ἁπάεήτ:. 
ξεολουύν τὰ δδι οαὐχίτς αι δ᾽ νὸς πος ἰεητίοπ- 

τἰἄεπι οκουΐτ εξ τοβ τα ΠΠ0Π ΠΟΘ] ρΡΈΓΕ σορποπογίησ. 
᾿ εχ ξίπιαπε απ 55 }} ἐπ νος. Οὐχ σογιπ» [2ςο- 
᾿ ΓωσΩΝ ΤῈ " ἀαταοῃϊ!, “το τίς οτί μη οα ν πὰ 
᾿ γαίπυς. δυδαθτες ΥἹΊ ΑὉ αἰΐαιο (οἀ ταγάϊτατε τορε]]οη- 
υἰβιλαηνδὰ ῇ δι τα; (οἸήσιις νίγες ΒοΙἘἰπαλ» 16 αι 
᾿4υμην Ῥας κα ἱποίριᾶτ, [ξἀ4 φατν ἀπρ  ἴοατα {ππτ, 
“εἰς, ίίψας ἀέομνε ρογάίταμη τίς, “τ ἀϊςοθλείς νὸς οἵ 
τι κλόνον ἴῃ ταζο 5 ἐουτίας ἰοαηοπτος ααλπι 
᾿ς Οὐ ἐεἰτὶς, θεώ ῬΥῸ Το νεγίτατο, Νληι δι Τρ (οὐμλτις 
το ϑμμοβ (Ὁ ἀεββάεεο- ἡΜιοάταπι αν Ἐχεγοπο τεγγαγᾶ ρυίας 
ὙϑϑυαμοΣ ἐᾷ ἸαΡοϊσροππείσμῃ ρογαεμιε χαὰπι 
ευηζέαειοας γἱς!: ὰ νΟθ δ ΡΟ ἀϊσηῃίτατο ΟΠ ΟΟΤΓΟΓΟΓα» 
ἡμὰ οϑ αεδιυὶ δι Βαπξ Αἰδοηϊοπίοβ »ποὴ ἰοπρίη- 
δια ἐὐδε τ δι ἘΣ αιοείνε 11|- ογατγίς ἃ νἱ οἰ σ»Π ορ]}!- 

δι τὸ αν ἡ φἰτίδ, δι ̓ Ἰπυλάεπείδι5 γοπ!οῦς πιὰ- 
3: ὑροῖε [ζεῖ αὐϊεῖς υλπὶ Ἰηπά δούς, 8: ὅν Πγ11]- 
᾿ γεπὶ γεγάπνη ο: τὸ "νι απερώ ξΟΥτι ΟΥ̓ ιις ἀἰϊηυίςαῇ- 
ἐν φνφιλον εις ἀουίτςοττα ἐοτίππα (πΡ τς : Ζαιπι 
᾿Ὡμοευπι νοτδὰ, (οἰατὶς ἃς δαγδαύαίαι Ἰρίιπι πγαρὶς 
τι φ άρίιεδε δονιῶ φν αἀιιδτῇς {αἷς σαῃ δι» 85, Αἰμεηίεη- 
“4 Δε Θούε ἀϊεει 

«,λπὶ 4υΐ {82 - 

ἘΣ 

᾿ἰξρωύλθορϑρ, κὴ στε γεῶ Ἐχὶ Φανεσοῖς. « 
ΤῸΝ γὸ εἰ ἐκ εἰ ἰ αἰδικου μεθ" ἐπὶ σχόπεῖν, ἀλ « ΡᾺὰ ΄ὅλισκοι 

᾿ λοὶ καθότι αἰμμεἀυούμεϑοι." ὯΣ δρῶντες ἘΠ’, 
᾿βεδουλδυμδύοι, τ οὐ διεγνωκόᾷς ἥδ᾽ εἰ 

᾿χαὴ οὐ μέλλοντες ἐπέῤλονται. σὴ ὕζεσάμες δε 
τ δα οἱ οἷα ὁδῷ οὐ πώ χαὶ δτί κατ᾿ ὃλί- ἐἐ 

τον 
δ μϑὲ οἰουϑροι, 

ὀφδῳ Ἐχτζες πέλας. χα ̓ λανγϑείγαν - 
᾿Ὡὐϑ Ὁ ἀὐαίοϑυτον ὑμδ, ὅδσον «ἐς 

ογαρῥνθαν γνόντες δὲ εἰδότας αἰξωρᾷ!," οὐ 

Β ρῶς ἐϊκείσονται. ἡσυχάζετε δ μἴδνοι ἐλλή- ἐς 
γων, ἦ λαχεδοὺμιόγιοι, οὐ μβεφεον τς Ἄνα ἐς 

ϑλα τῇ μελλύσῃ αἰμεουόυϑι οἱ" ζαὶ μόνοι ἐκ - 

ρηρυϑρζω τί ᾿αὐξυσιν ὁ ἐβρών, δι- ἣν χ' ᾿δώά» 

᾿πλάσιδυμδρῶω δὲ ἐνὸν τα ας χαϊτοι ἐς- 

λέγειϑε "ἀσφαλής ἢ 
5» ἠχέγι 

ὧν ΕΥ̓ ἱδἌθορς ἐ(58ε 

ἔρίσ ἐκράτει. τὸν πε Ὁ ἀῆδον ἀὐοι Ἰσλκεν ἐκ, ὦ 

᾿ περοίτων γῆς πσδότερον δὶ τίου πεῖλοπον «ἐ 
ν᾿ }ὔ ζισιι »ε δῃ φ" 

νῆσον διδόντα, ἤζα δ ὑμδ ἀξίας “ένα « 

“πϑῳτῆσαι" καὶ γεὰῶ Τεὲ αἰϑίευα οὶς 9᾽χ ἐχαὶς, « 

ς ὡρῶΡ ὀχ ᾧον, Σλλ᾽ ἐγίες ἐγζρε, ̓αὐξορᾷτε, «ἐ 

χαὶ αὐτὶ τῷ ἐπελϑεὶν ἰὐξὶ, αἰμιευυ ἐξ οϑαι βου. « 

᾿λέοϑε μάλλον Ἐχτόνζας, "καὶ ἐς τύχας Ὡρὸς «ς 

πολλῷ διωυατωτέφοις ἐγωνιζόμδμοι καὶ ἐς 
 φῆναν, ὄχιςαϑρυοι χαὶ ἡ (Ὁ βαῤβαφον αὐ- « 

τὸν ᾿αἷξὶ αὑτωζα πλείω ἀσφαλέα," αὶ « 

᾿ ασδϑς εὐθις (ὧν: εἰϑηναίοις πολλα ἡμαξ ἢ 

τ ξαηέ, τοπι ἱ ἵρίζηι 
Τρόταβαπῖ,ς 

{ἔς,ἀα που (σα πν ΒΕΠΠρογάγαπτ, 
᾿ Ροτίαϑ ογερ τίς ογγοσίθαϑ ἐυΐ5 αυλπ) 
τρίτα νοης πα πρέγατος : ἐό- 
᾿ς ποπηῦος ἁΠαυληάο., ΄αδά 
ἐπυραγατὶ οἤεηεν ἔρον οἰ ἔγεῖος ἴῃ 

“Οἷς ἀρδοτήμασιν αὐτὴ μᾶλλον ἢ τῇ ὥς « 
᾿ὑοδυ ἐμιφρίᾳ, αἰξεγελμνμϑρμοις. ἐπεὶ αἱ γὲ ἐ 

ὑμέτεραι ἐλπίδες ἤδυη, ἡννας ποὺ χαὶ ἐπα-- « 

. ἐασκϑύοις δχζρ δ πιςεῦσαι ἐφλειρω». ὼ μη- - 
οἰ ϑῳ ᾿γεὶ, Ἐχροθενα: ΕΧ τί ἀσιςηηῆἔς, ΝΝοσας ΔΠ “ας 

τ εἰοποιπαπὶ ἐχρο- ψΟΙ ΓΙ Π Πα ἀἰςί ἃ ΠΟ ὶς Ἔχ Ἐἰπγεῖ 
τ ρηρησοΝ οἄϊο πιλρὶς υλτι “Ωπογοία. ΝΝιπι 
ἸΘΑΒΣ ἐπ δϑ᾽αδεὸ αὶ 4πογοῖα 4αάοιη.» οἹΓ ἀιηϊσογιπη ἀς 
“ἀυος᾽ αἸτος., ἀν: Δι Οἰ5 ΟΠ ςῖο πὖ ἔτη βέτιθιι:ασςα- 

δεὶς ὑμδμ ἐπ᾽ ἔϑρα 
“μίσηζῳδε λέγεοϑαι. αἰτία δ," Φίλων « 

Ἐὰν ὅφγν αἱ αἱ μαι ρτανόγτων " κατηγϑεῖα δὲ, «« 

ᾳ Ὧοπλέον ἢ ᾿αἸτία, γο- ἐς 

᾿ -πῖς ἀραητυτ)α υὶ- 

“δπὸς εἴτε ἐεπίε- 
ἔπι 40] ρΡτοχί- 
σἄηῖς ντῦ ἐχργο- 
Ῥτοπηαβ, αι ρταΣ 
{εττῖπι τὸς πηαχί- 

λοςϑα 

᾽ ὑπ Ὡ 

(τὸ απτῷ, οἱ ἀς Ἠο[ίδεις ααὶ ἰπία- 
εἰ αβεξογῦς. “Εὶ (απὸ Πααΐ ἍΠΠ| π᾿ς 
4αϊ νοῦ!ς ἀξάεςονί ππηξ ἱπάςξε πῆ, 
μο5 ( νελγθίτγαηγαγ 11 ΠᾺππι15.» Ζα 

εὐΡταίοὐτίγα ἀς ἡταρηΐβ δΔάοο τοθιῖς ἀινδνεφπν 

; τῷ ἐρί Κ,; οὐκ εἰ αἰ δικούμεϑα ] καὶ ναῦ 

τ), τυσὴν, οἰμφι ξαλλέτε εἰ αἰ δικούμεϑα. 
Ἐΐν Ῥ' Οἱ᾽« δρῶντες οἱ γὺ ἀ ϑέιυαὔοι φεθς ἐ 

᾿δαγωχότας ἡμαῖ [] ἱγὸ μετα σκέψεως εἰς 

᾿ γ ἐρχῤιδροι» οὐκ αὐαξεξλημέ- 

ἵγως ἔρχονται χ᾽ ρα μευ ύδμαΤν. ἣν 

᾿ ἰ λυρῶς ἐΓ(εἰσονται “«ετὲ Θαῤοις δηττεϑή- 
 φόγήτ. δὲ Ασφαλὲϊς Τῇ βέαενι. 

ἐν οὐδεγὶ σφαλλόρδμοι. ἐ Ο λό γ»»εϑἔρ- 

γρυ ἐκράτει ΠὈυτέειν, ὁ λόχος ψευδὴς ἰώ 
τῷ ὑκαῖ ἀσφαλές τ). ζ Ηΐὰ πὰρ ὑ- 
δ] τὸ ἡ, αὐτὶ τῷ ἡαῦρ. δηλοῖ δὲ αὐδῇ! τὸ 
ὀκνηρόν. ἢ Αξίως «οεθαπαντῆστοη ] αἰ-- 
ξιομαχως, 8. Καὶ ἐς τύχας Ἰές τύχας 

καΐαφὴνα!. ο ́ γὸ ϑὸς μείζονα πολεμῶν» 

τύ γέω κα λεέτω σαυερχόν. , Περὶ αὐ-- 
τῳ πλειω] ὧ τον ἃ σαλαβζγος Ὁλ- 

΄ “ Ψ ᾿ ᾿ Φ' ς μ- 
μήστωντα ναυμωχῆσωι, ὅςτις ἐγγέετο ἀἴτιος 
τὴς ἥβης. κ Καὶ «ποεὺς αὐτοιὶ οι α'ϑη" 
γάίοις 1 αὐτὶ τῷ, αὐ δ δ᾽ αἰ ϑίουαΐων. 
λ Φίλων αὐδρῶν Ἰλείπει καὶ καῖίᾷς μ Καὶ 
« Ἀδι ἢ " ούνν» . ὧμανγ ἐἰπέρ ἄνες } ἐπεὶ δὴ ἐπέπληξεν οἱ κο- 
εὖνϑιος, λέγει ινώυ, ὅτι οὐχ ὃ τυχῶν ἐ- 

“μὲ καὶ μη ὠπαξιώσης ὕασ᾿ ἐμοί ὀνειδ)-- 
ζόιδρος. 

ἂν ἐδικυσδμτων. “χα ἁμα, εἰπερίωνε « 

χα] ἄλλοι ἐνομάζοκδῳ ἄξιοι τῇ Οἷς πελαξ ἐς 

0)» ΜΕΌΕΝ ὔλλως τε κ μεγαΐλων Με 

, δέέφερϑντων καϑεςζώτων, αὐἷξὸὶ ὧν ἐκ αἰοϑαᾷ « 

: 4 γα. ὨΠΠ]ΠΠΠπὶ γὸς5 (πίπῖις 



ΝΟ ΎΌ----»ς---ὄ.-:-σ᾽:σῬ:Ο-:ν 

«40 ΤΉΝΟΥ͂ΘΊ 

» γεοϑαι ἡμὦ γε δεκεῖτε,, δὐδη᾿ ἐκ λογίσει» 

5» 9 πώποτε ἡρξὲς οἵοις ὑμῖν αἰϑίωναϊοις 

» δας, καὶ ὅσον ὑμδβ" χρὴ ὡς ποδ ὀχ φέφον- 

» Ως, ὁ ἀγὼν ἔφα. Φ μϑὺ τερεωτεροποιοὶ, ὃ 

9» Ἐχενοῆσοιι ἐξεῖς, καὶ Ἐχειτελέσαι ἔργω γδ αὐ 

» γνῶσιν: ὑμεῖς δὲ τὰ αἰ τυ ἄρχοντα τε σωζειν 

5») χαὶ Ὀχιγνῶται μηδὲν, χαὶ ἔργω  ςξοὶ ζα- 

»»γαίχαγα ἐξικέοϑαι. αὖϑις δὲ (Ὁ "δὲκαὶ πα- 

39 δα διώσιμιν Ὅλμυταὶ 5 ὲ τοἷδαὰὶ γνωμζωυ 

»» χυυδγευϑυταὶ , ὃ εἰν οἷς δεινοῖς δἐλ'πιδὲς" 

»» ὦ δὲ ὑμέτερον, τῆς τὲ διιυμεὼς ογδεά Β 

» πρᾶξαι, τῆς τε γνώμης μηδὲ τοῖς 'βε- 
»» (αἱοις τηςεῦσοι " Ὑ τε δεινων κιηδέποτε οἰξ- 

"9 αϑτι Σπολυϑησεοϑαμ. χαὶ μέω ᾧ ἄρκροι 

» ρϑὸς ὑμαξ ᾿ μελλητὰς, χαὶ "ξσοδυμηταὶ 

»»" ασδὲς εὐδυμοτάτοις. οἴονται Νὴ ῷ μϑρ,τῇ 

3) αὐ ποισία αὐ τί κτὰσῖ, υἱμῴς δὲ, τῷ ἐπελ- 

25 Ἐν Ξ ἤχαὶ σα ἕτοιμα αἱ βλούψαι. χρ φυτοιοῦ- 

»» τὲς τε τ ἐϑρῶ, Ἐχιὶ πλεῖφον ἐϊξέργονται, κὴ 

»»γικώρϑρμοι, ἐπ᾿ ἐλόχιφον αὐαπίπησσιν. ἔτι ἢ, 

3) Τὶς δὲ σώμασιν" δλλοτοιωτάτοις "πὸρ κι 

»»πόλεως γερῶνται, τῇ δὲ γνωμϑη,᾿ οἰκειοτούτη 

»»5ἐς ὃ ποξάσσιν τι “ἷῦρ αὐτῆς. χαὶ ἃ 

»» αὐ Ὀχανοήσαντες ᾿ μὴ ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων 

»»ςέρεοϑαι ἡγρεῶται᾽ ἃ σ[᾽ αὐ ἐπελθόντες κΊἡ- 

»» σωΐαι, ὀλίγα πσοὲς ζὰ μέδλοντα τυχεῖν 

» πράξαντες. ἑὼ δ[ ἀοι που ὦ πείρᾳ σφα 

»» λῶσιν, αἰτελπίσαντες ἄλλα ἐπληρωσὸμ 

»» τίωῦ γρείαν. ἵμόνοι Νὴ ἐγοεσί τε χαὶ ὁμοίως 
» ἐλπίζουσιν ἃ αἱ Ὀχενοήσωσι, «ἰδ Φ- 

3» χειαν Τ Ἐχεχείρησιν ποιείοϑοι ὧν αὖ γνῶσι. 

»»ὦ ζῦτα κ΄; πόνων πόρτα χαὶ κινδυωίων δὲ 

»» ὅλου τῷ αἰῶγος μρϑούσι: ὼ Ὡὀἰπολαύοισιν ἐ-- 

9 λαχιςα. 1} αἰτσ αρχόντων ε ΟΥ̓ΡῚ δ ἀεὶ 

»»κίφοϑαι. ᾷ μήτε ἑορτίω ὧλλὸ τὶ ἡγεῖα 

»» ἢ ὦ πὸὶ δέογτα πορα ξα! "ξυμφοραν πεοὐχ 

Ὁ. πιυαμῃοπρη πιὸ φχοργοάίπηταῦ: 

δ δδι ἡ 97 
Α ποδὶς Βαθεῖς νι ἀεπηηῖ» ᾽ ποῦ νῃ- 5 ὮΝ ἀπο σᾷ 

αμδπὶ οὗ Πάἀογαίϊο φυ! θυ πη ΠῈ οὐμπὰ τοίπες, ἔπι Ααδος 
ποπνίηίδις τος οἷ» Αἰπεμὶεμῆδυ:, ηἰοη[ε5, δὲ γε ΡῈ 

εἰίάοιν ργουίας χἀιογίατις νοἴτι5, οὐπηΐα γοδὶ5 ρταὲ 
: πυάϊοια δα Πιαπτίοσεβ, , ἐὰπὶ 
ἃς ΠΟΙΠΔΓΙΠῚ Το Πα ΠΟΤῚ » δέ ΓᾺ ουΐδυς γοδὶς οος 

δά ἐχοορίταη ἄτην» ταπι δά ὁ αἰ: τάπιεη πεητάσα 

(δπτίαπς οχεφιοηάα νεϊοςίδυ τας Ωαῖρρς ἡ γοᾶ, 
ἣ ᾿ Ὠοράταπι πιοὶὶ- 

νος ἐὰ {πα ροϊηάετίς σοπίογθατο 

ςοπτοπο» αἰ δὲ αὐπιοάιπι δά οχοο- 
τοῦεβ [ππτ|. δἰ ὅς 
τ »ρεοίεερα οἷα γεδ κι 

βἰταπάαπι» ἂς τς αά ποςοαγία χαὶ- αὐραί δκξτν: ἐὰν 
ἄεπι ἐχοσυοηάαν {βοἰτίβ. ΑΔ Πα Ο» τὰπι ετίαπι δὰ ἐκ 
1115 φαϊά πη δά ἰδ πιαίου αιὰλιη ΡΓῸ ἐἰσευεῦν ἰεθνι 

... . δ . οὐ τα Ἢ ἐκ ἐοσιῦε 

νἰγίθιις αιιάαεία » ἢ πηαίοσα Βοηγίη ἈΡΌΞΘΝ πμ τς. 
ορίπίοης βοχίςσυ!α {οι τίδιιδ.» ὁ- ΝΝν 

ἜΤ ΞᾺ δα Ες ρεγίο τὸ - τία τι ἱπτοῦ αἰ ρογτίπηα μα ας Βεης δρν κότῳ τον 
(ρογαῃτίθιιθι νο5 αὐτοτη; ὃς αἀ ἀρδ- τά, 1 εἴ, Ουά 
ἄστη, μέτα νίγος αηί πιο ἢ» ταῖς οτᾷ 34 τοπὶ γεπτῦ εἰξ, 
ἙςΟΠΠΠ1Πς 4 ἘΠ ἀοητοδ» δὲ 4 οαἸτατὶ- Κονάημο, νὰ ἡὐα 
Ρι5 πυπηιαιι νῸ5 ΟΥΟρτηῚ {τὶ αὐ - αὐ ἀεἰ!δογανάτ, 
διτγαπληὶ. Ρύατογοα {ΠΠ|» ἱπηρίρτ!» δέτυηεν : 
ἘΡὰ ἐστίν ΠῚ Μ ΜΡΉΡΙΒΗΙ ς Νεῆτα δυϊέηι 
ν ΟΟΡΙΒΙΡ»: Ι ὡΡΕΤΈρΡτΟ ἐδεύοονοϑ, ταῖῖο εἴ, νἱγίδυ5 

ἄοπιὶ ἀοῇάος, Ορίπαηταῦ οπίηη [ς νοεῖς ἱπξεγίοσα 
Του οοῖς αἰδίεπείατῃ {ππλπ|: νῸ 5; θάνοι 
ἄϊιηγ Δ]1ος ἰμα ἀϊτ|5, τε5 ἀο πο σας τα ηυς πόαν ἐμ 
Δ ίαπηὶ ρυζατίς, Π]]»{προγατο Ποίξο; ῥαμμρην τ ἀϊ6. 

ζενι δωα μεὼς 

{υρογατὶ » φυαπηΠ} Πἰ ΠλΠ Πα ΔΠΪΠΊΟ μμι ἐπεί να 
ςοηίτεγηδητα, “Ουϊποεἰᾷ ἴῃ ἀςξοῃ, «νος οὐπάϊτο- 
ἀδάα ντεδε πὐηιτοχῖο αἰ οαππο- μοε θθβςο το 

ἢ . φυιῖ 
ταπι συο ας νταηταγ. [ς 4 σο! ἢ] γος κσφνα κὰ 2 
ταπιοη ἐπεὶ ΠΙΟΥΓΆΠΩ : ὨΠΠ σορίτατα "αϊπυπιὶ πιαχὶ πιὰ 
ςομίοοεγηϊ » ἀς γέρας ἀοῃηγοίεςὶς ἐὐεολρλφας 

ἢ, . ὲ ᾽ 

ἀορετῖτο» δέ πα; ἱπυδάςῃ4ο Οὔτί- ἀυαν ἄοπιο ἀδε- 
παουίητν ράσια ρχα 1}}15 οἵδε αιια α- βγη 

: : τ δι ῆλαΝ «ἡ δε. αἰϊαυϊὰ οὔξ 
ὨΐΠΊο ἀρίταητΟΧ ΕἸπχᾶτος: δὲ Πα! ά αυαήιωτοι τίν τῇ 
ἰγῆτα (ρα τορταπεγίητ, ποῖα γαγίι5 ὕχαςπι ἱπυδάα- 
ἰρφδμληα γοραγαητος. 5011 επίπιο- 15» δείαπι τέρυς 

ΣΡ ΡΡΝ ᾿ . Ῥτα τιδος. ἰπς 
πλρΐμΠλ Ρατίτοῦ Πάθος ἂς [ρογδῃτ ςοπηπιοάατωτος. 

Ὁ. δὰ ψια ἀοΠίμαπογπητ, ταητα οἵ οο- μάῤορ! παρὸ 
᾿ δεεχρὴ ξ ε Αἄῆας, ςογρον. 

Ταπ} ἴῃ ἀρργοάίοῃ ἀϊς μια ΔΏΪΠΊΟ κἰβς ἀπο προς 
σοὨ[ἰταςγαητ σοἰογἴταβ, Αὐχας ἴῃ ο-- ῥτὸ οἰυίτατε,ατ εὖ 
ταηϊδιι5 Ηἰς ρογ Ἰαΐσογος αχας ροτ!- ἢΠο ἜΡῊΝ τς 
οαἷα απππη ὁπλῆς σοπτογιπῦτοθις ἕξις με ένις 
Ῥαγστίβ ν 6] πλϊἰ πγα πῃ ἔγαοητε5. {{τι- ἀαπν νεάτωτ, (ὐ:. 
ἀϊο αἡπάιὲ Δοαιίγοηά! ὶ ἀϊο5 (οτος “«ἡεερεξαία ε “--- 

ἡοἢ Δ] 4 φιαϊοααδπῃ οΐο ριιταητος 
ἡερᾷ οι: ργορχϊ ἃς 

τ Θ ορβο[ῆια Θορι8- 
ιὰπι σοηβςος 4μα: οχροάιᾶτ: πες ἰἰοπαηι, Ἷ 

« Καὶ ὡς ταῦ ϑᾳφέροντας ] πᾶν νόημα, 
καὶ Ὡρῷξαι. οὐ γ5 διύαμιν λέγει, ἐπεὶ 

λπετρο πὸ τὸ ζοιούτον δὴν. β Οἱ ε8: γι, 
γεωτεροποιοί, } οἱ νεωτέρων “ρῳ γμμάτων 
ἐφιέ μοι, γὙ Ο αἶγιὥσιν 1 ὀξξςς πτὸ 

κοινοῦ, “ἡ Οὐδὲ ἀνα, αἴα 7 οὐδὲ δὦ 

αἰαῇ καίων θα ἐόϑα. τὸ ὃ οἴξικίαϑαι αἰ. 

τ ἥλῥκεῖν. εἰ Βεύαίοις πιςεῦσαι 7) ῤ- 
ῥῆσω. ζ Μοληταὶ) ἐποδεθληωδῥοις. 
5 Ατποδηρινταὶ Ἰύσσερόρλοι τῆς οἰκείας 

σατειδος. ἢ Τ ρὸς ἐνδημοτάποις Ἰἤγριω, 

ὑἰποδημιοδον τὴς οἰκείας πατείδος, καὶ ὅγ)1- 
δημοῦσε δήμοις εἰλλοτοίοις χσθ5 ς τὲ κτή - 

σύ αὐτοί. 4 Τῷ ἐπελϑεῖν οἴξοϑε, 

φνσὶνοὗτι ἑαὴ ἐπέλϑθητε ζισὶ, καὶ Τὶ ἐπ᾿ αὐ. 
χὰ ὑμῶν ὠπόλλυται. κ Καὶ αὶ ἕπιμα 

αὖ [Ὁ ὑπ αῤχοντα. (δ᾽ ἐτοίμίω ὑπό λαυσιν 
ἔχοντα. ἢ αὐαπαύοντει, ἢ ἀϑυμοῦσι. 
λ Ἐπὶ ελαίχιτον Ἰαντὶ τῇ οὐδὲ ἐλαάχιςον. 

μ᾽ Αλλοτφιωτάτοις Ϊ λείπει τὲ ὡς, ἵγ᾽ καὶ ὡς 

αἰλλοτοίοιξς. ν Οἰκμοτάτῃ] φεὺς τίω 
πατοίδα δηλογότ. ἕξ Μὴ ἐπιξέλϑω. 

σι] μυὴ ωροΐξωσι. ο Πρὸς ἴώ μίλλογτα ἢ 
Υὐπὸ κοινοῦ, ἡγραῦται. π᾿ Μόνοι οὐ- 

σι Ἰτὸ δι ἑξῆς, οὕτω ἀκόνοι γὸ, φησὴν, 

ἃ αὖ γνῶσιν, ἐλπίζοισί πεδμοίως, καὶ ΤᾺ 

λρισι, δὶ τὸ ἴα χεῖαν τίωὴ δητχείρησεν ποι ξϊ- 
«ϑεῳπσρῷτον γὸῤ τις δηινοεῖ, ὄπα ἐλπίζει, 

, φι ὁ ν" - »" , 
καὶ 6ε|}» οὕτως δ) χειρᾶ,, ὕξεμον δὲ χαὶ 
κτᾶται. ρ Καὶ μήτε ἑορτίω} αἰν ἤῤτωῃ 
εἰς Ὁιὰ λαίχονας, οἵπνες ἐν ἑορῆι οὐκ ἐ- 
φράτδυον. σῊΉ αἰορλίαν δλίπονον] 

Σ σὺ κοιν οὐ τὸ ἡγεῖοϑα!. εἰ 



} Ῥύγαις νῖ ΠΟΠΊΪΠΙ 

ἀπ ς. «πεν 

ἰηοῖς οτἱά 
περοιῖίσωι 
γἱοίμτη. 
ὗᾧ Νὲες εὐηζιϊς 
αυΐετο πε ἀϊμεατ- 
τιᾶπι τἰς Ποπληΐ-᾿ 
διις ἔιρ' οτογεσαΐ 
ὅτα φυϊάεπι [ε οὖ 

τ ἀξ φυὰπῃ ορεγᾶ αδογοίαπ,. ἡ τιο- 
'δᾶρο (νεθτουΐ ςορίοέξαγ.) Παιιὶς ἀϊ- 
κατ {105 Βος ἱηρομίο ματος οἷς ντ 
πα; ἰρῆ φαραπτνῃοῆαο αἰίος Πηδηζ 
αυ!οίςοτουῖς τοδὶ ἀχοτίτι Οαιιπη τας 
πο ταἱίς οἰαίταβ νος αἀιιογία ία 
ΠΟ 1 τοοἀαηγο "οὐ δια πλίηἱ»" ο- 
(ἀΐαας εἰς ἀεηλαπη Ἠοπαϊμίας ρὶς 

εοίς ἀπίπιο εἴτ, 
τε ἢ ἱαίανια ααὶ, Ταπχας αυϊοζοῖγ ΠΓοΥς» 4! απ: 
εἰαπταν » ραβατί δά Δρραζαζαπι ρογτίποπτ, ργοδὲ οχς 
ποι ἤπιε: γοτὰὶ πῈ παυίτανοπι ἐο εο 4} 09 Ρτα τς [ούοητος οο [ς δηϊ- 

ἿΣ 

ἀπιατίαπι ἕω οἸαπτν 
{εά ρτα [ε ἔεγυης 

᾿ Μας, πεϑίίος οἡ τὴο οἴονς Πφυΐς [ας Ππποτίτ, ςοἰΠατὶ 

ΕΡΕΝ 

υένον που ἱρῆ ρος ἢΠητῖτα γος νὸ πο ἰσάογοα- Κ 
ΣΠΙΓΙΑ ᾿ ΟΥΣὰ ὦ ᾿ 

γ ρόδο γε τέλενν καῇ τος, ἥς τς ἱρη !α ἀδηνίηϊ,» νἱηγρτο- 
ταῖν σαρίαεῖς. Ῥο- Ῥι Πανς »ἱἢ ἧς ΟΠ τίς ἀἰααίτατο 1. 
τε δι αἰίξες ἀςοῖ (γι ιΔά ν ΙΧ ὉΟΠΙ απο ΓΟ Ϊ πὶ νο] ἢ ἢ- 

πὶ ἴσεν γέ 7Ε. 
ΒΑ ον τ ΛΠ] γος νἱοῖπα οἰαίτας οτος ΙΝ ας 

᾿ς Ακνοτὸ ἰΐ5 φαΐ φιτοΓη (14 40 4 1ΔΠ1 ετίλτη οἰοη ἀ1- 
δά πιυϊτα σοηςυγ 

ἣ, ἴτε εοράταν»πνυ! 

᾿ ἀιβεαμαπειγ» ς- 
εἰ αττίδας πουῖς οἰπίτατι αὐ! άφηι γα πα 111 ορτιπι 

. Αἰ{ταχὰς γὸ5 Ατῆς 

ΠῚ ) ΡΓΙ(οἰβ πιοῦῖθας ἀρ τὶς Δάπιοῦ- 
ἘΔΕΟΙΔΙΝ πιοιείο. [α5 ΑςΠοπίεινίος; Αἰαυὶ ποροῆαχία πη 
" ορυς εἰξ, Κεί, οἴζ τά ν᾿ ν οἰ αὐτοῖς δ σαί » γε 
τυ: ἴῃ γατία το οι τβπηα ἥθαῖχας οὐἠποσης, Ἐτ 

Ὁβὰις ΒΔ εητ. είν γο ἐπ τ ατα τ! ἐπ τἰτατατκας οα πὰ 
Αςοεῆιοης αυ- 
ἄαπι αταβεονά αὖ αἰτα νγροταγναᾷ πγαῖτα (δ σόπέού- Ὁ 
ὁρυς δαδότεντ ἰὴ τς ἄεθ ες, ὃς πταΐτα ἀστι Ε οἱα πηγάς ϊ- 
ὄλετεχι ἡσεως ῥτᾶξ γγατί, 

ποτ ορ νρρος, σνείείην Ἐχροχἠξείαπι»Πλυΐτο χαὰπη 
πιϊοηίιιπι » πνοΐτα ΠῸ5 Πγα σὶς Πππτάσητ τοθιις ἱπ που Δ" 
κεν ὑς ωβρδᾷ ἀϊς. Ἠαλδξοπας ἐρίτιιγ ν οἴἶγα ταγάϊταξ 
μλες ἕμπε ιιλπι Ρτορτοῖα, βπεπὶ ἔλεϊατ, δὲ ἰΔΠ} (ΠῚ 
νοῖτα. ες ΔΠς» τα νεγὸ Ροτίἀα τίς ( σι!ει: 

φἀηγοάιιπι Τεςερ Ἐς ) ορέπι ἔογα- 
τἰβ» πχατυγτϊηγὸ Αττίσδ ἢν Ἰπιλάδης: 
τόσης ν]ΓῸ5 νοδίς απηϊοὸς αΐητῖς (Ὸ 
ϑΏατοΟΣΚ 1 ΔΙ ΠΥ  ΟἸΠΠ γ5 ρύὸ ἀδτίς., τό: 
νε ποβ ατεγοΒ σορατίς ργα; ἀοίρέ- 
γατίουης αὰ αἰϊαπι αἰ χιιληή (οοἰόταςῷ 

Ἂς ποὸϑ ςοηπογτεγε τ ΠΙΠ}]} Ῥτοξεδεὸ Ἰη- 

τῇ ΜΝ πη {ππξς δέξαιγοβαιισ ογρα ἄθος 4ιος ἴα- 
᾿ ρταάντος. »ηάε ᾿τλυϊπμθ» απ οΥρα Βοιηίπος 4 {πὰ 
᾿ἰωΝ {τε Νῦν ἐπίῃ χαΐ ἀο(πτυῖτι δά 

ΔἸίος (Ὡ το ξογιιπτν ἔρ ἀΠ γαρὶ Πἰαι; 

ΠΒΕᾺΒ 
4 Οὐεαιίιιξει »ενῇ πϑπυϑ᾽ ἀαπηποίαμα εἴϊο φαϊςιξ ἀςἢ- 

“βεόπας Ατῃεπίεηίς Ργορτο, 

ΡΆΙΜν 8. 4.7 
ἥδσον ἡσυχίαν ἀπανξόγμονα ," ἢ ἀφολίαν 

Ἐχίπονον. ὥςτε εἴτις ὐὖθις ξιωελὼν φαιη τ 

πεφυκέναι ἘἸὶ πω γιήτε ἀδδες ἔγειν ἡσοω:-τς 

χίαν, μτε τοῖς ἀλλῦις αὐ ϑοφίποις ἐεῖν, ὀρ τς 

θῶς αἢ εἴποι. τῆς νϑρτοι ζοιαὐτης αὐτίκας τὲ 
ϑεςηήκίας πόλεως, ὦ λβκέδομμόνιοι, ΔΙ οὺ- «- 

νμέλλετε" χαὶ οἴξαϑε τίου ὑσωχίαν " οὐ τούτοις «ες 

ὮΜ ̓αὐιϑεσπων ἐλεσπλήτον ρχεῖ οἵ αὐ τῇ «ε 

αδὺ οἱ ϑασκδυῇ δίχαια ποζκοσώσι, τῇ δὲ «ὦ 

»μωλυαῇ ραν ἡ δέλει ὦσι μ᾽ ἔχιπρέ- εἶ 

Β ψοντες: δλλ᾿ Ἐχὶ τῳ " μοὶ λυπεῖν “τε τοῦς τὲ 
ἄλλοις, χαὶ ἀδοὶ ἀμεελύονδμοι μὴ (β λδίτε- «ἐ 

εϑτὼ, Ὁ ἴδον νέμετε. μάλις σ᾽ αὖ “ πολεὶ ὃ-- ἐς 

μοίᾳ πα φοικοιιῦτεογἐτοόύοτε τούτου γε εἰ 

πλρ καὶ ἶρτι ἐδηλωφερμϑι) ᾿ 

ᾧοπα ὑμδϑ τὰ ἐχιτηδυυμαϊα πσϑϑς περ εξ 
ὄρ ν.ξαὐάβων σγ᾿ ὡςεῖρ τέχνης "αεἰ αὶ Ὦπι- ε 
γιγνόνϑρα. κροτεῖν" ἢ ἡσυχαζούσῃ υϑῳ πο--ἰς 

λει τὸ ἀχίνυτα γόκεί μια. ἀριςαι, πὲς πολ- εἰ 

λοὶ δὲ αὐαίκαζουϑμοις ἰέναι, πολλῆς ταὶ τῆς εἰ 

ἷ Ο ᾿ξὰαιτοφήσεως δεῖ. δ, 9 τῆρ χαὶ τοὶ ΜΝ αἰϑη- ὦ 

γαίων “πὸ τῆς πολυπειὸίας δχισπλέον ὕ- ἐς 

ἐρᾷ, ᾿'χεχαινωται. μέχρι μϑὲ δέου τῶ δὲ ὧδλ- εἰ 
«δὼ ὑμδι ἡ βεαδὺτής. "μω δὲ τοῖς πε ὖλ-- ιὸ 

οὶς, καὶ πότιδοι ταις, ὡρῶν "ὑπεδέξα οε, 

βοιϑνσεύτε κι τεὶ ταΐηος ἐσξαιλόντες ἐς Τοῦ Ὡς 

αἰπικδυ"ὶ “γα ὯΝ )αἰδρας τε φίλοις κὴ υγε δὲ 

εἰς τοῖς ἐχϑίτοις πσελνεϑε: ς χαὴ ἡμαξ τοῖς" δὲ 

Ἄννα: ἀϑομίᾳ “δὸς ἑτέραν γα ζὺμι ἐς 

'χίαν πρέψητε. ἀρξμδν ̓  αὐ ἀδικονεἰ-. ἧς 

Ὧι δ οὐτεαρὸ δες ἐδρχίων, οὔτε φρὸς; ὺς 

αὐ, ϑοοπῶν. Μ' ἰοθανονϑύων. “λύοισι "ὃ ἿῈ 

απονδεὶς οὐ οὐχί)" δὲ ἐρμμίαν ἀλλοις δ ωρόσιξοςς 

ὀγπὰς; δὶ (Ὁ μὴ βονϑοιῶτες οἷς αὐ ξῶωο- ἐξ 

μόσωσι. βιαλουϑῥων δὲ ὑμδμαροθύειον δῆ ες " 

χα ος (ε 

[τ ω σσιίαγατίς (υἰς ΔΈΧΊΗα᾽ ̓ἀεήεραης. "Α ἡιατδιρκιά ρναὐεπάα ἢ Ῥιοτῆριο ἐΐτεον 

« Βαλολίαν ὄγίπονον ἢ πὐνίκης γῆν ἡ- ποἀρ ρα] ἢ ἐπα δἰωρελῇ. ιρ9 Ἶπε ἣν 
ν ν] ΜΝ 

ον Δραδιᾶν σ᾿ αὐ΄ 
Ἐς 

ΚΌς βὰν γε νας 

φεῖϑαι,. β οὐῦ Ὀύτις ΤῊ αἰλρώπω»} ὁ! ρω ὡ, γεωτεροποιοιί. . Αγαϊ' ἢ ἀδηκον οὐδὲν ἐπειδὴ εἶπεν κοράνϑιος 
᾿ γος τϊλεγουδῥυν, Οιοῦτος; Νομίζετε αὶ Ὁ: [ χη δὲ, ὥς δὲ τέγη] ὡβοβὰ τὸ Οὐληἐκχόν, ἢ «ὐεὸς ἐτέραν συμῴκαγίαν ἀπεδμ!., μὴ 
πις δῥΓαὐϑρώτων δεῖν αὐρρν Ἄμε πω ἡ- ἡ Τίω γ5 ἀοιδγωῶ μᾶλλον ὁδικλειοίσιν αὖ- ᾿βὐηθουχδμὸς. ὑαοὸ 1; λαχεϑαμίον ὧν, νὰ 
᾿φυράαν᾽ χαὶ εἰρίωύ τω ;οἱ τῆι οϑρ δἰ α)θογῆ χοὶ 1 ϑρωτῆ! ἩΗ τις ἀχουδντιαὴ γεωτώτη αἰμί- ἡ π χκατασχθνζα, χαὶ λέχι ὁτὶ οὐδὲν 
κὗξα πιδυὺ ἐἰριωαίως δ(αγο σὶ, τῇ δὲ γνώ-- ἡ φιπίλητα. ἡ Αὰ δρηγιγιόῶμα ἀδῦκον δρῷιϑρ εἰ αξὸς ἑτέροις ̓ πραηῶρδν 

᾿ Μη διαεροὶ ὧσν ὡς ἀμεαυ ναῦται, ἰαλα γς. τοῦτο τεὸς τὸ Σργαιόξοχα. δχ ἔδει, φησὶν». συμμιάχοιξ.. αἰνίδετω δὲ τς ΕΣ 
εϑέλε “δὲ εἰπεῖν ὡς ὑμεῖς αὐ οὶ ὦ, 

, Ἰον ποιῆτε ζοἶτε, Ταῦτα ἀγὲς, 
κατ᾽ ἐρώτησιν, πνὲς δὲ ΓΝ υὐτόφασιν εὐέξ. 
νῶτον... υ Μὴ λυπεῖν τε 7 οὔτε αἰδηαῖν 
ββούλε ϑεγκαὶ ἀδιωύιδνοι αἰκκωύτεϑε" καὶ, 

διὰ Ὁ Φύπ τ ἴσον γέμεπ,, σἹ Ππόλε ἐ- 

ψμοίᾳ Ἰδμωογνώμονι ἴσα ζηλούσῃ. « Αρ- 

Ἄ 

ὑμαῖ δὶ Ὁ δύτοις ἴῇ. Ὁ δ΄ Ἐπιτεχήσεως 
δὲ} ϑντοφήσεως ἐξθυρέδι δεῶς. ὀπειᾶμει ἢ 
τῇ αὐραξολῇο γ΄ Κοζαίνωτω αικαὺ - 
τόρηται.  χ υὰ ἐ έπ 7] ̓ ὅδήλογρι 
ἔγϑεν." Δ’ Ὑδελέξα εὐ πέρροντο δ αὐω- 
τέρω Τῆς ποτιδὰι ἐτάλτ! ἡ μ Πρὸς αι 

ἀγα ̓ 1 φῶς [7 δῤγείοις. ἐχθροὶ γὸ ἧσο 

οἴπινες ἐχθρω δῶς διέκειντο Φρὺς οὶ λά-: 

κεδα μον οι, ξ ορκίῶν] ϑδ ἐγρδρων τ! 

φρχῶωντ :ὃ Αἰοθεγοιϑρω}} ἤτοι ΦρΙ ζων- 

των ἡ ὅ᾽ φρογϊμον, ἡ ἡ ἐδ ἡρώων. ᾿ ὰ δὲ 

ἐρημίαν. "δ ἐμ ελαξ ϑηλϑγόπ. δ᾿ τρῦὰ 

Φόγτες, ᾿ωϑποτιρ. ΣΝ φηκαλομνει 

σὺ ΜΙΧΑ 
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«“μϑμοῦμδυ. οὔτε ΝῚ ὅσια, αὐ ποιοῖνϑρ μκεζᾳ-- 

«ξαλλόυϑυοι, οὔτε ξιωνϑεςέροις αὐ ἄλλοις 

Φ' ὅπλο“ ὥφριυδι πσϑὸς ζα δὲ βουλδύειϑε δ, καὶ ὸ Ἢ 

νον ᾿““πελοπύννησον πειδόῖεϑε μὴ ἐλάοσω "ὄΐξη- 
πεερᾷαϑι μὴ 

ἐλαίσπνος 

2 σππέναι 

“-“ 

“ἐγείοϑαι ἢ (Ὁ) πατέρες ὑμῶν παρεδοσὼμ, 

4«ἸΤοιαῦτα δὲ (ᾧ κορίνθιοι εἶπον. “ἿΨώ δὲ 

ἀϑίωαιων, ἢ ἔτυχε δ φρεσζεία τρότερθν 

ὠ τῇ λαχεδαίμονι ταϊϑὶ ἄλλων πα οϑύσαι, 

χαὶ ὡς ἤσϑοντο δ λόγων, ἔδοξεν ἀὐζις 'πέδι 

τήπτεα ἐς τοῖς ἐ λαιχεδαυμονίοις ἐὴ, μϑρέὲξξ 

χλοιμκοίτων πέρα ζ μηδὲν Φιστολογησομιέ- 

γοῖς, "ὧγαἱ πολᾷς φὐεκαίλοιωυ, δυλῶσοι δὲ 

«αἰξὲ τὸ ποϊυπὰς, ὡς καὶ ζα χέως ὠδοις ἣν 

λῶτεέον εἰν, δλλ᾽ εν πρλέονι σαπσν χαὴ ἃ 

μα τίκὡ σφετέραν ἐπόλιν ἐξουλοντο σημεῆ-- 

γαῖ; ὅσνν εἴη δυώαμμιν, χαὶ « ασλιλψησιν ποιή-- 

σείοϑαι τοῖς τε “ορεσξυτεροις, ὧν ἠδεσθμ,ὼὺ 
“ ! »Ζ ο΄ κ ΝΥ 

. σοῖς νεωτέρϑις ἐξήγησιν ὧν ὠπειρφι ὑσθμ" 

νομίζοντες μῶλλον ἀδξιὶ ἐν ἡ λόγων 
“ϑϑς Ὁ ἡσυχάζειν πραπέοϑαι, ἢ ὡρὸς ζω 

πολεμεῖν. παδοσελϑῦντες δξιυ τοῖς λαχεδοι 

μονίοις, ἔφασὸμ βουλεοϑα) χαὶ ἀδοὶ ἐς ὃ 

πλῆϑος αὐτὴΠς εἰπεῖν, εἴτι μιὴ  ἰποκωλύοι., 

(Ὁ σγ ἐκέλϑυόν τε΄ ,χϑδιέναι, χαὴ παρελϑον- 
«πες ὼ αἰ ϑίωΟυα)οι ἔλεγϑν τοιαϊδὲ ἘΡΤΓ αἹ 

32 ὑμετί- 

«ΜῈΝ ὡρέσζρθυσις ἡμμ" “Οέκ ἐς αὐτιλο- 
«γίαν τοῖς ᾿ ἡμετέροις ξυμμώχοις ἔγρετο, 

μὴ αἰ.δα-“- ἀλλα αἰξὲ ὦν πόλις ἔπεμψεν αἰοϑονϑροι 

νόμον δὲ" καταξοζωώ Οὐκ ὀλίγδν οὐσὺμ ἡμδ, 

εἰ“ ,ϑρήλθορϑυ, υὶ τοῖς ἐϊκλήμιασι μ᾽ πόλεων 

«ὐτεροιεῦτες, (οὐ ̓ 
ρ 4 "Ν. εἰν 
ὐραὶ δικα ςαῖς ὑμῖν 

«ὗτε ἡμθν, στε Ουτων, (ὦ λόλϑι αὖ γίγνοιντο) 

«ἾΔλλ ὅπως μή ἐρᾳδίως αὐξὶ μεγάλων Ὡρα 
«μάτων, τοῖς ξυμμαηρις πειθέμϑροι, χεῖρον 

«« βουλφόσνεϑε σὴ ἅμα βουλόμϑμοι ἰδὲ τὰ 

«πρτὸρ λόγου, τῇ ἐς ἡμαῖ ̓αϑεκῶτε δ» : 
«λώσαμ, ὡς οὔτε ἀπεικότως ρων! ἃ χες 

ΤΗΣ ΒΟ Τ5 Τὶ 

Α υὐτὶς ἀμί πιο» ροσπιδη δ Πγ15. 4110 
4αὶ ἐτεϊοτὲ ὀρθεροα » ὯῸς Δ]108 
αιιληη νὸς οἰξίς πιᾶρίς Ρτορδίος ἰῃ- 
οἰ γοπΊις. )ς Πἰς νος ργοδὲ οο{π]- 
τοτ!»ἀοάίηας ορογάπι πς Ῥοοροη- 
ποίο οὑπὶ πιϊποτὶ ἀἰρηίταῖς ργαῆς- 
ἀοατὶς φαὰπη σα ΠΥ αδητα Ῥᾳτγος ο 
νοὶ τγλάοσιης. Φ{Ετας 41- 
ἄςῃγ ΟΟτίπτΠ ἀϊχεγᾶς. Αἀογαῖ δὰ- 
τοῦ 1οοάαπηοης ἰλπη δῆτε Ατῆς 
πἰοηἤμιπι ἰερατίο» αἰουαπΊ περο- 
τἰοσγαπα σαι: 4] αι τ ἤα νεῦρα 

᾿ ρορσποιποητ,ν ἐιην Ἐ[Ὲ εἷς ὁ ἀρ πε Ὁ 
τὸ [μά εἴς Τιλςεἀατυιοηΐος δάϊγε, ηἰ- “΄ 
Π ρυγραταγοβ σου ΠῈ ατῖα οἰαῖτα-. 
το ΟΠ Πΐ ἀαγοητ, {64 ΟἸζο ΓΟ 5 
ἴῃ νπἰπογίαπι ποι οὔο ΠΠ|ς οἰ πα- 
τὸ ἀεςογποπ αμην ἱτηρεηῆιι οὖ 
Πάογαπάμπη, ᾿Νεσηοῦ {δ ἴῃ ΔὨΪΠΊΟ 
Βάθοῖο, φιδηταηη {πὰ οἰαἶταδ ΡΟ]]6- 
τοῦ Πρηϊῇραγο » ἔα γοάίροηάο ἴῃ 
πο πιο πὶ {οπἰθιι5 αι ΠοΠοητ, 
τα σοΙη πο Πού ἢ ἄο ἐπη! οὐ 015 
παογαπι ΠΟΧρεστὶ εεητ: [ρεγαητεβ 
ίοτε νὰ υιπὶ ἀπά ἢοπτ, Ῥτορεη- 

( ἤοτος οἴης δά φυϊοίςξἀιπι φαὰπῃ 
αά Ὀο]υη} πιοποπ απ. Αἀϊτὶς ἐρὶ- 
ταῦ 1 ιασοάαπιοη δ.» ἀϊχογαπτνοὶε 

οὐδ οΠὁΠῚ » ἈΠ αι! 4 ργο ΙΒ ογότ, 
Πα εμείθι5, Αἰ μοπίοπίος 'η πτε- 
ἀΐϊιπη ργοάϊοσιιητν αἴαας ἴῃ δυης 
τοοάπηι οχυμίαητ, Εν 1" 
ῬῈ ΜΏΟΩ δή ἀϊορτλῃἀμη Πο5 
σαπι (ο οἷἰς ποίξτίς Ἰορατὶ νοῃίπλιι5, 
[οἀ λά [1 τγαπῇρξάλ ἃ οἰμίτατε ΜΓ 
ἢ: νογὰ πὶ σορηίτα ποι οχίρια δά- 
ποτίι!ς ποἰζγατη δἰίαγιιπι οἰαἰτατιι 
ιογοίαν ργοι ππλις» Ποῖα οΥπηἰηΐς 
θυ το ρομίαγ» πόσας ομΐπι ἐπ 1-- 
σεδ νοϑβ δῖ ΠΟ τὶ δας πουγι 1 οἰ 15, 
δριιά ἡμο5 πα οατιτ ογατο γίεά ἢς " 
νος δά (0 οἰϊ5 σγοοη ἀππη ἔιο}]ς5; ἀς 
τοθαις πιᾶρηΐς ἀοτογίῃ5 σοι ία]ατίς; 

, ἤπια; σαϊανοϊαπηι5 ἀς τατίοηίδι5 
- ποῆείς οπηηίθιις» αιο ραϑο (ς Πα: 
τ Βεαπῦ νο5 ἕδος ΠΟΥ οΥ68» Πα; δᾶ 

{ελά πυυϊτίτιάϊποῖι οοσατη παρε. 

-ν-..»--.. Ὁ... 

ΕΒ 5 
ὠ 

ρυνοζο κι αὐτ "------ 

« Μουδιὴν Ἰζγρω,, ὁ τῇ ὁ ψμμτέρᾳ συμ. ̓ 
μαλᾳ. β Ἐξηγεῖϑϑαι 1 ῤχέν, κρατεν ἢ 
ἄγεν. γ Τοιαῦτα μὸρ οἱ κοράνϑιοι }ὲ- 
μμέφασε «ποὺς «δ τίω κατηγορίαν ΔΑ κο- 
ῥαγϑίων , τίω Χπολογίαν δ αἰ ϑίωαίων" 

φοὺς δὲ τίω ὅδηπληξιν αὐδῇ, τίω αὐτί-- 

ϑεσιν Αρ., δζμου τὲ λακεδαμμονίψ, 4᾽ Ἐ- 

τυχε γὶ φρεσβέα ϑϑτερον ἱ ἤχρωω͵ ἔτυ-- 
29 παρόντες πρέσβεις. - Γαριτπέα] 
δίκαιον { πα ρκέναι, ζΖ Μηδεν Χπολο-- 

γησοιόμοις Ϊ ὡς “γα φρονων ὁ Ἢ ἀϑίωαϊος, 

οὐδὲ ὑπολογεῖται, ὡς κηδόμϑμος ΔΆ λακι- 

δαμμονίων. " Ὥγαι πολεῖς [αἱ σύμμκα 

χαΥ λακεδαμμιογίων, θ. Πυλιν ἐζού.. 
λοντὸ  σγαέεϑαι πὴ φηιἱεῦαι,ἰακόν" ἧλίω τὸ 

σημαῦαι πλέϊον ἔχ γίω ἀυρύτητα. ,.Η 
αδὺ φρέσβϑυσις 1" φείσις φρργιατική. τὸ 

μέλλον ̓  ζηπῖῖ. Ὧὐτίω ἐπλάσατ οἰκονο-- 
μικῶς τέων δηιμηγροίαν ὁ συγγεαφειὶ, χα 
ρων πῶς αὐπϑέμεις δημηγρείαις ἀ «ὅ. οπ 
ἡ Ὡρέσβϑυσις, ἢ καταζρηοις καὶ τὸ κατα- 
ζοὴ, αὐδᾳᾷ Θουκυδίδη ἰδίως... κ᾿ Οὐκ 
ἐς αἰπλογίαν Ὧῖς ἡματέροις ξυμμάχοις] 

οὐκ ερεσβδυσαμὰν εἰς τὸ αὐτειπεῖν ποῖς 

συμμαχοις ἐδ, . λ Καταδοίω} κατ. 
τηχρράαν, μ Παρήλϑορδμ, Ιἐέπελϑύντερς, 

δ} ξένων" παρελϑόντες, ὅ2)] ἰδίων: “ἃ 
ν ΑΔ» ὃ; ὑπως μυὴ ἡ ῥαδγως Ἰοὶ ὃ κατά ἄνος 
φρατεύοντες, ἢ ὡς ἀδικούμδμοι τῶτο ποιοῦ 

σιν, ἢ ὡς τελοῖζξ χαὴ καταφρονουιδῥουν 
τεχνικῶς δὲ ὁ ὁ αϑίωαῖος δείκνισιν ἑαυτὸν 
καὶ δύκαιον καὶ μέγαν 5 χαὶ οὐκ κατα: 
φρόνητν. .Α ΝΑ: Ὲ 
ὮΜ ἐλλίώων ἐῤχώ. 

φς 



ΓΙΒΕΙ ΡΆΙΝΝϑὅ. 
{πα τςποηταεἐπιρζοθὲ οὔτοητα, ὃς Α 
ποίέγαπι οἰαίτατῷ τηᾶρῃὶ ρα! εἴς, 
Ἐερεγποτιξα αυ άεπι {18 4ι4 ἀτεῖ- 
ποτ τορεέζοῦο, αοΓ ΠηΔρ15 [Δηγὰ τε- 
{{|5 οἱξ ἀριιά αιιάϊότος ἡ αἱροξξυιο 

ἱ οςςς Ατγρεαθο!ο Μεάϊςο; ὃς φαποιη- 
ἢ Ἰδεὶρᾷς ποῖ, ας “ἰρῇ ποιί[τι5, δοκῇ ργορτοῦ να]- 
Π  ωτοι. ΄, (κἴξ,. ν,- πξανκη 
᾿αὐπὶς ξαύιςε, “ἀπ᾿ τὴς γγαρίςίπης αῇθάιιὸ ργα τε ἅ 41, 

,) αήα τραενρῦ. ρα Σ 

β΄ κβαιων αὐτοὶ, ταλγ ἢ ΠΟΠΊΠΊ ΟΠΊΟΓΑΤΙ ποςεῖῆϊς οἴ, 
Οὐ Ετί πιοϊοίξα κο- “πα; ἀπ} σοῇτηηι15» ἢ οὔ ροτίςαϊο 

δώ δι οὐϊοίι ἐγῦτ, ἃ. οχ γι γατε σοπιπηἱ σοΠγ115, 
αὐυὸά εα (υδἱπάς οὐ δ τ 

᾿ αἰϊερεπνια. νὰ ΟἸΠΕΒΨΟΒ ῬαΓΓΟΙΡΟΒ ΟΧΕΙΕ ΕΝ » πΟἢ 

να γολεεπο ὯΝ οἴ δῷ ἐογαα ρσγογίας πχξιίοης ςεςς 
ἰοϊεῖξα τοφάςξῃ , νὸν βονάδ», δ ὦ ἰπάσμν, Οαα πο πιᾶρίς ρυγραῃ 

δια μὲ ὁρος Αἱ ἨῸ5 διύατία ἀἰσοηταγ ααὰπι το Ἐ|Ὲ- 
παπί, Γάτλοῖῇ πὸ το) η 41, ἀςπηοη ἢ γαπά ας αἀπογίῃς 
δίς οδίωτατα [τ ] “οὶ ὰ δ 

φυΐι δε. γιάε “α: ΠΑ] ΟΡῊ οἰαίτατοπι, “Ποη θοης νο- 
πος Βὶς σομία]επάο;, γος δ. Π Παπὶ {π{τἱ- 

«ἾΝ ταν αυυπι τες  χρῖς, Ετομ ΠῚ ρύαΣ ΠΟ 5, ἔα ΓΙ Π1115» 
ποβίοϊος ἰπ Μαγαίβδοης δάπεγίῃς 

Πὰς ρεγεθαιηι5. 

᾿Οφυγιρααγᾳ ντι τας γα Γα ΠῚ ῬΟΓΓα] 5 ΟΡ Πἶς, (μὰ 

49 
κτήκθα, "τὲ πόλις ἠμδι! “αἰΕία, λόγου ὅ81, 
χρὴ τὸ υϑι "που παλωἀ τὶ δεῖ λέγων οἷ" «« 

χϑαὶ μᾶλλον λόγων μαρτυρές, ἢ δαψς Μω 
ἀκουσονϑύων; τα δὲ μυδὲ καὶ, χοὴ ὅσαι ἀὐθὶς ἐ 

ξιωιςε,εἰ δι᾿ ὕχλῃ μᾶλλον ἔφαι ἀεὶνεσο9-- « 
ξαλλορϑροις, αὐ ἀΐκη λέγφνοὺ “ὃ ὅτε ἐδραΐ- « 

"ϑυ. ἐπ᾽ ὠφϑεία, " ἐκινδυωωϑύεηο, ἧς τῷ αϑμ « λρώνη 

ἔρρνυ μέρος μετέογετε, τῷ δὲ λόγου, μὴ «ὐ 
αϑρτος, εἴτι ὠφῇφ, φεδλσχϑικεϑος,. βγη ύσεται «« 

δὲ' οὐ πϑραγτήσεως μᾶλλον ἕνεκα ἢ μζδτο- «ὦ 

δάου, χαὶ δυ λωσεως ἴσδὸς οἵαν ὑμὴν πολιν ες 

μὴ Ἢ βουλϑυονϑροις ὃ αἰγῶν κα ταφησέται. «ς 

φαρμϑὺ “ὃ εδοαθωνίπε μόνοι ᾿ πρροκιΐϑυ- 

γδῦσοι τ βαρθαάρῳ, αὶ ὅτε ὃ ὕςερον ἠλ- 

ϑεν, οὐχ ἱχανοὶ ὄντες καὶ γάρ αἰμυύνεεϑαι, 

ἐφξαντες ἐς (δ ναῦς" πϑρδε μεὶ, εἰν σειλα- 

«ς( 

[1 

᾿ απὶ ρογίςυ 5 δὲ 

ΕΣ μίϑι ξιωυγαυμοαιχῆσου͵, ἡ ὅεἶρ ἔονε μοῦ χτ' πό- 
τον κερί τας ΓΙ ΓΟ οσίο απ ἐπηραγοβ τοῦτο ΠΣ χρὴ αὐ ὐρθν ἐἀ χάνανα 
᾿ ρᾷρ λάς αὐτὸν δγχεσίλέοντα τίου πεῖλοπουγησον ἐς ᾿ τἰεῖρος βαμ οτπος {{{Ὶ σετταηγίης οἰοπγι5» Ποηίςεηῆς 
ϑυτέπὶ οπιηὶ ἑοπὶ ψῃ ] εγῇ πδαΐδιι5, Δά 51]Δπηϊπ ρὰ- 

. παρηηογατίοηθυ- ἢ Αἱ : "μὐεῇ 
φυἱὰ ρτοῆε ,που 518 ΠΔ4ΠΔ}} ςοηβίχίσιας, (πα: τος 
Ρτίυϑανατ, κε, οδ τίς ας Πἰς Ροοροπηείαμ ργα- ς 

ἔπ ἀν τεμκάργεν παυσᾷάο ορρίἀδτίπλ ἐχρυρσηαγοῖ, 
Ερυθομ. “- πὸ ες 

ὑπο ιάζας φασπι Ποη Ροίοηζ οἰμίτατος νοἴγα 
ΑΝ οη Βεποςοη- ΠΟΏΓΓᾺ ἱπροΏτοιη οἰαϊοην ΠΡ ηχι- 

᾿ υπρρόώ " τ τσοὶ ταὸ Δα] ]ο εἴς, Ατα; Ἀαΐτδ Γοὶ θαγ- 
ἱπουιζεδ. ΔΥῸ Ἰρίς πιαχί πη τοπχοπίι πὶ 

Ροιπιδιήτ,αὶ οἰαῆϊε νἱ δξιις»τἄ απ 
παηααδηη ΔΠΊΡ ἴα ἕαταγα ΠΡῚ ρα 
Ῥοτοητία, ργορογατὸ οιτπι Πιαίοῦς 

, ζΟρΡίατι. Ραττε δ ςεῆϊι, Εχ αιιο 
᾿ς Σ Ῥοιταπᾶς Οτα- ΚΑ! ξιέλο χαιιηχ ρατα ες ρλπὲ Ὑες 
᾿ φοτᾶ ἴῃ παυίδυς Ογαοία οἰαίϊο σοπίζατο, ττῖα πος ἴῃ 
ὑμμώοα τά νι" Πῖπηὰ φοπτα] πηι» ΡΙασία 

ὩΔΙΠΠ.ΠΊΟΓΙΠῚ » ἀπ σα πη, (0]ογ- 
7 Ῥτοπιρεϊειάϊπδ ΕΠ] πᾶ νἱγαΠι » ἦ ἜΧΟΙ ΠΤ Δηϊπλ] 

᾿ ηρίβοττίπιαπι, ΑἸ ογτατοπλ:παιο5 αξάοηι δά αιια- 
ἀγιπροηταβηραιο Πγΐμιι5 ἀπιας ξοίϊης 
εἰα[!Πς ραττορ:ἀπσςηι νογὸ ΤΠοτηηἶο 
εἰξ,α! ρυσοῖρυις δυτῆου οχετίς ντ 

πορϑεῖν, ἐδυωυ των ὄγτῶν πσϑϑς ναῦς πολ- 

λεὺς δλλήλοις Ἐχεξοηθεῖν.τεκ μεήσλον Ὁ) μέ- 

γίφον αὐτὸς ἐποίησε. γικηϑεὶς δ Ἐ γαισῖν, ὡς « 

᾿εἰχέτι αὐτῷ ὁμοίας φής τῆς δεωυαἰμεως,κα- « 

τοὶ τοῦχος 'τῳ πλέονι τού ςρατῷ αὐεγώρησε. «ς 

“τοιότου ψϑρτοι ζουτο ξυμξαντος, ᾧ σαφώ; 

δυιλωδίντος δτι" ἐν ταῖς νατ:σὶ ἢ ἑλλήνωγ ζ(ὡ 

ποραγμαΐᾳ ἐλρετο, πτοία τὰ ὠφδικῷτα- 

χα ἐς αὐτὸ πϑρεοῤμεθα , Κ Ἔριθμον τε νεωΐν 
πλέτον,ἃ αἰδρα φρατηλῶν ξιονετώτατον, τὺ 
πσδοϑυ μίαν αἰοκγοτοί του: γαῦς υϑμ γεἐς ἂς « 
τετρακοσίας ὀλίγω ἐλαίοσοις ΔΩ ᾿δύομοι- «- 
ρων: Θεμετοκλιέα δὲ ἀρ χοντα, ὃς αἰτιώτατος « 

ξ οὐ τῶ φενῷναυμα χῆσαι ἐῥετο. δεῦρ σα-- « 
φέςατα ἔσωσε τα πρραγματα" χρὴ αὐτὸν «ς 

δέρὸ τότο ὑμεῖς ἐτιμιήσειτε, μάλιςα δὴ αἦ- « 
δα, ξένον ἢ ὡς ὑμιοῖς ὕδόντων. πσοϑϑυ μίαν « 

᾿ Ῥυξῦια παΠΔ] Σἤογοτ ἰητογα ρα τίαδ. κὲ ᾧ πολὺ τολιμηροτάτζω ἐδείξα υϑι, οἷος, ἃ 

ο΄ χορ ργοσυϊάαβίο {ἔδυ Ογα οἷα (81 Θ9 ξ μϑι, χὰ 

Ἶρτ τς πἰξοζαταθο ποπηίηο νος οὔ Πηραϊαγί ποηοΥς ργοίςαμιμτὶ οἰτίσργα: Ἐχτογηὶς οπτη ας 
αυϊά γος νεηογίητ, Αἰδογίτατῷ δατοπ»οάπηαις ργα ξᾶτι Πα πὶ, ἀςο]αγαι πηι, 4α,, 

Ἐξ ς 

:-: 

« Αξία λόγου ὅδ ν] ἀξιέπαινοςο: 
β Πανυπαλαιαῖ τὸ κτ' Αμαζόγας,καὶ 

᾿ ϑεᾷκας,καὶ Ἡρακλείδας, φησίν. γ Τὰ 
ἐμηδικα] «εἰ γὺ ἐμιεγαλαύχοωυ οἱ α3-- 
ἄντ ὙΡΆς ἡ ΄ ᾿ κι, 4 ᾿ 

γαῖοι ταὶ μυηδιχο. δ Μὴ παντὶς ἢ μὴ 
Ἂ᾿ Ὁ , » 

παντὸς εἰπε, δίᾳ, τοὶ τὴ ἸΚ ἱμωνος ἔργα.τὸ δὲ" 
σερασκό ἑθα,ἐν ἤϑ4 αἰαγνωφέον. ε Οὐ 
παραντήσεως εἐγὶ ἔγεκα τῷ αἰτεῖν. συγνώ-- 
μείω, φησί, Τρόκινδαυ δῦσα] μετὰ 

κινδεκύν μια χέσοι ὃς τῷ βαρδάρῳ ἐν μαφφ- 
ϑῶνι,αϑὺ Ὡς ἑλλάδος κινδέμυ δ σαι.τειὶ δὲ 
πλαταιεϊς ἐασεν ὅτι ὕξερον παρε ίύοντο. 

ἡ. Πανδὴ μαι Ἴ καὶ γέροντες καὶ νέοι. 
θ Οεἷ ἔραν Ἰέοεν,ἐπέος,, δγεχωλυσε. 

, Τῴ πλέονι τῇ ὁρατοῦ ) λαξων τὸ πλέον 
ἥδορατοδ, κ᾿ Ἰοιότου Ἔϑμτοι ̓ϑαυμιωΐι-- 
κῶς τὅτο φησῖγ, λ΄ Ἐν ταῖς ναισὶ Δἦ 

ἐλλίύων 1 ἤγρωῳ ἡὶ βοήϑέα “ἢ ἐλλίωυικῶν 

ν 

“ρα γιμάτων ἐν τοὺς γαισὶν ἦν, μ' Αρι- 
βμμόν τε νεῶν  ἴαῦτα παΐτα παῤ Ἡροδό-- 
τῷ κεῖ τοι κατα διέξοδον. ν Δύοιωι-- 
ρῶν Ἴ αὐτὶ τῇ τὸ δήμαιρον 9 ὅ ὅδι δγᾳκόσται 
ὠξήκοντοι. ἥσοιν τὸ αἱ πᾶ σαι. τεπρακόσια!" 
καταὶ δὲ ἄλλοις, τεσρακόσίαι ὁ γδοήκον-- 

πε. πότο οὐ λέγᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸ δήμοι-- 
ρὸν δεδώκαμϑυ. ξ΄ Ἐν πῴφενῳ"] ἐν τῇ 
σαλα μῆνιν 

ξς.)ς 
ΕΝ 



[᾿] ἸΝΟΥ͂Σ 85 ἐν Μὴ ΒΝ δ εἴ 

» ὯΦ ὑμῶν κυ γἀδ΄ ἐδεὶς ἐξονδη, δ ὁλχὼν 

» ἤδη“ μέρρι ἡμδὰ δουλϑυόντων͵,ἠξιωσαυϑυ, 

» ὀχ λιπόντες τίωὶ πόλινρὸ τα οἰχεῖα ὯΔ ᾧ- 

» φϑείραντες, μη) ὡς Ὁ ΟΜ αὐξολοίπων 

» ξυμμαχων κοινὸν ᾿ ποξολιπεῖν, μηδὲ σκε- 

» δαεϑέντες᾿ ἀγοῴοι ἀδοις “ἀρμέοϑαι,δλ᾽ ἐσ- 

» βαΐτες ἐς Κα ἐ ναῦς,κινδέω θύσει ," ὶὺ μὴ) ὁρ-- 

» γεοϑέιδαι ὅτι ἡμὶν αϑδοετιμιθρύσοίε. ὧςτε 

» φαρδμ οὐχ ἥρυον ἀδοὶ ὠφελῆσαι ὑμαξ, ἢ" 

» τυχεῖν Οὐτου." ὑμεῖς «ϑρ γὸ τὐπὸ τε οἰχου-" 

"δύων Ὁ πόλεων, καὴ ὅχὶ τω Ὁ λοιπὸννέ- 

» μεαϑα!, γ3 7. ἐδείσευτε πὸ ὑρδιμ᾽ καὶ οὐχ’ 

» ἡμδμ Ὀ πλέον, ἔξον, ϑήσξυτε" ὅτε χϑευῦ ἥρδυ 

» ἔτι σῶοι, "εἰ αϑρελμεοϑε. ἡμᾷς Ὁ Ὥστ τε τῆς 

» λοίκ ἐΐσης ἔτι ὁρκκϑύνϑμοι., χρὴ αἰ τὴς τ 

» βεφχεία δἰ πίδὲ ϑίσος χινδυ θύοντες, ξευε- 

» σώσειμϑμ ὑμᾶς τε Ὁ μέρος, χαὶ ἡμοὶς αὐ- 

» τοις." εἰ5 πσϑοσεχωρύσοι ϑϑρ ασδότερον ποῦ 

» μήδω, δείσομτες,, ὡς τὖρ χαϊϑιλο 

ἢ χώρα, ἢ μὴ ἐτολιμησα δ ὕςερον ἐσξζεῦαι 

» ἐς Κι ναῦς, ὡς διεφϑαρυϑύοι, " σε εὲν αὐ ἔτι 

» ἐδὲ ὑμᾶς μὴ ἔχονζᾷς "γαῦς ἱκανας ναυμα- Ὁ 

» χεῖν, “δλὰ κα ἡσῶ χίαν αὖ ἀστώ πσδ9ε- 

 γώρησε ταὶ ποραγματα ἡ ἐξέλετο. " αῇ 

» ἄξιοι ἐσμὲν, οἴ λαχεδαι μόνιοι, χαὶ πσεϑυ- 
» μίας ἕνεκα, τῆς τότε, ὸ γγώμης ξεωέσεως, 
»Ὡχ τε ἧς ἔχονϑυ, τοῖς ἕλλησι μιὴ οὕτως 

»ἀγὸν ζχιφθόνως δξεκεῖαϊ ; χαὶ οὃ αὐτίω 
» αἰωύδε ἐλάζξουϑρ καὶ βια σαίνϑμοι, δλ᾽ ὑ 

» υϑὲ Οὐκ ἐδελυσείγτων αἰρο μεῖναι Χ χσδϑς 

» τὰ αἰ πυύλοιτα τοῦ βαρξαρου, ἡμῶν δὲ 

» ασδοτελϑόντων μ᾽ ξυμμάχων, καὶ αὐτῶν 

Ὁ δεηθέντων κἡὶ γεμόνας καταςῆναι. ἢ ἐξ ἀντ 

αυιιπι τούγα ἐππια τ πηι ἃ ποηγίης, 
ἰδπὶ οατοτῖς αὰ πος νέαις τοάαξες 
Ἰπ (δγαϊτατῷ, Παταΐπιιβ νγβοπι οἶς 
ἀο(ξτοη ἀαπα» τεηὶ ἕλη ἀγοηι ἀο- 
Πτιοπάαπι, ποῦν ἤσαζ σατο! (0 οἰ» 
(δείετατοση ἀοίογτος, ὅφαας ἀ Πρ ογ- 
ἢ φαΐ πῊΠ] (Ὁ οἰ ον αν ΕαΠΠοπχιίς 
ςοπίςοηῇς ἠφυίδεις ἀπ ουϊπηῖσα ά- 
οἰητο, πὸς νοδὶς φαὸά χητοὰ ΠΟ Ὶ 
τα ΗΠΠοτὶς ορεπιν Ππσσοηίοπτος, ἴτας; 
ΡΓΟβτοπΎΟΓ ΠΟῺ ΤΉ ΪΗ115 εἴτε ἂς νο- 
δὲς πος πποτῖτος ααὰληι νὲ ποσὰ νο- 
Εἰ: Ἰπηροττοπγι5. τη νὸ 5 1 ἀ 6 ΠῚ 
εχ παδίτατὶς ντδίθιις ργο οι σῶτος, 
ἃς ντ οι ροίτογά Παδίτατετῖς, οί 
4αληι τἰπηοῦς σ᾿ {πἰ5. ῬγῸ ν δὶς 
πχαΐτο Ρ]α5 φυτὰ τὰ ργῸ ΠΟΒῚΣ» αὐχὶ- 
Ἰῖο νομεῖς. " Ἰάςὁ τις αϊηηι ἰᾶται 
(Ἀ1ι| ἄπαγε» αΠΊρ τ ΠῚ Δ Πι{|5. 
Νὸο: αὐτο ἂν ντδο νδὲ α]1ὰ ἴλτπ 

-. 

“- [εσγουΐηγ59 
ντθς τγεϊτέζα το ξε- 
τ ἰαγὶ ργο ρας 
Ὡς ἧς αυιάςπι τὸς 
᾿Ἰιφιόγασπι ἕοςιο- 
ται ΓΟΩΥ ΠῚ ὨΠΪῸ - 
πόπὶ ἀείεγεγο, πὸ - 

υς ρὲ ὕγέε: ἴρας 

πρίαυτϊος ἐρῆς εἴα 
ὥς 5 νετὴπι. ςοη- 
[ς δ». ἀααιθις ρος. 
τς φάϊτς τ πος 
αυδᾷ ποῦ δοιὸ δα 
χηήϊαην ποδὶς τοῖς 
Ἰηἴοτις, πιςςξίςτο, 
τᾶφῃς ἢο5. ἤρα 
ταϊθο. δάτι νῷ Ὁ, 
νοδὶδ ἕω αυὰολ 
ἰ4 ςοηίςφυυτοῖ, 
εἰἴο, ρταιφἰςατημδ, 

ὁ Νναιι αιυπὶ δὰ 
ἔς (αι ἐἤ έτη. 
πὸ ρτγαιτὸ ξυἰ!ς. 
Ατὐ πος ἂδ νεδὲ 

ι, ἑαἰδὲ τῇ 

“- 

ΒοθογΟἤΠτατῖς ὃς ργιἀοητία σγατία», ἃ να}} 

οσαπτίθις νι ΠδῚ ργαοίομχις.  ΟἿ1Ο τοπιρυ:. 

οἰμίταδ ἐγατ» ρχοξοδεῖ, ργο Πᾶς ἰρίᾳ 45:8 ὅδπν πα] ος 
αυα οχίρια ρος οὐδε 5 Ῥογ σας 5.05 
σοπγιἰττοητο5» ὃς ΠΟΌῚ5 ΟΧ ράγτε ὃζ πίτεδαταγ » ἀνπι-, 
νοδίς (]ατὶ πὐτοις Οἷἱ ἢ χα Μοάᾶ «ἀρεεεονπὰ ν οδίς 

τατ ργοίε ει, ὃ ἂς 
οα τ ἐχιβθα ρος, 

ὃ ηοδὶς ὨἸυτοῖα 
τι Ποιπα15, τἰπγοητος ( ατοηλ τ ρει νἱοῆϊ ραῖτς 
πτοάτ: 111} ποιίεγα τορι!» αι Ρεροείπιι,, 
0 διῇ ροίξοα Αι Πδπχας οἰαοπα ἕν 
ςοπίςοπάογο,» τἀπαπατη ἀορ]οτγατί, 
μἰ ΒΔ πὸ ὁρουτηϊος απ νοβη οι 
(τὶς παι! Παδοητος», οἷα ρα ρηα- " ἀϑεδὰ 
το: τέίαας ἤης ςοχταπίης δά νοι ψπΡῚ 
Βοίιι οαἰπ|εε. “Οὐαργορτοῦ ἀϊσηὶ ς ΝΜόπης ἰρίτας 
(ἀσηας,] ἀοοἀπσηποιιπας ποίτα 85)» σε. Νὰ Ἰο- 

΄ 

μ 

ἍΤΟΤ αρ δᾺ ἄξιοι. 

αὔς ἰητοῦ- 
48 ρυϊποίρατα οἴιοπι ΠΑΡ Πγ115 ρο- βτοιαπβ νἱψεταν 
τἰλπλαῦ » Ποἢ τα πταίταπι ΟΥαοὶς ἐς πῤχῆς, θης, 
ὁ Ἰηθἰἀϊοίο : ααίρρε ἀποπι πὸπ νἱ 
{τπλπ5 δἀορτί» (ςἀ τὰηι νος το }1- 
αυΐᾶς ατθατγὶ ρογίς αι! γος ἄτι ι15,. δι. πάταγα σου 
ται (Ὁ οὐδ» ιιί πος αἀίογαητν ρτος Ῥεπιὸ ἤισιὺς νά 

τευ ιάς ἀπποῖν 

ε Οκχιοτὰπι οχ ἦρ. 
Γι τοὶ σοπάϊτίοης 

Ρέτάωυςετς αὐ μφς 
ΠΣ αῃ 

α Οὐδεὶς ἐξεήϑει ΔΆ ἄλλων μακεδύ.- 
γων ,»ϑεοσα λεΐν »λοκρώ, »βοιωτῶν,φωκίων. 

β' Μέχοι νεδι᾽ δ᾿ ουλϑυόντων 1 μέχει 
Ἤς πόλεως να. 1γ Διαφϑείραν- 
τις Ἶ τὸ δίᾳφϑείραντες τινὲς φασὶ τὸ δ[α.- 
φϑαρίῶαι ἐάσαντες, ἄλλοι δὲ παισλτυροῦ- 

σιν ὅτι αὐτεὶ οἱ αἰ ϑίωαϊοι αὐτιχά οὶ τίω 

πόλιν κατέξαλον, ἶγα μυὴ ἔγχε αὐτῇ ὁ βάρ-- 

(αρες ὡς ὀρμιντνρίῳ χεῆϑει «εὸς τωὶ 
ἕρμα δα. Αὐλως. πα οἰκεῖα δᾳφϑείρᾳαν-- 

τιςοούχ 53] τῆς πέλεως ἐΐλητῆαι,, ἀλλ’ 53) 
δὰ) σκδυῶν δ ἐν τῶςς οἰκίαις» καὶ τῆς ἀλ-- 

λης αϑειυσίας, ἰώ οὐκ ἰω διωατὶν ἰπεεκ- 

ϑέοϑαν,, οὔτε ἐν τως ναιδὴ φέρειν. τάχα δὲ 
χαὶ 73) κυγών καὶ βοσκνμάτων τἶτο σωυ-- 

γε ϑίωῶαι διώατω. δ' Προλιπεῖν] μὴ 

φρολιπεὶν ἠξιώσαμϑρ,αἰλλὰ βονϑῆσαι. 
ε Μηδὲ σκεδαςϑέντες 1 εἰς ἄλλας χώς-- 
ἔᾳς. ζ Αχρᾶοι αὐτὸς ἡ ἔϑϑαι 1 τοῖς 
συμμάχοις φησῖγε ἡ Καὶ μὴ ὄργι- 

εϑίω αἱ Ἰυιπὸ κοινοῦ, ἐξ ὠσαυδμραλλεὶ βον- 
ϑεῖν ὑμῶν τοῖς λακαδαμμονίοις. 8. Ὑμεῖς 
αδὺ γὸ 1 κατασκϑυη τοῦ γοήματο:. 
, Τὸ λοιπὸν ] χρόνου, 
ρεηβύεωϑε Ἰ εἰς βοήϑεαν, λλ Οὐἀκ οὔσης 
ἐπ] οὐκ οὔσης τῆς πόλεως͵ ἐν βφωχείᾳ ἐλ- 
πί δὲ αἱ σοὶ ἡΐρεις, ἢ ταὶ σώματα “ὝΨ αἰϑρώ- 
πῶν. μ᾽ Ἐὶ δὲ ωροσεχωρνσαιϑρ] οἱ ἀ-- 
ϑίωαἾοι προοσήλ)ουϑρ. 
ἄλλοι } οἱ 3ηθαῖοι δηλονότι; ξ Πεοὶ 
τῇ χώρᾳ Ἰέαυ δ᾽ δηλονότι. ὁ Διεφϑαρ- 
αϑμο; 7 αγλεὶ μιοταγαςφῆναι ἐς ἀλλίω χώ- 

κ Οὐπω- 

ν᾽ Ωεφρ καὶ. 

δφνγ, ὡς ὑπολιδὲς, π΄ Οὐδὲν αἱ ἔτι 
ἔδι τὸ ἑξῆς, οὐδὲν αὐ ἔδῃ ἡμιᾶς πιὰ χα-- 
κελαμιον οἷς ναυμαχεῖν. ρ Ναῦς ἱκα- 

νας Ἰδέκα γὺ εἶχον μόνας ναῦς. « Δλ- 
λὰ καῬ ἰσυχίαν Ἰάμαχητί, τ΄ Προῖ- 
-χώρησεϊσϑεοῆλϑε. ν΄ Αρ' ἄξιο; ἐσιδ ἢ 
ὧν ἐρωτήσᾳ, ἄρα, φυαὶν ἀξιοι ἐσιδῥ ἕγεκα, 

τῆς δρετῆς ἡ Οὖνν᾽ μιὺ φ)ον Εἰ πε τὴς ἀργῆς» 
φ Καὶ γώμες ξμωωέσεως  ἤγριὼν “ϑτρ- 
αμρέσεως. ἂν Πρὸς “ὰ ἱωσλοιπο Τῷ 

βαρξαρε 1 τρϑὸς τίω ἱσπολειφϑεῖσεν μά- 
χέω «ἕως γὲ κιυχοίλος μόνον ἢ λϑον οἱ λα-- 
κεδαμμόνμο. Ψ Ἐξ αὑτῷ δὲ ἢ ἔργου} 
ὀκ τῆς φύσεως αὐτῆς τῷ τροίγιαπς. λέ-- 

τ ὧν ψῤβρ. ὦν μρν ΠῈΣ 
σεῖται, 



ΓΙΊΒΕΒ ΡΚΑΙΜΝΜν 5. 
εχ χᾶο οοϑϊὶ ργϊπιὰπη ἔμπης ΠΠ Α δὲ τῷ ἐ 
Βυςσαίαψας ργοραραζε, ργσοὶραὸ τί- 
Τποσί5» ἀοίηἀς πομοτσίβ» ροϊιγεηὸ 

αι άεραταν στο. να] τατίς σγατὶχ Νέας ἀΠιρ 5 ὅν !- 
τδύκῳ, ΝΠ], δόκει, ἄρσιν ταταπι πορὶς οἴϊο, γτ χυσπὶ 

Τατίς ἤπια ἐπι.» ποππα]όίιε 
4 Ἰᾷ ἀοίοςεγαης δ ερογίπγας, νο- 
δὶς φαοαιίς πὸ ρεχίπάς ἤπλιι απλΐ- 

ὁ Ῥεροῆτο ἱπιρε- οἵ «(54 πη {πρὶ οἰοποπι δἀάιϑι! ἃς 
ἰξζο ἀϊςογάλητος," ᾿πτογ ΠΥ ἴῃ ἀτ τία 

ῬΟΓΙ ΟΠ το πλαγ, ἤδη ας 4] ἃ ΠΟΡἰ5, 
παά νος ἀεβοογότ Ν ες πα] ἀἸο πὶ 
εἴτ, αἰἰαίιοπη 41] ἴῃ {ππυπγαπι ΡΟ - 
σα] Π} ἀοάιπισατυγ » σία] οτς γε ἶτα- 
τἰδας {ἰδ αι οηίαπι νὸς σποα; [4- 
ςοάα τοι" οἰαϊτατίθιις ια της ἴῃ 
Ῥεϊοροποίοναἀ νοἰγαληι νυ] τατοπι 

ς Ουδά ἢ τυῖῖ σοηε{τατί5» ργαε {5. “ Ἐπίπηπεγο ἢ 
ταν αἰ ρρβϊῶρα ἴῃ ἱπηρογίο αι οδτίμ ας, Πδέϊο- 
Ρτἰπείρατυν, δοποὶ ΠῈΣ ΡοΓί ογα ΠοτΊς5»1] βπΠΠπτὶς ἐπα! ῇ, 
ποτὶ οὐϊὰ γοδίς )ῃςπηδάτηο ἄτΠ Ποβίντροτε φιοά 
᾿πρύξη ον Ρτοβὲ (οἰ πιι5) Ποη τηίΐπιις 4πᾶ πος 
δος. [εἰπγας ρτς- [ (Ὁ οἷος ἐστ γ; σΟ ροΓο πη Πΐσιις δας 
ἐεβὸ νος ποῃ ποι ἐπ ῃροχϊοία ἀοπηίπαγὶ» δὰ ν οἰ τὶ ρο- 
Ὧϊι5 βγάμεβ δὲ ἴπτ. “1. .. μος 
υἱίος (δεῖς τα. ΓΙ ΟΠ] δά γε τὰ πος ΠῸ5 ἱπάϊρηδηι 
τος ξα 8 χη ὸην δο ἔς οἴτα5 Το ας ἃ πχοΥ ρας ἢα- 
ποῖ ἐρῥδηρδίῳ πλάτες Δ᾽ Πογγοητοπι, ἢ τγαάίτι πὴ 
τατος ξαΠΠΣ ἀπε ΠΟδὶ5 ἀπροσία {ςερίτππς» πες ἰά 
ἡπηρετίογε ἐοπηΐ- ἄς ρο ΠῚ» ΠΊΑ ΧΙ Πΐ5 τοθι5 ςολῶ, 
ἩΙΝᾷ ἜΒΗ βοπούο, Πγοτιινδς ψεηίτατς, Νοςς νο- 
τὸ ἀἰπυίςαπάϊ, γὸ τα ]!ς (ΔΘΣ] ρεῖπηΐ αὐτβούςς: σαὸά 
Ὑ ΤΗΝ ὅδε: (ςπῖροσ ἐλίτατιπι ον νε ἱπηθες!]- 
δ ἢ τοζορτῇ ΠΟΙ ἃ ροτξειίογς σοογσοζοταῖ» ααδά- 
τ γε ἐπιδεο ον σις ντ ΠῸς ἔα οἰ ηγι15, δ ΠΟΙ γα ορί- 
ἀΡοΙομαΟτς ΚοοΣ ηίρῃς ἄρῃ {0515 ὃς νοΡὶς νίάς- σεάτατ, Ετ σθαι : ἴῃ: 
" πος ἱπιροτίο ὩΊΠΓ » οαΐομπις (δέξατί νι] τατοπὶ 
ἱ 8πος φοπίερα- μα τοΏι5 {πΠπἰτίαΣ Γατίο ρογπλιίῆς. 
ΤῊ 5 5) 1 ΠΔ τ 4 ΠῈ Ν 
γοδὶς γαίο; νἱάς. ΟἸΔΠῚ Γατίο ΠῚ ΠΘΠΊΟ νΠ412ΠῚ 
Βάσιυγ : υοδά ἴτᾳ γι Πτάτὶ ργαροίμίτ» νε οὐδ ατδηη 

τ φοαιπιοά! ταιίο- ἢ ἀπο Ξ 

πεπὶ ἀμπζεητεθ» ΠδῚ οσςαῆοηςοπι ΡΪας αἰχμα! νἱ 
ροεῖς υαά «- Δάρηςζοηα ργατεγιίττογος. ὈΙρηΐ- 
4ητατίς ντἰ ποίη, ας 11 {ππὶ ἰλάς αι Παπηάπα 

δῖ πΠόπλο νῆ- ΕΕ 
ἀρά τε νεῖ, γα Πάταγα νῇ δά Α]Πἰς ἱπηρεγδῃ ἄτι, 

ἢ 

541 
δὰ γι 

ἔρορυ κατηνα[καίαϑημϑυ ὥς Ὧν “ 
ασδθαγαγεῖν αὐτζοὶ ἐς πόδε »μάλιςα νϑμ “ 
“- Ἶ ὧν 3 ᾿ »νΝ ὦ β. " αἰπὺ δέοις, ἔστειτα δὲ ἃ τιμῆς, ὑφερον᾿ 1φ “- 

3 77 .᾿ 3 3, 35] ὠφελείας καὶ Οὔκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδύχει ἐῇ, ἐς 
τοῖς πολλοιὶς ἀπηρϑημϑμοις ,Ἶ χαὶ τίγων χαὴ «ς 
ἤδη Σστοςαίντων χατεςρα μένων "ὐμδν τε «- 

ἌΥΨῚ ε ! ἐε ΡΜΡΙ ! ἡμῖν οὐχέτι ὁμοίως φίλων, δλλ᾿ αἰ πσυπῆων ἐς 
χα Ὁ Κα 

φόρων ὄντων, “αἰένζᾷς χινδεω δύφν. ἐς 
δ Νὴ αὐξ οῦν ΣΝ. 

χα) γὸ αὐ αἱ Ὥὀ)΄οςαῖσης πσϑὸς ὑμεῖς ἐγί- ἐς 
γνοντοπῶσι δὲ ἦ αὐεστίφϑονον, τὰ ξυμφέρον- «ς 

Β τα" ἣν μεγίςων πέρα χινδεωίων " δ πἰϑς-- ἐς 
᾿ Ἐφ -" “-« κφ5 ! γι. οϑου.᾿ ὑμεῖς “ρέου, ὦ λακεδοι μονιοι,ζας “ει 

τῇ πελϑποννήσῳ πόλᾷς "Ἐχὶ Ὁ "ὑμῶν ὠφέ- ὡ Ὑ' ὑμδν 

λιμὸν κα ταςφησείυϑμοι ἐϊξηγείαϑε" " χαὶ εἰ « 
, , ,, 

τῦτε τιον μείναντες Ὡ19) πόρηὸς “" ἀπή- « 

ἄϑεοϑε ον τῇ ἡγεμονία, ὡς τὖρ ἡμεῖς, 6) ἰσζκεν ες 
"3 τ ε "» ᾿ ἢ ᾿ν 

μ᾿" αν ηοσον ὑμᾶς λυπηροῖς ϑομϑροις ἼΟΙς ἐς 

ξυμμαλοις , χαὴὶ αἰα [κα οϑεγίᾷς αὐ ἢ ἐν 
2. 51} 

γᾳ 

᾿εἰκρωτὼς, ἢ ἀὐρις χινδοω ϑύφν. οὕτως οὐσῆ᾽ ἐς 

ἡμεῖς ϑουν κα φὸν σα σὲν στεποιήκαι ϑῳ, οὐσὴ᾽ ἐς 

Ω ἀποτῦῷ αὐ, ϑιοφπτείου ξφπου, εἰ Ὄὐρχζωώ τε ες 
Γ᾿ δὸ ! ἐδὺξ ί ξ ᾿ Ὁ ἄ 20 δ) δὰ.» 2|58ὲ μδρζω ἐόδξαιμεθα, ἢ χαὶ ζχω- « πλῷ 

τίωο μὴ αὐφυϑυ, αἰ σοῦ Μ μεγίζων γκῆ- ἐς 

ϑέντες, ἰιυοῆς͵ καὶ δέοες, χαὴ ὠφελείας" οὐσ᾽ ες 
αὖ ποοϑτοι τῷ τοιούτου ὑπάρξαντες, δλ᾽ ες 
εἰεὶ καϑοςῶτος, τὸν ἥστω «(το πῷ διωυα.- « 
τωτέρφυ Ἶ κα τείργεοϑαι ̓ δ άξιοί πε ἄμα ες 
νομίζοντες ἐ4),χαὶ ὑμῶν δοχοιοῶπες, μέχρις ες 
οὗ" τὰ ξυμφεροντω λογεζόνϑροι, πω δὲ- ἐς 
χαίῳ λόγου “ γεῶῦ χθλοϑε" ὅ ὃν οὐδείς πω, ες 

ῳ 

τυχὸν ἰοώϊ πὶ κτήσαοϑει »νἃ “ϑ9- ες 
εὶς, τῷ μὴ πλέον ἔχάν ἀπετραπετο. ἐπαι- ἐς 
γῴοϑα! τε εἴξιοι οἵμνες χϑησουνϑμοι “ πῇ ἐς 
αὐ, ϑεφπείᾳ, φύσφ ὥςτε ἑτέρων ἀρχήν, ες 

« Ὑπὸ δέοις 1 βαρξαρε."γριω δι κα- 
κῶς παϑύόντων ἐν Τῇ ὀρ χὴ ὑπηκόων. 

β Καὶ ὠφελείας] ἢ φόρου δηλονότι. 
ο΄ γ Καΐπνων καὶ ἡ'δὴ ἡ ἴχῦπα διηγεῖται ἐν 
᾿ς ἥρ πεύγηκοντα το δ᾽. δ᾽ Καὶ δίαφορων 

ὄντων Ἰέχθρων. καὶ ἐκ αὐ ἡ λϑυϑεμωντο"ὡς- 
τὸ ἐκ ἡδίκοαυ. εὐ Ανγέντας] δἐπολύστω- 

τας. ζ Ανεπίφθονον ἀ μεμμηῆον. 
“᾿ Τῶν μεγίςων πέρα] ζαυτὸν εἰπεῖν, αὐτὶ 

42. ἵνα μυὶ ἐμπέσῃ εἰς μιεγίτοις κινδούοις, 
Π Ἐὖ ἤϑεϑω κα λῶς οἰκονομεῖν. “Υ- 

μεῖς γρεῶ ὦ λακε δαιμόνιοι] πὸ εἴκαλού-- 

τς λδμον πῆς ἀϑίωαϊοις, τὸ δουλώ στιύσω ποις 

φυκιμιαίχοις,, αὐϑυποφέρει τοῖς λάκε δαμικο- 
γίοις. ᾿ξ, γεῖϑω "ὦ λέγᾳ καὶ αὐτοιὶ ΓΝ ΠῚ Ἵ 
ΤΕ, δι ον εν 

, «ὑπις ὠφέλιμον. κ Ἐπὶ τὸ υμάν ὠφε- 

λημον ] τίω ὀλιγαρχίαν αὐτοῖς φησὶν ὠφέ- 
λίκου. ἃ Καὶ εἰτῦτε ἱπουμείναντες } 
δπὸ τῆς μυκάλὴς δηλονότι. μ΄ Απή- 
χθειϑεγοΐ γὸ δρχοντες μισοαῦται. φιλελδύ- 
ϑερον γὸ τὸ αἰϑρώπινον. ν ἘΪκρατῶς] 

ἰουρῶς. ἕξ Καὶ ζαύτίω μυὴ αὐξηιδυ ] ἐ-- 
λαδοῦῶμ. 4 Καὶ ὠφελέϊας] ὦ Σρχήν 

δηλονότι. π᾿ Κατείργειϑαι Ἰκατέχεασαι. 
δρίχεϑου. » Αξιοίτε ἅμα ] οἱ νοις ἣ'' 
λεγριῦμων, ἄξιοι τοῦ ἐργάν καὶ ὑμῖν αὐ... 
τοῖς ἐδοκουμδρ » μέχρις οὔ τεὶ συμφέροντα 

λογιζόμδρμοι ἡτε᾿ Τυτέςιν, ἐν τῳ πενλαζον- 
τι χρόγῳ" γαῦ, ὧν τῷ ὀνεςτῦτι χρόνῳ, τα δι-- 

καίω λόγῳ χεῆεϑε,, τῷ τῆς ελδϑυϑερίας δ] 
ἐλλίωζων δηλονότι " κρίνοντες δίκαιον ὑ- 
παρχέν γωῦ ἐλϑυϑέροις ζῇ) τοιὶ ἕλλίωας. 

ιω 

! 
σ Τὰ ξυμφέροντα 1 ὑπὸ κοινοῦ τὸ γιῶ, 
καὶ δηλοῖ ἐνοῦϑα παρῴῳχημϑμον χρό- 

νοῦ. τ Διχαίῳ λύγῳ 7" δύκομον λό- 
-2.} λέγᾳ τίω ἐλϑυϑερίαν Δ ἑλλήνων. 
υ Νωῦ χρῆτϑε 1 ἐνίαῦγα τὸ νωῦ ἐνεςῶτα 
χκόνον δηλοῖ, φφ ΟΥ οὐδείς πω 7 ὁ 

γοϊξ ποιοῦτος " ὅντινα δίκαιον λόγον οὐ-- 
δεὶς πώποτε πρφιρίνας , ἀπισραπετο τῇ 
πλέον ἔχειν τὶ κτήσαοϑαι. τὸ δὲ μυὴ πε-- 
ο«ἤῶς κεῖται, εἴ κὴ σιωηϑείᾳ, ὡς καὶ 

“ὐϑῷὶ Δημοοϑένει πελλάκις. 
χ Ῥαρατυχὸν  “«ἰὐρᾳτυχόντος. 
Ψ Προϑεὶς} τπεσϑιμκήσας. ὦ Τῇ αἰ- 
ϑρωπεία 1 Τῇ παρεποιάμη τῇ αὐϑεωπείᾳ 

φύσει δῤγᾷ, 

(6.11. 



φ2 
» δικαιότεροι ἢ χτὶ τίω ὑπαρχουσὸμ διωυα.- 

ΕΣ ΡΥ Ἡρ Υς, ι 

35 μεν “ὅρωνται. ἀλλοις Ὕ ὧὦ ον οἰδμοεϑαι χα 

»»" αὶ μέτερᾳ. λαξονίας " δεῖξαι αὐ μάλιςα 

» εἴτι “μετειάξομδυ" ἡμὴ δὲ "ὁ ἐκ τῷ ὑλτάφ- 

»» χριῖ ἀδοξία φσλέον ἢ ἔπαινος Οὐκ εἰκότως 
Ζ᾽ ὑδὸ ῃ δος “ 

3») ΕΞ ζεςη." χαὶ ἐλαοσούκϑροι γὸ τ ταῖς ξυμ- 

»»ζολαίαις Ὡρὸς τοις ξυμμιεί χοῖς δίχα)ς, " αὶ 
φιείω 0»"» φονε ΄ ͵ ͵ 

»» ν᾿ ἡμῖν ἀὐδθις ον τοῖς ὁμοίοις νόμοις πριν 

»»σόρτες ᾷς κρίσφς,,᾿ φιλοδιχειν δυοχοῦμϑι. 

3: πῖκδὲ ,» γα δεὶς σκοπεῖ αὐτὴ, “τοῖς Ὁ "ἀλλοθί που Β 
ἀλοδῖπου ΄ Ἔ “τὰ ΑἸΦΣ δ ἐς ον ι ὶ 

»» ἔγγοισιν ὥρχγίω, χα ἥοσον Ἢ β(Θν ρος τοῖς 

»» οἰ πσηχϑοῖς μετοίοις οὖσι, διότι πα το "Οὐκ 

32 ὀνειδύο- "γᾷ δίξεται. βιαζεῶς “ὃ οἷς αἱ ἐξῇ," διχα- 

τ ζεῖ, οεεῖὲν πσξϑοδέονται. οἷδὲ, ἢ" εἰθισμένοι 

»» Ὡρὸς ἡμαξ στὸ τῷ ἴσου ὀμιιλῷν, "ἣν ἀ δαὶ 

»» ὦ μὴ οἴεα ῖ, “οἶναι, ἢ γνωμηγἢ δεωα μὲ τῇ 

» δ Ὁ Ὡὴρχώω , χαὶ ὁπτωσοιοῦ ἐλφοσωθῶσιν, 

»»8᾽͵ τῷ πλείονος μὴ φερισκόυϑροι, γαίξαν ἐγρυ- 

»» σιν, Ἶ δρλαὰ τῷ οὐδεοιξ, χαλεπώτερον φέ- 

3) βουσιν τὴ εἴ Ὥστ χοξϑτης ἀὐποθέμνϑρμοι πὸν 

»»γόμον͵ φανερῶς " ἐπλεονεκτέμϑυ. ἣ ἐκείνως 

»»δὲ οὐσ)’ αὐ ὠδιὶ αἰτέλεγϑν ὡς οὐ γφεῶν τὸν 
ἘΞ, »»ἤοσω τω χραπιῶτι «ἰπσοχωρῷν. ἀδικού- 

1 αδικοῦς μϑμοί τε, εἷς ἔοικεν, οἱ αἴ, ϑρωποι " μᾶλλον 
ἀδας, ὀργίζονται, καὶ βιαζόνδροι. ὃ μϑὺ γὸ ἰπὸ τῷ αὔϑοωποι, ἀμπ ἃ δ ᾿ Ἔν “Ὁ 
ὡς τοῖκε, »γίσου, δῦχει πλεονεκί φοϑαν" τὸ σὴ Ὅσο τὸ 
μμαλον 

39 χρείἥονος - κατανα ἶν χαζεοϑα). Αἰὐπσὸ ,ϑιῦ 

»» τῷ μήδου δεινότεροι τούτων πάσρντες ἡνείς- 
39 εἭἡδὲ ἡμέτεροι Ξρχὴ, χαλεπὴ δόχεῖ 

᾿ Ἦν ᾿ ; »λ 1. Ὁ 
29 Εἰ). εἰχϑτως" τὸ πα δον "ὃ ει βώρυ τοις 1) 

»»ὑπηκόοις. ἱμῷς γ᾽ αὐ οιων ὃ εἰ κα ϑελόντες ὑ- 
"-" ᾿ ἢ « 

5) μας ἄρξαιτε,ταγᾶ αὐ 7. δυγοίαν, ζὼ ΥΣΣ ηὐ 
᾿ ͵ ᾽ ͵ ! ᾿ 

»»ἡμέτερον δέος εἰλήφατε, μεταξα λοιτε" 
Ὰ ᾿ Ε : Η - - ἔ επς 

τὶ ργαίςητί ργαπδητα ἱπηρογῖο. Οὐ νος οοτίο ἀοπηίηατα ποῖγο ἱρῇ ἀοπηΐπᾶ- κπρονιος 
το πη! ἷ8 Ὀς ποι] ςητία» ιᾶ πγοῖα πο ΓΙ σοι γα ΧΙ βοὴ τπα] πο] οπτίἃ Ὡχυζάγοτασε Ὁ 

ΤΗΥ ΟΥ̓ ΌΙΠ15 ΗΕ15 Τ1Ψ 
Αἱ αηυΐογες οχείτοσααξ ἀλη ἱρίιπὶ 

ἱπυρεχίαπι τα τ, Τὰ 40 ααὴπη πιο- 
ἀο[τὸ πος φογάγηιβ » {1 τ ἀγθιττα- 
ΠλΠΓ ) πηαχί πηὸ οἰϊξοπάσγοης Π48] 
Βοος ἐπηρογίιπι ασοίρεγοηῖ Οὐδη- 
αιαπι οχ ποίτγα Ἰοηίτζατο ( απο ἃ ἴῃ 
ἀϊρηιιηι οἰ) ας ἀοἀεοοτίϑ αἰομ- 
πλαγ ααὰτη ἰαυἀϊς. ἡΠαμίάοπι απὸ "ε δε σίρρν κπρντο 
ἰπ τοόθις σοπιγαῃ ἢ ἀἰς δι τ ἐπι οἶδ ἢ ΜΆχαν τειν 
ἀαπο ἱπτο πὸϑ ἀπο {ΠῚ νταηταγ» αἀμοτία5. (Οοῖος 
(φιοᾷ ποδίν σοητατηο ΠΟ π εἰ) ἐμάϊειὶο, εἰμιεας 
ταπλοη Περὶ ρυταπιιποσας οο- δρῶ ΤΣ ἐπ κας 
ταπ φαριᾷ σομ ἤάογας ΔΙ τος φιΟΥ". το5.» Πειρίο εἱς 
σα ας αἱ γογατη ρου πταγνααο- ἐκ βδοῦ ἐδ ὦ τῇ 
ταμα νὰ αϊίαις (ς πηϊῃἱ πιὸ ἰο ἘΠῚ τας ἡ ἐυά οτίπμεπ 
ρύαθοῖ οὐρα τυ οέζος, ἰτὰ αι ητὸ ποη γέψοτδις 
ἃ Π]Π|ς νἱεαρογάτειγ, νἱ οηἰττ οὔ οὐδ απ πρεείαμη Βαδόι, 
ποχίϊςπ οι ἱπά! οἷο» Πδ1 ἀροπ ἀῶ Ρὰ. εὐίαπι αἰϊοαυὶ. 
της. Αὐ ΠΟΥ̓͂ΤΙ (0 οἱἱ, σομίποτιιάμηις παπὰς ἐν ὌΝ ἜΝ 
ποδιίτα πη εχ απιοροηάϊ, Παπίᾷ τῆν ΤΕ: βου τα 
γε] φαβδτα!άσαπᾶας ΠδῚ ἀοτγαξει!γ ῥοτοίδας εἰ νέην ἔς 
εἰ νεῖθο ξιδόνς ρύορτογ γατίοτς ΠΕΡ ΡῊΣ 
ἱπιροτῖ» φιοὰ ορίπίοης ἰρίοτῇ ἀθ- μαθδει χολ Γαθιοῖα 
τταϑιπη πὸ ὁροστυς», πο μαῦεης δον μεν ζρνν ὐτρς 

Ο ρτατίδην αυὸὰ ρις ἐγορτᾶ Πθὶ ποῃ μάμο: τ μν μα 
[αογϊτοίοα {Ππ4 πχοάϊο ἀεοῖῆϊς σὰ Ὁ 
αἷτις ἐογῦς απ ΠῚ ἢ αὖ ἐπίτίο ἰοουπι 
ποι ἴπγο, (οἃ δρεγτὸ γαρδοίζοῦ ὀρ ς γεν 
{ξπλι5. ῬΤαΠπς δηΐτη {Π| πὸ Βλζοῦς. ἔτι ὀρ τα 
φυΐάοπη οὔτγα πος9 διηῇ ΕΠ τοῖδῃ- ημι ἐπὰν μολοα 
4ύληι 5 πὸ ἔοτος ἰδ ο Π]ΠἸοτί ἀς- ἐϊχίπενι 4αΐη ἰη- 
τγοέξατς ἱπηροτία {προτιοτίς, Ατάμς Κ Ποτέ Πραιοε χρλρηκοὺς σα νον κρστο ΤΟΙΣ φοάεγο ορογτεαῦ, 
ἡ ποπλίμο ἰῃ ἀρ τὶ ροτίας (ο]οης Μαρίίαις νἱάεη- 
φυΐθιις ἰηἰασία τη ζογίαγ» ΠΊρῆς οτο- [αγ πα βηατὶ Βο-- ; Α : ΣΥΚΗ͂Ν πνίης5 α ἀσπὶ ἰηΐα 
ἀϊπχις»αυὰπι αιήδας νὶς. ΝΑ ἔ{ἀ0]-- τα αἰβειιπεαν 
ἄλγε αυίάοην αἰαὶ» Πρ ΙΗ ςαῦ 1{- φυὰπι 4άμπι νὶς 
ἵτης εἴϊο πιτὶς πα υαδάμτάτοτη : σορο- ΜΉΝ ΤΣ 
το νογὸ  ΠΠς εἴς {προγίοτεη. Εό- ἐπροτενο ἢ ἼΠῚ 
4πς φυι αιγοοίογα (Ὁ Μοάο ρα- ΡΑτὶ ἢ τοπάϊεο: 
τογοητα ΓΟ ογαθαηῖ : εάοτη ππῆς πα δον μὴν 
ποίζγαπη ἱπηρογα ἀσγαπη ν ἀεταγ. νηάοταγτας χαρά ἃ 
ΠΟ4; ἱπιπιογιτό, [ἘΠρΡοΥ επίτη Πρ ἀϊ ἐπ τας ΜΡ 

ἐν ΣῊΝ : 

͵ 

« Αλλοῖς γ᾽ αἰ Ἰάορίςως μδὲ, εἰς τοιξ λα- 
κεδαιμμονίοις δὲ αἰν ἥττω. β' Ἡμέτει- 
εα ἡ μέτερᾳ φησὶ τίω ῤώ. γὙ Δᾶ- 
ξαι αἵ μάλιφα δηλονότι βιαιότερον δρ-- 
ξαιτα. δ' Μειξιαζοιᾶρ 1 ταπεινοί 

ἐσμᾶν. « Καὶ ἐκ ῷὸ δηιεικοῦ 1 ἐκ τῆς 

μἐπριότητος. ζ Καὶ ἐλααούμϑροι γ] 
«ἰδιχούμδμοι. ζημωούμδμοι ἐν ταῖς σωυαλ-- 

λαγα αἵιχαῖς χεέαις , κα ϑὺ οἷ ἰσοῖ, μίας 

δικαζόῥδα «εὶς αὐπιδ, καίτοι δωωά.-- 

αδροι ὡς Ἔῤχοντες ἔχάν τὸ πλέον. γ, Καὶ 
παρ᾽ μιν αὐτοῖς τὸ ξῆς, χαὶ ἐν τοῖς παρ 

ἡμῶν ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες ταὶ κρί- 
σής, φιλονεικεῖν δοκουμν. 8. Ἐν πῆς 

᾿ παρ᾽ ἡμῶν ὁ νόμος. 

ὁμοίοις νόμοις Ἰδμοίοις νόμοις λέγᾳ τόν τε 
ξένον καὶ τὲν πολί τίω. ἴσος γὸ ἀμφοτέροις 

4 Φιλοδυκεῖν ᾿ἐχῳ- 

μμῳδοειῦτο γὸ οἱ αἰ ϑίυ"αἾοι ὡς φιλόδηκοι. 
κ Αλλοϑί που ἔχοισιν Ἐρ χέυλ Ὶ δ] πίρσης, 
σκύϑης. Δ Καὶ ἥοσον ἡμῶν 1 αὐτὶ 
ἐδὲ ἥοσον. μ' Οὐκ ὀγειδηζέτω Ἰποξυφέ- 

ρέται. οὐκ ὀγφδίζεται τὸ βίαιον τὴς δρχὴς 
παρ᾽ ἄγλοις, αἰλλὰ μόνοις παρ᾽ ΔΕ ἡ 

ν Δικάζεϑω 1 αὐτὶ ἠξ δίκαμα ὡρᾳ ἥειν 
“οσεὺς τοιᾷ ὑπηκόοις. ξ΄ Ἐ ϑισμᾶῥοι] δι 

πύτων ἔδᾳξε τὶ ἀσοίγιον τὴς ἀδικίας. ὁ δὲ 
γοῖξ τειῦτος » ἐαή τι Ὁ το πάθωσι παρ᾿ '- 

μιῶν παρ᾽ ὃ γομάζοισιν αὐζοὶ μὴ δίκαιον ζῇ), 

7 ΑΥν δον ἢ 

ἀγανακῆβσιν. κἰἐκ ἔπε ὃ τὸ δύκαιον, αἰλλὰ πὸ ̓ 

παρ᾽ ὁ ἐκεῖνοι γομέζεσι μυὴὶ δἔπα)ον. ὁ Ην 
τι χρϑϑοὶ τὸ μὴ Ἰέαν τικωϑϑᾳὶ δὶ ἑαυ δῇ! δόξαν, 
διὰ Έ ὑποί ρχουστιν ἡμῶν δρχέω, ἤλόγῳ, ἢ 

ἔργῳ νημίτωσιν ἐλαῆο ϑίνδαι!. π Αλλὰ 

Φωνδεβε] λόπα ἡ ὑαβ᾿ ἵν να δ νδεῦς: 
» Η ἐνπὸ πρώτης Ἱ τὸ ἢ, αἰτὶ τὸ ὡς. 
σ᾽ Ἐπλεονεκηἠμδυ] κΤ' τὸν  Σῤχῆς γόμοντος 
τ Ἐκείνως σ᾽ οὐδ᾿ αὖ 7 δ δὲ αὐτὶ ἣ ὡῥ. ̓ 

υ Μαλλ ὀργίζ 1} δια το, φνοὴν, ἐργίο. ; 
ζοχ) οἱ σύμμαχοι, ἴπι ἀ δυκεῖδχ νομί οισί δ ζ 
εἰχὶ ( ἀζεῶχ, ἴσοις ὃ ὑμῶν αὐτὰςὸ ἀῤχὴς ̓ 

ἄχοιϑρ.. φΈῈ καϑελόγτες Ἰχυθϑικαγτιύ )" 

καϑεῖλον γ αὐτῷ τείχῃ οἱ λακεδεα μιόγιοὶ. 



ΓΥΒΕΚΡἈΆΙΝνε τ 
ἢ - ο ἔν. : 

διν ὑὐενί κοτε ἢ το λάρτους τοπιραδ, 4! Α “εἰ οἷα αὶ τότε κὐδϑς τὸν μῆϑὸν δὲ ὀλίγου «ἐ 
ῥοῖς 4ὺο αἀιες. Δ “ΠΟΓα5 Μοάος Ῥτάβα 5, ἀοοἸατα- ἡγησοίυϑιοι ἀπεδείξαπε, ὅμοια ᾧ γεοῦ γώ: 
ἴὰς Μεάυαιν σγ4- {εἰ5»οἰ(ἀ6πὶ Πηλγ Πα ἀσποίςοτοτίς.ν ε- ᾿ ἘΡΉΜΗΝ τε 
“:ς Ῥγα βιϊῖ 5 φᾶ- {{γλ ςῃΐ πα ἱπίξίτυτα ας ἸΙορος απ] ἃ-ὀ 49. ἄμιμοτα γὸ τάτε "χα ὑμαξ αὐζες «« 

γόμειμκοι τοῖς ὠλλοις ἔχετε, χαὶ ἀδσ ὩΣὰ 
ἄς δὲ πῆς φαΐφρ ... ἀπο μων ἀι εεηϊετετίς, ψας Πῖς πος σοΠλπηηἰ ατίς, θγατουοα 
ἢτα «αἰαὶ ἐπβίαις αυϊίαυΞὰ νος ἀτχ πιἰττίτατοῖς πος. ἕχαφος ἐξιών, οὔτε “ τούτοις “γοῆται, οὔ. οἷς ες 

δε πα ας μαρεας ας οἰάογὰ ααΐδιις ἀητοα πο Υῖθι8, ΡΒ ΝΑΝΝ Ἧ ἡεβοδλϑδαιον ᾽ 78 
- αἀῃχονηιίαιᾳ; ΠΕΖας 4Ο ΡῈ το Πα Οταοία, ντὶ- ον τ ββμρᾷ λας πλόνμα ἡ μρρερραρλθ ας ὥραν 
ὍΝ τ «Ἥ ταῦ, Οὐυμαργορτοῦτάσμαῃη ἀδγοθιις διὼφ, ὡς δ «ὐξβεαχέων ᾿ὑχαὶ μη ὀνλο- ἐς 
οἤαίερτ Ὁ ΕΑ { ᾿ ' Υ ᾿ πε μονάμκ ΠΟῺ οχίραίς, ἀἴα ἀο] δογατο: πόας σόζαὶς γνώμαις καὶ ἐϊκλημασι πειοϑντες, « 

οἰκεῖον πόνον ᾿,τσϑ ὁεϑηοϑευτῷ δὲ πολέμιου γὸγ ες 
ΐ τῶι ᾿ ἐν πὶ ᾽ Ἰο δ λοχό᾽ δε 9) αὐὸ᾽ ων ὡκε “μένα ἐς 

͵ ͵ ῖ 3 Β παξοόζργνωτε. μιηκονόνϑμος γὼ φιλῴ " ἐς ε« 
! ᾿ ' . ὑδον τύχας τὰ πολλαὶ ' πὐξεςα αϑα, " ὧν ἴσον τε «- 

ποαας δ ντίζογο ρον ἃ ὍΝ Ἀρ' τ ΔΝ πεᾳ; “Πὲς φυίδυς ΔΙ ΠΟ 5 ΠΟ Ὁ ΠΕ 115 οΥ πιάτα δά; 
τοιιαυα τας (ἐς Παβ τες, ΡΓορσίμπι ἰαθογεπὶ 

» 9 ΓῚ Ἃ ΝΛ ἐ , »} " ͵ ἀπέχομϑι, ἴθ ὁποτέρως ἔφτῃ, οὖν αὐῤὴ- ἐς 
"ὦ ] γ! τς ὦ λῳ΄ χινδχω δύεται." ἰέντες τε οἱ αὐ, ϑρφποι ἐς ὌΣΡ 

3. Ὁ ἘῚῸ ! ! ἐς ζὅν πολέμοις, ἔμ ἔργων πσδότερον ἔ- «« 

ντι (οἱςτ, ΡΟΣ λ Ὰ 
ὁ χράκθητϑειΝ οδὶς δ ἀεϊρατῖς:  ἀτάμς Παΐτις δ οῚ]  ἰποοῖ- 
Ἰὴπιροπατῖς. είν τι ιᾶτιη ἢτ.» ΡχΙα αυα τη ἰηστο- 
Ἱπιροετοτί5. 7γεί, Φ|χγηἱ , οοηἤάεταιο. ΒΟ] ΟΠ ΠῚ 
Ἰπυεηαεὶρ. Ἐγαήα ἤ οὐμνίος ἀν 
Φίάεραν ἐεκηΣ ἀϊυτιΓηΐτας οἰοτ Ρἰογδίαιις τὸς ἕοσ - 
πρόϑη.ϑε. τιῆτίς οδίΐςετς. Α υίθις5 ἐοστατς 
ς Εε αυὰπι ἴπο- γεγίγῃς φημ] τοῦ αὐίιπημς» ἱπεοῖ- 

τὰ νΤΓῚ ππλρὶς ἢ. ῬΟΓίσ]ο διτυτί. 
ε .“ἷἰ “Ὕ μέ 

Δῦνται ᾿ ἃ γρίώ ὕςερον δραν" παι χοποιϑοιιῦ- ἐς 
Ἂ»" " γ} ͵ . « ΑΝ πιο ργαερίε. μὰ ΣᾺΣ τες δὲ ἡδὴ δλογῶν εὐἥήονται. ἢ ἘΣ πω ἐα- σοῦ ΠΗ Ϊς εἴς ἀς οθᾶτ: Δοτη» απ ΨΩ ΕΣ ΣΝ πὶ ἘΣ γμιᾷρ εὐλδν «ς 

ἔ μρρτρὰς ἢ (οἰξὲ αἂ χάῃομῖς φαἰδηγίταβ. της δά γατοηῶ μὰ πῷ οἰκῶ τη αἱοϑρτίᾳ ογτες οὐτ᾽ «« 
3 τπι ᾿ς ΔΩ: Ὅν ὲ 3 »͵]α.} « »νε δίῳ 

δ ον ἀλνθαα (ες οοπέογιπτ, Οἱ σα!ρα ψαιμ αὐοὶ, ψ,00 ὑμιαξ ὁρώγτες, λέχομϑι ὑμῖν, ἕως « 
: ΠΩ Ι 2" ΠΡΙ͂Θ, το. Α ἐρεῖν ἴα ποις ΠΟ5 ν]10 ρέϊο δβῖπες ἤπ,ιι5, ἔτι! «ὐϑοίρετος αἰιφοτέροις καὶ θὐδουλία, «« 

ταρεθης ἐπὶ ἀσύα" πρημο γῸ8 οἵῆς ν! 4οα πηι» ργα ἀϊοῖ- ( ἀσοιδεὶς μιὴ λύφν, μενδὲ “ δωνάρῖμ 
ογᾷν τοὶς «ες 

“ δον σὰ (ἢ , ; «δὲ ορχοὲς, τὰ δὲ Ὅλ οι φορᾷ δίκῃ λυέοϑαι ΧΤ᾿ ἐς 

8,» 4υα]τα οἀάϊ- 

Ρίηδεί Ἂς ρΡγαςὶρί 
τος ἤπτ δ6}}} ςαξη- ἀδυρνόνς ἱ ἄγ: 
τὰ5» ἀπτεφυᾶπι ἰπ “(αἱ Παρ! ἀὲ δ 6114 ἰσιοσητ, ρσῖ5 ἴῃ 

᾿ 80 γετίςπιιπί ᾶπὲς ἡ ς σοτς γογίληταΓ, αι ροίξοτίογα 

ΣΩΠ5., ὃς γίγο πὲ Ν :; ᾿ 
πιοάο βιτυγῦ, ἰη- Πιμ5ν ἀπ: ἑητορτᾷ ντγίις εἰ δεπςε 
τὰ ἐφ τοδωρα σοηἤητατοις ἔοσάογὰ γαρατίς,ποα; ὁ , 

ΐ Ε . ΡΥ ͵ ΓΕ ᾿ ΚΣ δεξί ἐμαὶ ἰαβυγαμιάππη, ργαιλτιοςπιίπὶ,, 54 Ὁ ξεουθηχην ἢ ")κοις τοις ὁρχίοες εδδτορφις 57 αὶ δὲμὴ, 
Γ δ ἢ ! ͵ ͵ 9ς ᾿ ππτ, σρότα με. ΠΟΏΓΓΟΠΟΥ Πὰς ΠΟ ἴγὰβ Χ σοπποῃτὶς “πολίμϑμοι, πειροισύμἶθα, αἰ μμιΐγε δ πολέμου «9. 

πε δηιὲ αὐ Ρο ἀἰγ πγλ 1115. “4]ἰο 411 4605, 4105 ἔτι- ΤῚΣ ᾿ δὰ 53} ! φ΄μν ε -“ -“ ϑρϑνΐζας ζϑυ τὴ κἡὶ αὐ "ὑφηγῆοϑε. “ τοιαῦτα εἰ 
ΓΑ Σ; ΝΣ ποτ τὰ λιο ! (οἱ αἰϑυναῖοι εἶπον. ὅν 5 Τ ξυμμάχων εἰ 
ἤχουσὸμ οἱ λαιχεδοι μόγιοι τὰ ἐξροίματα « 
τοὶ “ἐφζοις αἰϑηγαιοις, χοὴ ἢ ἀθηναίων ἃ ἔλε- « 
ξαν, ἢ μεζαφησάμνϑμοι πλρζᾷς,ἐξουλδύογτο « 
κτ' σφαξ αὐτις αὐθὶ Ψ' “πἐρόντων. χαὶ “δν᾽' « 

ῬὈ μϑρ πλεόνων ἢ Ἐχὶ Ὁ αὐτὸ αἰ γναΐμαι ἔφε- « 
69ν,αἰδικεῖν τε τοὺς οἰϑηναίως ἤδν,, “χαὴ πολε- « 

ΠΕ ον τις αὖ Ὧι ᾿ ματέα ἢ οὖν ταιχά. πὔρλϑων δὲ Αρχίδεαυ- 

μος ὁβασιλϑὺς αὐδῷἔν, αὐρ αὶ ξιουεγὸς δὸ- Ὁ 
χκϑυ ἐῃ) χαὶ σώφρων, ἔλεξε τοιάδε, Καὶ « 
αὐτὸς πολλωΐν ἤδη πολέειαν ὄμιπειρός εἰμι, ἐς 

ἥεγίυς ἀσοηάα ε- ῆ 
ταῖς ας μαι αᾳ:. ΓΔΟΙ ΠΊμΙ .ΓΟ[ ἘΔ πχιγνιο5 δοΠ] πὴ ργο- 
τα πιτίς Ργοπηὶ τον ΡΠ] ἌταΓΟ5 οαῖοῃι18 “ιατοΠιΙ5 νῸ8 ἐ- 
Ρόγθης » ΞομβΠΠα τς Δ τἤ οτος ργοπαοδιιοτίείς, 4 Εας ἐπιτομῆς. -ψοό : 
δ Αἰτοσοὶ 4εος ει ΔΙΒοσίοηίος ἀϊχεγαης. ΡοϊυδηΣ 
τἰπαταπάΐ τοὶ - ἀῃτοῖ ἀπάϊογας ἀοοάἀαταοηί (0- 
πο τρον «ἰοτά αιογοῖλϑ αάπογίαις ΑἸβεπίοη- 
᾿ρυΐῶτο ἢ πος δεῖ- ἰὸς», ὃς αας ΑΙ Ποηϊοηίο5 ἀϊχογαπτ, 
ἰν κρδῳ ἐδ Τἀπαπιοτίς οπιπίδιις» ἀραιά {οἰρίος 
αἴτιά οἱ, Ταῖοςς. ἀς τοῦα5 ργαίεπαθις σομίμπϊταιιε- 
τἰπιυς ἴῃ γος [ἢ Γη τ ὃς ΠΟ ΊρΙ αὐτὴ ἴῃ 46 Π} σοη- 
τορα!απᾶο δεῖς πρῃςγο (ξῃτοητία, ἰλῃυ ἱπίίξὸ Δρεῖς ὁ. 4υαο5 ἐμογίτῖς ’ - 

ἴῃ ΝΗ ἴῃ ἱηδτεη- Αἰ επΙςη(65»8ς “υλη,ρ 111 θεὶ- 
ἀο. γεἰἴτα πος δ [0 οὔ ν]οιϊίςοη ἄος. Ργοςεάοης δας 
ΡΑ ΕΝ Αὐοδίφαπλι5 ξογι! ΓΟΧν δὲ (Ο]οΥ5 
εχέρ!ά (ξαυειηαν Πα τι ὃς πο Δοίἴξι5;, ἰτα ν εὐθα ἔς- 
7, Μοάξταιως, τ, Μ ιν στο κυ ΜΊΑ ΒΟ Ποσιιηι, 

Γ 

ΓᾺΡ 

« Ἐϊερ οἷα] τὸ ἱξῆς, ἐῤαῦρ ὕμοια, γνώσε-- 
«δε οἷα καὶ ὅὴηι ὃ μήδου. β᾽ Καἢ ὑμαῖ 
αὐτὸιὶ νόμιμα Ἰἐδὲνὶ γὸ ξένῳ μιετεδιδοστιν 
“παρ αὐηῖς νομίμφον οἱ λακεδαιμμόν ο!» 

αἰλλὰ χαὶ υξενηλάτοιυ. .Ὑ Εἷς ἕκατος 
οξιων] εἰς δῤχίωὶ δηλονότι. δ' Τούπις 

χρῆτωι "πῆς παρ ὑμῶν. ε Καὶ μὴ ἀνλο- 
᾿ ποίαις Ἰτεῦς δ κορανϑίων. ζ Τιρόςϑη- 
«5:7» αϑη.3ε, ἑαυτοῖς δηλονῦπ. ἡ. Πα- 
φράλολον } αἰπὐϑος δόκητον. δβῤσενικῶς τὸν 
«ἴδάλογον. 9. Ἐς τύχαις τὰ πολλὰ εἰς 

! 

αἰδηλότηζε. Ομηρος, --νίκη δι᾽ ἐπα μεί- 
ὅεττ αὔϑρας. ,« Περιίςοι ὡς ἡ αδιτρέ-- 
πεᾶχ. κ᾿ Απέχοιϑυ ἑκατέροις γὸ τὸ μιέλ- 
λον αἰόφφετεν, "ὃ ἀφανές. λ Καὶ ὁποτέ- 

᾿ ἌΝ αν ωλν 
ρως ἔςτι Ἰ ἀδηλόν ὅῤφιν ὁποῖον μέρος κιν- 
δωυδύσῳ. μι Κινδὼὺνδύετω, ] μετὰ κινδύ-. 
γῶν φρο ἥξτοι. ν Τόντες τε οἱ αὐϑρωποιἾ 
οἱ ἀπεοζόλόυῦι καὶ αἰόητοι. ξ΄ Τῶν ἔρ-- 
8» 7 το9 δὰ) βελθυμάτων δηλονότι. 
ο Αχρίῶ ὕςερονὰ ἔργα δηλονότι. πὶ Α- 
μαρήᾳ]ῆ πρϑλεχβ εἰσῃ ἀξ λίᾳ Ὁ πολέμα. 

ρ Αὐϑαίρετος] ἀὐτπξέσιος. σ Κατὰ Ἐ 

ξαυϑήκην } κτ' τειὶ ὁμολογίας ταὶ ἐν τως 
απονδαὶς. τ΄ Θεὲς Οιὶ ὁρκίες }δὃς ἐν ταῖς 
«πον δας ὠμόσαμϑμ. υ Ὑφυγῆιϑε 76 δηγῆτε. 
ὑμέϊς, φ Ἐς Ὅις α ϑίωαιος 7. δ ἀϑη- 

“γαίων χ Μεΐαρησάδμοι παύτας Ἰἔ7ος 

ὃ εἶχον οἱ λακεδαμκόγιοι χὐδρὲ ταὶ ὀκκλη- 
σίας ἰδγαζόγτως βελϑύεςς, κα δημυνγορέϊν;" 
δγώκοντες τοῖς πολλός. 
γιαῖμαι ἔφερον Ἰωμμογέοωυ. ω Καὶπο- 

λεμητία] ἀξιον πολεμῆσαι. 

6.11. 

Ψ Ἐπὶ τὸ αὐπὶ αἱ, 



“ ΤΗΥΝΟΥΡΙΡΙ5 Η15Τ. 
ὦ λκιαδαϊμένιοι, χαὶ ἐμδαβ τουὶ εν προὐτῇ Α 
 ἑλιχίᾳ "ὁραῖ ὡςτε "μήτε ἀπειοία ἔχιϑυ- 

» μιῆσαι! τίνα. τῷ ἔρορυ (εὖ αἱ "οἱ πολλοὶ πά- 

ἊἋ ϑοιεν) μήτε ἀἰγαϑὸν χαὶ ἀσφαλὲς γομιισὸμ- 

» Τα. ὅρϑιτε δ) αἢ τὸν πόλεμον τὸν δὲ, «ἰβὶ οὗ 

»γωῶ βουλϑύεοϑε,κ, αὐ ἐλάχιςον ὅρονϑρον, 

» εἰ σωφοόνως τὶς αὐτὸν ὧκ λογίζοιτο. προς 

» μϑρ γὸ Τριὶ πελοπογνησίοις τὼ γ5εἐ αἰφυγείτο-- 

Ἂ γας “Ῥομοιος γνμδνὴ ἀλκὴ,ὼ δε ταχέων 

5 οἷον τεῦ ἐφ᾿ ἑχαςα ἐλϑεῖν᾿ πσδὲς δὲ αἰδράς 

᾿ εἷ γἀ τε "ἐχας ἔρεσι,ξ ποδοσέτιϑα λάσ- 

»" σος ἐμιπειρότατοι εἰσὶ, ὸ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν 

»Ν ἄριςα, ἐξνρτυνται ᾽ πλούτῳ τε ἰδίῳ χα! 

» δυμοσίῳ, ὃ ναισὶ, ὦ ἵπτῶοις, ἃ ὅπλοις, χαὶ 

» ὄχλῳ, ὁσος Οέκ ὧν ἄλλῳ ἑνί γε χωείῳ ἑλ- 

» λξυικῷ φξὴγ' ἔτι δὲ κὺ ξυμμάχοις πολλοιᾷ 

» φόρου «ἰπαοτελῴς ἔχοεσι" “πῶς ;χοὶ τ οἐς 

» ηυγοῖς ῥαδίως πολέμον ρα οϑοω »᾿ ἡ τίνι 

» πιςευσόνᾷς, ἀκορασκϑιοις Ε ἐπειηϑάῦαι; 

» πότερον ταῖς να ἐσίν; δλ᾿ δοσοὺς ἐ 
᾿ 

ὑοσοῖς ἐσχκέν. εἰ 

Ἐὰν" αἰπτα- » μελετήσομϑμ, χρὴ αὐτίκ ϑᾳσκδυαοϑησο- 
εαᾳσκὄυα- , θα : 

στιὸμ 
γεόνος (ὐγέφαι. δλλὰ τοῖς γρύμασιν; 

» ὥλλα πολλῷ ἔτι πλέον ἐτούτυ ἐλλείπομϑρ, 
ὌΝ τὰν...» 4,6 “» ᾽ ΟΕ ἡ -" ὦ 

» κα) οὔτε "ον κοινῷ ἔγουϑρ,δὅτε ἐτοιμίθς οκ Ὑ 
γα ᾿ Ἄν ωῳ “" 

» ἰδίων Φέρονϑμ. τοῦχ᾽ αὐ ἕις 9 ρσοῖ ὁΤί ἼοΙ 

Ταςεδαπιοηὶὶ ὅς ἰρίς ππὶ ἐχρὲῦ- 

τιιδοδ ταος οἵϊο (οἷο εχ νος αὶ α- 

τατὶς εἰαίεπι ἔππτν ντ ποάπς ΡῈΓ μὶς ῥηβω εὔὲν, 

ἡπηροχίτίαπι αμῖβ΄ (1 αοἀ πμ τίς ζιούτοις ὁρῶ ὥρεε, 
ςοπτπρὨδο απὶ σομουρίίσατνο- Μά απο, 

ας ἰρίιπι ἐχρεάϊτο ἂς ταταμ οἵέ.. 
εχι πλεῖ. ος αὐτοπ 4ὰο ἀε ππης 

ἀρίπγας» ἤαιυ! ἀραοίτοῦ γατίο πος ἫΝ 

ταρποι ἰητέγ αὐ αἰ πα μαΐσεπ ἀντ πὶ 
εἴϊε σοπιρεηοτίς. Νἥαπι ἀάιιου5 
χυΐάοηι Ροϊοροπηοηίος αἴης ἢ- 

“ηἰτπηος ποῖεα νἱγοβ Ῥαγοβ {πητ». 

ς 

» ὅπλοις αὐτῶν χαὴ τῳ πλυϑᾷ" αἰ πρφέρο-. 
:᾿ μδι,ὥςτε Υ̓ γἀὼ “δηριῶ Γέχιφ οἰτῶώντες ζος 

"5. “δα γὴ ἴφ: πολλὴ ἧς τὐρῃθύσι, ὃ χαὶ ὧν 

» ϑα λέάοσης ὧν δέονται χὲπα ξονται. εἰ σ᾽ αὖ 

χες ξυμμάχοις  ἀφιςεῖναι πειροαισύμθα, 

»» δεῆσᾳ χαὶ τούτοις νοι ἐσὲ βουϑείν, ὦ πλέον οὖ- 

» σι γυσιώταις. ὅ τίς οἰαὖ ἔςαι ἡμᾶν" ὁ πόλε-- 

» μος ; εἰ μιὴ “ὃ ἢναισὶ κρατήσουϑρυ, " ἢ ζῳ 

5 παξοσύδοις αἰφαιρήσομϑυ,, ἀφ᾽ ὧν Ὁ ναυΐι- 

» χὸν τεέφοισι, βλαψοῦθα Τα πλέῳ." καὶ 
5 ζοωυτῳ σεεὶ ᾿ χα ζα λύξοϑαι ἔτι καλόν" ὠλ- 

πλως τε καὶ εἰ δύξομϑρμ “ ἀρξα! μᾶλλον τῆς 

"Διἰαφοραξ, μὴ ὃ δὲ ἐχείνη γε τῇ {ἰπίδι 

Ὁ δυμπειΟυδά ἢ οογίμη (οςἷος δά ἀε- 

ΡΒ Ζαιπι ΡΟ Π πηι σομ τα Πηροΐος ὁ Εν εἰτὸ ἤπ- 
τὰ δυΐα ορρτάα γεηΐ- 

αὐτιὰ οἰγοαπηξοῖτο; αἀπογίας κατα 
νἱζος αι ργοουΐ ἱποοϊιητ» ΄ύΐαας 

τοὶ πγαγί πα (ας ΟΧρΟΓ ΠΤ αι» ἃς 

«ατοτῖς τόθ οπλπίδιις ργαο]αγ Π- 
πιὸ πη ϊτὶ ν ἀϊα! 5. ὃὲ Ρυϊπατίς. ὃ 
ΡΒ ςς»ο]αὔϊο, ἐψαίτατα» ἃγΠηΐ5, πο- 
ταϊπ πὶ ςορὶα» αυδητῖα ἴῃ Οἰαοία 
παίαπαπι οἰ ΑΠ|01, (ἀηταχας ν πὸ 
ἴῃ ἰοοο ) ργατοιέα (0 [5 πηατίς ττῖ- 
Βυτατῖ5, 400 τἄάομη᾽ πιοάο Ὀο]]Ππ111} 
ἀοθομιας Ταπτοῖς ἐ 8. 4αὰ ἔγοτὶ Το, 
παῖ ἤπηι5 ἐπηραγατι Π]ο5 ἱππαάογο ΟῸ " 
Αἡ οἷα ὁ τ οα ἱπέοσίογοβ {ππγ65. 
Οὐ ᾿πηἤγαεηάς ἢ ορογᾷ ἱπηρεη ἀα- 
πχαθοντ ρατο5 Πηηϑοτρογε ΟΡ οἵ, 
Απ ρεοιηίαϑατ {πὰ πγαῖτο οὐίδπα {πε΄ 
ταις ἰηετογοςναπᾷ ποα;1η ρα ]οο 
Βαβεπχας θα; νη άς ργδρτ ἐχ ρεῖ-᾿ 

τε ροϊαπιιδ.. 

'παῖο οδίξγδηλις. Οοηβάλι ογπιαθ. 
Αἰἰαῖ5 φιὸά ὃς ΔΓΠ.15 605 δὲ Ποπαΐ- ; 
την Πγαἰτίτιάϊπ ας αρτεςςο πλι15» ντ ἜΗΙ 
τούγδπα οοσαΠ ροΐαρυδητοωγαῖϊαία. 
Ῥοΐπηναβ. Αταὰ! χο αι τοῦγας 
αυοά Βαθοητ» Ρεγητ τίη » δὲ α- ᾽ 
διιπάϊρεδιητ, εὰ Πλατ ροσα-΄ 

(εδιίομεηι (ο] οἰτα δίπλα» ορούτο- 
Βὲτ πος {ΠΠ|5 οἰαῇε ἔετύς δυχι πη» 
τααίοτς εχ ρασῖς ἐπηπ]Δη|5. τα] 
απόάπαπι ετῖς ποῖγα ΒΟ] απ} αὶ 
πἰῆδυτ παιήδας προγαπογιπηιβ,αιις 
Ρτοιότι5», νπάς εἰαίοηι ααπορτγα- 
ΤΡ ογΠγ115» Ῥίαγα ἀξ ΠΟΙ Γς ἤπγὰ5 ς Ῥίας τρῇ ἀξετῖς 
ἀοβτυδυ Οὐληαυᾷ ας ἀεροηεῖς πέμπει οαρίεπιωρ, 
αυίάξ ΒΕ] ροίζοα ἔποσίς ἀςσοτι"π1» ' 

ργαίοστηη ἢ ΉΠΠ5 πος πχοιοπ δ ροτίιι5 αὐτούς ΠπΠ|ς ν! ἀοαηλιγ, Ναας νοτὸ (ρος 

« Ορῶ; ἐμπείροις, β'᾿ Μήτε ἀπειρίᾳ} πόλεμος δὶ τὸ ἐφόδα. ᾿ Ἐξήντω- 

εν φμαῇ 
4 ΚγῬΊΗΤ4 «πὶ 

γλυκὺς ἀπείρῳ πολέμος. Ὑ Οἱ πολλοὶ) 
οἱ ἀπαίδευτοι. δ᾽ Ἐλάγτον Ὑ ὀνϑμον] 

ἤγρων δ ἐλατου καιρὲ ἡπρησόμδμον, 

ε Ἐκλσγίζοιτο ἡ μέχεις ὧδε τὸ πσδϑοίμμον, 
ζ Τιρὸς μδὺ γ ζιὶ πελοπενννσίοις οἱ ἀ-- 

“βένες, ἡ τὸ δυνατέν., ἡ Ταρόμοιος ἥ-- 
αἷήϑη αλκὸ )πιζομάχοι γὃ παΐύτες, θ Ἐφ᾽ 
ἕχαςα] λέπει χωξία. ᾿ Ἑχας ἔχοισι ἢ 

τῆς πελοπονγήσον ἑκαξ, ὥςτε δυρχερὺὶξ ὁ 

τω 7 πρεπισμένοι εἰσί. λ Καὶ ἥν! 

πισεύσοωντας Ἰχε ἡ δηλονότι. μι Ἐπειχθῆ- 
ναι ἑπείμως ϑϑεῖν. 512 Αλλ᾽ ἥσοις ἐσ- 
αδῥ]ονδεέφξεροι. ἕξ Τόπυ ἐλλόπομϑμ] τὰ 
ἔχίν χρήματα, ο Ἐν κοινῷ 1 ταμείῳ 
δηλονότι. “5 Ἐκ ΔΆ ἰδίων φέρομϑμ [πέ-- 
γήτες ὸῤ. ρ Ὑπξρφεροιδρμ]οΐ λάκεδα!-- 
μόνιοι. “σ᾽ Δποιῦ κείρειν, τ΄ Ἐπιφο:- 
τῶντες κατ᾽ ἐκείνων ἐριχόυδμο!. ν Αλ- 

λή γὴ ὅρι ] ϑράκη, καὶ ἰωγνίαι φ Καὶ ἐκ 
ϑαλάασης ] τὸ ἐκ αὐὶ τῇ δά. χ Ἐπώ- 
ἕονται ]εἰσείξ οισιν. ψ Αφισοίναι ] ἔπο- 
φῆσαι. ὦ Τίς οὐὺ ἔςοο ἸΚΤ' ποῖον ὅσ πον. 
«. Ἡ ταὶ ὠρνέδιιγεὐτίρον. ᾿ξ Καὶ 
πύτῳ Ἰτῳ τροίγματι, Ὑ Καταλύειϑοι 
οὐδὲ τὸν πόλεμον παῦστῃ δηλονότι φησί. 
δ᾽ Αρξαι μᾶλλον 7τὸ μιῶλλον χσοϑοκειταιν 
ὅτι ἐγ αὐτοὶ, οἰλλαὶ καὶ κοράγϑιοι αὶ ἄλλοι ἤρ' 
ξαντ τῇ πολέμου. ΥΥΑΣ 



᾿ ἔξς Πρηιβοατιοηξ: 

τς ἀδαι: εὔᾳυς π|α- 
ο΄ ρίς,»4υο, ξός 14 

᾿ς, δᾶ ρᾳοῖς. 44. 96ν- 

ΦΊΒΕΚ ΡΑΙιΙννξζ, Ἵ) 
ΠΝ (εδϊεπεπιάγ, εἰτὸ ἀεθο χη ά!, ΠΑ ἐπειρωᾶθα, ᾿ ὡς ζωχὺ παυϑηήσετᾶι ΠΕΣ 

ἀρτὰ οογ ρεγιαίζεπγας » αι τἰπιοᾶ 
τ χηλρίδπο δε} Πδετῖς ποις το η- 

ἃ οἷς Αἰβεηίξη- 4υληγύϑ. " ΝΥ. 4; οὐ δ 1]ς εἰξ Αἰ ς- 
Ἂν ὀλίεδν ΔΙ πὶ ῃ ξίςς οο5 (ρίτίτας Βαδοῖς νεαπῦρίο 
πῃ τθρ ταῦβ Ῥεῖ ἀρτᾶ ναϊζαδτιιπι ἱμἀποδηταν δά 
“σιστο; ζεγεγε» γτ {τ αἰοπι 4, δα δ .}10 ρεγτεγγοδηταῦ, 

ταῆ αι ἱπεχροστὶ ΒΟ 1441. 4; τιῖγ- ποήμε ἄρτο ἤηξ 
οὐποχίϊ.» ποάυς Ἵ - ὥδες 5 
ἀμθοναθιβ ἐς (αςίτα ἀοπρίο νε νὸς ἰαδοᾶ ἤἥποῖς Ὁ 
'σαάοβοροτξογγοαῃ {ΠΠ|δ [6 4 (Ο οἰος νο Ἐγος, ΠΟ δ οα τρα- 
τα. αἶα «πποῖ. ογς ἢ ΦΠλητορ: (δ 4 ἐμδεό Πσηἀπη} δά 
ὁ ερεοβεηάεγο. Ν ς 

ΑἸ Π8 ῬΙοΟΣαΓ ΡΟ ψνΟΥ͂ΠΠ1 ΠγττΓΟΥς 

᾿εΨΡε,ἔζεχας πια- δά ἐο5 ΟΧροίξ]ατᾶ, “ποαας δε Πη1.. 
δπᾶπι δε ἀ3η- νὰ] ἃς οὐΐοῃ ἀοηξος, πο ηας τ ]ιλΠὰ 

ὑἤης δ ]1ο ταῦτα ρούπαητατ!. Ἐτίητεγ- 
Πτν οἃ ΠοΙ͂γα ἰρίοσαπι δρραύαγε, (οςἷο- 

4 Δαϊυηδίοπς, Γαπὶ ἢ Ργοιιεητα » τατη ΟΥ̓ σοΥΕΠη» 
ται βαγθαγογαπῃ: Ποιτάε νἱΓΠ1πὶ 
αἰϊφαϊᾷ νο] δά οἰδϊειη νε] δά Γοπὶ 
Ῥεσιπἰατίατη αἰει(ςεπτας. Εχεγα ἰπ- 
υἱάϊατη ο[Ἐ δΐεπι.» αϊδιίζαπαάας 
τεπάσηταῦ ἐπ Πάϊα» ( αππχαάπιο- 
ἄσπι ποδὶς α ΑἰποπιοηΠθι15) εος 
αἰοιὸπάϊς ἀοη Οτγοῖς πηοάὸ νο- 
τα πχοτίά πη ΒαγΡατίς, Δ]ατὶ πα σοη- 

ὁ 5᾽πναΐ οτίατη ἃ- {π]οἴς. “Ταπιεὴ ὃ ποῦς γέρας οο- 
φυϊεατες ποίξτας θα. (ΡΟ ἰτασαητιγ δά ΠΙορα- 
ἐχροάίαπιμς,. »᾽εί, , ΕΥ̓ ντν; οἷς ; 
ϑυδηάϊα ποῖα [05 ΠΟΙὮΓΟΚ ἜΧΔυ ΔἸ οΥΠτ» ΟΡΕΙΠΊ1ΠῚ 

φοπιράξοπιι5, 14 ΠΙογίτ: Πηταϊ 5, ἀποτγᾷ ττϊάηγνε 
ΔΏΠΌΓΙΠῚ ἰρατίο Πο5 ἰδ τι ΠΙΠΉΪτΙ» 
Ὅς Πα {ΠῚ- ̓ πξούσπλιι5, Ὅ: ςεζπεη- 

Τὶ προυβρδόννο τὸς Ἰαπὶ ποίγῦ ἀρρατάτιιπη » ' εύπι- 
Ἐρηϊβεάειι.14 εἢ, 46 ἘΟΏρΤΔΕΓΟ σα πη γεῦθῖς φαῖδις 
Ἐοάξ πιοίο δεὶ- {{{ ΠρΡῊ ΒΟ Δα ΠΊϊ15», πα ρὶβ οοηςο- 
ἰμπὶ πεϊπαπεῖα, ἄρῃς, ντίχιις Πα ἰπὰ ἄπαις ἀρταπὶ 

διαθοητες᾽ δί ἄς δΒοηῖς ρας πεθις 
τς Δδμποηάαπι αὖ Πποίϊε φούταρτί ἀο- 
τς πδέγδητος. ΝΙΉΙ ἐπίηι δἰ ἰρίο- 

3. Νοδ'- εἴε ρα- ΥΧΠῚ ἄρτι} δρατοτ!ς εἴϊε διιατα οὉ- 

τετῖς φυᾶπι οδῇ- (60), απὶ ὁπ οδτίπεπε: ἀτας 
ὁ0 πηδρὶβ 4110 ΠΕ α5. οΧσαΐτας εἴ. 

τβοΡιβηυς αποά- (μι Β ΦΙΔΠΥρΡ᾿ αὐ πυὰτη ραγσοῖς ἀο- 
άπ ἮΝς ρατειίς Ὁ Πγ115, πος αὐ ἀςίρεγατίοη ὅ σοπι- 
βἰτιὰ ἀρτυπὶ οο- ΡΠ ς 1Π0ς»ἱΠοΧριρηΔὈ  ΠοΥος γεά- 

ΖΕε γοεδα ἰάοῖη 

Ν: 

᾿ τῦπι γος πάρετε {ς γος, 9] ὁῃΐτη ἀπιεαιίδπι ἀρραγατίὶ 
ἂπι οδήάεηι. 

Ψεΐ, ϑιαοαὰ ε- Πηχαεἰοςίογαπι δοςαίᾳεοπίθις ἰῃ- 
5 βογὶ ροτοῖ, ἀπό οαπὶ ναἰτοπγαδονίάοτς ας ταγ- 

2 Κεῖ, Ἐχροῆυ}1- 
τίοηςϑ. 

531 Ἃ 
μὸς, ξὸ τ 

μῶλον μυὴ ᾧ Οϊς παισὶν αὐτὸν “" «(ασολί- “ 

] -Ὁ-Ὁ-ὉὌ΄Ὁ΄᾽ ! 

"μήτε τῇ γῆ δουλϑῦσαι, μυγτε ὡςὖρ ὠπεί-- “ 

᾿ρδ καζαπλαγάδαι ᾧ; πολέμῳ. μέζω . « 

ταν αὐαιοϑήτως αὐθε χελόνω ζοὶέ πε ξυμμιώ τ 

ὅθι ἡμὴ ἐᾶν βλαῳ, ἡ Ὀχτουλϑυονζς “ 

δ ατμδωρην, ϑλ. ὑπχαλλβ μίπω « 
χινᾷν, πέμπειν ὃ. κὁ αὐτιά αζ, μήτε πόλεμον « 
ἀγαν δυλοιώζας, θ᾽ ὡς" (χτβέψουϑρ" 'καν « 
ζυτῳ ἢ τα ἡ μέτερφι αὐδ ᾿ἐξαρτυεαῖ, ξυμ ἃ 

μαχων τε πόσει γωγὴ ὸ ἐλλύνων χλ ξὰρ- “ 

(ρων, εἴήτονεν ἕνα ἡ ναυ τίκοῦ ἢ χ, δημαίτων ὁ 
δυώα μιν πσδλεληνόμεθο ἀὐεπίφϑονον ἢ, « 
ὅσοι ὡς ᾧ ἡμεῖς «(πο ἀϑηναίων ἔχε ξχ-ὰ 

λδυόίῖθα, μὴ ἕλλζευας μόνον λα ἢ βαρ-« 
(αρϑς πδοςλοξονζαε, δ σωθῆναι. ᾿χαὶ τα « 

αὐνὴδἶἥἪῪ ἅμα ἐκπορλζωκβα.ἡ ζὼ ἣν "ἐπα- ὦ 

κουσωσί τί ωρεσξόυονϑμων ἡμδμ ζαῦτα ἀτ.- ὦ 

Ὁ ςαἢν 5, μή, διδι)υήων ἐδἕμ δὺο Ὁ “ι εἶν, ἀϊμει- ἐὲ 

γον ἤδη, ζω δοκῇ, “πεφραγμένοι, κυϑῳ ἐπ᾿ . 
ἀἰὐους, ᾧ ἴσως ὁρωίντες ἡμδλμηδε, τήν τε 'πα- « 

ρος ΚΑῚ τ ε ξ ἐασκθιω͵ ὁ «ὅσ. λϑίως αὐτὴ ὅμοια «ἰ πσοδὴ « 

Ἄλμητον ἔχοντες, (ἢ «ἰξὶ χορόντων ἀγαθῶν ᾧ 

πὼ ἐφθαρυϑῥων βελδυόνϑροι. εἱὐ "ὃ ἀλ-ω 

2. τἰνομείδητε γὴν αὐ ἡ ὅζυνθον ἔχεν" ὁ « 
εἶχ ἤοσον, ὁ σὼ ἀ μ(είνον ὀζείρ γα αι ἧς Φείδε ὦ 

“οὐ ὡς ἐχι πλέτον, ἡ μή" ἐς “δστονοιαν χα-- ἐὲ 

Ὁ ζ ςἰσυνᾷς ἰὐουὶ "λγητ]οτέρως ἔχῳν. εἰ δ « 
αἰχϑρασκϑυοιΐοῖς Ψ ξυμμάχων ἐϊκλήμα σιν ἐς 
5 ἢ ᾿ Ὁ ΄ν ὦ ἄπ ν ἢ 
ἐπειηθεντες τεμθμϑῳ αὖτ', ὁροῦτε ὁπτωςἶ μι “ 

εἴσκον χαὶ πορωτερον τῇ πελοποιγήσῳ ἐς 
) 3 Ζ ᾿ ᾿ 

πὐράξωμϑμ. ἐϊκλημᾶτα ᾿αϑρ γὸ καὶ πό- « 

λέων ᾧ ἰδιω δὴ οἷον τε κάτα λύσοι" πόλεμον 

δὲ ξυρπόυᾷς Ξρα νδύους "ἑγεκοὶ Δ ἰδίων, “ 

Ρίιϑ ατα; ἀδηιποῆις Ρεϊορόποείο σοπίταηχι5. Ὁ ποῃ ἃ ἰασουτίοης5 ὃς ρα δ] σα ὅς 
ΡῬυπατα: οχτίπ συ! ροίαπιτ, ΒΘΠ τ δατοι ααοα ρχιαατούιπι σαι Πποἰρίταγ 4 να - 

Ῥδόλως, 

τεμεῖν αὐδὶ δ, γίωῦ, ρ Ἐς ἑποτοιαν Ἰδίᾳ τὸ 

γἀ αὐνδι᾽τακκονδν. δέδοικα, δὲ “ 
γ ἀτθλὺ 

πώρμϑρυ. ϑτως εἰκὸς ἀἰϑίωαως “φρονήματι, “ 

γρ' ἐσαῖ! 

! -“ 9, - Ὶ 
᾿Αἰα νονίᾷς, μάλλον αὐ εἴκοιεν, ἢ γζῦ ἔτι ἀτ- 

; « ̓Απόλίπωμδν} Ομηρὸς,Μηδ' ἡμῶν τε-- 

: ᾿αἰεωί Τ᾿ ὁπιοσω πῆμα. λίποιτο. ς Φρο- 

τ γήμαι Ἱ ἐπαίρσφ... Ὑ Μήτε τῆ γῇ δου-- 

λῦσαι ὁ γῆς, φνοὶ, τεμψορδμης 3 ἀϑη- 
γαίων, ὁκ εἰκὸς ἐδὲ φρέπον τῷ φρονήματι 
ἀὐδὴ} ἡ δν δουλδῦσω. καὶ ὑπακοῦσοι. 
δ᾽ Μὴ καταφωρᾷν } ἐλέ[χίν. ε Ἐπι- 

Ζάῤρορ) νδλδιλμςι ξο τ νούσῳ γῷ 
χαιρῷ δηλονότι. ἡ Ἐξαρτύε ϑω Ἰοίχο-: 
γομεας. ὑπὸ κοι ὃ κελδύω, 8 Τέροσιι- 

γΘ γῆ ̓πὐϑϑσαϑροι σή. , Ἀνεπίφϑονον δὲ] 
ἄψογον., οἰμωμητ 9 ἐκείνοις δηλον ὅτι. 

κ᾿ Καὶ πὸ αὐδῇ ἅμα, ὠκποραζώ ζθα, 7πο- 

ρασμέὲν ζωῆς ὠς “0 ἡμετέρων ἔχω δι. 
λα Γεφρφγμένοι Ἰώπλισριένοι. μι ἐμϑμ 
ἐπ᾽ αὐτοὶ 1 πορϑυσόμυθα. ὑπὸ τὰς ἰέναι. 
ν Παρρτιδυ ἰω [έτοιμώσαν. ἕξ ΑἾμκ- 

τον Ἰα δ ἤωτον. ο Ἡ διλήρον ἔχήν Ἰδμαήρον, 
ἐγέχυρὸν τὸ τὰ εἰρίωύης παρεχό μον. πα.-- 

ρὲ τὸ ὁ μιῇ ἄὥρφν π᾿ Καὶ ἐχ ἥοτον δὶ δ΄ 

ἐιψοπένδαυον. σ᾽ Αληργοτέροις Ἰάοάτεις, 
7 Μὴ αἴλιον δ γὸ ἐν πολέμῳ ἡήωμδρος, 
αὐα[καζεται Ὑπὸ εἰν να εἰς αἰδκωύ μυ καϑί- 

φε οἰ, ἢ δου λϑύων, ἢ δ᾽) μεγάλῃ ζημίᾳ δ" 
ποόλέμον κα λύων; ο΄ αἦρει δ δευύαμων ὧν 
ϑηναίων, καταπλή ων τοι λάκωνας. 
υ Ἐνέκαᾳ ζ᾽ ἰδίων Ἰἰδύων λέγᾳ δ᾽ κοοανϑίων., 
« γὺ ἰώ κοινὰ πὰ ἐἰκλήμιωτα πάντων ΔἾΓ 
πελα τονν ἡσίων γαϊλλαὶ μόνων ΔΑ κοραν ϑέωγς 

ΘΟΙΠΗ; 



, ᾿ 

ΡΩ πιζυσυ!: 

«ὅὃι, 

2, ἐξοσρ. 

ὥν»,ὅν. 

« 

»» δόγτες πε 

" - ᾿ γ- β » ᾿ - ᾿᾿ 

ταῖς {Π|ς οὈτοπιρογατς, ἸΝεχας ἰη ἢος {απλις να! άς [0] γτοθνε ἀρραγάταηι ΠΟΙ]. πὶ 

» ὃν ἐχ ὑπαρχφ εἰδέναι καϑύτί χωρήσει" νὶ ῥαί-- ἃ 

»» δον δὐωρεπῶς “ δέον, χαὺὶ αὐανδρία, μν- 

»» δενὶ, πολλοῖς μμᾷ πόλᾷ μυὴ ταχὺ ἐπελϑεν, 

»» δυχείτω ει) εἰσὶ δ Ἢ ἐχείνοις σέκ ἐλάοσοις 

» χρήματα Φέροντες ξύμμαχοι ἃ ἔξν ὃ πό- 

»» λέμος ἐχ ὅπλων τοπλιέον, λα δαπάνης, 

»» δὲ ἰὼ τὰ ὅπλα ὠφῆφ ,ὄνλὼς τες ἡπειρώ- 

»» ταῖς ααϑϑς ει λαοσίοις. ποδάσω μεεῦτο οἷν 

»» ποῦ στον αὐτὴν, ᾧ μιὴ τοῖς ἢ ξυμμάχων 26- 

»» γ9ις Ὡρότερον ἐπαιρωᾶβα. νοἵαξ δὲ καὶ Μ᾽ 

᾽» δἰ ποξωνογτων ἵοστλέον ἐστ᾽ ἀμεφοτεροι τὴς 

ν»» αἰτίας ἕξομϑυ, δι ὸ κα ἡσυχίαν τὶ αὐδὦἶἝ 

»» ασοοΐδωμδιυ (ἢ ζὴ βραδὺ ἀ μϑήον, μέμ- 

» Φοντα μάλιςα ἡμδμ, μῆ αἰογύνεοϑε. αστύ-- 

γδ,οολαίτερον αἱ παύσαιαϑε, 
» δχ ὃ ἀγϑραάσκδϑυοι ἐϊχήρφν. χαὶ ἀνα ἐλϑυ-- 

» ϑέραν γαὶ δύδὸ ξοτα τέων πόλιν Ὁ] ο, πὸϑρτὸς 

5» ἡεμόκθα: γαὶ δύναται μάλιςα "σωφροσύνη 

» ἔμφρων ὅτ᾽ ΤῊ μόνοι "ὃ δὲ αὐτὸ ϑύω - 
. 

» γίαις τε Οὐκ ἐϊξυξείζομϑμ, καὶ ξυμφοραῖς 
»» ὅγοσον ἑτέρων εἰκονῦρ τε ξιωὺ ἐπα νῳ  ἐπο- 

»» χριευόντῶων ἡμαῖ ἔχίτα δὰ, -ὩΡὰ Ὁ δὸς 

»» χοιεῦ ἡμίν, Οὐκ ἐπαιοφᾶθα ἡδονῇ, ᾧ δότις 

» ἀσᾳ ξιω κατν,ϑόλα. “ἰρδοξωύη ,ἰδὲν δὴ 

» μᾶλλον ἀηϑεοϑέντες "αἰεπεί ϑηυϑρ. 'πολε- 

» μιχϑί τε χαὶ δοτλοι δ᾽ Ὁ θύκοσμον γιγγό-- 
2 αἱ ἐπιί.» μεθα, Ὁ μδὲ, ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης στὰ ᾷφον 

» μετέχᾳ, αἰουμης ὃ δ ψυχία." ϑὐξουλοι δὲ, 

»' ἀμαϑέςερφι δῥ νόμων ὃ ταβοψίας παι,- 

»» δοόμϑροι," ἡ ξιωὺ γαλεπότητι σωφ φφνέςε- 

»» ρον" ἢ ὥςτε «ἐδῶ αὐηκςειν. κ κὴ μὴ τὰ ἀξ 

»χε4α ξωυετοὶ ἄγαν ὄντες, Ὡς ΤῊ πολεμίων : 

ς 

}9) 

ποίϊγα οἰμῖτας [προ ῦ οχείτς πθογα 
ἃ δἰοτίο ἢ Ππιλ»Ροτοῖῖ {πὰ οὔξιατίο ε γί, πιοάετα- 
ρεχοῖριὲ νἱάογ! ρέγπχαπα ηοίχα τἰοπίς. «(με τοι- 

ἘΒΠΝΟΥΘΙῚ 5. 5.151. 

πογἤρίποοζταπι ααόπαπι ἤξ οιαία- 

τα π» ΠῸῊ ἔα οἰ δ " ἀοροπίταγ Ομ ΠῚ ἃς «οἱ ςαυίατο τας 

ἄεοοτς. Οὐοά ποουὶ νἱάελταγ ἐ- 
ϑθαιυία ἀλη πὶ» πλυΐτας ντθοβ λᾶς 

πογῇις νμαπὶ πο οοητίπαὸ {ὑ{ς]- 
Ῥοῖο, ἔμπης ἃς Π|ς (ἱ (ο εἰ, θη Ραα- 
οἴογοβ ααὰπη ποΡὶ5» ὃς ἀἰ {πε ρξάταΓΙ: 
ἃς ΒΟ πὰ ἔστε ποπ τηδρὶς [ὰῖ ΟΡ τὰπι ὃς εἰατηππηνά 
αΥ̓ΠΊΟΥα πὶ αιὰπι {απαριθιι5» ΡῸΓ 
τος να ἔππτ ἀγηΆ » ργατοστίτη 
ποπιίηῖθιις πιο ἰτογγαῆοῖς άμοῦ- μεράρεας 47 εμρὲς 

(ὑς πιαγίτίπλοσβ. Οιιατο ἄσπηι5 Ορο- ὅιαμθ, βοτοιξ πιᾶ-- 
ταπν Ραμ νὰ {πρρεζδυς {ἀππρει8: 
ποορηπβ οοίογαγη νεγ δ ἢ ἐ 
πτιγ.] σογτὸ γε Ρ᾽ 615 σδαίξε ἐπὶ γιτᾶ 
Ράττοηι τὸς οαάλι Πα εδίπλιιδ» ἱτὰ 
ῬοΥ φυίοτομι γίζο ἢτ τές σαίιγα ργο- 
αἱφοθιηγειδ. Νος νὸ5 ταγ ἀἰτατὶς ἀτα; 
οὐ διατίοτι ε. φιᾷ πὶ πο 5 τα Χἰ πὸ νἱταρογαπάο ἐπεὶς- 
τεριςποηἀάτριυνάεατ, ᾿ΝΔΠ} ὃς ρτο- 
Ρεγδη 40 4 ῥείμεη (οτίιι5 {Ππ4 Βαϊο- 
τὶς» αυὸ 4 1ηγραγατι αὐ οΥ τίδ: “ἃς αἴ Ἂς ργόρτογ πῖον 

4. »εάε αρινοῦς 
προ! πιὰτ» 

αυλην. ΥἹ ὲ «1 ἐπ 
νεγᾷαθς Ρᾶττο ΠῚ. 
1! ἀοην δὲ μὲσ οτἱῶ 
αἰϊφαϊ4 φογῃαι 
Ῥτουίάςδηγις. 
ς διηγύϊψις Π86- 

οἰμιτάτ τι ἔτροῦ 
ἱποο] πὰ τ ἀταῦε 
ἀπ 4. .. γ24 πομένις- 

χί πιὸ τηοάετγατὶο 
Ρτυάεης οἵδε, 

οἴ ΥΑ- 4 ΝΝεαῃς πιοιιε- 
5 πλὺτ ]Ἰοοςδτα τος 

τύτὴ αι ᾿αάδῃ- 

Ιλ ργατεγ [ξηζοη.- 
τίάτη ποξγαπι ἢ τ 

τοῖν Π Πΐο πιαρὶς 
δεὸ ὠοίΐοτε πηοτὲ 
Ρεγίωα ἀεῦνογ, 

- ἀετατιοησ δεἶδι 
«οὔ,δις. Ὗ 

᾿ Ρογαητᾶς. ᾿ 
δταυήτατίς, Ῥτορτοῖοα οπίπι 0] μος δ Ἕδοδι. ταπιὺς 
πεηας γεῦας [ςοπ 415 {προ χ πη 15, οί ἀραίνονπμν ἰρ θα 
ἃι αἀυιογῇς πλϊπας (αὰπι οατετὶ σοα 
{πυμαηγας: πο; διά ϊθι5 ΠῸ5 ἐπ’ 
εἰταπτίιι πα αἄ ἀιΠΠποἰ]Ποτα αυᾷ πο δὶς τὐτί αυὰπι γε εἰς 
νι ἀοᾶτιι «ἀρ οἴ» οτρίπναγ ΟΝ με ππράκ, ἵ 
ρῖατο: ποῆὰς Παιῖ5 δοσαίαι ΟΠ 10 115 τὸς τεγαπε πιϊπὶστ 
οΧασιποάοῖγοο πηαρί5 δά αἰεητίοη- 
ἄχτι ᾿ηάἀπςσίπλαγ, Ας ργόρτοῦ πιο- 
ἀο[ιᾷ ΒΕ ]|αςε5, δε ἄοπ οἰγοάροδι 
{πιπ5: δ. ]]αςο5 χα άςοπιν 4 ν εγε- 
οὐπάϊα “ πιοίζοίεία μαδοῖ ρΙατπγᾶ: 
νογοράάϊος γυχίτι5» ργατᾶτία Δα ϊπηΐ: ἱρῷ 
οἰγσαη οι νεσγὸ, ἀπὸ Γεάοίε! {- 
ται ἰηἀοξειοτῦ οἴονίορος σοητοιη- 
πογωτηο ΦοἤιύίΩ; νοΐ οτπη ἀΠΒῆο]- 

τὶ ος εδτοσηρτας 
Ἰεραπιν ἃς (δποτῖο 
τε αἰ(εὶρίτπὸ ἱπέξῖ- 

ἀπιπιοτίρογὶ ἢ- 

πιὰ πεςοατιατῦ» 
“εἰ 9 ΟΥΥΩΑ γῈ 9 ἐρεῖ!- 
“ἰε:5 Ἠοἰξίιπι ἀρ-- 
Ρατάτιπὶ ογατίο 
Ὡς ἐρεοϊ οὐ τ ὑτα-, 
Ρεγδητος, ΠοῚ ἐο- 
ἄεπι πιοάο σεπὶὶ 

ς αοπερέν, 
)ογέφηεεα οχ ῖ 
τπαᾶτς αἰϊογαπι ἔσπὶ 
τεητίᾶς ραῖς5 εἴς 
ποιεῖς, δεξοστοης. 

- φυεπτις ογᾶτίοης, 
ἀοοϊάϊ ποη ρος, 

« Θέοϑαι }υποθεῶχ, κατα λῦσαι. β Δα- 

πάνης πλεόνων οὧὐ καὶ διᾷ τότο χευμά-- 

των δεό ἴθα. ΧΤ' κοινοῦ δὲ τὸ, ἔςιν ὁ πέλε- 

μος. γ Οἱ δὲ] ἡμεῖς οἱ λακεδαμμό-- 

γιοι τὶ αὐνὖϊ φεοίδωρδμ δὰ ἐπεξήσουϑῥων. 

δ Ο μέμφονται οἱ κοράνϑιοι μέμφοντω. 

ὦ υξῆς ἕτω,καὶ τὶ βραδὺ ἡ εὔκ᾽, καὶ μέλ- 
λον, ὅ μέωαφονται μιάλιςα ΤΑ αλλων 2γ-- 
κλυμιάτων μυὴ αἰακυύεωϑε. καὶ νεαόρῦθα δ 
σαντὲς τίαὶ πόλιν ἐλϑυϑέραν, καὶ ὀδοξοτέ- 
ραν. απεύδοντες γ, ορλαίτερον αὖ παύσαι-- 
«διε, δ τὶ ἁπα ράσκϑυοι ἐ χρᾶν. ὑσσοςι-- 
«Ἵέξον οεὦ ἐς τὸ, μὴ αἰααύεεϑε, ε Σωφρο- 

σιύν ἔμφρων} σωφροστιώην ἔμφρονα λέγᾳ 

σίωὶ μετὰ λογισμ τὸ Γχαίνεσεν, ἢ ἀλό.. 
“μον, αὶ ἀπὸ φύσεως μόνον συμζαίνυσαν. 

2 τοῦτ᾽ ἴὴ 1 τὶ βεκδὸ καὶ τὸ μέλλον. 

η Τῶν τὸὶ ξω ἐπαίνῳ } ταῦτα πώντά 
“πϑὸς τὶν κρράνϑιον ἀἰποπίνει. ἐκεῖνος γὃ 
κατα τι ὶ ἐπήνετεν αὐτοιᾷ, κατά πὶ ἢ ἔψ..- 

ξεν, εἰπὼν αὐτοὶ μελλητας, 8. Πολενη- 
κοί τε, καὶ δὔδουλοι 1 δὔξουλοι, δὶ τὸ δὕ-- 
κόσμον. ἀσαφὲς τὸ χωρίον ποιξϊ καὶ ΔΠ ὁνο- 
μάτων ἐνόνγαγή. τί τε γὺ αἰδῶ καὶ τίω 

αἱοκίω Χ' ὶ ἀυτεῖ τίθησι σιωωνύμως, ἃ 
πὸ λοιπὸν ἔμφασιν παρέχά ὡς δ) ἄλλου 
καὶ ἄλλου τάοσων τίω λέξ γ᾽ ὡς καὶ τίω 
σωφροστωύίω  τίωὐ ἀν κοσμείαν ὁμοίως τέ-- 
ϑέκε,δεῖ οἱμῦ ὕτω νοδϊν, πολεμικοί τε γιγιός-: 
μέϑα καὶ ὀξουλοι, δὼ τὸ δὔκοσμιον. αἰάγ- 
κη γὸ τοιῚ ἀκόσμιοις σωφροσιιύης πλέον 
μετέχέν, δὶ τὸ Φκόσμες καὶ αἰδήμονας ἴῇ). 
αἰ δήμονας ἢ ὄντας, ἢ ἀψύχοις ἢ πολεμω- 

κές. τῆς γὸ αἰδοῖ ἃ αἰοκυύης ἡ ἀψυία 

πλῶρον μετέχά. Ομύνρος, Αἰδομδῥων αὐ, 
αὐδρών πλέονες σόοι ἡ ἐ πέφαντω: «Α--, 
μαϑέςερο! ὁ μυὴὲ εἰδώς τι κακὸν ποιῆσαι, αἰ---, 

Πιιπο δ πλὰς πιαρὶς. 

ἀς ποβ»ϑὰ Ρεσγίςι:. 

ταπτυγ; δὲ Παημς. 

μαϑῶς ἀυτὸ ἔχᾳ δηλονότι. ἡμεῖς δν,φησὶ, 
σι δευόμζθα ἀμαϑῶς ἔχίν τὸ καταφρο--, 
γῶν Δ νόμον. “ἔτ᾽ ἐσιν,, αὶ παι δευόμξθα 

"ὅτε ὑαξορᾷν δ" γόμων, κ Καὶ ξωὼὸ 
χαλεῤτύτης] οἱ γὸ λακεδαμμκόν!ο, βἐρυτά--: 
πίω ἔἶχον αἰγρογζωὺ, χαλεπῶς ζημεόμϑμοι,. 
καὶ σωφρονιζόμϑμοι. ἐν γὺ λακεδαήμωον, ἔ-. 
φοροί τινες ὅ σειν γ οἵ ἄτινα ἴδοιεν δῤχραῦν. 
τα “τον ἔτυτῆον, λέγοντες ὅτι ὁ αργῷγεκαὶ᾽ 
νόμων ασεύδῳ καταφρον ἔν. λ Ἡ ὡς-. 
τε αὐδῇ 1 Δ νόμων δηλογότ. μ Καὶ 
μὴ τὰ ἀχεξῖα ξωωετὶ πὶ ὠχρέϊα, τὰ ψη-. 
φίσμιατα Δ λόγφγ. οἱ γὺ λάκανεςγ βαρ. 
χυλόχρι.: ' δα 



πσυσν““-" 
4 

ΤΡ ἐν ΣΝ δ ᾿ ς τ 
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ΡΒ ΠΒΕΚΙΡΚΙΝΜ 5. :7 
(θεοϊοίᾳ (ς  ἐπατ! ογατίοῃς νἰτιιτ α “ἰρασκθυ ας λόγῳ κα λω μεμφένδρυοι, « 

ῬογοΠλμ5: δύ ΒΟ πὶ πτοχ ποπ Ρογ- ϑὐοινο να ὐας ξιέναρνομίζᾳν δ Ὧω τε“: 73" πότ ν 

ἰπάς ντίρίο οροῖς ἱπεαπημθε ἢ ὁ μι ΑΔ πίλ : ἢ ἀπε, τὼν 
; τίαπλις. σορίτατ ποτα. Ποπαϊ μι Τά είας Τα ἀϑεθγαα ἥδωυυς ἡ ἐξ)». γοίαρ, 
“4. Ῥῆλάρ «πποραί. 8 γγχῦ ΟΠ ΡΊΠ ἀΠΙΟΥΙ ΠῚ ΡΥΟΧΙΠγ45 εἴε χαὶ Ὅς πσδοοτειτη σεις τύχας ὅ' .λο γὼ ““ 

ποίες,αος ξοστιητος σαι (πα ογα- “ δὺο) ρει. ἀεὶ δὲ ὡς τεὸς δ) ξουλϑυομέ- «- 

τίομοπι γοῃίγς, "Ταπησαηὶ νογὸ γοὺς οὔτ ἐναντίοις ἔργῳ" ̓ Ὡὐπαυμῶνς δὸ. ἐς Ἐν ἀδ). 
αάμετίας ποίζεπι γοξξο σοπῇ]ο ν- 9. ἐὰ ὑκ ἐξ ἐκεί ἡδάΐε ᾿ δ ομξ ες ἸτΡΑ 

ὁ Τιρὶε αϑδα- τορτοιη,ποβ ἔα δ (ετηρεῦ διπἔγαα- μὴ Ἢν ἥδε ἐκδαρα τὰ ΔΜ τησθμϑιών ψώνν 

σκδυαζωμεϑα. να» πο]πδάπλπι ἔρθη Βαθοπτες ἔχῳν δὲῖ 4 ἐλπίδως, δλλ᾽ ὡς ἡρδμ αὐ τδἕἔμ «- 
ε “ϑεά ταπατᾶπι ΟΧ {ΠΠ 0» τα ΠΠΔΠ1 Ρεσσαταγζο, “ ((ἀ σφα. “λας “ὠρονοτίυϑμων. ᾿πολύ τε ὀζε φέ- “- 
ποδιῇρῆς τατὸ οὖ ὗ πη ἱρῇ πος» ἀπ} σοη- ΤῊ τΔ ᾿ , 
(αἰεπεῖδας. “τες ἀυοπιφάπηοάμμι ἱρῇ πος, ἀιρις ρᾷν ὦ δεῖ γομίζᾷν αὐ, ϑοφ’πον. αἰ, ϑούπου, “- 
φγομνάεννδ κε τος [ΕΓ ἢ] ργουμμγο Νεαας ἀςθεπλ5 ς΄,  κσρὺ ΠΣ ὡδ βχ 
δα μοβΊγ 4}. διδιτγατὶ ἱπτοῦ ποπλίποπι ἃ ποσι- Β Ἀρατίφον Ὁ ἐῃ " φςοΨ τὰς ρου χφηοταῦοις ἐς 

" ᾿ ! ν ε 3 δ 

ποτα τπασποροῖς ἀϊβοσγοίε ΠΠππ|πὶ παιδόύειτι. ζψυτας ὄξει ὡς () πάτερες τε ἐς 
εν ο΄ 5! ᾿ 
ἡῖν ὐρέδοσὸν υϑηότας, ἀὐξὶ αἰφπϑμ- ἐς 

1 3 Ϊ 2) " 3 τὸς ὠφνήνϑωοι ἔχονϑυ, μὴ χϑϑαίωϑρ, μειοῆ᾽ «« 
ἐπειηθέντες οὖν (ρφίχεί μόσίῳ ἡ μέροις, τδὲ ἐς 
πολλοὺν σωμάτων, καὶ γευμώτων, χαὶ πὸ- «- 

εἴϊς ργα λητἤτηχιιπι 48] ἴῃ τεῦς 
ποςο σης πχαχι τὸ ἐγάϊταγ, ας 

Ψ ᾿ 

λέων, χα) δὸξας, βουλδϑύσωμϑμ, ιλλὼ κα ἐς 

"ἀρέσαν Ἰη{Ἐἰτατα.» φαας ποδὶς οῦτι 
ταλίοτςοβ τγαδιδεγιητῖ» αυσηας ἹρΩ͂ 

Σ τοποητος Ρογροιὸ ργοίθοι 115» Πα 
4 Νεαρτορογαπ. οὐίτεαπγα5: ὁ πόνο δύσι! πιοιςη- 
τοβοΐπ ἐχίρυο ἀϊεὶ τὸ τόροχί5 ἀφ ἀασαπηαγ δά οὐ [τα «ε , 3). ϑεω -“ ΦτΣ κ Ἰ 

μὲ λον τλοῇ ἄτι ἄς πιυϊτοτιιπλ οαριτίθιις» ἀς πσύχάαμα δι “ ἐάν ιν ΝὉ ὅζαα “- 
Ο ΠΕ γηαϊτίς ροσμη 5» ἀς νηκίεις ντθίδι,9Ἠ ἰφέω, χαὶ «σξϑς εδν- αοζευαιοὺς σπτερίπτετε ἐς 

ι ἂς ρἱοτίαἴεᾷ ρεῖ οτίαμι ἰ4 ἀσαπλις υϑὺ πὐξὶ τὴς ποτιδαϊας, πέβρύπετε δὲ δὰ ἐς 

᾿4υοἃ πρδὶς Ργορτοῦ Ροτεητιᾶ ργα- Ὁ ὧν οἱ ξύμμαχοι φασὶν πε ϑω, ὄρως τὸ ᾿ 
τοῦ σχίοζος δρογὸ]ςες. Ας πτίτο δ ναΣ ἘΚ τς ΘΙ ΑΤΕΝ ΤῸ τ ΤῸ ΉΜΤῚ -- 
δὰ Αἰποπίοηίος ἄς Ροτιάαα, αϊτεῖτς ἐτοίμιον ὄντων αὐ μ᾿" δὲκ ας δοιεῦαι. ὄχεα ««τ ἌΔΥΝ 
ἃς ἀς ἐπύιιγηα ἐχ ροιθίαειρρα, αιια8 (Ὁ οἷ! δὲ ζ δὲδογζῳ, οὐ πσϑϑτεθον γόμεέμον ὡς ἐπ᾿ ἐς 76 δὶ ἀ- 

(ξλοςερηῖς ἈΠ αυϊάεηι πγασὶς οἰδικοιοῦτα ἰέναι. αὐθασκϑὺ αἰζεοῶε ὅδ. 1- πὸ: ἐς ὮΝ 
πὸᾷ τυ άτοῖο ἰς οἴσγαητ: σαοά σαὶ ἐπ ρβε δος φοση )ν Ἀενο ; 

ἘΑΡόΝΑ δά γ{|5 οο5 ἘΡΕ μὰ Ἷ ἡ ῳ ἀρ ἢ ἰῷ )) ω ΤΕΣ βυλᾷ» ᾿ 
ἰατγίατα Ἰῃξογοητοδ.», ἦτο Ἰορ!πλατα σεοδε, αὶ τοῖς ογαντίοις Φορερωταζα. «ς 
ΠΟῊ εἰ. ὃς αἰ] οπλίμας δ. Π πὰ ἢ- {Καὶ ἐμϑὺ Αρχίδουμωος (ιαῦτα εἰπε πα- 

᾿ φημ] ἀρράζαῖο, Ἥχας ἔλοϊοητο5, ἃς εθωὼν δὲ Σϑονελαΐδους τελφυταῖος, εἷς 

γα ΟΙατ ΗΠ τὲ σοη Ὁ] ποτ τίς, ἃς Πο- ἐῶ ΚΑ ὙΡῚ ἔλεξε ΠΑ Α Ψτν δ δ, ὉΜΡΆ Ὁ 
Ἰΐετι. ππαχίπτὸ τογγαοσίτς, 4ΕἘῸ ς Ι οι ρέων 4 : ἮΜΗ9 Ἢ γ' ἔλεξεν 

Αὐοπιδαπιιβπ! ἄςηγ τα ἰοαιαιτιις ὥδε, “ΤΟΥΣ μϑὼ λογρὲς Ὅες πολλοις ΤἿν «ὦ ἫΝ ΔᾺΝ 
εἴ. Ρτοςοάοης αἰτοῆχ γἱπιο 1ο- Ὁ αἰϑέυαιων οὐ γιγνωσκω" ἐπτινέσομτες γ»δλ» «πα 
οο 5: Ἐεπεἰαίάας, υΐ τῆς νηιι5ο- πρλλα ἑαυζοιὰ, οὐδὰ μοί αὐτεῖπον ἐς σέκ 9“ 
ΤΑ ΟΧ Ὁρθο τίς. ὅσο ο{, εγίβυμπίς μίοὀο,, ὁ. “ϑ Αὐδρλβζος τἰμὸν ΓΌΝΥ ΕΥΣ τὴς 

Ας ες ἧς δρᾷ, 1 Ασεάατηοηΐος ἰπ αι, τὴν ν ἐρολττα ἴα ἔυ μα τον ὌἪ 
ΤΉΝΕ νΕΚΒΑ (μια Αἰδοηίοηίες πττα τίου πελοπογνησον. χαήτοι Εἰ ᾿κασξϑς (ὅν μιῆς: “ 
“πὸ ξποογσαητ, ςαιάςπα ποὴ ἱπτε Προ; δὸὲς ἐϑήμοντο ἀγαϑοὶ χὐτε, ασδὸς σ᾽ ἡμαῖς “ 

Νλιμα (οἰρίος πηαϊογοιι ἴῃ Πλο ἀπ 
ἰλέξαογαητ» Ὁ1}}1] (ἀπὸ το ξο]Ποπτος (ς ποσὶ Ἰητα Πἴς ἰπἰασίαηγ {0 οἷΐς ἡ οἴτίς ἀταπε 
Ρεἰοροπηείο. Αταίη ἢ φοπῖγα Μοάος τπας δοηὶ βιοῦαπτν» πὰς ἀπέε πη οὐρα ΠῸΚ 

« Ἐρχρέπεξιἐνα! Ἰώς “δ κορανϑίων οὐ-- 
τως ὕγτων. β Τῶν πέλας αὐ Ὁ ὧΜ ὁ-. 

μοίων αὐϑρώπων. ὁ δὲ τεσαύδεσμος, “εθς 
πὸ αὶ σλίῤῥημα. τὸ δὲ οὐ αὐτὶ τῇ μὴ, Ἰν᾿ ἡ, 

ὅτως καὶ σαύταξ ις»χαὶ πολεμικοὶ καὶ δῦ θυ-" 
λοι γινόμεϑα, » παι δευόμδρμοι μυὴ γομάζειν 

σαὶ δϊανοίας 1 πέρας καὶ τοι προςπιπῖ ὅ- 
στῖς τύχαις ὁμοίας Τῇ λόγο δὲ αιρετα. αὐτὶ 
Ἵ, ἐχ ὡς λόχρ λέγουσι οἱ μιὴ σκοποιῶτες 
ἃ δεῖ, ὅτω ταὶ τύχας ἔχων ὑσολαμξαο- 

εδν. ἐδὲ γ ὅθι λόγο δὲ ϑεῖν ταὶ μέλλοντα 

ὐπὸ τύχης ἔσεϑϑευ. Ὕ ΤΡροςπηηϊού σας 
τύχας] ἐποξάσης. δ᾽ Διαιρετοι Ἰφανε- 

ραξ. ε Ἔρ)φ ἰ'δατάθυαζό εἶδα 1 ἐμ-- 
φρφίκτως. ζ Καὶ ἐκ ᾿ξ ἐκείγων σοὺς 
Ὁιὶ λόγοις τὉ κορανϑίᾳ αἷντῆετα.. ἡ Το- 
λύτε δᾳφέροιν} πολν᾽ τε δίαφέρειν αἴϑρω- 
πον αὐρώπου κεἰ δεῖ νομίζειν, ὥςτε οἴεδχ πο- 
λὺ διαφέρειν τοῖς λογισμιοῖς" ἀλλὰ κράπ-- 
τον τὔτο γομίζειν μόνον, ὅτοιν ἰοὺ ΔΝ δὲ-- 
γών ᾧ δὲ αἰἴβεπάσεων παιδευδιδμος, ὄὅ- 

γοιαν τινα σωτηρίας ποράσητοι. Ὁ Κι ξοί- 

ὧρον δὲ {1 κράτιςύς ὅ8ι, φησὶν, ὅςτις μήτε 
πᾶσι, μήτε αἷδὶ παντων πείϑετωι, «ἰδὶ δὲ 

μόνων “ΟἿ αναϊκαίων πτι δεύετοι οἰκούειν, 
καὶ Δ αὐτῷ σεοσηκύγτωγ. 1 Ἐν Ὅϊς 

αὐα[κα!οτείζ, ς  ὅγικινδωυοπέτοις. 

αἰὐλ μὲ ϑϑ97} μι ϑοωρδ ποθ μά ρς 
φϑάσωτες ἐπολέσωμδυ ἴαύτίιω δὲ ἀζου-- 

λίαν. λ Δίκας δδωδαι! Ἰκρίσῳς. μ τοιὰ 

εδὺ λόγοις Δ) πολλών} δημηχροία Σϑενε-- 

λαΐδου τὸ ἐφόρου κτ' δ α ϑίωαίων, καὶ 
ὦ Ἀρχιδάμου. τὸ δὲ τῆς δημυνχνοίας, σεω- 

" ΄" ᾿ 

Ὅμον, καὶ λακων κὸν" δοὶ Τἔτο χρϑϑοίμια, ὥς 
ἔχή. Ἰςέον ὅτι ἦσαν πινὲς φὐοοὶ λακιδαημο- 

νἱοῖς ἀφ χοντες,τὸν δριθμὸν πέντε, οἷ ἐφό-- 

ρωις ἐκάλοωυ, δίᾳ τὶ ἐφορᾷν Ὧ τὴς πό-- 
λεὼς τρογμαΐᾳ. ἐν δᾳ δὲ χὰ δὲ ἦσαν. 

" Τρὸς ποιὶ μιόδοις Ἰ κτ' ΔΑΡ μύδωνο 



6 ύνσρυζςσος )ἪἭἂΎ ὙΥΞυΙ σα  ῸΥν--:- 

32 ἵῳφρ»- 
τέο. 

-Ρ ᾿ 

 πτίρα 

«8 
-“ ἤ ᾿ Ἵ πὰ 

««χαχϑὶ γε, δυπλιασίας ζημίας ἀξιοὶ εἰσιν, Ἀ 

«ἕπαἰτ᾽ ἀγαϑῶν “κακοὶ γελύννται. ἡ μεῖς 

« δὲ ὅμοιοι χαὴ τότε χαὶ γεωῦ ἐσχκὲν, χαὴ “κες 

«εξυμμάγδις, δὼ σωφοονώμδμ, οὐ αἴθε ό 

«εἴϑα, ἀδικουμϑῥοις, ἢ σετϊὲ μελλήσονϑρ {ι-- 

««ἀιφρᾷν" " οἵσῃ᾽ οὐκέτι μέλλοισι κακῶς πα- 

κε ϑήν.᾽ ἄλλοις μδὲ γδ χρῆμα ὅ91 πολ- 

« λαὶ,] χαὶ νῆες χαὶ ἵπποι μῶν ὃὲ. ξύμμα- 

«οὶ ἀγαϑοὶ, οι οὐ «οὐ δαδοτέα ζ;ς αἰ35- 

«γαίοις φβὴν, σεεϊὲ δίχαις χαὶ όχϑις Ἀ[ο.- 

«ς κριτέα., μν λόγω χαὶ ἀδοις βλαό)ομέ- Β 

«νοις; ᾿ δλλαὶ “μιφρητέα οὖν ζυὐχή, "αὶ πὸν- 
« τὶ «ϑένᾳ, χαὴ ὡς ἡμαξ τρέπει βουλθδεοϑαι 

« ἀδικουμϑβοις, μηδεὶς διδασκέτω, δ λὰ 

«οις μέλλονζᾷς ἀδικεῖν, μᾶλλον πρέπει 

« πολιώ “χξϑνον βουλϑοεοϑαι. ψιφίζεοϑε 

« δζυ͵ ὦ λακχεδαιμόνιοι, αἰξίως τῆς ασάρτης 

« τὸν πόλεμον" χαὶ μυΐτε τους οἰνϑίουαιοις ἐῶτε 

«μείζους γίγνεοϑαι , μήτεΐζοις ξυμμώχοις 

« χκαζαξοδιδῶμϑῳ Ξ δνλὰ ξιωὼ ζς θεοῖς 

ες Ὠχτωμϑρ Ἐχὶ (ἄς αἀδιχοιῶῦτας. { Τοιαῦ-- α 

᾿ πα λέξας, ἐπεψηφιζεν αὐηὸς ἔφορος ὧν ἐς 

αἰῶ ἐχκλυσίαν “δι᾽ λακεδοιμονίων. ὁ δὲ 
᾿ (χρίνισι δ βοῆ, χαὶ οὐψηφῳ) οὔκ ἔφη 

. δέ γιγνώσκᾳν τί (βοέω ̓  ὁποτέρᾳ μείζων, 

δλλαὶ βουλόνϑμος ἀΐθιὶ φανεροῖς Ὡσιοδα- 

χρυμϑῥοις τω γνωμζω,, ἐς ὃ πολεμεῖν 

« μᾶλλον ὁρμῆσαι, ἔλεξεν, Οτῳ «ϑὺ ὑμδ" ὦ 
«- λαχεδιιμόνιοι δόκο σι λελύοϑοι αἱ ἀσον- 

«« δαὶ, χαὶ (ὦ) ἀϑίωναιοι ἀδικεῖν, αὐαφήτω ἐς 

«« ἐχεῖγο Φ' γωρίογ' ἴ ̓ δείξας ι χωφίον ἀἰδζις) [ 

« ὅτῳ δὲ μη δοκούσιν, ἐς ᾳ Ἐχὶ θάτερα. 

" αἰαςάντες δὲ διέξησθμ,χαὶ πολλῷ πλείους 

ὀλχον οἷς ἐδύχοιω αἱ «σονδαὶ λελύαϑαι. 

“αδϑςκαλέσορτές τε ζοις ξυμμάχοις, εἷς 
πον ὅτι σφίσι μϑρ᾽ δοκοῖεν ἀδικεῖν (Ὁ ἀϑν-- 
γαῖοι, βούλεοϑαι δὲ χφὴ ζουιὶ πόυτας ξυμ.- 

μάρρις ἰρακαλέσόμτες, ψῆφον "ἐπα γα- 

γεν ὅπως χϑινῆ βουλδυσαμϑμοι, Τ' πόλεμον 

ὙΠ ΡΟ ΎΥ 

ΤΉΝ ΟΥ̓ ΘΟ 5: 57... “ 
πα] (ὰπτν ἀαρ οὶ ἔπητ ἀϊρηὶ ὰρ- 
Ρ οί» πχαὶὶ ἐχ δοηὶς εβοδεί:ποβ δὰ- 

τοι ποίϊτὶ ΠΠΉ}]ς5, Φαα]οβ ταμο, τὰς 

Ιοβ πὰς {ππιας. Οἱ ἢ (ἀρίπιμ», (ο- 
εἷος ποίῖγος ποὴ μΒαδοδίπι σοπ- 
τοπιρτυ αθοθτος ἐπίπισία.», ἤος οῸ5 
νἴτατα ἰτς ΔΙ βογοτηα5 » απ ἱρίο- 
ταηι ποη ἀϊβεγαταγ ἰμϊασία. ΝΑ πὰ 
αἰτς φαϊάετα {πρροάίτας πχυϊτίτἀο 
Ροσιῃἰδγιιπι» ὨΔΌΠΣΙΠῚ » ΘΠ ΓῺ: ἶ 
αἴ πορὶς Πγομαὶ 10 οἱ», μασά ἀ1- 4 Ουὶ Αεβεηίρη- 
ΒῃΪ μος Αἰβοπίςηῇδας ργοάλ- δ Λα κά εν 
λα» πος πογητη σαι ἱπἀ οἰ ἐς γετδίΓαιις ἀἰίτε- 
ἀὐουτίαταγ δὲ νοΥθῚ5.» ἀαατη ΠῚ εὐψεσκ εἰξιαυΐ 
μι ἱρῇ νοιδὶς Ἰσῇν, [π4 νἱπάϊςε- δ  νοεθιὸθοα λα 
ταιγ ταατυγὸ αὐτάς ΟΠΊΩΪ σΟΠΔΤΙΙ, ἠΐαπι ρείπιο ηυο- 
Νέας νος αι πλπι ἰΔςοβῖτος ἰη- ὅ0ὲ ξέιροῦε ὅς 
ΟΣ ἢ ΡῈ ἔξγςη- 
1ατίαν ἀοςσοαῦ Ζυ Δ Πι ΠΟ 40 σομ- ἀμπι εἴ, Νες ἀ4ο- 
{ἰῶτα σοπαοηίας : οἷβ σοπ ας Ὡς οθας πος φυϊαιᾷ 
Ροτίτις ἀϊα σοπἤμιϊτατε ααὶ {ππτ 1]- δόκοις ῥεὰβ να 
Ιατασὶ ᾿λ Π. ΠῈ. Δ’ ΟὈΓ ΠῚ βδτταν πόδις ἱπία 
Τ᾿ οεάαμιομί! ἃ ἀϊρηίτατε ϑραγ- τἰ8: ἱπιὸ ἐος ρο- 
τὰπα ΟΠ απι ἀεςογηῖτο πος Ατδο- ματὸ. φιλο στε 
πἰοηίο5 Ππδτίς εἢῇ οἱ πηαίουοβ, πος ἀοΠΠδογάρο άεςοτ. 
(οεἴος ἃ ποδὶς ργοάϊτος ες, (ς4 ἄρ [οοἷος Ρτὸ 

τὰ ᾿ Ν ἦ 5. Κεί ἀςί:-. 
ἀἰὶς ἀυιοῖδιις ΒΟ Παπὰ ἐπξογαιπιιια [- ταπιυς. Ὁ 
ἰμτίατι ἱπξογοπτίθι5, 4 Ηας ἰο- 
αασεις ]αιπη οἵος. ρΠοσ5.» ΓΟ ΠῚ 
δά (υβταρία γετα]ίτ πῃ σοποίοποπι, 
Ἰιλοεἀαπηοπίοζαμη : ἂσ Πορδσῖς 
(οἰλιηοῦς οαἱπὶ ΠΟ. οΔΙ σα] 5 ἀδτξ 
[οςάσηηοηί {ιβταρία ) ἀϊρηο- 
ίζετε {8 »,, οἴλπηου ντοῦ πδίου οἴου: 
(εἀ νοϊεῃ5, ἐο5 ἀρειτὸὲ ςῃτοητίδπη 
ἀεοίαγαητος , δά {ππποηἀάπι δεῖ- ΝΣ 
ἰχπὶ ργοηῃίοτοβ εἴς, Ἰηατ, Οἱ 
νεϊγαπι νι ἀσπτυγσ » [ἀσεάαπιο- 
Πἰΐ » χαρὰ ἔσἀοζα, ὃς Αἰδεπίοθη- 
(ἐ5 Ἰῃ τυ 1} οἵδε, (ἀγρατ πη Ιοσαπα ἰ1- 
Ἰαπι: ( οἰϊεπάςῃς εἰ σοίταῃι ἰο- 
(1 Π}} σα! ποη γί ἀςηταγ, ἴῃ αἶτο- . 
ἔμπι. “ΠῚ τγαπίδιιητος αιαπι 4]- ς ΠΠΙ φυτπι ἔα. 
ταϊπίοοις “τοτογαπτ, πχυΐτο Ρ] γος μρκας ὑαπρρτν 
ἔπος χαΐσιις ἔοσάογα χαιρτα νἱάο- τυΐκορ]. 
τοηταγ. Αςοίάαας (Ὁ οἰ!» ἀἰΧεγιας : 
ΠῚ αυϊάεγη ν! ἀοτὶ ἰαἰι τὸ ἀρεῖς Α- 
τὨοπἰοηος » νος ταπχοὸπ Ποτίδ- 
τὶ (οοἷος ουηηος δά ἀλη άλ {πβγὰ- 
ἰδ: ντ σοπηηγιηὶ σοηΠ]ο δε ]] πὰ» 

᾿ 

α Κακοὶνυῦ κακότροποι. β Ομοιοι 
χαὶ τότε } ἐλδυϑερωταὶ τὴς ἑλλάδὸος δὴλο- 

γότι. γ Οὐδὲ μελλύήσομδμ 7 ὑκῆ ϑησόρζβα. 

δ Οἷἵοι ἐκίτι μῴρλλοισιν  ὕσεακου ςέον τὶ 
ἐπειδή, ἵν᾽ ἥ΄, ἐπειδὴ οὐκέτι μέλλοισι 

καχῶς ποί44ν. τὲ γὸ μιάλλοισιν, ν αὖ οὐοὶ 

53) Τὸ βιοα δοωύουσι λεχτίον, αλλ᾽ 52] ὦ 
ἐσηυδύν χρόνν. εὐ Αλλοῖς μδῥ γ)] αῦτα 

παλιν ὥρὸς Ἀρχίδαμον ὑποτείνει, λέγον-- 
τὰ ὡς πλούστοί εἰσιν οἱ αἰϑίωαῆοι. ὅρᾳ δὲ 
πῶς ἀψυχά τινα καὶ ἀλόγιςει. ζῆς ἀϑη-- 
γαΐοις ἐμδρτύρησεν. ὃ Αλλὰ τιμωρη-- 

τέον} ἅπαξ κεῖται καὶ λέξις “ὐδαὶ τῷ ῥήτο-- 
δμ᾽ οὐ χρὴ δὲ ἐν τῷ πολιτικῶ λόγῳ λέγάν 
αὐτίω, ἡ Κρίνοισι γὸ βοῇ ,κα! οὐ ψή- 

φῳ] τω ὑἰποδοχέω τῇ λόγου ὶ ψήφῳ κεί- 

γοισικ οἱ λακεδαμμόνιοι, οἰλλᾷ βοῇ. δ, ὴ 
παΐτες βοωῖσιν, ἢ ἡσυχάΐζοισί ἕνες. 
θ Δέξας “ὶ χωρίον αὐτὸς ] τὸ ξξ ἣς τὴς 
διανοίας οὕτως, ἔλεξε, δείξας τὶ χωρίον 
αὐτοῖς.τὸ γὸ, δείξας ἃ χωρίον αὐΐδοῖς,αοθς 

πὸ ἔλεξε. ,Δοκοῖεν] ἔδοξαν. κα Ἐπ 
παγαγεῖν Ἰ μόνοι γὃ οἱ πρέσβεις παρῆστῳ, 
καὶ οὐχὶ ἅπαν τὸ πλῆϑος δὴ συμμαχων. 



τ ΒΕΒΟΡΚΥΙΜΥ 59 
ἢ υἱάσαταν , βογάταγ, ἘΠῚ 4ι1: Α ποιαΐται, διῶ δοκῇ. “ὁ (Ὁ μδὼ ὠπεγωρη- 
ἄεπιν οὐπέεξεῖς ῃἰ5 ἀοπηιπι δδίς- 
το: ὃς ροΙξ οὐ ἰορατὶ Αὐμομιεηί08, 
αασηι γείρομειτη γοτα Π]οητ ἀς [ἰς 
φαοζαπὶ σγατίᾳ νοήηοζαητ. Ηος 
οὔτοι ρἰοδιοἰταπη; ἔοξ ἄογα οϊε τα- 
Ῥῖα» βιέξιπι εἰς φααττοάςοίπιο Δπ- 
πο 4υλτη τεϊσοη πα α (πε ἰἶτα 

. ἔκάοα, Βαθοίσιπχ. ΒΕ] }ατὰ {0- 
ἀυατα. Ἐπί πηιιογο ἀξογοποζαηι ,1-- 
ςοὐκηιομί! ἔα άοτγα σιρία οἵδε, ἃς 
δε απ ρσογοηάαμη οἵδε» ποι τὰπι 
μά πξεϊ (Οοἰούαη νοῦθῖ5. φαὰτη 
πχσῖι! ας ΑἸπερ θη ο5 ροτοπιίοῦος 
βογοπῦ, παῖδ. σογηούοητ Δ Πνρ]ι- 
τίπγατα Οταοίᾳ: {δ εξίιιπη εἴ, 

; 4 Νια Αἰδομίεπίος Βιήτς ἴῃ 
“ Ρεί, λά τες βε- πῃοάμη1 ἢ δά δᾶ5 ΤῈ 5 νεπούπης ἴῃ 
τοπάας ΡΟΣ αὐ  θας δαδεὶ (αητ, Ροίξολημαπα 

Μεάϊ ἐχι Εὐυζορα ἀεςοῆεγαπε πλ- 
0] ῬαΓΙτΟΣ ἂς ρόάοίετί ραρπα ἃ 
Οἴαοῖς νἱ δ] » δὲ 71 ΟΧ εἷς πιατὶ ὉΕ- 
[δείλης χὰ Μγολ]επη» αρίπμηρτί 
ἔχης, [ικοτγ οί άες Τασοδαπηοηίο- 
Ταϊη ΓῸΧ.» Οἴαοογαπι) 48| δριά 
Μυοαΐοη οὐδητ ἀι χρα ες ἀοΠγι1η» 
Βαδεπ5 4 εχ ΡοΪοροηπῃείο εἴαπς 
(οἷος. Ατδεπίεηίοβ νεγὸ (οςἰΐηιιε 
εχ Ἰοηΐα 8ὲ Πο]]οἴρομτο, 4μ! ἴλη 
δῦ τορο ἀεξοσογαητ, ρεσδιάο 5.- 
ἴζαμα ἃ Μεάϊς ἰηίοληι ορριιρηδ- 
ταῦτ : Ἰδέσας Πγθογαδητζες ἐΔΠ} σε- 
Ραπτ, δαβαγίς ἀϊαρῆς. Ροΐὲ 

ὁ Ναιυίραταπεεχ απο ἢ Οπτηο5 ἔς ἴῃ ντῦο5 γοάϊο- 
Ἠεἰϊείρουιο [5 γιῃς, ῃλυιΐραητος εχ ΠΟΙ] οίροητο. 
045 4υϊίυς ντ- δι ἘΣ ᾿ ῇ 
Νὰ ς Αἰῃεηίςηξος ἤπγαϊας εἰς δατθατὶ 
ς ᾿ωχοηρνηθελοῳ εχ τερίοης ςοἤογαπτ, ρα δ] οὲ νθὶ 
τοπὶ ῃ αϑη- Ὥ χὰ Τὰ ς 

γαίων τὸ μιιοὶνὴ ῃτο. “ ΡΟΙΠογΔητ, γοοίρίπιης Πθεγος,ν- 
ν Φ. δατ. εχ τι ςεῆς- ΧΟΙῸδ5» ὃδζ (1 {πἸρΡΟΓογΔητ,» γοτη ἔὰ- 
τας, ἀςροτταδᾶς τ] λγοτη: νΥδέπταας ἐΧοΐτατο αάϊ- 
χτοηιρίο {πες 
τοὶ ἀεροίμεταης ΠΕΙΙ5 Ραγαητνας πλαγίβ. Ασα ίτιις ο- 
ΤΠ. γχοτος., ὃζς ΠΐΠῚ δογιρη, ραγτι Γεαρας., ἀο- 
᾿αϑυγ τς μη πγιῖ5 ΡΙογάαιις ςοποίάογαητ, Ραιι- 
νεδέπναυς τοί. Οὐ πῃ αι θι15 Πιλι ΟΥΔἢτ ΡΥ ΠΟΙ 
ἕαετο ἃς πηοηΐᾷ 
Ρατάθλης, 

συμέσ οἴκου, " 9 ποραξαάρδμοι ζαὗτα: 
ἢ Ὁ ἀϑώυαίων" ωρεσξῴς ὕςερον,ἐφ᾽ ἀἰ 
ἤλϑον " γρηματίσομτες." ἡ ἢ Ὧι. γνώμη 
αὐτὴ Ὁ ἐκκλησίας, πὸ ζαἐ ἀσονδαὶς λελύ- 

Δ ἐλμετο ον τω τετάρτῳ ἢ δεκαίτῳ ἔτει 
δ᾽ πρχακογηουτὶ δὼν σονδῶν ασξοκεχωρη- 

κιών, αἱ ἐδέοντο μα δἰζοικα'. ἐψηφία 

σῶμ" δὲ οἱ λεκεδοι μόνιοι ζῷις «ὺγδαὶς λε- 

λύοϑαι, χαὶ πολεμήτεα τῇ , οὐ ποσοῦτον 

ἣν ξυμμάχων πειαϑέντες τὸῖς λόγϑίς, ὅσον 
φοξούμϑμοι Ὅες ἀϑάίωαιους, μή ἔχὶ μεῖς 

ζον διωυηϑῶσιν, ὁρώντες αὖθις ζᾳ πολχὰ 

«ἧς ἑλλαδὸς αἰ ωυχείρλα ἤδη ὄγσα, ὅ Οἱ 
ΣΡ ἀϑίουαῖοι οπω τοιῷ δὲ ἦλϑον ζχὶ (ὰ 
“σραγμαΐζᾳ ἐν οἷς κὐξηϑησὸμ. " ἐγ 
μῆδοι αἰεγωρησὸρ ὧν τῆς ϑυρωπης γικη΄ 

ϑέντες᾽ χαὶ γαεσὶ χαὶ πεζῷ «ἱ ασὸ ξήνων,, 
(Ὁ καταφυλόντες ' αὐτῶν ταῖς γαισὶν ἐς 

μυκαλέξω, διεφϑοίρυσὸυ, Λεωτυχίδης ὥ᾿ 
ὁ βασιλάε' ἕξ λακεδοιμονίων, ὁφαῖρ ἡγεῖ» 

Μὸν μυκαλη ἐλλζωων, αἰπεηώρησεν ἐφ᾽ 

οἴκου, ἔχων “κεἰ "Οἰπὸ πελοποννήσου ξυμεΣ 
μα χοις" οἱ δὲ αἰ ϑέουαῆοι, χαὶ οἱ "ἰπὸ ἰωνίας 

ἡ ἤἥνσπόντου ξύμμαχοι, ἤδη εἰφεςηκότεᾷ 

απὸ δασιλέως, ἰ πσομείναντες ἴδησὸν ἐπο- 

λιόρκοίωυ, μΐ δὼν ἐχόντων" " χαὶ ὀχιχήμα- 

σὸρτες εἶλον αὐτίωυ, “ἐκλιπόντων Ἢ βωρ- 

ξάρωνυὶ κ᾿ τῦτο ἀπεπλδυῷ ἐξ ἤγης πόν- 

τοῦ ὡς ἕκαιςοι χὶ πόλάς. ἀἰϑίωοναίων δὲ τὸ 

Ὁ κοινὸν, ΚΤ ς ἀὐθις οἱ βαῤξαροι" ἐκ ᾧ γώ- 

ξφις ἐπῆλθον, διεκομίζοντο θύθυς ὅϑεν ὑπε- 

ξέϑεντο πεῶδως ἃ γοω αἶχας, δὼ Ὁ αὐἰξιϑ5 

σὰ καιτασκβυζεω. " ὶ τίω πολιν αὐοικοδὸ-- 

μεῖν χϑρεσκδυαΐξοντο, χαὺ ζο τείχη, τῷ τε "ὃ 

“ὐθεξολϑ (ρφιχέα. εἷφήχει, ᾽ὸ οἰκίαι, αἱ μϑ 

πελλαὶ ἐπεπηωχεσόμ, ὀλίγαι δὲ αἰξιῦσδρ, εν αἷς ἐδ)" ἐσκωϑησὸμ οἱ δυω ατοὶ 

α Καὶ οἱ μϑὺ ] ἤγουν οἱ σύμμαχοι. 
β Διαωεξαξα ῦροι ἴαῦτα 11 ςέον ὅτι τὸ 
ἀϑύστειϑαί τι αἰδαὶ τῆς ὀβχοισί, δίονωροί-- 
ξα ὅν κχέγετου" καὶ ὁ μοίως παλιν τὸ Οις 

ἔχοντας ϑο ἴχξαι Τἷς ὑπευκόοις. 
Ὑ Πρέοβεις ὕξερον ἢ αὐεγώρησαν δηλο-- 
νόπ. δ' Χρηματίσαντες Ἶ χρήμα τί σαι 
αδὺ, ἔτι τὸ αρᾷξ αι" χευματίσαϑαι δὲ, τὸ 
κερδ' αὖ αν. καὶ σηρμείωσαι τίω λέξιν. 1 
δὲ ταν" ὥρη αὕτη 72 ζουνώμη, δίαίγνωσις, 
καὶ! δίρέκρισις, ἰδιοὴ δὲ αὕτη καὶ λέξις. 
ε Μειπὶ ἃ δυϑοϊκοὶ ] με)» ὃ ἔλαξον οἱ 

Π 

ἀϑίωυ οι τίω ξὔξειων. ζ Οἱ γὰ ἀ35- 
γαῆοι Ἰοῤχὴ τὴς πεντηκονίαετίας. ἡ Ἐ- 
πει δὲ μὴ οι, 1 ϑαυμείζεται τὸ γωρίον καὶ 

553) τῇ σαφίωκξίᾳ, καὶ ὅ59}) τὴ σαωυτιῥίᾳ. 
Ὁ Καὶ ναισὶ καὶ πεζώ 1 κτ' ἄξιν καὶ 
Τιβ ἀγῶνας τέϑεικε, ναισὶ καὶ πεζῷ. πὸ δὲ, 

ὑσο ἐγλίωων; ϑαυμαςϊκὸν ς ζχα ΠῚ ποι 

μόδοις Ὅσούτοις ὄντας, ὑπὸ μικραξ γώρας 
αὐπιὶ ἀπελαϑίῶια. , ΑὐδΡ] Δ μή- 
δὼν. κ Σηςὸν ἐπολιόρχοι ] σηςὺς ἡ 
πόλις λέγεται καὶ δρτεν κῶς χαὶ ϑηλυ-- 

κῶ δ αὶ Ἑαὶ ὅπ μάτωντες }ὴ χιμῶνα 

δία ιξασεντες. μ' Ἐκλιπγτων Ἰἤχρωυ 
ἀφανιοϑέντων. ν Ἐκτῆς χώρας Ὧυ- 

τέσινγοκ {9 ζῆνος, ἐκ σαλαμῖνος: ξ Καὶ ᾿ 
τίω αἴϑιᾶσαν καΐᾳ σχ δ ζω] πίων κιγητίω 
“«ἶκοισίαν. ὁ Καὶ τίω πόλιν Ἶ δ[ᾳτο-- 
λίρυ πόλεως καὶ τειχῶν ἐποιήσαζο᾽ ᾧ ἔο;- 
κε κυριωτέραν τῆς πόλεως τίω λέξιν ὅη 
ΝΡ οἰκιεῖν λαμξωύεν. ἀτείχιφον γὰ ἀκοιὼ 
οἱ λακεδαμμόγιοι τίωὶ πόλιν, « Καὶ 

οἰκίαι 1 αὐὰ “ὦ οἰκιῶν, Ομιροςγ --- οἰδὲ 
͵ 

δὺο σκόπελοι: 



ΌΌ ΨΨ 

όο 

δ πῷοσῶν λακεδα μόνοι δὲ, αἰοϑενϑ
μοι ὃ Α 

ἊΞ 4 ᾿ , ᾿ ὶ . 
Ἀ ἦλθον μέλλον »᾿ ἤλϑὸον ἐς «ρεσξείαν, ᾧ μδυ, καὶ 

͵ 
σριβοα ὐϊὶ ἔδίον αἱ ὁρώντες μυΐποτ᾽ ἐκείνοις, μή- 

πε ἄλλον μου" δένα τεῖχος ἔρνζα "ὃ ἢ σλλέον, 

. ξυμμάχων ἐϊξοτριωυόντων, χαὶ φοξεμε- 

γων, πἶ τε ναυτυκο αὐτῶν Φ᾽ πλῇῆϑος, δ 

“κεϑέίω οὐχ ὑπῆρχε, ἃ τίω ἐς τὸν μιυδὲ-- 

κὸν πόλεμον τόλμαν ψμουδύξωυ. ἠξίοιωω πε 

ἀδιὶ μὴ τειχίζ ἀν, δια χαὶ “ὧὦμ ἔξω πελο- 

ποϊνήσου μᾶλλον ὅσοις “ ξιως φήχει ξυΐϊκα- 

ϑελᾷν “ὦ σφώ, τοιὶ αἰδιξολοις" Ὁ »ϑρ 

βουλόνϑρμον χαὶ ὕποπτον Φ γνώμης οὐ δὴ- 

λοιιῦπες ἐς τοι ἀϑηναίας, ὡς δὲ ̓' βαρθά- 

ρϑ,εἰ αὖϑις ἐπέλϑοι, ἐκ αὖ ἔρνζος πὸ ἐχυ- 

(8 ποϑέν, ὡςπὸρ γιοῦ ἐν Ὧ ϑηξῶν, ὁ ρμααῖ. 

τίω τε πελοιπόννεσον πᾶσιν ἐφασὸν αἷα- 

χωρησίν τε δ καὶ ἀφοριιζωιὺ ἱκανζωυ δὴ ᾧ 

δ[ ἀἰϑηναῆοι, Θεμεφοκλέος γνώμων ἴοις μϑὺ 

λακεδο μονίας ζωῦτ᾽ εἰ πονζᾷᾳς,ἰποκρινά- 

ῥϑροι ὅτι πέμοψοισιν ὡς ἀΐρες ὠρέσξᾳς τὐξὶ 

ὧν λέρρυσιν, ϑϑυς ἀπήλλαξαν" ἑαυ σὴ 

ἐχέλδυεν Σἰποφελλῷν ὡς ζαχιςα ὁ Θεμμίςο- 

χλῆς ἐς τίω λακχεδαίμονα, ἀλλές δὲ ατδ3ς 

ἑαυτῷ ἑλονδῥες ὠρεσξῴς, μυὴ δυθὺς ἐκ -- 

πέριπειν, δλλ᾽ ὅχτοκῖν μέλ θα τοσούτου ἕως 

αὐ ἱκανὸν ὃ τεῖχος αἰρωσιν ὥςτε Ἔσπομα - 

χεοῖ, ὧκ πῷ αἰα [καιοζατου ὕψψοις. ϊ τειχί- 

ζῳ δὲ" πόρτας πϑμδυμεὶ ζῶν" ἐν τῇ πολ, 

χαὶ αἀὐζοες, καὶ γοωυ αἶχας, ὃ ποῦδως, φῴδὸ-- 
ἀϑβοις μήτε ἰδία μήτε δυμοσίᾳ οἰκοδομιή- 

ματος, δεν Ὡς ὠφῇφα ἵςαι ̓  ἐς αὐ ἔργον, 

ὀγὰ καϑαμροιῶτας᾽ πϑμτα.ὴ ὁυϑρ ῶτα 

διδαΐξας, καὶ αἰασφπων φς Φιλα, ὅτι αὐτὸς 

πάκε! πρράξοι, ἄχει. χαὶ ἐς τίωυ λαχε- 

δούμονα ἐλθών, κα πσοοσηᾳ πσοὲς (ς ὃ ρ- 

“αὶ, δυλὰ διῆγε, " ὡρόφασίζετο.κ, ὁπο- 

τε ἕἰς αὐτὸν ἔρϑιτο “μεν τέλᾳ ὄντων ὅτι εἰκ, 

"ἐπέρχεται ἔπ Ὁ κοινὸν, ἔφη «ἦν ξυμνωρέ- 

σζῴᾷς αἰαυϑρᾷν, ἀοολίας δέϊμος ὅσης" ἀδθεις 

Ὁ (σοῦ, (ς4 ομηπία ἀϊγαεπεςς. ας ἜΤ 

Ῥικιζάοθατας οαιαθατυττ:αοτίξις ἐς. 

ἸῊΉΥΟΥΒΥ ΒΕ Η1517. 

Ῥεγσγαπιποοίαμηος ογᾶτ, ᾿Ουο ἃ 4 Οὐυπὶ δυτεπι 
ε ἡ. ἥ Τ1ιαςεά. τητο  οχῖς- 
ξαταγιπι ἰητο ροητος 1 ασοάαηλο- κηε φυοά ἕτα- 
εἱΐ, νοποσο ]ορατίν ααϊδαι5. σα: ἀΔ ΠῚ ταπε οτατ, Ἰορατὶ 

1 ν : - νοπογιητοραγτῖπα 
γο]ιρτατὶ βιογμῶτ, σογη οΠτίριι τς βὰν ἐερνο ᾧτ 

ας {ξ» πόσις Αἰ πλ 4 ΙΟ ΠΟ ΠΔΠῚ (τὶ βιηϊξηε ουη- 

ἥχαζος μαδεπτοπηος αἰτοπὶ πιο-. 4ταπι πὲς Ηἴο5. 
: Σ Νὰ τς σας 4] αποπ- 

ΙἸοξιιπι » ντίψαο ἐθοἱής. ἘΧασιιοητῖς οι ιπὶ πναπία ἢ 

Ρας» ααὸᾷ τἰπχογοης τὰ πὶ ΠΔΌΪΙΠῚ δοητοπι : ρατεῖπι 
ςορίαπι αυλητα ποῦ δητοὰ ἔπ Ποῖ, γογὸ », ὅς πλοῖτο 

᾿ ᾿ «πὰ επὶ πιαρ 15 ἵν 
ταὶ απδαπι ἴῃ Β.1]0 Μεάϊοο ἀπε ἄς ϑμνες ἐμ αν 
ἀλλοίαν, Ῥοϊευίαγαητ ταψας δῦ εἷς δι», δ. πιεταεητί- 
ἂς πιαζος στοβοογοῆτϊ,, (.ἀ Ῥοτίας δ95 τῇ εἰαβὶς οο- 

τὰπι τηρπιτιάϊ- 
οὐ πὰ ἜΧγα Ῥοϊοροπηοίτιι ΨΥ πον, ιν ραυΐο 

Β βίαια φιατασησαπαιο Πἀγοητ ἀΠγ- ἀπεὸ 15 που (ὰρ Σ ϊ Ρέτεθατ, δὲ ααηι 
Βίταβ» οο5 ἐδσαηγ. ἀξ ἰΓΟΠ τα, ὦπα ἢ γεόγαην δεῖς 
αυϊά νοἸ]οπς αὐ {ιρἰσαγοηταῦ ΠΟΙ ἶο Μεοβέκο ἀὐάα- 
Ῥατοξιοϊοητορ: {ΠῚ αυΐίάςπι Ἀκῃς- οἴδαι. 
τἰοπῆδιιον ργατοηάοητος τατηθη Πς 
βαγθατζις» ἢ ταχίας τοάϊγος», ἢαδο- 
τεῦ νπάς ἐχ τιτο (ἤἥσις πιοάὸ εχ 
ὙΤΠοδΙο)ρτοςσοάογοῦας ΡοΪοροπης- 
(τὰ οπηηίδις γοςορταοιΐαπι Ἰάο- 
ποιηῖ ἃς τυτάπηοη οἴε. Ατοηϊοη- 
(5, Τ Βεπλζο 5 σοι Π]1ον τα] τα ἰο- 
4πυτος 1αοεφαπτοπίος σο πο ΠΊ 

ς. ἀϊπιίτταπτ, φαατη [δ πα αγος {Ππ|Φ 
ἀε Πᾶς τοϊορατος τοροπάπῆεηε. ἰ5.. 
ἱαπτ ντ ἰς φααπιηρτίπιαπι [ἀοοάκ- 
παοηᾶ πλϊττογοητ Ἰερατῦ: [0 οἰο5»4 8] 
ΕἸ ρσεμάϊ οἤσητν ποη {πδτὸ» (δ οο5 
ται ἴα χουογότ νἹἱ]ποάπτη ἢ Πγ. ὁ Ἰφοπευπὶ πῖὺ- 
τος αὐ ἰυ{{ αἰτίτιάϊη ὃ ἐχοἰταίϊοιτ, τῦπν. ἐχοϊταβοπε, 

ἃ ἂὲ Δ] “τξ ΡΓορυρπαῦε 

νας ορλπμαο 6 το πὶ ῬΟΡΠΔΥΙ Ροήϊεπι ΟΧ πηᾶχί- 

φῬοίου: οπηπίθας ργοσίας {αὶ ἴῃ ντ- τοὲ πα, κυρότ 
δε εἴης δάϊαπαητίδιιο, δε Ίρῆς ιν: 
ΧΟΙ͂ΡιΙ5 ὅς ΠΠοΥῖ5 : Δ} Ρατσοηῖς 6’. ἷ 
ποαας ρεΐπατο ποὰς ρα δ]οο σα -Ἔ ὀ ἷἙἷ Ὁ ἢ 
βεϊοννηάς Δ] 1 14 ρας νΌ}τὰδ  . ᾽ς 

ν᾽ . 

{αιτὰ ἀοςουοι, “ Πρηϊβοαέταιις ε Ετ αἀδιά! τε, 
]1ὰ ακ {Πς εἴος φθζατιις, ἀρεῖς, 4894 44 ςετοῖα ἃς ᾿ Ἢ παι τίηοῖ οἵδ υα ΠΠ|ς 
Ουύΐηγαις [Δοοἀαπιοηα νΟΗΝΪοῖ; ἀροπάα ἔοσοης φὰς 
ΠΟ δάπς πγαρἔγατιι5, (οἀ ὦ πχαΐτα τύτατυπι. Ὁ 

Ἀδπὶ τγᾶθε- 

4ις δἰ χυῖς “ φιασποτγᾶ ἰπτοίγορα- ς. Μαριπτατοΐ,, 
τοῦ σα ἴῃ (οπατιπὶ τό ργοςοάογοῖ, ἔν ν ΕΝ 
εχροῤτατοη οι ἰοσίογιπι οχουία- ὃ ΤᾺν 
δας: οςοιρατίομς ομΐπ| 05 αἰίαιῖα 

« Ξωρεφήκε!] ἰράξολος δηλονότι, 
β᾽ Μετὰ σφων] ἴα ϑίωαων, γ Τὸ 
αδὺ βουλόιᾶμον τὸ μδῥ βιελουϑῥὸν καὶ ὕπο- 
ῆον τῆς γιώμης οὐ δηλοωῦῖτες. ἴοι εἶπεν 
εἱπλώς, τίω γώμίω οὐ δηκοαῦτις, ἀλλὰ 

μετὰ προοϑήκης, τὸ (ες λόμϑμον “ἦ γιώμας. 
ὧν φίλοις γὸ μόνον κα γνώμη φανεροῦται, ὁν 

δὲ Τῆς ἐναντίοις καὶ τὲ ὑπονοόμδμον ἔσο-- 

κρύπθεταρδ ᾳ δὲ τῷ ἰσύπῆον τὸ κρυη]ὲν ὃ 

αὐ δ᾽ πολιτείας σημαίνει. δ᾽ Καὶ «- 

φορωιω] δ οἴξιῆς ὁρμώ δρός Ὡς σώζετωι. 
ε Αλλ ὅηηοειν] κωλῦσαι. ζ Τειχ-- 
ζαν]εἰς τίω αἰακίμσεν τῇ τείχοις σιωέρχε- 
ὅτ. ἡ Παύτας πανδημα!] τὸ παύτας, 

αὐτιὰ, γωμαϊκας, ἃ παῖ δὰς. τὸ δὲ παν--. 
δημεὶ μι δεγὸς ἐν ταῖς οἰκίαις 'σολειπο- 
αδῥου., 3». Ἐς τὸ ἔργ» ] εἰς τίω κ{ζσιν. 
, Παύτα] ζὰ οἰκοδομήμωτα. κ' Πρέφα- 

σίζετο] αἰτίας πρϑέτεινεν. λ᾿ Ἐπέρχετωι } : 
ἐαΐρχετω ἑ ξένος" παρέρχεται ὃ πολίτηξ. 

μ΄. Αὐπις ὑσολειφϑίιῶζαι ] ἐκ ἀκρι( ἐς, 
ἡ αὐδαγραφή. αὐτοὶ τὸρ  υὶ τοις αὐθὶ δῇ 
ἀϑίωωαίων λέγᾷ.  παρελϑόντες ἔλεγον. 
μὴ πετ᾽ οὖ τὶ μδβὶ παρελϑεῖν, πὸ αὐτίκα 
δηλοῖ" πὸ δὲ ἐπελϑεῖν, πὶ αἰαθθημε-- 
νον κατ᾿ αῤχαῤ,, χρόνῳ ἦξτ δαωρᾷξα-- 
δι. 

ἀπ οχι: 



{ ΓΙΒΕΚ ΡΕΆΙΜΥ 8. δὶ 
ΔΙ ποτ - ἰβεγαῦς (ς ταπιση ργορε- Α ᾿ἰχσο λάφϑῦγαι"ῶρὸ ̓  δέχε δι εδὐλι ὧδ 

ἄϊοτι νοπτιγοβ; δέ ΠΥΓΑΥῚ ΠΟ ἀτ|Π 
αἀοῆς, Οἱ ἀιιἀϊοιέζοθε! Ργοριογα- 
ταϊςοϊτίαπι ἀςημοίεον αι στη διῖ- 
τοῖα 111 νεἰτταγοηταρογτέσις οο- 
ἀρ ογοπτ πταζος βοτὶ ἄτας φάθ 
ἴατα {δ πιο οἴϊε, ἢ ποι Βαδεθαπες 
νπάς ποι ογεάδογοητι πο 4 (ςπτὶξ8 
ὙΠεπλϊοοΐες » ἰαδεῖ ο05) Ροτίιι5 
φαὰπι νοτδὶς ἰςἀπσαπτυγ» ρύοθος 
γψίτος ΟΧ {πἰ5 ταΐττεγε » 4 γοπὶ Ε646- 
Εἰτοῦ ἐχρίογατᾶ γοπαῃείςης. ΠΠῚ- μὲ 
τεπαας ααοίάδᾷ ἃ {π|5» δὲ ἰρίς ο[ΔΠ} 
Ῥογ ππητάιπι ΑτΠοπ ζίες αἀπηοποῖ 
ντοος 4ἱ πηϊττογοηταγ ἃ Τιλοοάα- 
πχοη 5 χοῦ οδηῦ, ᾿ τὸ Πα Πγηγ1- 
Πἰπγὸ ἀροιτὸ» πος ργΐμ5 ἀϊπηϊττατς 
μιδτα ἔς ἱξούατη Γεσερεγίητ ([λπ| ο- 
πἰπὶ σο]ερα εἶπ νοποίαηῦ, Αὔτο- 
Ὠγ οἶδα» 1 ὙΠΟ 5» δὲ ΑὙΠΠΙάος Τγῆ- 
ταδὶ βιϊμσ ιν αηείδητος ἰδῆ τ ἴλπι 
δαδοῖς αἰατιάϊσοηι πχασιπλ}). Τῖ- 
ταποζαῖ οηΐπι ης πὸ ἃ ξαςοάξηιο- 

Η 

ἡ Ἑλοετο ποῃ ΡΟ 
τογᾷης αυΐπ οτος 
ἀεγεπης. 

ΗΪΐ5» νδέγοτη ρἰαμὲ τοί(οδητ , ἀπα-ὶ 
Ρ᾽τι5 ἀϊηιττοσοητηγ, Ατμοη ζίεενε 
{{Π| εγαποΐορατος γοτίηοητ Ετ Τς 
ταποςϊοβ, ἀΐεις ασοάα ΠΟ ]105» 
ται ἀεπλιπι ραϊδαι ἀἰϊχῖς νυθ θη 
ἔπλπι ἰαπὶ πλαγὶς οἰη φέαῃ εἴα» ἴτα 
γε ἰάοποα ἢτ δά εος 4] πησοϊπητ 
τυταη ἄος. Ουὸά ἢ ΠΠπςνοππε Ἐα- 

2 Ψέροιαας [- 
ζεης δὰ οος ταη- 
4Δπ| δὰ δοπιὶ- 

δες 4] Ἰῃτο Προ. σεάπηγοπῇ [οοἰΐνε ἸοσατίοΠ ΠῚ ὅ- 
᾿ἄξι αυϊᾷ Πιόγωπὶ 

Γοπιπῆιης5. τ 

ΟΠΠς ςοπη!ὸ ἔς 

ἕος πες, 

. κι Ρ . ᾿ 

ΝΠ κρίσιν. Ἰίαια ἀς τς παίττογς, πα ιιγος ἴῃ 
ἴαϊο ςοτάπιοάο- Ροίξοξιπι τσ ατ1Π1 Δ εο5 4 ἀϊ- 
ἔστη κατίο ροξυ- σῃοίσαπς απα δὶ ςοπάιιοληϊ, 
ἴπτος. Δὰ νεγϑῦ» 5" ν ΒΕ ἢ Ν Ὧαὶ ἀιροοίκετες 4Πσέηας ὁ τεριδ σα ἤητ, ἸΝάπι 
ἴμας νειξιέατος ὅς Ζιππη Δητ  απς ντππὶ ΑπῈ ἱρῆς 

ΠΡ ΠΡΊ ΤΗΝ υγθεπε ἀοίεζετο » παπέΐαις ςοη- 
ὁ [πἰτῖό᾽ αδίψις - 

αυίος εἴς ἀΐπε- Ἦος {τἰγς δτάοτο » ὃς σισοιησας 
τον ἀξουενν οὐπν ἄοπι Σομίπἰτατγᾶν εα ἢ} 10 

 φοπίαϊεαγο ρήπεκὲ βοίξεα ἀςοΐοῖο ἈπΠς ρατοξαδξα Νά 
“δος πυ]]ο ροῖε- τρίτον νίἀογ! ΠΡῚ δπτίααῖι5 νυ ἐπὶ 

Γος ετ-- μΆ ἱ πος ΡΣ {πΔπΠ| πταΐος παρ εῖς» ἤάσις ὅς ρεῖς- 
4 ΝΙΝ σηθλ]α πατίπι οἰαΐδιι5 ὃζςὨ νηί γῇς5. (ο οἱ ς 
Πήν ρύαπάϊα, “σὰ 

(ςεμάογο 5 “ οἰϊξεμάηῖῆς (ς ἤης εἰς Ὁ 

χα ἡξῳν,ὁ ϑαυμαξῷν ὡς πω ἐ 4σιν.οἱ 5) 
52. ἢ “" ΧζᾺ 2 Ὁ ἢ κουογτες, ἢ μα Θεμιφοχλ ἐπείθοντο, δζχ: 

φιλίαν ἀὐτῶ τᾷ δὲ ἄλλων αἰφικνόνϑμων, χαὶ 

σαφεύίς χα τηγορϑντων ὅτι τειχίζεταί τε χαὴ 
ἤδη ὑψοςλαμξα 4, οὐκ εἶηον ὁ πὼς δ, ρὴ ἐ- 

πιςῆσαη. γνοὺς δὲ ἐχεῖγος κελϑυς ἀὐζυς μὴ 

λόγοις μάλλο "τὐδαγεοϑαι, ἢ πέμψαι 
σφαν αὐτῶν αὐδρὰς οἵτινες ΦῬησοὶ χα πι- 

φῶς αἰὰ ελβοι" ϑχεψάλϑροι, εἰπυςξέλλοισιν 
3, ὶ - “" εν 

Β ὄξω" χαὶ αἰξὲ «ὐτῶν ὁ Θεμιφοκλῆς τοῖς ἐ- 

“ιωαίοις κρύφα πέμπει, κελϑύων ᾿ ἧς ἧχι: 

ςα. Ἐχιφανώς καζοαοχείν,ὺ μὴ ἀφῴναι ωρὶν 

αὐ" ἀὐδοὶ πάλιν κομιοϑῶσιν ἤδη ὃ χαὶ ἧκον 

εὔτῳ οἱ ξυμιωρέσξάς, Α(ρώνύχος χεὸ Λυ- 

σιχλιξοὐς᾽ χαὴ Δολξείδυς ὁ Λέσϊμαχου, 

γέλλοντες ἔχήν κανείς, ὃ τεῖχος. ἐφοξ {τὸ 

ὁ μὴ Ὁ λακεδαμινοι σφράξ͵ ὁπότε δα- 
φαΐς ἀκουσῴαν," εἐἰκέτι αἰῷαἷσιν. οἵ τε δξζυ ἀ.-- 

“ϑἰευα]οι" τοις τρέσξᾷς ὡς ἐπεξα'λη κα - 

ς πτειηθν" χαὶ ὁ Θεμιφοκλῆς ἐπελθὼν τοῖς λα- 

κεδου μογίοις ,᾿ογζεῦϑα δὴ " φανερεῖς εἷ- 
πὸ ὅτι ἡ δι) πόλις ΄ σφοὺ τέτείχιςαι ἤδα, 
ὧστε ἱκανὴ δὴ σωξζάν ἄν οὐνοικοιῦτασ οὖ 

αὐτῇ" εἰ δὲτι βεέλονται λακεδαι μόγίοι ἢ (Ὁ 

ξύμμιαῃοι" ὡρεσξόνεοϑαι “οἵα σφαξ, ὡς 
ἡσϑὸς δχεγιγνωσχονζας τολοιπον ἰέναι ζαά τε 

ο, ΩΝ νν"} τας ὦ ὟΝ 3.3 Ι! ἤ 
στῴισιν ἀνίοις ᾿ ξυμιφοροὲ χαὶ ζῷ χοινεί. τού 

᾿ ! ἃῦὍ[ὁοἃν νῶν ᾿᾿ ἂν ὃν δ 

πε γὸ πόλιν ὅτε ἐδόχει οὐχ, λίπεῖν ἀκμεῖνον 
3 ΝΠ 4 ᾿ “᾿ 5, ᾿ν »" ΓΦ, 

4ἢ » δὶ ἐς (ᾷς ναῦς ἐσδξδαι,, αἴϑυ ἐχείγων 

ἐφασὸν γρόντες πολμεῆσαι " γαὶ ὁσὰ αὖ 

ἕμετ ἐχείνων βουλϑύεοϑεω,, σδτϊενὸς ὕςε- 

ὁ9ι γγωμῃ ̓ φανῆναι. "δοχεῖν δέν στρίσι χαὶ 
νεω ἄμεινον ἐ),τίω ἑαὐτῶν πόλιν “τεῖχος 

ἔχάν, χαὶ ἰδέα: τοῖς πολίτους καὶ ἐς ζϑν" πὸ μ3 

ς ξύμμαχοις ὠφῆι κότερον ἔσεαϑαη. 
φαα Μ τ Ποπ ας δΊΠΠπι5 ἔογς, Νεαας «πίη 

ἍἹ ἀρράτατυ, ΑοΕΐ ρος νὲ ὅ αἷν ἱπωαυδὶι ἔαου!- ζ4υαῖ! ἀρραγᾶτυ. 
ὧ 

ΡΟ Κι ββῶς, ἌΡ, Ψ' " ΡΨ ΡΙ "οὐ ὙΣΡ οἷον τ ἐῃ μι Ἔσο αὐτιπαλού 

κὰν σ ᾿ ᾿ 

ἃ Παραγι εχ] ἀπατᾷ ϑα!. 1 Σκεία.-: 
ὥὅμοι 1 ἰδόγτες, Ὧις ὀφῆα λιμεῖς δηλονότι. 

Ὡς ἥκικυ Ὁ ὡς, αὐτὶ “ὄντως. δ᾽ Αὐ- 
] πάλιν] οἱ αὐ Θεμιτοκλέα. ε Καὶ 
᾿Ἀειςείδης ὁ λεγόιϑμος δίκα)ος. ζ΄ Αγ- 

λλλοντες] ᾧ Θεμώξοκλῖ δηλονότι. ἡ Οὐ- 

χέτι ἀφαΐσιν τὸ υ δῇς, μιὴ ὑκίσι αὐτοὶ ἀφώ:. 
“ν οἱ λακεδαιμόνιοι ὁηδὲε σαφώς ἀκχού-- 

σαν. 5“ Τοᾷ φρέδλεις 11 κακιαιμεῖο- 

7ων. 1 Ἐγῦϑα) ἐν τούτω τῳ χρόνῳ. 

κὶ Φανιρως εἰπο τὶ χῆμια πλάγιογεθυνα- , δαημον ων. 

πὸν τὸρ ᾧ ὡς ὑπὸ Θέμικοκλέοις καὶ ὡς ἀπὸ 
᾿ Θουκυ σὺ δου ζχαῦτα λέγειϑαι.. κακῶς καὶ. 
το ὐδα γίγρατῇ αι. αὔτικρὺς Τὰ Θεμιτο-- 
κλέοις ὅδ)ν ὶ φωνή, λε γᾷ γὸ ἔστ, καὶ Θε- 
μικοκλὴς ἐπελθὼν ζϊς λακεδεαμον ίοες »ἂν- 

ζυ)ϑὰ δὲ φανερεῖς ἄπει λα Τιρεσβα εθχ} 
φρέσβεις πέμπειν. μ' Παραὶ σφαΐ }6-. 
γριῦ τοῖς ἃ ϑίωυαοις. ν Ἐύμφορα, ἃ 
τὰ κοιναὶ 1 τῶτο δπόδεξις ἢ ὅτι ἔμφρονές 

εἰσ. ξ΄ Μετ᾿ ἐκείνων] ἤγραυ ΔΜ λακε-- 
ο Φανίζαι ] ΧΡ' κοινοῦ τὸ 

ἐδίκει, α΄ Ὑχος ἔχάν ἸΧΤ' κοινϑ τὸ ἔφα: 
σω. ρ Οὐ ὸ οἷόν τε ἢ] ἐαὐ μι ἔχω- 
αϑμ, φασὶ γ τεῖχος, ὡς οἱ ἄλλοι, μιέλλοιδμ᾽ 
οὐδὲ τίω ἀὐτίω γνώμην ἔχάν ἐν Οἴς πολε--. 

βίοις, ἴσως γὸ πολεμίων ἰϑοντων, ἡ μὲν μδὲ᾽ 
δόξει μὴ μάχεοϑϑοι ,αλλὰ αοένδεοϑαι κὶ ἐς 
μὴ ἔχσισι τεῦχος" Οϊς δὲ δἤοις » πολεμεῖν 

οὐ γὸ ἐνδέχεται τὸν μυὴ ὄντα ἴσον “Ἵν ἄλ- 

λῶν ϑιερσῆσω κατ᾿ ἐκείνοί, χαὶ ὅμεο τόν οἱ 

᾿ποφηγασθαιν 

ἤὰ, 

ἐ 



-Ψ, 

" 

Ψ 
) 

Ἐμᾶ- 
λεξε 

͵ 

ὍΣ 

γα  δασκῤυῆς " ὅμοιόν τί 
βελβϑύεοϑαι ἢ πόρτας δξου ἀτειχίφοις ἔφη 

“φῦναι ξυμμαχεῖν ἕξ ἢ χαὶ δε νομί ὁρ- 

θῶς ἐχφι 8 λαχεδο μονιοι ἀιουσάμτες, 

ὀργἀὼ ̓ϑὲ Φανερφὶν Οἕκ ἐποιοιεῦι ζὶς ἀϑη- 
͵ γα γϑ ᾿ ! 

γα]οις" (δὲ γὸ " Ἐχὶ κωλύμο γϑνα, γγω- 

κα κα’ δ. ονα μόαζας. 
σὸμτοι ἅμα δὲ χαὶ πσεστφιλῴς ὄντες ον ᾧ 

ηἐν μῆδὸν πατοοϑυκίαν ἦ μας 

λιζα ἀΐθις ἐτυΐχόρον ) τῆς μϑῥτοι βουλή- 

σεως αἰεμζδτανοντες , αἰἶδυλως ἦλθ 

"οἴκου" αὐε-- 

Δ» 
τς σἰτεύχᾳ 

“ρέσξᾳς χα τέρων ἐἰπῆλϑον ἐπ’ 

πικλοίτως. τούτο τῳ πω ὦ 
πίω πόλιν ἐτείχισθρ ον ὀλίγω 

δηλη ἡ οἰκοδὸ μία, ἔτι χαὶ νοῶ ὅεὴν δὃτι χτὶ 
, Ἃ ! 7 

απουδο ἐλρετο. (Ὁ γὺ δεμδγιοι πϑρμτοίων 

λίϑων αἰ πεύχεινται,᾽ χαὶ ϑ ξεως 
“ἕξιν ἡ, ὁνν ὡς ἕκα φοί ποτε πσξοσέφεφον" 

πολλαι τε ἥλω " δἰπὸ σημάτων χαὶ λίροι 

“ εἰργασμένοι ᾿ἐἰκκατελέγησθ μείζων γὸ 

ὑπἰβίξολος πὸμζῳᾳχῆ ὄξνϑη τὴς πόλεως. 

καὶ Δ[οἱ τὸτο πόῴτα ᾿ ὁμοίως 
ἠπείγϑντο. ἔπεισε δὲ χαὶ 3 πειραιαΐς ζᾳ λοι- 

πα ὁ Θεμιφοκλιὴς οἰκοδὸ μεῖν, ̓ ὑπῆρκ Ῥ σ᾽ 
εἰντω πσοότερον Ὀλὶ τῆς ἐκείνου Φρχῦς, 

ἧς κατ᾽ «)»ιαυτὸν ἀϑίουαίοις ὑρξεινομιζων 
τὸ, τε χωφίον καλὸν ἐξῇ), λικϑιίας ἔχον τος 
ξ ἀδοφυῴς, "χαὶ αὐτοις γαυΐζρκοις )γμημέ- 

νοις, μέγα ὃ πδοφέράν Χ ἐς ηὐ κτήσει οϑαι 

δυναμινυὃ “ὃ δὲ 9α λείοσης ποοῶτος ἐπ λ- 

μῆσεν εἰπεῖν ὡς " αὐλεκτέα ὅς] 

χἕϑ" δὐγὺς συΐκᾳ τεσκόσαζε. ὸ ὠχοδὸμυ- 
“Ἢ"» Ὰ 

σὸρ τῇ ἐκείν γνώμη Ὁ πάχος 
“δεῦρν 

ἄες ςοπιροτταητία ογορίοης Ργατουγοητ, ὁ [πτὰς ποῆὰς αϊξα Ἰαρίἄυτηι ἴῃ ο- ἕατα 

ε(ῦ ἔτι δῦλον 651 αἰξὶ Τ' πειραι ἃ. δύο. 
“ὃ ἁμαξαι ὡραντίαι “ δλλήλαις τοις λί- 

γοις ἐπῆλον. ἐἰγτὸς δὲ οὔτε χάλιξ, οὔτε πη: 

ἐωρεσξϑυ-- 

« 
γη5, οἱ τε 

αἰϑίευα)οι 

ἜΝ 

! 

ργασμένων 

ο 
ὄν 

χανοίώυτες, 

υΔΔ 
79 Τ΄ Ὡρ- Ὁ 

ΔΙ ΠΡ] ΔἸ ἀΔΠ). 

αὖ πρΐρες; 

ΓΗνΥνΧΡΑΌΙΝ ΕἸ. 
ἢ ἰσὸν ἐς Ὁ χοιγὸν Α ταῖς αι μα] τοῦ ἂς ΠΠΊΠτΟΥ ἢπ πες 

ἀϊιπα σοηίαταγ, ἴτας ορόστογε 
δαϊ οὔγη65 οἰίτατος ΠΟ ΠΕο ἀογαταϑ 
σΥοτς πη υτίβ» ας οος5 [Ἐπείτε μος 
χιοφας τοδεὲ ξιξέιπι εἴς Ηἰς ἀπά ϊ- 
τὶς Τ᾿ ἀσεάφαπηοηῖι! ἱπἀϊρπατίοῃ ὃ ἴῃ 
Αἰβεηϊοπίος θοῇ ΕΠ} χυϊάοπη ἀροῦ- οὖ. 
τὲ ργα (εταϊεγαπτ: (" 
νοῖαγοηζ; [ςἀ ντ φιοάλητιποάο ἴῃ 
ςδηγηλιμγς ΠΟ ἢ] 11] ἀαγο πο ]ορα- τοησ (οηΐςοῖ» ρτὸ 
τἰοποπι πϊίογλης τ ργα οατί πὶ δά- 
δυς ρσορβεμῇ ἴῃ ἀπηογῷ Ατβοηϊςοη- 
ἤϊπιπι » Ργόρτοῦ Πηρυΐατς ΠῚ οστα 
δάϊπογίις Μοάος {πάϊιτηη ) τα Ππηο 
4ιὸά ἢας οο5 ρος ἔταἰίγατα οἴδοῦ, 
ταοϊτὸ ἱπξο πῇ ογαητ. ἴτὰ ντΓΟΓΙΠ16; 
Ιορατὶ οἴτγὰ που τίο ὁπ ἀοηλθτη 
τοποστοσαητ, Αἴας ἤπης ἰῃ πτο- 
ἄϊιι ΑἸ Βοηἰζίος νεθοηι ὀχίρατι πε ἰαπιοῖ!α ἐκ μιοδα 
ἸΏΤΓΑ ΤΟΠΡῈΝ ΣΠ7Ὸ ΟἸΧογτ, Ἐξ 
ἰμάἸςῖο οἴΕ. εἴϊασηπαπς τρί ἤγα- 
δυτα ργοροζατὸ ΕΠ Ειξιἃ, Ἰήλιι ἤθε, Απιδίτας ο- 
ξμμάλπηοητα ῥἰ τ σίογαγα ἰαρί- 
ἄσπι, δ αἸϊσυ᾽ πομ σοαρΠγοητα- ρατῖς οἀμόξας οἴ 
τογαμη»ἰαδξα Πππῦ ἢἌταποντ αισα; 
ΟΒογορθδητιῦ χα: πγυΐτα ετία ΠῚ εχ 
ΠΊΟΠ ΤῊ δτίς ἰαϊδογατάσας {πηϊ οι 
δοῖϊα. πιδίου οηΐηγ τλσσας αΠΠὰ πη 
ΡγῸ πγαρηϊτα ἀίῃς οἰπτατίς ἀπσοβα- 
"τιπτοίας ργόρτογ οπηῃΐα πιοιοῃ- 
τι5. ΙΔθΟΥ ραγίτοῦ, ἱποιποβαμζ, 
Ρεγίμαῆι ργατοῦοα ὙΠοΡηΠοοΪος πἰξίδς ροίπεγοχί- 
το θα ΡΊΓαῚ “ ΠῚ δ 111» (ἴατι ἀπτοα 
ἸῃοΠοάτα ψπῸ Δῆμο ἐρίς Αἰπεπίοη- 
ἤρα ρυχεμηἴος ) ΧΗ πηδη 5 τίμπι θεπεσπν, ὃς ἱρίος,». 
ἰρίπιπα ἰοσιμηι ςφοπηπο ἀἸογο ἔο- 
τὸ τΓοδ πᾶρτς ἤδταζα ρόστας Πα θη 
61» [10 οἷπιος Ηογ] παμτῖσοϑ, πια- ὁ διιανοπίυῃν μα 

ποϊνοηϊηγνέ 2 Νοη εηΐπὶ νὲ 
Ργοδιδεγεης , μὰ 
γε ςοπηῆϊο ποτα 

ςοιππγιηὶ Οτςο 
τὰ πν ἰορατιοποηι 
τηὐϊΐεγαις, 

ὁ ϑεά γι υϊ; 
ἐοστὸ Ροτγίρεθατς 
αλυἶτα οτίαπι ςο- 

πιεητί5. ἃ χα 
(κυρτὰ, θ οὶ εἰαδο- 
γαα 7 φοπροῆᾳ,, 

ηἶτι πιυτογῖ ὧδ᾽ 
οὔλαΐ σαἰυϊτατὶς 

πλαῖοῦ φαῖνε 415-- 
ἐσ εὶ, Οἴτςα εἰ- 
υαἱτατξ αυοαυο- 
πορεία ην. 
ς Αλαϊβοαλτί. (ἰη-΄ 
«ἰποιταῦι ἀυτοηιὶ 
βυέσας σρηα ἐτᾳ 
φητοα, ἢ Π ὴς τᾶ 
εἰγατυν αι ῃ- 
παὺυπὶ ἀριμὶ Ατῆς, 

Πιπιᾷης5 ἰοοῦ ἰάο 
Ππδαηι ἐἢε,τγος πᾷ 
τος ρόγῖις ἢᾶ- 

ἀυυπε ὩδυτΙΟΙ 6- 
υλἢἤσης.. πιαρηᾶ 
δά ρατᾶπάλβ οροὸς 

δεῖς, Ῥγίπιυς ο-᾿ 
βύορογε ρύοβροζο δά ροτζοητίαμη ηἰπὶ δίξερο αὐὰς 

υΐρρε ῬΥΠ.ι15 Δ11- ἐξ πιάτο σαροπεη 

(ἃς οἹζ ἀΐςεγο πηγαὶ το ΠΗ ροῖτε; [{4- 
ἄμγαιις πη 01} σαρίτ. (ὐαϊας οἴ ΠΊ 
οΠ]Ϊο Αὐπεηίςηίος ΟΧτΓΌΧοΥς γι1- 46 πος 
τα οἰγοι Ρίγαα, αὶ πη ς 4π0- 
ας ἀοπηοπ γάτα » εἰπ5 ἰατίτα 41- πὸ απὶ 6- 
Ὡἷκ ντ ῬῈΓ οἴπὶ ἄπο ρἰυξεγα ἰΔρὶ- ἴ3:» [4 ςοπῆτιι- 

ἄυιη οὔθ, ὃς ἵπτρς. 
τίμπι το ςοπι- 
ΡΆτατο οαρίτιὲ- 

ἀ ἴπῖυς αυτόπι. 
ποαιῖς σα πηξταπῚ» 
ποαὰς ἰυτα πὶ 6-ὶ 

δα ὃς «ουρπιεης 
ἴαχα. ; 

« Ομοιόν τι ἢ ἴσον] ἵνα 55] παΐτων σώ- 
ζωται τὸ ἴσον. β Ατερύςεις} χπὸ ἀτει- 

του πέλεως. Ὑ Ἐπὶ χῳλύμῃ Ἰχωλύ- 

σᾷ. ἰδία δὲ κἡὶ λέξις Θεκυδίδου. δ' Ταῖ 
κοιγα, }ὑεϑβ τὸ κοινῦ, ε Ἑαρεσβδύσεν-- 
- 7 πρέσβεις ἔπιμτον, ζ Μάλιςα] 
ὑαβοληόντως. γ Ανεπικλήτως άκα-- 
πηγρρήτως, μοι δὲν ἐϊκληϑέντες. 4. Τῷ 
ὥ9 πω] 7: μηχανῇ. , Καὶ οὐ ξωωειρ- 
γασμένωνἿ οὐ ξυιϑίντων,καὶ ἱσωϑέντων. 
κ Ἐσν 7] καΐᾳ τιγας τόποις. λ Απὸ 

φημ, ] ὑπὸ βάσεων ἀνδριαίτων, μι Εἰρ- 

γασμένοι] δ. γγλυμρμέγοι,τύ:νς πιναὶ 
καὶ ξήσωπα ἔχοντες λελαξἀμδύοι. 
᾽ Εἰκατελέγησαιν Ἰέ [κα τωκοδυμήϑησαν. 
Ὅμηρος, Αἰμασιας τε λέγαν. ξ Μεί- 
ζων] τὰ προτέρα δῆλον ἔτι μείζων. ο.Ὁ- 
μσίως ἢ ὁμοίως κα κοιναὶ καὶ ἱεροὶ δηλονότι. 
π Ὑπῆρκτο δι ἀυτέ 1 δρξαμδμος ἰώ ἢ 
ἐργϑῦ αὐτὸς. ρ Τῆς ἐκείν αῤχῆς ἢ 
Θεμωοκλέοις, σ᾽ Κατ᾽ ὠγιαυ τὴν] κατά 
γα ὀνιαυτὸν ἡγεμὼν ἐγεπ᾽ οεὶ δὲ δῇ 
μηδυχϑὸῶν ἡ ὑξε Θεμιςυκλὴς ἐγιαυτὸν ἕνα. 
τ Αὐπφυᾶς } ἤχνω οὐ χήροποιήτοϊς. 

ν᾽ Και αὐτοις Ἰτοιὶ αἰ ϑίωναίνς,. φ Προ- 
φέρειν 1 ὅηδοιῦαι. χ ἘἙξσὴ χτήσαδχ, 
δείώα μεν ἐς τὸ δειυατωτέροις γνέῶχ. δύ- 
γαμιν, ἤγραυ ϑαλαοτίαν. Ψ Ανϑεκτία, 
ὅθι] τος πε, φυσὶν τι δεῖ πείση διενεῖ- 
μμει αὐτέχεοϑοι τῆς ϑαλάσσης. ὦ Εὐ- 
ϑὺς συ[ζατεσκδύαζέν ] δυϑὺς, φησὶν, ἅμα. 
τῳ συμξυ λδῦσαι, γρξατι γα λαυτοκρατίαν 
κατασκδυάζην. « Ομ ῷῥῇ γωῦ ἔπι δ τεῖ-- 
χοῖς ὃ ἐν πειραιξῖ, δωρ ταῦ ἔπι δῆλάν ἔἕῶην. 
β᾽ Α»λήλαις νη ὑπαντώσως ἀλλήλαις,"ὰ 

σιυυεζϑυγχμέγαιςγ δὶ ὦ μα γί, ΔΙ λίϑων, 



ΙΒΕᾺΛ ΡΚΙ͂ΜΥ 5. 6, 
ἔλῃῦ Βόαις μεμα χα δτάάϊα αἁ Α λϑο αν λα" ξεωυνῳοδομηνδμοι μἀγά [9] 
Ἀογπιατη Ποία ςοαρπιοπτατά ὃζ ἢ" ἐγίωγιοι, σιδνρῳ ωρὸς ἀλ-- 
μα: ὀχτογίοτα ογᾶζ » ἔοΥΓΟ ἱπα] ο ΠῚ πασο τὸ ἈΝ, : 

ῥΙαδόφ ξευευπιίπατα, Αἥτίσ 4ο ἔογς ν χα μολύξδῳ δρῖσνα, 
αἰϊηγάϊο τοις Α Ο] τὰ ΟἹ οἷι5 αἰτιᾷ 
11ς ἀο[ίπαμογας, ΤΠ) εἰξίπαθοίας ο- 
Ἀἰΐτα νὲ εοἰῆταάο ἐρία ἰατίτι 46 4; αἵ- 

᾿ ρογες ΠΟΙΊ]ος ἱπουγα5 : ὃς ραποοζά 
Βοπιίη οογάηιᾳ; ἐπι δοο Πἰπιοί 
{ιῇἴοδιγαπι οχιἰπηαδας οιΠτο ἀ ᾶ, 
᾿ατογος αὐτῷ παῖιο5 εἴτε οοῃίοοηζι- 
τος. Νά τη τό ἡδυτιςᾷ ργαορυὸ 1η- 
φαπηρεθᾶξ, ἱπτο Πρ ας (ντ πτὲὰ ἔοττ 

ἀιηι κε εθτι με ορϊη!ο)ςβίλγαπα οορίατῇ κλάδιςη- 
γιαχὸ ἐκρεάϊραν», ΠῚ τηΔΤΙ ααὰπη ἴΕΥΓα νεβοπαξεῖο- 
πᾶσι ααὰπὶτοῖτα, ΓΟ ΠῚ Επτ Γῇ» α ΟΡίγαα τηδρὶβ 4} 

᾿ {πρεγίογοῖα ντθοπι οχροάίτο, Ατος 
δἄοο (Ὡρεμαπιοίο Ατποπὶςηίες οἱξ 
Δάποτταζιιβ νὰ Πηυαηάο ἃ ἐοτα να- 
φογοηταγήη ύς ἀείςοπἀογοηθοπι 
πἰδάϊα τς πα]! γοπίζογεητ, Εν Α- 
τπεπίοηίος 448 λά απο πο ἄκη 
οὔ αἰϊα ταιιπίοσαπῦ, τη πιστὸς ἐχ- 
ταχογα πο ατίπα ἃ ἀοοῆτι Μοάο- 
ταμι,. Ῥδαίᾳπίας διυτοῖῃ Τλοοάα- 
πιοπίπς ΟἸςοΠΊδτοτὶ Πίϊης, Οἴχοο- α 
ἔππι ἀϊιχ» οὔ νἱρΊπεὶ παι εχ ᾿ς 
Ἰοροπιποίο ἀἰπυηις εἰ, αι σοτη!- 
τατα {ππ|τείσμητα Ατποπίοηπα παὰ- 
ρος αἷϊς (οοἰογ ρογπγείτο δτοῖ 
ἤιψας ΒοΙἩΠτογ Ογρτᾶ;, πταΐτα εἰιις 
ορρί4α (ἀδερογῦ τ: ἀείηάς Ρτοίοξιὶ 
Βγζαπιία ἃ Μεάϊς οσοιρατῶ οδίο- 
ἀιταμῦπος ἀιςοίθαο 18 ἔχᾶϊο ἴπι- 
Ρεγϑβοτς, ς ἍΠΠ Οὐαοῖ, τ ρΥχο- 
Ρυὲ ἴοηςρᾶς αιυϊσιμηα; Γςος Γορῖο 
ἀοπιίπατι Πρ ογατὶ ογαητ» οι άς- 
Ῥληταγ. Ἰκααιῖς δάϊτίς Αἰδεπίζηδεις 

εὐᾶς γε ργο ποςοῇιτιάίης 
κ ὉΓ οος οἴἶοῖ, [5 ἀτιςος ἱρῇς 
ΐ ΤΣ ΠΝ τρεῖς ὅθι ἐς Ῥαυήλη!ᾶ νἱοἸεηΐοῦ 
ΠΣ ΜΕ τορῆν,α- ἅθετς Πηεέξ. Ατποηϊξίος ςο νόθα 

νοφτο." "Ἰύλε δ τ μενος ὲ μ τόν κ' 
ζὰ ἀφιςαγαι Οἐξ ᾿ πολξμίων᾽" ᾿Ὠπξολαὶ 

᾿ αἰδρώπτων τε όμιζεύό ὀλίγων ᾧ: Υ̓ Ῥἀγρφο- 
των Ξρχέσῳ Ὁ π΄ φυλακὴν, τοῖς ἀγὶ ΓΝ οὖς 

ἐς ζς ναῦς ἐσξησεοῖ,. ὁ ὩΣ Ὁ γαυσὶ ἐρβ ον 

᾿Ῥῤισέχεμ ἰδων ὡς ἐ ἐμοὶ δὸκ4. Ὁ Θα σιλέως 
Β φρατίαξ" τχτ τ᾿ λίλᾳοσὸμ ἔφοδον " δὐπο- 

ρωτέραν Ὄχι αἰ ϑ ὅσ᾽: πὸν τε πωραι ἄς ὡφε- 

λμούπεν ὦ ογόμεζ εἰ Ὁ αἴω πόλεως ἡ πολ 

λάκις τοῖς αἰϑηναιοις πέρην, ὡὼ ὥρα ποτὲ 

κζ γἀῦ βιαοϑώσι, ὦ ΑΨ ἐξ κὐρὸν ἢ 

να σί, φῇ φρὸς ἀπϑυΐζᾷς αὐδίραιαϑαι.᾽ ̓ἀγναῖοι 

μ δὼ ὅτως ̓ἐτειχίαϑησθμ," τὶ ζάλλα κα- 

τεσκθυαζον"» τ ϑυς ἢ μήδων αἰα-- 

χρνσιν. Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομϑρότου 

ὃκ λακόδιωμς φραπηρὸς { Ὁ βζώων ὅξο- 

Ο πεμφὴν κα εἴκοσι γεαύν Ὄπ πελοποινήσου, 

εαληλεὺ δὰ κὺ αἰ δηναῖοι ἥαχονσα γα:σὶ, ᾧ 
΄ δ᾽ ἀρῶν ξυμμαίγων πλῆθος ᾧ ἐφρατευσδμ; 

“ἐς μὐασξον, χσὴ αὐτῆς ζὰ πολλὰ 7 Κατε-: 

φρέψανηο: κῷ ὕςερον “ ἐς βυξαύτιον, μδων 

ἐχόντων, χαὶ ἀξεπολιὀριοησὸρ οὡ τὴδὲ τῇ 

ἡγεμονίᾳ, ἤδη δεῖχα) διαία ογηὸς αἰντο οἱ οἱ τε 
ὅλα ἔλλζωυες ἔλϑοντο, χαὶ ὅχ ἥχισα οἱ ἴωνες, 

χαὶ ὅσοι στο βασιλέως. γέως] 1 ἡλδυλέρωνν. 

Φοιτῶντές πε τϑὲς τοις αἴϑηναίοις, ἠξίοιω 

Ὁ ἀνξιὶ ἡ ἡγεμόνας σφαὶ ον πὰ ὧν 

Ἄο: καὶ Παυσὸρμίᾳ μ᾽ εν ὖ 

που βιαξίλ οἱ 5, ,ανδζουαῆι οι γι ἐδεξαντι τε τοις 

αὶ Ἐχρεάιτίοπεπὶ 

πο εἰς ΜΙ ὃ 

ντυτίν πὐρρρλὴ, μὲ τ ρρτδ βάτο ρτοίρί εἰς ἄττα ]παπ λόσρες, “ χαὶ Φρσερταν. “ ̓γνωμίωυ ὦ ὡς οὐ 
ἥπος. πρὴ ΤΣ γοϊαπτιδτζ εοσγῦ Ὁ πορίοδετγ,ῃν θὲ, ἀξυναλδύοι," τἄλλα πε΄ καταςησόυϑμοι 

,ν οπηθι ῥχες ΘΑ ΓΕΑ «δ ιτυεης αεπιαάποάῆ τὲ φαίνοιτο ἐλ ηωθίν Ὁ, ἰδδρ ἀξ ϑνδν 

᾿ κεν, ΓΝ : ΠΣ ορηπιὸν γί ἀείοευ. Ἰαροξέα πο ....} φαήνοιτο αἰὐρισα, αἰὐοϊς. ον ζούτῳ ὃ οἱ λα, 

δ.» 
-.Ὁ 

Ἰτηοηταμητωλανμμ Ἐν, 
πμὴ Ἰδ ἁτμῆς. γ Ἐχίώνιοι] τεβά- 

πλδυροι. τ δις οἷν οὐ ᾧ διενοῶτο "δ 

ὧν ἌΒΤΑ διηενοῦτο ΒΣ τεῖχος, ς Ἐξέ- 

λεῖ Ὁ]  Θεμιοκλῆς. ζ Αφιςαύαι Ἰϑσπό- 

Ὑ ποιξννν ς ἡ Ἐπιξολαλ) ἡ ϑέσες. 

Ολί ἂξ ἀχεξειοτάτων ] ἅϊ, γερόν-- 
ἐἰτώ καὶ παίδων. ͵ Ἰεροσέκειτο, ἰδὼν} Σ 
γῃν αοπεῖχε, γοή σα. διὸ αὶ Ἂ γάύμαι γος ἐν: 

καλεῖτος. κ Τίω ὑ' ίλαοσαν ἔφοδεν] 
ὅρηςεί, μϑμος, φησὶ ζεὶ πέρσοις ῥᾷον ὅδ, γι- 
λάο» ὃ δ γῆς ἔρχιϑϑαι. λ Εὐπὸ- 

ΠΥΡΕΡ ο πλέον δωυαμδύίω: μῆς αἴω 
πόλεως Ἰξ) δηχονότι. ν Καταβαίτες ἐς 
αὐτὸν } ] γνώραν. δοηλογότι Θεμιῤδαλέοις. 
ξ Βτειρκάϑηδαν} Ἰᾧ τεῤ. αἰδιεφυχώχϑηξ Ἷ 
ο Καὶ τἄλλα Κατεσκϑυάζοντο] τὰ ἰδγω-: 
ἀκα, Καὶ οἰναοὶ. δηλονότὶ. π᾿ Εὐθὺ Ἴρζ' 
πὸ τεργιοϑζι α).- ἣν Μετὰ τίω μόδωϊ αὐὰ 
χώρησεν Ἰματαὶ ταὶ κ᾿ Μαρδόνιον, ἴαῦπὰ ὃ 
ἐδ {πεῖν με τεὶ ὁ ἐν μιωκαῖλῃ. εὐλλα διὰ μέ 
συυ ἃ πειχοποιΐαν εἰπτὸν, εἰκότως πελιν ἐ- 
πανέρλατει ζ] πὶ Ψ' Παυσαν αν. σ Ἐς 

κόησεον Ἰηρπ ῇ αὐτὼ ἔσυ βάσλεα. 

τ Καπεορέψανθ] κατεχώχασευ. υ Ἐς 
βυζαύτιο» δἐ'πὸ κοινοῦ τὸ ἐφράτευ σξιν. 
φ Καὶ υξεπολιόρκεσει»} πολιορκῆσα;, τὸ 

"μόνον πόλει: ἡφθοςα ϑεοϑέι αἱ πολεμίοις" 

᾿ὀκπολ ορκσαρε, 

᾿τίω πόλιν, καὶ ἐσελθεῖν. 
᾿ὄγτος ἐπὶ] τύρανν κοῦ ὑπάρχοντος τ 

᾿Ἡαυσανίου, ψ. Κατὰ τὸ ξυγίό ἐς Ἰδζᾳ 4; 

τὸ τελέως καταξαλεῖν 

Χ Καὶ βαΐε 

ξυγζένφανγε ᾿ Ἑπήβέπε,ν γζδῳαν διδόναι, 
α Καὶ “ροσεῖχον 2 γνώμην γοὺς αὐτους 

ἔχον γνωμίω. ᾧ᾽᾿ Τἄλλα τὲ Ὁ «ὧἷδὲ ἃ ἡ- 
γεμογίας. γ Ἡ φαίνο"»} αγηὴ τῷ ἐφαίνι, 

ΕῚ ἣν 

20 σαύδεδὰ 
μὅβοι 

ἠξέλετ 

» δρεθου 
β 

Χ' ᾿ἀϑέδοι 

δ οὕτως 



»“σ.» ΄ 
 αμυας 

37, αἱ ξως- 

δε, 

4 ΤῊΝ ΟΥ̓ΡΙΌ15 Η157. ΕΞ ΙΩΝ 

χεδαιμένιοι“μετεπεμποιζο Παυσεινίαν,αὐα. Α ςοφαπιοηὶὶ 
Ραυληίαπι φοςοῖίαπὸ 

κρινοιετες ὧν πέρα ἐπεμυϑαίνοντοι γὸ ἀδι- 

χία πολλὴ κα τὐγϑρᾷτο μή Ά τοῦ ἢ ηζεύων 

Ὁ ἀφικγεμδμων͵ αὶ τὸ Ἰνίδος μάλλον ἐ- 

φαίνετο μίμησις ᾿ ἢ φρατηγία. ξιωέξη τε 

τῶν ξλϑων ἢ ἐς λακεδαίμονα, ἦν μϑρ ἰδίᾳ 
᾽ " “ λϑΑ τκ 

“δὸς ἵνα αἰδικημοῶτων δύ9υ,ϑ; ῷᾳᾷ δὲ 

μίγιςα “σολυΐ) μὴ αἰδικεῖν. κα τηροράτο Β 

Κὶ αὐτο εἶχ ἐχιςα' μη δισμὸς, ὃ ἐδόκει ἴσει-- 

φέςατον ἐϊιναὶ ἐχεέῖνον ὦ δ ὀχέτι ἐκ πέριξ 

ποῖσιν αἔχοντα,Δόρκιν δὲ, χαὶ ἄλλοις διναςώ 

μετ᾽ ἀυτυῖ, φρατία: ἔηονίας οὐ πολλζωυ: οἷς 

εἰχέτί “ ἐφίεῷ οἱ ξύμμαχοι" Ὁ ἡγεμονίαν.οἱ 

δὲ, αἰαϑένϑροι  ἀΠῆλϑον" καὶ ἄλλοις σἐκέτι 

ὕςξεδον ἀξέπεριψαν οἷ λᾳχεδα) μένοι, "φὸ- 

βέρϑμοι μἱὴ σφίσιν (ὦ ἐξιόντες χείσϑες γί- 

γνώνται" (δαἷῷ αὶ ἐν ὦ Παυσανίᾳ οὐγφϑον) 
"ἀπαλλαξείοντες ὃ χαὶ Ὁ μυνδικοΐ πολέ- Ὁ 

μου, χοὶ «ἔν: ἀϑίωαιμοις νομίζοντες κα γοὺς 

ἐ ξηγεῖαϑαι, καὶ στρίσιν "εν ζτάτε πόλοντι 

Ἐχιτηδείως, ἅ Παρᾳλαζόντες ΠῚ οἱ α').- 

γαῖοι Ὁ ἡγεμονίαν ούτῳ ᾧ ὅϑπω, ἐκόντων 
ξυμμαΐχων, δίῳ τὸ ΠΠαυσανΐο μἴϊσος, ἔταξαν 

αζ1ε ἐδ, “ἰδέχᾳ Υ̓ πολέων γεήματο "“Ὡρὸς 

τ᾿ βάρθαρον, ὼ ας, »αὗς. “ὡρίδιαα δ ὡ 

“ἀμυνεα δ" ὧν ἐπαῦον,δυϑιΐζᾳς χη ζασιλέως 
͵ Χχ δε "} ᾿ Ἂ ᾿͵ 

χώραν. ἤχαὶ Ἡννοταικίω τε “ωρῶτον αδη- 

γα οις κα τέςη ἀρχϑ, οἱ ἐ δέγονίο ΥΤ Φόρον ὅ-- Ω 

τῷ γὼ ὠνγομοίϑη ἢ γεημαΣ ἐφορᾷ ζώ σγ. 
ὁ ωρῶτος “Φόρος ζᾳ ,ϑεῖς, τέδακόσια, ζω λαν 
(ᾳ, ἡ ἑξήκοντα. “τα μιφήν τεόδῆλοι ἀξ άύζις, 

"ὰ ξωώύοδὸι ἐς γκ ἱερὸν ἐγίγνοντο. “ἡ χϑύμδμοι. 

ἂς τἰς " ςορηῃίτυτὶ χυς δια ἔς. Ετ- α Τὼ ἀϊυϊπεῖο» 

εἰἰῆι πταΐτα εἷας ἰα ΤΠ τία ἃ Θγα οἷς κτλ ὑποκάτω 

αἀαοπιοποδιις ἀοξογοθατηγ, Ροῦλ18 

εὖ νι ἀοτὶ τγγαπηῦ ἀροῖς απὰπι ἀτι- 

σοηι. Ἐποηὶτ αἰτῶ ντ οο ἀοπ τοαΡρὸ 

τὸ ΠΙς ἀσοογίογοταχν ὃς ἱρῆτις οἀΐο (0 
εἷϊ ὦ Αἰπραϊοη [ες ται ἤγοπο ργατ ὁ Δόρκιν» πὸπ 
το παι οχ ΡοΪορομηοίο πα ἰτῶσ, δύρκνἶ 
Ἀειοίτς λοοάατηομα πόμι}]α- 5 ὈΡτοπίας τὰ 

ἢ ΟΝ πἰπὶ ογατοθεύγκὴ 
σασα Ρυπατίτη τη] αγία γῇ σορθήη σο τ εκ γκω νοὶ Ὡς 

Ββατυγνεπιαχιητὶς στο; ΟΥΙΠ. ἰδ 15 νἱσεπὶ ἰὼ Ρορα- 

Διο αςθατοῦ, [Πηταΐατας εἰξ δατζ κῆτῃ δὲ ἀμολτ νος 

πὸ ἴῃ ροϊγουιὶς φαδα ουπ Μεά!ς δι δ μενος 

(τείχους, ἃ νἱ Δοθαταγ πα ῃ ο{Ἐ}ΠΠ|- πιὰπν ἐλλίωοτα- 

πταῆι οἵϊε πος οὐ ἰᾷ οὔ ΔπΎρἑ πε ῬΓῸ μύαι, κἀ ε') σ᾽ α- 
᾿ ἜΣ: γι ΒΌΝ, , ᾿ς ολαγ θεὶ Οὐ «εογηα 

ἄαςὸ αν τάξι ")οζοεη,εύμηα; πΆρνας Ὥσα 
Προ αἴϊος. ποίάαι! ΠΟἢ ΠλδΡΠΙτΩ Ἀτβοηίοπίος οοπ 

ἐχογοίταπι ματος. (Ουἱν μαπι δά βίτυς εἴς πιρρίς.ς 
ραν ΤΠ δας ὑδν: ἤνλτιις ν αυἱ φρας 
Ἰριοϑίομταπι θη ἀο[έγγοητ ἐπιρος βργεν ΝΜ ι 
τι (εἰς οορηῃίτα αδίογαῃτ, ΡΟ[Ἐ- νήδακνα τοοιρίον 
ας ςο5» ἰἀςοδαῃηοη! Π6Π10ς ΠὈῚ θλητ. Τα ἐπίην ἂρ μι δε ᾿ ες ροϊατα εἴ μ 
πτϊζτοηἄος οἵϊο σοπίπογηατν γογτ δτ τ ἢ χα ἂν»: τὶ 

τς ἰἰ σας παϊττουο Ὁ δ] ἀφτογίοσος ΕΝ Κων. 
βοσοητᾷ αποά ἴῃ Ῥαυδηΐα ρογίρε ες Οὐλνπι αὐτοὶ, 
χάχας. Εοὸ αυϊάσαι παρ αμὸς ἃς ἀρ ἀν ηὐτν ἘΓῊΣ 
ἀοβιηρι Μοάϊοο Βο110 σ!βοζθηζ, ὃ φυε!ερίδας νιεη- 
εχ  ππγαγός Αἰποηἰςη 5. τα {πεῖς εἰδὰς, δὲ εχ οοπι- 
Ἰάοποος ἄμποες εἴϊο, τατα ΠῚ να 10 τπαλεσπι ζοδΌῸΒ 

Ἐλν τυῦ (πεςητιᾶ ἀδσ 
τοπρογοδηηῖςοβ, 4 Ασςορτο Πᾶς ᾿Πθογδεῖδως ἐς γδτς 

Σ δέ ΤΥ τι ἤν δὼ ὐκείω τ τη οῖρατι- ἢ ὉΗπν ἐμερόήῥερε: Ρ ΞΠΕὲ ἐμ πτ πρλεηδρλα εῚ 
Ῥοητίδυς ργορτοῦ οάϊαπι Ῥαμίλῃ ας ἃ ομαιηιβτακίο- 
(οςἰ!5, Ππαταογιης ιιαβ νΎΥθ 05 ΡΟσι- ἢς τογῇ ἰπτοῦ πος 
τίδβ, ἃς ἥττας ργαΐδοιο παος φάπογ- αἰ ἀρορ ἧς ; ἢ ᾿ς δεῖίπι ὃς. Μεάΐα, 
{ις δαγθατγᾶ ορουτογοῦ, “ΡΟΣ ἐροοὶῷ ομηι, Οὐα αυϊδξ, 
τοάάοη ἀκ: οαἰαπλϊταεῖς, απαπῖ ρα 8.8 ἴμης ἂρ εἰς. 
οὐ νοχαῃάϊς ἰπαἰσειι ἽΝ τερὶς Ὁ ἀβάβορῆε μον. ΔΌΥΕΧα ΠΛ ΌΟΙΟ ΓΟΣῚΣΒ ματι » τῇ εἰίαπε 
ΡΓουΐπ ςἰΐ5. ὁ Ὑ ππς ρυϊηιὰ ἢ Οτα"- δάπονας. (Ὀεῖος 
εἴα ατάτι ρξοξνι απε ἐπ τιτατὶ αὐ ἠξενῳογα ὁ ὕ 
Αἰβομιοῃθιις, αὶ εγίδιι {πὴ τοοΙρο- Ῥεϊοροηηείη 
τοητ, ἢςιη, ἀρ] ]ατα οἱ ρεςιιηἰαγ φυῖ ἐοετὸ ἡ νῆος, 

. γώ: ἡδλά, ῥα οὐ  ΠΠΠΠΠΠ υς θΉ}|ο σσα 
(ΟΠ ατίο.ἢ τηχάαΣ αρτγδυτα οὐ Ἐἴτα κβονόκς τὴ Ῥείζθε. 
τὸ τ αυλάτηρότοτῇ (οχαρίττα τὰ θιμ (δροί σνα- 
ἱεμτογῦ ογαγιᾶ ςοτγῇ Ενΐτ Π οἷος, αὸ 455) φυ ίς ορρος-, 

ἴῃ τοῦρὶο σαῖς Βερᾶς. “Ας ἄμιςος μὴ πο δο Ἂν 
τ 

ποίας " . 
εὐξίσνι ἀΣΚ ΣΟ 

« Μετππέμποντο Παυσο ἰαν ) εἰς λακε-- 
δαήμογα δηλονότι. β΄ Τῶν ἀφικνεμιέ- 
των εἰς λακιδαλμογα ἐρχοῶψων,. γ Ἡ 
φρατνγία τὸ ἢ αἴλλοι σιιώδεσιον, ἕτεροι ὃ 

ἀρϑρον ὅπον. δ' ΚαλΊ,ϑαΐ τεάμα Ἰκα- 

λξιδχ εἰς »ακιδαίμονα δηλονότι, ε Τίαρ᾿ 
ϑίωαίς μεΐᾳταάξα ὃι ] ϑθς ἀϑηναιοις 
““ιετελϑεῖνιμαϊατιϑῆνα,. ζ Τλίρὶ Ὁ ὑπὸ 
πιλοπινγήσου οἱ τὸῤ πελοπεννήσνοι ὑπή- 

κουον Τ᾿ λακεδαιίκου ων, «ἢ Ἐὐϑόνρη Ἰώ- 

ϑύνας δέδωκε, καὶ κατεδικάσθη, χα κατε- 

γώώϑη. 9 Τὰ ἢ μέγιςα πὲ κοινεὶ ὃ δὰ 
δημόσια.  Μνδισμὸς ἴῷ τ μυόδων φρο- 

γἦσαι. κ᾿ Σαφέφατον] ὅτε ὡς «'ρδᾳ τὰ 
Θυχυ δίδου ὄρηται γὸ λέγᾳ τς λακιδαὶ 

μονίοἰς σαφέςα ον τῇ. ἢ γ αὐ ἐημφοφρήσωυν- 

τὸ αὐτίν, ὃ ᾧ πε μήκα σιν ὕσερον μεῖᾳ τὸν 

ἔλεγχον... Οὐκέτι ὀρπέρεποισι ] λακε- 
δαϊμκογΐοις “ποδὸ τ᾿ Σεΐξτεως ἐδόκει τὸ ΕΓ. 
κλήμα σαφὲς ζ1)" με αὶ Ἐ νχι οἰ ρϑὴν υξέ- 
ζσιν,ἔδεξε δ᾽ ἐπολελύ δρέ μιν πωϊάπα- 
σιν ἰπήλλακτο αἰ ὑπονοίας, δὲ δὲ ὑξεπίμ 
[φϑη πὲρ' αὐ ἔτι. μι ἘΦίεδον παρεχώ,. 
᾿ἐδωὼ οἱ αῦθι δ Δόρκιν. ν Τίω ἡγεμο- 
γίαν Ἰν γεμονέυειν. ἕ Ἀπῦλϑον Ἰεἰς λα- 

᾿ κεδαλμονα δηλονότι. ὁ Φοξρῥωδρο; μιὴ 

σφ σὴν ἡ μυνὴ μυηιδύσωσι, καὶ χαίροις 3) ροιγμά 
τῶν ἢ; λάχων "κῶν γίνωνται. πὶ Ἀπαλ- 

λαξέϊοντες Ἰαπαλλακϑικῶς ἔχοντες, Τυτέ- 

γα ἠγιμύγὰ, Τῇ. σ Ἐν ᾧ' ὅτε περόνη] 
ὧν ὀνισαιιϑύω χρόνῳ. τ Πρὸς ἃ βαῤῥα- 
ρον ΚΦ βαρύάρα. ν Τρόσιμα, ἀδό--, 
φοσιζ. Φ΄᾿ ὧν ἔπαϑον Ἰλόπε, ΣΕ 
αὶ ὧν. ἐν Καὶ ἑλλιωσία μα! δὲ δεχό-- 
αὗροι ζοις φόβοις σαυαγλεδίες ὐπὸ ἢ ἑλλής--. 
νων; φυλοίοσοντις αὐπιξ, ἐκα λθντ ἐλ- 
ὑπρνν ὦ Η φοραὶ Τὴ δέσις. ὠ Φό-. 
ρος ζχθὶς 1 φόρος ὠνημάοϑη χαὶ ἐπέχϑη. 
ὑῶν ᾿Α δ φείδου τῷ δυνα]οῦ ἡ σιρῶτι πα 
α Ταρὶξϊόν τε δῆλος ἰὼ} ἵγὰ ἰὼὶ δ᾽ ξωσιν 
οἱ εἰϑέιω αἶοι εἰς ἴδγον κέρδος ἔλαν, ΝΥ 

λος 7: ἥσος μία “᾽ κυκλάδων. Καὶ ξύ- 
νοδο! Ἰσιδυελάσης. δ᾽ Ἡχούεδυοι ἢ αἰ-- 

σίῳ. ὅ)γηϑυμοιῦτες ἀπαρλα γί αι, ρ Ἐξη- ἢ πινόβων] ὕφερον γὸ ὡς δούλων ἠρχογ 



ΓΙΒΕΙΒ ΡΑΙΜν 8: δὲ 
ἰἠτόν ἰπίεῖα οχ (δ οἷς οὐαας χαΐ {5 "Ἃ «δὲ ὐδξνδιλὼν τοιοῦτον ξυμμάχων," χαὶ ; ἱ 

τὰν ἬΡ ἡ βὴ τ υλῆν ζοπ-. Ὄπὸ κοινῶν ξωυόδων βουλδυόγτὼν, "Τσείδὲ 
1π|5 ξοπμηζαύεητ. Γιήσιηαας ρεῦτ. οὐ λ χῇ ΝΣ Νεων 
ποηζαπα ο[ε Ὀο|0, δὲ ροῦέπάαγαπί ἀμρ 3" Ὡς ἜΤ εὐρύν Διο χϑοιδᾷ 
Γούατα Ππάϊο » ἱπτογ ἤος ὃς Μεά- “Φξέαγματων μετᾶξυ τόδε τε πολέμου 
ἐαπὶ δε] ἀπι: πα: ἱρῆ. βοῆογαπι ἃ τὸ μυδικοῦ, ᾧ ἐϑύετο πσϑός τε βαρ 
᾿εαπὶ θατδαγο, δ πηατις (0 οἱϊ5 ποιὰ. ἔα ρον αὐδις ᾧ ασδϑς ζοις σιῥετέῤοες ξυμ- 
Το πο πεῖδιι5. δέ ο05 Ῥείοροα-ὟἨἑ  , ΝΣ ζο δινοΣ υ 

ΝΟ πον μεν 
ἐεέσεάεθαητ, ϑογρῆ δατεπι οὰ 45 Οις ἀεὶ ασδϑφτυϊχόμογτας ὧν ἐκάς-ῳ, 
ΡΡΟΟΣ ππρὸῆς ἐρτοῆας, οὗ τ ν ἔγραψα ἢ αὐτὰ, ἢ χϑὶ τί ἐκ ολζωὼπῷ 
ἅμοα ΔΌ ΟπιΠ10115 411 Δητο ΠΊΘ τος. χόηῳ ἐποιισοίιλζον διὰ “ἰδὲ. δ ληοῖς } 
ταηῖν ἰσοὰς πἰς Ῥυάτογηηῆας οἴ: Βὲ ἐδ “ ἌΝ ὅζᾳ Ἐν...) ἃ ᾿ ᾿ 
[οτϊδεπτίθδευις δαττος απτο Μοάίοαπι ὑο ἘΝ ΗΝ κέγῴρ ζω ' χώδφμον, 
ΒΟ Πατ ροίξας, αὐτ ἰρίιπι δε! Ὁ" τὰ αὐ9 Ὁ μηδεκδίυ ἐλλδυιχᾳ ᾽ξευετί-. 

Μούϊιμι, υοῦαπι Ηαϊδαίως,ἠ ϑυῷ, ἢ αὐτὰ τὸ ἁυνδνκαώ τούτων α ὕαϑ, ἃ 
41 Ηἴὰ δια ρι η ὦ τις! ΤΟΙ 4» ὅς ΗῚ “ὐθ ὰ Νκἢ ᾿ ἊΣ ὐν. 

δυουίεοῦ πιοπηηΐτ, ποηιῖς ἀἰροἴτίς : ΑΒΘ ᾿ , ἀμ ἐλ μην νῆροὶ 
οχαδεὲ το ππροτίθιιδι ργξεοτολ ααὸΔὁ Ελχεων τεὸς δ." φόροι δρρ 
εχ ἰς ρχϊποίρατας Ατμοπίοπῆιπι μνηθϑη. ἄμα ὃ ἢ ρχῆς δισοδιάξιν ἔχά 
διςπηδάπηοάμηι, ἢτ ςοπέβίτατιις. τῆς Μ᾽ αϑηναίων, εἰν οἵῳ δόπῳ " χα τέξη. 
᾿ ΓΕ. ΡΠ ὺ ᾿ ᾽ ἔτ ων:. δι. ᾿ 3 : ͵ ἀεςηπτοπίϊγαταγ. 4 Ργπιῦη αα- «ἀπ ρῶν δὲ ἰνηόγὰ τίω ΩΝ φρυβόμ, μέή- 

δὼν ἐχόντων, πολιορκία εἷλον, χὺ ἠγδιροι πό- 

δῷ, Κίμονος τῷ Μιλτιαάδιῳ φρατηγ ϑντὸς. 
Ο ἐπότα "σκύφον τίω οὖ ᾧ αἰγαίῳ γῆσον, ἐεὦ 
κοι δυλοπὲς, ἤνδρα ποδὲζ΄, " ζαὶ ὠχισαν 

δ᾿ ἐλλϊπεν 

ΜΕῚ ἀεῖη Εἰοίπεπι, 4αδ’ οἱξ δά δείγπιο- 
το ἢ6π|, Μοάϊς τοποηεῖδιι5», ἐχριρσῃα- 

όγαης αἰ ραογάπεαχας, ἄπος ΟἹ- 
- σποῖς ΜιΙΙτιάϊς βίίσ. Τ)εμίας 5.γ- 
᾿ ζαπι ἴῃ ΑΕ ΡαῸ ἰμία] απ, αυδηι α- 

ἧς σοἰεδαπι οϊορος, δι ραογαιίο, ἱρ- “Π.. 

κὰν ν᾽ ἸΝ ᾽ 7" .. οὐ {ΞἾ δὰ 3. 4 2 ἢ 

ποῖος τς ἤαιίς ἱποοϊπεγιας, Ευϊε εἰϑ ὃς σαπὶ {-παϑὺς ὃ "ὦ καρυοΐοις αὐτοῖς, αἴδυβ 3 φος ἢ 
᾿ὔφοαμας τὰ Αγ Εις, ἥπο ΔΠΠς Ἐαδοσοπῆδι,,Ἠ Φήων δ οοέων, " πόλεμος ἐλίρετο: ὁ δ φοίῳ "5 
ἐὔτν Εἰς ἐδ ηῖρο- δεῖαπα: ταπάξηγαις “ἴῃ ἀοάϊο- ξιωέξζηᾷ κα ὁμολογίαν. γα δίοις  ύπο- 

: ἔυεξαρι, ς Πά τοάορογιης, Ῥοία μας οἰπὶ ἔχ αὐ δου ὐδοχέλω . 
ἀξ λφῥονορε Ναχ  , αἱ ἀοξεσεζαηυ, δε Πὰπὶ σοί: ὅα ἐμ ΠΝ τ ὐ ὌΦΡΡ ἢ 
πὲ» δζ τοουδείο (ΓΗ ΠὉ» Ορριιρηφηάόσας εος αρο- ἰῷ ηἡϑεφήσουτο. ποδότη τε αὕτη πόλις 
ευχκοῆς ἈΡΣ βογαπει Ῥεμηάαις μας (οοἰαγ οἱ- ξυμιμαιχὶς το αὰ Ων καιϑεφηχὸς ἐδουλωϑη" 

μ 3 : ᾿ . " 

ἐπε εὐρρρηηϊδε το- ὉἸτΑτΙΪΠῚ » ΡΓατΟΓ σοπ  Ἰτατάηλ» ἰἢς.ς 0 ὁ πάτα αὶ καὶ λων ὡς " ἐἑχα ἣν ΕΒ 
ξηΐγε θεοὶ ἀείγε- {εγυταίεπι γοάαέξα οἰΤὩ ΠΊΟΧ δέ Δ" α;» ΠΎΜΓ πα ΟΝ “5 ὡς" τ᾽ ξιώ ΟΝ το 

Τῆσε πειίμγαα. Ἐς χε φιραμἧς ςοητίπροθδαι. θοίεαίο- ΤῊ ὁ ἄλλαι τε ήσὸρ ἣ' ᾿ξ ποςαίσέων,Κϑὴ μέ: 
ΟἿΚΕΙΤΕ ΟΟΠ15 6- ἕ. ϑῶΣ ! ἐν 5] Ἵ - 

διδε; αὰ ἰδοτος Πἰ5 ΔΙΕΠῚ σδυιίᾳ οὐ πι Αἰ βιογαπι, ΓΤ) 2 φαν,αὴ ἢ“ Φορων ᾧνεοΐ" ἔκ δειαι, "ὁ λῴπο" τ ἔνδναι 
, οἰρολῤγαν ἜΣ γοΓργα Σἰρυὲ "ὶ τεϊδατογιπι,ντ ςρατίον͵, εἴττω ἐλϑετο, οἱ γὸ αἰ ϑηναῖοι Ἶ ἀἰκρι» 
ἐσηϊιουότάξ, πες ΚΔ ἌΒΔΠζαΙ Ροηαγία, παι άπχαιιο,. ς (εἰς ἔαρ άοσον ἢ λὺ ὶ ἥ, ᾿ οὔκ 
γοίεροι.  ΑἜδ:ι Παμΐς ἰῃ ΠΥ τία ἀοίογτον οχτίτις ἐπ ΘΟ, 
δ ν ἃ οχίσσ δ ϑευετγὲ εχίσε- 
Ῥαηὶ. ϑευετὶ ἔχᾶ- 
ἔξοξες εἴαπο. 

ἔτ ὰ Ἐγανα, ] οὐχ ὁπ 
ψ οι; "ς ( ᾽ 

ἐγράψαν, ἀλλ᾽ ὅτι ὁμῶς γί)ς «πῆαι!, εἰ 
μήπω ἐίρη εκ Καὶ ἢ ὀκθολίω] ὃ 
ὀκξοπήν: λ Τοῖς οὐ ἐμοῦ 1 ἱτοροῦσε 

" Ην τὸ χωρλον] χωρίον τῆς ἱτοοίας δὴ- 

λονότι, ἤτοι τῆς πεντηκονταετίας, εἰάϑη παρ᾽ 
᾿ ἐκείνοις. γὑ Ξυνγετίϑεσεν } σαυέγραψαν. 
ξ΄ Ἡ αὐτὰ πὸ μιηδεκοὶ ] ταὶ σρωϊχαὰ φησὶ, 
ᾧ ἀμαζον εἰσὶ καὶ ϑρακικο, ο Κατέρη] 
ἐΐόεθ. πὶ Ηϊσνα] ὅτι δύο κϊόνες εἰσὶν 
ὧν  ϑρᾳίν" αἰ» κἡὶ ἐδ » λιωζω τῆς ἀμφι- 
πόλεως ὅδ. αἰιῆς γωῦ λέγᾳ᾽ καὶ δὲ ἄλλη, 
πόλις, Λυκόφρων, Τὸν μδὺ γὸ Κῶν φρυμό-- 

] νος βισαλήα. ῥ΄' Σκώρο; 7 αν δάκο., 
Δ . “ ἫΝ 7 ε , 

κλαδὼν. δ᾽ Καὶ ὠκίσοω ] ̓ποίκοις α-- 

ποςείλαντες δηλονόπι. 7 Καὶ κάῥυ- 

ςίοις αὐτοῖς ] τοῖς ἀϑίω οι. υ τ|- 

λεμὸς ἐγζύετο 1 μόνον γὸ δ ἀ ξοέων οὐχ 

ὑπηκουὸν αἰϑίωαίων, αἰλλαὶ δὶ τῶτο ποὺς 
“μόνοις αὐτοιὶ ἐπολέμῃστω. φ Ἐπολέ- 

φήσαντο Ἰἐδούλωστωυ. «ᾧ Παρᾳ πὸκα-- 
δερηκὸς 1 Ὡὐδοὲ τὸ νόμωμον καὶ τρέπον. ἐ- 
λδύϑεροι γὸ ἡσαν οἱ ἕλλίωες τότε. 
ὦ Ἑκασῃ ξωυέξι] ὑπὸ κοι» οἷ, ἐδουλῶν. 

ᾧῃ. ἃ Ἐκόδῴαι] ἔχ δψαι, ἐκούδχον᾽ ἔγσςαι, 

ἀκούσιον. Αλλὼς, ἔκδχαι, οὐκ ἔγ δια; Ὅυ -- 
τεοῖν., ἀπολεί 4ς, ἀτέλεια. β Καὶ 

λειποφρατιον Ἶ λέϊ τυφραζτι οὐ, τὸ μὴ ϑέλείν 

“9: 

ἢ 

(μηστιν 7οἱ αἰ ϑέευαοι δηλονότι, χ Τ' αρέ- : 

᾿ Ν ὑρπόννὲ . 
οἐἀτεύεϑ. ΑὙ Ακριξῶς ἔφρροιονον 
ἀπῇ πα αὐεγδήίτω;. δ᾽ Ο ἐκ εἰωθίσίν 
πὶ Ἰλληπὺς 
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ἄλλως οἱ αἰϑέωναῖοι “Οὐκέτι ὁμοίως εἰν καδο-- ΑΣαροθδης Αἰδοπίοηίςδ» ἐγάηταις ἃς ᾿ 

νῆαρχοντες, καὶ οὔτε ξωυεφράώπευον ὐπὸ τῷ 

ἴσου, ῥα δον τε ατοϑσείγεοϑοι ἑώὼ ἀὐύζις ποις 

αἰφιςακϑμοις" ὧν ἀδθὶ ὠτίοι ἔδϑροντο οἱ ξύμ. 

μαργϑι. οἱ γ᾽ τίωὺ τὐπέκρυσιν (κυ τίου μ᾽ 

φρατειοὺν οἱ πλείοες αὐ ὴΨἱ, ἵγα μυ) “ ἐπ᾽ 

οἴκου ὥσι,, γρήματα ἐτοίξαντο αὐτὶ ἣν νεών 

"πὸ ἱχρούμδμὸν αἰάλωμα φέρᾳν. χαὶ τοῖς 

αϑὺ αἰϑίουαιοις γὐξετο δὶ γαυζιχϑν δσὸ τὴς 

δωπϑώης ζιὼ ἐκεῖνοι ξυμιφέφϑιεν, ἴ αὐτοὶ δὲ, 

ὁπότε ὡσποςοὴ ἐν ᾿ νν ἐπ Ρασκδυοι χα ὥπορϑι Β 

ἐς τὸν πολεμον᾽ καϑίςαντο. ἐϑμετο δὲ μετα 

τα χα ἡ ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ὧν 

παμιφυλία πεζομαχία καὶ γαυμαχία ἐ- 

ϑέαυαὼν χαὶ “ἦΨ ξυμμια χων ασξὲς μηδὸες: 

χαὴὶ εἰγίκων τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερφι ἀ:-- 

ϑζωυαἦοι, Κίκκφγος τῷ Μιλτία δὸυ ςρατη- 

οϑειῶτος χα εἶλον τοιυρᾷς φοινίκων, αὶ δὲ ἐ-- 

φθέραν ῷ; παάσαε, ἐς Δ᾽ σκοσίας. χξόγῳ δὲ 

ὕςεξϑν ξωυέξη Θιχσίοῖς αὐτὖὴἶμ Ὡσοςῆναι, 

" διεεγϑενζας αἷξὲ δ᾽ οὖν τῇ " αὐτιπέρας 

εϑρα χη ἐμπορίων, χοὴ τοι μετάλλου, ᾿ ἃ 

εἰνέμιοντο, χαὶ γαισὶ αϑρ "ὃ ὅλχτ ϑώσον πλδ0- 

5, - 

ς Αἰϊφυαηίδαιις ρὸ(Ἐ τοπηροῦς 

Σ φοαδὶ ἰπ αἀίροηἀϊς Βοπιηίδις α- 
Σ χαπγηαίθπι ἰππςτὶς», ἐἀίας τεσα- 
: Δ ητίδι5.Ετ αἰ οηαΐ ποη ἴδ} οὰ τα 
οοπίιεπογαας σοπγίτατε ἱπηρόγα- 
δᾶπι, ποις οχ ἀπο πα τα σαητὶ 
αυίρρε 4] ὑκι: Ροῆδσωης οο5 (001: 
βοῦς χυὶ ἀοῖς οἰἤοητ, (αΐα5 τοὶ σαὰ- 
(8 ΠΡ οχτίτοταητ (0 οἱ! πὰ πὶ ργο πος 
Ρίοῦ Βδης μα Π τα ἀ οί ρυίτίαι).» ΡΙο τ 
τις, ας ἄοηγο αείςητ, σοι [{- 
ταογαπε παυ πὶ οοο ΡύῸ ροστοης. 
Ροσαπίατῃ οί οῦο, ΕΧ πα Το]μτῖο- 
ῃς Αἰποηϊοαἤθπι ἀυίάςιι 05 μὰ- 
τλ]ς δαροθαταγ,, Ἰρῇ νοζὸ» αἰπιπὶ 
ἀεο(οἠοεθδιτ; δο] υπὶ ὃς ἱπηραγατί ὅς. 
ἱπορεδ {π|οὶρίεθαητ. (οπηηίς- 
ταῦ ροῖπας Αεποηίςμίςς (οο1- 
απο οατη Μοάίς ργα πὶ» ταση ρὲ τς 
ἀογὸτασ παμθαὶς, δά βιιηχοη Εἰὶ- 
γγπιοάοῃτοπν ἴῃ ῬΑΠΊρΡΉΥ]Α. Ατο 
ας ἢ σίζοσιις ἃζ ςοάοπΠὶ ἀϊς νος 
ταῦ ἄπος Οἰπίοης Μηκίδάϊς βἴο,᾿ 
ζαρτίς " φογγαράίαις οπγηΐθαις αά ΕΣ 
ἀιισοηῖας ΡῃααἰσαΩ ΓΟ ΠῚ θ 15, ῬΗαπίζυμη τρίτος 

ςου- πῆβὰβ 5» πιιπιοτο 
δὰ ἀυιςεητας; Ο, 4, 
Ους ἴῃ νηΐμοῦ- τίριτ νὰ αὖ εἰς ἀοῆσογοπτ ὙΠΑΠ, 

δἸηδιρηλίίοης σοητίδέξα δ. ἐπι- ἢ 
Ῥοχγία πα ἴῃ δἀποτία ΤἩγαεα»οιμηι ἰδ 

ὁ Οτἴα ςδεθητίο-. 

ΡΥ, 

σύρτες οἱ αϑίευαϊοι, ναυμαχίᾳ ἐχραἰτη- παν ττος πεν ὐϑ εἴ Ἰ1α Ὁ 11- πεάς ταὶ ἮΡΕ 
τ» δ), “ὁ 9 1 ΕΞ 15 ἀοῦαθτ, Αὐο {65 ὁ ἡδαϊθι5 ἀε πλοτα 5 ααλὲ 

σὸν ἐς τίω γὰὼ ἀπεξησὸμ ἐχὶ δὲ ἱ πΠν ἀρος δι λβαπέτον 
δὰ δ᾽ : ψῃ Ῥύοίοδι, Τ βαῇοβ ριιρῃα παμὰ]}} νἱ- ΡΝ ἀρβεεεηιβ τὰ 

φρυμόνα. πέμψαντες μυνειοῖς οἰκήτορας ςογῃμῃς, ἰΏ τοσγάτμησας ἀοίςοεη- Ὁ ὃ ᾿ 
αὐ νῷ καὶ Μ᾽ ξυμμάχων αἰ ποῦ ποιὶ ἀύθις 
γφονοῖς, τὡἧς οἰχειντες (αἡ ὅτε καλεέμϑμας 

νέα ὁδοις, νεῶ δε ἀμφίπολιν δ᾽ μϑ ἐὺ- 

ταῃτ ΜΗ Π5 αυοαας (α 1άοτη τα- 
Ρα5)ά διγγπιοηα ἀέςοηι ΠΜ]]]Π5 
ςοἱοπογιπηἴαπι πόση,» τα τὰ (0 - 

μὲ 

[ωπὶ ἐγδης ἀυςοπ-" 
ς 

δ αεὶ 
Η ἤβος Ὁ 

ὁ 5|δ᾽1᾽ νεπάίςαπ ἸΔΠ 1 π1» τα αιατα “ γὸ 5 Πα- οἰ τ.» ταπαιαῃα “ νο]οῆτοβ μὰ μὲ μὰ το μθρενταί 
Ὑν»»-.. ΨὮ δίτατε ορρίάἀιιπη φιοά Εἀοπίτοπμς-. 

Ὁ δαμύταμς ΤΠ) σοι ν 88» ἤὰης Απ-ὋὉὉὦ 

νέα ὁδῶν ἀὐιὶ ἐχρατν σὸρ αδ εἶχον ἡδωνοί- 

πσδοελθῶντις δὲ τῆς ,ϑραίκης ἐς μεσογφαν, μ᾿ Ψ 

αἾ 
διεφϑοίρνῷ, ἐν δραξύσκῳ τῇ ἠδωνικῇ κἰσωὸ Ῥε οῖα ϑρησιφίσνοι γπῖϑεῳ ἘΝ οι 

εἰ ; θα γ᾽ ροιτί {πητν (οἀ ργορτο ἢ ἴῃ πο - τ 
δρῶν ξυμπθιυτῶν, οἷς πολερδοῦία τούγαπολ 1 Ὡγαςία;, αἱ ἱρῆ8 ΤΉταςὶ- ἣ ταδε εν ἀχοῖς Ἰόνον Ὁ ΟΥ̓ Ἃ δι», 4αΐθεις ἰηξοίτὰ γαῖ ἰά ορρὶ 4» Ἰδένι πο κά 

ἢ ἱποοίογεζαῦ » ἀρᾷ Ὀγαθοίςιπη Βατυτοϊοοέ γίαν,ς 
ἙδΔοηϊςοᾶ οπλπος {πη ἱπτούοαρι. Θ᾽ 
ὙΠαΠΙ νογὸ ργα]ο νἹϑι ὃς οὐ ςΠ], 

τ χωείον αἱ οὐνέα ὁδοὶ κἀιζονϑμον. ἴϑασιοι 

δὲ ηκηϑεντεό, μούχαυς » χαὶ πολιορκουυϑμοι, 

πο 
᾿. 

Ἰ γγώσκᾳ᾽ πλίω ὅπ ἐν τῆ αἰτιπέρρις λέγᾳ- 
τα οἱ ϑείσιοι ἐνέμοντο. ξ Ἐπὶ ϑείσονἾ. 
ϑάσος, νῆσος αὔτικρις τῆς ϑρᾷκης. ὁ. ΑΞ 
πέζησειν Ἴ ναυτικώ δηλονίπιφρατα. ἡ 
π᾿ Ἐπὶ δὲ ορυμόνα ] πυΐριμὸς ὠμφιπέλεως. 
λέγᾳ δὲ γωῦ αὐτίω πἰω πόλιν. ρ Ωρ 
οἰκειϑντες Ἰοἰκειούμϑμοι. ἰδεοποιδντες. εἶ ; 

σ΄ ἰπυλινἹ ἀμφίπελις ἔρηται δ τ 

1 Θάσιοι δὲ νικνϑέντες } παλιν ταὶ Κ’' τοιὲ 
χεόνας ἀκολουϑῶν,, μετέδη 52} ζοιὶ ϑα4 

σίσς μεταξὺ ἴᾳξας τὰ τὴς ἀμφιπολέωξ. ὦ 

« Οὐλέη ὁμοίως ὧν ἡδον τ ρχογτες } ὡς 
ὧν αὐγῇ μετὰ τὸν ΤΠ αυσείνἰαν, ἀλλ᾽ ὡς αῇ-- 
χέντες δουλικῶς ἐχεῶντο πῖς συμμά-- 
χοις. τὸ δὲ ἐν ἡδονῇ, αὐτὶ ὦ ἱλαρότητι. 
β Προσάγειϑει 1 δουλοιωῶ, γ Τὼ 

ἀἰπύκνησεν 1 τίμΣ αὐαζολίω, τίω αἰήαν 
δ)ηφέρ, διὰ τὲν ὕκνον τ φρατεύε 3. 
δ : Ατ' οἴκου ὥρν Ἰχποδυμήσεισι τῆς πα- 
σείδες. ,Ἔ Τὸ ἐκνούμδμον τὸ αὐχοιῦ 
εἰς αἰριποίησιν “ἢ γεν, Αλλωςοτὸ ἱκνού-. 
εὖνον, τὶ φϑάτνον, τὶ σϑηξαά λον ἐκάςω τι-- 

μόματι τῆς γεὼς καταξάλλεινς 

ζ Αὐπὶ δὲ } ἤχριω οἱ σύμμαχοι. 
" Αὐὐασκδυοι] ἀδιΐατι. 8. Κα- 
δίταντο 1 ἐῆϑοντο. , Ἀμφότερα] πε-- 
ζομαχίαν καὶ ναυμαχίαν. κ᾿ Διένε- 
χθέντοις 1 δίφφοροὶν οὔντας. λ Ἐντῆ, 
αὐτιπέροις ὑράκη ] ἔλεγον γὺ αὐπῖς οἱ ἀ- 
ϑίωαῖοι αἴδᾳ χωρῆσαι ΔΩ ἐμπερίων, καὶ 
Δ μετάλλων, καὶ οὐκ ἡξούλοντ. ' 
“' Ανππέρας ] παροξυτίγως. ὄγομα τὸ 
ὅφι ϑηλυχὸν, γϑυ ινδϊς σῇ ὥσεως, σιωύϑετιν, 
γ Α ἐνέμοντο ] σημείωσαι αἰεὶ ὅ) μετά λ-- 
λῶν, ὅτι καὶ Θουκυδίδης ᾧ γάσῳ ἴαῦτα 



ἘΞΟΊΨΝΕ 

εἰ ΒΕκλ ΡΚκιμνν 8. 
Τιαζοάαπιοηῖος ἴῃ Δα χη πὶ νοζα- Α᾿ 
πογαπ ποσταητῶ γε δά (ς τιτα ο5 
Ατείσδτι ἱππδάογοης. μοί (ς [ἃ- 
ὄξιιζος 1] οἶλπὶ Ατπεπίεη ἤθει το- 
σοβόγιμτε: ἃς ἐξο της πΠΠ ργο μι δίεὶ 

κι Ἰῃ ἤπο “όγγώ- Εὐἰοης τεγγαηποτι "υΟ τεπηρούς 
ποῖ Ἠοΐοτος » ὃς ἃς ὨἸΔΠοἰρίΔ ὃζ οΧ Βηἰτἰπιὶς Τ᾿ Ἀττα- 
εχ Βηίς, Τ Βατ, δὲ τς ΑΕΗ αεηίείχις Ἰεμοηιοη φαΐα-. 
Ατἢςπὶεηίος [τῆο ς ας 1 
πιεη (ροετηης. σόγαῃτς, Ἐγαπῦ ἀπτεπι ΠΊΔῃς ρίο- 
Ἰκμεν, 5: ϑξς ταπα Ρ]ογᾶσιιε ἂν φητίαις 1Π| Μο - 
ὩΣ νατέηρις [6 Π|15; ταῖς ἴῃ σαρεϊαίζατοτα ἀπε !5» 
“Μεῆεηιίς οτἱάἀϊ, οὐἰαπιάα » οὅθιις ΜοΙςη Οπλπο 

νοςαθαπτιις, ᾿ταὰς ἀἀιιοῦίις οο5 
401 ΠΠοπια ογαῆτ δ. υπὶ {αἰζορε- 
τε ΤἸιλοςἀαπιοηὶὶ, ὙὝΠΑΠΙ , τουτίο 
ἀιλτη ορριρπαγὶ οοερτὶ ἔπτη πο; 
Αἰβεηιςῆθας (οἷς ἀεά!άογαπτ, πλὰ-. 
τὶς ἀἰγατίς» παιίθιι5 γα τίς» ὅς ρεςα- 

᾿ ΠΠρ πιργα οηταγαπν αα! 4 ααδη- 
τὰ ρομάϊ ἀςδεθδης (Ομ! δυτεηι ἰυ- 
βίῃ ροίξεγαη) γος: το τόδ εἰς 
σοητίποητςε ἂς ποῖα ο. Ταοεάα- 
πιο!» Ῥ61Π10 ἡποά σεγορδης σππὶ 
115 χαΐ ἐζατς ΠτΠοπηα:. 'ῃ ἰοπρίτηι 

ΠΠ  ραπτο  Ἐποοαιογης οαπα Δ]105 (0- 
ὁ Ουδά π σρρα- (05) [πὰ γοτὸ Αἰβοηίοηίοο: 4] ἃς 
δηαπάϊς ντρίαπι ᾿ς μη ποης ἄπος, ΠΟ ΧΙ ρ 5 
ταυγίς ἤτεηυ ες τς. μνΝ , ἐπλρον 
υἱδοδάτατ, Οὐμπὶ ΟΠ σορίϊς. ΟἿ 14 αυίζοιη πηαχί πὶ 
Ἀυτόπὶ Ἰοηρα ἱρῇβ 605 ἙΠΟσαγπητ, ἢ απὸ  ΡΥαοίρι νἱ- 
εημηρβ ρεϑλόνης ἀοβαπτιγίη Ῥαρθα πυυταϊ!: αυόά- 
Ῥάτατ. νἹ εηΐπ ἴο 4116 Ποπ ζαθατ» ἀϊατίπα ἰῃ Ομ ἀϊο- 
εὔ ἐχρυιβπαηξητ. ῃς {{{2 Γς ΟΡ5 οἴ αὐαοιτα νὶ ορ- 
Ὁ Ηρ τ Ρίἄμπα οαρὶ ροῖϊς. Οο ὅς Εαττ; 
Θενείε «κε {ἔρεῦ ν οὐ τι ἐχ μὰς ρεὶπι τι Ἔχροάιτίο- 
ὑ{, » ἀλλὰ δἴαφο-- γγὸ Ἰηΐοῦ 1 ἀεοἀαπποηῖος Ατποηϊέ- 
ἘΝ πρίν (ἔίχαις ἀἰομῇο ραϊαπι ἐλέλα ο[ξ.[ - 
ἀν υγεεε εις ἐμὴ: ςεἀαπηοηί! ἐΠ1Π|, αυμηγ Ορρί Δι} 

; ΓΝ “ἀ μεέέωσε γί Λοτν σἀροζετα» Γοξογηάλγαης 
: τ “ “σε Ατ᾿ςπἸςπἤσπι τῷ δυιάλοίλη,, “τπὶ 
γενιά ρνοάμε.»- ἀὰ Το5 πουδη ἀἄλς ἀπίπταπη : Πηγύ- 
ἮΝ Τακράονν. ἀν ας [αἱρισαιιῖος σα! ροτορτίη!ῇ 
πωνάρνας μὰ ΡοΥπιαπογοητ, δ εἰ απ] ΠΗ οπχα ο- 
“ς΄ Τυπι ργοπ- γαηζ (Ο] οἰτατί » ΠΟ ἸΓετα ΠΟΙ 
᾿ τι Ν κὴτ ὍΛ]ος οπιπίαπι (οοίοτιιηι ἀϊπηε- 

85 1ΏΡΈΠΙΙΠῚ: Ἐ λον τ, “ 

πηύϊηας αἰ οπίρο- Γπητ» Πρί ςίοης ἀπ πηα]δία : τλη- 
᾿ᾶς γατί που, τὴ ΠΣ ποραητος (ς ἹΠογατ. ὀρεία 
᾿ υϑοδεανξ υὴ ΔΏΊΡΙς5 οροῦς, Ατβοηϊοηίος παυά 

ἀἸΝοη ορεῖπια ἀς εἰοίοητος ὦ πο (ας Πγοἤοσς οδυ- 
ἐλυίλ..44 πεγύτη. ᾿ "Ἢ ἸΕΊΘῊΡΒ Α]ὶ ποτ πᾳ (ἃ παϊῆος Βογί,ἴ ἃ (πἰρί εἴοπς αἰίσιια, 
“πα{4. δίδαϊτοῦ δοσορόγαηξ : πὲς ἰτὰ ἀς 

λφχεδουλμονίοις ἐπεκα λοιυδτο, " χαὶ ἐπα- 
μέν ἐκέλϑυον ἐςξαλόνζας ἐς τίω ἀῆι- 
κήν.οἷδὲ ὑπέδοντο μϑῥ κρύφα ἢ ἀϑέωαίων, 
καὶ ἔμϑηον, διεκωλυϑησὸρ 5. «ἰαοὸ το γνρο- 
βϑμου σήσχκοί,. ο ᾧ χα οἱ εἵλωτες ἀδοῖς ἢ 

ἿΜ τὐξκοίκων ϑουξλώτοι! τε χαὶ αἰλεφς ἐὲ 

ἰδωμζω ἀπέεφησὸν. πλέτοι δὲ ΔΨ εἱλώ-- 
τῶν ἐλροντο οἱ ἽΜ παλα εν μιεοσηνίων τότε 

δουλωνγέντων Ὡἰιπέρρνοι" ἡ χαὶ μεοσήνιοι ἐ-- 
ἀληϑησὸμ οἱ πόύτες. ασδὸς υϑὰ οιοῦ τοιξ" ἐν 

ἰδ πόλεμιας καιϑήφήχει λακεδοιμονίοις᾽ 

ϑούσιοι δὲ, ποίτῳ ἔτει πολιορχούρνϑμοι, ὧμο-: 
λόγησὸρ αἰϑίουαιοις, τεῖχὸς τε κοιδε λϑντέφ, 
»ρναῦς χοροιδόντες, γχεήματα πε ὅσοι ἐδ 
ὡστοδοειῦαι αὐτίκα, ᾳ ξάνϑροι, καὶ τολοιπὸν 
φέρῳν ̓  τίωώπε ἤπειρον χα! ω μέταλλον α:-- 

Φέντες, “ λαχεδαιμώόνιοι δὲ, ὡς ἀύζις ασοϑς 

“κιῷ ὦ ἰθωμῃ ἐμηκύνγετο ὃ πόλεμος, ἀϊδλς 

τε ἐπεχαιλεσόμτο ξυμμιαῆϑες » χαὶ ἀϑη- 
᾿ γαίοες; οἱ σγ, ἤλϑον, Κύκονος φρατηγϑειῶτος, 
Ὁ σλυῷ οὐκ ὀλίγω, μεϑλιςα, σὴ ἀδξιὶ ἐπε- 

καιλέσδην δτί τειϑικφ εῖν ἐδόκοιου δγυυα.-- 

"οὶ ἐῇ. “"ςς δὲ πολιορχίας μφιχρ ἃς και9ε-- 

φηχιας,  ὐτου ογδεῶ ἐφαίνετο, "βίᾳ γὸ αὖ 

εἶλον ὃ χωρίον. χα) Δα φοραὶ ὧν (υ- 

τῆς τὴς φρατείας χορηον λακχεδοιμονίοις 

χαὶ αἰϑίωυαιοις φανεροὶ ἐδ με’. οἱ γὸ λα." 

χεδιαῤμόγιοι, ὅπ, Ὁ χώφίον "βία οὐχ ἡ- 
λίσκετο, δείσλυτες “Μ᾽ εἰ ϑίευαίων Ὁ τολ-: 

μβϑοϑν χαὶ τω γνεωτερφποιίαν » χαὶ ὥλλο- 

Ὁ φύλοις ἅμα ὑγησανϑροι, μήτι, ζιὼ πα- 

δφιιμείνωσιν, αἰ εισὸ “ἐν ἰδώμων πειαϑέν- 
πες 'γεωτεφάσωσι, μόνοις Μ ξυμμάχων «- 

πέπεμψαν" πίμὐ νϑρ «(ποίαν οὐ δκ.-- 
λοιῦπες, εἰπόντες δὲ ὅτι σϑεϊὲν χσρος δέογ-. 
ται αὐτῶν ἔτ. οἱ σὴ αἰϑζωυαῖοι ἔγρωσθρ 
᾿σῴκ δχὶ τῳ βελτίονι λόγω -ἰποπεμπό- 
μϑμοι, δλλαΐ τίνος εἰ πυόκώ]α “)ρουϑμε" ἡ δ- 

γὸν ποιησούνϑροι, χαὶ ̓ έκ ἀξιωσὸμτες «(πὸ 

μύγειν ἐκίλδυον Ἵ τέως γὺ φί. 
γ.. Βα Οἰδχλωπε] ἕλος,πό-- 

λις τῆς χακωνικῆς,, ἧς οἱ πολίται ἐκα-- 
λριυῦτο ἐίλωτες, οἱ οὗ λακεδα μόνοι, δ σαν λακαδαμμονίων. 

μὐη τῆς ἀιεοσην τοὐκῆῖς μοίρφες ἰωῦ, αἱλούσης 
οἰ ἠῆς μεοσήγης., ὅσοι Δ πέρμξ ἀπέςη.-- 
σαν »ἐς ᾿δώμίω εἰπέφησειν» ὡς ἐχθοαὶν οὖ- 

. δ᾽ Λακεδαιμό-- 

ὠφδεῖ] ποδ τειχομαχεῖν. ἡ Βίᾳ] τὴ 
τέχνης, δηλονότι. Καὶ ἀλλοφύλοις 
ἄμα ἡ γησεξυϑμο! ] ὅτι οἱ μϑῥ,δωρλφς, οἱ δὲ, 
ἴωνες. 1, Οὐκ δι τῷ βελτίονι λό- 

πὸ ἀεὶ διαφόροις ζῇ ἀλλήλοις, τοις δού-- 
λοῖς αὐδῶ! ἐκάλοωυ ἅλωτας, κατὰ αἶτι-- 

Μίων καὶ ὕξρινς γὙ Ἐν ἰϑώμῃ7ὴ ἰϑώ. ἢ 

γιοι δὲ } δῤχὴ τῆς διαφορᾶς Δ, λακεδα!-- 
μονίων καὶ εἰϑίωαίων. ε Τῆς δὲ πο- 
λιοῤκίας] ὁ δὲ αὐτὶ τὸ ῤ. ζ Τούτου 

γῳ } ἀν᾽ δ} ὑσοψία. μιεπὼὶ απουδὴς 
γὸ αὐτοιὶ καλέσαντες, ὠτελῶς ἀπέπερίο 

ψαν. ΑἿΣ 

(πἢς 

67 

5. τὴς δὲ 
σιλ,ι 

ἐομῦβὶ 
50 νεωτέ- 
ροποιήἥστοσί 



δὲ Ἰμς 

Ὑ μαείας 

δ 

λαχεδομμονίων πῦτο παϑεῖν, δοὺς ΤΩ 
αἰεγώρνσθμ, ἀφέντες, τίω "λυονϑέξω Ἐχὶ 

Φ᾽ ᾿μίδιῳ ξυμμαχίαν πρὸς ἀὐθις, εὐρλείοις 

τῖς ἐχείνων πολεμίοις ξύμμιαηρι' ἐλύοντο 

χαὶ «ρὸς ϑαοσα λϑεῤ ἀν μμαι ἀμφοτέρριδ οἱ 

ἀὐρὶ ὃ ὀρχοι ὺ ξυμμαχία κρύτεφη, οἱ δὴ ἐν 

κῃ δεκάτω ἔτει, ων ὀἰκέτι ἐδχούανζω" αἱ-- 

τεχᾷν ,ξωυέςνσὸρ ρὸς τοῖς λαχεδοιρμογίοις 

γἐφ. ὦ τε ἐξίασιν ῸΧ πελοποννήσου: αἰ πσῦ- 

αυτῖϑιι; ἀ' μηδέποτε Ὀχιξήσονται αὐτῆς" 

ὦ ϑέσις αἰλίσκνπαι ̓  πὸ ὁ λαιξόγτος δὴ δύ. 

λον. δὲ τί καὶ γξυφιθιον τοῖς πρδυϊας. 

γίοις πυϑικὸν ασοο τῷ, "ὃν ἱχέτέιυ πῷ δ] 94 τοῦ 
᾿Ιδωμοτα ἀφιέναι. ὄξϑλϑον ἡ ἀδοὶΣ στεῖ- 

δὲς, χὸ Ὁ, γειϑαϊκε. ἃ ἀϊῥις αἰ ϑίωευαϊοι ϑυξα,-. 

δον, κατ ᾿ἔϑοςυ ἤδη, ὃ λακεδαιμωνίων, ἑ ἐς 

γαύπακίον χατωχισὸμ, ὦ ἣν ἔτοχον! Υ ἱρυχῦτες 

γεωςὶ ζά (ν' ἡ τῶν ἐζολὼ ἐχόΐων. ̓ ϑεϑδέ- 

χωρνῷ δὲ χαὶ μεγαρῆς ἐϑθίωναιοις ἐς ξυμ- 

μαλχίαν, λακεδοιμονίων Ἔσοςαντες, τι αὐ. 

ζὰ κορίλιοι " «ἰξὲ »ἢ ζ' δρῶν πολέμω κῖς- Ὁ 

χενεὸ ἔλον αἰϑίωυ οι μέγμιολι᾽ ᾧ πηγαιξ ὰ 
ταὶ ξ πα χρᾺ τείχη ἀϑλνμοῦθῃ μεγαιρόδδι πὶ 

Ὄὐπὸ Ὁ πόλεως "ἐς νίαν Ὁ ἐφρρον ἀὐξ 

Τί αὶ χοραγϑιοις δ." ἐχ ἥκιςὰ Ἔσο τῷδε ηὐ 
στ: ϑρὸν μῖσος ἤρξατο “ρῶτον ἐς ἀὐἰϑίωα)ϑὲ 

«“δμέεϑαι. ἵνάρως δὲ ὁ Ὑαμεθνίηου, λίθε, 

βασιλάς λιζύω,  ωρὸς αἰγοτώόϊῳ, ὁ ἐράϑις 
ὧν "ὗϑείας δ᾽ ὑπῷ φάρυ πόλεως͵ ᾿ώπε- 

ξησεν αγύαῆου τὰ πλέω σὸ βασιλέως 
Αρταξέρξο' " αὶ χὐ τὶς ἀρχωγ ἣν: υϑρο:, ἀ- 

ϑηναίοις ᾿ἐπηγαγέΐο. οἱ 5. (ἔτὰ »γδ ἐς κυ-: 

πϑν φραδυομϑμοι γαισὶ Σ αις αὐτῶν 
τε τ ξυμμάχων γλήλϑον, οἰπολὴπούτες Ὁ 

κυύωρογ' αὶ αἰαπλιθισθμτες ᾿ἰστὸ θαι λαίδσὴς 
ἐς τὸν νᾷ λον, τῷ τε ποΐᾳ μι κρ αι ριῶτες, “χα) 
τῆς μέμιφιδὸς ἢ δύο μερῶν ,ὥρὺς Ὁ πιδέτον 

(οτιογαηι. {ΠῚ τοῖϑα ΟΥ̓ΡΙΌ ; 

ΤῊΝ αὐ θα δ 

ῬατοΣ οἵους ὁρραρπαπείρες, αςςοΣ “ 

"τπ τς ποι πηράϊοοῦο ἐπ Αἴ 

Ὁ [δγογαπὶ τὸχ 4 ἔππὶ ΑΕ σγρτο 

“Ῥύαπι ἴῃ οχροάίτίοπις ἀροπτος, ἀτ|- Ρὲ " 

ἴς {Ππς σοπεαίογῆτ: ὃς ἃ τπατὶ ἴῃ ΝΗ μι πδα Ἢ Ὧν υΐραῃτος » ἃς βπηνίης ἱρίο ὃς ἀπαδτις ΜειρΗΪ ἀϊς Ῥαττίδας ροιίτί » ταχείλξν υνά μὰν ΗΝ. 

Τιαζοδαπιοηὶϊς πτογίτος {δ οὐο οχί. 
{πἰπιᾶτος νὰ πὰ ρατούδηταγ, ΖιΠ1 
Ῥτίπγαπι γόσεγῃ Πιπτν (Οοἰοτατοπὶ , 
ἰοϊπογαπῖ οιππ 115 Μδάϊξο δ .Πὁ 
σοπτηγλέξαπι Ἐ πο ἀητὰϊς ὅλη 
φασὶ Αὐρίος ΠΠογα πα ΠΟΙ διὶς, δὲ 
ἱπτοῦ νυγοίαιις ἀδυογ [ας ΤΆςἤαῖος.. 
αιϊοαίις ἰδιιπῚ οἰἘ ἔοι. Ῥοτίο.. 
ἢ συ ἱπιχα ̓ πβοπιοα οἰαήτ, ἀξεξ. ἢ ᾿ 
ΠΟ ἀδηγιπη ἀπ ΠῸ» “μαι ἴλπη ἰπὶς ΓΕ ἢ 

Ρούσης ἃ Ἐαροαπιοη ἷς ΟὈ]αΐαπι 
τοπαϊεϊοπιεπι, Ψέοχ Ῥεϊορομποίο 

Β ἀάς ΡαΡ]Ιοὰ οχοοδογοης, δὲ ἰῇ ἘΔ ΠῚ 
ΠΠ ΠΑ τ, ἱρῆς ἁτΏΡ 5 Τρ Ὁὰς 
εἴἴες: αιδᾷ ἢ 1 αἰτίς ς ᾿Δεριπποήδέγε: 
΄τατηίεγαις ἤογοῦ σαρίοηεῖς. Βγα δας 
τοῦὶ γοἀαϊτυτὴ ἀπίτα Ταροάχηιος., 
Ὡς οταοιϊιτι ἀυσάάαπι ΡΎΓΗ 
ΠΟ ὈρΡΡΙσοπὶ Ἰοιις. Ἱεμουηίε 4 
αὐίττοτς, ΕΧοιητοϑ οος νπὰ ΟΠ ΠΣ 
Βειῖς ὃς νκοΐδης, Ατποπίοπίςς ος 
ἀϊο ἰφηῚ Ἰαζοἀπαιοπίογαητ, ὁχός-. Ἶ 
Ῥόγαπε, δύῃ ΝΝλυραδδο (4 απ, 1ῃ: ν 
(ἥλιον ἃ Τ᾿ οἐεῖς ΟΖοΟΙ δ μι γος ἣ 
ΔΗ) ςοἸοοααογαῆτ, Μ ἄν 
αιοσπεὰ [λοόφαηπο ἀξυνΣ ο δε: ' εὖπι 
ΠΠεπΠαπε ̓Ιδοίΐετατε τς ἄν ἐν τὐμεν 
" φαιδά ἃ (ὐογπτρηϊς, ἀς τογἠηίηὶς ΤΙΣ σξος 
ςοπῖεη φοπίοο» Βεῖον ἼΘΙ. φΏζ. πίδυς δε]]ο. ΡΓθα 
Τοηπογηηταο, Αιποπίςπίες Μο- προγφητιδιδ. ςοηνὶ 

ΝΧ 
αὐ μωμὰ 
ΠΟ ἃ 

ἌΠῷ 

ὁηάς ὙΠ} λιτὰ ξος εἰπροπτέϊαι {πιξ ἐχίσασ μελ ἀχτή 
Χούγιης Μερατεηῆθιις παγος Ρ ἰϑός Ἔν 
νιθς λά ̓Νηδαηι νίχας, οδίαας ἱρῆ αἰρμιράδις 
τπορδητζῦγ, ψηδερηίδῃ Οσηη: οὐ σα ἢ 

{ες οὐϊιαν σοΠΗ͂ ἰτιται οἵ. ἀρ λοΣ ὑϑος 
5 ὁ τὴν αατοπα Γάδ γας ΡΠ πποτίςῃ, βίϊω, ναὰῃ δ Ἵ 

“5, Τῖργ. ἩῚ 1 
ΒηΙτ τ» ἐχ νεδὲ Μαγοὰ (φυκία- Τρ λο α “εκ δαμιίτο, 
ΒΕΓ ΡΒΑγατ ἢἥτα οἴ γρσοίεέ 5, εξε- σι ὅτ ἰδ γαπιν 270 ΟΠμδγογαπι..ς οἷτντ «ἐξ "γᾶῖοῦ ΓΙ ΑΕργρεῖ αθ Μηβφμ "παι 

δι 
ἅπο Ατποηϊοπίςᾳ δά ἢ δείδια: ΟΣ τος 
τότ αἰ ίαϊς,, ταπις ἑουτὲ ἀρὰ (γ- «Ετίρίς ἀτίο ἱπιὺ 

»Αὐἢ δ 
ἡδεν σεητί ΟΠ Ὡατῖδιις, τα χν {{||5» απὸ 

« μα αἰμφοτέροις Ἰα ϑίωαίοις καὶ αἰρ- 
γεἷοις. β᾽ Αντίχιν] μιάχεοδαι. 

ΟὙ Ἐρ' ᾧ πύξίασιν Ἰανεὶ τῷ, ὅγὴ τῷ οἶξιέ.- 
γαι. ἰδίωμα. δὲ ὥτο Θουκυδιδου, ὃ Ἦν 
δὲ π καὶ χρηούήφλον ἢ αἰπίαν λέγᾳ τὲ μὴ 
πολ ᾶναι αὐτοιὶ, δέκα ἔτη ποιήσαντας ἐν 
τῷ πολέμῳ. ε 1ϑωμήπα ἢ δωρλςΐ. 

ζ Ἣν ἔτυχον ἐρνχότες 1 αὐτὶ ἠδ ἐχράτη- 
στ, ἡ Ῥροσεγάρησαν δὲ  φρροσή λον, 

ἐκ ἐξόλοντο Ὁ αὐπιΐ βονϑεῖν οἱ λακεδὰ!- 
μόνιοι. τ ὡ Περὶ »ς ὅρων)εμάχογα αὖ 
τπῖς ἕνεκεν ὁρίων τῆς γῆγες ͵  Καὶ “πή-- 
γας Ἰπυχε, ἐμεπόοχον πλυσίον ἡ Μεγάρων." 
κ᾿ Ἐς νίσοιαν } νίσαια, λιοιοὺ μεγάρων. 
λ Καὶ εφρούροιευ αὐτοὶ οἱ αἰϑίωαοι. ἢ δία 
μ᾿ Οὐχ ἥκεις, οὐὐτὲ 54] ἢ πρόπου. 
ν Ὑπὲρ Φάρου Ἰφάρος, νῆσος μικρὰ “ὡδὶ 
τῆς ἀλεξανδρήας. ξ΄ Αγέφησεν αἰγύ- 

π3ου] ἐποίησεν χὐφόνχαι τ Μ Ἢ 
αρῤχων] ὃ Ντοροίσεως δηλονότι. τ ΐ- Ξ ᾿ 
γετο] ἐπεασάσατο, εἰς συμεμαλίανδηλο) ᾿ 
» Ἡλϑν} ἀπηλῆον εἰς συμμαίαν δος 
Ἰναῤχου, σ᾿ Καὶ ἢ ὁ μάμιφ, δὸς Ἰφασὶγϑδα, Ἵ 

α τείχη ὄχιν ἡ κώμφις.ἢ Τὸν δύσληφθέρ . 
ὅων; δος τὸ τείσεν μαγι ἐγίγνετο. λδν- 
κὸν ἢ ἐκαλέπο, ὡς ἢ" ἄγλων εδὺ ὑπὸ πλὶ ,- 
ϑων ἐσκδυασμῥένων, ἐκείνυ αὶ πὸ λίθων, 

Ἢ  ὙΥ  Ψ ΨΨΥ Τ᾿ 



ΓΙΒΕΝ ΡΑΤΜΝΝΥ 8, ’ 
αδιχ νούδεαν ΑἸδιι5. Πγμγαδ» ορ- Α μόρος ὃ χα λέται λδυκὸν πεϊηος,ἐπολέριον. 

Ὡ 

Ῥιιρηαθαπεν Ἰητὰς δυτεπι οἴδης 
᾿ Μεάϊ Ρεΐξαςς 4] εὸ Βιρεγαηῖ, 

ὃς ΑἘργρεῖΐ αὶ οὐπι 41Π| ΠΟῚ 
τοῦδ οΠ]Δαεγαῆτ, [Ιτοπὶ ἐρτοῖη ἠά- 
πἰρθας Ατμοπίοηίες ἰῃ Ηλ] ας» σαπὶ 
Οὐοτίπτῃ!ς Βρίἀδυγήϊιις σου πη} 
ᾧ ρυρπα»ἃ Οοπτθις νίξεϊ ἐαητ, 

4 Ῥοβεάαιε Α-  Ροϊοάσις (εοΥΥρ μα σαι παθα!]] 
ἐποπιρορσηα πᾶυᾶ ᾿ 
ἵι δὰ (Ο. ετγρβαϊεᾷ : Ἔ 
οἰπὶ παπζλασον σούαητ. Μοῖο διτῷ ροίζτοα δάϊπεῖ- 
ἤπιαν οἰ εῇς 'σοη- (ἢς ΑΕ ρίποτας Ὀς]10» ἵπροπς ἰῃτοῦ 
Βίχογαης : ν δι νἱ- Ἡρναά ΛΈΩΣ ἡ εἶδ " 
ἄοτοβ ἤιογυις Α- 808 ἃ Βιηατη ἜΧΕΙΣ ΡΌΡηἃ ἢὰ 
τἰεἠϊεπίςς, : 

Θοτία ρεπος Ατβοηρίοηίος ἄπ. σα- 
Ῥτίς Ποίπιιπι (δρεπαρίητα πααίθιι: 
41: ορτο ΠῚ ἴῃ τοῦδ» σΎθ πὶ ορ- 
Ῥαρπαγε σοερούπητς, ἄπιος Γ᾿ ξοοαῖε 
δια δ! βίο. θο]οροπποηίο ἀεπίης 
ΔΕρίποεῖς οροηι ἔογγο νοΐςητοςῖγε- 
ἐοητῖ5. ρα πιὰπι ἀγηηδτὶς (Οοτίτ- 
τϊογαη Εριἀλυτογύμηχις ΑΕρὶ-" 

6 βπιπιπι ἰῃρα,, ΠΔΠῚ ΔΌΧΙΠΟ τά πη Πτς, Ῥργοπιοα- 
τοτία Θεία δα οσςαραης. Νεσποη 
ΟοτΥἰμτμη σαπὶ (Ος 8. ἴῃς ἀΡΥΙΠῚ 

͵ 

Μερατγίςαπα, ἀοίςοη ἄτης» ΟΧΗΤΙ- ς- 
ΠΊΔΏτοΣ ΠΟ {ππ ΓΟ 5. Ραγο5 Ατμο- 

: Αἰοη (ὁ κατα 415 Μεραγοηῇθιι5»."- 
, ἔξητο ταπὶ ἀρὰ ΑΕ ρίπδηι; ταπια- 

Ρια ΑΕ ργνρτηι Ἐχοοίτι: 8, ἢ πος 
τατατὶ νεΐητ» αρ ΑΕρίπα ἀεςοῖα- 
το 5.Ατποπ  ξ(δς ἐχεγοίταηι αυάσηι 
αὖ ΑΕρίηα ποπ αὐάαχογιπτν [ο4 
48ὶ Κεἰ! ἐγᾶης εχ οἰαίτατς » ν εἰ 
Ῥγοιοϑίουβ. νοΐ Ἰηοιπτὶς ατατί8, 
ἄκος ΜΜγγοπιάλ Μοράγαπι ργοίο- 
δι πετ Ῥαρηά 4:16 σοΠη Πα οἴτηὶ 
Οὐμπτδίς, σαιο Ματῖῖς ἀϊςεἤαπι 

σάτα Ῥεϊοροπποηῆρις ργα]ο νἱ- ἡ 

υιδ᾽ϊς » σαγ {π|5 νττοίαπο Ο οἰῖ5. νι Β 

9 

οϑῆσορ ἢ “αὐτόθι χξρσῶν ἢ μήδων οἱ κατα-- 
Φυχϑντες, χαὶ αἰ γυτηϊων "οἱ μὴ ξιυαποςεῦ-- 
τες αἰδηναίοις Ὁ να σὶν οἰποϊξ σιν" ἐς ἁλιας, 
Πῶρος χορλϑίες ᾧ Ὠιδαυοίες μάχη ἐγέ 
νέζρ" νίκωνγ κοράνλιοι, ἃ ὑξερον αἰ ϑίευαῆοι 

Θγασμοιχησὸ “ὁΧὶ κεχρυφα λεία πελοπον 
γνησίων γαυσί "ὁ ογίκων ἰ ϑηναῆοι. ἱπολέμν 
ὃ κατασαντος ωῤὸς αἰγίννζοις ἀϑηνα)οις, μ(δ' 
(τα αυμαχία, γίγνε ἢ ἐπ᾽ αἰγίνη μεγα-- 

λῃ αἰϑζουαίων καὶ αἰγινη δ" χαὶ οἱ ξύμμαηι 
ἑκωτεροις ϑρῆδθμ οὶ οὐγύκων αἰ ϑζωναἾοι, χρὴ 
γαῦς ἐς δὸμηχοντὰ λοντες" αὐδῶ; ἐς ἡδ 

γἀδ᾽ ὠπέξυσὸμ. χαὴ ́  ἐπολιόρκοιου νΛεώ- 

κράτοις τῷ Στροίξυ ςρατηχϑιοῦτος, ἔστειτοί 

στελο ποννήσιοι οἰμιυνήν βουλόνϑμοι αἰγενή- ᾿ 
ταῖς, ἐς υϑμ πίω αἴγιγαν πιδιαικοσίοὶς ὁπλ!- 

ὡς “παξότερϑν κορανδίων χα! ὄχι δεουοίων 
ἔχεκϑοϑες διεξίξα σὸμ, “τοὶ ἢ ἄκρα ὃ“ γ)ε- 
ξανείας καπτελαῦον ν᾽ χαὶ ἐς πίω μεγαεί- 

δὰ χα τέξησθμ χορίγϑιοι μετα “δν ξυμμά- 

χών, νομίζοντες ἀἰδεωάτοις ἔσεοϑαι αἶϑη- 

γαϊοὲς [βουϑε!) τοῖς μιεγαιρδῦσιν, ἔν τε αἰγίνη, 
“Απούσης φρατία πολλῆς, τοὶ οὖν αἰγύτόῳ: 
ζωὼ δὲ χαὶ βοηθῶσιν, ἐπ᾽ αἰγίνης αὐαςἠσεα, 
αὐηοις, οἱ δὲ ἐἰϑίωαῖοι ὃ »κϑὺ “οὲς αἰγίνη 
φραΐτευμα οἶκ ἐκίγεσὸρ, δ γ᾽ ἐκ, τῆς πέ- 
λέως «ἴσα λϑίγτων οἵτε “ρεσξυτατοι χϑὶ οἱ 
γεωταῖδι οἰφικγϑνται ἐς τοὶ μέγαιρφε, Μυρω- 
γίδου φραυτηγϑιῶτος. χα μαΐγης “μουϑύης 

εἴτ, νεγ πο τη ἐλ τα ΠΟ Ρεῖμ5 ἃ- Ὁ ἰσοῤῥόπου κὐδϑς κορινθῖας, διεκρίϑησθμ ἃ π᾿ 
᾿ ποτ τ ἄπη εἴ (ξοιπι εχ γα πτίϊιι8: 

Αἰπεπιςαΐος απο {ντ 48] νἱςί-: 
{τητ πγασίσγαϊσειιπείθιις (ου πε 15, 

πτεν ττορμαια {ἀτιογαητ. (ὐΟΥΠ ἢ" 
Ριοῦεῖς αἤεξὶ. 4 πγα]ὲ ἀσςορτὶ ἃ (ςἰοτῖθες [ηρ» χα! 

: ἴῃ νεδε ογαπτ, ΡΟΙΓ ἀϊιοάςες!πΊ ἔογ - 
Τὰς ἀϊε5 ᾿πΠγαξινεποίσης, οἴς- 

᾿ δίοηδηας ττορῃαιΠΊ δὲ ἸρΡῇ [{4- 
ταογαποϊαπαπαπα υἱέζογεβ,Ατ νοχὸ 

φὸχ Ἶ 

δήλων, ᾧ εὐόμισὸμ αὐτοὶ ἑκάτεροι Οὐκ 
ἔλοοσον ἔγήν ο τω ἔργω. ᾧ οἱ αἰϑηναῖοι 

(ἐχρτησὸμ ὃ δικοὺς μαϊλλον) ἀπέλϑύντων 
δ! χορινδίων, ἤδοπαῖον ἔξησθρ. οἱ Ὁ) χοοίνθιοι; 

ἐκοικιζόυϑμοι Αἱ τσὸ ον τῇ πόλά ρέσξυ-- 

πέρων, ὦ τ ρασκϑυασαϑροι ἡμέροις ὑςε- 

δον δώδεκα, μώλιςα,, ἐλθύγτες " αἰϑίςα:3 
σὺ γ;παῖον χαὶ αὐτοὶ ὡς νικίσὸρμτες. χαὴ οἱ 

---- 

ἃ Αὐπϑι)ὲν τῷ λδυχκῷ τάχά; β΄ Οἱ 
᾿ξαυαπυςούτες 1 τναῤχου, γ Ἐς 

“'λιαὶ δ λιαὶ ὀξυτόνως πόλις πελοποννή-- 
σου, αἰεὶ προιζιιῦα,, τῆς δῤγῥλικῆς μοί- 
ξας. δ᾽ Τρὸς χοραγϑίοις ] δ τίαὶ ἀ- 
“όςα σιν δ ὅγιδωυοίων. ἐ Ἐπὶ κέχρυ- 

φαλείᾳ Ἰνῆσος αὕτη αἰεὶ τοὶ δυτικοὶ τῆς πε- 
λοπονγήσου. ζ Τολέμου δὲ οὗτος δὰ 

ἔχ, 

μηδευκοί. 

γότι. 

τα ἀγάλματα πϑὸ “δ᾽ μη δικῶν ἤρξατο. 

η Ναυμάα Ἶ αὕτη γαυμανία μετεὶ τὰ 
8. Αὐδ] Ἱ αἰ γινη δῦ δηλο- 

γότι. 4 Ἐπολιδρκον Ἰτίω ἀὔγιναν δηλο-- 
κ᾿ τὰ ἄκρα Ἰλείπᾳτὸ, ὅσερον δέν 

λ Τερανίας γεδαν α,ἀἰκρωτήφλον δε] τὴς 
μεγαράδος, γον εἰς ὲ μιεσύγᾷον, καὶ 551: 
μάκες. "ὁ δἰσὺ θ΄ σρήμουτος ὕτως ὀνομάζεται. 

δηλονότι. Κ Τροπαῖον ἔφησεν ἢ δίς τὸ 

αὐαχωρῆσαι τοι κορανϑίο. κ᾽ ΚακίΞ 

ζόμδμσιἼψι γδῶμοι. ὁ Ὑαὶ δ ὦ ἧϊ πα 
λει Ἶ ὅτι νέοι ὄντες ὑχοῦ γερόντων καὶ Πἤδη-: 
σιν. π' Καὶ ϑατκθνασάωμοϊ Ἷ ὁἐ 
πλιοϑέντες. ρ᾽ ᾿Ανϑίσεισαν θ΄ ταῖον] ἐγ -- 
αὐτίον πἤρο στα! ον ἔφησεν, ἢ 

) : 

μ᾽ Απούσης φραπαξ πολλὺς 17 ἀϑίώυαίων " 



70 ΤῊΝ ΙΒ ΗΙΘΤ, ἐτῶν 
. » “ ͵ ἃ Ρ μ ΐ ἜΙ 5 ἀῶκ- κἰϑηνα)οι ἐκ ξοήσαντες ἐκ μεγοίβων,τοὺς Α Αἰβοπίοινίος, ὁ Μεραγίβ οσαπὶ νοοῖ 

ϑηστωτις 
τε ὃ ζπαῆον ἱςαγίᾳς δε φϑείρουσι,ἂ τοῖς 

ὅλοις ̓ ξυμξαλόντες ἐχῥ ὑτησαιν." οἱ ὃ, κώ- 
κῶμοι ὑπο" ἐχω ρει" χα τι αὐ δ μέρος εἰκ. 
ὀλίοον ᾿πσξεσξιαοϑεν, αἰ σι δοτὸν τῆς ὁ- 

δου , ἐἐσέπεσεν “ἔς τῷ χωείον ἰδιώτου, ἐτυ- 

λοῦμγμωι μέγα αξεργον, 'ὰ οὐκ ες 
ξοδὸς. οἱ δὲ αἰϑηγαῆοι ἡ γγογτες, χτ' πυδόσω-- 

“ποὺ τε ᾿εἶροον τοῖς ὀπλίταις,χαὶ πὐξεςφήσαν-- 

τες χύχλιῳ τοὺς ψιλφεὶ χριτελόυσειν πανζᾷς 

τοις εἰσελθένᾷς. ᾧ 'παϑος μέγα ὥ τὸ τοῖς κο 

εἰνϑίοις ἐϑρετο. " Ὁ δὲ πλῆγς οἰπεχώρησεν 

᾿αὐζις πὴς ςρατιαΐ ἐπ᾿ οἴκου. ἤρξαντο δὲ 

χτὶ ηρεὶ χρόνος ζωτοις καὶ τὰ μία χρ αὶ τείχ» 
αἰ ϑίω αὔοι ἐς ϑαίλαᾳοσαν οἰκοδομεῖν, ᾿ τὸ, τε 

᾿ φαληρένδε, χαὶ Ὁ ἐς πειραιῷ, χα Φωκέων 

φρατευσαγτων “ ἐς δωσιαὶ, τίου λαχεδὸ,- 
᾿ ἣν τον ᾽ 

μονίων κυΐξοπολιν, βοιὸν κυτίνιον, χα] ἐδιν- 
πὰ εἰ ὦ ! !Ι 

γέον, ἔχαι ἑλώτων ἕν  πολισμαίτων τἕτων, 

οἱ λαχεδοη μίνιοι, 'Νιχομηδοες τῷ Καὶ λεομαε 

ζεζτῳ Ὁ Ρ Πλάςοανακίος τῷ Παυσανίῳ ς 

βασιλέως, νετ ὀγτὸς ἔτι ,ἡχϑυνϑρου, ἐξοήϑη- 

σαν τοῖς δωφαβῦσιν, ἑαυ μ᾽ πε πεντακοσίοις 
᾿ χιλίοις ὁπλίταις, ἢ δι ξυμμάχων μυ- 

Εἰοις. χαὶ “οι Φωχέας ὁμολογία, αὐαίγι«,- 
σόωτες. Σἰποδὸ αι τίω) πόλιν, οἰπεχώρφιω 

. ᾿ τ 
πάλιν" καὶ ζ λύλαοσαν μδὲ αὐτοις Χὴ 

χριοσαιου χόλπου εἰ βιόλοιντο αραιϑαϑαι, 

ἀϑυναῖοιναεσὶ αὐξοπλδύσαντες ἔμελλον κω 
λυύσεν' «ἰδ δὲ δ γερανείας Οὐκ ἀσφαλὲς 
᾿έφαννετο αὐτεῖς͵ ἀϑίευαιων ἐχόντων μέγα.- 
ἐς καὶ πηγας,πορδύεοϑαι. "δυσοδὸς τε »ὸ αὶ 
“τροφα,, χαὶ ἐφοουρῴτο «εἰ «αἰ ποὺ ἀϑη- 
γα ων" χαὶ τότε ἠοϑανγοντο αὐτοιᾷ ᾿μέλλογίᾷς 
χαὶ ζᾳυτν κωλυσάν. ἔδοξε σ᾿ αὐτοῖς ἐν 
βοιωτοῖς αὐξ μείγασι ᾿σκέψα αἴ ὅτῳ ξζστῳ 
ἀσφαλέςατα Δ συ πορϑύσονται. ὦ δὲ τι " ὁ 
αὐδρες μα ϑίοναων ἐπῆγϑν αὐτους χρύφα, 

[πγατίοης ργοσασίοητος, ἐο5 ΄αϊά 
φαΐ τόρ μαι Πορᾶς,, πτογοπγο: 
ταῖν σα σα τογὶς ἀπτεπι ἑοηστείς 
ἢ, {προγαγαητῦς {ΠῚ {πρεγατὶ ἁθὶς- 
τυητ. Οὐοσαπι ραΓ8 4α ἀλΠ} ΠῸ ἢ 
οχίρια γαρι ἀὲ Πιρξ5, αυιιπη τ ποτὲ 
«ἀοςγγαοι, ἴῃ οἱ ἀϊτ ἴῃ ρα ταμτὶ οἰ 
ἄλῃν ργσάϊι αν, πίαρπα δῆ " ἰη- 
τογοίάοπτς ἱπηρογαίιτ, Οὐ ςο- 
δηῖτο, Ατπεπίζίος ορροῆτις ἃ τοι - 
τε αὐπτατίς»οος ἀῖτς ΡΟ ἰδιιεγιιηῖ, 
οἰγοᾷἀατάαιο νπάίηας ἰομΐ ἀγηια- 
τιγα» οὐληος 4αἱ ἱπιζοίογαητς ἰαρί- 
ἀλυογιης. Οὐ ρίαρα (ὐοχίητ 
ἰπροης Παΐτν σατογα τασα οΧογοίτιῖῷ 
ΘΟΓῊ ΠῚ γοαοσία οἵξ, Οἰγοα || τε" 
Ρογα δὲ Ατῃεηίςηίο5 οὐ ογαστ ἰοη- 
8ος ἃ γιατ ΠΊυφῸ 5 ὀχύσίεῖς, ῬαΪτο- 
τα 1» Πα οσιτατγαἰτογ ἢ» ΡΊγατα νοῦ 
(ας. Ετ Ῥῃοσοηίος ὰ Ἐχροάιτοης- 
βόθροι οοηιτα Πογο5» ἔποράχηιο- 
ΠΙΟΥΙ ΠῚ ΠΟ ΓΌΡΟ] ἢ» Βασοη; Ογτί- 
Ὠΐοη.» Ετίποοη : φαύμη ας γ]πὶ 
ΕΧ δὶς οπρί ἀϊς σορι σης} ἀσοάαηηο 

“ ἴητεξεϊ αἀοπέξε 

ὁ Δερ Δ Ρἢα- 
ἰεγιοωπὶ νίηυς 

γέρρα, αἰτοτα πὶ 
«ἀ ῬΡίτγαιιηι. 
φυυπὶ Ροςεηίες 
εχρεάίτίοηςοαι ( 
εορίἤξης πὶ θσ5 
τἰοηζε5»!ἀςς ἃ, 

πὶΐ» ἀπος ΝΜ σους άς ΟἸεοι γοτί" 
Πίο, ριοὸ ΡΙηϊοδηδέϊς Ῥαυίδηϊα τε- 
βἱς βίϊο άϊνας ρυιογονδαχ Πα πὰ Π)ο- 
τίθυς τα]εγθυτ σαπὶ πλ}Π}|ς φαίη ροι- 
εἰς αὐ πιατὶς “{π| σοΥροτϊς,οοἰοτάπ,- 
αις ἀφοοην πΜΜΠ]Π θας : νεθέσας ἴῃ 
ἀεάίειοποπι ἃ ῬΗοςομῇΡας. τοσο- 
Ρελ»τοποστορδαηταγ, Οιο5 πηλτῖν ἢ 
σου ἢἬιησι εἰς οἵος ροὸγ ἥπαπι ΟὝΣ 
ἔξαπι τγδ ΠἸττον ον Ατπορἑ είς ρτα 
τογηδυίραητος ργοΠἰ Βίταεὶ ἐγαπτιαξ 
ΡΟ Οεαπεδία Βαιά τατᾶ Ποῖ γᾶς 
ἰτα πη Ῥατα δας, τεπ δι Μοραγα 

Ὦ δ Ραρὰβ Αὐποπίοηῆθαμβ, ἀἰβΊοΙ 6 πὶ 
Αἰϊοχι δά τδίξύπάαπι» ὃς ἔοπ- 
ΡῈ Αἰδεηϊοηῆιμα ριαπάϊο τ {Ὸ{- 
(λυ, ὃς ηυἃ (ζηίεγαπς {5 αὐ {Π|ς 
ῬγΟ  δίτιην {{1, ΝΎ απ ΟΕ ἴτας 
εἰ» ἀρᾷ Βατοτος (ιν Πίϊοη ἄο » ἀϊ- 
(ρίςογς απόηδηγ πιοάο ται] 
τγαλῃῆγοηε : ὁ ποθ Βα]}Π}ς Αἰποηϊ- 
Ἑςηἤιπι ἰρίος. οἴδηι τπδαςοπτίοι15» 

ε Ἑαυ Ἂν, «14Ὁ6Γ᾽- 

ὀκγῃ Επ (τιρ 5.14] 
εἰ, ἀκ {μεν θεί {με 
πολ 1.9, Ρ027),}24. 
ὀεω. 

4 Ῥατεῖπι εἰἰᾷ [Ὁ Ὁ 

Ἐπὶ 

Ἰιεϊταᾶτ 'εος εἰδθ 
εὐἰιπὶ ΑἸ οπίςη- 
ἤΠυην υϊάληι 5 [δ 
ὁρυϊασὶ πὰ 
οὨ ἷς αὦ 
ἈΣῈ ΡΥ ΣΤ ἐῪ 
Ρεἀϊπιεπταπι Φεὶ 
οὐιαεπένρ ΔἸ ατα-- 
τὸς [ρεγδητοβ. μά 
Φεγόπν γυ Εἡπορᾶ 
ἡρρβοξίεενοι. 

.Φ 
α΄ Ἐχ(ούστωτες} μετὰ βοῖς ξελϑόντες. 
β Ξυμξαλόντες ] συμπεσόντες εἰς μά-- Ϊ ὑξελϑεῖν. 

: Αὴς ΚΣ ἴ 
9ον. ,. Ἑἴργον τοῖς ὁπλίτως Ἰώκώλυον 

κ᾿ Τὸ δὲ πλῆθος Ἵ πὸ στυϑὲν 

: ᾳ 

ποιὰ 5 εἰ ξούλοιντο αὑραιοῦ ϑὼι κατα 

χίω. γχγ. Οἱ δὲ])εὶ κοράνϑιοι.. δ' Αὐ. 
ΑΝ κορανϑίων. ς Προσβιαεϑὲν ] μιε- 
τὰ βίας α᾽'πεληλαϑίν, ζ ἙἘσέπεσεν ἔς 
τοῦ ὑπὸ ἑξῆς, ἔς ἄνος χωρίον ἰδιώτα. οὐνὶ 
δὲ δομόσιον χωρίον, αἰλλ᾿ ἰδιωδρωὼν, αὔξει. 
ἀλᾶον “οἰ ἐμζαντας. γ Καὶ οὐκ ἰώ 
ἔξοδες Ἰτεῖς ἐμξᾶσν, δι δ ἄλλυ μέρνς δη- 
λογόπ, ἢ Γγόγτερ καθ᾽ δ᾽ μιάρος εἰδῆλ.- 

ΔΑ κορανϑίω. λ Τό,τε φαληρόνδε 
καὶ τὸ ἐς πειραιῶ 1 ἕως τῇ φαληρικοῦ, καὶ 
ἕως “ὦ πειραιῶς. μι Ἐς δωρμαὲ] 

δωρλας αικῶς, αὐτὶ τῇ δωρλέας. 
γ᾿ Βοιὸν,καὶ κυτίγ ονγχ αἱ ἐραγεῦν} αὕτω 

αἱ πρξϊς πόλεις «ἰεὶ τὶν παγνασσὺν εἰσί. 
ξ΄ Καὶ ἑλόγτων 1 ΤΆ φωκίων. 
9 Καὶ κατὰ γαίλασσαν 7 πὶ εξῇς,καὶ αὐ.- 

λαοταν,, τοι λακεδαμκον ἰοις,, ἔμκελλον οὗ 
αἰϑέω αἴοι γαυσὶ χωλύσῳ. πὸ Οὐκ 
ἀσφαλὲς "οὐκ αἰκίνδεωνον. Ορ Ἐφα;»- 
γὲτν αὐτὸς] ἐπ᾿ κοιν οἱ τὸ χῷρ αιοῦοσε. 

σ᾽ Δύσουδός τε γὰρ  δυςπορόυτις. ὦ 

τ΄ Σκῴψα ϑα.} βουλδύσαοϑει. υ Καὶ 

αἴδρες ΦΙΡ ἀἰϑειναίων 1 ῳρρδύται ὅγε: 
λονόπε 

" 

ΕΙ 



πο τ 

ΓΙΒΕΒΚ ΡῬΆΙΝΝϑΒ. 
, ααϊ(ροταδαηξ» ἀοπιοογατίλῃι, ἑ4 εξ ἃ ἐχπίσθμτες “δὴ μόν τε χὰ ταιπουύσν, χρὴ τὰ 

Μμωιιον ροριίάτενε» το} ρος. δὲ πγὰ- 
το5 ὶ ἀἀβοαρδηταζ. Ατπρηϊοα- 

ἀξραμτεπι δά πογίι Πο5 ργο ἀϊεγαης 
« Ῥωνδημεὶ, Ὁ." " οπλ65 σα σι αιε ατατίδ, ὃς Αὐτ 
Τοτὰς. ροραΐυσ. οἰ μοΥιΠ1 πλ}}}ς, ὄχαιις οπληΐθιις 
714 εἰ . Ο»ρερρεπεζηα 
Ζεπότωπα (7 ογάε- 

ἔοῦς αἰ (0 οἱῖς» πα πλεγο ἡπατιοῦ- 
πων», Ῥογηρηδς ἐς ἀδοῖπι Π}ΠΠ|α : τὰ ζατὶ Ποίζεπὶ ᾿ς- 
1020 ῥορηίο. {οἶτε αᾷ αὐίγοῦταχα {πρὶ τατὶ {]Πὰπὰ 

τεηάοζς δά {ιδυεγῆοηεμπη ἀςπιο-: 
εἴατία, Αςοεϊογιπι φιοαας δά Α- 
τῇεπίοπίος οχ ἰασγο σοι} {π|| ἐαα!- 
τε Τ ΒοἈ]οσιτι» 481 ταπγοῃ ἰπ τς 
δετομάδ δά ἱ λοεάδα πηοηΐο5 τγλης- 
ἰεζαπε, Οοπιηλίο ἀραιὰ Ταπα- 
σίατα Βαοοεία ργαΐ!ο; [οεάαπιο- 
εἰ οοὐσας ν᾽ σογμητ, ὃ νιπ48Ὲ 
Ἰῆρεης ξιδϊα οἵξ ἤταρος. ΕτΤ δοοάα- 
ταοτἱὶ ἀρταπὶ Μεραγοπίςηι ἱπρτοῦ 
διοα[ίχας «αὐ γίδες, γδεγο ΡοΥ ΟΟγα 
ποατη ἃς {πῆ πηστ ἀοπηιπλ τοάϊε- 
ταης. Ατπεμίοηίο5 αἴτοσο δὲ ἰσχαρε- 
ἤπιο ἃ ριρῃα ἀϊε Ἔχεγςίτα π] ἰῃ 
Βαῦοτος ἀπχεέγαμτ» πος Μγγοῃῖ- 
ἄλ: ὃς ργαϊο ἀρᾷ ΟΕ πορἧγιλ ἰηΐ- 
ἰο; Βαοῖος νἱσοζπης: Βοσοτίάσας 

“τ ρίαραας ΡΠοοῖάς ροτίτί, πηατόΐαας 
Ιπαργοπῆμπι ἀοπλο τὶ ἔπητ, ὃς 
Τιοοσγεηῆαπι Οραητίογαηι οσαρὶς 
{πΠΠππιος σεμτῦ νίγος οὐ ἀες ἀσσερε 
ταμτ, (πόίαις ἱρίοτα ἰοῃρο5 πγιγος 
ΔὈΙΟΙαογαπις, ΡΟ μας ὃς ΑΕρίπεῖς 
δα Ατῃεηϊεηίςς ἀςάϊτίοῃ ς ἐοσογαηῖν 
ἀεϊοξεῖς. πηυγῖβ.» τγαάττῖς. Ἡδαΐθι15» 
ἱππροῖτο ἰῃ Ῥοίεγαπα τίθυτο, Α4- 
μας οἰγουπηποδιὶ Ῥοϊοροηποίιμη 
Αἰδεηϊεηίς5, ἄπος ΤΟἸπκίάλ Το]- 
τα βίο, Τλοοἀατπηοπίοτσιπι παιια- 
11ὰ ἱπσεπάεγαητ, ΟΠαϊοϊ4όπγ Οο- 
Τἰπτβίογιτη ορρί ἀϊπιην σερεγαητ,51- 
ΟΥοΠΪο5 ἴῃ Ἰρίο ἰπ τοῦγδπι ἐρτοῖα 
ςοηρτοῦι! νἱσούπης, Φ Αάδις διτέ 
δρᾷ ΑΈρυρταπι πηδποῦδης Ατῃς- 
ΔΘ’ 5 1ΠΠ ἀταας (0 οἱ» φαϊδα5. δι ̓ - 
Ρῆς πιυ τισί Ὀς}14. σοπείρεγαπε.. 
Τηϊτίο: ἐπῖΠ}. ροτίοθδητις ΑΕρΥ- 
ῬτοιΑιτβεπϊςηίςς: πῆς νεγὸ Ρογία- 
τα ΠῚ ΤΕΧ ᾿δοςάχπηοιμα οἰ1ΠΊ Ρεσαὰ 
τῖῖς Μερδθδζιιπῃ » βεμοζε Ρεχίλτη, 

ΕἸ 

μιάχρ αὶ πεΐχη οἰκοδὸμούνϑμα: " ἐξοηδν σὸν 

δὲ ἐπ᾿ ἀύφες οἱ αἰϑίωυ οἷοι πϑυδὲ μιεὶ, ἡ τὸ ρ- 
γείων χίλιοι, καὶ ΚΝ} δῶν ξυμμάχων ὡς ἕ- 

καφοι, ξύμπόρτες δὲ ἐγροντο πετρακι 44- 
λιίοι χαὶ μυύφμοι. ᾿ γομίσομτες δὲ Ὥπορῷν ὅ- 

πὴ διδίϑωσιν, ἐπεςρατευσὸμ ἰδζ!ς" χαντι ᾧ 

τῷ δυμου καταλύσεως : “ἰὸν ία ζῶ. 

ἤλϑον δὲ χρὴ ϑεοσαλωῖ ἱπισεῖς ζοῖς ἀϑηναίοις 

χτὶ τὸ ξυμμιαχίχον, οἱ μετεςησὸρ ὃ ἐν τω 

ἔργω πὐραὶ Οις λοκεδολμονιοις. δρονϑρης 

δὲ μοίχης ον τὸμαγρα “ βοιωτίας, οἰγίκων 

λάκεδοη μόνιοι, χαὶ οἱ ξύμμαχοι χαὶ Φόνος 

ἔλρετο ἀμφοτέρων πολις. χαὶ λακεδοι μι 

γιοι νϑι)," ἐς τίου μεγαοίδα, ἐλθόντες, ὁ δὲν- 

δροϊομιήσοόμτες,πάλι αἰπῆλϑον ἐπ᾽ οἴκου, 

οἱ σ' γεροινείας χρὴ ἰσθμοιῖ" αἰ ϑίουαοι δὲ 
'δοῦ τέρα χὰ ἑξηκοςὴ ἡ μέρα᾽ μΙ τίει μά- 

χίω ἐφρώτευξ ἐς βοιωϊεὶς, Μυρωνίδου φρα-" 

τηρρεεὗτος. χα μαΐχῃ " οὖν οἰγοφύτοις “οἐὲ 
" ! -“ , , 3 : 

(Ὁ βοιωτοῖς γικήσδρ τες, τὴς τε χωρφὶς ἐχρ οὐτη- 

σὸμ “ βοιωτίας τὸ φωκχίδὸς, χαὴ ταγα γῥαίων 
τὸ πείηος ̓αἰξαζλον" ᾧ λοκραῶν  ὁποξιυτίων 

ἑκα τὸν αἰδρας ὁμυήρφες τοὺς πλϑσιωτοίτοις 

ἔλοιξον." τά τε τείχι τὰ ἑαυ δ᾽ τὸ μακρὰ 
ὠπετέλεσομ. ὡμιολογησὸρ δὲ χαὶ οἱ αἰγινῆς- 

τ “" ἣν Δ κ ται ( ζῦτα τοῖς αἰϑέουαοις,τεῖχὴ πέπες. 
δλελόντες, χαὶ γαῦς πρϑαϑόντες, φόρον τὲ 

! “39 ον ! ΨΎῸΝ 
ταξα ϑμοι “ἐς τὸν ἔπειτα θόνον. 'χαὴ πελο- 

πόννησον ἰξιφέφιλλθυσοιν αἰϑζωναἾοι, Ἰολ- 

Ὁ μίδου τῷ Τολ κα]ου 'ςφρατησριοῦηος" χα Ὁ 
γεώδλον ὁ λᾷχεδοιμονίων εγέωρησθι, ἢ χαὶ 

᾿ς ωλχίδαὶ κορλνθίων πόλιν εἷλον, ἢ σικυω-- 

νοις ἐν δἀποδασῳ “ὃ γῆς μά χη ἐκροαἰτησθμ. 
40] σγ᾽ ἐν τῇ αἰγυπῆῳ ἀϑοναῖοι χαὶ οἱ ξύμ- 

μαχοι ἔτι ἐπένϑμον͵ χαὶ ἀὐὖοις “πολλαὶ ἰδέαι 

πολέμκίον κατέςησαν. Ὁ μ»ϑὺ ἡ σπρῷ- 

τ ἐχράτοιων τῆς αἰγύτηου οἱ ἀϑίευαῖοι" 

τὸ δασιλδὺς περίπει ἐς λακεδαίμονα Με- 

γαραζον, αἰδρα πέρσην; χρήματα ἔχοντα; 

ᾶ Δῆμον τε καταπαύσην Ἰτίωὐ δημοκρα- 
πίαν. β΄ Ἐξοήϑησαν δὲ ἐπ᾿ αὐτοιὶ )Έδρα-- 

μὸν μεπὶ βοῆς κατ᾿ αὐδἴΈ. 1. Νομί- 
στῶτις 8] νομέσαντες οἱ ἰϑίω αἶοι ἀἰπορῶν 
ποιῤλακθνας. δ Ὑποψία ἰω] τοῖς ἀ-- 
 ϑίωαιοις δηλονότι, ὑπώηηϑυον, φησὶν, δ, 
πίω δημὀκρατίαν βῴλοντεω κατα Χῦσαι. 

εὖ ΟἹ μετέσησοιν} ματετά ξαντο. ζ ϑτοι γὸ 

οἱ ϑεοσοιλαὶ, ὄχιρξις τὸν ῥόποῦ, ζ Ἐν τῷ 

ἔργῳ 1 ὦ τὠ πλέμῳ, γν Ἐς τί με- 
γαοίδα ] γζωῦ δηλονότι. 8. Δϑυτέρᾳ ἢ 
ἐξηκοςῇ ἡμέρᾳ } ἤ γοιὼ παρελθουσῶν ἡμιε- 
ρών ὡἰξήκοντα δύο. , Μεπὲ “ἰω μά- 

χίω Ἰ τίω ὦν τανάγφξα. κἃ Ἐν οἰγοφύ- 

τοις Ἰτὰ οἰνόφυτα, χωρίον ΠΥ βοιωπίας. 

λ Περαξϊλὸν } καϑεῖλον. 

κὐνν ςἰ δι] 

ἔπειτα χεόνον 1δ'δοαϑαι δηλονότι. Κ Καὶ 

πελοπόνγησον 1 ὅτ: βλάΐζξης τῆς πελοπιν- 
νήσου. ἕξ Καὶ χαλκίδα) χαλκὶς ϑεά- 
κης , χαλχὶς ὠ οἰὰς. χαλκὶς σικελίας" 

μ δ δι δας κτν Ὶ 
χαλκὶς ἀκαρνανίας, ἰὼ γωὺ λέγᾳ, 

ο Πολλαὶ ἰδέαι πελέμον] δία Φφοροι πόλε- 

μοι. δ ναυμαχία! καὶ πεζόνια χίαι, καὶ νίκᾳὶ 
μ' Ἐξπὶ αὶ ἦηαι. “ Καὶ ξασιλδὺς]ὁ Αραξέρξης. 
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2 ΤΗῊΝΟΥ̓ΡΙΌῚς Ηἰ5Ὲ 

ἕπως ἐς τίωὴ ἀ βικὴν ἐςξξαλᾷν πειαϑέντων Ἁ ντ Ρὲῦ Ῥοϊοροππεπίος 40 μεῦμς 

δ πελοποννησίων, χαὶ ἐπ᾽ αἰγότου ἐ- 

παγάγϑι αἰϑίωναιοις. ὡς δὲ" αὐτω οὐ ποϑοὐ- 

χωρᾷᾳ, 4 χαὶ τα χρήματα ἄλλως αἰαλούτο, 

ὁ δι Μεγαξάζος χαὶ τὸ λοιπαὶ “Μ' χρη- 
μάτων πάλιν ἐς τίου ἐσίαν ᾿ αὐεχομμίοϑη" 

Μεγάξαζον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει, ἢ αὐ- 
ὅρα πέρσην, μεταὶ ςρατίαξ πολλῆς" ὃς ἀφι- 

κόνϑρμος κατὸὶ γώ, “ τοις τε αἰγυτό]ίοες χαὶ 
ζις ξυμμαΐχοις μαῖχι ἐχραάτησε »χαὶ ὧν 

τῆς μέμιφιδὸς ἐξήλασε τοις ἐλλζωας,, χαὴ 

τέλος 'ἐς παροσωπίτιδα, τίου γῆσον ἦ καᾳ-- 

πέχλν4σε- χαὶ ἐπολιόρχει εὖ αὐτῇ ὠγιαυ-. 

“δὲ χαὶ μέωϑας ἐξ, μένρις οὗ ξηῤᾳγας τίοὐ 
διωρυχα, , χαὶ πὐρατρέψας ἄλλη δ ὕδωρ, 

ὧς τεναῦς τὶ τῷ ξηροῦ ἐποίησε, (ἢ πὴσνή-- 

σου τα πολλὰ ἤπειρον" ἀ οἰ θας εἶλε 

τἰωὼὺ νῆσον "πεζῇ. οὕτω ᾿ κϑιμ" τὰ ΔΜ ἑγλή- 

γων ξαγματα ἐφϑαρκ, ἕξ ἔτη πολεμιή- 
σόμτα " ἃ ὀλίονι Ὥπὸ πολλοῦ πορδυόμε- 
νοι δζρᾷ τῆς λίξοης, ἐς χυρξωυζων "διεσω,ϑη-- 

σὸμ, (Ὁ δὲ πλέει ἀπώλοντο. εὐὔγυπ!ος 

δὲ πάλιν απὸ "βασιλᾷ ἐΐμετο, πλίω 

Αμαυρταίου ζρο᾽ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως. 

αἴτον δὲ δύ μέγεθος πε τῷ ἕλοις σέκ ἐ- 

δια ἑλῷᾷ, Ἢ ἅμα μαχιμφτατοί εἰσι 

ΠΗ] αἰγυτῆϊων ᾧ ἕλφοι. ἱναΐρως δὲ ὁ ὅ λι- 
(ύων βασιλάς, ὃς τὰ πόμτα ἔσαξε ἢε9 

εἰ τὴς αἰγυπήου, “δλδὸσία, ληφϑεὶς, αὐέ- 

ςαυρωϑ». εκ δὲ τῶν αἰϑίευαίων ὦ “ ἀγλς 
ξυμμαχίδὸος πεντήχϑντα ταιηρᾷς δζρδὸγοι 

“πλέουσαι ἐς αἴγυπῇ ον," ἔσον κατα ὦ κϑμ- 

δυσιον “χέρας, Οὔκ εἰδότες τῶν γεβυημδύων 
Οὐδὲν. ἡ ἀΐζῖς ἔκ τε γῆς χεπεσόντες πε- 
ζοὶ, ᾧ ἐκ θαι λᾳοσὴς Φοινίκων γαυτίκὸν, 

διέφρψραν ζιὶ πολλαξ τῶν νεών, αἱ “7 ἐ- 
λοόίοσοις διέφυγον πάλιν. τοὶ μϑὲ κα τοὶ τω 
μεγάλζω ςρατείαν αἰϑίωαιων πε ἡ Ὁ ξυμ 

μαΐχων ἐς αἴγυτώον οὕτως ἐτελθύτησεν, 
μάδιὰὰ 

"δά ρογίαλῇ Αττὶςᾶ ἐπι ἀογοη τ ΕΠῚ- 
πιοιογοῖ δῷ ἈΈρΡΥρτο Αἰβοπίεμίοθ,. Ὁ 
"Οὐοά νθὶ ραάγιπα ργοςοῆιτ, ἔτα- 4 Οὐυδά ἡ νας ας 
Ἀτάσας Ρεσαῃία ἀοίππηρτὰ, χαρά δαδων διε κα 
το υιπῈ οἷτς ογαῦ Μοράθδάζιις Γαγ- ἢτα μὸ Ἡραμύπλων 
(Ὡς ἴῃ Αἰὔἴαπι (δοιαὶ τοτα τ, τηἰττίς Μοβάβάσας ἐβὰ 
Μεραθαζιιπὰ Ζοργτὶ βίην; ν γι τη ἔμ πλὴν ΡΟΣ 
Ῥαχίαπη» οπὰ προ ητὶ οχογοίτι: αυὶ πἰὶς ἰη ΑΠαδὴ ῥο- 
τοΓΓΟ  ΓῚ ργοξοόεις ἱππεῖς, ΔΕρΥ- δαῆμωι ἀμλολήρο 
Ρἕίος ἃς {θεἰοβ. Ργέαῆο νίῃςἷς » ἐχ ' 
Μαπρλίάς Οὐαοοϑ εἰϊεϊτ,αά ἐχεζος 
ἩγιΠ} ἴῃ Ῥτοίοριτι ἄς. ἰη.|αν σο ἢ 5 
εἰπιάϊτ: ᾿δάχιις ἀπηπΠΊ (Ο] ἄτην ἃς 
ἀϊπγϊἀϊατα αι οὐἤάος, ὃ ν(αιο άπ δ᾿ Νίχιιοάσπι εχὶς 
διιογία ἃ]ὸ αητα Πεσδά(αιις ἁἰιοὶς φάτο ἅἸυοο (θεί,α-- 
πᾶιιε5 1 ἤσοο (δἀογοητῖ, ὃς ἐΧ Πγλ-: δ ὐβειν ον 
δηλ Ῥαγῖο ᾿π{Π]|ὰπΔ ἔλφογος ξοῃτῖ- εἰε γε παυρο ἐή ἤο- 
ΠΟΙ τΟΠΊ» ΠῚ ΘΕ ροάίτατι γι 99 οϊξης., ὃς πιαᾶ- 

: 8πα ρας ἱπίω! ΒιΓοῇτις σερίτ, ἴτὰ τὸς Θσαοογηι (δ Ὰ ὃ οπεῆκης, εἥωε 
δηηἰς Ὀ6110 ροίτο ρογίογιιητ: ραι- ιᾶπι οαπὶ βοάν 
ἄσις εχ πλρϊτὶς ρεγαργαζα 1 γα 
Οὐγτοηεῃ ΡΟ ΠΙοΠτοΝ 5. ̓Πςο]ὰ- 
τος ἔιοτα » Ῥ]ογ ας. ἀδ[πηρτίϑ. 

Ὁ Αταις ἰτοσσηι ΛΕργρτις τορὶς ἀϊ- 
τίομὶ σοῃ ες Ππτνργατοῦ Αὐηγιταθηλ 
ἴῃ“ ΡΑΙαβτίδιις τορηδητοηι. σης « Ῥαϊυάίδενς, 
ΔΌΤΟΠῚ ΡΙΌΡΓΟΓ γαξείτατοπα  (Ά τις 4 Ῥαϊαάΐς. 
ΡΑἰυ τς ἐχραρηαγε ποαμίογιμηῦ,; 
ιπι:}. ΡΓαΙοστίη. ΑἘΡΥΡτίοσιιη 
ΡαρΠΔΟΙΠηνὶ ἤπε 1ξ αιὴ (αἰταην ᾿ς 
ἰμηι πη οοΐαητ. [πάσας τάπχοην Ἵ1- 4 Γίδγαπι εξ ̓ς : Γ ρυ οοΥ δοζσα δγογιιης γοχν αι Πασιπχ ΠΥ ΠῚ. 
ΤΟΥ ἴῃ ΑΕ ρυρῖο ἔπογαζ Δ ΠΟΥ» 

Ὁ ΡΕΓ Ρεθ ἀἰτιο ἐλ φαρζα8.» πὶ οσαι- 
σεπὶ δέξιις οἵδ. Αἰ μεπίεπΠάητγαιις 
ταῃς. ἃΠοσιηχ (Οοίογι ααΐη- 

Ὁ σιαρίητα {ΓΙ ΓοΠγς5, Πα: {πσοεατα 
ἴῃ ΑΕργρτιην παυίρααμπε» ρρε- 
ἴπ ἴμμε δά Μεῃάφεῆμην» νπιπι ἃ 
ΝΗΪ σογπίθιιβ» ἔξπαξα Ργογίις τος. 
τα πὶ βοξατιην. Οὐπας ἃ τοῦτα ἂρ- 
Βιύοαις ροάίτατι!5, δέ ἃ πγατὶ ΡΗ ας: 
Ἀϊσιιηι οἰαῆῆς » ρΙογαίσιις ασίμηι: 
Ῥίεγιης » Ῥφιιοίοτίδιις ἄρα τοῦτο 
εἷἰαρῆς. Ἡπης μαθείς ἐχίσαηι ἰπ- 
δεῆς 114 Ατποπίοπἤιπι (οοίο- 
τάπχαας ἴῃ ΔΕρΡγρταηι ὀχροάϊοο. 

« Αὐτῷ οὐ “εου γώρει Ἰ τὰ χαταὶ σκοπὸν κ ϑαν ενάμνσωι Χ Τὸ χϑμ. Ζ; ἡ τα κατα σκοπὸν | ἡπειρώϑη ἱχοὺ Μεγαζαζου.  ζ Κα- 
οὐκ ἐγίνετο, β Καὶ πὸ χκήματα «λ- τέκλεισε Ἶ τοιὶ αἰϑίμναίοι. ἡ ΡεζΏ] 1. δέσνον] τέων νωῦκοι ουμϑῤῥων ϑμούϊν. 
λωςἱμάτίω, ὙγΑνδρα πέρσην͵ ἀὲ δὶ πιζομαν ῥα. 86. τὰ ΔῊ ἑλλίώων [ μ ΚιλκΟ Ἵ ἄμος ὠλθ οὐ νὼ 
ὡς τίμιον λαμξαίᾳ τὸ ὕγορια, ἢ πέρσουν 
δ᾽ Τοιζ τὸ αἰγυήῆίοις Ὁ τοι χπι σαύτα" 
καὶ οἰ ξυμμάχεις αὐτῶν,α ϑωωαίοις, 
δ). ΔῈ “οσωπίτιδᾷᾳ ἢ “οδφτωστίτις ἐχα-- 
ἀδπ αὶ γωῦ Νικίου, νῆσος δὲ οὖσα, τέτε, 

ὠροΐγματα ἐφθάρη 1 ἤχρωυ, οἱ ἕλληνες αἱ 
ἐν αἰγύπηῳ, ἐξ ἔτη πολερυήσοντες κατα 
γίμν" αἰγάο, ε.. Ος πὸ σαίνα ἔ- 
φερξε αἷεὶ τῆς αἰ γύσῆου  ἤχρωυ, τίω «.-. 
πόσαι σιν ἐποίησε τὴρ αἰγύπβου. 

σόμα., καὶ τί ἐκξοχίώ, ἐπὰ γὰρ εἶχα 
φύματα ὃ γος, γ 

εφύρυ, 

ἱ 

Αὐτὰ ἐπ" 
λάονις ] αἷ᾿ αἰεισωθεῖσει, ἐλ χη οὖσαι, Ρ 

ἦ 

ἔχ ΤΠ ς 

ΐ 
[ 
ἴ, 



4 Μοτὴπι, φυυηὸ ΔῈ χ ΤΠοΙΑ δὔϊοηγ δ Οτείξς, Ε- 
Οὐοβ το Ἐσποοτς ἢ ςργατίάα; ΤᾺ εΠλ! οὔτι τερὶς βέό, 
Ὑεβις λέμε, οα ξιρίοητς,» ρου παῇ Ατἰπομϊοηίο5. νέ 
ὙμοβΑ Ια Ἰρῆμεν ἰρίασῃ τοάιιςογθι ΠΤ πηρτίς Βοβοτίς 
Αἰ ρυαινε ΡΗοςοηθάίαυς (Ὁ εἰΐς» 'η οχροάϊ- 
{ὲ τεάαςετοητ, ΗΠ] το οπὶ ἀἀπςτίαβ ΡΒατία τη ΤΉςΙ- 
τλϑομσι Βαος (Πα ἰεγαης: Κὶ δζτεγγα ααϊάςηη ρο- 
ὁ Ἐκ τόττα ἑἄταπι τἰτὶ » ξάτεπι5 ἑοποραης πυαστοη 
δομοδωορ ῴμ ἄρῃ πταϊτα] ῥέοςσοάοηο {8 ἀ- 

" εὲ μαν στεῖρα πλῖβ ἐγαῃτίπαιῃ ἂν ἐηαίτατα ΤΉ. 
τηᾶτυτα ρτορέοάς [Δ]ΟΥΕ ΠῚ Ρχομιδοδαπειν ) νεθεηι 
ΕΣ ταπλοῦ ΠῸΠ ἐχρισηπασοίπητς, Ετ 
γηρτε ῥοεέτ αντῆ ποῦ; ΠΆΓΩ, ὩΪΗ1] ΟΧ ἰΐς αιοσ πη ργατία 
ἐονεὲ βγφτεάιθηα- ΟΧΡΟ ἀἰτ ΟΠ ἐπὶ {πσερογαῆτ» (πσςε- 
“ἢ . ἄογος εἰς» ἱπέεεϊο περοτίο γεποζῆ 

ίμπτ, Οἰοίζοπν ἔφοιιπα Βαδοητοϑ. 
ΝΥες ἀϊι ροία πο, ΠΆΠς Ατβεηίεπ- 
{ε8 ςομίςεηῆς θαιίθιι5 ας αά ΡΔ- 
815 ογατιτ,(τοηεσδηῖδαζειι ἱρῆ Βα- 
βαβ)ῃ. δισγοθμοηι Παμ σα ΠΟΥ» 
ἄιϊιος Ρογοϊο, Αη τ ρρὶ βίιο: ἐρτοῖ- 
«ας ἴῃ τοῦτα» οο5 ααὶ ἐο Πρ ΤΟΙ͂Ν 
{πηι δἰςγοπίογιίπι ριρμα {προγὰ- 
ποζαπτ, ϑταύάπγαις απ ρτίΒ Α- 

ε ὥυυπι ἴη νίτε- ς᾿αίε» ὃς τγδη πλ Πα Αταγηαπίλ, δά 
πω ρηρφλωΝ ΟἙἰδάαβὶη ἜΧχβεἀιτίοποπα Ἰογσιτ: 
παῖς αρὶ, Οδίεἤόαις, 4 ποη ἐληγεη ἐχρα- 
ΒΕ  υπὶ ἱπευ!εξᾶτ, σηατο Ορρίἄο» ἀοπησπι γεάίογαπε. 
ἧς κω τίου { Ροῖοα; 4 χυχπὰ τηϊεπ πα ]α ἔου- 
Ζει,Επχαδιο ττῖοη- ἄογα τα ςποπιτα Πππτί πτοῦ θο- 
τῖο τ ομεο ἰΟΡοπηςηίος Αἰβοπίοπίζίαας φαίη 
φυιάοπι Βοίο τα- “ΠΟ Π ΠΑ ΠΑ: ὁ δὲ υεῖπι Ογάσιιπν μεῖ- 
Ῥετίξδενᾶς Ατθο- [απ (ἰιπαοίαπε Αἰπεηίϊοη(ς, 

ἀἰοηίες, [ὦ Ογ- ᾿Υργο ταπηςῃ ἀγΠμὰ ἱπτυ ογαπτ, 
᾿ Πς ραπὶ ἀιοοητίς Πποσιιπη» τααν (οεἰο- 

ταηι πδαΐθῈ}5» ἄπος ΟἸπχοηἐ: ΕΧ 
ααυΐδιις ἱπ ΑΕργρταπι (Ἐχαρίητα 
ρτοίεθα:. (μπτ, νοεδέα Απηγτίαί» 
(ἰταῦτα ραἰ γί πὶ τορίδ: σατοῦα 
Οἰαπχ οὐ Πάεθαμτν εζὰσα (ἰπιο- 
με νίτα ἀοξιπέϊο; ἐλπχέσιϊς ἐχοστδ, 
Ρέοξοδιαὰ Οἰκίο »τεπεπτέΐαας εατ- 
{πὸ βύργα ϑαϊληγίποιη αια εἰ μὰ 

. Ογρέοεαπι ΡΒ ηἰςίθι5ς ΟἸΠεῖ- 
διι5 ὅζ Ὡλίίαὶι ὃς ρεάο τὶ ριισηα Τοῦ 
ἑαγῦτ, ὃς νιγοδίᾳας γιθογος ἀοηγ 
{πηττοιογῇ, γπὴ οὔ ἢ παιίθας αυς 

1 εαβαξ εἰαῆε δὴ Εργρισ τοάϊογδλητ, 
ἷ 41 λεεφαπιόη! ροίξ ἣςς ΒΕ] 

απο ά σοῦ ἀρρε αταγ (υἰδεροχῦϊ;, 

ς ταυενο ον, ς ς τῦθας 

τὴ ΡΜ τ. ᾿ 
Δ ὧν δὲ ϑεοσαλίας Ορέςῆς ὁ λχεχρᾳτίδου; 

νὸς τῷ ϑεοσυλων βασιλέως, ᾧϑυγων, ἔστει» 

δὲν, αἰϑζευαιους ἑαὺ τὸν “καταίγῳν. χϑὴ τἶδα- 
λφθόντες τουὶ βοιὼτδες χα φωχέας ὄγτας 
ξυμμαχόις οἱ ἀϑζοσαῖοι, ἐς ραίτευσὸ" τὴς 

λεοπυλίας " Ἐχὲ᾽ φαβσαλον. χαὴ τῆς μϑὲ 

γῆς. ἐκῥ οὑτδιον οστὶ μὴ παδοϊοντὲς πἰολὺ 

ἐκ, δ᾽ ὅπλων, [οἱ γὸ ἱπισεῖς ΟΜ ϑξοσαλ ον 
εἶρχόν τω δὲπόλιν οὐχ εἶλον, οὐσγ᾽ ἄλλο 

ἀσολὐχωρᾷ ὠΐζις ΟΣ εὲν ὧν ἕγεῆίαι ἐφρα- 

Β πευσὸν, δλλ᾽ ὠπεγώρησὸμ πάλιν Ορέςην 
ἔχοντες " ἀπυρακίι: μετ δὲ ζῳῶτα οὐ 

πολλῷ ὕςερον χίλιοι ἀϑέώαιων ἔχὶ Τὶ 

γαῦς ζὰις ἐν πήγαῆς ῥατιθαντες {εἶχον δ) 
ὐξὶ 9 πηγαὶ) πϑρεπλουσὸρ ἐς δικοω: 
γα, Περικλέοις τοῦ Ξξανθίπτανυ φρα τη 
οριωώτος. χαὶ Ὥποθαντες δικιγωνίων τοιὲ 

“ορϑσμίξανᾳς μαΐχῃ ἐκρατησθμ. χαὶ 6)- 
θὺς ̓ μα λοίξοντες ἀχαηους, Δἰαπλβϑ.- 

- 7 4.5 

σὰμτες ἤπεραν,, τῆς ὠκαργαγίας ἐς οἰνγιεί-- 
Ο δῶὼς ἐφρα τευσὸμ, χα, ἐπολιόρχϑιου. "οὐ νβϑμ- 

ὅοι εἷλον γε, δὶ αἀἰπεγωρησὸμ ἐπ᾽ οἴχου. 

ΦΎςερον δὲ Δ 9. λιπόντων ἘΜ ποιώ; 
᾿ αὐονδαὶ γίγνονται ππελοποννησίοις χαὶ ἐἰ- 

᾿ϑέωυαίοις πένταέτεῖς, χἀὶ ἐλλζιυικοῦ μϑὲ 

πολέμου "ἔοον (ὦ ἀϑιωαῖοι,ἐς δὲ κύάσρον 

ἐφρατεύοντο ναισὶ 2] φυκοσίαις «αὐ δι τε χαὶ 
ΜῈ ξυμμάχων, Κίχονος ςρατηχϑεωῶτος: 

᾿ χαὶ ἐξήχοντα μϑι γῆὲς " ἐς αἰγονόϊον ἐπ᾿ 

αὐτῶν ἐπλϑυσὸμ . Α μευρταῇ οὐ μέτα πέμ.- 

Ὁ πόντος ; τῷ οὖν τοῖς ἕλεσι βασιλέως" αἱ δὲ 

ὦλλαι κἰ αἰτίου ἐπολιόρχοιων. ᾿Κύμχανος δὲ 

Ὀστύθουνόντος, χαὶ λιμεό ϑρονϑμου, ἀπεγω- 

ρυσὸρ ἐπ χιτίου " χαὶ πλϑυσόρτες “ὑπο 
σοι Ἄθιμαῖνος τὴς οὖν κύωρῳ, Φοίνιξι χαὶ κυ- 

᾿ωρίοις καὶ κίλιξιν ἐγαυμαχησθμ χαὶ ἐπε: 

ζομοαχησὸρ ἁμμιαι. καὶ νικήσθρτες ἀμιφό 

πεῷοι; οἰστεγωρησὸμ ἐπ᾽ οἴκου, χα αἱ ἐϊξ αἱ]: 

γγύπ]ου νῆες " πάλιν αἱ ἐλϑούσαι μετ᾽ αὖ-- 
ΔΩ, 4 Λακεδοι μόνοι δὲ ΑΔ' (ὗτα τὸν 
ἕερϑη Ἰαχλούμνϑρον πϑλεῤιόν ἐφρωώτευσθμ" 

τ κ Καπάγᾳν  ὅπε γὃ ὅτι ἐχέρώσαντν αὖς. ξόγτες εὶς συμμιαγίων δηλονότι. ἡ τέ- 
ΠΗ ,; ΡῚ 

"πίον ἐπολιόρκουν 1 κίτιον, πόχιφ κύχοφου, 

᾿ποῖζ, β' Τῆς ϑεοσιλίας 1 μιέρός. 
Ὑ ᾿Ἑλὴ φαῤσαλον]αφ᾽ ἧς οξέπεσεν Ορέ- 
φήξυ δ Ἐχράτιω ὅσα] αὐ τὶ τ ὅσον. 
ἐ βρούγώρᾳ αὐπῆς οὐδὲν 1 οὐ κατα τὸν 

σκοπὸν αὐτῶΐ ἐγέη; ξ΄ Πάρκλα-- 

ραν 7εἰς τὸ πέραν ἱαύςικτέον.. θ. Δια-- 

λιπόντων ὐδα δραμόντων. , Σπονδαὶ 

γίγνονται ] οὔπω γεγόν σαν ἀΐ σοικουτγού-- 
πεῖς, κ Ἑρον]ἐπέοον. ἃ Εἰς αἴγυ- 

οὐ 1χαιρώνειων, ρὴ κορῳγίω. μὲ Καὶ! - 

ὅϑεγ ἰωῦ Ζήνων ὁ κιβιδὺς,ὁ φιλόσοφος. 
'γ, Κίμονος δὲ ἐποϑανόντις } αὐτιμάτῳ; 
ϑανάτῳ. ξ Τὸν ἱερὸν κα λούρϑμον } τ. 
ρὸς ἐχλήϑῃ ὅπ ὑαῇ τῷ ὦν δελφοῖς ἰοροξ ἐξ 

8.1 
ἶ ϑεπ. 

τ ῥα: 
͵ 

“λιν 

26 ἀτωδρ,-: 
ΧΤΡΥ͂Ω 

3 εἰ, ΝΑ 

γ8 εἱλοῦ, 

αλλ 

τ, ἐπα 

γ σἄν 
διε λϑοῦσαι 



τϑ την εδις μα στ .. : 
χαὶ χρατὐσόμτες "τῷ ον δελφοῖς ἱερφ, Α ροτίτάψιις τοηρίο ιοᾷ οἱξ ἀριυά 

“αϑρέδοσθμ δελφοῖς, χρὴ αὖϑις ὕξερον αϑη-- 
γαῖοι, “Σαυχωρησθώτων αὐτῶν, ρα τευϑὸρμ- 

τες χαὶ χρουτήσορπες ᾿χυρέδυσὸμ φωχείδσι. 
χαὶ γχξόνου ἐββυομϑμοο, μετὰ ζωῦτα ἀϑ5- 

ναῖοι δοιῳτῶν ὦ φϑυοόντων ἐχόντων “ ὁρ-: 

χοκϑρον καὶ γαιρωνέαν γχαὶ ἀλλ᾽ ἀῆα χω: 

εἰα. τὸς βοιωτίας, ἐςράτευσθμ, ἑαυτῶν »ϑὼ 

χιλίοις ἑπλίπως, δι! δὲ ξυμμώχων ὡς ἐ- 
κατοις, ἘλῚ ταὶ χωρία ζαῦτα,πελέμια ὄγ- Β 

τα, Τολμίδου τῷ Τολ αήου ςρατνχϑιεῦτος. 

χα! ̓χευρωγφαν ἕλοντες χ αἰδραποδίσθρτε δὲ 

αἰπεγωφοιω Ἔ φυλακήν καΐζῳ ςήσὸρ τὲς, 

“πορδυερϑμοις δὲ αὐὗτις ᾿ ον χορωνεία ἔπι- 

ἄϑενται οἵπε οὐχ, τὴς ὀρχουϑιοῦ φυγάδες 

βοιωτῶν, χαὶ λοκροὶ μετ᾽ αὐτῶν, δὐξοέων 

φυ;άδες, χαὶ ὅσοι τὴς αὐτὴς γνώμης ὕσὸμ, 

οὐδ μονδδνμειρ ρα μήμμέζος. 
ἐαν Μ αἰϑίκυαιων, ποις δὲ, ζαγζς ἔλαξον, 

χαιὶ τζωὺ βοιωτίαν ἐξέλιπον ἀϑίωυαῆοι πᾶ- Ὁ 
σὸμ, ασονδαὶς ποιησείνϑροι ἐφ᾽ ᾧ " τοις αὔ- 

δρας κομευδνται. ἡ οἱ φϑυορντες βοιω δμ κα, 
πελϑέγτες, ᾧ οἱ ὅλοι πόρτες, αὐτένομοι πα-- 
λιν ἐϑροντο. ἢ Μετα 5 ζῦτα πολλῷ ὑςε- 
ἐϑν ὅύσοια ἀπέςφη δἰπὸ ἀϑηναίων" ᾧ ἐς αὐ- 
τὴν δέχ ξεξηχότος δὰ Περικλέςς ἢ φρατιαῖ 
αἰϑυναίων, "ἢ ῃν» αὐτῳ ὅτι μέγαιᾳ ᾽ ἀφέ- 

Ἰσεσιν ἐξξ ὐλλῷ ἐς 
Ἵ ἀπικήγ ἃ οἱ φρϑροὶ αἰ ϑζωυαιων διεφϑαρ" 
αὗροι εἰσὶν. πὸ μεγα ἰβέων,πλζωυ ὅσοι ἐς γί- 1. 
στα ἀπέφυχον. ἐπα γα οόνϑιοι δὲ κορανθίως 

χαὶ σικυωνίοις χαὶ ἐηαδευυοίοις, αἰ πεζςησὸμ 

(Ὁ μεγδ ῴς. ὁδὲ ΤΠερικλῆς πάλιν χαταὶ " 
τεῖχος ἐκέμεζε Έ φρατίο εχ, τῆς δὐξόίας. 
καὶ ΑΚ αῦτο οἱ πελοπουνήσιοι τῆς ὠΠικὴς ἐς 
ἐλβυσῆνα, χαὶ ἐ ϑρίωζε ἐσξαλόντες, ἐδήως, 
Πλάφροαίακτος τῷ Ταυσὸμίου βασιλέως 

λαχεδαι μονίων ἡλϑύ δου χαὶ Τοπλέον οὐκέτι κτοφελϑόντες, 

Ἀ ͵ 

φῆχε, Χ, στελϑθιτονγήσιοι 

Πεῖρμος,, Περηϊς τγαάδιάεγιης: 
Ῥο(ὲ φιοχιηι ἀἰϊςοιη Ατῃμοηΐςῃ- 
{85 ἰτοσγα πὰ οἰ ὀΧχοχοίτα ρῥσοξεξειὶ 
Περμος οι ώτγαδίάοζε ΡΠο- 
ςοπῆριις, ΤΙητογοζζο, ἀο ἀς το" ᾿ 
Ρογο,» "πη Βαοτὶ ἀο(οἰα Ποητ, 4 Ουιπὶ Βίξοιδι 
δε απι Ατβεηίοίξς Οτοπομπηοηο τῦπι οχυΐος Οὐ- 

ςΠοπιοηεπὶ ἃς ΟΒζτοηείσαας, δύ ἈΠΠς αϊδιυίληι αξῥοπεαην ποϑὲ 
ἴῃ Βοοοτία ὁρρί ἄς, φιδά τεθο 120. ποὴ αἰΐα αυαάλπν 
(ςητἰατα]οχυητν σασ τας ὅχ {πὸ ΦΡΡΙΔα τοπογεητ, 

οὐϊεϊοηςπ ἤν ΠΌΣΠΟΙΌ ἀΓΠηατίς, αἰ Δίας Πηρα]ο- μὴ ἅψτεν εὐπις 
ΤΠ} ἰΟοοτη, ἄκος ΤΟΪηγϊ 41 πιῆὶς. φγδαις τὸ 
ΤοΪπιαὶ βῆο. Οαριάψας δὲ ἀίγορτα 
ΟΠ συ η οδ,δς ἱπηροῆτο ἴῃ οὰ ρυαῆ- οπεριδὺς (δειὶς, 
«Ἰοναυτπα γοπουτογοητασ, ἔοσογαῶς ἐμ. {18 Ἰοςα φωα 

πλλτυσῶ πε πδος 
χ ἔμ!» ἄχ αἰ ἐχ 

τοῦ! άσαητ, μος ἴπ ἐος ἱπηροΐσηχ ὁχ Οὐοδοσης- μι, 
0 ἐχυΐος Βαττοιιπι , οπηαας 
Ἠὶς Τοοτὶ ἃς Ἐδόθη οχαΐοο, 
δῖ αυ!σαη ας φάτ ἄς π) ραττία μη 
ΓΔ τ ἡ νοτίας, ΑἸΠοπ]ολἤιι πὶ 
αἰϊος ἐλέου ἐσοογαητ, α]τος νίπος σο- 
Ρεσπιητ, (πὰ αίδιις Ατποπιοιίος 
τα  Ορογητ » ΓΟΟῸΡ ογατίς σα ρίας 
ουλη πη] Βοροτίαπι ῃγϊῆλπι ἢ- 
ζοΥο : [ἢ πα ΠῚ ΓΟΠγρύλητος Βοῦο- 
τούη} Ργοβιρὶ οατοιίσας Οτηῇ ες» 
{υἱὲ ἱτούτιται {ΓἸς Οβ ΕΣ ἦε; {Νε- 
ας Ὠλμτὸ ροιὲ ἢας Επρθατᾷ αν 
Αἰ οηἰοπῆρας ἀοξεοίς, ΑΔ 4ιλπῖ 
Ῥεχίοϊ! σαπὶ Αἰβοπίοη ἤσπι φορίϊς 
ἴχτα τγλΠ Ρ ΓΟ, πιιητίατιν Μόρατα 
ἀοίκοις, Ῥεοροηπεπίος αισαας 
Ατασατη Ἰ᾿μαίαγος, ργαάϊα Ατῆς-, 
πἰοηῆαπι ἃ Μοράγοπῆθιι» εἴ οα- 
(λν ρυχτεγ 05 σαὶ ἰῃ ΝΙξαπι σοι- 
ἐαρίηοης ( ἀοοοογαπς Δαζοπὰ ΜΕΥ Ὁ 
ΒΑτοΛ ΟΣ, Ῥα(Οἷσὶς (ὐοΥ]ητἘ 115,5 ογο- τἰητίος δίογο- 
πάϊς ΧΕΡΙἀλυν15}ΠῸ ςοηοἰξίπ πἰδίμυς. ἃς Ἐρῖ- 

ἀδμγῖος φάϊμηχιίν εχ Εἰδα οορίας Γοάαχιίτ, ὃὲ ΡΟΙοΔ (ης. 
Ῥεϊοροπποηίες “ Αττιοᾶτ ἐπρτο ϊ, ε Οὐαπο Εἰουππξ. 
ΕἰἸοαππεπι νίχις κά ΤὨταἤππη ἃ- ΚΣ 

Ἡγίαἤαμν. οᾶπι» βγαηι ἀοροριαι! {ἀπτν ἄμιος Ρ]Ι- ρωπν ἐπυκπῆξης, 
1Ἰοληλέὶς Ραιηληΐα: γορὶς βέο,1 ἀςο-- Ῥοραυΐαιὶ Πιηε, δὶς 
ἀκτηοηϊογιην ἄπος, ΝΝος νἱτο- “κα ἀἰότων 
Τῖας ᾿ῬΡΥΓΟΡΤΟΙ͂Ι, ἀοπηιπὶ ζοάϊογς, 

᾿ 
δικῆς ἐς ἐλδυδ)- 
γα, ὃ «ἑῤε γῆς 

4... ΟΝ »»., εσαλίας )φαρ, αἀπιεγωρησδμ ἐπ᾿ οἰχϑῦ. σχλον, Ἢ 

αἰ Τοῦ ἐν διλφοῖς] ὅτι ὀκουν δύο, πόλεις 
ἤσαν δελφικαὶ, ὧν μία [ὦ οἱ δελφοί. διλ- 
φοὶ δὲ ἐμωνύμρς; καὶ πόλις καὶ οἱ αἴδρες, 
ὡς καὶ χεονῆνοι, β Αποχωρησάν.. 
τῶν } ὑπορρεψαύτων Ὁ λακεδαιμωνίων 
“ἰς τίω οἰκείαν πατείσαχ, ς γ᾽ Παρέ- 
δόσε φωκεῦση ἢ πιγὲς γ ΦᾺ" βοιωδᾷ μὴ 
ϑέλογτες (αν ἀχούειν τοῖς α΄ϑίωαίο:ςγκα-- 
γίλαζοι Ταῦτα τα χίωρν Ορχο-- 

εϑνὸν Ἴ ὀργοϊδρὸς ϑηλυκῶς “οὶ Θουκυ- 
δίδῳ, ὀρχοιϑμὸς ἀνσενικῶς Ὡϑδὰ δημο- 
«δέν. ε Γυρδυοώμοις δὲ αὐτοῖς] 
πὶς αἰ ϑίωαοις. 2 ἕν κορωνεία ἢ] 
κορώνεια πόλις βοιωτίας. Λοκροὶ] 
σἱ ὁποιιύτιο! λοκροί. 8 “Τῆς αὑτὴς 
γώμας } τὸ ἀυτεῖ σκοποῦ, ὁ, Καὶ 
μά, κρατήστιντες ] οἱ φυγάδες. 
χα Τοιχλ αὔδρας κομοαῦται ἢ νειὰ ἀἄϊχμα.-- 

λώπις. λ Στραπᾷ] σιὼ φραπιᾷ. «ἡ 
με΄ Ἠγγέλϑῃ ἀυτῳ ] τῷ Γερακλεϊ δηλογό-ς 
τι, αὐϑοίσημωον τὸ αὐμαΐ ὅδ δασεξηκότος:, 
ἠγγέλθη αὐχτΐ. αὐακόλουθον ΠΡΟ τὰ 
ἡ Αφέρηκε Ἰλ᾽ α ϑέωυαίων δηλονόπι 
ξ΄ Θρίωζε εἰς τὸ ϑριαΐσνον πεϑγον. εἰς, 
ἀϑίωαζε, 9 “Ἀπεγώρησαν ἔα οἴκου: ; 

(μετ τὸ ὑπρτάξαι τὰ μέγα φρι. ἐΣ. ὐὐνε 

΄ 
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Ἐν Αὐπεηιοιίες ἱτεγάπι Ρογίοῖς ἄπςς αὶ χαὴ ἰϑζουαῆοι πάλιν ἐς δὐξοιαν δγδξαΐτες 
τη σγο ΠΠ ἴῃ Ἑσδαδπι », {παρ ορε- 

τἀ δ μρίςε ταηζ νηἰπογίαπη: ἀράπησας ραὐιίο- 
ΜΔ βαασν εἶες Ἀΐδας σΟππροίμοΓ απο ρα το 4141 
Ξοπαϊτιουίδυς ἃς Ηεἰξῖσα5,», νιπάς εἰς ξεῖς ̓ Π 0115» ἱρῇ 
Μϑυ φοπιροίας- ρα ΠΡὲ τοῦγαπὶ Ββαδαογαης,  ο- 
υηῖ: (οὶ Ηεἢισ- νἀ ἐπάν, , 

ἐπῆθδως [ἑὰς μα ΠΟΙ͂ Δατεπὶ οΣ Βα οσἃ» πΌη πτυΐτο 
Ῥυ!ῆς, ἰρῃ ο( ἤν! ρὸ Ὁ ἔκ ἄογα οαπὶ [ἀςοάαπλοη!ς 
δπεδὰ (ος ας τγϊςεη πα] ρογοιογα πο 

τοάάϊτίς» Νηα, Αςμαία , Ῥαρίβ, 
Ττοζοης. ας εηἴηι ἄς Ρεϊοροι- 
πεπῆθας τεποῦαπς Αἰποηίοηίοδ. 
4 Ξεχῖο δυτοπι ΔΠΠῸ 411ΠῚ ἜΧοῖτα 
ται εἴος ἑητοῦ ϑαπηίος ὃς ΜΙ]εῆος 
ὁ Ῥσίοηςη δ αι: τη ἴαπὶ ἔο- 

ΤΟ ΠΕ ἱπτραγὸβ δ 6110 Μ|]ῈΠ|» ΑἸΠελας 
, ῥτοίεδῖ 51η ϑάπχϊος ἱπποϑιὶ {πη 

Ψ' Αἀϊαυαδαπέαυ ὕσιηι ἁΠοπ(ι πούαη ἀλπὶ εχ ἰρία 
᾿ ἔσπι δι οχ ἱρίι 54- 0 ΡΥ παζογιτη ἢ οπηίη πη» πο: 
ἔπο Ποπγιηεβ 8 υ--.. ᾿ ΗΕ ὶ ἷ 
ἄντ ργιυατίν, ἴα. ΠΑΓΙΠῚ ΤΟΓΙΠῚ ἱπ τορι] τα ςσαρί- 
ἕυπιὶ ἐκ ορ πηπτα- ἀογαπγ. ΕΧ α00 Ριοίεδι ΘΔ 

ἑατς φυριφητεδε ΑΤΠοΠἰοηΐο5. Πα ΠῚ ααάγαρίπια πα- 
υαἱδαϑ » αττα ροραξαύοην σοιί- 
ταογαητ, {ππηρτὶς οὈΠά διῖς», φυΐπΞ 
φιυαρίητα ϑαμίογαάπι Ποτίς 7 τοτὶ- 
ἀέπιαμς νἱγί5» 4πὸς ἀρυά 1 6πι- 
ἤαπι ἀοροίπεγαητ, ὃ ρί ἢΠάϊο ἱπη- 

ὁ Αἰγκὴ δαΐοτα ρΡΟΙ͂τΟ δ! γι ητὶ ἜΧ δαί! δυο ΠῚ 
εχ ὅφαμῖς (δοπ᾿ Δα οῦ βιεγαης απ ποτὶ ρογτῖτο- 
παΐΐ ἐπ ἶπ αυσαι ᾿ Ἷ 
ξοτε πον ροίξῃι, Γᾶ πτοίς ἰῃ σοπτήποπτοπι Ῥχοξιρε- 
1 τοπτιρεμτξ βὰς γατῖ ΟΧ σοπηροῦτο σα ΠΥ Ροτοητς 
ΕΣ τΝ ἈΝ τα Ππγΐς οἰαιίτατ!ς, δ (οοἰεῖαις ἰῃΐτα 
εἰρη τῆ τὸ ντρῖς, δὲ απ ΡΗΟατη πα Ἡγίζαίρις βϊο, αὶ 
ἀφρερούμεα, ἢ ϑαγάϊθιυις τατε ργζοσγας, σομένίς {ς- 
ἴω πὸ ἐδ ἐοη- ΡῬΌΠΒοητίϑ Δι ΧΙ ΠἰΑΤΙ5᾽ πο ἔτι 845 
Ἀυτότως οέατγεοα- τη τγα αἰ πγἱίογαητ, Ἐπ ρυϊαγὶ πη 
ἀρ ηβαβ ὅν. ἈρρτςΠι ροραϊαπι» “ πχυϊεῖτ πάη ς 
τεανυι ροτοίμοτξ νἱόξο 65 ἐχτίτογαητ: ἀοιγάς ΟὈΠάϊ-- 
ἤμαπι ἐξάςφεταπε, (5 {π|5 ἐχ Ἐσπληο {αὐ ΠἘγδέεὶς, το- 

ΒεΠ]αγυητ, ὅς Δι ορεηἤμπηι ργαῆ- 
ἀΐαπι; ἂς ργαξοδεθς {το ρεῆοβ (ς 
δαδερδατ, ΡΗυτῃ πα ἀοπαποζιτητ: 
ἐΧχροάιτίοποιι ετίλπι ἱπ ΜΙετιτην 
εονξειτπι ραγαθαηῖν ΒΥΖαη τ τὺ 
ἀπε το ἢ οὐ ἐς ἰοςο5, Ουοά νϑὶ 
δοσοροόζαης ΑἸΠεπίςῆίο5» σαηγ16- 

δ: Χαρίητα ἡαιπθ 15 Διά το Γ{π|5 Θα ΠΊ ΠΥ 
πὰ πλιήραγαπτ : ( συλγαπ, (δ ἀθοίπι 

᾿ γῇ ποι στ» ραγτίη πὶ Οαγίατη 

«4 ἃς το υάταπὶ 

ῃ 
͵ 

Περικλέοις ςραυτηχϑεοῦτοξ, κα τεφρεψαντὸ 

πᾶσὸρ.χαὶ Τ᾿ μὸβ ὀλζευ “ὁμολογίᾳ καὶ τεξῆΣ 

σὸμη», ""ἐςίαιας δὲ ὀϊξοικίσθμτες, ἀδὶ πίω 

γἀδ ἔρον. αὐαιχωρήσαιντες Ὁ Ἔστο ϑύξοίας, 
υὶ πολλῷ ὕξερον «σονδοὶς ἐποιησθιυτο ασοϑὲ 

λαικεδου ονίους χαὶ τοὺς ξυμμάχοις πδχα-- 

κογΐουτεις, δὀἰσόδὸόντες νίσαιαν, χαὴ εἰχαΐαν; 

χαὴ πηγάς, καὶ ξφιζξῶα. ζιῦτα γὸ εἶχον «᾽- 
ϑηγαῖοι Πελοποννησίων. 4 Εκτῳ δὲ ἔτει σα-- 
ίοις χαὶ μμιλήσίοις πόλεμος ἐδβρετὸ “αἰεὶ 

μριζωύης" καὶ (Ὁ) μελύσίοι ἐλοιοσούμνϑμοι το 

πολέμω, Ὁ» ἀϑηναίοες ἐλϑύντες, κα τεδόων 

ἡ σειμίων, ἡ ξωυεπελαμθαύοντο δὲ καὶ ἐξ 

ἀὐ τῆς τὴς σώμου αὐδρες ἰδιωται," νεωτεο - 

σαι! (δουλόυϑμοι τίωὐ πολϊείαν. πλθυσὸρ- 

τες ἂν ἀϑέωαἶοι ἐς σάίμον νατσὶ τεᾶσαι ὸοὶ- 
χογτα, δὴ μοχρ ὁυτίαν κα-τέφησδρ, χρὴ δμηρδφ 

ἐλάκῦον ' σα μιίων, πεντήκοντα κϑρ παΐδευς, 

ἴσοις δὲ αἴδρας, χαὶ κατέθεντο ἐς λῆμψον' 

"σὶ φρϑυρων ἐκ ζῳ λιπόντες αὐεχωρυηδὸρ. 

Μδ σαιῤίων (ἦσθ γαρ τινες' οἱ οὐδ᾽ πέϑ 
μἱειναν, δυνκ ἐφυσόν ἐς τίου ἡπει6 9) " ξιωύ-᾿ 

Ισὼς ̓ ἐς» 

αἰξας. 

ϑένϑμοι Μ᾽ οὐ τῇ πολ λοῖς δηεουατωτατοῖδος 

χαὴ [Πιοσούϑύη τῷ Ὑζαασου ξυμμαχίαν; 
“ὃς εἶχε σείρδῳς τότε, δχικοῦροις τε συλλέ- 

ξαντες ἐς ἑτω]ακοσίοις, διέξηξ, οἱ πσὸ νύκτα ἢ 

ἐς τί σούμον. χϑὴ πσξῦτον νϑμ' Ἰωΐ δήμῳ ἐς 

ποόμέφησευ, καὶ ἐχρώτν ᾧ Ἢ πχείςων ἔσει: 
τὰ τοῖς ὁμήφφες' "κλέψαντες ἐκ, λημγοὺ 

. Οζι αὐ," ὠπέςησδῥ, χοὴ τοῖς φρϑρϑιὶ ΤΜ 

ἀϑίωναϊων, χαὴ τὶ ἀρχόν, οἱ ἡσὸμ οὶ 

σφίσιν, ἐξέδοξ Πιοσου νη" Ὀχίπε μίλητον 

δϑὺς ̓ χϑρεσκϑυαιζοντο "φρατεύφν,ξωναπέ ̓  

ςησὸρ δὲ ἀύζις χαὶ βυξαστοι. ἰϑεινωδι δὲ 
ὡς ἤρϑοντὸ, πλϑυσὸντες γαισὶν ὁξήκοντα 
“Ὥς σάμόυ,  υϑὲ ἐκχαίδεκαι ἢ νεαν οῴκ ἔν 

ἡθήσανζ ( ἔτύχον ΡΣ αἱ υϑὺ, ὁχί κα οίας 

ἐ Ἐχρίοταπά 4{. ΣἸπγροάφι᾽οπάας Ρἢ αἩϊςσιπ Πδιι65, 
4 ᾿ 

Ἄν... ἃ Δ ὟΝ ἣν ΟΥ̓ Ὁ Ἂ ἐς κσξϑσκογτν ' "Φοινίδστῶν γεῶν οἰχουϑμὰι, 

α Οἰμωλογία κατεςήστωτο ] ἀτώφοι γον, 

ἐρηνικὴν ἐποίηστῦ. β᾽ Ἐσιαίας Ἰέςιαία; 
πόλις δ δοίας, ἥτις γα ὡρεὸς καλξται. 
7 Καὶ ποιὰ ξυῤμάχοις 1 δ! λαχεδαιμο-: 

γίων. δ Πέολ φριϊωής ἢ πλύστον γὸρ 

ζω τῆς μιλήτου., καὶ ἐξζήτοιυ ἀὐ «ἰω ἔχάν 
οἱ μαλήσιοι,. .ε Ξιωεπελαμύανοντ ἢ 
ἐζοήϑοιω τοῖς μιλησίοις. ζ᾽ Νεωτερί- 

“τι βουλόμδροι ] ϑέλοντες χαμγοτοριῆσα!, 

᾿ ϑέλουσι δημοχράτεῖν. 

ι ͵ ὶ τίω πολιτείαν δημοκρατίαν ποιήστωτεξ, 
αι Ἑἰς λῆμνον 7 ν γὸ λῆρος ὑπήκοος ἰώ 
ΔΨ ἀϑίωαίων. 8 Καὶ φρουραὶ ἐγ- 
καταλίποντες ] εἰς τίωὐ σαΐμογν. 1 Οἱ 
ὀὐχ ὑπέμειναν  τίω δημοκεαήαν. 
κ Ξωωϑέιϑμοι ] συμφωνήσαντες “οἷς ἐἱὴ 

λ Τοῖς δωωά- 

τωτατι ἰς Ἷ ΦΆ σαμίων δηλονότι. μ΄ Ὅς 

᾿ὄχε σίρδῳς 7 σάρδῳς μδὲ 55} τὴς πόλεως, 

σείρδς δὲ οἱ πολῖται. Κ Διέξησαν ὑπο 
γύχτα ] "γραυ,λαϑέόγτες γυκτὸς εἰσήλϑον. 
ξ τῷ δήμῳ ἐχανέφηισου γῇ σαμίων. ὁ 
ο Τῶν πλείων 1 δημοδθ, ὁ Αὐξενα 

σιῶν} αἰ ϑίωναἴων δοιλόνότι. ρ' παρ 
ὀκδυάζοντε φρατύφ μετ᾽ ἀυτώ, ἃ Ἐπὶ 
σεΐμιε Ἰ Π:κὸν τὺ 57) σείμσ: τ Οὐκ ἐχε 

σεύτο Ἰχτ"  σέζμιου. Ἶ 
ἤκϑον ἣ ὅπ φοί γλκῖς κα αὐδὴν ἔρχογτὰ: 

δ. ἢν 

υ Φοιντοτῶν γέών} 

ἐὐτῷ ὁραῖ; 
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ΤΗΥ ΟΥ̓ δ ἬΤ5Τ. 

αἱ συ, Ὠχὶ χίου χαὶ λέσξυ, «ἰξβιαγζέλλουσα ΑΓ Ῥαττίπν ἰπ ΟΒίμπι ἃς 1οἴθυπι δά 

βονϑεϊν)τεοστι ρφίκοντα ὃ ναἐσὶ νὰ πέοσα σι, 
Πεξικλ έοες δεκάτου αὐτο φρατνχϑιοῦτος, 

ογαυμεχησὸμ" «φϑὲς τζαγία τὴ νήσῳ, σοι-- 

᾿ μίων γαϊσὲν ἑξδομοήκοντα, ὧν ἦσθ αἱ εἴχοσι 

, ᾿ραϑιωτιδὲς" ἔτυχον δὲ αἱ πᾶ σου ἰπὸ μι- 

᾿ λήτι πλέουσοι χαὴ οὐγίκων αϑίωαῦῆοι. ὕςε- 

τον δὲ" ὠδοῖς ἐξοήϑησὸμ ἐκ, “ὧι ἀϑίωνων 
νῆες τεοσαιραίχϑντα,, χαὶ χίων χαὶ λεσξίων 

πέντε αὶ εἴκοσι. καὶ δἰποδαντες ἐς τίωῦ γἀῶ, 

ἃ χρατοιῶῦτες Ὁ πεζῷ, ἐπολιόρκοιω' τεισὶ 

τείχεσι τίω πόλιν, χαὴ ἐκ θα λάοσης ἅμα. 

Περικλῆς δὲ, λαίξων ἐξήχοντα γαῦς ἔπ πὸ 

ἫΜ ἐφορμουσῶν, ὦχετο κατοὶ ταχος Ἰχὶ 

καύγου ᾧ κα εἰάς, ἐσαι γίελθωτων ὅτι φοί- 

γιοστα νῆες " ἐπ᾽ ἀΐφες πλέουσιν. ζχετο γὰρ 

ἃ ἐκ τῆς σαίμου πέντε ναισ Σ᾿ τυσαχϑράς, 

χαὶ ἀλλοι Ἐχὶ (ς φοιγίασας. εἰν Τούτῳ δὲ 

(Ὁ σάμιοι ἐξαπιναίως ἔκ πλοίου ποινσοί- 

μϑροι, ἀφραίκτῳ τω ςρατοπέδω ἔχιπε- 

σῦντες ν ἅς τε’ «ποοφυλακχίδας γαὺς 

διέφθέραιν, χαὶ γαυμκαηϑεεὗτες ὡς αὐτανα" 

γϑέϑμας εὐϊκησὸμν, ᾧ τῆς ϑα λάοσης τῆς 

χα ἑαυτοῖς ἐχρ ῳτησὸμ ἡμέρφις χε ὶ πεσ- 

σἀρεςχαίδεκα,, ἃ ἐσεχομίσθμτο ᾧ ὀΐξεκο-- 
μίσόμτο ἃ ἐξουλοντο, ἐλθόντος δὲ Περι- 

χριέοις, "πάλιν ταῖς γα ἐσὶ καυτεχλιεἰοϑησὸρ" 

ἢ ὧν, μ᾽ ἀθννῶν ὕςερον πσδοσεζοη,ϑησὸμ 

τεοσαροίκόγτα δὲ" αἱ (Τ᾽ Θυκυδίδου ᾧ 
Αγνώγος ᾧὶ Φορμίωνος νῆεφ, εἴκοσι δὲ αἱ μα; 

Ἰϊληπολέμου ἢ Αντικλνέοες" ἐκ, δὲ χίου αὶ 
λέσζου ; τοιάκοντα. ἢ ναυμαχίαν μϑρίι.- 

γα βεαχείαν ἐποιήσόμτο (ὦ σαίμίοι, ἀδύ- 

γάτοι δὲ ὄγτες αὐτίογεῖν, οἰξεπολιορχήϑη- 
σὸμογνάτῳ μζωὶ βῊΝ ὼ πσξεσεχωρησὸμ ὃ- 

μολογία,, τεῖχός τε καϑε λόγτες, ἡ ὁμυήοϑες 
δόντες, ᾧ ναῦς αὐ ρα δόντες , ἢ γχοηματὰ 

ταὶ αἰαιλωθέντα ᾿ χα τὲ “χρόνοις Ἑ ζᾳξαμε- 

γοι “Σιποδοιεῶαι. ἡ ξιωωέξυσὸμ δὲ χαὶ βυζαν- 

τίοι, ὡς πὸρ "χαὶ πότερον ὑπήκοοι τῇ. 

ςο 

ἐποζαηἄα δυχΧ  α τοῦ Πα πτίθι5) 
{ω4 χυλτιοτῦ ὃς φυλάγαρίητα παὰὶ- 
θυ» θογοἰς ἀποονσαπι μοιοηγ οοΪ- 
Ἰερὶ5»α4 Ὑ γαρίαπι ἱπίπ]αππῃ στη 84- 
πλϊοσαπι (ςρτααρίητα ἡδαΐδε ("1η.4. “14 φοϑήο, 
ἀιάγιμαν νἸρίητί παΐπτος νοῃορλη- ὐθάγωρι υἰβιπὶ 
τα: ἃς αα οπόξα: ργΟ οἰ σοθαμ- 2 αι, Δερίκγερρ ἰε- 
τα ὰ ΜΙΙοτο) ρα ρηαγαπον!ςογήητ- ϑ'παγηερη ὙΠ 
ας, Ετ ἀιμπιπ ΡοΙξοα οἷδ γομ ς γνώ δωρειὰ μ 
᾿: ΙΧ] ο Ατβεηῖὶς. ιαάταρίη- 
τανοχ ΟΠ ῖο δ 1 ορθὸ νἱρίπτὶ αίπ- 
ἅτις πᾶι165» ΕΡΥΟΠῚ ἴῃ τογίάσῃ » ρὰ- 
ϑηάσας ροάδοίξει νἱξέοτος, νγθ πὶ 
οδίεάοσιης τ ῤ]ςὶ τηαγο,, Πηχι}- ὁ γί, Α ττίδας 
ας ἃ πιαγί, Ῥογίοϊες» " {ππηρτῖς εχ ον στα 
᾿ς. 4 {πρεχπσπεγαης ἐςχαρίητα Εἶπα ἐ ἀπ 1 
πασθ 5» Δι σε οΥγϊππὸ ἰῃ (δα- [15 ἄυα: ἴῃ ἑατίο- 
πη} ἃ Ολείλπι σοπτοπάϊτ, ασςο- δ πλΒν 
Ρῖο {Πππς πὔτίο παπος ΡΗα ἰσιτι 
ἴῃ ἰρίος οαγίιαχ τοποῦο, ΑΒ εγας 
οὨΐπ οΧ ὅλο ἀποημς δτείαρογας 
σαν συίπαιε παι 05 » ὃ ΑΠ11) Δ- 
τοτίας Ρασἰσαμῃ αἰαίδεηγ, Τητο- 
το Διῖτοπ ΘΠ] » ΓΟρο τη. ογα- 
Ρτίοης πδυίσαηζος,» οαγα πῈ}}}5 
πυαηἰτομίδιις5 ρα άϊτα ἰππδάιητ, ; 
ὁ (ρεουατοιίας. ἤλος οοχιηι- 4 Ῥγαπάϊατῖας πα μῆς : )65 Ρτοβιραης, ὃς Ῥυποσατεγας αια’ οὐ αίαπη νΌΠΟΥς παμῖῃ ΒΟ ΖΠ, ἕν 
{ἀρογαπτ», τοτόηας. οἶγοα ἔς τπατὶ υὰ ςοπιτὰ ἴπ ἂ- 
Ῥοτιμτα ἀπατιογάοςίπι Κχηῖς κοι ϑμῷ «ἄμα, 
ἀϊεθιι, χασουπαας Πδυίς ἱπηρουτ ον 
τῆτες ἐχροιταηῃτιέίαις,» “ ὰ οιοσίο 9 Κ οσοείο αυτοπε 
ἁὐῖοπὶ ῬοΓΙοΪς., πααΐθα. ἰτοτ ΠῚ χρυ α Ῥτᾷ 
φΟΠοΟΪαῇ ἰαητ : ἃς Ατβοηὶς ροας πε εἰδῇ μην. 
(δ ἀϊο παιος αἀπεποῖς σὰ 
ΤΒαογ ἀϊ4ς, Αρηοης δὲ ῬΗΟγΠαΐο- 
ηῷ 4υλάγαρίητα» σατη ΤΊΌΡΟΪς πιο 

Ὁ “τᾳποψμεις δὲ Απτίοὶς ντρίπτί,οχ ΟΠ γϑνμνὴ 
«τίαττι δύ 1 ο6 00 τιρίητα. ἢ (πη (οπιποίίξγαηε 
αυθιις ϑαηηϊ τοις. «ιοάάλπι 4υίάεπι ρυρπάπι. 
ῬΓα]ίαπι πᾶυλ]ς ἔεσογαητ: αυύπι- β αηδαπι πάρα 
4.6 ορραρηαητίθιις ἱπηραγος οἷς μενοι τοίδεοτα 
ἰοῦ, ΠΟηΟ ἐο(ς πγοηίς ἀοάίφογαχ, πο ροῆξηε, πο- 
ἀεϊοδς ΠΊΠΓ 5, ἀατῖς οὈΠαάίδθιις» τγὰ- οὐ Με. ῃὶ τοὴῇ 
ἀϊτὶς παυίθιις , ρεσαῃίας αι ἐπγ- ἀἰείοποιη ἕξοοτο, 
Ρεηίς οἴδῃτ, στὶς τοπηροτίθιις ο- ΓαΡ τ’ 
Ἰυταγί. (οπαοπούιης ὃς ΒυζΖαῃτῖ; 
νῦ, ἤσας Εσίμς., ἱπηροίατα ξισοζοητ, 

« Πρὸς τραγίᾳ Ἴ αὕτη κτω πλησίον σεί 
--α ὦ 

μου, β' Ωνήῆσαν  “ ) σαμίων. 
ζι Σηραπώπδιες 1 φραϑιώτας ἄγουσαι 
πι μῴλοντας πεζομαχεῖν, αἱ κα ἵππαλρ- 
γχαλᾶ, δ Αὐτιῖς Ἰτῖς ἀϑηγαίοις. 
ε Ὑ αεμδὶ τεΐχισι Ἶ σουτίφῃ τρισὶ τάχμα-. 
“σν, ζ Ατὸ ἡβεφορμουσῶν 1 δῇ πυ-- 

λιθρκδυστῶν πίω) σάμον. ΘΙ εἰς ζγΐϑεσιν ου.. 
σῶν. η΄ Ἐπ᾿ αὐτοιὰ πλέοισι] κα τ᾿ αὐὴν, 
δ᾽ ἀἰϑηναίων. θ Στησαγχόρας ὅπ Στη- 
σκγύρας σέέμωιος ἰώ, , Προφυλακίδας 
τοις πτϑὸ δὮ ἄλλων ἑρμούσας. χ μά. 
λινιπαῖς γαιοὶν κατεκλείαϑησαν ἢ δ τειχή-- 
μές ἐγῥονπ. λ Αἱ μετὰ Θουκυδίδου 

΄ 

ἕτερός ἧς Θουκυδίδης, δὶ ὁ συγ ραφϑύς., 
μ' Καὶ οροσεχώρυσαν οκολογίᾳ ] τοῖς αἰ- 
μυαίοίς.. ν᾽ Καπὲ χρὔνοις 1 οὐδὲ ) 
ἀπόροωυ αὔρόον κτίσαι τὸ πᾶν. ξ Τὰ- 
ξα ϑμοι οίσαντες. ὁ Ξυνέξησεν δὲ] 
σμμεφώγηστη. πὸ Καὶ φρόπρον Ἰῆσαρ 
δηλονότι, 
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ἦχιας ρείξα, ξπογπμῦ, ἀκ Ἱπροτιας 
ςοἠχπλοαχοζατα ἴπητ » Οογογγοαῇα 

Ἢ υ ᾽ ἊΝ Ἶ Ἂ 

4. ὅπα μιαζύ. Ρρεάποβἤάσας» ὅς. ὁ αυκραπαας 

Οἰνεξάραις ἀπτ ας ΕΠ}, Παΐμ οχτίτογο πγαξεχία, Ὗ πὲς 
ἀεοὰ, δε! Καδα ω ἣ ἃς : 

μον Ὁάφεαν ἱερὸ, αοτίᾳ αατοπὴ παῖδ απ ΟΥαοῖ γε! ἰη τ 
μὰς ν μόν σονα τοῦ (8 νεῖ αἀϊονίας Βαιδαγαμα σοῦ 

πἰϑα 077 εογθας : εὐ “ 

μμραρφμανη τ΄ ἀογσητν ἰῖγὰ απ αιαρίητα ἐογηὶς 
ἀηῃο5 σοίξα ἐπητν ἃ ἀΠοοΠπ| ΧοΥχὶς 
δα υΐμδ ἰαἰτίαν. ον Ττγα αιιος 

(πατὰ Ατμορίζίος δι πρεσίαπη ρύο- 
" Ραραγιητ» ὃς (ἢ πγα τα, Ῥοτοητία: 
᾿φεοροἤοζπητ, (Ουοά, ἱπτο ]Προητος 

ἀμ βεένι Ἐςξάαηγοηϊῖ» πο ταΏγοη ἱπηιρο- 
προτὶ  Πγηιίυ5 . ΠΡ Ἢ ἌΝ 

τοδαιμεγιως, γε, ἀϊπιοατο Γιοσμῆζ.» ὨΗ χά ς ὕζοας 
Ἵπηρογιαπι ζοῦγος τε ρι15:" ὃς ἰτογατα ρἰόγαησῃς 4αΐς 
δογάγυδις. Θεύμάς πον ᾿ς, Πε]υσαθαπη. σοϊεγες δῆτο- 
307; οϑρη ΘΜ αἰπεηη 
κε αὐἰηϊ. δι ἱρᾷ μας τὰ δᾶϊιμιι οἀροίοη ἀτιπ}» πος 
(υτφηλ) ἴα πνὰ- ἈΠῚ σοαξεῖ; ΠΟΠΗ ΒΗ] ἐτία πα ἰητοξει- 
δ Ο ἘΡΕΡΕΝΣ ῃἶδ ΡΓΟΒ δ τὶ δ. }]1ς.: ρα! απὰ 
τοςς ᾿ «(ἔς ΟΝ Μ 

"δὴ τὶς ἐπιρογ τ Ατβοπίοῃἤιιπι, ροϊοητια ροττὸ ἀὰ- 

(υῇ, Βτπιῖας ἃς Πὰ ροίςογοτν ὃς οογίμλ ἰοοἰεταῦε πὶ“ οΧ- 
ῬηΠπὰς τοάψιάε- ον αἰξης, Τ πε νογὸ ποι Ὑἶτο- 
τοῆτ, ὃς ρῇ ἀοηανὶ τ" ΩΣ 

ἴπύπιρπθπν δ: 15 το γα άππι ἀμχογπης» (ο4 
ὀϑῃρα τε Ῥτοιςέτί ογπὶ ἱποσταδοπάππλ {ππάϊο 1ῃ 
Ὁηΐ. ΣΝ 

κι δε θενϑ, θὲ θοὸς Βε απ» φυοά (α(ςίρεγοπς δά 
βρανγδ,γκα 444. ἰ]ογατη» ἢ ροϊοης, Ροτοῃείαῃι ο- 
61 γοξενες ἀὸ ραν- πρττοιάλπν, Γρίταγ ΝΟ] Παλταςγαης 
“0 αροάομομιο. ἕος ἔτ, σος ἅτο ἰπατίος εἴϊς Ατῆς- 
γη 72 σόα: «419 ὲ- Ὸ τ Ἰ 

πἰδαίβθνω οἱ [θεναὐ Ὠἰουίος » Ὠοἰρμο8 δά ἀειμηλ σοπᾷι- 
“περ ιφεπάο. ς Ἰρράμηι πλϊίογιιας πππαα 4 ργα- 

(ατεΐ θο πὶ ρεγοχς, Οαΐδθιις {Π|Ὸ 
(γε αἰητ) ογδσιίαη) γε άϊτ, ρο- 
ῃός δοϊαμτες ρτὸ νἰπδις νἱέζο- 
τίη οτος, (ξααὲ ἰησυῖς ὃς νοςα- 

4 Ἐτηυϊοίξοδαης τιιτῃ “ὃς ἱπποζατιιη}. Δα ΧΙ ο δπτιι- 
: ἐδρθες ΜΕΝ τατὶ Ἀαξίτις αοοιϊείς ἔ (0 οἰϊ5» τοτ λά 
υδά οἴϊειν: το ΠΟ ΠΟΙ πὶ Ρ[αςις σοβογτί » παῃ- 
ΤΩΝ τ ΒοΙα χαϊά ΒΟ ]Πατὰ πλοῦς ἐχροάίγοτ πές 
 κμοα πμΣ ῃρ:ᾷς αι πα ν οὨΠοητ ἐΟοἰογιιη ς- 
ΠΊς (ὐοῦ65 9 Ραγ- ᾿ ῥ ΑΝ 

εἶπε ὀεϊά αυὸὰ ΒΕ] σατί» παϊογοτύγαμις σοι ΟἹ ι1π}, σα- 
πς ἐωραίμεῦ τοῦ φιάςπι χα νοΐμοτῦς ἀἰΧογαηῖν 
τι οηςς Αἴπε- " - . 
παρ γα δορσαίλητες ρἰεγίψις Ατποηϊο (8, 
ὁ Τεπτάπξητο ζεῖ, ὃς ντ ΕΠ] ἤογος ρο[ζυ]Δατορ:ο- 
Ἂ ΉΜΡΕ τἰπτῃϊὶ νογὸ » ὅς Δπτοὰ ρυδοατὶ (ορα- 
Ὥλτοπι ξίζοῖς νο- Γατίῃ} ἤπσιλ5 οἰαΐταζος ντ {πβγαρία 
Ἰέρραι. ΠΡΉΜ ἄλτοιτ ἀς δε |ο πιοιοηάο, (ν ἐγοη- 
“Ἔιυδν ΓῊΣ ΡΟΡΟΝΕ τος ᾿ς ρχίῃς Ῥουάχα οἰιογτογοῖιτ) 

Β.“»ρὼ ἰδ "Ἐλὶ μέγα ἐχώρυσὸν δρουαίμεως.. 

σιν ὕφερον τοὶ τσδοάρηνϑμα, τοό τε κερχωφοῖ- 

κὐὴ κὴ τὸ ποχιδευαϑικὶ ἐὴ ὑροὶ αῦόφα 
σις μεχειξυ. " πῶδὲ τῷ πολέμου, χα τέςῃ. 
(αῦτα δὲ ξζυμπϑωτα ὅσαι ἔτορ«ξων ὀΐ ὅλ: 

λζωες πσεὸς τε δλήλοες χὸ τὸν βάρβαρον," 
ἐζϑετο ον ἔτεσι πεντήκογζο, μείλιςα", με- 
παξὺ ̓  τῆς τε Ξερξα αὐαιχωρήσεως τ χρὴ τὴς 

᾿ὐρχῆς τῷδε ΤΆ πολέμου» εἰν οἷς αἰϑίεναἶοι 
τίου τε Ἔἐργζω ̓  ἐἰχρ ουτεφέραν κα τεφύσὸρ-- 

οἱ δὲ λοιχεδοι μόνιοι αἰοϑόμϑροι, οὗτε ἐκώ- 
λυον κεἰ μὴ Ὀχιβραχὺ, ἡσώχαζογ πε το--- 

“πλέον τῷ γόνου" (ὑντες μϑὺ χαὴ πσδοτὸ μὴ 

ζαχεὶς ἰἐνὰι. ἐς τους πολέμοις; "εἰ μὴ αὐα-. 

καίζοινηρ, “Ὁ δέτι ἡ πολέμοὶς. οἰκείοις ἐξᾷρ 
χθύϑμοι) ὧρν δυὴ δούᾳ μις δΨ αἰὐλευαίων 

σοφοῖς ἦρξτο, χαὶ ξυμμαχίας ἀυὐδξ ἡτῆον-- 
τοι τότε δὲ " θχέτί αὐκογεγὸν ἐποιδυτο, " δολ᾽ 
Ἐχεχάρντέα. ἐδόχε; Φἢ πασν “ασροθυμία,ᾧ. 
και δαιρέτέα ἡ ἰοὺς, δὼ δουώων.), Ἔρανϑροις. 

πόνϑε 1 πόλεμον ἀύδις (ἐν τοῖς λάκεδα)τ: 
μονίοις"διέγγωςο λελύδϑαι τε ζᾳς πσογδας, 
χαὶ τους αἰ ϑυναιος ἀδικεῖν" περι ψαντες δὲ ἐς. 

ἀΐαεινον ἔςτη. ὁ ὃ αὐξλεν αὐξὶς, ὡς λέγεται, . 

δελφεὶς, ἐπηρώτων “ὃν γοὸν εἰ πολεμούσιν. 

᾽ κατὰ χροίτος πολεμούσινίκην, ἐσεοϑαι" χαὶ.. 

αὐτὸς ἔφα ξυλλήψεοϑαι, χοὴ οἰ δακαλού-. 
ορϑιος χαὶ ἄκλητος. αὖθις δὲ ποις ξυμμα- 

Ε}) 

χοῖς πὐρακαλέσθμτες » Μῆφον ἐξούλον- 
τὸ ̓ἐπαγαγεῖν εἰ γεὴ πολεμεῖν. χἀὶ ἐλ-- 

θυγτῶν ΤΥ ὠρέσξεων᾽ δ πὸ τῆς ξυμμαχίας, 
καὶ ξιωυοδου “πνομϑῥης,, οἵτε ἀλλοι εἶπον ἃ. 

ἐξουλοντο, και τη» φϑεεῦτες (Ὁ) πλείους ΔΜ, 

ἀἰϑέουα!ων, καὶ γον πόλεμον αὐξιοιοῦτες  )ε- 

γέοϑαι " χαὶ (ὦ) κοοίνθιοι, δεηθέντες μ»ϑὲ 

χαὶ κατὰ πολάς πσδϑτερϑν ἐκοίςων ἰδία. 

ὥστε ᾿ ψηφίσαοϑαι πόλεμον, (." δεῤδ[ό:, 
πες αὐδὶ τῇ ποτίδοαᾳ) μὴ πτολϑζφϑαρῇ" 

ἀν -π---- 

ἴα Οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕξερον ) τῳ τιοτώρες- 
᾿ ὑκαιδεχοίτῳ ἔτι, “ἢ ασονδῶν. β' Καὶ 

᾿ ὅσα φροφασις] αἰτία, ἤχρωυ τὸ ΚυχωνειοΥ 
ἀγος κ τὰ ΤΙαυτανίου. Ὑ Τϑδὲ τῷ πυ-- 
λέμου ]  πελοπογγησιακοῦ, Τῷ ἀσϑφ εἰμμέ-- 

γα. δ᾽ Τῆς τεξέρξου αὐαχωρήσεως] 
αὐαμεταξὺ δηλονότι. «ε Ἐ» οἷς ἀϑ»- 

"γαῖοι Ἰέτεαγ, ζᾧ ἘΓκραπεί αν ἰο,ο-- χέρητέον. 

τέρρν. ἢ Ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυγά- 1. γ Κατὰ κράτος τὸ ἑξῆς, κατὰ κράτος νἱ- 
Αεως] ἐδέω ἡϑήσεω ταὶ μεγάλα, ; 
μὴ ἁὐαϊκοίζοϊντο ἢ εἰ μὴ οἷξ αὐάζρης κινη-- 
ϑεῖέν,. 4, Τὸ δέπ]κατάπ. 
αὐαϑατὸν ἐποιῶντο] ἤγρωυ οὐχ ἰωέσοντο οἱ 

λακεδαι μόνο. λ Αλλ ὄψηχέρητέα 11 
συγγ αφέως κὶ λέξις. ἐχοϊῶ γὺ εἰπεῖν ὅγι- 

με Διέγωςυ] διεψήφινο. 

κιν ἔσεαϑαι. αἦν (ἤΐται τὸν μέγαν λοιμόν» 
ξ Ἐπαγαγέϊν ]} ἤχριω Ἢ κυρώσα;. 

ὁ Απὸτῆς ξυμμαχίας 1 αὐτὶ ἧξ, Ἐσὺ Δ᾽ 
"ξυμμάχων. π Ψηφί αὶ τὸν πόλε- 

μον] δία ψήφου ζγικυρῶσαι!:  Δεδιό- 

τες 1 μὴ “δοὴ τὸ εἰςξαλδν αὐποιὶ εἰς πίω 
αἰ ικὴν, δα φ)ειρῇ, ὁ ᾿ 

ΓΝ ΤΠ 

θ Ἑ; 

κ Οὐκίπ 

δ γγεδὶ 
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τ ΞΕ ΈΒΗΣ Σ πελδυταῆοι ἐχελ- Δ τυῆς εὐἱᾶ ργαύξητεθ; νἱτπηδη} [066 “Τιαεςἀαπιροίος, 
αϑῇόντες δὲ χαὶ ΣΎΥΟΥ ῬἪ τς ριορεάξεοῥ Νᾶς ογατοι ὁ παρυογΓᾶτ, ῬΘΟΝ μανά ΠΩ 

. ΞΞόντορ ἔλεγϑνννιαδε; Ἰ κοελεμονΝ 65» Υἱη μον τ Ὁ 

» ὍΤΟΥΣ Μ᾽ Εἶν ΔΑΧΚῈ Δ Αα- (οϊιλφαλάν ἢςς ἱρῇ ἀδογευεσίηῖ ΟΣ ΝΣ 
»ΜΟΝΊΟΥ 5, ὦ αἴδρες ξύμμαηρι, Οὐκ δεἸ!α πὶ δέγεπἀ πὰ ἴδτη ἀςΠπαησαις ἢος Βυὶως κε ἰφκο 

προ ΠῚ 
᾿ὅμέϊοι τὸν πόλεμον εἰσὶ, σὶ ἡμαξ ἐς ἮΝ ΜῊΝ ἀδηαε πανερμμίωπει ἤσας 1ἢ γα γ᾽ μοί νοτὸ 

»νῶ ξιωήγαγϑν. "χελγὸ τοῖς ἡγέμονας «τᾶ οχρογὶς τέδιις Ποηϑτο οἰμφξου ΔῊ- κύλοι ἀρνμεν 

»ὔγα ἐξ Ἰσοὺ γέμογζᾳς, τὸ χοινα ᾿ πσό σκος. τοςεαλτν ἤεν γος Ῥτίματαν σ ΘΔ Ή}- μμτ ΤΩΣ 

τα τ Ν᾽ δ εἴ ν Ξ τοῦ ὁ ἀππεϊδιιοητοβ » ΠῚ ΦΟΤ ΠΛ ΠΟ οδτίηθοι ἴῃ ρεῖς 

ὐμρλϑμρι να νην αι ἧς: ΕῊΡ τοίρίξαγοι ΦΝΟς δπτόπ ΔΕ ρυΗῚ: ὑλτι» ἡυίδεπν τὸς ' 

»» πρροτιῤζθιταῦ ἡ δ δὲ ὅσοι αδρ' αἰ ϑέωυαιοις ᾿ ὩΣ 5 Ατμοηϊοῆθυς ΔἸ οἱατὶ ἔ- νά ξλρυυ τ 

» ἤδη ᾿ οννλλάγησθμ, οὐχὶ διδαχῆς δεονῖαι Β τοι ποι Ὠξοείϊς Βαδοπτος δάμγο- ἰν 5 40 σὰ “ἣ 

» ὡςτε ᾿ φυλάξαοϑαι ἀῤρεξ ποιὸ δετέω με- Ἡονε ἂν “τ οαπλπιιϑ, (δά ΝΣ ἈΝ 

γος, ηπχὶν μειλννλμα τίν ̓ασρυςς ἀν δά αν δεσαα αν τα δα τ 
ΚΘΔΗ ν» μδμοῖς, εἶδεναι γ 6. οτι τοὶς ἔζϑοττο ἔμ μιδ στὰ πο γα Ἰηἐοἰξιϊδυς ορέ ἔεταμι, ἀμ ἴ  γν ἰ τ 

» μύνωσι,χαιλεπωτέραν ἕξοισι τίωὐ κατακο- οἰπότόγ (ε ἐγυξευα ρεγοςρειση δι ποτῖς. δτατοστος 

»»μιδώο “ἐμ ὡραίων, χαὶ πάλιν αὐτίληψυ ὧν δὈαῦλτηγοβ, δὲ τοι ἀιβιοοτα {4 δ- ὑπύναὰς ορίάης, 

»»ἡ ϑαιλαόσα, τὴ ἠπείρῳ δηδωσι" καὶ ΝΜ νειοῦ 

»»λλεχϑύθθων μὴ καχοιῖς χρίει, ὡς μὴ ἡσϑο- 

»»σηχοντῶν, ἐδ τ. «αξςξέγεοϑω δύποτεέιὶ 

»» χοὶ καίτω᾽ ἀρολοιντο,κἀν μέλρι σφῶν Θὸν- 

φυγὸν κοδϑεῖν, καὶ αἰϑὲ αὐτῶν οὔνγ ἡοσον γνῶ 

»»βουλϑυξεϑα!. δ, ὁπῶρ χαὶ (οὐ ὀχψᾷν δεῖ ἰὐφες 

»» τὸν πόλεμον αὐτ᾿ εἰρζεύης μεταλαιμθ αέφν. 

ἐὸν »"αἰϑραῖ “ὃ σωφοϑνῶν »ϑὺ 81», εἰ. χοϑ εἰ- 

»"δικοῆῆο ,ὑσυχαζάν" ἐγαϑῶν δὲ, ἀδιχου- 

»»ϑῥοις, ὧν οϑῥ εἰρζωϑης, πολεμεῖν, ἢ 8) δὲ 

πα ρ΄ 

βάϊα αὐ τοῦτο ππεαἰτετγαποῖς {5 -- 6 “εἰν, Λἀρίηὶ- 
τοὶ ξέπτ, ἸΝος ἄς εζο ἐοτγαπη αὐ ἢ Ὑ ον λ᾿΄ μὰ 
ἀϊσαηταγ ρύδαὶ ᾿πόίοοϑ ται τᾷ ἃ βοδίν ζαμν Ατρς 
μας αὐ ἰρίοβ πὸ ρογποδῆτ; {π4 οχ- ΠύΡας, φοπναῖον 

δ τον δέου Ἰεμβάδηε, 3 πε Ββοξνητη Ρεϑατε, Βῇ το ἐμέσγίας σο]ςητΠ πον ποας πορείίς. οἢ 
β]οχεύηῦ; αϊαθαπάο οαἰδηγἰτατ πὰ Βρὲ ἡδαιθοίι, }Ὲ} 

Ρ ᾿ ᾿ “ας 30 Πἰπ5 ςχυόληξ,. δ {δ βεγαςΠΓΟΓΆΠῚ, πος ἐς ἰδ ὴς ἐμον ἈΠ ΖῪ. 
τ ϊδυ5 θῇ ἐς ἀΠς οΟ Π]ταγο. , 

͵ : “Δοσάπην τη ἢ ]Δς οὶ πιετίητ, 
οὐχουβαϑόν, ὧν πολέμου παλιν ξυμί ἢν" 

»»χαὶ μήτε τῆ χατα πόλεμον ὀὐτυχίᾳ ἐπαϊ- 

οι μοϑαι: μήτε ἀφ ἡσύγω τῆν ἐδ ς 
πον Φ «]. τα τ λ. ᾿ τ; τ Ἶ 

»»μϑμον ἀδιχειοϑοω. ἄλῳ ἊΣ ΟΝ ἤδδ- οἰρ γοϊπρταῖς οαρτοϑ ρᾶτὶ Τρ ιυίδ τυ. ὀσδὴ δοιαὶ ἢ 
ῃ 3 ᾿. » »Ἥ.« , ΟΣ ὅϑι ἔνε. ὲ ε ΥΩ 

»»γἕα ὀκγών;, ταχιφ᾽ αὐ ἀφαιρε)οίᾳ τῆς βα-- 190 ἘΝ ην αι ργορτοῦ γοϊρτατειη ἀο- ἀπ ΤΣ 
Ἐπ Ὁ πον φς, χω ; ἐπὶ ἀδῃδια ἤηκ τα. ται ἃ 

»»φολγῆς ὃ τερπνὸν, δι᾿ τῶν ὀκνῳ, εἰ ἡσυχαῖζοι. [τὲ οἤοῖς «οηἰπίην ΠΆραρ ιν αὐ ἐξ, γερ τς Μὲς 
Σ Ξ ; : ἰτάτορῦ ὑΡ τί: Ἡμεεν 

»» δ, τε οὖ πολέμω δὐτυχία πλεονάζων, ΘΟΕ ΟΡ ΘΡΟΟ ΣΈΟ ΡΗΝΝ ΤΥ ΣΕ ἐβα τ Ὁ τ εῦγες ον ὃς με ρος ως δ.) μεν ψλτυ τῇ αυϊοαετῖς, Ετχαὶ τε φαςητί πδτοῦ ΟΣ τς 
Ὁ Υχ οντεδύμωηται εϑράσῳ ΠΡ ῳ ἔπτη- {ιςςεπιη δοΠπς γάταν, εἰς Πα 4α ἡοιαρααδς α σεῖς 

Ἶ ᾿ ᾿ “ : , Ν 

»»ϑόνϑμος. πολλαὶ γὸ Ῥκακῶς γνωοῦοντα, " ὡ- 

»» (υλοτέρων "δ" οὐγαγτίων τυχόντα χατωρ- 

ᾧυο θεν, [Ἢ τγαϊσέξαν. 

δἰπερα Ὁσέμρ [471 1ρ)τ 

»» ϑώδν "ἢ ἔτι πλείω ἀ "καλαῖς δοχϑεοῦτα (ῳ- 

ταϊπ 9 ἐὺ5 ὁρόστος ἘΠ (ορῃος δά, ΤῬραξεαᾷ ἄεοος., 

το δέῆς σοίϊα τασῆις ῃ δοη οὐ - Μρδσκότυνα, 

ἔεγοςια ἴὴ ἤλτας, αυα πιητ σορίτᾶἀΔ ἀείρερ,, ἵρποῦῦς 

." λδυϑῆναι » εἰς τοιωδαγτίον αἱαϊξαῖς «ἰδ κέςη. 
Ἶ ἄῳ τῶ ᾿ » ἰ τ 

Σεί, πιλοἀοταϊοτγᾷ. 

- τς, διομεοηνᾷς ὙἹς ὑο]] πα ργο ρᾶος (Ὀπιοηιδυτι ΜΔ ς ον ἀἰ πε Του Ὴς ! 
δίδυϊμηι αυ ἀοπὶ ΠΟ ΠΠῚ ἘΠ ρεγοερτίοπξ εοτά:, 
Ὁ00 Ἰἀςοἤδηταν "ἃ. αι οἴ ον; 405 σλδες ςοπεῖ- 

πουτὶ Πυρῥοάίτας, 
ἀνά θ Ογαπν παγὶς 

Ῥαζεὴχ 8.110 τππταγο : εοἰότῃ ἤπιος πιάπὶ ἰπςο!δτίασο.,ς 

ἀϊληι γεάίγο: ἀςαμο ΒΟ ΠΟΥ ργο- Σ υτὰ θονόνην, ες 
(ρεΐτατς ΟΧτο}}}; ἰηοη ΟΧ οἵ] ρὰ» 4115 φαίοες μας 

- » - Ἢ ΄ » 

πὸ ςορίτατ Μετὰ οπίπὰ ππαϊὸ σοι- ἣν άπ ρὺ 
ω ᾿ - Π ! {α]τα», Βοβίδος ἱποοηίαλεῖιις ἀροῦ- βείυσε ροϊπε Ἔ 

εἰδυς ργόίρογὸ οποποπιητιδὲ Ὠγαΐτο φυϊοίξατ, ἢ 
Ρίατα αὔα δοης ἐδ (ητα νἱ ἀοράτων, ἰ [σ»βδα Ἀγοοῖο (δ 

τὐρος. τε ΝΡ, Σ εἰεγγί ποη ἐπτεὶς 
ταγρῖτοῦ ἢ0 οὔτιλγι ςοοἰἀογμηζ, ΤΠ ρῖς, 

Φ 

« Οὐ ἃ αὐπὶ ἐψηφισμένοι ψηφίζοϊ). 
β᾽ Χρὴ γὸ τοι ἡγεμόνας] κα χροὶ, φησὶν, ἐν 
πῆς ἰδιωτικοῖς φραγμασι πειῪ ἡγυμόγας 
φούχίν, αἰ» ἐν τοῖς κοινοῖς. Ὑ Προσκο. 
πεν γωοστιμᾶν. δ᾽ Ἐχ παύτων ] αὐτὶ τῇ 
ὑοῦ παύτας. τὸ ὃ Ἐν ἄλοις,ἐν ἡσεφεδρείᾳ, 
Ἢ πῖς πιιότνις, « Ἠοδἢ ὅσοι)" ἀῬιϑα 
λάσπων. ζ Ἐγνλλάγηᾷ αν ὅ', σαυέμι- 
ξαν, ἃ ὠμολόγη, ὁνανηον δὲ ἕξι τῷ διηλ- 

λαάγησανο δ) νμα γὴν αἱ τὸῤ ὅδ, τὸ δ) ἀντ Ἦ 

ἐχθρὲ παρακληϑῆναιρ  φιλιωθήναι ἀυτωΐ. 
ὠδμα για) ἢ, τὸ ὑπὸ φιλίας εἰς φιλίαν 
ἄλλου με πηδῆσα! πνος , ἐχθρδόντες τῷ 

πρώτῳ φίλῳ. κ Φυλάξα δα Ἰθυτίςἐφο- 

Οηϑῆνα!. 8. Ἐν πέρῳ Ἰὸν τῇ πα ράλῳ.πό-- 
ρὸν καλῇ τὰ ἐμπόρλα. 4 Οτι Ὡς καιτω) 
Τῆς αὐοαλίοις. κ τῶν ὡραίων} καρ-- 

πῶν. λ Λεχρρδμων παρ᾽ ἡκὐδν δ. δἰπὲ κοινὃ 
ἢ πὸ χεύν. μι ΤΡροςδεχεῶς 1 ἐλαῤζην, 
ξ' Ῥρίοιγτο αἱ ιϑιήσεωεν. ν Εὖ ἢ αϑοριο0}] 

᾿ αὐτὶ 8 αβδᾳοόετος, δυλονότι ξ δαίμονος, ὅ 
ἔβδι, δωρησαῦμε αὐτοῖς ἢ νίκην. ο Οντε γὃ 
δ ὃ ἡδονίω Ἱ τὸ υξῆς, ὅγτεγὸ δα Ἔ ἐσο-: 
εν ζω ὀκνωΐ εἰ ἡσυχείζοι. στ Ο,τεἐν πέχ΄ 
μῳὶ ὀξ,ϑῦϑεν δὲίκνισι δ΄ πολέμικ τὸ ἄδηλον, 
» Κακᾷς Ἰανοήτως. σ Αξυλοτίρων Ἶκα ; 

ὀφλοτέρων- τ Ἐγαντίων τὸ χόντα }Ὲ ρ2»» δὶ 
τ τύχας τὸ ζιὶ ἐναντίος αἀδόλυτέρας τατα- 

οἤδει "ἐπεὶ ἰὶ μάγοι εἰ ὅὕτως ὀνίκπξςυ Κοιῶς 
δοκ. β6λ.7 ἀ φέλων ἢ" ἐναντίαν τὺ 'χόϊτα-. 



ΤΡΒ Ἐκ: 

πιὰ πεῦλο ταὶ! οροῖς σοηὶ ἐχοσαί- 
ταῦ 408} δογοάμ!ίζατο φοΠδ τατος 
Ῥρμῃ Πάἀαεία ςοῖῖλ ἐς ξατατὶς (επεὶ- 
ταιιβ» ἴηι τἰπτοῦς ατοην ἢ δϑίοης 
ἀςῆςἰηγι5. Αὐππης ᾿ηἸα σάν ρα(ῇ 
πο85 ὃς τηιἶτα παροητος ἴῃ Αἰῆο- 
πἰοηίο5 οὐ παῖ Π 8.» δε πηι σο  ἢκ- 
ετσν ΒΥ “τος ν]τί ππου!Πγα5,1 τοτη- 
Ροῦς Βηίκατί.: Πα απο πο5 νἱο τος 
(οὔο, πλαϊτίβ ἀς σις ογοά θεὶς οἴ: 
Ρεϊηια» πὸ Βοπυίπιμαν ᾿τιπγο- 

δος σο δὲ ΤΟΙ ΠΗ ταγὶς. ρογίτία ρχαῖος]]- 
᾿ογποτἀοίηπἀεναιὸ οπλμοβ ροτσηπὸ 
δᾷοα πα ἤπητ ἱπυροίατα ργοροία- 

“ ζει, ̓ Δαξῖα: 

ὁ Μοίεςυτξ. 

ἐΡαγτδίπτας, γε ᾿ ς Ω Ἢ ᾿ 

ἐπίξγιεητας. {ἴλττ, “ἰπρρ] εἰδύπιιϑ » ταιπν ρυϊατίς 
« Εισμϊτατίθες ρΓὸ γάτα ραγτον τ ΠῚ ΟΧ 
Ῥεςιη 15 εἰρ ἰοῖς ἄτας ΟἹγερί- 
εἷς, πγαταατί παπὰς ρεσμηίαπιροῦ 
{ππ|ὰ5 Ῥεγορτίηοβ Π]οσγαπλ Ππαυζας 

να λοῦρανι "τς τησίοτί πιογοοάςἐροπάαοοίς, Μοῖ- 
δυοιτόγο »γάφ απ - Ποη αι ΟΠ Πγ πγαρὶς Παὴ πὶ γρεπα- 
ἫΝ (οαἷα πὸ Ατπεπιεη ἤθη. σορία: 

απο πηι ἢ. πος. σοηχίῃρίς, 
ἀυΐΡίε5 ὀοτροτίδις σα τι Ῥοσαῃ 5 
ῬΟΙΙομηις. (λυ ά ἢ νεῖ να ἡ δμαὶὶ 

᾿ ᾿ς Ῥαρηα {πρεγεηταῦ ἀς ἱρῆς αδξιτη 
με τὐὐκοοὶ εἰ φφμα ̓οἴδονε ογοάεγε οροζτοῖ: ἤῃ τοπίλητ, 

᾿ Ῥοτάυχοείπας. 71, ὅς ΠῸ5 ἀἰατία Γοχ πδυιείς ηγ. Πγο- 

τπ5.. ΟἸΔΠοιη δυιτο πη αι {ΠΠ1| ρεα--. 

ΓΡΆΑΧΜΥΝ: ϑ 

Α “οὐθυῤιῖται γὸ σεννὶς διώιᾳ, “τῆ είς; κἀκ 
ἔργω ἐπεξέρχεται. 3 δίχα μετ᾽ ἰσφαλείας “ 
ἐ δοξαζουδι, τ δέους δλὼρ δ : 
πορδρ. ἡμεῖς δὲ ῶ ᾧ αἰδικούμϑωο, 1: πολὲ: “ 

μὸν ἐγείρονδρρὼ ἱκαναὶ ̓ ξηοντες ἐξριύμα ται“: 
ὁ ὅτθρ ̓ αἰλυυγωζθα, ἀϑάωαίως, κου ταϑησό-“ 

οἰβα αὐτὸ ον καιρῷ, "κατποὸὶ τῶλλα δὲμιαξ 
εἰκὸς ἔχικραντῆσαι,, πσεθοον μϑὲ; αλυϑᾳ." 

ρϑηονίας. ̓ ὸ ἐμέπειοίᾳ, πολεμεῖ, ἔσεειτα “ 

ὁμοίως πόρίας ἐς "τὰ φὐραγξλλόμϑμα ἰδγ- “Ὁ 

Β ζκ ναυζριόν τε,᾽ ᾧ ἰοώύοεσιν, Στὸ τῆς ὕχϑ»-- “ 
δϑύσης τε ἐκοφοις οὐσίας ἐξαρτυσόθα,ᾧ Ὗ 
Ὥπο τ ον δελφοῖς ὦ ὀλυμπίᾳ χευμά- Ἢ 

τῶν. δεν φσμία. γὸ ποικσοίυϑροι, αἰ ταο δῶ "' 
(ᾧ οἷοί τ᾽ ἐσμὲν μισθῷ (είζξονι, ποις ξέγοις “ 
αὐδμγαυξατως. ὠνγητὴ γὸ αἰ ϑίεναγων ἡ δύ- 

γαμις μᾶλλον ἢ οἰκεία " καὶ δὲ ἡμετέφοι ἤδοον ““ 
εὐ “πϑῷο παϑοι, τοῖς σωμκουσι ζοσελιέον ἰδϑησαι “ 

ἢ ὶς γόνασι. ̓ μιᾷ πε γένη) γαινμκοι χ αφὐχτὶ “ 

Ὁ εἰκὸς "δ λίσκονται. εἰσ αὐτίοριεν, μδιετή- ἐν 

Ὁ σορϑυ ᾧ ἡμεῖς εἶν πλέονι ) ὄγῳ τα γαυτί- ““ 

κα. ὁ ὅτὸμ τἰνὸ (γε φήμιζων. ἐξ γ5 σον χα.- “72 ων» 
ταφύσωμϑυ., πῆγε ϑψυχία. δύπον πξδιεαύ-- “ 
κθα.ὃ γὸ ἡμεῖς φύσφ ἔχουϑυ ἐγαϑὸν,ἐκεί- ““ 2) 

γοις ΟΥΚ αὐ λβοιτο διδουχ᾽ "Ρ0 “γ᾽ ἐχέϊγοι ὅητ1: ““ 

φήμη ὠρϑχοισι,κοιϑαιρετέον ἡμῖν 581 μελέ- “ 
τη χρήματα δ), ὡςτ᾽ ὄχφν ἐς αὐταὶ οἴσουϑυ. “ 
ἢ δένον οὐ εἴ εἰ οἱ νϑὲ ἐκείνων ξύμμαηοι ἔλὶ ῳ 
δουλείᾳ τῇ αὐτῶν φέροντες “Οὐκ οτῆρϑσιν, “ 
ἡμεῖς δ), Ἐχὶ ἐδ ὑμεοϑωϑροι τοις ἐγϑροις Ν 

Ῥ ὁ αὐτοὶ κα, σωξεοῖ,, οἷ ἀφ δοιπθρή- “ 
σουϑω, ᾧ χη πω μὴ αἰ πσ' ἐχείνων αὐταὶ ἀ.- “ 
Φαιρεϑέντες, " ὐὖθις ζούηοις κακῶς πᾶσ. “ 

δ 

ἦρ γή ξ τ- ὁ 

4." “" ν Φ. 5 . Ἂν ᾿ ΤΌΡΟΏΕΙ5.» δ σογτὸ Ὡς [18 ΡΟΓ {Π 05 ογορτίς οὐ οἂ8 ἰρίῃι5. πιαϊὸ παι ϊτοσιον ἐ 

εΠ΄.. Κὸς «φακίεα ἃ Οἱ γγιΓ, (προγίοτος {Π|- ἄππαα 
σε ρανόν εἰϊερε ,. ἌΔΟΔ δὰ 
γργαρ ερηίεχιω Διί ρΓα τλητία., ὅν ἱ 0 Ρογίείας 
ἤμενηπα. ᾿ Ῥογμο ογπγα5. το οη πὰ πο 5 α- 
τον φοθθ Ὁ τσ Ορυποίηῖς», ἤος {ΠΠ|5. πσαια- 
Τεϊοηείατη, 4041 ἀοξεγίη σοητίησατ : ἴλτ 410 
ξ ΑἸϊοηαὶ ἱπὶ- 1: ργαῆσης (οἱοἠτία» ἰ4 ποθὶς οἵξ 
ἀσπὶς ἤιοτγίτν τ ἃ ᾿ ἃ Ρ ἤρηαυτη ἐστι; ΟΧΟΓΟἰτατίοης σομοαποπάιϊι), Ρο- 
Τοοῖ! ρεσαηίίς ςὃ- ΟΠ185 ΠΠΟΩΕ αι: ππὶς ΓΟ {πρρο- 

Ο Κτοηάϊς ποη ἀς- χης, ςοπίεγομμμς. 5. Απ νογὸ ἀμ- 
Βτιρεηταῦ,, αυὸ : ἌΣ ΤΡ ΤΣ 
Τογυϊτατοπι ἰεγαί- ΓΠΠῚ ΠοΟδὶ5 μος ποῦς, ντ ιισηι 

Εν; αὐδῇ “ον ἸΠοσηι {0 οἰΐ ρζο {πα ἱρίογιπι (6γ- 
τεπάο ποῆοεςινπὰ . Δ ᾿ τρΠ Ιοτεπιεσηίε ΠΠΌπτς ςοῃίοττς ΠΟΙ «Τοραίοπο, 

Ο ἀυλσιοτ, Πιπιρεῦ ΠῸ5 ΡΓῸ ἱπ| πη σοΥΠΔ ν]τίοηις ἃς 
᾿ τδη βιοϊοπιας, ὅς ργο ἡοίεγα (Ἰπτς ροσιμηϊας. Ὁ" 
τονε Ὡς 115. : 

᾿ « Ἐνγϑυκεῖτοη γὸ Ἰέδεϊς, φησὶν, ἐνϑυμιεῦτοαι 
ὁμοίως οἷς πιςεύᾳ. πιρεύᾳ γὸ γικᾷν, τὸ πῶς 
Οὐκ ονγοῶν νὰ εἰδεὶς ὁμοίως ἔργῳ ἐπεξέρχε- 

᾿ς στῇ οἷς ἐνθυμεῖτοι. δείκνισι γὸ Ὁ πίςιν μεί-. Ὁ 
ἰζονα δῇ ἐνθυμν κέν, καὶ τὸ ὑθύμημα, μεῖ-- 
ζον ὦ ἔργου. Ἄλλως. οὐδεὶς γὸ ἐνθυμεῖται 
παρόμοια πῆς βεξαϊοις. τείςις γὺ ἐνᾳῦϑα 

-- τρμλμής ἐδεὶς ἐν ὅτε ὅμοια 

: τοῖς πυροίγριασιν ἐγθυλιεῖται γ ὅτε ἔργῳ τὰ 
πισευϑένσαι τελειοῖ, αἰ}λ' ἐν ἑκατέροις σφάλ 
λέται" δῇ, πὸ κα πίω γνώμίωυ καὶ δι᾽ ἀθέ-- 
ξαιον Τῇ οὶ πὸὶ ὠροίγαατα μιὴ ΚΕ τίω 9έ-- 

λήφον αὶ εὖ ἀπαντᾶν, ἀλλὰ μιεπὲ τὶ ἀσφα- 

. λώς ὀγίοτε δοξαιϑένπι» ἤτοι βεχϑυϑίντα, 

. 

βεβαιότητα τῇ ρα μὰ ἃ ἃ ἀσφα- 

δ) ἢ' ἔργον δγρὶ τὸ πτροςπίπῆον δέος ἐκλεί 
πορδρυ. ὅτι πὸ μϑρ βιελδυσοιᾶχ,, γωρὶς ἀχρ-: 
γῶν καϑίςατοι τὰ δὲ ἔργα, 97) τὴς τα εα-- 
χῆς κα συ Γγύσεως αλλοιᾶνται. [βὶ Τῇ πί-- 

κα Ἰτῳ ϑαίῤῥει. Ὑ Μεπὸὶ ἀσφαλείας. δ] 
ἀσφαλῶς, φησὶν, ἐγθυμεού τϑα, δὶ τὸ κα δ᾽ 

ἡσυγίαν δοξάζειν καὶ Θελθύεοϑο" κατε φό- 
(ν ὃ ὑτερβιὰμ ἐν τῷ ἔργῳ, δύ, τὸ λοιπὸν ὁ- 

ρᾷν αὐτοὶ τοὶ ἔργα», ᾧ ἐν πῇ παρόσίᾳ ζῇ Δ᾽ 

φρυποιόμων. δ᾽ Ἐν τὠἔργῳ ἐλλεῖπο-- 
μὃν 7 φοξη ϑέντες ὑξεπέσουδυ τῆς ροξέως 
ἰὼ φῳερπδοκήσαμϑμ λαξᾶν. ε Ἐχόντες 
εἰκλήματπα ] κτ' δ" αἰ ϑίουαίων δηλονότι. 
ζ Αμυνώρζβα Ἰ τὰ ἴσα αὐτα ποδῶμδω. 
ἡ Καπὲ πολλὰ ὃ )τὸ δεω χτὸν κεφάλαιον" 

β τὰ πὐοφ γίολό,ϑμα πὲ «ἰδακινοῦντα ὰ 

τὸν πθλέμίονς 1 Ὡ ἰοϑοσιν οἱ ἐἰξϑζευαῖοι. 

κ Ἐξαρτυσύμδβα ἢ ὠἰδᾳσκϑυ ἀσοιὃμ.. 
λ. Ὑπολαζῶν Ἰδέξαχ. μ΄ Τϑτοπαϑοἢ 
τὸ ψεταπειαϑέιδα!. Υ Μιᾷτε γἱκη εἰ ἀ- 

. "» ΄ ͵ Ὁ, ᾿᾽-Ψ 

᾿παξ, φησὶ, 7) γάυμα; λα νι υκνϑεῷ σιν. ἐκώτι 

ἕξεσιν ἐλπίδα γέμηρ.ν, τὸ εἰν πιζομαΐχοις 

ἡμιεῖς δὲ δηλον τι αὶ ταῖς ναϊσὶν- ἐω ἡμκη- 

Δϑμμτεμθνῥφιὐχϑομήρ».. δ, 'καπέμίνι. 
κὸς Ἰεἰς ἔςιν εἰκάσαι. ο ᾿Αλίσκοντοι 7ν4- 

κῶντω. π᾿ Ἑνοιδν ἀγαϑεν] γγρωω; τω 
ἄψυμαν, ρ.Θ δὲ} αὐτὶ τῷ εἰς ὃς . σὐκ 
οαὗρξσιν 7όκ ἀπαγορδύτϑαιν, «τ “Ἐπὶ τῷ 
πμωρέιδμοι Ἰαϊτὶ τὰ ὅγ,} τῷ τιμιωρ!) σαύϑαν» 
ν Αὐτοῖς τούτοις }ις χρήμασι δὲλονῦτ, 

(πὴ, 



᾿ ἝΝ 

᾿ ὶ Ὶ 

80 ΤῊΥΟΥΌΙΌῚ5 Η1570. 
Α Αἀδιης ργχτετολ ποῦ ὶς αἰϊα' αᾷο- Ἐς πημηϊ εἰοαῖς, δχ δι ΔΑ Ἀν.» «οι ! εἰν 

Ὁ ὑέίορισι δὴ Ω ὅδοι τᾷ ἀπολέμου ὴ 

» μἷν, ξυμμάχων τε Ὄσιφα σις, μαιλίςα, »» 

» Ραῤρέσις οὖστε ΤΜ αοϑούδων͵ αἷς ἰρζύοισι," ὃ 

3) Ἐχιτειχισμὸς Δ τῆχώρᾳ, ἀλλά τε ὅσω ΟΥ̓Κ 

»» αἦ τίς γεεῦ "ασδοίδὲι. ἥχιςαι “ὃ πόλεμος ἐχὶ 

»» ῥητοῖς "χωρᾷ, αὐτὸς ὃ αφ᾽ αὑτᾷ τοὶ πολλὰ 

-" τεχναἶται πσϑϑς Ω ̓ωὐἰβατυίγαγον. "ὦ ᾧ 

» ὁ »δὲ " ϑθοργήτως αὐτῷ πυδϑσομιλήσας, 

» βεξαιότερος" " ὁδῷ ὀργειϑεὶς κόξι αὐτὸν, ἐκ 

.» ἐλοέοστω τῆα!ᾳ. ᾿ονθυκκοεῖθα ὃ. ὅτι εἰ μϑὲ 
» ὑρδμ ἧσὸρ ἑκαίςοις ασϑς αὐτί πείλοες «ἰϑὶ 

»» γῆς ὅρων ὅζα φοραὶ, οἰσὸν αὐ ζω" 5 πσϑὲς 

»» ξυμπόρζαξ τε ὑἡμας ἀϑέουαγοι" ἰχδροὶ καὶ 

»» χτὶ πόλη ἔτι διυυατώτεροι. ὧςτε εἰ μὴ χαὴ 

» α,ϑρόοι, χρὴ κτὶ ἔϑγη, ᾧ ἕκα τον ἀςυ μμὰ γ»ω 

"»» ΜῊ ἀμεδυυ θα, ἀὐζξις," δίχα γε ὀγᾷς ἡμαξ 

»» Ὀὐπόνως “χφρωσονται" ὦ σπίω ἥσσαν, εἰ χαὶ δὲ- 

»» γόν τῷ ἀκοίΐσει, " ἰςω Οῴκ. εἰλλὸ τί " φέρου-- 

ν δὸρ ἢ αὔτικρις ἶ δουλείαν. "ὃ ᾧ λόγῳ ὧ»- 

» δοιαοϑέεζαι αἱο οὖν τῇ πελοποινήσῳ, ἢ πὸ- 

»» λᾷς τοσαζδὲ χε  ασὸ μια καχοπαϑειν. "ον 

2) ᾧ ἢ διχαίως ἣ δοκοίυϑρ αὖ πίον 5 ἡ δ ὲ δ4- 

» λίαν αἰέχεοϑαι ,χαὶ ν᾽ πατέρων χείοφες 

»» Φαίνέαϑαι, οἱ τίου ἑλλαίδα, ἠλϑυϑέρωσὸμ" 

"ἡμεῖς δὲ ἐσ ὑμῖν ἀΐθις “βεξαιοῦνϑρ αὐτὸ, 

» σύφᾳνγον δὲ ἐαΐυδμ ἐϊκαϑεςανα πόλιν, Ἰεες 

» δὴ ὦν μιὰ μοναιρηϑὲς ἀξιοῦνϑυ κατα- 

» λύφν, χαὶ Οὐχ ἴσμεν ὅπως ζα δὲ τειον 3 με- 

» γίσων' ξυμφορων οὖν. ἀπήλλακται, αἷξυ- 

" γεσίας, ᾿ἢ κα λάχίας, κὶ ὐμδιείας." οὐ γὸ δὲ 
" πεφδυοντες᾽ Τὗτα, Ἰχὶ τί πλείτοις δὴ 
» βλαψασὸρ ' καταφρόνησιν χεγωρήκατε' 

ας Ὁ} βεγοηάὶ γἱὶχ» δί ἰπ ΡΥ {π|15 φε ρει ;, μἀνῆςα 

(οἱϊοϊτατίο ἰδεϊοταπι κά ἀείςδϊο- μεῖς, ̓θοτὺδι τοὺ 
᾿ “11: ἌΣ δὲ ΠΕ]. 

ποηυτος πα {ΠΠ| αάϊπγας ργοσεης ἢ μι ρἰπνὸ οαίαι 

τας φαΐδιις ργαρο! οητ» " τππὰ χοὸς ΒΕ]! ςεγτις πιο- 
ἜΣ δοὺς Ν ᾿ τ ἀἷς Ργοστγοάϊτωγ, 

βιομὶς Π]Ποσ μὰ ἰπαἀἰβοατῖο.» ὃζ αἰϊὰ Ἡρ μ᾿ ̓ ΘΝ μκῇ 
αασ ποηάππι ας Ρτοίρίοἰαξ. λωι, κεῖτα φιλιὰ 

ὈΡογγαγὸ δε] τὴ τὸ χιὸ ὁπαίαγιαιπι Υἱα δὲ γαείομο. Κείν 
, : τῆ ΥἸΧ οοστααι αἷι- ρισάϊοατασ, ουλάϊε : πλαΐτα ἰρία πη. μοᾷ ἑηδειτατυπι 

Ρο (εἴς, ῬΥΧτΟΓ δὰ απ δά(αζ» αὰς Ρτοροιεί [ον 

ςοτητηἰηἰοίτατ. [πὰ αῦο 4υ αἱδ υᾶτ' ἑηπὸΓιῆτ ρα 
ΛΝ ; : 1. ὅχα διριχίοτιρτα, 

ς Ἰὼ - ἐγόδηο νογίαταῦ δηΐ πιο» τατίοΥ ΟΧῚσ τας ἤν κ δ᾽ 
το έγονα : ἢ 

{πτ: χα ἴζατον πο πη ΠῈ5 [Δ] ἀνδμα. 
οοπίπειῃτ, (ὐορίτοπλι5 το 1» ἔΟ- « Μοάογατο, Κι, 

ς ΙΙ βιὴ ἀ ΘῈ ἰθὰςς ἾΝοη πιρνῖς οἴον- 
τῆς Πηρις ΠῸ τῶι ἀς Βηίθας οι ςεηιουζει, ἢο. 

ἃς Ππιιτριιβ σα πγ ῬαγΡι5 ἀἀποΥ ἃς πιαοβοίο.. Ὁ 
τὴς Ππτος »ἰά ἄεθεζε το] ογασὶ τ σποῖ [τὰ ντὴμ δὲ ςὸ- 

; . ἐκετὶγδι ρεγθηρα- 
δὐΐολ Αὐολιοτ 5 ταπὶ δά νπὶ- [Σς πατιόπος πέος 
ποτίος πορῖαῃι δά ὁρριάατίπη {Ὁ ]- πόα οἰαϊτατος,νπὰ 

ρων ὁ ἀνέρα Χἐρ 4» ποι τὸς δος. ῥτο 
ἐπάος ψδ]άϊ πη: ἐτέ γτ ἩΠΠ δι ρυϊίπιροονῤνδος 

ἐγεσασητος ὃ ΡΟ ΓΕΡΊΟΠ ΟΣ ἃ ΟἸΕΠΠ1-- μος (οἰιηέϊος. ἂ- 
τατο βηρυίας νηόσες σοη ἢ 10. εἰς ἰΐος Ὁ αἱ, μοι ὲ 

ὟΝ τὰ Ν ἰπ αι ροζοα- 
ΟὐΥΕΙ του ταις» μαυὰ ΑἸ σαυτοῦ ἤμτ τς κπὶ κε ζδδωκι. 
τος {ςραγατίπη ἀρόητος ΟΡΡΓΟΠΏΓΙ. ε Οὐοά νοὶ ἰη πες 
Οὐοσαηι νἱϑοτίαπι ἄς δος, τὰ- "πὸ νεπίτο Ρεῖος- 

: ἐν πες ; Ρδηεοίο τατρς ο, 
τας απάϊτι ἐφ σαοημς τεηξε ἢτ να θενδη, Απιανο 
σαΙΡ ΠῚ» κάγηοῃ φηὶ ἀπάϊε (σίατ᾽ ΙΠῚ] ἀρίτατί οαπὶ ἀυδ- 
Ρἰαπὸ ἀπά λῆουγο φαὰπι Τογαίτα- ἀδανεργρυνεν 
τοηι, “υοά νὸ] ογατίομε ἀρίταγο ἀο εαδτυεά ἔξ πος 
ἔσεππι οἱ Ρεϊορδπείο, πε γεί[α πε: δὲ τος νγδεσαθ 
τοῦ νυθοραρ γπα ἐπ ζατ. 1 4 Υἱ κι χαλνω ηδν α 
ἀεπλυ δὶς πχοχτὸ πα τ 41 πλα- ποις χαΐάοπν ἱ- 

: : : .5 δευθρῆ, 4: Ρῆ5 δεηόέει [ὑν Ἰὶς ἁβιοίραυ ρογ Ἰρηαυ!ᾶ Ρεγροι,ἀο- ἀρκ νροεθὸλτρ λέν 
Ῥεμογαητοδ ἃ πηδιοσ απ β]οτ αν» 4] ως, βαδηϊαπνιςν, 
Οἰχείαδμ Πδογαιιοΐαης τ απ Π05 (δὰ νεδέ αυατγα 

ἡ ἴω 5 ΤΉ ρου. ταππι ἀξ οοζεροῖν πελάτατάσατῃ αὐ!ἀξ Ἡο τά ἐδδετ ἐν σρκιὰν ἐᾶν δὴν 
τατῷ {0{Π|πἰΔηγ115: Ππαπηύ!αμε οἰαἶτα τους. φναρνηο ἐ- 
τῷ (ς εἴϊποοτε τγγᾶπῶ, χαῦ ἴῃ να οἷ’ νέρα τύραννον πό-. 

Ω τι ἐ ων 

Ὁ αταῖς τγτᾶπας ντ το ]ατὰγ ροίτυ]άγε λι)» θη, τὺ ξαῦνον 
ξ' . Δ “πόλ4, Μνιῤενπάηρα “ν ᾿Ἰβπατὶ αιιόῃᾶ πηοάο ἃν το ζάζα, μουν 

ἰς τῆι Πα ΧΙ Πγΐς ἱπσῦ το 415 ΟΧὶ - γοβ φεκεριειδεις -" 

ΤΔΠΊ ΟΣ Οσογά [εἰρη αι] (Ο ον ἴα. ἸΝΈαιις ταπγειντ τὰ ποπαίηα Ἐιρίατίς, ἐχοα- ἈΜΕΟΣ,: εὐἰνεῖ, Ζ . ᾧ ἥ κὸν δ 8 Ὁ 1ΠΓΟΙΠσΙσ (το ηι ργατοη ἀατίς, φιὸά τοπτογίζατοισι ἀοιμτατιο είς» ΡΙοίαας ρογῃϊοϊοίδιη: ὃ 5: 
πιὶϑ νἱτί 5 ἐξα ποη ςάγογς, πιρτυδοητία, πη ο [1] περὶ 
αυα ρ]υτίπιῖ5 ἀλιγποί βαΐττο τι αυΐᾳ πνοΐτος ρεῆωπα 

πλιὰ ττίδιις τηᾶχὶτ 
Ἰξεητία, ἽΝοσως οπίπι αδ [85 αἰϊεηῖ, δά σοητοπιρτίοποπν ἀειιοη ξὶδ», 
ἀτρνοζάθυΐο ςοπιτατίο {πυετία ἀςποπηίπατα οἵδ, ᾿ 

ἡ α Οδρὶ Ἰπνοισμοί. β' Τιαραΐρεσις Ἶπα-- 
ξαφαΐρεσις ,αὐροίασασις. γ Καὶ ὅηπει-- 
ψομὸς} ὅήϑεσις. αἱνίἥἷτω  δεκίλειων, 
ἐῶ ὕςερον ἐτείμᾷ, δὲ Τῇ χώρᾳ }}ά9η- 
καίων. ε Ῥ' ροΐδοι. 7 οἰνγιοίν ἄδηλα γὸ τὰ 
Ὥ πολέμν, ζ Ἐπὶ ῥητεῖς ὠσισμένοις. 
ἡ Χωρεϊ)κινέπαι. 9) Τεχ ται γμεϑοδεύ4. 
. Παφκτυ [χάνον)παρεμπίπθον. κ Ἐν ᾧ 
ὁ μδῥ7ὦν ὦ, αἰτὶ τῷ διό. λ Ἑὐοργότως 7 ᾧ- 
σκόπως. μεγαλούχως, ᾧ πρεπῶς. ψζ9.-- 
σύυς ὀργὴ γὺ ὁ χρόπος. μι Ο 3) ὀργιωϑεὶς 
ὁ μικροψυχήσας. ν Ἐγϑυμώμεϑει )αἠεὶ 
ἐνθυμυ» ϑῶ ἄρ, ἔφι γὸ ὑχσυϑετπικόν. ξ Οἱἱεὺν 
αὖ ἰὠγύσυμονητίν. ο Ἱκανοὶ Ἰδουλωσό- 
αὔροι δηλονόπ, πὶ Δίχαγε ὄντας] γχωφι- 
«δίντας. ῥ᾽ Ἰρω ὁ αἰκούων δηλονότι, 
΄ Φέρε γήρῶν δελενότι, τ᾽ Δέλε(αν ἢ! 

δευλείαν ᾧ χόΐῳ ἀμφιξάν4γ. υ ὦ αἰ λό 

γῳ] ὄωϑεν ὁ συγγφᾳ φειὶ ὑπὸ ἢ ϑηλυκῶν. 
ματα αίν4ν οἰς τὶ ἐδέτιρον. δ, πρέποντα! 
ὅτ Ὁ μακεδονίαν, ἐφ᾽ ἕαβῷ» ᾧ Ὡεῦπν 
ὀἰξεπέμιποντε.λέγᾳ 5 ὅτι Ὁ δ λείαν ὅλως τῷ 
λογισμῷ ἀμφιξαλλᾷν, δῇ, λογίσον εν τοις πε 
λοπογνησίος αἰ δούγ, ὦ γὃ ὀνδοιασμιθς9λο» 
γσριθ τοὶ μιεφασχιός, αἴριῳ ροιτικῶς οὐὦ ἐἴ- 
ρητσ» τῷ λϑίῳ ὀνδοιαοϑῆναι. δῇ τὸ λογίσει 
τα ἡμᾶς καὶ ὅγγὴ γοαῦ λαξᾶν Ὁ δευλείαν. 
φ Ἐνδοιαοθῆναι ] εἰς αἰμφι(ζολίαν ἐλθεῖν. 
Χ Ὑηὺ μιαϊ]ὰ δα ϑίωαίων. Ψ Κακο-- 

παϑεῖν Ἰδουλθῶχ, ὦ Ἐν ᾧ Ἰὸν τῳ κακοπα- 

9εῖν, αἱ Ἢ δικαίως δοκοῆυϑρ αὐ πιίο4ν οἱ 
γὺ αἀμελϑντες,νὸ μὴ ἐκ γλμϑμοι, δοκοῦσιν 
"᾽ δικαίως πα94ν5ἢ δὶ δὲλίαν αἰέχιοϑαι. 

β Βεζηϑωϑμ αὐτὴ] τουτέςι Ἐ ἐλδυϑεράίαν, 

γ Τοις σ᾽ ἐν μιᾷ Ἰπόλφ δηλονότι, δ᾽ Μο- 
νάρχοις ει τυραΐννοις φησὶ μονάρχοις. 
ε Ξυμφορῶν } ἐν ζαῦϑα κὶ κεῖται χυρίως κα 
λέξις, ἀλλα ξυμιφοροὶν φησὶ τίω χα κίαν. 
Ὅῦτα ὃ λέγᾳ τὸ τὸ φοινν διῶ, καὶ φέρᾳν τί 
τυ φφνν δαιτὶ βιδῆς,ὶ ἐκ Ἰσμιῖν ὅπως πο- 

'τὲ τὰ δὲ ἐκ ἀπηλαάκτω Δἢ ὧν μαγίςων 
συμφορῶν. " ζ Ἡ μαλακίας Τὸ αὶ δᾳ ζὅυ-- 
καικὸς γα Ἢ καί. Ομηρος, --ἢ νέος ,ἠὲ 
παλαιός, ἡ Οὐ γὼ δ) πεφϑυγότες αὶ δύ-- 
ναιϑε, φυσὶν, εἰπεῖν ὅτι κὶ δὶ τὸ ἔχάν τα δία 

ζαῦτα," πολεμοῦ ϑν, εἰλλαὶ δκὶ χαταφρύ--: 
νησιγὶῦ ὅθι, δὶ τὸ ἄγαν ᾧρον ἔν; ἃ δῇ ὑπ - 
φρονξν, ἡ γὺ κατοὶ “ὐδόϑεσις δγτασιν ὑν-- 
ζῦϑα συ μαήνει. 9. Ταῦτα Ἰτὰ πείτεια. 
, Καταφρόνησιν Ἶ ὅπι τί καταφρόνησιᾷ 
ἀφροσιώύίΐω λέγῴ. 



ΝΞ 

ΠΥΒΕᾺΚΝ 
ἀπ ἐχουίατίο » υΐα πχαϊτος ἄοςε- 
Ῥίο, οὐτγαγίο πομηίηε {π| δοσιηατῖο 
ζΟβποιηϊπαταγ. Οὐυαπααᾶ 44 ατ- 
τίπος φια παέξοητι φοίτα Πππτν Ρ[α- 
τίδυς αυὰπι ᾧπατοηιβ πα πο Ἔχρο- 

“ δε βταζοσιαι ἀἸυΓορ οἰ δἀογοῦ " ΕΧροάϊς διυτῶ ἐς 
ἐπβε. ̓ φίαχα 4αυΐ ρο(ξπιοάῶ πιαία ρα αν (ππτραιι 
Ροτίογτο οροτοῖ: ΧΙ ΠΩ ΠΟ 5 ξεγγ 10 ΠΑ ρατείιπη νῸ 
φυοηϊά ρατγ. γε. δὶς εἰς ρου Ιαδογες αεσαϊ νἱγτατοβ, 

Νες πιοζέβ ἱπηηγαταζο νὸβ ἀθρεῖ, 
4] ετῇ ηὔς ἀϊαϊτις 1ΠΠ 05 δἰ ααιτᾶ 
414; ροτεπτία {προγατίς,ταπχῷ Παυά 
ααμῇ οἵδ, σιο 4 ραιρεγτατε ραστα πὶ 
εἴξ, τά ΡΥ ἀϊαϊτίας ρογάοιςο: [ςἀ4 σα πὶ 
πταἶτίβ ἀς σδυῆς Πάοπτοῦ νὸς ἱγε σά 
ΒΟ], την ἀεὶ τοροίο, αὶ ς χαοος; 
φάϊατοτξ ἔοτς ρο ]!σετασι αἀτατγίος 
εὐἱᾷ πιτυγζα ςατογα Οὐχοῖα » ραυτίην 
οὐ πιετάραγτίπι οὐ νο]τατῷ, ΚΝ ες 
ἰάςο ἔα ἀεζα ρυίοζος γαπηροτί5, τα 

ἐς ἄους ἱρία] ποβίθδος δε ατοισοη 
{ετ 1Π 5 οἵϊε ργατπαγίςατοσ: [6 διιχίς- 
"πᾶ ροτίις ἔα ἀογῖδιι5 γαρτὶς ἔογετί5. 
Ἀπρεζαπε επίηι ἕο ἀογα πὸ 4] γο- 
Πιης ᾿παδάζείθιι5, (ς ἃ Φα] ρυίουες 

ὁ Ῥεοῖπάς ηυύυπι Πα ἀᾶτ, "Ἐχ ΄αο νη άίσας ΠΟ δ 
νηάίφας γΟδ 5 ἢ ἐπ θοῆς ἀρίταν ἢ ΒΟ Παπὶ ἀπ οἰρί- 

. ςεατοσιποάὲ δ.]- Ν ᾿ 
Ουὸά ἢ μας 4υα π 051} σοΠὶ Ταπι (υἰείρετο, ἃς Π1Π5, : τὐοι τε 

πος ξοιηπλυηίτοῦ ΠΊΠΠΟ ΟΧΠΟΙτα ἀϊ σγατία ἀἸ ΕἸ ΠῚ115, 

οοἰτπινα εἰξ εᾶ- ὉΠ. μι. ὦ, Σ ᾿ 
δέ τεδὰς ὃ. Ρυ5]. ΡΙατίς σὐάπσογε» ΠοΙίτο οπόξατί 

ε« ἘἈσεουρεζαᾶγε. ον ν , οὐ δ. 
ἃ Νοη ει ρας Τὸ οι  ἀδτλτίς ΟΡ τι ΤΊ » αὶ ἔπη 

Τοτες» δ. (]ποά ἀπο τῆν ἡμὰς ε- 
τος. υϊάεπὶ ἑηία γλτ Ὁ Τοπίθιις ΟΡ 
ἀὐτορ (0 τητο!!ς. ὨΙᾶ ΓῸ5 ΠΟ Ῥατίταῦ ΔΙΡ]ἶ5 ἐχρο- 
διά (ὠμοῖς πος οοη δξατίοπ ὁ » Ὡς ρα Ϊλπι ἤλτ Ποϑ ραττίηι 

ἠεοταπιξ ρτοραυϊ- : ἔν...» 
[ατο ἱπιατίας᾽ αα- ῬατίΔητιγ, σποηταηι αἱ ἀς [ποτ 

δίξ ἐπάξ ρατὶ. -- - ἀρ οὸ . ἈΧΡΕ ἀρυτα δεν οἷἵ, νος τά πᾶς πεςοῆητατέ ἀξαςη 
(ὔτηά 4: ἃ ποῦ 5 ας ορείπγα ἔππς 

τιςυΐαπι οἢ ἔοτο 46 οχ πᾶτε, εἰ πη ἀοσογηίτο, 
ντ δΟ]Π}υπὶ ποη ρα τῆ: πα; 

Βαυάαμθπασιδπι ἀοτογτγίτὶ {δ ῖτα 1]- 
άγαν ἐρήνίω,4ρ- ᾿ΐπι5 αἰροτγίτατε (ςἀ ρᾳοὶς ]ιτα οΧ ὁ0 
γεήαι ἡσυχίαν. ἀϊαταγπα (δααείαγν σιρίἀϊτατε ἀκ: 

τνάχενήια!ξ ργο- ᾿ Ἂ ᾿ ᾿ 
γιὸ [να δ 6110: “ας εχ οτίο πὸ ροσίπάς ροσίςιι 

᾿ Ἰο σαγαξ πὸ ὃ.]ο ἰαςοεατγίς. ΕχΠΙ- 

ΡΆΙΜΝν 8, δὲ 

Ἁ ἥδ κχ τῷ πολλοὺς σφάλλφν, ὃ οὐ ἀντίον ὄνο-- «ἐ 

μια ἀφῥοσξούη μιεετωνόμαςει. ζαὶ μϑὲ οὖν «ἐ 
. ἠφῳρογέλρηνϑρα, αἰ δεῖ «ακρότερφν ἢ ἐς ὅσον «ς 
τοῖς γιοῦ ξυμιφέρᾷ, αὐτιά οἿ,; πὐθὶ ἢ ἔπει- «ς 
τα μϑηόντων τοῖς π:δοῦσι “ βονϑοῦγζας γθὴ ες 
Ἐχίιαλαγπωρῴν. ᾿παύτειον “ὃ ἡμῷ ὧκ ἣΜ κ« 

πόνων ζ4ὲ ρεᾷς κα, ὺ μή μετα(εἰλ- ἐς 

λᾷν Ὁ ἔθος, εἰ Ὥοα πλέτῳ τε γειῦ δὶ ἐΐξω-. α 

σία ὀλίγον "πσφοφέρετε. εἰ “ὃ ϑίχαιον,  ὰ τῇ «ς 

Ὥσοδλα, ἐκτήϑη, τῇ αἰδιασία Φσολέοϑαν" ἐς 
Β θηγα ϑιαρσοῦνζς ἰέγω κο πολλαὶ ἐς Π᾽ πό- ἐς 

Χεμιον πε 9:8 γ,ρήσθμτος͵, χαὶ το ἴσωυ- «« 
φρυδυα Ἶ ξυλλήμεα: ᾧ ϑιλης ἤαδὸς αἷ- ἐς 

πάσης ' ξιωωα γωνιουϑρμὴς, αὶ μϑι͵, φοξῳ, (ες 

5), ὠφελεία. απο; δὶς πε εἰ λύσετε ασοότε- «ς 

69: (αξ γενὺ ὁ θεὸς, κελδύων πολεμῴν,νοκιί- «ἐ 

ἕ4 5 ὐραξεξα αἰ) δικηνϑμους Ὁ, μᾶλλον ἐς 

βου ϑήσετε. λύουσι “ὃ δχ οἱ ἀμωσόνϑροι, ἐς 
ὃ ἂν οἱ “Ὡρότερϑι Ὀχποντες ὡς τε πϑμζαχό- ες 

9εν καιλαΐς αὑτσῤχον ὑμὴν πολεμάν,ὁ ἥ-- ἐς 

ς δι κοινῇ αδὲ “πἰραμοιώτων, "“εἰῥεὴρ Θεζαιό ες 

ζατον Ὁ ζωπα ξυμφέροντα χαὶ “πόλεσι χαὶ ες 

ἰδιώταις ἐ4), μϑ! μέλλετε ποτιδα αἴταις πε ἐς 

ποιφα ῖ, ἐμιφοίαν, σι δωφλδῦσι,"χοὴ «(πὸ ἐε 
ἰώνων πολιορκουμϑροις, (οὗ πσϑότερον ζω ἐς 

τοὐναντίον) καὶ ἢ δίων ἔμετελϑεῖν Ὁ ἐλδυ- ἐς 

ϑερχαν. ; ὡς εἰχέτ: οὐ δέχεται «ἰδι νϑυογΐᾷς, ςς 

Ὅις μϑμ, "δὴ β λα τεσῖ, τους σ᾽ εἰ γνωοϑη- 
᾿ ; υρδὰ λον 

σθᾶθα, ξεωελϑοῆες (ὦ ,αμυυγεοῖ, Ὁ. ̓εἰ τολ- ἐς ἣν ὠπλὶ 
.« ᾿ ιε Δ 3 3 

ἀκοντες, μη πολὺ ὕςερον ζ.] αὐτὸ ποίαν" ἀλ- «ς μιῶντες- 

Ὁ λαὶ νομιίσθμτες ἐπ᾽ αὐαΐκην ἰφίηϑαι, ὦ ες 

αὔδρες ξύμμαχοι, καὴ ἅμα “ζ:δὲ ϑριςα ἐς 
λέγεαϑαι, ψηφίσαεϑε ὃν () πόλεμον" με ες 
φοξυϑεντες "Ὁ αὐτίκα. δήνόν, τῆς σὴ" ὠπ’ς 

εἰντεῖ Ἰδίᾳ πλείονος εἰρζεύης Ἐχιϑυμυήσὸρ- εἐ 

πες (ὧν πολέμου μϑμ γὸ εἰρζωύη μᾶλλον ες 
βεξαγούτω: δφ᾽ ἡσυχίας δὲ μὴ πυλεμῆ- «- 

σαι, οὖν ὁμοίως αἰκίνδγυυον)καὶ τίω “καϑε- 

»(. 

ἦι Πιαἀφαμοιις ἢ το γα πη οἰἘΥοθας ὃς ΡΟΒΠἰοὶς ὃς 

6:. οὐπι δἰογῦ Πἰδοστατεηχ ταογ τ γο- 

εἴ εὐπέϊλπητος,α- 
ἁ αὐ. υο- 

τὶϊς 18 αἰ, οτος (υις 

«ἴΠπὰπι Βαδυηΐς, Κη [τἀ σατογος ἃς ἰἀξ ραυ]ο ρὸ 

[ος εἴτ) ποη πιὸ] (οὶ ν]ο οἱ ηὖ λιάογε. Ὁ εσὔννιτι ίο- 

Ρότπάς ὀχῖτα ρε- 

τιταγ, Οπσά ὅσςα- 

2594 χε εν Οὔ" δ, ΜΑΤΑ ῬΑΧ πηλρς οὖ ΑΓΠΊΔτΟΣ οΧ 

ἃ Βοηθοιῦτας τι ὑζῆς ὅτως, εξ δὲ δ᾽ 
μκελλόντων δεὶ οἷς παρᾶσι ὠρφέγμασι (οη-. 
᾿ϑοιῶτας ὅγετα λαιπωρ ζνοτουτές! ππρϑοϑεῖ- 

γαὶ Οἷς πόνοις. ' Καὶ ἐξοισίᾳ Ἰδεωά-- 
Μέι, Ὑ Πιροφέρετε] ὑκξ φέρετε ὃ ἀλ- 
λῦγ, δ Αὐ  ποσίᾳ ετήϑη ύὑα ὅπο- 

ρίας κινη ϑέντες ὀκτησείρζβα. οἱ τὸρ χάχῳ- 
γες 3) τδνχόνων ἦσαν ἐλίχον πορώτεροι. 
εἰ Ξυλλήψεϑιι Πβονϑῆσην: Ὁ 

γϑνιουμόῥοις ἵνα μὴ δουλωθῆν 
Ξινα-- 

ἢ Πα- 

φαξεξα ἂχ Ἰάϑετη ϑέωῦ αἱ τοι απον δας ἱασὺ 
ὯὮΡ ἀϑίωαίων, ἃτ'᾽ Αλλ᾽ οἱ πυδότεροι 

ἐπιέντες 7 οἱ αβξαντες αἰδίκων᾽ χερῶν. 
,. Παραχόθεν } ἀπὸ πολλών ἀφοραδῇ. 
κ᾿ Εἰωῷ βεῦ.] λείπει τὸ δυκεῖ, ἱν ἡ, ἐννωρ 
δόχεῖ. λ΄ Τιμωρίων βοή ϑέαν. μι Καὶ 

ὑσὺ ἰώνων ] δίᾳθέξληται γὺ τὸ ὄνομα ὧδ! 
ἰωνωγ᾿ εἰς μαλακίαν" δῇ δὲ δωολέων, 552} 
εὐ δρείᾳ δοξάζετω. γ Καὶ Δ ἀλλων} 

απὸ κοὶτϑ τὸ μῴλεπο ξ Μετελϑὴν )αγηὶ 

τῷ αἰασώσαδχ, ὁ Ὡς ἐἐκίτι] τὸ ὡς αὐτὶ 
Ἢ ξ. ἵν ἢ, ἐκέτι γὸ ὠνδέχετωι. Ομηρος, 
-- - ὅγη ξυρούδ ἵξωτω ἀκμῆς. τὲ ὃ αἰθδιμί- 
γογτοις, αὐτὶ τῷ “Οἰδαϑμόντων. πὶ ΤἸάδὲ 
ἀξία ὦ ἄποιϑν δηλονότι. ρ Τὸ αὖ- 
επίκα δὲνὸν 1 τὸ πσϑὸς ὀλίψον γινόμδϑμον ἐκ 
τὸ πολέμου. σ᾽ Απ᾿ ἀυτό τ πολέμου. 
1 Διὰ πλείονος Ἰχιόγου. ν Καϑεε 
φηκῇ αν} γιγρνῦῆαι. 



ἘΝ γυμης, 

32. ξγοηα- 2, ἐγηα 
μάχαι 5. με- 

γαρέως αἹ-- 

δρὸς Θεα- 

"λύοις 8υγα 
πεὰ 

ὃ2 
««ςηχαν εἰν τῇ ἐλλαΐδι " πόλιν ποριαννον ἧς 

«« γησακϑμοι ἡ ἔχι πᾶσιν ὁμοίως καϑεςαναι, 

«-ἰ ὡςτε ἢ αϑὺ ἡδὺ αὐχιν, μ δὲ, γϑζανοξοϑαι, 

ως ατησωμεϑὰ ἐπελθόντες. ᾧ ὠδοι τε ἐ- 

«χυδχίώως τολοιπὸν οἰκῶρϑιυ; καὶ γοες νεῶ δὲ- 

«δουλωράμοις ἕλλάυας ἐλδυϑερωσωμϑρ. 

Τοιαῦτα »μδιέ(κεδαάνδιοι εἶπον. οἱ δὲ λάχε- 

δὼ μόνίοι ΓΡῚΝ ἀφ᾽ α'πϑυτων ἠκουξ 'γνωΞ 

μῶν, ψῆφον ἐπήγασρν τοῖς ξυμμαΐχοις 
«“ Ψ “" ί.»-" Ν ΄ 

ἅπασιν, ὅσοι αϑρῆσὸμ " ἑξῆς, καὶ μείζονι χϑὴ 
Ἴ ' Ἂ ι . ᾽ , 

ὅξαοσον! πολά᾽ ὁ χὰ τὸ πλῆϑος ἐψυφισὸρμ- 

τὸ πολεμεῖν. δεδογμκένον δὲ ἀδοῖς, θύθυς 

κδὼ αδοωύατα ζῶ Ἐχυχήρᾳν εἰ πολδασκθϑύοις 

οὖσιν, ᾿ ἐκ πορίζεοϑω δὲ ἐδόκει χα φοις 
εἰ ! Ϊ ἢ ΝΜ δ 1 ͵ ᾿ῳ 

ἃ δος φορφ ἕω, χαὶ μὴ ἐἢ ἀμελλύσιν. ὁ- 

μος δὲ " καϑιςαρϑμοις ων ἐδ οιαυηὸς κϑὰ 

οὐ διετοίξη, ἔλαοσν δὲ, ρὶν ἐξδαλῷ ἐς 

αἰωὺ πικῆν,, χαὶ ᾧῷ πολέμον ὥραεϑαι 

φανερώς. 4 Ἐν κιζῳ δὲ ἐπρεσξθυοντο τω 
Π ΣῊ Ἃ , ἈΕῚ ! ἀὲ » ! 

ϑξξονῳ πὐθ9ς τοὺς αὐϑίευαιοις, ἐΐκλυμα- 

χα ποιου νϑμοι᾿ ὕπτως στρίσιν ὁτιμέγίςη πσϑ8- Ὁ 

Φασις εἴη τῷ πολεμεῖν, " μή τὶ ἐσαχούωσι, 

χαὶ πρεϑτον μϑρ ῤέσξᾷς πέμψαντες ὦ 

λακεδαιμίόνιοι ἐκέλδυον τοις αἰϑίεναιοις 

τὸ ἀρος ἐλαύνην τῆς ϑεοῦ. ὃ δὲ ἄγος ζω 
τοιόνδε. ἢ Κύλων ζῶ ἀϑέίωυ αἦος,αὐὲρ ὀλυμ- 

πιονίκης δ μ' πάλαι ϑυλινής τε χαὶ δυυνα τίς. 
᾽» , «ἢ ! ΠΑ͂Ν 
ἐγεγαιμήχει ὃ ϑυγατέρᾳ Θεαϑβοες μιε- 

! 2 ᾿ Ω] 7: “ " ἢ 
γαρέως αἰδρος, ὃς καί ἐκεῖνον Τ' γόόγον ἐτὺ - 
ραϊγᾷ μεγαίρων. ᾿γρωνϑμῳ δὲ ἡ Κύλωνι 
οὖ δελφοῖς αἰφλεν ὁϑεὸς, οὖ τῇ τὸ δὸς τῇ Ὁ 

μεγίᾳῃ ἑορτῇ "καΐᾳ λαξῷν τίω ἀἰϑίναίων 

ἀχρόπολιν. ὃ δὲ, οἶδά τε τῷ Θεὰ ὅμοις 
᾿ δωύαμιν λαίων, χα! τοῖς φίλοις αὐαπεί- 

! σας, ἐπῆλϑεν ὀλύμπια, 'ζα ον πεδο- 

πονύσῳ,, κατέλφίξε τί ἀχρόπολιν ὡς 

,  Ἐλὶ τυρῳννίδιε" νομιίσοις ἑορ᾽τίεύ τε τῷ διὸς 
μεγέφην ἐῇ, αὶ ἑαυτῳ ἢ πσοοσήκειν,ὀλύμ- 

πος ἱπτογοράοζο ἀατιοθοση, [}ἢ 

ΤΗΝΟΥ 1018 Η151. 

Ἁ πιληζος ἰτοπι,» οἰθίτατοπα ααᾶ (δ ἢ 

Οταοία τυταππαπῆ σομίείτιτ, ἃ- 

ια τοῦ σοι τα! ἴῃ οπγποβ» [τὰ ντ 

ἴλτη Αἰ δς ἀοπαίποῖατ» 4115 ἀοΠγηα: 

. χὶ ἀοξίπου: ἐαπὶ ἰπυαἀαπη5 ἃς {πΞ 

Ἀίφαπτιδ» τι ἱρῇ ἴῃ ΡΟ ζογΠὶ τας ὀννήδεον 

τὶ Ὠαθίτατοτὶ» τισι οτίαιη Οὐαοοβ; 
φαΐ ππῃς ἰξγαίαπτ » ἴα Πδοττατοπὶ 
γἱπάϊοατιτ. Ἐςμας αιΠάςπι θο- 
τὐπεμ ἀἰχογαητ οςἀαπλ }} νὸ- 
τὸ , απάϊτὶς οπγηΐα πὰ (ΟΠτο τ δ, 

: 5 .. ᾿ 

ἃ ρα] σα!ος οπ τις. 41 φἀογατζ Π- 
ἘΕΣΡ ἡ Ήγ 0} ᾿ τόβατειι κε ζεγαπέ 

τα ογαπς (Ὁ οὐδ, ργλάλυ! πὶ ἃ Πγᾶτ ὀπγιδὺν αὶ ἀ- 

χίπτα αα πὶ πγαπὶ ΦΌΔΠΑΙΙΟ Οἵ- ἀεταηῖ ἴοςη5) τς 
Γ .11: - ἄπο » πλάγι ρᾶτ 

αἰτατοπι. ἘτΊΠΠ] ἐτοαιιζητος ἀξ ΒΟ ΡΛ 

Ιο {ππιεπάο ἀεάδγο βταρία. ( ἀ- θ᾽. ἃς ποατοὶ ροὺς 

τοῖα ἤθη οδῖ ἴῃ Ριοοίπόϊα ΟΧο- εν ῥα απο 
Κ . Ν ἔα, ἐς ἀξογουιϊς. 

4] ια: ἀοογοαηοπτ» ντροῖο ἵΠη- ροετο φυυπὶ ἀο- 
Ῥαΐατίβ. (μαριόρτοῦ νήππι οἱ 
ἤηρυ!ος σοπίοσγξ ἡ: ἐχροάίγοητ; 

4. δ θνα ! ρὃ- 

τὰἀπηοηφαυὸ ἰπι- 
Ραταῦ εξοηιν ὃ ε]- 

τ" ἴμπὶ ἀρρτοάι ποὴὰ 

ἅπὸ ποςο ἀγα τα πὶ ΓΟΓα πὶ ἀρρᾶγα- ρότοτᾶηι, [δὰ ἤη- 
τὰ ποη οἰ ἀηστι ΤΠ ππρτας » [τἀ δυδάν χἰς μήῤενς 

ὦ ᾿ ΣΟ" εηέραγαγὶ ἀε- 
ραμίσ αὐλὰς » ἄοππος {ππηρῖο ῬΑΒὴ ΠῚ μοτε, ἂς ποιηϊπιὰ 
θ.11ο Αττίσαπι ππδάογοης. 4{ΠΠος ουπβαπάυπι͵ οὔς 
Ἰπτοῦ πὶ τοπιροῦς ἰοραῖος δά Α- ἀν τ... 
τποπιεηίο5 ταϊτταηε. , οὐ πίη ὅδ- Σ 
τἰσίοητοβ : ἔνε απ ΧΟ ΕΠ πιὸ ὁ ὲ πιαχίπιυΐ 
ΒΟ απι ἸΠΠς ἐπέουγοταγ,, πΠΠ ἀϊδτο ἱΡῦδ οἤῖξι ΒΩ" θὲ 
δυάίοπτος ἴσης. Ῥω πγάμἱαθοα- 
ἄο τοῦ! ἀοα ρίασυζαπη» φιοά αιης. 
ἄσπι ταῖς εἕαῦ: ΟΥοη αυ! ἄχη" Α- 
τποπίοηῆς πο νἱν νοτυζα πο }}}}- 
τατῖε» ἂς ροτοηβο δὲ 41 ΟἹΚ πιρία νῃ- 
εἰἴες, Ἠαϊοήΐη πταττίπηοη στη Δ: ἢ 
εερτὰ ΤΗοαροηῖς Μοραξοηῆς Η1ν 
τα ἈΜεραύοηἢεπὶ τγγδηηὶ γαρι δ ὃς - 
Τλεῖρμος οὐλουϊυίπη ἄσις τα. ὃ 
νῦν» “πα ηάο πηαχίπηηι ἔχοι -ᾧ ; 
ἄηι ξουίς ; οσσπραζοῖ Ἄγε Α 
ἐπεπασαιπη, 15, ἀοοορτς ἃ ΤΗραρ 
πὸ ςορ εν Ρουπαΐίσας δηλοῖς, ν᾽ ΟΠ 
λάπεποῖς ἴῃ Ροοροπποίο ΟἸγ- Ὁ ὃς ἢ 
Ρία » Δ ες πὶ νεθίς οςευραιίτ» ταῦ Ὁ 
αάδηη “ται ηιιΠῚ δός αγ 5 4 εἴ ε Ὑγτάπηυς ἢΣ- 
ίς πναχίμλιτ Ἰουϑ ἐς ἰητο- Στ 
Ῥτοτατιιδ»ὃς Πδί» ψοῦ νοι ῆοι ΟἸγπι- 

ὡς ὺν- 

στευπίοης, {ατί πὰ. 

ἐεπάϊ ργατοχεηβα. 

. 

α Πόλιντύρᾳννον ] ταὶ αἰϑίωας λέγᾳᾷ. 
τ δὲ ἐξῇ ς, πόλιντύ ραννον αὐἰρᾳοησώμα- 
9. πλεόναίζει τὸ “ἢ τυρανν δὸς ὄγομα ,ἷνα 
μᾶλλον πωροξιωών. β Ἐπὶ πᾶσιν ἐ- 
μμοίως  ΧΥ πωΐτων. Ὑ Διαγοξίαϑα} 

ὐπὸ κο ιν τὸ ἀρχήν. δ᾽ Παφαεησώρξθα} 
δουλωστώμθα, « Τγωωμίωγὰπόφασιν. 
ζ Ὑὔφον ἐπήγαγον Ἰψῆφον, νωῶ σκέψιν. 
δῆλον 3) ἱπι τισὶ δυχε γὴ πσὶν ὅ, ἡ Ἑξῆς] 
κ᾽ οζ.ν. » Καὶ τὸ πλῆϑος τὸ πλῆϑος ζ; 
λακεδὰ μιδγίων δηλονότι. ι Ἐκχπιρίζε- 

- 

ὁϑα: ἔκ ἄνος πόρου λαμβανειν. κ Μέλ- 
λησυν Ἰωνψαξολίω,. λ. Καϑιςαρδῥοις 

“"δασκδυαζοιώροις. ᾿κμκ Ἑϊκλήματα, 

ποιούμϑμον} ἐϊκαλοιῦτες. ν᾽ Τὸ ἄγος 

ἐλαύγειν τὴς ϑεοῦ Ἴ ποιὰ τὶ ἄγος δρά--" 
σαντας τὴς ϑεοῦ, τὴς ἀϑίωαξ. ξ κύ- 
λῶν ἰώ 7τὸ διήγημα τὶ ΚΤ Σ Κύλωνα ϑαυ, 
μάζει σφόδρα ὁ τεχνογραά φός, χαὶ συμιξου--" 
λέύει ϑηηρδιέφατα αὐτὲ ἐκ μαϑεῖν τοιῤ 

γέοις, ἵνα μιμήσωντοωμ, Οτι τῷ διηγήματος, 
ὸ ΚΡ τὶν Κύλωνα τίω σαφήνειαν. τινὲς 

ϑαυμάσειτες, εἶπεν ὅτι Λέων ἐ γέλασεν ὀν-ὶ 

ζῦϑα. λέχροντες ἄδολ Θυκω δίδου. Οὐ ἃ 

κ᾽ Κύλωνα ἐωράχθη οαδὸν ὅ5}). τῆς ἐν 
μαεαϑῶν; μώχἠς- “ὁ Χρωμϑέῳ δὲτῷ 
ΚύχώγιἾ αἷοὶ τυρανν δὸς δηλονότι, ὡς ἐκ 
τῆς ἀποκρίσεως δείκνυται ἃ ϑεθ. π'.Κα- 

᾿αλαξᾶν] (ὐτίω γὰ κατέλαζον οἱ τὺ ρφν-- 
γίδος. ἐρώντες. 5». Τὰ ὧν πελοπονγήσω } 

το ἠσροσέϑηκεν ἐπειδή ὅδιν ὀλύμπια ὧν 

ομακεδονία χροὶ ὧν αἰ ϑίωϊα;ς- ς᾽ Ἐπὶ 

τυξανν δὲ} συ ραννήσων. ν 



ἰ 

“ Νεὶ εἰς ργα- 
τογοα δηϊηαάμοτ- 

Ἰωπὶ Πρηιβοῦθας. 
ὁ Ὀϊαία94υς γο- 
εἄτυν Ιουϊ5 Μι6- 

χιπιμπ ἐχίγα γῦ- 
δε). Εἰξ αὐυτεπὶ 

δυτοπιρα ἀν ρἰαςῖς 

ἀϊ. ἐς πφαις ΟΥ]οὴ (ς γεξεὰ 1ςπτῖτο» ο- 
"ὁ Νοα νἱ δἰπιῖδ, ριι5 ἀροτοῆας εἴτ. Ὅμὁ ςορῃίτο; 

Αἰβεμϊοηίοβ ἐχ ἀρτὶβ δά ἢο5 ςοο- 
ςεηἄοςβ νῃαϊπογῇ σοπουγγαηῖ» οΌ- 
{δίας ορραρηδητῦ: {ςἀ ἀϊιτῖπα 
οὐπάϊοης βοῶ! παρα εχ ρᾶγῖς 
ἀϊ(ςοῆσοτς, ἀοίορατα ποι ρτίῃ οἱρὶ- 
Ρις σατο ἀΐὰ» ὃς ρεγηῖο αποά ο- 
ΡῬτίπηπν σοηίογοηῖ οϊε ἀροπαὶ ἂύ- 
δἱτο. Τ πε δύτοια δὶ Ὠομό ρτη- 
εἶρος ἔπημῖτα ἰὰπὸ αὐ γοσαρα],ρου- 
τἰποητία αἀμηϊηηἴγαγπης, ΑΔ ΖΝ 
εἰππὶ Ονίοπς ορΠάοθαητατ, πγ6- 
τὸ ( παροῦαητ, οἰθο δ ἀχια ἀεξο- 
δι. Ἐτίρίς φαϊάοπι Ογ]οη οεἰύΐαας 
ἔγατοῦ ἐζοογαης οἷδῃι ἔα αμην ἐατο- 

ὁ ἔχῃς σομῃηππιηρεί, ποη- 
ἩΜΠ]ΠΕς αὶ σχοίη ἐεϊς» ἱὰρρ]ῖςος αἀ 
ἁτάτα απᾶ εἱξ ἴῃ ἄγος (ςἀθογπης. 
Οἱο5 ἔγρετο ας» 11 ααίρας Ρογ- 
ταηΐα οὐτοἀῖα εἴας συμ νἱάο- 
Ταῃτ οχρίγαῃτοβ ἴῃ τοπηρίο; ποαι ἃ 
ἰπ οο {ςοϊοζίς φἀῃγττογοης » αδ ἀπ- 

4. ΝΝοππυϊίος ἐ- ξξο 5 ἐπτογοππηογιητ : " φποίλπι ο- 
τίατλ ἰρίο τγαπῆτα , δί ἀρὰ ρία- 

ἀοας δὰ ἀτᾶς . 'π οἱριιο5 ἀδούμπμηι δἴήμς δά αἰζατία 
ἐρίο ττδηβτα ως (ς ἤοητςς, ' Πάς ἱπηρη] ας ργοΐπὶ ὅς 

Γεἰ Ἰθαπιεπτι τᾷ 
ἀταιηάπιὶ ἕδοίμηϊ, 
ῥδμάε προ]. 

ς« Μαρῃᾶτῃ ρᾶτ- 
τὸ τοτῦ δὰ Κὶ ὁπηρ. 
Ῥεττϊβεητίωπι δά - 
τη δγαδαηῖ. 

4 Ομὰπι βο γἹ γογὸ 
Ρύεπηογθηταγ 2. δί 
δοπημι ἰ1π οχ- 
ὈἸΠΡ ΜΟΥ ΠΈΩΥ, 

, τίη 4π|ι (ξάἀεδᾶς 
Ὡρυά νοπεγαπάᾶς 

τεγεπηεταης, Ατα 
4ας ἧμες ἔξείεγα- {ΠΠ] δὲ δ εἷδ ρΡγοροηῖτὶ τς ρρο] α- 
τῇ δὲ πηρι! Μιπος τῇ εἰ ΡΟΥ δέ αν Ατἰβοπίοπῇβιιβ ᾿ῃ 
ας δζ {ΠῚ ὅς 4Ὁ 1}. 
ἷ5 οτιυ πα! ᾿ιςγῦς 
ρρο!!λεϊ:ηίωρος ξαοοάαπλοπίο ροίζολ στα Ατῆε- 

τ ὉΧΙΠΙΠΊ 5» Πσσποῦ ἃ (]οοπιεῆς 

ΕΒ ΑΙ ΦΆΑΡΜΝΜΥ ἢ. 
φία, πσπη μι} οοὐποηῖτο. Απ νοτὸ Α 
ἱπι Αττίςαναι ν{ρίαπι αἰ ἰδὲ πγαχι πτ 
Ππώ4 ἐοίταιι ἀϊδια εἴτι, " ἀεσάμτα 
Η|ς οὐ Πάογαιιογατ, πιο 4 οΥασιή πὶ 

τἰτ» πους ογάσα- ἀςοἰαγαπογατὶ Παυ άςπι {πὸ ρα 
Αἰβοιϊοηίοβ φίσαας ἢ Π1α Πα, πγα- 
χίλι ἀϊος ξοίτι5, αυα Του ς Με !- 

Τιοίνι!, ξείξυπι πιὰ (Ἢ γοςδητα » οχῖγα νυθ αν νδὶ 
τοτίι5. ΡΟΡαΪ φοπαεητι ρ]εγσας 

Ῥιαβα, ᾳ.ἀ, 1ο- ποη νοΐας ν᾽ δ γ45 πη πτοΐληῦ, [ἃ 
υἱαῖνα α ΜΑΠΟ ΒΗ τ οῃγπτοάὲ αἰπηγαλταβ. ΟΥοάοῃς 

8) 
ἡπίὰ νενιλοηκότι. " εἰ δὲ οὖν τῇ αΠικῆ ἢ ὁ οὶ 
ποὺ καὶ μεγίςη ἑορτὴ εἴρητο οὔτε ἐχεῖνος ἔτί 

κατενόησε, ἄντε μαντεῖον σέχκ ἐδήλου, ἐςὶ 

γὸ “καὶ ἀϑίωναχοις ἴδ] ἀσια ς ᾧ καλότω 

διὸς ἑορτὴ μειλιχίου μεγίςη, ἔξω τῆς πὸ- 
λέως" “ ὦ ἥ πϑυδὺ μεὶ δύοισι πολλοὶ, θγ 
ἱερφα ,. ᾿δλλὰ ϑύματα ἔχιχωεμια. δυχϑ 

δὲ" ὀρθῶς γιγνώσκᾷν," ἐπεχείρησε “τω ἔρ-- 

γὼ (ὦ σγ᾽ ἀϑέωαὔοι " αἰαϑόνϑμοι, ἐξοηϑη- 

σὺ μ πε πϑυδυμεὶ ἐκ, ἔν ἀνγρων "ἐπ᾽ αὐ- 

Οιᾷ, καὶ “δϑοκαϑεζ ἔρϑροι ἐπολιόρχοιωυ, 
χορὸν δὲ δχιγιγρονϑμου, οἱ ἀἰϑίευαγοι σευ: 

χόνϑροι τῇ πδοσεδρεία, πῆλϑογ (ὦ) πολ-- 

λοὶ ἔχιτεέψαντες Οἷς νέα Θρο χοίσι τἰωὺ 
φυλακήν πε χαὺὴ ὃ πὸ " ἰὐϊςχρα τορσι 

"Δ αϑεῖναι Ῥ ἢ αἢ ὥξιςα Δι σα γγνώσκωσι. 

τε δὲ (αὶ πολλ μ᾽ γπολιτικϑ (Ὁ ὠνέα 

ϑχοντεῷ ἐσαδ αοσον οἱ δὲ κ᾽ τῷ Κύλω- 
νος πολιορχούνϑμοι, ᾿ Φλαύρως εἶχον, σἰτοῦ 

τε χαὶ ὑδῶτος Ὡαθεία.ὁ μϑν δξζυ Κύλων ἊΝ 

Γ ἀδελφὸς αἰντοῖ ἐκ διϑράσχϑεσῳ - (ὦ σ᾽ 
δηγοι,ὡς Ῥξχπὲ ζοντο, αὶ τίνες χαὶ οὐπεθνησχον 

αἰ ποῦ τῷ λιμοί, "καϑίζοισιν ἐχὶ (ὃ βωμὸν 
ἱχέται (ὃ ὧν τῇ ἰκροτολά: αἰαςήσθρτες ῆ 

ἀδοιυς Ὁ Τ ἀϑηναίων ἐχιτεέβαμμεένγοι τω 
φυλακὴν, εἰς ἑώρων ἰποϑγησχονΐᾳς εὖ πα 

ἱερῷ, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν καικϑν ποιήσοέσιν, ἐχαγα-- 
οὐντες ἀπέκτειναν. κα)εζονϑμους δὲ τίνας 
᾿ χαὶ ἐχὶ δΨμ᾽ σεμνῶν ϑεων ἐν “οἷς βωμοῖς, 
οὖν τῇ πὐρόδὼ διεγρησάρτο. χαὶ Ὄστὸ τουγοῦ 

Ὁ ὠναγεῖς ὁ ἀλυτήδμοι “ὃ 998 ἐχεϊνοί τε ἐκα-- 

᾿λϑντο, ἡ Ὁ ὅῶμος Φ αὐπ' ἐχείνων ἤλαᾧ μϑὸ 

δὲν ὶ οἱ ἀϑηναῆοι "ες εἰγατεῖς τούτοις “Ἴλοσε 
δι 4 Διὰ, πἰοηῆδιις (δἀϊτίοις Ἰαδοταμπτίδιι.,ῴ δὲ χαὶ Κλεορμϑμὴς ὁ λακεδαιμμέγιος, ὕςερον 

ποη πιοάὸ αὶ νἱαί οσαπῦ, ἐχρα]-. τ᾽ ὠϑηναίων φασια ζόντων' του τε ζω 
ἢ,(ςἀ οτίλπι ἀοξιπέϊοσιιπι οὔἴλήθηπις. δὲ οὐ ὐγονς μηδ δωνήον Ὧ ἐδ αϑες 
αὐιοέϊα. ΝΙΒΙΪΐΟ ταπηοη πγΐπτι ροῖε- ; ᾿ ἘΦ ΎΘ ἘΠῚ 
ὁὰ Τοποστοσαπε, ροπύίαας Ποχαι ὍΥ ἐαῤιγῇ “Ὁ: ἀντρός μή μϑμ Τοιυφέρ ον, 
αἄδις ἴῃ εἰυίτατο ρογῖατ. Οὐοά ὦ δ᾽ ὅμος αὐτῶν ἔτι ὀφὶν ον τῇ πολᾷ. τῷ τὸ 

« Ἔἰ δὲ ἐν τὴ αἼ ικῇ Ἰὼκ τόύτον δηλοῦται 

σαφώς ὅτι αὐδὰ τῆς “Ἴ διᾳσίων τὸ μαντεῖον 
ἔλεγι. Ρ̓ Ἑαὶ αἰ ϑέωαιοις 7ὸ παρ᾿ αϑη- 

ἡαΐοις. Ὑ Διάσια Ἰὼ ψαὶ ἔλενῳ ἴσῶς 
ὁ ϑιὸς ἑορτίω, δ' Ἐ, ἢ πανδηιὶ! Ἵπαν- 
δυμεὶ ἑορτάζοισι, ϑύοισι ὃ πολλοί, ἐ Αλ- 
λα ϑυμαῖᾳ Ἰδιγὰ πέμματα εἰς ζώων μαρ-- 
φαξτετυπω ὅρα ἔϑυον. ζ Ορϑῆῶς γιγώ- 
ὅκειν Ἰάαπλανώς γοξῖν τὸν χρη σχάὲν δηχονό- 
πι ἡ Ἐπεχείρηνε ταῦ ἔρον Ἰτή τυ ρᾳνν δὲ. 

ν΄ Αὐῶν ἅμγι 1 αἴοϑησιν Τῷ τράγατς 

Χαξόντες.  Ἐπ᾽ αὐτοὶ κατ᾿ αὐδῇ. 
κ Αὐποκράτορσιν 1 αὐτεξοισίοις οὐσί, Ὁ 
Χ Διαϑᾷναι οἰκογοῤυνϑέιῶαι. μ' Ἡ αὖ 
ρίας τὸ κ', αὐτὶ Τῷ ὡς αἴ. ν Φλάύρως 
αἰ Φενες. ἕξ Ἐπιέζοντο τα λαμπώροωω. 
ὁ Καϑίζοισιν 61} ἢ ζωμὸν Ἰέαυτοις δήλο- 
γόπι σϑρᾳ δ βώμόν.τὸ δὲ κα ϑίζοισιν, πὸ δ΄ 
κα ϑίζω.κα ϑέζόνται ὃ, ἐπὲ ξ΄ κα ϑέζομμαι. 

αἱ Οἱ δ α ϑίωαίων δηπτεήραμμένοι 

οἱ ἔχοντες κπὸ Ὁ αϑηναίων τίω δ ϑοπὴν 

τῆς φνυλακῆφ. Ρ Καὶ δηὶ δ σεμ ὧν- 

᾿ϑεῶν ] 3; ἐφαννύων,κ!' αὐτίφ ρα σιν αἱ μεὰ 

Ὧ ὁ Ορέξην οἱ α ϑίωναῆοι πλιδίον τῇ ἀρεῖ 
πείγου ἰδρύσειντν», ἵνα πιλλὴς ἵι μῆς τύ 'χω-- 
σι σ λασε ὃ, Καὶ Κλεοιϑύης 7 (ῥα ἷ-- 

λδὺς χακεδαμμεονίων» ὃ ῥιάμἡτω, Ἡρό δὸ-- 
τος ἡ ὃ ἔννοια, ἀμφί ξόλον πότερον ἡ λατσὲ 

μετα Δ ςπισιαζόντων φίησὶν αἰ ϑίωυαίων, 
Ουτερ! νὴ τοις σεισιάζοντας" ἢ ὕλασε με ἢ 
αἰϑηναΐων, ὅτι ἐςτισίαζον, ἵγα μοὶ ὧσιν ὦ ἢ 

πόλᾳ οἱ ἀλιτήρλοι. δχὴρ ἀμείνον, τ Ἱζα» 
Τῆλϑον μῆῤτο  ὕφερον] ὁ] φυγαδὲυ ϑέγττᾷ. 



5 ἐχιλῶ ΠῚ 

ἐλαύτάν Ὡς 

ϑεος δθϑεν 

πρδῶτεν 
3 δὲ 

-Ὶ 
γ᾽ ϑτὰν 
Ρυσῆν: 

κ,., 
25 ατεκπ- 

αν, 

Ἢ 

ἊἜἝἙ 
ΕΝ 

φν- 

τηνοΥΥθδιθῦιϊς 8151 
δὲ Ὁ ἀοος οἱ λαχεδομμόνιοι ἐλαύνᾷν “ἐχέσ Α ριαραίαπι 1 αςοάδαπιοι!ι ΕΧτΟΓΠγ- Ὁ 

Δΐυον δεν ζις ϑεοις «οεϑέτον ἐιειϑρφιῶτες, 

᾿ Ὰ Πεειχλέα τ Ξανϑύπαουν θ9- 
! 

εἰδότες 

παανο ξεν Ὁ ὁ μπάοα κάνμα 
ζοντες, ἐκ πεσόντος ἰοτυ ρον σφίσι" ασῶ9-: 

χ ρυσὴν ζα ποῖ αἰϑηνώων οἷ μϑώτοι ἱοσοῦ-- 

τοῦ ἠλπιζον' παϑεῖν αἱ αὐηὸν τ το, ὅσον δζρ-- 

ζολέω ἦ οἰσήν αὐτῷ σσξὲς τίοὺ πολιν" ὡς ὃ 

ἐζᾳ Ἔ ἐκείνῳ ξυμφοραν τ μέρος ἔςτα ὁ πὸ- 

λέμος. ὧν γὸ δέωνα τωτατος κα 3 ἑαυτὸν, ὦ 

ᾧ ἀΐγων Ἐ πολιτείαν, ἑιύανν" 8: πόρτα ζοις 

λακχεδιαημονίοις"κὴ οὐκ εἶα αἰ είκειν, δλλ᾽ 

ἐς Τ' πόλεμον ὥρμα τοῖς ἀϑηναίοῖς. αἰτεχέ-- 

λδυον δὲ χαὴ οἱ ἀἰϑίευαῖοι τοις λαχεδαϊμο- 

γίοις᾽ “ὁ οἰπὸ ταινάίρ9υ αἴγος δ᾿ αὐιάν. (ὦ “ὃ 

λακεδαι μένοι αἰα φήσθωτες πῶτε Οὐκ, τῷ. 

ἱεροὐ ᾧ Πεισέδωνος δἰπὸ τυνάρφυ ἢ εἱλω-᾿ 

Τῶν τις ἱχεέᾷς ἀπαίαοόντες, διέφθέραν. δὲ 

ὃ δὲ χαὶ στφίσιν ἀύζοις " γνομίζοισι ζ) μέγαψ 

σῴσιμον ἡ) μέοϑαι εἰν «σεέρτη ἐκέλέυον ὃ' χαὺ 

ὃ τῆς" 'χαλκιοίκου ἀγ9ς ἤ, αὐγάν αὐζις ἐ- ς 

δε» δὲ “οἰόνδε. ὅν Παυσϑρίας ὁ λᾷχε- 

δαιμόνιος ἵραε τον μεζαπεμφϑεὶς «“πῦ 

ασαρτίατῶν πὸ “ ρχῆς Ὁ οὐ ἑλληςπον- 

τῷ, ,ὼ χρι)εὶς ὑπ᾿ αὐδῶ, ὠπελυύζϑη μυ) οἷδὲ 

χεῖν,δνμοσία, μϑρ ἐἐχέτι ᾿Θξεπέμιφϑν, ἐἰδέα, 

' Ἀὶ αὐτὸς τοκήρη λαίδων “ἑρμιονίδου, αὐθυ λᾳ 

χεδαιμονίων ἀφικγέται ἐς ἑλλήςπονζον: "ἢ 

χόίῳ͵ ζχὶ ΤΣ ἑλληνικὸν πόλεμον, ὃ ἔργῳ, 
ᾳ “ϑϑς βασιλέα πράγματα βολόμε- 

γος ποδαοσειν' ὡς τὸ  τορῶτον ἐπεχείρη- 

σεν,ἐφιένϑμος “Ὁ ἑλλζυικῆς ἀρχῆς. ϑϑεργε- 

ξιτὸ ζδὲ “ρῶτον ἐς ζασιλέα κατέ- 

ὁετορὸ  πλυτὸς πράγματος οὐρά ἐποιη 
(τοι ξυζαντίον ὃ ὅων τῇ ωρότέρα ϑρποια, 

““Φ Ὺ ἐκ κύωρα αἰα γώρησιν(εἴγον ἢ μήδοι 

! .( 
σιαν Ὁ 

4 λ. ε 

Ἂ 

οἰρίιην [ποῖε. 

»-. ΡΌΡΞΕΟΙ .. 

τποπίςμῆδιις Πιςςοἤιγα ογοάοβᾶτ, οὐρα 
ΝΟΣ ταποη τὰμπη ἐρογάραητ ογο ντ ὁ Βαςηίας δὲ 

ἤος ἢΠ|ς βατοτοταζααλη πος ἱρία πη τῶν κα ρον τὰ 

αἰπογαπι {πρρΠοοξ οθεγαποαγῦς. 
Οὐδπὶ οὗ τοι ὃς “δ ἐρῆς ορίπᾶτον ᾿οεῖδυν (υρρ ςοσε 
ἱηροητξ ΠΠ τουγὰς πιοτῇ ἀριτὶ δραῦ 
τ ἐχτο, Κιεγᾶς ργατοῖοα οοὐ- 
ἄοτη τοῖϊεῖς ρίαςι! ῬΑ] ἀ ς ΟΒαἰ- 
οἰα σα» αοά υηςίπ πγοάᾷ σοητίςς 
οἷς, Ροϊαιυᾷ Ραιαηϊαϑ ἃ ϑραγτίατίς 
Ῥυϊπχὴ ἢ γοποσατϑ αὐ Παρ οΥΪο ΡΓῸ 
αἰῃοία ἴῃ Ηοεοίροπτον οὐϊπλίπιθαθ.. 
Δί! στας εἴ, ρα] θὲ ποη ἀπιρ 5 
εἴτ ἐπ ας» (4 ἰρίς ρυνπατιπι π- 
Ῥιατείγοπη Ηογηοηδάς γἤπς [α- 
οξἀαπιοηῆς δρ τί ΗΕ οἰροτ, 
ὄνετθο αμϊάειναἐ Ογαςῦ 4 εἰ, 
το Δατο ΠῚ » οαπὶ τορς τγαπῇσοηἀὶ με" αδίαθωρ 

Ὁ μοροτῖ! στατία, φιοά ἱπεποαιογας , 
αβεῶλῃς Οὐχ εὶς ρυἰπορατιπχ. Ατ- 
μῖς δἰπς ρυίπυαπη δ ΠΡ οστάτομα ἐγ- ἢ 
δα τοβοπν ἰμβίταοῃ.5, τουία γεὶ ρτίῃ δξς μέτα τερεια 

(ιμππν ἐμ πΥ Ῥεῖο- ςοπξεχεπϑι 
τε δάπομτι ροβ τοάίταην ὃ ΟΥρζο, 
Βγζαητίθας σορηῖες ( φυοά Μεάὶ 

ματα δοθαηῦν ἐἡντίαιο αητε ΟΠΊΪΔ,, Ὠοούτι ἀπὲς 
ἀεογῆ νίσοση ν] οἰ ίςξτος; 4} τ. ὁπτηια νεόςπι νἷ- 

αἰἴξεητες (οἰδιςοῖς 
(οἰγός Ρουοἰξ ΧΡ ρρὶ βίη Πμὶς κα (χιξτος μετμεῖ. 

Ρίαςυϊο αῇτῃξ οἷς, πιάτογηο εχ 56- Ὁ. 4. ψ'οε φακάρμη 
ποῖ: πο εἰςέζοῦ ἔιοἰ ας Πδὶ αν Α- 2’ “εκέξι, ε ακ- 

φ εφ ες ΤΉ 

τ ΑΤΒοπιεηθθας 

εἰ αριι4 Ῥορααμι σοῃ ἢ τι Γᾶ ̓πα]- οδείποτς νοϊεδᾶς, 

ἀιᾷ, αιιὸὰ ἐχ πιάσῃ ραστς πος εχὶ- Κεθᾷρ Ατβςπιζα- 

(οτοῖ δ ὅς ἢΠ|ς ἄλπτηο « ἥσογο- 
τυ Ετοηῖηι ἡ εἴπου να {ΠΠ|ς τῷροτί- ς΄ Ῥενε μος !- 

Β γμιις ΡοτομτιΠιηλυς οἰυϊτο τίς, ὃς τοῖρα δὶ ἀοοίδειεε 

βθυς Ποὶ ρναϊα- 
τὶ νοϊςῦληξ, 

αἱ Οὗ εἶς δ2- 
δ] τα; αἀπην τγατοιν να 41 [ὰ πνατοπι,. -. 
Τιλςοάατπηοηἰς δἀπογίαθαταγ ὁ πες 
ἀάεθας Αὐπορίοπίος {πος ογς; 
{4 λἀ βεῖϊιπι ἐχοίταας. Τογθης 
ἴτασας νἱο τη Ατμοιϊοης5 [ςο- 
ἀατλοιίίο ντ ὃς ἱρῇ ρίας! ἐκ Τα- 
ῃατο το] ογξς. δισυϊ 46} ἀεοάαηλο- 
εἰ αἰ! απαπάο ὃ ξοπαρίο Νεριμηὶ ἃ 
Ὑσχηλτο ἐσοίζατοβ αάιφιόίᾳ; ἢ Ει- 

ε Οκεάεῖε. 

Ε Βεοιας ὡῤ- 
ν᾿ ρ ίςες, “12 ϑενύη 

Θηοίαα εχ Ηξ- 

δαπι, Ζ ἡ εἰ, Μεφωῖν 

ἜΤ ΈΛΑΝ 
"ἃ τοροπιὶ το] ο τ΄ 

ἘΞ ΈΓΗΡ ἘἘΡΟΤ ΎΣΎ ΤΙ “ ΕΥ αν δὲ 

α Ἐχέλδυον ἐλαύνάν Ἶ μεῖζᾳ δ κλεομϑῥίω 
Ε Τιροσεχδιδμον Ἰἔνοχον ὅντα. Ὑ Αὐτῳ] 
τῷ ἀγᾷ. δ' Κατὰ ἢ μῳτέρᾳ Κ0᾽ τὸ δος 
πὲμνπρῴον, ε Τιαϑὴν αὐ αὐτὸν τῶτο [τὸ 
ἐκδληϑίῶαι. σωωέξαινε γὸ αὐτῷ μη πι- 
φεύε ὃχ φρατηγίαν Φιούτῳ ὄντ. ζ Οἴσῃν 

ἀυτω )τῷ Περακλῶ. η Ὡς καὶ δια τίω 
γ΄ ἐκείνου ξυμφορφὶν 1 τίω ἀπ πϑειςείσεως 

εἰ δυςυχίαν, κα οι οἷ οἰκείας χ«φουχίας καχό-: 
φεαγίαν. ἡ ἐν διδημηγρρίᾳ,Κ αὶ ἰρι ἴγμιεν 
ἕχως τῶνδε τριἷν δἌ μεγίσων ξυμφορών 
ἀπήλλακται. ἤτοι κακιών. καὶ γὸ αἱ τῆς φύ- 
“τς ἐχαθώσς καὶ ὁϊασβώσᾳς, κακίαι πω- 

τὼς εἰοῦ, ἃ προϊὼν, ἐν τῇ δημνγροία Πε- 

φακλέοις ξυμωφοραὲ ταὶ ἀὐποτυρίας ἐΐρηκεν. 
᾿ἐνδεχατο γὸ ταὶ ξυμφορας ἢ; προ γιάτων 
ἐχ ἥοσον ἀμα ϑῶς χωρῆσαι," ᾧ τοι δίᾳ- 
“γοΐας τῇ αὐϑρώπου, Αλλωξ, Δ αὶ πὸ ἀγρς, 
ὥγτες!, δἰ, τὸ μιὴ ἐκ ὄχ η ϑύιῶαι αὐτὸν ὄντα 
ὠναγῆ. Ῥ Ὑών καθ᾽ ἑαυτὸν 1" ὄντων χα" 
ζω ἀυντά , τὰ απὸ τωνάρου ἀχς} 

Ταϊναρον., αἰκρω τήρκον λαχθον κῆς κ ἱερὸν 
Τοσηδώνος. κ Νομίζοισιν οἱ ἀ φηναῆοι. 
λ Χαλκιοίκου ἄγος Ἰχαιλκίοικος ἡ αφη.- 

γᾶ ἐν ἀποίρτη, ἢ ὅτι χαλκοῦ εἶχεν οἶκον, ἢ 
διὰ τὸ φερεὸν {ῇ). ἢ δὰ τὸ τοιὰ χαλκιδῶς Ι᾿ 

ὧμ ἐξ ἀφ φοίας φυγαίδας αὐτὸν κτίσαι. . 
μι Ὑπ᾿ αὐδῶ} δὰ ἀσαρια δ. ν Ἐξε- 

πέμφϑῃ ἐς ἀῤχέιω “ὦ ἑλλυιαυόντευ, ξὶ τόᾳ 
δὲ αὐτὸς Παυσανίας. ὁ Ἑρμιρν δὰ Ἰνπὸ 
ἐρμιόγῃς πόλεώς λακωγικῆς., - πα τῶϑ 
μὲ 

ἀρθνοὴ τοῦς δΦΝΝ α  βρυχεμ
γόξ ν΄ 

λονότι ζᾷ τὸ βασιλέως ποροίγυιατα ποι ἔν. 

ἐμύδιζε ῤν ρ ἀπὲ οἶδε ποβτην]νπὸ 
Ὀύπυ  δβεφερουδύου «ἴοι! ῥυζαντίν δε- 
Χονόπ, σ Μεπὸὲ τίω ἐκ Χχύωρου ]ὲν-- 
ζῦϑα πὸ «ἑεὶ τῆς ἀσοώτης ἀυτὴ παρον-- 
σίας δ) γεῖτωη. δ 

Ὠροζοῖα- 



ὙΒΕΒΕ ΚΙ ΡΥ ἃ} 
ἢσοοαε ας τορὶς ἀἴψας ςορπατὶ 

ες τοποθδητ, 48ὶ 1Π 60 σαρτὶ ΠΙοΓι Ὁ) 
τς ἴπης σαρτίδὲ {Π05 Γεπιῆς δά ἔς- 

2 Βαπιρτέ ἔραξ- σοῃ εἶα πη (Ὁ εἰς)" ἰδδξατα 11 - 
ἌΡΑΧΙ ἰοῦ ἔι- τ τ βιρλ, χάίατοτς ἕπῃ Πᾶς το Θοη- 
Εἰς ἀϊδίξαπο. ργίο Ετοτεεπῇ » σα! σαγαιη ΒγΖαη- 

«τὴ σαριποτἥπηις τηδἀδιτεγατ, 
.-Εΐφας Οομργίο ἀεέϊε δά τεροπι ε- 
“ῬΙἤοϊαην ἴῃ μάονοθα » νὰ ροίζολ 

; -ςοπηρεσταηι οἵ, Ρ ΑΞ ΑΝ ΤΑὐ 
Ὁ Τῇος δὶ ὅτα- ἢ εἰβολαδι δῖα, Θραγτας ἀαχ, ἡ μος τίσ! μος ἃγ- 

τὶ ςυρίξουγε- ὁ, : Πα τ. ᾿ 
αοϊτοις ἀέπν;ς οἂ- Π115. δορὶ » “σοπς! 441 ΚΗ] ργατία 
Ῥῖορ. ξδυναῦ «μτδ το 5 ἔλεῖο : παδούσις ἴῃ Δηΐ πο 
ἀποπέμπω ἐερνε ες ( ἢ τὰ νοϊαπίδϑ ἔτι Α] απ τααπὶ 
ἥδε, “νεμθνὰ ἴῃ πηαττ πηι ἑμπη ἀτπισοο » “6 τί- 
μβα ἐπα {γϑιρα ες δὶ δράσταπὶ οαπὶ γο ἴσια ΟΥαοία 

Ὑπιὴ Ῥυσα βεηρσα οδῃῃοχίλπν γοδάοχε, (ἡ γχοὶ ρᾶγ 
Ἐ Ας ϑραττᾷ εὐπὶ Εἴς ΓΗ νἱάσοῦ ; ὅ ξοπιπγθηῖθα- 
τεϊίφυα Οτγαεῖα πὶ τς τοσιπὶ σοηῇ 5, Ηος ἰρίταυν ἢ 
"νος οὶ τἰδὶ οἱὲ φογάϊ , Βάεἰ ἐπ πλϊττῖτο τά 
4 51 ἐεούτη ςοὐ- ΤηΥῈ απο ΠηρίΔπι, “αυ! σππν σατο- 
βίϊαπα φοδηπηαηί- χὰ φοἨο σα, Ηαςς ἀοπλιιτ ἤρηί- 
ὁ Ῥὲς 4υοπι ροῇ- ἤσάρας ἐρίβοϊλ. Εχ ἄιπι ΧοΥχος 
μᾶς ςοἴϊοᾳας- γο]πρτδίοπι αμπὶ σερηἶος,, πϊῆς 
δὰ ο Αχταβθαζαπὶ ΡῬΒαγηδοὶ βίνρη ἴῃ ο- 

Σαῖτὶ ΤΩΔΥ ΓΕ ΠΊ ΔΤ ἡ ἸαΠπ1πὶ ἀσςῖρο- 
γς ῬΥΟμΙη εἰλη Ταίςυ τπ., Με- 
βαῦλῖα. αὶ ρύσέιογας σοποοᾶῖο: 
ἄἀδτάααε οἱ νἱ εἰ Π!τα ἐρηξοϊα δά Ραιι 
λιίαπανντ ολΠῈ ΒΥ Ζαη τι “ιιατη- 
εοἰογχί πιὸ πγέττεζος, ΠΠ΄ις ΠρῚ}- 

ἢ Ταπι οὐ νἱέδα μγγῃ αἰξοεπάοξοῖ : ὅ., ῃυίᾷ Ραμα: 
ἅνο τ Ηἷὰς ἀε ἴΐς ἱρῇς ποροτῆς τησηάα- 
φοἴωπιος τοπιβ- χοῦ 9 αυλτηχεῦι! Ππιτὸ 8ὲ φιδηῆς 
δι κοίλων αν δὶ ἀοΗ ΠΕ πιὸ δοπῆφογετ, ΠΙς, νδί νο- 
το ποϊταίεπιρες ὯΪτ 7. εαπὶ ΔΕκ 7. αΙσπταάπηο ἄτη 
ἀξτίρταπι. [ ἴος 6- ταλινάλτα αι ἔποσζατ, εοῃξεαίτ, τ ἢ] 

ἀρ ήσαν σγαταΣ γρογὸ ορηξοίαπι πιίῆτ η μας νοῖθα 
 ἀμρανεα ἀρέμ ἀ τοίροτἀοπτοπ», [τὰ ἱπαυττεχ 
᾿ς ἐδνειαγ, Ἀεροβεα ΧοΥχος Ῥαυλιηία, " Ἐξ οἢ νίγος 

τς εψοβμρ ΤΙ τέλς πηᾶσο εχ ΒυζΖαη- Υ, ΄ 

ΟῬᾶτυᾶ πηῆι ΛΗ πο δε τὴ εϊς νοι Πα θέτο. τἰ- 
᾿γλμ ἉΡῸΝ Ῥτος δὲ ργατία » πη ύχην ἀοπὶ ποτα 
2 Νεξϊειβίτιαθα- θο᾽εη ἀατᾶς νοΕθ15τι5 ραπιάοο, Ας 
ξεἷῖς 4αϊςχυᾶ ςο- τὸ ποῆτις ΠΟΧ πους ἀΐος τοπτο- 
ββομα ἈΠῸ ΡΟ γρρῃν Καὶ φαίη (τἀ ι]ὸ ἀρὰς {πο πὶξ- 
ἂι ὶ δὲ ἸΡοροπά!θε , πη ]ἰς χοταγάατιϊς ἄταις ἀγροητὶ ἐπὶ 

τῆς ἐήία. ἱπιρο- ρας δυσὶ διροπτίχας {παρτί- 

ὃς 
Α αὐηὸ χαὶ βασιλέως “ἐσροδ χοντίς μὲς ἢ 

᾿ ξυγίενᾷς, οἱ ἑάλωσθμ εὐ αὐτῷ ὅτε "ύ-" 
᾿ἦδις οὺς ἔλοιξεν, “ποπέμπει βαδίλϑ ρύ τ. 
᾿φωνδῖῃ οῤων ξυμμάρων "ας" Ν Ἀδ! 
ἀἰπέδραδὸρ ἀὐτὸν ἔαραῦσε δὲ ζωῦτα μὰ- 

τὰ Γογύλου τῷ Ἐρετεκέως, ὥπ» ἐπέτρε- 
, χ{6 πὸ,τε βυξαλτιον χρὴ «ὧν; αἰχμα λωτοίς. 
ἔπεριχψε δὲ χδὴ Ἐλίςολζω (ὃ Γόγψίολον φέ- 

ἐϑντα Ἶ αὐτῳ. ογεγέγρατῆο δὲ ὰᾷδὲ χαὶ ὃν 

αὐτῇ, ἐὺς ὕφερϑν αἰδυβέθη. ΠΑΥΣ ἅτ 
ΒΊΝΤΑΣ δήγειθν τῆς ἀπτέρτης τοῖς δὲ Τέει 
σοι" ἀαρ ζεὐϑᾶι βουλόνδμος, δἰσ͵πτέμιπει κε 54' χρίει 
δοοὶ ἑλῶν" χαὶ γνωμεζωυ ποιοΐᾳι, εἰχα! σδι κε ἣἪ 

δοχεῖ, θυ γατερφι πε τέο σε γῆμα!, καὶ σοι ες 

δαί ρων τὲ χαὶ τὼ διήξυ ἑλλάδα ξ ἴσο: ἐς 

χείδιον ποιήσει δορὰ δὲ δὲ δυκῶ δ) Φῦ- ὦ 
τὰ ποξάξαι, (" σοῦ βουλϑυοι. “ εἰ δῶν «Ὁ 
ᾧι σὲ τούτων δλοέσκᾳ , πέμπε αὐδρα, πιςὸν εἰ 
Ἐλὶ ϑλαλσόυ, δ αὶ Ἰολοιπὸν ἐβι λόγϑες ὦ 
ποισοᾶθα,. ὙΤοΐ μϑρ' καὶ γῥαφὴ ἐδύλου. 

Ὁ Ξέρξης δὲ ἡεϑὴ τε τῇ Ἐχιρολῇ ,χα ξαδ- ἢ 
«έλλᾳ Αρταξαξζον (ὃ Φαρναΐχου Κλ] 9- 

λάσσθῳ, καὶ κελδυᾷ αὐγὸ πίω ἐξ δασκυ- 

λίην σώτοαπείαν πἰραλαξᾷ ν, Μεγαξζά-- 

τίω ἀπαλλαξἄντα, ὃς χσόότερον ἤρχεχλ 
ἀδα Παυσὸρμίαν " ἐς βυξωτιοῦ Ἐπ Ιςὸ- 
λζω αὐτεπέϊιοᾳ " «ὐτωΐ, ὡς Φλχιςα Δ[ο- 

πέμψαι, τὴ τω σφραγῖδα "τρηδείξῶ, 
χα) ζω τί νζωΐ Παυσὸὰρίας ᾿Ὡὐρβανέλλη 

αἰθ ἢ ἑαυ ρα αῦν, πραοσῷ εἰς ὡρὶ» 
Ὁ φα ὦ πικοταΐᾳ. ὁ κὶ ἀφικόνϑρος, ζώ τε ὀΐα, 

᾿ἐλοίησεν ὡς ῶξ εἴρητο, χϑὶ τοὺ Ὀθειφολξωὼ 

διέπεμψαν. αὐτέγέλρατῆο δὲ δε, (Σ Δ κιέ 

λέγη βασιχάς Ξέρξης Παύσανίᾳ, " Καὶ “ 

δ αὐδρωΐ οὗςς ῥίοι περᾷν ϑωλφοσηξ οὖν θυ-«᾿ 

ζωντίου διέσωσας, ᾿ κείσεται δοι δὐερδεσίὰ «ὦ 
ὦ τῷ: ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐσαεὶ αὐαγραπῆος, αὶ “ 
τοῖς λόοσις τοῖς "Οἰπὸ σοῦ ϑ,ρέσχομ(σῃ. χα δὲ “ 

ἀϊάτυτοποφας σα ͵ ἃ τ ΑΝ αὐδῇ οὐαὶ φορίαται τουϊτίν ᾿ ὶ “ὅτε νυξ μη᾽ ἡάέρφι ἔχιοέτω ὠστεκ 
ι ; ἵ -Ἔ 50 τ ἢ “δ  ἐ τιον ο -Ψ αν. ᾿ ὖ ἰλτ΄ 

δένας οὐκ το Ἐ α ῴναι κ᾽ οσέιν οἰ ὧν ἐμοὶ ὑπίο νη: ῥιὴ δὲ γουσοῦ χλὶ ὐσγύρου δα παγηκεχωλύ- 

ξὸ Προδήχοντίς χτες 7 )γαφοροὶ “οϑνσή--  γχαμμάτων «ἁπλῶς ναῦς ζ᾽ Ἐπὶ 9α΄- ) γάς, δ᾽ Δαρείδυ ἱά πεν, δ ὃν λεφμοέτί στενγᾶς 
κογτύς χαὶ συγίἐνοῶῦ. β τῷ δὲ λόγῳ]  λαοσαν] ὅῃ ἢ ὐδάϑαλάσια. ἡ Ἐς } ἐξασίλδυσίγ. κ Απειδεῖξαι] τῷ Παν"- 
ἢ φήμη. Ὑ Αὐτῳ]τύαξον. δ Εἰ 
οι , σὲ 1 αὐτὶ τ σοὶ. ἐῆικιὶ δὲ κω δῤ- 
λδέα καὶ φράσις, ἀἐτὶ δοτικὴς αἰπαζικίω 

σωυτάξαι. ἐ Ἐΐ χαφὺ ἐδήλου)γάφή, 
ο΄ ἠξωχαφία, καὶ καὶ καιτήγρξία, χαὴ καὶ 55). 

βυζαύτιον Ἰῦντα δηλονότι. δ᾽ Αὐτῳ τῳ 
᾿Αρταξαάζῳ. τ. Καὶ τίω ὀφεαγῖ δὰ 7 κα 

ὄξοαγὶς τὰ ἴὐσῶν βασιχέως ὄχι, ΚΤ ἐδ 
ἄνας, τίω βασελέὼῶς εἰκόνα κτ' δέπνας, Ἐ 

ἐν ρεδ ἀσούτου (ασιλέως αὐ θυ δέ. 

σανίᾳ. “λ Πὰρβεγίέλλη Ἱκελδύν, με΄ Καὶ ΄ 
δὰ ἀὐδρών 1 λόπει ὑκῆί. ν Πείσετεί 
δο! ἀ, δ)εσία Ἰδ)οὶ πτωτὸς ὦ γόπις ἀλη: 
σὴ ἐν τῷ ἡμετέρῳ τω. ξ Ανδιαν 

ῥαϑυμοῆσαι. Ἢ: πέστοΝ 
. Σς 



δ δ 

«εϑῳ μηδὲ ςρατίαξ πλυ , εἶποι δεῖ χϑραγί- 

ἐς ΚΝ μετ᾽ Αρταθαζε αἰδρὸς ἐγα- 

ο κϑοί ὥσοι ἔπεμψαγποξάοσε ϑουρσῶν ὼ ἴῃ 

“τὰ οὐ σὺ, ὅπα κρίνουσι ᾧ αβῦκ ἐξᾳ 
«ἀμφοτέροις. Τ᾿ αὗτα λᾳξων ὁ Παυσὸμίας 

ἘΦ καϑον- 

κότι 

ἘΦ μυδικὴν 

᾿ποὸὶ γξαμματα, "ὧν ἢ πσεϑτερον ον μεγαΣ 
᾿ «λῶν ε κ᾿ Νος 

᾿ λῳάξιωματι ὑπὸ ἑλλέωων δζος τ' πλα- 
« ἣν» -" ᾿ Υ 

ται σιν ἡγεμονίαν ἡ πολλὼ μμοιλλον τοτὲ γρ- 
) ᾽ » »“ῃ “" γε 

τορὸ ἐχέτι ἡδεώΐατο κὸν ᾧ "χαϑεςῶτι ζ9- 
! . ᾿ ! ὙΕῚ 

πῳ βιοτεύᾳν' δια σκθυας πε μηδικας Θ»)- 

δυῤι ἐκ τῷ βυζαντίᾳ ὀξηᾳ, καὶ Ὁ. οἱ τῆρ᾽ 
«ϑρακης πορδυένϑιυον αὐτὸν μεῆδοι ᾧ αἰγύ- 

τοι ̓ ἐδορυφύρφεωῦ, τεάπεζαὐ τε δ «ὅ-- 

σιχὴν πε ρετί)ετο, κοὴ κατέχάν  διαϊοιὸν εκ, 

ἠδιωύατο, δον ἔργ»ις βεδαχέσι «ὐδούδυλου 

ἃ τῇ γνώμη μειζόνως ἐσέπειτα ἔμϑηε ὡρώ- 

ΠΕ Ξδερασεόσοδέντε αὐτὶν αϑλῷχο, κὼ τῇ 

γ᾽ ὥρυ- 
τὰν 

ὀργὴ οὗτω χαλεπῇ ἐγοῦῆτοῦ ἐς πόμτας ὁ- 

μοίως, ὥςτε μηδένα. δα θαι «ὐδϑσιξγὰ!. 

δι ὁ τὴρ χαὶ πτϑὸς (ἄν ἀϑηναίοις εχ ἥκιςα ἡ 

ξυμμαχία μετέφη. (9 λαχεδαι μώγιοι αἱ- Ὁ 

ϑύρϑμοι, Ἶ“5,τε ῷοξτον δι᾿ αὐτὰ ζῳῦτα 

αἰεκοίλεσθρ αὐτὸν," Ὧ22 τῇ ἐριαἰονίδι γηὶ 

ζϑυύτερον ἐκπλδϑύσας, οὐ κελδυσόμτων 

αὐτῶν Τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιαΐν. ἡ ἐκ Ἔ (υ- 

ζαντίου βίᾳ “ἰ π΄ ἀϑίωαίων ᾿ ὀκπολιορ- 

κηϑεὶς, ἐς μϑὲ Ὁ ασαρπίω Οὔκ ἐπὸμεγωρᾷ, 
ἐς δὲ κολωγαςὶ (αὶ πρωϊάδας “΄ ἱδρυϑεὶς, 

“ποράδσων τε" ἐσηγίελλέ!» ἀἰὐδοὶς ἐς (ὃν; 
᾿βαρξάροις, ᾧ εἰκ ἐπ᾿ ἀγαθῶ “ τίω) μονζωὼ 

'πέρυψαντες κήρυκα (ὦ ἔφοροι, χα) σκυζᾳ- 
ὙΡΟ ΡΩΣ τ δα . λζω, εἶπον ᾧ κἠρυχορ᾿ μὴ λείπεο, εἰ 5 μὴ, 

πόλεμον ᾿αυτῷ ασαρτι ἄτας πσεϑασορθοᾷν. 

ὁ δὲ, βουλόνϑμος ὡς ἥχιςα, ὕποτῆος ἐξ), σὴ 

αιφεύων χφήμασι Αἰ υλυύσην' "τίωὺ ἰῷ- 

. (ολξώ, αὐεχωρᾷ τοδεπερον ἐς ασείρτίω. 

ΤΉΥΟΥΏΣΘΊΙῚΒ 

Α δυ5» πεφὰς ρορὶί»» Ποιδὶ ῥγαὸ 

ἡ ὦ, ἘῚ 

ΗΙ 51. 

Πὰς οὔϊε οροτεατ.  Ὗ ἐγὰπι οῆι 

ΟΑὐτάθαχο νίχο ἐρτορίο» ἡοπὶ Δ 

το πῇ »τταπῆρο, ὨἾ ΔΙ ΔΙ ΒΕ υς, νη τ᾿ 

ἄς ἃς πιεῖ δε τις ΧΓο5. ΟΧ Δι θοσαπι,. 
ἀϊσιίτατο ἀτηας ψεϊτατς ορυϊπιδ 

αν αὐ πε υνθριὶ ΟΗἰς Ραυΐληΐας [τὲ 

ΤΣ ἀσοέρτίς» Πα Ραΐας ἰἢ. πη" 

σῃα {αἰπος ἀριά. Οἴαςος νέποζα- 
τίοιις ργορτεῦ ροίζυτη ἀρπά Ρ]α- 
ὑχαϑ ἱπηροχσίασα 5 τας πγάϊοχοπι 
ἰὰ πιοάιτη απίπηος ΠΗ 8] Πα 
{πίποης “ πηοάοῖζο τπιοῖς νῖσε. αὶ Οοηίμετο ἃς 

το» (4 Μεάιςο σαἶτα ὃ Βγζαπτίο ῬφτΠο.. 
Ργοά τ» οαπτέπιημο ΡΟΓ ΤΉγα- 
εἰαπι Μεάϊ Ἄταὰς ΑΕρΥρτὶ (ᾶτοϊ- 
{τος ςοπιϊτασαηταγ, Μεηᾷ 4πο- 
«τς εἱ Μεάϊκα ἀρρομεῦατιτ, θ6- 
αἴσας οορίτατίοποα σομι θεέ ἧς 

ροζοῖατ, ὃ ραυιςὶβ αϑίδις ργοάοης ὅ᾽ Ἐιδς μόρα, 

αιναΐτια τι ΔΏΪΠ1Ο ἴῃ ΡΟ ξοτα ΠῚ πτᾶ- {ιν Ἰοννκύδα ἢ 
ἴοσαὰ οἵδοι δέξυσα Αὐδας ἀἰΠοὶ- ἔρος 
Ἰεπι αἀίτα (ς ριαθεθατ »τάμγαιιε 
οοῖδα ἴῃ οπληοβ σα] μΑ τοῦ ντοθα- 
αατ ἰγασαη ἀϊα ντ ποῖηο Ροήοτδο- 
σοάογς, Ἑαρίόρτοῦ νε]: ππαχἰπιὲ 
(ε 'ά Ατπεηϊοηίοβ (ο οἱ Δρρ ςα- 
παογιητ, (αι τερος σορἰτῖ5; 
Τασοάαταοιῖ ἐαπὶ ον δαο ἰρία 
Ῥηπλὰπι τουο σαπογαηῦ, ὅζς ΡοΙἘ- 
4ιαΠ} γαχίι5 Πεγηϊοηάς πᾶ ἰπ- 
ἐπ οοτυσα ρζοξεόξιβ »εδάεηη ἃ- ᾿ ̓  

ς εἰ ῖΪο. 9 δι ἀεδδτοῦι δούς “ ποζατεδ. εἴ, Ετ Βγζδητίο, 4ἴ ἀρθα Ὁ οἰθμᾶν 
ΘΡΡισπδητίθιιβ Αἰπεπίοπῆριι8" ἐ- μα ἴ Ὑρδᾶν 
ἰοόξιι5, δράτιοη ποι χοάς, (δ  1π ἔμπα, ςοπιπιογάϑ, 
Ἰτολάϊς φυϊθυίάαιπι Ραρίϑ (ε ἴε- τὸ πν δον νους 
πο η85 τ{πῆατο σαπιὶ δαιθαγίβ» πος ἀείγεδατυτ,, περ 
Παςοτζὸ πιοζαπὴ ἔμεοτό ἀοίλταβ οἵξ, 4υς ὃ τέρυΡ. ςΠὲ 

ααυὸά Π]Πς πιάπο- ͵ « ᾿ ΠΥ, πῇ ϑ ᾿ . - - 

ποιόνϑρος, οὕτω δὴ οὐχέτι ᾿ ἐπέοον, δλλα 1) ἴτὰ που ἰλπν σαπδιλήάιαπι {δ᾽ ΔΠη- ποι μάθοτει; Τά 
Ρἰϊας ρυταπογᾶς, τα Πα; σαάασεά-᾿ ἀεπιῦπι ορμοτὶ (Ὲ 
τοῦτο οαπὴ Βα ΟἸ]Πο»ερμουί,ά ἐββενίφ- ἴ3το πο ςδείπαςς 

τυηῖ 2 πὰ τὺ 

«πὶ ρίοϑὶς γ οἄϊοῦς Ποτηΐπὶ ἃ σαφαςοα- ἑαδυςρατονο,πιὶ- 

τούς ἢς ἡπῆ βυεήδ. “Νν τὸ τ οἱ [ὰ οὐἴλπι {ἐγταΐα; 
τ ἢ " ἱπγρεγαγῶς ἵτὰ τε - 

τὰ8 δ! απα Ἰηάίςοο. Ἧ]ςο, νοϊςῃς ἀϊεά τδευταξε ὅς 
αδιη πη ἰηγᾶ᾽ !ροέδι5 οἵδε» ἔρε- δ᾽ Ἰρίο εαδυςοᾶ- 

, . ἢ νι ὦ Η γ} Υ̓ ξ 

τάπίᾳ; Ρεοιιηία (ς᾽ στ πλϊαίθιις αδ- τοῖο ἀοπομοδ οι 
(οἸ] τη γὶ» τόσαι τά Θραστοη: ον ΜΝ 

« νὰ “ϑότερον ἐν μεγάλῳ αἰξιώμαπ] 
ἤγρωω, τιμκώμδμος Ὁ μεγάλα ὑπὸ Ῥ ὑ)λή- 

χων, Κὶ Ἐν ᾧ καϑιςῶτι Ἑόπῳ 7 τῷ λα- 

κωνιχκᾷ, Ὑ Ἐδορυφόροωυ Ἰμεζᾷ δαρφίτων 

τε πεμπον ἴχῦτα παύτα ἐν Τῇ πσρώτῃ πὸ 
ρυσίᾳ ἐωρφίχῦν. δ᾽ Περσικὴν )χρυφη-- 
χίω, ε Διζαροόσοδίν τε δυσέντευκτον. 

ζ Ἐς πωΐτας] χΤ' πωτων. ἡ Τό,τε 

τ χχρῷτον } αὐτὶ τῇ τὸ πρῶτόν τε, Ὃ Ἐκχῆο- 
λιορκηϑεὶς πολιορκίᾳ ὀκόληϑείς. 41- 
δρυϑεὶς Ἰκαϑεοϑείς. κ᾿ ροίοτωντε ἃ συμ 
φέροντα { αὐτώ, αὶ Ἐσηγγέλε ] μίωύεί, 

μα Τίω μονίω] ἢ αῤγίαν. τ Ἐπέρον ἢ Ὶ 
ἑαυτοιὶ δηλονότι. ξ Σκυταάλίω αὐτὶ δ᾽ 
δρητολίω κακῳγικήν. ἰώ ὃ σκυτά λῃ, ξύ- 
λον φρο[γόλον ὀξεσμκένον, ἤβίμορας. δύο 

5. ὐδοὶ χακεδαιμονίοις ὑπῆρχον σκυτά-- 
λα καὶ Ἔ μδῥ μίαν κατεῖχον οἱ ἔφοροι Δ ́ο 
λακεδαιρον ων, Ἔ ὃ ἑτέραν τῷ ἐκπεμιπο-. 

αϑύῳ Ὁ φραγνγδὲν πειρξγχον. ὦ ὁπότε ἐφού.. 
λοντὸ ὄγηςεϊλαί τι ἀντῳ, φέροντες ἱμαΐτα 
λδυχὸν, αἰεκείλων πίω σκυζζλίω, καὶ 3 
ἢ ἱμαύτος ἔγραφον, ᾧ αὐελίῆοντες πα- 
ρξίχον τὸν ἱμαΐτα τῷ ἐποφέρογτ. ττο δὲ, 

ἐποίοω ἵνα μι μαίϑωσιν οἵ Χποφέροντις 
Ὁ ἂν τῷ ἱωαῦτι γεγραμμένα ὁ αὶ φρατηγθς, 

Τ χαξῶὼν πὲν ἡμμαύταν Τῇ ἑαυτῇ σκυτείλῃ πε-- 
εμείκνῆς, ᾧ ἐγίγνωσκε ἢ ΔΑ γραμιμιάτων 
«δειοχήν. εἰ δέτις ἔπει, χαὶ πῶς εἶχεν ὁ 
Τ' αυστω ας σκυτόλίων, λάϑρα τῆς πόλεωφ 

; ἰξῳϑών; ῥητέον ὅτι ὑὐπὺ γῆς παρῴτης φρᾶ- 

χηγίας ἔχι τίω! σκυτάλίω. 0. Μὴ λέ: 

πεάϑαι Ἰτὸν Παυσεινίαν δὴ λονότι,. ΐ΄- Αὐ- 
τῷ Ἰτῳῴ Παυσανίᾳ. ρ Τίω δα ὀολίω] 

Ἶ πίω κατοχροίαν. τὸν κίν δέον, τὸ ἵγογρν ὃς 
{π᾿ αὐτὸ αὐδαξολον, 



᾿- »855. 

 “πιλρὶς πος εἰμ Δ . ; 
᾿ δᾶ ρταίεηξι εοῆ- Ο1ΠῚ ΔρΊτατς ΘΠ (ἘΓα δ: ΡΥ δέ ο- 
ἡ 
Ἷ 

ο ἀεδάτατ. 
᾿ ὲ αἴης οἵδ γυἱΞ 

ἜΒΕΚΝ 
. αἰΐὸ οἰπηϊά ας ἰῃ οφατεούςπα αὐ ο- 

το ῥΒοτίς ξοῃἰϊείταζ. (]ΐξοῖ οἱ τ μος 
ἃ Κεῖ; Τιοὶπάς ἘΡΒΟΣΙ5 ἴῃ ΓΟΡΟΠῚ ἀρογο) ὁ Μοχ 
ἀάμπι ἐγᾶ(ορ ετ» ἀςηάς βοΓ σιοΐάαμη ατ05 σουτα- 
πδωως Ῥοζατ οχίαίς, ἐχεϊδυΐταις ἰπ ἱπά1- 
ΔΥῸ οἰμπι (είς ἐπἤπηχυίαγς ἀς {115 τοθις 

γοϊεπείδις. Ἐπ Πραιπι φαϊάςη) ο- 
᾿μἱάςῃ8. πα] δραστίατὰ μαῦε- 
. Βαπύπεφας ἐπ παῖς» πῆς εἰ πξὰ5 

δ᾿ (υὸ ρεξμαῇ οπαηίδ, ἤαιιο “λητες Ποτὲ πλυ]τα- 
γένῃ κἤ! σετιὸ, γχοῃζ νίγαπα γύας τὰ τορι! ο- 
πον Τρρ!ιείιαι τὰ ΠΟΓΙΝ », [ΠῚ ἱπηργαίοητίατιπι ργά- 
πιοζεῶς ἀα Βοπιὶ- ἀἸτπῈ ἀϊρηίτατε. ἸΝΑΠῚ τερ!ϑ ΡΪ!- 
τις ταπὶ τεβ. (5. ΠᾺγΟΙ Τεοπίάα βίῃ λάθιυις ριοτὶ 
ὁ Οοηίοδείπας, Γατο τη “ραῖγαι σοογας, Μιτιιηὶ 

, ταῦλεη Πριοϊοηῖς ἄλθας πιογῦ ἴη- 
ἀκμὴ ἀμ κτηι πηγυϊλτίο- 

ἃ Ἐυπὶ ποῖϊε ρτς. πῶ ἴῃς {Π|5 ἔς ἤπ}}}ς οἵϊε ἀρὰ {πος 
{ερεὶ τετατο ξαταῖ αἴ έξλγος, (115 ΟΠ Δ]105 Δέξι15, 
δοφυζείςοτο. 77εἰ, τ ρὴ ἡ ΟΠ ἘΠῚ Η 
ΝαΝΙς εἰαίδυειεις Πσαδὶ ραττία τ ξπίτατα ἴα Πα 10 οῸ 
ρᾶτεπι οὔτ, 7άεβ, γῦ τι τοῖς οτος, σοι Πἀεγαβᾶτ, 
ἾΝοπ φοπτεητυπι 1. χά Δ]14 πα πη 4ο ταπτῦ ΠῚ {ΠῚ 
εἴϊε ρατὶ ὃ χαυα τὺ. τὲ ὅν ἀκ υν 
ἑατα εἰαίδας ἑεὲς δ Πἴοε γε ῖῃ εροάς ας ἀριά  ε] 
φοπάϊτίοπε. Ὁ ρῇος Οἵαςὶ εχ Μεάοσῶ πλλημθιῖς 
» ὐγρθρς αεβνβΑσαμ ᾿ὐωμνς ςΟίεοζαιογαηῖ, ΡΠματΙΠῚ 
ε Ταζετίδοπάμπι ἢος εἰσριιπη σαγηγοη “ἐπ τ εγοῦ, 
ξεηίιϊῆει, Ῥο[ 4μάνι ΟΥ σαν}: ἄμ ἀρηνίπα ὅλς- 

᾿ ἄἴαι βιάϊε, 
ἡ Ῥραῦο Ῥαμίαπίας δας γιΟ,Ε ΘΙ 

; ἀεάε. 
(ὐυοά οἀγπιοη [ἀςοάαηιοπι ργο- 
εἰ ὃ τεὶροάς ἀεἰεπογαποίογρίς- 
τύηπτα; οἰπίτατεβ ποπηϊπατίτη 4ι5- 
εὐη 4; ἥπηα! ΒΑγθαγᾶ εἰτοττούαῃτ ὃς 

1 Ἠοεο Τρίτον η- ἀδηππη ροίπεγαπτ. ἔΉος φιοαὰς 
τεῦ ]19 ἐν ἐλιὰ! 

ς Ῥλυίζμηίας ἐκ ἰδὲ, " : 
δες ροϊειήδιατι εὖ Ἰρίο γοάτα νοἱ ταμἶτο γα ρὶβα σπου: 

ΕΘ δαὶ ἣν τοῖς ἃ πιοητε Βοζηϊηίς τεὶ νι άορα- 
φρ βοπτς θοὰς, Οΐρρε δυάίεθαης υϊφάλπι 

ᾧσις 

Πἶο ἐε ρογἀμείιο- γάς͵ Ξρό ἄεβατ ομὶπιὶ 115 δὲ ΠΡ εττα- 
Οαίηε- [6 ΠῚ δί οἰμτατξ, ἢ (ἐςσαπὶ ἰμίυγροῖς 

᾿ τἰᾶ υιάϊεράήν, ἐὅε. ὃς ΟΠ 14 ΟΧΕΘΗΙ νο]ςπς. Ν ἐσὺ πὰ 
πεσῆς φυϊάζιπος Ἔχ τεγποτγ ἱπά!- 

Ραιήδηϊς οτπηϊηὶ ἀλθατιγ αιὸά ἰπ. 

ῬΡῬΆΑΙΝν ὃ, α δ᾽ 

Ἀ χαὴ ἐς μϑρὺ τἰοὺ εἰρν. ἐμ ἐφχίη]ᾷ Το δ ζτοι 

“ὑπὸ ἢ' ἐφόρων(ἔξεε: 3, τοῖς ἐφόροις" τ Γα, 
σιλέα δρᾶσαι τῷτο) "ἔπειτα ϑχχκιυραξά- 

μδυος, ὕφερον ὄξῆλϑε, ἡ καϑίξησιν ἑαυτὴν ἐς 

κρίσιν τοῖς βλουϑμοις αὖθ αὐτῶν ἐλέ φ. 

ἢ φανερὸν εἶηον ἐδὲν οἱ «σα ρτι ται συὶ 
μκείοννότε οἱ ἐηϑροὶ, ὅἴτε ἡ πᾶσαι πόλις, ὅττω 
εἰ πιξευσόμτες βεξαίως ἐτιφιοοφιοῦτο αὖ- 
δρα." ὅδοις τε τῷ βασιλείς ὄντα, χὰ “ὦν ᾧ 
“ϑλόντι μι ἔχοντα. λείςαρχον “ὃ ΙΖ: 

Β Λεωνίδου,γτα βασιλέα, χα νέον ἔτι, " αὐε- 
“ψμὸς ὧν’ ἐπέβοπεσεν." αἰπυοψίας ἢ πολ- 

λας “ἰρόχε,τῇ τε πρϑανο μία, καὶ ἡλωσῳ 

- δὴμ βαρθξαρων, μὴ ἴσος βείλεοϑαι ἐπ) τοῖς 
πϑρδσι τεόηλα ἀεΐν αὐεσχϑποεου͵ εἴτι ποὺ 

ὄξεδεδυήτητο ΤῊ χαϑεςώτων γομίκιον, ἃ 

ὅτι" Ἐχὶ κὸν τοίποδου τοτὲ () οὐ δελφοῖς, 
ὃν αὐεϑεσὸρ (ὦ ἕλλζωες πὸ δ μηδων αὖ- 

κροϑινιον, ἠξίωσεν δχιγράψαοῖ, αὐτὸς ἰδία. 
Ὁ ἐλεγεῖον ὅδε, τ: ἐξ 

ΠΩ Ἑλλώωων Ὄρχιοὺς, ἐπεὶ φρατὸν ὠλέσε 

᾿ μήδων, ΡΣ αὐ ας 
Παυσανίας, Φοίξῳ μνῆμ᾽ αἰέθηκχε τόδε, 

Τὸ μϑὺ δξωυ ἐλεγεῖον (Ὁ .λακεδαμμόνιοι 
Ἀ δῥεκόλᾳνψαν δθὺς »τε στὸ τὰ πριποδὸξ. 

τῶτο᾽ καὶ ἐπεέγξαψαν ὀγομκοι ς] ἄς πόλᾳσ,. 

ὅσαι ξυϊκαϑαλούσαι ( βούρξαφον,᾽ ἐφὴ- 
σὸμτο αἰαϑημα. τῷ μϑυηοι Παυσϑρίου ἀ:- 

δίχημα. καὶ τὰτ᾽ ἐδόχει ἐῇ » ταὶ ἐπεί γε δὴ 

ον “τούτῳ καϑειςήκει, πολλῷ μιᾶλλον '᾽πα.- 

Ὁ δόμοιον πγδαηϑέοσαι ᾿ ἐφαίνενο " τῇ χϑρε σγ! 
διανοία. ἐπεευθαίγοντο δὲ αὶ εἰς (ἄν; εἴ λω- 

“ς πξασσειν “ϊ αὐλὸν. " χαὴ ζι δὲ οὕτως: 

ἐλϑυϑέρωσίν τε “ὃ ὑπιορήτο ἰὐξις " καὶ “πο- 

ἫΣ τ ᾿ Ἡρρχρὴρ ἐν ΠΣ Ὁ ὑόν Ὁ ραν ΚΘ ΡΣ 
Ξ- εἰἰς » Κὰ οἵϊε ἀαςοδάέ που! υϊςαιά Δέτεαν, ἔν ζιομπρμηον, Ὁ Ὁ πὸ ἰὴ 

γῃ οαπι ἠξατιιοο: ντότοβ 40 οὐίῃς-ὀ κϑυτεργάσωνται. δλλ᾽ εἰσ ὡς σγξεῖὲ ἢ εἷλω-- 

ἀογαητ ποῦς οὐρα ἐοἰρίοςν ΠΩ σας τῶν ῥιηνυταῖς τισὶ ταφεύσομτες, ἠξίωξ γεῳ τ 

ἯὮ τεσόν τί ποιῷ εἰς αὐγὲν" γοώνϑροι τῶ ζσπῳ ᾧτῷ εἰῴϑοχσιν ἐς σφαὶ ἐὐζφις, μὴ ὰ- 

“« Τὸν βαοϊλέα δρᾶσαι Ὑτι τὴ κακὸν δὸ- 
λογότι. αὶ μίὼ ἐκ ἰὦ βασιλδὺς εἰ» ὅη-- 

ὥπος. “Ο᾽ Ἐπεῖτα δίανορα ξάμδρος Ἰχού- 
ἐκάσι δηλόνότι. ὁ λόγοις δίανραξά,δμος, 

ἥπι δίᾳκρεσεδμος ὃ χατηγοδίαν. Ὑ1|ε- 
εἰ αὐτῶν} ἀατηλορημμάτων. δ τέ- 
ὕοιξ τὰ τὸ βασιλείῳ ὅντα ΤῊ ρα κλείδης ἐδ 
ἰώ, « Ἐντῷ παρόντι 1 καιῥῳ δηλονότι. 
ζ᾽ τὸν Δεωνίδου Ἵ ἔξ ὁ Λεωνί δὴς ὁ ἐν 

τ΄ ϑιρμοπύλαις ἀξιντί δε ΧὩ) Δ  μηδικᾷ 

ἢ Ανεψιὸς ὠΥΨ Πλεισαίρχου. Ὁ Ὑπ- 
ψίας δὲ πολλας πα ῥέϊχε 1 δῇ, τὸ μὴ ςέργᾷν 
Τῆς λακων "κοῖς νόμοις Ὧις παροῦσι, Ὧϊς 

ἤθεσι “ λακώνων, ἐἰ Εξεδεδ᾽ήτήτο]ξξω 
ΔΑ λαχων κῶν δυντᾶτο ἠόμων. κ Ἐπὶ 
ἢ ποίποδὰα Ἰόκ. ἐν ᾧ ἐμαντεύετο ὁ Ἀπόλλων, 

αν ἕτερόν τιήα., ὃν ἔλαξον ὁ] ῥωμαΐων 
βάσιλζς ὁ μετεφηλαν 52} τὶν ἱπσποδρό- 
μῶν “ἢ βυζωντίέ,. χα Ἐξοώλαψαν)οξοι: 
εὐξωτις ἀγύλειγαν. Μμ ̓Εν ζυτω κα- ; 

ϑεφήκει 7ἐν 7) κατηγορίᾳ ὃ μινδισχιξ. ἀπ 
λέΓχθη γὲ μὴ ἐμμένειν πὶς ἤϑεσι δἔλα.-- 

κεδαημκο ων. ν Παρόμῥνον Ἰπῳ ἐμή φι σειῷ, 

λογότι. ζ Τῇ παρούσῃ! δγανεἰᾳ Ἰλεί-- 
σε Π ὦ, 

τὰς. Ἀ ἢ 7 Ν 
αὐτὶ τὸ ῶρ. πὸ Καὶ πιλπείαν } αὐτο: 

7 ἰ ᾿ "» 

γομίίον. ρ Καὶ τὸὶ παν ξυίκατεργά» 
" ν᾿ ἢ ἃ, , ᾽, ᾿ “ 

σωνταμ 1 κατα τὴς αποίρτης. ἤχραυ ΤΥ 

Ῥω ἑωιδισμόγε, 

ΕΝ 

-σ! 

ῃ 

ὁ Καὶ [ὦ δὲ οὕτω 75) δὲ. 

᾿ ἐφύλεν 



χεῖς τῇ αἰδὶ αἰδρὸς ασαρτιάτου, αἴδυ ἐς Ἃ 

γαμιφισξητἥτων πεκ ῥιηξίων, βουλδῦσαὶ τί 

αἰήχεφον" πρίν γε δὲ ἀδρῖς, ὡς λέγεται ὁ 

μέλλων “Φὲ τελδυταίας βασιλᾷ θδιςοὶ 

λας πσδὲς Ἀρταξαζον χομαφν," αἰὐήρ Ξρ5 

λιος, παι δικϑὺ ποτε ὧν αὐτι χαὴ πιφῦτα- 

ἧος ἐχείγῳ, μηνυτὴς γίγνεται" δείσας χτ' ὠ»-- 

θύμισίν να ὃτι οὐείείς πὼ ΝΜ πσο9 ἑαυτοῖ 

ἀγϊέλων " πάλιν αἰ φίκετο" 'χάι ποιη- 

σεμϑμος σφραγίδευ, ἵνα, ζω “ψευοϑῆ ἃ δὸ- 

δ ἢ καὶ ἐχεῖνος μετα θάψαι πὶ αἰτήσῃ, 

μὴ λιγνῶ,λύφζις φχιςολαῤ᾽ ὧν αἷς ὑπο- 

γοήσεις ὶ τοιᾶγτον ασϑόσεπεςά λϑαὶ, ̓χαὶ αὐὖ- 

τὸν δὗρεν ἐπεγραμμένον κτείνᾷν, τόδὲ δὴ (ὃ 

ἔφοροι, δείξαντος εἰστεῖ (αὶ γράμματα, 

μάλλον υϑὺ Ἐχίςευᾷ, αὐτήκοοι ἢ Θυληθέν-- 

στες ἔτι “δυέοϑαι ἀυτιῖ ΠΙκυσϑρίουτὶ λέγον-: 

τς, αἰπὸ ποδοασκϑυῆς ὃ αἰρρώπου ἴλι ταὶ- 

νάρϑν ἱχέτου οἰ χουϑρξι, αὶ σκυνησοι »ϑρμδ δὲι-: 

πλίω φΦεαγκατι κριλύξην - ἐς ωῷ ἢ 

Β 

τε ἐφόρων εὐ Θοίωας ἔχρυψε, καὶ Παυσα- ς 

νίου ὡς αὐτὸν ἐλϑύντος, χαὶ ἐρωτῶντος τἰωὼ 

πσοόφασιν “ὃ ἱκετείας, ἤαϑον» πόύτα σα- 

φαΐ, αἰτίωμνϑμου τῷ αὐ,ϑιρώπου ζ τεαἷὲ 

εἰυτεὶ »γθάφέντα ,χαὶ ζάλλα ᾿ποφαίνοντος 

καϑ' ἵἕχαφον, ὡς σϑοϊὲν πούποτε αὐτὸν ἐν 

“ῦϑϑς βασιλέα ϑζκκονίαις" οὐ Βα δα λοιτ, : 

Α αυοϑιιμηϑείη σγ᾿ εν ἴσῳ ζοῖς πολλοῖς ΤΡ 

δύρωχόνων Σισυθευνφν" κἀάχείνυ αὐτά τε ωὗ- 

τα ξιωυομολοηγϑιῶτος, χαὴ αὐξὶ τῷ “ἰόντος 

Οἶκ ἐωΐντος ἐργίζεοϑα;, δυνιὰ πίοιν ἐκ τῷ Ὁ 
ἱερφί διδόντος τῆς αἰαςάσεως, χα ἀξιοιῶ- 

τὸς ὡς ζάχιςα πορϑυεα ῖ, μὴ τὰ πδᾳσ- 
σύνϑνα Δἰακωλύφ. ἀχούσθμτες ἢ) “ἀκρι» 

(ὠς, τότε »νϑὲ ἀπῆλϑον (ὦ ἔφοροι" βε-ἷ 
ξαϊως δὲ ἤδη εἰδότες, οὖν τῇ πόλᾳ τίωὐ ξύλ! 
ληψεν ᾿ἐποιᾶντο." λέγεται δ) αὐτὸν υϑιηοντα 

ξυλληφ σεαϑοῦ οὖν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς »ϑρ Ἢ ἐφό-. 
Ῥὼν τὸ πορόσωττον προσιόντος εἷς εἶδε, γνγώγαι 

ὙΒΝΟΥΙῚ ΗΙ δΤ. 
Ιετες εἴς αά " «14 ἄς νΊ ΓΟ δρᾶζ- πῦξ ον, μας ̓ μμεὴ 

τίατα » αιιοά ἱποπιςηάαδι!ς ἢτ, ΠΟ κο ςρ δις, πάθον- 
᾿πἀυιθίτατὶς ἐη 41 οἰϊς, ἀςοογη 4 πη. ἐν ἦα αἱ ἐπι- 

δΡηιαυαπι Βὸς βογοῖ., αιιάαπὶ Ἡ δγα Π Κη: 
(νε [αστυσγχαὶ ροίς πα δά ΓΕΘ ΈΠΩ Ἰς, πιά με σάτα 

{Ὀτῖρτᾶς ορ πος εἴας δά Αὐταδᾶ- ΜΟΎ ΜΈΝΩΝ 

Ζα ΠῚ ΡΟΓαταταϑ» νἹΓ ΑὙΡΊΠΠ5; δὲ ἃΣ τν δεοῤβηφα ψοτ ϑθρ; 

Ἰιχααπάο ἱρῆιι ἀπηαῆιϊς» Ἰἀξηχαιις ὁ Ῥοπες φυϊάᾶῳ 
1Π| ΒΕ 4οἰΠληλιις» δά οος ἱπἀἰο ΠῚ μά ἐὔδηλμκε τὶ ἴς 

ἀοταϊίτ: τοστας ἐχ αυδλάαπη 4015 φαιάξ δὶς οἧς ἀὰ» 

πιὶ σορίτατίοπο, ὃ 4 ΠΟΠΊΟ ΡΓΟΥ- φεράν ἀθηςονξάσ, 

{5 τεάϊγος {προυούαπη παητῖο- παν 
τατα : αἰπητυϊατόσας ΠρῚΠ10, (ἢς; 
ἢ ἄεςξορτας οἴον ὁρίπίοπε, αἷς ἢ-ὶ 
4 {Π|- “το ίογ!δὶ ροιτυ]ατεύαρπος- " 
(τογοῦ (ο] αἷς ἐρ το ]45, ὁπ ἀπῖθ 15» 4 Τὰ φαϊδας ἤι- 
Ῥγοας (ριοαἰλτιγ, δ αἰϊαι!ά ταῖς ἐτέμαν τχον ἡ 
αὐἰκτοθαταγ: ἱπαςηΐταις {ΓΙΡτ ΠῚ κερὰ δ, (ὰ πος 
νεὶρίς οςοἰάοξεζατ. δεῦ αυοία ᾿ 
Βης οἰξεμῆς, ΟΡ Βοτὶ νομ απο πα 5 ἐριειβεεοι, ΚΝ 
ΜΠ φαίάοπι ογοάίάογαπε », {π|5 τας Ηος ετίαπν ἰπ εἰς 
πίοι ααγίθας ρέμμα Ῥαμίδηίαπι ἴδτριωπο ἱπιυιομῖε, 

ς ᾿ Στοὺς γείς ἱπτετῆςοτεῖ, 
φιιάϊγο νοϊπογιητ, “μος ΠΟΠΊΪΠΙβ .. γε ρει αδοσς. 
τηλοπίπαήηοητο» νὰ ἰρεοῖς {ἀρΡΡ}- παείοηξ μυίας ἢσ 
εἰς αά Ὑαπατγιπὶ νοπίγοῖ: σοπῆῖσιι- 
δίδαιις ΙΔτίδυ!ο ἀμπρῃςὶ (ορίὸ ἀ τ 
οἸυΐο» ψφιοίάατπι οχ Ἑρῃουῖς 4015 
ζοπάϊτ. Οὐὸ᾽ 4υιπη δά Ποπημλοτη 
Ραυίαπίας νοι ἡοτ,»οαιήζπχηας ὁὉ- 
{εοτατίοῃ!ς (οἰ οἰτγοταΡ᾽απὲ οπι- 
πἰὰ σοσρῃοπεγαης 1110 πὴ} ἱΠ ει σα α ἐκ μέση ἀπδαι 

(μσο φοα ἀς {δ (ογέρτα οἴδοητ » τα!ηι ζωόζκνν με. Ὁ 
τοξογεητο πη ρα» δὲ (ς, αεπι πα η  Ὡυὸδά πυπαιᾷ 
4υληι πα αἰ τογης ααα δά Γορε ρογ- τὰ τἰβύμερον γε. 
ἀπούοητ ἀπ δίταπι νοϊαμἴοι ντα- δε ἠη ἀἰίετίποιν 
τπεῃ δος ποῦοῦς ῥά οὔτε ἀϊ- ν]] πὶ ςοηϊοοἰδε, 

δὴ Ῥαυαιο ΣΕ νυααεπηδάπγο ἀιτην Ρουπηυπη εἴξες, 
ΡΓοτος τι ἐΠτρογίγοῖ, το Ἦσος εχιβέπιαευ9. φαῖ 
Ἰρίᾷ εὐ βέοητς» ὃς ἱπηργαίοπτίαγατη ἰμχεὸ ας πιυὶ ας, 
ποι ἤπεμτς ᾿γαίοὶ (68 β4επι ροῦ τὲ πὐοίδει σήθασα 

Μυτκατὶ γε! αεὶ 

Ρίεχ «ἡ Ταπατᾶ 
ςοπξωρογαῖ,» ἐχοία 
τατάτη: ἐορυγιος 
απ ἀμρ οι ίσρτα 
ἀμο!υ απα»ἰῃ αυα 
εχ ὁρβογίϑ φυοί- 
ἄλλην ἀρίςοπάεγας 
ἤοοαι πἰοχσκδυὴν 

Ηἰς ΠἸτοτὶς ΡΟ 4υς ἰπ εἰς (δωρεᾶς 

ΤῊ 5.» 41| ρ- ὁ 

ἷ 
᾿ 

Ἷ ' 
᾿ 
δ 

δι’ ταπγοη ἀΐρηιϑ,.. 

τοί. Κ εἰν Ετταν 

ἐρίαπι τόρ! τὰ ἄαπες ἔτιες (Α] τίς, πποπὶ εἰοδτὰς εἰῖξε, 
4υΐγε- ἃς οτᾶτε νι ψιᾷ γεἰοεἰδηπνε ροῦρο- ΦΟῈ 

Ηχο χυιπι ἀπ ρεῆτοῦ διμ ηἴςητ ἐ- ὁ τρί τοπυρῖου 
ῬΒου αἱ ογαπῸρ[απέᾳ; γεν σοπτ- ᾿ 
Ῥαΐδπι Παρ ητεϑ σοπιργεπ ει ἄθῃ 
ἄππι Ῥαιήδηίαπι ἢ. γσδε συζδθε-, 
γαητ Οἱ] χαιπῖι ᾿απν σοι ργοποι- 
ἀοηάιις εἴϊοτ, οοίροξτο ἢν γα γι 
ὁρδοτζοσᾶ ναϊτα ν ἔσταν ἔπε Πςχἶο. ὁ 

᾿ 

« Ταὶ τιλϑυταίας ] δῆλον ὅτι χαὶ ἄλλας 

᾿ἀπίςηλεν. β΄ Ανδρ αρλίλιος Ἰάνὲς κύ- 
ον, ζινὲς ἐθγικὸν, ἐπὸ πόλεως ϑεάκης" 
ὅτ ἄμεινον. Ὑ Παιδικαὶ πυτὲ τὸ σα)-- 

ὥιχά, ὀξυτένως, ἐδίτερον πληϑυνπικόν. ':- 

πιδέπνες ὅ)) ἀγαθοῦ ἔρωτες, ινὲς δὲ ὅ)) 
αἰδφοδ λαμζάν εἰσι. παι δικαὶ, αὐτὶ τῷ ἐ-. 
μιόρδμος ἐδγα ῤῥειν τὸ γὺ πιρύτῳτες ὧν. 

δ' Πάλιν ἀφίκενν] ἐπανῆλθεν ε Καὶ 
αὔρα πο "σάϑμος Ἰαν πὶ τῇ ὁμοίαν ποιησά- 
αϑμος ὁ αργίλιος. ζ Ἡ καὶ ἐκεῖνος} 
ἐκῶνος ὁ ἸΠαυσονίας. ἡ Καὶ αὐτὴν 

δεν} ὡσανεὶ ἔλεγῳ, δῆρε τῶτο ἀλυϑὲς ὃ 

ὑπενόᾳ γεγράφϑωυ. 3,» Απὸ ωὐρᾳσκδυῆς 
ἢ αἰϑρώπου 1 ὑπὸ σιωϑύήματος τῇ δ ργι-- 
λίψε. 4“ Διακόνίαις αὐ δα (θέον 1 τοῖς 

ἀγελίαις ταῖς ἄλλαις δία αλλσι. ᾿ ΒΑ- 
ῳ 
τ 

εαθάλοιτο 1 αὐϑδαξόλως κατηγρρήσφεν. 
ἡ ὑαέηϊως δίακονήσίε. λ Τροτ 
ϑιίη δὲ ἐν ἀρωνεία τὸ φερτιμηϑίῤῃ αὐ 

χεκτεῶν μ' Ακριζως)αληϑῶς. ν ἘΠ΄ 
ποιὅντο 1 ἔμκελλον ποιήσην. ποιῆσαι ἐξούι, 
λοντο, ξ΄ Λέγεται δ), αὐπὶν} τὸν Παφ' 
σαγίαγι ὦ ῇ 

»". 

)} 

ἄληιθ 
τευ πὸ χα αρδάα οβἤξης μπηροάϊγος. Τιγροπάὶ ἐηρμράοοῦ 



ῬΕΒΕΚ νεῖν ς 
48 στρεία πομίοῦ, αἰτογό ας 1 τὰ- 
οἶτο παζϊα οἱ δε ΘΠ] ουτία ον ἤρηΐ- 
Βελπτς» [ἢ τοπηρ τη Ρφάαφς ΟΠ Α]- 
οἱσξα ἴς ργοσιρυῆο, ςυτίηας εἄ- 
τογοϑ ρυ απ  Ηὔς, γα δαζοηι ἴῃ νἱ- 
οἰαοέδαυῃτ ἢ ξαΐας α'ἀἰσυίαηι1η- 

ἃ Νε ὧδ ἀϊοα- βγεῖίας, πὸ ἀϊο ἀρος αΠ ρογο- 
βοῆς Ἰαρότατετ, (ς τα γ» αοἰτν 5ταιπγηιίς 4αἱ Ἰηΐο- 
"δ φοπείης δας. ΠῚ οἰ σλτας δἀξιογιητ. "ΤΌΠΙ ἀδμι δυτοπὶ ἴῃ Ρταίοη- " ᾿ ᾿ 
τα υϊάοπιτατα!- ἄδτο, τοόξο απ ἀϊσι]α:, οδγαξίαιςε 
8 [πη ἱπίεαματί; ἐχγγυγ]ς , 1 Π| ἱπτας ἀροῶτοιη δ ἴῃ - 
Ῥοδοε το στο έεχίας τοἀμόέιν. οαϊξοάϊεητος αἷ- 
ῥκέτηοε ἐπ τες αὰς ΟὈἤΠάοῆτεβ. ἔληγε οχρασπαιο- 
4.“πάο 9 θεί βεηίε- (γγε, Ἐχπ), φυπητ ἴλπι Ὁβήστιισιις 
γηονροῖ, Ὁ. ΠῚ ᾿ ν 
ἀἤεσαι ρορκετίας. Δ ΛΠΛΔτη εἴτ» ργουτίς ἢ οθ δι η 
Α αὐηνάν ἠδλῥῳ πάϊςυἷα» νθὲ ςορποιϊείμητν» ὃ πὸ 

δῇ δεριοιαίωης, ἐἄασαης δάμιϊε (ρίγατνεοπυ : 4} ο- 
᾿ιδι ἀυυπν εαπὶ ἰη- ἀέξει) ςξοπτίπὸ οΧρίγαις, Εἰπ- 
ἕως εξ οδίογααίς ἐς ἀ γ ξοῇλτιη. (πιο 4 ποχίϊ 
{πιο ἔοτδις5 ὁ8- ; : 
ρα δὶς, ἴῃ οα η- [0]6ΠὉ) ἀεϊςἐξαιτί εγαπεν [ς ροίξοα 
εἰαίδγαηε» ἀέφως γ ΗΠ} οἵδ ΔΙίσα δ] ἰη ργορίπααο ἀς- 
᾿ἀτακορνὰβ , ἴθάες, δεά ἄξας αὶ εἰξἀριιὰ [)ς- 
4 ἴῃ Οκχλάαπ. ΡΠΟ5 » οὐγασα!ίηχ ροίξεα τοάάιάϊτ 
Θκοά ε{, ὀστατήτε 1 ἀφο ἀπγηοη ς γε (δρυ]ογιιη. εὸ 
ἜΣ ὦ τγδῃβξογγοητ δὶ ἀςος τι, (8 ηὕς 
τ Ψεί ἔπ ἐιαὶ γε- ἥτις οἵδ “λῃτς ἔλη 61; γτ ἰαριάςς 11- 
ΩΝ τοτϑ ἱΠ ΟΠ ἀςοἰαγδητ) ας το ]υδηι 

ΡῬίαου! δάπηπῆςης ; ἄϊιο ρέο νηὸ 
φοΥρού ΒΑ] Ϊλάϊ ΟΒαϊεία σα τεάέε- 
τοῦτ. Οοά δι ἐκσεγιιητ,ἀπλιιις ΟΣ 
ατς [Ἰλταῖβ ρύο Ραυίδηίΐα σοπίςογα- 

᾿ τἰ5, 4 Αἰπεπιεηίος ἰρίτυ τα ]παπα 
ὸ τς ἀευάσοσας Ρίασαϊαπι ἐμά! ςαῇοτ, 

γἱοῆιπι ἐχορογιας ἃ 1 λοζάσπιο- 
ἩΪ15 ΠΠ 4 Δηγοιογί. Αἱ 111» πῆς δά 
Ατβοπίεπίος Ἰορατίς,, ὙΠεμΗΐο- 
«ἴεπι εἰαίάοτη. συΐ5 Ραυηΐαπν 
Ῥτοάιτοη 5 ̓Ππλ]λπτααὺὸά οὐ 

λδιῖς εἰζοα Ραιαηίδηι ργοθατίο- 
εἶδα» Ροϊιυ!άπταυε εἰ ἄς ΠῚ εἰιπι 
αἴποι {ρρ] τοῖς. ΠῚ ΕΠ ἄστη νεγθὶς μα- 

; Βεητος» (ογαῖ οπίηλ Ὑ ΒΕ οοΪος 
“κὶ νυσῖα ρυΐ τις τεχτούσιβαρια Αὐροβ νἱτα ἀροἢ5» 

Ῥεῖ οἤτγαοί πᾶ. 8. ῥοῦ ςἀτοξᾷ ΡοΪορομπηοίϊεη σοη1- 
| τῆξαζο (ο]τιι5) πλήττιης ν πὰ εἰΠ 

᾿ς 9ΞΒΙΝ 

᾿ 

σοι ϑρου,χαὶ δὴ χωσθμτος δὐγοίᾳ ,αὐδὸς Ὁ 
ἵξρϑν τῆς γα λκιοίκου " χωρῆσαι δρόμῳ; γϑὴ 
σπαξοκοταφυγεῖν" δ ὃ ἐγζεὶ Ὁ πέρϑμος." χαὶ 
ἐς οἰκήμῳ οὐ μέγα, ὃ κὸπῷ ἱερϑ,, ̓ ἐσεέλθαν) 
ν᾿ ΝΥ, . Ἔα ἀν ὟΝ ἀμ, ἡ ἵγα κῃ ὑπτάθριος (δε λα πωρ9ίη, ἡσύγαζεν, 
οἱ δὲ, τοχϑβαυτίκα μϑβ ὑςέρησορ τῇ διωξ4- 
" τὰ ἂν τὰ χῶν ΠῚ) Δ, 2 Ἵ 
ΑΖ ὃ πότο,σ τε οἰκήματος Τ' οοοῷον ἐφῴ- 

λον, ἢ αὶ θύρας," ἔνδον ὄντα πηρύσομτες 
τ Ψ “- ἢ ᾽ ᾽ ᾿ ᾿ ς 

αὐτὸν; "ἃ ἀπολαιοντὲς εἰσω; ἀτὶ ὠχοδδιυ5 
Β σὸν. παδϑςκὰϑεζουϑμοΐπε, ἐξεπολιόρχηῷ 

λιμῷ. κὐ χεέλλοντος ἀστοὶ σποψυχῳ , ὥς 
εἶχέν. φ᾿ ᾧ υὐκήνιατι "ααϑορϑιοι, ὀξαηγϑυσὶν 

ὧλ δ ἐερϑ ἐτί ἐμυπγον ὄγτᾶι.χὴ δξα θεὶς, ὠπεΞ 

ϑανε αὐ δα γοδικοὶ, ὶ αὐτὸν" ἐμέλλυσθρ ἕ᾽ 
λὲς Τ' καὶ ἰδδ, δεν ζοις κακούρίῳς ἐμξαλ 

λᾷν ἐϊωθφ-ἔπειτὰ ἔδοξέ “πλησίον που χα 
ρ΄ ξα,.ὁ 5 γεὸς "δ ον δελφοῖς "τὸν τε ταφοῦ 
ὕςερον ἔγφησε ζοις λφκεδοαι μονίοις ῥά τενεγ: 

κεν δ ὧρ ἀπέθανε, (ᾧ νιω κεῖται " εν τω; 

᾿ ασεϑτερδρμίσμαῖι ὃ γραφῇ φῆλαι δηλβοι) 
ὡς ἀγος ἀΐδις ὃν Ὁ πετυραγμένον, δύο σὺ 
μιοῦτα αἰθ᾽ ἑνὸς τῇ γαλχιοίκῳ δἰιποδὸεεῦαι οἱ 
ἢ, ποιησείψϑροι γα λκοιῶ αἰδριαύτως δύο, ὡσ 
αὐτὶ ΤΙαοσανῖε αἰέξθὰ ᾧ, 4 5). αὐληγαγοι, οἷο 
ὦ τῷ 965 ἀγὸς κρίναντος, αὐτεπέτα ξαν τοῖς 
λακεδοημονίοίς ἐλ᾿αύγᾷν αὐτὸ. '" τῷ 5 με δ 
σμϑ πὸ Γ αὐυσανίῃ λοακεδοι μόγιοι, ωρέσξᾳς 
πρέψαντες ρα ποὺς ἀϑηναίϑς, Σιωεπη- 

ὲ ς 

“ἰῶντο ξ “ἦν Θερμμςοχλέα, ἐς θῦρασκον εὐχ' 

" Μράο ἐξηζετίτ, γε βοπιροζογαητοχ τὺ “ἦμ κὐθὶ Παυσανίαν ἐλέξχων " ἠξίοιμ τὸ 
τοῖς αὐζις χολόζεοϑαι αὐτὸν. οἱ ϑὲ͵ τέιεϑ έν. 

Ἔ δ ως αἷς ἪΝ } 

τῆς (ἔωχε ὃ ὠς ρακισμκένγος χα ἔχων δία- 
τὸρ μϑὲ ὧν ἀργ4, Ἐχεφοιτῶν δὲ χαὶ ἐς τίω 

ὥλλῶν πέλοποννησον ) πέμποισι «(1 δι 
. ΄ ς, 4 3, 

λοίχεδοημονιών ἑτοίμων ἴγτων ξεω διώκειν, 

Τιλςεάαπηοη β.» λά {ΠΠππὶ ἤηγμ] ρος ιοπάηγ ρα αείς » ηποίΔπι οοίην πα ιϊἀλτίθν 

ὅθ. 

Ἀ τὸφ᾿ ᾧὶ ἐχώρψ" ὀιροὺ ὃ εδύματη ἰφανξ γε: 

« Ἐφ᾿ ᾧ ἐχώρει Ἰοῦ χκραν. β' Αν»ον 

δὲ]έφόρν δ; ονότι,εἰφαν ἧς νϑύσαντῆς, ὅς-- 

“ἰς ἰὦ φίλος το Τ'αυσεινίᾳ. Ὑ Χωρῆσαι 

δρόμῳ Ἰλέγετω τὸν Παυσανίαν. δ᾽ αὶ 
ἐς οἴκημα ἐ μέγα 1 φασὶ γὸ ὅτι ἰωϊκᾳ ἔ- 

φοαξαν κατ᾿ ἀυτά τὲ οἴκημα, ἡ μήτηρ αὐ- 
τῷ Αλκιϑέα ππρφότη λί2ον ἐπέθηκε. τοιαῦ-- 

᾿ 78) γ αἱ κακανικαὶ γιυναϊκες τεκμήριον ὃ 
᾿ ἥζτο Τῇ μισοτύ ροίννόις Τῇ πιῤλάκωνας. 

4 Τοπαρασέκα δὲ Ῥγριω, ΚΤ τὸ ἐγεςτύς. 
ζ  σέρυσαν Ἰέ δ οσδεναν,ἥγα δεν μὴ ἀ- 
σιζήσωαν. ἑτέρῳ ἃ ὑϑὴῳ ἡἠσέξιηδειν, ἐν ἱερῳῇ 

ἀὀτὸν πολ θῤκήστωτες, ἡ Ἑνδον ὄντα τῇ- 

ρήσουτεᾷ } οἴξήίει γὸ εἰς τὸ ἱερὸν πολλάκις. 
9᾽ Καὶ ἀπβλαξοντες ἔσω 1 μονώσαντες, 
“ἰρχέήρξαντες. 4 Απωῳκοδόμμστω Ἰτειχί-: 
σείντες τας ϑύῤοις ἀπέφοοξαν. κ᾿ Ἐμέλ- 
λίσεω εὶς δύο ἔτεμον: Χαὶ Ἐς ἃ καιάδαν] 

ἐμβαλᾶν δηλον ὅτι, τό πος ὁ κα μα δὰς ὁρω-- 
ρυγμένος ἐν λαχφὸν εκῆ, ὅπὸν τοις κακούρ-- 
γρῖρ εἰώϑασι ῥιπῇ γ. μὲ Πελησίόν' ποὺ ἢ τὸ 
καμάδου. ν΄ Ο ἐν δελφόϊς 1 ὁ Απέλλων, 
ξ Τόν τε τάφον Ἶτὸ σῶμα. ο΄ Ἐν τῷ Ζθ9- 
περϑρίσμιάσι ] ὧν τῷ ὠἰρπτυλαίῳ. . δῦν 

συδικαυτα } τουτές! δὺ δ᾽ ἐφύροις δ ηοϑανῶἤ 
αὖτ᾽ ἀυτῷ. οἱ δὲ ἐσοφίσανπ ποιὰ αὐδρναΐ-- 
τας. ἄλλως. αὐ ν ἐγὲς σώματος τὶ ΒΡ αυσα-ὶ 
γίου δύο ςἠχάς [ Ῥαυσανΐου αἰέϑηκαν. 

,» Τοῦ δὲ μολ)δυσλιοδ “ὦ Παυσανίου Ὑποίρ-- 
ἔκῥασις, δὶ τὸ ἀκόλουϑα 7) ζαῦτε τῳ χτ' 
Παυσευίαν. οὐδὲν γὰ ἴαῦτα “σεὺς τὸ ἀγὸς ) 
συμξάλλετω,; σ᾽ Ῥτυλὶ γὸ ὠορακιο 
σχκένος δι, τὸ φρόνήμα ὃ εἶχεν ὁ Θεμιςο-ὶ 
κλῆς αἷἴοὶ τὴς σαλαιῶνες » οβωςροκίοϑη 
ὑσὺ ἀϑίωαίων,ἵγα τὸ φρόνημα, ἀντι κάτ 

ϑελωστῇ «᾿ } 

ἱν ἩΣν 

' ΟΣ τὸ 

2, καϊδο 
φυ) 9 

λιστῶ 

τ ϑὐτὼ 
σαρέφυ 



ϑο 
αἰϑρας" οἷς εἴρητο αἴ γᾷν ὅπου αὐ 

σιν. ὁ δὲ ΘΘεμιφοκλιῆς πσδοαιόϑόμϑρος φϑυγὴ 
ἐκ πελοποιγήσου ἐς χέρκυραν, ὧν " αὐτῶν 

δὐεργέτης. δεδιέναι ἢ φασκόντων “ἥν κερχυς 

[ων ἔχήν αὐτὸν, ὥςτε λαχεδαι μογίοις χαὴ 

ἀϑνναίοις ἐπειϑεὰζ, "δχκκομίζεται ὑοῦ 
«αὐδῶ "ἐς τίωυ ἤπειρον τίω κατὸρμτικρυ. χαὴ 

διωχόμϑμος “ἰ πὸ ἢ! ττσϑοτετα γμένων,' ΧΤ' 

πύςν οἷ χωροίη, αὐα [κα ζεται κα ταί τί αἰπο- 

δον πο ροἱ Αδοκητον Τ᾿ μολϑοσῶν βασιλέα, 

ἔγτα αὐτο ἦ οὐ φίλον," καιτα λῦσε. χαὶ ὁμϑὺ 

οὔκ ἔτυχεν Ἐχιδυρδμ"" ὁ δὲ, τὴς γοωναγκὸς 

ἱχέτης ἄμονϑρος, δὲδιώσκεται αἰ το΄ αὐτῆς. 

“ἂν παῆδα σῴφων λαξων καϑιζεεϑαι Ἐχὴ 
τί ἑςίαν. χαὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕξερον τοῦ 

Αδμρου, δυιλοῖ τε ὃς 761, 'χαὶ Οὐκ ἀξιοῖ, 

"εἴτι ἄρᾳ αὐτὸς αὐτεῖπεν " ἀυτῳ αἰ ϑίωωαίων 

δεορϑύῳ, φϑύχοντα τικιϑρᾷαϑαι." κὴ γὸ αὐ 
αἰτυ᾿ ἐχείνου πολλῷ ἀοϑενεςξέρου ον τὸ 

“ϑρόντι κα κῶς πον" γρναῖον δὲ δὴ τοις ὁ- 

μοίοις “δἰτὸ τῷ ἴσου Ὡιμωρᾷαϑαι. " χα ἅμα, 

αὐτὸς νϑῥ᾽ ἐχείνω " χρείας Ἱμὸς, καὶ ον ἐς 

ὃ σῶμᾳ σωζεαϑαν, “γανδιω,ϑέεδαι. "ἐχεῖνον 

δ[᾽ αἱ, εἰ ἐκ δοίη " αὐτὸν (εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν " καὴ 
ἐφ᾽ ᾧ διωκεταν )σωτνηείας αὐ Ὁ ψυχῆ" πο- 

φερῆσαι. ὁ δὲ, ἀκούσεις, αὐΐφησί τε αὐτὸν κ(Τ' 
τῷ ἑαυτῷ ἁέος͵" ὡς χαὶ ἔχων αὐηὸν ἐκα- 

ϑέζετο, χαὶ μέγεςον ζῶ ἱκετευμα, τῷτο" χρὴ 

ὕςερον υὶ πολλῷ ζοις τε λακεδαιμονίοις χαὶ 

εἰ9»;:α[οις ἐλϑούσι, ᾿ὰ πολλαὶ εἰπούσιν, Ούκ᾿ 

ὧχ δίδωσιν, δλλ᾽ ὐπυςελὰά, βουλέμϑιον ὡς Ὁ. 

βασιλέα πορδυϑῆναι, Ἐχὶ πίω ἑτέφαν ϑώ- 

λαοσαν πε," ἐς πύδυαν Ἔ Αλεξαΐδρου. 

ἐν ὁλκχαδὸς τυχῶν αἰα θνϑρυς ἐπ᾿ ἰωνίας, 
ΝᾺ ᾿ ᾿ νι φῳ, ὅδε Δ 4 

χα ἔχιξας, κα ζα φέρετω χεβόνι ἐς ὃ ἐ- 

“ϑίωαίων φρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρχει ναάξον' 

ΤῊΉΝΟΥΌΣΤΙ 
χω- ἃ 

ὈΨΈ 5, 
νὰ αὐδυςοῖεης νδιοαπαύίς εὔτῃ 
παρ οἰςεχόταγ. Ὑ ποσἴος]ος; τεπὶ 
Ῥγαίςπτίςης » οχ Ρεϊοροπηείο ἐπ 
ΟΟγογταπι» 410 ἄς ρορυϊο δεηὲ 
πιεχῖτας ἐγ υργοβιρὶς. ΠΠς νοτετ (ς 
ἀϊσεητῖθυς ἐαπὶαριά (ας Βαδεσωντ- 
Ῥοῖς  ἀςεἀατποπίος Ατμεηὶοηίείς- 
4ις Βοίϊτος Βὰς ἀς ςαυία ΒαδίταΣί5» 
ἀεάιυξεις δΔΌ εἰς εἰξ ἴῃ ορροΐτατη 
ςοητεητεγη:δὶ ρου εαπεητίδι5 1ἰς 
υΐδυς πος πηδηάατιπι οτατν "δὰ 
τατηοσοπὶ αιόπαπιη ἱγεῖ» σοπΊρα]- 
(ὡς οἵξ ργα ἱπσοῖτο ςο ΠΗ , δὰ Αἀ- 
τλεῖαπη Μοϊ]οῆοτιπι τορεπλ» πο 
ΠΡὲὶ Βεμειοίαπη, ἀϊποστογς. 15 ταπι 
(οττὸ ἄοπιο αθεσαῖ : (εξ4 0 νχούς 
εἶδ» σαὶ {πρρ] σοτα ἔς ργαδιιογατ, ἐ- 
ἀοδιις ντ οογαπι τηρτο Π]ῖῸ ἀριά 
ἰατες ἰςδεγοῖ, ποι τὰ πλαΐτο ρόϊεσο- 
ποτίο Αἄτηεῖο ἱπάιςαὶς 415 εἴϊοῖ, 
πὸς,» ἤΠχυϊά ἱρίς 11 Ατμοηϊοπἤσπι 
(πρρ]ϊεὶ ςομιγαάχηϊοι,αμπι ες 
σοηίογος ἔαπηοῦς ροσμᾶϑβ ἀς ργοξι- 
σοιδς επἰπι πῃ τγαϊτο ἱπηθες!}}- ᾿ 
Ἰϊογῷ Ὁ 110 ὃ]α αἱ φνὼν ἡϊϊε ἐμῆς βάι ἢ Ἐαζυποἑτί. δς- 

( Πε φιιραίαβο ἐβτατ δεπεγοίαπι αἵδε, 2,4 απ εν εἰοδιγέφε 
«Ραγος ἃ ραγίδας ἐχροῖοτε ν]ο- κἰροτες τα ρατὶ 
πε. Ργχτογοδ ἔς ψαϊάεπῃ 1} ρτὸ «οὐδιδςιε Ἀν: γῶν 
ςοπηπιοάο ἡοάλῃι ΠοΩ ΡΓῸ (Ἀ]11:- ξυπα Υἱο Γο]. 74 εὐ, 

. 2 “52 πῆ 7 4΄ το ἰαδογαητί, ἔς λἀπογίλτιιπη: ᾿ “ὁ μν οριδδαβοο 
{απ νετὸ ἢ τγαἀεγετίααπηι ἀϊχ τος [. 
4ἱ ομ ΠῚ ̓ λνα νῷ ἐναμν ὃς οἢ 
αυδηι σαι 1) (Δ Ππτε ἀπ! γᾶ Ραὶ- 
πιατυγῇ, Η!ς απ! ἀϊτὶ5 Αἀτηετιι5, ἐαΠὰ 
αὐτὴ (00 Β]ο(γε Ἵ]]τιπι τομεης (ςάε- 
δατγογεχῖς, εἱδ ομΐπι ἢος πιαχί- 
τι {πρρ σα ἀ! ροπι5. ΙΝες 1.4- 
οοἀαπηοῃίϊς ΑἰμεπιοπΠρύϊαις Ρο- 
{ἴεὰ ν επί οπτίθις δὲ πλαϊτα τηεπιο- 
ταητί5 τε! ἀἰτοίς 4 ἀϊπιίῆτ, νο]έ- 
τοη] δά τερεπῃ ρΟΓρεγε » ἱτπέγς Ρο- 
ἀεὶ δά αἰτεσαπι πιασονίαας Ργ ἀ- 
Ὡᾶΐῃ πα εγας ΑἸοχαηάτ, [δὲ πα- 
ὉΠΠΊ οπογαγίδη πδέξιι5 σις ἰα 1ο- 
ηἰᾷ ἴτοῦ Βαρεβθδῖιοα σοηήςξί; τεπυ- 
Ῥείξατε ἀεἴδτις εἴτ ἐχεγοίτυση Α- 

“Ῥὰ, Ἐκ πὰ 
δι τφυιάϊ τίοης. 

τῆεπίοπίςηι», αὶ Νάχαπι ουἤάεβαϊ: ἃς τογγίταβ» συ ογηδτοσί ἀρογὶς 5 ἢτ» 

. 4 Οἷς ἄρητο Ἰἐνετέτα λπι. β' Αὐδ ψερ- 
γσης ἐπειδὴ γὸ υὶ σιωωεμείχεσαν οἱ κερκυ-- 
ραϊοε τὴ ἐλλά δι Χτ' ἢ βαρθαρυ, ἀλλὰ «σο- 
φίσαντο ἔμελλον αὐτοὶ αὐελδν οἱ σολεμή- 
σαντες" δ δὲ Θερωικυκλῆς ἐκώλυσε, λέχρν 
4π| εἰ Τὸτο ἡβύηται, καὶ ταὶ μυὴ συμμα χισά-. 

ἣν σας πόλής αὐ ῥωμδυ,, μεῖζον πίθος ἔςαι τὸ 
᾿ ἕλλάδι ἡ αἷῷ ὁ πίρσης αὐτῆς κυραϑύσας ἐ-- 
“εξῆλϑειχαὶ δι τῶτο Γῃ ἀνεργίτης αὐτοῖς. 

Ἵ Διακομίζετω Ἰάγετω. δ' Ἐς Ὦ ἥπει. 
ρὸν τίωὶ καταντικρὺ Ἰτίω ϑεςαρρωτίδα, 
:. Καπὶ πύπν]φήμζω. ζ Οὐφίλο»] 

πέμψαντος τὸῤ ποτε Αδιμότου αἰϑήγαζε αἰοὶ 
συμμαας αἰ τήσεως, ὁ Θεμικοκλὴς αἹέ-- 
πεῖσε ἢ πόλιν μὴ δοῦναι ἀυτῳ βοήϑέαν" ἃ 
δια τῶτο ἐκ (ὦ ἀντῳ φίλος. ἡ Καταλῦ- 

σαι Ἰκαταλῦσαι μδὺ, κυρίως ὅ5) ΔΨ όχου-- 
μδῥων ὅθῃ ἅρματος κατάγάν δὲ, 5} νεώς" 

8. Καὶ ἐκάξιοῖ ] ἐκ ἀξιον νομίζε ἢ ἢ 
Αδιήτε. Ἅ Ἐξ: ἄρ᾽ αὐτὲς ὁ Θεμιςοκλῆς. 
κ Αὐτῳ ἀϑηναίων δεοιϑμῳ Ἰάντω τῳ Αδ'- 
μήτῳ. ἃ Καὶ γὺ αὐ ὑπ᾿ ἐκίνει] ἑξῆς, 
ὑπτ᾿ ἐκείνυ ὦ Αδμόπυ, ἰασὲ πολλῴ ἐκεί- 
γοὺ οἰεϑεγεφέρου πῶς γὺ ὁ τυχὼν ἢ δυςτυ--: 

χρωαῦτα δειώαται πμῳρϑι ὃς. μι Καὶ ἅμωι. 
αὐτὸς } ὁ Θεμικυκλῆς. γν Ἐκείνῳ ] τῷ 
Αδιμμιήτῳ, ξ Χρείας τινὸς Ἰχεείας τινὸς 
ἔξωθεν, καὶ οὐχὶ αἰεὶ ζωῆς καὶ γανάτευ. 

ὁ Ἐκεῖνον σ᾿ αἴ τὸν Αδέμνητον. α' Αὐ- 
χὴν, εἰπῶν 1Σ Θεμιτυκλέα. ρ Καὶ ἐφ᾽ ᾧ] 
δ ἕνεκα. σ᾽ ΑἈποςερῆσαι Ἰϑπὸ κοινῇ τὸ εκ. 
εἰξιοῖ. τ Ὡς καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαϑέζετ.} 
ἀυτῳ τῷ αὐμαπ. ν Καὶ πολλὰ εἰποῦσιν} 
αὐτὶ τῇ ἀπειλήσασιν, φ Ἐς πύδνων ἕως 

γῆς πύδ νας. χ Τίω Αλεξαύήδου) πόλιν 
᾿ δηλονότι, φιλώλίωος. 



ΟΦ ΒΕκΚ 

ὃς φασιποθτγεπι βαρίατ : δι» ἰῇ ἱ- 
ῬῬίαπα ἐεγαοῖ, αἱτ ς ἀϊδέαγαπη ἋΡ {10 
ἀποῖ Ῥεσαηία βογααίο : χεπλοά ει 
αὐτοια οἷα, νε ποπλο αῇτς σοηξο- 
ἄλλ Ὡδαϊρατίοποπλ δαὶ ὌΧεδῖ,, 
φυὸά ἢ ἀοηαϊείςατ, ἀϊρπαπα (ε εἰ. 
στατίατη τε ἀϊτασαπι, Αταας ἴτὰ ἔο- 
οἷς ρα θογηδτοῦ, ὃς απιιπὶ ἀΐεγη ἃῸ 
ποάᾶξεπι ἴῃ (αἶο ἔπρτα ἐχεγοίταπη 
{τεεῆςτε, ροίζεα Ἐρβοίππη τοπαῖε. 
Οὐεπὶ ὙΠεπυοςϊες ΠΡ ογΑ] τοῦ 
Ῥεςσιηία Ργοίςααμτας εξ : (νεπε- 

.σπιητ ομἽΠὶ οἱ Ῥοϊεπιοάμηι δὲ Ατῆε- 
“ Ὅυκ ἐχροσταῖα Ὠ15 ΔΌ ἀπηϊςὶδ»δὲ ΑΥρὶς "σα (πρεγαὰ- 
ἐιετᾶς. Φ.ά. Οἰανε γογλητ.) ὃς σαπὶ αποάλπι πιατίτί- 
Ο᾽ νων ἐχρον- Ω ᾿ ἂὶ 
ἐπε, Ψεὶ, (μα εἰΖ ἸΛΟΥΊΙΠῚ Ρεγ τατι ἴῃ. της ἀϊτοῦγας 
ἀεροβια μεναι, τχοὰ Ῥτοξοδιι5» ἰτεγας δά Αὐταχοῦ- 

ΧοπῚ ἀςάϊε ΧοΥχὶς βἰϊηρη ἡ» σοῦ τες 
φηδυο οἰριεπτογη» ἴῃ ̓ δη ἐ ςητεη-᾿ 
τίπι» 1 Βεπητοοϊςς δά το νεπίο» 

ὁ Ουϊεχ Οταείς " αὶ ἀοπιμπα 4υ!άςπι νοἔγαπὶ γί: 
ὑπο μου, σατο Ρτομίδυϊ πτυΐτας ἱπέοσγς 
ἰδ Ρίατίπι5 ἔπι - :- - πα νεβται, ας ΟΥα οἷα: οἰ Πχίτατοο, αολἀ ρδτΓΟ ΠῚ 
εἰ,ᾳυδάϊω ραετοπὶ ται Π05 ἱππιλ ἀςητῷ σοδέξιι5 (ἀπ 
το ασόρμ τόρ σα ΡῬγορυϊπαγε: (ς πηαϊτο ρίυγα θοηα 

Ει Ν ᾿ς 
πο νκοροϊην. ςοτα!; Ῥοίξχυδηι ταὶ ἰπτερτο 
Ῥαπι: Γεὰ πναῖτο ἔαϊτ. Ετ11]ς, ααὸά ἴῃ Ρεγίοιο ροῦ- 
τρῷ οὐ μαψας τιι5.» ἰτογιν τοι ῇις εἰ, ἢος ταὶ 
τὶ Βὶ ἀεέ μα τὰ. θεποβοϊαπι ἀοθειτς (οτὶρίεζας. δὰ- 
τὰ, 11} αυτεπι ρε- το οΧ 54 ἰδπγίπς Ὑ Πεηλ ΠΟ ο]ος 11- 
σίουϊοία τειογῆο 1. ἮΣ : 
[αῖς. ΜΙΒίφοε δε: 1 ντ οσσαρατοῖ τοάἰτῦ, ὃ ρΡομτία ἢ» 

πεβείατη ἀεδετυτ: {πᾶ πὶ ταης ἔἰ(ὸ ἔπταγαπι ρύορίεγς 
(φυμπι αἀϊοτίδε- (ἢ Πηχαΐλμογας (οἰπτίομ ἐπι) δ 
σεῖς δητὲ ςεττίο- β ΝῈ 
ἐξ κεῖῆῖς χορνες Ὡὰ.ς 4ἱ ρον πηάρο τ] ἐππο- 
τι ἀἠξοάενεεεχ 84 [στηοητο εἴς, ἀπ» ρετίεαςξη- 
ἰαπιίπο, δὲ Ῥοπτέὲς ίἴγῃῃς πης ΟΥαοἷς ντ τίδ᾽ δηπίσαπι. τοι εἴ (οἴωτος; βεοΣΣ ἐ 
4υοά ΔΙ τυπὶ ΘΟὨ ταὶ Δατεπη ἀηπιπι Πῖς {ιδ- 

Ρτορτοῦ οὐ ἢ- Πφογο,ντ οἃ ἘΠῚ ἀςπηοη γεη 4πο- 
᾿ φκρ ἐγων ῶν ταπι ρτατία νεπίο, Ἀοχ δάπηίτα- 
ει τυκίνταίαητς ) ΠΠπι|5 ργοροῆεαπ,;, ἱτὰ 

δεῖς ταις. ΗΙοἰπῖγα ἀπηππὰ 410 
τηούατα εξ », φυ!σημ81 4 ἀϊοὶ ροτιμς 

᾿ ἃς Πῆρυα δ. σοῃίπετιάϊηἷς. Ρεγῇ- 
οἀνἀϊάϊςεϊς. Εχαδόσιε Δηηὸ δά ἐο- 
φετγα τίς ςοητυϊίς» εβοξεύίηας εἰξ - 
Ρυά εὔτη πιλρῇι5, δὲ φυδητζίι5 Πο- 

᾿ ΤΟ νΠ6ΠΔΠ) ΟΥ̓ ΠΟΥ ΠπἴΠιρύο- 
Ῥτο ργϊπίηατη βονηπὲς ἀρ ΐτατε ΠῚ» 

ρύ ΜΝ Ψ δ᾽. Τ᾿ ἴθι 
᾿ τὸ ὡς . , “ «ἀν ὡ ᾿υμε ον Ὁ 

᾿ τς (πάη ἱρποῖαϑ ἐϊ5. 481. δα!» ἐγατ) “ χρὴ (ὦ γὉ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ νη!) Νεὰ 

φραξῳ ᾧ γαυκλυήῥῳ δοῦις 661, “ἃ δὲ ἃ φϑ 
γὴ" δ, εἰ μυὴ σωσῴ αὐτὸν, ἔφ» ἐρᾷ ὅτι γ,ο1:- 
μιαῖσι πτειοϑεὶς αὐτὸν ἄγ τίοὸ δὲ ἀσφαλφάν 
ἐδ), μμἡ δένα, κ Ὀλιῶῦαι ὧν τὴς νεως μέχρι 
“πλοιξ ρηται. ποιϑονϑβῳ σ᾽ αὑτῷ χάφιν 
Ὑχπογήσεδ ιν αἰξίαν. ὁ δὲ ναύκροιρος ποιᾷ- 

“αἱ ζιῦτε, “ἃ ̓ Σποσειλδύσας ἡμέξαν ᾧ νύ- 
κα 3 ὅ ςρα»πέδου͵ ὑξερον ἀφιχγῴται 
ἐς ἔφεσον. χαὶ ὁ ΘΘεμιιφοκλῆς ἐκεῖνον τε ἔδε- 
ξοἰπτάνσε γχουμαίτων δὸσῃ, (ἦλϑε δ) αὐτῷ 

ὕςερον ἔκ. τε ἀϑζευα, δὰ ὙὝϑ φίλων, χαὶ 

ἐξ ἀρηϑις, ἃ αὑσξέκειτο) ὼ ΜῈ κα τω 

«σῶν τίνος πορϑυϑεὶς αἴω, ἐφπτέρυστει »ῥαμ 

ματα" εἰς βασιλέα Αρζαξέρξαωυ τὸν Ξέρ- 

ξου,νεωςὶ βασιλθύοντα ἐδυλου σ᾽ ἡ γραφὴ 
“ὅτι, Θεμςφοκλιῆσ. ἡκω χορ σοὺ σὲ, ὃς και καὶ ξ 

μϑρ πλέσα ἑλλζωων εἴργασμαι τὸν ὑμέτε- 
οϑν οἷκον,ὁ'σὸν “χρόνον τὸν σὸν παιτέρφι ἔχτόν-- 
τα ἐμοὶ αὐαΐκη ἠ υυυνόμέιυ" πολὺ “γ᾽ ἔ 

Β Ρ 

ς ετί « 

; πλείω αἀγαϑεοὼ, ὯΦ "ῳ τῶ ἀσφαλῴ. 

μ»ϑὺ ἐμοὶ, ἐχείνῳ δὲ᾽ ον φχικινδυύῳ πάλιν... 
ἡ ἰποκομεδὺ ἐγίγνετο. " χα μοι ϑὐεργεσία ς: 

ὀφείλεται, (γεά ψας τίω τε ἐκ σαλαᾶ- ὦ 

γος τυδοαίγίελσιν τὴς αὐαιχωρήσεως, ἡ τίωϑ.. 

ἫὟὝΜἬἪ γεφυρῶν, δὸ «ψευδῶς ποροσεποιήσατο.. 

“ὅτε ᾿ δι᾿ αὐτὸν, οὐ δχρῥλεσιν)ὸ νωῦ ἔχων σε 

μεγάλα ἀγαϑὼ δϑρᾶσω, παρήμι, διωχό- “ 

μϑμος αἰ ποῦ Μ᾽ ἐλλζωων δὲ τίοὺ σὴν Φι- εἰ 

Ὁ λίαν. βούλομαι σ᾿ ενιαυτὸν ἔχλτοων, αὐτὸς, 

σοι αἶθὲ ὧν ὕκω δηλώσει. βασιλάῖ. δὲ, ὡς « 

λέγεται," ἐλαύμα σέ τε ἰστι "τίωῦ ὀζρνοιαν, ᾿ 

χαὶ ἐχέλδυσε ποιῷ οὕτως. σγ᾽ εν τω χού- 

γῳ "ὃν ἐπέοε , τῆς τε πόρσιδὸς γιλώοσης στὰ 

ἠδχιύατο κατενόησε, Ἶ ᾧ Ὦ Ῥχιτυδυυμδς 

ὃ γωρας. ἀἰφικόμη Ὁ Τ᾿ Τ᾿ ἐἰγιαυτὸν, γίγνε- 
πα 1» αὐτοὶ μέγας, “ὦ ὅσος συ είς πω ἐλ- 
λώσων,φζο τε πσξοῦητρυσὸμ αἰέίωσιν, 

ΒΆΘΗ 

α« Καὶ (ἰώ γὺ ἀγιώρ) )7άνο δυςτύχημα 
δ Θεμιςοκλέοις. β Καὶ 2), ἃ φϑύγᾳ] ὅτι καὶ 
αὐτὸν φησὶ σευειδότα 5] «ϑ»δοσίᾳ φϑὺ- 

᾿ ψᾷν τὸν Θεμικοκλέα. 70 Απομνήσεαλαι) 
υὐποδοαῦα! μνηεϑέντα. δ' Καὶ ἔποσα- 

᾿λδύσας Ἰϑποφυχρὸν ἐκ τῷ λίμδμος, καὶ σά: 
λῳ ὁμιλήστις ἰουτέσι,τῳ ἀλιυϑύῳ τέπῳ,ἔν- 
᾿9α σάλος γύετη. ε Οπθεμωοκλὴς 

ὕχω αὐδοὶ σὲ] λόπιι! ὧν τοῖς Οιούτες καὶ ὧν 

μματοχο. ἵν᾽ ἤ,Θεμιφοκλῆς ὧν, καὶ ἥκω διὲς 

παῖς ὦν. ζ Πιλείω ἀγαϑαὰ Ἱεἰργασμκέ:. 
γα δηλονότι, ἡ Ἐν τῷ ἀσφαλξϊ μϑῥ [τὰ 
ροΐγματα ἧσειν δηλονότι. 98 Ἐν δῆ:- 
κιν δεμύῳ τοὶ προ ματα ἦσαν. , Ἡ ἀ- 
ποκομι δ ή ἱασοφροφή. κ Καὶ μοὶ δερ- 
σία ]Ἰαϊήχαρις. λ Δι᾿ αὐτὸν τὸν πέρ- 
σηγ. μ Εϑαύμασέ τε] ὅτι εἶπεν ἐπειδὴ 
ἴλοσε μηχανῇ τινι σῶσαι τὶ πατέρ, αὐ-- 

. ν Τίω δῴνοιαν 1 τίω γνεῖσιν. 
ξ΄ Ο σὸν τὠ χρόγῳ ] ἐσκόπει γὸ ἔπως 
αὐτὸν ἐν τῳ μάταξιὺ αὐακα λέσοιντο οἱ «-: 
ϑίωαϊοι. ὁ ΟΥν ἐπέρα! Ἰέαυτὸν δὴηλο-- 
γότι. πα Καὶ ΔΩ δῃυτνηδευμάτων τῆς. 

χώοχε] δ᾽ ἐθῶν. ρ Παρ᾽ ἀστῷ 1 τῷ 
πέρση. δ᾽ Καὶ ὅσος οὐδείς πω ἑλλύή-2 
γων } Τσταῖῆος, καὶ Ἱππίας, ἢ Δημάρφφετς, 
καὶ δ μοι. 

ΠῚ ΠΡ 

δὲς 



ΤῊΝ οὐ μὲ ἐπ. 
ΑἹ τὰτι Ρτόρτοῖ ἴρεπν ἅμαπι ΡΙ ρου - 

θατ οἱ Οτα ἴλην ἰαδ᾽οἰοα1 : πιαχησ δὰ (αὶ ἄλης 

πχξαιις ὃ φαδά ἐρῥοίπηοη {ὲ ἀααζ (ρὲ πιξ, ργμάσης 
νι (ο]οῖς. νη φδγοίαγ. Εὺὶς ἡδηημις νιάεγετας: φον 

ῬΠεμλ οεἶςεβ. ἰδ 46ὶ νἱ πῇ ἐπ ρο ἐν βυφενκθνιν 
{πὶ να] Πππιὸ Πρηϊβοαγεῖ, 8. ἢ φοειῖε [ρεξεσέεα 

Βος. πταΐτο πιαρὶδ αὐῆατη, φυϊις. “πλὴν 
ἁἰίι ἀηχίτατίους ἀϊρηιι5. Νατανα. 
εαίτα ἰοίοῦς. πεσας ργαοράοητς νῈ. 
Ια ἄξαες ἀςερέφητο ἀοξτῖηα» δά) ᾿λυρβορωνίν τ 

(μθῖτοβ οαίας. ργ  οπεἡΠπταὶ σοπῆ- εἴπο,, Θ κράνς 
ιν Ειταγότγι πη Ὀρτίπλας Ρ᾽οΓαΠ ΧΌΤΟῚ γκο σοη το ορεὲς- 

ςομϊςδξοΥ» ἐογατη. αἰ ἰητοῦ πηᾶ- τις Ἰυάεχ » δὲ ων 

Δαν μαθοΥοῦ, οἤηοαχ δά πη! αἰ ἔγατουν πρὶ μοί μή μα μνεκ. 
πού οἶος. ἰποΧροῦταδ.» ἂὖ [15 εἰνοπτυγῦ ἐτατορς 

ἑοπηπιοάὲ ἰπἀϊςαη ἀϊα ποι αἰΐεπθς» ἐἰσναδ ςοῃϊοξζοσε 
ἴῃ τεθυς αὐδιις ἀρθῆσαῖθ » αθ! 4 
πλομας ροϊάϊνς οεοῖ ργαεὶρυὲ ρήο- 
αἰάοῃδ5: ἀειίαεϊς, “ἢ οπγΐθιιβ ἀϊ- ε  ε γπὸ νορθο 

ςομά δ» τιῖπι παταγα δοπεβοίοντατν ἰμαρ ει ὑμοὶν (- 

ςολ ΕΣ φοἰοτῖτατε ρτα δε ππνα,, Κ᾽ δἰλαν τς 
Ὡς ςούταν {πα ὁροτογος ἦ ἘΧΡΠ - τόροκαπευς. γε 
σατου οχτττ; Μοτθο δυο βοῦ- ΜΙΝ ἡῥέλμωι 

τοριαθνίτα φεοίμμξξας εἴτ. Ου  ἄαπα τὸ ἐν ἣν ΠΣ 
αἰτιας εαπὶ ἰρο θές ετλπν νος. 0 οὲ γῇ οἵδε, 
ἀεςοίπῆς, ἀείρεξαριοπν ροῦῖς ρτα:- 
{τς μα τερὶ ἐρορομε σι, ἔτα- 
416 πηοπααπη ὅτι οἷμ5 ἀρ Μ6- πἰαμ 
ποῆλπν Αἴ: ἴῃ ογο οἰζοῃ ἀΐτιτ ὦ ἶ 
ῃᾶπὶ δες γορίοηὶ ρυσξμϊτ “ ἃ τορς εθυσπι ἐὰν μά: 2 

ἢδὶ ἀλεατΜαρηοῆα ααϊάςπι»οὉ ρα- ἀἠῆετΜερβηοίίαπα 
μεηγ» πα; ψιοιαπηἰς αι παηπαρο- ὑλμε φό τ ἀβι: 
μὰ ροπάεθας ταϊομτα : 1λπηρίαςο  διτεπν, τος Μγαπι. 
δυτοπννοῦ νερυπι:(ραταθαταγ σπίτι "ον γετὸν (ὅτε. 
ταις εὰ νἱηΐ νϑοσταῖς ργα [αγ6} 
Μγχγυαμκεὶ νογὸ, ρσογτεῖ οδίομιμη,. 

9Σ 

"χὰ τῷ ὁλδοιχκο ἐλπίδα, ἀιδλύπεῦ αὐ- 

πω δουλωσάν" μάλιςα δὲ Ὄσὸ τα πειξαν 

᾿ Ἀδηιδοες ξιωετος φαϊνεοϑαι. “δὼ γὸ ὁ Θεμε- 

κυχλῆς βεξαιότατα δὴ ̓  φυσεως ἰαοὶ δος 
! Ν Ὑ ΦΧ φΣ ἢ λῷ 

λωώσακ, αὶ Ὁ} 4. Φεροντως "τ' ὃς αὐ δῆς 
ον ᾿ ΡΨ ,  " πὰ 

λον ἑτέρου ἄξιος ᾿ϑαυμασαμ. οἰκεία, δ. 
Ἀ ᾿, 3 ἘΠῚ 

ξιωέσῳ, ᾿χὴ ἤπχεσσοομαϑων ἐξ αὐτέου αὶ δὲν; 
φ γι »κ’λ Γ 2 0» Ι͵ 

ὄτ᾿ Ὡπααϑων ὅτε κλῆμα δὲ ἤαχί- 
- . Ἀ δὴ ͵ 

φης βελῆς κρατίτος "γνωῤιανρὸ Τ μδηόντων 

“ Ὠππλόςιν Ὁ ρησοῤϑμν ἄφραςος εἰχαιφῆφ, 
“ ᾽ δῷ ! ν τ! 

ΗΝ ὰ κ᾽ χειρᾷς ἔριρὼ ἐϊξηγήσα αἵ, οἷος Β 

τε" ἴων ὃ ἀπειρ9ς Εἴ, Χρίναι ἱχομες Οῴε αΣ 

πήλλακζ. " “", τε ἄμεινον ἢ χειθϑν ῳ τῷ 
ὄπ ὟΝ 

, ἀφαιῷ ἔτι αυδϑεώρᾳ ἵ μαίλιςα,᾿) Ὁ ξυμ: 
ων ! «Δλ Ι! ! ΑΥ̓͂ 

"πὸμ εἰπεῖν, φύσεως μα δευυαμει; υδηέτης δὲ 
ιν. πο 5» Ε 

βεαχύτητι,κρ φτίφος δ ὥὐντ ἀὐΐοονεόχυ ζάν 

χοὶ δίογτα ἐϑμετο. νοσησεὶς δὲ, τελδυϊα πὸν 

βίον. λέφρεσι δέ ίιγες ᾧ ἑχούσιογ΄ Φ «»μάχῳ. 

ἀὐποθανᾷν αὐτὸν, αἰδυωύατον γομίσθωτα ἐἢ 

Ὠχιτελέσαι βασιλᾷ ἃ ὑπέδαιο. μννμεῖον 

δὲ οιώ ἐντῳ " ἐν μαγννσίᾳ δὴ τὴ ἀσιανῆ, Ὁ 
᾿ “ " ! ν.} “ ! 

οὖν τῇ ἀχϑρᾶ. ἕαυτης ὦ ἦρχε τῆς γω φεῦ, 
᾽ Ρ ͵ Ἀ. 

δῦγτος (ασιλέως ἐυτω μια γνησίαν ἐᾷ ἄρτον, ; 

ἢ ασδεσέφερε “πεντήχοντα τὰ λαγζῳ 5 ο»ίασ͵ 
- ᾿ 9 ᾿Ὶ 

πἰ' λάμιφαχον ᾿, οἶγον (ἐδόκει Ν: πολυοινὸ-- 
ι“ ον ἄς δ "δὲ 

τατον “Ἷμ τῦτε εἴ) μευοιῶτα ὃ ον. τοὶ 

ἐς φασὶ κομιιαϑέωζαι ἀυτεῖ οἱ πσοόσῆχον--. 

πες οἰκαδὲ,χελϑοσόμτος ἐχείνου,ὼ πεϑίωδωῳ 
͵ Ἴ ! ᾽ “2 -“ ὁ δ᾽ -“ 

αἰϑίωυαμων οὖν τῇ αἡ]ικῇ. ὁ ζν..": ἜΣΕΙ Ἶ ἠρμεν, 
ΑΙ ς τδν ῳ ; ἤχῇ Ῥ" ̓  ἐξ Ὁ Οἱ εἷὺς ἀϊσυηταξ ἃ ργορίπαπ15 
“κα: φν, ὡς -ῷ ὌαΡ φόυγϑίτος. Τὰ. ἀοπγῦ τοροστατα ἱρῇας μα, οἰάπη- 
μϑὲ χτ' ΠΙαυσὸμίαν τὸν λφκχεδαι μόγιον χαὴ Τ) 4ις Αἰπομ ςηβρυ ἐπ Αττίσα ξαϊς 

Θεμιτοκλέα. τὸν αϑδηναῖον, λομασδοτατοις Ἐπρισυ δίας οἰίπη [39 ὑκν ἀμὴν 
, ᾿ς σιρι 0», νῖροις ρτοάιείοιῖς. τοθη, » ἐερο]- 

ἐ ' Ἐν ὶ 
ρουδέοις κα “ΠΝ ἈΑ ἐὲ τὶ. πιμης εχίταπη μαποσιης ΡΔι- 

πελᾶγασε, λιακεδαμμάνιοι δὲ ὅχ1 μϑρ τῆς (γηΐας 1 αςοφαπηοπίας δὲ ΤΠοπεΐ- 

κορῴτος ὡρεσζείας ζριαῦτα ἐπέταξαν τε ἢ 

ἈΦ φυγι- 
ἢ 

ἤζοςοϊος. Ατῃεπίεηῆς ἢ ἀράς {πὴ 05 Κὶ ϑιια πεατίς, θείς 
αἰτεχελϑ᾽ϑησὸμ" αὐ τ: ονα γῶν τῆς ἐλα. ντέταις Ογαοογαπι που ναὶ, ( ρεσβῦη, τοῦ 

Ρ ; “ ».» ἢ Ἴ λοράςφ πο! διε π » Πυ:Π} ἴῃ ΄ 
σέωφ᾽ ὑςξερον δὲ Φοιτῶντε ἰδίου : ὲ ἜΤ ὙΦ : ' 

φε' ΘΝ «πἷ δ, ρχηα ἰορατίομς ἐξα ἱπιβηςητ» 

ςογιιπλ ΠΟΡ. (5:. 

τι σόμηχις ἱπΠι| οἴτης ἀς Ρίαου]ς το ]!οἢ ἀϊς » Ἰτοῦα τυ. δάϊτίς Αἰπομίομῆθιι, 

4 αἱ τῷ ἑλληνικοῦ Ἰέϑνοις δηλονότι. 

ον να“ 

β Ὑπείϑε ἀντω ] ὑπέξαλλε τῷ πέρση 
γ Διδοιὶ Ἰαλὴ τὸ διδόναι. δ Ην ὃ ὁ 
Θεῤωφολῆς 7 ἐϊκώμιον Θεμιςοκλέοις. 

᾿ φ Φύσεως ἰχδ τῆς κοινῆς Ὁ αἰβρώπων, 

ἕσον δωύατω. ζ Τὶ ἐς αὐτὸ μᾶλλον] 
εἰς τίω ἰοκαΐ τὴς φύσεως. ἡ Θάυμά-- 

δα! Ἰαὐὴ Τξ, ϑαυμα ϑιῶ αἱ αὔϑο μα ϑήσεως 
γἰω ξαύεσιν,. 8. Οἰκείᾳ Ἴ φυσικῇ, 
, Καὶ οὔτε ρομαϑων 7 οὔτε ϑστὸ χεο-- 

μα δόσεως ἀγαχῥν τι ἐς αὐτίω, ἤτοι τίω 
Ψ “ΑΔ 8 β -“ ἔ ὃ 

ἀμείνον, ἤ χεῖρον 7τὶ σιωώσίσυν ἢ τὸ βλαηῆ:- 

ἰοαυὴ τῆς φύδέως. κ Τῶν τε ὐδαχρῆ- 
μα 1") αϑὸχ πιτηόντων. λ Τνώμῳν] 
κργής. κμμκὶ' Ἐπιπλέϊρον [κα λῶς πὸ ὅῃ.-- 

ἡλῆνον. ϑεοδ γὸ μόνου τὶ παύτα εἰδέναι, 
ν Οἶετ] ὦ δηλονότι. ξ. ὧν δ᾽ 
ἀπειροςῶν οἱ᾿ ἄπειρος ἔῃ, οὐκ ἀπήλλακτο 
κρῖναι ἱκανῶς. δ] καὶ ἐν τούτοις πεῖς ἀγώ- 
σοῖς 4 διημμεΐρτανε τὴς κρίσεως. ὡς ἔδη-- 
λωσέ καὶ 57) ΔἸ) νεῶν τὴς κτίσεως ,κοὶ ὅτῃ 
τῆς ὀαλαμῖνος, καὶ ἀλλαχοῦ, ὁ Τό,τε 

κόν. π᾿ Μαάλιςα δ᾽ ἄλλων δηλογόπ, 
ρ Αὐπορδίάζειν Ἴ ἐπίμκως λέγε. 
σ Φαρμάκῳ δἰποϑανξν αὐτὸν] αἷμα γὃ 
Ὅώρειον πιὼν ἀπέγανεν. 
σίᾳ 1 δύο τὸῤ εἰσι μα γνησῖ α!, ϑεοσυλὴ, κρὴ 
ἀδιανή. ὧν Μυοωῦτα δὲ]πόλις κα ρίας 

ὁ μωρῶ, φ Τὰ μδὺ κατὰ Παυσανίαν 
ὡςαῇ οετλιάζων καὶ αἰοιμιώζων ἰαῦτά. 
φησιν ὦ συγγφαφειί. χ Περὶ δ“ῥ ἐγα-- 
γθν τῆς ἐλάσεως Ἰχαὶ ἄλλας ὃ ἐποιήσω 

Ὁ ΡΡῚ , , πο, ἀπελαστα τοις ὀγνία Ἐρχογίαζο 

7 Ἐνμαγη-. 



ἊΙΒΕΚ ΡΆΙΝΝ 5. δὲ 
τυδεπετοιεταὶ ἄπορον δ ὧν Α ποτιδοίας ΠΕ εἰπορίςα οϑαι ὁ ἐμ ἰχόυον, κα 

᾿᾿Εἰπᾶπα [5 ἤπὶ υἱαοῦς ἰςρὶ «5, δ {ὰ- 
Ρεῖ ὀπτηία ποραπτ ρου πιὸ θο]- πον τλοδι ἀφιέναι. χαὶ μάλισα: “4 

ἴαπι ἴοσε,, ἢ ἀεοζείατη ἀε᾿ Μεραξ τοὐξκύξῳ οὐρκῳ “σεοὔλεηθν, “ὁ 
τοπῆρας {Π| τεαοςεπτ; αο Μερα- «'Ξὶ μεγαρέων Ἅψιφισμα καϑελούσι αἱ 

τεηῆρις ἱπτόγάϊθα πα εγας ροτία- αὐ δνέοϑεω πόλεμον ον ᾧ εἴρητο ὑπὸ μὴ 

δας ἴῃ Ατπεπιοηῆαπι ἀϊτιοπε, δ το ἤν ὧν Ἂν κι ας χλο, 

(οΐο Ακτῖςο. Αεβοηίςπίες » οαπα πῃ γιρριν ΠΡ  τ Ὁ ἀὐτόμάϊοι 
εἰτετῖ5» ἔπι γογὸ ἴῃ ἀξογεῖο γοιο- Ὡρχῆ, μηδὲ Χ 1 ἀπιχὴ ἃ ἈΡΡΑ. οἱ ̓  αν" 

σλῃἄο πο Ραγεπ ἀπ ἐξε ςεηῖις- γαῖοι οὔτε “τάλλα ὑπήκουον, οὔτε Ω ψηφι- 
ΟΤαπτ, ἄλητες ογίπυα! Μὲ αὐ εἐπῇ- έ (ἃ 

- ᾿λλρναδαρει τ θῃς. ἀὐδᾶν 5 ον γ51: ἤρτία (ο- ἐελος εἰ ̓ς ΠΝ τς ἐπ ἣ 

ἰονο βααντατν 1απ| ὃς ἱπἀοβπίταπι», Ζυδάσας {6γ- ἐδ ἀναῖ τ, ἀκοσῳ αὐ εἷς," αὶ 

᾿ τὸς διρίτσος γεξορτάγοης. Αἀοχ- Β τῆς ἀοξάσου, ᾿χαὶ αὐδραπόδων ὑποδὸ-- 

τεπιαπα νεπεγθης Γλέοάσιηποῖε, χίω Ψῇ εἰφιςαῤϑρων. τέλος δὲ, ἀφικομέ-- 

: Ἰεραῖ!; Ἀὰαπιρῆϊας,, Μεϊεῆρριις δ γὼν Υ τε λδυταίων φρέσξεων ἊΝ λάκε- 

Ασείλη ἄτας, πἰ δίας εχ φοηϊετίς δα ἀ σης ίο ΝΩλ 
ἀϊχεγαπτ ίεά μα εἸρίΔ,1. Δοςἀππιο- μένος, Ῥαμφίου ᾿ τ! Μελησίπαου 
Ωἷϊ Ῥάσεπι νοϊαπξ εἶτ : εὶς ἀι- δ ̓ Αγησθ δου," ,᾿ χαὶ λεγόντων ἀλλο δὺ 
τοπι; ἢ Οταοὸς Πδόζος ἀϊπιϊτταξίς. δϑεὴν ὧν πο ότερον εἰωλεσὸρ, αὐτὰ δὲ ᾳ-: 
(οπαυοοῖῖο οδήςοἰΠο ἂν. Αἰπο- δὲ δ λάκεδαι μόνοι βού λονται τίω εἰ- 

ἐπῆρα», δάσας ἴῃ πιεάϊιπι σοῖ-  .: ΝΣ 

(υ]επάϊ ροτείξατε , νταπι εἰ; (ςηλε]}». δ 60), εἶν δὲ αὐ εἶ τοὺς ἔλλζενας 
φᾶρῖο ἀς οπληΐθις ὀδηΠιο 7 το γόμδες ἀφέτε' ποιήσδμτες κκλησίαν οἱ 

ἐροπάεπάαπι; Εε Α]1| πλατί Ρέοςε- ἐϑίευοῆοὶ, ἡ γνώμας σφίσιν ἀὐζῖς αυδοὺ-- 
ἄξητες οἴπ᾿ νίγλπαιις βάττοπι ἀης- (- τἴϑασθρ. χαὶ ἐδόκει." ταξ, ἀΤν ππόύτων 
τεραητ,νοῖ ὁροστοῦς {ππ|} Ὁ οΠΠ11Π1; τἀ 
μεΐποη ορογεοτεὶ δ 1110’ ἀδογεῖο ἤοπὶ βουλ σαρϑῴοις,, τον κιϑαι. αἱ πα- 

ἀεθετγε ἱπηρεάϊτι, βάξέπι» (ιἀ ες Εόντες εἴλλοι πε πολλοὶ ἔλερον, ἐπ᾽ ΣᾺ 

τειο ζαπάπτηα. ΤΠ ἢ ῥγόσεάςης. Φότερᾳ γεγνόνδυοι τεῆς γνώμαις, καὶ ὡς 

Ῥεήοϊες ΧαρτΒΙΡΡὶ Βίμσ, γιγ ντΊ!!ς ὴ Εν κεῖ) ΣᾺ "ὡς μὴ ἐμποῦν υἿῇ «ὃ 
τεπιροτίδιις Ῥσίπτας “Αἰπεηίςη: 

'Φισίμα. εἰρηνησ, ὡλλὰ καλελῷ,. τ ̓α’»- 

ΟΝ Πεευριῆς ὁ Ξανθίππου, αὐὴρ κατ' 

ἐχεῖνον τὸ γεθο οτος ἀϑίωαίων, λέ- 

γὰ τε χαὶ πο οσεὶν διυυατώτοτος, φϑρητι : 

νά πιάδε, ΤΑ δι γγώμας, ὦ ἀϑιίωαῆ)οι, εἰ δέ 

Ὶ ἀεὶ τὴς αὐτῆς ἔ ΧΘΘΊ. μὴ εἴκειν πελοπον-. "ὦ 

γησίοις κάμω εἰδὼς τοις αὐ, ϑρώποις ἡ οὐ ἐς 

Ν Πιυπ,;ᾶς ἰπ ἀϊςοπάο δ αρδηάο ργα- 
ΠλητΠηλις ; βαηκ (οεοητία πη ἀϊ- 

αὐτὴ ὀργῇ αὐαπείδονϑῥοις τε πολε- ες 

'χ Ετφι ποηπις ΔΙΠ ΟΝ Α- 
ἣ τῇοπίοηίος,, ποὰ ἐοάοπι ἁγάοϊςε 

᾿Βείυπι Βοπηῖπος φείοῖς» 400. δά 
14 ̓ Ιηἀπςοιπταγ» εἃ εχ ἐυοπεῖς πι- 
ταῖτὲ ἱξητοῃείαπι : ἐρο ταπίοῃ (ἐπ1- 
Ῥοῦῖη ἐλάομν Ρογηιδηοῦ, ὸ πὶ ςε- 
ἀοηά! Ῥεοροπηεηῇδύς, γιάοό- 
4ις ΠυΜΠά ὅς ῥγοχίπηα 115 'αυα 

δ ᾿Ῥημβν ΠῚ ες σοπία!επάα : α- με, Ὁ ἂν τῳ" ἔργῳ ποξαοσνίαε, πσϑϑς -ς 
-αὐρῖπι αι πι εἴδέ ἐχηξίτηδης,οος αὶ ἐχ δὲ (ἐς ξυμῷοραὶς Ὡ φὶ γνώμας ἦ πζέπο- ἐς 
βνι γψοδὶς τηοᾶ {επτεπέϊα ΕιρινοΩς μϑμοις. ὁρώ δὲ ᾧνγωὼῶ δ ὁμοιὰ.. ξ τὐἰραπλή- Ἢ 

ἰγρίπνν το “αζωψολίτα μϑι ὄτα, ὑναμμὶ οκώψανον τ ὑμδμς διχα ὦ," "ἷς κϑινῇ [ϑύξαση, “ 

Εν . ΤῊΈΩΣΊΤλντε, 
“πὶ 

} αἰοὶ μαγαρέων Ἶ οὐ τὸ μερέων, ; αὐτίω 3 χέγᾷς ἀοραςον ἀδφατυς τς δέ ζην ἡ ἡ ἐμπίεονῇ αὶ ψάρισμα]δὶ ψίρισμα φη" 
᾿ τ ὃ μὴ τῇ αὐτογόμοις τοι ἕγλίωσας. : μὴ ἔχρυσα, ὅροις μηδὲ απξιροιδῥη εἡ γὸ ἀσε! } δὲν οὐ τὸ βιαγαρέων, αἰὐλεὶ τὸ μὴ ζῇ) αὐτονό. 

Ὃς ἠφισβα) ὃ ὁ ἔχγαψι Θεμιόκλῃς., ρομδίν ὁ δροις ἔχ »ἀπ δῦσα μεμαρσμένη. ἢ μίοις ποιᾷ ἕλλίωυας. - ΚΣ Οὐ αὐδι ὁργὰ} 

τ τα τς λιμέσι 1 οὐ μόνον . ἢ πειραιώς, ΓἊ ᾿ἔξιν ἑκάτυ τὶ τ δἴκαον ἃ δαχρίσεως, ὀργῇ, ὀξσυ οίᾳ ζοπῳ. σκοπῷ. ο Καὶ ὧν τῷ 
παντὶς λιμᾶῥος ὧν ἦρχον οἱ "ἀγη- 

ναῖε. δ Ἰάνα ὑπήκοον] τοῖς λακα- 

δαιμονίφις. 4 Ἐπικα χδιῦτες αὐτὶ τ 

ἐϊκαλοιῶτες. ζ Ἐπ ἐργασίαν γαϊοεῆ!ὴ 
ἘΠ ἡ τῆς γῆς τῆς Ἀράξ] τίω 

λέγᾳ δ μια ξ μεγάρων ἢ Ὡς, 
ἀμζηνα αὐέθεστων τοὺς ἐχθυσιγίοις ϑιαὶς. ἢ 

. 

. 

; αὐδραπέδων. ὑσυδοχίω) ὡς ὅτι δούλοις 
" Καὶ ἐὰ ἀορέςου ] ΕΣ πολλῆς. 1, Καὶ 

Τρ ὶ ἐποφθυγρ"τας ἐδέχοντο, κ Καὶ χε- 

γϑγτῶν ἄνω ἀὐ δεν δ], αἰὐλ ποηδαὴ ας, 
καὶ ἡ Φἤδαλλῳν. Χ Γγωμαξ] βέλας 

ἄλλας ἐποιή τὰν ο,τὸ ἀπελα σαὶ ζις ἐννέα 
αξ, δ. δόξ ασι μὴ ̓ βονϑεῖν, καὶ 

ἄρχοντας, μ᾿ Απαξ 'παγπιλῶς. ν Ὡς μιὰ 

ἔργῳ] θὲς τὰ συμξαΐνοντα. πα ῥέπο- 
αϑῥοις ] μιεταΞὀγγουδῥοις. ρ Καὶ πὲ 

ἀἰαπειϑοκόῤφες ) αἰ ή]η κα αἰά-ζου έίρπει- ᾿ 

Φομϑμοι,. ς Τοῖς χριγῇ ἢ" δι ξασι, ἱκοιγ ἢ: 

καὶ μυὴ ὡκ “ἃ ϑραγηίου 
ἀπολε)φρᾶν τὸν πύλεικον γα: δὰ τὸϑ' ἐμ: ; 
δῴνλδύσωτα αἰπ ὥ πιο 



»3ν 

δ΄ ὑσαὰ 
ἀεύφαρτες 

ΣΙ 
ἡ » 

᾿ ἣν ἀρ τί καὶ σφάγωκῖθα, βονϑεῖν - “ἢ μηδὲ Α "ἢ 
αάιοτῇ οδείροχις, 

᾽» χατορ)οιοῦ Ωι, τὴς ξμυέσεως μεΐᾳ ποιῷ, αζ. 

»" ἐνδέχεται γὸ “ὲ ξυμφοραῖς “ἣμ πδα- 
»»γ μάτων οὐχ ὅοσον ᾿αμαϑῶς χωρῆσαι ἢ καὶ 

οὶ διανοίας πὸ αἱ ϑιροπου. δ «πὸρ χρὴ τἰεὺ 

χω ὅσαι αὐ πραλόγως ξυμξῆ, εἰωθο- 

"3 μδυ αἰτι οἷ. λακχεδια μώνιοι δὲ Δ ασϑϑτες9) 

»»πεδῆλοι ἡσὸν Ἐχτ(θλθθοντες ἡμῶν, χαὶ νευῶ 

σφ΄ ὅζαφε- γἡ ἐχ ἥχιςα εἰρηνϑβον Ν᾽ δίχας νϑὼ ἕ ̓ ᾿ ἴω- 

33 Φόρων θηγήλθις δὲ δόναι χαὶ δέχεοϑαι χήν 

»" δὲ ἐχα τέροις ἃ ἔχομϑμ, οὐτε αἰὐθὶ διχας πω Β 

39 ἠτυσὸρ, οὐ τε γμλμ διδόντων "δέχο 

"» λονται δὲ πολέμω μᾶλλον" ἢ λόγϑιφ τὰ ἐῖ- 

λύεαϑαι, χαὶ δ ΧΙ ταοσοντεξ' 

5 ἤδυ; χαὶ οἕκέτι αἰτίωμνϑμοι πϑλσι παιδιὰς 

5). “ὃ ἀπὸμίςα εϑαι κελϑυοισι, καὶ αἰγιναν 

»» αὐτόνομον ἀφιέναι, χαὶ Φ μεγδρέων ψνφι-. 

3) σα καϑαιρῷ (ὦ δὲ τελδυταῖοι οἵ δὲ ἡκονγ-- 

3) τες, καὶ τοῖς ἕλλζωας παδϑα χϑρθοοισιν ἰδο-- 

φογδῥζοις ἀφιέναι. υμλυ δὲ μηδεὶς γομείσῃν αὐθὶ 

» βραχέος αὐ πολεμεῖν, εἰ ὃ μεγδρέων ψη- 
σ»φισμα, μὴ καϑέλοιῤθμ" ὅπερ ῥίαλιςα 

"πὸ 

» χλήμαιτα 

δ)» “ατξούχονται εἰ καδαυρεϑείν, μὴ αὐ γίγνε- 

3) θαι τὸν πὐλεμογ μη, ῳ υμῖν ἀὐζις" «,- 

»»τίαν “ἰσπολίπηοϑε ὡς Ὁ. κὶ μικρὸν ἐπολε- 
39 (μἥσειτε. ἐφ "ὸ βεαχὺ "τούτο πᾶσὸν ὑμδν 

»» ὄχφ τἱωῦ βεξαίωσιν χρὴ πεῖροιν τῆς γνώμινσι 
5» ἢ οἷς εἰ ξυζχωρήσετε . χαὶ ἀλλὸ τί μεῖζον: 

»» θύδὺς Ἐχιταςθήσεοϑε, ὡς Φοξώ χαὺ τού» 

, Ἴ ἀπιουδισαιμῦμοι δὲ, 

2» σαφές αὐ κατα ςήσητε ἀΐφις οϑσὸ τὸ ἰσου 

ο»ὐρῖν μάλλον ᾿ πσδλσφέρεοϑαι. αὐγόναν δὴ 
"7 δζενοηϑητε, ἢ αἰ Ὡακούφν “ φρὶν τί βλαᾳ-- 

»»πἀώαι, ἢ, εἰ πολεμήσομδν (ὡς ἔμοιγε 

9" ἀἰίεινον δυχεῖ 0)} χὰ ἘΧῚ μεγαίλῃ χαὶ ἔπι. 

9" βεαχεία ὁμοίως παροφαση μὴ ἐΐξοντες, 
»» “μηδὲ ξιω φόξῳ ἕξοντες ᾧ κεκίηζθα. τί. - 
ΠΣ αὐτίω) δυυίαται δούλωσιν ἤ' πε μεγίςη ὼὸ : 
4.) ἡ ἐλαχίφη ὃ διχαίωσις τὶ Τὴν ὁμοίων πσϑ3 

Ι 

") τἰ πο’ ἀκχουσοντες " 

γταν. βού- 

Ἰ4ο αι αιοτῖος [144 ἱπορίπα- 
ταῖν ας ἀϊς, σομ ει πγι5 ἰπ οἰ τς 
ἐοστυηᾶ, ᾿αοςἀαπχοηΐος αὐτῷ οἰπὶ ὁ, Καήοηὶ επίπι 
δητοῆᾶς ἱπΠάϊατος Πυε πο δ᾽ δι] 
νεϊὸ πᾶς ἐμ ἢ ἀϊατὶ ρα] πη ει. ἀεί» ντ οασητας τε - 
Ῥεῖ οχ οδιυδτίςν δ] ἀϊοίταγ,νττοίς. 
αἰς ἄς γεδυ5 ζοηιζοιογῆς Οβοστς χομι 
Ἰηπϊ ςούη ὃὲ αὐἀφηγϊζτοῦς ἱπἀἸ οἰ » οὉ- ἑοριἐαομος 
τἰμοῦτος πα τοπεθαητ» δῆς ᾿Ρῇ 
Ῥοιτι]ασιατ πτάϊοίπηλ, Λεθὲς ἢος 
ἄλῃτος ἔξζερογαμτ: συδέ νἹάςο]ςες 
Βε]1ο ταϊις ἀη|1 εἰ τια φαληι 
ψεχδὶς. ες ἰατὴ κα Ἰά ρου] τι» 
[(ὰ αἀ ἱπηρεγάάμπι ργατὸ {πητ, τι- 
Βέἕτος ντὰ Ροιάχα ἀςοοάληγι5, ΔἘ- 
βίδα [ἰδ εΐαπι Πηδηλ5 εἴς, ἄςοτς 

ταῖν ἰᾳ Μοραγξίος αῃταιοπας, ΗΣΐ 
ΒΟΙ το Ω ιν νεηογῦτ, ργαοιριᾶτ νὲ 
Οὐχο {5 Ιερίθιις νήπιος ρογηγίς- 
τά πλιι5. Νοσυῖς ταπηξ νοτ ἀς οχί- 
δια τς Ὀο πηι ἔοτς αἰδιτγεταν ἢ ἀς: 
ογοτᾷ ποῦ ἀπεϊαιϊαπογπγι5 ἄς Με- 
βατςπηρύρ,αιο {Π] ππαχί πιὸ ργα- 
τοιοῦ ἀπτιχαςταγ δι Πα πὶ πῃ 
ἔοτο: ἔδε νοβ φασι οο ΠηΠηἰττατίς 
νῖ ιαῖ εχίριλπι οὐ τοπῇ Ὀο  ιηι «πνη, 
{υἰτοροΐεῖς. Τλπι Βος εχίρυῖ ὁ ο- 
ΤΏ οπὶ γογᾶ σότίμος ΕγΙπ τάτοτη; 
"“ποίίσαις (ροοἰπις (οητξεῖα: ααὸἀ να δρεενι, (5᾽ ὃ8 
ἢ ]Π1ς οὐ σε οΥ τὶς, ργοτιμϑα αι ά 
Αἰνιά πταΐτις ν οδὶς ἐπιροζα δ τα, τᾶ - σιεριρρν 
ΑΙ νιν, ἘΚ ἢ 

4υᾷ οδίοαιατασί βεῖ πλοῖα φάει, 
ἢ ἂχ ἢ (ξπιεῖ εἷς φογίξοῦ αἰσημεχίείς, 

«τοάἀοείς 105 Εις] ἰοτεβ Δ ]οχαξάῷ πιιρὶς ἐς ᾳυο. 
εχ χαῖο νοις, Ατα; Βμοὐερατα- 
εὐνθθίς δεῖς οοτῶρογα Δ εἴϊς {ΠΠ| Δ πιαχίπιυπι δὲ ποῖ 
τοηπᾷ αἰ! ἃ οἰλάϊς δεςὶρίατίς » διῖ ἐγορτε δυ; τωρ 
(φιοᾷ ποι ἰλεῖας νϑάετας ) δο λη- ἅ δα ἀπὶς ἐπίσας 
ἀδνηα1Πο ἰοα ππασπο»ίοι ράγιο ρτα 
τοχῖα σεάεητίθι5» πες οὔ πλοῖα μας 
Δοσυ! πα ΐηγι5 ΡΟ ΤἘΠαγίς: ΝΥ4 ΠΏ, τιρρετιηε, πος ἕῃ 
τατίομε ροίοτ Ὠγογτὸ ργοχί πιο αυὶ 
δια; [ἀξ {ἐγαϊτιτέ τ ἀϊσοῖς δῆτε 

ἸΗΥΝΟΥ͂ΡΙΡΙ5 ΗΙ151Τ7. 
χυϊᾷ ργχτον οὔπημπξ ὁρίηίοιξ 4 1 φυκ ρυδ!ϊὲ 

ἩΠς (πεζαγγοῦς; ἢ’ 
μος πο φοπεπραορχυοητιατη ἢ: ἐκπάαπνας εἰοςὰς 

δὶ νεμάϊοατε, ἔϑο]δτ ἐπὶπὶ Τα᾽ απ: 
ταῖος ἀςοίάεες ΠΟ ΠΉΪΠῚ15 το ΠΊΕΓς 

ἀμλπὴ Ροῖ Βοηυλήμηαι ΓΟ Ρ᾽τΑΓΊΟΠ 65, 

ἀεογοτα βιογίης; ἢ 
ἃ βοττὲ ἴῃ ἴς οὗ 

τεγειδυτοῖ γοπὶοχ 
αηἰπλὶ [οπτεπιᾷ 
ξεταπηὶς » ργιάξ- 
τίαττ ΠῚ δας» τῷ 
ΠΟ νοεπάϊςατςε, 
14 εβ,1ὰ ρτυάξεϊα 
ἴυα ποπ τγίδιοσε, 

ςοίςηταηειπῃ οἢ) 
Ῥεὶ, οι» Φεπέγε {8-- 

συμ ΠΟΙ ταΐπιις 
αὐτὰ πἀκεὰ 

οηγὶη 

ὅρα αν κα 

ε Νεαρὺά νος β΄ 
[ος ηυϊςαυᾷ υς- 
τοῖα τεϊπαυαεὶς 
υὸδάεχ ἢ 
ει Νε 
Ἰρῇς 

Ἑ γον 
ἐπαφότν: κι 

ε ΠΣ 
Ροξμας ἀσςυζοτιςς 
4 14 εΠ, Ονεπε θὲ-: 
βγα «τογέτ πες “3 

βνα {ἐρεεραῳ “αὐ 
Φεβνε “ρ έν» ἀσειὶ 

« Ῥίαηιπα {Π|- 
εἰςτὶς. ρῥᾳν εΠὲ νέ 
ἔξ ρεζδπι εγρα ἡοβ 

ἐπὶ εἰ πὶ 
αἴξετς (ετυϊτυτοπι 

ἀϊεϊῦ αἰϊ5. ἐπίυπ- 

Ἀ] 

« Ἡμηδὲ χατερϑοιῦτας αὐτὶ ἥδ, ἢ μυδὲ 
ἀατιρϑουύτων.ἀὐτίδωσις τὸῤ θά β' αὶ 

ξυμφορεὶς Ἱ ταὶ ἐποξασές. 
ϑῶς  σφαλιόψως. δ᾽ Τρότερόν τε ὅτε 
ἐκώλυον τὸ τεῖχες ἡμέϑω. «Ἑἰρημί- 
γον ύπερυδίε ὄντος Ἔ ωρᾳγματος ὧν ταῖς 
αὐνγδαὶς ταῖς τειακογτιύτισ, ζ Διὼ: 
φόρων 7} ὑσυϑίσεων," ὧν δάφορα φρό- 
ἡγῶρ,, 5» Δέχοντω )λύφν πὸ δῴφυρα 

γ ἅμα-͵ 

"ταὶς δήχαις. 9 Ἡ λόγνις 78) δικασίαις-. 
,Κοϑαιρᾶιν Ἰακυροωῦ. “καὶ Ῥρέχονται]. 
“οενθάλλοντω, κλ Αἰήαν ὑχυλὶ τηοϑε]. 
αὐὶ τῆ, αἰτιαίΐσνϑε. μ᾽ Τὸ γ βφ. 5] ἔπι 
φοζού ζβα τοιὰ λακιδαιμονίοις,, ἐἰτν καὶ αὐ," 
ν Ὑϑιετὶ χαϑελῶν τὸ μεγαρέων πινάκιον. 
ξ οἷς εἰ ξυΓχωρήσετε Ἵ τοῖς λακεδαιμμο-- 
νοις, ὁ Απιοώ φασάρδροι δὲ ΠἸου ρῶς ἀ- 
πειγορδύσαντες. πα Τρόσφέρ. δ μίλξν, 

Δομώ ἣν ωιρεὶ φούφαρν μὰ Τδὰτ 

ρ Διανοήϑητε] πάντοτε, ὁσείκις αὐ χελ.οι 
μεϑα. σ Τρίντι βλαζῆναι7ἐκ ὃ φόνος, 
ἃ Ὡραίγματις. τ Καὶ 52) μεγάλῃ 
κοινοῦ πὶ, δανοία. ν Ἀληδὲ ξωὼ φόξῳ ἢ 
ἑαὶ γὰ ὑπακούσε δυ αὐτοῖς, φησὶν, ἐὐ πούς. 
τῳ λοιπὸν καὶ «πἰεὶ δ ἄλλων δέδοικα μδρ, Ἶ 

φ Δικαίωσις 7κίλδυσς. φεϑεξξις. τὲ 

“ὃκ| πύλεμογ. ᾿ 
τὴν ὦ Ἰωα 



ΕΒΕΚ νιν νυν 8 οἱ 
ἀλάϊοίαπι ἤμις σταυὶἥίπτα ἤις Ιου Α, δήχης τοῖς πέλας Ὠπζα δδυμϑέ!. ἐδ σὴ 
ἔπι εοτᾷ ἱπιροζατα δι νεγὸ δε ]πι᾿ 
εχείτοσις (Δ αἷς (5 νεγίαίαιὶς ραγτὶς 
νἰγδαβοσαζ ἤθη Ροίοῦς ςο Πάἀϊτίομς 
βυτυτί ἤπιαςῦ Οορηοίοίτε ἐγρο ἢρῚ] 
ἰατίπι οπτηία αἰιάϊ τος. [Δ ργπγὺ πη 
Ῥεϊοροπηεπίςβ, ορεζαγι ἩΟΠΊ ΠῈΣ 
Τυπορεευηίᾷ πόσας ρυ δ] σὲ ποις 

. Ῥηαδαπι Βα εητος. εἶπάς δε] οτγ 
ες τἀϊαθπογιμαι δὲ πηαΥ τ πιούατη ἰηγ- 

ὁ ἰρθδδ δεραῖα ρογίτι:"αυία οχίριιπι ργα ἱπορία ἱπ 
'Ῥίοριες ἱπορίααι Πηφάίππη οοπίογᾶς, ταις Παϊμίοο- 
Ἰηξεταης. πιοάϊ ποιπηίηεβ ποὴ ἔξρε δαϊπαιο5 

ἸπΊΡ]ογο ΡΟ ιιητιατ ροάο ἔτος οχοτ- 
οἴτιις οηλίζτογο; φυὸά ὃ, αὖ τς ἐλ πηΐ- 

. Πιατὶ Ππτ αὐβότος» ὃς ἄς το αδπιπιᾶτ,. 
ὃς λάῃας πηαγὶ Χο ἀδηταγ, Ατααὶ 
δε] πγαρὶς {πποτς ἔχοιτατοϑ δὲ 
τφορία» Ιλ ΠῚ ν᾽] τα: σο] Δτίο ἢ δδ:δς 
ΟρεγΑτῖ! Βοιηϊήος Ργόρτίογος ἔμπης 
δά θε!βάαπι φογροτίδιις αλπι ρα" 

ὁ Με, τὸ ἴρε- οι ΐ5: ἔργο σεῖτο Βα ότος {8 4αϊ- 
ἀπὸ ἀεπη ὃ ρογίςα] 15 οααίμσα, Πὰς δυο πὶ Ρ 3 

{6 αῃτε ἥποεπι θΕ 1 πορ ἐχμασῆι- 
τοϑ οἰϊογοογτιπτν πο Βα οπτορργα- 
{ἐγτίην ἢ ἀϊατυζηίας ορίπίοῃς {πὰ 
(γε οὐςά! ες εγβιοσῖς ΒΉ6Πἃ. ΝΝαη.- 
"ας ΡεΪορομηοηίες δὲ (0 οἴῃ ν ΠΟ 
αυϊάξ ργα]ο ραζος εἴ ροπητ ο- 
τμίθις Οὐχ οδ» αἵ ἱπηραγεςαπτ δά 
ΒΕ οὔ τη γαϑιίογίθιις ρεγξάιηι: 
4υία πη νπο οδ ΟΠ] ο ντέτοβ; ὀχτοπη- 
Ρίο ψφιοά ἀρεμάσῃι εἴξας τερεητὲ 

ρείασμητ» δ ]αῦ ἴῃ (υβταρ!!ς ἄλη- 
ἀϊε πε ομηηες ἄσηαΐος,; ρ ὅτε ἀιρα- 
«Τοϑίαο φι!μς σοπηπηοάο γαρᾷτ: 

5. ΝΙΜΙ εἴξβυπι ςχ 40 “ ΠΙΒ1] ρογέοξει εἰ οἱ {πευΐτ, 
ραν ποῦ Κοδὲ χϑρ δείίο ριιπίτ! αι δπιρίᾶ πχαχίηγὲ 
εἰν. νο] δτίθιι55 Π1ς αδίααγὶ γέ ἀοπλς- 
; Πϊοᾶ πυαχίπιὸ ποϊομοδις.  υπτα 
“4 ζεί, Ῥοβξ ἴοη- ἢ) οποί απ ὁ σαπϑιδητοῦ σοοδηῖ, 

4 οὐδιλιίοῃμεπι. 
ὕει, νἱχ ταπάοπι ὈΓοα  πτοπιοηῖο ἄς γοδιΣ σοτηηγι- 

εἶδα ἀοΠ δ ογαπτνπηαίοτς τπηρουίς. 
Ῥᾶγτε ΓΟ πὴ ἔα ΠῚ Πἰατ  Δά πη γαητ: 

τ ΠΠς αποηγίης ορίπᾶτο γεσιρηίςαηίαα ν- 
ἐε: Πίας πορ! ρα [απ ἀϊ, (οἀ ρτὸ {ς οὐ- 
“""“-! “ΒΡ δηγ αἰτοῦ! σαζα ἔογΟῊΤὰ ργοίρίςε- 

ἢ “γώθεοίνμεις 

- 

[9 

ἡρλέμαν χρη ἡ ΤῊ ἐχαωπέροις ὑηξβχόντων ὦ ὡς ἐξ 
"οὔ αἰϑενέφερα ἕξομδιυ,γνωώτε κα ὁ ἕκα- εἰ 
ξον αἰχϑύοντεϑ. ̓ ἀδῥυργοίτε γ εἰσι πελο-- ἐξ 
“ποννήσιοι, αὶ ὅτε ἰδία, ἄτε εἶν κοιγῷ γρίμα- ςς 
τὰ ἐ ἔβην ἀὐδοις ἔπειτα, ἀξρίον πολέκχθον χαὶ ἐς 

Δ 8, ποντίων ἢ ἀπεῖδοι, Δ] ΚᾺ Ὁ βεαχέως ἃ 
ἀϊοὶἐ ἐστ ̓δλήλθες ὑ ποὺ πεγιᾶς ὑλιφέρῳ. "γ 
χαὴ οἱ ἑ Τοιοῦτοι, λἤτε γαῦς πιλυηρφϑιοῦτες, οὔτε; 

πεζας φρατίαι πολλάκις ὀχ πέμπειν δύ- ἐὲ 

γανται, Ἔντὸ ἣν ἰδίων τε ἀμκοι Ὁἰπόντες, αὶ «ἔ 

“νὰ τ ιπὸ δ Μ αὐτὃμ δωπθρώνες, 7 χαὶ “αϑςσέτί «ἐ 

χαὶ ϑαυλάοσης ὁ ἐρνδαν. αἱ ἱ δὲ αὐξιοισίαι ̓ 

Νὴ πολέμοις μαῖλλον ἢ ἢ ἍΪ ἱ βίαιοι ἐσφροραὶ ι- 
᾿αϑέχρισι. δωβιαοξκεὲ ἐτοιμώτεροι οι ἱ ἀδθυρ- ὦ 

“9, ἦν αἱ, ϑρώπω, ἢ ἤχέλμασι πολεμεῖν, ὃ « 
"δ, " πισον ἔλοντες ὧν Μ᾽ κινδυυύων κἀν ες 
πἰξολρέ οϑτ" ἢ δ δὲ, οὐ βέξωνον,  πλ 

πσεϑαναλωσάν, ἄλλως πε κάνωδα δῦξαν, «ἐ 
ὁ εἰκός, ὁ πόλεμος. ἀὐύζις ς μιηκύγη Τα! «μά- 

χ᾿ ὑϑὲ ὃ Αια πσδὸς ἁπουζᾷς ἑλλζώας 
διιυατοὶ πελοποιγήσιοι χαὴ οἱ ἐξύμμαηρι: αὐ- 

᾿σἰαγεῖν,᾿ πολεμφν δὲ μὴ πσϑὲς ὁμοίαν ἑαὐτι-- 
σχϑυζωῶ ἀδγυύατοι, δτὸν "μή τε βω:ς 

᾿λϑυτήδχῳ ἐνὶ ὶ χρώρϑμοι, γοϑμοὶ τ ὁ-- ̓  

ξέως Ὠχττελώσι ἐπθότες τε ἰσοψνφοι ὦτες, ὡ 

ΓΘ Χ ὃ ὁμόφυλοι, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕκα τος ἀσεὺ,, 

“δν' ἐξ ὦ ὧν φιλφαιηδὲν Ὠππλὲ  γίγνεα ἵν, οἱ νος 

ὃ (Ὁ υδ ὡς μείλιςεὶ “ιασρύσαιοϑαι τίνα « 
Το βούλονται, οἱ δὲ, ὡς ἥχιςα τὰ οἰχεῖα, φϑεῖραι. 

᾿γεόνοί τε ξωυιόγτες,“ εὖ βεαχεῖ χω μος 
δίῳ σχϑπούσι τί τ  κοινῶ τα ἢ “πλείονι τὰ 

“οἰκεῖα, ποϑφοσοίσι. τὰ ἕκαιςος οὐ ᾿ ἰροὶ ΓΝ 

᾿ἕαυΐζοῖ ἀμδιῴαν " οἴεται βλώψῳ, ἐδ Ἧ 

νι Ὁ ὦ ἄλλῳ Ἅῷ ἑαύΐζοῦτι «δϑϊδεῖν" ὥςτε, 

τῶ ωχῳ αὑτὸ αἰ πθυτων ἰδιὰ δὸξασμα»,, 

τὶ ἐπ᾿ ὙΤΝ Ὁ κοινὸν αἰ,ϑρθον φϑφρἠοῦμον. Η; 

ΧΟ ΡΗδα ἄπ ἀκϑὰν νυ ὐπάορ » ἰάτοῦ εος σογα πηπηῸ ΟΠ α πη ἂὉ πη διῖς ρογάϊ. “ 

"“--- 

ὰ Οὐκαϑυνέριρα ἕξοιδμγέκ ἀοϑενεσέρως 
δίοαισύμῖθα, Ῥ' Αὐπυργρί τε τὰ εἰσι] δ᾿ 
ἑαυτῇ Ἃ γὴν ἐργαιζό μᾶνοι, αταίνᾳ δούλων. 
Ἴ ̓Απειροι]αδιδακῦι. ᾿δ' Οὐτεναῦς 

πε γε λα μα δυηλογόπ. εἰ Απὸ δὼ 
αὐδῶ δαπανώ, γτες γῇ ὦ! ὧν ἕχοισιν. ζΖ Εἰρ- 
γόεδνοι] ϑαλαοσκράτορες γὸ οἱ ἀϑηναῖοι. 

᾿ ̓Αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ) οἱ γ λαχιδαιμώόνιοι, 
. ἅτε πένητες, βιαίως εἰσέφερον. 8 Αγέ- 
χ1 βατίζοισιν, αὐξαίοισις , Ὑοόμ], 

ΦΈΣΩ: 

τὸ Ἐσωμάτων, ὡς στύζοντες αὐταὶ ἐκ 53 συ--ἰ 
λέμφν, δεῖ δὲ ὑσοκίξαι ε εἰς τὸ «δέ: κ' ΡΝ 
φὸν Ἰβέξαμον. λ Τὸ δὲ]τὴ δι χρημέ 
ἔς;, φησί, βέξαιον, ὅπως μὴ ΠΝ 

μ. Μὴἐῤ φεραναλώ σὰν 1 Φμίωσαι, “ἡ 

φεραναλώσν. πὰ χρήματα, ποὺ πολέμινν 

π ; βέξαμον ἐκ ἔχοισιν. οἱ αἵ αὐτουργοὶ τὰ 
πολέμιου, τὸ σιςὸν ἔ: χοισιν ὅτι αϑουβυήσοϊ), 
διότι τοῖς κιν δεωύοις ὑποιλύην ἐμδοέτησαιν. 

Πόλεμεῖν δὲ} κα ϑὺ μόνφις !ς σώμασι 

ϑαῤῥθαν" οἱ δὲ αἰϑηναῖοι ἌΝ πεῖς στόμια-- 
σι," πῆρ χρέμασι ϑαρῥξσιν. -ξ Αγάπα- 
φασκθυξιω Ἰαῤϑόπλιονγ. ὁ Μύπ βελόυ- 
τηράῳ ἐν! χεώωυβμο!] αὐτόνομοι γὸ πάντες. 
π Καὶ ἐχ ὁμόφυλοι 7οἱ μδὲ γὸγ δωρκξις" οἱ 

δναἰολέϊς" οἱ δ,,βομωτοί, ρ΄ Χρόνιοί τε ξυ- 

γιόντές Ἰὸκ ᾧ πολεμεῖν τῇ ϑἰποισίᾳ, σ᾽ ἘΥ 
βαρ μδρμοεἰῳϊτέον ἵσι ἢ δημέκρατίας 
διᾳτολίω πᾶστῳ ὑξεῦϑα ἔϑηα. 2 Οὐδ 
τῶ βλάψᾳν7τὰ κοιναὶ δηλον ὁπ, 



ΡΥ 

φῦ 

5 μέγεφον δ, τῇ Ὁ γφηβοίτων ασὸμ 4 χωλυσον- ἃ 
»» πῶ, ὅτὸμ “τολῆ αὐταὶ ποδαζόμϑροι μ 

»» μέλλωσι τῈ ὃ πολέμου οἱ χαρροὶ “9 μϑμεζοί. 

» ἢ μάν 'ϑόὴ ἡ Ἑλιτείχισις, εἰδὲ Ὁ ναυδικὸν 

» αὐτῶν ἀξιον Φοξηϑέεδαι.ἢ Τ  ϑὼ ὃ χαλε: 
Ὁ 6 . ! ΠΣ 

χατα- ᾽» πὸν χαὶ οὐ εἰρζη πόλιν αὐτίπαλον πόθοι: 
ϑυδιώσαςᾳ 9. σκδυασαοῖ, ἥπου δὸ .ῳ πολεμίᾳ τε, "ὃ ἐχ 

»» ὅσσον ἐκείνοις. ἡμδμ" αὐτεπετετειεσχκένων. 
᾿ ,ν» Ὁ" : 'Ψ ͵ 

» Φρδξιον δὴ εἰ ποιήσονται, τὴ «ϑρ γῆς βλα" 
᾿ Σ ὩΣ ΔΥΌ ἔ »» γῆοιεν αὖ τί μέρος καζᾳ δροῤιοῆς καὶ ἐδῶ μο: 

2» λίαιφ ̓  οὐ ϑμτοι ἱκφον ΓΕ ἔςδι Ἐλχειτειχίζᾳν Β 

» πε, “ὦ κωλύφν ἡμαξ πλϑυσόμᾷᾳς ἐς πίω 
»» ἐχε ὑων,καὶ κόρ ἰ δούϑῳ, τοῖς γαισιν ἐμύνε 

» ϑα). πλέον γὸ ἡμῴς ἔγούϑυ τῷ ΧΡ γὰδ ἐὰν 
9) ασϑναυζικοί ἐμπειρίας, ἐκεῖνοι ἐκ τῷ καὶ 

» ἤπειρον ἐς τὰ νγαυζικα, τὲ δὲ τῆς θα λφίοσης 

» Ὠλτφήμωεις ψινεο τ, ῥᾳδίως ἀὐδοῖς ασε3ε- 
7» δδ)υύσετω. σεῖς ΝᾺ ὑμεῖς, κελετῶντὲς αὐτὸ 

» δὺς" πὸ δΜ μιηδικϑῶ, ἐξείργαοϑέπω. 
οὐδ ἣν αἰδρές )εωρο»ὶ , χαὶ οὐ θα λάδσιοι, 

» χαὶ πσϑϑσετι Οὐὐσϊξ μιελετῆσει, ἐα σύρϑροι, 

» οἱ οἱ ὑφ᾽ ἡμδμ᾽ πολλαῖς γαεσὶν ἀεὶ ἐφορ- 
᾽» κείοϑευ, ἀξιον αὔ τὶ δρῷεν; πσεὲς (ὦ γὸ ὀλί 
» γας ναῦς ἐφορμούσοις κἀν Δ. φικυδυωδυ- 
39 σήαν , πληθφ τίοῦ ὠμαϑίαν εϑρασεεώογτος" 

ὃ» πολλαῖς δὲ εἰρχϑνϑμοι, ἐσωλαΐσοεσι" ἢ καὶ εἰν 

» τῷ] (ἱὴ μϑηετῶντι͵ ἰξιωυετώτερϑι ἔσονται, ἢ 

» δὺ αὐτὸ χαὶ ὀκγηρϑτερϑι. τὸ δὲ ναυτικὸν, “πό- 

᾿ χῆς ἔρ᾽ν, ὡςεν χαὶ ἀλλό τι, χαὶ Οὐρο εὐδὲ- 
᾽» χεται,ὅτὸμ τύχη, ἐκ αἰ ρέργϑυ υδηετάαϑα, 

» Φρλαὶ μᾶλλον μηδὲν “ἐκείνῳ χήβερχϑν ἄλλο Ὁ 
» γίγρεοϑᾶγ. εἴτε χαὶ χρήσορμτες ΤῊ ὀλυμ-- 

»»πασιν ἢ δελφοις χεοημώτων, ἢ μιοϑῶ μεῖ- 
“ « « Γι ν δυο ἐς ᾿» ζονι πειρῷγτο ἡμδμν «ἰασολορςῳ, “ἐς ξένοις 

» δ γαυτῶν, ᾿ μοὶ ὄντων μϑρ δι αὐτιπα:- 
ἢ λων, ἐρξαντων αὐτῶν τε χαὶ ΤἿΜ μέτόίκων, 

εἴτοης νηλίοξς γεγοοάδ πλῦτας Ρούερτῆος 

᾿ρΟδῖταγν αἰ άδηι ποθ ὶς τιπΔ ΟΧου - 

-εθηίοηϊιοης οἰ) πουτίοσος. ἘΠῚ αὰ- γε φρκα βάθει 

; ἃ ποθῖϑ σοιγάιθος, δά νεγὸ" αρτὰὸ ὑἐπι “- ππρεν ἐμά 
βαρογοηζ » σα πιῇ ἱρῷ ποήμς Ποίξς» ποδὶ οἴξητς » δὲ οἴη {πἰςίμσοΗς παιήραίοητ: με τΝ Γ ' 

ΤΗΝΟΥΡΙΌ18 Ηἰδ 1. ἽΝ 
5. Αὐ' φιιοτίου Εἰς τοις (ὁ δυαπη οιΐ᾽ 4 Οἰιδὰ αὐτέ πια- έ ΚΝ χίτη πὶ οὐδ᾽ ροζα- γάτα αὐ πίθος νο απτοϊά ξισογο ΡΟ δ ιμεωπη. Ἱμορία 
διδέτογ ρεσαπίαγῇ ροηλγῖα: 4 Πὰ ργομιδεδιπευε» 
τσ ἔπι Ὁ. Π τοπυρβοζα μος ἄθτη ἔστ ἀυυαι αρτὲ οὰς π Νῆς ἱ βαᾶτγαηῖεβ ἐυηέδα- πό ἐχρβοίδι, Νείις οἰξ φυὸά να]ΐο ξάταρες ἀπωκόσὶ 
ΤαΓΑ] ἸΠοτᾶ αἰ ο]αὔο του Δ ΠΊΕ. πνξ Β οὶ δοραῖῖο- 

: 5.1 πόδ πὸῃ οἰρεξξε. ΠᾺΠῚ ΠῚΠΤῸ αἰ ἄς ντοππ» υᾶτα δε ἘΡΧΨΈΘΑΒΑ 0 
μας Ὀδ, να] ατονγο ἴῃ ραςᾶτο ἀγάπα καπδβεμσσεν πρὶ 
Πυ;πεάᾷ ἰη Ποίξιςο: ταϊποτῇ πὸ πηΐ- Μγανρνεαας γο- 
πὰς δι πορὶς Ἰίςες νἱο! Πππι πιαγος τὸ ἌΣΕΣ 
Ἔχίτποῦς ἴῃ Ἱ]Ποσγῇ (οἱο: δά ἢ τη ἀϊρήα εἶ μα πις 
το {ΠΠ|ργα πάταπτ ἐπηροιιογίητ, πο- [θάτατ. ὈΙΒΉοΙΪς ο- 

: , πἴτὰ εἴ ΠΩΣ Ῥατὰ 
5 ἌΩΝ Τ νεῖ ἴπ βᾶςς ἐαὴν 

Ποηῖδες πὰ ἈΠ απα ΠῚ ΡΆΣΤΟΠῚ ἀρεῖ» ἐχῖγαοτε, ποάμπι 
ἐθηλ ΠΟ πλἰπιμηῖ δά ΠΠ1ος τγαρ ΠΡ 115, ἐη ἐραθιλαίενς 
πϑἢ ἰαπις {Ποῖος 114 πλιμῃἐτῖο δά χογῆις ΠἸος ππὰπὲ 
η05 ρσο θη άος φαίη ἐπ εοξῶ τοῦ- τ ἔϑρας δα 
τ τι Δα οΠγμ5,δζ (το ΠΟ οἵο Δῃ ργαπάϊσ ἀμς 
τες Π!Πλ115) οἰαθῆς πος ἀοξο μι άλτηιιπ. τἰπὲ, ποςεδίτοτ, 
ΝΝά ςοττὸ εχ ν ἤν σοὶ ἡδια]ς ρίας ρο- Ὁ: 
αἰτίας ΒΒ οτηΒ5 δά ριρΏΔΠι τοῦγο- 
πγοπη; δ τη ἸΡΗ͂ οχ νέο πλεῖ τοσ- μὲ: 
τοί σις χά ραρπαπι πσιδίσια. ΝΟος εἶα; εε ; δος ἔα 
ἔς!ϊς ΟΠ Π}}5 τοὶ Ὡδπείοα σηᾶγοσ - Πρ ἀεολτς 
παάογον πᾶ ΦΗΣῚ πο5 {{ατὶπ ἃ 1 Π0. ἐρρη αροδηῤμα ας 

Ὁ Μεάξζο [ἃ ὀχογοςηζοθ» Ποη ταπηςη "274 "πμεγργεαησας 
: ς τοῖ παιεῖςᾶν 

Ρἰαπς σομίεαμτε φάμις ἤπχιο, πο 
ταη ἀξ πηοάο νἹτῖ το [τὶς πο π1ᾶ- 
Τὴβ σα]τοΥρ8.» δ πο 5 Ῥγατοῦϑα «{ἢ- 
ἄχα: οἰα!τς ἱποιιρῆοιτος πος απο: 
ςοσς ρεο ηθίταγα ταπὲν σομβοία με 
φυΐρρίασῃ δἰτουῃβ ποθι ΠΕ τ 
δάσονίις ρα ςονιη αὐ Φετη ἱπηρο- 
τα ΠΌΑ Π15 ἐπ ΕΣ» τα οι ἔγοτα Ὁ 
{5 πειηττινάνον ρου συ] πὶ (οσταί. 
ἴς ςαροβονότιας νογὸ αἀπορίαβ ταμ 
τὰς νπάϊσις ἱηργποητόβ [ά ἔχσοσο 
{ὰρεγίςἀεδιπε, Ἰρίζαιις ἀείμοτι 41- ὦ 

Ϊ ἰοΐος ὶ "ΘΩ͂ ς ἘΠ᾿ ατεὶς, ΙΑ εν Ὡς ἱΠΊΡΟΓΟΥος ἔπταγὶ πητ, ὃς (φαοά “ ΔΝ ᾿ Δεῖν 

" 

τοι ξέρω ἀΥτίςν ντ 4α! 4 Ἐσεῖς αι, 4. 14 γετὸ ρεαῦς ᾿ 
γ65 ΠδιτΙςΑ » πος πυροτά ις- ἰοτου φείρεγισέφ,, ἡ πῸς σῶς ΓΕΠΎΡΟ Π ψωνγπος υϊάξος 
εἰ[α|5 σδυϊη σατο ἃ ροτίμς μη απ 6- εἰς ρατοδποπ ἥτις 
Χογοξάα 181] ἀςοίπαὶ τξρογί!ς το Πη πῖαϑ,, ἱπργοῆϊ ας Ν .- ᾿τοπὶ Πᾶο5 οἴξης φυαιαν Διὸ ἢ ἀπηοῖδἸγγηρίαςο τοπη ἰρῆ, τὰπι ἰῶτος 
γὰπλ ἃὰς ἃ ΠΟΙΡΗὶς ρεοιιία » {01}-- φαϊθηίτπαης ἀαςς 

ἃ Κώλύσονται )α ὴ Τὸ κῶλυδθήσονταϊ, 
β Σχλῇηβραδίως. γ Διᾳκλλωσι 

βερδεαύωσιν. δ᾽ Οὔ μδρετ 7 μϑῤουδ, 
φασὶν γαἰλλ᾽ εἰσὶν ὀξς, ε« Οὐδ ἡ ὅξετεί- 
χς 1 ὅητείχισίς ὅβι, πόχιν ζρνιὰ ἐτέρχν 
ζλησίον ἄλλης τειρήσαι γ δι τὸ φρερν καὶ 
λυρκαῤνεεχ, ἢ γώ. ζ Τίω μδῥ)5 7} ὅρητεὶ 
ζσν. ἡ. Καὶ ἐχ ἥοσον ἐκείνοις ἡ (δ Ἴδυ- 
γα Ἄ ὄντων αὶ : 
9. Καΐχ δρομεῖς ἐφόδοις. 4 Καὶ αὐτμο- 

"α!ς} δε ϑιδνοντοιὶ αὐτομόλοις δούλοις, 

αὐτεσητεργίσαι ἐκείν δὲς. 

Γχ Αὐπὸ ἡμηδκῶν]αλὰ δηλογότι αὶ Ὡε9 ἢ: 
μη δυκῶν.. Χαὶ ἐν τὰ μὴ μελετῶν ᾿)]α ὴ 
"ἴθ ἐν τωρυὴ μδιᾶν; εἰ τέχνης ἐὰν] ὅρμτή-. 
δευμα, ἢ ὠρῷγκα. ν Ἐχεινῴ 7 τῷ γαύπ-- 
κα, Μιϑῳ μείζον, Ἰγῶτο φησὶν, ὅτι [ 
δεγὸν εἰ χακεδαμμιόν οἱ μιιϑῶ μείζοῦ, ὑχο. 
δα ὀλυμιηλάσιν ἢ δελφοῖς χρημμώτων πεῖ--᾿ 
γώντο ἰῶὐκλέλϊειν τοὶ ἡ βιοτεροίς συμμκα-᾿ 
χοιφη ἐναντίον γὸ αὖ  δενὸνγ εἰ δὸς ἄλ-. 
λοις μιαπὰὶ ΤᾺ ἡμετέρων μιεπίχαν ἐσίζα - 
λον, μυὴ ὄντων ἡ" αὐππάλων. βούλετάι 

᾿δὲ δι τεύτων δεῖξ αἱ ὅτι οἱ λακεδα μενοι, 
αἴϑ' ἡ μδἰϑ αδὺ ἢ μεπὲ ΦᾺΡ ἡμετέρων συμῖ-. 
μἀξχων ἰουροί εἰσι, καὶ δενὸν ἔνϑα εἰς“ 
(άλλοιεν “ μόγοὶ δὲ αὐτοὶ μετεὶ Δ ἰδήων. 
συμμμαίγων, ἀδεύατο!,, μήτε ναυρῶν ἔ- 
δόντες, ἀΐτε πόλέμφν ἐμπειρίαν, γα δὲ 
ἦτ ἡ εδδ ὄντων, ἤγρωυ αἰπιπάλων, δῇ κῦϑ: 
δερνήτας ἔχουδρ πολίτας, ΟΡ γαυθρρὴν ἐμ. 
πριρίαν ὡς δὲ ἃ πολεμικὴν ὐ δενὸν εἰ χὰ 
χεδα μόν το κα Ὁ ἡ δ ἥκοιεν. ὁ Μὴ ὅγε: 
τῶν μδὲ ἡ δ} λακεδαιμιον ἰών μυὴ ὄντων. 

᾿ 80 



ΠΩ 

Ὡς αὐτῷ Βοξξος {ππγις»4αόάα; νὰ- 
; 14 Πτπχατη οἴ» ρα δογπαζούες μαδο 

᾿ χηπτά ἴῃ δηϊπσιαπὶ 

Οχάδαβετς. " ὺ ᾿ 

πλῖιϑν ΠΟΙΕΓΟς ρορυ]αγς5, Δ]! το; αά- 
' τη ἰ γος» 8. ΡΙατες δύ μη] το αα 

“ ΝΙες γετὸ ον σο πα οπνοῖς αγαςία. ἈΝ οα; ας 
Ρετίςυϊοπι, φαΐ φῃᾷ Πος ἴῃ Δηΐπγιηι ἐπ ἀπ Δ ΡΟΥΙ- 
Ββήδις ΣΕΤΞΡΗΘΕΝ 00 {4ιραΐεηε ποῦτγι Το σο ΔΙ 

Ἰοδυχοτῖτ, δὲ ἃ ρα ΠΛΠἰτο5 δίῃ ς δά {Π 05 τα πϑβιρίλῃῦ; 
ττῖα [μα ἐχυ]ατο, ὃς ΤΠ  ΟΥΟ ΟΠ ΠῚ (ρωνίροῖς Οὗ πγαΐας 
εὖ τῦῖποσς ἀπηυϊ ΠΠ|,ν 5. 2700 ῖ 
ἤρε Φηδίονες », φε 46 {ἰρζα!, {ςἀ λά ραιιοος ἀϊο5, 
Μιμ ἘΡΕΌΤΟΝ ῬΕιβας {πητ ὃ ἢ! Ππη πα ας ΠῚ :- 

πιρεηα!ᾷ πους ἢ ἀς Ῥεορόπεπῆρας νίδομταν ἀϊ- 
χιϊατί. - οζάληίτα ἀφ ποθίβ» πος εογᾷ αὺς 1}- 
ὁ οτος 4υϊάοπὶ Πὺς ΟΡ ΠΟΙ ὨΊ015 ἱΠη ΠΉΠΠ ο5» 8. Α}1α ορτς 

ἱ ΠΩΣ 5 ΠΣ ς 
᾿ οὐ τ τες ἃ ἐμ δῖα μαθοζο μας ΠΠ| πὸ μαθοητιΟιή 

ἰὸς «Πξ νίφοητατ: ἢ ποτῷ γερίοῃς ζοσζὰ ἰῃπδίογίηῦ, 
ΠΩΣ ες πος ΠΠ]οτ νιον» Πιαγὶ πα άς- 

; δέῃ ̓ ταὶς ἐᾷ ἃς Τπθ»Π εχ φ400 ἔπιτυγα ἰχξειγανηο 
ἈΠΠᾺ πιοϊτο πιαῖο- δ]ς ραττῷ Ρε]ορόῃεῇ γαιεἄτί δι» δὲ 

ο ἡΠ5τοιᾷ Ατείσατη: φαοῃ ᾷ ΠΟ 4]14 
Σ εὐζγαῖπι εἰετα ριὶ- {ἀροτεῖς :Π| τερίο “8.110 Ιθεζα,νε 

 ρεάαχτηοηϊί,, σα 

ῬΠΑΠῚ Αἰτεγῖα5 νἱ- 
ςε οζουρεητ, Κεἰ, 
[π᾿ χυάτη ἔξ τες- 
Ρίδης. Υ 

πο δ 5» 4ἱ πχαϊτ ργατοζοα τοῦσα ὃς 
1 1 {15 δ. ἴπ σοπτίηοητςο οδτ ἢ ο- 
τ118. ΜάρῊΔ .Π. τῈ5 εξ ΠΊΔΓ ς ἰΠΊρα 
τὶ. Τὴ σας δηϊηγαάποστίτς. ἢ επί πὰ 
Ἰῃ{υ]ληὶ οἤομλιι5» αὶ πγίημ5 οοης 
ἜΧραρ Πα 1.5 ὃ Οαΐ τοὶ πᾶς Δηΐ πιο 

ΓΑ Ῥτοχίμηξ ἀςοοράξιοε, ἀρ οπλμς του 
δ ΕΡΥΝΡΑΜΜΟΆ τῇ (μδωτραῃ ΡΓΟ τοϊξεα βαθεῖς, 

τς χησγίϑαυτξας νΥθὶ5 οἠξο ἀ ἀρογο: 
ΕΞ. ἀερι οὐ ,οὯες ςἃ ΡεΪοροππεμῆθιεις “οΡ μος 
“0: ποξῖνος 77, 4ο- ἀσῖοϑ γαίζατος ᾿γαίοδε 5» αἱ πγ}]} 
χω: το ἔπης ρἰιγοβνοδίεγογς ρι σπᾷ Ομ 

ΠΙαρογίογες ουαίοσίπημ5» Γυγ5 οὔ 
βαιά ραιοίοσίθιις ρα σπαίηγι: ἢ 
αιδαυτῷίῃ ραρηα οἰλάοπι ἀςοορε- 
τἰηγυ νά θ ἢ 41 οχ (Ο οἱΐ5». νη άς ηο- 
ἄγαμαι χοῦ οχ τς, νηὰ ρογιοχίητ. 
ΝΝεΦ εμίπι ὑοῦ ποβέτὶ αυϊείςοης ἰἅ, 
ῃοδὶς αά {ς οὔ εχογοίτα ᾿ππαάξάος 
ἰμιδ! 5. ΝΝ ες ν1 125 δέ ἀρτίος 4υὶ ἃ- 
πίτταν» ἄςςος Ω05 ἀθρίογαγεν (ςἀ 

εὶ ροιέεαν Ῥε- 
Ρόποι: Δ υτ)1.4- 

ἣ  θοίκαβε. 

ἜΠΒΕΒ ΞΕσνν δν ὃ, δ᾽ 
Α “δένον αἱ ζω. “νοῦ Ὁ 18ϑε τε ἐθιχάρ (ὁ Ὁ, χξ 

χρώτιςογ) κυξεργήτας ἔγομϑρ πολίτας, χάὶ ἐς 
λζωυ ὑπηρεσίαν, λείους ᾧ οἰμείγους ἢ πᾶ τς 

δα ἡ δ» ἤξας. χαὶ Ὀχὶ τω χινδυώῳ" ἐδεὶς - 

αὐ δέξαιτο Ὑ ξένων Δ χίω τε ἕν φϑυγάν,ὸ 

᾿μ{δ τῆς δοσονος ἄμα ἡἐπίδος, ὀλίγων ἡμίε-- εἰ 
ροῦν ἕνεκα ψιεγοίλου μιοϑυί δόσεως, ἐκείνοις «- 

ξμυαγωνίζεοϑαι καὶ ζῳ »ϑὺ πελοποννησίων «- 
ἔμοιγε οιαῦτα χαὶ ποϑοσιπλήσια δοχεῖ ἐϊ) ςς 

τα δὲ ἡμέτεροι, ζούτων τε ὥναδρ" 1 ἐχεί- ἐς 
γοις ἐμει μαμιῶν » ἀπτηλλοίηα, χαὶ ὅλα «ε 

οὐκ ἐπὸϑ ἴσῳ μεγαίλᾳ ἔχφν ζω τ᾽ Ἐχὶ τίωϑ «- 
χώξαν ἡμδυ" πεζῇ ἴωσιν ἡμεῖς, δχί πίω ἐς οι 

κείνων πλιδυσεκεϑου. ἔκ) ἐκέτι οὖν τῷ ὁμιοίᾳ «ς 

ἔφα πελοποιγήσου τε μέρος ἀ τρο) ϑέεδαι, «ἐ 
ᾧ τίω ἀπικὴν ἅπα σϑρ.οἱ νϑἕ »ὃ ἐχ ἕξε- « 

σιν δηλ ζω αὐτι λαῷ εἰμα χεί ἡμῖν δὲ 651 γῆς 

πολλή, χαὴ οὖν νήσοις, ὃ κρτ᾽ ἤπειρον, μέγα «- 

“δ "ὃ τῆς ϑα λάοσης κραύτος. σκέψαοϑε δὲ ἐς 
"εἰ γὸρ ἤνϑῳ νησιαίται, Ἄνες αὐ ἰλητ]ότε- ««- 

ς 69: ἡσὸῳ ; χαὶ νι γ85 ὅτι ἐγζυταΐζᾳ, Τυπὺ «ς΄ 

διανουϑενζᾷς, Ὁ μϑὲ γάδ' ᾧ οἰκίας ἀφᾷναι, « 

τῆς ἢ 9οιλοίοσης ὁ πόλεως φυλακὴν ἔγχᾳν; - 
ὼ πελοποννησίοις τῶ αὐτῶν ὀργιοϑενίᾷς, «ἐ 

πολλῷ πλείοσι μὴ δζαμαίγεον. "ρατη- ἐς 

σϑθμπές πε δ, αὐ 9ις ἐκ ἐλφοσοσι μαχϑμες ἐς 

9α, ἢ ὦ σφόηώμϑυ, ἕ ξυμμάγων, δόςγιε 

ἐουόνϑι, ροσοιπόλλυ ).» "ὃ ̓ἡσυχασοισιες 
μῆ ἱκαγαῖν ἡμδμ ὄγτων ἐστὶ ἀΐθες φραϊ ϑυ4ν.) ςς 

“τί τε ὀλόφυρσιν μυὴ οἰκιαὖν αὶ γὴς ποιζαῖ, «ς 
᾿δα αὐ ἿΜ' σωμια των "Δ "ὃ ζᾳδὲζις αἴδρας, «ς 

θην οἱ αὔδρες ῦτα κτῶν). ὸ εἰ ὥμωην πεί- ες 

σάν, ὑμαξ ἀὐζοιυς αὐ ἀξ ύγζας ἐχέλδυον αὐτεῖες 

9) 

, ᾿ , » ..«Φ . 

ςούροζα. Νοη Ἂεπίπν ροεπιοηες νῖγος, [δ ν᾽ ροε Ποιὸς πάη ςιαταΐ, Ατ- “ς 
4ις φἄεο ἢ ογοάοχοπη πῇς ν οὐ 5 ρογυα(τεϊιπι» (πα ἀεγοπι ντΊρῇ δὰ }11ς5 ναλῃ ἄλεες 

α Δεινὸν αἵ [ὦ 17εἰ ἰω αὐτῖς, φησὶ, κατ᾽ 
ἄλλων ὁ πόλεμος, μυὴ αν εδδ, οἵ ᾧ πο-- 

Λλίτας ἔχοιϑρ κυβερνήταις, δεγὸν αὐ ἰῶ ἐ.. 
χείνοις τὸ ζιὲ χλακεδαιμον ἰφφ λαξ ξἶν ζιὶ κ'- 
᾿μματέροις ξυριμεχοις γαῦ ὃ,καν» ἡμδ ὅν: 
“πῆς αὐτοῖς τὰ πολέμου, ἐκ ἕσιν ἡ μεῖν τῶτο 

δὲν ἐντὶ 3, εἰς αὐτων αὐτῶν, ἃ ΔΆ μετί- 

χων, «οὶ λακεδα(μονίων λέ γά,ὅτι ἔμελ-- 
λον δυνοὶ ζῇ ἐκείνοις, εἰς αὐτες κατ᾽ αὐ- 

δ, μα 5᾽ ἡμιετέοων᾽ μετοίκων; οιἶ ὑπό- 
κλέπη οἱσιν ἐξ ἡ δ ἄλλοι αὶ ὅτω φασὶν, ὁπ 

δενὲν ἡμῶν ἔξορλεν Τὴ τῶπο, ὑπουκλέτῆειν 
᾿ς Ὅμ παρ νῶν ξέγες ἢ" αὐ δῷ, εἰ ῥυὴ ἱκανοὶ 

ὧν ἡμεῖς καὶ οἱ μέτοικοι ἐχϑεῖν κατ᾽ αὐ- 
τῶν, ὀκτὸς ΔΙ ξέγων.νωῦ ὃ γκκ ἔςιν ἡμῶν 
Ἴξη δηνὸν, ἐπειδὴ ἱκανοί ἐσμεν καὶ χωοὶς ἢ 

ξέγων ἐλϑεῖν κατ᾽ αὐτῶν μεπὸὶ Τα με. 
καὶ ἡμδα Ουτέσιν, ἰώγων. Φ Ναὺ ὃ τί 

τε] τὸ αὐτιπτίλοις μια αὐπειὶ μερὶ δ᾽ με- 
Φίκων 10) αὐτοῖς. γ Οὐδεὶς αἢ δέξαιτο] 
εἰδεὶς αἵ, φησὶ ϑελήσεε ξένος, ἢ πατοίσκ 

φϑυγάν, ἃ με ὅ' ἀϑενεςέρων, ᾿ύτες! λα- 
κεδαμμίον ων, αἰ θον ἰζεάχ δγρὶ μἰοϑὺν ὁ Χιγή-- 

μμέρον. τὸ ὃ τίω πωτείδα φϑύ γάνγ δηλοῖ ὅπ 

σύμιμκαιχοὶ καὶ ὑπήκοοι εἰσὶν αὐτῶν ὁ δῆλον 
ὅτι ἐαν Ὅϊς λαχαδαιμονίοις δὶ μείζονα 
μιοϑὲν “δ σχωρήσωσνγδιωχβήσοντω ὑπὸ 
ἢ" ἀςῶν ἕκατος βιαζουϑύων, πολιορκού-- 

εϑῥων χου ἀϑηναίων δι Ἐ ἐπόςασιν δα 
γαυτῶν. δ Τίωτι ἑαυτῷ φϑύγᾷν Ἰκαῦι- 
κίαν. ε Τῆς ἥσσοιος ἢ οσονὲς γὰ αὶ 3α- 
λάδια οἱ λάκωνες. ζ Καὶ ἐκίι ἐκ Ὁ ὁ- 

μιοίᾳ ἔςου Ἰπλέον; φησὶ, βλαξήσοντει, μέ-: 

ροῖς αἰ πελοπονγήσου δ᾽ νωϑένος, ἡ δλῆ 

ἡὶ αὐ ικήκτ' πολὺ γὸ μείζων ἡ πελοπόνγη- 
σος. ἡ Τὸ αὶ ϑαλάσης κράτος Ἰδὺρ ἔ- 

χουϑμ δηλονότι, -9.Ε] ὸΡ ἤωώρ γησι τα! ἢ 

δηλονότι ἡμεῖς. οὔ γὸ ἔχοισιν οἱ λακεφαι- 
μόνιοι ναῦς. χεὴ δὰ ἡ γήσαοϑου ἡμαῖ γη- 
σιώτας, καὶ ὡς νῆσον τίωὐ πόλιν οἰκεῖν, 
Δ ἀγς οἷν μυὴ φροντίζοντα. , Καὶ οἱ- 
κίας 1 πειὸ ἐν Οἷς ρφαςείοις. κα Κραᾳ- 
τήσαντές τε τὸρ αὖϑις 1 εἰς πὸ μεΐλλον. 
λ Ἠσυχάίσοισιν ] οἱ λακίδαμώγιοι. 
μι Τίωπ ἐλόφυροι ] χρὴ δηλονατι, τὸν 

ϑεῆνον,, τίω λύπην. καὶ Αλλὰ ἥ σὰ- 
μάτων 1 Δ) αὐἰδρώῴν,, ξ Οὐ ρὐ τάδε] 
τὰ κύμα. ἢ 

1.1}. 



δὰ ἐν ὅδ 5 ΠΗ κὸ Τὶ 

διρώσαι ἃ δεῖξαι πελο μὀνννοιοιδ τουτὶ Ἀ 
ὃς δεκα "Ἐχ ὑπακουδταϑε- “πολλὰ ἢ ὼ ἐὰχ 

»ᾳ ἔχω ἐς διἱπιδὰ ἢ Ἀβείσεαϊ ὦ ἔδέλητε 

τρρβλπεμὴ Ἰμάκρε, ἐὐωὴ πολαιεῦν. 
ο περι ιδειθεὶς αὐγαιβέτοες μεὴ ἀυοϑφτί)εν 
᾿ ἀχζιμῶλον ΜΝ ἀεφόξημαι ᾷς οἰχείας ἡχῶς 

νἀ μονίας, ᾿ς Ἐ ἐἰγαγπίων “διανοίας: φδλχ᾽ 

ἐριαφϑβ ὸ ϑὐλρβελόρῷ ἀμ ὀοϑὲ 
γ8... δελωϑηθε): ὑωδ δὲ Τϑυ τοις ᾿δισόκριν ρϑμοῖς 

αὐπόσεέϊα ζωυυϑρ, μεγδορέας (ὦ ὅτι ἐᾷ σονδυ 

»» οἰλοῥῶ ᾧ λιμέσι γοβουϊ γῆν ᾧ λαχεδα μό- 8 

οὐὗμοι ξεδλα αἱδὶς υυλιποιωίσι,βύπε ῥεδί, μήτε 

ν: ἣ ἡμἀτερων ξυμῥεάχων. “ὅτε γὸ ἐχείνοκω- 

᾿ΑνΆ τὴ δβλλεανβδῆς, θισειπἰ δε Νιδκὶ τόλος 
«ὅτι ἀὐδεγόριοις ἐφῆἤσονϑι, εἰ χαὴ αὐϊξονοίκους ἐς" 

ο, χονέες ἐαπησαι θα. χαὶ ὅτι καἰχείγοι ταῖς 

. ἑᾳυξῶν οἰποδῶσι πόλεσι, μὴ σφίσι Ὅς λᾳ- 

χεδιαμμονίοις Ἐχυτυδείως αὐτονομεῖ οἷς ὴΑ αἱ 

τναμτος ἐκοίφοις, ὡς βείον᾽) δίχα ὃ ὅτι ἐ)έ- 

τῷ ὑποδοῦ-, 2ο βιὰ, δδιοῦαι χα ΓΝ ξιωδηχὰφ. πολέμου 
γαί ο, δὲ οὐκ ὡρξδιϑρ, Φρχοίϑρμοις ἢ) ἀμιμυοῦ- Ὁ 

᾿ μεϑω. ὗτα δὶ δίχάμα ζω ρέποντα ἀ ρίφυ 

ουπῆδε τῇ πολᾷ ποχρινα οἷ. εἰ δένω δὲ χξὺ 

ὅδ αὐα [οὴ πολεμεῖν ξὺν ἢ ὁκούσιοι μῶλ-: 

οἰλον δεχώθα, ὅοϑον ἐϊζεισονθμὸς ζουὶ βὰν: 
ἥλοις ἕξορδῳ. "ἐκ τε τ ἀκεγίξων κινδιώσων ὅτι 

γαὴ ὑπὸλ φ καὶ ἰδιώτῃ; μέγιφοη ὕρμαὶ αὐξαγί-: 
ονγρογτὰι, (ὦ) σ» ὦ, ἥπτερες ἡ μιν αἰ πϑοςαν: 

εὐέες μιήδοις, ̓ χοὶ Οὐκ πὸ τοσῶνδε ὁρμ(θὴμε- 

υγοῖ, ὄρλναὶ χαὶ ζα ὑχθόρντα "ὠκλείποντες; 

εὐ γώμῃ πε πλείονι ἢ τύχῃ ἡ πολ ίη μείζονί Ὁ ρυιδ] οὲ δερτίαιδτιπι ἐξησαζαχα {τᾶ 
ἡ δέω αἰμίέι,ογπε βαρξαρον ὠπεωδδμτορὸ 

ἀρζαδε ασεληΐαον αὐτὰ. ὧν αὶ γεὴ λεΐπε- 
»δ, δνα αἱ τοῖς τε ἐηϑροες πόρνη ὅγπὼ ἀμώ-. 
γε, χρὴ τοῖς  ἐχιγιγνουϑμοις πειρᾷοϑαι 

αὐταὶ μὴ ἐλοίοσω. καρ δα δοιοῦσι.. Ο μϑὲ 
Εεδαχγοῆς ταῦτα εἶπεν: (Ὁ δγ ἀϑίωώι, 
νομίσθωτες Ἔκ ρα. σζοίσι πϑραμῷν αὐτὸν, 
ἐψυηφίσομτο ὦ τὠκἐλόύε καὶ τοῖς τε δένει 

δαιμονίοις ἐπεχρίναντο, τῇ ἐχείνα γγωίω, 

πο μξ νδδλνα ἐλ ἐς 

ρχοοεβεγοτίς ; οτεη δογεάίῃ; Ῥυΐοῦ 
ρυπηδηθιὶς νὸς οἷ ΟΡ {πλ5 πὸ οΠς 
οδτὥροζαταζος. ΑἸ τΠρὲρ τα Ὁ 

Βαδόο ἥπίδας ν᾽ δοτία ν δ ΡΟ 
ἀἰᾷ,5} νο ογιεἰόῥδε ρεορᾶραι 41 ἡ] “4. θὲ ῥοϊυεε!εϊς δὲ 
βου ἢ Βαϊ μαοὸ 56}}6 ράγίτον δὲ ἐδρόγ!ὖ δοπ'ςοπὶ 

ἈΠ, φα ἀε δε πνεῖς ν το {ΠΟΙ ρογο 

ποίτιοα ποϊογαπι ρεσολτα ἐλ ἢ ποῖχαὐηές 

ἄγαγε, απ δ᾽ ᾷ ἱ ᾿ Γ Σ᾿ "ἢ ὁτότι 5, δ ρὲ 

ναδαιοὐ πνὶβ Ν ἃ τὐάρὶς νοΥ̓δοΥ ἀδ το αὶ νϑϊοδεάτὶὰ 

αἀιοτίατιδνα οὐρίτατα οί αἱ ἩΠὰ ΤῊΝ 
«ια Ππυαὰ οὐατι νου τὸπηριΐς 

ἐλδαπτα ἐθππς αἰτξ Ἰοράτὸϑ οὐΠὰ 
πος τείρδίο ἀϊηνίτιά τι, Μέραγοῃ ΒΡ" 
Πδιυς ἄος πο ἱπέο ίξοίο ἔϑἐό δὲ ον 

ροειιδυν; 4 δ. 1 ἀζεδαπιοηὴ Ποὴ 
τητογάϊξᾶϊ νίι ντδὶς ἔπ ρεγορηηίξ ον, 0 
ποϑἰο(οοἤῃ; ποίετίς. Ουϊα ἤςιε}} Ὁ 0... 
Ἰυἀιαοά ᾿ρῇἐδοίῦι »ἴτὰ φαοᾶ ἢ65) ΄ 

: ΜΝ 

Γ1 1} 

ὙΦ Ὁ ἐεὺ τ 
ΤᾺ μὰ 

4, δἣϊ 
εὺν ὩΒ 

} 

ῳ ἴα 

. 

Ὑ, 
ΟΥ̓ οἱ 

νδα " 

ἐδγά ασδδατιπη αδεείτν ἃ πὶ ἐχρης, ΠῚ 

ον δὲ ἢ 

«Ὁ 

ν ἣ 

ἵν δ 

τ: 

᾿Ξ Ῥω δὶ 

᾽ ς ἕν. ΨΊΎΎΕΝΉΣ Ὁ 

Ῥιπηροάιπιξτο 6 οἱἢ ξα ἀεγίδυ οὐ ὁ Με ΝΜ ον ρτσνς 
τιᾶάϊς: οἰ τατος σα} ΠΡ ἐγάς Πη 6 - δίδετατ ἐμὰ βοήθα 

τοιβτηοδὸ δι αυΐ βοασάοτα ἀρ ΠΤ 
τὰ πιὐπαδαϊπτεῖς; ἃς ΠΝ οἰ τὶς ᾿ς. 0... 0. 

Εις ῆς το δε νε Π Ποῖα ἤμτ; πὲ, οὐ ἢ 

ἴπ τέρα. αἀηνηϊγαπἀα Ἰη δ ευτᾶ 
Ταοοπίοα {δξεξτατ » {4 { τῆς Τορίβτις 
νἱπαητ, ὃς Ῥγο αο πα 4; ΑΙ τγατα, 
Οἰἠπειίά νος το5 “εχ οδιιοητίθα, τοάϊοῖα δῆτε 
ἀϊκοτά ἁάϊες ἐδρὶεχιπηξςο δ. ] ἐκ ῥδέβενεῦ Ὁ 
πιοτογος. (ἐἀ πχότά μος ῥγόορο: 
βιάτος. Ηαὲ ομήπι ἔπη ἐξα ρατίσ., 
ἐοῦ ἃ. ἀοςοῦα Παϊς οἰαἰεατι ἄτι τον" 
(ρό δοιπτασ. ϑιπγάϊα; πος ητο ρο 

το οροστοῦ » ποσοῖς οἢε᾽ ΒΈΠ ΘΟ 
ἀιιοά ἢ νο]ατατι! ρουίς ΤΠ ξεροτῖ- Ὁ 
ταιδπυΐηης ἰξο τα μοίξεην παρ οδὲ 
ταις: ὅς ὃ πηαχί πα αι υ; ρόγίσα 
Τὶς πνιαχίητα ροσίηἀς οροργ ει δὲ 

Ῥαῖγοὸς ποῖ; ΜῈ οδιπᾷ οαητοον 
πὸ οχταπτο {πᾶτο 1105 {ππγι|5 βέαν τ 
ἀἰτί ἐπυρε ον πὸ το ϑεῖ5 το ἀπ 
Ροπιἀοδῆέ, ἃ “δ ἢ]1ο ροτίυϑ ἀυλπι, 
ἔουταπα 7. ὃς ργαβἀθῃτία ᾿τηλίοσα. 
υδην νἱγίρα5, θαγθαγ ἐορα!ογατ. Ὁ 
ὃς δαςυίῳ ἐπιροτὶ ργορτοί (πησ' 
Οιοΐ πεηυδαίαηη ἀείοζεῦς ἀεδε- 

Πίξοσο, ἃς ςοπιασὶ νὲ ἤσο ρὸ εὖ 
ἱπηρο ΟΠ τεα δα πιᾶς, ογο]ος 5 

ἄομι μα ]οαυμτα ἰδ) Αἰ δηἰ φημί ορτίπιὸ σοιμίυ]ιη!ς ΟΠ πιαηξορνίη ἱρῆιις 
(ςιπτοητίατη ἀσοξοτιιηὴ ἐοσεγιῆτ : ὃς ΟΧ οἷτς ογατίοης ᾿ἀςοάδαπηοη! δ τοίροπάξγαητ 

. μγμ5. ((4 οτηῃέορς δὲ ΒΟ δα τες 

πως δξ, ὁ 

δὰ «ΕΥΡΣ 

οὐδιὴ χοὶ 
Ὁ 

«{ς τ΄ 

κῇ 
ΠΩ 

ἂς οὐχ ὑπαχούσεεϑε 1 οὐχ ὑπείξετε, 1 αὐάζκν πολεμεῖν Ἰήμαΐ δηλονότι. ἡ Ἐκτε 
β᾽ Πωλὰ δὲ ᾧ ἀρλα]αἱνἠῆετω σικελίαν, ἢ μεγίσων Ἰκτ' κοι τὸ ἀδὲγαι χρή. Υ- 

πισαύτες μήδοις Ἰδεξώφϑμοι. , Καὶ ὑκ 
Τοϊα,Ἵηπζελαί. δ᾽ Αλν ἐκναγρ γᾷ [ ὑπὸ Ὁσῶνδε 1. ἰρκ ὑπὸ πσωύπις τοῦδα- 

.} ὺ Παλίανγῆς ἐπεϑύμεν κρατῆσαι. γγ Δια- 

ὀΐαῦϑα οἶν' ἄλλων ἡ γόργιος ἐλήφθη 
οίσωοις. καὶ ἔων ἐκ ἄχα εις; διὰ τιω ᾳ.. 
χεῖαν πλοκὴν ἢ ὀνόματος, .Χ. Ὧν οὐ 
"γκὴ λέπεωϑα! ] δὴ" πωτέρων. μι. Ἐπιλι-: 

δας ὙῚ 
ὌΝ" " 

ΓΝ 
σα 

δὶ σικελίαγ, «Οὔτε γὺ ἐκεῖνο τὶ πρὶ 1 σκδυὴς αἰλλὰ ἐἌἘίοτονος. κ΄ τνώμη τε] γιοιδῥοῖς γσὰι δὲν ἡμδι' δηιχογότι. Υ Τὴ» 
ἘΝ ΤῊΝ μἰερχσέων ψὐφισζια,τὸ ξεγηλατεῖν, ζ π πλείονι ἢ τέχνη Ἰσειυΐση. ᾧρονήσᾳ: σηνλέον ἐκείνου γγώμιη]} βουλῇ. 



ΦΊΒΕΚ 
κα ὑνε!, ΝΙΝ ἢ ἔρνος ἈΠΕ ΟΧ [ἰδ φύσα ᾿αδογόταγ 
' Πιϑατος ἱπηροτίο ς ας πγόξυτος, (64 βαγαῖος οῇς ἰῃ - 

ἱπάϊοίο ἀπ αμια 1} ἀτα; οὖ πχιἱ ἀ1- 
ΤἸῴεῖε οδίοϑα Εν ΠῚ φυϊάξ ἀοπταηι 

; Τεάϊογο, Πα}1ἃ Ροίἴτα Ἰερατίσῃς πλ] 
4 Ρεί, ἄαοτεῖα. 1. Ηα αὐτο ὃ λυ: δὲ Δ ςογάϊα 

ἐὰν σας ἰητοῦ νιγοίᾳ πες δ". 1 οχτίτο- 
γαητ, ἰηοὔρτα Πατίπα δῦ ἰἰς σα ἴῃ 
Ἐρίάᾶμο 8 Οογογ α {ππὸ λέϊλ.ΝΙ- 
Β110 ταπχξ πλίπιις ἱπτοῦ ας ἀν ἀ]4, 
τόπιεγοια ἰπτοῦ (ς Βάροθαηι; (ἔπιες 
παπτιιὸ ΔἀΙ σλη τ» εἴτα σα ἀιισολτοῦος 
4! 4επ]; (εά πὸ οἰτγα Πἰρ᾽οἰοιιεμ. 
Ἰλπι οὰ αιὰ ἤοδλησ, Ροστασθατίο 

αν ἀν μμυκὶ ἔαάεγαπα “ οεγατρας δ0 11 πχατογία. 

ΡΑΆΙΜΝν 8. 
“ οἰ ΠΑτὶμλ. νὶ Π|ς ἀοςιογαῦ: δ ἴῃ ἋΑ κα ἑκαςα τε ὡς "ἢ ἐφῥδισε, ὧδ εὐμῥά, 

δε σὲν χελδυόνϑμοι ποιήσᾳν, δίκῃ δὲ χας 
ξιαυ ϑηχᾷς ἕτοιμοι ἐϊ ἀμρλύρϑαι «δὶ τ} 
ἐϊκλημάτων, ἡ δχὶ ἴση τὴ ὸ ὁμοίᾳ. " σὴ ἡ ὦ 
ἀδὲ ἀπεγωρησὸβ ἐ ἐπ᾽ οἴκου, χα Οὐκέτι ὕςε-- 

δον ἐωρεσᾷ ὅυοντο, αἰτία) δὲ αὖται χοὶ “]δ- 
ῊΝ ἐλλθονη» αἰμφοτέρφις 3 τῷ πολέ- 
μοὺ, ϑξαϑμαι ϑ9ὺς πὸ ΤΜὋ ἐν ξὰ!- 

δούμνῳ χα κερκύρα" ἐπεμμίγνεωτο ἢ ὅμως 
" οΨ αὐταῖς, καὶ ΒΡ δρήλοις ἐφοίτων, " ἀ-- 

3 κηρύκτως ἁϑρ, αὐυπόλίως δὲ τ. «πενδῶν ὃ 
ξυϊυοις ζῳ άγνόμϑμα, ζιώ, χαὶ ϑεπμ 
τῷ λων. 

ἃ τ σέρνεται πὶ ΐρ καὶ 
δμοίᾳ 1 ἰσοτιμίας καὶ οὐκὶ ὶ κελδυδ,δροι; 
ὖ Καὶ οἱ μδῥ ]οἱ λακεΠαμκόγιοι. δ᾽ Ἐν 

ἡραϊρὴ πῶς αἰτίαις καὶ διαφοραῖς. 
, Ακηρύκτως δ) τ κηρυκείου, ὡς 

γε δι φίλοις δῆϑεν.οἱ δὰ εὶς ἐχθρὸς ἐ- 

ἡπιόντες 5) ἀσφαλείας ἕνεκεν, ὁσείκις ἠζού- 
λοντο, μιεταὶ κηρυκείου ἀπῇεσειν, οὕς αὐά-. 
στον ἐἐγοῦγηὺ καὶ ἀσεζὲς κακδυργεῖγ. 

ΕΣ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ δὰ ἂχ 
Ἂ; , μὰ" ΠΥ ΤΡ Α ΦῊ Ζ. φυῶ 

ὦ εν 

νον Ὁ ἢ, 
ΕἼ ΓΕΤΙ, 

ὍΣ διε 
Εν ΒΑΒΡ» ἀν» ῬΈΒ:Ἐ Ὁ: 

ῬΡο ἘΝΕςι ας οἱ 1,.1- 
Εν: Ἀήίος, το ΒεῚ ἐςευπάῃς, ᾿". 

Ἶ) ἀδένδι; 4κο (ἔξ 

Μβοί. σγαες. φαίρ Κι 

, οἰανρσαμα με: 

Σ τὸς πα ξοϑηνας 
τ καμα Ἐκ βαε ΝΎ πίοηίος Ροοροη- 

β ΤΙ, ' 2 ἢ ποηήξίη; δὲ νίγο- 
ΡΟΝ ξ 9 ἀἠϊεε: ἣδ ἜΣ ΗΝ τύπια! (οεἴος δε]- 
ἄγε, ᾿;- ἂς οζυκα ὅς 2; Ἰά» ἢ χιιοά δέ πα}- 
᾿ξιμήμα γοτο τενηρονε}) ἴ0 ἸΏ 6 ΠῚ ΠΟΠΊ ΠῚ ΟΥ̓ ΟΙΟ»ΕἸτἴα σαάτι 
᾿ΠΕ4: ἀπιρίϊς ἰπ- ΠρΑΓΟΥΓΟΠῚ » ὃς ΠΧ 4ὰο οα- 
ΠΝ τὐοεδέμαε; Ρἷς ἱπτογπιἤποης σοίτιιπι οἵ : οΥ- 
δι αυοά ρεῆετυης ἀπο (Ορίπι ντ ἤπραΐα φυαίμις 
ἤπιε ἱπιογπι!ϊο- κ(ζλες. ἄτας ᾿γοπὶς ἔππτ δξϊλ. 
τΒε εχ απο «οπι- Νά αυαίαογάοςί πη φαϊάοπι Δηπο5 
ἀκ ον Ἐεῖ, 

ΚΔ Ῥχεται δὲ ὁ ἀδλεμος 
Ἱ “ὠὐθῶδε ἥδυ αἰϑίευαίων 

Ὁ ὃ πελοποννησίων, χα δ Σ ἐς: 

χα τέξριρ ξυμμκάλων. "ον 

ᾧ οὔτε ἐπεωίγνεωυτο ἔτι 

πα αὶ "Ὁ δηήλοις, “χαΐζὰςαντες 

ἘἘΣΟΧΟΝ ἐπολέμομω. γέλραπῆαι δὲ ἑξῆς 

ὡς ἕκαιςα. ἐγίγνεη κτ' δέρος καὶ χη βίδα. 

ἐπέοσαδα μϑὼ Σ χαὴ δέχα. ὄτη ὀγέμειναν 

ξοπιπηογοῖο ἰητοτ (Ὁ αἰ Γςεραπύιτ» θὲ δέν. (δε, ἀέκὴρ ἡ 2 μοΐῥαι νι ατέονηος εονηρεγ τὴθ γπήβξενε, ὉΡΡολὴρ “πδηη ἔοδ Ταεγά. εἰ 
7"οἀ 
“ἡἄμς, φοδέαμκά πο οἰττα (αὔρ. 

ἐδνέ ργαεθά, ἀἠκ εν ΜΝΙΒΗϊο τάπίοπ πεΐπυς ἔπτεν Πᾶς ἀϊςοτάϊα5 ἐοπηπιογεῖα ᾿πτοῦ ἐς μὰ θεδαπὲ, ίφαις ἐπ,4ἀ. εἰττα 

ΕἸ Ἐγϑένδε7 ὐπὸ ἥῆςδε τῆς αἰήας. ΠΣ Εν 
λέμῳ. ὧν ὦ δ οὗ. ἀφ᾽ οὗ. γ .Α- 

κηρυκεία μῷλλον, χα ἡ ϑκαταγγέ λσέως. 
δ π᾿ ρόαι παρ᾽ αἰ)λήλες ἐρχό- 

τ χα γσα, κηρυκείας, ὡς ἐχβροὶ,αῦδυ ἡ «ϑμοι, ὅγήμεξ αν ἴχον,᾿ εἰ Κατα φούτές τε͵ 

δρχέω ξ΄ πολέμου ποιήδωτες: ξ Τέσα" 

ἐκ δ γὃ καὶ δέκα 1 το φεὺς τὶ, Σρχε- 
ταὶ δὲ ὁ ὁ πόλεμο (ὰ τὸρ ϑῆα, δὶ μέν. 

Σιν 



ἅ9 

ὙΦ΄ βέπω 
φανερῶς 
χαν. 26 δὲ 

αὶ, καϑε- 

φαχότος, 

52 ἐπαγα-- 

γκόμος 

ἠδ την οὐ θΙ 15 Η15Τι 

αἱ πειακχογτέύτεις πσονδαὶ, οὗ ἐδύοντο μετ᾽ Α τιϊςοηπα]α ἔασάογα, αια ροίξ ἀξ- 

“ οἰξοίας ἅλωσιν "τω δὲ πεμτήῳ χα δὲ- 

κάτω ἔτει, " ὕχὲ Χβισιδὸς ΠΣ “τε 

πεντήχοντα δὺ οἷν δέοντα ἔτή ἱερωνϑύης, χαὶ 

Αὐνησίου ἐφόρου ἐν ἀσἄρτη, χαὶ Πυϑοδώ- 

690 ἔτι δύο μάζας τὸν χοντὸς ἀἰϑίευαιοις, 

 μωὰ ὦ πνήδοϊε μαχῶν, μά 
ἕκτῳ, χαὶ ὦμα ἥξα τὐρχολϑμῳ ,ϑηζαίων 

αἴδρες ὀλίγω πλείοις τοιακοόίων ("»ὡ- 

Ἢ δὲ αὐτῶν " βοιωταρχομώπες, Πυϑαγίέ- 

ποοίδου ) ἐσῆλθον αὐξὶ «σοῦτον ὕπνον ζιὼώ 

ὕπλοις ἐς πλάτωαν τὴς βοιωτίας, οὖἦσὸν 

ἀϑέωαίων ξυμμαχίδω. ἐπηγαίγϑντο δὲ 

χαὶ αἰέωξάν “δὲ πύλας πλαταιέων αὖ- 

δρες, Νιαυκλείδης τε χαὶ (Ὁ μετ᾽ ἐντν;, 

βουλόνϑροι,, ἰδίας ἕνεκα. δου αἰμέεως ; αἰ- 

δας τε πολιτῶν τοὺς στρίσιν Αἰ τ ὁ- 

γάφτίους οἰαφδίραι" χαὶ ἰωὶ πόλιν 8ὴ- 

ξαἰοις παδοςποιῆσαι. ἔξ αξαν δὲ (ὖ- 

χα δὲ Εὐρυμάχου ἦῷῷ Λεονιάδου, αἰ δ)ὸς 6 

ηξαίων δεωυατωτάτοὺ, «πσδοϊ δόντες Ὑ» 

(Ὁ 3»8αῖῆοι ὁτί ἔσοιτο ὁ πόλεμως, ἠξούλογηδ 

«ἰοὺ πλάταιαν , ἀεὶ σφίσι Ὁ. 9΄Φορον οὔ-. 

σὸρ, ἔτι ὧν εἰρζων τε, καὶ τῷ πολέμου "μή-- 

πῶ φανεροῦ κα)εςῶτος, πσρϑκαΐᾳ λᾷ- 
(Φ. ἡ χαὴ ῥᾶον ἔλαδον ἐσελϑύντες, φυλα-- 

χῆς οὐ πυροκαϑεφηκίίας. ᾿ϑέρδρμοι δὲ ἐς 
τἰοὺ ἀρ» εοὶν τὸ ὅπλα, "Ὧοις ϑρ΄ ἐπαο»- 

μϑύοις οὐκ ἐπείθοντο, ὡςτ᾽ δὐδυς" ἔρλϑυ 4- 

Βεϊατατα Ἐθπδααπι ἰμῖτα Ειογαητ; 
ἀυταπογαπς απ πτοἀθο!Π10 Δ11- 

τοπι Δῆμο {0 ΟὨτγῆάς » ταπο ἃ- 

ρυυά Αὐρος ἀποδοαιμηυαρεπηγῇ 
(ἀςογάοτι! ἀθηππι ἀροητε, ὃ ΔῈ- 
ποῆο ἀριᾷ δραύτάπι Ερβοσο, δὲ Ϊ ' 
Ῥγιμοάοτο “ἴαπὶ αἰκογιιπὶ πτοπ-ς α ἐπανϑλ κ΄ αμιεν 

(πὶ Ατποπίοηῆθας ρεπἤάξες; (οΧῸ μμο ἰδιλιπεαμάῤοοῳ 

το πιοηΐς ἃ ρασῃα ἀριτά Ροτιάφατγη 6: "ἢ μρεγεἤενε 

ςοπια., ἱποπηῖς νοῦς, ΤΠ οθα- 
ποέμζῃ αυϊάλτη Ῥαυΐο ΡΙΠΓΟΝ το" 

1». 

ἔα Ὃς λας Ἶ ὦ ἐδτίς» ἀποίθιι5 Βαοτοχατη ΡΥ πιο 

ὅλος τε ὁ Φυλίδου, χῷ Διεμήτοθος 
ὁ Ογ)- Β τδυς» Ῥγτδαηροῖο Ραγῃάα » δὲ 

Τιοίροσο Οπειοσίάα βδο, ρυϊηγᾶ 
οἶγοῖ ΤΟ ΠῚ ΔΉ ΓΗ ΕἸΠῈ ΑΥΠη 5 ἱπρΈοΠε 
{πῆς Ῥίατεατι Βόσοτία» Ατβοηίο- 
᾿ἤμπι ἰοείαπα. Ουθ9 ρουίαθᾶρ- 6Ὸ6ῸὋᾷ ἃ 

ταογαπε άςπι 48ὶ οο5 ἱμάἀπιχογαηῖ 
νἱτὶ Ρ]αιπεπίςς, Νδθο 1465» δὲ αὐ» 
εὰπὰ 60 5 ΡΥ ατα; Ροτοητία: ογατία, 
εἴπιος ΠΡῚ αἰ πηῖςος5 ἄς πχεάϊο το] ]ο- 
τοῦς νεθοπιτίαογς ΤἈεβδηὶς νο- 
Ιεπτος ἔβογαητ ἀξοίη μας ρεῖ Επ- 
τυπλαοδιηι 1 οοπτίλάα βμην ΤΉς- 
Βαδοτιηι ροτοητιπηιπ. ΤΠ οθα- 
δὲ οἰ ἐπι ρυξυ!ἀοητὸς ντίη: 5ΉΠ {ἢ 

βογὼ Παταογιης Ρίλταδτῃ " ἰαροῦ ὃ Οὐα [ὠπιρεΐ 
Ἰρῆς ἐπξείαπη»ἷπ ρος, ποιά πτο- 
το ραϊλπι Ὀς]]ουἱπτογοίροῦςε, ΘμῸ 
Οἴδητς ΠῚ ἸηρτοΠ» 1} 1ὰ ἀππὶ ροῦτα 
οἰἠτο άϊα » ἰατιιεσιητ.» ΡοΠτΉ χε 1 
ξοχο δυμλῖβ »" ΟῚ οὐρά! ἀογηῖ ἀὶς ς Μοτοῖη ποῖ 
αι {ς ἱπάιχογδητ, γε Πατίσῃ γοτὰ ξιδελαρει 
ἘΧεαμεζοητιΓ» δὲ Αα ἀοΠγ05 1 Πγΐ- 
ςοίαπιτεηἀογοητίςα ἀφογοογιμὴξ 
ἃ γαἰτθαις ντί οἀ! δ ς,δς Δά σοπηρο- 4 Τδοοτουογϑηξ 
ἢηοποπι ἀπιϊοἰτάπγαιε Αἀάποεῖς ὐδα Ργαςορὶς 

ἀϊας Ββαδεδαΐ, 

ιν} 3 ; ᾽ Ρ 59 

χέοϑα,, χαὶ ἰέναι ἐς Καὶ οἰκίας “ὦ ἐβραν' Ὁ οἰιήτατεηγί κάηας ρέξεο οἀϊχίτ,ἢ- ἰάοπεα θεί ἀρρο- 

“γϑωροήν δὲ ἐποιοῦγτο,κηρύγμασί τε “»ρή- 
σοίοϑαι " Ἐχετηδείοις, ᾧ ἐς ξυμξασιν μᾶλ-: 

λον ἢ φιλίαν "Ἔ πόλιν ἀγαγεῖν" (ὦ αἰφστεν 
ὁ χή ρυξ͵ εἴτις βέλεται Α χτ' (ἀ πάπεια ἡ“ 

πόμτων βοιωτῶν ᾿ξυμμα χεῖν, ἐϑεοῖ, “» 

ἀὐοις ᾧ ὑπλα)νομίζοντες ᾿σφίσι ῥα δίως τούτο τῳ ζπῳ τσξϑοω ὐσήν πίέ.-- Ῥναοοπίς ἰάοα 

λιν, (ὦ) 5 πλαταιῆς, ὡς ἡοϑοντὸ ἐνὸν τὲ ὀγζᾳς «ἔν ϑηδαίοις, ᾧ " ἐξαπιναίως καυτει- 

τς τῷ ὰ Ὁ 

4υἷς νο Ποῖ ραῖτῖο Βατοτογᾷ ἱηάείτα δι, (έν ἀςοοιάπιο 
Με Βε  ϑΣ : ἀλέα . ἠδῤηβον! 9.3 

ῖο ἐ ις 1η Τοοεζαῖο, ΡΟΠΟΓΟΙ ἂτ “ελιεεε ν (δε βαεμὰ 

Ριά ἰρίοϑ αγπηὰ ἡ ἐρεζδητος Βμῃς ἴῃ ἡἐγβ. Ταίμα αμέοῦς 
πιοέᾷ ἐποιὲ δὶ ρορυΐατα δάϊαα- Ἀφριξερχε μοῦ ὅρῃ 
ἐζαχτὰ {71 ΡΙαταοηίς»ν δὶ ἰςη(οξθης γηιαρ» ἣν ῥορείέ 
ἰπτας ες ΤΠοθα Ὁροτὸ ολ- νον ροηδε εοπεν ΠῚ Ὁο5 ἃς Χορ Οτὸ ολ- Γαμοῦ βοὸς 

πεῖϑ ντί, 

Ρ»" εἰ ὐχμ ἡσίὸ ἡ τ ΓΚ ΤΌΝ 

υχεπάε παρε. 

εὐπὶ ἱρῆς ἀϊοσά, 

νοος ῥτοπηοίρατς 

ἀ Ἑὐξοίας ἅλωσιν] ἰώ ἐν τῇ πσοώτῃ λέ-- 

3 β Ἐπὶ Χριυΐδὸς 1 κα Χρισὶς: ἱέρεια 

ὦ ὦ αὔγά. νοἰθμοιυ δὲ Ὧι, χεόγνοις οἱ 
ἀῤγεῖοι ὑπὸ ΔΑ ἱερειών. 70 Ἐπὶ δύο 

αἰῶας ἸΌΟυτέςι, δέκα μῆνας. κα τ᾿ ἐν αὐτὸν 
) ἡλλα σόντ, δ' Βοιωταρχοιῦτες Ἰοὶ 
 βοιωτῶν ἀβγοντες. ἡ σαν γὺ οἱ παώτες 

ἔγδικα, ἐ Καὶ τίω πόλιν θηξαίόις 

ἀρεήποιῆσα! 1 γα μὴ δημοκρατῆται ὁ 

ζ Θέρμϑροι δὲ] αὐτὶ “δ, αἰδιϑέρδμοι ἕαυ-. 

πεῖς, Ομηρος, Σακε ὦμοισιν ἔϑεντο.οὐφή- 
τὸν γὸ τὸν μιεἴα ξὺ πολεμίων ὄντας, μιὴ πε: 
φακαὶ ἃχ ταὶ ὅπλα. το δὲ εἶπεν ὅτι ὦ ἡ ἐδῶ 

τυχὸν ἐξάφα ζον ἀὐτὰ ὡς δ᾽ εἰς ζιξ πολέ- 

βίος ἡ λϑον ,ὀνεδύσου"ν ἡ Τοῖς μδῥ ἐπα- 
γρμδῥοίς Ἰίοις προδόταις. Ὃ ἔργου ἔχε- 
ει Ἰφόνᾳ δηλονότι. , Τηώμῳ δὲ ἐ-- 
ποιουῶτο)]βα λίωύ, κ᾿ Ἐπιτιδείοις αρὺς Ἂ 

φιλίαν. λ Τίω ἡόκιν ἀχαγεῖν]δηλοι ᾿ 
γύτι ὃ; ἀ ϑίωαίων: κε Κατὰ ζβ πείτει« 
ἔϑυ δηλονότι. ν΄ Ἐὐκιμάχεῖν Ὧὶς 9η-: 

ῥαίοις. ξ Τίδϑεϑαι πὰρ᾽ αὐτοὶ πὸ 
ὅπλα 1 αὐτί τῶ» σιὼ αὐτοῖς ὁπλίζεοϑαι., 
ο Σφίσ"] τοῖς ϑηξαίοις. π' Προςχω- 

, Ἐξαπιναίωφ, ρήσην 1 αϑρενδύσην. 
ἀφενἐδοκήτως. 

Ῥ . 

Ὁ. ϑϑμω, 



Ἱ 

"α ΒΕ Ά. ΞΕεονΝ ον, ; 
Ῥιαῃλ νεῖ πα» Ροττοσσίτί δα Ὠγαϊτο Ἀ "ληβιμε ἐγ πίω. ἐπόλιρκαΐοιδείσδρτες, νὴ - Ὁ 

ῬΙατος γοη ὔς (αρίσλητο5, (ΠΟ ο- 
ἀ ̓Αὰ ςοπιροῆ- ῃἰπὴ ροΓ ποόϑξοτη νλδοραητ) ἢ σοη- 
εἴσεται γεπογιηξ, ἀπο κς, Ἀσοορογμητ; παβιἐίμας 
δ ςοπάϊτιοπίδυς. "ἡ 

τ αςοορεῖς »φαίφιος (Ὁ ἰοααυί!ς »"ααϊςαεγαῃτ, Ργαίεγ: 
ζωπτ, αἴην 4αμη μἰ8}}. ἰὰ ηπεπηθληι 
ὁ Ὄυπι δυο ΠΟμΐ τϑηταΐοταζ, -- ῬΗΪ5 διτοπῚ ας 
Βαξςαβοτοηθ,. ας, ὑρδρρρνώυ ἐν ὭΟΠ τ" 

τος οἷϊς ἩΒοθαηοϑ, δύ ποι ππᾶρπὸ 
Ἀρροτίο, ἢ ἱπυαάογοητατ, ροῆς (αν 
Ῥορατί οΧ Ἰσηαγαης. πδηὶ Ρορα-; 
Ἴας, ΡΙατφειῇβ. αὐ: Ατμεπέοῆδιις 

- ἀεβοίεδδε ἱπαΐτας:.. Ὗ τ8. ἐρίταγ εἰς 
ς γα. ἐρμαμων οἰ τὸθ οἵς τοπιαράα:" (ΙβοΠΊας : 

(ρισοτοηῖυτ ἢ ρον, ΟΠ ΠΊσὨ 015. ραγὶοτ δι», ΜῈ ρογμῆ 
γίᾶφ ἱγεπι)ςοίείο- οἰ  ( ἢ ΡΟΣ, γἱᾶ5 σοπιπιοδῆτζοβ (ς 
ἣξς ὥαεϊεραηῖ: ἃς 
Β Ῥιοάεγεήϊ.) ΠΟΏΡΤΟΡΑΡΔΏτΩΥ : ἃς 

δ μαι ἤηῃς ἰυπλεητίβ ἰη νῖς ἢὰ- 
τοῦ ταςθδης» νὰ νἱσεηι πγατὶ ρυεϊλ- 

ἡ χρητετξιησας ςἄτεζα ᾿μγαοθαηῦ, 
Ρζσας αυίάσας, ντῖς τορι ργα- 
{ερεῖθυς ἴοτε νἱἀεραταγ. ΟΠ 
ῥτο ἐλουίτατε ράγατα εἴΐξητ οἰππέα, 

4 Ὀδίδειατο τεπὶ ἃ ρὲ ες οείλπὶ ἰη. ουτοά!ἰς δέξα» 
Ροτε 4υο δέάβυς 
«τᾶς ποχ, δὶ Ἰρίωττι ἰάπηφυς Ἰρίο:αὐπμεηταῆτε ἀϊ]αςιι- 
χητοϊυςαπυπι», ἃ 10, ὁ ἀοῃγίθι5 εοβιπακάιιηξ: πὸ ἴῃ 
ἀρ ἴαος ουπιχ «ὐάαςίοχίθιις σοηίοτε- 

ἰ  δὶ τοῦτ ΠΊλΠ115. ὃ ΟΧ α΄7πο ἀϊπγςδη- 
ὁ 5.4 1}}} ρεγ πο- ἌΧ τ ; ἐ 
κα: τἰιαήήϊοκες {{6015» “(ςἀ σιμτι, 115 4 ΡῈΓ ΠΟ 
ἐοάάϊτί:, ἱπξετίο. ἔἰοπὰ τη! άϊογοβ, νὰ ἴῃ ντδεΐποχ- 
τος εἴξητ ἱρίοτῇ βογία, εἤςτητ ρῆς ἔπη Ρ ΟΠ οΥς5. [τὰ 
νίυ δὲ σπατγίτατε ᾿ 

δ᾽ ϑυβ; φοπιάνα- 

ὐτθίσ χάνι, πῇς τοροητὲ ἰγγαπηρ ἔτο5, “ζατίΠ] δά πη8- 
Ἴτοτες ἐὔεσε μήφ τὰς γεηίαητ, ΠΠΠνγε ςορηῃοαυετγῦς (ς 
ΑΤΑΙ ΤΑΡΙΟΨ 772 ᾿ σαν "ἐξ “πη ορἱῃίοης ἀρορβιο;»" ἴῃ ἀεἰρίος οοῃ 
Γ᾿ Ἐκ ἡπιρεεῆμοὶ δ] οραθδπταγ. ' ὃς ἢ χὰ οΓαΊροῖς 
πξ φυὰ ἰτγυεδαπτ; ροίςῃτ, ἐππργε ΠΠοη οπὶ ἔλοίορθαητ, 
τ ποστοααρᾶν Ει 

υἱάξ ἂς τοῦ 
τῶ Ἄγωῆῖ, γεγὸ πγαῖτο Πγερίτιι» δε ρίογά ἱπυια 

ἀεητίαπη» ὅς πγαϊίογιπὶ ἀπο [Ἐ- 
ςοτύπιαιις βατίτον ὃ ἀοπιίδιις οἶΔ- 
τιλαη τίη δέ ν] αἰ δη ται ἰαρί ἀξία; 
δοτοριίας ἰδο τῆι» αάιατο ΖυιιΠ. 
ῬΙααία πλαϊτα πϑξὲς 112 ἱπργωηοῖ, 
Ῥέγοι ἢ ἔπογαης, αὖ ἀδητόβ τούρα 
ΡῈ ντθοπη ξαρέγαῃτ, ΡΙεΠίαας, ντ 
ἴῃ τοποῦ τίς δι π σασπουσῃΑΓς 4 ς 
νἱς ροζυΐ ἑοσοῆτ, αυὰ [πγααγὶ (ς 
οροζστεγζοῖ» (ἢδπ τπῆς ἰῃ ἥης ογαῖ 

(Βδῦχε; δξχυ 

Ουΐπια; διςτέγγε τορο]]ογότιγ τα ἡ 

δι 

νομείσθλο τες πολλῷ «πλείους ἐσεληλυϑεγαὴ 
{οὐ »δὲ ἑωρῶν ον τῇ νυκτὶ ) πολ; ξύρραδο 
ἐχωρησὸμ," ᾧ ἘΣ δ λόγνες δυξακδροοὶ ἡ ἡσο- 

χάζον" ὅνωρὴν ἊΣ ὍΝ ἐς συσενα " σεϑὲν 
«ὑεωπέφιζον. ἢ κθς Σοσιντὲρ δύπως ὗτα 

, ̓ κατενόησθρ ῳ λα ποις ̓ϑηαίδες ὄζι 

καὶ Φόμεσὸρ, " ὁὩρϑέρδροις ῥαδίως ρας 
«ήσαν υτῳ"Ἤ γὸ πληὸφ ἣν πλαταξὼν εἰ βε- 
δλορδϑῳ (ὦ δ ἀϑίωαίον ἀφίςααϑαι. ἐς 

αἰδῇ): χὴν ξιωελέ- 
οἰντοιλορδονοῥή' οὐδ κλγοις Οΐηρε, Ρ' 

δλλήλοες, ὅ οπως μὴ ΡΣ ΤῊ Ἕ ὁδῶν. φΦώνε- 
τοὶ σιν ἰόντες; αἱμιάξας "τε αὐϑὺ δῇ ες ζωο-- 

δρ' καασνόν: 
σαν Ὧι 90 

ζαΐοις καὶ παλ 

λοιῤ ὄγταξ, ἣ 

ζυγίων ἐς (ξ ὁδδις χαϑίςασὸρ; ὃ ἵν᾽ αἰδὶ 

τεΐχοες ἢ χαὴ ἀλλα Ἱπήτωον ἐδ ἐ- 

Φωνετο “σεὸς τα ϑρόντα ξύμφορον ἔ ἔσε- 

οϑει. ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ “ἢ δεωατῶν αὶ ἕτοιμα 

“ὦ, ,φυλοίξαντες ἐ ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ δ πε- 
Εἰοριϑρϑν, ἔζθεθμν ἐκ “ὟΨ οἰκίων ἐπ᾿ κὐ-᾿ 
τος" δπως μὴ κε φαῖς ϑαρσοιλεωπέρος 

σῦσι ποϑεσφέρωνται,, “χαὶ σφίσιν" ὧν “Ἑ 

ἴσου λέγφωνται, ἀμ ον νυκτί" φοξερώτεξοι 
ὄντες, ἡοσθὲς ὡδι τῆς σφετέρας ἐμσπειοάας 
τῆς εκ τίου πόλιν." “ξοσέξονῃ ον τε θύϑυ , 
ὺ ̓ ἐς χεῖφφις ἠεσθῳ κατὰ πέρς. (Ὡ σγ ὡς 
ἔγνωσὸμ. ὀζτατημϑέοι ς ξωυεφρεφοντόπε 

οὖ στρίσιν ὐξις, “ χα ς πσδϑεξολας ᾿ἢ 

πὐδοςπίπηοιεν. ἀπεωϑθοιοῶτο, χαὴ δὶς μδμ ἢ 

τεὶς οἰπεκρούσθωτο, ἔπειτα πολλῷ ϑορυ- 

Ὁ ῳἥ ̓αὐτῶν τε ππξοσξαιλόγτων "τ! ἘΣ )" 
γαρϑν καὶ ἡ ΥΜο οἰκετῶν ἁμκαι δἰστὸ “ἶν οἰκιων 

χραυγῇ τε ὺ ὀλολυγῆ γεωνδιῶν; λίϑοις 
τε χαὶ κεραμῳ βαλλόντων, χαὶ ὑετού ἄμα 

Αἱ οἱ νυκτὸς πολλοῦ Ἐλιγνομδύου, ἐφο- 

(ηϑησόῖρ, κα ο πραπόμνϑρμοι," ἔφυγον Ὁ. τῆς 

πόλεως, ὠπειροι μϑὺ ὄντες (ὦ πλείοις, 

ὡ σχότῳ χαὶ πηλῷ, ἣν δίοδων " ἥ ἢ σω- 

“ιωω(ἢ δ᾽ τελδυτώντος τα μονὸς 4 γ- 
“τ ») 

α« Καὶ ὧι λόγοις μρ ΤΣ τ 1ϑδᾷ ἣν 
ων, [ Οὐδὲν ὀγεωτέραζον Ἰοἱ ἄϑ9η- 

γάϊοι δηλογότι. Ὑ ΠΠρρίοσοντες δὲ πως 
Ὁ)ταπως κατά ἄνα 9 πον᾿ σιυτακτέον 
4ὲ οὕτω, πυρᾷ σσοντες δὲ, κατενόησα πως. 
δ' Ἐπιϑέμϑμοι με βδβοις ἐπελϑύντες 
Φ;ς γηϑαίοις αῇ κὴ καὶ φροίσις. ε Το 

χοινφιὶ ἐ ίχοις ζᾳ ἀταξὺ δ 5 οἰκοιιύτων. 

Φ᾽ ἵν αἴ τεχοις ἢ] ἵνα μυὴ ἐν Ἐ οἰκίαις 

,“ 
͵ 

μόνοι ξυλλέχφρσι, ᾿ Μὴ μὰ Τ᾿ φώς] ὃν τῷ 

φωή. Ὁ Καὶ σφίσιν ἐκ ἥ ἴσου γίγνων-- 

ταὶ] ἰσοπαλὴς ἡ μάχι ύντω. . Φο- 
ξερώπεροι ὄντες 1 φοβερώτεροι » οἱ αἰ2η-- 
γαῖοι. σφετέρας δὲ: τῆς πλαταιέων. 

κ Τιροσίξαλόν τε ἄϑύς 1 “ωροσέπεσον. 
λ Ἐς χίρας βεσεν κατὰ ζάχος 1 κα ϑὺ 
ὀνόμισαν φορχωρῆσαμ, αὐτοῖς Ὅις πλα-- 

'ταιῶς., μ' Καὶ νιὰ φορεθολαὶ ] ΔἽ 

πλαταέων. ἡ Ὁ Ἡ «ροςπίπῆοιεν 71π πῇ 
αὐὴ “ὦ ὅπου. Γ Αὐτῶν τε “Ὡροςβα-. 

λόντων “Ὦ αὐ δρῶν δηλονότι. ὁ Απει- 
ροι εμδὺ 1 ἀδίδακτοι. π᾿ Οὐπὲς ὁ σκό- 
τ] οἱ πλείοις. ρ Ἡ χὰ σωϑίεῦαι!] 

ὅπου. σ' Τελδυτῶντες τῇ μηνὸς 1γ.-, 
νόμος [ὦ πόλεμος φϑινούσης δελή-- 

γης. ΚΤ σελίωην λέγᾳ μωινός. Φυτίςιν ἐν 

σιυυόδ᾽φς, 

1.ἴν 

“αν 
2 ἔφογν 



{ο. 

δ᾽ αἱ πλη- 
σίον ϑύραι 

ἔτυχον υΐς 

γνεωχέγαι 
ἀυτέ" 

102 
γμόνδμα, ἐὼν ἐμπείροις δὲ ἔχοντες ἄν διὼ- 

κοντα μ" ἐκ φέυγην" ὦ ὡςτε διεφθαίροντο 

“: πολχοί, δμ δὲ. πλαταϊέων τὶς (ξπύ- 

λαρ ἡ ἦ ἐφῆλϑον, καὶ αὐκῦ: 
μδαρέσαν, ̓ξυξοικίῳ αἰκοζίου. γαὐαὶ 'βα- 

λαίνυ, χενσεμδμοθ ἐς ζ) μοχλον " ὧφτε 

μηδὲ ζαύτ᾽ ἔτι ἐξοδονε Ἢ ᾿διφκόρδμοι δὲ 

κῸὶ πόλιν, ὁ, »ϑρτινες, αὐτῶν; Ὀλὲ Ω 

ἴχος αἰαίξα, τες, ἔῤῥιψψομ ἐς Θ᾽ ἔξω σφαξ 

αἶμα διεφϑείρεσδρ (ὠ)ντλείοις νοὶ δὲ, 
ἡ Χο πύλας. ἐρήμοις, χω 
'λέχον. λϑϑόντες: ἫΝ ἐγτες τὺ 
μοχλθν, ἄξηλθον οὐ πολλοί: ἀἰϑνοις ἃ» 

'ᾳᾳχεῖα ἐπείρετο, εὔμγοι δὲ ἔῃ πῆρ. πότ 

Χχεως, ἔα θα ὠπωλχιωτα, Ὁ δέαλᾷ- 

ον χαὶ ὅσον μαλλιφὰ ἀν ἊΣ ξιωύεφςραμριένοι, 

ἐρπίπῆοισιν" ἐς οἴκύμαι. μεγα ὃ  ζὼ αὖ τεί- 

οι σὲ αἱ ϑύραι αἰεῳγμέναι ἔ ἐαιχὸν ἀὐυξῳ, 

“ἰὐβδιοὶ. πύλας ἴᾷὶ θύρας τῷ οἰκημιουτὸς 

ΟΣ αὶ ̓αὐτικρὲς δίοδὸν ἐς Ὁ ἔξω. δραῦντες δὲ 

ἀῤζις οἱ πλαταίᾷς" ὠπειλυμιμένοις,ἐξου- Ο 

λόθοντο εἴτε κατακα ὑσουσιν,ὡρτῶν ἔχοεσιν, 

ἐμιωρήσορμτες ζω οἴκημα εἰ τό τὶ ἀλλογφή- 

σονται. πέλος. δὲ οὗτοί τε (ἢ ὅσοι ϑγνοι ΤΙ 

'ϑηξαιων" ὡϑῶσὸρ, κτ' τίω πολιν Ἴ. 

βϑροι, ξιωέξησὸμ ἴοις πλιαταιδῦσι στρα τε 

ἑκε “πξραδοιοῦαι ἡ ζᾳ ὅπλα ,χρίσα 

αἱ ξούλωνται.οἱ μϑρ δὺ εἰν τῇ πλαταία 

᾿ρονέπεανράγισον; (Ὁ δὲ Ἰηγοι δη(αἶοι, 
οἷ ἐς ἐδ ἐτί ἣ νυκτὸς αὐὐϑα νέο, πὸρφρα» 

τᾷ θητ α- μὴ πξϑχω 
λυϑόσι, ᾽“ ἀγξελίας ἄχα κα ὁδὸν ἀύζις 

ῥυλείσος αὐξ ἣμ γόλμηρϑρων, ἐπεξοηλουν. 
ὠπέχά σι, ἡ ' πλάταια “ἥμονξοὗ ςα διοις ἐ- 
Οδὸμήκοντα »χαὶ τὸ ὕδωρ γ᾽ ϑμόνϑμον “Ὅνυ- 
κας, ἐποίησε βεᾳδύτερον «ΐθις ἐλθεῖν. ὁ 

ἔσθ αἰξῳ γκιένὰ ὦ 

μαμῶς δούδης πέσ “Ὁ 

ΤΉΝ ΟΥ δὲ δὶ. ΉΗ15Τ. 
Ἁ τηρηῇϑ) δὲ; αποπιῖπας Ῥοίεπί ες 

βιροῦς» βπατὸς βέγίξαμυτοῦοι Πα; 
δοπείδας, εχ 60 ῬῬεΥ ΠΥ] λητοῦ-" 
Ἀςεδαιυάτ. Ἐὸ χαϊάαπι ΡΙαεξο πο, 
ἤυϊπιροστας. ρεῦ 05 ΉΉΝ 
αυατ οἶα ρατέθαητ» ἐρίςα]ο ̓ ΡΓῸ 
νούὶς ἱπ' θὰ τιαϊεξλο ὁδέοτα- ο΄ 
εἰϊε, ντ τς ἰαο ψαϊάςῃι εχίτος Ὁ: 6 
τεῦ. Ἐοχιηγ δι 11 Ἃἱ ΡῈΣ Ὁ: ᾿ 
δόπι. ἀρεσδηταγ », αυϊάαπι ἔοής- 
4τεπῆς πιισίβν, {εἰρίος ἔογὰβ ἀείδςε: 
ταῦτ, υογάπι. ΡΙεσίψας οχεϊῃ δδὶ 
πηι: φαϊἀαπὶ αραά ἀείοστας βο ὁ ὦ Α1 μὰν εἶ ἀξοντ 
τας, ἄτα ἃ ταυϊίουο ἡδουτί; Ἰδίξαπ. ἢ μυυφρτα μ οαν νημένν 

ὯΦ 

4ϊ- 

τεβ.» Ἐβγαξεα {γα ἐχίεσε τ πε ξ' 11:5 Ὁ τοταοντυηῆ 

παϊτί, πάτα οἰτὸ τοίοίταπα εἴ δ. Ἂς Ὡ ἡσεὶ ΝΣ 
111 111 ρεῦνεθεπν ῥαητην τἔθεῖς- 
ἀλθαπτι. - Μαχίπια ταπηο ρβαϊῳ, 
Ριχεϊριξαας 4αΐ Ὁ φοηξοσε ὀγδηξ, 
ἐπταδιρμαα ἴῃ. ρεαπάς αἀϊβοίαϊη 
“ΠλατῚ5. ΠΟ Πτ δι πη». Ουλας ἔοΤὸς 
εὐδηΐ. ζουτὸ ρος : ΟΡ Παεὶ 12: 
υὰς οἵδε ροτταδ » δὲ ραπὲ {Π 
σίλιη. οχεγα ἕωγε. ὸς γε ΡΙ4- 
τατος ψ ἄογς σοτηρτοῃοηίσὲ, ἀε- 

ο ᾿ἰβεγαθαιενείαπι ἱτὰ νὰ ἐγαητίη- 
ςεηΐο αἀἰβοίο σφομοχοπηαγοητ, Δα 
4110 Ρασηα ρεῃεῦς ἸΏ εὸ5 ντοζοη- 
τα, Ταμάστῃη ὃκ ἢὶ δὲ σατοχὶ ΤῊς- 
Ῥαποίαπι 48] {προΓοαητ; ΡῈ νῖ- Ὁ 
θέπι Ραΐατὶ. , ἀεάϊάογμαης (είς ΡΙΔ- ὦ 
ταςηῆθιυς δὲ Αγ πυδοὰγ δίτγατα πο ν- 
{ατῖς. ἘτῚ αι άσηι ααἰ ἀριᾷ Ρ]α-: 

δατὶ. 

ἐγατ ΠΣ. 

τἄλτ ογαηῖν ὁ ἴτὰ ἐρογαητς, Οὐ: ἃ 1 ἩΑΡΩΣΟ. 
τοῦ! αὐτοπι ΤἈΟΡΔηὶ , ἅτπιος ἰλπη τὰ Ἔγᾶης, μα, Ηύς 

οχίτυπι Βαδιμεγᾶτ᾽ Ῥεποδεπι οὔπα οὐπμ σι ζΟρὶὶς ὁ" 
νεηηῖς οροστμογατ; Παμ 4 τπηΐπιις 
Ρτοςεάεγος ἤς “αὶ ἱΠρτο ! ογαητ, 

οϑίη ἴοῖς ἐσελυ-ὶ Ὁ ἀοςορῖο ἴῃ νἱὰ τοὶ ροίϊα ῃαητίο, 
{ἀρροτίας ἴδᾶης. ΑΒοίξ διτεπι ΡΙὰ- 
ταλ ἃ ΤΠοδ15 Πταἀϊα ἰερτυαρίητα, ὃς 
ἁ΄τὰ οἰπ5' Ποόδς βιογας τοπχοχαῖά 
γεῃίοητες, δίχαίάοιι Αἰορις απὶ- 
εἰς Ηαοθας πϑαϊτιιςνηες τγαηῆτι ἐα- 
οἰ ίς γᾶς. ἴτας ἐλοίεπτος τεσ ἴῃ 

δὲ ἀσωπὸς μον τ δ μέγας, χοὴ οὐ ἐῤφλίοι Ἀἰατσ, ζῶ. ἀθμῶμ τεὼ 

ΦῚ 
“ἢ 

“0ξΞ 

γῆν 

γι 

ὁ εν (οηρὶο- 

ε« 414 θοϑα, Ουσά 

« ἘἩ ἐσπλϑον]ὕπου. β' Στυρακίῳ]ςυ- 
᾿ ΄ -»Ἄ , ΓᾺΡ. 

κιον ἔλαζον τὸ ξύλον τ αἀκοντίᾳ αὐοήτως. ἔσοδον οὐκίει δὲ καὶ ὶ ἔξοδον. 59 Οὐδ- 
ξάκιον λαξζών ὡς, φησὶ, Ὁ πλαταγέων, ἐν 

τῳ μοχλώ δ ϑύρας ὠέζαλεν. γ Αγὴ 
βαλαῖν βάλανος δέ ἴὅι τὸ (αλλό,δμον ἐς 
Σ μόναι σ'δήειον' ὃ καλϑιϑν μάώχ(α-- 
γον. ὅθεν ᾧ αὶ λὲς χαλξται βλιαιάγια, 
πϑρᾳὶ τὶ ἀχόϑειν. Ἐξ βάλανον. εἰκότως δὲ 

Ὀυύται παιὶ πύλας ὅ “τως ἡμδγλόϑωι, ὡς ἐρύ- 

ἡΐω ἀγόντων αὐφα! ᾧ καὶ ᾿ δεδοικότων, οὐδὲ 

ἐρτιζέγτων δηηζουλίω, ον ἢ τὸ φυραα 

πεῖ μδὺ τὸῤ ἔκ ἐδωύατ᾽ ἐν τ: μοχλῷ κα- 
ἱακρυφϑέωδαι" εἰ δὲ ὑαὴ, ὥχιν , αὐέαυοίοϑη 
αὖ ὑσύ πινὸς δέ" ϑήξα,ων. Αλλώρ. ςυρφί-- 

κιόν ὅψν ὁ καλευμᾶύος σαωρωτὴρ “ΔΜ 4υ-- 
εάτων. δ κατὰ πύλας ἐρήμοις αφυ-- 
λάχκπι. ε Ὑαχιῖά ἐπεγϑε] Οἷς πλα- 
τριόῦσι. ζ ἙἘωερραμμέ νον Ἰδμεοδ συς 

νηγμένον. ἡ ἙἰΪς οἴκημα] πύργος. ιω 
τὰ τείχοις » ἤχων ἔγδυθεν δἰ τὴς πόλεως 

μόμοι, πύλας] ϑύραι αἱ “ οἴκου " ᾿ πύλαι αἴ 
ἢ τε: ͵ Αντικρις τὸ “ἘΜ ἐγ 
ζῦϑα μδὺ κέ γανάας, ἀεὶ δὲ 57} Τξ φι 

ροῦ κεῖται. 5 Απεϊληριμένοις Ἶν: πε- 
εκειρχμέ γοῖς, Δ Πεειῆσαν] ἔζων. Γ οὗ: 
τως ἐπερᾳί γεόαν} ἐδυφύχυσειν. υὐτὸ σι 
ϑήκες ἀὐλολόηνν γ Ῥὴς “ἰρικάμα 

τὸ ἅμα φ«φὺς τὶ ἐπιξοηήδοω.. 



 ζαάοταϊος. 
 φίραηῃ ῥοίε 7) ατα 

ς ΝΙΝ οσξυϊὰ 

'πορᾶπτ. 

᾿ς Ἑαάὲξε ἱπίτο, 

ἘΕΒῈ αὐ ΘΕ ον ν᾿ ν ἢ, " 
δἰ αμΐα, δέ νίχ ἐὐαπ Πα Βαπηήίπς, Α 
Ἰργὸ νεπογαης ν ἰαπὶ {ΠΟΥ ΠῚ αΠΠῚς 
ἑηζογέοδεῖς» Αἰ Π5 οδρεῖς. Ἀπ σοῃ,- 
Ῥεῖτα» οὐπίαϊταθαπε ἀς ᾿πυδάεη- 
᾿ἀϊδ ἢς αἱ οχτα νεροπὶ ἀρορδης 
ΡΙαταοπῆρις: ( ἐὔδητ πηι ἴῃ 

“. Ἐε ὥρεϊιες, ἀρτὶς ὃς. ποίη ο5, ὁ δὲ νΕοΠΠ]14, 
βδιρρς φαιπι ΠΑ τον ἐπ᾿ ρᾶδε», ἥσππι ΠΕ] εἰξ τπλαϊι ἱποριπαπεὶ- 4 Ρ "6 
δας ἀροί δι, ἀἃ ςαἰατλϊτατὶς. εχροξξατίο) ἐο ςοηῇ- 

ΡῈ Ῥϑοίβοα ἐν ξοψε Πφαςην Παρ γῆ τίσ, εἴΓεῦ ῬΓῸ 
δ ἴμοζο εὗτάπι 5. 4 ἰτέα νγθοπὴ οἴαξι: Πα 
τυ ἐν φῤδρρ τς, ἴ τπηοάὸ νἱαὶ {πρεζεγαητ, Αἀδις 
ϑΝ ΠΡΟΣ 8ις. 46 Πδογαπτίδας » (ρίζαι Ρ[α- 
φαυΐάοπι ἐξα ἴῃ ἃ- το ηίος. 4 ᾿αιϊαπηοά! δπτα- 
Ὁ" βιαβοβαηῖ, χ  Πη -; ἩΟΙΤοϊτί Ζας ΡΙῸ 115 1" ἕο τὶς 

τ Ρίαϊαοπίεξ: . - 
φυσην ἡ αὐπυς οἴεας, Ὀαδαςολίογοιι λά ὙΠΟΡα- 
ἀξιδετατξε, (ΐρ. ος πη εγαητ, αὶ ἀϊςογεῖ πο ἔλη- 

“δὲ {Π0ς Ἄςεοτς» φαΐ ἴδητε ἔοσάοτς 
τοπαῖὶ οἴδσῃς ἰρίογα πη οσσαραῦς 

εἸξιοθμον δ, τεμπν νχθοπῖ: ααδά Τὰροτοῖζ, “ 21}}} οχ- 
ἐβέξηε. γεί, εχιγα ΓΤ ἰσάςγοητ » ΔΙ 6] {8 ἱπτο- 
Ρομπαείααι,, φΠρταζο5. 4105 νίμιο5 Βαθεγοητ: 

τοάἀἀϊτατος δατό {Π|5 εοἴάεπι, ἢ εχ 
Ἰρίοσατι ἀρτο γεσεάεγοης, Ηφς"]- 
ἰος. Ὑβεῦαμὶ δἰθας Ἰαγοϊασαη ἄο 
ξοηῇγηταίίε : Ρ]αταεηΐς5. ροζηο- 
δαπὶ (ε ἐροροη πῆς Ρἰλπὸ τεάάϊ- 

δά τε ρτϊπιὰπι τι 8 ζοητπαὸ σαρτίιοϑ,, ἢ ὃς Πα- 
ἐπ εοἰϊοαιυίο ἀϊ δίτο ρείας ὰπὶ ΤΠερδηῖς ςο]]ο- 
τῶν εος εδιοηίτοι: 4ἷο.» ἱππαγαπάμππι Ποπ ἰπτεῖ- 
δ (ε Ἰυταῆς ρετ- ροϊπῆς, Ἰρσίτασς ΤΒεραπὶ εχ 1]- 

Ἰούιιπχ πίδας παΐϊα ἔαδια ἴηι: 
τα τουοζῇ {ὰπτ: Ρἰαταςηίες., ἢ- 
υΐλο ῈΧ ἀρυίς Χαρτηγ ΟἸΤΗΪΑ 

 σοΙΡοσταπηῖ, ὙΠῸΣ ἰητογεη,ο- 
ο χαητ. Ἐγλης δυζοπι σαρτίαὶ πιι- 

ΤΊΟΓΟ σοηταπι οὐϊορσίητα » δὲ εχ 
Ἰϊς νῆτις ΕΠΓΥ πηαοῆιι5» ἀρ ἀ ας πὶ 

φερτατᾷ »δᾳ υἱά “»- 

χδ3 

Α ὕετα , χα) ὴ ᾧ πολ βορλθλῳ δ. αξαΐτες, 

ὅζερον ἀδρεδύοντο, ἤδη, Ἣν ὐδρῆ, “} 
αϑὲ, διεφλαροδῥων, ζω δὲ, ζώντων “ἐὰὸ- 
ῥϑμων: ὡς γ᾽ ἤοϑοντο ( 9ξωγι δ »- 
ρνδῥον, ἐπεξούλδυον Τοῖς ἔξω τῆς “πό- 
λεὼς δ ̓αροὸ κκοὴ ἦσὸν "Ὁ καὶ ἢ αὐ, ϑ65:- 
ποι κτὶ τἂν ἃ αἀχρϑὲς χὰ χαϊαὀκδυῆ, οἷα, 

αελδολόνρου δ ὧᾧ εἰρη “μομέ- 
γοῦυ. ἐξούλονηο γὰ σφίσιν; εἰσίν λαίξῶνν, 

εν ὑχϑῆχψν αὐτὶ δὴ ἔνδον, τῶ τ « τύχωσι 

Β τινὲς ἐζωρφημδύοι. Φ Φ μϑὲ ὗτα διε: 

γοοιοῦτο: Φ δὲ πλαταρῆς, τὶ Δψϑιδουλδυο- 

ϑύων αὐτῶν, ««πουτοπησθρτες Τιοῦτόν τὶ 

ἔσεοϑαι, καὶ δείσθρτες «ἰδὲ Οἷς ἔξω,» χή-- 

᾿Ῥύκα ἀξέπεμψαν οἷα ,(βυ δηθαῦους, λέ: 

ϑντες ὅτι οὔτε ζα πεποιηνῦμα. ὁσίως δραΐ- 

σήαν, ̓ ὦ ασονδοῆς σῷ οὖ ἱπειῤκϑώτες χῷω- 
ὥλαξῷ τίω πόλιν, ΡΝ τὲ ἔξω ᾿ ἔλεοὺν 

᾽ν 
εἰς ὦ μὴ αἰδικεῖν. εἰ δὲ μή, χαὶ ἀδθι ττ- 

δὲν αὐτῶν «ἄσ' αὐδραὶ “ἀποκτενᾷν, οἷ 
Ὁ ἔχοεσι ζω" ὌΝ απο δὲ πάλιν 

ὧν τῆς γῆς͵, Σιποδώσην ἀδζῖς (ἄν αἴδρας 
ϑηθαῖοι υϑὺ τα λέσρεσι, χαὶ ἐπομόσοι 

τ φασίν ἀὐζις: πλατωῆς “ἢ οὐχ ὁμολο-: 

οὖσι "ες αἰδρας" ΓΗ «ανλέοι σο- 
δώσν , ὥλα λόγων φεβον “ϑοιδνων, 

᾿κὔτι ξυμθανωσι" τῇ ἐπομέσαι οὐ φα-- 

σίν." ἐκ ορεοῦ τὴς γὴς αἰεγωρησὸμ οἱ ὃη- 

ζαῆοι" φυὐσὲν αἰδικήσορμτες' οἱ ̓ ὐ πλανοῦῃ 

ὌΝ ᾧ ἐκ τῆς χώφας ἴαιταὰ προ “ εἰσε- 

τοπητγαπίορογᾶς Ρτοάίτοτο, ας Ὦ κοιμίσθρτο, εἰπέκτειναν τους αὐδρας δούς. 
Ψ1 ἐροζαητν ὃς παπτίιμτι ΑἸ οπᾶς 

Μεὶ, πχ [αᾶειε, ΤΪτταητν δζ πχοσταος “ ΕΧ Πλοτε γε- 
“44 θενόκνα, ((- {τασας Το δη!ς : οπγηέίαας γος 

Ῥέη ψγθὴς, ργοῦζ εἰς ν πὶ οἴ δά ρχα- 
Βάς. -ἴξητος νίι5 σοπληηο τ: , Δάπηϊ- 

εἰγαης. Αἰοπιοη ς5 4 αμπὶ πηᾶ- 
ταγὸ εἰς τεηαητίαταπη οἴει χα ἃ 

πϑὲς ᾷ ϑρόντα ἡ ἢ ἐδύχει ἀύζις. τοῖς δὴ ὠϑίωαιοις ἡδδϑη ἀὴοὺς τὲ 

τὰόναι ἴω 

ἦσθρμι δὲ ὀγ δούήκογτα νὰ Ἂ ἐκατὸν οἱ λιφλὸ- 

τες ἢ Εὐρύμα. [95 εἷς αὐτῶν ζω," πσδὸς ὃν 

ἔταξαν οἱ τοδοδιϑόντες. τῷτο δὲ ποιη-- 
σϑρτες, ἑ ἔς τεὲ αἰϑίωας Ἐἀγίελον ἔ ἔπεμι- 

πον, χϑὴ (ὅσ᾽ νε χροὺς ; αἰσυοασύνδδες ὠπέδος, 

Οἱςϑηξαίοις"" Ὧι ὁ ὦ τῇ ἢ πόλᾳ σκαϑιςανο 

ὶ αὐ δοὶ ΤῊ 

« Ἐχοιώῤων 1 κρατηϑέγτων. β΄ Τὸ εαροῆμα,, ἀλλ᾿" ἀθεΐας, καὶ αἰσκόπως. ὅτι ἐφόγϑυξ φηζαίες. λέγᾳ ὃ πρίτον ὅς 
»πρπίδβον 1 ΚΤ τίω πόλιν δηλονότι. 

γ. Καὶ κατασκϑυὴ } φρφιγματπκὴ ὕλη. 
δ᾽ Ὑ πάρχἰν αὐτὶ ξ' ἔνδον Ἰλέπει ὁνέχυ- 
βου. ε᾿ Ἐν απονδαὴὶς Ἰταῖς ποιακοντούτεσιν. 
ζ ἙλεΥ αὐτοῖς Ἰοῖς ϑηφαίοις. η Φα- 
σὶν αὐπειβ 1 οἱ φηδαῖοι Ὧις πλαταιες. 
Ὁ» ἔον ὕσσο οί ὃς [Ὁ φϑὺς ,γκ ἔφι πα- 

͵ Ην ζι ξυμιβαίνων 1συμιφωνεὖσιν. κ Ἐκ 
γρωῦ τῆς γῆς αὐεχώρησαν δ πλατωέων. 
λα Οὐδὲν ἀδικήσευτες 1 βλάψαντες Δ] 
πλαταμέων. μι Ἑϊσεκομίσουτο Ἰσυνέκλᾳ ᾧ-. 
γν Τρὸς ὃν ἔωρᾳξαν οἱ «εοδιδόντες } 
«οὸὺς ὃν ἐλϑόντες οἱ χορ διδόντες ἔωρα- 
ξανζς Ὁ σκοπόν. ξ' Αγζέλον ἔπεμπον] 

᾿τὸν τὸῤ πρῶτον πέσφλαν δηλοῦγτα τίωὶ 
ἐρξολίω φηζα( ν᾿ τὸν δὲ δεύτερον, Ἐ σύ λ- 
ληψιν αὐ δά" τον ὃ, δηυλθντα Ἔ αὐαΐρεσιν. 
ο Τα τεὸν πόλειγήϊπλαταίᾳ, ΐ- Κα- 
ϑίςιντο] τουτέςι, “δὸς πολιορκίαν ηὐσρες 
πίζο ντο, οἶκον ὄρεσιν» ἥωῷ ἃ ἐγώετ μετ᾽ 
ὀλίγον. 

ἀν 111... 



ἐ 

ἐὰν 
2 λαχε- 

διαρμόν το 

ἴδ4 ΤΗΥΟΥΙΌ15 Η151. 
“πλαξωέων ᾿γολννρδῥα " χαὶ ̓ βοιωτῶν τε Α ΡΙαιασομηθύς οεἴξωης ρσοϊά., Βα: 

χοἰ δλχεῦῖμα ξιωέλαξονὸ ὅσοι ἡσὸμ “ εὖ ὃ 

εὐπικῆ, πα ἐς πίω πλάταμων ν ἔπεμψαν κυ- 

εξῴίϑ. χελϑβῆντε ἀΐζὶς εἰτεῖν μη δὲν γεὼξε- 

δἣν ποιῷ" καθὸ δμ αὐθγα οἱξ ἔχοὶσε ϑὴ- 

ἕν ον ΑἹ θιχάὶ. ἀῤθὶ βευλέωσι «ἰεὰ 

αὐτῶν." εἶ γὸ ἡγίὲ λιϑὴ τως δΉ τεϑνηχός 

πες εἶεν. ἅμα ΟΣ τῇ ἢ ἐσύδορ γεγνομδη ἤϑ- 

βαΐων, ὁ δέρεϑτος, ἀγίελος ὀξηφὁ 
455; ὧν τὶ γενιχηυϑῴων: τε χά ἡ ξυφλὺμμέ- 

γῶν" ὅχαὶ ἦν ὑςερον φεεν ϑεδθμ.ο ὑτὼ δὴ 

οὐκ εἰδύτες, Φ ἀϑίωμαῦοι. ἐπεςελλον" " ὁ δὲ 
κήρυξ ἀφίκφιϑμος ἸΗ ζις αἴδϑρας δι6-- 

φδαιρρδύενε:: τσὶ Αζ'. ̓φῦτα οἱ ἀιθέμαῖαι 

᾿φράτευδόρμτες ἐ Ὃ- “πλάπρὰν, στον: τε ἐση-- 

γάλον,χαὶ φρροις᾽ "ξἶκα τέλιπον" ζ} τε αὖ- 

εϑερπωΐ κῶν ἀγρφοτάτοις ξιωὶ γαυαιξὶ ὺ 
παισὶν ὀξεκόμισὸμ, {« Γολονιϑῥα δὲ τῷ 

εὖ πλάταια)ς ἔρο»υρὸ λελυρϑμὼν' λαΐμ- 

«ρας τ ἀπο δῶν, οἱ αἰϑηναῦῆοι πϑρεκθυάξω- 
το ὡς πολεμήσοντες: αϑκοχβυάξοτο δὲκ Ὁ 

ῷ λακχεδαι μόνοι χαὶ οἱ ξύμμαροι αὐτῶν, 

κ᾿ ωρεσξείας τ μέλλοντες πέμπειν Ὶ 

βασιλέα," χαὶ ἄλλοσε ἐς τοῖς βαρβάροις, 

εἴ ποϑέν ἦννα ὠφέλᾷαν ἤλπιζον ὁ ἐκώτερρι. 

“πεελύψεοϑαι" πόλᾷ τε ξυμμαχίδοις 

ποιριδροι ὅσα ἡᾧ; ἡ οντὸς Ὁ ἑαυτῶν δχω α- 

μίξεως. χαὶ ̓ λαικεδουμμονίοις κδο ασϑὸς ταῖς 
εἰντοῖ ὑπ χούσὰνο ὅξ; ἰταλίας χαὶ σικελίας, 

ζῃς ζχείνων ἑλούδι οἱς , ναῦς ἐπεζαρϑησὸμ 

ποιφαῖ χτ ν μέγεϑος μ᾽ πόλεων, ὡς, 
πόρτα “ἰριθμιὸν, πενζακοσίων νεών ἐ ἐσομεές 

γ᾽ " χαὶ Ἔρργύξλον ῥην ̓ ἐτοιμαιζᾷν, ὰ τ᾿ 

ὥλα ἰσυχαζοιζς, χαὶ ἀἰϑίωαοις δὲ:: 

ἃ ν᾽ εἐὖὦ 

᾽:: 

ς 

τὶς Ῥτοτίηῦς ααϊςυησας ἴῃ Ατ- 
αἰςα, ογλης ζοιηρτοπεηῆβ,; Ῥτα- 
φομ πὶ Β]αῖαια πυογαητ., ἀδ- 
“πυλζίαταπν ἤρα! οὶ ἰ ΤΉς- 
θάᾶπος θοὸς ' ςορἤοητ ἀρογοτΙΓ, 
Ρυϊαίαμᾶπη Τρῇ ἀς 5 Αἰ! σοτ- 
{πταϊῆφης, πουάσαπ οπὶτα πμΠ. 
τίφταπα ογας ἀιὸά ρου ἴοητ: Οὐρ-. 
ΡῈ δά ᾿ρίμαχ. ἐξατίπν. ἱπρτεβαπι 
ὙΠΕΡΆΒογι τ  ἰιποίτβ. ραϊπαμέ 
-οΧχίςζατ : (δοαπάϊη5 » ἰατὰ νὶδιὶς ας 
ςΑρτίβ. ν]τγα φαφ ΠἰΒ1] χείμεχδης 
ΑἸβοπίοηίες. 
τες, Ῥτάςοῃεπὶ πιοχαε : 16, 
νὲ νξηὶς , νἱτος σοπηραχίς Ἰῃτοτ- 
“εὔηρτος. Ῥοίξοα Αἰπεηϊεπίθς οαπα ̓ ς Ὁ 
οἐΧογοῖτα Ρ]λισαπὶ ργοίοϑι., ἔτι- 
τηεηται ἐπηροσταγαατ : γοϊφιό- 
ας ργαΠάϊο » ἱπατ! Ππλος ποι ἢ 
486 ἐμπη ἔα: 15 ἃς ῬαΟΣΙς ἐάι- 
Χοχιηῖ, 4{{ς αυτεπιαριά Ρ]α: 
ταλϑ βοῖτα το, ἐοεἀεγδύμαας ἀροῦ- 
τὸ γαρτὶς, Ατποηϊοηΐος (δ σοτηρα: 
τλθαηῖ τα αιιαπη θΟΠ]Ππὶ. φοίτατι: 
ζΟΠΕραγΆθαης {εἰτόηυ Γαροάαπιος 

1τὰ τοπὶ πείοιστ:. 

ὨΪ1ν» εογάύπταις {0}: γεγίαας ἰς- Ὁ 
βατίοπο5 αὐ γερεηη ὃς δά αἰϊος θαγ- 
Ῥᾶγος πλϊαγὶ , Παιιοά αἰϊσιπάς 
Ριαῇάϊιπιλ (ς δάερταγος ἔρεῦα- 
τοητ: Πδίσας φοῃ οἰ ητος ἴῃ Ἰοοῖς: 
τατοι εἰϊίταϊοβ οχῖγα ἱρίοσιη ᾿πγ- 
Ῥογα ροῆτας. Ἐτ 1 ἀςεάπηηοι 
“αι! ἀοΠηΡΥςτΟΥ ἂς 4525} μαδεθάητ, 
ῃοροτίιπι ἀοάφογηη ες " αὶ οχ [- 4 “αὐον ἀἠβίᾳρορ 
τἈ]ἰὰ ὃὲ 51οὐ Πα ἴῃς Ῥαγτδιι ἐγ» 

“πήονργες φηάρε [οἱ 
φω ριεάε Ῥ δ “:- 

ντ ἡλιις5 ζομ ἤσογέηξ ΡΓῸ τπδρῃ- σι. 
τιιάϊτις οἰμταζιιη» δά 4 πσοητας 

ΠΊΟΓΠΠΥ ῬΆγαγοητ, ἢ σατογὶ5 ἰητοῦ- 
ἐς ῷ Ὁ οπιηΐμο » ὃζ σΟΣΓΠΠῚ ἀὐγρεμτὶ Ὡὰ- ὁ “44 θενύκη, ΟΣ 

τογᾶ φυϊοίξοητος. 
14 ΓΟ ἐερα θρῃ 

τα πο: πςοχοςίροζοας ΑἸΒοπἰοηίος τοδωνὶ 

ζ 

τ“ 

͵ 

α. Ἑντὴ ἐδικλ)γὴ δηλονόπ. β΄ Περὶ 
αὐτῶν } “ἶ" καϊαοκ θέντων δυλονόη, 
γ Οὐγὸ ἠγγέλθη αὐπῖς Ἰθῖς ἀϑίωαϊοις 

ἡ ζωδς οὔπω ἰὼ ὁ ποίτος ἀγγελός ἐλ- 
ϑώγ. δ Καὶ δ ὕςερον οὐδὲν ἤδεσαν 
ἥπ καϑ ἑαυτὸ αἰάγιγνωσκέ εδώ, ἐαὶ ὧὼρ 
Ὡς αωτέρω ὅδε σαυαφϑῆ, δοχεῖ ἀσιώτα-- 
ΧΊΝ ἴῃ. ὥφειλε ὴρ εἰπεῖν αἰ τιατικξὸς γ οὶ 

δοὺς πὲν ἀγζέλον τὲν λόχον ἐποιῖτειοθς 
ὃ ὃ χέγρρδρ ὅ ὅτι οεὺς “αὶ αἰϑέμυαίοις ὅν οἱ 
λόγος, φησι [δ ὅπ ἀυπὶ σείλάντες πιὰ 
“οϑ Ούτου δύο ἀγίέλοις, οὐδὲν ἔπι κω 
συμξησορδῥων κὶ ἡπίςαντῇ, -αίρρι οἱ ταὶς 
Ἔ ἔργου χσοζαΐτος καὶ τὶν τοίτιν ἀπίςη- 
Ακγ. «ο δὲκήρυξ] δ) α ϑίω αίων. 

ζ Σσρατιύσαντις φρατεύσεωτες, ἰδίως. 
᾿γὼ Ὁ ἐρη) αὐτὶ Ταῖς οραπαὶ ἀφικόρδροι. 
οὔ γὸ, ὡς ἔος, ὅγηὶ πολέμου. τῷ ἀυτω δὲ ψιϑα, 
Ὁ πῷ εώμδροι οἱ ἀϑίωαϊοι ἡμδείψανη 

! καὶ. αὐτοὶ ζιὶ πλαταμέας, τἀρρα ΠΜΤῚ τ 
φοὺς σροφίω σαυτελοιῦτα » ᾧ δὴ καὶ 
“σοὺς ἀσφάλειαν, κα ὸ ὑπεδέξαντο τας γυ-- 
γαΐκας αὐτῶν χαὶ τοις ὶ παῖδας, μεπὶ ΔΆ 
ἄγεξο αὐϑρώπων. φνσὴ δὲ τοιούτοις 

ἐμὴ διωκμδῥοις δηλον ὅτι ἐξελϑεῖν εἰς 
εαν Ὁ τι γεσοιῦτας, ζιὶ γέροντας. 
ἡ ἘΠ κατέλιπον αὐτὶ δ᾽, ον ἦι πλαταύᾳ κα- 
τέλιπον- Ῥ Τοιὶ ἀχρφοτάπις 1 Οις «- 
χρήςοις αγοὺς πόλεμον. ὦ Λαμαυρῶς} 
φανερώς, αὐἰαμῷισβῥτήτως. τὸ ὑξῆς οἴγω; 

παρεσκϑὺυα ζοντο πέμπειν πρεσβείας, ἐΐπο- 
9εν ἥλσπζον ἑκατεροι ὠφέλειαν φορελή- 

κ Πρεσβέας τε μῴλοντες πέρ- 

πειν} «ἰὶ ἀμφοτέρων λέγᾳ, λακεδαιμε- 
γίων καὶ αἀϑίωαίων δηλονόπ. Χχ Καὶ 

ἄλλοσε ἐς ὑς βαρβάροις] οἱ μδρ λαχεδα!- 
“μόνιοι,,ϑὸς Ὁιὶ πέρσαρ" οἱ ̓ δὲ ἀϑίωαῖοι,. 
φεὺςζειῤ ϑρᾷκας." καὶ ρὸν ἦν, αρῤχὴ πῆς, 
οῴτης. λέγ, καὶ μέρει τινὶ ἰδἧν βαρ(ά-- 
ρῶν. μαι Οσαι ἥστω ὀκτὸς τῆς 1 ὅσαι 
μὴ ἣσαν ὑπήκοοι, ἀλλ᾿ αὐτόνοκιοι. Ως 
ἐς τὸν παΐτα  δριθμὸν }ειπὰ “ον λαχε 
δαίμονι οὐσῶν νεῶν, ξ Καὶ χβγύρκον. 
ῥπὲν} ὦ ὡεφισκκέ γον ὁ Ἐπημάζοη Ἰέπιτος 
πάχϑη δηλονότι 

“. 
᾿ 

τ 



ΨΤΙΒΕΚ βξΕεοννῦν 5 
Ἀἰῆ νας παι» ἀιιῖ πατο οπτηΐα οὐ ἃ 
ἴοπε σοϊηραγάτα; Αἰμοπί πος νε- 
τὸ ται (Οςἰα5 οἰαίτατος τεεορπο- 
(ταλτ» ται νοΐ πιαρὶς λά ἰοσὰ εἰγ- 
ξαπὶ Ῥοϊορομπηοίϊι) Ἰορατίομος 
ταϊτειιητ, αἀ (ογεγγατι, 4 Οςρ Δ - 
Ἰοηίαπη,ἀ Αςαγπαπας,αά Ζαενίη- 
ταυύπι: ςούπορμτοβ, ἢ μας ἴῃ ἁμηἱςοί- 
τία ἤῃτ, τατίμ (ς εἰγξιιπὶ ΡοΪοροι- 
ποίαπλ δ. ]ατιιτος. ΝΙΒΈΙ ας ρατ- 
πὶ νυ ις. ἀρίτα θαης Δ ΠΠ10» 

4 δοὰ ορῖχὲ δὲ «ἢςς ΠΣ] ας αιὰτ Ρχὸ {μα ἀϊ- ἐοτὶς υἱγίθι5 π᾿ ὁ. ᾿ Βεϊϊαπι ἱποιπιδε- ΒΏ τατος ΒΟ] απ εαροοβᾶτ. οπχηος 
δαης. Πάφαε. ποῦ ΘΠ ἰΠτοΥ ἰηἰτία ἤαρτάτιιις (δ το 
κοτε ρ ιέρτα ταν τ πγαΐτα χαα τᾶς ογας ἐπι Ρεῖο- 
πτπςϑ » ἀσγίας τᾶ- ΡΟΠΠΘΙΟ ΠΕ τι, Πγμ]τὰ ἰτο ἢ αν 
τ ξβολον Αἰδοπις ΡΟ ]υπὶ ποι ἰημῖτα ίςαο- 
εαἰπιο δείιμη οα. ὈάτΟΓ, ντροῖα ΠΟ ὀχροῖτα, Εἰ εατο- 

Πεδαπέ. Ψεί; αὰ τὰ Ογα"ςἴα. οὐοξϊα ΔΗ Ϊ ΠΟ ογαῖ, ρυὴ- 
«ΠΠαπν [ξ ςὄρατα- (.)}9 οτατῇ σδςαγγοηείρας. Μαΐ- ἄτοντ γατίοηὶ σοπ 

{ἐπταπεαπι εἴας, ἃ ΠΟ αΠς Ογασαΐα ἔργο υδητατ, 
Ὀπιπεβ επίπι, ὩγΗΪτα ψατος σαπεργηζ ; τᾶ Πὴ ἴῃ ἐἰς 
μέρ μρε ἢ εἰυἠτατίδιις απ ριιβ λέξας ἘΔ Πτ, 

ἐγίωϑ ὃ ἀτάοητίυ5 4. ΠῚ ἰῇ εδτοῦς. Νεσποη 6: 
ἦι [4 ἱποαπιδοπε. [υς 110 δῆτε παῖς τγεπταίτ» ΡῬαΐας 

ἰξῃηροῦ ἱπχητοτᾷ ; ΟΥ̓ σοσιιηη Πηο- 
ἱηοτία. ᾿ς θατιχ ατιδοηγ νἱάο- 
βατάγαιιο οὰ " ψιια: ἔϊταγα ογδης ῇ- 
Βῃϊβρατο : δὲ ἤᾳμα 4114 Πυυϊαίηλο ἀὶ 
ΒεΥΪ ςομτίρίς, οπηηΐα ἐοημτοθαπ- 
τσ, Αε νοτὸ ᾿ὀπρκίνοορυ οὐ όγρς ΠῚ 
ἉΠΊΟΥΘΙ. ἱ ἀσοάαπηοιῃίοτγιτι Ργο- 
Ρεοπήογοες ἐγαηξ » ργαογτέρι ργα:- 
ἀϊόλητίιμπι (6 Θγαοίαπ ἰὼ Πδος- 

ε Ὁπηηίφιιε ὄρε ταζοῃλ αἰοιτησζος; “Ῥγορογαδάταμςο 
νὐβααγα μα ἐφος Ρτσ (ς φυϊίζμις δὲ ρτίματίπι ὃς ρΙ δ 
“4 θενέπενη 4 οὐαὶ. στ. ΠῚ (ΟΥΤΊΟΉ Εν ΕΠΠΠῚ ΟΡΟΓὰ ἃά αἱ:- 

 ἤζεί, Αἰατῖτον νἱ- χ ἢ τη 1Π|ς ριαἰδπάυμι: ἃ οχ!- Τὸς ίμα5 εοηΐξογε- χ ΓΕΡῸ ᾿ 
ληι. ῬΆΔΙΣ ἐἈῖοΠι18 ἱπηρεάἑτὶ ποροτία 4. Μη άε «μος αιϊάξομας ρίξ πὖ λάεῇῆςς, Ελ ρίογοι: 

πο ἐορῆοθατ ἰῃ Ατβοπίοηίοβ ἰηά!- 
᾿ ϑματίο αἰ ος,ὸά σαροξοηῖ πηρο- 
Ἢ τἱᾶ ἴῃ (ς τ0}]1: ἃ] ἰος, ᾧ' ἣς ἢδέσεηρε- 
᾿ς γαῖ, δοιείενει ἴΑγεταῦ τἰπιογῷι, Ηιμιῃγοά! ἰδίταγ 
οἴαηι σα ῥόλίν»:. δί ἈΡράγδξι! ὃ διχίηλο “πησμποβάτιιτ. 
; 

ὁ Ὑεί, Ἐπτυτοτγιπι 
Ῥτοάϊρίυτι εἴς. 

Β 

τα ὐς 
χορϑμοις “μιᾷ νηὶ, " ἕως αὐ ζωῦτα κι“ ἀ- 
σκϑυωοϑή. αἰ, ϑηναῖοι δὲ τίω τε ὑληρυσὸῳ 

ξυμμαχίαν "δξητα ξον,ὶ ἐς  αἰῷϑὴπελο-. 
ποννησὸν μιοῖλλον χρεία" ἐωρεσξδύοντο, 'χέρ- 

Ἃ Ἕ » “ χυραιν, χαὴ πε ὀγγζευίαν, ἢ αἰχαρναῖας, χαὴ 
] δὴ ᾽ ζ΄ , -φ» ζακονϑον. ὁρῶντες γεἰ στρίσι φίλια, ζωδα: 

εἰη, βεξαίως πέραξ Ἢ πελοπόνησον καΐα-: 
πολεμήσοντες. δ λίγον τε ἐπενέοιευ σροϊδν 
ἀμφότεροι; θη ἔρῥωντο ἐς “- πόλεμον. "οὐκ 

3 - ) 3 ᾿ οὐπεικότως" Ὄρχέγϑροι γὸ πϑύτες, "ὀξύτε- 
᾿Εν αὐτιλφιμίραίονται, τότε δὴ ὶ νεότης πὸλ 
λὴ μϑρ ἶσα, εἰν τῇ πελοπουνήσῳ, πολλὴ σ᾽ 
εὐ αἰϑίεύαις, “Οὔκ. ἀκουσίως ες πσὲ ὄστει-- 
ρίας ἡ) ετὸ τῷ πολέμου" Δ πε ΩΝ ἑλλάς 
πᾶσαι “ μετέωρος ζεῖ, ξευιοσῶν Τ᾿ χροΐτων 
πύλεων, ᾿χαὶ πολλαὶ ῥϑὲ λόγια ἐλέγετο, 
πολλὰ ὃ γϑησμολθορι ἤδον,ἐν πεζοῖς μέλ.-- 
λοέσι πολεμιήσην ἡ εἰν ταῖς ὅλαις πόλεσιν, 
ἔτι δὲ δῆλος ἐχινύήϑη ὁλ ἴγω παϑ9 Οὐτων, 

-ν 

ὁ χσδότερον θπτω ση.ϑεὶ 
6 μέμνηνται" ἐλέγετο δὲ χαὶ ἐδόχει δχὲ τοῖς 

Ι) 

Μέλλοισι “ἡρήσεαϑαι Υ σημκιέεδαι. εἴτέ τί 
δὴ ̓ ποιατοτφοττον ξωυέξη δ υέοϑαι, πϑώτα 
“ αὐέζητεῖτο, ἦ ἡ Ὁ βύγοια. πολὺ ἐποίς 
αὐ ϑεοίπων μιᾶλλον ἐς «διὰ λακχεϑα)-- 
μμουίους, ἄλλως τε ᾧ “κὐροφπόντων ὅτι Κ᾿ ἐλ-- 
λοίδοὺ ἐλδυϑηρούσιν. ὃ ἐῤῥωτὸ τε σεῖς χαὺ 
ἰδιώτης χαὶ πολίτες, εἴτι δυώυαμ χαὶ λόγω 
χαὶ ἔργω χ ξωσεπιλαμί(αγάν ἀνζις, ἐγφι.. 
τὼ πε χεκωλυδν, Ὑ ἐδύχει ἐχαξ-ὼ ᾳ “Ὡραΐ- 
ὁμίατα ᾧῷ μή τι αὐτὸς »ηϑδέςαι. οὕτως “ὁρ- 
“7 εἶχον ᾧ πλέοις (δὰ ἀϑθζευαοες, ᾧ 
υϑυ, πῆς τ χῆς ̓διἰπολυϑζεῦαι βουλόνϑροι, 
(ὦ δὲ, μὴ ρηϑῶσι φοξούνϑρυοι, ϑϑο.-- 
σχθυῆ μϑμὶ δξζω ἡ γνώμων τοιαύτη ὡρικέωυτο. 

" 
λ 2...» 

σοι, ἀφ᾿ αὶ ἕλλζυες . 

Ἃ Μιᾷ νηὶ] μεζᾷ κηρύκείου διλογέπ; 
β τως αἰζαῦτα αϑορτκϑυαςϑῇ Ἰτὰὶ ἐνὶ 

. ἐκομκέγα κτ' τὸν πόλέκωον. Ὑ Ἐξηήταζον] 
ἐδυκίμιαζον, δ᾽ Ἐπρεσβϑύον] πρέσβς 
ἄπέςελλοή, ε Κέρκυρα» οἱ τὸῤ κερκυ- 
ρἄϊοι ὄγημαγίων Αόνον εἰχον. γαῦ δὲ καὶ 

' πορξὶ, ζ Θλίγον τε ἐπεγόων 
οὐδὲν Ἴ αὐτὶ τῶ, οὐδὲν μμίκρον. ἐφρόγουν. 
ἢ Οὐ ἀπεικότως Ἰαλλ᾽ λόγος, ᾧ ᾧ.- 
“«εοσώπως. 8 Οξύτερον ὥςτε δίς τῶτο 
μῶλον ὀξύτερον σωυέζαινεν, αὐτοί αὐπ.. 
λαμιξαύεοϑαι: ὁ Αγτιλαμξαογτα, 7πε- 
φέχοντα. " Θὐκ ἀκουσίως, σὺ ἀ- 
σείρίας] παροιμία, Γχυκὺς ἀπείρῳ πόλε- 

μος, ἃ Ἡ πεἄλλυ ἕλλας 7οἡ ἄλχόι ἕλλή- 
γες οὐ μιηδετέροις βοη)οὶ ἐκικίνίωτο, χαὶ 
ἐκ ἡσύχαζον, κἐ Μετέωρος ὦ] ταῖς 
ἐλπίσι δηλονότι, ἡ Ἑαἱ πολλὰ (δ λόγιά} 
λόγια ὅδ) τὰ «αϑδκ τῷ ϑεδ λεγόιθνα καΐ: 
λογα δίων" λρηδφιοὶ δὲ, ὀΐπινες ἐμμέσρως 
λέγονται, ἐμφορουμϑῥων δὰ Χεγόντωνς 

᾿ξ. Πρότερον ὅπω ἃ μὴν Ἡρόδοτος λέ) 4 
ὅπ ἐχενήϑη ἐν Οἷς ἐωιδυκοῖς. ὁ Αφ᾽ οὐ 
ἕηχίώερ. κυῤμινηντὰι 1 ἀφ᾽ οὗ δ(ᾳ μνήμοης 
ὅδ τὸ ἢ" ἐλλ ων ὄνομα. π᾿ Σημῆναῇ 
μόν Ἀν Ἢ ρ ἸὙοιντέηρο πον ὁποῖον ἐν 
δήλῳ ἡγε δὲ σηρίεἰαν. σ Ανεζητεῖ} 
αἠεσικοπεῖτθ, τ Ἡ ὃ δὔνοια ἴοκπος 

λὺ ἐπρίει ὅβαὐϑρ. ἰδιφραςιζῶς, αὐτὶ τῷ 
δνγοϊκως εἶχον ποῖς λακεδαιμονίοις. 
υ ᾿ Ἰῶν αἰ ϑρώπων μᾶλλον ὃ: ἀϑηναίων. 
ᾧ Ἑρῤωτὸ τε παῖ Ἰαἠτὶ Ἵ αιροεϑυμεῖτο. κα 
"ὃ ὅπ: ἰοαίος κεῖτω γὶ αλλ 55} ἀσουδῆς. 
Χ Ξωωπιλαμᾷξαΐειν αὐπῆς 1 ἧς λα-- 
κεδαιμον ἰδ. «ᾧ Ἐδόκει ἑκαφὼ] ἔκα-: 
τος, φησίν, ᾧετό ἐμιποδροϑήδὲ,ϑοὼ ΔῊ λα: 
κεδα μοὐίων τὸ ἔρδρον ( τουτές! τὲν πόλε.- 
μῶν ) ἑαλ ῥυὴ αὐϑορ γόητα, αὐτές. δοιλοῖ 
δὲ Ὁ μεγίφην αὐδοϑυμίαν αὐτῶν. ὦ Ὁρὲ 
γῇ ἔχον οὗ πλείοις τοιὶ αὶ ϑίευαίοις  ὠῤϑῥ. 
ζοντο Οἷς αἰϑίουλίοιρ, : 



2 δυειᾶς 

͵ ᾿ « ς Ρ 
Ἵ , ὥα. ξυμμαχία μδρ αὕτη ἑκατέρων χαὶ πα--ὀ Ῥαταῖιις νιχοταπιηῦς δὰ δε πὶ 

Ἰοῦ ΤῊ νοι 15 

4 [ολῴς οἡ ἑκάτεροι ζζογ ἔχοντες ξυμι- Δ 4 τίχυς δατοπι Βα (οεία εἰαίτα- 
ΒΕ Ἐν ξινοςς τος αἀ δεἸϊαπι αἄδταης, 1 Δοοάπ- ἣ 

μα γάιϑουσὺ ὦ χαϑιςανριλακεδα- πιο 5. φαϊάοπη ;» Ὀπιηοδ ἰπτγα 
ἡμιονιὼν μδρ οἵδε ξύμᾳια,χοι" πελοποννήσιοι, γ 0 πὰ Ῥεϊορομπεηίες , ῥτατος 
ϑ' ἐντὸς ἰοϑομοί. πόύτες, πλιξὺ Ὡο- Αὐρίαος ἃς Αοῆαος. ΕΥ̓ΔΏτ ἐπ} Π 
γεἴων χαὴ χανε. τοῦδνοις δ) ἐς οἰιφοτέ-. δὲ Ηἰς ὃζ ΠΠ]|5 ἀταἱςΐ; 501] Δυτξ οΧ Α- 

; κὐδῶδο κλόνον αἰναιω μὲς οἷα ὶς Ῥεϊοποηίος διογητ ἴῃ Ραχ- 
πεύψδῶνν ὍΝ νόβε Ἢ ι τιθαρδδ αἰτίου πιοχ ἀοϊηᾶς ἐτίαπι 
γο! " ξιευεπολεἰλοίόν τοχορ δῖον, ἔπειτα δῈ ξκιρ ; Εχτγὰ Ρεϊοροπμποίαπη Με- 
ὕςερον χαὴ ἀπόμτες. ἔξω δὲ πελοποννήδου, ραγοῃίς:, ΡΒοςοηίος, ΓΌςοτν Βαδ- 
Μεγ ῆς, Δοχροὶ, βοιωτοὶ, φωκῇς, αἰμ τὶ, Απηδταςίοτα » 1 οπςδά!!; Ἀπᾶ- 

᾿ υνγοὶ; ὐαϊοχέρ .. ἄοηϊ. Εχ ααίβδιι5 εἰαίεπη ρύα- 
το διδνϑ ᾿, αὐ τοξλοι, τοῦ τ Ρμργαης ΟΟΠητΗΙ» ἱΜερασοηίῶο, 
τωνναυζιχὸν ἰ είχοντὸ κοξαήιοι, μεγδρῆσ, Β δἰογοηί!, Ῥε οποίος 5» Ἐ]εὶ, Αι: 
σικυώνιοι, πελλξοῆς, ἠλῴοι, ἀμνωρακιαίπω, Ὀταςίοτα , ΓΠιουελάῃ : ἐσαίταταπι.. 
λϑυκαδιοι " ἱπαίας δὲ, [ϑοιωτοὶ, φωχῆῇς, Βαοιῖ; Ρβοσοηίςο, Τιοοτῖ: ρεάϊ- 

Ἄρες , ΠῚ “ταῖτπὶ εὐζογαι οἰαίτατος, Ηαο 1.25 
νει ἠδ δι ώρενὸ, πολς πεζο πἶδφρν. ςοἀα ηοηοΥπΔ (Οὐίεῖαβ. Ατἰδο- 

4 ΄ Η ᾿ ! 5 Ν .. : τ Ξ 

αὐτὴ αϑὲ λαχεδαι μονίων ξυμμάχίια. σ πίρηΐη γψογὸ, ΟΠ {815 Ρ]α- 

ϑίωυαίων δὲ, χίοι, λέσξιοι, ἀλωταρῆς, μεσ ταςηίος, ΜΟΙ ΠΙ χαὶ ἔπητ τ δ αιι- 
σύΐνιοι (Ὁ) ἐν ναυπακτῷ, ἀκα ῥὐαΐων (ὦ Ῥαξϊο; Ἀφαγπαπθμι ρ]εσι]ϑοροΥ- 
ἀλεὰ δας.  ΌΜΕΙ σγτεπίςδ , ΖᾶοΥητΠ ἢ, ὃς αἰτα τῖδ- 
οὐ φὰς χείρ τω ζαχύνδιοι, χρὴ Δ. τλτία: οἰυίξατος ἴῃ Ἡἰδ τος ῃδείοη- 
πολᾷς᾽ αἱ χίσωστελ φς οὐσαι ὧν ἔϑνοσι τοῦ [5 : Οαγία ἅμ αὰ ππλέο ἢξα οἤ; ) 
σοϊςδὲ " χαρία“ καὶ χι θαλδέοση, " δωειῆς Ὀοΐος Ολτίδιις Τριαδὰ » Ἰοηϊα; | 

 ρο δικε ἰωνίὰ θυ ίουμος φωνῶ 9. Ἐς δ εθ» “1 πέδοι ΤΟ δ ϑη-, ΚΣ δ καρόι πσδλ(9ικι, ἰωνία, ὑγηασοντος, ὅ ζᾳ, δπί ἘΡΕΕ ΤΡ ἀὐὴν "η΄ 4 εὶ, ΤἈεδεῖ 
δ Ὁ, ἍΤ ῃ , πὰ. ΟὟΤΝ αυβοίιπχις "ἰητία ΡεΪοροι- ὕτδ65, ὃν δγξαν- εϑράκης, ᾿ γῆσοι ὁστη οτος ππελλοηοννησοῦ, ΤΣ ὑγὰν τῇ κ᾽ Βο[απη δὲ ΟΥείλπῃ δά (Ο]6πὶ οοη- ἔσυ εὐ αήραο α 

χα Χρητὴς Ταξ 29 ἡλιὸν ἀρίδρντα " πασο ἢ τογὰ νέγριητ: Ογοϊαάος.» ἐχοορτίς 
ἄλλω κυΐλαδὲς, σλδὸ μμήδλοῦ,χοὴ ϑηῤρίς, Μεῖο ἃς ἽΒβογα; πη. Ἐχ Πὶ5 πα- 

Ούτων ναυτικὸν “πγείχοντο χἕοι,, λέσξιοὶ, ἀοεργαδιόγαητ ΟΕ, Ἐοβδ 1, ΟοΥ- 
μη, ἜΡΘΑΙΣ προ κυ ογτοηίοβ : σάτογί ροάίτατα πη ρέειι- 

κερκυραϊοί, (Ω) οἢ ποι πεζὸν χαὶ γοὐμα»- εἰάηγαάς, ΗΙ (0 εἷΐ ἀζαις Πίς αρ- 

ἐφ ἰσκϑυὴ ἐς (δ) πολεβων ζῶ, Φ δὲ λαλέ- ἴαίε. 4 Α(Ἱ λεοάαπηοηῇ, ροίΕ 1" μρον τὶ 
δαιμόνιοι μετοὶ ας; ἐν πλαταιεῆς δ θυς ἰὰ κἰκωύβο μν. φγηξμᾷ δεβάμιλεν, ἀξηοοορ εἶ, ΤΥ ΜΘΤ  ΕΡἫΝ ἜΡΕ οἀχοίαηε (Ὁ εἰ 5 ἰητέα ἀτάιις οχ- 2 Ἐάιχετάπε εἰξος 
αἰξιή ἐλλον Ἐν ἀκ Μρρέίοςς Ὁ ττὰ Ῥεϊοροηποίππιντίη οχρεάϊτο ἐφ δρλ ρων τ ' 
ἐξὼ ξυμμαχιδει φρατίαν κοὐ θασχδυαζε: Γ᾿ Βαδεγέμε ῃ νέριθιις φορία5» ΟΠ ΠΩΣ γερόϊδην ; 
ἐϑῦ ταῖς πόλεσι, ζῳ πε ἔπχιτήδμα,, οἷα εἰς 15} ΘΠ ῖς απΆ} 1 ἀόςοζοεῖ [ἢ οχ- ᾿μεβτεὰ ἐϑβέρη ̓  Ρ Σ ᾿ : ᾿ ΑΘ " : γι ΠΥ ΨῚ χὰ; ὁ, 35 »νῖ ΟΧΟΡ 
κὸς ἐχὶ ἔξοδον ἐκδυβον ἔχάν, ὡς τέσξω»-. γϑεύρῥτ τὸ ἐβδιῖο ἐγθίορ Βαβροτοῖαη, εἰτυήν ράταγοητ οἷς Ἰδρων Σ ἀμλ θιρνουζδειμ, κληω υαηη Ατυοάπη ἐπα ζγ1, Το ἁ ν -- υἱτατίδυς, ἄς ἐοπι-, “λομύτες ἐς πίω ἰῆικν. 62 δὲ ἑκαίτοις - 05 χὰ μερῃικαταπι ἀΐοπι Εἰ οἴ, παῖσαι νας 
ὅτοιμα γίγγόιτο" καὶ ῷ ὁφόνον (ὴ οἰρημιε-- οοἄετὴ τὸπίροτς ἀμφ Ραγίος οχ Πη- “ἃ εἰμδπιω δ 
γον, ξιιυήεσὸμ ταὶ δύο μέρη δἰπὸ πόλεως ἐ- δ015 οἰυητασθιις δα ΠΗ πτιπι φο τη: Ἰοπρίπαηυαπο;ε 

Ἂ ᾿ Υ̓ ν »»- ἷ ἡ δ: Ἂ τ Σ ΠῚ έν, κάρη ἐς (Ὁ ἰϑϑιμὸς χσὶ 8 πὸξ ὃ ερά- ὕκῖεῖυαε, Φιυὸ ροβαμαπ οι φιϑενιῦν τος ἮϊΣ οσδέξεμϑ εἰ ἐχετοίευῖς, ἐοΧΤ ας ὁ. ΠῚ ͵ κα ΒΝ ΠΡ Ἶ Ἶ ς ὲ τῳ ζὰ ἃ τευμκῳ ξειυφλεγιμένον ζώ ἢ Ἀρχίδαμος ὁ ᾿᾿ἀχπιοηίοσιι Αὐομιφαπχίς» ἢπ-ὸὺ ᾿ ταν βασιλάς Ψ᾽ λαχεδαιμογίων, ὀρ ἡγεῖς. δὶς οχρόἀϊίοιεῖς ἄαχ, οςοπποολτίς ἦς ἐπε “5 Α "ἢ ἐν ͵, ἢ , ᾿ 5» τῆς δξυδου ζω της ᾿ ξυΐϊκα λέσας ὥν ᾿ ν τατον νΝ Ἰλκτοα σῶς 
ἱ γῖς ΥΟ ΠΟ τὰ ΄ 3 ᾿ ὍΣ Ἄρδλοας τὸς ἐπὴ Κὰ ἐν 

« Περμμωυδςς δὲ] δώδικα. πόλεις εἶχεν ἡ 1 κϑίδυρν, κζ΄ Τὰ 69} ϑράκες ἢ], βυζαΐ. ] δος, χαέλιν, Ἀμὴ ὅσαι ἄλκαι.. 5) «καὶ, 
ἀἰχαία,ὧν μία ἴω καὶ πελλίψη... β Ξωέ-  πον,πέρινθος., 4. Νῆσοι ὅσεῃ τὶ ὀννὲς πέ- [ πίω ἔξω ξύμμα δὰ γῆς πελοποννήσου. Ὁ πιλέμοωυ7πῖς λακεδα)μονίοις οἱ ἀγαιοί. λόπονγήσου ] ὁὐ λέγᾳ ἐντὸς κρήτης καὶ πε | ὦ πων δμἢ ὑαφρίρμον. κ' Καπὲ ἐν γὃ οἱ αῤγεῖοι., γὙ ΑἹ ὑσοτελᾶς ᾧ.- ἱλόπέννήθυ, πρὸς αὐίοονΐᾳ ἥλιον, αλλα 4ν  -τὶν λεόνον τὸν εἰρημϑῥον Ἴ μακρὲν πόλε-, 
δα! ]τῖς ἀϑίωαίοις. δ Ἡ δὴ αλάό- Ἶ οἰξαιεῖς τὸ πελοποννύσου, καὶ ἀπὸ κοινοῦ [ μίογ. ὡς 3: λακεδεοιμον ἰων ὁ φισαίσων τίμδο 
“5}» ἡκλασίά, .ε Δωρμξϊς καρ- τὸ ὅσαι λαδᾶϊν, ἵν ἤ , καὶ ὅϑαι "τῆς κρήτης ρρϑϑεσχκίαν τῆς σιυτάξεωξ. ὑδαν τ ᾿Δ σὶ ἀρόόσοικοι ]δωράδες νῆσοι; ῥόφος,κῶς, Ἰ αροθς ἥλιον αὐίροντα. ὃ, κάριταθος, κρί- - ΘΠ "παρ γἱ 

ψσι 



ΓΡΥΒΕ ἃ. 
ΘΙ ΔΊ Οἱ 
41 πηαχ λα Ἰρπίτατο ρυα ἀ{τ| ἔοΣ 
φέτ, πηλχίπηέα; ἀϊρα χα λἀςῇςτῦ 

ἐπον τ εθος Βαηςη πηόαιηι ἀν Πον ΝῚ ΚῚ 
ἜΠΗ Π Ῥρορδποηίξ δε οἰ νϑς ποίει τὰ 

πὐτος  ἥρχος πηιΐτᾶς ἘΧροάτίο πος ταπῇ ἴῃ 
τρία Ρεϊσροππείο, τ ἐχίζα οἔ {ἰπι- 
Ῥίογιπατ, δὰ ἢ χαὶ οὐ ΠΟΙ ἱρῆς ({πτἢ 
Ῥιουςεδεοίς σιατοπασπά Ἰδοχροσαῖ 
“πὸ {πηττοὶ Βα Πα: 'πυπαυΐ τἀτηξ 
σπιρίογοτα παδοπτες ἀρραγατῦ δ 6} ἢ 
Ῥτοςεησπις.Ν ογὰ πη σῦς ᾳάιϊογίις 
Μά ΔΙ ΠΠπγὰ ΡΟ ρΊΠΤΕ15 οἰατατε πη» ὃς 
ἐρ ἢ: Ρ ιτΠΉΙ. δὲ ἐοΥ ΗΠ Πλ] Πν Πτάτο:. 

ἢ Ἀφαυπι εἢ ἰρί- ἔτσ πιαρίς. Ῥᾶγ εἰ ἢ ἢοξ ἀρρᾶσοζς 
εἶα ἜΡΑΙΕΡΕ ταῖος: αν ποῦ; ἃτηδιογά, πε ρὰ μᾶ- 
γἱάοτὶ, ποαας πο- {8 ἰρίοσυμη ρ]ογίαιἀεροη ἐοΠΎ18. 
γα ἐρίογαπι εἰο- Ομηηὶβ πίη Οὐχ οιδαά Πιπς πιὸ 
εὐῆρρλσι τ τε “ἢ τατ ἀπίπλο ὀγοξεὰ εξ 8 αἰτότα: νὸ 
Φ; πος οἠεηάασπισ τὰ χυς ἐλ οἰ τρύορτοῦ Ατβόπϊοηπιπὶ 

{θεῖ ἐαῤηῤεαρρεν} οι, στ ΠΟ δὶς ΕΣ ΓἜπτοητία οἰτο- 
δὴ Αοηατνοτου, στε. ίδτο Ἰτα» ποῦ ΟἹ ἐχεϊςη Δ νενοτί 

Πεαϊ νἀ πηαγ ρογμγαῖτ ἑη πο ἐπὶ 
ἄγον δα παρπα βάιιοϊλ εἴς Π πΟῊ 
Ῥχοάιτυτῶ δὰ ςοίςγο ἀπηγ ποθ 
οὐπι ΡΥ Πα, Ἰάεῖγοο Δα] ἀς ἀρ- 

ΤΕ απ κτοννο ἐς ΘΑΣΆΤΙ͂ 9. 1 γοπἸττασα 9 (64 νπῸ 
τδν τρε εἶ ρον αυαιίς. δὲ ἀῈΣ {μι εἰ τατίς, ὃ τη: 

τ αρηπαροῦ ἐχροξξετ! ἴῃ ἀπ αυοά Πδὲ 
᾿ Οὐοά μά ΓΕ : ἀϊποσίηχοπ ἢ ρογ (οἷο εἵϊε νοπίοπάά. 
εἴτ, ὕγ,άο «πεπόε. Αποερδ ομίπὶ σοπαϊτίο εἶ ΒΕ Πογᾶ, 
“ ἤιάεαπνοι. ἃς ἐρχραγῦιο βιμῆε τα ΐτα, ὃς οαῃη ἰη- 

ἀϊρπατίσπς σοπ ΗΠ ρίτατ. "ἃς ἴᾷρε 
4 ἘὸῪ πιοῖτας [{8- γγ τ ΟΥ ΠΑ ΠΠ5» 401 τνοταίτ; ὦ μγὰ- 
ῥετά πεείᾳ Ρτὸ 
Ρυϊαυῖς ἥ 
Ριᾳ ἐὐῤῥν νει, ἐπι ἔγυϊξεαπι ργοΗϊρδαίς, Οροστοῖ ἅτ: 
Ῥατατὶ γεπίῆξηι, ζρῃγίῃ ΠΟΙ τογγᾶ τα Πτδῃτος, αη1- 

ἔπο αιάξ οὔο ργαιεβτι 4 γε νοὸ 
"Ξ σογοη ἀν πτοτις ἐορυαρραταγς, [τὰ 
ΩΝ ἡ βάπαηας διά πγαάξάμην Ποίους 
ἀθς αὐτῷ Ῥτόσηρ εἰ ΠΊΠυ ἐπποτίπτ, δι λά εὔρτο- 

ἀπά μοήεαι, ἀοΠ 4 δατ Βτηγν Νοα; νογὸ Δάμον 
ἐπ γλὰ Γι πεη- {15 οἰ τατῷ Π05 τουτί Πγι5 τὰ ἢ τι 

Ξ: μοβς πηρε- γ1 45 λὰ (ς ν]οϊςοπἀ, (ξὰ οτη θιις 
ἀμιαπαπηαχίπτὸ γοδας ̓η Ἐγιιξᾶ υντ 

τ δττον δ᾽ ΠΥ τ ῥχηπίπο εξοάδομ 4 Πέοσς ἢ σοῖτα- 
᾿ ᾿ς χης οϊπινὅτατοϑ; οτῇ πγίπις πᾶς {6- 

᾿δηιουοπυ σα ποηάᾷ (00 αἱροξτα 
ψειπίπτυκτας εοὐξὰ υᾶ νιάογίπτἢσό 
ἔὶ {υὲς πῖθυς ᾿απότος ΒΟ ἘΠ Ιτοῦ , αὐ 

“ἐν ἘΌΝ ὃ; 
ἱτατιηγ βγαξτοτν 58, δ Α ὅρα τη λυ ΝΜ πὸ Χεώῤρηββδξι "χὼ τόν μα Ἔν 

οδ ὀβμοιηβό 5". ̓; ἀἰξιών- 

κὸα ἴοξοπη ρυα ὉΟΠτΕΠρτιΐ θάγη1 ἰη- 

λιςα τέλῳ ὁ ἀ 

οἰώδε ἔλέξεν, ̓ Αὐδρέρ πὲ λειβοϊνησιοὶ δ Ἢ ἐκ Ὸ 

ξυμμαλὸι; ᾽ τ 1 παπέρες ἡ πλῷ ὰ 

ἐρώτείαρ. χαὶ οὐ αὐτῇ } “πελοηδγν σὸν Ὶ τὸ 
ἔξω ἐποιησόρτο, κα δ ἠῶ αὐτῶν οἱ ἐῳριδᾷυ. Ὡ 
τερϑι Οὐ “ἄπειροι πολέμον εἰσίν" δρῶ δὲ Ἂ 

τῆς δὲ θπῶ. μιέϊξονά ᾿ὐϑδᾳ χὐϑδασαθυδο ἃ ὑπές ἃ 

ὀξήλϑουϑρ. ὐλ ϑυ κα ρήλι: σὴ ΩΝ ἊΝ 

ὍσοΣ νἱῦ ἐρχόδδα; δ) ὼδ: πλφποιθὴ Ν᾿" 

Ὄρρισόι φρατεύονηξες “δἴχαον δξο ὶ ἡ τεὰ 
2 λὴὺὰὰ 

οὐπὼτίρον χέρι; Φαϊνο ἀϑαν μυνενήρθξηα 

οὐδ τῆς δυξυὶ ἔνθεύχέεῤες ἡ ἐγὸ ἕλλαρὰ 

πᾶσα τῆδε τὴ ὁρροῆ ἐπήρτει. χρὴ ἐὠεησέχᾳα 
μὰ γρωμ ν᾿ δύνοιαν ἔ ἵν Ὁ ἀϑη αὶ ὥγ"ὰ 
ἔϑιν, “ὡρἝξαϊλήμαξὰ οχινοοδ δμ:" "ῤχοῦγ᾽ὰ 

ἡ, εἴττω" χαὶ ὁ δυχυύϑυ ΡΝ Ὀλτέαι; χὴ Α 

ἀσφάλέα πολλῇ. ἐῇ μὴ αὐ 'ἂἢ ἐλθών ξδν: « 
αἰγαντίοις ἡ ἡμῶν οὶ ῥὰαίχης:, τοῦτῶν- πέρξε. 

τά ἀχελέςερόνψι πϑρεσκδ)αμϑροῦς γωρῷ, « 
ς χὰ τλὴ πόλεὼξ' ἑχαφς ἡγεμόνα ὦ φρὰξ « 
ἐν ἥδ αϑρυϑ εξ αξοσδεχεδϑεῆ « 

ὁ ἐς κινδυυυὸν νὰ ἡξᾷν »ἄδϑη λᾷ γ᾽ ΟΝ 

πολέμφν ,' υχϑ 86: ὀλίονυ ᾳᾷ πολλ, χα ὯὯΩ 

δὲ ὀργῆς αἢ" Ὀχιχφρυσφς γί ονταὶ: Πολχάν 
κὶς τε πὸ ἔλρεοσον πῆς δεδιδὶ, » δἰμέϊνον, 
ἡμεωατο πουὶ σιλλέογας, ἈΓ αὶ "χα φρ9" Ξ 
νοῦγζας ἀηϑρασχθῦδις “δρέοϑα,. “με δὲ αεὶ Ἅ 

εὖν τῇ πολεξία τῇ μϑρ ἡνωμή ϑειβσοιλέοιρ᾽ π 

φρατεύάν, “πῶ δὲ ἔργω, δεδιότας. έρες « γι ἀ 

Ρ σχϑυαεϑαι. οὕτω δὲν ποθ τε ὃ πόα ξις ἠὲ τ 

τοῖς ογανηήοις τοὶ αὐ εἶεν, ττϑός τὲ ω 
᾿ Ὑπλ ξιρενμείς ἡμεῖς. «δὲ 

οὐδὴ᾿ ᾿δχὶ ἐδουύατον εἰ μυγξοϑαὶ οὗ τῶ πό-ιὦ 
λιν ἐρχόῖθα, ἀλλὰ νείλώο ὡρὶρᾶ αὔξει ς 
σχόνασμένευ. ὥςτε χεὶ Ἔγα πώυ ἐλπρς 

ξῳ οἱ σ' μαϊχῆς, ἰένὰν, ὐζε εἰ ἰρῦς να νεὲῶ'- 

ὡρμάεοται, " ὦ ᾧ οὔπω πἴξεσρμεν, δλ " 
ἌΝ ο΄ τῇ Υ ὁρῶν ἡμα δηοῦγρέ τε “ 

5ῷὼ ὑστοῦλο δ 

α Καὶ τι μέλι ὧν τέλφνέλη, Ὁ ζει ώ- 

ματα, οἱ Ἔῤχοντες. 6. Καὶ αἰξιολολοο- 

ἅπις παραὶ Ἰΐνα ἐ ἐλκατι πόλις πὶ τὸ δὲ δΥ-. 
Μφερογ. φρατεύσῃ, πὸ᾿ ἢ τοίτον ἑαυτῆς κἀτά- 

͵ ποθ; φυλακήν, αὐτοὶ γ οἱ ἡλακαδαιμό- 
᾿ γιοι τας πόλεις ἐμάραζον. εἰς πτοία μυξρη» 

᾿ Καὶ τὸ τρί τον ἐΐων ἐν ταῖς πόλεσιν" ἡναμὸὴ 
᾿ζωΐτων ὑξελϑογτων εἰς πὸν πόλεμον, ἐρύ- 
ν. 

μους ϑὐρόντες εἰ ϑρνῆ κῃ δ ΤΣ : 

ρώγωνγται. Ὕ Αὐφρες" ̓πελόπονν ἥστοί ] κα 
. σούσες «ὐρφεγιιατιοὴ, ἄγξαφύς, συμ λόν3 

ἡροδ ἐἴδοις αφάλαιον ἔ έ ἔχουσαι τὸ τυμφέ-: 
Ῥῦν.ἢ δος Καὶ αὐτὶ ὶ πλεῖτοι Ἰάὐ οἱ ἡμεῖς 

δηλδνὅτιφ ε Ὑῇ δὲ “βοριτῇ ] τῇ ἡμετέρᾷ. 
ζ. “Ἑὔνοιαν ἔχουσα τὸν, κόπον." 

ἡ πάδηως ἐἰξέλϑύσοντω "ἢ 

μ Οὔκ-, 

οἱ χρὴ 1 τὸ ὑξῆς,, φὔχοιὼ χρὴ ̓ἀμελέφε-: 

φέρον μνχνρν δὰ γ᾽ ΤῊ πτυπασο φ Ξ ἘΖ 
αἰγδευον τινα ἥξειν 1 ἰπὸ χοϊνοιῖ τὸ χρη, 
«Καὶ οἷ δλίγου ἃ πολλαὶ μηρὸς, ΗΠ 
ὁλ᾽ ὅη, ὑδῤ᾽ πρῶτα κορϑοσέται. τ ϑέφηιϊ 
δ᾽ 7 ζυτί τν ὅτι ὀργμιϑέντες οἱ ἰϑίωεῖοι 

ἐκγέ ἂν γοξῆ ϑα). ἀξ δῷ ἘΡᾺ ῷ ̓οὐπὸ 
αὰρεσρεν7}ν ὦ ἡπῳ δγλονδη: Ὁ 

Εἰ Ἢ Καὶ ΩΣ 



τοῦ ΤΗΝ ΟΥ 4 01:5, ΒΕΦΊῚ. 

τε "κὴ [ὐκεύων φλείρρνζας. εἰξᾷσι γδὴ.. ὧν Ὁ 
«εἷς δμμκαστ χαὶ ὸ) ἐντω ἀξραυτίκα " ἐλφι 

« παρονζμξῦι ἄνδες, ἀργῆτα: πί πῇ 4 αὶ ὦ 

« λογιαμῷ γέλαίχερα χεωρϑροι, θυμῷ. πλήτα 
«εἐς ἔρον. κα ίζαντα. ἀἰϑώυαίοις ὃ ὃ. ἢ πλέον 

«δὴν ἀρῶν εἰκὸς τϑοθδρᾶσε, ὦ εὐ »τε 

«ὟΝ ὀίδῶν ὠξιξσι, χσὶ ἡ ἐθαόντες τίω ΠΗ πέ- 

« λας δλγοιυῦν μζλλον ἢ τίωὐ ἑαυτῶν ἐρῷ; 

55 ϑλτω οὐ ὡς διυ θχὶ ζοστερτέϊω πόλω φρῴτεϑοντες, 
αλλίω πόλιν ἐαχρὶ μεγόφιν δόξαι οἰσόμϑωοι ἵ Οὐ τε καξδ)» 

Ε 
ὃπν 

4 

εἰ γοῖς χρὺ μῶν εἰὐΐεις,, ἐπ΄. ̓αμφότερα ἀκ Ὁ Β 

εἶ ᾿ἰπεξαιρότων, ἕπεοϑ  ΄ ὅπρι αὐ τὶς ἡγῆται, 

“«κόσμζον καὶ φυλανκὴν «ἰδὲ πϑρτὸς ποιοῦμε- 

κε οι, χα ποι οὐ ρα λόρδμα" ὄξέως δεχό- 

« ἐλιαικώμισπολνε τόδε, χαὶ ἀἰσφόλέσατον, 

«««ποδλοις ἀν κα ἐγὶ χόλῳ. βώμδνοις φαίνε- 

«οϑα!. “Τοσαῦτα εἰῆττων χαὶ ὁ δἰ ϑ.λύσοι “ἂν 

Α ξυλλόνον ο ὁ Αρχέδαιμο;, Μελήσιπτον φρῶς 

“ον ᾿σοζολλά ἐς ς, αϑίύας ᾧ Διωκρί- 

πὸ, αἴδρα ασαρτίώτέρυ, εἴτι Ἰἀρα μια 

λον οὐ δὸιεν ᾧ αἰϑίωαἶοι., ὁρώντες ἤδὴ 6 

σφας ῳ ὁδῶ διε. ᾧ διὸ πορόδεδεξαν 

ὃ αὐτὸν ἐς πίω ἀύλιν:" ἴ οὐσ" Ὁ δ κς 

γόν. ἐγ» Περικλέους " γνωμι-" ἄσθ- 
περϑν νενιχηκα,, κἠρύκω χαὶ τοῤεσξείαν μυὶ 

“νερεδύχεοϑει, Λακαδαμμοίων 5 ὀξερρα- 

τευρϑμων. -δἰπυστέρεποισιν. δξωυ αὐτὸν." Ὡρὶν 

αἰκούσαμ, κα Χ᾿ ἐχέλδυον κεφ δρὼν τὴ αὖϑη- 

ὑμεξόν: , τε λοιπὸν ἀ άχωρησομζαξ: ἔχι 

σα σφέ τερφι αὐτῶν, ζωῦ τί βουλωντω,ωρε-- 

σξβεοῖ. ξυμπέρυποισίπε ἥω Μελησίπ-- Ὁ 

πω" ἀγωσριξ, ὅπως μηδενὶ ξυγίόνηται. ὁ 

δὲ, η΄, “ θχὶ «οἷς ὁρίοις ἐλετο, ̓ χϑὰ ἔ-- 

Μελλε: οὐ αλύεαζ, τοσόνδε ξἰσζων ἐποῤ δυεῖο, 

ὅτι ἧδε καὶ ἡμέρᾳ τοῖς ἕλλησι μεγάλων ἕκα- 

δ αὐξᾷ. ὡς δὲ ἀφίκετο" ἐξ Ω φῥατοπεδὸν 

τὴ ἔγω. ὁ ̓Αρχίδαμος ὃ ὅτι (ὦ ἀϑώυώοι 
ἡ πω ἦ ὠγδωώσφεσιν, οὕτω δὺο ὰς τῶ 

φρατῷΐ πδοὐγωρᾷ ἐς τίω. γὼ αὐτῶν. 
βοιωτοὶ δὲ '" μέρος μὃμ Ὁ σφέτερον χαὶ 

ςοατοζοιν» Προ» ]ορατᾷ δηλ 1 5 

οσαμέϊα γαξδητος. ἢ 2 γῃρίμγος εἶθ... 

Οὐπποὲ επίπι αὶ αὔἔτο {πο5 οοι-. 
Ἰος (διτὸ Ἰη τά φαϊρρίᾷ, ρατίαπΞ 
ταγ ἰγασαῃάϊα {δ τ: δελααὶ γατίοπξ 4. Οἱ ταιοήξ 
παϊηἰπχὰ πα γταηταχν ᾿ὶ ρίοσαπα; Δ εν δε τινα 
ἀροπάμπη ἤστοῖς ργοϊαπε. Οιοά Ἷ 
Ατβοηϊξίξς πιάχι πιὸ οσππι ογοδ: 
ΒίΪε οἱ οὔτ ξιόζαιτος, αὶ (ἃ ἀϊριταμα . 
«ξίομπε δὲ [115 ἐπηρογαάτο,δο νἱςιχογᾶ 
τοῦτᾷ ναἤαγοροτίαβ αυλπιταάτῃ ἂν 
Αἰ τὶς ναϊτατι σούποῖς, Ἰρίτατ ταπαιτᾶ 
ἁἀπογίις ἕάταπ, οἰαίτατοιι Ἔχροάϊ- 
ἀἰοηςαν προ] ἰεητοςας {πταγηᾷ 9]ο- 
τιᾶτα, [ἍΠη. Ῥιορομίτοσίδιις ποίσίς 
χυλτη ποθ ἢρῇς αἰϊατασί,,ἀ νεσῦπ- ᾿ τ. 
ααορτοῦς το [ογοτίο αι! πηηίναπα- ΟΠ 
οαπ4; νὸϑ αἰϊαις ἀπ χοσίτ, τηεῖπο-. τς 1 
τὸ Οπτηὶ ἔπιτς ἢ Ογματιςάταιις ομ- ὁ ἀεσμονφιαεικιῆ. 
βοάϊα; ἃς οεἰεγίτεσ ἱαΠ ἐχοφαότος. κ πησοῖοι Ὦ Σ 
Νδην ρυϊ ομιογγίπυιπν μος ταῖς ς 
τηάαγα» αυσῆ λαοὶ ἤητ, οσπδῖος. Ὁ ὙΡΝῚ 
ται οοἀξ οὐρᾶτα Ργαιδΐτος Θεγηΐ. ᾿ 
Ης οτάξα πι Ιοαιιατας ΑΥὙ ΟΠ  ἀδιπται:, 
1ο]ατο φῦ οἰ ο, Μεοϊεπρραπ ) 12. 
οττι βἰαρηγνίγαπι δρασείαται» λῃτς 
οὐηῃία “ΑΙΠομλαβ ἀϊπλϊτο Πα! 1ᾶ «. Αἰβοπος τοίε- 
Βαθ. Πα ἐξητίᾶτ Ατμεπ οι ΐδ5, αι τἰεκαρίργαιονν 3Ὲ Εἰ5. αυὰπι 4η- 
ἴδ οος ἰη τη ετς ν]άςαπε, ΠῚ Πο- τοὰ τοάκλης Αἰμε- 
πιίπμομα ἢ οῇ; ἰπ ἐδπάτατῃ ποηιςὶπ δυρείαρᾧ «Ἱεί,τηα- 
νεθοι αἀτηίττοητος »( Οδτίπαογας πα αττος δὰ 
ομίπα Ρεγίο ς ἰξητεητία, 66; οα 

ςοδατηοπίοτῶ; ἢ ἰῃ ἐχροάοηοπι ᾿ 
ἜΧΙΠοητ) μαυάἰτῇ γειτηίογαητν ας Ἀν οὐ ὦ 
(αι οοάεηι ἀἰς ρίδι5 οχοξάετο, Ἢ 
ἘΣ Ῥαοτεμτίάγοι Παυϊά ὦ 1ῃ Σ π α ἂι 
νο]Ἰοηῖ, τοργοΠ ρτίας ἴῃ 108» ; 
ἄοπος παἰττογοης. Αἀδίάογαης οτἰᾶ 
δαὶς 4αὶ ομππ ἀοάφαςεγεπτ» νυ σα τα 
ποπλίπε οοΠ]οαμία ἑότοσεῖ, Πα νθὶ 4 Ιονδὶ «βὰν νος 
αὐ ἔπος νοπἰτἰαπγίδιτι ἀἰπηϊτεξάτι5; ἢ δϑερβὲ ΒΌΡΡΟΣ 
πιαδξοηαβ Ἰοημμταϑ Δοίσο τ, ΠΡ υοχηὶ ἀαιν: 
ἀϊες ἱπροπτίαπι ππαίογαπι Ογαεῖς ἈΑῸ Ραδὴ -παρν 
οὐἰτ τα, Μεϊοῆρρο δά οαἰχατο- ἡ ᾿Ν 
υογίο, Αὐοξίάαπγας νΌ1 ςορποιῖς 
Αἰπομίοπίος ΙΒ1ο πιαρὶς απίπιος ὁ ὍΝ πιϑρίς. 
ἀςηλίκτογς» ἰτα ἀςηγᾶ πηους σαντα: ἐῆς τεαλήμκορ: ᾿ς 
ῥτορτγούζμις οἵξ σπι οχογείτα 1π. 
Βοίζιιην τεγάπχ. Βοσοτί οαπὶτο}!- 
ἸΙαις σορας (λπὶ Ῥαϊτοιη οΑΧΠΠῚ 

« Καὶ κείνων φϑείρονταις Ἰόρμωνγήσον- δ' Οσῃ αὔτις ἡγῆται 19; ατηλὸς δηλονότι ἢ “λοις μι {π8) Ὡς δα Α δνὶ 

ταν β Ομρᾷν πάφοντας ὥς Ἰκαὶ οἱ ὀργι-- [ ε Οξέως σιωτόμῳς. ζ Οὐδι᾿ 7] πὸ ἱ τίω; δὀχέω τὴς βοιωήας. " Καὶ ἔμελλε 
ζόώδμοι,ατε δὰ ἧλον λογιζόμόμοι, μιῶλλον κοινὸν ̓ βυλδυτήδλον δηλονότι. ἡ Τγώ-: δλλύεῶς ἀφίσεεδαι ὅ' αγργῶν. ξ Κα- 
ϑυμούᾳδμοι εἰς τὸ πολεμεῖν ἐπείγονται ῥι- μη 1 βουλή. 98. Τρότερον “δῷ τῆς Ϊ κῶν Ἐρξει]δ χη Ἄμωύσεται. ο Ἐς πφρασ 
ψοκιγδωώως. Σημείωσαι τὸ δξμα,, πῶσ Ἶ πρεσβείας, « Ἐξερρατευμδῥων Ἰχτ' ὧι ̓ χύπεδὸν 15) λακεδευκον ων, πὶ Ἐνδωσου-. 
παχοντας, αὐτὶ τὰ παίχοισιν. γι Θεοῦ αἀϑίωαϊων. κ Πὰν ἀκοῦσι ]μυὴ ἀκού- ᾿᾿ σιν } ταπεινωθήσονται, ρ. Μέρος (δ πὸ 
δ) τίω ἀλλίω πέλιν} οἱ ὅγίλογρι ἔνϑεν. Ἶ σαντες αὐτὰ αἰ ἔλεγν. λ΄ Αχφγριὰ] 1 σφέτνρρον] Ὁ δήμοιρον ὡς καὶ δδρότερον ζρήθε 

ξαυϊτα τ᾽ 

»Ἃν 



- 

'ΨΙΒΕΚ ΒΕσΥ͂Ν ΠΥ, " ἰὸν 
ξαϊταυάπγαιιε, σοπηπνΠείο Ρεο- 
Ροπῃεηῆιτ ἀοάογαητ ) νοπίςη- 
τος Ρἰατάαηι " ἀρτατα Ροραϊαθαι- 
τα. Ῥεϊοροηπεηῇθες δύζοην δά 
ΠΗ πλαπὶ ποπάαπὶ ξοαϑις» (4 
ἴτοῦ δάμιις ξιοϊοπτίθας » ρει ιᾶ πὶ 
Ατίσαπι ἰμΔ ἀογοπῸ Ρογίοἰοβ Χλη- 

᾿ πεπίρρὶ βἕμς, Ατβοπίοπδαμπι ἄμχ 
δ ὑρτν Ἄν τ ἡργῥεις Ἂν Ὁ ςοφηοαυίς δοίην 
εὲ, ὅκ ἀνβζεκες ἃΔιιςηταπι »ἔοτο {αἰρίσατιις γε Ατ- 

-ΟἸἰϊάληχιδ» αιηα. Ποίρες εἶμι5 οΓαῦ, 
αὐτίμα Πβοητδ» γε ἀπηῖςο ρτατιῆ- 
δΑΥοτΓ ». ας Τλοςάἀαξπϊ οηϊογη1 
λυ , Δ4 σομἢλη ἀλη εἰ ̓π αἱ ἀϊαπὶ 
(ἔςιις. εἰυίάεπη οαυίᾳ ἰυογαης 
ΤΟ]: ρίας] ) το χαογες (αδιπάς 

ἈΡτοΣ ἱρῇιις ἱπταξξος: φγαάϊχίς ἴῃ 
ςοπείοης; φαοπίαπι ἢ] Ἠοίρος ἃ- 

Εν: ᾿βμαιαηάο οἴει Αὐο ἀλΠγμ5» ποπ 
᾿ξ οσοτδηγοῃ ἰά πιαῖο οἰα!τατίς: (ἔχις 
ζυῃ 409 Δς ν"]Π] ας 85, Π ποτα. ντ ο- 
τοΓΟΥ ΠῚ, γα τα οητα αἱ ΠΟΙ Ίθ 115, 

ο Πποιοσοῖρ. οἴδο: ποῦ νοελη οΡ 1ά 
ἴῃ αἰίψασην {υἰριείοπεηι, Ες χυσά 
λᾷ ργαίξηζία ατείπεθας; Ποσταῖις 
εἰ σαομηαάηγοτπὶ ΡΥ ; ὃς οχ- 
Ῥεάϊτοϑ εἢϊς δά ΒεΠ α τὴ » δι οΧ ἀρυὶς 
ηγηΐα ξοΟξηροῖταγε : πὲς ῬΓοάϊγε 
ἴῃ ΡῬυβηαπι; (ςἀ ἑπρτεῖϊος νγθοπὶ 
ταζαγί : δ το Π} Πδυτίσατη » τὰ Ρο]- 
Ἰογὸδε ΑἀΠΠροπεογαρίατε: δί Γοδίο- 
εἰοζαπι "Ων παλῃὰ τοπεῖς, ΕΧ 
Βάγατα οπἰπὶ ῬερΙΙ ἰαΓΙΙΠῚ ΡΓο- 
ΒΟΏΤΙ ΠιτιΓα5. οἶδ ὑἶτος τ: ΔῈ πιὰ- 

ἐἕ μὸ ΗΝ ἐος βῆ εχ ραζῖς Ὀς]] πὶ νἱηςὶ ςοι- 
υ 

εὐτοτο διαἀπιίηϊ- ΠΠο ὃς Ρεσυηία νἱ. Ιαθοθας ρτα- 
ἤτατο. Κεφ ὰ τὴ τοῖο ἐοηβάογε τισι ργοσοητα (οχ- 
ἅμα βαδεζέ, τ Ποχὰπι τΑΚῃτογα ΠῚ» ἡυᾶ' ἔοτς 

ΠΡΟ τείδυτο ἃ (ὁοἰίς 4ιοταηηὶς 
Υ τΡοπδογοητθγ εἰαϊταεῖ., Ργατοῦ ἃ- 

ο΄ .....- Ἦοβ. Ῥχοιιοητας : τὰΠ} ἤρηλῖο 8:- 
ἀμ ξεηῖο οποά εἴτι ἴῃ ἄγος (ὁΧ πη}}- 
ΟΝ ἐρτυς «ηἴπι Πα πὶ ταϊςητοζμητ. “ ἸΝΑπε {αι 
“ πὰ πα δας ῬΙατίηνα,» ἀοόοπν τα]. ταϊοητο- 
᾿ῤηεη μεροργα ο- ΤΌΤ, ἔπογς» ἰΓοσοητίς͵ ἡγίηυ5. ἘΧ 

σας πιακπα αἶδι15 ὃζ ἴῃ ΡγοΟργίαα αγοῖς ν ἂ- 
Ε 1:λίχας {δ ηἰγιι!οἢ ἐς » ἃ. ἴῃ Ρο- 

εἰάα ΠῚ 5 {ππηρτιις ἐχέξιι9 Εϊοζας, 

“ἢ 

ΨΗ"ῇ 

Ἁ γοις ἱπαίας πξβείχοντι ἀελν πον οὶ ξυ: 
φρατευφν. “οἷς δὲ λάπορϑμοις ἐς πλα ται δε 
ἐλλύντες, “ἧἰὸ γἀῦ ἐδήοιω. ἔ ἐπὶ δὲ δ πε- 
λοπονησίαν ξυλλογθαϑψων τε ἕς τοὶ ἰαϑμὸν, 
4 κα) ὁδῷ ὃ, ὁγτῶὼν »αδὶ ἐσξαλῷ ἐ ἐς πίω 
ἐπιχὴν, Περικλῆς ὁ ο Ξανλίπτοου φραπτηρός, 
ὧν ἀϑίωναίων, ϑύρωτος αὐτὸς, ὧς ἔγνω τίω) 
ἐξὸ ολζω ἐσομδμζου, λυὐφοζοπησο, τι Αρ- 
λέδααμος αἰπῳ! ξένορ ὦ ὧν ἐτυΐγϑυε, "μυὴὶπολ- 
λάχις ἢ αὐτὸς γἰδια διαλλρς ΜΕ Τίζε- 
δϑαι, τους Τῇ ς ἀτο αἰ δαλίπη, αἱ μὴ 

δηωσῇ, ἢ χά), λοέκεδαι μονίων χελδυσὸμ- 
τῶν, Ὀλὶ αἱ ᾳθολβτῇ ἑαυτοῦ “δρητὼ τῷ τῶτο, 
ὥραν χα τὰ ἄγη ἐλαύγῳν πσροᾷπον ἕ! ἐγέχα. 
ἐχείνου" σσοϑηρέρθυς τοῖς αἰϑέεναίοὶς οὖν τῇ 

οὐκ λήσία, ὅττί. Αρχίδουμὸς μδβ Φ ξένος 

εἴη, οὗ μδύοι Ὀλὶ μὰ 7: “ ηἧς πόλεως 
δέοι οι δ᾽᾽ αἴγροις ηοἐς ἑαυτοῦ χα! οἷ-- 

ν᾽ νἹ 
, χίας δὸ ἀφα μή ̓δηώσωσιν (ᾧ πολέμιοι; 
ὡς τὸρ χαἱ ταὶ “ἊΨ ἄλλων, αἰφίνδιν αὐτὰ ἊΝ 
πα τῆ, ᾧ μηδεμίαν οἱ “Ἀασονίαν᾽ κουτοὶ 

«αὑτὰ γίγγεοαϑαι. ἴδια δὺ ἡ ᾿ αὐδόν- 

τῶν ἀτῶρ χαὶ πσδήτερον, τὐδασκά αζεοϑαὶ 
τε ἐς (Ὁ πόλεβον, ἂ τὰ ἐν ὅν ὰ ̓γροῦν ἐσχο-: 
μἰξεοῖς ἔ ἔς τε Τ' Τ᾿ μαχίωυς μη ἐξ ινετῶν. 
λυσοονονυ ἐσελλοας φυλάοσειν- ᾧ αὐ 

γάυτίκϑν, ἐἡκόρὶ ἰοίύοεσιν, ἀξαῤτύεοϑαι τ 7ατο 

μ ΑΥ̓ΤΟ [σ᾽ χῴοθς ἔχάν - λέγων 
τίμο ἰχειυιὶ ἰὐζὶς πἰπὸ τούτων ἐ εἰ ἢ γον 

Ὁ μιατὼν τῆς ππξλσύδου, πὸ δὲ πολλαὶ τοῦ 
πολέμου, ἤγρωμῇ ὼ χρημάτων πϑβ οισία: 

᾿χρῳτείοναι ϑοίρσεῖν τὲ ἐχέλδυε, (ἀπ ϑσιογ-- 
τῶν κϑὲ ἑξακοσίων τα λαντων εἷς ἔχιτοπο- 

λὺ Φόρου κατ᾽ ονιαυτὸν δ'πὸ ξυμμα- 

χὼν τῇ πολᾷ, “ αὐδυ τὴς ἄλλης πυφοσόδου, 
ὑϑρχόντων δὲ ὦ τῇ ἀκροπόλή ἔτι τὸτε 

Ξργυξίου ᾿" ἰπτλένοι, ἑξακιαδλιων φ- 

λαντῶν. ταν πλέςα, τειαχοσίων -»»- 

᾿ δέοντα ῥύσια ἐλδρέτο, ἀφ᾽ ὧν ἐς πε τὰ 

“αξὐπύλωα ὃ εἰκρόπόλεώέ, ἢ τἄλλα οἰκοδὸ μυήμιαιτα, ἢ ἐς πότίδαιαν͵, ἀπὸμηλωϑη 

ΠΥ ---. 

« ΡΟΝ ἐδήν παλιν ἀἠωτέρω ἐ- ἀπ ρλλγανὰ. ζῇ ἰχδοισιν δὺς 4.} κ΄. Ανϑὺ αἰ ὁδής «ϑοσύδυ] δ] τὴς ». 
ΝΣ ὅ. β᾽ Καὶ ὠν δῶ ὄντων 1ἐ- ἡ Διὶ χέρος ἐχέν ] ΟΥ̓ ὄγιμελέας, ἵνα εἶας αὶ γὺργνἡ δ καϊᾳ δικαζοιδίων,κοὶ δ 

ο΄ ἥλίζονν ὄντων ἰέναι: τδία βουλόμε- μιὴ ἀποζῶσι. .»3 τίω χω] τὶ ἐξῦς, τίω λέυϑρῶν, καὶ μετάλλων," ἄλλων, ν, Ἐπι- 
τ γος χαράζέονε ἢ αἰτὶ Τὐχθξ ἰδίας πεϑαιρε΄- ἠυλ ᾿ χπὸ δ᾽ χρη μάτων τῇ τὸς προσόδου. 1 σήϊου δ, δημμεῖον ἔχοντος βαοϊληών. " 
τς σίως. δ' Τῆῇοᾳ πόλεως Ἄρσιτο ἢ αὐτὶ ὦ , Τῇ πολέμου Ἰλέχρν δηλονότι. κ᾿ Ῥγωώ 1 ξ' Ὑφλακοσίων ἀἰποδέοντα͵ κιύρλα ἐγέε- 

ἐήμεν. εὖ Ὑποψίαν χτ' πε γίγιεοϑαι] 1. μ᾿ ]γγώσῳ: λ᾽ Κι οἀτεῖοϑὰι Ἰνεκβοῦα, 9 ἢ το]πυτέην ὀννεακιαίλια ἑπαχόπα: 

Κ, ἦν 



μὰ ἔλασσεν 

ζ, ἐφξεζλη 

ΚΟΥ 

. ὅιρμαζία τινά. 

ἀϊο 
χωεὶς δὲ," “χδισίου αἰσήμου χαὶ Ὄργνείου, 

ἐγ τε αὐα.ϑίχασιν ἰδίοις χαὶ δημοσίοις, χαὶ 

ὅσα ἱερρὶ σκϑῦν «ὔθά τε (καὶ ποιὰπεὶς χαὶ τους 

ἀγώνας, 'χαὶ σκύλα μοιδὲκαὶ, καὶ εἴτι ζιου- 

πϑρζοπον,ἐ κι᾿ ἐλοίδσονος ὦ "ἢ πενζακοσίων 

ζαλάντων. ἔτι δὲ χϑὴ τοὶ ὦχ, δ᾽ ἀλλὼν ἱε-- 

ραν ασεοσετίοᾳ χρμαΐα οὐκ ὀλίγα, οἷς 

“χοὐσεοϑα) ἀὐζις χα ζω πτὺ ἐϊξείργωνται 

πότων, ἃ αὐτῆς τῆς ϑεού τοις αὐξιβιειμέ- 

νοις γρέσίοις ἀπέφαμε σ᾽ ἔρον ὃ ἄγαλμα 

'πεοσει ροίκονῖτε ζάλαντα ςαθμὼν 

ὃ ἀπέφϑου,᾽ αὶ αἰξεαρρετὶν (ἢ) ἁπϑρ. γον- 
στίρϑροις τε Ἐχὶ σωτηξίᾳ ἔφη χερίωῶα μὴ 

ἐλοαίοσω αὐτίκα τα ςῆστι παλιν. γούμασι 

μϑὲ διῶ οὕτως ἐθούρσεωυεν ἀὐθις. ὁπλίτας 
δὲ ποιοαλίοις κὺ μνοίοις {ἢ) , αὐδὺυ -ἣμ ἐν 

πος φρφυθλοὶς καὶ ἢ “» ἔπαλξιν ἑξαχισ-- 

χιλίων ᾧ μυξδίων. (ζστύτι ὃ ἐφυλόζοσον 

ὥς ϑτον, ὅποτε πολέμιοι ᾿ἐσξωλοιεν, 

κ Σσότε τ! ὡρεσξυτάτων χαὶ δ᾽ νεωτα-- 
! « ε ΄“ ΟΣ ᾿-ο 

σῶν, χαὶ μετοίκων; ὅσοι ὀπίλιται ἡσὸμ. από τε 

δ ᾧφαληθακοῦ τείχους ςαδιοι ἡστὴρ στεν-- 
Ἀ ᾿ Ἀ ᾿ ιἾ 4 Γ ") 

τεχῷ το αχοντα «9 9ς ῷ κύκλον ποῦ αὐ- 

ζεὸς, χὶ αἰτεῖ τῷ κύκλου Ὁ φυλαοσύμϑμον 

στῷς χαὴ τεοσα ὀοίκοντα. " ἐς! δὲ αἰτεῖ ὃ χοὶ 
ἀφύλακτον ζω, Ὁ μεταξὺ τῷ τε μακροῦ 

Ἂ μ- Ν᾽ ᾿ δ ᾿ ΄ 
αὶ τό Φαληξιχοῦ, τὰ δὲ μαΐρᾳ πείγγὴ 

“αξὲς (Ὠ πειραιῷ, πεοσα ροίχοντα, σα δίων, 

τῶν ΩΣ ἔξωλ)εν ἐτη ρέτο. αὶ τῷ πειραμέως ξιὼ 

μοιωυχία,, ἑξήκοντα »ϑὲ σα δίων ὁ ὧπας 

͵ 

ἐσῖου Β 

να ὸ Ηἱ 8.1. 
Ἁ ῬΥχτοῦ αὐυγυπὶ αὐ σεητάμπσις πὴ 

Πῤηατίιπι, ᾽ Ῥτϊαλτητι ρα ]ϊςένς το- 
Ροὔιυτα, ρχατέγαας ἔλεγα ναίᾶ νοὶ 
Ρουραγαπι γε} σοχταπαϊπιπι, ἃς 
Μεάϊοα ἰρο! ἰδὲ Πφιὶᾳ Αἰϊυά Πυΐις 
πιοάϊ, πὸ ἰμξουιοσβ χὰ ααὰπὶ 
χυϊαροητογαπι ταϊςητοσαηχ Αἀἀε- 
Ῥατ οτίδτῃ οχ αἰϊὶβ αυοαας τετηρὶις 

ἃ ἴη ἀοπανις ῥτὶ 
υατὶς ὅς ΡΟ] 1ςὶς. 

ποὴ ΕΧ᾿ ρα Ρεςαπίδ5, φαΐδαβ ντος᾿ 
τορταγ: ἢ οπγηΐα ρχοΒΙ θογοΠτιιτ» 
οὐδ αὐτὸ 40 ἄεα Ἰρία οὔει ςἰτ- 
συ ἀατα:αβγτηδη 9, Ππταϊδοτγιιμ 1]- 
Τά αυδλάγαριτα ρομάο ταἸξτοσιπα ὁ Ῥυτὶ, ἔχρε ςο- 

βαθοῦς διατὶ ὃ οχςοξεὶ : “ τοτύμηηας 
Ρίὸ ἔλϊαῖς γεῖρ. το]! ἀατη » τοσιπὶ 
ταπλςη π ππποῦς πηοπίαγα τοίλτ- 
οἰοπάϊπῃ. Αἴας ἤαπς 1 πιοάμιπ) 

Εἰς ργάτογοα τγεάςςο! πῃ ἢ 
ΠγατοΥ 1» 115 ΟΧΟΕρτ5 41 ἴῃ ργαῆ- 
ἀϊῖς δας ἰῃ ργοραρηαςα!ς οἤεατνηιι., 
ταοῖο (οἄεςῖπι πλΠἰπ 5. Τοῖ ομϊηλ 
ἜΧουθαθαης οἰγοα ἰμϊτία φάποητως 
Βοιίείιπ; οὔ (εηἰοτῶ » τῷ λάἀυϊοίςοη- 
τυ]οταπ» τα πὶ ΡεΓ συ ΠΟΥ Π1; 4ιη- 
σαπαας ἀΥΠΊατΙ γα, δία! ἀοπὶ δὲ 
ῬΠαϊογίοιιβ πλυσιις ἔγατ απ ας δέ 
ττϊρίητα Πάίογᾷ δά δπιδιτᾶ νίαυς,ς 
τὶς» ὃς ἱρῆτις Δ ίτιις ραγβ εα 15 
οὐτοάϊοαταγττ δὲ Πα άἀγαρίητα, 
Νδτη ρατς φυσι άληι εἶπ ἥης σαΐζο- 
ἀϊα ογατ; Ἰτοῦ Ιοη ρῶ πιαζῦ ὃς ΡΒ α- 
Ἰαΐοιπι τηεάϊα, τρί νογὸ πχμτὶ δὰ 
Ρίγχα νίμας,α αυιλάγαριητα Πτλάια 
Βιαδεθᾶτ: ιογαπη οχτοχίογὰ ςαΐτο- 
ἀϊοδαηπτυγ, ἃ Ρίγαο νἱοἰ δ: ΟΠ] 5 
δαϊῷδτηθίτις ἰςχαρίητα ογαῖ [λάϊο- 

.“ “Ὁ αν. “ν᾿ 3ε 

«ὐἰξίξολος,, ὁ δὲ οὐ Φυλφχη ον,ζεο ἥμισυ Ὁ Αάδπας μλἘ[ς ἀμπςοξτος “ἐααίζες ΟΠ 

χούτου ) ἱππέας σγ ἀπέφαμε ΗΥ φυχϑοιοὶς 
Ν ΄ ΤΟΣ ἢ ε ’ ᾿ 

χα; χελίοιυς, ξεω ἱπατίοξόταις, ἑξακοσίους δὲ 

αὶ χιλίοις Ὁξότας, χαὶ τεοιρφοζας πλωΐίε 

μοις τειαχοσίας. ζατα γὺ αὐϑρχεν ὁ- 

ϑίωαιοις, χαὶ σέο ἐλάσσω ἕκαςα. ἴουτων, 

ὅτε κὶ ἐσφολὴ τοῖγοῷτον ἔμελλε πελοποννὴ- 

σίων ἔσεοϑαι, καὶ ἐς ῷ πύλεμωον καϑίςανπο. 

ἔλεγε δὲ ὃ ἄλλα οἷα εἰωθᾷ ΠΠερακλῆς, 
" ΓΕ, δ᾿ ! ! 

ἐς ᾿ἀἰπέδηξιν τῷ αὐἰξιίσεοϑα; τω πολέμω. 

6] φνκὰν ἃ γο γεξετηπεητ, 410 τόρο- 
το ἱῃργοῆαγ! Ἰρίοσιηι ἤμοα ἐγδηζ ἔξης, 

Πρροτοχοτῖβ, πεσῃῦ πλ}}}ς (Ἔχ ο ἢ" ἰὰς οτας ἀϊπν! ἀϊᾶ, 

ς Τοτύπιφας εχὶ 
τοὶ ροο( 9,ἀείεον 
νποὸρ ἑἰααενρ “}- 
κα Ῥαήάα: [ἤει 

: ἐαογηρι 
Ρεεαμηὶις τος σοι βάοζς Ποχταθαταγ. τοπ ἃ 

) νίοβ δὺ- 
: ἀ (ἰυτεπὶ 

᾿ ΕΥ͂ Γ- σοριορόττοσς ποη 
ταϊπας γοϊίτωοτο, 

ἐἱ Ἐπ Ῥίγαοὶ ουπι 
ΜΜυπγςὶα νηΐυςΣ 
[ως ἀπιθίτιὶς» ὅθ 

ταν» σας ἀπ! οσιἠπτοά!ςθαταγ. βαάϊοτυπι ἐγαις 
ηὐοά αὐτεπὶ εν 
Ποάϊοδαταγ, Βὺ- 

τοβ (ἀρίττασῖοϑ εἴς αι πχαϊνατ:τγῖγο- 5 1ππυτοξότα Ὁ 
ῃ ἔχης ἐαυίτες ἴἃ-ὸ 

δι  ττατι!, αυΐ εχ ἐπ΄ 

Ϊ ἢ 
πλο5 σιοα:ίχυκ ἀρὶ ροεποτγοσοη, 
τὰς. Πὰς εαἰπὶ Ατμοπίοπῆριις {πρ- 
Ρετοθαητας πό ραμποίοτα Πογῦ ἢπ- 

Ρεοροππεμίςϑ » ἔς δά δε] ἀςςοία- 
φοηεθιι5. ἢ χαοσας Ρογοἶο5 αυᾶ 
11ὰ οὐ(πείίογας ΔΗ Τογαἱτ,αἀ ἀοπηοι- 
ἢγαυ ἀῶ {πρεγίογοβ ς θ. 110 βιταζος. 

400 (ρίετας πιῖτ- 
τιηῖ, " 
7 ΟυΣ 44 παυϊ- 

πάμπι ἀρτῷ εἴς 

δ ς. 5 

ἀἁ Χρυαίου ἀσήμου μὴ ἔχοντες σημεῖον" 

β Καὶ σκῦλα μηδὶ-- 

καὶ τὸν δῤγυρόποοίᾳ ϑεόνον» καὶ τὸν ἀκι-- 
ναἴκην τὸν χευσθαῦ, 71 Ἡ πεντακοσίων 
σὶ ἢ αὐἰδιῆόν. δ᾽ Καὶ αὐτὸς τῆς ϑεῖ Ἴτῆς 
Αϑανάξ. 

δήας κοιτεσκθύασε ῥιατὰ τὸ μι δυο, 

ζ Απέφϑου ] ποδλάκις ἐψη ϑέντος » ὥςτε 
“γρέϑαι ὄξρυζονν » Καὶ αἰθλαιρετὸν ζῇ 
ἅπαν τὸ κόῤφμειον τὰ ἀγάλμασυς. θ. Ἔφη 
λειῶαι χεεῶν τῇ. , Οπότε οἱ πολέμιοι 
ἐς(άλοιεν] αἰτὶ ὸ,ἐσέξαλεν ὀΐ λακιδα!-- 

ε Τδάγαλμα Ἰ δαΐρ ὁ Φε!- Ἰ μόνιοι καὶ Από τε τρὶσβυτάτων Ἶ οἱ γὸ 

ἐν τοῖς φρόνοφζοις » γέροντες καὶ νέοι ἦστιν 

ἅμα. λ Πρὸς τὸν κύκλον ἕως ἢ κύ- ὦ 
χκλου. μι Ἐξ] δὲ ἀυτ γ κύκλοι. 
ἡ Ο καὶ ἀφύλακζν 1 μέρος. δηλονότιο 
πυτές! ,σεέδροι δεκαεη. ὁ γὸ ὅλος κύκλος ὦ 
φαδίων ἰῶ ἑξήκοντα, Σ᾽ Ων τὸ ἔξωϑεν 
δ μακρών τειχῶν. ο Τὸ δὲ ον φυλακῇ 
δν7τ πειραιέως. 



᾿ς Βάπτν ἀῖαὰς ςοη- 

ΠΝ Ουδσιι δα άϊτίς ρογίμαῇ Αἰβοηίοη- 
ἱ τς (ρβ» ομληΐα οΧ ἀρεῖς δοπ ροότταηῦ 

[θεῖος 5 τοπίσροβ » Προ! Ἐπὴν 
ἣ τ ντεηῇΠα ς- Ἰίσρηα ἀόπϊηϊιις αὐϊῆ- 

τς εἴοσσι. ἀογαΒορδης : ρεεοα 
4ποαιε ἃς ἱππηοητα π΄ Εἰ ὉΣΆΠῚ 
εἰγοιπηϊςφξά((μις ἰπ(α]α8 ταπίποχο- 
ταμτ; μα ἀεπηίργατίο ξαϊτ οἷς (ἃ- 
πὲ τιοϊοἷϊα , ΡΙΌρεοῦ ᾿πποτοΐαταιη 
ῬΙεσίας. ςοπίποτ ἀϊμοπη [δ η- 
Ῥεῦ ἀρεηάὶ ἴῃ ἀρτίβ, άπ ἱπάς δΡ 
γ]άπτο ἱπιεῖο ργτοῦ σατοῖος Α- 
τιοπιοηῆθις νἱαγρατάπη, ϑίαι!- 
ἄεπι (αΡ Οοεγορς. Πα τις ρυποις 
νίχψιιε δά ἜΠέεα ἐςρίδε5,) Ατεῖςα 
ορρί ἀφείη Βαδιταθαταῦ » δα ας 

ολιλ μην βαθεῖς ὃς πηλρηἴγατας : " ΠΟΛ: 
ποπ τοπις. ὑ15 Πα αι  ιλπὴ (0 1{τ|5» 4ιπππὶ 

᾿πἰεδαπὲ 46 γεῤκό; Ὁ] εἰπγοτοητ, άϊγο τοροπι ργα" 
ςοηίαϊτατατί (πᾷ 1. φρῃ(ητδη ἀϊτ ιθδαίάδηι οτἰλῆι 
βες (ξΣ δυΐᾳφαυς - Ι ; 
τρρ. ἀἀπιπΐτα 611 φοχοητίδις » νοἰατὶ ΕἸεαΠ- 

ὉΠ|5» πππόϊο Εσπιο]ρο. Ἑαπι Ετο- 
Ποιρρλμρϑρᾷ "ζκιπο- εἰτῆεο. ἜΠείειις νοτὸ ; ροίξοα-: 
τίλται πο ππῳ ΠῚ τὸ 

τᾶ, γε Εἰουπηίί, 418 ΠῈ ΓΟΡΏΟ ΡΟ τίτεῖς τ; νἹΓ Ροτοη 9 
τῇ Ευπιοῖρο εἀ- ὃς ρργίῃἀς (Ο]οΥ5 » διΠηγ Αἰ ἰς ὑπ τος 

ετγίως Εγεςἤεῆε- : : Ξ 
πὶ θεῆαπι φεῆς- Βυς τορβίοποπι δαᾶπε ἐΧοο τ» ταπὰ 
ἔπη; γεῦο σατογουύιιηγ ΟΡΡΙ ἀοΥ ΠῚ δέ 

ςοποαθι]1 ὃ πιαρηἕγατης ἀθῸ- 
ἰευίτ: ἃς ἴῃ ἐὰ ἄυσα πη δ οἴ νδὸ 

ὶ γῆο ἰπβίειτο σοης!]ο 5 ὅς νηὰ 
ΕὐΓα» οΠφξο5. σΟ]]ο ἀμ τ ἐοορίτ- 
αις {πὰ ΄αξηαις νὲ ρχῖα5 ΡΟΗ͂Ι- 
ἀεῆτες 7 γα ἑάύηοη πᾶς νεδς γέ: 
4μᾶπα ἱπροπεξη 9 ἰὰπι ὀπιηΐδυς 
πὶ εὰ ογάϊηαείς» οοέγληι », Πποςοῖ- 

᾿ ἐοτῖρυς ῬΕΓ πήδηις τίδάϊάϊτ. (ι- 
ὁ Ξωοϊκιῷ, 5.4: γεῖι5 ἢ σοῃρτορατοη δ ΑἙΒ επί μος 
νυ ωομβῃ εὐἴαπι πιμησ ἀϊοπι (οἱοἥει. ἴῃ 

ἀοα! δοπούοαν Ραδ]οὲ ἀρπηΐ. 
ἐξ Δηξεα εηἰπι, “Νπηαηῖο ἘΠοΐδα, εἴα πππς (πὶ 

μῆς οἰ αὐ, ον) Ὑγῆς οἵδ, τας ντρς ἔμ; ἃς 14 γψεθο εγατ: ὅς ααοά ᾿Πᾶ 
ὯΔ εὐεῆ,ά Αὐ- ρΥσοραὸ ἀποα [ὰ οα ἐβοόλας Αδεὶ 

ἃ Ἐὲ φυυτα ΓΗ 

᾿ Ἀτᾶ ρουπηῤιὰδι Ἰο:γοητ:νττοβληταῦ χυσ δὶ (τὰς ἄς 
πρθλμαν. 1αθύὰ οὐἱᾷ αἰούσηγ ἀξουι1; ὃζ αὐτὰ 

εἄεγα 1Ππ|4 (ὰπτ, Ὁ ας Ῥγαεϊριυὸ 
Ραστε οχεγαόξα ἀο αὐτὰ νητήηταῦ; 
Ἰουΐς: γε ὐκομνῃ ἄνδρα ΡΥ πη; 

Ν 

ΣΙΒΕᾺΧ σΕεοννῦνξ, 
οἱ δὲ εἰἰϑζεναῖοι ἀκουσθώτες αἰεπείδοντὸ «Ξ, 

ἀφὴ ἐσεκομίξοντο ἐκ ἥν ἀἰγραὺ παῦϑος δ᾽ 
λευκὰ, χαὴ τίοὐ ἀλχῶυ" κατα χδυξιῶ ἢ ἤ 
ἠα στ᾿ οἶκον ἐχραῖν», ἀαἀὶ αὐτῶν “Ἃν οἰχὶ δῦ 
καλδιερίοζτερ" πίὺ ξυλωσὶν, πὐδόξ τα δὲ 

χαὶ Αἰ ποοζυγια ἐξ τίμα φυξοιὰν δυεγοίμι: 
«ψανηο ; χθὴ ἐξ (ᾷς νήσδυς Ὧι ἐχεικειῤϑμας. 

λαλεπῶς δὲ αὐὶς, Ὁ ὑοὶ Ὁ ἀεὶ εἰωθέναι" 

ἡοις πολλοιὶ οὖ τοῖς ἀγροῖς δια ταοϑὰϊ ̓  “ἡ 

αὐα ςασιξ ἐγθγγξτο, ξεἐωερέθηκει δὲ" Σἰπὸ τὰ 
παίνυ δ,οχαύου " ἑτέρων μἑλλον αἰϑάεναιοις 

᾿σϑ. Ἐχὶ ὃ ἘΦΛΕΝ χα ΟΜ “τῶν 
βασιλέων κα ᾿ ἀδικὴ ἡ ἐς Θησέα ̓ ἀεὶ ὶ κατ 

πόλᾳς ὠκεῖτο, ᾿ φρυτὸμφα τε ἔθυσα χαὶ 
ἀρχονῷο' χρὴ Σ ἐπότε μ  τιδείσψαν, οὐ ξυ-: 

γήεσθμ βουλδυσόμδιοι ὡς (ὃ βασιλέα, 

ἤ λ᾽ ὐὐδὲὶ ἑκάφοι ἐπὸλιυτεὺοντύ χαὶ ἐξοὺ- 
ἀϑύονηδ.χαὶ τίνες χρὴ ἐπολέῤκησθμ ποτε ὠῤ-᾿ 

Μ᾽, ὡς ἡ ἐλϑυσίνιοι ὅ μετ᾽ Ἑὐμώλπου 

“δός Ἐρέηϑέα: ζῇν δὲ Θησέες ἐξασιλδ)" 

δε, ϑιρόμϑρυος μιετοὶ τοῦ ξειϑετοῦ αὶ δοωυα-: 

τὸς, δὰ τε ἀλλά διεκῤδμῆσὲ τέρθ ἰχώράν;" 
ἢ λαζαλυσας ΔΜ ἀλχὼν πολέων τὰ τὲ 
βουλθυτήδια αἱ πὸὶς ρχὰς, ἐὸ Ὑ ω γε 

πόλιν οὐὖσθρ,, ἕν βουλδυτήδλον ϑιδυδείξα 

χα] ὠρυτόμῴον; “ ξωυωχιδὲ πϑώταξ" ᾧ γὲ-: 

μορδῥοὶς ταὶ αὐτῶν ἑκαςοις, ὡαὖρ ἃ κλδ.-: 
δ, ἐμ αϊκαόε μια πόλᾳ ζώτη γεῆοθαι, 

ἣν αἰπόμτων ἠδὴ ξειυτελοιούτων ἐς αὐτέων, 
ὈΠΡΑΝΝ ἡ ροιδιν ̓ πϑρεδονη αὐ ϑδὸ Θησέως 

ΕἸ ηοῖς ἐπέϊτα. χαὶ ἱξωθθια ᾿Φὲ ἐκείνου αἰ 35" 

Ὁ γαῦοι ἔτ! ἡ νωδ ὃ τῇ θεῷ ἑορ ίω δμωτελῆ; 

ποιοῦσι. Ὁ δὲ χρξδδ τούτου, ἀκρόπολις ἢ᾽ 

γιοδ' οὐδοῦ, ἀδλις ζῶ ; ἢ δ μὸν αὐχίῶ 
: ατόϑς γότον ἡμιᾶιλιρᾷᾳ τετραμμένον; πεκμ- 

ῥίον δὲ τὰ "δὲ ἱεροὶ οὖ ἀδ τῇ τὴ ἀχροχόλᾷ 

ὸ ὥχων δεν ἀρ τὰ ἐξ" αὐτὸς τῶτο 
Ὁ μέρος τὴς πολέως μᾶλλον ἵδρύται, τὸ, 

ἦε πλῷ ὑὸς κ ἀμαθώς ὦ, ὸ πρβῖ 
τ ἡ 
ΕἸΣ ΔΝ 

ἢ 

ἄ τίω ἜΡΙΣ γὼ ὑπὸ ξύλων: κατα 
σκϑ ώ, ἰδία λέξις τῷ Θυκυδήδου αὑτὴ. 
β᾽ Ἡ αὐάςασίς ἐγίγνετο ἡ ἔπλει ας 

γ' Απὸπ πων “ ῤχαία γι ἄρχε. 
βών μᾶλλόν Ἰέλλ μύων, ἐ τδδαι 
ἀχοῖς δίαιταν ἔχ. Ες ΦΥΣ 
ὅ, 1 ἕως Θησέως. ηἱ Αὐκ' πόλει 6] ἀδίᾳ- 

. φύτως. ἢ οΤιρυτανδι: π ἔχούσα γαρυτά- 

ΕΥ̓͂ δόγτο τοῖς πολιτινομῆμοιςαεκαι λῶν ἢ ἢ ὕτως 

- ἐπειδὴ εκεῖ ἐκὰ ϑέμνηι οἱ ̓ αρυτάνᾳς, οἱ ΔΗ 
ἕλων φρο γμαΐτων δι οἰκατρή «ἄλλοι ἰδὲ φεῖ! 

σιν, ὅτι τὸ ρυταν ἐϊδν. πυρὸς ἰῷ ταμεἔον 

ἔνϑα κα ἰῷ ἄσβετον πῦρ, ηὐχογτον ͵ Καὶ 

ὁπότε (δῇ τί δὲίσηαν δ τὶ “ἢ ,ὁ τε μὴ εἰς φό-- 

ὅον να ἔθεμεν καὶ ψίνδιωυον, ἐκ ἤρχοντὸ 

σοὺς ἢ βασιλέα, κ Αλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαςο,Ἷ 

ἡδον ἔν οἷν οἷος μιόγας ἔνϑα αἱ σιτήσης ἐ δ᾽ καϑ» ἑαυτοιξν᾽  λ. Μετ᾿ Ἐυμόλπου)]αφ᾽ ὃ ! μέρος} γόπογ. γ᾽ 

πὐἰρλζνν φυλῇ ὃν πϑάμῃ. ̓Ξ“ Ξιωῳ. 
κισε.} τὸ ξάω ῴκισεν οὐκ ἔςιν 2 ἢ ἀμ 
ξιωδικιαϑέιν αἱ ἐποιῆσεν, εἰν 555) δ μίαν 

' πόλιν, τουτέοι μυΐξοπολιν, ἔχέν ἀὐδιιϊ͵ 

γ. Ἔξ ἐκέίνα } ὁ Ὁ μὲν ἐκεῖνος ἀνοβιζοϑή 
τλπρόνξίη ἔ τῇ ϑεῷ 7τῇ ἈΑϑηγᾷ,αΞ 

“ὡεος διοείξος γὺ ἐὔ ἐὔ φασιν οἱ αἰ ϑϑιυαἴον δ 
τὸν Απῤλλωνα ὁμοίως. ὸ Τρὺς' ἥζτο τὶ 

5 

ΚῊΣ 



Ἀ" Ἀϑριὰ 

Ὧν κελῶ- 

ἐξ γΤων 

ΤΙΣ 

“χὰ ὃ πῆς Γῆς," 

σου, νῷ πα ἀρ δνο Διονύσια. πῇ ἡ δωδὲς 

κατ ποιᾷται Ο» ̓ μἀσὶ αὐδεφηειώι, ὡς ῷρ 

αὶ οἱ ἀπε ̓ ἀϑιωυαίωνϊώνες" ἔτι ᾿νλνεωῦ γὸ 

μίζοισιν. ἵδρυται δὲ καὶ ἀλλα ἑροἱ ϑρηαῖα, 

(τι: χὰ τῇ Ἀρέολῃ; τῇ γεῶ μϑμ, ηὺ- 

ῥαύγων ὅτω φχβυασὸρ τῶν »δὐγνεακροιΐλῳ κά, 

λουμδών, ὃ ὃ πάλαι, ἧ Φὰνε οὖν πηγῶν 

εἰσῶν,καλλιξϑη γομιοι μένη, ὑκεῖῃ τε ἐγγε 

σὺ, τὰ πλεΐτου ἀξια ἐχεωῖο. ἡ γὲοῦ ἔτι 

τἰπὸ ' Ξρχα ψσϑότε γαμιχϑίυ" ᾧ ἐς ἀλ- δ 

λαΐ ἑερῶν ἔ οιύξετω τοῦ ὕδατι χ᾽ ἤαϑαι: 

χαλότω ἢ κί Τ᾿ παλαγαν (αὐτῶ κατοίς 

χησιν ᾧ ἀκρόπολις, μέλι αῷδὲ ἔτι ἄξαν, 

αἰθίωυαων πόλις. “ τῇ τετὖν χε πολύχτ τὶ 

Εν ΝΣ οὐχίσῃ μείφχον δὲ  ἀϑοναῖοὶ,. 

7 " ξιωυῳχἰδνῷ; αι. ὦ ἔθος οὖν τοῖς 

τΡν δῶρ οἱ πλείθς Ὑ πε Φρχαίων δ 

ὕςξερον μέρϑι ταδεπῷ πολέμου πλροιχησι 

ξῇρόμϑμοί - τε χαὶ οἰχϑ ὕϑωτερ, 5 ἰῥᾳδίωρ, (ἠ 

᾿ μετὸμαςαδῃς ἐποϊϑυτο., 'ἄλλως τέ χα αρτί ὃ 

᾿ αἰφληφότες (κα τασχόυας μζ' σὰ μεῆδι- 

ἀοί. ̓ ἐοᾳρεδυ νη Ἢ λαλεπῶς ἔφερον οἰχίας 
τε καζαλίποντες, καὶ χὺ, ἱεραὶ, ἀ διὰ πλωτὸς. ω 

᾿ς ἀῤῆς ὧν ὃ κ ὃ Φ χαῖρον: πολιτείας πα: 

 ἽΞα; διαρτὸμ, ἡ τερλήρτες, μεταραλλᾷν, αὴ 

ἴ νδϑο ἢ πόλιν τ αὐτὸ Ξἰπολείπων ὅχᾳ, 

ξης. ὅπ, δὲ ἀφίκοντο ἐς Ὁ ἀτὺ, ᾿ὀλίγϑις 
ἀϑὲ ἔισιν αὑἤρρν οἰχήσής, ὦ τὐϑα φίλων 

τίνας ἢ οἰχέίων κά ζα Φυγν" οἱ δὲ ργλοὶ τα 

τε ἔρημα τῆς πολέως ὠκησὸμ; χα α ἰξρϑςς. Γ᾿ 

κὴ τὰ εἤρῷα πϑύτα, ἄλίω ἢ εἰχρόπολεὼῶς, 

τὶ τῷ ὀλδυσινίου » χαὶ εἴτι ἀλλο βεζαιῶς. 

τ χλολϊφὸν ζώ" “γὅγτε πελασγίκῥν καιλουμετ, 

γον τὸ σοῦ ἘΠ εἰκρόπολιν; ὃ χὰὴ ἐν δια τν 

τε ὡ μλοϊκεῖν; χα! τί ᾧ Πυβικοώμαδείον 

ὁ ἀκφοτελάύηο Οιόγδὲ. : διρκώλυξ; λροὺ ὡς. 

. 

τον ΕΒ Ὶ 517. 
τὴ δ Ὁ εν λίμναις Διονύ- Δ Τοἰυτῖβ, Βας οὶ τα [ἀπτηί5, οἱ γ- 

᾿τβοιϊοιῆθιις οὐμη αὶ" οχ Ππίπαλης. 
ΠΝεοηοη α]ῖα δαΐα σοπογὶς ἐχεγα- 

τα!ίογα ΒαςςΠαμπαῖία ἄσπξ ἀοςίπιο, 
τηξῆς Αὐιβοιβοχϊοῃὶ: ἀἰο:φαςπιδά- 
πιοάμια πᾶς φιόαιις ἴομιο5. ἂν Α- ὙΝΝ 

“ἴῃ πιοῖς δαδξι,, 
ϑοίεθης ςεἰεδγαῦοὶ 
ΕΧ ζεζερτο σιΐω. 

δια (μπτ νετυίξα τόρία. Εοητε Ἐτίλπι, 
σαὶ πυμλτιθοἰζελαυαπὶ τγγᾶη! οοτ- 
οἰππασμ  Νοιςπι ἢ Αἰτυϊα ποις - } 

ὁ ΜΡεὶ, Οαπαϊεβ 
πάτο πὰ ἀτεπὶ ΟἈ]]Πγοςν {σα γε κώπο. 
ἔοῃτος. οχιαγςηζ, {αΐα νἱοίπμι ογατ, 
νεξβδητυγ ἴῃ πηαχίπιὶς αυϊδαίαιις 
τοβαριντ Βοάϊς χαοαας εχ νεταΐζα- 
το ἀιιζοῖ ορίπἰοναητε ςομ ρα ]ϊα» δὲ 
ἴπ αἷϊα φυὰ (ἀογογᾶ {πητν 1114 απ 
εἴπ ντοηάππι. Ετηπης οτία πη ρύοΣ ο΄ 
Ρἴου νοτυζαηι ἤλης ΠΑ τατί οἵ 6 ΠῚ; 
“ππΊηγὰ Ραγς Ὑγδὶς νοζαταΓΡ᾽Α- ὦ 
τπορίοηπδας νεδς. Τσίταν (πο ἅξοτς ἥ 
ατδίτγατα. Αιμοπίοηίςβ Ραίππι ἀο- 
τα ΟΠ] ΒαεπεςςροΙΓαπατη γ πα η. Ἢ 
τησηΐα φοίοῦο » ἐάπηο Οὐ ΠΊΟΤΟΠῚ Ὁ ἢ της 
Τὰ ἄρῃς ἀρο παι (ιιπῃ Οπηηὶ ξα Πα, ᾿ 
Ρίεπαις δι ρεϊογ δὲ ροἰτοχίογιυηι, 
ΠΝ φάος ΒοΠ]υπι»μ6 (οἰ ταὶ: 
δύαθαῃτ: ὃς ἐο ἀ ΠΟΙ] πς φαὸά πὶ!- 
Ρεγροία θ6Π] αι Μοάίδιπαι κι μβαϑ 
δ. Π]οη} γεροϊταποίαης. Ογδυαᾶτυγ 
οὐδ ὃὲ πρίὰ ἔογοθᾶς χαὸά ἀείοι" 
τιιτὶ οεἴτητ ρεπατεο ας τοπηρ]α, αι 
ἡρῇς οὐ νοτιξαπι ρογρεταὸ τίτιπα 
Ῥαιτία εἴᾶτ: πλιίζαταγι ἀαοαας γίτα 
«Οο(υοσταιηῶ: ἀοηίαας ὨΙΝΙ αἰπά 
αυὰ πη ἢ ἀ4π ααίημς ντθοπι ἀς- 
(ογογοῖ, ΝΜ Ι τῃ νυθ πηϊσταταπι εἴ, 
Ῥαποῖς αὐ δι 44 πηι ἀΌπτιῖ Πιογιιηῖ, 
ποημ1}15 ριά ἀπηΐοος ποςοῆατιό 
αἴις οἤξαρηιπι : Ἰίαα (αι ππάρηὰ ᾿ 
Ῥοττίο ἔμ) “Ἰαίτοαα δία νθὶς 'οςα ὁ ψαξυα, εἰετία 
δά Βαϊἰταη άτιπι σερεἐγοτοιηρίάσας 
ας ᾿θαΠ ὲλ5 δια βεκταταμά ας “μα νοι 
πιὰ ντὶς ὃ, ΕἸοΙ ΠΗ: ὃς Πχιοα ἃ- τοῦ ἀτοῦ ὃ Εἰεμ: 
πιά το δυὸ εὔλε δδίδεαταπα; πες: Ἀριμαὺ , 
ποη Ρεϊαίρσιο χιοά νοσδτιγπ|- 
τὰ ντθὶ (ιοξ, φιδάας πῃ ὶ- 
τατος ποξας ογαττργους ὃς Ργτϊεῖ οσα, 
ΟΕ] Βπς νοχίπς νοταθατατ; ̓ ἀίσοητο;, 

ε Αὐτὰ ἐδ ων ἿΝ 

4 πϊδολύ, 1. 
τὰ ἃ ἰοηθῸ τὸ πὴ - 
ὡς ζμἰθ απρᾷοῖ: 

ἀντ 

ΔΗ 
ὉἹ 

« κ τὶ 4 ἐγεγτῖς γε ἘΝ “" Καὶ 
τὲ δι χἰμνὰι ξἸλίμναι, ἥπες ἐν Ὁ, αἀκροπολέ 

 ϑ!αϑηνών γῶ πὸὶ ἀρχαιότερα Ἠυῤγαγύτε 
᾿ ἐκ ἶπε, διό ζρὶ καὶ "ἐώτεεᾳ ἀνὰ. δ᾽ Καὶ 

οἱ ἐπ’ ̓ἀϑίω, ]κϑ! οἱ ἄποικοι ἢ) ἀϑήναίων. 

ε Καὶ γωῦῶ γοβάζοισιἢ Χ5᾽ γόμον ποιοῦσι. 
ζ ὙΤῶν Ἴυρφίννων ῬΑ ΠΤειστοραπιδῶν: ἢ 

Σ ἢ Φανερῶν ἢ! πηλθν} Ὁ αὐαδόσεων τῇ ὕ- 
δας. .9 Ἐκείνῃ τε ἐγγιὶ ἤσῃ]ώς ἀκρό- 
πόλη δηλονότι. { Τὰ πλέρου ἄξια ἐ- 
λρῶντο 1 λόπει εἰς ἵν᾽ αν εἰς ταὶ πλοίσου ἄ:- 
ξιαϊπὶ δὲ ἑξῆς, Π] κρίωη τὰ πλότόν ἄξιά 

756 γάμος ἱερός. 
: ΩΝ ἁ. Καὶ ἐς ἄλλα δΥῥ ἱερῶν] καὶ 

τευ τέο εἰρηχϑῥίων δηλονότι. 

οὐμὦ ὅηωπολὺ αήτίῥῇωσες, αὐτὶ τ αἱ πεοίώ. 
νιν Αὐπονόμῳ οἰκήσῃ Ἰαὐτόνόμοῦ οἰκήσεως. 
ξ  Ξιωρφκίοϑήσειν εἰς μίαν πόλιν σιωβλ3 
Φον. δ Πανούκνσίᾳ πανοϊκησία καὶ οὐ 
παγοικίᾳ, λέ τω. 

; καλῶς ὧ: πεν ἐξαραύογτο.ὁὐ δεῖ γχὺ λέγήν 
ὅτι ἐξαρϑντο, ἢ βαρϑι μαι ῇ βαμϑ,ϑρόςγέδὲ 
ἄλλίω τιγεὶ κλίσιν πϑιξιϑαι τ βαρϑιζᾶι 
ῥήμάτες" ἀλλὰ βαῤ(ζοίων, Αο) βάρωμό.. 

«δρυός, χαὶ τὰ ἄλλα ὁ ὁμοίως ἐλινόνϑμα, 
ὁ, Ολί γοὶς ἀϑμ τισιν 7 πὸς πλουσιωτέροι. 
ΠΡ δηλογόη. σ᾽ Τάτ ἔρημα Ἰτὰ ἐλι- 
γάνθρωηα. τὶ “ληϊρὸν 1 Ἰσευταχίϑε 
κλέξεοϑαι ἠδουύατό. ν Τό γε 'πελασγικὸ 
κα ἀφωυϑμον 1 οἱ γὸ πελαδγρὶ αὐτὶ οἰκήσαυν. 
τες ,ἐπεβέλδυσαι τοῖς ἀϑίωλίοις" οἷς Σ δώ 

; ξανπς πάλιν οἱ ἀϑίιυαοι, » κατηραίστυτ 
᾿ Τὸν τῦπον μὴ οἶκιεϑζωῶ ἀν.. φ΄ Ἀκροτελδῦ. 
πὸν σοιό 7νδ.} καὶ λῶς π ̓ μφηδα τε: αὖτ 
τ ,ἄχρον τ τέλοϊς τῷ οἴχου. χρὶλ ὥτωι ἘΣ 
ἄκρον ἡ ̓ αρχὴ τῇ ξίχου. ᾿ 

λ Διαὰ ἢ χαλαιαὶ ἴᾳύ- 
ΑΗ Τῆτ 

7 Ἐβαρωώύοντ! δὲ] 



ἱ 

᾿ς σεσκδυάίστωτο δὲ 1 κατασκϑυαὲ ἐπυιή-- 

᾿ 24 ἐογη ἤῤαεα 

ΒΕ ΕΘΝ 5; 
4 -γάσατς Γεϊαί- 8.2. (ἰώ μο Ῥεϊα(βίοδη οεϊά ξγπεε, ΟὟ Α.. 

᾿ς βίοοπ γεής Πὶ.. 
Τὰ οὔ, τον μέρα ἰρίαται τα τορϑειπδηι ποςοῇηια- 

τοπα Ῥργαειτίς νέην ἀοπηυ5: (ατο- ΓΝ ἣ 

ὁ Ἠαβίταταπι βιῖτ, ἐὰ πηζντ ΠΗ νἹἀφτυτγογαςσαΐοῦι ἴῃ 
Ας τῖδὶ νἱάετοῦ ὰ ἜΧΩΝ ᾿ 
τοηταπας μἱῆε σομτγασίπα εςεἰάϊτ αυὰλπ ἐχροέλα- 
Ογδοῦ δ σοπτ5 οἱ δαταγ. ΝΟ 6Π1Πὶ ΡῬΓΟΡΓΕΙ ῬΙγοίαῃ Ἂ"- 
αυοπιοχρεξεαθᾶς, ΩΣ ᾿ » ξεν. 

πο παι ρεοριεξ ῬΘΝΒ Βιαδἰτατίουιο τοπῃρ].» οαἸατηὶ 

ποίβείαπι, αν ἴον τατοϑ οἰαἶτατί σοητίρογαπε, ἐξά ρύο- 
8ε γετίταπ) Βαρ τα Ρζε ΒοΙΠαιτνρἰ μα τἀ! πεεςοίξτας, 
ἐϊοηξδ,ςαἰαηιίτατεὶ " : 

ἘΑΘΡΑΉΝΘΡΑΝ: ΕἿΣ Νες ποπγίπατί πὶ τοπηρίαηι ἕος Ὁ 
ζει, {πὰ Ῥτορτεῦ δ, οἵἴαςειϊο φῬεαηοζαῖαπη εἴ; αἰιχυᾶάο 

᾿αντὴ ἔγανν: ἱηξμυϊὲ μαδιίταη άϊιπὶ εἴϊο, [ὦ ταστι- 
μαηραὶ Βαυά - Ὀ65 αποαις πταγογᾷ πλι|τὶ ΠΟ] μα- 
πουηΐηδης ὁτάςα- ήταεια οῦ ΠΓΈΧοΓαης » ἀοηΐαας ντ 
ἘΣ φαϊίας ροτεζγαῖ: Ομίρρε πὖ σαρίς- 
2ίαπην ποα (ιυεὸ γαῖ εἰζατος τοῦ ν πὰ ἐπ ΠῚ ΡΥ ΔΉ ζο5» 
Βιαδιζάταπι ἰτὶ αἱτ- " ἐπῆν 
ἀλρίο, ερς γς [Ξἀ ροίξοα Ἰόριϑϑβ πλιγος μαθίτασιης 

ΠΟ ἘΣ γέρονε οέάεμεο;. “ῬαΥτΙτί; δὲ Πχαρτδην ρα τὲπι ΡΕΓΧΊ. 
| «14 οἴ, φμανι εεν ἴάτα ν εὐὸ 6 οτίατχ δ: δὰ ὈοΠΠπππὶ 

4 (ρεθαβαπτ σαρεεδαπίταητ ίοςίο- 
οτὐπάρένς ἔραν 1Π|πὰ σοοητο ϊ ἤν". ται ἀυΙΧΊΠΠἃ σοβοητοβτιηι σοητι ΩΣ 

Ὠδαϊ δι, απα οχίταγα ἴῃ Ρείοροπ- 
. ποία πι οὐδτ » ἀρβαγδῃ ἀξ τητοῖτί. 
ἙΕξΑΙπεηϊεηίες φυϊάεξην ἴῃ ἔος ἐ- 
ταπτ σσσαρατ!. 4 ε]οροιιηοπῆιιηι 
αὐτέπι οΧείςοίτι5. ἰη Αττίσαπι τοη- 
ἀεηρορογαοηῖτ ρεϊπχὰπιαά ΟΕπο- 
οη» 488 ἀεεῖοΐ Ἰπηστοἤασις ογατ, Ι 

. ασπηι {δ ςἀ Ποπε» τού πτοητα π8- 
εἰὶπάϊΐχας» φαΐδς. πλυζος απατο- 
τοποραγαθαητνδι ΟΕ πος τηΓῖς 
Ρυσάϊτα ογατ Ατείσαπι αν Ευρσα ἡ 
ἀππεζηνίηαηςβ» πὰ Ατμεπίθηίς8, 
δαοτίος δ. πὶ τοί άοτοῦ, ῥσὸ πγιῖ- 
τἰπλοῆτο ντορδητιγ. Οἷγοα παης 

: Ῥοϊοροπποηίος στην ἴῃ ργαραγδη- 
ἀϊ5 τηδομίηΐβ τοπηροτίς (τὶς τεῖπο- 
«απ τ πὶ γοχὸ ρίοόρτοῦ Αὐςμάα- 

-Βαπε φυὸά δὲ πὶ εοολη 415 ΔῈ ΧΙ] 115 
᾿Ἰεηείοτ, ὃς ἀπὸ Ατῃποιίσπῆπηι ἔτπι- 
ἀϊοίι5 νἱἀογοευτ», πόσιδαμπδπὴ νε- 
Ἠιεπσοη5 Βοέτατον ἃά ΒΟ]: Οοπιγα- 
δεῖ διυζοηη ἴδηγ σοΡΉ 5Ή ΠΕ 4 θα η τι 
οὔ ὃς Πλτιία ἀρ ἩΪΠ Πγμπὶ 
᾿Βιαίεα γ᾽ δ. π᾿ σατοίο ἱτίποῦς ἔαοίοη- 
ἀο ἐλέάϊταβ» ὃζ (προ οηγπία ἀριά 
ΘΟἘποξη σαπηδατίοιυαΐ ποτηΐηΐς 
πορΠσξητία ἢ ποι οχτιτης 5 νἀ 6- 
θαπταγ δὶ Ῥοοροιποῆίος. οοἶοτὶ 
αάαειτι οπχῃΐ ἃ αι: οΧχέγα γΥὉ 9 
Σ Δ 

ἢδθε 
-- : .--- - ... .-. -- Σ 
Γ ΞΕ ἘΛΈΗ ν Φν- 

538 πελϑισγιχϑν, ΡΡο ον ἀΐψειγον. δῷς 

αἰ κοὸ τῆς οὐκ οἥμα αὐαϊωοης ἐξωκήδη. 
χαὶ μοὶ δοκεῖ Ὁ μιαΐ ον ζοιωλαντίον Συμξῆ- 
να! “ ἡ παφοσεδεχνη. οὐ “[σ' τἰοὺ 

νομὸν ̓ ο)οϊκῆσιν αἱ ξυρεφορὰϊ “δυέα, 
τῇ πολᾷ, δλλο δύ τὸν πόλεμον ἡ αἰάϊκη 
ἡ οἰκήσεως "ὃν Οὔκ ὀγομιάζον Ὁ μὸμτεῖον, 
᾿αὐξθήδη μὴ ἐπ᾿ ἀγαθῇ ποτὲ αὐτὸ καιτο- 
ἀιαϑησονϑῥον. " κω τεσκόυα σὸν» δὲ χαὴ εὖ 

“»"ἰς πύρχϑις “μ πειγῶν πολλοὶ, χαὶ ὡς ἕχαυ- 
3 ϑ. ᾿ Ἕ 

φῇς ποὺ ἐδυυδα Ὁ. οὐ γὸ ἐχώρῃσε ξωνελδὸν- 

Ὅς ὔθις καὶ πόλις, δολ᾽ ὕξερον δὴ τὰ πε 

μακρᾷ τεῖχη φκησὸμ κα τὸ φιιάνϑροι, κὴ 
«ποῦ πειραιέως τὰ πολλά. οἱ μερὶ δὲ χαὴ ἽΜ 

πὐδϑς τὸν πόλεμον ἡ τύγοντο, ξυμμαηθις τε 
᾿ ΄ “ ᾿ ; 

αἰγείΐοοντες., χαὶ τῇ πελοπονγησίῳ ἑκατὸν 

γεωΐν Ὀτίπλοιω ὀξαρτύοντες. χαὶ (ὦ μϑν 
- χὼΣ κὰ ἄν ΣῊΝ 
ὧν Ὥυτῷω πὐρασκθυῆς σὺν. ἴ Ο δὲ 

Ι Ι υὰ 3 “4 

φροαὸς Τμ'πελο-ποννησίων πυδοιὼν αἰφ κεν 

τὴς ὠπικῆς ἐσ οἰγόζου πρφόβοοΥ, ἡ ἐμὲλι: 

(Ὁ λονἐφδαλῳν " χαὶ ὡς ἐκαθέζοντο, ἄσδ9:6ο- 

λας σεβεὐκδυάζον» “τῳ τείχ ποιησὸ- 

ῥδιοὶ μηρχδμαῖς τε χαὶ θέῳ τρόπῳ. ἡ γὸ 
οἰγόῃ οὖδοι ον Μμεϑοάίοις τὴς ὠῆικῆς ἡ βοιω-- 

τἰας, ἐτετεΐχεςο; καὶ αὐτῷ φρϑυφίῳ οἱ οἰϑη- 
γαῖοι ἐγοώδνιο » ὁπότε πόλεμος καΐζα λαξοί, 

Φέτπε διζυ «ασοοσξζολὰς ἠὐτρεταζονηρ, χαὶ 

ἄλλως εὐδιέπθιψαν “ξόνον σέδὶ αὐτζω, 

αἰτίαν πε σόκ ἐλαλίςην Αρχίδειμωος ἔλα- 

δεν" αἰπ᾿ εἰστῳ,, ̓ δοκϑέυ χαὶ "ον τῇ ξωυα γώ“ 

ταῦ πὴ», πν ΠοΠ ραν ἱπῇπτοϊλ. 1) γῇ τῷ πολέμου μιοι λιαικὸς ἐξῇ), χα! τοῖς εἴϑη-- 

'γαίοις ξχττήδηος, οὐ αϑρωνων ασοοϑύκως 
“πολεμεῖν, ἐπειδὴ τε ξεινελἐγέτο ὁ ξρατὸς, ἢ 
πε οὖν τῳ! ἰαϑμῷ" Ὠγτιμονὴ “μρονϑμν, κα] κτὸ 

«τίοῦ ἀλλέω “ἰο »είαν κὶ οϑδλαιότης ’διέξαλεν 

αὐτὸν, μοίλιφα δὲ ἡὶ εἶν τῇ οἰνοη" Ὀχίοσις. 
Φ ΝΣ εἰϑίουαῖοι ἐσεκοιίξοντο ον τῶ 590- 

γῳ πουήτ, χα ἐδόχοιου (Ὁ) πελοποννήσιοι ἐ-- 

πελθῦντες αὖ ὅς τὰηθες, παῖντα ἔτι ἔξω κά: 

ἡαλᾳίῷν, εἰ μυὴ “ σ᾽ τίωὐ ἐχείνου μέλλομσιν, 

τοῖς Ατποπϊ οι ςβίμδτη ἱμτογίπα μὰ τ ἡΠῸ Ἰαττορογεαι ῥα Ὁ) ὁ οδιίραταν! Εἰ [ἃς 

οτος το τυτττ τα Ἰεσιρείας απο ῬΕΨ τσ τῆνα 
ἃ Ἠωὶ γπὸ Ἰογόριζον. β΄ Κατ} χϑ τῆς οἰνόης, 

σαντ; Ὑ Ἐς οἰνόΐω πσοβτιν ] οἰνόη, 
δῆκως τῆς ἀπ κῆς , δοκοῦ, οὖσαι αἰ ϑέμυαζων' 
πρὶ βοιωτῶν, δ Τῷ τείχὶ γτώ πί- 

ἐ Απ' ἀυὴϊ 1 βεσί- 
δὸις. οὐ ζτ Δοκῶν 1 γομειζοοδῥος,. 5." 
" -Ἐν Το ξαυαχφγῇ] δὲε ἀπετρὶπεπολε- 
ΟΣ .θ.: ϑπιμογὴ ἢ ἀργία: ͵ε-διέ- 

᾿ῥαλεγ. ἀϑὲν 1 ὁτεσον Μελήσιπ ποῦ ἐπξρμ»- 

ψενὴ Ἐπίσέσις Ἰάργιίά. λ΄ Ἐν τῷ 

χεόνῳ, τούτῳ] τῆς β οαι δύτητος δυορχονότὶς 

μι. Διᾶ: τω ἐκείνου μέρ ησιν 1 ἐξράν 
διρυαῦ δηλογότι: 

ΚΠ 

τι2 

4 
΄-ω" 

23 εἴονιδ 



2}, μιν 
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ον Οιαύτη δὲ ὀργὴ ὁ φρατὸς τ " Αρχίδαμῳ Α 

“οὖν τῇ καϑιδρα εἶχον. ὁ ὁ δὲ πγρλεδεχορϑρος ἢ 

(ὡς λέγεται τοὶ ἀἰ ϑηγαϊοες τὴς γὴς ἔῃ! ἀχε- 

ῥαϊδ σης ὐὐδωσῳν τὶ, ᾷ χα τοκϑήση) φθα- 

δεῖν αὐτίω "πρμμηδεῖδειν, ὌΨΕΩΝ Ὠχζ ϑμῶι 

κοδερξαλόντες τῇ οἰγθῃ, τᾷ πᾶσθμ ἰδεαν 

πειρασόμτες, οὐδ ἐδουύαντο ἑλῷ; οἵ πε ἐ- 

ϑιωυαῖοι σγεὶὲν ἐ κεόνριε σον ὅτω δὺ ὁ ὡς- 

τες ἀπ᾿ αὐτῆς, μα τὰ ὧν πλώνα αὶ 

ἊΝ ἐσελθόντων ηδαίων “λυόνϑυα ἡ ἡαίρᾳ,. 

} ὀϊδουκοςῇ μάλιςα,( δ λέρρις ῷΦ πᾷ σίτου ἀκ-" 

μαάζονοις, ἐσέξαλον ἐς Τ' Σ ἀπικχήν. ἡγεῖτο δὲ 

Αρχίδαμος ὁ ὁ Ζϑυξιδάμου, ἀὐοὶν ὑκάρὰ 

βασιλάξ “ὦ καϑεζόμϑμοι ἔ ἔτεμνον; τοῦθ 

πον κα ἐλθυδιια,ὺ τ  ϑριαῖσιον πεδίον ἢ φ. 

“πήν ἔνα, ἢ αἰϑυναίων ἱπατῶν “Εἰ εξ μέ Ὅγις 

καλερδῥες ἐποιήσαινζο. ἔπειτα ρθὶ γὼ δϑεωὼ, 

ῳ δεξιᾷ ἔλοτα ". ̓ αἰγάλεων δέϑο, δέου χὲ- 

χροπίας" ἕως ἀφίκοντο ἐς ἀχάρνας, ἀϑείον 

μέγεφον πῆς αηικῆς δυμῶν καλούλϑμων. 

᾿χαὶ καϑεζόμδροι ἐ ἐς αὐτὸ, φρατόπεδὸν πες 

ἐποιήσατο, χξόνον τε πολὺν ἐμμείναντες 

ἐἰτουνον. γώμῃ δὲ τοιζϑδὲ λέγεται τὸν ΨεΕ: 

, ἀίδαμον «ἰξέπε ὲ ἃ αὐχαρναὶ ὡς ἐς μοϊγῶυ. 
ταξάρϑροι μᾷνα!, ταὶ ἡ ὀρ πεδίον" ἐχείνη τῇ 

“ ἐσδολῇ οὐ" καταζζεῦαι. τοὶς ἰϑέεναξοις 

ἤλπιζον ἀ ακ μαϊζοίαέ πενεύτητί πολλῇ, χαὶ 

αἱδεσκόυασμένοις. ἐς πόλεμον τς πω 

πότερον ἡἰσως αὐ ) ἐπεξελϑέῖν, χαὴ τέωῦ γάδ 

εχ αὖ ἢ αὐξα δεῖν ΡΝ ΟΙδας, ὍΝ δ δξώυ αἰνταῖ 

ΤῊΗν ΟΥ̓ΡΙΡῚ 5 ἩΠΠῸ Τὶ 

Βας ἰταχας ἱπυϊάϊα ργοπαοδαζυν ΑΥτ' 
ἙΠΙάδαπτας 'η οδἤάίοπε ΟΕμοοαυῦ.. τς ὁ 

4 "1 4ὲ “μποῦὶ τ (σε κατα} ἰάδο " τοϊοζαθλε φιὸᾷ 4 

᾿οχροδαγεῖ να Αἰβεηϊοηίςς, πό ἀππι 
υψίοίατα ἱρίογα πὴ τοῦγάν Πα! ἀ ἀε εω- 

γιόγε τοταἰτογεπτ ἑποα βαπιι μῖς 
ἔπος εἀπὶ ὅζυϊος ναίταγ!. Αἴ Ῥοίτ- 
χαάπι ΟΕ ποεπ ἀάδοιτί, οτπίψας. 
-ορϑοηατὶ» ἐχρυβιαγε Ἡοαιιευ, 
πα]! άπταϊίς Ατβομίομίοβ σα δι οα- 
τοΐομι ποἰττοσδητ» [τὰ ἀεπηίτα (λ- 
{τὶς ἡΠπης πτοτὶς, οδοροῆπιο ἔοσς 
ἀϊς αὖ ἐς χυα ἀριιὰ ΡΊατααπα ΤΠε- 
βαηίο πρτοπεαθαίαποκίζαςς ἔγα- 
ταζητίίαιίο αλτασ 5. Ατεσατη χαᾶ- 
(σης, πος Ασοδίάαπο Ζοειιχβ4α- 
τὴὶ βίο, 1 ἀςοδα πιο πίοζατη τερε: 

δι.“ μων πἀροιον ον τυχόόω 

[1 

(ἂς διαδθάοητος, ἀορορυϊαῦ ἴδηις ρῬη ἰοθάψαιρ ἢ 
“πιὰπι Εἰοαῆπα; ςἀράπίαις Τ ἈΤΔ- “ 
ἢ Ὁ ιρατὶς αἰ ααδητα] οἰγοᾶ 1ο- 
εανααᾷ ἀϊσαπεαῦ ΒΚ ἢ εετ Ατπςηίοα- 
ρας ἐσοϊτίσας, Πεῖπάς Ρτορτοῇ, 
αᾷ ἀοχτογαπι, μαδεῆτοβ ΑΕραϊεοπ 
πλδιεπη; ρον (εστοῥίαπὶ 4 ΑΌΠᾶγ- 
πᾶ γίχας ΡοΓ ΘΟ ΠΟΓΠΠ Πυα ΧΙ πλιπτι Ἦ 

ς ϑπιπίππι “ὁρρίἀοσιιμῖ απ: Αἰείσα ὁ γε, Νὶοοταπι, 
ἀρορα!! νοςάτυτ:ροδάίαις ἐπ οἰῆ- 
ἄϊομς οαἰτῖς; ἀϊα ΠΠπῸ παδαοε α- 
τἰανρορυϊαεομἰβίϊς δὲέμρατὶ, Εεῖ- 
ταν απξουα Ασομηιάαπλις οἰγοιτα Α- 
οἰαύπας σπῇ Ἐχογοιτ τἀ παιαῖη δά 
Ραρηδην η ίιόῖο πα Πς, τος ᾿}-- 
ἴα εχ Ρεάϊείδης τᾶ ρίαπα ἀε(ς ἀ {{ὸ, 
ἐο οομῇϊο φαὸάᾷ {πρὶ ςααταγ», Α- 
«ποι ξίος, ποτα ἱαπιομίατε ἤογθη- 
τος» ὃ αὰ δοϊΐαπι νὰ πυιη ίιλην αἰ ᾷς 
ἱπιγιέλοβ » ἰῃ οσςαγ{{ππ| Ῥτο δίτα- 
τος» ποῖ σα} 5 [αἷς ἀρίστη ναίτ- 

ἐς ἐλδυσῖγα αὶ α ὦ τὸ ὁ ῥριαισίον Ὑτέδ ὃν ΟἿΣ ἀπήν- Τ τ ραθιτος. Ατνθί ἤεααςε δά ΕἸεπῆ-- 

τησὸμ, πεῖραν ἐποιᾷτο, «Ξὶ Ὁ ἃ χαγναὶ 

καιϑήυϑρμος, εἰ ἐπεξίασιν. ἅμα "δὲ γ᾽ αὐ- 

ταί ὁ χῶθς, Ἐχετήδιος ἐ ἐφαννετο Φερατο- 

πεδοῦσαι, ἅμμα, δὲ χαὶ ὡ αὐ γο ηῆσ' ῥιξδρας 
δάλιδι γὰρ ᾿μέρος ὄντες τὴς “πόλεως τῶι 

ὁπλῖται ἐδ βοντο)οὐ αἴξ 89) “ἐδόκουν ᾿ΑΥΠΛΑτΟΥΤ ΠῚ; ὈΥΔτ) ΩΌ οἵ οἀοδάτι ἊΣ 
τοὶ σφέτερα δῥεφθαρέντα, Ὄλλ᾿ δὶ ὁρρεήσαν ιαττοττίρι περί οϑυτ» (εἀ ομτῆ 
τὸ του ἐπϑώτας ἐς μοίχξω." εἴτε ᾧ μὴ ἐπε- ἱὰ ρύα!ταπι οχίτατ Οὐδά ἢ μη εχί- 

ξέλϑοιεν" ἐχείνη τὴ ἐσξολῇ (ὦ ἀϑυναῆοι, ἰ- 

“ῃαποσας δά φατηραπι ΤἩτίαἤιιηι 
οὐουγγοχπατ; ΧΡ ετ τὶ (πἀταϊέ» ἀτπτι 
Αὐπαγθαθ οὐάοι» ἀπ ὁσοθζγογε 
δαδοοποὶ ήμη πὰ ἰσσιις μαρέ- 

Ππηαβημ δ κμίματενεάνει ({αῖτοα- 
᾿Βμαρᾶνς ομπταῦς, ααρρο τ Δ Πα 

'τόττυης ΑτΗοηϊ δος, ἑἰ ποτε ά πτό- 
. τὰ ἴῃ φούμρῤφοῦα ναἰτατῖ πόρναι 

ἘΠῚ ἡ ει 
΄ 

4 Ῥε,Ν ον. 

Ὧ 

Ε 
Ὶ 

, 
ἐ 

δεέφερον ἤδη ἐς τὸ ὕξερον τόγτε πεδίον τεμιῷ,, 

ξεν τες δ) Ὁ τοῖα " 
ξίασιν] «εἰ ̓ἐπεξελδύσοντω οἱ ἀϑιωῶει 

. ρᾳ πύλέιοον. . κι Αὐπίδ 
πλῤχιϑαμῷ... κα. Ἐδϑωαυυομύξοραν ὁ 
μ᾽ “ πωρῆ ἀρ φοῖηο, 

ϑωηισφ αὐ -λο πὰπινκ ἃ ὑεῖ 
7 

ρόφγ βῶτορ' πτται βίπρῳ, ζ Αἰγά-, 
λέων ὄρος] αὐόσεν [κὸν ὁ ὁ αἰγώκέως, ὡς ὑω 

γέλεως." ἀλλόϊ δὲ οὐδετέρως φάσήν. -- 

«ἡ “Ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ) ἢ πποζτῃ ἐμδῳ; 
ἐπείηστιν γὸ" καὶ ἄλλας ἐσβολαὶ εἰφ' πίω 
αποιοὴν οἱ χακαδαμιόνιοις 

α΄ Ἐν κα ϑίδρᾳ ] Τὴ δργίᾳ τῆς πολιορ-: 

κίας δηλονόπ, ἔα “Ανᾶχο] αὐπιξ δν-: 

λογόπ.. Ὑ Καὶ πᾶσαν δι μον» 
᾿δέας πολεμικῆς πεῖξαν ἐ 

δ' Καβεζόμδμοι ὁ ἕσερίγον γπὸ δεδρα δη- 
Ἀργόπ, ἡ ε Τερὶ τοιὶ ῥὶ άπις καλ. 7 ὦ ΓἸΆ 



ΓΕ ΒΕᾺΝΚ  ΦΕΙΟΥΝΌΝΜΘΕΙ Τ τς 
δι δά ἰρίαπι νυρομὰ δοοςάϊ, Αοἢαι- ΑἪ χα ἐς αὐτίω πίω πόλιν ἀχωρήκεϑε Ἐπ 

περίες ἐμῖπῇ {{|5 γοθιὶβ οχιξος; ΟΠ 
ἀτα ριοπιρίοβ ἀά (επῃ ἀ ΡΥ αἱΐς 
πὸ ἀρίο ἀϊοὐίπιοη διταγοϑ» ἰἀςόῃ; 
ἀϊτοτάες (ξηϊφεϊας ἔοτς Ετ βὰς α!- 
ἀεηη σορίξατίοἐ; φαιηὰ Αἢαγ πᾶς 
οὐΠάογος, Ατοβι ἀαϊμιὶς ογας ΤΠ ΆΒς- 
Ὠἰϊοηίξ5 γοζὸ, φαοδά ΠοΙΪΙς οἰτοα Ε- 

᾿ Ιοαβηοη] δὲ. σαπηραπ1. ΤἬτἤμπιηη 
(θίξάϊε, ἰρεπὶ πομη]Ἰδπὶ ςοηοο- 
Ρεγαποποῦ εἴς ρίορίας ργορτοῇι- 
τὰτη: πποηχοτία τε τος, ΡΠ οδηα- 
ἄεια Ρασίηίϊα βίωι, Γι λοοάάηνο- 
“ἰούαπε χορό Π1, φααταογἀοοἰ πὶ ΔΠ- 

οτος ἤός δε] Δ π]8} σα πὶ Ροϊοροι- 
πεηῆ ἐχοζοίτι; ἀπῇ Ατεόλῃ θη πα- 
ἴστε, δά Εἰοιῆποπι 8. ΤἩταἤιηι 
οατηρατηνηος Υἱεγὰ ρίορτειη,γο- 

ΠῚ ἀπο:εόψας εχ ϑρᾳγτα ἐεἰεραζαο εἰ, 
᾿ ΠᾺΡ ἀαλφρμῦνε 5 ογοάϊτας ἰ4 ἐξοις Ρεσαήϊαι τ αἱι- 

ΤδΥ ΤΑ ἘΠΕ τὲ ΑΙ τοῖν οἰγομπηπάςητξ Αςπαγηας ἐχοῦ 
. εἴρετο. ςῸςς οἰτα πὶ ςορπόιίογιπήζ» (οχαρίητα [1α- 
αν μα σας αἶα αν ντδὲ ἀἰξλπτς; φαΐ ἴῃ φοη 
«ον λῥὴαθιαίἐγπια- Ῥοφια (τ σγ 1016 Ὁ) τορίο γαίτα- 

Ω5:. ἔ ἃ ΜΙ " 5 

ρα φι  ης τοῖα πο ἀ ἀπ η ααπὶ ν] ἀεἕδης ἴα 

ἈΠ Α Ι ΧῚ Ι «-" ὙΓΥΝ ἧς ἶ 

)ὸ ἀὐγδρνέας ᾿ ἐφερηυδμοις “ στρεϊτερων, 
ἡ ἃ 5 ἐὰν “11 ἢ “᾿ Ν ἂς οὐχ ὁμοίως “ ασόοϑύμοις ἔσεαϑῶ " 

τὴς Μ ἀλλὼν χινδερὼ ϑυάν.. φεισιν δὲ ὡγέσεϑ 

οϑαὴ τῇ γγωμίη ̓ ποίαύτη μὃν Δ θνοία ὁ Αρὺ 

χίδωμως «δι ἅς αἰγδρνας κό; - λ9η- 

γεΐοι δὲ, μέλ οἱ μϑμ οὐ αὐξὶ ἐλδυσῖνα, χαὶ Ὁ 
ϑριασιον ἡτεδίον ὁ φρο δὲ ζεύ, χα ἕνα ἐλστίδαι 

εἶχον ἐξὼ ἐγϊυτέρω. αὐποιξ μὴ αὐδλὶέναι, 

Ὶ ὁ μεμνηνϑροι 'χαὶ Πλφςοανακ ἴα. πὸν Π]Παυ-- 

Β σὰ μίου λακεδοιμωνίωγ βασιλέα, ὅτε ἐσξα.- 

λων τῆς ὠηικῆς ἐς ἐλδυσϊνα, ταὶ «ϑῥίωζε 

φρατῳ" “πελοποινησίων, 3 τῦδε τῷ πολέ" 

μου πέοσαιρσί χαὶ δέκᾳ, δ τεσὶν Ν αὐεγωρησε 

πάλιν, ἐς τὸ πλέον οὐκέτι ἀσδθελθων. δ]9᾽ 

νον ἐ οὐ εῖ μα ἐν κήρρνος 
δόξαντι" φημζασι πεια ζεῦαι τίωὐ α)αγω- 

ρῆσιν. ὅς ῇν Ὁ χξὰ ἀγδῥνας εἶδὰν τὸν ςρα τὸν 
" ἀξ, ἢ ᾿ ἐ-" ͵ δ᾽ 

ἐξηχϑνταὰ ςα διοιὶς "τὴς “πολέως αὑπειχόνττε, 
. τ αὶ ᾿ ζ 

οὐχέτι αὐα θετὸν ἐποιᾶντο" Θλλ᾽ ἀὐζοις ' ὡς 
αὐάιεῖδαε γε εἰ αηὶ 6165 {54 ποσίςηςο5, ρζα τε τη Ὁ εἰκὸς, τῆς γῆς πεῤγομδμης " εἶν τὼ ἐμιφαν 4 
πιὰ οτατ γέοβι δε! ο Μεάϊοο: 4 νετὸ φοεγδα (πὸ, 
“της το ἐ΄ ἧςς ἰλτῇ ΔΕρΠ ρεη 4 τοϊεγαη ἀάπ1 741γ 4 4 ἐν εύ- μ᾿, ἐπρρὴτρεμα 
γϑεαδάτην. 4αο» ἐξά ὁδυ!ᾷ ργοάειηά; οὔ Δ{1|ς 
4 Ἑχάκιζον. Νἴτα εχ τή ρχαοϊβεὸ ἱαποπτατὶ να εἴξ,. 

᾿βέμράης ΨΕΙο ΒΟ ολΘ 6 οο οἸ ΠΟ, ππλρπ ἑμτοῖ εος 
Βαπτωτ. αἰτογοατίο οὐάτΔΠς ὀχίγο ἱα φεῖδι» 
ἐ Ἐχ τρρόλινς τές Δἰϊς φαϊδυίαπι. ποη Πηεητίριις. 
Τασπι Πατυ( κά 9ὲ»- ν , ἘΡΉΙΜΗΡΗΝΝ ἔν »ἀὰ ρεαίερ9) Ὁ 4[65 ΠΟ ις πημ]τἰξαγ!α νατί οἰ ἷλ 
δ ἰταπὶ ςοπιπιο- ἐξ οαπτν αά ααος διά 405 γπ 

᾿ Ἀεεί,ας ποι τοβὸ ἀϊις σοί δαζι, Ασματποηίοο ]αδά 
 {εητίγε: δὲ (πὶ “- , εν τ; ῖ, 
δε ποη οχευπάο ΡηταΓΟς Δρά (ὁ πο Πλἰ πᾶ ροί- 
᾿ νκὴὰ 5 τ ήρος τίοποπι ΑἸΠεἠ! επί οἵδε » χάϊιι 
᾿ς (ζοηϊπιαπί εἴς - , ; ΐ ας ᾿ ξεδέμπὶ ετεάεης, Ἰρίογαπι τοῦτα ναϊζαγοταν ,ἀά χοῦ 
᾿ς εος ποχιείη ἐοή- ἀ{|Π| ργποραὸ νγβεῦδητ: ἀταας ο- 
᾿ οἴοπεπί ποφες ἱπ 701 οχ ραζτς οἰελ5 τιϊαχαϊτυα α- 

᾿ς Ὑ]16 ἐοπει!αδυϊά ἐϑρῦΘΣ ἩΡ Ν᾿ ῬΗ, Δ ΑΝ ΘΗ ΈΡΟΝ Β6Ά7: 
τ ξοπασεδυίε ἐ πο; ταῖ,δζ ΟΙΟΙ τγαίς ἐσαηταζ, ΡΓΟΥΠΙΣ 

Ῥοίξαᾳιάπι ςοπιο- {ΠῚ ΠῚ ΟΠΊΟΥ 5 ΘΟΥΤΠΥ χ᾽ ΡΤία5 1|ς 
Ἶ ον Ἀβμεναι {υαΠῆτε. ἀΟοπιἠεϊαθᾶτιίγ στ φιὸά 
᾿ ξρῖτο οὔ[ιισ ρες- Πα εἴδει ΔΧ » τ ταπί ὅ ἐος οάιτίςς- 
ἢ οτεοβ  αροῖ μον ἔεῦ» ΟχΗ πίαητος ἰρίιπί οπληταπι 

, ἘΜΕΥ͂’ 172 ση9 ᾿ ᾿ - Ε ἿΣ πραιε. γεῤαν αἱ, “Δὲ ρατογοηταῦ δυτπογζισιος ΡῈ 
᾿ φρηίεγεη! 9. πο ὕΛΟΪο5 νἀδς “ οἐχ ργάα(ςητὶ οὐ ἀἰτίοης 

᾿ 4,πάέρα ργμάεπίεε ΑΒ] γί, γεροτε πόὴ γριὰ (εἤτίει- 
᾿ς Μεπκιόε5 [4 “74 ἀὐυΣ Ἄν 
πῶ. τὸς ἄς οχοιηάο; ντῖ ἱρίς ξιεβθατ; 
ἐν 

ψι- 

3 ͵ ἕ ᾿ 

(δ ὄπω ἑωροίκεσὸμ οἵ γὲ γεωτέρ9ὶ,οὐοη᾽ (ὦ 

“ρεσφύτερϑι, πλξε τοὶ μιν δὲ κου )δηνον ἐφαϊ-: 

γέτο᾽ χαὶ ἐδόχε! Ἰοῖς τευ οἷς, αὶ μόλις" τῇ 

γέστητι γ΄ ἐπεξιόνα;,ᾧ μῆ «ὐἰξἑορῶν. 'χτ' ξυ- 

ξαῖσης τε γίγνουδμοι; ὖν πολλῇ ἔθαδι ἡσὸμ,οἱ ᾿ 

κϑρὶ, κελϑύόντες ἐπεξιέναι, (Ὁ) δὲ τίνες, οὔκ 

ἐώντες; γεησμόλουρ! τε ἐδὸν γονόμοις πὸν 
ποίοις, "ῶν ἠχροάτο ως ἑκα ςος ὥρμητο, οἵ τε 

αἰγορῥνῆς,οἰόνϑροι χοῦ στφίσιν ἀὐΐφις δῤκ 
᾽ ͵ -" ΖΦΆ, νδἐἤ Ἐν Δ. ἐν Ὁ ἐλαχίφην μοῖραν 61) οἰϑίεναίων, ὡς αὐπῶν 

“τ γῆ ἐτέμλνετο, τ νδοῦν ἐξοδὸν μαίλιςα. 

πϑρτί τε ἕϑπτῳ ' αἰηρέθιτο καὶ πόλις, χαὶ (ὃ 
Τερρκλέα ον ὀργῇ εἶγϑν " καὶ ὧν πὐδήνεσε 

ΈΡΉΝΝ ΔΙ ΕΝ δὲ ἢ 

κσδϑτεθόν; ἐμέβιγηντο Θπείὲν, ὀνλλ᾿ ἐκοίκιζον 
“ὅτι φρατνλϑὲ ὧν Οὔκ ἐπεξαΐϑι " ὦ τίον τε 
δφίσιν ἐγόμειζὸν ἥθωτὼν ὧν ἔπαοον. Περι" 

τς τὸς ἀθλε ΠΉΡΑΝ ΣΡ ν. τσ ἔμ 
κλὴς ἢ,ορῶν μα αὐτοῖς δ 9ς “ἰλόνγαλέ 

πενονζᾳ ς,ὴ υ τὰ ἀξίςα φοονδνζι ες πιφξεύων 
ἂτ Ὁ. ἦ ὀρθῶς γιγνωσκάν «ὐξὲ τὸ μὴ ἐπεξιέναι, 

ἣ; "κἰείωσαι τίω) σεώταξιν,, ὅτι Θουκυ δ) δεία 

α᾿ Τῶν σφετέρων Ἰκτήματων. 9 Τ'ρο-: 
εϑύμοοις ἔσεοϑαι ] σὺ κόινοδ τὸ ἐδόκοιω. 

Ὕ Ὑπὲρ τῆς ΔΩ ἄλλων γῆς δηλονοτι. 
δ' Μεωνηιϑμοι] ὡς τρόδότου τῇ ὃν πλα-- 

᾿ χαμαῆς ΦὉ Ὁ αὶ Ἐς τὶ πλέον } ἐς τὸ 

᾿ περαιτέρω. ζ Οὐκέη φεφελϑων 1 ση-- 

Ὧξ ἡ Αὐτῷ ] τῷ Πλειτοαίακῖς 

.θ. Χρήμασι πειοϑίωα! 1 ἀμἐπὸὰ πειϑοᾷ 
χρημάτων ποιῆσαι τίαὶ αὐάχώρησιν, ; 

, Ὡς εἰκὸς 1 ὡς δδν εἰκάσας κ Ἐν 
τῳ ἐμφανξϊ! 1 φανερῶς λ΄ Τῇ νεότη-: 
Π1 τῷ πλύήϑη Δ γίων, μὶ Ἐπιξιέναι] 
κατα Δ πολέμίων δηλονότι. ν Κα- 
τὰ ξυξείσος ὅϊ, κατὲ συφήματὰ καὶ πλή-- 
2η γινόμϑμοι οἱ ἀϑίωδγοι.. ξ΄ ὡς ἕ- 

κατὰ δ“ῥ!' πολεμίων. 

καφος ὥρμητο] ὅλ αἰ ϑέωυναΐων δηχονότιο 

ὁ Ηγὴ ἐπέῤετ] ἠφανίζετὸ, “ὦ Ἐγῃ- 
29. τίω ἔξοδὸν Ἶ παρεκίνοωυς: ρ΄ Αγή-- 
ρέϑιξο Ἰδηεγείρετο. δ φβατη" 
οὐκ ἐπεξαίγρι Ἶ οὐκ δ)ηφέροι τὴ φρατεύμιω 

ἦ Οὐ ϑῶς γιγίω- 
σκειγ κρίνειν." : ἡ 

κα, 

δ᾽ Οπξβατιχὸς ὧν, 

"πν 
Ω ων ἀκρῶ 
“ ἂν ΓΙ ᾿ 

αὐ έκοιςος 



ὁ 
20 0; πὸλ- 

λοις 

΄“-ν" "- ἢ 
20 ἕκατε- 

ἤό 

ἐκκχλνδίαν τε οὲκ ἐποὶᾳ αὐτῶν, δδὲ ξυλλο- 

ΟΣ οὐδένα τῷ με ὀργῇ πὶ μιᾶλλον ἢ γγωμιν 

ἐξιωδιλονᾷς ὀξαρδιῷ. τίοό τε πόλιν ἐφυ- 

λάσσε, ἡ χαὶ δὲ ἡσυχίας μδίλιςα ὅσον ἡδύ- 

γατο εἶχεν, ἱπῶτας αϑύτοι ὄξέπεωπεν ἀεὶ τῷ 

μὴν ἡ ἀσδοδρόμους Ἔἰστὸ τὴς ςρατιαιξ ἐςπί- 

ὁπονζαι ἐς τοις εἰγφους τοις ἐγίες τὴς πόλεως, 

“ κακουργεῖν " χαὶ ἱπτασο κου χία, πὶς ἐδρετο 

βεαχεῖα" ἐν Φρυγίοις, δμ'τε αἰ ϑίευα!ων 

ξ πέλᾷ ἐνὶ δ ἱπαίων, χαὶ δερσαλοῖς μετ᾽ 

αὐτῶν," «οϑὲς “οἐὲ βοιωτῶν ἱπισέας " ὧν ἥ 

εκ ἔλσιοσον ἔσον (Ὁ ἀϑιωα)οιῷ ϑεασολοί: 

μέρεις ᾧ ασφοςξονὸν σὸμ τῶν τοῖς βοιωτοῖς 

“δὰ ὁπλιτῶν, τροπὴ ἐΐμετο αὐδ, ὁ ἀπέ-. 

ϑκνον Ὦ ϑεοσωλών ᾧ ἀϑέωναιων "οὐ πολλοί. 

αἰείλοντο μϑῥτοι ἀὐδ ες αὐθημερὸν " ὠκσον-- 

δὸις. ἢ οἱ πελοποινήσιοι Ρ9πταῖον τῇ ὑξεραία 

ἔςησὸμ ἡ δὲ βούθφα αὕτη ΤΙ ϑεοσα λα χτ' 

Ὁ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐδδϑοτο τοῖς ἀϑη-- 

γα οις" χα! ἀφίκοντο. χἕρ᾽ ἀῤδγες λαδλοσοῦοι, 

Φαρσείλιοι, " “οἰραίσιοι, κρανώνιοι, πειιφρί-- 

σιοι, γυρτώνιοι, Φεραῖοι. ἡ γϑεοῦτο δὲ αὐ," δὴν 

δὼ λφελοσης, Πολυμήδης ᾧ Αρλφανοῖς, 

ταν Ὁ ςάσεως ἑχαίτερος᾽ ὧχ ὃ Φαρσοίλου, 

Μένων. ἤσὸρ 3 ἃ δ ἄλλων κτ' πόλφο ἀρ- 

χρντες. οἱ δὲ πελοποινήσιοι, Ἄ 4, οἕκ ἐπε- 

ξζηεσὸρ ἀὐδζις οἱ ἀἰϑίευαῆοι ἐς μαϊχζίω,ἀρα»- 

τες ὧκ ΜΝ ὠγχαρνωόν,ἐδιγίοιωυ δ δὲ ίον τίνας 
ἄλλοις, δι μεζᾳ ξὺ παρνηϑος βραλύοσου 

ὀρφὲς. ἔὀγτον δὲ αὐτῶν εἰν τῇ γῇ, οἱ αἰϑέω αἵοι 

ὠπέςφλων Ὡς ἑκατὸν ναῦς αὐξὶ πελο-ποννη-- 

σον, ὡςαἣρ πόρεσκθυαἰζοντο,ῷ χιλίοις ὁπλί 

(ἐπ᾽ αὐδὶ ὁ τοξότας τετρακοσίοις. "ἐξρα, 

τήγφ Καρκῖνος τε ὁ Ξενοτίμια, ᾧ Πρωτέας 

ὁ Ἐπιριόσς, "ὁ Σωχρ ὠτης ὁ Αντίῦροις. ὦ 

οἱ Κῶ, "ἄραντες, "τὴ χρρασκϑυῇ ζω τ αἰξεὲ 
“πλέον. οἱ ἢ πελὸποννήσιοι, γόνον ἐμμείναν-- 

τες οὐ τὴ ἀδικῇ ὅσον εἶγον τὰ ζχιτήδαα,,α)ε-- 
χωρησὸμ δζρὸ βοιωτῶν, ἔχ ἡ ἐσέξαον. 

ἸΗν ΟΥ̓́ ς ΗΙΚῪ. 
Α εοπεϊοιιοπὶ πόη αἀιιοοαὶμτ; πα ΐ- ὃ 

Ἰάπησις Βαδιης σοσταπη» Ὠοα! ἃ ἱγὰ 
πιαρὶς ἢπὰπι ἱπά!εῖο βεςοατοηῖ 
ςοηρτορατί. [τα αο οἰ ζατοπι " ΕἸ: 

[οάϊε » ἃς «παπὶ πιαχϊ πιὸ Ῥοτοίῖ 

ααίοῖαπι τοσοῦ: σα 68. τ ΠΊΕ ἔ- 

τλίτεῖς » με αἰ αὶ αὐ ΟΧΟΙ οἰτιὶ οχ ἐς 
τογοητ, ντδὶ νἱεῖπος ἀρτοϑβ δάοιτὶ» 
Ῥταἀὰς ἀρούφητ. Ρυρηάσις ἐααο- 
{τὶς ρασια πη ΡΕΥΥρΙῖς σοπηηλ ἃ 
-ἐἰοιητού γηαῖι Αἰπομιοηἤύπητοῦ- ᾿ 

πίαπι» αἀϊά δεῖς ὙΠ οΠ]15» δὲ Βοθο- : 
τουιπι ἐαυΐεαταπι. [π απὰ ΠΟ ἰῃ- 

ἔξῆούος εἴας Ατἰπεηίοηίοβ. ὃ 
ΤᾺοΠΆΪ, ἄοπες Βα σεῖς αἰ τι τς 
ΡοάϊτοΣ δαχί πὶ τα οσαητ. τασλς 

ἀιιϊο πὶ ἔα ἔιρα, Ατμοηίεη ἤαηι 
ὙΠοϊαϊογύμησας αἰΐχψιος ἀοπάοτα- ὃ. 
εἰἰμητ: φαοβταηγοῃ Ἰρίο ἀϊο» ἔργδε- ὁ δέοπ ραϑο εἴνε 

τογυαπὶ ααὸᾳ Βοιξοήι τοράτορτ, δοιϑα ξύοτε, 
: τ νο δ ἵπὸ ἐξαπεῆῖτγα ρᾷ 

τοσοροζαητ, Ῥοίξογο ἀἴδ τγορίναᾶν- ςς, ὃ 
απ Ρεϊοροηποηίος ἐαξιοίαης. ς Ηος ἀυτοδὶ ααῖ- 

χο ἄὐτεπὶ Το λϊογαπι αὐχή!α τιμᾶ ΤΉΚΙΜΙ ες 
5 : νοτυΐξα [Οςίστατε 

οΧ νοταίζα (σοἴοταῖς Ατβοπίοι ἤθι15 τυϊεέαπε Αἰβεηῖ- 
αἰαςγαπε, [Αὐπ Πα» ΡΗΑαν Δ ἢ Ρατα- ἐπῆρα νεπεσῦες 
Πἰν Οὐγαποηῖ! , Ρίγαπι,, Ογειση » δβνος, ἮΜΕΝ 

Ῥπογαϊ:ἀπςίδις»οΧ ΤΑγΠ χα! ἀοτι 
Ῥοϊγπιδάς ὃ Ατῆομποο 9 εχ {π᾿ 
νέεύαας ξλϑίοποτ εχ ῬΠΑΥΆ]ο αἱε- 
το πΊ, Μεποης: δὲ ἀοΠςέρβ σατο 5 
{ποζαπιὶ οἰαία πα ἀμποία5, Ρεῖο- 
Ῥσηποπίοβ » νοὶ. Ατβεπίςηίος {Ὲ 
σδυίαπτ πο ἔοσαῃτίη ρυριαηλ,οχς 
Αςδαγηῖβ τηοτπογπητ: Ροραϊατίαιιε. 
{πὸ αἴος αυοίάλῃι εχ ρορι}ς, ἢ- ᾿ 
τοβ ἰθτοῦ Ῥασηοῖβιτα ὃς ΒΙΠοπην 
πιοητῖος. τὰ Ἦὶ ἴῃ Ακτίρα ἃ" 
φαητν ΑἸ οηίος. σεητε πὶ ἤλιιο 
45 ᾿π|Ἐγ  ΧΟΓΑ ΠΣ» ΠΠΠῚ Π1}1ς ἀΥ- 
πιατίς χααάτηροηίήηις ξρίττα- 
τίς εἰγοαστα ῬεΪοροηποίμι πτίέο- 
ταμτν ἀπιοῖθι5, (ὐαγοίπο Χεηοτί- 
τα Ῥτοτοα Ἐριο]}5» 8. δοοζαῖς Απτί- " 
Βοη 5 βίο. αὶ σαπι Πος ἀρραγαῖα 
“ο]αοητοβ ὁ ροσῖα» ψοἱα ξεςογαητ. πΝ 
Ῥεϊοροηποημίοβ δυτοῃι , ταπηάϊ ἘΠ Ε5 
Ἰῇ Ατερα πιογατὶ σπολά σοησηοα- ὃ 
τὰς {πρροβιταιίτ,, ροῦ Βατοιίαπ ὃ 
πὸ 4αᾷ ἰηυαίογατς (απὸ τομοσῇ. Ὁ 

4 ΡῬεί, Ὀαϊιοάιις 
το πῖτο 

[9 

κι Ξαμελϑύντας} συφαύπα. β Καὶ δε λογοτ. Κα ᾿Αασόνδεις ὃ ὄᾷι, μιὰ δεηϑέντες διώαμιν αἰ ϑίωνιαίοις ἀπέρφλεν. οἱ κδὺ ὡῤ 
ἡσυχίας ἔχιν ἡσύχαζε. Ὑ Προδρομυς] 
“Δ ) λακεδαμμιονίων. δ᾽ Κακουργεῖν Ἰλῃὲ 
φεράν. ε Ἐν φρυγίοις ἡτόπος ἧς αἴ ικῆς. 

οζ τέλα ἐκ] άγαατι ἐν! δ γὸ ϑεοσωλοὶ, 
, σύμμαχοι πείλιν ἐγήοντο τοῖς αἰϑηναίο!ς. 

ἢ Μετ αὐνδμ]7 δ ἀ ϑίωαίων. 8. Πρὸς 
τοὶ βοιωδ ἱππέας 7Χ Δ βωυωδ.. 
͵ ὡς ἐγζει αὐ} Ὁ ἀϑίωυαίων δὼ- 

ἣ 

ἂν " ͵ ᾿ 

ἀπονδῶν αἴτησιν ὐϑοὶ πελοποννησίων. οὐδὲ 

γ ἡστιν πάνυ ἡ Πηϑέντες, ὥςτε ἃ δεηθῆναι, 

«πον δῶν ἵγα ϑυΐψωσιν αὐτοιζ. λ ΤΙαρ αὐ- 
ποιὰ Ἰτοις ἀϑηναίοις δηλονότι. μ᾿ Παρφᾳ- 

σιον αὐ ῴσιοι, αἰ ρκοίδερ" φϑοοίσιοι, ϑεοσα»-" 

λοί. ν Ἐκ υδὲ λαράοσης }ἡὶ λάφρλοσει ἐσο- 
σίασε «πεὲς ἑαυτίμ" δ) ἑκατέρᾳ, μερὶς 
ἄρχοντα εχ. λέγᾳ δὲ ὅτι ἑκατέρᾳ τίσις 

δημοκρατίαν ἠγαγονγοἱ δὲ ἐλιγαργιαν. 

ξ΄ Οντων "ὶ αὐΐ' ὁν τῆι 2}. ἀϑηναίων δηλο 
͵ ᾿ ᾿ "᾽ Σρῖνν γύπι ο Καὶ Σωκράτηςάλλος Σωκράτης, 

ὁ Σωφρονίσκα, σ' Κ αἱ οἱ μδῥ )οἱ ορατηγοὶ 
᾿5' αϑηναίων, ρ΄ Αραντες]ταὶ ναῦς δηλονότι, 

“ Τῇ αἰϑδασκθυῇ (αύτη [ν ὃ ἐχατὶν νεωῖν 
δηλονότι, Ὁ Οὐχ ἡ αὖ ἐσέβδαλον οὐ τῇ, 
ΠΡ ΣΧ ) ἕω γε ο᾽ 
ὁδῷ ἡ ἐσέζαλον; εἰς τω οἱ ἐκὴν δηλογότεν 

ἐξ Σ 



ΓῚΒῈΚ ΦΈΟΥΝΝΟν 5. 
Ῥγατογοιατέίχις Οτοραπι, γορίο- Α 
πεπὶ ποπηίης ΡΙγαϊσοη»4υατη ΟΥῸ 
ΟΡ Ατβεμίομῆρας {0 ἀ {τὶ σοΐιητ, 
Ροριυιίατὶ (ητ ας τὸρτοῇ! ἴῃ Ρεἰο- 
“βοππηείμπι» ἰπ {π45 φυίψας νεθος 
ἀιςεογαπε ΡοΙ᾽ ααογαπι 4 ἰτιΠ1» 
Ατβεπίοπίες τοῖΐδ πϊαύίψας οὐο- 

. ἄϊας σοἸ]οσαπογαητν φμοπιδάπιο- 
ἄϊτιπι ΡοΓ οπλπς ΒΕ πὶ εἰπἴο ἀϊᾶς 

ταν ὦ αδεατ εγᾶτ. Νεσποη τλ}]}}ς ταϊσητα 
ἃ“ ἴπατεε. : Ἵ : 
Ὁ ρίακαε, ἡἹς ὉΧ εἰς για: ὁπ Πιπίπηα ντὸς οἤτητ, 

᾿εχξρεα ἴδροηετο, "Ιου ἱρῆκ 4π] ργαοἰατὸ ἔοσογαπς 
τες ἱτηροπάετο; (ξροηογο» πος οἴοραγο » (ἃ ΕΧ Α[ΠἸς 
{πὰ εχ αἱ. (κι Σ ἣν ἃ ΠΣ ἄρ [ἀπιοῖς π᾿ νίμπι ὃ .}}}. Θυὸά ἢ 
ς Αὐενετδα ᾷςε- ΞΟ  ὶ ἂν " Πρ 
ξεῖ,αυτ πη τα: ἐμηδοα τοογΓεῦ, ἁαιτ ΓΟΥΘ ἢ α15 {|- 

ἰὰπὶ τηίττογος γς ἔγα 115. ΟὈΓΙΠοΓοῦ πποιεη ἄλπι. Ρο- 
3 Ρεξυπίᾳ τηο0- ΚΠ νος ' ἀτάρ ζω, ΖΘΟΠΙΔ πὶ βιαπο 4]1ο5 ἴῃ νας, ΠΠΠ ἢ 

᾽ Ἤοιῖζος οἷαῇε δἀογίγοπτιν ντοΠ|» 
Ρτοριϊατίφαε οροϊτοεῖ, ρα Δ πὶ 

4 Ὑτίγεπιες οτἱά γογῖς Δηχογαητ Ἐχ πὰς ρεσιπία 
Κ«επζυπὴ νηᾶ οὐπὶ 

. ἢΠΠς σε χσίονρα, ὈΘΏΤΕΠῚ Ἔχεζὰ ογάίποπὶ “οΥ ποτ - 
[εροΠιοτύτ αὰοι- ἤπ|ὰ5. τυ Γσπιος υοταμπ 8 ἔσςο- 
Ὑμαηφ ἠδ δεμιύς ταῃτν οαπ {αἷς ρΓσέςἐεί5: αυλγαή 
ὃς ρταξοος {Π| ὨΠΠ]Δ ἔλ5 ογᾶῖ ἴῃ αἰϊαά αισαπαήι 
ἐδηῇβηρμονεήσ,  γτὶ ΤΙ οὐ π| ἐδ άςπι' ροξαπία.» Ὁ 

ἰά4οπη ρου σα απ, οριϊίογες, “Ἴπ 
Ἦϊβ σεηταπν ῃδαΐδι α| οἴαητ Α- 
τπεπίεπίες , οπὶ ἀπ Παπαρίητα 
Οογογτεπἤιι 4πᾶ: νοπούδης διι- 
ΧΙ » ργατεγπαιήραητος Ρεοροι- 
Πείαμη » ἐπὶ Δ[15. ποιπ μαι {Πππς 

ΠῚ, 0οϊϊε» ργατογ αἰ Ἰὰς οἰλάος αιας ἴπ- 
τ ουκβοαβρ υξς τυ]ογαπεν ἐρτο Π ἴῃ τοῦίαπα 9, Με- 
ἰο ροππείαπι ἱπ [ΠΟΠοη απα εἴτ 1 Τἀοοηΐοα λάοΥ- 
1115 σἔταπι παᾶαΐ- τ (πη τυτι πὰ ππυΓ5 ἐπι [ξ4Δ1π1; ται 

᾿ς Ρὰρ οἴδηῦ) ζν4- 1. ΕΣ Τοὺς 
ο γκρν ραμίο: «»εὸ ΠΟΠΊΪηΐ 5. νασαλτα. Βοττὸ ἱπ 

“57 

δα μᾶς εἴ ὃς. εἰγεὰ Ἰοςὶς εἴας σα πὶ ρα Πάϊο 
υαὔπιησο ἐγὰπ Ὧν ᾽ ἘΠῚ ΟΣ τανε ΝᾺ 

Π{πτρεγ ἐπ Βιαπάας, ΤΌ ἀἰς βίῥεδ, νἱν ϑραγιία 

τς Ῥαπεῖς Πιογαπι. ζΟ5 : ᾿ς» τὸ σορῃίτα » απ σοπτίιη) Ὁ αὐοϑόμϑρος, ἐξοηθᾳ γοῖς εν τῷ" “χωρίῳ μετεὶ. 
᾿ς γραίας Δύμ δεῖς ΔΙΙΧΙ]ΠΟ 15 αὶ ᾿πτι18 ογαης 
τορῖος αυοά τᾷ Εν: ; ὌΝ 
ἐπ δ ειήον ἁάμοηίς: Ρέας πηράϊιπι Ατῆς 
ἰλυιάατυς ϑρατῖς ΠΙοΠ ΠΙΠ ἐΧχεγοτ πηγῆς ΠΠάςαιιε 

ξαῖε ρείπνις. ἰπῖογ βἉΪΔταΠῚ» δύ αἀ τητος σο ΠΟΥ 1» 
1105 4υϊ ἔος ἰη “ Ὁ : ᾿ ῃ 
δε !δ ταήιταγήηε, 1π Ὑτδ 6 ἱγγαρίτ, δ Δίαιος Γποτιιπὶ 
εἰ αὶ ἰλυάς ἀξ- ἠη 1ρ{4 1πτρἕοΠηοης ἅτ {|| : ἐά πη; 
ἐξξὶϊ βισταῆς μος ἃ ρλτις οἴ ς ῬγΌρτοΥ ηυάίτοπυίτατξ 1π δεῖίο, Σογιαῇε Σ ᾿ νέες: 
«πεξ ταϊοήμρ, ε.Ἢ ΔΓΕ Οπγ65 αυ| δ. φἀ γί ἔτα- 
δ »Ῥταςίρυᾶ γῇ» αριἃ δραΐτατη Το] ]Διτάλτις εἴζ; 

ἐδεδυς ΠΑ Πομ δίος ἰπάς (ο]αότες ἀδίοτιητ: 
" 

οἷ 
“ϑριόντες δὲ ὠρωπῶν," τίω γάδ!) Ὁ πειόφι):- 
κήν Κϑυλϑυ νϑρέευ, ζω νέμογταὶ ὡρῶπίοι αἰϑη- 

γάϊων “ὑπο ήχϑοι, ἐδήωσὸμ. ἀφιώμδροι δὲ 
ἐς πέλοπόνησον » διελυθνσθιν κατοὶ πολάς 
ἕχα σοι. αα:γωρησὸμτων δὲ αὐτῶν, (Ὁ) αἰδη- 
γαῆοι "Φυλᾷχας καυτεφήσθωτο κουταὶ γἀῷ 

χαὶ Κόυτοὶ ϑδυλόλοσοιν, ὡς πῇ» δὴ ἔμελλον δχρὰ 

“ποὐτὸς “»( πολέλου φυλαξάν " κᾷὶ χίλια 
τάλαντα δἰσὴ ΟΜ ον τῇ ἀχροπόλᾷ γρημά- 

τῶν ἔδοξεν αὐζίς, “δξαίρετα ποιησεξυϑῥοις, 

Β χώεὶς γέαϑαι, καὶ μυὴ αἰα λοιῶ, " δλ᾽ Σπῦ 
ΤῊ ἄλλων πολεμεῖν " ζωὼ δὲ τὶς ἐϊπη ἢ ἔχι- 

ψιφίσῃ χινῷ τὰ χρήματα Ὡαῦταῦ ἐς ὧλ-. 
λό τι νἀ μὴ Ἷ) πολέμιοι νη τὴ φρατῳ; 

Ἐχιπλέωσι τῇ πολ, καὶ δέῃ ἀμιῶϑαοϑαι; 

ϑαίνα ον" τω ζημίαν ἐπέθεντο. 'τεληρᾷς τε 

ἔτ᾽ αὐξὖἝμἅἉ ἐξαιρέτους ἐκουτον ἐποιήδθιυτο 

χιοοταὶ τὸν οἰὐγιαυ τὸν ἔκοιςον (ΕΣ βελτίςας, χα) 

τδονεοίρχοις αὐταῖς" ὧν μὴ γοῆοϑαί μυνδε- 
“μιᾷ ἐς θη ὸ τί ἢ μετα μ᾽ γουμάτων «ἰδὲ 

Ο τῷ αὐτῇ χινδυωύου, ἀὸ δέῃ. ( ογ ὧν ταὺς 

ἑκατὸν γαῦσι πξὶ πίελοποννησον αἰϑζωϑαϊοι; 

χαὶ κερκυραδοὶ με τ᾿ αὐδῦν, πὲντήκοντα ναυσὶ 

αὐδϑσξεξουϑηκϑτές, χαὶ Ὄην οἱ τινὲς μ᾽ ἐκεῖ 

ξυμμάχων γα τε ἐκοιχϑιου τὐξάπλέογ-- 

“ἐς, καὶ ἐς μιεθώνζωον τὴς λφκωνιχῆς στθ-- 

βαντες, τω τείχη “ασροσέξ αλονῦντι αἰοϑενῷ, 

ἶ καὶ αὐ, ϑρωττων Οξκ, «εὐγόντων.- ἔτυχε ̓ δὲ 

«ὐδὶ τοῖς γωσφες τούτοις Βεφσίδως ὁ ἐλ" 
λιδὸς, αὐήὴρ «σαρτι της, φρϑυραὶ ἔχων" καὶ 

ὁπλιυὴμ ἑκατὸν. " Δἰφδρα κῶν δὲ ὁ Μ 

ἀϑίουαιων φρατόπτεδὸν ἐσκεδαισχκένον κοι-- 
“πὸ πίω χώραν, χα! αὐδὲς τὸ τέρχος ἢς- 

ἡράμνϑμον, ἐςπίπη4 ἐς πίω μεθωνζῳ ; χαὶ 

ὀλίλϑες τίνας ὃν τὴ ἐσδρομῆ “Σὐτολέσεις 
“δι θ᾽ ἑαυτοιῖ, τίωώπε πόλιν᾽ αὐθκεποίησε, 
ἡ καὶ σὺ τούτου τῷ τολιμυήμιουτος πορῶῷτος 
ΤῊ κατὰ τὸν πόλεμον ἐπίηνέγι ὧν ἀσαΐρτη, 
(ὦ δὲ ἀϑιωῶοι," Ὡβαντες “ϑδέπλέον» 

“-." 
Ἢ 

ἄ---Ἐξαίρετα 1 ἡποκεκρυᾶμα. β΄ Αλν 
Χπὸ ΔΝ ϑἤων πολεμεῖν ται λαύτων δηλο-- 
γόη, 7. Ἑςάριόπ] εἰς ἀλλίω χρείαν 

πορφιγμιαίτωγ. δ Νυΐτη ορατῷ )δηλο- 
γόπι ὡς μεγάλου κινδαύου κρεμα ϑῥου.οὐ 
δ αἱ ναυτυιᾳᾷῇ ςρατῷ οἱ λακεδαμμόνιοι ἐ- 
σίξαλοῦ εἰς τίω ἀπ ηοὴν δῷ τὶν πειραιῶ, 

΄“»- 

«λεσει πολλῶν. 

εἰ μὴ κατὰ κράτος "δὴ ἐνίχαν τῷ πεζώτοις 
ϑίωαΐοις. οὗτοι γὺ κοίτα γώ λαασον πολὺ 
ϑρεῖχον ΦΩ͂ λακώνων ὧν τῇ ναυμωχᾳ. 
ε Τρολήρεις τε μετ᾽ αὐ δ ὥταλαύ-. 
των ζ Καὶ αὐϑρώπων οὐκ ὠϑνόγτων] 

ἡ Περὶ πειὶ χώροις 

τούτοις 1 τὴξ μιυϑώνης. 868. Διαδρα-. 

«κων αὐτὶ τῇ, δὶ μυέσου αὐ δίῃ" δῥαμίών. 
, Περμεποίησδὲν 1 ἐφύλαξε. κχ Καὶ 
πὸ τούτου] ὑπὸ αύτης τὴς ὁρμῆς. 

λ Αραντες παρέπλεὸν 1 - ἄραντες, κυὸ 

ῥίως 55) ϑαλάονς ἔρητω ἔσι οἱ ὅτε κρη 
ὅγι γῆς. Ι Ἀϑ 

2 φυλαῦ 

κοὲς 



Ἀ “ἀν, 
25 λώκπ 

δχιονίας 

ἰϊξ ΗΝ ΟΠ» Ὁ 
ἃ Ὅ...9ϑὃὉ6. ἐῶ ἃ 

ψαὶ οόντες "πὴς ἡλείας ἐς φφαν ἐδῴοιω τίν Ἀ 

γάο Ὀχὶ δυοήμερας. ᾧ συϑοσξορονσθμς 

δ μ ἐκ, τῆς κοίλης Ἡλιδὸς ποία κοσίοις »9- 

»γάϑας, ἃ “ἣν αὐτόθεν" ἐκ τῆς περλοικίδὸς 
ἠλείων, μαΐχη ἐχρ οἰτηῷ,. αὐέμου ὃ) κὠτιόντος 

μεγάλε, χε μα ζόμϑροι ἐν αλιυϑύῳ χωείω, 

Φ αϑὺ πολλοὶ ἐπεξησὸμ Ὠχι ναὸς, χαὶ 

«ἰξιεέπκεον τ: ἤϑυν καλέυϑυον Ἢ ἄκραν ἐς 

Τ ὦ τῇ φέα λιμϑμα" οἱ δ΄ μεοσηνίοι “ὼ 

τούτω δὶς θογοι τινὲς οἱ δυιυ ἰνϑμοι ἐχτξῦ- 

γαι,Κτ' γὼ χωρήσθμτες, "1 φῴαι αἱρϑσι.ὺ 
ὕξερον αἱ τε νῆες «ἰθυπλκϑύσασαι ἀἰα λαμ- 

(αύϑσιν ἀΐεις, " ὀξαναγϑντα, ἐκ λιπόντες 

φέαν- χαὴ ΟΜ ἠλείων καὶ πολλὴ ἠδὲ φρατια 

πὐξοσεξεξοννκά, πἰρδαπλϑυσὸρτες δὲ οἱ 

αἰϑηναῖοι ἐχὶ ἄλλα χωεία, ἐδιήοωυ. δ᾿ Ὑπὸ 

δὲ τὸν αὐτὸν “χρόνον τῦτον (Ὁ ἀϑιωυαῖοι πεῖ: 

αἰχοντα γαὺς ἐξέπεμψαν «ἰδὶ τίω λοχρί- 

δὰ ,χαὴ δ οίας ὧμα φυλακήν. ἐφρα τηγέ 

δὲ αὐ ὙὝὌ Κ λεόπομπος ὁ Κὶλάφνίου" χαὶ ξἰστο" 

(ασῴς ποινσαμϑμος, τῆς πε τἰραϑαλαο- 

σίου ἔςιν ἃ ἐ διύωσε, αὶ εϑροόγιον εἴλεν" ὁμι7-- 

εοις τε ἔλαξεν αὐ, χαὶ εἰν αἀλώπη τοις 

βουϑησθμζᾷς λοχρὼν μαχῆ ἐκρᾳτησεν, 

4 Αγέφησθμ δὲ χαὶ αἰγινητας ταῦ. ἀυτω δε ρά 

πιτω ἐδ αἰγίνες ἀϑυναῖοι͵ αὐτοιζ τε ὁ παῦ- 

δὰς χα γωνάχᾳς, " Ἐχιιαλέσομτες οὐχ 

ἄχιςα πῷ πολέμου σφίϑιν αἰτίοις εἶναι. χαὶ 

τί αἰγιναν ἀστραλέφεσον ἐφάψετ» τῇ πε-- 

λοπονγήσῳ ἐπχικειυϑρζω, αὐτὴῇν΄ πέμιψαν- 

(ἐποίκοις, ἔχῳ " κὴ ὀξέπεμεψαν ὕζερον 
οὐ πολλῷ ἐς αὐτέων τοι ὀϊκητορφις. "κπε 

σοῦσι δὲ τοῖς αἰγινήταις (Ὡ) λακεδαιμόνιοι 

ἔδοσὸρ δυρέαν οἰκεῖν, καὶ τίω γἀῶ γέμε- 

ε3α;), χα τα τε αὶ ἀϑίωναϊων “λ] οἰ Φορον,χοὴ 

ὅτι σφῶν" δῥερλέται ἡσὸμ “ «ἱσσὺ ( σή: 
σμὸν, χαὴ ΣΆ εἱλώτων πίοὺ ἐπὸμ ἀςασιν. καὶ 

δὲ ϑυρεάτις γῆ, ̓ μεϑοεία, τὴς “δἰ ργείας χαὶ 

.“ 

“λακωγιχῆς δεν ἐπὶ θείλᾳασαν ἵκαϑηκου-, 

σικυζρὴ (ἄγ νϑὲ αὐ δ" ἐν ὗϑα ἀκυσὸρ (ὦ 
σὴ ἐασωρυσὸρμ κατὰ τίωὐ ἀλλίωυ ἑπιάδα, 

ἃς ἥαππὶ ΡΕΐαπι Εἰϊά 5 νυ οι Δεν τν 

μα Περι δἰ διὸ ρορυϊλτι ἔπητ: "δ. δά 4. Ἐὲ τεεζευίος 
δ μὰς ὅν Ν Στῆς εἰςξξος αὺὐϊ αυχὶ 

Ῥγοίδεη ἀλη Ψίπι νοπίοπτοὺ ἢ ΕΧ γ0 γοποίαην οὰ 

φορά ἢ θεῖς ΕΠ Σ τγεσξηῖος ἔργὲς σαύα ΕἸΤᾶς, λα 6- 

οἷος νἱτὸς» δὲ εχ βπιεῖπης ἹΠππς πὴ “ὦ ϑεέμ: 
ΕἸοοσαΙτ, ΔΒοΘ» Ραρηα ἰηῖτα νἱεὲ- ΣΤ ΡΩΝ Ὁ ἑαρά- Ὁ 

ταμῖ. (ατογὴ πὶ οχοσῖο ρθη βοβηεσι Ἐϑάενε νης 
νοῦτο » Πυσπλ' τοπιροίϊατε ἰλϑελ- Σ Ὁ μ κϑαπεος 
τόσα ἰῇ ἰοζο βοσίι δαζεῆτε, αυὸά ρέχοϊρυὰ 
πναϊτὶ υίάςι σοπίδοπῇν παυίδιι5 δεῖν ἌΜΕ εἰς 
ργατογαοδι! ργουποητοσίαπι σά ἐμήν τ ΩΣ 

ἀϊείταγ ῬΙῖς ᾽πὶ ροστίσι αὶ οἱ ἠπ Ῥεϊοροηπεοίο δἀ- ᾿ 
ῬΒΐα νοποίιητ: ᾿ΠΤΟΓΙΠῚ ὑϑὺ το ρααίον τοποζὲ; 

(ὅπὶϊ » 8.Πὶ πϑηπαὶ αὶ σομίζοη- 
ἄοτς πασὲς ποσυϊείλης,» τοῦγο τὶ 
ΡΓοίΘῚ ἰὔποῖε , ΡΒίαπι ἐχρι- 
σηδγθητ: ροϊϊοΐαας ἴῃ Ὠλίιε5 αι: 
οἰτοιμῖθαης γος ορτὶ ἴαητ. Ατατῖς 
{Πππεν τεμϑα ΡΒ ϊα ( πναΐτα ἐπ ἢ 
ἰατὶ παπὰς Εἰςοτά νεηϊοθαῖ δυχὶ- 
Ἰϊο) παιήσαπτος ΑἸ πε θη 685. αἰϊα. 
εἰγοὰ ἰοφα ρορυμαραηταγ. ΦΡοῦ 
ἐάοπι τεπηρι5 ΑἸβομιοηζο. τ 
βίητα παθοὸρ πλϊογαης ντ Οὔ ΓΟ ΠΕ 
Τιοεγίάςπη, Πηγύϊαας Ευδα ἀπλτὰ: Ὁ 

Ὁ τατοεπτύσράαος ΟἸσοροσαρὸ ΟἸ πἰαΣ 
Μίϊο: ααὶ ἐρτοίδης ἐπὶ τοῦγαγα 9 οη- 
0} Ἰοςα ναβῖατ, ΓἬ οἰ ΠῈ σαρίτ) 
οὐῇάος Π]Πης ἀςοϊρίτ : ἀρὰ ΑἸορεη 
4] εχ ΤΟοΥί5 δαχ ]απι ἔεγοθαιητ» 
εδηλῆο ςοτταπλίης “ἀρετάς. 414 ς ᾿ 
ἐχάοπι αἴατο ΑΕρίπεῖας εαπὶ 11- ἀξ δ νη 
Βοίῖς. νχοτιδύίαιις ὃ {ςἀϊϊσις {π|5 
εἰσεογαητ ΑἸπεηιοηίο5 » ΟΧΡΓΟ- 
δύατα νεῖ ργαοίρια εἰς ΒΟΠῚ σαῖρα: 
ϑασαν Ῥταίουτίπι ττῖ5. ἔογε νἱ- πον αλρν 
ἀογεταῦς ΔΕρίπαπι ντίαις Ῥεῖο- εεϑῆς 
Ροήπείο. οδιηύχίατη τολεγο» {πὸ- 

Γ) γαην οοϊοηία {Ππς γα : Ῥσοας. προ μΝ ἡ 
πὸ ἴτὰ πλαΐτο ρὸβ τα εἴς, Π- 
Ἰὶς εἰοδις Ρεϊοροππεπίος » τα ΑΞ 
τῆοποἤαη, οὐο » τῦπη ἄς (ς Βοπε 
ΠΟΤ εις. δὲ τογγαπηοῖιβ. τεηροσέ 
8. (σι ο]ο , ΤΉγγεαδηι ἰποό- ς Ὑεπιβοτο τοδ εἶ 
ἰοπάληιν δὲ οἶμις αρτατη ὁ ςοϊοπ ἄππη "Ποηὶς Ἠεϊοταγά, 
ἀοάογαητ » 4ιὶ ἀροῦ Ασρίσαην ας ἡ Ἐοβδεπάμαι, 
Ἰ,λεοπίςαμη ἀἰαϊάϊτ, δά τη ὩΣ 
ἀπε ρεστίπροης: “ νθὶ λά ̓ος τεπη:- ἐπρλ δα ἀν ἐὺ 
Ῥιι5. σοῦ Πλ ΠΟΠΉΜ]}} Ἠαρίταπί, δίταπογαις Βῖον, 
βατοῦῖ ρεΥ Ογαοίαπι ἀππρατὶ {ππς. “τον, 656: " 

ἃ “Τῆς ἐλείας 7 ῥ δύο διήρητο ἡ ἦλις εἰς 
ἐρενἱω ἃ κοίλίω: (ὁ Ἐχ ᾧ αἰδιοικίδος 
ἢ πἰΈκχώρου, . Ὑ Οἱ Κὶ μιεοσήνιοι} οἱ ἐν 

γᾳυπάκζῳ δηλονότι. δ᾽ Ἐν τούτῳ ἡτώ κα!- 
ἐ"; « Ἐσυξιῶαι 751 τιναῦς. ζ Τίω 
Φειαὶ αἱρϑσ᾽ 1 τίω πόλιν αὐτίω πυρ)οῦσι. 

ἡ ΑΑνέςηστω δὲ Ἰ μιετῴκισαν, δ τὸ δύνοις 
τῷ πῆς Σακεδοίμονίοις- 

σάντες 7 ἐἶκα λέσαντες αὐτοῖς Τὸ πολέμου 
μώχικα, αἰτίοις τῇ. ͵ Πέμψαϊτας ἐποί- 

κοι, Ἰάποῖκοι μϑὺ, οἱ ἐν ἐρήμω πόπῳ πημίπός- 

μᾶμφι οἰκῆσαι" ἔποικοι δὲ νοἱ εἰς πόλεις, 
. 

ὥασερ νωῦ. κ᾿ Ἐκπεσοῦσί δὲ Ἰὐξορκεϑδεῖο, 
ν᾿ Εὐβγέέαι ἡστίν Ἴ συβιμαχήσαντες ἴσως 
αὐτοῖς οἱ αἰγινἥται. μὲ Ὑπὸ τὸν σφσμεὺν} 

ἈΦ τὸν καιρόν. ν᾿ Μεϑορία Ἰκιξσν., 
ἕξ Καϑήκουσα 1 αβοατεινοιδῥύη, ὁ Ἔγ᾽ 
ζαῦϑε )ὸν ̓ ϑυρεοίτι ν᾽ γῇ. , 

8 Ἐπικαλέ- 



ΓΙΒΕᾺ ΕΟΝΝΟΝ 8: ; 
Δα στα Ἀιδρυρνουμδιίᾳ κε Ἑαάεπὶ ἀάσηιε αἰῆαϊς φαἰοηάϊς Ια- 

μιατίθιι5», δος ο(ὲ ἱμξονζμηο (χο (Ο]ὰ πὶ 
τεπηρούς ογοάτιτ ρος οοητίηβε- 

ΐ ἡ »ε Ὁ ἀοίκεῖε, ροϊὲ ΠἙ πχουίἀϊοπη, 
Ὁ δεν ζὐρίεος ΠΟΗΙ νο βοιτβι ουῦνν {{ς]115: 
ῃ Ὃ ΠΑ εν ΤΣ τυττάταας κ ὲ στα ἐπ (Ο]Ἰάλτα ἰρο-. 
ξιδίας. ἰαπάταδ. Εἰοπὶ τς "Ρίζας οἵ Ρεν φαμἀεη 
γε ΚΑνα τ᾿ ἐρᾷ ηιοαας, ̓φίϊλτοηι ΝΥπιρβοάογαμπι 
ἥπὴν δι ΑΒ δεχίτοῃ, Ργιβεὶ βένωνν, ΤΉ ρα ἃ- 
1 κραζογησεα, Ρυά δἰταίσοη οτος ΥἱΓΠΊ δαϊο- 

τίτατίς » μη. 'Ῥίο Βοῖξε ργίις μα- 
ὁ Ἠοίρίτεπι ὃ. α- ᾿μογαητνῖδὶ ἢ Θοπ οἰ Παπιοζιητ, ἀο- 
Βυετα, “ Ἡϑοδι ςοὐβαςγάητιο: γοϊξητος ΡεΓ51{4]- 
Μυναίονν ἀπείρως ΟΘῊ ΠσΟΠΓΓΔΉΟΓς στη Τοῖς ΤΉτα- 
κῶς ἀμμυσ. ο τορο [οοἰοτατοπη, Ηὶς διιτοπὶ 
ΤΑ, ΕΝ ΤᾺ 

Τοτγος 5 τα] οὶ ῬΆτοΓ» ταλρηπι Ο- 
ἀιγῶγαπι το πὶ ΡΥ πγας ἐχο]:- 
484 ΤΗγλςία πᾶ Ι τοάάτάϊτ. μα ΠῚ 
Βοπᾶ βατς Τβιάσαπι {αἱ Ἰυτῖς εἴτ, 

4 ες Τετος 1 ἀι 1116 ΤΓοΟ {ΠΠ] αττίποι αι] Ργο- 
Ὑἰ]ὰ ργορίπαυῖτα- 
τὸ ςοηίβδευς ἐταῖ ΟΠ ΟΠ ΡΑη ἀἰοηΐς βίη εχ ΑἸ οηΪς 
ὁμαὶ {|| Τότε ἀμιχὶς γχοζοπη: ἤσαας οΧ ολάοπι 
ΡΟ ΉΡὸ ΤΉτδεὶδ ὀχείτοσε, δἰηυϊάοπι 

Τογοιις Δα] ΔῈ γερίομενι εἰμι, τοῦτα 
αιᾶ: πῆς ῬΒοεῖς νοοδτα οἷηςο- 
1υἱτ» τὰπο ἃ ΤἈχαςίδιις Βαθίτα- 

εν εἰ, τα βενείννε, τάτη, (( υ ἴῃι ταῦτα “ξοσπιίμα: ἕλοῖ τ᾿ 
454) μπα μόρον γγῃς ἢ] οἰγοα ΠΥ ἐστι: ἐμά 
ροοία,. ΓΥσρηα Ὁ - 
ρων ,(- δὲ ἃ τσ τὶς ροεταγατη ἢ ἴῃ Θοπηπγο- 

ὕπιάς πηροΐ. 

ἀμμα βύνον. τηοσαηάα ἰπίοίμα » δυΐς ΠὨλυΐίας 
οἀρόψε κυλα ςοἰεθγαταν, Ἐξ ογοάιθης οἷ Ραη- 
Ἤϊαῳ, Ὀαυΐίας ἢως ἀϊοπεηι» ταητι]ο ἰοςὶ ᾿πτογι 4110 
- ἡ βοοπισριο ἀΠλητοπ, αβπίτάτοτα οχ ΕΠ ρτο- 
κα γαάα» (ἐν. ῬΊΟΓ ΔΕΙΧ ]ἰαὰ πχατιθαπι πγδ] αἰ Πρ, 
᾿" “ται Θ΄μύα: Πλτη ΘΔ ΠῚ απ: τοῦ ἀϊοΥ ΠῚ [τ οτος 
ἐξ μὴν ὧ νίχαε δά Ο ἀγγίας ἀϊξατοι.) Ατ Το- 
“νήρῃ7δ ἐρεάιδείε Γο5» Ὡς ποηιεῃ αὐδάοηι Παδοῆς 
4, Θ᾽ δαυλιαὶ ἰάςῃγ» δ τορῃππι Ὁ ἀγγίαγαπι νἱ 
μετ ον! δ γε0 γα 

ονα ταῖσει Αἰποπίεηο5 ἴῃ (οοἰοζατοπι 
πα Τα μέλανα » ἐ- αἰς᾽αογαῃτ, σαρίοητος ροῦ πππς ΠΡῚ 
“βαννϑοιαη σκόση, ἃς ἴσοι ἴῃ ΤΉγαςία 8. Ὀογάϊοοδῃι 
4 ΚῪεὶ, Ῥτίπνυς τεσ κα 
Ῥοτοης Οἀιγᾷ- " σοπτραγαζο, Οσηι νος Αἰμο- 
ταπη βαῖτ, ηΔ5 ΝΥ πιρμοάοτιις, δὲ [0 οἰοζλτοπα 
ὁ ΣῪεὶν Λἀϊύβετε, ς τΑ] ος »παηάφεο ἐς» ὃς ΑΠ αὶ οἰ- 

πεῖ Αἰβμοηίϊοηίςτη ἔσοίς» ποπιίης 
δαάοσι : ὃς δε πὶ πποά εἴας 
πὶ ΤΗγδοία, ἀπο υτυγιιπι {ε γεςο- 
Ρἷτ» Ρεγίιαίο δίτα!ος δά τηϊττεμ 4λς 

ἀπό 
Α σελέμϑμω 

(ὡς ὡρκῦρ κα μόνον δοκεῖ ἰῷ ββεῖδω δυωα- 
τὸν) ὁ ὁ ἥλιος ἐξέλιπε κμᾷ ̓μεδημθοίαν, χα 
πάλιν αὐεπληρωνι, νόνδιοςι μιζιυοήδης, 
ᾧ αἰςέρων τινων φα φανώτων. {Καὶ ὧν τῷ 
αὐτῷ ερά Νυυμφόδωρον τὸν ΓΙυϑεω, αἴδρα 
ἀπ ριπωββε εἶχε τίω ἀδελφὼ “Σιτείλ- 
χής, δουυαμῦμον '» αὐτῷ μέγα, οἱ ἀνη- 
γαῖοι, πσξότερον πολέμιον γδμίξοντες, ὦ σο9 
ξέενον ἐποιήσσλμτο, χα ̓εετεπέμψαντο" βου- 

Β λόμϑροι Σιτάλκην" σφίσι ζὸ Τυρεωθρα- 
ἕν βασιλέα ξύμμαχον δλνέοϑαι. δδὲ Τή- 
μ οὗτος, ὃ τῷ Σιτάλχου πατὴρ, τοῦ Σ τὸς 
᾿ὖδρῦσαις πίω μεγάλξω βασιλείαν ϑῆτς- 
πλε ον τῆς ὀδὲρ εϑραχη ἐ ἐποίῃσε-πολὺ γὰρ 

Μέρος χα ἢ αὐτονομιν 21 εϑρᾳχδι." Τηρεῖ 
δέπῳ Πόκρζωυ πίω ΓΙ αν δίονος ὠπτ' » δ 
γεν ὐτι γωυαϊκα, ᾿πελδῆκε ὁ Τήρης οὐ- 
τὸς σον." σγ εξ τῆς αὐτὴς εϑρακης ἐγίοον-- 

το Σλλ᾿ ὁ »ϑὺ ον δευλίᾳ ὁ φωχίδος γιω 
Ὁ Ἢ ΠΆΛΗ ἘΓηράς φ, χει, τε «ἰασὸ 
ϑρᾳδι οἰκουνϑμης" (ἐ “ μένε. ὃ «ἰῷ 
τὸν αἱ γοντοῖϑαν ἐν τὴ "2 ζυτη ἐτξαξαν. 
πολλοῖς δὲ καὶ ὌΣ Ὦ ποι» Μ᾽ ον ἀηδόνος μφήμιῳ 
δωυλίιας κὶ ὄργις ἐπτωγόμαιςαι. εἰκὸς δὲ χαὶ ̓ 
κῆδὸς Γ' ανδίονα, Σιων α οἷ, τῆς θυγατρὸς 
ἥ δα τοσούτου, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ. τῇ. σοὺς ὠλ- 

λήλοις, μᾶλλον ἢ ἘΣ πολλῷ» ἡρμρῶν ἐς ὁ- 
δρύσας ὁδοῦ. ) Τήρης δὲ οὐτε τὸ αὐτὸ ὄνομα 
ἔχων, βασιλάϊς τε ποοῷτος οὐ κράτει ὁ- 

ΡηπγαΣ ἄορι οἴξ, (υαΐμς βέλη 5ι- τὴ δρυσῶν ἐλμεν. 7 οὗ δὴ ὄντα ῷ Σιτάλκζν 

Φ αἰνϑίωυαῖοι ξύμμαχον ἐποιήσδμτο, βὼ- 

λόμϑροι. σφίσι" χὰ ἔπι εϑρᾳᾷκης χϑεία χαὶ 

Ρερδίκχω “ ξωνελεῖν αὐτὸν. ἐλθὼν τεές 
Ὡς ἀϑίωούας ὁ ΝΝυμφοόδωρος τίο τε πᾷ 

Σιταλχϑου ξυμμαχίαν ἐποίησε, Ἶ Σαἰδὸ- 
χϑυ (δὴ υἱὸ ἡον αὐτο," ἰϑέωυ αἶον.τὸν πε Ἐχΐθρα- 

χης πόλεμον ὃ αὐ εδέχεν καταλυύσψ. 

πείσην γ5»» Σιτάλκξυ πέμπειν φρατίαὶ 

π᾿ Οὔ δὴ ὄντα 1 ὅπου. ὡ τὰ δηὶ ἃ Τὸν Πύϑεω] ὁ Πύϑης, τὰ ΤΙύϑεω, ἰω-- 
γικῶς. β'ὶ Σιπίλκυς βαστελϑὺς ϑρά-ἰ 
κης. Ὑ Ῥαρ᾽ ἀυτῳ] τῷ Σιτάλκῃ. 

Πρόξενον] φίλον. ε Σφίσ ] τῦῖς 
ἀϑίωαίοις. ζ Τὸν Τήρεω] Τήρής, 

Τήρεω. η Οδρύσαςς 1 ὁδρύσαι, ἔϑνος 
βρακῶν. 86. Αὐτόνομον } ἰδίοις νόμοις 
χρώμδμόν. , Τηρέϊ δὲ τῷ πρόκνίω τίω 
Τιαι δέον 11 φέον ὅτι ὀΐαῦϑα μόνον μῶλον 

"εἰ σεέγᾷ ὧν Ἢ συγγραφῇ " καὶ “τιν δεςοί-- 
ζων. κ Οὐδὲ τῇ τῆς αὐτῆς ϑράκας } εἰς 

ἴω αὐτὲν καὶ ἕνα τόπον τς ϑράκης- 

λ Αὐ ὁ μῶν } ὁ Τηρδὺς ὁ αῤγαῖος. 

μ' Τὸ «ἴϑὸὶτὸν ττὺν 1 τον τινὲς τυ λον 
καλοῦσιν, Κὶ Ἐν ἀηδόνος μνήμῃ 7}. 
ἡ ὶ τῇ »μιαμνημδῴοι τῆς «ἰνδόνος τῷ ὀρνίοὺ. 
ξ Διὰ τόσον 1 δὲ ὀλίγου ἡατύμαπς. 
ο Τὶ αὐὴ ὄνομα; ἔχων 1 ἢ Τηρέως!' 

ϑιάκης χωρία] χαλκιδέας. βοήδιαίοις. 
σ Ξωυελν Ἰαερασοιήσεοϑαρ. τ Καὶ 

Σαΐδοκον τὸν ἰὸν ἀυτέ ἢ τὸν ιἰὲν πιό Σι- 
τάλκου᾽ ἵνα λοιπὸν ὡς ὑαῖῷ πωτοίδος ἀ-- 
γϑνίζητω. ν Αϑίωαϊον] αἰ ϑίωαίων. 
πολ  τίω ἐποίησιγ, Φ Ὑπέχι } ὁ- 
πέρατος 



ἰ2ὸ 

ὃρα χίαν οἰγηναίοις πίων τε "Ὃ  πελία τῶν. 

ἢ "ξεωεξίξαδε δὲ ἡ μὖν Περδικχὸρ «οἷς ἃ δη- 

γαίοις, ὦ γρμᾶω αὑτῳ ἔπεισεν διύτοδοιδαι. 

ξιωερρατευσέ τ᾿ ἰθὺς Περδέκχας, Ἐχὶ 

ΦΟΡᾺ μετ᾿ ἀϑίωαιων,ὼ Φορμεζονος, 

τῶ «ϑὲὶ Σιτάλκης τε ὁ ὁ Τήρεω, θρα δὲν ζά- 

τας ξύμμανν» ς ἐλῥετο αἰϑηγαίοις, ὦ ΑἼΩΣ 

᾿ δίκχας ὁ Αλεξαδρν, μακιλίων βασιλάς. 

οἱ δὴ οὖν ταῖς ἑκατὸν γαυσὶν ἀἰξϑηναῖοι, ἔτι ὃγ--. 

τες κὐξὶ πελοποννηδον, ἡσύλιόν τε χϑρανθίων 

βϑῦσιν ἀκαρνανῶν μένοις ἥξω γἀξζ ᾧ πολὶν 

γέμεοϑαι ὦ ἀἱ ἀξακον ἧς Εὐεύργς ἐτυραίνᾳ, 

λαβόντες! πὰ ἐκξάτος, ἡ ̓ ὀξελοισιλμέες 

ἀὐτὸν, τὸ χϑέίον ἐς Έ ξυμμαχίαν ασϑεσέ- 

ποιήσθρτο. Ἐχί τε κλεφαλκνίωυΐαν τίω γῆσον 

ἀρεϑεπιλθύσθμτες ς ᾿αὐξοσυγαϑηο αἰδυ 

ἐμαῖχν.: χεϊ τοὶ δὲ ἡ χεφαλλζευία κν δ ἀκαρ- 

βανίαν ἡ λϑυ καὐδαὶ τιτραπολις οὖσα, παλ- 

λῆς, χραιοι, "σα οι, ενώ. ὅπου χα 

οὐ πολλῷ αὐεγώρησθμ αἱ νῆες ἐς ΟΣ ἀγ»- Ὁ Κ 

γας. {Περὶ δὲ "ἐφλυνόπωρον εις τούς 

ἥου, εἰ ϑίωαϊοι πλοδυμεὶ, «τοὶ ὁ (Ὁ κμέ- 

ἀοιχϑι, ἐσεξα λον ἐς ἼΣΑΙ Ἃ Πεέ.- 

χλέοις τί Ξαϑδυτσν» φρατη)ϑεῶτος. ᾧ (ὦ 
ὐξὶ πελο-ποννησον αἰδίωυαῦοι εἰν τεῆς" ἔχοις 

τὸνναυσὶν(" ἔτυγον Τὸ ἥδ ὦ αὐγίνη ὀπες) 

ἐπ᾽ οἴκου αὐαχομιζορϑροι, ὡς ἤοϑοντο "ὺς 

. ΠΠΠ|5 πδὰὶ εἴθ ἴῃ 1 ἮΡ 
πολιόμά αἰξοῦσι, ὰ δα διδδάσι παλι- 8 

τὴν δύ δι δὲξ Η181 
Α Ατπεοαϊοηῆθιις ςορίας ΤΗΐαοι πὶ 

οσυϊτυην,ςἰ ροϊτοτύσηαας. (ομποὶ- 
Ἰἰαϊῆς εἰς οὐἱὰπ Ρεγάϊ σάπια, εἰράα: 

δὲν δά ΤΒογηΐοη ἡ] τοάάς ἶ 

Ργοτίηι Αἴας 
ἰοπὶ ἵπῃ 115 αὐ- Ἧ 
οἰ. [τὰ ςι- ἐρρῦν. τὰς 

ς Ὑ ἐς, Ὧδ. ς τ 
α Τατάσαμυ, 1: 

τοῦ δ εἠρορομδο ΤΟΣ» ἔχδις. σας 
Αὐποπίοη δος ρου ὑγυαρ ὅι- τς 
τβοπίοηίος ἃ οὐπὶ “κὶ 

ροπηοίο 

δες ναιβδαηεα, δοϊίοι Οἱ 
τβϊογασπί ορριάιίπι ΡΟῚ 
τἰραογαῃ 

ΠΣ τς ἦν ἐμ τ: 
ζρτλιη; Εσατ ὁ τγτᾶμηο οἰοόϊου, 
ἴῃ Ἰοοἰοτατοιπ αἰοίαὀγαπτιδι ἴῃ Ος- Γ 
Ῥβα!εοίαην ἰπίι!απι νοϊβολητο,, 
εἰεζα γον τρεαναν τὰ εξ 
ἀυτοιν ΟρΡΠΑΙΠομία ὦ 
ν δι Ἐοιιδα ἀξ, χα τοῦ μα θοης 

τος; αἰ ξίος, Ογδιτισς, ϑατηαος, 
ς Ῥίοηκος. Νεξηταϊτο ροϊε γοπεγίς 
“(πὶ Αὐπέμπας πδιιὸβ. 4 δῦ Πυΐυς 

αἰξαϊῖξ αατατη ιν, Αἰ ἐπ οπίξβοιιπλὉ 
ἸΏ (ΟΠ 5, ἄϊιος Ραεὶς Χληιδιρρὶ 4 Ἰἤηφαϊιπίς. 

Νϊο, " Ῥορα]αγῖτοῦ ἱπουσῇοπ 
ςογαπτ ́ ῃ ἘΠῊΝ ἐραγῖσαν 
υἱ Ρεϊοροπῆ οἰ 
Ἢ το βατικανς ομς ρα 
ΑΕ ριπᾶ ἜΝ Ἰᾶ ἐταπτ) ἃ 
τοητου να σξεροσιμλεν 
υὐτάτοην 1η  ὀχροάίοης εἴ Με- 

᾿ : δὶ Ροῤιυῇ Ὁ. 

ἐς- ὀ ΜΕ ΓΉ ΧΟ. 

ἐκ, τῆς πολεὼς πϑυτρατῆς φ» μιεγαφίς 

ὀγᾷς,  χλ δα αὐτοιὶ, ᾷ ξιωεμίς 

ζϑησο. φραπόπεδὸν τε μεν δὲ πϑτο ἀ- Ὁ 

ΕἾ αὐθέωυα ων ἐλρετ, ᾿ ἀκμαζούσης 

. ἔτι τῆς “πόλεως, "ὸ οὐπὼ νεγοσρικι ας: ΡΨ 

λων ΝΣ ὁηλὴμ οἕχ ἐλαίότοις ἧσὸρν αὐτὶ 

ἀϑίωαϊοι χρεὶς δὲ αφηδῖς Φὼ ποῖϊιδαία 

τερχίλιοι ἡσὸμ. μέτοικοι δὲ ξιωωεσέξαλον 

σέκ ἐλάσσοις τεισ᾿ χίλιων ὁπλιμ, χωεὶς 

δὲ, ὁ Φλος ὃ ὅμιλος ψιλῶν σῴκ ὀλίγος. διηὼ- 

σόμτες δὲ" (αὶ πολχαὶ τῆς γὴς,αὐεγωρησθρ. 

βΑτατη, ἐἄξοτοτο [ϊπις οανίι; οοπή- ὁ Δά του παυίξ Ὰ 
παἰχτὶ ἔπητ. 48} πηαχίπγας οχτιτίς ἐνης ἥάφις ἦν 
ὁ ξολέξιις Αἰβεηίοπβαπη ΟΧΟΓΟΙτα5, 4. Κείν 1π γηυηε 
βοτότο λἀδίς οἰὐήτατόμηοοφᾶ πτοῦ- οοἰϊοδα, 
δαπι ραῆα, Ἑπογᾶτ ἐπίῃ Ατποπέοιν- 
Πιτπὴ σταιῆς ἀγπηατανα ἀςόςηγ τα] 
μα» γυχτοῦ τγῖλ ἀρὰ Ροτί 4 λΠ1; ὅς 
Ῥύατοῦ Ἰῃ ςο]αγῦ «αὶ νὰ ἴῃ οζροα- 
τίομξ αὐτηατί ργο ἀἰογῦϊ» ὖ παΐηυς 
ααληγτοῖιάξ ΠΏ]: ργατοῦ οτἱᾶ ΑἸ 
Ιευΐτον ἀγηνάτογᾶ εἱδ εχίρυά ταῦ. 
ΗΙ πτάριτὰ ἐπὶ βᾶστε τοῦγα' ΠΉ]Ππης ΒῸ - 
{{Π||τοῦ αυΐ ορ!Ποητν (οί τοσερογῦτ, 

τ. ϑνυτἱ ες... Ν᾿ Στ τ᾿ 
-- .-ατ-ὶ - ἰ μ- 

πόματος: ν Ἐπλόυ σιν βαρ αὐπιὶ 
πλῷ χρησάιϑροι ἦλθον εἰς αὐτοιζ.. 

« Ἑιὴ πελτὰ «ὧν 1 πέλτὸ» ἀασὶς τετρά- .] βανγον. ἡ ΠροσηγάγοντοἼ ἐχίρώσευτν. ὸ 

γρυοῖ. β' Ξωωεζίξασὶ δὲ) φίλον ἐποίη-. 9 Σαμαϊο Ἰσάμϊος. ὁ υπὸ σάμο' σαιβαζος, 

ὅεν αὐτεῖς ἢ Τερῆίκαν. γ᾽ Καὶ ϑέρμίω 
ἀντ Ἰὔχον ὦ γ αὐτίω αἰϑηλάζοι ὠκ πολ ῦρ-: 
κίας κραδετες, δ᾽ ΣόχΙόν τε κοραγϑίων 
3 σόλιο, πόλισϑνα ὦ ἡπέϊρυ Ἰδν ἐν 5; ἀ- 
ζαρνανίᾳ. εἰ Καὶ ἄφακπον πόλις ἀκαρ- 
ἠυϊξ, ζ Ἐξελάσωντες αὐτὸν] τὸν τύ 

ἡ απὸ σάμης. , Ἑαΐ οἵ ' αἰεὶ πελόπόννη- 
σον οἱ “ὐδιήλει σντέρ, Ὁ τὴς πελοπογγήσσους 
κ Ἑκατὸν ναυσὶν 1 ὄντες δηλονότι, 
λ΄ Ἐτυχον ἢ ὁ ὧ ᾿αἰγίνν Ἰμμεταξυλογία. 
μ' Τοι ἐκ τὴς πόλεως, πειφραπᾷ ἃ 1 πες 
-συμπολίτας αὐτῶν μετὰ παντὸς τόδ ϑρα- 

ξ. Ακμὰ ζούσης Ἰ οἰκιωῶ καὶ αὔξησιν ἐ, 
λούσηςς τῆς πόλεως ; καὶ οὕπῳ ὑσσὺ γόσου 
ἐλαπωθείσης. Οἱ ἐν ποτιδαν (οἱ οἐ-- 
'κραφνέϊς, ᾧ οὐ ξένοι. π Τὰ πολλὰ τὴς 

γὺς Ἰπα πολλαὶ μιέῥη δηλονότι σῆς γῆς τῆν 

μιαγερίδος, ν ᾽ Ψ' 

ῬΠΟΥΠΠΙ 



ἤππιὶ 4οταπηῖ5 ἐπ᾿ ἀργίπι Με- 
βατεπίεπΊ ἰηξυϊγἤοιπός; Πυγς ἐ48}- 

Ὰ ὋΣ σάτα Παῆς οἄπι ζότο ἐχεζοίξα,, 4ο- 

᾿Ο Διβεπίοηΐες πος Ἰ  σαπι σερογαής. Ἁ αυίδας 

ᾧ βπεπν βυΐως ςτίαπι Ἀταϊαπτε ἴῃ ἀὐςοπὶ εἰ πτὰ- 
8 πῇ πε τῆὰ τίς αγπιαῖα : ὃ. ἰάτη οχέγοατα αἰξατε 
ρῦ τ Τοεῖος ὦ: Βας, ἰη]2 ἰαχια Τοογοβ᾽ ΟΡαπεῖς: 

᾿ξβμουσμα "Ν οὐἰρτίαδ, ἀοίοΥδα, πὲ ργαάοῃοθ ἐχ ΜῈ δηίας 
᾿ς εὶς εἰπροητο5) τς 
ἕξι εβοςετιπε ἐἰς ἩΔυΙσαιιτα », ̓ Εδα Δ ΠῚ Ρίχάα- 

ἢ ἀμ τάδ μα τοητυγ. Ἐβοόα Κτήξ᾽ αὐτοηι Πα α- 
ἰ ἀιδδηνα βερνοὶτει- Πχτο μὰς βοίτ, Ῥαοροήπομπαπι 
τ ἀαϑα, τὐβη εχ Ἀεάσα ἀμοοατιη. 4ϑοηιςπτε 
τὐξ ὃ ΔΕΚΟΠ ἩγΟΠΊς ἡ Ἔματομας Αὐας 

πος ὯΔ4Π; ϑοη δ᾽ τας ̓ Αἰαςὰπὶ τοιόετί, 
τ Ῥοιίααάτε Οοηπεπ ς νε σαπὶ χυΐη- 
ἀύαρίπτα πδαδ 5 5. ΠΕ αὐίη- 
Βεητος αὐπηγάξζοβ Ἐοέε Δ θ5.» (6 τοΞ 
ἀπςογεητ Τρίς αἄοαιε ποηη!}}} 
δαχί!Πογαπν ςοηάδάξιε. Ρυαείλπε 

. Δατο ΠῚ Πἰς σορ 5, ΕΠΡΗλτη! 45 Α- 
᾿α ο Υ ΠΝ 5 Τιποχέπις Τίητο- 
᾿ ἐγατίβ;δς Εππιλοῃ 5 ΟΠ τγ ἢ ἀϊ5 βίη: 

ΓΝ 

᾿᾿ χογαηξιϑς οατόξα Αζαγπαηία ἡοπ- 
ὁ 56 αἀίπηρετο. μα}. δά ππᾶτς ορρι "(ιδίβεῦε 
των ΠῚ πγοϊεηζό. 14 ἐγαΐτγα ἐοπάτιν ἄο- 
ΤΠ πγητ, γομοστο ραπτιγ Ἐπ᾿ ἀπιπ: 
δ : Ῥεατογηδυίρπητοθ., ΟΟΡ ΒΑ] πἰδπὶ 

τοροητ» οχηϊέπίασς ἴῃ Οὐληῖο- 
ἀι: Ῥὲς αυαράδαν ΓπῚ ΟΥ̓ΔΠῚ» “ ἰρεεῖς ἀοἀιτίὀῖς δ 
Ἷ --» εκ ἍΠΠ|5 ἀεοόρτί εχ ἱποβίπαξο πτυά- 
π᾿»... ἀειεῆθιι5» ραυτο πα, (ποσᾶμ αὐαΐίο- 
4 γε αὐπρης γαρτς ὃ ἀΌ ΤΩ δογίες ἐν Τρ ΟΥ ΘΠ ΕΓ, 

Ξ ἀοπήση (ς ̓ “Ζοξεῥεγύητ. 4Ελάεπι 

ἘΣ . τοϊηδίτυτο, δυειίαη Ρα ΒΗ σὲ ἔξεο- 
Ὑεὶ ρόδες Ῥεῖ-" Ἐν δε ἀβάτων φησ τς αὶ ἡ ρα πηὰτα πος ἴα δ0]- 

᾿- θ᾿ πηοσίθην ορροιοηϊ » ππης ἴῃ 
"ν- τ ὐτισάξη :Ελδο δῆτε τεϊάτιηηι τὰ-- 
-: Βεζηασαίο » πιοττπογιην οἵα ργο- 
᾿ Ζέι ῶο “αάαμε, Ροπιμπτιις » 5 δέ ποταηγ αἰηΐαις 

πι ἰς 
ΜΝ ἔστω το υή!ο Πχυ!ά ̓  Πρεδε ἐπιροηίς. 
τ Οιμιπι. οβομαπία » πη ρα γα πὶ 
Ν ται. Πηραΐαβ Α΄σας εχ οἰι- 

δ." Ῥὴ ενσουὶν (μα: φαληζας τΐδαρ οἱ 
« ΟΟπτήχεηζες », Ψεϊ σα βοηδια, 

Ἂ 
δι - ᾿ 
δρωδχι 

Ὅρριητε ὅς ΑΠ|5 Το σεγογιθηι. Τρρί-᾿ 

αὶ ΠΠὰε πδυΐραπτος βορηϊηον τοάπι-ς 

ἐς Ῥλετῖο ἰηξίει- αυτοπη Ἀγ οπτς ΑἸΠποΐοπίος. “νεῖοτ᾽ 

τ8ῈἙ ΞΕ Ον Ν ὅν 5. ἡτ 
βμοραΐε αἷϊα γίσαας Ατβοηΐοη- Ἅ ἔλϑον δὲ ἃ ἀλλοῦ ἀ ΑΔ ἈΠ δε. δ) ὧν ΣΙ 

πολέμῳ κατὰ ἔτος ἕχασον ἐσξολαὶ ἀϑ ναι 

ὧν ἐξ τίω ̓ ἰγλεῖδθ; χβὴ ἱσαίων, χρὴ πὸῦ- 
ξρωπηα," μέδιρι δ δ γιοδυία ἑάλὼ μὰ ̓ἃ- Ἷ 

χεϑαίων, ἐτειχίοϑη 5 δὲ δ ἃ ἀταχαντη ὑπ΄ ς 

᾿ἰοίοαὼν Φδϑδυθλον, τῷ εις τὸῦτου πέλδὸ 

χῶνϊοξ,, ἡ  γπὶ λῦχβοῖθ ὃ ἰφ, ὀπδιώτίοις γῆσος 

ἐρήμὴ αϑὐτερὸν οὐσὲϊ, τὸμὴ ληςὰξ τὰς 

πλέονζᾳς δξ ὃ ἐποιοῦ τὸς χρὴ Ὁ ἀλλλης λουρί: Ξ 

δὸς, κακουργεῖν ἣν πίω δζοιαν, Φὗήε Κϑὺ ὧν 

Β τῷ λερᾳ ούτῳ, κῷ' τ' πίω πελοπονγηδίων εἰν 

«ἧς ἀτηιχῆρ ἀὐὰ γωρήσίν Ἔν: τ. 
ῬΡΣΩομδίοο χλάϑνος, “Ἐδαρλός ὄ Σἀζαρ- 

γὰν; βουλέυϑωος ἐ ἐς τίωὺ ἀφαχον κατελϑεῖν, 

τρείοα κορανδίοες τεοσαι φφλώνται γαῦσι ὦ πεν- 

ταχϑσίοις χαὴ χιλίοις, ὁπλίτας ἑαὺ τὸν ̓χά-- 

πάγῳ, πλϑσὸρ δἰ ᾧ αὐτὸς Ἐχικούφοες, “- 

γὰς ᾿ ᾿ασξσσεμιοϑώσατο' Ἦρχον δὲ ὃ «ρὰτιαξ 5 ἐμιϑώ- 
Ἑυφαρείδαις τὲ ὁ Αδιςωνύμιου χρὴ ἡ Τιμόξεβ Ἐν 

᾿ ἡὸς ὃ ὁ Τιμμόκρ ἀτοις, ᾧ Εὐμὰ χὐξὸ ὁ Χρύσιδο. 
6 χαὶ πλϑυσδρτές, “χά τήγαγον" χαὶ τῆς ὧλϑ 

λής ἀκαρνανίας τῆς «(Εὶ ϑούλο σεν ἔτ ἃ 

δ ειξ βυυλόμϑμοι" ποϊδϑὐσιήσα οϑαι, καὶ 
᾿πειξαλέντες Ἔ "ὡς Οὐκ ἠδευύαντο, ἀπέ-. 

πλεοὺ ἐπ᾿ οἴκου. ἶντες δ, τ πῷ ΓΝ 

ἄλῳ ἐς χεφαλλέωυΐαν; χαὴ ̓φισόθασιν ποιῆτ 

ἐξυδῥοὶ ἐ ἐς τἰξδ κρ δνίῶν 722, αἰπ Ἰηϑὼ τές : 

ἑν αὐτῶν ἐξ ὁμολολ)ίας τινὸς αὐδρας τε ι 

δ ζονι στῶν αὐδῶμ, ἔχιδευϑρὼν ἀ- 

ποδοσδοκήτως Ἢ κρανίων; τὴ ἡ βιωιότερόν «τ 
δ") αὐαγαιχϑιῦμοι, ὀκχσμιοϑησὸμ ἐὼ ἡ οἴνου, 

{Ἐν δὲ τω αὐτῷ χῴρόνι, ὦ αἰϑιουαῆοι τῷ 
πατοίῳ νόμω γρώμϑροι, δυμοσί πάφὰς ἐπ᾿ 

ποιήσδρμτο ΕΥ̓͂ΡΟΣ οὖ τῷδϑε τῶ πολέμῳ χορ 9.’ 

τον "δἰπτοϑουνόγτων, “τρόπῳ τοιῷδε. ταὶ υδὸ 
ὀςα ασδοτίλανται δ“Ψῥἢ Σδγμουϑῥων, ασθ6- 

πδέτα σκζωυζωὸ ποιήσθρτες, χαὴ ᾿ ἐχιφέρᾳ 

τῶ αὐπῷ ἕκοςος ὦ τί βούληται. ἐπειδδιὸ οὶ 

δὲ ΩΝ ἡ ἐκφοραὶ ἤ,λάρναχας ἐκυπϑριοσί5 

ναῖς ἀϊουσιν τνδμάξω , Φυλῇ; ἑκούφησᾳ ἰαν; "ἔνες! δὲ χαὶ ταὶ ὀς ἧς ἕκοιφὸς ζῶ ἐρδῃ Ί 

δος ἕ 
: -τοῦν -π 

Ἵ « αν ἀρεῖ γἴσαια 7 ἀέμν μιἐγάρων. 
ἢ β' Ἐὔαρχοςδ τύρωγὸς ἀςοίλα. Ὑ Ἥρχον 

αὶ τῆς νβ δια] δἰ κοουνϑίων δηλονότι," 
᾿ δ᾽ Κατήγαλον τὸν Ἐὔαρχοῦ "δηλονότι. 
ΚΈς Τρόαπο ἡσα χΊοἰκιιοποιἡσσιξς. ξπ 

εαϑέντες πεῖραν οὐτεξ τ᾿ ἡ Ὥςςκ ἡσό-- 

κρανίων δηλονότι. 

Α 

ἀπ γλκοῆν ἡνλονόπ. δ Ὑ ̓αὐ δ 7 δ᾽, 
͵ Αποάνλνσϊζημις: μ Πρότοιτα Ἰσοὺ τοίτῃς. ἡ ἡμέρας. δ νὼ». 

'οεῦταις. κ Τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμδιοι ΠΣ. 
'πάτριον γόμμον πληροιῦτες “«ἰεὶ 

γαων ὥφῆς. δηλονότι καύσευτες τὼ σώμα, 

ταν ὅης ) ἰνήμωος οἰϑήναί ἠφγκαὶ πῶσιν, 

ἕλλησι, ἡμὼ πιῷδε]τμ ἀρδωνα 

μιδῆς" ἢ 55}: ἡμέρας πρᾶς. ἄμεινον δὲ τῷ 
πξῶτον.. ν βπιφέρει)ναγίζᾳ. ξ: Κυ-- 
παριοδίνας δι τὸ ἄσυπῆον 7)... ὁ. Ἑγὲνί: 
δὲ πὸ ὁκα. δὲ λάρνακι Φιλονότ'ν 

Η; 

ἡ πάν. 

μὰς 



δὲν ἀξιώσε 

ΣΩΣ 

μία καὶ κλύηκενὴ φέρεται ἐφρωλϑμὴ Ὁ ἀφα- ἃ 

γῶν, οἱ αὐ μὴ βὑρεθῶσιν ἐς ἀὐαίρεέσιν. ξεωυεκ,- 
..1.Δε ! Ἂς ων ΣΝ ὧν Ν 

φέρᾳ ἢ ὁ βελομδνος χαὶ αἰ ῶν καὶ ξένων. χα 

γωναῆκες ηϑράσιν αἱ ασοοσύχουσει Κλ (ὼ 
ζαφον, ὀλοφυρόμδμαι. τιϑία σιν δῶ “ἐς Ὁ δ 
μόσιον σβμα, δ ὅ2ν Ἐχὶ ᾧ καλλίφου πϑοας 

είν ὃ πόλεως. (ὁ ἀεὶ ἐν, αὐτῳ θα τῆσσι τοῖς 

ἐκ, ᾿ξ πολέκον,πλίω δε τοῖς οὖ εῥαϑῶνι, 

ἐχείγων ἢ γεπῇ τίο Σρετίω χρίναν»-- 

πες, ἀδθῦ χαὶ ᾧταφον ἐποίησθρμ.) ἐπειδορ 

τ ρδ ρα δα ρήγηδιαι ταὶς τάς 
λεῶς ,ὃς αἱ γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξέώετος 

ἐγ), χὰ "ἀξιώματι παξδϑίκῃ, λέγη ἐστ᾽ αὐ- 

τοῖς ἔπινον (ὃ ὡρέποντα. κ(δ' δὲ τῦτο ἐς 
πέρχονται. δε μδὺ ϑουτόήρεσι: χαὺ ὀζρὶ πὸρς 
κὸς πὰ πολέμου; ὅποτε ξυμξα!» ἀδζις, ἐ- 

ὥντο τῳ γόμῳ, ἘΔῚ σὺ δ τοῖς «πεῷτοις 

τοῖςδὲ Τ' εο νοῦς ὁ Ξ’ανθίπαου ἡρέϑη. λέγήν. 
᾿ χὰ ὍΝ χαιοὺς ἐλάμβανε, πσξϑέλϑων 
ἰπὸ τὸ σήματος Ἐχὶ ξῆμᾳ ὕψη λὸν πεποιη- 

μϑῥον, ὅπως αἰχούοιτο ὡς Ἐγχηπλεῖσον τοῦ “' 

᾿ ὁμίλου, ἔλεγε τοιάδε, “Οἱ »ϑὲ πολλοὶ Μ 

»" ὐθαδὲ ἤδη εἰρηκότων ἐπεωνοῦσι “ζ9σ- 

»»ϑώτα τω νόμω. (δ λόχον πἶνδε, ὡς κα λὸν 

»»Ἰχὶ τοῖς ἐκ Μ πολέμιον ϑατύ]ονϑροις ἀ.-- 

3) ορρδυεοϑιῳ αὐτὸν. ἐμοὶ σ)᾽ αὐ τὐρχοιοῦ ἐδὸ-- 

»»χει 61) , αἰδρῶν ὠγαθῶν ἔργω Ἄμονϑρων, 

39) ἔργω χαὶ δυλοῦοϑω ὁ τιμας ̓ οἷα. καὶ γεεδ᾽ 

»»αὐεὶ ῷ χώφον τῦγδὲ δυμωσία. ἰρασκόυα--: 

5» ϑέντα ὁρᾷτε" χαὶ μὴ οὖν ἑνὶ αἰϑρὶ πολλῶν 
»ρεᾷᾳς χινδυωυ θύεοϑτο, 8) τε χαὶ χεῖονν' εἰς Ὁ βγαδιὰ ςοπίριοἰτίδιπος ἴῃ γ πο ψῖγο 

»»»ποντὶ πίςευ ϑέεδαι, χαλεπὸν “ὦ "τὸ μετοίως 

»»εἰπεῖν, ἐν ᾧ μόλις ᾿ χαὶ καὶ δόκησις τῆς ἀλη- 
»»ϑείας βεζαιοῦται. " ὃ,τε δ. ξιωάδως χαὶ εὖ-- 

39 γοῖς ἀχροατής τάχ᾽ αἴ τί ογδεεςέρως ποδὸς 

»»ἃ βούλεται τε χαὶ δχίςαται γομίσᾳε δὴ-- 

»» λοῦαϑαι" “δ, τε ἀπειρ9ς, " ἐσὶν ἃ χαὶ πλεο- 

»νάζεαῖ, “᾽κ φθόνον, εἴτι "χὸρ τίω ἑαυτῷ 

εἴ-, »» Φύσιν αἰκούοι, μέτα γὰ» τἕδε αἰεκι οἱ (ὦ) 

»»ἔπαροι εἰσὶ πϑξὶ ἑτέρων λερένδροι, " ἐς ὅσον 

ἨΗν ΟΥ̓ Ύ 5 Ἢ}15 Τ. ΧΣ 
ψηας ἰτοπη τῃοτας ἱπαηὶς ἔςσταῦ οὅ: Ϊ 
{γᾶτιις» οοσιι αν 4 ΠΟ ἘΧχταπῖ; ἢ 
ἴητοῦ οαΐος. ἤθη ποῦς σοπηροζιὶ. ἫΝ 
ΞΕ Βογαπτθτοι ΡγΟΠηΠ ὲ γο απ 4 πὰ δυτοπι οἐτ' 
ταῦ! φυϊαυ ων οἱ οἵα 65, νο] Βοίρ τος: ΤῊ ΠῚ Τῇ τ μὲ 
[κα πυίηἷβ ργορί παυίτατε ςοΠἰπ  ξξ 5 ξυπαμόνοῖε δὲ αὶ 
χά (ὁρυΠογῦ εἰα]απείδαβ: σοπἀάητ- οἰυϊδυε, δὲ ἐχ Ρες, 
ας ἰῃ ΡΟΡ]Ιοο τησπιιπηοητο, πο ἐοδο ον ἀντ, 
οἴτίη ρα οι τπαῖς νυδὶς πὰ δατ ς. 
(δὶ (δ πηροῦ ἐος ἐδρεϊπης αὶ πη δ. 1 
ο ςοοϊδογαητ ρχατεγαπδθι. ἡαἱ πῃ 
ΜΜματαϊδοῆς : ασαρζαπι Ππρυαγοπι" 
ξὸ νἱγταςῷ ΟΧ ΗΠ πιδητες» ἐοἀοτι ἀκ ον 
ἰαίοςο ἐςρυ ]ο;χῶ ξεοογαπι) Ῥοίτεα ἀράδα», 
νοτὸ χαᾷ 605 Βυϊηδαουηζ » ΑἸ εὶς 
Δ Ἰρία οἰαΐτατο ἀο]οέλυς, δνὴγ μλυά- ἡ Ὁ 

ν : δἄτογ εἰἷς ποα 
χυααιαπι Ρτο ἴῃ οηίαϊτο ΒΑΡ ίτιι, ἱπαρευάές, ὃς 4υΐ 
ἃζ συΐ ρζο ἀϊρῃίτατο ςοπαςηΐατ, [π- ἀἰβαίταις γαῖ, 
Ροῦ ΠΠ|5 ογατίομοπι Βαδος θα οπη 
ἄοςοῖ ἄς ΠΠοσυπ αυἀἴδιι5; 48α ΠΔ- 
οἱτα, αἰ (πεάἀίταν Ἤρο αἰ άοπι ἤλοῦς 

ΩΝ 

ὁ Ψὶγ ηυὶ ἱπρεπίο 

᾿ 

« ἥος αυϊάξ πιο- 
ἀο {ξρεϊίμησ : δὲ 

᾿ ἀροἤπητ, 480 ΡΟΥ οπλης δ ΕΠ] τοι τοτο δ6}105 αιαι 
Ρὺ5» ιοτίοϑ ἰά εἷς ἀσοί ἀϊτ, Ἰερ!τίο τς Ἐ" αν 
ντπητασι τ δατξ αὐ ἢος5 4] ΡΠ Ῥαπταν. 
τπιοτοηι ὁρρετίογς » λα άαιγάος Ρο- ἜΝ 
τίς; ΧαητΒρρί βίης ἀο]ςέξιις εἴν 
ἃς τειηριι5 Αθδιατ, ἃ (ρα ἢτο ἴῃ ἐχ- εἰρλῃῇ 
«ΟΠ πχ πρροίζαπ, φυὸ ἃ ρίοίασις 4 Νι αυαπιίοπ. 
ἐτεχιοητίᾳ ἐχδιιἀ γοῖαῦ» ΡΓοςοάξβ, ᾿κρμδ ἰδ ως 
ἴτὰ ἀγα, Μ να τὰ φυϊάεπιοο-, 
ται αὶ ἐχ ἢος Βαϑέοπι8]οοῦ γογ- ; 
θα ἱξοογῦτ “Πᾶς Ιορὶθ ας ΕἸταζαπι ε 1αυδαητ ἐδπ 
πιούοπη, ἰπῃ σφοηςίοης ἀϊοςπάϊ δά ἐμρδηρε ούν. 
ἐχοαιῖας ἀοξιιπφιοτιτη ἴα Β.110 » ῃντ' αἰ νόόνενν, γε αυν 
ΡαΙς γα ηγοἰαιάλητ, ΜΙΗΙ νοῦ ἢ2- ἀς τς 40ὶ ποτῖ 
τίς εο ντππν οἴτινίγοσατα ρα ἔδλη-. ἐδ ΘΝ μι 
τίη ἔλξιῖς Ποποτος ἀςοϊαταγο ιᾶ- ςπταπι ἐῆτει μ85 
Ἰὰ οἰγοα δυίξαια μος ρυ δ] σὲ 5 ἰπ- τί: 

Ρ ᾽ 1 8αιὶς οὔξε νἱάε 
: ἰ τ Υ ΚΑΘ Ὑ ΔΕ χρταγ 5 Βοπα ΠῸΓ 

πχυϊτοσιτηι νἸστιτος ρου ΟΠ τατὶ ἀς- υὶ τε θεὶ ζεότα 
Βεῖο; ντῆπς θοῆς, ἤας πγα]ὸ ἀϊςατ, 56" ογαμοπς Ῥτα 

, ΠΕ τ τς ἢ ἢλητος οχτίτογῶι 
εἰ Ε 465 αθοατατ ΑΓ {ΠῚ ΟΠ Π» 1 τς ἐείάοπι Βοπο 
ἀϊσςη 4ο {οὔπαγο τοΠιρογαπαςηταπι ἄκότες, το 
ἴῃ. εὰ τς ἰῃ {πα ΥἹΧ οτἰλΠῈ νογιτατὶς 5 γε, "ἀὶ τι 

ἬΕΚ ΤΡ ἈΘΘΝΣ, Ἐρ να, δ: » 0 |τ|. θὲ 

τοῦ » 40] δὲ τεῖη ἀρῃοίςϊς, ὃ Ποπηΐ- ᾿ηπο.. Ὁ 
ποτὰ ἀδέρίς» αἰ χα! ἔογς ὃς ορίπίο- ", ϑυυπι ζαρτυπ τα ΟΡΜΝΟΣ πὰ θογύνατηγ δέκα: 
τῃς ἃς νοϊιπτταῖς {πὰ ἱπίογία5. ἀϊ- 
ὅλαι. ἐχ {τπηαῖ : 4] νογὸ ἱΠοΧροτ- 
τίις οἵδ, 15, ΡΥΌΡτΟΥ ἱπ! 44 Πι, ἥαίς-, 
4υϊά πιρταὰ ἱΐματα νη) αἰτάϊτναῖξ (τ 

ΑΦΙΗΤ 77. 

Ῥεγρτοῆαπι οἴο νεγίτατοπι. Ἑδτοπύίαις το] γα 0115 {ππτ Δ] θα ἰλι!ἀς5» αατομ 5 : 

α Ἐς ἢ δημέσιον σῆμα, τὸ κα λούμϑμον 
κερριμεικόν. βὶ Οἱ μδὺ πολλοὶ 1 οἱ μδῤ 

τῶν } δΨ᾽ ῥητόρων δηλονότι. 
ὐφϑεϑέντα ] τὸν γομοϑέτίωυ δηλονότι τὲν 

τς αν 

δ Τὸν ἀληϑείας } αἰξιφφοιτικῶς ἡ ἀλήϑεια. 

σελλοϊγφησὶ, Δ. ἐγδείδὲ ἡ δὴ εἰρηκότων, ἐ- 
“ταινοῦσι τὸν νομοϑέτίεν τὸν πσθρεϑένταε ἐν 

24 αὐτῇ νόμῳ τὸν λόγον τὲν κελδύοντα λέ-- 
γεόϑαι τὸν ὅηητάφιον 5) τοῖς ϑαηηομέ.-. 
τφς δημοσίᾳ, γχ Τῶν ὀνϑγά δὲ εἰρηκό-- 

Σόλωνα. ε ἘΪπόντι ππφευ ϑέκζαι!] ὑπὸ 
κοινοῦ πὸ, ἐμοὶ δὲ Σῤκοωῦ αὐ ἐδύκει. αὐτὶ 
ἥ,, καὶ μὴ ὦ κίγδομωύῳ γίνειϑωι τὸ πίφευ-- 

ϑίῶαι, ζ. Τὸ μετοίως ὠπεῖν 1 συμ-- 

μέχρως, ἀξίως. ἡ Καὶ ἢ δόκησις ᾿ς 

8. Ο, πγὃ ξαμειδὼς 1 καπεσκδυὴ τ 
χαξϑοιμίου. 2 Ο,τεάπειρος } θυ 
πακου ςἕον» Καὶ μὴ δῦγοι;. κχκ Ἐπ αἱ 
πλεονάζειϑαι } κατα κοινοῦ σὴ, νομύσφεν, 

“" 

λ Ἐς ὅσεν αἢ) ἕως οὔ, 



δι, .ὄμδ.. τοννν ΟΒχοθεῆο ςοπηρᾶ- 
Ο χατὰ εβὲ ςξίμετῦξ, 

«ο 
" 

ὁ Κεῖ; Εἶας ἴπ τὸ 
Ἠοποόγεῦι διπς 
ξοπγηπλοιοζαῖιο- 

᾿οηογέβεανα 

ἐμ μέ 
ἥετ. Ὁ 

ὁ 

 οἰπς τραρενε Ρατ- 
τοὶ ἐρῆπιοι φυὶ (8 45 Δοσορογαπε; ἴοΌ απαπταη- 

ἐαδοηλις ἱπυρογίση δά !- 
εἰέπτες ᾿ ἤθη ἤπε ἰαροῦς ραγξιΠ1» 
ποῦ ὶς 4] πιπ ς {ππγ5 ΓΟ ααςγύτ: 

᾿ Αἰΐατασι, μεδνεύκ- «αι; γοζὸ ν]τγὰ ἕος {πητν ἱρῇ Ὡσς 
4 αἴδαππι» ργσοϊρυὸ ρογξοξα α- 

᾿ ἄοπι, ρτορτογεα τατ ΡΥΟΡΑΡΑ 115.» ὃς ρατΓΔ Πν ο- 
αυς νοὶ δά ρᾳςοηὶ νεῖ δά 

Βοδμαχ ροστίμοης ἰη γιχίπγις ατ- 
- πιοάμπι ἐαην βετὶ φις ΟΥΠΔιΣἰ πτιῖς, Εχ αιίθιν5 ΕρῸ γος 

Ὀς Πἰςα55 φοίδιις ράγτα ἤτης οπγηΐλ» 
γε} ἃ ποδὶς νοὶ] ἃ ρατγίθας ποι τις 
[γειτιὸ ρείτλς» ἰη ργορυ λυ άϊς δὲ]- 
1ῖς ἃ Βαγθαίο νε! ἃ αὐαςοῖα 18 5τὶς, ο- 

᾿ (ἀροείξίτες [σον σΏ 
ο ργαςίβωδ Ἰητορτα 
᾿ δταῖς ρτορβ. 
᾿ αἱ Αἰϊογμηι. θεῖ 

2 4112ἐν71. Η 

«Ἐπ ποπτῖπε 481- 

᾿ς διαδά πο 34 ρᾶυ- γη] 
τ  εαμρῳ (ἰὰ δὰ ςὸ- πη ΐρας 

Ρ᾽υτίαπσ φοπι- 

ἦπυς »ἀοπχοσγάτια 
᾿ς γορσάϊξωτεν. ἐπὴρεγε- 

τσὶ ρορείαγε. [τὰ 
᾿ ΟΠλῃ 659 4 ΔΠτυΠῚ 

᾿ αυΐβεπι αὐ ᾿ερες 
ον αετίηος 5» ἰυγ15 25- Πα 

ΒΕ δεῦνν νϑ, 
ζειρίαπι φαϊίαας. ρατγέπη αὐθίτγατιγ Α ας ὼ αὐτὸς ἕκᾳ τος οἰηγαὶ ἱκανὸς 
αἰϊσαΐ Π]άτιιηι δος ἀπ : ΄αίδιις 
γεχὸ ἐπήραγο 1.» 15 ἡπαϊάει, Βάξιη- 
4ὰς ποπίμαθες, ΟὟ ογὰ τ᾿ αυαπάο- 

ὁ Μαΐοξος ποίξεὶ αι ίοπα " ἵτα ΟἸ πα ἴαπα ργοβαταπὶ 
εἴ ας βετ» ορογξοι τς συοάιο 
Ἰερὶ οδίξααεητει, δά νεγαιη Πη- 
βυϊογαγη ὃς νοΐπητάτομη ὃ ορίπίο- 
πεῖ» ΦιπΡ στ πλτπν ροτεῦο; Δ6- 

τατησάατς ογατ οι ηγππηρῖο ἃ 
. Ῥιοροπίτογί θυ. ἰητέϊο.. ΑΕ πα 

οηΐαν ἤπλὰ} ας ἀοςοζσιοί Ῥ οχ ος 
ἰοςο ἐἰς Βοπογοπι ἢιπς πτεπτοσῖα 

Ὧῖς τειθτιί. 14 εἰ γος ἀογο; 60} Γορ! οΘ ΠΥ Ἡλτη ἡ Ὁ Πὶ 
τ {πρηρογήσο]ςητο, ροβογὶς δά Βοος 
ς τοπῖραβ Προγαηυίαα νήστεις ἐγαά!- 

: νος ἀρχᾷς, Ἐτςαπα ἢΠ} αυάς ἀραὶ {πη 
τα Μαϊοζεῦι γερὸ {1} }γγ γςἢ Πγδ σὶβ ραῖζος μοί ξγί, αὶ δά 

17 

31." ..) γον,» 
ἡ εἴτι ἀδρὶ ἢ ἐὲ 2, 

ἈΝ, 8, »χμνά; ἀρ δράσας 
ἯΙ ὧν ἡκουδε" “ τῷ δὲλ᾽ χϑρθαλλοντι αὐτῶ «: 

φϑονοιῦτὲς, “ ἤδυ, χαὶ ἐπ οοῦδιν δ ὦ 

ἥρις παλαὶ οὕτως  ἐδοκι μά: ϑὴ τω σεα καϑ 

'χῶς ἔχάν, γῆ χαὶ ἐμιὲ ἐπούδινον “Ἰω γόμω; εἰ 

σπειροοϑοὶι ὁμδμ τῆς ἑκαίσου ̓  βουλήσεως ἣν 

τε χαὶ δόξης ̓ τυγεῦ "ὡς ὑχίπλεῖςον. ἀρξος- 
αἰϑι δὲ πὸ ΟΜ πδδ ρϑνων χστον. δίκαιον «ἰ 

γὃ ἀὐοῖς χαὶ ωρέδον δεώμα" ὡ᾿ τω ποιῷ. δ 
δὲ τῶ τιμιζι ζῳιὐπίέωυ πῆς ανήμης δίδὸ- εἰ 

Β. οδαῤ γδω δ» μλδωνμίο τὸ ἀρ οὐλθιδὲ «΄ 
τες, δ 4, ϑυχὴ Μμ ἔχτοιγνονϑμων μελρὰς 

ποδεἐλδυϑέραν δὲ "ἰρετίω ϑρέδοσὸμ. "ἃ ὦ 
ἐχειϊνοΐ τε ἄξιοι ἐπάϑνου, χαὶ ἔτι μᾶλλον (Ὁ ε 

πατέρες ἡυδε! κἸησώυϑμοι )ὸ ̓αοδὸς οἷς ἐδέ.ς 

ξαντὸ δδην ἔγομϑυ θγζωῦ, ἐκ ἰπόνως ἡ- ὦ 

μὲν τοῖς γιοῦ πσοεδχατέλιπον. ᾽ τὰ δὲ πλέω « 
αὐ τὴς ἀοὶ ἡμεῖς οἵδε, νεοῦ ἔτι ὄντες αἴοι-- 

λιζα " οὖν τῇ καϑεξηκια ἡλιχία, ἐχηυξή" 
στυϑι, καὶ τίου πόλιν τοῖς παδι παρεόχξ)α:- «ὁ 

Ὁ σαυϑῳ χαὶ ἐς πόλεμον χαὶ ἐς εἰρζωξυ αὐ-ὶς 

“εἰρκέσατίωυ. ᾿ ὧν ἐγὼ τὰ »μϑρ κατα πολέ: ἐἐ 

μσις ἔ ργοὶ 3 οἷς ἕκαςα. ἐχίνηϑὺ, 

ὡ πάτερες ἠδ βαρξα ρον ἡ ἕλλωυα πό- 

λέμον. ἔχίδντα κυδόθύμως ἠμωϊο θα ,ἐ 

» ᾿ 

εἰπὲ 

᾿Ο φυλδ ταῖς ἔταυπ ΤΑΙ ττΟΣ ΠΟ] ὅς 1 ριις οἴϊο ἀρυ (εἰξτος. 
᾿ ταγ ίπ τορι δά (ς Αξ 9 {πάτο μι ἐπα Πητα, ὃς χα 

Ῥυιμδείπι ρεστης ,.Σ. ς, ἍΣ εἰ 26 
ἔδας. Ουαηταπὶ Τοῖρ ἀν Η γατίοπς, ψιδέίνς αὐ- 

τ δυτοπι δᾷ ἀἰευῖν τίθιις ργοραρατῦ πηρογ οἰζνυιμπ 
τ ἐδπι» γε αυδανε ἐς ηρῃίζελγο, δά Ποϑἰαμάλάος ἃς- δῖα οἰϊησι ἐρέτης εντε οτος ἜΣ 
Σ εἶ, θείεε- ἐς ἀᾶ, ΧΗ Ιπγᾶς πος αἰ οπύ εἴτε πος 

ἀεόγατμγ ποτὶ ἘΣ τρρηρογς {τὰ πγοπχούαγπ ες τὶς 
ἃττς οἰ ΡΟπ γ΄ Ἶ ἐπε Ζ ἥ τας ον ἔμ, ΔΡ Οπχηΐ σοκτα οἰμ  ρατίτον Βοίρί- 

μακρυγϑρεῖν οὖν εἰδόσιν οὐ βουλόνϑμος, "ξαϊ- «ἐ 

δὼ" δἰπὸ δὲ οἵας τε΄ ἐχττηδεύσεως ἤλθομδϑρ “ἐ 

ἐπ᾽ αὐτὰ, καὶ μεϑ οἵας πολιτείας, χαὶ τού- « 

“πὼν ἐξ οἵων μεγαϊλοὰ ἐλμεν, αῦτα δηλωώ-« 

σοιξ τρορδ τον, εἶμι ὁ ὁχὶ (ὃ τῶὐδε ἔπδωνον, « 

Ὁ νομίζων ἐ)εέ τε ὦ αϑδοντι "οὐκ αὐ ἀωρεπῆ θα, 
λεηϑῆναι αὐταὶ," ὁ Ὁ πϑϑγὰ δέδιλον ᾧ ἀφῶν ᾿ς ἔϊης αιιὰπι εχ γἱτς 

᾿-: 8ᾳ τεπιρ  ε- τὐπηᾷιϑο δἰ! 1Γ1. ΕἸΓῚ σῚ ΠΛΓΥ ΘΠ ΠΣ οο 
τοῖρ'᾽λάπαϊ γατίοης ας ὁνίοίηα- 

“2 "» ΦΧ Φ0,Α τυ ἱεροϑ πὸ {οέζδτυγ δἰ τα τηγν 

ἸΡΩ͂ ροΐϊζις δἰτοῦϊ ὄχεπυρίαν υλην 
δἰίομα ἱπηίξαητος : “ Ὠϑπιδπαιις 
᾿Βαϑεπηιβ, ἤθη συ δά ῥαισοςηςᾳ 

ἀᾷ ργχέεττυτ. 
εἰ 5. χοροῦ 

ΠῚ γὸ : “πτη ενά 

᾿ ζ ἐχ «γι 5οὗτ- 
“. ΟΥ̓Η722 Φ4:4424772 782: 

γηεγσι 

ἃ Τῷ δ᾽ ἑαρβάλλοντι αὐδά! 1 ἐπαίνων 
δηχονότι. β' δὲ κα ἀπιςοῦσιν Ἰλείπει ἕ-- 

τ καρος ἵσι ἢ οὔμα. Ὑ Ἐδοκιμαοθη)έκρι: 
9η. δ' Βελήσεώς τε]βελήσεως «δ, σοὺς 
πὸ ϑὔνοια᾽ δόξης δὲ, φοτὺς τὸ ἄπειρος. 
«Τυχεν]τυχεῖν ὦπεν ὡς ἀπὸ μετα φορϑς 

᾿ ϑδηρξ ϑυόντων Ὁ σκοποῦ. ζ Ωςἐ- 

πιπλέϊςον πὸ ὅῃηπλᾶζον κὰ κῶς. γὸ δυ-: 
γατὸν πᾶσιν ὁμδίως Ὡρέσκοντα λέγᾳᾷ, 
εἰλλεὶ καὶ μιέσως πως » ἵγα μήτε φϑόνον, 
μήτε ψεῦδος δόξῃ λέγάν. ἡ Ἐγτῳτοιαῖ- 
ἀδητώέἐσαίνῳ, Κ' Καὶ ἐκεῖγοι τε]οἱ σού 

γρνοι. ὦ Πρὸς οἷς }μεἢ' ὧν. κα Οὐὰ 

δπόνως Ἱπινὲς εἰς τὸ ἐκ ἀπόνως ὑποοίζῦσι, 

Χ Τὰ ὃ πλείω αὐτῆς },}ς δξχὸς δηλονότι: 

μ' Ἐνὴ καϑερνχής) ζῦπι λέγᾳ ὁ τερον: 
᾿ κλῇα δγοὶ τίω σαζπιον καὶ δῦ ξοιαν, ἰὼ αὐτὸς 
᾿ χοῖς ἀϑίωαιοις ᾿᾿ροσεκἸήσατο. 9 ΟἿ 
ἐπὶ τὰ μἂρῚ ὧν πατίρων, ἢ πυροιγεβάτων 3! 
ΧΦ πύλεβωον ἡ μὰν παρετεδυασμένων καὶ εἰ-: 
ορίωϊω. ἕξ Ἑάσω ,ἰσέον ὅτι δγοὶ τβ79 αὐτὰ 
παραιτεῖται λέ γά . ἵγα υυὴ ἀνάζᾳν οϑῆ καὶ 

, ᾿ ᾿ “ ᾽ ὰ 

τὰ Ὁ ρόχειυβμων νεκρῶν εἰπεῖν ον ἐξ δ 

λογαονταν ὁ Ἐπιτηδέύσεωξ ;υροίξέως» 

ἰ 

“- Οὐἱ ἀϊ οἰπρόπη] ἐκ αὐ ἔξω ἥξ ᾽ο9--: 

σήκέγτος χεχθὥα!. ρ Καὶ ἃ παύτα ὅμει-. 
λόν Ἰαδ μια ὅδ, αὐτὶ τῷ παντὶ ὁμάλῳ. σ Οὐ 

ζηλόσῃ οὐ μεμιουμϑμη. τ Ἡαρξίδειγμα 
δὲ] αἰνίδεται τοιὶ “ἿΡ χακεδεμών!ὠν, οὖς, 

Δυκοῦρχος ἔγραψαν μαμυησεζυϑμος τοῖᾷ κρη-- 
Δ καὶ αἰγυτῆ [οὶ νόμοις, ν Διὶ τὲ μὰ 
ἐς ὀλίγους} ἐπειδὴ φαῦλον δοκεῖ ἡ δὴ ν9-- 
κραῆΐᾳ, ἃ ὁρᾷ τοις λάχονας σεμ ὅγ ϑύοις 

ἱ 52) τὴ αἰριζυϊκοὰτίᾳ,, ἐπείχᾳ, 79 ὅτ: τῷ 
δὲ ὀνόματι δηικοκραπία, τῷ δὲ ἔ, γῳ᾽ χοἰ- 
φοκράτία ὅν ἡ εν ἡ ποχιπία, 

᾿;; ἢν 

χαὶ ξένων ξύμφορον ἐῃ αὐτῶν ἐπαχϑῦσοι: “ὁ 
" Ἃ υϑὰν ς 

ἈφΑΜΟΣ γὃ πολιπεία “αἰ ζηλουσν γρες ΤΠ ε 

«πέλας νόμους, ᾿ το α(δηγμκὸ δὲ αὐ μιῶλ- ες 5 δὲ ῥᾶν- 
ἊΝ τὰ Φ δ Ἢ εν δα αἵ 33... λὸν σγτες. 
λον ὁντες τισιν, ἡμιμθυ ϑοοί ἐτεθοῖς. ᾧ δέ ε ον τ 

γα μϑὰ Ἂς Δ] οἱ τὸ μυὴ ἐς ὀλίγϑες ΔΑ ἐῤὰ μιμ. 



᾿Ῥ 

νυ 
ἤδενίώ ἕ γ)γ πες δὲ ἀξ 
δρᾶν, 

12. 

ημίοες υϑμ, "λυπηφοὶς ὃ τῇ ὑψ4 
ΠῚ ἐκθηδὸγας πυδοὺτιϑενϑμοι. αὐέπαϑῶς δὲ 

» ταὶ ἴδια, κατολσομιλοιῶτες, ταὶ δὺ ῥώσια, δζρὸ 

3») δέος μιάλιςει ΠῚ αὐ ρανομοῦνϑυ, ἢ τε ἀεὶ ἐν 

» Ὡοχῆ ἀγτων ἀχρόασφ,ῷ Ὡγόμωγ, ᾧ μάλι- 

γα, αὐδῇ ὅσοι τε ἐπ᾿ ὠφελεία ' ἀδιχουλϑῥων 

»» χεῖνται, ὁ ὅσοι αἴγφαφοι ὄντες αἰογύνζευ ὁμιο- 
»» λρηρυρδμίω Φέφφισι. ᾧ μά καὶ Πἶμ' πόνων 
5» πλείζας αἰαπτεύλας "τῇ γνώμῃ ἐποσλσα:- 

ὁ» μέϑα, ἀγῶσι μϑμ γε χαὶ θυσίαις διετησίοις Ὁ. 

ϑογομίζοντες, ἰδίαις. δὲ κατασκϑυαἧς θῦωρε- 

»» πεέσιν,οὖν κα θ᾽ ἡμέραν" ἡ τέρψις "5 λυπη ον 

»» ὀχ πλήσσει. ἐπεισέργεται δὲ Ὁ] οἱ μέγε)ος 
»» Ὁ πόλεως ον, πάσης γῆς ταὶ πτλωταὶ ἢ ξυμ- 

»»(αἱνᾷ ἡμῖν μι δὲν οἰκειοτέρα τῇ Ἔσολαύσά 

Ὑπὸ αὐτὰ ,γ' τὰ ἐντῷ αἀγαϑεὼὶ γιγνόνϑμα. καρποῦ," ὸ 

»» τοὶ Ἴ ὄνων αὐβρώπων. χε φέρονϑῳ δ΄ ὁ ταῖς 
»» Κ᾽ πολεμυϑδῷ μελέταις  εἰγαντίων τοῖςδε. 

55 τίωύ τε Ν᾽ πόλιν ᾿ἰχϑινέε πὐρέχονϑι, χαὶ εκ, 
»»ἔσιν ὅτε΄ ξενηλασίας ἐἰπείρχουδμ ἵνα ἢ μα-- Ὁ 
»» ϑήματος, ἢ ϑεαίματος, “ὃ μὴ κρυφ)ὼ αὐ ὰις 
»» 7 πολεμίων ἰδὼν ὠφελυϑείη " πιςεύοντες 

»» οἱ ταῖς παιρᾳσχϑυ ἧς τοπλέον" χαὶ ὠπάταις, 
ἰχἢ τ αἰφ᾽ ἡμδμ αὐδἕμ ἐς τὼ ἔργα δψύχῳ,, 

Ὁ (δὴ εἰν τῆς παιδείαις,οἱ ζ' ἔχεπόνῳ ἀσκή- 

την οὐ δ 955 3 }8 Ὁ 

» Πὐχείογας οἰκεῖν, δνάμοκε ωτία, χέχλο μέτε- Δ ιοά αῷ πλαϊτος ροττίπεῖ, ἀοπιο χὰ 

ὃ» ςἹ δ,χτὶ ΖΑ ποτέ γόμους, “ παδὲς τὰ δια δζα- 
» τὰν ΨΥ ψι ἈΝ 

» Φορφι πᾶσι Ὁ ἴσον, ΧΤ' ὃ τ' ἀξίωσιν;ως κα 5 

Ἔν ον; Ὁ φος "ἔν τῷ δὐδοχιμεῖ, “Οὐκ Ἔιπὸ μέφοες πὲ 

» σλεῖον ἐς ταὶ χϑινα ἢ ἐπ΄ ἀρετὴς «δ ϑτί- 
-" φν πὶ “  Ὃ ̓ Φ δ Π 2 ᾿ 

3» μᾶται: δὶ αὐ κι, πενίαν, ἐὼν δὲ ΤΙ αὐγοὺ-- 
᾿ -»- ἬΔιν ὁ ᾽ ᾿ φ 3 » 9 

»»ϑὴγ δὴ ἄστει Τ' πολιν,ἀξιωμαΐς ἀφανείᾳ χα 

29 κώλυται.ἐλδυϑερως ὃ τὰ τε σσθβς τὸ χοιγὸν 

9» πολιτεσομϑυ,ὼ ἐς Τ «Ὡρὸς δρλλήλοις ἔ χαθ' 

»» ἡμέραν ᾽ Ὠχ:τηδοῦ μάτων «ἰασοψίαν, εἰ δὲ᾽ 

καθ᾽ »» ὀργῆς ἃ πέλας, εἰ καϑ' ἡδονζού τι δρᾷ,ξηον- 

τα. Τάς πυλαχίς αυάτα θεῖ ρυϊυατίπα 
ἰητοῦ (ς ἀϊβεγεητίθιις οπιηίδις εἰὉ 
Βοηοῖοβ ρους Ζυ ες αἰϊααο ᾳ 
(Ρεοίπηοι ἀεήογις: Ὡς μὰς ἐἷς 4 εχ 
φεῦτα ρατῖο αν τ» ΡΟτὶμς σὰ πὶ 
ΕΧ νίγτατο : ἤδαὰς ΡΥΟ ΡΟ ριροῦΣ 
ταῖοπῃ 415» ΠΟ ΤΠ 1815 ΡᾺ ]οΟ ππι- 
ποῦς ἔπη ρατασ.» ἀπιπγπλοάο ράχες: 
Ρτοάοῖίε ροῖϊε » ἀϊρῃηϊτατὶς ᾿Ἰπορίλ 
Ριομιθεΐωαχ. Τηρεπὰὲ νεχὸ δὶ ἴῃ 
τεὶρ. αἀπηιηἠτατίοηε δι ἰπ πηῦτυα. 
πιοτὶ ἀἰαηαγά αὶ οπα {πρὶοίομς 

᾿ “Ὁ ὁ 

ΠΤ εὐ 2) 

νογίαπγατ, "Ώοη {ποςδίςμεες Παιις 4 ἐχτι (υοςοηα δ: " τ ὩΣ : ἴὸβ δἱὴ5 αυὸᾳ «ὔἱ νἱοποσῇ Ρορυ]ογᾶ «ἃ γοϊαριατο  ΥΝ ἅΠαυᾶ ̓ὰ 
ψυϊά ἀρατ» δ ργαξεγότοβ ἱπΠΟΧΙ ΔΠΊ τε ὁδί υδητυῖ, 
αυϊάζ,εά «ΠΠ  αυδάᾷ ἦε αἴΐοηο ραν άϊο πος ἱπποχίος αυΐ 

(οπογίταςξ, θτίπατα αἰαοσίτοῦ σοηλγι- 
ἄεπὶ , (ἃ εἰρεῦα. 
τιῖ ες. ἀοϊοιςς αὐ 

ΠἰοΑ ΠῚ 15:1 115 χά χόρηρεξϊδητ, Πιπιεπτος, ν οτὰπι 
Ρίορίεῦ ποι πιϊηἰπιὸ ργαπαάγιςα- Ρεϊμλτα πόροι 

Ἰηῖοῦ πος δρίαυς 
Ὡχατντῶ ἰἰς οὐτόρογαπάο αι {πη ἴῃ προϊεῆ α 
τηλριζγατι, τὰ ψογὸ Ἰορίθας; ἤϊας διὰ.» ἰα ἴΐρ αυα, 

:. ᾿ ΡῬισοραὲ πα να] ἴῃ δαχη α ἰαίογά 
ἰατα {πητν ν οἰ αι υῦ {ογίρτα πο 
ἤπτ, ς! ἀςητῷ ᾿ρῃ πη] ἱγγορδηζ, 
Τᾷ νοτὸ ἰαδοτγίδιις Ρ] ΟΣ Πὰς αἱ ΠῚ 
τορι πο ἐδ ἰη ἀπ] ρ οΠγιδοἴπογα σογ-- 
ταπηηα αηηϊπογίατίάηας {Δ ΟΠ οἰα 
δρμπὶ ἀοσοητ ρχυϊπατοσῇ ἀρράγατα ὃ ᾿ ἐδ απο. 
ἱητεγροηοητζοβ», απογᾶ ααοτιάϊαα 
ἀεϊοίξδατίο τα τι ἀποατις. Ππηροτ- 
τἄταγ δας ρχόρίοῦ πιαρηίτα ἀπο ΠῚ : 
οἷαἰτατῖς οχ οππηῖθιι5 τοῦτ οππῃίδ: 
σποπίταιις ποδὶς γὲ πὸ πιαρὶ5 πίῃς 
πατίαἰς Βοηὶς ἔγιαπηι ααλτη ἴϊ5 
᾿πα (τ ἀριά α]ο5 ποπίηςοβ. [ἢ ἢ 
{πάϊς Δατῷ τεὶ δε] σα: πο σαοςς; 
ἀϊβοτίπχις αὸ Ποίίθιι5» φιὸά Βαης 
ντρδ οὐππίθις σοι ας ΧΕΙ͂Ρ 6- 
Πγιι5» 1115 ἘΧραϊΠοηίθις Ποίρίτᾷ γὲ 
ιοπηρίαῃι νο] ἀϊζεγο νοὶ ἐρεδατς, 
Ῥγοπιθεπτορ, υαλῇ ας πο οςςοαϊ-ς ; 
ταῖα»ητ ργοξαταζα μοί, ἢ νἹάογίτ. 
ΝΝέφας πηαρὶδ απτ ἀρραγαῖαι ΒΟ εο 
δας ταπάϊδιις σου ἢ ἀίητις φαὰπι 
ποίζγα δά γο5 σογεπ ἀλἘ δηϊ πὶ ρα - 

Δρίὶτα-- 

(Ἰλητία. Αριά φυοίάαῃη » ἴῃ ἀ{{τἸΡ]1π|5» ἡππςοη ες αὖ ἱπειιητο Πτατί πὶ ατατῖε νΊγ]ε το- 

« Τρὸς ἴδια δάφορᾳ τὰ δίᾳ φέροντα 
πὶς ἰδιώτως. βὶ Οὐκ απὸ μίρες 7ὅτο χέ 

"καὶ διὰ τοι Ἡ ρακλέδας, ασιλξς 5“ λακώ- 
γων,οἶπίγες ὑπο μιέροιι ἥρχον, δ μόνίω ̓  
φθηθφαν,κᾷν μὴ εἶχον ἀρετίω, γῊ αἶρε- 
γῆς Τ στὸ τῆς ἐἰρετῆς. τὸ ὃ ἢ, αὐτὶ ἔ μᾶλλον. 
δ᾽ Ἔχων δέτι αγαϑὲν]ο 3 αἰτὶ ζ δῥκώται. 
.- Ἐλδυϑερως 9] ὡσεινὲὶ ἕλεν, ἐκ ἐσμὲν 
α)λήλοις ὕποῆῆοι. ζ Ἐπιτηδευμάτων 0 
κοινῇ πὶ πολιτιυόδα, ἡ, Λυπηροὶς ὃ Τῇ 
ὄν ἀἰχβυδόνας ἢ τῶτι λέγᾳ ἐπειδή ποτε οἱ 
λακιφαμκόγ οι λχαὅμη ἐγασεραςείῳ ϑεα- 

σαωδρμοι ματεωράζονία, κακῶς ἐχεήσειντο. οἱ 

ὃ λακεδαγμόγιοι σκυθρωποί εἰσι, δψπατὸς 

ὅγιείκφαν ὑποκρινόψϑμοι, καὶ τοις ἀζροτέρας 

κρλάζασι,τὸ γὸ τερπνὸν Ὑ ΟἸ σοκώλυμια γὸ- 
μίζωσν ἢ αἰαίκαίων. 8 Καὶ μάλιςα, αὐ] 
ἥ᾽ γῴμφον δηλονότι: 4, Καὶ ὅσοι ἀγραφοι 
ὄγτες] ἄγχχαφοι νόμοι τὰ ἔη εἰσί. κα Τῇ 
γιώμῃ 7; ψυχῇ «ἦι σωωέση. λα Διετησίοις 
δὲ᾿ ὅλυ Τῇ ἔτοις ϑύεσιν οἱ αἰϑηναῖοι καθ᾽ ἐ-- 

κάφην,πλίω μια ἡμέρας. μι Ἡ τέρψις} 
ζωγεαφία.. ν Τὸ λυπηρὸν] αἰνιἥΐντα 
φεὶς τοιὶ ἱ,πειτοιὶ καὶ ὠτιλῶς γαχεδέιριρε- 

γίοις, ἕξ Καὶ ἘΠΕῚ πολεμικῶν μελέταις 

πληρώσας τὰ ἐν εἰρίοωύη γινόμδμα ἀγαϑεὶ, 
να μετέρχετοι ὅ}) τὰὶ ἐν πολέμῳ. ο Τῶν 
ὀναντίων 13) λακεδαιμογίων φησί, π᾿ Τοῖς-: 
δὲε)πῖρ ρῥηϑησομϑμοις. ρ Κοινίω παρέα 
χομδμ Ἰκοιγωνικίω, ἃ αὐεμυιδῥίω πᾶσιν αὐ-: 

. βρώποις. σ Ξενηλασίαις Ἰῶς αἷρ οἱ λακε» 

δαιμόνιοι. τ Ὁ μὴ κρυφϑὲν αὔ τις πὲ ἐ-- 
ξῆς, ὠφεληϑείη αὔ τις, ἰδὼν μυὴ κρυφϑένᾳ 
ν Καὶ ἀπατως παλιν σοὸς λακεδαιμον: 

γίας αἰνί ), οἱ τιπλέον ἀπείτῃ ᾧ γρητείᾳ. 

γώμοις ἐχράτοω ἐν πεῖς πολεμωκοῖς., Ἂ 

͵ 



ΟΔἸΒΕᾺ ΕΟΝΝΟν 5, ἱζὲ 

ὅν ἰαδόποί οχογείτατίοης πᾶς! Δ σῷ, “ δὐθὺς γέοι ὄντες, "τὸ αὐδρᾷον (μετερχὸν- εἶ 
σαπτυστο5 δατό 1} 4114 πὰ γΈ Π}1{-- 
ἤμως νἱαἰ πη αϑ ΗΠ] ταυπεη (ορῃϊας 

. ΒΟ Πα ἀἰἐεετπλίμα δάϊηλτς. (5 
τοὶ Πρπᾶ οἵξ, αυδά πεαις  ἀσοάα- 
τπποη ροσ {ετἄταιη, [ςἀ οὔ οτηπ δ 
τούγατη ποίτγᾷ ᾿πυλάιπε: δὲ ἐρῇ ρόγ 
ποίΐαχες Πηἰτιπιοτ ἤπε8 ἱπρ τε, 
εος 4} ἀοηοὶ πὰ τας ρδητεγ» Βαμα 
ἀπῇουϊτοεῦ ρΙεγψας (ἰδερίπγμο. Α- 
ἄεο ποῖῆο ποίει νη συ δάπεγίας 
νηϊποσίαβ μοίτχας ςορίας ἔουτε ἔς 2}- 
{τις εἴτ, τ ργορίεῖ ποῦ γεὶ παυῦ-. Ὅς Ἀρχρίμς, τἰρὴ 

ΤῊ ἢ οδδν τρὰ ἸΘηελαν, τὸ πῶ Τὸ ρα ππιάια,; τῇ ργορτοῦ ςορὶλϑ αιι5 Ἰῃ 
«Ὁοδά ανίρίαπι ἀϊπογίατοτζατάϊοσα ἀϊπηιτείπαιις. "ἼΩ 
εαπὶ αἰΐαυα ραε- απμογά ἤσαο οδίοετα Ρυσηα οὔ αἷτ-ς 
τίσι σομγαγαν σι θας ποιεγά {{Π| ἔχδύς {ρου οΥ 68, 
φοβηαντεσα πάλι πὶ ἢν ΐ ΣΝ Σ 
-ποηίεγαετίηε, (ι- οὔξεοδ Πο5 (ἀρ έγαιῆο ρ]ογίάτασ πη ν 
ΓΝ 3] φυΐδας ἐδ: βιογϊητναῖ ν πἰσογῇϑβ νι ξτος εἵϊς ἐξ 
αϊον εἴς τὴν ῥγαάϊοάε. ΣΟυαπαμᾷ ἢ ψαίςτς ροείας 
ἴυγις χυληι ἰαδοτγᾶ αἰϊάιήτατο, πος ἱερὶῦ 
ὁ Ῥιάε “ππϑ. τῃχρὶς πᾷ σεπογοῇς πιοτίθας ρετ]- 
ς Νο» ἐμεφίίοχε ἢ. σα ἴω ἜΝ 
φιβιν ϑοόλ αἰοὶ οἸϊτατὶ νεἤπγιι5), “τί οἷ ποῦῖς αὖ 
“ἱγεταράε πο β- ἀοξιτίβατί πγαπιηῖς δπτοααῇ νοπὶ- 
πνήημε ἀε τοτ4 ΔΏτ: δὲ ἀττὴ τῶρας ο(ἢ {145 {πθ εἰμη- 
ῥα. ρεγιοίο ἄφες Δ γ βου (αὐἰτο ποι πλίπας Πγοπαὸ δ 
2: "2 4717227. 4 «25 - . 

“4 Διαυς εὸ τες 4ὰπῈ 1ἴ αα] Ππηροῦ ἴῃ τ απτηἷ - 
οχλδλμὰ ψψ δαμτ ἐείαε πίη αποχας οἰατατο ΠῚ 
πὸ “ρον, ΘΈΑ" {5 λάγῃϊτατίοπς ἀϊσηᾶ ἤσυτίη οα- 
γέντο δ τογς σορτισίςοτς, “ φυὸδ ἐρεείο ἀξ δος ἱπάς ςοη ἴ1|5 ΟΡ ἢ ̓ οὐ ζι {00 ρρεῖοΙα 
εααίπνατγογῖ οἰαΐ- ΑἸ ἀεγανίοςία πχεέϊοογίτατο,» σοτ1- 
ἀρᾷ νὰ ἰο δὲ ρ] οξξέσπατ: ΡΒ ΟΡ Βλπταν ἀυτοπτ, 
ἔποιας κἀπήτατιο ἐ4 εξ ἱπορίαι τοίογανμίαν οἰττὰ ΔΙ ΠΉ ἐ- 
Ὡς δε άϊρηα σι ΠΟΓΠΔΙ ΟΠ ΠῚ: αἰ ας γείπγαῦ 
τυῤοκαὶ αν Ροτίας τ᾿ τογά σεγεμάατῷ ορροττα- 
Ρατῇπιοηία:δι ἱτα Πἴτατο ΄αλπι οἵ ν οὐ δογ ἰαφελητία, 
τ μϑρίρ, ὡμαῖτῃ , Ἐβείξατέ (ᾳαην παἶ]} ατοσὶ ἀοξοσσας 

ο ᾿ ᾿ ἔχω». ὅοη ἐμπάσαν αι οἰ τἀεέογηχονε ὅλαι ἀφυῖτος οῦ Δη- 

ται" ἡμεῖς δὲ,αὐᾷ ϑμως διαγτωρνϑμοι, Θεὲ «. 
ἧσσον ὅχὶ ες ἰσοϊειλῴς κινδγώύοες χωροῦ- εἰ 

αϑιν; τεκι μυελὸν δὲ οὔτε γὸ ἀδιχεδαϊμόνιοι 

καθ᾽ ἐκούσους, αἴ ̓ πώτων δὴ ἐς Ὁ γὠδ ῥμδῇῦι 
ξρὰτευσσι' τἰωῦ τε "ΔΜ πελάς ἀξ) ἐπελ- 
ϑύντες, δ γαλεπῶ; ἐν τῇ δλλοτθέα τοις πε- 
εἰ ἿΜ οἰκείων αἰμυυγουϑῥοις εβωχόνϑμοι χά-- « 

“πλείω κραᾳτῶμϑμ. οἰθρέα τε τῇ διωνμει 
ἡυδυ" ἰδεῖς πω πολέμιος εἰγέτυχε, ϑχρα τέο ε 

ὧν τῇ γῇ Ἐλὶ πολλὰ ἡμδμ αὐδῶ" Ὀήπει- ὦ 

ψν. ζῶ δὲ που ὦ μύδίῳ ὠυὶ «ὐοϑσμίξωσι, “ 

"κρατησόβμτές τε τινα ἡμῦν", πόρτας αὐ- 

ἀϑῦσιν ̓ ὠπεώοϑαι; καὶ νικηϑέγτες ὐφ᾽ ἀπϑώ- 

Τῶν ἡοσηεϑα!.᾽ χαήτοι εἰ ῥαϑυμίᾳ μᾶλλον ἢ ὦ 

πόνων Μελέτη αχὶ μὴ “Ὁ γῴκϑν Το πλειὸν «ἐ 

ἢ τρόπων αὐἰδῥείας ἐθέλουνϑμ κινδοιὼ ϑύφν, 
«ἰδεγίγνεται ἡμίν τοῖς πὲ μέλλοιδιν ἀλγά- 

γοῖς μὴ παδλχομψᾷν, " χαὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι, 

(μὴ ατολμοτέρφις " μ᾽ ἀεὶ μογϑυιώτων “ 
Φαμνεαϑει. “ χρὴ Ἐ᾿ τε τούτοις σίω πόλιν ἀ- “68 

ξίαν {ϊ)" γαυμαζεεϑὰι, χρὴ ἔτι εἰν ἀλλοις: 
ἐφιλοχαλϑυϑῥ τε γδ μετ᾽ δὐτελείας, χαὶ “ὁ 
φιλοσοφθυδυ αἴδυ ἀκ λδιχίας" "πλουτὼ τε“ 

ἐρνο μδλνον ὦ χα δ ἢ λόγι μώπῳὰ 
χθωθα" "“κὼ τὸ πένεο ῖ, ὖχ ὁμολογεῖν τινὶ “« 
ἀἰαιρὸν, δλλὰ μιῇ αἰ ϑφϑγῳ ἔργω,αομον. ἰὴ 

“ἔνι τε ἡϑῖς αὐτοῖς οἰκείων ἁΐμμα χαὶ πολι" “ 

κἂν Ὀχιμέλφα, χῷ ἑτέρφις πσϑϑς ἔργα τε-“ς 
αἰτία; ντιην, δο-- Πἰτί, Αἀοῖτ ργατοῦοα οἰἀξ πϑηλπὶ- Ὁ) ἡφάμνϑβοις » τὰ πολιτικοὶ μὴ εὐδεῶς γγῶ- “ 
πο ϑφοὸ βγιαε ας (ᾳατῶ ἤπια! ἃς οὐ πγαηξιπὶ τογά 
φιλοκαλϑιῖρ {ὑπο πων ΡΝ δίκείν ὀμιακα ἀ:ς, ΟΓᾺν δύ 115 Ωυή τέρας ἀράς ηοιπι- 

ὅλων ἐνεεήϊᾳε» »γό ὈΛΏ τυ πὸ τη οῦ ἀστορυδ]ος στα 
46 φαοι εἴ» Μέυπ- γγοτίτία, 50 11 ἐπίπὶ πος ἐπὶ αὶ ηἰ» 
ἀϊτῖς ὅς εἰμι: . 

εἰς βυάεπνις. 

γαν. μόνοι ΤΣ τὸν τε μη δὲν" τῶνδὲ μετέχοντα, “ 

ἐκ ἀποράγμονα δλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζονϑμ" 

ΒῚ] γατιοηῖς σαστα τορι] ςα παρ ος., ποη οἰ ας πὴ ὁτιοίαπὶ» ((ἀ ἱπυτίξοπι αὐξίεγαπῖ, 
- 

« Εὐθὺς νέοι ὄντες καὶ αὕτα σὸς λα- [᾿ 
χεδαμονίφις. ἐκεῖνοι γὺ οὐτὸ μικρᾶς ἡλι-: 
κίας εἰς τὸὶ πολέμια ἠντϑδεπίζοντο᾽ καὶ ϑυϑὺς 
ὡς ἐτίκλετο τὸ παὶ δέον ν» ὧν αἰασί δι ἐτίϑεστιν 
αὐτὸ, καὶ δόρυ πλησίον᾽ καὶ ἐπεζοων αὶ πὶ, 

Τρ εκ αν, ἐζοδτα τασοντὲ ἐθητωὶ 
(ουτέξιν μετ᾿ αὐηβ)α αιρἔδηπι. οἱ ὃ αὐπὶ 

εὐτὼς᾿ δλιπόνως ἤσκοίω ὡς μηδὲ λούῥῶγ, 

ἀλέχαϑαι, αὐλ' Ἐῤκαῖ ὅτ τῷ ὡρώτᾳ πο-- 
(ποὺς τὸ λούσει δὰ. μέλει κἀὶ δῇᾳ-- 

ματίγϑσς, ἐγίνοντο κατά ἴδια χαιρδν, ὧν 

αἷς οἱ πλέονας ὀγεϊκόντες; αἱ δροιέτεροι ἐνο-: 
Αἰζοντ. τὸ αὐδρξῖον ετέρχοντοι } τὸ 

“πῆς αὐ δραΐσι ωρέπον. 7 Τῶν πέλας αὖ- 
“ἰἸϑὐ μεῖς δηλονότι, δ Ἐπιμέλφαν] με-- 
μάριςτω γὸ αὐδῇ τὸ ορεζτουμια, εἰς δύ, οἰς 

ϑράκίω καὶ ἰωνί»ν» « ᾿Επίπεμψιν Ἰεὶς ορα: 
τείαν. ζ Μδρίῳ τινὶ] μέρει τι νὴ οἷξ ἡ (δ; 

η΄ Κρατήσαντές τε } αὐν[ ἥετω τοιὶ ἱπ πέαε᾽ 
αὐνδᾶ τοιὶ κειωδμο, 98. Απεῶαϑοι Ἰοσόδὲ- 

διωκάνα!. « Καΐτι εἰ ῥαϑυμώᾳ ] πάντα 

σωυάγᾳ ταὶ εἰρηὅψα, καὶ ὡς τῷο αἰάμνησιν 
᾿αὐδβήποι ἔται, αὐακεφαλαιόμϑμος. αἰν[ἢε- 
'ται ὃ “φεὺς λακεδα μον οἱ. κ Καὶ ἐς 
αὐτὰ ἐλϑοῦσιϊτὰ ἀλγάναὰ δηλονότι, α᾿ Τῶν 

᾿ἀεἰ κοχβ οαύτων 1 δμ κακεδαιαογίων δῈ-- 
ἱλονότι, μ' Ἑαὶ ἔν τετούτοις ] πεῖς εἰρη-- 
δύοις δηλονόπ, ν Θαυμάζειϑαι 1 χ'' 
ἰχοινῇ πὶ, πὐδεγίγνείω. ξ Φιλοκαλθωώῤ 
τε γὸ Ἰέπει δὴ διεδαλλοντὸ οἱ αἰϑίωαῖοι 57] 
μαλακίᾳ, καὶ σρυφῇ βίῳ, καὶ «ολῇ πὸλ- 
Αἴ, τβου λέγφ,δη φίλοχαλῦρδν μωτα ὥτι- 

λέας καὶ πεπεινότωτος. τὴ γὺ φιλοχαλίᾳ 
τὸ ἄσωτον ἕπεται. ὁ Μετ᾿ ὠτεχείας Ἰσρι 
κροτρεπείαζ, ο Καὶ φιχρσοφϑωδρ αὐόυ 

μαλακίας Ἶτὰ δυςχερῇ αἱ πενίας ὑπσυμᾶμο-- 
μϑρ. ρ τ λύτῳ τε ἔρρμυ πεζῆς, τῳῖσλέα 

τῷ χεώμεϑοαι ἐν τρῖ κα ρῳ τῇ ἔργου ν καὶ οὐ, 
κόμπῳ λόγους δ Καὶ τὸ ἀένεονι ἔχ, ἐ-- 
μολογεῖν αἰφφὸν Ἰγνώμοίς δβίφης πὸ ῥυίε 
τε πενίαν ὀγειδίσαι τοῖς ἔ΄  χοισιγχαὶ πείρϑ σαν 

ζητεῖν ἐκ πᾶντὲς ϑόπου φυγεῖν ἡ Ἐν! τε 
τοῖς αὐτοῖς ἢ οἷον, τοῖς δημιουργῆς » καὶ. 

γεωργρῖςγ καὶ κωγηχρὶς, καὶ τοῖς ἄλλοῖς [τ 
δῆωταις καὶ ̓ χέροτέχναις. “ἔτ δὲ «σεὺς λα- 
κεδαῃμον ίοις γ ἐπεὶ δὲ λίγοι ἦσαν αἱ οἱ. 
«πε πολιϑικαὶ σκοποωῦτες οἱ τ τὰ πολέμιάν 

ποίϑτις. υἹῶνδι μετέχονίᾳ 11" σολεμιχῶ γα 

Ἰ, ζῆ 



:ὸ 

᾿ 

͵ 

να 5 ἢ 15 1, 

»»χαὺὴ αὐΐοὶ ἤτοι ρίνομδῳ »κἢ ̓᾿οὐθυμούάβα ὁρ- ΑΜ άοπιχο γοδϊὲ ἱπάϊςαπιας» αὐ απ - 

ϑῶς τα π-αγβατα, “οὐ τοῖς λέλϑες τος 

)νὲ ρχϑις βλάξκο ἡγρυρμδμοι, δλλὰ οἱ πεῖς 

ὃ» λιδαλθῆναι μῶλον λόγω “σέϑότεϑον ἡ δχὶ 

»»ὦ δὲ ἐργῶ ἐλϑεῖν. δἰ α φερόντων γὸ ὁ δὴ αὶ 

"5 δὲ ἔχονϑυ, ὦ ὥςτε τολμεῖν τε (Ὁ) αὐτοὶ μιαὶ- 

33 λίςα ,χαὶ ἡ «ἰξὶ ὧν Ἐλυχάρνδομϑρ , ἐκ λογίς: 

3» ζεοϑαι. "ὃ ὁ τοῖς δηγοις ἀμαδῖα μὲ εϑράσος, 

3) λογίσχκος δὲ ὀχγον φέρᾷ. κράτισει σὴ, αὐ ὑ πίω 

5) ψυχίὼ δισίως κρίλείεν (ὥ τά τε" δϑνα χαὶ 

"» ἡδέα σαφφέςα ταϊγεγνωσκντεο,ὸ δορὰ ῶ- τ 

»» Τὰ μὴ αἰποτρεπόμνϑροι ὧν, ΤΜ χινδυωύων. 
»»7 χαὶ ταὶ ἐς Ξρετίω ἐμῤαντιωρῖλα τοῖς τοῖς πολ- 

9» Δρις "οὐ γ παοὐντες δ. 8), δολαὰ δρώντερ, 

“» κιωμεϑαι, τοις φίλοις. ἐλ εξν ὑπηρὸς δὲ ὁ 

»δράσαςτ τίω χάεαν, "στε ὀφᾷλό  ϑρῶω δι᾿ 

2) δὐνοίας ᾧ ἢ δέδωχε σώξάν" " 0 Χ) αὐτοφείλων, 

59 ᾿ἀμρλύτεροι εἰδὼς σφ ἐς χέει δ᾿ ἐ ἐξ 

5) ὀφείλημα Ἢ οὐρετίοὐ  ἰποδωώσων.᾽ ὃ μένοι 

“γοὺ τῷ ξυμιφέροντος μᾶλλον γγεομῷ; ἢ πῆς 

“γέλδυϑερίας τω πιςτῷ "αἰδεὼς τίνα ὠφελὅ- 

οολϑν. ξμώελων τε λέϊω, τίω τε πᾶσαν πόλιν, 

2) ᾿ ἑλλάδὸς ̓παιδυίσιν τῇ ὁ καθ᾿ δ ἐκ φσον δὸ- 

»»Χείναὶ μόι (δ) αὐτὸν ἀιρίθρς ΓΡ ἡμδι" Ὠὰ 

»»πλεῖὶς᾿ εἰδὴ, ᾧ᾿ “σ᾽ χαείτων͵ μάλις: αὐ. 

29) ̓βῥαπέλως τὸ τὸ ων: αὐταρχες αϑέχεοῖ, 

»οἰδ ὡς λόγον .ῳ τῶ. ηϑροντι χόμίπορῇ τα δὲ 

“νμμλλον ἤ ἔργων Ὧν ἀλήϑφα, αὅτη ἡ δα 

κ. μεεφ ὃ πόλεως, ζὼ Ἐκ πὸ δε ἅ ΖΦ πων ἐκῆη- 

υοσερίαθα. υδημαμᾷ, μόριγὸ χη ἐμῇ ̓ακοῆς κρείσ-- 

μές" ἐς πεῖραν ἔρχεται,᾿ μόνη ὅτε τω ΔΕ 

»»μμέῳ ἐπέλϑοντι ἀγανακήησιν ἔχ " φ᾽ οἵων, 

»χαοπαλε,' ἅτε τῶ “ἐπυτκύῳ «σίρε 

»:; Νυώ ὡς 'χ αν ̓ἀξίωνά ἄρχεται. αῶ μεγα- 

» λων. δὲ σγμείων χρὰ οὐ δύτοι. αἰεζρτυρόνγε 

» τί δκύαμαν “δ κοῤεδρο, τοῖς τε γε χαὶ 

39 οἷς ὄπειτα λιωμαιθαδη μεθα" χαὶ ον 

29 ασξυσδεόρϑροι οὔτε" Ὀμήξόυ ἐπαμέ
του; 3 

᾿ δ άἄαςία νεἰΠΊοχ ὃ "τατος ; ΑὉτητὶ 

Β 

᾿αυσησης (ὰητν ἔπη (α! (γτ οχρε- 

ΠΟ φΟὨςΙΡΙ πη» ΟΙ εχ πιπιδητςς 

-ογατοη τα 15 ἕοδας οἰῆοογο; [οἀ ρὸ 
τὴι5» ΠΟῚ ἀοςοτί ἡ]1α5. ἤσας οροστῖοῖ 
Ργϊαίαιαπη ἐχοα δ αγίς. ΝΑ μος 4ιο- 
αι ἐβτερία μαδοινας αιὸά Πάοπη 
Ῥτγαοιριιὸ [η ἐἰς 4018 ἀρ ρτο αἰ πγιγνδί 4 Κεῖ, (οπῇίϊο; 

Τ)λεϊ δεξατίοπο. 

Αἰεὶ» τη οἰεία βαἀιειαπη»τατῖο ουτνέϊα- 
ἀοη  αβῖεγας. Ῥτααυιηο Δτο πὶ 
Δηΐπτο Ῥυβάϊτὶ πιοτὸ ἐπ! σοητον 
4υἱ ὃς ἀμέγα ἤπλμ] ἀρ οσοΠιπιὲ ἃς 1ὰ:- 
οὔδα φοβηοίξιμτδι οὗ ἰ4ὰ ρετίςι- 
Ἰἰς (δ πὸ (ἀδιγαδιᾶτ, ὃ Πάσπι οτρα ὅς 
πναΐτος ν]σ νἱττυτὶς οἶδ οἰῖς ἄιῃ οἱ- τα Ύ πὴ τϑ 
ΠΎῸΓ : αθῖρρο 4.1 ποῦς ΔοΟσΙρ Ομ ἀΠ5 ἰῶτεραπνας. “τ 
[πᾳ ἀλῃάϊς δου οβοὶὶα απηῖςοβ οοτη- Ὁ ; ὅρι 
Ῥαγδῆγυϑ. μαοδᾳ πποϊοῦε οοη ἀ - ὦ Ῥηαε φρπρνς Ν 
τίοῃς οἱϊ φαὶ θοῆς ξλεϊτῃροίοτς» οὐ. ΠΉΜΡῚ 
Βεπε βισαααμὴ Πυηυοα ξεοίο τ ὃ 
ἀοθοας Βεπειοίζητία., δὶς {δἰας Ὁ ᾿ 
ἴῃ ἀλη ἀο πο βγατι βεατυσζιηι, ἰο4 
δίατίατη γοβάϊταγιιη,, Πάςπι (0]:»0- 
τ οἰ απτδεί ῃταρὶς ααὰπι Πδεγα τα- 

ὁ Ιπ τἰς εὐἱᾷ αυ: 

᾿τὶς Ἂς τοῦ ὁχογοοπάα τατίοης πα- ἐ νῶλο 
( Οῖκα» αἰϊις ππαρηϊβοὰὲ διατιβοιπιυτ. μ᾿ ᾿ 

Ατῳαοίνε (ςπγοῖ ἀἰςαπη)ν! ἄθταῦ Πχϊ: 6... 6. 
δι μας οἰμίταϑ τῷ ἰῃ τοταμν, ες: ῸῸῸςςς “ 
εἷσ πιαρι του! στην ται ρογῆπραος. 
ψίγΟϑ σοΥριιβ δά ρΙατίπγα τοσαπυρο- 
ποῖα ἰἀοῃουπη ΟΧΒΙΡοῦο, οαπῚ ρτλ-. 
((ὰ ργποϊριίὲ ὃς νεμυίξαϊο, Ετ υδά 
ας Ἰπυργα ςητίλτιιπη Ὡοπ ογλεῖο- “ΗΝ μὴ, 
Ὠἱδ ἰαξξατίοπα, πταρὶς Πυὰπη ΓΟΓ ΠῚ ᾿ 
νοχίτατε αἰτδητανπσος νιθίβ ροῖεης 
εἰα» πὴ δίς ΕΠ ΤῸ Ῥαταιίπιι, εἴς. πρηκ γε 
ἀοςυπιηδτο:ηιῖα (οἷα οπιπὶ εασυμαι ᾿ Ἀρα άε στιν 

παῦε, αἰγανκτίσήν᾽ 

δύ, 18 ἔξέξεν εὐυ ς, 

υἱπγότο οουϊατ)ιπιδίοῦ ο[πε ο]Α ἡμᾶ ἔχ᾽ το» ΤΩ 
ἀρ)ος ΠΟΙ οςουγγοῖς » ἰγαίοίταν Οἱ ἐλήράηε (84 46 89 
φεςορταηα αὖ ἡ]ο. εἰλάειπ» ποαποὶ:- κἰγασειυοῖ ΠῊΝ 

(ιδιοϑὲς πιαϊὲ δα ἀιτιταπχιαπα ἴῃ τ γε ἠξὰ ΕΘ Ήδ» 
βιὰ πα ἀοῃχίπεταγ. Νοχας πα]ΠΠ}ς ᾿ - Ἰπυδάοῃς Ἂς 

Ῥοτοητίάπη ποίἔγαην ἐδ ψοὶ πιαχί- ς κι ϑηινυτα 
πηὶς το Πβολπτυγ πάϊς, Κατα ρ οὕς. ΤΣ "ΠΑΣ (ἐπεῖδε νδεαυι ως πυίγασυΐο : παῖ ἀνωδη 

; ἀρβσίθξρν δυῖ μθπιεης ἐΡΙκορβξο μοι υὐδινῶῶ, Ῥάτον. 
ΟΑΟΥ πΡ τ ὙΕΡΕ  πτοὶ ἈΠ. ὦ 

Ὁ: κα ἍΜ] δὰ ᾿ ΕΣ νὰ ιλ δε μοννα «ἀν γε τὲ ἐῶν λων 

«᾿ Οὐπιὶ κόηνιφ τοῖς ἔῤηοις Ἵ ϑιέξάχ- } κυ, Ζ δὴ ὙῊΝ δἰ σάλων. ΣΝ ὥσων, ν ἈΨΣ ἁρῆο κρείσ- 
λονην γὃ ὡς χόγον μόνων αὐτιποιούμδμοι ἡ Αἰρλύτιρός α ϑινέξερος, ὃ. Τίω στῶν.] ἴα ὩΣ δὴ κἀβοῤαχο δος ὙΦ᾽ 

σὺ ΔΨ λαχιδαϊμογίων. “β΄ ᾿Δεινὰ καὶ δρετέω ἢ τίω ὄεργισίαν. ὁ Καὶ μόνοι Ἰ οἵων] ὑπὸ  ἀἰϑέωαΐων.. ὃ ᾿Οὔτετω ἐν 
ἡδέα Ὁ δανὰὶ ἠδ᾽ συλέμια" ἡδέα, τὸ τὴς εἰ-- 1 οὐ τῇ ἢ ξυμφέρογτις 7υὐτῆ, ἐλαϊ δὴ τοῦ κί κίρ--  σικώῳ Ἰτα ναξίῳ, καὶ σαῤίῳ. καὶ θοὸς 
ρϑζης. γ Καὶ τὰ ἐς ἀρετίω 25 βεπῶ δες, αὐγλαὶ τῷ ἀεργεῆ, καὶ μὴ ᾿ δέευϑαι 1 πῷ, πῆς ἄλλοις ὅσοι ὑσήκουο γἡμᾷ 
λέγᾳ νωῶ πω φιλίαν, καὶ ἀεργεσίαν. ἄλλων. κ ᾿Αδιῶς αν ὴ τὰ ἥ κιέγάλωξ. Ν ΚᾺ σ΄ Ὡξοὺ ὠχὺὰν ̓αξίων 7πὸ ολήδως ἐοόρῃ 
δ᾽ Βεξαϊδτερός δὲ ὁ δράσα; Ἠῶ χα ον λ Ταΐδευονν ζῇ 1 εἰ εἰς πολλὰ φεάγμα-. ᾿ δεσμός ὅων αὶ ΘΠ Πλιομᾶνον πε ολος 
ὁ ἀρξαίιῖρος χαρίζειδοιγς εἴ στ ὁ- τὰν Α Ἐπὶ πλεϊς’ αἱ δ» 1 εἰς διᾷφος 1 τες οἱ ἀἤλω!, ἢ τ , Οὔτε ϑαθμμλθν. 
φειχοιδέίω 1 καὶ σαύταξις οὕτως͵, ὥςτε ὁ-- ἡ ρᾳ τὐῤρίγματα. Εὐρραπίχων 1" μμέροις, δἰ  χαάντων πολιδμ, ἡ 

΄ ,ὔ μὲ -Ὴ ᾿ ᾿ εὐὐὺ "ἴ ̓ ἜΤ " 

Φειλορδρίω σώζειν, ᾧ δῪ ἀγρίας δέδω-- κιγήτωςν ὀνδιξίωξ, ξ΄ Ατὸ ΣῊΝ ἊΣ ϑδοτλδμν, ΠΡβ λεννγ, ὠρβ ἤο 
ὈΝ τα τσ ΟΝ 



"41 ἰη ςατετῖϑβ το- 

᾿ς Βεοπεβέο επίπὶ " 

ΙΒΕΚ ΒΕΟΥΝ ΝΟΝ 8: ἰχ7 
αας φαϊἰς ἰῃ, Ργαίξης ςζαγηγλίηΐ- Α, οὔτε ὁστίς ἔστεσι μϑμ πραυπίκα πέρᾳ »Ἔσγ ἃ 

διις πλυΐσοας., αασηι ΟΡἰ ΟΠ ἐπ 
τογαπι φοίξλγιϊ πη.» νογίταβ " ἀοίοας, 

ϑόάᾷ οπτηΐα πλατίϑ. οπγῃέίημε τοῦς 

« Ἐξκαῖίας. “Τὰ 
φοηηία ἀατ, 
ἀε ἀπΟΥ͂, 

τας ποτα δα άλεία ρεγαΐδϑ ἔς 1 Π1115». 
γρίαας δομοζμπι πιαϊοτάμασας (ς- 
Ῥαγατίαι πο ΠΠπλοῦτα ΠΟ]]οΟολητος: 
Ῥτο ας ἱρίταγ εἰαϊΐταῖς δὲ {{Π|ν 4αΐα 
ἱμάϊσπαπι ἀποεῦαηζ ολπὰ ΠΟΙ ογὶ- 
“Ῥ'» σοπογοίο Ῥγα]αιιτος οεσαθιιο- 
ταπτν ὃ. το Πού τι ἄεςοῖ νηιπῖ- 
ηποηαιξ νος ἀρῃἶτὶ: μα σαια 
ταὶ τὶ ἔαῖς στ ρχο χίας ἀς οἰαίτατο ΄ο 
4αολϑ» ταιη. ἀοςούομ ΠΟ ἄς Ρατὶ 
ἴς ποδθὶς εἴϊε σοζταπγοη» δζ αα θυ 
ηΐ81 ἤπλ}}ς δά οἵδ, τισι ρίαπατη ἔα- 

᾿ΡΑΟΡΒΕ 05} Ργοβατίοηίδιις φογαπι ἰδ: 
τὴ; ἐν μα. ἄδην ἄς ααΐδιβ υης ἃ πὲ Ὦαδε- 
Ζερερ (Ἐρηρειν ρί απὸ τα ΟΥ̓ΑΤΙΟ : σαϊπ5 οὰ αι ΠΊΑΧΙΠΠΔ, 
θεν 1. ἘΠ᾿ δρεῦι 

ῥπῤείσισά!ν, Νεᾷ; : ᾿ ἦ ο-. 

ἰπ στυϊεὶς Οταςος ταῖς ἀσρούα ρΓα σαι ;εα ΠΙ ΠῚ 1Πὶ 
, νὰ τά εδροτίαταν ξογιτα αἴας σογι Δ ἢπη 1 Δπὶ νζ΄ 

ἐγ (ΟΠΊΡΕΓΙΗῚ . Ὁ «Ὁ Ξ ᾿ Ψ ψάζσα Θὰ ΤΣ ἀςθεητυτ: 4μλ]ς ποι ἴῃ πιὰ] 
ἧι, γε υς ἀς ἰΐς τὶς ΟΥ̓ οογατη ἀξ {|5 ΟΡοΥρις τγαὰ- 
δὶς ὕει δὲ ὀοτασι το, ςοηίξεῖ. Αταας τα ΐῃὶ νἱάοτυῦ 

41 “ΚΝ ΈΡΩ . , 4 

Ῥεῖο ροῆτα ἥκηι, νισταζοηι νἰγίνγτλαης ἱβόσατα» νἱ- 
Ας πρὶ ἐιάξυ δεν Πρηϊβοαῖς» τοῦς ρίδηὰ ἀςοίατα- 
ἐλ ποῦς α115 τς ΤῸ τ δι, ᾿ Ι "ἦ εὐ αο Ἰδού δᾶ, Ετοπίδι ἰυζατι οἴϊνοος αυΐ ρτα 
υἱτὶ ρατεβοοτο ἔξατο ΔΙἰαπεαμσαητ, σοττς ἴῃ Ὁ }]15, 
ἰγταζοπι, τα υ- ογο ρατεία ἐοχτιτι ἀϊῃοι ΠῚ ἴῃ Δ η]- 
ἄστη νε ρτί πα ἔτ Ι ΕΊ; 
ἀυδ ἐπὶ ἱπάϊς ες, ΒΔ ΒΓΟΡΟΔΟ Ομ Α τ ΔΠ ΘΟ ΒΒ ΡΙΙθΙ.- 
δι υἱείπια φαα ςδ- οἢ ἀς οἰαίτατο υλπ ῬΕΐμ5 ρχϊπδεὶπα 
Ἐγπιοτ. Ἰ απ ἐἰδ ΠΟΥ οΥμτ.» ἢος πηδίαην {10 θοπὸ 
Ἑας ἕμπς ἀοιοτίο. Οογποηζος, Ν Ἕ[ατί {{Π|,) ααογαπη ηο- 
τος δὴν αἰΐε γῶ- Ὡγο πεααο ἀἸ ΕΠ {||5 ρίδης εἴρτα- 
«υῦ εἰν 68 Π| ρῖο ἐξ ἀππνον δος μπλμαν απ} Ὁ ορτδῃβ1ΠΠ|1η ροίζογιπι ἔτ! 4πε 
οττιτυάίποπιρτί- 

πιο ἴοςο ςεηίετί. τα ἀπ» ἃ Ππθοῃ ἀ 15 ΔίροΥ 5 γοτεῆτας 

᾿ πιρπιοτίατα εἶς δ: ΒΟΙζ15. Ροειια: αυδπὰ (ἈἸυτίς ἔτι: 
ΠΟ πρΔ] ηυοὰ ἔςο- (Παρ ἀϊογο5.. ϑἰπηύϊ4; ἢος οπιηαπὶ 
οἰ συπτεχιϊησυξτε5» Ῥυϊοπεγγπηιπι ρεγίοαϊα πα. οχιπι- 

Ῥυδίίςα νει] τατὶ ᾿ 
τηδητῖοδ» γοΪποῦαπε εχ ν]είοης Βο- τααρὶδ οοηίωϊιο- 

οχαητ, Κεἰ ρίας ΠἸα τὴ δά παῖς ρογαςῃ γος τοὶ ρος; ἰά 

᾿ φἰογϑθεὶ οονηηρησεγε- 

ρὸν Ἡλρν Ὡδα πο ποι νἱάςγαπς, ςομίξαμεῃά!: 
τίου ον ξοετείπάῖς ἀρ ΠῚ οτΙ Δ ΠῚ ΟΡΙ15)0Χ 115 41 Δ 
πδ΄ σα γερρνεένριεσατας. ΨΊ Δ ΟΥΑΙ» ἀαζτε5, σαὶ (ς σΓεἀογοητ: 

᾿ 

Ἔ{ι 

ςΨ] 

᾿Ἱ 

ἰδπα ἀϊξεα μη τ πὶ ]αα ἐρῸ οἰμ1-. 

ἐρεραιπροιτατίς ἰῃ ἀϊαϊτία5 σοππλα-" 

[ατιύίᾳ; εἴϊς ἰῃ ργοραυϊηάλ νἱ» ρατί,.. 

ἔργων τω αἰ σπὐσϑοιὰν ἡ αἰλήϑεια βλάψά, 
δι “, «λ τ “»).} ἤ 

ὡρλλαὰ πᾶσὸμ (ὦ ϑυίλειοσᾶν κὸ γἀϑ ἐσίζα τὸν εὲ 

᾿ πῇ ἡμετέρᾳ τὸλ μὴ κοι τϑινα [καἰ σὸ τες Ὅγε- εἰ 

γέ πὸ ζᾳ χοῦ δὲ μαψημμεῖα ἐκοιλϑῷ πε καἰ- εἰ 
-“ 3.) ἢ ᾿ ἐν ᾿ 

γαϑῶν ἀιϑζοα ξυϊκατοικίσεαντες. αὖθ τοιαύ- ἐ 
της δίευ πόλεως ἴοἵδε τε γμναιως, διχαιμοιωῦ- «ἑ 

πες μή ἰφαιρεϑέεδαι αὐτίω. μμιουχόμϑμοι ες 

ἐτελδυτησθμ, χαὶ ἢ λέπουδρων πϑρτα τινὰ ἐἐ 

εἰκὸς ἐθελήν αἷπῷ αὐτῆς καρλψᾷν. διὸ δὲ δὸς 

8 ἐμύήκονα ταὶ πὐξὲ τὴς πυλεὼς, διδεισκα λίαν εἰ 
τε ποιούνϑμος μι] «ὐϑὶ ἴσου ἡμίν δὴ ἡὸν -- 

να “κα οἷς δε μὴ δὲν αἰ αρχά δ΄; 
κατ, ἑἐ Ἀ Ὁ λὰ ,' « ΓΑΙ νιν ΝΣ 

μοίως, ᾿ χαὴ τίου δυλογίαν ἄμῳ ἐφ᾽ οἷς γέρε 
] . ι ῷ 2 ἐμ ΑΝΑΝ 

λέγω φανεροιν' σηφιξίοις κοιϑιςαῖς, Ἶχαὶ εἴρη-- ἐς 
"ιἌΤ») ὦ .; δι Δι ἀλλ Ὁ; ταρ δὲ 

ται αὐτῆς τὰ μέγιςα.." ὦ γὸ Τ' πόλιν ὕμγη-ες Ἢ ἀῤπῖς 

σα, αἱ τῶνδε χαὶ Τὴν τοιῶνδε Ἔὐρεταὶ ἐκόσμμιη- ες 

σαιν" οὐκ αὐ πολλοῖς ἑλλίωων ἰσύῤῥοῆος, τε 

ὡςαἣρ τῶνδε,ὁ λέγος θέργων φανείη. δοκεῖς 
δὲ μοι δὴ λοιοῦ αἰ δρὸς ξὐρετίω, “πσῴτη τες 

ο μᾶἄυυουσα, καὶ τελδυταϊα βεξαιοῦσαι, "ἡ ε 

γε τῶνδὲ “χκαΐζαςροφὴ . ᾽χαὶ »ὃ τοῖς τολλα (« 

χεΐοϑσι δίχαιον πίω ἐς τοιὶ πολέμοις τι πω" 

τὴς πατϑίδος ἀὐδραγαϑίαν ὃ πσξϑτ|}.- 

9α). ἀγαθῷ γὸ» χούκὸν οἰφανίσομιτες, ΚοΙ" ςς 

γῶς μᾶλλον ὠφέλησόμ, ἢ ον “Μ᾽ ἰδίων ες 
ἔξλαψαν. ὥμδε δὲ οὔτε '" πλούτου ηὶς ως 

ἔτι δὀιπόλαυσιν κασϑοτί μμήσεις ἐμ λοιχίαϑη, ὡς 

οὔτε πενίας ἐλπίδι, ὡς κἀν ἔτι «ἰφφὺ- τε 

“γῶν αὐτέου πλουτήσφεν, ᾿ αἰαξολξω ποῦ ἐ 

Ὁ δηνού ἐποιήσατο" τοὶ δὲ ΑΓ εὐγαγτίων τίζίο- Ν 

'οζαν ποϑήνοτέραν αὐνὖκ λαξοντεξ ᾷ χαὴ Χιν- ες 

δοώων ἅμα τύνδὲ καλλιφον γομμίσοδῥπες, εἰ 
ἠξουληϑη σὺ "μετ᾽ αὐτν τοιὶ ψϑρ τι ἀφρεῖ- «ς 

Ὄϑοι, “ὦ δὲ ἐφίξοϑαι ὑ ἐλπίδι ὑϑὲ τὸ εἷ-- ἐς 

φανὲς Ὑ χατορϑωσάν " ὁχετοέψαντες, ργώ « 
δὲ ἰδὲ τῷ ἠδὴ ὁρωμϑμου. σφίσιν αὐτοῖς ἀτἰες 

ξιοιοῦτες πεποιθέναι ἦ χαὶ εν ἀὐτῳῖ Ὁ ἀ- ες 
μμύναοϑαι χαὴ παϑεῖν, μἀλλονκὴ γησώνϑμοι, ἐ 

6: 

ἃ Τενέιδαι 7 πὸ κοίνοὗ τὸ ϑαύμειοϑησό-- 

ω [6 })} 

ὙΣ πλούτῷ 

μεθα. ᾿β' Κακῶντε καγαϑῶν} κακῶν; 

ὡϑὸς τοιὶ πάλωνται. λέγᾳ δὲ τὰ σῤόπαιά. 
γ Οἵπΐη ἡ υναίως 1 οἱ κείωϑμοὶ. 
δ' Καὶ οἷς Ἱτεῖς πελοποννυσίοις. ἐ Καὶ 

. χίμδ ἄν λογίάν 1 τὶν ἔπαινον. ζ Σν- 
με ἰοις κα ϑιςαὶς} ἐ'πὸ κοινοῦ τὸ ἐμάχωυα. 

ἢ Καὶ ἔρητω αὐπῖς τὰ μέγιξὰ Ἰἐπηνέ-- 

.-. 

ὅηστιν δηλονότι. ϑ. Αὐ τέ πόλιν ]λέ- 
πεὶ ἡ εἷς. , Ισύῤῥοπος ] ἰσδσείσίος. μυὴ 

; ὑαῥόανων τὰ Ὡροίγριατα.. εἰὰ Πρώτη 
; τὸ μυηγύουσοι ἸΤῊ πμῇῆ, λ. Ἡ νὼ δε] 

Δ ϑρώπων, μ᾽ Καταφροφ"] ἐϑα- 
νατος. ον Καὶ γὺ τοῖς πολλοὶ χείροσιν} 
δον κλοπὴν, μοιχείαν, καὶ τὸ πιαῦτα.- 

ξ Τρατίειϑαι γρονημᾶϑαμ,. . Ἐκ Δ’ 

ἰδύων Ἰαϊμια ρτημμάτων δηλονότι... σ᾿ Ανα- 
ζολζωὼ ᾧ' δὲν ἐποιήσατο] Τῇ τιμουρ ξιονχ τοιΐ 
ὀϑανπίοις. ρ. Μετ᾿ ἀυτὲ Ἰτ κινδούου.᾽ 
ς τῶι 37 δ ρεῦθ, τὸ Ἐλπίβι υϑῤ πὸ 
ἀφανὲς] τουτέσιν, έλπιδες “νόμοι ἵπ 

γικήσουσιν. οὖ" Ἐπιχρέψαντες ἰδόντες." 

Φ Καὶ ἐν ἀντι Ἰτωἔργῳ. χ Ηγσά: 
αϑρο! 7υρηὸ κοινοῦ σὲ καϑλίκον, ὃ τ 

» ἘΠ 



β σ᾿“ Υν 

ἀόροις 

22 

ἢ ἐν 

3 κόνων »» γῶν πᾶσα γὴ τάφος, χαὶ  φηλῶν' μόνον οὐ τῇ {δρίτογηα ροσίὰ, αια:, ντίοίξ ἠπό4- 

ι » οἰκείᾳ ἐσημαβέ Ἐλιγραφη, λα χὰ οὐ τῇ. 48 οβόογοῖ τοπιριις νοὶ παγτάνε! 

22 "μὴ ἀσξοσνυκουσῃ ἄγξαφος μνήμη “Ρ ὁχα 

τὰ ΤΉΝ ΡΙ 15.. Η1.5. 

«ἐδ ὠδύτερ σέξεις "τὸ μδὺ ας ἐνῷ λο- ἃ αυὰῃ) ἴῃ σεάεμάο ἱπςο]α πὲς ἢ - 

ϑορὺ ἔφυγον, τη οἡ ἔρρρν τα σώμοιτί ὡς απ 

» "α!, “χὰ δι᾿ ἐλαχίφου ᾿ῃεοῦ Ττυχὴς μα, 
"» ἀκμὴ ἊΣ δόξος μάλλον ἢ τῷ ἐ δέους αἰπηνχὰ 

9 γησὸμ, χαὶ οἵδε νυ ασεησηκατῶς, τῇ ἡ πολᾷ 

35 πρίοι δὲ ἐλῥοντοτοις 5 ὃ λοίποις ΤΩ ἀσφά- 

᾽ λεσέραν κα δ ἰχιαὐ αἰδολμοτέραι 5 9, μηδὲν 

3 ἀξιοιῶ Ὑ Ὑ ἐς Ῥις πολεμίοις. διαϑοιοιν ἔ ἔχεν, 

» σχρποιοῦτας μὴ λόγω μόνῳ Τ Τ ὠφέλφαν' ἀῶ 

9» αὖ τις “αϑὲς δὲν χεῖρον αὐτοῖς ὁμιὰξ εἰδὺ- 

3» ζξεμμηκεοι, λέγων ὅσαι εὖν τῶ “οιὲ πολε- Β 

5» μέψς ἰμιυνεοῖ, ἀγαϑα ἔνεφν" ὀνλαὰ μᾶλ-- 

"» λον Ἐ Ὁ πόλεως διύαμῳ καθ᾽ ἡμέραν ἔργω 

» δεωρμϑέύοις, ὦ ἐφριςας ἡιγγομϑμοις αὐτῆς (ἢ 
ὙΦ ὠϑυμε- 5 ὅταν ὑμῶν ̓ μεγάλη δόξῃ τῇ), ᾿οὐθυμουμδύοις 

»» ὅτι τολρίϑντες, χαὶ γεγγωσχοντες τοὶ δίογτα, 

»» χβὴ οὖν “οἷς ἔρονις αἰφγευνόνϑμοι ἑαϊδρες" αὐ- 

»» αὶ ἐκϊησὸμτο" χρὴ ὁπότε. ἢ πείρα Κ΄ σφα-. 

39 λείεσὸρ, δ κὸν ᾧ τίω πόλιν γε Ὁ ὀφείερας 

39 ἀρετῆς αὐνδθαν ξερίσκάν, " κρίλλιφον ἜΤΙ 
»»ρανοὶ αὐ "τῇ προ μϑρο οι “κοινῇ ἜΣ ἐΝ σώμα Ο {ἤει αὖ {λτιεγᾶτ τὰ νἱγέαῖς ἔγδιῖ- 

» γα διϑέντερ, ἰδία Τ' ἀγήρων ἔστδυννον ἐλάμ- 

ων βανον, καὶ Ἀ ̓ χαφον λΙσυμότειτον, Οἵκ οὐ ᾧ 

» τῳ οτυγό 

μᾶλλον γ» χείνται “μάλλον, αλλ ἐγ ὥή ' δξα ἘΝ ἢ οὐδα 

γῊ ἀεὶ χαὴ λόγϑυ χρὴ ἔργϑυ χαιρῷ 

5» αἰείμινησος (καϊαλύκε. αἰφρῶν τὸ ἔχιφα 

" 

"7 σω τῆς γνώμης μάλλον ἢ τῷ ἔρχϑυ εὐ δλαρ: 

»» χᾶται. ον ὑμεῖς ζυλωσόμτες, "ὴ ἡ) τὸ 80- 
»»δαι μονγτὸ ἐλθύϑεφον, τὸ ὶ ἐλδῦϑᾳ ὧν» τὸ δ- Ὁ ἰηίοτίρεονίςὰ εὐ ἥπς (ςτῖρτο ἱ ἰπ εχ 

» ὅρκο χρίναντες, κὴ ᾿ ὐξοοσάοϑε τοὺς πολέ- 

γ᾽ μιιχοῖς  χινδιυύοις. "ὦ γὸ οἱ κακοντογσαγρεεώς 

59 τες διχαηότερον ἐφάδοιεν αὐ πῷ βίου, οἷς 

7; » ἐλπὶς Οὐκ ἔφ’ ᾿άγαϑοῦ, δολ᾽ εἷφ αὶ ἐγαντία 

τὴ: ὃς ἀᾷ ἀέδοςως ἱπέληγία Πιρίᾶτε. 
τοπ ἑογροῖς ρογει!εύμητ: δί οτος 
αἰ ΠΠ πηι ἰητγα τοπρὶ5 σαπὶ ἔοττα- 
πὰ δε! ροτίις ΡΥ Πα πι πᾷ σἱοτία δι 
ααὰπη οἴπὶ τἰπλοῦξ οδἱεγιατ. ΕΌΊΠΙ 
ἀυϊάοπλ, 4 ΒΑ 65 Ραγ ογατοίαϊος ῃ Ρᾶ- 
τα πα ὀχεϊτεσς Κ σὰς νογὸ ἀεθεηξ 
τὨϊπιις αι ἄς οι οχ μη εαῇβιις 
ορτᾶσς; δά πεφιαδαμαηὴ ἐπα δὰ- 
ἀαξοηνῃ Ποῖϊεβ ροίζυϊαζς νὲ μΒαδὲ- 
ΔΠΕ Δ π πλὰπὶ: οοπ ἤΠάογᾶτος ηὖ (οΪᾺ 
ογατίοις ςοηξαξε Ρχοξα, αςπὶ 
ἀριιὰ νος, τῷ πγΐπα αιϊὰ πῃ ερὸ ςο- 
δηϊῇ Βα ἔτος» ΠΊρ] λει αυπριατη, 
ΞΟΠ Ἰοσδηφο αυῆτᾷ δομὶ ἐπ 
ἴῃ Βο[ίδιις ΡῬγοραδη ἀϊ8: [ε4 νεῖ. 
πγαρὶδ» ἢ “ΟΒ τε ΠΡ ᾶτος ααοτί ἀϊς εχ 
Ὀρογίδιις Ῥονοπύλγα οἰαϊτατίς, ΟΠ 5 
«ἰαηλίί {ΠΠπς ἀπιάτογος, Ετ φαῦ δὰ 
νοδὶς ππαρηᾶ οἵΐς. νἱἀοβίταγ, σορί- 
τα τίσ, ΕΓ 5 πη β ΠΑ Πί πο 8, ΔΕ τις ά 
ἅς πο Πὲσογξτ» 1α ὁροχῖθιις Ρυδέ-. 
τὸ» {πὰ σοπηραγαῆς 1 ὃς αυϊ» ποτε 
οἷ ἐχ ἐξητορτία γο5 ΔΙ πᾷ πο ςεξς 

ἀλιάλαι οὔ εἰτιἤτατο τη, ἰρεεοτῃῖ- 
πιὰ ολπὴ ςοΠ δὰ ἀοπαπτος ΡΟ οὲ, 
παηηιο ΠΟΥ ΡΟ Δ Προ π ἀξητος, ΡΓΕ- 
τιατῖπι ἰλιάεπὶ απ πα π αλιῃ ἰ6- 
πείςει» δοσερόγιητν ἢπ18} ἃς Ποηρ-᾿ 
αἱῇ ςοπτιβίηγαιτε ἐορυϊταγαπα» ΠΣ 
πηαρὶς οἴ ἴῃ ααα ἰρῇ {πηε Πεὶ, φιὰπι 

Ἰἀλτλη 41» σεἸοδγαπάα τα] πιαυήτυτ, 
Οιήρρε ἐ]υμεχίαπι νἱσοσιτη Θ πη ]5 
ἴοΥσὰ {ερυογιση τῆξαας [4 ἀοπης- 
{Ἰοογίτη τἄτι πὶ αχοχιιηι τε ἝἌτεΣ 

τογας βότος ἐρτο πιοηλο γταν ΠΑ ρῖς 
ἃριιά δηϊπγὰ οὐϊαΐαψις απὰπῃ ἀριτὰ 
γγής Βοίρίτατωγ. τος Ἰρῇ πᾶς )ά “ ὦ Νῶ ας ἐπῖδο᾽ 

4υϊ ἀνέρι ἴοσ- 
πηπαηά νοδὶς Ρεοροῃέτος, ὃς [6]1- ἠππα. Ἰαδόγαηε ἰυῖς. 
οἰτατῷ ὀχ πηᾶτος ες εδοττάτό,γαγ- ἤλαθ. νίταπο οοη- 
(ας δόστατοπι εἴς ξε]εἰτατῶ, πο το δ ἦς δα δὴ 

δε! οα τοςοίατο ἀι(οτίπτηγα, " ἸΝοα; εηΐπι ξαϊαπγίτοῇ, φυΐθεις (ρες Βοῃΐ πο αἀοβ, 
δυς 

᾿« Τὸ μδῥ αἰοϑρὸν Ἔ λόγου]τὶ ὀγειδιζεῖχ ὡς 
᾿ λοι" γὲ δὲ ἔρον, τὴ Σαρϑανῶν, 6 Καὶ 

δ᾽ ἐλατου καιρ τύχες Ἰτύχέω ἀεὶ  Θυ 
κυδίδης καλέϊ τὲν πόλεμον. ἰχμαΐζοντες» 
φησὶν, ἐν  δοξ ἰίᾳ καὶ ἐχὶ δῳκίᾳ ἀπέϑανον. 

ἤδτο τὸῤ ὅδι τὸ ἀπορλάγησειν. γ Ἡ Ἵ δίως 
ἀπωλάληναν δ νίβ ;κυκῖ κννεδιψιμόν, 
ἀπηλλάγησο κ}" σφαγίωὶ διξάμδμοι, ἄχμα 
ζύσις ὁ ἐν αὐτεῖς ἔπυβδόξης, ἃ ἐλπίδος τῇ 
νικῆσαι μιᾶνμν. ἤγραυ “ἢ δέοι ν᾽ ὅ φυγεῖγ: 

απὸ κοινῇ ὃ τὸ ἀκμάζοντος, δ᾽ Καὶ ἐρκ- 
φοὶς γιγιομδύνς αὐτὴς } ὑπὸ κοινϑ τὸ, ἐτιλ- 

ἱεὰ αὐ 

μοτέραν ὃ μυιδὲν ἀξ ιοαῦ. «Μεγάλη δό- 
ξῳ ζῇ 1 ἡ πόχις δηλονόη. ζ “Ανδρες] 
αὐδρειοι. ἡ. Αὐτὰ ὀκσήσαντο] τὰ μεγάλα 

᾿ δηλονόπ. 6. Καὶ πείρᾳ τοῦ) δοκιμαῇ σπο-- 
λέμε ἢ Σφαλεΐήσαν Ἰπὸ χοιν ὃ τὸ ἐνϑυ: 
μϑ,δρο. κ Καλλικον ὃ ἔρανον ὠὐτλ]καλ 
λίφην σιυξκφοραί. λ Προϊέ μᾶροι 14, δόνγε 
τες Σἰπὸ χοῦ τὶ ὀκγήσαντο. μ Κοινὴ 2] 
γιώμν, δοηλιονότι. Υ Τ αὶ σώμαπε εἰς π πόλε- 
μι} δηλονότι." ξ᾽ Σημαΐνει]} παριςᾷ, 
ο Καὶ ὧν τὴ μὴ ιϑεοσνκόση] γ ἢ δειλογόσιο 

π᾿ Καὶ τὶ δὐδαμιον ἔσεται γὺ ἀθλία δὴ 

ἡ ἐλδυϑερία, Ὁύτν ὃ), κα τἀ δωμονία, καὶ δ΄ β 
μωκάφμος βίος,κα ὁ ἀσουδεῶος. ρ Οὐ γὸ 

οἱ κακοκορφεγρεῖτις τὸ νόημια παραίδοξον, 
᾿ ὀκωπίον τῇ κοινῇ ἢ σιωγϑεῖᾳ. Θέογνις γὺ ὁ 
ποιήσας ταὶ ὁ ὑπιθήκας, φυσὶ, Χρὴ πενίίω 
φόύγονῖᾳ, ὺ ἐς μιεγακήτεα πόντον Ῥιηϊᾶν,ὶ 
πεδῶν, Κύρνο καῖ ἡλιζάτων, Τῦτι, δ 
Ρερακλὴς πυφαί δον ὁ σκόπει Ὁ ὁ ἀχρίζαν ὦ 
“' ἑρωίω εἴας, ὅτι Ζ ἁ εἰρηρδῥης Τ ̓ Θεόγε- 
δὺς ὑσυϑήκης ̓ λανϑονγένσωρ ἐμῆς 

᾿ἡγίξατο, εἰπὼν τὸ ὁ ϑκαιότερογονὶ “ὁ 4 
ἜΈρΟΥ, συϊκρίπως ἢ ἐμίφασν ἔχ. 



᾿ΡΕΆ.. δι 

᾿Βὰβ ἀἀιερία οοῦλ- {μ{{ἰς νῷ ηὖ ρατοῖς χυδῃγ 1 40 
τ πεν ἢ τς ταπι ἀἰμοτία νῖτας ςὅ ἀϊείο (δὲ ργαίοτ 

4μδν άηι ρετὶςἰ- {1} Ορεπι8) βου! οἰνέατον, ΤΥ ότ- 
ὰ - αας οἵδ νίτο Ργαάδεϊα ργδάϊτο σοπ- 

τα πιο α σοπιος ἐστ δια “υὰπιροῦ 
ο ξοστίτιάίῃ ξ ὃς ραθ!οᾶ (ρϑπης [ςη- 
{ι Ἐατυΐὰ πηοτβ. Ι͂ἀςόᾳ; ρατέτες {{0-: 

Ἄχρι τα πᾶς αιούσις δά ο(ξίς» Ὁ τγά- 
Ῥογ. πγυϊτρῆϊοος οἷς ἀςῆςο ηιὰτπη ςοπίοίοτγ. "Οἱ ο- 
επίπι ςζαίι5 νἱτῶπι “. ΙὩρμαδες ἀ ει ρᾶ ζς τιαφυχεῆς (εις Ὠἶπα χα [τἰρ]Ἰςῖδις5, 4 εἀιιοάταγονε 
απ: ἔα Ἰοξ δατεπὶ {οἰ πη» [αδἱαςοᾶς ἀοοίἀξείθιις5» ργα- 

᾿ «ῃς εοτῦ ἰότεπι οἸ]αγὰ οὔ {ΠΠ|5 ἀρίτας ψιὸά ΡΥ οΙατ. 
«υΐ ρτεχοίανις 

; ο, ἤιῦ (ογτ ἄταν γε ηῦς {{π|) οδίτ! ἢ.» 
νοβ πιαογῶ: ὃς αι δυίςπιίε ἀλτ 
"οἴ νε ςογῷ νίτα ξεϊτςίτοῦ δ. ραγίτοῦ 
δι, βμῖτα σφίδατασ, Νες πὶς ΘΠ τας 
ἀιυιᾶ εὔϊε ρογίαίτι γε γνα Εἰ ε αρι [θπεἰαεὶς 
ααστίος. νοῦ 5 ἡτοτᾶ τηοπγοτία το τὶ 
οαἰδίτειγ» ἐπι αἰ οτγῦ τοῦ (ες 15, χιι!- 
5 ἃς ἱρῇ αἰϊφυᾷάο ςχυϊταίεις. 4 πὰ 
τιοστοῦ σοπεηρὶς οΧ 115 θομἰς ΠῚ 
φυΐδις ἡ παυαπιροτίτατί 4 αι- 
δας ἀϊι ροτῖτί ρυλαᾶταγ. ΤΙ ογαύς τα 
τηξοροττετίρς «ἰογᾶ μρογογά εὸς 
4αὶ ῃ αταῖς Δάδπις ἔππτργοογοᾶα!. 

Ε Ἐπ ξαίανποη δι φαίἀς ξαταγα (οθοἱς5, ὃ φαϊδυ ἃ 
Ῥοτείξ νε Ζυϊςυΐ 
Ἰαῆαπι δὺς καὰ2- ΟῚ ΡΓΙματίπι ΘΒ] ἀεξαἐξογῦ, ὃς 
αὐτῇ ςοπηπιθῆς τεῖραδ] σα; ἀπρ]Ποῖτοῦ ῥγοάονίε; υιὸδά 
ΠΟΠΤΟΙΑς 4] ΠἸΡῊΗῚ ΡΙ πρδε. ἀξ ἀε(ο]αιά Ῥατίοζιγ, δὲ τατᾷ ρα 
τὸς πᾳυαίτετ ρε- ἐξα δίτυ ΝΟ οηἱπι ροιϊατ δας ρατ δὺς 
τίσυϊης ἐχροητητ. ἐμ{ξᾷ φογη[]Π ἄατο τὶ 4αϊ οχροπαηζ 
«ϑοϊαπι δηίη μο- Οἷς ΠΝ {Π 
πο πυάια; εἰ; Ρετίς ογοβτογ ποῦς, δ αοὶ 
ἴοϊα Ββοποτῖς ερὶ πὖ ἐχροηᾶς. Ὗος νογὸν 4: ἰᾷ αἴαῖε 

 ἀἴτας [καὶ βίοτ! Σ] ογοςο(Π[115,4ιο ἀἰατυγηίοτῷ νίτα 
᾿ποηίεποίοις. Νο- ΕΠοὶ ΜΑΙ ς 
4υς ἴῃ οα ἀταεῖς (ΟΠ Οἶτοῦ τγα δα Χ {|5, ἐο Ρας ᾿ποτὶ 
ΟΝ πρραῦνῳ γοϑ ἐεοῆς Ἔχ Εἰ Πχοτίϑ: ὃς πος σαοά 
εἰξ, πιαρὶς ἰασυα ὅατες εἶδ ἰαεαια (ΠΡΟΓΟΙΈ υἱτα;» δζοις βιζασαπι οἴο, 
οὐρβηθς ποποῖς αι ά ντίαιις οὐ ἰογῦ Βἰοτίᾶ ἰοαΐας 

ς ὦ καθ υφολὼ ἢοτ, 50] πάσας τα ρΉΔΏΪΠἰτὰς πῃ 
εχβονιρ δεν 4 σπο- (εποίεἰτηες πηαρὶς ἰῃ αβοξλλ 1ᾷ ατὰ- 
"κα, σ᾽ “μη τε μιογᾶ ἀεἰεφξατίνε υίάλπη ΑἰιὉ) 
2"πεεάερηνδηα, χες ᾿δῇ πον αυλπη ποποσ. ΕΠ αυτό Βοσίιπι ἂς 
πόαε. ΕΠ ον ψὲς ἔγατύο 5» 41 δά ο(Ἐς, πχαρηπ ΠῚ νἱάοο 
{ξηωννϊχοςεἰᾶς γο ὶς ργοροίταπι οἱς ςοτταπηςῃ. 
Ἢ (ιρταπιοάμπι Ν ΣῊΝ ἴἌΩς «ἢ 
φογτίκες νος ρετα- ἸΝΔΠῚ ο5 4] ἕλτο ἔπ δξιις ο[Ὦ» νἱγ- 
εἴϑοδος οδίξαις- ταυτῷ ποηγ0 π (Ο]εῖ ργοίοημὶ Ἰλιάς, 
ΓῊΤΝ τὸ ἁ ομρϑῃ ἀλέννυ, οξοντς ὁ πργαπγοά : ἂς νος» πο 
ἰοϊπίεεϊογοο μάϊ- ΡαΓΟ8) [ςά αἰτηπᾶταϊο ἱπξοτίουος εἴς 
«εαλϊηΐ. γί γῥ ας ἱπἀ!ςοετηίη! Ομίρρο νἱπεητίατη ἴΠη.- 
ΣΝ Ιος Πποσ οἰξξχαο (δ] με υὐρρυβς ἐβυριῶι τοῦ σηχαΐος ᾿ΐαοσ οἴ ἐχιο {δ ]ατο» 
κῃ κριϑείητεν ὅν ἀὲ νι Γτιι5 σα πὰ δοποοἷο σεἰολγαταγ ας 
εϑύεν ἐπ φπσοί, Ὁός (ηΐα. δίχα φυζοηγ οροΐτεῖ ἀε 

“ΠΠΕΙ 

ΕΟΥΝΌν 5. ἱδῷ 
Ἃ ἐεεζαξολὴ ο Θ᾽ ᾧ ζῇν ἔτὶ ἐἀδειώ θθται; κα »» ογὰ 

οἷς μείλιςα μεγάλοι ζὰ ὀμαφέφννται, ζω πῇ ας 
τῆ α,σώσιν. ἀλγνοτέρᾳ “ὃ αὐδρί γε Φρώηκά -Ἔὰ 
ἔμντι ἡ οᾧ τὐη τῷ μαλοκιοϑέωζαι κατ 
κωσις,ἢ ὁ ΜΙ' βώμως τὸ κοινῆς ἐλπίδὸς ἀἰκας, 
λἰγρόρϑμος " αὐαϊεϑητος ϑεώατ. διδῶ χα 
ποις τωνδὲ γιοῦ τοκέας, ὅσοι βεςε, ἐκ, ὀλοφὺ (ἱ 

Ὅϑμα! μᾶλλον ἢ ποῖ ὑμυϑησομοὴ. ον» ΝΡ Ὲ 

ολύΐξο ποις “ὦ ξυμφϑραῖρ, ὑχίςανται τραφένγ-,, 
Β περ." ὁ. σὺ ὁὐτοχέρ οἱ α αὐ τὴς θυωρεπες ἅτης 

λάχωσιν, “ὡραῖρ οἵδε νεοδελϑυτῆς, ὑμεῖς, "ἢ ὰ δε 
δὲ 

ὃ λύηης' ὦ ἐν οἷο᾽ ὐδυδα μογῆσαί ἐε ὁ ὁ Ο(ος. πῃ 
ὁμοίως ὰ ἐλ τίσει ξιεοεμεξτρηδη. Ἀδν Ἢ 
λεπὸν  δζὼ οἵδαι πείϑῳν ὁ ὃν, ὧν ὃ πολλαὶς, 
ἕξετε “ὑποομνήμιατα οὖν ἡ ϑγχων ́ θὐτυχέαις, ἐΣ 
ας ποτὲ ᾧ ἀὐρὶ ἡγάλλεοϑε' χαὶ λύπηϑχ ων ς 
αὖ τίς μι , πειροισευϑμος ἀγαθῶν ςεείσκη- τ 
ταὶ, ὄρ ὃ αὐ" ἐλεὶ ἡλοόνϑρος αἰφαιρεϑείν, τὸ 
καρτερεῖν δ χρὴ χα) ὠλλὼν παίδων ἐλπίδι, ἑ 

Ὁ οἷς ἔτι ἡλικία πέκψωσιν ποιείοϑαι. ἰδία τε γδα 
ἕω ἔρα ὄντων λήϑη οἱ Ἰθηγηγνόμδμοί τίσιν ςς 
ἔσονται" ὦ τῇ ἡ πολή δὶ ̓χόλεν, ἔκ τε τῷ μὴ έρητις 
μοῦσα, ἐ ἀσφαλείᾳ νῶν εἰ ἐδ οἷν οἷον τεῖςς 
ἴσον, ἢ δίκαιον βουλόδεοϑαι ο οἵ αὖ αὖ μι χαὶ (ς 
ποῦῆδως ἐκ, τὸ ὁμοίου. "οἶκδαλλόμμο ̓ 

κινδυωυ ϑυωσιν. ὅσοι εν αὐ' χϑρηξήκατε, τόν, 
τεπλείονα, κέρδος "ὃν, δύτυχεῖτε βίον ἐγεῖε, τιν Φ- 
εὃε ὦ τόνδὲ βραχει ἔσεοϑαι β ταὶ τῇ τῶνδε, - 

βὐκλεΐᾳιουφίζεϑϑε, δ δ. Φιλοτίμον" ἀγη- «ὦ "3" ἀγίρω 
9) βῶν μόνον χα Οἕκ΄ Ὁ τῳ ἀχοείῳ τὴς ἡλις, «63 

χίας τὸ κερδανᾳν, ὠς πέρ τίγες Φασὶ, μᾶλλον, 

τέρπει, δλλ αὶ τὸ ὁ τίμιοϑαι. "παισὶ νὐ αὐῦσοι;, 
τῶνδὲ παρέσε, ἤ ᾿ ἀδελφοῖς, ὁρῶ μέγαν ηὐνις 

ἀγάμα: τὸν "ὃ Οὔκ ὄντα ἅπας εἴωθεν ἐ ἔπω,- «ἜἘ 
γᾷ τ ἡμόλις αὐ καθ᾽ ̓ζαβζολίω Ξφετῆς 
οὐχ ὅμοιοι "δ᾽ ὀλίγω χείξρες κριϑείκτε. τ 
Φθίνος ᾿» τοῖς ζῶσι τσθϑς τὸν αἰ τίπαλογ" (ς 
“Ὁ δὲ μη ἐμποδὼν ̓  αὐανζᾳ, γωνίςῳ 8)- ς 
γοία τετίμηται. εἰ δὲ με δὶ ἔχᾳ! γιωωκείας ςς 
Ἵ Σἰρετῆς , ὅσαι! γεῶ οὖ χρείᾳ. ἔσονται, 

Ὁ 4: “ὦ 7.4{ὲ- 
; τα] ςδτί φυοαας νἰγταζς σοΠλ ΠΟ ΠΊΟγαΥς ΟΑΥΠῚ απ: πιο ογπς 1ῃ νἱΦαίτατο, 

« ᾿Αναΐαϑητες] στο ϑεὶς τὸ αὐαίαϑητος ,εἰ- τεκροις . ἐ Ἐϑαὶς γμμόμδμος Ἰυἷ ἔϑοιξ ἀπο:  ϑνηκότα, λ Αὐλλ᾽ ὀλίγῳ 1 μέτρῳ δὴ- 
ποίησιν ἐϊκώμιον ᾧ ἔ ἔπαρον Ἢ ϑανάτυ.  λαύων.  Ζ. Οὐκ ὄντων λήϑη 75" τεθνηκό-- [ χονότι. μὰ Τὸ δὲ μυὴ ἐμποδων] τὲ δὲ μιγ.-: 
6 τὸ δι ̓ Φτυχὶςἐχ οἱ τελϑυτήταντες, ἡ των. ἡ Παρφξαλλόωδμοι εἰσφέροντες, [ δὲν ἔχον ἐγαντίογ. ν Αγανταηγθὸνίςτο ἢ 
ἄν οἱ παρόντες αὐῇ γογεϊς. γ Ἐγδυδαι- ᾿ 8 Παρηζήκατε Ἰγεγηξοίτατι. “ Ἐνπ] αἰαμφιξζόλῳ. ξ Καὶ γιυαικεῖας τὶ ἀἰ- 
μιονῆσαί τεῦ τουτέσιν, ἐν ζᾧ δεαιμονίᾳ καὶ ζῆ, ἦσαι ἐχφείῳ τῷ γήρᾳ δηλονότι. φιλάργυροι γ5} ρετῆς 1 ἀρετή γκιωδαικὸς στωπτωρϑέη κρθ- 

ὦ πλδυτῆσαι, δ᾽ Ἐὐτυ ίαις Ἰτουτέψ τοῖς ἢ οἱ ἡ γέροντες. κ᾿ Τὸν δ οὐκὄντα τὸν π-᾿ ᾿ πλεται. 
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Ὁ μυποϑέοαι, βραχείᾳ πϑραινέσᾳ ἶπὸα 
"9 μαγώ. “τῆς τε 2» ̓  ἀρ ρμο ἅψσεων 

» μὴ χείξοσι “ἀυέοϑαι; ὑμῶν μεγάλη ἦδέξα, 
» δ΄ οἷς αἱ ἐπ᾽ ἐλοέχεςον ϑρετῆς πεῤιὴ 4- 

ὑ»γϑυ οὐ, τοῖς “δῇ σεσι κλέος ἢ. εἴρηται ζτδμωὶ 
»"» γὼ κατα ζ νόμον ὅσαι εἶηον «ρεόσφυβὰ; 

"αὶ ἔργω, (ὦ ϑοπὔοκεϑροι, τα αϑ; ἤδὴ κεχῦς 

»» σμζωωται" ταὶ δὲ, αὐ ῃὁδχρἯ πιὶ εῦϑοις Ὁ εἰπὸ 
»»αῃ|δε δὲ μοσία καὶ πόλις " μέχρις ὕξης «ϑρέτ. 

»» ἐκ, ὠφέλιμον φέφανον τοῖς δὲ τε τοῖς λᾷ " 

3) πούδιδες δ τοιῶνδε ἀδιώνων πσϑ ον ϑκεῖσα. Β 

5." ᾿αῦλᾳ "Ὁ οἷς κεῖ τὶ διρε τὴς μέγιςα “τοῖς δὲ 

»ἢ αἴδρες ἄφιςοι ἱπολιτϑυοέσι, γειῶ δὲ δἰοτῶς 
- ! “εν ! Δ. ὟΣ ρου γι, 
ἕκατς»» λοφυρᾳϑμοι ὃν ἀσδόσηκει ἐπουδ ὡς ἀπτύτε. 

ΤΗΝ ΟΥ̓ ΙΙν ΗἸ5Τ. 
πὸν σης Ὁ δτξαὶ οπτηΐα ἘΧοσυτατίοηξ δοιη:  - 

᾿ ὙΥ 

Ρἰοξαγ: Ἐτοηίπι ἰπρεμπεὶ νοδὶς ε[Ἐ 
δἰοτίανηοι οἵδ νὸξ χα νοἔγο ἐπ ᾿ 
Βυπιίογος. βός εξ, βιναϊις ἐΠΠ8. (Γαἴὰ8 γε 
ἄσξειις ἀοάοούίν ε πα πλατη σά 
τὰ νίγοβ. ἢ πᾶς ορὸ ογατίοης [δρὶ: Ϊ ε 
δεῖς ἰαϊαπϑξαὕτοεα]! χυσοιη δος ἢ έν ο δεαρευν,, 
Βιυι νυ αν δὲ οὶ Ρί.» αὶ (ΡΠ σαπ3 εν ᾳ ἀρταπὶ μαρθος 
τοῦ οσπατὶ (πητ, Οδόγαπι Ἡθεγὸς ΤΣ ΝΡ. 
εἰαῖτας Εἰ δ δά Ῥιιδογτάτομη νίδιυϊς τὲ φυοάυο, ἢ ἀαδο 
ΡΟ] ὸ δ[ετ, νά] οπὶ Ῥγοξεδεὸ Ὅ01- ἱερολαπτον ἐράτες 
Πὲς ὃὲ Αἰτυτῖς ργδρόθθῆϑ ᾿λυγολην ὅτ φυβάδαν ἐμὰ! 
τὰ ἔπ ΠΟΥ ΔΎ ΠΔ ἘΠῚ. ὑρυὰΣ ΘΠΉΝ τἰπι νογὸ, ΟΜΝ 

νου πχὰ νττιτὶς ργοροῆτζα ΒΥ μϑετοε αὐ στ, 
Ῥγαπιία» δὰ οὰ ορτίπιο αυ  ατις ἦην κα γρινέτιρειος 
τΟΠΊΡΟ ΠΑ ΠῚ ἀμίπηο οοητόῃ ἅτ ρταταῖα, ἐπ ἑογάςς 
ἴαπι » ροϊζηπδην ἤτὸ9 φαυήαμς πὸ ομμτᾶςς ὙΠ Ργας 

ἘΡΩ͂Ν, 1 ὦ. το Μη πα νοιπς 
οοἤατίος ἐορβο απ εστίς » ας Δ το: των, ἜΝ 

Ὶ 
ἶ 
᾿ 

“4 Ἐχροΐτιυπι εῇ 

ΡΣ Τοιὸςδὲ μδ ὁζάφος ὀλϑετο εν τῳ χορῶν Αϑυπὸ οἱ αὐτοὴν ααπησάν {ι- ᾿ 

“ουτῶ: χαὶ διελθέντος ἐὐτεῖ, το ὥτον ἔτος τοῦ πὰ Ἀγοπιο: οαπὶ ὅπ ΡΓ5 Δη- ᾿ 

πολέμου τοδεἐτελδίπα, 4 Τοῦ δὲ δέροις θ᾽ 561} Ἐπίταν οἴ. ΦΠποῦπεε αι ,« 
ΠΕ ἐς , ἀμ μ ΑΣ ΔΥΝΝ ἴϊχατοε » Ῥοορϑηηεηίος (οοἰἤσις “ΟΣ, Τ ερὶηε υἱδοιοές 

θῦγυς ϑξηγοιδὲ γὐδϑ ον, οὐρα Ὀ(Θξυμ» ἀυαδὲς ασποπηλάπηοάαπι {Προγῖο- (Ὁ 40 μέρ, ῥιάεις 

μαηϑι ἴα δύο μέρη, ὡς εὖν ὦ τιπος 9 τον, ἐσὲς. τς λημο ραστίθας Ατείσατ ἱηρτοῖη “πο ΐ 
(αλον ἐς τἰω ἀπικίω ( ἡγεῖτο δὲ Ἀρχίδου- ἴππῖ, ἄχος Ατομίἀαπῖρ Ζευχίάα- ᾧ 

μος κα Ζϑυξιδώμου, λακεδαμμονίων βασι-- Ὁ ταὶ Πίιο, Τλοοάαπιοπίογατη Τέβε: 
δ ᾿ κα Ὁ 7,5 νὴ οαἰϊηίηαε ροῦτιδ; Ἐερίθ μετ ρορύ- 

λά4) ὁ καϑεζόυϑρμοι ὑδθοδ τ γάυ  Ἰαραπέαγ. Κ᾽ ἀαττη ποῦ πρεΐξος 
τῶν αὐ ἿὟΜ εἰ πολλαξ πω ἡμερας οὖν τῇ ἀῆι- ἄϊος ξαϊ δας, ταοσθυς ρεἰ πηὰπι ἃ: 
κῇ, ἡ νόσος προ πεν ὅρξατο “Δνέοϑω τοῖς ο- ΝΕ ἡ εἰκνέσίῃ ςαρίτ: ᾿» ἐνὶ 

2 λεγρορδῥ ἐπε Κο ἐνν ᾿Σ ᾿ ὅγ ντ αἰηζν ἰδὲ αθοσηο ὃς οἰγ θα 

εὐ άδαν ας πρν ἈΘΑΜΟΝ μϑρ ΠΡΟ Ε ἘΣ ὑπ Τιεπὐμῦ ὃὲ πἰδεϑεμαε : ἰοεῖς σύας 
λαχϑσε ἐϊκατασκῆλψαι, σὴ «ἰξὶ λυϑον χα, (λταο: σατογὰπι ἢ 64; ἄτα ρε ἘΠ ες 
εν ὅλοις χωξλοις " εὐ μδῥτοι τοσοῦτος γε λοι. τία, πόας τάπτασα βιπογώ νέα 
μὸς Σεῖς φϑορᾳᾷ ὅτως αὐκϑρωπῶν οὔδυς- ἊΝ ̓οΠΛΟΓΑΡάτΩΓ, Νᾷᾶ δαὶς πες 

᾿ ᾿ "ον δ τηράιοὶ ρᾶγος ἐγαυτίρποτο οἷπ πες. 
μοξέμνν ἊΣ ῥρῃρ ὅνεοϑα!. πε γοϑαιροὶ ἰηἱτῖα.» (πιὸ ἄρῃς. ἀν ΡΙαγ με Ἔχει δ ἀν 
ἭΡΆΟΝΘ ΠΛΟΊΟΙΣ ἡπροἰπεύοντες αὐγϑοιοον  πρροοδ ἀπο γετπαχιτιὲ αξγοα- τὸ 
Σνλ᾿ ὠὶ μάλιςα ἔθνησχϑν "ὁσίῳ χαὶ μοί" 1) ἀϊοαττ } πες πὰ νὰ Ποπιηιμα,, ΤΥ το οὐκ» 

λιςα πσδοσγεσὸμ, οὔτε αἰλλη᾽ αὐ, ϑρωπεία, 15. 5 δὲ ἀκ ἐπ τοπΊΡ ς εχρδ σιν να νονί ̓  

νρηνοὐδε μιά. ὅσω πε αὐξϑς ερρῖς κόμυ- [ἐεδάπευ, δα αΒάπθρει ον τ σοι ΡΝ ΣΡ ἘΡΡα νι τς μ6᾽ ἀμπὶ ΠΝ εν γτοβλητα; Ὁ ὙΟΣ ΛῊΣ 
αρὴ σὸν, ἢ ̓ρίαγτείοις χ᾽ τοῖς τοίουτοῖς ἐγϑησὴμν ῃγηὶὰ Ατυπξτα βιογαητ. ὁ οὐαυς ἢδτ ς Βφφυξιωνάξας 

ἰα!ς . οξ 
“πο, πόρτα ἀνωφελὴ κώύ. πελϑυτῶντός τα 

καδῦμ ἀπέςησὸρ, ἰ πσὸ τῷ κακοῦ γυκώμίε-: 

νοι, ἤρξατο δὲ“2 κϑῥτυσϑτον, ὡς λέγεται, 
δξ αἰθιοπίας τῆς τι ΖΡ αἰγυτήου, ἔπειτα δὲ 

χαὶ ἐς εαὔγυτῆον χαὶ λιξύδω κουτέρη καὶ ἐσ 

“πἰωὸ βασιλέως ᾿ γῶδ τίω) πολλζω. ἐς δὲ 

χίωὐ ἀϑηνοίων πολιν ἐϊξαπιναίως εἰγέπεσε' 
ὺ 

τλΐ 68 τη α]0 ἱρίο δι θεῖν αι ΠῈ το -- πη! Πὰ ̓κοστοηε,, 
ΤΕΥΟΠτΟΣ » ΤΕ! σεσητ. Ππσερίτ αν κὐξύν τητο Ε 

(ἀμ - ς ᾶ2 ν΄. “αἰ. ἀεμέγα 
τεηχόντ ἐονταγ)ργπιὰπο εχ ΑἙΤΗΙΟ- ρκωνααα σαεδίδ 
Ρία, ας εἴτ ἔιρεγ ΑΕρυρτῦ; δεῖπάε 6ὃΘ΄ 
᾿ ΑἙργριᾶ ξιργάμηαιε ἀοίςξάϊο,. ᾿ 
δ ῃ τορῖς παρα ΟΧ ραϊῖς γορίο- 

τῷ: σοπέοίπγψας Ατποπδ8 ἱπαῖον 

ἁ Τῆς τε 71 σωφροσιιύης, μόνη γὺ αὖτ᾽ 
ἀρετὴ τάς χυναιξὶν ἔγεσιν. ἐγὸ αἰ δρεα, "ἢ 
δυχαιοσιωύη, ἥ φρόννϊσις., β Μέχεις ἥθης 
ϑί μι) μέχρι ὀχτωκαίδεκα ἐδ, γ΄ Αθλα 
- οἷς κεῖται] λείπει τὸ παραὶ ἴν᾿ ν᾿ παρ᾽ οἷς. 
ᾧ Ὑοῖςδε ὦ αὐδρες 7αϑροὶ τοῖς δὲ, εἰ Πο- 

.Ψ 

λιτϑύέσι Ἰκτ' πολιτείαν ἐγεργ ὃσιν. ζ΄ Η 
εγόσος παρῷτον ἤρξατο] ϑηλυκῶς ἡ νόσος" 
τὸ ὃ λεχόθϑμον, εἧς “πρὸς τὸ νυσήμα ὑπήγ-- 

τησεγ Ομόηρος, Νεφέλη δέ μιν ἀμῷιΘέξη:- 
χε Κυανέη, τὸ μὃμ δ ποτε. ὡς χροὸς πὶ νέφος 

ὑπίωτσιν. ἡ Ἡρκων πιο ζτεν] εἰγὺ 

5... 
λοιμὸς ἰω ,ἐκ αὐ ἐπεχεῖραν 

μιώλιςα ΔΙ μὴ πρϑοσιόντων. κ΄ Αὐϑρῶω- 
᾿ένα τέχνη Ἰοἷον μαντικὴ, ἐπῳδή, κ᾿ Αὐ-- 
Ν᾽ ἀπίσνστι»] δῇ ϑείων καὶ αὐϑρωπίγωνν 
“χ, Γι πίω πρλίω] τίω αἰροίδας, 4 

τ ταμῆφν. ρος, ἑδννωδ “Ὡνσϑ ὐνον ὦ 



νι ςΝ ῳνῚ 

« Ὦε ἕο ἰβίτως 
σπαίο ρτο ἴμο φυϊῖ 
4υε (ἐπία ρτοπιπ 
τίετ, εἰ ργο ἤιᾶ με 
τἰτίλ, 

᾿ 

Ῥεϊηςορίο ἴῃ Ρίγαο σοηταρίοῃ!ς ὥ- 
δτοτῖτα νὰ δ εἰ5 ἀϊσεγέταγ νεποηα 
ἷπ Ραϊςοε(πομἀά επΐπι “]Π|ς ἔσητος 
ἜΡΘΕΝ ΡῬεϊοροπποπῆδθις ες ἀεἰς- 

ἃ. Μοχ δζὶπ “προγίοσοπι νεθεηι 
μαράύθρςς : ταμ]τόσιις πιαρὶς ἴδῃι 
ποῖ πογαςθαῖ. " α εἰογαταγ ἰσίταγ 
δος: νι ςορποίσας αυϊίψις νεῖ ρο- 
τίτας πιο άϊοίηα., ν εἰ 1Πηρογίτιι5, νὰ- 
ἀς ογοά! 11ς ἣτ 14 Ἔχεις, φυάίνε 

 (Δτίς ἰδομιοᾶς οχ πιο ολαίᾷς απα 
δά ταητληλ πχιτατίοπςοπι νίπη [α- 
δεγοης. ρο νογὸνοαϊα πιο αἱ βιοτίς 
τείεγατη» ὃς αι Πδὶ φιμαας Ρζορο- 
Ποη5.», ἤφιδπάο μος χυγίῃς ἴῃ εἰ- 
ἄἰατ, ἴλτὰ ργαιἀοόϊαι, διαδοατ δ! αυά 

᾿Ριαεϊραὲ νη άς ποῦ ἱρποζοῖ, ἂρο- 
τί: ψύΐρρο 4] ὃς ἱρίς ρας ἤπι 
ἢπης τοι}; ὃς Δ]ίος ρατίσῃτος 
ἢπα ἰμταίτι5. Βα  πλποῦο πηι {116 

- (γεςοηξκίποῃης ἔσο οσιηΐλ σοἢ- 
᾿111λτ} τηλχὶ πηὸ ἱπγπηπηὶς ππὶς α]ο- 

ᾧ Ἐυδοτες, διατ- 
 ἄοτ. Κεἰ , ἰπβαπα- 
ς σπατίο. 
δ Ῥλυζες ὅς ΠΠη- “ [πάτα Ἰΐ σὰ σαπα αοῖδις Δπ- 

Ἔν θυ ἢαλιίπι ἔλη- 
τ βυϊποίεπτα ἐγαπτ, 

τ΄ δι ἢαϊίταηι τεῖγυτα 
ἃς ρταμεοϊςπτοτη 
τεἀάεθαηε. 

“4 Ἑεᾳυμπι τῇ εοσ 
Το: Βιαίοτατ, θεί εν 
᾿ΦΟΥ τρσηδηδν 1: 5 1- 

Γὰ (μδυιεσεοδας:. 
ἢ τ τ μων Ἰμρῷ δι] ς 
ον σχοτγεοτοποβὰ π|6- 
ο Αϊεὶς ποηιἱπδῖα» 
ο {ξαυεβᾶτατ , ουπὶ 
᾿ τομῇ ἃ ἱρίς ἀο 

Ἶ "4 (ὐυυ!ποποτα, 
ει 

τατη πιοσθοσιιπι: αιὸά ἢ γι ας 
Δ]ῖο ῥυίμις ἰαϊδογαδας, ἰς πιοσθιις ἴῃ 
απο οπηηίπο σςοπαοτοῦδτιιτ. 
τογος πόας (αἰ αδτ! σογροῦς Ὁ 
Ττερεητὸ πα}1ὰ εχ σαι! ςοχζίρίς- 
Ῥαῃς δῆτε οπιηΐα Παρ ίτἰ5 Δογο5 ἕο - 
τογο5, οσαίΐογιπι "Ίαθμῆο σταθο- 
Τἰδ» αἀδυϊιόσας. ἰηπιχοχίαπη γεγὸ 

Βαϊποίςητα ν οβάταγ, ἐρίτίτας ατ- 
ἐϊὲ δί οσιιπὰ βγΑιςοἰςητία ποαβαῖ, 
Πεηάς εχ [ἰ5 {τογηυτατίο σαμοὶ- 
τάίαις οχίερδτ: πες ἀϊα ρος, 4ο- 
Ἰογη ρεδιις σαπὶ γοπεπιοητί ταῦ 
ἢ ἀείςοπάςοβας: 4 δὲ χιιμπὶλά ρτα- 
οοτάϊα μαιογατ Δ νοχαθας: ἰσαμς- 
δαμτύγαας εὐπόια ΚΟ ΠΠς ὃς Βαπιο- 
τ5» πα: ἃ πχεάϊοἰς. ΠΟΠΊΪ Δ ΠτΙΙ» 
Δροςατματίος, δί ἰρίς οαπὶ ἱηρεητὶ 
οΓαοίατι. ΡΙογ ας εἰ ἸηΔηἱς Ἰῃ οἰ- 
ἄςβατ Πηριιτιις, ἀογοπι οἴςης  ἐραΐ 
ταιιπ» 41 ἴῃ φα!δυάληι ργοτίηιι5, 
ἴῃ φαϊδυίάάχη (οτίας (ςἀαθατιγ, Ἐς 
φοΥρας αυ!άσπι οχίεγίαξς ηοη δά- 
τηοάιιῃι ἔογοη5 δόξει ογδῦ, σας 
Ρα᾿Π Δα, ς 4 (αδγαθγαπι, ξαίςιη1; 
τη τῖ5. Ρα τα] ς ἂς ραρα 5 (ς- 
το 5. Τπτογίας δίτοιι τὰ ἀγάεθαῖντ 

“ ΔΙΒΕΚ ξΞεον νον ξ Ὧι 
Α χαὶ τοσυξῶτον ὦ τῷ περαῖ ἥψατο δι 
αὐιϑεϑπῶν, ὧςτε χαὶ ἐλῴβη" αἰ αὐδῶ 
ὡς ( πελοπονγήδιοι Φαρμακφι ἐσξεδλη: 
Κοιεν ἐς τὰ Φρέαπε; οὐηῶν ὃ οὐπτῶ ἡσὸῤ 
αὐτόθι. ὑφεφον δὲ" χαὶ ἐς πίω αἴω πόλιν ἀ- 
φίχετο, καὶ ἔϑνησχον πολλῷ μῶλλον ἤδη. λεΞ 
γέτω μϑὲ οι κὐἰθὶ ἔτ δ᾽ ὡς ἕκασυς γι 
σκᾷ, αὶ ἰατρὸς, χαὴ ἰδιώτης, ̓  ἐφ᾽ ὅτου εἰκὸς 
ἕω ϑμέοϑαι αὐτὸ, κοὴ ἴᾷς αἰτίας ὡςτινας 
νομίζ 4 τοσαύτης μεζαξολῆς. ἰχθινα. ἐρ 

Β διούαμων" ἐφ Ὁ μετα φῆσαι χγεῖν" ἐγὼ δὲ οἷον 
πε ἐγίγρετο λέξω , χαὶ ἀφ᾽ ὧν αὖ τίς σχϑπῶν, 
εἴποτε χαὶ αὖϑις ξγχηστέσοι, μαλιφ᾽ αὐ ἔχοι 
πὶ ̓ ασερέδως μὴ ἰγνοῷ) ,» ἴαῦτα δηλώσω, 
αὐτὸς τε γοσησοις, αὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλοις πα- 

“ονᾷς. ὧ δὲ δ. ἔγος, ὡς ὡμολογεῖτο; ἐλ, 
πόμτων μάλιςαι. δὲ ἐχεῖνο αἴοσον ἐς (ἠ 

ἄλλας αἰεϑενείας ἐτυϊχόρμενῦ ὀν" εἰ δὲ τίς ᾽ χαὶ 
κσεϑέχαμνέτι, ἐφ αῦτο πόρτα" αἰπεχρίϑ». 
εἶ σὴ, ΩΝ ἐς ἀστ' ̓ συυεμιαξιοοφασεὼς, 
ΠΟΛ ἐξαίφνης, ὑγιεῖς ὅς, χοῦ ὅτον υϑὲ 

᾿ πῆς κεφαλῆς δέρμα ἰχωραὶ, ὃ ὁ τὴν ὀφϑαλ- 
ἐδ, ἐ ἐρυϑήματα καὶ φλόγωσις ἐλαίμξανε. 
πχαὶ τὰ τος, ἡ τε φάρυγξ χαὶ ἡ ̓ γλώοσα, 

δ)θὺς αἱ τωδὴ τῶ, χαὴ πγόδια. ὥταπον χαὴ 

ϑυσᾶδεο ἡφίφ ἔπειτα "ἀξ αὐὴὦ «ὐαρμὸς 

χαὶ ἡ βεαίχος ἐ ἐπέγόνετο. χαὶ οὐ εἰ πολλῷ 

γρόῳ κατέδαμεν ἐ ἐς τὰ ἐ φήνη" δ πόνος, μετα 

βηχ ἰ χε" χαὶ ὁπότε ἐς τίω καρδίαν 
ἀξ ἐν αὐέφρεφέ τε αὐτίωυ, ' χαὶ Ὄσποκα-- 

ϑοίρσής χολῆς πᾶσαι ὅσου «ἰπσὸ ἰατρῶν 
Ὁ ὠνοικα σμκέγαι εἰσὶν, ἐπεγεσθμυμὴ ἰαὐταιδιζ 

ταλαγπωρίας μεγάλης. " λὺγξ τε γοῖς 
πλείοσιν οὐέπιπηε χαρῆ, απτεσμὸν: εὐνδὲ οῦ-- 

σα ἰογυοὸν, τοῖς μϑι, "μετὰ ζῳῦτα ᾿'λωφύ- 
σϑμτα, τοῖς δὲ, χαὶ πολλῷ ὕςερον. χαὶ τὲ »ϑῷ 

ἔξωθεν αἷτῇ ουϑύῳ σῶμ, σξκ ἀγαν αρμὸν 
ζὼ, οὔτε χλωρϑν», δλλ᾽ ὑπέρυθρον, ἡ πελι- 

Νὸν » Φλυκίαίναις μεικραῆς χαὴ ἕλκεσιν ἐΐξ- 
ζωυϑηκὸς "ἦ 

ΓΊΨΞΟΕΣ 

α ὑπ᾿ αὐδῥ] ΕΙΣ δηλονότι. αἰπερφασίςος, 
φομώτις δηλονότι. 

κ Καὶ πὲ ἐντὸς τοῦ φίας μαγάλης 7 τὴς δυσεντερίας δηλονότι: 
ο Λύγξ τε τοῖς πλείοσιν ὀνέπιπῆε κενὴ} 

; πεν ι 3 ! ω] 

τὰ δὲ σγὴὸς ουτῶς ἐχα εξ ὥςτε. 

Ρ Καὶ ἐς τίω αἴω πύλιν εἰφίκετι τὸ δ,-- 
γὸν δηλονότι. γ Αφ᾽ ὅπου εἰκὸς ἰώ] 

- ἀφ᾽ ἧς αἰήας, δ' Ἐς τὶ μιαταςῆσαι] 
ματαξαλᾶν. ε Σχῖν ]λαξῶν. 
ζ προφδῶς  φορμαϑών. ἢ Καὶ 

-φερέκαμνέ τί 1 εσηδένε. θ᾽ Απε- 
κρίϑη 1 ἐχωσίοϑη. 2. Αν ὀξαίφνης 

λ Ἐξ αὐδῶ] Δι 
συμηβωμάτων, ὧν ἐ πεν. μ' Ὁ πόνος] 
πόνον λέγᾳ τίω ἐκ τῷ νοσήματος τα λαπω- 

ρίαν. οἱ παλαιοὶ ἰαπρ οἱ τὸν φόμαι χοῦ καρ-- 
δίαν ἑκα λοι καὶ κα ρδιωγειον τὸν πόνον 

 τομάγχου. ἡ Καὶ Σσυκα ϑείρσης ] ἀ-- 
πυκρισήςοκεγώσης ἷξ ξ Μετὰ ἀλαιπω-- 

ἔςι γὸ καὶ λύγξ πλήρης, ὡς καὶ ἱπποκράί-- 
γῆς διοώτκ4,. π Μετὰ πα] αὐπκας 
Ρ ΔΛωφήσωτα ]τὸν ασπιόκλὸν παυσείμϑμον. 
σ Τέλιδυὲν 1 πελιδιγόν ὅ8) τὸ μετέχον 
ὠχρότητος καὶ κκελανίαφ, οἷον εἰ μολυξδὸ45 
δές, τ Ἑα ὃ ὀγτὸς Ἰ} ούματος δηλονότι. 



ἘΠ΄ γυμνοὶ 

Υ ἐλάξετ 

πα ““πποΠὁΨ ΧΟ  ΜΗΉ ΎΥ ΤΥ ΞΞΡΟ ΡΤ ὙὙρρρπρττο: 

Ε} 
Ὡ) ἐ 

ΤΗνΟΥ Ια ἯΙ δΊΎ 

μαὔτε ὟἜἝ παγυ εν ῶν ἱματίων Ἃ σινδόγων ἃ 

ἐς Ὠπξολαὲ, υἱὴτ᾽ ἀλλὸ τι “ἢ "γυμνὸν αὐ- 

ἐγεῶζ, " ὕϑιςα πε αἱ ἐς ὕδωρ 05 6ὸν σφαξ 
ἥῃς ῥίπη ἀν χαὶ πολλοὶ τῷ» Τ ἠμελήνϑρων 

αἰθρώπτων ᾧ ἔδρα σον ἐς φρέατα νἰπαύςτῳ 

τῇ δέψν ξισεῖχὸ οὶ. χαὶ οὖν πω ὁμοίῳ καὶ- 

φς φήκει "τό,τε πλέον ἡ ἔλαουον ποῖον," ὦ καὶ 

Ὄποοία τῷ μὴ ἡσυχαζήν χαὶ ἡ οἰγξυπνία 

ἐπέκ το διφπϑρτὶς εἰ σῶμα, ὅσον πὸ 

 έϑιον αὶ καὶ νόσος ἀκμαάζοι, ἱορι ἐμαρα- 

γε» 1 λλ᾽ αὐτεῖχε ϑᾳ δόξων τὴ ταλᾶν- 

πωεία. ὡςτε ἢ διεξ είροντο οἱ πχείςφοι ο»- 

γαταῖοι χαὶ ἐξ δὸ καγοι τοῦ πᾷ εἐγτὸς καὺ- 

ματος, ἔτι "ἔχοντές τί διιυαίμεως,",εἰ “14- 

φυγϑιεν, ἔζχεχα τιόγτος "τῷ νοσηῥιοαιτος ἐς πίον 

χϑιλίαν, χαὴ ἑλκώσεως τε αὐτῇ ἰουραξ ἐγί- 

»γορδρης,ᾧ Δ αῥῥοίας ὧκκα ἀκράτου ὅδ: 

πι]ούσης, πολλοὶ ὕςερον δγο τίω ἀ- 

εδένφαν διεφϑείροντο. “χαλ! διεξήφ γὸ Δ] 8 
«ϑιωτὸς τῇ σωῤιοιτος αὐέναν ρξαάμϑμον τὸ 
οὖν τῇ χεφαλῆ χοεϑτον ἱϑρυδὸν κακὸν " χαὶ 

εἴ τις΄ ἐκ ΔῊ μεγίςων πἰξολροιτο, “δ θ'. γε 

εἰχρωτνφίων" αὐτίληνψις ἀῤῥ ἐπεσήμανε. 

κα τέσχηκ!ε γὸ ᾧὶ ἐς τὰ αἰδοῖα, ὸ ἐς ἀχρας 
χεῖρας ,Ὃ ποδας" χα! πολλοὶ ςερασχόμϑμοι 

τούτων "διέφδυγ ον" Εἰσί σγ᾿ οἵ ΤᾺ ὀφϑολ- 

εδμ. ποις δὲ χα! λυ» ἐλάμβανε γϑραυτί- 
καὶ "αἰαςαγίᾷς ἢ πλύτων ὁμοίως κα, ἡγνοη- 

᾿ 

ς 

σὸμ σφαξ πε αἰὐζοες χαὶ τοις ἐχττοδείοις., 

“λμῴωδρον γὺ χρεῖοσον λέγϑυ Ὁ εἶδος τῆς νό- 
σου,ταί τε ἀλλα γαλεπωτερως ἢ κατα τίω 
αὐθρωπείαν φύσιν ποξοσέπισηεν ἑχαίζω, 

"χαὶ ἐν τῶΐδε ἐδυλώσε μάλιςα ἀλλιό τι ὃν ἢ 
Ἃ ξιωΐξοφων τί. τὰ Ὁ ὄρνεα καὶ τεῥαλοδὼ 

ὅσες αἰβρωπτὼν ἁήηεται, πολλῶν αἰταά φων γι- 

ἡνομδμων, ἢ ἢ οὐ ἐσοσήᾳ, ἢὶ γευσείρϑμα: διέ- 

φϑείρετο. τεκιρυήθλον δὲ, ἢ μϑὲ τοιούτων ὄρ-. 

νίϑων Ἐχίλφψις σόι φὴς ἐϑρετο, χαὶ οὐχ ἕω: 

ποᾶιις ρογαταπη το παΐὰ νοίππτοπίὰ Ἂ δον 
ας " ἤπάομος ΤΠ» ποὰϊις ἁΠ 4 2 Ἐχιεπυαβατάνι ἡ 
ἡμϊρρίαην ἢ πα δίξατοπι Τα{πἰπος γα »(ομταθρείςος 

ἢ Η ὅ - » . τ, ! 

τοὶ Τυξιιπἀ Πϊπτᾶ παοαιις οἴαείη, Ἐπ οχοϊξεγαείσους 
φοϊάληι ἐοἰρίος αααὰ τη δ ςογετ οπὶ 

Ν Σ ᾿ μαβον Ἶ - (ΟΟΧΟΙζᾶ,. 4ιοἀ ἰῃ Ρατοος γα τὶ εογᾷ αιδις δι φλαμνδηθπΣ. 
οὐξος, ἀοοζατοξοξογα τ; ἱπΟΧΠΔΌΜΕᾺ δια ροίάς αὐιμά κακε 
ἢτὶ αἀλϑ!. Ὁ δλη ἀαλπη ρεγίη Ἂς ογαῖ ἐμαν ἐπμιέλην ἃ 

ὰ ᾿ νον 4... ἄνὺ “ΜῈ οἱ - 
Ῥίαδας πὐίπας δίθεῦοι Αὐξεδοδας ρα ον 
δ μι χυίος ΠιεπΙ δγοσιιπα; ΡΕῦβο- ες Ρεγιαάοθας ἐς 

ΓΆΡ Σοὶ ἐν ΜῈ} ΦῈ Δ δ ἐΣ Ὡπ τοι ῆὶ ςζΟΓ- τυάσας ὙἹβΙ πα Ναας γεξὸ ἘΟΥΤΤΝ ον μα 
6 ἀά πλοτθυ αὐ εβατος, ἐβὰ οσοί ρογηῖρ ραιωθὰρ 
ξοθασίοα οβ᾽ οἴοιτο Πομηίίιπο ἔοτ- ἰριιο, πιαϊὰαι εἰς 
Ή πΉγς, ΒΔ» (αὶ ρυὴα τς αἴας Ῥέ(Ὶ γοϊιξεαδαταγ Πάσας ΡΡΌΓΙς οιριτς ἕηοθ ἔμεν 

ταΐ ας ἱπύσα που ὅς {ρΕπ ΠῚ 

τς γὙοδεηγοττὶ ἐπ 

Γατ, 

ἄϊετι αὖ αὐἄογς νύθῆξε νιτα Πα τ 6- ͵  ρον δα 
ΕἾ δ). τεξέρμο γος " 15 ω- 

οαδαμίιν » δάθεῖς αἰϊαιίά Ἐοδο τς [ν ἐμαπης Ρ ἰηάὶα 

Βαθοηῖςβ τ δε; ἢ ἢος τοπηριῖ5 ο- δἰδαι δέει εραίας 
ὲ ᾿ ᾽ τ ὕύδη- 2’ ἄάδαι ρτολὲ- 

ΧΗΪιυταπηθῆ ἀκ(ςξῃἀεηζεία Ῥέη τὸ ΡΥ ΦΆΩΝ 

ἀπο ἡποσθο. ἐλιαὐτ ΠΠππτὶ ἀοτῖς ἐνρονω, μὰ εἰ, 
ἐγ ςοποιδίῖτο, ἴδηις ὁαην ὦ αἴΠ- οπν4. κείν μά 

ΤΕ ΤῊ ΓΤ ιοὰς δής ἐαενγέγηϊαές φον 
ἄυο ργοθαιίο: τηυ]εὶ απο αιίξ ρΟΙδ-- ον, χρεῤενκάνεη 
πιοάππι. ἀο  πτατε ἰρίᾳ ῬΕΓθ απ. γὺκε οεοαραγει, ἐς 
ε ᾿ς οἰ τυ Ρι ἀνθ εὐαὶ 7 3732 
Ῥεγιαραθατογ ςηἰ ΠΥ τοξεῖπι φο- τα ΑΙ κκάν 

Ρυιίῃ σαρίτο ργϊπχὰπα ἐοα τα ἢιο5. ἐρφηὲ, διε ἀατ 

Χ φυὰ νείηιτς ρογπί οἱοΠΠΠηγα ἢ’ “εν θεαί Καῆα 
“ ἊΝ: " ᾿ Ν ᾿ 16 ᾿ ἡ «αἱὴ Γ εγρ τεσ οὔ» 

αυῖς σοη πα εἰσοθατ, οἶς ν!ΟΠξ τα πῇ τ μφεύρκω πο 

Πραϊβολθαηῖ ολιγοηγα τι ξδγουιιηγ. αἰπέλνψο ἀλλ 

Παιήφεπι τά νογξάλ, δί δά {ππηπᾶ αἰσνμι τ᾽ αὐτόνε 
ἱ δ Ὁ “οἰεπίηαν βρηβτ Ὁ 

ταληις {ιητητόξῃ; ροάο5 ΡΓΟΥΠ.: ἐσύο. ὍΝ 
Βοθαῖ : φυΐθαις ΒΟΠΠΕΠΙ ΠΛ ΠΣ 11- Φ τς ἡημωφν 
βοχαδάτας, φυϊάαηη ἀΠ1}}Π|5 δὲ Οσα- ρποίροεις προὺ 

{εἰρίος πες πεςεῖς ὦ 

ΤοΧοσαμῖ; ΟΠΊ ΊΓΠῚΙ ΡΑΓΙΤΟΥ ΟΔρΡΟΓΟΥ,  ρναανεῖμιν γαλοὺ 
οὗπιίο δποςοϊανίογαπη φύοατις ἃς να απίσα βνμζεο, 
(υἱ ὑρίοτᾶ. απ βοητϑ ΠΟ ΥΡῚ εἴην 7594. θης ξέαμε 

ἀμ λΆ ᾿ ᾿ ψοδητβ » Ἰρῃοταςς 
ΟΧΡτίητί» δέ ἀσουθίθ5 αυὰτα ντ ἢπ- ἀδεάμπτα; ἐείρίος, 

»ὩὉϑῳἔὁἔὦδϑδά. ς 

ΣΦ Οοπυοίαξναπει, 

Ἐς. Ἐποσζαῃτῖεεᾷ απὸς» ἤπηα]ᾶς δ[υτ- 
τ πρὴ λτιοβ, Ὁ. ἀ. μόρος 

κ᾽ 

πὴ τὶ ταν “ ε7εὗτς 4 ἢ 
ΔΠἰ στη τόδτις οχύτίς πιαίς φυλανντ κι 7 ον 4 πᾷ 

ἢ ; ὌΝ ἰς ῃοςοδατίος.. Ὁ ΠλΔΉα ΔΝ το ογατὶ ΡΟΙ τ τεῖπα ἔν ἐν ἴρετει ΓΗ 
μος ροτίβτηνᾶ ἀςοϊαγαυῖε ἐς Δαν τον αυα “ἐδυκατ ὦ 
αἰτιᾷ οἴϊε ὕργάτογ σομπίμετϊα » ἅν ἐξα τή θα ϑοχος 
ἀππιπὶ πηυ]τα ποτ, ςαάλιεξα 14- ἈΡΑΦΨΕ ΄ 
σούοητ ᾿α ορυ!τα Κ αΡτο δ ἀτιρο- ορρετ᾽ ὑπ ᾿ 

᾿ 

. «δι, 

ἀέίαηας δὰ νεῖ πδη αἀίογα ν αα- Ἡκδλμσσ ς “4 
σης ριηξαξιπε ἀτιῖθο! ἄπτηιίο, ζ ρο ὄρνα δὲ ταῖς 
Ῥοπεγο λας ΟΣ δαΐδιι εὐ! ἄτης τράποδε, κά εἰ, αἱ! - 
βεθαι οὔἰεύζυτα, φιδά ποήμξ εἰτοὶ [65 υαδευροάξς 

᾿ Ὁ τὲ ΘΉΣΩ απὸ»). ογμ Ω ἵσαί 
ολάαιδνα» ποήες ἀΠ δὲ ν Εἰ ΕῸ7΄, ἰθρώπων ἀπθεῦ, κά 

“οὐ ὁ ΣΝ δ 

- 3, , “ ᾽ 

ρων»} ὄΐτε ἄλλως, ὅτε ἰδ Σζοιοῦτον συγ. Φ) ἧς τα “Ν ΐ : : , : τηλ 5 οἀφαυοτὶ- 
Βυς γείξυπτογ. «14 θενόκρν,οτάιος Βοπλί πος ἀετίηρυης. 7 Αἐριυιηνοπίο δυΐεδὶ ἤος οἵδ, αυδά οὐϊάςης ἀοξϑθεις [ΐς 
Βιαγὰπι δυϊα πη: ρρε αι πες οἴτοα ταῖς αυϊςυ δι» ῃος αἰ Ἰσατιΐ θίγααρη αὖ, νἱΓγεηταγ. : 

͵ , ; ᾿ δὺς ἵ πρρνπιας ᾿ παν οτν τα 
«Ἡ γυμεὸν αὐόχωο τὶ απέχει καὶ σσεὺς | πολι, ἀπέϑνησκον. δ Καὶ ἡ ἀπορχὰ] γ γ»ν τὸν ϑάν ἀπν δηλονότι, κ(' Αγαςί- ὦ 
αἰπαϊικίω λέγεπω. β' Ἡδὲε τε αἱ Ἰ ἡ καὶ ἀδιωαμία. ε Οὐκ ἐμαραϊνετο)οῦχ ; 
σιύταξις οὕτως, ἥδιὲφοί τε αὖ ἐς ὕδωρ ψυ-- 

χεὸν σφαξ αὐτοιὶ ῥἰπῆφν, τῇ δίψη απαύςῳ 
σιυεχϑυδροι, ζω εὐχόντο, ὐπὸ κοινῇ ὃ. τὸ ἰω. 

εἴχοντο. τὸ δὲ ἄλλο, μεταξύ. γχ Τό,τε 
ἡχέον καὶ ἔλαιον» αὶ γὺ ὁ πίνων λίγον καὶ 

᾿ 

τῶ ἔπισ!ε. ζ ΠΙαροὶ δοξαν)παρ᾽ ἐλπίδα, 
ἡ Βχοντές τι δωυώμεωςἾ κερακίω δμώα- 
μιν. 8 ὙΦ γοσήματὸς Ἰτὴς δυσεντερίαξ. 
, Ἐκ δ μεγίςων Ἶ κινδαύων 
“' Ἀγήληψις] ηήσκυψις, λ΄ Διέφϑυ-. 

πῶ Ἰύγιαύαντοας. Υ ΚΘ ἐν τῷδε ἐδήλω-. 
᾿σέϊτῳ ῥνθησοιδῥῳ δηλονότι. Σ᾿ Ἡ ἐυρᾳ- Ἵ 

σήει ὡς πὖρ εἰπὸ “ἢ ὀστέργ σὲ τυς γιγγώσκονσον Ι 
ὅγε λοιμιωῖδη δὲ τὰ σύματα. οἱ Τεὰμμήτ ὦ 
σόν δὲ ΤΣ λύζουμωυ. π᾿ Οὔτε αϑοὶ Ὁ,8- ; 

τὸν ὐδὲν αὐεὶ τὸ σαρκοξορθιν. 6, ᾿ 
ἕληςς ἢ 

Ζ 
ΟΥ̓ΟΤΙ͂, 

; 
᾿ 

᾿ 
ἢ " 



ΓΙ ὈΊΒΕΙΚ δεῦνν ὅν. 
ἀ Ῥεόῤιεῖ ὡυπὶ ζμγος ρουτῸ πιαρὶδ»" ΡΙΌΡτΕΙ Βο- Ἃ (δ) δὲ κεώζες βωζλλον. αἸεϑησιν πϑρεῖχον τῷ 
τ οὐβξεαναμας πλὶμὶς σοὨ ποτ ἀπ Πὰν» πα]! ἢ- 
ἀμοπτος Πρηϊβοὰς- σα βολτίοποπι ἀλδαηε. Υ ογὰ πη 
ΠΝ ἴντ αἰία τλϑΐτα φαἰατηϊτατῖβ σεπε- 

ι 1 Α' ὠ ᾿ 

ΝΙΝ τμδϊὰ ἀε ε: ΓΆ “ΡΓΑΤΟΓΟΛΠῚ). ΠΙᾺ: ἤῃρα}ς ΔῸΣ 
Ἴος Ἰπο!οπεῖᾶ᾽ ὁ- οἰδοῦιης ν᾿ 4}}}8. φαλπη Δ] 15. δίρε- 
πλττ» ρΓΟυϊ ἀξ, τως ΝΣ ἈΠ Σ ἐὰν 
ἤσυϊά: φιετίιαι [115» οἴ απο ἀϊ ἐπ τοτατα πλουθαβ 
αἶτι αδ 110 ςοπείη ἔτ» Πασπη αἰτ 4, σα άλτη [{0-- 
755) ταῖϊς ὁτᾶς Ιρῃς αοςοίῆτ, αποά τὰς Δἴ ποΒ 
ρές!ς, πὸς γνεέῦο ΗΠ δά ᾿ ιά Ε Ὀ 

τιπι τοιηροτίς α- ΔΙ βροτοῖς, φυδά συίσαμ!ά οθαῦ, 
Ἐλιι5 ν]ϊας στονόκσ ρΓΟΒ οθ ας ἢ που θαπᾶ. Ῥειθαης 
φα ςοηζιετίς ἰδξετ ἀπ ο.η ΔΓ ρὸγ ἐπσασίαπη;» Αἰ} ἴῃ ἀΠΠ 
ἤεδαι : αυδά ἢ ΟΣ 
αἷς οχοτίτοτως, 5:6Πτ ετἰλη συγατίοδε : πες ἀς ν]]ὰ 

"ἀπσίαν» 7594 1πι- π ςογος ντίΐοπ ἴοτς» ἢ οβοτῖζο- 
Τοϊεπτίαπι ᾿ϑορτου Ὅς ζω Ἰώ ῇ 
Ἡρρείεε αὶ φια ἴα. πο ἘΠΙΠῚ ΔΙΚΕΓῚ ΡΥΌξαΟ- 
δε τμῖμῃ τ ἀὶ τας » ἰά οἰδεῖοδας αἴτεσι. δ οΥ- 
ταβαέούκ! 7 ξθο- - λεγο ῥκαμγτοα. ΒῚ5. ἱῃτορταπι ἐγᾶτ, ὨΜ]Π]1015) Ῥγα 

μεάετεθηα. αεεὶς (Ὁ ἔογοῆς Τοδοῦίς δος τανε 
ἐέεηια. «{ἐο7 αἱ ΔΙ (ΟΥῚ ἽΝ Σ το κῆβαίδα ἰρεα βου : ἴδαυς. ετῇ 4υλητα!!- 
ὀκίο (ερεϑηε τοά- ἐγ Οὐϊογσδθοπε συγαζέευζ.» ἃ 

παρᾶ Ὕ Ροίξς εογτίριοθαζαγ, Ὑατογ τ Πλ] 
δή. αύτη ας . Δ ἃ ἍΝ 
ξοτρὰς, νι εἰ τ ΠΊΘΗ πων πλλ]}] ξαϊε αιϊτΐ ἀο- 
φυοά εἰ Ῥᾷτ «τι, ΓοδξϊΟ» “ Φιιοτίο5. 4115 [Δ ριιοτίς ἢ- 
τ᾿ αροός ρν ἢ Ὁ Ἦμ δὲ σοῃίσίεβ » ρεοτία 5. απτίοίραῖα 

ἷ ξοπ : . - ΐ ἢ 

ΣΡ νοι ἀοί(ρογατίοης (ϊ,. πλαΐτο {εἰρίος 
Πεά οπιηία ρατίτεν πηᾶ σ15. ἀο[ίταοδάητ» πος ἰλήριον 

“οοηβοίεβάτ,ετίαπι κἱ το ΠΠοθαης, Ἐς αία αἰϊις οὗ 
τἄυα: οπγηΐ: νἱέξῃ5. τ. : 

 τίοης οαταδαη. 8 ΓΕΓία5 σαγατίο 6 Ῥὶις [δ 4604- 
τ. Τοτοτγι’ο. ταῦ γ τῖτα οαἰμπ πη ΠΟΥ δ ᾶτιγ : 4 α 

«ΨΡΙ ηυΐς [ὸ ποτ ῬγΟΡαα, ππογειμη ολαία. ΟΧΈΕΙΓ, 

Βο ἀειϊπετί θε,) ΝΔΩΥ ἤπιος ρχα Ππχξτα τς ̓πα]σοη.. 
τφογγήρεσ ε{76. ἴδηι γγογχ λάϊγοητ » ἀοίξατ Ρεγίδαμτ: 

γᾶς. παπὶ δὰ ἀς- ἀ πα ρὶ ΑΝ 
βετμβιραναι, Δίων πᾷς τσϊταις ΟἾΤΕ5 ᾿γασιιας τὰ- 

᾿χαραπῖτηο σοηυεγε ὅς {πητ» ἱπορία οι 48] σιζα- 
» πῆρϊτο πηαβίς Κρ ηΓ.. ἢας αάϊγοης», ὁ ἰπβςίοεθαη-. 

τοβοθαπε τυ :5δέ. ργαοίραὸ 41} ΟΠΠΟΙΪ ργα- 
γὐσ: δὲ ααὸὰ α]- τ4. ἀΠΠ σοητίι5. αἰ]! 4 δάτητὰ]- 

τρέμον τας ἢγαβίρητ» 'γτροῖς ρυάοχο ποπ ἃ- 
τ ἐδ αἰτογέμε εὐ τ ἀρυμνά! ἀΠΐςο 5» Ἱρῇ ΠΌῚ πον: ρα- 
Ταθομε φοβγ ρος σρηγέρς, ς Ῥοίξαχιδῃι ἀοη,οἰςὶ ἐος, 
πρηλ »γαίν βάησιοσι τὸς ὴ 

κεογεάμημαι ρος. 4] ἶτα ΟΧΟΟογδητ., σοι ρίογδιιο- 
ουάες πιδτίορ.. ταηῦν ἀοβοίοθδητ. [α]5 ϑεποπηοητία,ς 
ἀδενοιτι οὐ εγηωΐο . τα : ΥᾺ ἣ 4 τριεείδιηι μι. ΤΡογατί. ὟΝ οὐὰ πα 11 ργαοίρυι ππο- 

αν: ῥουβιπιυαν χίκτοηι Ἰαδογαηζέμηαις" ηγίίοζα- 
φωυϊοίἑτοξις"ποὰ. ᾿μϑῆν ὡς ηδρὰρννορ, 

απο. πο, θληταχ αι ρΗ͂ οιαίεγᾶς : αιήρρε ἰά. 
ταητινεβοιερυά, 1 3Πτοα ΟΧροΥτί, ἃς ἀε (εξ φρυτ Νο-. 

) 

Ὥσϑξαίνοντος δὰ ῶ ξιωδιωτάοϑαι Ὁ κϑὺ 
Φοι ἢ μὰ ὯΣ «δἴχυ νόσρη μιᾶι, πτολλ οἱ καὶ ὁᾷα Δ οουλυπόντι 
ἀτοπίας ὡς ἔχασω ἐτυϊχόμέ ́ ἰ Δίφφε- 

ὀόντως ἑτέρῳ τξὲς ἕτερον γεγνόρϑρον, 
“Οιοῦτον ἱῶ ἐχίπὸν " τίω ἰδίαν. χαὶ ϑηλό 

πϑρελύπει κατ᾽ ἐχεῖνον (ὃ φόνον“ οὐδὲν 
ΤῊ εἰωθότων "Ὁ δὲ χαὴ γένοιτο, ἐς στο ἐτε- 

"λδῦτα. ἔϑγνσκον δὲ, (Ὁ »ϑμ, μκελ εἴα, οἱ δὲ, 

χαὶ πανυ ϑεροισγάλοόρϑροι. ἐν τε οὐδὲν κου--: 
- ἊΨ ὩΣ Ρᾳ δ) ΝΕ, τυ... νον. κὰκ ἐδ [: 

ἴῃ ᾿ς ἀοἤηςδατ. μῃοάϊςοίπα σοπίξαρας ααη ας Β σεςῃ ἴαμα, ὡς εἰστεῖγ, 9. τί γοζω πσξοσφέ- 

οὐνζας ὠφελεῖν: "5 γαρ τῷ ̓ξωυενείκν ἀλ-- 
λὸν τῶτο ἔολα τῆς. σῶμα τε αὔταρκες ὃ) ἔϊ-. 

δὲν διεφαϑη ᾿πσδϑςαὐηὸ ἰοιύος “πέρι ἥαοϑεξ 

γείας, δυλλαὶ πϑρταῦ ξιωήρά »Χαὶ ΓΝ παδὴ 

διαιτη ϑεραττάυόρϑμα. δήνόταον ὃ πϑρηὸς 
δῶ τῷ καχοῦ, ἡ τε αϑυαία, ὁπότε τὶς αἴαϑοι-., 

᾿ “: εὐῦ ὧν 
Ὁ κάμνων, ' (τδϑς γὸ ηὁ αὐέλπιφον θύθὺς 

“ξαπόνϑμοι τῇ: γνώμη » πολλῷ μᾶλλον 

"παρ ϑΐεντο στφραξ αὐτους κοὰ ρα αὐτεῖχον) 
οὐ κὴ ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρου, δε ῤρπείας 

αὐαπιμπλαρϑμοι, “ ὡσαῦρ ζᾷ ποολβατα; 
ἔϑνησχθν"" χαὶ (δ) πλεῖσον φθόρον" τὸῦτὸ 
οὐεποίφ, εἴτε γε μὲν ϑέλοιεν δεδεότες αλὲ 
λήλοις «ατρϑσιέγαι, ὃ αὐττώλλειστο ἔρημοι, Κὴ 
αἰκίαι πολλαὶ ὄχεἐνωθησὸν δἰποσλαπῷ 91- 

ε9ιπτάύσοντος " εἴτεασδοσίοιεν, διεφϑείξδ ον" 

τοῦ χαὶ μοίλιςα" (ὦ) Ξλρετῆς δ μεέζο ποιδύ- 
μϑοι, αονύνη γὸ. ῥφείϑοιω σφαῖν αὐ, 
ἐσιόγτες χρῦρο «ἂν. φίλοις, ἐπεὶ" ᾧ ( ὶ ὁο-- 

Ὁ φύρσής “μ᾽ Σἰπογιγνονϑῥων τελϑυτῶντες 
χαὶ Φ οἰκεῖοι ἀξέκαιμνον, ἰασὸ τῷ, πον 

κακοῦ γικώμϑμοι. Ἐχεστλέον δὲ ἕκως 
οὐ ὡπεῴφδυσότες " τόν τε ϑνησχοντα: " χαὶ 
( πονουρϑμον ὠκτίζογιος «ἰῷ Θ᾽ πσξϑει- 

δέναι τε, χρὴ εἰδῷὶ ἤδὴ οὐ πω  ϑαρσαλέῳ 
ἐ{). δὲς. γδ (() αὐτὸν... ὥφτε χα κιείνάν, 

Ἵν 0 ὅρξ νὶδ Ἰ πρὰ ἦ ἑ ἦ ϑνῳ Ἰὰ 
" ΝΣ Σ : 

δοτ τ τ ἐεταας οἰ δὲ οὐ ἀφ πλοῦς ΤΟΥ͂" ἴ 
“ ᾿ϑἰφαυίδοπι ἱρῇ.. ΧΎΤ Ὁ τ τα Ὅτι ΄- ἷ δὶ ἘΌΝ τειν ἧτο  , πᾷς Η ᾽ ᾿ “ἢ, 21ὲ . δι, ἸΣΙ" ΣΕ}. ἰ Ἵ ᾿ ΠῚ ΓῚ ὸ διὸ, γῶν Ἂ “ ἵ ὥ, ἃ . εὖ 

᾿εεἴλην ρεορίπχυ 4 φοεΡΙ οὐδε οπόπὶ τιον  ἐπείαπι δὰ ροίεἐἐπιωπι ἀεβοιεδαπξ., πιαΐ- ρταμίζάτο Τυρογατ!.. 5556 
δ δ σιυρ δ᾽. ΟΥ̓Κ ΣΣΎς ΠΣ ΟΣ Ι ον ὴ ᾿ κω ἀρυτὴ «δου ψ" 
Ἵ ᾿ - », " ὦ τυΐξ - ) Μ ᾿ ᾿ ΌᾺ ΤΙ δὲ ἷ 5 ὰ “ 

ΦΟΥΎΣΙΝ , ΤΣ) νυ ᾿ Ἂν “ ᾿ Αἰ: 

᾿ ΒΡ, ἐφ ἘΝ Τ ἤς ἢ μὲν Ἐν τὐΐ )5: Σ Σ 411, τ ΣΩ ΧΕΙ δ 18. 
; ἴδον, νὺ Η Δ ΑΙΩΥ "ἢ τρχῖΣ τὶ} - 

ἃ Τοιᾶτο ἰὼ ὅλήπαν Ἰκαϑόλῳ. βτω 

ἐδέαν Ἱπίω φύσιν. γ Καὶ ἀλλο νόσημα... 
δ᾽ Οὐδὲν ΤΡ εἰωθοΐτων ] ἄγλότι ἀνϑές, 

νὶ ᾿ἀκὶ ες Ψ7νΕ. ΘΟ πὰ 

καὶ ἀτοτον. -ε Ἐν τε οὐδὲν κατίονι ἴαχε) 
πἰλίμαικαινερρισές, ζ. Ξῳυρεϊω) 
λυσισελἤἥππιν.. «ἡ, ΤΙρὰς αὐτὸ Ἰτὸὶ νόσημα. 
δ Ξιωήρει ] σιωαγαχρν ἠφαν!7ε, 

γ 

τ ΠΗ ΥΩ ΣΉ ΣΟ ὙΠῚ ἐπτ|ξ 
͵ Τιρὸς γὸπ αἥέλπειςον } κα ἐδλαι σα πρὶ διπύγνωσης 

γυὐγιοίαςος, κ᾿ Ῥίροϊέντο]απέλυον. λ Καὶ 
ισ νΝ νὰ ἈὴᾺ" ᾿ πο Ὁ πεῖ τὰ 
ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρυ Τή σιωταξις δὲ οὕτω, 

} δε νεῖν ἫΝ : 5.2. ἡ" οΥ̓͂ ΣΝ 

᾿δανότα τον, ἑωὼ ὅτε ἀϑυμία, καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ 
ἱέπέρον, κὲ ΘεῶΡ πὸὲὶ πεόξατα ἔϑνη-- 
ἰσκο)}ὅτι τὰ αρόθατα ματα ληήῆ κα καὶ μ(ᾳ 
λό αευ ἡ ἐξ σοῖς ἀξουϑρηῆς μὰ 
ἀφοπκᾳ τῆς, γόσους, ν Τοῦτο ςγεποίε!] ἡ 

ὡσης δηλονότι. ξ Απωώλλαυτο ἔρῃς- 

. μιο!} τῷ ϑερᾳπϑύσοντες. ᾽ “Ὁ ἡ αρεγῆς ὅ,.} 
᾿ φιλανθρωπίας ὁ ἀγάπης, π᾿ Καὶ ταὶ 
᾿ὀλοφύρσης λείπει ἡ αὔϑύς οἷν ἦν φγοὺς ταὶ 
᾿ ἐλοφύρσῴς, καὶ ϑρίωοις, “ ρ' . Τόν ἢ ϑνής- 
σκοντα ]πὴν ϑείναταν,.. σ΄. Καὶ ΤΥ πονίϑ 
«ὅρον Ἱτέω αἰοϑῴ εἰαγὰ, Ὁ ς 0 ὁ 

Γ[ὰ-: ἱ, 



δὲ ἕ 

3 γτοσήταν-- 

ἐξ 

πὸ ἿΜ διλων,ὸ εἰὐοὶ τ αὐδαχεῦμα "πε: 

εὐγορᾷ ,χαὶ ἐς (ὃ ἔπειτα, Θόνον “Μαίδος ἃ 

εἶχον κούφης μησὴ, αἱ ὑπ᾽ τω νοσήμκατος 

ποτὲ ἔτι Δ  αφθευρῆναι. ἢ ἐπίεσε σ᾽ ἀΐζις 

μᾶλλον αξὲς τῷ ὁπρντι ἤόνῳ χαὶ καὶ ξυ 

κομιδὴ ἐκ τ ἀρφων ἐς δ αἰςυ,ὃ εἰ ἥσσον 

“κεἰ ἐπελϑεγζας. οἰκιοῖ δὸ ἐχ ὑπο χουσῶν, 
δλ᾿ ὦ καλύξα;ς πνιγηραῖς “ὧὡρα ἑτοὲς 

δια του μϑι ων, ὁ φϑύρος ἐ γίγνεζο,ἐδενὶ κόσγκῳ, 

δια χα! νεχροὶ ἐπ᾿ δι ήλοις Ὡσϑνήσχοντες ἢ 

ἔχειντο. καὴ ον Ὁ ὁδὸὶς ἐκα λινδοῦγτὸ, τὸ αὐθδὲ 

ζμ  χρήγας ὦπασοις; ἡμιϑνῆτες, τῇ ταύδω- 

“ς ὑχιθυμία, ᾧᾷ τε ἑεεϑὲ, εἰν οἷς ἐσκηνηντὸ, 

γεχρωΐ σιλιέα ὦ, αὐ οὐ ἀποδνησχθντων. ὑ- 
͵ δὰ 28 »- 

«ἴρξιαξομϑμα γὸ τῷ χα κού, οἱ αἴθρωποι εκ 
6] ΄“ ᾿ξ". " » ἢ ᾿ ι ᾿ ᾿ 

ἔχοντες ὁ5τι “μων, ἐς ὀλίγα εἴα» ἐξα ποντὸ 
ΩΣ ΠΡ. ἘΠῊΝ Ι 
κἡ ἱερῶν καὶ ὁσίων ομοίωςφ" ἡγομίοι τὰ ποτε 

συγέζῳ «θεῷ, οἷς ἐγφαΐντο ἀῤότερον ἰδὲ 

Τὶ ἴα φας, ἔϑειτῆον ὃ ὡς ἕκασος ἐδυωλατό. 

χαὶ πολλοὶ ἐς "αἠαιονύνζοις ϑήχας ἔδάπον», ς 

αστὸ 4  ἐχυτηδείων͵, δ σι χες ἤδη χῦρο 

πιϑναΐαι σφίσιν: ὄχι πυρας γὸ ὀνγοτοέας; 

φϑασόμτες ζοις γυσθμζᾳς, οἱ νϑρ,, δπχιλεντὲς 
Ὑ ἑαυ γεχρων ὑφῆσηον,οἱ 5 χαιουϑρν ἀλ- 

ΑΝ, αἴωθεν ϑπτθὀρόντες ὃν φέροιεν, ἀπήεῷ,. 
"Ὡρω ἐγ τὲ ῥρξε ᾧ ἐς ἄλλα τὴ πολᾷ ἔγε- 

“ἡλέουν αὐομίας τὸ νοόδημαι. ῥέζον γὺ ἐτλμα: 

ἃς ἃ πρότερον ἀπεκρύπηετο μη. χαϑ' ὑδό-- 

γὴν “ἀοιᾷν,΄ ἐἀ[χίςροφον Ὑ μεέαθολίω ὁρων- 

τες ΤΜ τ δαιμόνων αν αἰφνιδίως ϑυνσχϑγ- 

ζωνρὸ ὙΠ δὲν πρότερον κεχγηυϑμων, θὐϑὺς Ὁ 
(κεν ἐχέντων. ὥςτε χε ίως" Φ ῴέπαυ- 

ῥέσφς αὶ «ρὸς Ὁ τερπγὸν ἡξίαν ποιζαῖ, ἐφύς: 

μεραζα, τεσωριᾳζα, ἢ τοὶ γοή μαῖα ὁμοίως 
ἡϊένϑμοι. ἢ Ἔ μδὺ ὡροσζα λαῤπωρφ ὦ δὰ. 

ξαντι καλῷ ἰδεὶς πρόρομες ἦν, ἀϑελὺννό. 
Αἰζων εἰ ωρὶν ἐπ᾿ αὐπὸ δεῖν, δ φϑαρήσεν 

ὅ,τι ἢ ὅδ τε ἡδὺ ἡ αθωταιχολεν τὸ ἐς αὐτὸν͵ ͵ “ ΄ 5 }.29.19 νὲ 1: 

"χερδωλέ οΥ,Ὅτὸ ἡ κριλὸν ὼ “φήσιμον καί ἔφη. 

ἤδη ροχυςηίεςς» οσοιξηγίσείοι» πόσης, ΞΟ ὐοά δυΐοηι ἰῇ ρίας πεῖλ οἰατ ειαῃ- κοι. 

Ὁ. εἰς γοϊδρτατί " ὅς νἱάξητο ταητᾶ ἴῃ εν ΡῈ κα 

"διἀϊς 

᾿ς ἦν ἀϑνζον γότ: 

ΣΗν ο  Ὀτδὶξ Η15910} 
οὐκ ἐπελακξαῤε. χαὶ ἐμακα εὐζονηὸ - ὑ-Ἃ ρἱοδατίτα νε ὁχεϊηριιογος. Αταῖῖς δι Ὁ 

ταμη αἱ αἢ ς δοατὶ δοιίξ ἄτι» λταπι 5 τ έρταρ αὐιβὲ 
(παρῇ ἔροπῖς οὐ {πὸ (οὐρίτατὶς 1α- δ οῖμ’ φρο 
αἰ ἔρεια "ἢ ροίϊεγαπι ργδίιπτο- γν ἐβονενοβιρα 
Ῥαπὲ ἔτ ὴς Ὁ αἰϊο αὐ! ἀςην ἤγοσθὸ ἡόρηον βγαρεν ἐοη- 

νησυάπι αδ[ιπίρταπι ἰτί. Αηβὲ- ΣΝ 
Βᾶτ αὐτὸ πὶ σοΘΡΓτΟΥ Πρ ΠΙΟΠῚ μα: ἐνς μαΑ Ῥά 
Ῥείζεμα; σδροζτατιὸ το τη ΟΧ ΔΕΓΙΣ νοτὸ τρηὶ ργάτος 
ἴῃ ντθεσην 15 οτ]λ ΠῚ 41 οχ ἀρτὶς Παὶ ὐμοχαῦψχρανος ὦ 
δ᾽ γδλητ ΟἹ ΠΥΪΏ 115 ρταυάδ. ΠῸΠ Ρ δαπεροιίατι Ἰουςτι 
Ρε ἀοιποτγῇ ρεπαγία, ΡΊη οσγἰς κψ σμ ἔροπι ἰδ 
ντίαις τοιηροῦς αἰτίπο αἰ Πτᾶ Πτᾶ δ ρεῖς ρᾷξ «0. 
σα]αητίθιι ἀρίταβαπε, [τὰ ΠΟ ΠγῸ [ὁ αἰτο περτιῦ τῦτε 

ἀὸ ἤπεν!μ ἀϊρηίτατς ἐχρίγαδαητ, ἢεί γήμας ν᾿ Ν αᾷ 
(4 Πα] πς ἐπηπγογεαὶ πχαταὸ ἰδεο- ἩοΌΝ "ΗΝ ΡΟ ἐνήλμεῦ 4- 

Βαπτηςπιἰαηἱηγξίηυς ἴῃ ν 5» δ, ΟΥγ- ὑπεσ με δοὶ. γάρ 
τὰ ξότος οἰπποραηια ἀοπάετιο νος “κι κ  κύφαν 

2941 7. φπα( “4 
μιτασαμταγ. Ομ η Ἰρίὰ τομρ]α ἴῃ ρερμων αὐ γι διας 

αυνδεϑ τα δούπδ οι] ἐςοούαπῦ ΓΟ μά οεικεο ἐράηνος 

τὰ ἐγᾷτ ΠΠῆς πτουταογᾶ,, μοιπιμΐδιις βόσχαᾳ. ὍΝ 
ν]οϊςητία τ ΔῈ ἀσ!ὰ ΔρΌΓΘΩΣ Π ΟΝ. μοῦνα: ὶ 
παν δείδιις, θα ἐπαῦίαες ἃ ςδρηϊ- ὁ υυπν Βαδὶ- 
εἰσποίποτογῦ (λδιογύϊηη 4» ρουίαγ- τεῦς ον φέγ 
Βάξίς. ρατιἐοῦ οπχηῖδας ἐςρυ]ογογᾶ βυδῆν Κ0Ρ. ϑηπὶ 
ασίδαβ » αιήδιις δῆτοα ντεραμτυύ: τομηρὺ ν φὀπξιβι 

φυλάη δἶϊταρος 
ααίρρε ει ορο]ιγός γα; νεροέο- ἐμ εματυν - μπὲ 
τἅᾶτ Μυτὶ αὐιος; ΟΡ ογ δ ὰ Ἰατῆ ἔχ: οὐΐαπν αἱ} ἔαρος 
ταἰ βατιῶ πρασοτὴν υβὰ ἰάοποα ἀο- ἡἰϊοε προσταὶ ες 
εἰδέναι ξ ριγάξ4α ἐδιυιοστεδάπιων {8- υοϊνὴ 
ρυϊογά. ΝΑ ΔΗΙ οσςυρατίς αιϊας ἃ- ᾿ 
Ἰίςπὶ ὀχυγιχογᾶς ργτίς , πιοτεαῦ Πι 
ἱπροποδάτιρηέπιης; (δ Θὲε δα δ: ἡ 
αἰπν στη αἰτεγ ἀγάεγος Ὡρεεῶσ ς΄ 
ας ἐεγοθαμολδίσαης.  πάς ΡΥ ς.,͵ Ῥείης ριὐτῆ 
ταὶπα Ἰ ορίτ ἴα εἰαίτατε νἰεἰ ἢοον 40ς Ἀτευμτ οἰωδας, 
ἴῃ πιαίτς οσαίιγαπη. Ἐὰ οἰ Πὰς ομΐ πὶ ἐρέων εν 
αὐὶς ααάδεθαῖ ἐα ατῖα' ρΥΐας οὔουἶτα ργοδικατὶς ἜΗΝ 

ΙΑ - . αὐτὰ : Ῥεοπιρυοῦ, τη 
ν οἰ βοι, ἧς ἐόροττα ἐοΐεης ἰΠἾΠῚῈ- ἀὐανε ΚΣ μὲν 

ἐς 

. Ρδρτα βουτάπας. σδηγυτατο πη» ρεΐαϑ. ἀϊδαι 
ἀϊιήτος τὸροητὲ πιο χ ξέεϑ » ἅυὶ πχὸ- μα ὰ κυ: 
ἀὸδίπορες ἐγλητν γερεητὲ ἸΠΟΓΌΗΥ 4. Ἐγοὶ αμαπι-ι 
βομλ σοῃίξημοηϊοβ : ΟβογαρΓος Ῥείπιωηι ὅς οὐδ, 
πε βαταραης “ δὰ (δίτα ραυάϊα δ, ἐβηκονθκε 
νοϊυρτατέίαας τελιῆγε » ἀἰα ΠΑ. δι ν. δι γεῖ Νεδῇ τ 
ἰδ υλητος δί νίταπη δύ Ῥε σα ΠῚ. γπορν τὸ πρῶτ 
Νεπιόαις Ροῦ Βοηοίϊατοπι ̓ 4 553) [ηξοᾳυοά δὶ ον: 
σογμοθας, δρίπηασν ἡ Δχίτ. ἀάρεβυα ΠΝ 
ἐς ᾿ ἐν ηρυ- [τε ποούταηι ἐχταν υἐρξετεπφας ΠῚ ἘΡαπμνᾶς ε ἱπέχο αι κου ομρύμί 
Ρ᾽ογδιαην αδεῆς., ρεϊυΐαθλτῃ δ αυῦπι (4 οοπίε-. 

ὲ αυξέρτυτ » ἱπτοτῖς 

ἀιιπη,δί νπάίψμις δά (ς αῃέπγμπι βε Πςίσης; 14 δ. Βοπείζαπι ςοπήδίτηεδας δι γεῖΐς, 4. γ δε «πήόι" 
νῷ 5 Ν ἐὶ οὐ έ ᾿ τῷ ἢ τΡ ΠΑ ῸΣ ἢ ς ΟῚ εἰ ΘΟ ἠδ ἱ ὦν ΟΥᾺ σεῦ! τῦττι ΚΝ νυ Κ 

ἁ ΠΩΣ Ω Ἵ ἢ ἐγέρωώσῃ ᾿αἰδιγδρεία. 1 φηαχυκῶς. Οὐκ ὁσίή κακοὶ ἑάτθερν ἀλ- 
λδλοισί. ᾿ξ Νδῶοι τε παέτες 9έϊο! ζαᾳ! } 
αὐ ϑεώπινοις ἡ ᾿Αναιδευΐτοις Ἰαγλυτοίαξ. 
ξένας," δ΄ Τρωώπίν τε ἦρξε!] ἀραὶ γί-᾿ 
Ἄρνεν, ΟΥ̓ ΑΓχοροφον] ἀχεῖαν, ὀξεῖαν. 
ἐγζυτέε κυ’ κα Οὐδδν φετερον κι 

β᾽ Ἐλπίδες αὶ ἔχον κούφυς 7τῆς κουφιξ 

ζούση αὶ αὐτευὶ ὑπὸ ις λύσνε" Ὑ Ἐπίε: 
σε δὲ αὐτὶ 1 Οιὶ ἀϑίωαίοιξ, δ΄ ϑῆρᾳ 

ἔπι] τῷ ϑίρε δηλονότι. ἐ Καὶ ἱερών 
δ ἡπωδν ὁμοίως 1 ἑσίων δύ δευτέρως, ὁ δον 

χμήζων Ἱ ΤΥ δενήνῶν. 7 χ ταὶ ἐπ᾿ ,ἦδιν 
εἰὰς γίλεται." τ κἰνοστ 
“φελέςν, 



ἂ 

ἢ 74 7. ἘΠ υπάεηι 
ο΄ ἡ πὶ γεγίμπ) ςἂπ 

τατατος γπο ἴαπὶ ΠΙΟΓΑ ΔΤ ργατογοα 4αΐ ποζδηῖο- 

ἘΠῚ ΙΒΈΚ ΦΕΟνΥν ΝΌΟΝ ἃ Ὡςξ 

ἀοοππι πηοεα ας βοπιϊηῇ ρας Α ϑραῦ σὲ φόζος, “ἢ αὐ ϑο πων γέος οὐδε; Ὠοφαλαμά σοογοίταδ : ἀτ δέ [ὅτ ἃ εγοο εξ ἄν ἢ κεν τς, ἢ 
«ιο Ροποτέι ρἰᾶ νεῖ ἱπιρία οὔ, ν-ὀ τ [70 Ὁ Μ ῖρ νος ἄμ... ὦ σέξῳν 
ἀεητος ἀπ λ τεῦ οιμχέξοβ ορρεῖεῖε ὯΒ ΓΌΟΝ ἐὰ πόρτας ὁρᾷν ὃ» ἰσὰρ Ὡσπλλὺ- 
τηοττό,ῃος τἰπχογεητ εουίαιις νίπη- ϑμῶς' ἢ δὲ αὐυδοτημῖν ἐδεὶς ἐἐπίζων μέποὶ 
ἀϊξία: νεη!εη Δ ντ ἀοἰϊξξα νίαςητες. ηῷ δίχην ἀυνέοϑωι διὲς αὐ πὰ ἀφ διῶ οὐης: 
ἰπογοπτ: ππμ]τόα; πιαίογῷ {{ΠΠπ|8110- ὩΣ τ μνν ἋΝ τλϑι : 
ἀϊοῖϊ ροασπᾶ ἱπηπιίπεγο ἴῃ πο τα δοῦναι; πολὺ δ᾽ μείζω" ἤ δ κα τεψηφισμέ 

3, - εἱ ΑΕ 
ἔξω ἴδηι ἔατα (σητξτίλην: ας απτο- ΜῊ σφώ ὄχιχρεια θῆναι, ἣν ρὶν ἐρυπε:. 

“-- - "- ᾽ 2 γε Δ ᾿ς “" αι ἱπαλάογεῖ, σοῃςπτδηοῦ οἴοῚς “σείν, εἰχος ἐ6) τῷ βίου δ δἰπολαῦσοι. Τοις- 
Δἰ᾿ααδιταλαηι νίτα ἔτι, ΤᾺ] ἱρὶ- τῷ μϑρ παϑᾷ (ὦ ὠϑίωνα)οι ᾿ αὐἰξ πεσόντες 
ταῦ οἶδάς Ατποηϊοηΐος οἰγοπηγαξτεὶ , δε ἢ Ὁ Ἶ 

ἴ ᾿ Ὅχ: [ ψι4“}} “ σχο ψΟΧαραητας ποηλ πα εθι15 ἰλτγα πλὰ- ἐζ »γτο, ἀν), ϑοϑὴπτων τε ἐνδὸν ὃννη ἘΆΡΩΝ) ᾿ Η Ὑ ὦ; δ᾿ ) ΕἸ ᾿ Ἢ 

τοβ πιοστέ οδομητίθιις, ὃς ἐχιτὰ πο 8 χαὶ γῆς ἔξω διηουνϑῥης, ὧν δὲ τωΐ κακῷ, οἷα, 
ίδιυις ἀρτά ἔεττο ἱρπΐᾳ; ναϊάτιδιιδ. εἰκὸς, αὐεμινησϑυσθμ χαὶ τῷ δὲ Ὁ ἔπους; φα,- 
δ [π ςαἰλπαίταῖς οἅ Δ] τοροῖορ ἃ χογτες οἱ τρεσβύτερϑι παῖλαὶ ἀδεαϑαι, 
τι ΠλοΠιοσία , πα] οὐςά διε οἵ, ὕπτιι ᾿ Ομ ὁ 
ταπὶ γογὸ πος ἐαζηγεη, ιοά (τη ες Ηξ δωρλαχος Φὀλέμος, χαρ λοιμός αμο 
Αἰεραητ ἰδ πηργἀςπΊ ἀεσδητατ!»" 

Ῥογϊάομ μεπέδε ἰοιρο πηίαηίδ ἀμ είζηρηγ, Ἐμὲ» Α οὖν ἐδιςζοις αἰδρώποις μὴ λλοι-- 
ἴ)ς 410 δἰτογοδίῖο εγατ, πῇ λοιμός, ν ὠγομα οἷ, εὖ ῷ ἔπει -ς πὸ παλαιῶν; 4 εξ ρε[βνοηεία, ἰπι ἕος οαγπηίπε α κῦμα : ᾿ Πν : ἔ 3 ᾿ ". 3. Ὁ: ΤΑΝ Ν να ͵ ὙΓᾺ 

ἈῃτΙ υῖς πομλίπάγοῖατ, ἃη λιμὸς (. θηγαὶ λιμόν, εὐγίκυσε ὃ Ὁχὶ Ὁ αϑβογτος εἰχό- 
Ὁ τ ν - “ - Ἱ - τ Προς, δ οἀ ευἱοὶς ἱπιρτς ξητίατὰ πος τος, λοιμὸν εἰρδαῖι. οἱ γὸ αἴθρωποι ποδὲς ἃ 

χἰτὸ ρο Ἐ]οιτία: ἱπτεγργοζατῖίο. Ηο- ὁ δον, Τὶ μνήμων ἐποιοϊεῦτο. ζιῶ δέγε, οἷ- 
ν ᾿ 2 ΤΆΪ 65 σΠΪΠ δά “τ: Ῥατίο δ, το, οἱ ἢ ,» 

οὐ! χοτογαιοθαητ. Εις οχι- Ὁ Αϑηποτε ἄλλος πολέμος καιζαι λρίοῃ δωρα Ω : : ὶ δι «“ Ν “ ΓᾺ ᾿ λ 

Πίπιο » ἢ αἰ μά ρος Βος αἰϊψιαπάο κὸς τῦδε ὕφξερος,ὁ ξυμ(ῇ γγνέδολιμὸν, καὶ 
ἐπυαίεγιε ᾿λογίσαπι δ ο τ, ὅς σὰ. ᾧὸ εἰκὸς ὅτως ἀσον᾿). μνήμη δὲ ἔγρετο χαὶ 

. ᾿ νιν ξ ΠΗ ἧς ͵ ΡΣ Ὡς τἰρεγίς οἵϊε λιμὸν. βνρεν, ἰθάεπλ εχ τ λάχε διθμονίων λρυφηθίου ἢ δέον ὅτε 
τεγαη Βάς Δ ηγ "σαπταΐαγος. Μὸ- . ἀν ΣΟ Ὁ γχις, Ἰλαὰ, «Ὁ δ ' ἐαϑρωτῶσιν ἀὐζις (Ὁ) κὸν εἰ χρὴ πολεμεῖν, 

πὶ . δε; ἐκ ΕΣ ι ! - 7] 2 

᾿ λοιμὸς ΡῬτοπιπ- τας! ] 1 ἀσοφαπηοηϊογᾶ» φιῦ ΠΠ|ς αὐφλε κατὰ κρφτος πολεμόσι γίκην ἔσταϊ, 
: δητεο5»εά λιμός. 

Ψ ̓ ὅ᾽ Ωμαπτιτη ἱρί- 
τὰς δά οτγδου πὶ Ρ ς ᾿ 
αττίπος,, οἂ υς ΟΠ σοηατι δοΠ]Δπτος νἹέϊουίδπὶ 

ο Βέθληε, τείρδάς- 
Ὁ {ΠῚ ςδιϊοϊοδᾶε, 

κεἰ ςοημοηίτε. (ἃ ἴΠ" 
Θεγόμηῃ » 5 πα} 

ἄξεις σοπίι!οτθι15. 41} οροττογεῖ χαὶ αὐηὸς ἔφη ξυλλήψεοϑαι αἷθὶ , δέχου Ὁ 
Βεἴϊιιπ ποιεῖτε» γοίροη ἀϊτ, ρεποβ χονοι οὐκ, ζ λεγνόρϑρα εἴκαζον ὅμοιαι τῇ. 

3 ͵ τι ͵ ς« 

(ογοε συοαις ἱρίππη διιχη]ο ξπτιι- ἐσδεδληκότων Ἂ ἐὐωυβα, αἰ Ἰρνεὶ ὙΈΨΙΡ 
ἃ. δ Ίταα; πα] οἶγοα πος ααοαας ἥρξαΐο δυθυς. ἡ ἐς (ζ πελοπόνησον ἰκ ὀσῆλ 

ξαταγα κεν ψιρὰς ἀν Ῥυς οὐ Ὁ εν, δ, τί ὼ ἀΐδιον εἰπεῖν, "ἐπενείματο ὃ αἰϑύ- 
τεπῇ ρσίπιο {λτίτη Ρεϊοροηηεηη τι τες ὦ ΤᾺ φοοὶ ͵ 
ἱηρτοῖα οαρίτ: πος ρίλπι Ρείορό- 45. βάλισα εττείτοα “ ὌΣ τοτὲ ἴω ἐδ 
ποίτπι ἰηπαῇτ, ηποά αυἀξ ἀϊρηῦ ἴΩ πὐλυαϊθρώ ποία: Ἰούπεχϑὺ τάκ χὰ 
τοίατι ἤτ: (54 Ατβεηΐς αιάξ ργαοί- γόσον γμονϑμα. “Οἱ 3, πελοποινήσιοι, “ - 
ΡῬαὲ σγαπαβατιιτ οι ἀο δατέ ίοσο ἐΐτε μὸν Ὁ πεδίον, ὐρῆλϑον ἐς" τἰωὺ παῖ φοι-- 
ἃς ἴῃ ΔΠΠς ορρὶ Δ 5, νι χιοάᾳ; ἔγοηαξ Η ὩΣ 15] ἀκρὶς. 
εἰ πη ρορυο εἕας, Ετμας χυ!άξ ᾿δο δά διϑυλοῦβλι ζωυγ μέσοι ἌΘΘΕΕΝ 65 
μα εἴτα πιοιθ οχτίτογο. 4 Ρεο-ὀ οὉ ᾳ Ὡργύρφα, μέταλλα. ὅφὴν ἀϑίωαιρις. 
Ροπηοηίες νογὸ, Υθὶ οἄροίετία ρο-ὀ χαὶ πσέϑότον υϑὺ ἔτεμον ζιυ τίω ἣ ὡρὸς πε- 
Ρυΐατὶ ππτ μι ραττέ αυας πηλτίτιπλ. ὁ πσγγησον ὁ οἷ, ἔπειτα δὲ τίω ασοὲς 68- 
νοραταγ ρσοςοογᾶτς, νίᾳ; δά πχότΕ , τύτα ' ς. 
Τ δυείαπ»ν δέ (πὸ αἰρμίθι χεῖδὶ- Θοιαύ τε Ξ" ΟΕ παβέ νι ἐς οὐ ἀν ΑΡ 
ἰὰ Αἰ βεπίεμῆθυς : ὃς ἐπι ρυπηὰπι ἐλκλης ὃ) φρώτηρος ὧν χαὴ πότε, αἰεὶ “Μ᾿ τὸ 
4ια ΡεΪοροπποίιπη ρεέϊας, ἀείη- ᾿ 
ἄς χις χά Ευδοκᾶ 8ὲ Αηάτῦ νογρίτ» νααπογαης, Ρογίςο ς5 δαϊτεπηνῖαης 406; ἀ1Χ, 

« ΗἩ αὐϑρώπων νόμος 1 αὐϑρωπίνη ἄζ-- | καὶ τὸ ἐλπίζων. ε Περμπεσόντες ὅ7πέ-- ( πενεματι Ἰκατίφαγι. Ὃ Τίω πάώρφρι-- 
γομία. β Απεῖργε]τὸ ϑεῖον δηλονότι, [ζοντο 1 Οὐνρος, Εὶ δι ὁμοῦ πόλεμός τε ἡ λον ]τίω αὐδαϑαλάοτιον. , Στρατ- 

ΠΥ Ἐν ὁμοίῳ ἢ δηλονότι. δ᾽. Τίω δια μᾷ καὶ λοιμὸς ἀγαιοι(. ζ Ο, πάξιον ᾿ γὸς ὧν καὶ τίτε:] ζνὲς εἰς τὸ ὧν, ὡιγὲς εἰρ 
ἤδη κατεψηφισμιέν ω] ὑπὸ κοινοῦ τὸ, δὴ--ἰ ἃ ἠπεῖν Ἰήγρυν ἄξιον διηγήπεως. ἡ. Ἐ- Ϊ τὲ κρὶ τότε εἴζοισι. 
κεν. λέγ δὲ τω γόσον. ἀπὺ κοινοῦ δὲ 
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ε)6 την ΟΥ̓ δα }15. Η1 5.5. 
μὴ ἐπεξιόαι (ὧν ἀϑίωαίοις, "τίωὶ αὐτίω Α ἴῃ ἐλάοπι Ρουθ ἐςητοιεία, ἤο- 

γγωμξων εἶχεν ὡςκὗρ χὰ ὧν Ὧ πσδϑτέρα 

ἐσξζολῆ. 4 ἔτι ὴ «αὐτῶν ὧν τῶ πεδίω ὀγτίων, 

πρὶν ἐς πίω Ἴραλίαν γἀδ ἐλϑεῖν , ἕχατον 

νεών ἐχίπλον τῇ 'πελοποννήσῳ γπερεσκδυα' 

ζει, χαὶ ἕρτὰ ἕτοιμα ζεὼ, αὐήγετο, γε σγ; 

Ἐχὶ Ἐνεαν ὀπλίτας αἰ ϑίευαίων τετραχιδα- 

λίες,ὼ ἱπαίας “Φιαχοσίοις, ον γατσὶν ἱπτπα-- 

γγωνρῖς, φῦ ϑῶτον “πεὸκ ἵ παλαιμαγ"γεώ 

ποιηϑείσαις. ξειυεςρατεύοντο δὲ ᾧὶ χῖοι ἢ λέ 

αὐ {προχίοτε. ἐχροάιτίοης ἔξρεζαῦ, 
πὸ Ατμεηϊοηίο οχίγξι 5» αατπα 
Βοίϊες δάδμιυς ἴῃ σα ΠΊΡΟ ἀριταγοητῖ, 
ΡΠ ααηι ἴῃ πηαγίτπηᾶ λ ΟΥ̓Δ ΠῚ 
νοπίγεηζ » σεηταπ Παμο8 δά ἱπια- 
ἀεμάλμι Ρεϊοροπηοίαπι ἱπίἴχαο- 

᾿Βατιαζαιις ογνμδησ ρυς ραγατίθ Ο] τ, 
ἀμποεης ἴῃ 5 ΑἸ Βεπςπ ἤμπη ἀγηγα- 
τού πὶ αιιατιοῦ ΠΔ}]}1ἃ.» τΓεσοπτος 
οαυίτοβ ᾿ῃ ΒΙΡΡαριαἶδι5» απαδταης 
ῬΓΙπχὰπη εχ νοταμεῖς δα ρῚ 5 ἔς ος- 
τῆς : ςοπιϊταμτίθιυις ΟἸΙΙ5 δὲ 1.6- 

ἢ λῳ. Ὁ ἢ ς τς ᾽ ς 5 

σξιοι σεν ΤΥΧΞΥΤΟ, γα σιν. οστῈ Ὁ οὐ γῖτὸ Ἧ «μὰ Β (θ1|ς σΌΤ παυΐθας σαι απαριητζα. 

ἢ, αὕτη ἀϑίεναίων, πελοποννησίοις κατέ-- 

λιπον τῆς ἀπικῆς ὑγζρις εἰν τῇ «ο,ρδαιλίᾳ ἀ- 
φικόυϑμοι ὃ ἐς ἔχίδαυρον “ὃ πελοποννήσου, 

ἔτεμον τῆς γῆς Τ᾿ πολλζωυ" ἡ ασοὲς Τ᾿ πῦλιν 
ταθϑος (φηόγτες, ἐφ ἐλπίδεου μϑὸ ἤλϑον τῷ ἐ- 

λφν,ὐ νϑύτοι " πὐδοεχώρυσέ γε. 'α᾽α γαγ9- 
μϑμοιἢ ἐν  ἔχιδαυρα, ἔτεμον τοῦ τείξοι 

ζυΐδα, γἀδ καὶ τοὺ αλια δα, καὶ τέωυ ἐρ- 

μεονίδα. ἔς! δὲ πόύτα ζαῦτα λιθαλάσ- 
“ μ ] ᾿ 

σια, τῆς πελϑποννησου, σύραντες δὲ ἀπ᾿ αὐ- Ὁ 
Ὁ.» ἜΘ ᾽ "Ὁ ΩΣ 

στῶν, ἀφίκοντο ἐς ὡράσιος Ὁ λοικωγιχὶς πον 

λίισμα Ἐχιθα λέσσιον, καὶ τὴς τε γὴς ἔπεμόν 
. ἈΝ “" "γ 

χαὶ αὐηὸ Ὁ πόλισμα, εἷλον, χαὶ ἐπυρϑησὸμ. 

τα ὃ ποιήσόμτες, ἐστ᾽ οἴκου αἰεχωργσὸμ. 
Ὶ ι ! ν“} ᾿ ες Ε 

(ὗν. δὲ πελοποννησιες ὀχέτι χαπέλφί(ον οὐ 

τῇ αἰηικῇ ὀγᾷε, ΟἿ αὐαχεχωρηκίζα ὅσον ἢ 

ὄγον οἵτε πελοιποννήσιοι ἡσὸρ οὖν τῇ γῇ δὰ 
2 ! Ψ-ὧνον “ Η ᾿ ᾽ Ι 

ἀδγηναίων, χαὶ οἱ α,ϑηνω οἱ ἐφρώτευον ἔχ 

γεοῦν, ἡ νόσος "ἐν τε τῇ ςρατιἃ ζοιᾷ ἀϑέενα!ες 

Τλατι (ΟἸμεγεῖ δυτεῖγ ΒοχίςΪο5 οἰππὶ 
δος εχογοῖτα , Ῥεϊοροῃποηίες δά 
πιαγϊτι πα Ατείςα ἀροητεβ γ Παίς, 
ΨΌΪ Ῥεγαοηταπ εἰ ἴῃ Ἐρίάδιι- 
τὰ Ρεϊορομηοῖ ἡγϑορι, - πγᾶσ 
δμαπῚ ἃρτὶ Ῥάττοιχ Ροριυϊατὶ (μητ: 
αἀδογάφις νεθεπη» .[πίρεπι νεπε- 
ταης χραρπαπάϊ : (ς4 ποη {πο- 
ςοἴητ." Ἀςοιρίεητοο ἔς ΠΠπς, Ἰάοηι 
ξεοεγαητὶη οσὐὰ Τγοζοηϊάε ὃς Εϊα- 
1ιλάς ὃς Ἠετημοηίάς. χυς ἰοσα ἴῃ 
Ρεϊοροπηοίο. ἔμπης λά πᾶσα ο- 
πιηΐα. Ργοξοϑι ἡΠἰππο ἴῃ Ῥγαῆδβ» 
4υοά οἵζ π᾿ οὐὰ πγαγιτίπηα ᾿ἀσοη!- 
οαπη ορρίδιιπι » ναϊζατο ἀρτίου ἐσ 
Ρίμπι σερεζυης» ἀϊγραογάηταμο, 
Ηἰςαϑιῖς, ἀοηγῶ τξάϊεγε» πος πδξε 
(τ ἀρὰ Ατεςαπι Ρεοροππεη- 
[055 ἴα ἀοπλιπὶ γοποτίος, Οδ- 
ἄϊα αὐτοῖν Ρεοροπηεπίος ἰῇ Ατ- 
τίςα ογδης » ἃς Αἰπεομίοπίο5. σαπὶ 
εἷαίοε παυϊραθαμζ» τα ἀπι πποῦ- 
Ῥυις Ατβεπίεμίος ἄοπι ἐοτίίαμε 
νοχαθαῖ. Εχ αιό ξεγεθαταῦ ΡεΪο- 

ἔφφέρε ἢ -ἰν τῇ πολά. ὡς τε χαὴ ἐλέϑη, «ὧν Τὸ ροπηῃοηίοβ» πλοῖα πτουδὶ ἥαςπὶ ἄς 
! Ν ε ᾿ 

πελοπονγησίοις δεισθ μζᾷς Ὁ γόση μαι, ὡς ἐ- 
“πειυθενογτο “ἦν ἀὐομόλων ὅτι εἶν τῇ πολά 

εἴθ, χαὶ θοϊπηονζᾳς ἁζμια. ἠοϑοίνοντο, ᾿ θοζοσον 

ὧν, τῆς γῆς ἐξίϑειν." τῇ δὲ ἐσξολῆ (αὕτη 

πλάσεν τε γρόγον οὐγέμειγαν, χαὶ τίοὐ γώ 
πᾶσὸμ ἔτεμον. ἡμέροις δ» πεοσαι φοίχοντα 
μάλιςα. ἐν τῇ γὴ τῇ ἀπικηπέμοντο, “Ὁ 8 
σγ᾿ ἀὐτο )γέρφις, Αγγων ὁ ἸΝιχίου χα ΚΚ λεό-- 

πομπὸς ὁ Κλάνίου, ξυςρατνγϑι ὄντες Πε- 
͵ Π Ὰ “ “ “ 

δλχλιέους, λαίοντες 1: φρατϊαὶ ἡκὸρ ἐκεῖνος Ἐ 

τύδηβξιρις ἀπ εθαης ἴῃ οἰαίταῖς,, 
(χαΐτε , δ ἤπγα} {ορείγε πποσταος 
{επτίεθαης, γαρτπι εχ Βηϊδυβ οχ- 
ςεβπῆε, ας διζετα οἐχροάϊτίο- 
Ὡς» Ρεϊοροπηοηίος » ἥυσηι ἀϊα- 
εππιὸ πιὰ ἢεηῖ, νηϊυογία πῃ τος: 
δσίοηεγη ἔεετο ροραϊάτι σης» 484- 
ἀγαρσίητα ἔογηις ἀΐεδας 1ΠΠ| τ σοη- 
{υπτρτῖ5.4Ελάς αἴζατς Αρηοη Νι- 
εἶα: ὅς ΟἸεοροητριιθὶ ΟἸτηα βίϊης, 
ὑὴ ρύατιγα σο ρα Ῥογο] 5» Πππι- 
Ῥῖα5 οαἴάδετη 40} 115 1Π1ς νίμς ππογας 
φορίΔ5»[οΠἸηπατὸ ἀπχογᾶς δάπογίας Ὁ 

ἐγρύσοιτο, ἐᾳρατευσὸμ" δ ο] 6χὶ γαλκι- τος φαΐ (μπτίῃ ΤἬγαοία ΟΒαἰοίἀδ- 

5 ν᾿ 

“ὦν 

͵ τσ 

ἮΝ 

α Τίω αὐτίω γιώμοην } «πεϑαίρεσιν. 
β Ἐπ δ᾽ αὐτῶν 1 ΔΑ λακεδαμμονίων. 

ε Αγαγαχϑυϑμοι]αὐαχθέντες. ζ Πό-- 

λισμα ὅηηϑαλάσσον μέρος τι. ἡ Ἐν τε 
γ Παρεσκδυαζετο ἡτοίμαζε. δ ΤΙροε-- ἡ ἧι ορατιᾷ 1 ἢ, αἰδὰ τίω πελοπόννησον. 
χώρησέ γε 7 ἦλϑεν εἰς τὸ ἑλῶν τίω πόλιν, 3» Θᾷοσον ὀκ τῆς γῆς υξελϑεῖν] εἰ δέτις 

ὄποι, καὶ πῶς αὐποιὶ ἐκ ἐφόγϑυον ; λέχομδῳ 
ὅτι ἀσεξὲς τὸτο ἐγόμεζον. , Τῇ δὲέσβο- 

λῇ ζωτ Ἰτῆ δευτέρᾳ δηλονόπ. κ Τῇ σὲ 
γάυτά ϑέροις] μεπέξασς, 



τὰ ἔων 

τὰ ΕΚ Εν Νν ὅν 5... 
ίος: ΡΥ δάμπας οὐδέ. Ψ' δέας «ἄν ὁχὶ εϑραΐχῃς, γδὴ ποτίδα αν 

πὶ (τα αιιπι ροσιι ἴθ πη ο πᾶς 
ἐ τῷ νίδὶ δλάπηοιιοητ, οπγπΐιε ΡῈ {π’. 
τὰς 5εά πεαὰς εχ- ἃ ᾿βϑβαιεῖο, νος, ΚΡ ΡΠᾶΓΕ ςοηληζαγ. δεάηεαμε" 
τἤραις οτίαπι α[18 σΟΏΔτΙΙς δίοηςαας, ἄρραγατιις ἁἸτις 
ἼΡτο πιαβηϊευφίης ργοροῇης, ἱπτεγαςπίοπτο πλοῦ, 
“ἀρραγατ᾽ [αςςεάς Ἶ ΔῊΝ ῇ 
᾿μβαπειϑαρογαεηίές 4] ΡΓΟΤΙΙΣ ἐπ ΑἸ οη ἐπ ῆτιπὶ ἜΧΟΥ 
επίπι ἐς πιοτδ’., οἶτι! ῬγΑΙΑραταγ » ἴτα ντ ἐο ῥυϊὸγ 
Ῥἑφροβίά, ἰδ᾽ ἀπὲ οχ ογ ρίζας, οὗ πππς 4 στη Αρπο Ρἰατιπιὰπι Ατἢε- ε 
πίοπίες αππιχίε, πς [πρεγαοη γαῖ, [ ἀσγοζαγ, Ζα1Π} 
ΕΘ ΡΩΝ μιαξζοεπας ργοίρογα ναϊοτιάίης ν- 
οἴακα κούρα με. {5 οἴὔος, Ἰάπα, ῬΈΏΟΓΠΊΐο, οιππα 1], 
᾿τεβοψι φ κά « οὗ- [ἰς ΠᾺ}}}|ς (Οχοοη τὶς. ἀρά ΟΠαΪ-οί. 
᾿ἰββεμάανν Ρημάκᾶ ἀρ γγίος ἀτΉΡ 5 ποπ ογατ. Ἰταας 
ε ρρβὲ αρίεα ΤΣ ΖΩ ̓ 
᾿ο λίρα κοῦ, τοῖς. ΑΒΏΟΠ», αΠπὶ ΕΧ φιλτιοῦ τ11τ- 
ἼΒο ἰαδοτατίης ἐχ [15 ΠΥ τα τ τα ]]ς αυϊπαμαρίπτα 
᾿βε οί ΚΟ Ρ "8 γηοῦθο ἀπ [ῖος, απ άγαρίητα οἰτ- 
“Ἰαϊδεηι, μὰ Ἐκ Οἰτοῦ ἸΏτγα ἀϊος, Αἰποπαβ Γοηδα- 
πυπθείοης “ο- φχαΐτ» γο δεῖς ρΥΠΙ ἰδ ἰη Ροτίάχα: 
Ρίαταπι Αρηοηί5» : τιογδυαὶ ἐομιτα. ΟΡ Πάϊοης πλΠ τρις, ῬΟΙΈ αἰτογλῃι 
᾿αοτίως, νεγὸ Ροϊοροπποηῆυπι ἰμπαπο- 

πέπι, Αιβεηίοηίεβ» αυππὶ ὅς ἃ- 
δεῦ ἱρίοσαχη ἱξοσιστη ἔογγο ναίαγο- 
ταῦ » 8( ποθ Ραγίτοῦ ἂς δὲ]ο 
ῬΙΟΠΊΟΥΟΏΓΙΣ » τησπζατα νοἰιμλζαῖς 
Ῥογοϊςην ᾿μΠπιμϊλδδῃτ, τη αιᾶπα 
δυτϊτίογεπι 1ρῆς5 δ 6111 ρεζοπα!, εἷ- 
της οαἰαυίταῖος [γε θαμῖ δοσορία. 

᾿ [ρίτατ δά ςεφεμάᾷ Γἀσεάχηλοηίίς 
5, Δηίπτο ἱποϊμπαθαηταγ. δεά πλΠΠ 
ὌΝ αἰΐχιαος ἰερατὶ » τς ἱπίοδα τοάϊο- 

ταπε, Ταης νηάϊαις σομΠ 11 ἰπο- 
Ρός ἱπ Ροτγίοϊοι πε ποραμτγ.}}- 
ἷς, φεγῃοῃς φοῦ Ῥταίςητεπι Πλτιιπ, 

2 Ἐε [ξευπάμαι αρτὲ ξούοητε5 » οπηπίάσιις ἀρθη- 
ἃ εχροδιβείοπέ πηςᾶ ξος (18: ἱρίς ργχυίάςγας, δάποςα- 
Οἀταίοι νὸς πιὶμὶ ᾿ Ἶ 
ξομείρίε, γε ες τᾶ σοποίοῃς» ( δάβιις εηΐπι ργα- 
δ λάμπ ἰά πρνἦ, ΤΟΥ οχογοῖτας ογᾶτ ) Ἵχοζατις οἱῖ 
᾿εχρεδαθαπι. «4 δ: πῆδαρν τ 605 ΠῚ θεης Τρεζδιιάμπ : γοιὸ 
Οδαπεὶ πη Εἰ ἴα γα ΠΩ ̓ταςαπἀϊλπα δά ἰεπίταϊοη; 
ἢιλαάθοηῖε, ὃς τηεῖαπὶ δά Πάιοίατῃ : αἴηιις 
᾿ς ΝΜιοςοπιπῖοπα "οι, βμεράαισ ΡΓοςεάοηϑ » ἢππς ἴπ πιοάμπι ἰο- 
᾿μελτη. ταατας οἵ, ἘΝ ΕΚ ἱποχ εὗατα ἵ 

τα ὶῃι ν οἰτία ἴῃ πὶς ἱπάϊριπατίο τ: 
({πτεῖΠρὸ ἘΠ ΠῚ εἰμ5 οδιΠ85) ὃς ἐΔΠ} 
οὗ τοπὶ σοορὶ ζοπ οἰ απ. «ντ ἴῃ 
τς πλοσίαπη τοάϊσαπι, ἃς τερτε- 
Ἀεπάατα» ἤαυ! νος μαυά τοϑὸ 
γοῖ πῊΐπιὶ (πςοςμίοτῖς, νοὶ ἀἀαογῆς 

4 Ἐρο οηίπι εχξ. {ποσί 115. “ΕΟ εμτπα οΧ πιο 

νὰ 

Β 

.Ώ7 
ἃς 5] 
ετί 

πολιορχουμϑμέω. εἰφικόμδμοι : δὲ "μηχόνας 

“τε τῇ 7 τοτίδοιᾳ. «αξλσέφερον, πϑρτὶ ᾧ.- 

πὼ ὑπειρώτο γφ." παελύχωρᾳ, δὲ "ἀὐζις 
οὔτε “ ἡ αἵρεσις τῆς πόλεως, δ τε ζῷλα τὴς 

τἰθασκόυῖς ἀξίως. ὕλελροιϑρη γὲ ἡὶ γό- 

σῦς, ον εὐζοῶ ὃν παιυ ἔλέεσε (δι (ὅν: ἀϑώυαας, 

φϑαίρουσει πίω ςρατίαν, ὥςτε ᾧ ζῶν πθ9- 

τέρφις ςρατίωτας γοσῆσα! “Μ᾽ αἰϑίωναιων 

δ ι΄ῦ τῆς  ξιωὶ Αγνωνι φρατίαξ, ὧν τῶ] τε»- 
τοῦ γβόνῳ ὑγεαινογζας. Φορμίων δὲ; χαὶ 

Φ ἑξακόσιοι χαὶ λίλιοι οὐχέτι, ἦσὸν «ἰδὲ ̓ 

χαλκιδέας. ὁ μϑρὶ δξζυ Αγνων Ἶνα εἐσὶν αὐε- 

2 ρῆσεν ἐς ὰ εὐ ϑζεύας στὸ  τεβακιοάλίων 

' ὁπλιτῶν χιλίοις χαὶ πεντήχονσαι τὴ γόσῳ 

Ἰπολέσας, -» περσσυροίκοντα μάλιςα ᾿; 

: μέραις. ἐ ᾧ δὲ φετεροι φραταται χα, 

χώφφιν υϑύοντες ἐπολιόρκοιου Ὑ' ποτὶ δοηαν. 

ΚαῖΝ τζω δόστεραν ἐσδολζω δ Ἕππελο- 

ποινησίων, (Ὁ) ἀἰϑίευαῆοι, ὡς ἥ τε γῆ αὐτῶι 

Ὁ ἐτέτμυντο δεύτερον, κα ἡ ἡ νόσος ἐπέκειτο ἃ- 

μι χαὶ ὃ πόλεμος, " ἠλλοίωντο ς γγώμας. 

ἡ (ὁ μϑὲ Περικλέα οὖν αἰτία εἶ. 'χον,ὡς πεί- 
σόρτα στραξ πολεμεῖν, τὸ δὲ ἐκεῖνον Ε ξυμ.- 

φοραῖς «ἰδεπεπηωκότες᾽ πσϑϑς ὃ (ὥυ' λόκε 

δια μμογίοις ὡρ μά ν᾽ ξυϊχωρῴν, ὃ -ωρέσξᾳς 
αἰνας πέρι ψαντές ὡς ΐοις, ἀαρακῶι ἐγε- 

γογηὸ πὸρζα λυ τε τῇ γνώμιη ἀπόρφι κοι-- 
ϑεςώτες, «ψέχειντο τῳ Περακλῴ. ὃ δὲ, ὁραΐν 

αἀὐρις τσ: τὰ ἀἔρώντα χαλεπεωνονίᾳς, 

Ὁ χφὴ πόρτα πριοραίτῃ. τ αὐτὸς ἤλπιζε, 

Ζυλλολον ποιήσεις (ἔ ἔτι ἣν ἐφρατήγη) ἐξού- 
λέτο 2αιρσεεῦαι τε," χαὶ ἀπαγαγών. ΖΑ ὁρ- 

γεζόυϑμον τὴς γνώμη, ασϑὸς τοἠπεώτερον ι 

χαὶ αἰδεέφερον ̓καῖζα τῆσεῳ. καὶ “ἕρίθων. ἐλές 

ξε τοιάδε, αἱ ᾿ ασόϑεδὲιχουδύῳ μοὶ ταὶ « 

Φὸ ὀργῆς ἡδιδ ἐρ με χε ρηται" (αἰ οϑαίνοικα « 
δ Ως αἰτίας ) χᾷὶ ὀκκλυσίαν Ουτου ἕι ἐγο(ϑι «ὁ 

ξεινήγανϑν, ὕπως αὐπεσγιινήσω,χὴ μέμυψω- «- 
μα εἴη] μὴ ὀργῶς ̓ ἐμοὶ χαλέπαμέτε, ἢ « 

ὑκ ξυϊιφορεῆς εἴκετε, " ἐγώ γὸ ἡγρύμαι « - Ὁ: 

α Ἐπ πολιορκουμδμίω 7 τὸ ΔῊ ἀϑηναίων τοἸμωετεδλήϑηνωυ. φ 

“δηλονότι, β. Πρού χώρει ̓τερέκοπλεν, 
" Αὐτοῖς Ἰθῖς πελιορκοῦσινν δ Ἡ αἵ- 
ῥεσιξ] ἡ α πόρθησις. ε Ἐνχῦγα δὴ. παΐυ] 
εἰς τίω ποήδαιαν. ζ Οἱ δὲ πρόπρο!] 
οἱ μετὰ Κληΐου δηλονότι. ἡ Ἠλλοίωνγ- 

δόγα!. « Καὶ ὠπαγαγφὸν Ἰδιποςή σας. 

κ Καὶ φϑρεδεχοιϑῥῳ μοι] ἃ. ῳερεδοκή- 
σαιντί μοι γεηλένται εἰς ἐμὰ ᾧ τῆς ὀργῆς 

. δ΄, ἐκ αὐέλπιςο εἰς ἐμὲ παρόν-- 

τὰ ὕζηλιμῦ: αἰπάματα » λλὰ καὶ ἡδὴ 

τα πεοςδεχουδῥῳ, ἀφ᾽ " πολεμεῖν συ. 

νεξόλδυσα λακεδαιον ίοις, γολύηται. δ 

δὰ “πη σιιϑ γαλον ὀἰκκολησίαιν, ὅπως ὡς 

ἐπ ὀρθῶς ἐμοὶ χαλεπαίνετ. δ τύχαις 

ἔΐκατε ὑσομνή πω. λ Ἐχργὸ ὐχοῦμα! ] 
κατασκόυὴ Τδ αθϑοι μίου, 

ΠᾺ.111. 

ΞυΓχωρᾶν Ἰὲνδε- 



ἐγὃ 

ν» πόλιν σλέω ξυμπασὸρ ὀρθουυϑύζω ὠφε- 

ὃ λῷ τᾶ ἐξ ἰδιωζα ἢ χαϑ' ἔχοτον “δι᾽ πολι 

βἰδοξαγρέσομ, α δῤῥὰν δὲ σφδιλουδρζω. 

» πῆ καϑὺ γδ» Φερεορδρμος αἰὴρ ὃ χαϑ᾽ 
Ἢ ἑαυτὸν, οἱ οφϑεουδύνς τῆς παπριδὸς, ὃ- 

Ὁ δὲν ἥστον ξιωατίδλλυ τευ κακοτυγῶν δὲ ὦ 

φ δὐτυχούσῃ, πολλῷ μᾶλλον οἱ αι σώζεται. 

᾿ ὁπότε δξίω "πόλις μδὺ ζακὁΑ ἴδιας ξυμφορὰς 

ᾧ οἵα πε φέρῳν,εἷς δὲ ἕχᾳ τος δὰ ς ἐχείννυς ϑπὺ- 

.ογαῆῖος, "πῶς οὐ χόὴτ πόρτας ἐλ αὐτῇ: 

ΙΝ τσὴ μα (ὃ γε ἀἠμεε! ἢ 4 τῆς κατ οἷ- 

Ὁ ζὸν χαχοτνδαγίαις" ᾿οιπεπλνγμένο τ 

- κοινοῦ τῆς σωτηθίας “ἀφίεϑε ; χαὴ ἐμὲ ζὴ 

ὥ αἰ αϊνέσομτα πολεμεῖν, τὴ ὑμᾶς ἀΐοις, 

“ οἱ ̓ξωυεη γωτε, δὲ αἰτίας ἔγετε. ἐχαίτοὶ ἐμοὶ 

"τοιούτῳ αὐϑρὶ ἰὀργίζεεϑε," ὃς σστῆνὸρ δοσων 

.. δἰοχιαι Ἰἢ γναλαίτι (ᾷ δέονᾳ, "αἱ ἑρμεῆς 

- γϑσοῳ ἴούτα" φιλόπολίς. πε: χα »ϑημάτ 

. τῶν χρείοσων. ὃ, τε ὃ γνοις κ᾿ χα μῃ σαφῶς 

»ϑιδαξας, εἰν ἴσω εἰ χαὶ μυὴ εγεθυμή»" δ, τ᾽ 

2) 

3} 

Α 

Β 

ἔχων ἀμφότερα, τὴ ἢ δὲ ΡΝ δεζνοῖς, Οὔκ αὐ 

ς; ὁμοίως οἰκείως φραδ. οἱ" ἐδ οσόντος δὲ ̓χϑὴ 

τοῦδε, χρήμασι δὲ ΡΡΕΤΝΕ ζᾳ ξύμπὸν- 

τὰ ζούτου ἑγὸς αὖ “πω λθίτο. ̓ὠρπρεῖμοὶ “καὶ 

ο χιέσωρ ἔύμθν μᾶλλον ἑτέρων πσροσεῖς 

οι αὐτὰ, πολεμεῖν ἐπείϑϑητε, Οὔκ αὐ εἰ- 

 χότὼς γι γε. "ῦ αἰδικεῖν αἰτίαν φεφοί- 

μάν, “τὴ γϑράι κΑὴ ἔρεσε γελύτω 
λα βὐτυ χοῦσι, πολλν ἀὔοία, πόλεμ ἣσοι)" 

- εἰ σ' αἱα [χαῖον {εἶ, πεϊξαγζα; ̓ἀὐουφ᾽ πος Ὁ 

,, πεέλαξ ὑπακούσου, ἢ ἡ κιγδοὺὺ δυσό ρίας οξε' 

: εἰλμέοϑαι ὁ ὃ φυγών ῷ: χίγδυρυον τ κί το- 

. φαντος μεεμιηίότερος. χαὶ ἐγώ μϑὲ ὁ ὃ αὐτὸς 

. εἰμ “χα Οὐκ  ξίςα καὶ. ὑκεῖς δὲ μέτα- 

᾿ξώνος ὯΦ ξιωέξη ὑμῖν πειοϑέωδαι μϑὲ 

,Γ ἀκεραβοιεμεταιδίην δὲ κακουμϑροις΄ χ' ὦ 

᾿φώ λόρον ῳ το  ὑμεπέρῳ αἰϑτιφ τῆ. γήῳ-- 

ἔην "μὴ δὲν φοβείϑαι δι ὃ. μὴ 

περεῇς Πε, με βηϊαπης ἐεάδε νει 

ἌἜΒΝ τ΄ 

ὌΝ ΟΝ ΡΥ" ΒΌΒῚ, 
τἰΠὶ Ῥίον γε τατῖς. αν 

πλο τις ἀΡῚ, οι εἰαΐδας ασλαν ἔεγτο πηρυις. ρ- 
ἢτοίὰ εἰμιΐας ξοσταπαΐα ἤτ» ΖΔ ΠΥ μάτια. ονωιταιοια 

ἤροδῃ σαΐος οἰμιος ΠΧ ἢτ, ρυδ]}- ξαίλν ἐδθύ5 ᾿- 
της τη 15 ϑ- 

τὸ νογὸ ἰαοξιξξεταγ. ἸΝάπη υτπι τὸς  κάννα ἤ ὴς 
ππογτίταν ραυγῖδ, ἴδ σαὶ Ῥυϊματίπι δὲ- φως, αμιβοπι τος 

τς δ ρτ8}} τἀπλςοπ ΤΠ 115 δὲ Ἰρίς ἐ- δὰ ρτοίροις ἱρία 
τῷ αὶ 

ποϊείταγ: αἱ ἀπὲξ ἡγαϊὸ, ἐς τη 114 Ρύο Ἡ πέρ δες 
ἐλάται (μο ἐχοίάατ. 

(βοτὲ ἀροητς πγθτο πιαρὶς ᾿ποοῖα 
παῖς οεἶξ. Οὐ Ἰρίταγ οἸαϊτας αυϊἀἐπν 
Πηρυϊογαπι τὸ Ἀἀμποτίας Πιδί πο 
βο πο πη συ αἰτξ ΠΠτυς γος ἀΦεεγίαε,ς 
ἤττευιοαοδῃῦ, ἡ 46 ραἕῖο πὸ οζ- , Οὐο ρᾶδο » 

ποηΐατ νΠἱΠογίος ΠῚ ορίτα]ατῖ, τνὸ- οδυεη, νπίμογίος 
Ρογιουϊαι αο {}}4 

πιο φυσᾷ πῃ δ ἀρίτί5) ἀο πλο[Ἐ- ῬτΟρ μι ο Αἴαο 
οἷς ἰδ ατῖς ἀττο το τορι 1οα [2-- ἐορεινά πο τ νὸς 

Β ἡιπς Ἀρίτδ ΟΤΊ. Ἰυτοπὶ ρύὸ ἀόγο λα " μαδογοιῖη ου- δος ἀρ εο αν 
(ππτοο της» αὶ δε! ]δπἀϊ σοη ἢ] ὑὴλ ρηυέδαν ἀς τετ τίς, 

ἀςάϊ, ἀζαιο δάφο νὸς ἱρίος 4υἱ Ἰ4 δι ἱπουζιεῖς δῖ 
(ι 481 56}}. σοηΠΙ 

ἐῤργοθ αι ςεθτ πλϊδὶ ταῦϊ νἱγο Ἰγαίοι ἢ κα; δι νος τρίο, 
πα π! »αϊίντ γοουγίατη πῈ}}} {6 οι! υσιμέ φυὶ εἰ αἴϊεηί 
ἄτι, νο] ἰπ φορποίζεπάο ἀμ: οριις «{Π5. δες αμ!ξῖμ. 

ΟΖ ΩΣ 
ἔλδο [ἀπονοἱ ἴῃ ἜΧρ!Ποδη ἀν Εἰ νέαν εδνοῤτωλαην 

φιηαηάα οἰθίτατων εἶ ἰη νης ζάὰ ρς 75: ἐὰ μὴ ἤτοι 
οσαπία. ἸΝατα 4| ποις», ἤεαας 14, «ἴω δι ἡ με 
᾿αυοᾷ {ξητῖς ἐχρ! σας» ρουίη ἀς οἷ "6ὲ κατα ψο 

ἐς“: “ 1 ἀπόξηνα “7: 
ἃςῇ ποίσίτος : φαΐ νεγὸ νίγαηη; Πᾶ- τίζο, ὁ νῶ ὑμ 
᾿θερῃιῇ (ππάϊοίας τοῖραθ]ῖος Ππογίτ, ὅροι κ{ε γαία κα 
ἧς ρεγααιιὲ ὨΙΠΗ οχ νει ΐατς οἰαίτα- ἀλη “με ἐεβδάν 

“εΑ 81} ἀφίεϑαι 

σε ἔχοντας »"9ἔ. 
νι αἰπὺ κοινὸ 

τὶς Ιοχιοταγ Οἱ φατέ πος ετἰᾶ αβῖις 
ἰοῦ [ἀξ ροσαῃΐα νη γαταγρτο μας 
νηα ΒΑΡ οθὶτ ση δξα να Πλ}1Δ. ἴτ6; ΡΝ ΡΥ ς 
μαι δας οὐαηία πὴ] ἀΙΟΟΥΤΟΥ ὠλλν χρή α φίειϑα 
βύστοῦ οατοτος ἀδοῆς νος ᾿πἀϊοαη- ὦ 
τεράς δ. 110 ρογξδονβἀξ Βαβιηες, ἐμέν να μοὶ 
πᾶς Βαιά ργοδὲ οἰδξ ογἰπι ᾿ΠΡι ΞεΉλ ἔχ 
Ὠἰτῖς, ἘτοΩΠΊ οῸ 5 40] Ργοίβεγα ΟΥ τ φιᾶρν ἔγεγτας 
ταπα ντἄϊατ δ ἢ] ργςορτάτςο αυὰπι δ Ῥετίμαβ είς. 
ῥασξιππασπὰ νοσογάϊα οἵδ ἤῃ νεγὸ, 

ΝΡ ΕΣ 

μέρα. κοῦρε αἱ 

Ῥέγατα ἔλξοῦο; ἀπῸ 
Δάϊτο αἰἰουϊπιδιρτοξοδιο, 
ὙΙΓΙρΟΓΑΤΙ ἀρ πίοτος ἀπὰπι 11 ἀμ} 
τοπίίαης. Ετ ερὸ αὐ δ, ΙΔ. υΐδη- 
τοι {1 πορὰ (ξητόητία ἀϊοάο: 
γος ἄπιτε γαο Πατῖς, {πος σοπίϊτας 
ἴπτοργανε ΠΗΪΗῚ οηαυϊοιτο, ὁ Δρρο- 
Ρῖα οαἰαηηίταῖς ρος Πίτοῦς : δὲ ὑλεϊὸ- 
ἤφηι τπποᾷ νοίεγα ἰπβτηυϊίατο τος Σ᾽ 
ἀεπῖος, ποὴ γοξαμη εὑπιά!σατίς, φυΐα 

ΔΤ ἢ 

- “πόλις τς ταὶ αι] ἐδϊας γωῦ, οὐ 

ἑαυτῆς, ἀνα ταὶ δα κα ἕκασον αὐ ϑρώ- 

γί ἐν ἐνῳ ὁ δυςτυγίας. β Ταῖς 
κατ' οἶκον Ἱ ταῖς ἑαυτῶν, καὶ μεοικοῦς. 

δὺν ἔχάν αἴδρα;νυξξν μὲ ὰ δέοντα, φ ρα-- 

ζαν ὃ ΤῊΣ, γοηϑέντα καλεῖς, φιλύς, ' 
πέλὶν ἐπῖῃ, ᾧ τέταρτον, κρέοσω χρμά- 
των.τὸ γὸ γκαῶς λεήμασι, πᾶσειν χαὶ ἐή- 
προς, καὶ πιλίπυ,α ἰδιώτου, καὶ δρῤχούτες ᾿ 

ὁ δὲ σιώδεγρος Ὁ ἵν᾽ ἧγ μιῶγλον δὲ ἑτέρων. 

μέσως δὲ εἶπε; καὶ ου [σόα τὶ Φορ 
Ζκόν. ἴῳ Καὶ γὰρ οἷς «δὲ αἵρεσις Η κ 

κοινοῦ τὸ πὸ πολεμῆσαι. ὁ δὲ γοζ, φησιν ὃ 

ἀφρονές εἰσιν οἱ ον ἀπυχᾳῦ ὄντες , καὶ πὶ 
οι Πεπληγμέγο, γα φερόμδμοι. δ᾽ Α- δῤεπέω ἀφανίζει. ἡ Τοιούτῳ αὐδρ᾽}} λεμεεῖν αἱρούμροι, γ Τοῖς πέλαι 

᾿φίεϑε]ομδιῶπε. ε Οὐ ξωωέγνωτε] μἐε-- ̓  ἤγρίω μεγάλῳ. Ὁ Ος ἐδερὸς οἴρμαι. πῆς λακεδαιμονοῖς. ξ Περι 
πέοατε τῆς παραινέσεως » δα γιόντες, ὕονων ]ῤηπορείαν ἑαυτῳ μδοτυρᾷ. , Καὶ Δ] γε σα »Ἱὲν ἐχθρὸν δηλονότι, ο Κ' 
ξ Καίτοι ἐμοὶ} αϑξα γραφικὸν ἐν δφνόνη- πῦδε] τὖ τῆς θυγοϊας. χ Καὶ μέσως 1 οἱκ οἷ ἰςα μα! ὧν παρήνεσα. “τ Αχι 
ἅ, τέοσα ξας δεῖ Θυκυ δίδέωυ, τὲν᾿ ἀγα-- ἡ μετείως. κα Ἠᾶρλὸν ἑτέρων Ἰ λείπει Ἶ ραίοιςἿ ἀζήμέοις. Ρ Μὴ ὀρϑὸν) α 

ληϑῆ, ν 



- 

1 ΒΕῈΚ ξσξέονν ὃν ἢ. Ἴ ΄ 

{ρίὰ πιο] οπαγῦ νυ; ἢὰ- Α λυποιῶ “ ἔγ4 ἤδη πίω αἰεϑήσιν ἑκάςω, ΝΣ ἢ 

-ὥπηις παδυϊῦ, ςοπαι15 απατῷ ντ]}- 

ἐς τὰ ποθ άπ: βάτο. Μαρῃάα; Ππι- 
τατίολο ἔρεζα; ἂχ μᾶς εχ [οὐ πιὸ Ππγῶ- 

᾿ᾳ᾽ Αἀροιπιάποη- τορπηςηβ νοζχα ἰδ σιοίοίς " δά εὰ 
ἀθπι ἴῃ [ἀἴξερτο ρεγξογόηἐα απ ἀεογου Ἐς. αὶ ἀρίατ 
ςομῇ]ο. ϑυδίρις ἐπ; . : ΣΝ. το ας αμαι ἧς ΟΠίΠῚ ΠΟΙ τη ΓΕροητΠα δὲ ἴπ 
Ρεπτίδὰς δὲ ἱποχ- ΟΧροΐαία δὲ Ιοπ ρὲ ΡΥστΟΓ ορίἢϊο- 
«Ροβέάτυς καίω, ὃς ῃᾧ ἀοςσίἀεητία, [4 απο ΠΟΡὶς σα ΠῚ 
αυὶ να]άς ρτατοῦ 
ορίἱπίοηπξ φροιάϊε. 
Σε!, Ῥεῖ εὶς Δηἰ- 

εἰγοα ἃ] » τατη νοὶ πηαχιπγὲ οἰγοα 
ταοσδα {Πᾶ ν(νομῖτ, Ὑ απο αυ 

᾿πλθῃλ. ΄, «. Σαδε ἀμ τατέ παρηᾶ Παϊδολπλι5. δ ρεῖ- 
Ὁ. ἀεξοπα ει απ 
γρήγρνθε ες ἱπάς ἐρτορὶῖς ἐπα τἰτυιτὶς ΠΠγι15 οἄτι σᾶ 

τί » ἀεσεῖης πηαχίπι5 συϊάς πὶ πος 
ἱπεδιλοάϊς νος {πσσπηηθοῦς πὲς 
ἀπτρ!ἰτιιάϊη  ποίγδηι ἰαθεξαέξαγε. 
Νίδπι ἁ αὶ ἰαΓ15 οἵϊε Ποιλ Π65 οο1- 
{τητοδς ἀσοαίαγε οὶ αἱ ΡΟΓ σ᾿ πα- 
ἰδῆ οουῖα: αὔατι οὔτίπος ἀείεγ- 
τοῦ οἴ ὃς οἀπς οαπὰ 4 ροῦ φοπῆ- 
ἀοπεᾷ β]ουίαμι δά ἔς ποι ρογτ 6 - 
τοῦ αβεόϊατ. ϑοροητόαιις ργπιλτα- 
τατα Γογῦ ἀοϊογωδεδεγηὰς (αἰ ατοπι 
Ρυδ!ςᾷ νἱπάϊεατο, Παὶς Β.Ϊ [αδὸ- 
τίνας πηᾶρηιι τ» Πένς αἰϊιά σοη- 

ὁ Φιμεηζοο ἃ πο- τι σατοτοἠίζοητος. ἢ Ἐτίεἰς φυ!άς πὶ 
τα τπεεηρμμέίεν- 1]. Πη τη απίθιι αἰ Ἰὰς ίπρο ἀςπηό- 
θα (ΑΜ ΜΓ: ἐς ΠΡ λα τὴς πο ἰατς γοθὶς ἱπ Ππρῖ- 754. Ὁ 46 “ππ0], Ρ 

εἰοιχῦ νοπίγο, ρεσίαπι αὐτῷ ὃ. ἢος, 
φιοά πος: ἱρῇ νἱδοπηηΐ νη σα (Ὁ 
οἰταῖϊο, φυῦ νοὐὶς αἀῆτ, (ἀς πιαρηϊ- 
τπάϊης ἰοιοῦ ἱΠΊροΓ 1) Π6 4; ἘρῸ 1[Π 
ῬΠΠΙηῖς ογατίοηίθιι5 νἹπγρασ! : πὸ 
παπς αυ!άςπι πχοπχογατατας (νῦ- 
βοτε ἐφεεῖς ἰρία “ἰχξιαῃτίαίου]ιι1) 

᾿ ὨΪΠ νὸς ρύσ τοῦ Γατ ΟΟΠῚ ἀττο το 5 
ψίάογοπῃ. ἱρῆ οἐπίηγ ΧΙ ηγατὶς 1 
(οεἰος ταπτὰ πὶ νὸβ τοποῦς ἱπιρογια: 
“ἐρὸ νοίὸ ρίοπῦτίο; οΧ ἀσαθιι ραγ- 
τἰσαβ, αα τα νίστ ραίοηξ » ἔογγὰ ὃς 

τΚυριωϊίζῳ. ο,4. ππιατῖνν 5 ἰτογία ἰῃ (ο[4 “ροιοη- 
ραν ἰονοίπον, ἸΠΠΠ105 οἵϊο, ἀιηταχαῖ αάτοπα ο- 

δέτε οδίαοπς, δι» ἢ ῥα ν οΠΠτῖς σδίτο, 
. τ Ὑλδὸ ἑρήκε ΡΟιμΒ ΠΡΟΣ τε. Νέεαυς εἴ εά ροιεβαιε 
δαπὶ ἀοπιοτί ὅς ΓῸΧ Χυ ρίἄφαιις ἁ α οό5, ααα νος 

ἄππάογυην νίαίτα τη γυδὲα πα ππις αδεο[ε οἰαῖίο πα- 
δι { φυῖρας πτας  σλῃτος ΡΓΟἨίδοτο ροίῆι. “Οὐ οχ 

ργίπατος εχ! -- ροτοητία ( νὰ ἀρραγοῖ 7 ΠΕ 115. η8|- 
ταλεὶς. ) ἱξυά ἵπι- 46}. φΤΟΠΤι18 44: γὸ8. ππαρηϊξα- 
ῬΈΓΙΌΠΙ γεγα σο- ... ἢ 
Ῥαγαιάᾶ γίάεταν. οἰτ5,λ 4 ἀοτη ΟΠ ση Πα ὅς τοῦτα: νἱαπὶ 

Ὁ ἐς 

δὲ ὠφελείας ὥπεξὴν ἔτι ἡ δύλωσις ὡπασι" - 
ΟῚ ΠΩΣ δ Ἴ 2 

χᾳ) ̓ μεταξζολὴς ἀεὲγαλὴής, χαὶ ὥῴυτης ἐδ 8-- ἐ᾿ 
ΡΥ" 3 «} Φ 

λίηϑυ ἐμπεσούσης, ζα πεινὴ ὑμομ ὶ διἀγοια « 
3 «.ι᾿» “. ͵ ἐϊκαρτερᾷν ὦ ἔγνωτε. δουλοὶ γὸ ᾧ οϑνημα, « Ὧ 
Δ σ᾽ 3 ᾿ 

Ὁ αἰφυίδιον καὶ αατόλςδόκητον, καὶ “ὁ πλεί- Ἂ 
ὅω πὐ θα λόγω ξυμιξαῖνον. ὃ ὑμῖν ασοϑςζοῖς ἃ Ὁ θὲ 

! 
Οἷς ἄλλοις 

ἐ 

δηλοῖς οὐχ ὑκίςα, χαὶ κὐ' πίω νόσον γε λθη- κα χαὶ χπ' τω 

7α!. δίικος δὲ, πόλιν μεγαίλην οἰχοιωῶτας, ἴχαὶ « "τὴ οὐχ 

οὖ» ἤϑεσιν αὐτίποίλοις αὐτῇ τειϑρα μιμένους, «- γητει. 
Β γχϑεων χαὶ ξυμφορᾶϊς ταῖς “εγίςτως ἐδελάν «- 

᾿ὑφίςα εϑαι, “χαὶ τέω αἰξίωσιν μυὴ ἀφανί- « 

ζφν. (ὦν ἴσῳ “ὃ (Ὁ αἵ δρωποι δικαιϑσι πῆς « 

τεύπον χούσος δόξης αἰτιοϑαι δείις μαι- « 
λαχίᾳ ἐλλείπει χα) τῆς μὴ “ασδεσηκούσης « 

μισεῖν (δὴ θρασύτητι ὀρερονϑμον.) ἢ ἐπα λ-- 

γήσθ μίας δὲ ζα ἰδια, τῷ χοινδ τὴς σωτηδίας 

αὐτιλαιμβαΐεοϑαι. (ὃ δὲ “πονὸν τὸν κ᾿) « 
πόλεμον, μὴ ἤϑηταὶ τε πολες ς χαὶ Οϑεϊὲν 

μᾶλλον αἰϑολμωώᾷβα, Θὐρχείτω μδὺ ὑμῖν ἃ 

χαὶ ἐχεῖνα, ἐἷν οἷς ἄλλοτε πολλαΐχις γὲ δὲ ἃ 
ἐπέδι ξα " Οὐκ ὀρθῶς αὐτὸν «αἰ ποοληϑυόμε- ἃ 
γον, δηλώσω δὲ" ᾧ τόδε, δ΄ μοι δυχεῖτε οὐτ᾽ 

ἀὐδοὶ πώποτε οὐγθυμυνϑέεδαι ὑχόληον ὑμῖν 
μεγέϑοις πέρι ἐς τί Ἐἰρχζω »οὐτ'᾽ ἐγώ οὐ «ὦ 

Τῆς ρὶν λόγοις, οὐσὴ᾿ αὐ νεεῶ ὀγθησοίμειζι ὦ 

κομίπωδεφέρλῳ ἐ 'χοντι “πίω ἀαπδος ποίησιν, εἰ 

: μὴ" καζαπτεσιληγιμένας ὑμας ϑὰ Ὁ εἰ" ὦ 

κὸς ἑωρων.οἰξεϑε μϑρ γὸ Ὁ ξυμμαΐχων μόνον 

ξρχῳ' ἐγὼ δὲ Σποφανω, δύο μερων ἣν ς 

χεῦσιν" φανέρων, γῆς χα δα λοίοσης, τῷ ς 
ἑτέρου ὑμαξ “ϑΔωτὸς κυδιωτατοις ὑγίᾷε, .: 

ἐφ᾽ ὅσον τε νεοῦ νέμεεϑε, καὶ ζὼ ἘΧὶ πλέον... 
βουλη δῆτε: ̓ χαὶ Οὔκ ἐς!ν ὃς τις τῇ ὑχρχού-ς 

σῃ “ϑρασχθυῆ πὸ να ζικοί “πλεονΐᾷς ὑμαξ 

οὔτε βασιλικὰ κωλυσῴ, οὔτε εἶλλο συσὲν ἿΣ 

ἔογος Ἰἠμ ἢ ὦ τω παρόντι. ὥςτε οὐ κυ τίω ἢ 

Δ οἰκιαὖν χαὴ τὴς γῆς χρείαν ( ὧν μεγάλων 

νομίζετε ἐφερῆοϑαι ) " αὕτη καὶ διυύαμιις,, 

. { Ἷ ΘῚ 

« Ἐχὶ ἤδη παρέχά. β Καὶ ὦν ἤϑεδιν (πεηπωκότας τῷ φόζω. Ζ: Ταν ἐς χοῖ- 

ἡ" ν γχγ6: 

αὐτιπείλοις Ἰαντὶ τῇ “«ϑὐδᾳπλυσίοις, τῷ με: 

γίϑη τῆς πόλεως ἴσοις. δεῖ γὸ πσοὺς τοι πό: 

λεις ᾧ ὶ φρονήματα ἔχέν. γ Υ φίςω- 
ὅχγαμετακιν ἔτους ἴ, δ Καὶ τίω αἰξίω- 

. δην τὸ αἰξίωμια. ἢ ἡἰ γεμοίαν. ε΄ Ἐν ἴσῳ 
“ὃ οἱ αὔϑρωποι οἱ μοίως αἱ αὔϑρωποι αἷξιὃ- 

σν αἰπᾶ δι ἔφης ἐν μωλακίᾳ ἐλλείπει τῆς 

" 

ψυπαρχούσῃς δέξης, δ μισεῖν δ ἐν ϑιάσύ-- 

τῆτι ὀρεχόιϑμον τῆς μυὴ “σρφσηχούσης. 
ζ Απαλγήσειν τες 1 ἀπὸ κο γοἱ τὲ χρεών. 
πὸ δὲ ἀπα λγήσεντας, αὐτὶ τ παυσαιυϑύοίς, 
ἐλγεῖν' ὡς τρ τὸ ὑπόλοφυραμᾶμοι. ἡ Οὐκ 

Ἰ ρϑωςωληϑῶς. Φ Καὶ τίδε] τὸ ῥη- 
φησόυϑμον. 1 Ὑἰω αϑοϑε τοι ησῖν Ἰτίω αἰ-- 
πωγίεχίαν. κ᾽ Καπαπεπλήγμτ νοις Ἶκα- 

σίν] τὲ γὺ πῦρ χαὶ ὁ ἀὴρ οὐ Ὅσοτόν εἰσιν ' 
εἰς χρῆσιν φανεροί κοινοὶ γὰ πᾶστ. κε Φα- 
γέρων ὄντων δηλονότι. ν Καὶ ἐκ ἕ τιν 
ὅςπς Ἰούδείς, ὃ Ἐν τῷ πὰρόντ ἤγρωο 

ὦ τῇ περουσῃ ζωῇ. ὁ Αὐτῷ αὶ δείυα-- 

μις Ἱ τῆς πόλεως καὶ γπελαοσυκεα ήᾳα. ὠῤλεὶ 
ῥα 'ζων δηλονέτι. 

ἜΣ 



40 ος ΗΝ ὦ 

» Φαίνεται" οὐσὺ, εἰκὸς γα λεϊτῶς φέρᾷν αὐτὴ ἃ 

Ἔ μᾶλλον, “πε χκήπιον, ἡ ἐϊκαλλώπισμα πλὸ 

» τοῦ ωρὸς ζαυ τέων νοι σθ μΐᾷς, ὀλιγω ρῦσαι" 

Ἔ χα γγοῦγοι ἐλϑυϑεοίαν μϑὲ, ἰὼ αὐτιλαᾳμ.- 

᾿ς (αγόμϑμοι αὐτῆς ζᾳσωσωρϑυ,ῥα δίως ς- 

.»ζᾳ αἰαληνψουϑδῥυν, ὁ ων «ἢ ὑπακούσασι,ἢ 

.» ζὰ «ροσκεκίημϑμα φιλᾷν ἐλαουοίαΐ, πε 

. πατέρων μυὴ χείς ἐς κατ᾽ ἀμφοτεραφα.- 

» γζωϑαι οἱ μ᾿ πόϑων χαὶ πϑϑ ἄδλλων δύξα- 

»ο ῥϑμοι κατέρον τε χοῷὼ πσδοσέτι δζροσωσὸρ.-- 

» τες “ϑἰρέδοσὸμ ἡμῶν αὖτα. αὔοδον δ ἔχονῶς
 Β 

. ἀφαιρεθῆναι," κτρνϑμοις ἀτυχῆσαι εἰέγαὶ 3 

᾿ τοῖς ἐηγϑροῖς ὁμόσε, μή φρονήματι μόνον οἶδ. 

ς, λαὶ καὶ χαταφρονήματι. “ αὔχημα μδιὲ γὸ 

᾿ς, χαὶ Ὄἰστὸ αἰμαϑίας δὐτυηθεῖ χαὶ δελῷ ων ἐΕ 

γίγνεται ᾿καζα Φοόννσις ὃ, ὃς αὖ χαὶ γνώ μι 
! .- » , ΘΕῸ πὴ ἕῳ, 

., πιςσευν τ οϑαγτίων τα οεχὴν οὐ αν ὑπο χε: 
3»᾿ 

., Ἶχαὶ τίου πολμαν Ὄἰπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ 

» ξωσεσις ὧν Ὁ χϑ φρονος ἐχυρωτέρφον πῦ 

48» ρέχεται " {{πίδι τε ἡοσοῦ πίπευς ν ἧς ὧν» τοῦ 

᾿ Ὥπέρῳ καὶ ἰορυς' γνώμη δὲ πὸ Τυπαρχὸν- Ο 

., τῶν, ἧς βεξαιοτέρᾳ ἡ ωρογοια" τῆς τε πὸ- 

λέως ὑμαξ εἰκὸς πω ἀμκορϑμῳ πο ἐρ- 

χὰ ( αν ἄπϑυτες ἀγαλλεοϑε) Θονϑεῖν, 
χαὶ μὴ φϑύγᾳν «ὄν᾽ πόνοις," μηδὲ ζθιὶ ἐμμας 

: διώχειν " μυηδὲ νομίσει «ἰδὲ ἑνὸς μόνα δου- 

“λεάςανε ἡδυϑεοίας ἀγωνίζεσζ, θὰ χαὶ. 

Σ ὐρχῆς φερήσεως νὰ κινδεωύου ὧν “ον τῇ δ 

Ὁ ἀπήρϑεοθϑε. ὃς οὐσγ᾽ ἐκ φῆναι ἔτι ὑμῖν 
᾿ ᾿κρην"εἴτις χαὶ τόδε εν τῳ πέροντι δεδιὼς ἀ- 

ἢ “αξαγμοσευῃ, αἰδραγαιλιζεται. ἊΣ τυ- 

᾿ φονίδα, ὙΝἤδν ἔχετε αὐτίοὐ" ζὼ γχαξᾷν 

“ «δὲ, ἄδικον δοκεῖ 61), ἀφόναι δὲ, Ὠηπκίν- 
᾿ δέωον. ζάχις’ αὐ τε πολιν ἢ οἱ τοιοῦτοι ἐπτέ-- 

. ξϑες πε πείσδμτες Οἰπολέσφαν,ὼ εἴπου δχὶ 

Η σφώ αὐτῶμ αὐτόνομοι οἰκύσφαν. Φ “ὃ ἀ- 

Ὡράγμμον σωζεῖ), ἂν κα Ὁ δραςηοίσἼε- 
᾿ σα γιένον, Οὐεῖὲ ὧν δ χούσῃ πολά ξυμφέ- 

" ρᾷ, δλλ᾽ οὐ ὑπηκόῳ, ἀσφαλαΐς δουλθυφ. 
πόσας πῃ Ρτίποῖρο οἰμίτατο σοη ἀιςοῖτ» (π4 ᾿π οα χα θομα Ηάε το] ογας {ογαϊταζοιη 

Ὁ μυ]ο περοεῖο μδεγαϊίτον ἀςροῖς. 

- 

1 8 Η15.τὶ 

ροιτίῃςητία. Ιτασὰῖς ποι οἱξ σοτ- 

(ταποιτα ἰπίαιιο νοβ οὰ ἔεσγελ- δὴ Αν μὴ 
: : ᾿ ; , 

πἰηγο,»" δὲ ποι Ροῦαβ αμ0. τας ἐς ̓ ὑὰς ἢ ἐκ ὅ- 
- ᾿ Δ: [ ᾿ 

(βἄαιο »' ἘΧἠίπιλητοβ ογμαπηοας γον δώ, Ὁ 
. φ' "ἃ ἰ «δε Σ - ᾿ » 

τα ἀϊαϊτίαταπιιαρα ἃ ρΡοτεπτια οι ΘΉΤΗ 

(ο:ὃς Πἰδαταῖς ΡοΣ μος ἱπς οἰ Πλ} 1ἃ- ΑἿ τ ΠΣ 
ἽΝ .- ᾿ ἐξ ῃ Υ ΟἽ 

οἰϊὲ Βφο ἐγ τοραρογαταπ:]υις 1 6. τ ἰκίοπιὸς 

ποὴ (ογααηα5» “ε4 ἐτησταίηα! Εἰ ὁτί ρούβον». 

δοῖμαο Ρατίπχαγοὶπ ἤθατγο πὸ ἄθρο ς Θείριοοπεία 

δοζατο πο5 ἃ ρίας οἰἶτῖς ἡπα1- μὴῤε ον φρρίυθα; 

απ ἄοσ:αυ ας ηΟ αὖ ἃἰεἰς ἀξφορο- (Ἰνο ογράϊε ( Βο- 

τυητνίς 4 θοῦ: {πὶς ραττα ἀταὰς βίρὰς Περεγοξέ 
ν Ἐὶ ἡ ξκῶς ΝΊππη. εἴς, 14 ηυοά νο- 

οαἴξο ἀϊτα ΛΟ δὶς τγαἀϊ ἀογᾶτ, Νἅ ταστ ρς ρροτῖτ, τε, 

Ραμ οἱΕ αιὰπα σοπατιι ρουιξαϊ δλι- με ἐς φγομεάεης 

{ἀγατὶ, ρο ατὶ ροτίοητξ, (ὐοπιμοπίι- "κα δ Ἂν ἊΣ 
«ις δἀιιοτίι λοΙἘξ τὸ οϑοη ΠΊο- (χε γεύμες Ὁ) ἐνὲ- 

ἀὸ ςοηβάξιο κά οὐδ βάεητος. 51- ἀαηῦς. 

αυϊᾷξ ςο β ἀξτία εχ ἱπιρτουμα 480- 
ας ργοίροχίτατο ἴῃ ἱρμαιπα οὐἹᾶ αἹ- , 
«υῷ ςαάϊς : “ Βάιιοία νετὸ ργαθεῖ εἰ τοῦ βομοῦῖ, ὺο 

αι (ς οΟ ἢ]1ο ογοάίτοντ ΒΟΙΝ ργαιιᾶς Γρε,, απο οπιποϑ 

Ἰεατ ἃ ααοά νοδὶς ἀςοί τ. Ετιη Ρὰ- ΓΌΟΝ ὀρ μὰ 
τὶ ςοπάϊτίοις ξουταηα» (Ο] εττία οΧ «τ λα τις 
αἰτίτα ἄτης πιδεῖς τατοτς τοάάϊται- γ65. αἰς Βοποτγες 

ἀλοϊβ, πυίπτς 40 ΒΔ ὃς ἐρεἰν» σαε5 5 ρετίαυϊ : πο- 
ΜΕ ς ᾿ τως, 40ς ἘΧΙίπιαγο ἀς 

νἱβ ἴῃ ἰυὐτῖςο εἰτιαυὰπι οΧ ρυίθητ ὁ τα ταρταποπίδάο 

εἶδας φορί 5, ΠΟ Π]ϊο, συΐτ5 ἘΧΡΙογα- τὸ δρὶ., υἱάεϊίξος 

εἰογ ργουϊάομτία εἴς. Π εοες τέ γος ἀε Πδόγεατς η [ἔς 
χῳ Ὶ πρλσείς τὰς Αὰ εἱτυτοπι ςοτηῖπε- 

ΡΌΘΠοα ὁ ἱπηρογα ἀἰρῃἰτατί» 08 αράλ(κα θενόκ, 
οὐ! στα πλη!οΟΥπ]γοα]Π γον 4 ψέγηηεντο ὕω ὧ- 

οσυίδητος ἰαδοχῷ, μΠΠ ὃὲ Ποπούοβ κὸτ Ἐέ ἀπὸ γὴ ΤΑΝ 

οὐ{οτίς: 64; ΟΧ τ πγατο ἄς Πἰδογταζο τὰπὶ ἀς ἀπ Πίοπε 

ταητᾶ δηχίτεζάα τς εἴϊενίς ἃ ἀξ φηγίτ- ἱπιρενῖ! ( «ἀϑο- 
ΣΑ͂Σ: ᾿ - ν Με772. ΤΣ ΣΟΥ; 

τῶδο ἱπηρουῖο Ροχιοα] απο ᾳ; Τδ- ρον 2) δὲ ἄς ρετὶ 
οαη ἀν, οὐ οἀ5 4185 [ἢ ἱΓΡΟΓΟ ΘΟὩ εὐἷο φυοὰ ἃ οοη- 

«ταχ τὶς οβοηία5. Α 4ιο ἀπζοάοετς [8815 10 ἱπιροτίο 
ἀλλα ᾿Ξ ε ὲ 1Π1ΠΊΤΟΙΓ115 2Π}Π}1- 

νοκβ ἰδ ἰπτερτά ἤθη οἴτι πεαιβ ἢος ἢ : πεῖ. Α 410 γκγσδηα 
Ἰπηργα οπείαγηιν οσίτιιβ,ΟΧ Ἐπ πχοῖ ἢς ἀπζοάονς αυΐ 

᾿ἄεπι νοδὶς δάδιυς 
; ἢ ἩΣ δ ἶ ΠἸςος : Πφυῖς μος 

Οἰήρρς ἱπηροχί ἰαπα νο με ὑγγαί- οείαπε νετίσως. ἴα 
εἰάοῃν δάμη ἐτατίς : πο ἀ {ππ|ς- ΡΤ ΦΙοπεῖ, ἱπ τεποο 

ἄ ΔΊ ἐπε ὦ ἀνα ποηάϊς ἃ ἔξ περο- 
τε αυμάςπι» ΝΣ Εἴτα ἰς τηΔα ΓΙ]... τῆδ( μα ε{ῇ. γορριο δ 

ἀεροποῖολιςζ, ρογ συ] οἴ ΠΊ, ΝΆ ΤῊ, 44 περολονά ἐατα) 
Βυϊαηοά! μοπϑπος 4μὶ οι εἰριοηε, ἕοττε [ς Ρταίαις ἐωάορῥντ  ἰάάμο τ Οἰήρρε ἱπηρογ. 
Ρουταάοη 0 4115» ΡΥΟτΙΠ 15 δὲ οἶα τ ε΄ πρκονηνε [δίων 
τατό ρογάογοῃτ, ὃς Πχυΐθις ἱρῇ ρύα- θεγδονις Τιρμεγάὶς- 

᾽ .1: ᾿ ᾿ ἀν 2 ἀοεεῖο “- εἴἴϊομτ , οος Πἰοτοβ οἵϊο Πιπούεητ. ρος, ; 
Ἑπίπγαοζο οτἱᾶ πεα; ροτοί εἴϊειη- ΚΙ ΝΙΩ͂ εὐπὶ τον 
ςοϊκπχονἕ ηἱ ' ᾿δολιῇ, ϑοῖῖο σοπιπηδῦν αηλχεν ἢ ΠΠΠ περοτίο πιοἀιβοατ, ξον γιϑϑκοακαγος Ἀ 

ὁ 4ππὸ. 

εἰ φυο οἰμίτας οὗ 
ἱπιρογίυπι αῇῆοῖ- 

Πεςετῖ τεπὶ νοβ 

« Ἡ οὐ κήπιον 1 τὲ ἢ οὐ, αὐτὶ ὦ ἀνά. 
δ) ,ὠλὰ κήπιον, καὶ ἐκαλλώπισμα πλό- 

πυ,ὼς φοὺς τίωὐ κτῆσιν τῆς ϑαλάσης. 
ἄλλοι δὲ τὸ κήστον εἶδος κου οᾷς φασὶν, 
οὕτως ὀνομαζομδῥης.Χτ κοινοῦ δὲ τὸ, εἰκός 
ὄφιν, ββ Αλλων σ᾽ ὧὑτσσ ακούσεισιν ] αὐτὶ 

Ἢ ἄλλοις. Ὑ Φανῆναι Ἰ μετέρχετω 57) 
πὶ δίκαιον. δ Αὔχνρια, δὴ ΩΡ 71 φρό- 

γήμα, αὔχημα, φησίν. ε Απὸαμαϑίας 
ἀτυχοῖξ Ἰϑπο ἀλόγου ᾧτυχας. ζ Κα- 
φρόνησις δὲ] λέπει ἐκείγῳ. ἡ Καὶ 
σίωὼ τόλριαν } αὶ συύταξ ις, καὶ τίω τόλικαν 
ὶ ξώώεσις παρέχεται κ τῆς ὁμοίας τύχης: 
5 Απὸ δ ὑπαρχόντων 1 ἀπὸ κοινοῦ 
πὸ πιφενο, 1 Η φρϑνοια } ἡὶ ὡρύ- 

γωσις, καὶ Τῷ ϑιμομδύῳ ] ἣν ἅμ 

Ὡς πόλεως. λ Ὡπῷρ ἅπωντες  ᾧ ὥινε 
τῷ Ὡιμωμδύω τῆς πόλεως, Φυτίς;, τῳ ἧτ’ 
γεμιόνι. Αλλως. ἣὴ δόξυ τὴς πόλεως εἶπ’ 
γολλειϑεγκαὶ βονϑεῖν ὑμαξ εἰκός. μ' Ἐν 

ἦι ἀῤχῇ 1 ὕντες δηλονότι. ν ᾿Απήχβε- 
96] Οἷς ἄλλοις δηλογόη: ξ ΟἹ ζιϑτι} 
οἱ ἀωῳρφίγμονες. ἱ τ - 

ἂ 



Νὰ " ἐρ άδενθας, ὁ ὧδ Ακῖῳ 
Νὰ Ἵ ᾿ λπ Ἢ ] 

᾿ 

γονεζὸ πεα; μυϊαιίςεπιοά! οἰ! 
{εἀμοαπηηΐνξα; πα 1Π| {ἀοοξίξατί5, 
οὐ ἄς ΒΕ ]ο ρεγοη4ο ΠΡ Ες δἤοηῇ. 
Ουδά ἢ ΒοΙΠ15 δάιιοῆτας εα ἔσοῖς 
απ ἐλέτατγῦ εἰϊε οὐο 4 8}}ς εγας, νο- 
Βὶς (ὲ οδεάϊγε μο] θητιθα5, ἃς ἢ ας- 
ςεβις ρύστζεῦ ἐχρεδδτίοη δ ἢὶς πιοῦ 
Βιι5, ( τὲ (οἷα οπτηϊα ίρο ποίγα ρο- 
τοητίοῦ , γὙπάς (οίο τῆς ΠΊαρΏΔ εχ 
Ραζῖς τηδρὶς ἱπιπππὶ εἤογρτοξεσὸ 
Ἰηἰιμτὲ πας Ρογο οἰξίς : ὨΠΠ ὃς χαο- 
τίος νοδίβ ργοίρεγὸ ρύστοῦ ορίηϊο- 
᾿ξ οαεηίτνοᾶ πα] Π] ἐς Πςτατέ γεξεγα- 
τί ασσερτᾷ, ΟΡοττεῖ οπΐτη, πα ἀϊ- 
αἀηϊι πεςοἤατγιίὸ : υα Ὁ Ποῆιίθιις 
ΡΓοβοοιητατ» ξογείτογ ἔεσγο, Οὐ 
αμῦ ξπογίητ οἹίηι ἴῃ πτοῖς Βαΐπ5 οἱ 
υαἱκδτίβ»σδιετο ης πᾶς ἀΗΠΟ] αᾶτιγ ἐμ 
νοδίς: ηαῇ ργςίουτίηι (ςἰατίς εὰπὶ ἃ- 
Ρυά οπηπες Βοπλ 65 ἰάςο πηαχί- 
ταῦ δαθεζε ποιηξ σιὸάηδ σεάδι 
δάπετγῇς, αυό 44; ΡΙυγίπτος ἰαθοτες 
ΔΟΡἰαγίηγα σογροζα ἴπ δε] σοη- 
(ἀτηρίογίς; δι Πἀπγπτα δά Πᾶς ἀϊξ ἢτ 
Ῥοῖτίτα ροτεητία. (ὑπ ἀρ ροίζε- 

4. Ἑτίατιῇ δ]!- γος ἰῃ ατογηῦ,3" Παυᾶπά4ο πῆς ςο- 
υδηάο ταηάετη : τ ἰὰ 

ἀκεθαπους, γε, φάτις, (πᾶταγα οΠΐπὶ σορατατᾶ οἱ 
Δἰ!αμδηταπι (ας- γι ΟΠγηἷΔ ἀςογοίςα ὉΠ] ΠΟΥ γα - 
φυπιδαπιαδ,.,. πηααεζασνατο; αάοο ΟΥ̓ οοχαπη: φ 

Οες οἱ πος [δε Π πη το μι μο ΓΙ Πα κι πη 
Ῥεγϊατλ» ὃς ΠΑ ΧΙΠΊ4 ΤΟ] ΔΙ ΕΥ  ΠΊις5 
θε]]Δ.τ αἀπεγίας ν αἱ πεγίος , τῷ δά- 
πογίις Πηρα]ος» οἰπταϊξ, ἢ 4; ορα- 
ἸξτΉ πᾶ δὲ ἔτεα ξτιΠηπηᾶ ΠΑθιιοσί- 
ται Δ 4111Πὶ 41] (σης οἰ 1 
Πιασά ἀπδ]ὲ νιτιρογαθδίτίςά τοχῦ σε 
τοηάλτῇ {ππιάϊοίτς ας πτυ]αδίταΣ : 

: Παι5 ορε5 ποη δάσρτιις ἤτ, ἱπιΠἀς- 
Ὁ 1 υμοθ, θείο- δὶς, Οχτεγᾶ " οὐ ης ὃ, πχοιτά οὔ, ᾿ἰϊοο.., δὲ Ῥτᾶῦες. τότ δέν ἃ πποὶ 
᾿ ἱηρταίξηκία εῆς, ὉΠΊΠῖθι5 4υ!4ζ ἴῃ {πο τῶροτς οὔτί- 
3 δῖϊ φασι; (8 ἀϊρηοϑ ΟΧ ΤΙ ππαγτ 
᾿ γα Αἰ τς ἱπηρεζαζοητς, (Οὐ ἰς Δατῇ 

ΡΟ πηαχίπγίς το ἐπα 1418 (πἰςἸρ τ, 

Ὁ ΕΕΈ εν ον 14] 

Α ὑμεῖς δὲ μυΐτε “ «ἰ αυὸ δὝὦϑ' ζιώνδε πολιτῶν « 
4 χ'ράγεοϑε (μήτε ἐμὲ δ ὀργῆς ἔχετε, (ᾧ« 

ἡ ἀδὶ ξιωδιέγνωτε πολεμεῖν) εἶ χαὶ ἐπελ «- 
θύγτες ᾧ οϑαντίοι ἐδρασὸρ ἀν εἰκὸς ζῶ, ὡ 

μιὴ ἐλελησὸμ τῶν ὑμδμ' ὑπακουφν." ἐπεὶ γ᾿ «Ὁ δ3νγὶς 

ϑηται τε πέρᾳ ὧν ασδϑσεδεχόκθα καὶ νόσος «- ἜΠΗΝ 
ἡδείπορᾷγμα μόνον δὴ “ἦν πότων πε "Α 

δὸς κρᾷοσον γεγμυμϑμον)χαὶ δὲ αὐτίωὼ οἵογ) 
ὅτι μέρος δὶ μιῶλλον ἔτι μεισϑμα" εἰ διχαίως, 
εἰ μὴ ᾧ ὅταν" θα λθγϑν τὶ 83 ποράξητε, 55" αβλζλο: 
ἐμοὶ αὐαήσετε. φέρᾳν τε γοὴ (ἃ τεδαιμό- 5" ὅ 
για, αὐ αἴκᾳίως,ζα τε πὸ δν πολεμιίων αὐ- ὮΝ 

δρείως τα γὸ εἰν ἔθη τῆδε τῇ πόλᾳ ωρό-ς 
πτερὸν πεζοῦ, γιοῦ τε μη ον ὑβῶν κώλυδδ 
γνῶτε δὲ ὄνομα. μέγιφον αὐτίω ἔγσυσὸμ ον 
πᾶσιν αἰβρώποις, δζρ Ὁ ταῖς ξυμφοραῖς μὐὴ 
εἴχειν " πλάςα δὲ σωζκατα χαὶ πόνος “ αἦα- 

λωχέγαι πολέμω,, χαὶ δοούα μιν μεγίφην δὴ ς 

μέσρι τῶϑὲ κεκίηυϑῥην, ' ἧς ἐς ἀΐδιον ζεῖς ἐ-- 
“πιγγϑονϑροις, ξ μὸ χαὶ νεῶ ὑπενδῶμϑρ ποτε 

ς {παντα ὃ πέφυκε χαὶ ἡαοσούα ) ψϑυμὴ 
καταλελείψεται ἤξηνων τε, ὅτι ἔζηνες πλεί- ς 
ζων ᾿ἤρξαρϑυ, χαὶ πολέμοις ῥιελίφοις αὖγ- 

τέοονϑμ, ασο ἧς τε ξυμπανᾷς, ἢ χαϑ' ἑκα-ς 

σοῖς πόλιν πε ἴοις πᾶσιν θὐπορωτατην ἡ μέ-- 
γίφην φκήσαι δι. ἤχαοι ζαᾶτα ὁ νϑρ ἀωρά- 
γελῶν μέμνψαιτ᾽ αἢ, ὁ δὲ δρᾶν τι βαλόνϑμος,, 
χαὴ αὐγὸς ζυλωσφ᾽ εἰ δέ τις μὴ κέκίηται, 
φϑονήσᾳ. Ὁ δὲ μισεῖοϑαι χαὶ λυπηροις ἐς 
εν τω χῆροντι, πᾶσι μϑρ ὑπῆρξε δὲ ὅσοι ἕ- ̓  

Ὁ τερϑι ἑτέρων ἠξίωσδρ ᾿ωρχάν"ὃς τις δγ ὅχὶ 
μεγίφοις “Ὁ δχίφϑονον λαμθαιᾳ ὀρδῶς ξε’- ᾿ 

λδύεται." μῖσος μϑὲ γὸ ἐκ δχιπολὺ αἰπέ- ᾿ 
χά ἡ δ ποραυτίκο, τε λαμασοθτης, οὶ ἐς Ὁ 

᾿ : ἫΝ Ν " ἃ ,ἀ δ» ΄ » Υ΄ “Ὁ Ἶ ΩΝ 
᾿ς Νὴ ἀΐα ἀπ- γεῤὶὸ 'ς σοι ΠΠΠ|πιηᾷ οὐ! “Ὁ ἄπο ἔπειτα δόξα, ἀέίψητος καζα λείπεν. ὑμεῖς 
γαῖ ἐς ες “χα. - : - : Η Ὶ 

ἀᾷ τοπίξίτιας ερῴφνοι νὴ ν δ κα ἔς τε Ὁ μδηον καλὸν ἀσδϑγνόντες, ἐς τε Ὁ 
ΡεΓρεῖαα ἴῃ ροίξογα ρίοτία ςο]οδ τά ἘΕΣ ἐπα νον λλυων αι 

5 ᾿ αὖ 0 “ΐ΄-, ῶ α μκ- 
ἀδ το! παίει. Οὐκ ἄϊτιο νος ρύο- τίκαι ΤῊ σα ΤΟ ΣΝ ἤδη αξουμῷ ἀρὰθ 
(φιοἰοπτορνάοοιις ἐπταχά,ϑς ἀοάοςις Φότεροι κί ἡσοοϑε᾽ χαὶ λοίχεδὸι μιονίοις μι" 
Ρ ΡΝ ξ ὰ ᾽ ' ! 3 72 ὅς δ᾿ ΡΥαίςη 5, ΑἸ δοΥὶ 1 δρίηιο ἄέςσι5 - στε ὀχικηρυχευέοϑε, Αὐτε ἐνδη λοι ἐςε τοῖς 

9 Η ν πὴ ὧν ͵ ες Ρο[ηεοας ἀςάες’ ἀειηήτατε: πα Πα αά δροδοξ λγόγος ἢ αρυνόνϑμοι. "εἷς οἵτινες 
ΤἸλοςἀχηχοπίος ςλἀιισοατογξ πλΐτ- ἴω ΑΣῚ μον κα ψὸ τΟΥ. 

- τόδονποῳ Πρηϊῆοῦάο νοε ργαίεπι "σῈ29 ξυμφορας γν “χὰ μϑ δα ἀὐρονον 
θ᾽ χτάῃ!ς5 ορρυί πη ΝΑ 1 4 ἰπτοῦ οαΞ πούνται, ἐργώω δὲ μαλιςα αγτε θέσιν, ουὐτοῖ ὰ 
Ἰαπηίταϊες ὃζ πιϊἱ πγῦ αβΠις τυ αἱ πγο, ὃς γα συ πγαχιπτὸὲ 115 Γοἰ σφε τα γίατ ΟΠ ηΙ ἡ. 

ι. : ὕω ᾿ 4 

α« Ὑπὸ δῇ Ὁ ὦνδε πολιτῶν 1 Δ συμ-- || τὸ ἧς ταϑὸς τὸ, μνήμων» καταλελείψεται. ζὰ ἢ γωάτων. δι Τὸ δδήφϑονον) τὶ ὄφαζη- 
(ουλδυόντων τὸ ἀτορφγκον. β' Πα-  γ ἄρα δὰ μέσου. 2 Ἠν καὶ γωῦ ὑ- 1 λὸν. ,2 Μῖσος μδὺ ὡρ 1] διαλύεται γὸ ἢ 
ἐἀγεϑε]ώπατᾶοϑι, Ὑ Βλπήδος "κρέϊσ- 
σον 7 ὑπ ἐλπίδα, δ Αγαλωκίναι] 
σὺ κοιγοῦ τὸ γνώτε, ε Ης ἐς αἰδιον] 

σώ ἂμ; καὶ πῆαισωιϑμ. 
πεν δῶ υϑρ ποτε 1 ἐαν ποτε χαὶ ὑποχαλά- ϑανάτῳ,ἢ ἄλλῳ ἀνί, ὡς οἴπινες } 

͵ , 4 ἢ Ψν ’ 

" Καί, ζαὺ- πὶ αἷτγαντ Τῇ ἐπεί, ν 

τὰ ] τρὲς κριταὶ υχποτίϑεται δ᾽ Ὡρα.- 



8 δἔὄμος 

142 ΤῊ ΟΥ̓ΡΙΌΤ 5 ΗἸ 50. 
» "ἡ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν χρατίςοί εἰσι. Τοιαῦ- Α ὃς ρτίαατίπι ὃς ρῃ δ] τὰ ρι απυι- 

τα ο Πεεαρνῆς λέγων »ἐπειρῷτο ΓΝ ἀϑὴ- 

γαίοις τὴς τε ἐπ᾿ αὐτὸν ὀργῆς καρ ,οαλύφν, ἢ 
οπὸ ἢ αϑδόντων δέναν ἐπαγάν “ τίωὺ γνώ- 
μώω. (ὃ δὲ δυμοδία. μϑὺ ζοῖς λόγοις ἀ)ε- 
πείδοντο, αὶ οὔτε ασοὸς «ἄν: λακεέδοιμο- 

νΐοις ἔτι ἔπεμπον, ἔς τε τὸν πόλεμον μᾶλ: 
λοι ὥρμζωυτο: δία, δὲ ζοις παϑημασιν ἐλὺ- 

ποιοῦτο " ὁ »ϑὲ "πένης, ὅτι αἰπ᾿ ἐλοιοσύγων 

ὁρκιθίυϑμος, ἐξέρητο χαὶ ζυτῳν "Ὁ δὲ δὺ- 
γατοὶ, Κα λοὶ κτήματα χτὶ τίω χώραν οἰκο- 

δὸμίαις τε ὁ πολυτελέσι καιζα σκδυαῖς ἀ:- 
πολωλεχότες" Ὁ δὲ μέγιφον, πόλεμόν αὐτ᾽ 

εἰρξευης ἔχοντες. οὐ ψϑύτοι τσφότερόν τε (ἢ 
ξύμπϑρωτες ἐπαύσόμτο ἐν ὀργὴ ἔχοντες 

αὐτὸν ωρὶν ἐξημίωσὸρ χρήμασιν. ὕφερον 

δ σὐἶϑις οὐ πολλῷ (δαῦν φιλᾷ διμιλος 

ποιᾷν)ςρατηο»ν εἵλοντο, ἡ πάντα ζὰ φὡρύ- 

κατα ἐπετοεψον ὧν μϑὲ αἰξὶ ζῷ οἰκεῖα, 

ἕκαςος ἤλγή, ἀμιξλύτερϑι ἤδη ὄγτες, ὧν δὲ 

Β 

ἡὶ ξυκιπασα πόλις “ πσδόσεδειτο, πλείτου Ο 

ἀξιον νομίζοντες τῇ. ὅσον τε ὙΣ χθόνον 

“«ρούςη τῆς πόλεως οἷν τὴ! εἰρζωών, μετδίως 

ἐξηγεῖτο, χαὶ ἀσφαλαῖς διεφύλαξεν αὐ- 

πίω) καὶ ἔμεν ἐχ᾽ ἐχείνου μεγίφη" ἐπειδὺ-- 

τεῦ πόλεμος κατέςη, ὁ δὲῦ φαίνεται χαὶ -» 

Ὅυτῳ ασδογνγοις  τίωὺ δευία μῳ. ἐπεξίω δὲ 

δυο ἔτη, χαὶ ἐξ μᾶδας" χαὴ ὅη εἰπέθου-- 

γεν, ᾿ ἐχιπλέον ἔτι ἐγγω θη " κἡὶ πσοόνοια 
αὐτῷ αὶ ἐς (ἢ) πόλεμον. ὁ μϑὲ "Ὁ, ἡσωχα- 
ζογζᾳς τε χαὶ τὸ ταῦ τίχϑν ϑεραιπεύογζᾷς, καὶ 
Ὡρχζω 'μὴ Ἐχεκτωρδβοις εἰν τῷ πολέ- 
μώ, μι» δὲ πῇ πὸλ κινδχω δυογζᾳς, ἔφη πε- 
ελέσεαι. οἱ ζωῦτά τε πόμτα ἐς τοἰγαντίον 
ἔωραξαν,ὼ ἄρα ἔξω ΤΙ πολέμου δοκοιεωῦτα 

εἰ), Ως ἰδίας φιλοτιμίας, ἡ ἴδὶα, κέρδη, 

κοικῶς ἔς τε σφας αὔζροις ὼ τοῖς ξυμμαΐοις 

ἐπολίπτευσὸμ"" ἃ καορ)ουνϑμα, μϑὲ,᾿ “οἷς 
ἰδιώταις “μὴ χαὴ ὠφέλφα, μᾶλλον ζωώ- 
"σφαλένγτα ἢ, τῇ πόλ ἐς (δ πόλεμον βιλά 

Τὸ) τἄτορ, πες; ἱπῃρεσ ἀσααίγογοης ἴῃ 

(», καϑίσατο. αἴτίον οἡ᾽ Ζεῦ, ὅτι ἐκεῖνος Ζ δὺ- Ἑ 
ναγὸὲς ὧν πωΐτε ἀξιώματι χα τὴ γνώμῃ, 

ταὶ. Ταϊδυς Ροχίοϊος ἀϊξεῖς τοητὰ- 
υὐΐταπι πχϊτίραγο τη (δ σοι τορτα τ 
Ατδεπίεμπῆιπι ἰγαῖ» τὰ πὴ αἰ ΠΟ 5 
ἃ ργα εηχίθιις πα] 5 αθάπςεζε. (αἱ 
ΡΠ οὲ χυ άςπι ἀσφαϊοπογαῃτνηα] 
Μίψιυις αι ῤ] 5 δά 1 ασεάἀα πιοηΐος 
τλ τις Ἰεσατίς, ἱπηροηῆας ἱποιδας- 
το ἴῃ ΟΠ] μην: ρυϊσατίιαι τατῆςῃ οὰ- 
ἰατηίτατες πργὲ ἐεσοθαπτ : κ ρ].θ5, ξίνου Ἅ1|- 
αυΐα 4υᾶςτοπιος μαδεθατ ἔμουϊτα- δοιρης ἠοαϊτατίς 
τος» ΟΧΗΔυσΙ  ἄταγ : γος ογο8» αιϊὸ ἃ ΒυιΡ. δάπνίηϊουΐα 
οχί πα ἴπ ἀβτῖς ρχράϊα ν]]Πά((ιῖὲ τα ἐκ ΕΥν' Ὁἢ 
(πηρτυοίὲ τηαρηϊβοέᾳας αἀῆςα- ἈΦ τ. Ρο- 
τὰ Δι ογαητ» ΡΓῸ Ρᾷσε τηαχὶ- Ἡξ τν ἀκούλυ: 
ΤῊΠῚ οὔπηος δε] πὶ Βα οητοβ, απ ομας εἶν δι 10 
ΝΎεες Ρυίτ5 ἱπ ἀρ ημδτίο ΠῚ ΑΔ ΠῚ τὰῖπὶ ὃς Πιπιρτυο- 
βεογεθαηῦ, ροἤιοζο, φιὰπι απ ΡΟ: 
σαπία ἡγυξαγαπε: γαγις ποὴ 
τλθΐτο Ροϊ [4 χαοά ἔλσεῖς νυΠρι5 7» οποπίυπν ρτας 
ἁπγατγάμπςοπι ἀο]ορογῶξ,, ΟΠΥΠΙΕΓᾺ τ οιῇ ἘΔ, 
Εἰ ΓΟΓ ΠῚ} ῬΟΓΠΊΝΠῸ ΔΓ ΙΕΥΙΟ » ἢ αι, χυὸᾳ ΒεΙ]απὶ ρτὸ 
εἰ [τἀπὶ Πα ας νίσοπι ἀοϊςητος, Ρ5ες οι "4 
96 ἰαδειγᾶ τοὶ ἐλ] Ατὶς δἰ οϑ Ιοτί ἐν φωά ρίρεζας 
ἴλη ΔΠ]Π1Ο ΟΥΑΙ; τὰ Πη  ἰΐς σα δὰ ὀμεν ον. «1ε γα 
Το ρα ] σαπιρεδαδαηι Ιοηρὲ ο- "’ κη’φ!}». χηαβῖ 
πυηίιηι ρα ἀπο ΠΠπηιηγ ἐμά ςα- 
δαης. Ουλπάϊι οηΐπὶ γορα δ] σαν ἔς, ογπςς, 

ἔς (ρο]οδς ἃ- 
ποϊ(οξλητι δὲ αυοάς 
πηαχιπηΐ ογὰς (,4 

αἱ πυτπ. θὲ], στὸ 

ηηρέηρε ἐδ πὲν᾿ 

δὲ μυέγιφον πόλεμον. 

Ργαξα ἰῃ ρασο,πχοἀεγατὸ ἐαπ Δ ά- δ΄ Οὐπιπὰ φογαπεῦς 
πὶ ἔγααίτ, ἰητορ τὸ τατατας οἴγαπι 4148 ἀοἴοτ, φαξ 
ΡΠΠτηγατη το  ἀ! ἀἰτ: Πατόψας ροῖς- 
ἐλ θΕ]Ιο , εἰμι γίγος (τ Πα οἴ) 
Ῥγσα  ἀΐτ, (σαῖς ρΟ ΓΈ οὐδίτυιτι ργο: κὰν κά ἐὰ ματα 
υἱάοητία ἴῃ ΒΟ] απ τ ἄπος ἐπι Ρ ἠαοτυπν νηϊμοτία 
60 Πιοῖο ἅΠΠ05 8ὲ ἀϊπη! ἀϊατ νὐχίτ) οἰσῖτας ἱηάίρεθας, 
νΕΪ πηαρὶς σορηίτα εξ, Ἰ͵ΔΠι ἰ5 ἀϊος "Ἀλρα, τ ἐρτραν 
θα ἴτᾷ ἀσπχιηι νἱδξογο οαίιγος ἢ διεγάγοηζατι 
611 αὐ ποοητ, τοπὰ πιο οια- 

ςοπεορεγαῖ, τὸς 
ταπον ἤιθυς εἴ- 

δ 6Π]05»η 64; οἰαϊτατῷ ἴῃ ρεχι συ! γο- 
σατξτ.}} νοτὸ μας οπτηΐα ἃ οὔττγα- 
Τἴο ὁρογῦτ, ὃ σσέογα πα οχίγα δεῖς 
Ἰᾶ εἴϊε ν!ἀεἰσάτυτ εχ (αι αι; ἀπὶ- 
δίτίομς ατα; ργίπματο ιαίξα;, ἐπ {ἃ 
(οοἰογάπγα; Ρεγηϊοϊ αάἀμηίη Ἔγα- 

- Ν πογάτ: μα ἢ ργοίρεγὲ σοΠ Πρηυ ζα 
. Β " ἑϊποία ρυϊπατίς Πουηϊπίδιις ὃ ἤσηο . . . ς ᾿ ἢ τἰβοα Ροτίμς ξιἰῆοητ: ααππὶ νογὸ τς ηἰρξΠείτος 

ἱπηργοίρεγὲ σοῇου Πτρρογη οἱ οἱἃ ἰπ᾿ ἐεάδγοπε, οἰιίτας 
δε απ τορι] σα ἐχτίτογιης, (- τὶ 34 Βος Βειίαπι : : ᾧ Ν ἡ, Ροζηϊςϊοίἃ εγδητ, ἴπι5 τοὶ σαι ἔτ χαδά ιαπὶ {ΠῸ ἢ 
ΡΟ] οτος ἀἰρηίτατο ἀῦχας σομῇ]ο, 

α Ἐπ᾿ αὐτὸν Ἰχατ᾽ ἀυτῆ, β' τίω 
γώμέω Ἰ τὲν σκοπὸν ἐκείνων. γ Οὐδὲ 
διωαπὶ 1 οἱ τῷ πλούτω δωνάμδμοι. 
δ᾽ Προσεδεῖτ] χρείαν ὄχι. ε τίω δύ- 
γάμεγ ] τίω) ἰμευὶ τῇ πολέμου, ζ΄ Ἐπι- 

πλέον ἔτι 1 μεπὸὰ τὸ κατατῆναι τὲν πέλε-- 
μον. ἢ Ἠφοθνοια ἀυτᾷ Ἰὴ χεόγνωσις. 
ῬΑ καπρϑουμδμα] εἰς τέλος ἐρχόμϑμα. 
͵ Τοῖς ἰδιώταις Ἴ ἰδγώτας χαλὲὶ ζι 
ῥήτεραρ, καὶ ὍΟιᾷ δημαγργριᾷ,γ οὐχ ὅτι 

αὐτιϊφτολίω Τἢ κοινοῦ χαὶ τὴς πόλεως ὄ : , δ’. ἴρηκα. Σφαλέγης δὲ] αἰνίἤἥἷτα ἃ 
κατα Ὧν Αλαζια δ 

ὦ ὡμυδν:..ν. υῶν 

» “4 ἀμ 

ἩΛΟῊ πῆρ ᾿ ΘῈ τὸ 
δι ὦταί εἰσ χῇ" τὴ ἀληϑὲς, αλλ ὡς ἡσοὺς Ἵ 

πα νοερῶν μα 

ΟΡ [4 αυϊᾳυς 
ἀαπιπᾶ Ρυματί πιο, : 

ἢ 
᾿ 

Γ 

β 
Ἂ 

Ε' 



ἐΉΒΕκΚ ξένη δῦ ὁ 
, ξερεξαπία Ῥγοσα!ἀπδίο ᾿πεοσία: 
Ῥτας. οἵοις» 1 οἴὲ. τηαϊττα ἀϊῃ οΠ. 
εομτιῆθθας ἢ πες πηᾶρὶς 1Π] δ σο- 
ταίτεπη ἀυλπι ἀπο ργαθοθαζ, 
ΝΥες επίπι δάερτις ΡοΓ ΠΠ εἴτα ρο-. 
τοητίαπ » αἰ. «ὦ νοϊμρταξοπὶ 

" ᾿ 1 ὁ φιάϊοοναι φυὶ ΘΟ αοάτα,, ὁ {54 γηάς πιοιίογοῖ 
οὗ ἀϊηίτατεπι τὰ ἰγάϊρηατο πη ἐ σαι δυτῃοσίξαῖς 

«υηᾷς αἰάμα ἰδ ςρῃεγαίσοθατι (ϑαιοτίος ἰτάσμις ἐπ- 
[- ο ᾿ . . Φ 
βοηξέ. ; το] ροθας το5 “υϊρρίαῃι ἱπτοπηρο- 

Πιαὸ ξογοοϊτόγαας σομᾶτε5, σγατίο: ἡρεύῥβε., τρξᾶς ἡ ἐβὰ 
Σ μεβ εν οαν- Ὀΐδ ΔΟΙΙΠπ ΠΑ ἀοτεγγορατ: ἀστεῖος 
πὸ αυιάοπι, φεί, αὐ το ἔου πη αηῖοδ.» Γυσίι5 δά Η48- 
ἀρενονος «υΐ εἴχην οτίσοθατ, Πλομίφας ἢ νερὸ 
ἐπγ. δαη φιέτπ- 01. 

κετρτ, ἴῃ ἰρτεϊοπί: αι δο πη; Ρορε]αγὶς [ἴᾶτος, τε Δυτοη 
4 Τῤκεγά. φμρπη Τρία» Ῥοχος ρυἠ γα Ύ σΠη νΊΓΌΠῚ ῬΥΠῚ 
τ ἐεβηρήψνι εἰραῖαβ οὐατ; ἸΝαπαχ 48ὶ {πςξοῆς- 

Π7. . ᾿ 
ταί τὰ πτ» 41 Ροτέι5 ἰητοῦ ἔς ρᾶΓο5 

τς δι αίπ᾿ ρορὰ ξογοπτν Ρχϊπγα πῇ ααίψας ἰο συμ 
ἕῃὩὡ δ μά αβεξίαλητοθ, “44 ἀοπγυϊςεπ πηι νὸ 
τοὺ ἢ λονκεν ἱαρελέιθας ρσραϊαηι (ς σοπίιοῖτο- 

ἰὰ Ο"οά ορβέ τα ταπτΠοροτίίς γοϊαχατίς: ν ἢ ἀς διιην 
τοροτς ἐΓᾺΣ Εἰ θὰ τγμἶτὰ (να ἴῃ’ πηᾶσπα οἰμΐτατο) . Εἰ Ρεσοάτυπι εο- ὁ ἘΡὴΝ ἢ ἧς νὰ 
τὐπι χὰ ητιος ργο [8111 ν ογὸ {Ξππ4.ῳ ρεσεαγιηητ αὸά ἴῃ 
οἰ (ςεδάτατ, θεά, ᾿ς ΠΠ παι! σαπογαίτ, ππασηϊπι Γ᾽ ζω 
1 εδειποτγ αὐὰαι. ᾿ ε "δι Ἰ 
αδά ἢ αυΐ ηἶε. ΡΤ α ἀοητία Βἀρίτίιιπη 9 ΠΟ. ἔᾶπ 
ἐμ αν ΤᾺ εἴ Ῥχορτοῦ τος δἀπξγίις πος ἰογαης 
τὸ γήἤΐως ρτοξοξϊί 5 ὝΡΗ ν Ἶ 
ποὴ ἸηϊειΠρέιες; 1 ΠῚ ῬΓΟΡΤΟΓ οος 8] ταϊογαηῖ, 
ροτίμᾶς ἀς ργίπ. ΟΠ ῬΥΟ ρἠοίξητος ἢἰβ πὸ5 Πηϊῖτο- 
εἴρᾶτα ρορυὶ β- δαηΐξ, ΝΝατα ἄστα; ἀδητὲ ἡππαΐςοπὶ 
ΒΡᾺ Ἐδιοεα τοὶ Ῥοστα απεγυυτυχας ογίηγίη : 
ἀιάδετιιπτ,άσπνααι δ 5.4ς ρἐϊηςέρατα ἐξοπιεπἀπητ,α- 
᾿ξείαπι ἀοπιὶ ἰηζοῦ πὴ] ροίξοα ἐχοχοίτυβ εοπ μαῖα: 
Ζετηπγείτυαεῖ [{ὲ, ν ἱ φρεσὶ : 
Ἔς αὐτοπὶ ἀρυά Τ{π|. Ἐ-ς ἀατοπη ἀραά 510 Ἐπὶ ίη- 
5,ς. (᾽ε. 5.4. ὁ.κα ἔς ἰοίεοῦ βείζα »αἰίθηϊς ἀρράγατα ἃ- 
ἥη τὸ βορῃ αρορες ον ἐς ; ἰοδαῤγοίάανν ταϊ το; διιτη οἰ ας πηδίους ρᾶῖτεν ὅς 
κκὶ κά φασι ῥγος ἰΠ{ΓᾺ γΎθοηὶ ἰάμη (οἀϊτίοπς αδο- 
“1. ΡΣ γαιιῖο9. ΤἈΠΊΘΗ τΥο5 ηπο5 Γοίτίτε- 

ξ [Π] ᾿ Η Φ Ἧ 

ορεφμί,ζλ θεοῖς ΓΙῸ δι ρ ἠοτίδυι μοίξίδιις, ὃέ δίοιι- 
ἜΒΑ, “κάνελινῃ 15 Δ ἢ ο5 Δἀϊαξεὶς γονθρυσὴ οἴἰδαν 
πὴ »Ὦ Δορίοσιι, 45ὲ ἀείεεογαης Ὁ ΠΔΟΧ 
᾿ Ῥρνως οὶ ἑκα ϊεῆ Ἔτίατη. ΟΥγο» ἀάαπι οβῖες εΥ Ραγαῦ: 
ἐγ ἐᾷ ρεε- ᾿- ἰδ δᾷ ςοἰλῇοῃ, μ ΤοΠοΝ ἐ ἤιροῖς Βως,, ροςαμίᾳ: δά, οἰλῇςην, ΡεΙο 

ἐχ αυΐδις εἰυἴτα- ὅ ὴ ΨΡΗ 
᾿ ἐξα τρῇς Ρεϊδρου {ρου αοειηπε: ἡμτὰπη ἐρῇ ρσίπατϑ 
᾿-" Πιςὲ θοΠο προς. (8. ἀμοογά ς᾽ σΟἸ ἢ ἀοίεόος, 
ἀρογίοτεπ ἔοτα 

ῥεξυϊδετες ζώει, τθῆτε ἢ Αἄεο (υρροάϊτα δος Ρο- 
ἅπευπι ἐπαλξέο - Υ) ς} ἀπτρς ρές ρα κέογατ.» ὃ 48]- 

ἥν δεῖ ὦ ξνοα. ἀρ ῃγ ξγρλὶς, ἀπὸ τἀ, τορξοπάμην. βογεε (ὡρέγβυϊς 
Αγ 7 εἰ φυϊ- τῇ 60 ὍςΗο ὉὉΡ οορομαςηῆθι,, 
α5γ) ἐ. αὐ τς γεν 

ἐπ 1 Ὸ ΟΣ 
Ὑ 

τ τ σεγους οὶ ταν ὃν «Δ 

Ρϑημοηῆθα» ἀδτα.- Νοαις ῥχΐαδ. 

ψ 
Ὁ χρημάτων τε Δα, φαναίς" ἀδωρότατος γεὶ 

νόυϑρορ; ζαυτεῖγὲ Ὁ σλιῆϑος ἐλδυθέρως; χὶ 
δον ἶϑο γα δὰ. Οὐ ἤγετο μῖλλον αὐ αὐδῦ ἢ αὐτὸς ἡγὸ 

Ὡ] οἱ δ μωὐ, κέωμϑμος δὲ οὐ “ὐδεσηκόλ 
στῶν πίωῦ δοέμαμμιν, (δὲς ἡδυογζευ τι λέ» 
δλλ᾽ ἔχων ἐπ᾿ αἀξιωσᾷ χϑὶ ποξϑς ὀργά; 
ἀὐτειπτεῖν.. ὅποτε αρἑῦ αἰαϑοιηθ τί ἀδῥιὰ 
τἰδὰ χα οϑν Α ὑξρά ϑειρσοιῶτας, Χέγων 

πὰ σὰ πὰ ἢ ᾿ ͵ κουτεσλϑοσεν ὅΧ) Ὁ φοξᾳοϑαν" καὶ δὲδιό- 

Β ὅς αὐ ὠλόγως, αἰδικαϑέφη πάλιν ὕχὶ τὰ 
θαρσεῖν. ἐγίγνετ τε λόγω δὲ; δυῥίοχῷ ᾧᾧ- 
ἴα, ἔργῳ δὲ; πὸ τῷ ποεόέτου αἰϑρὸς ξἰρ! 
χή. (Ὁ δὲ ὕξερον, σοι ἐὐζὶ μᾶλλον πσοϑὲ 
δλλήλοις ὀντεῷ, χϑὴ ὀρελόνϑμοι τῷ προϑτος. 
ἑκα φὸς γίγγεοϑει!, ἐτξαΐπονι» χα ἡδονὰς ᾧᾷ 

δήμῳ χαὶ πράγματα εἰγδιδόναι. δξ ὡΣ 

διά τε πολλαὶ ὡς ὧν μεγάλη πόλφ ἡ ὋρΞ 
λίω ἐλούσῃ, ἡμδοτήθη, ψαὶ ὃ ἐξ σικελίαν 
πλοιξ' ὃς οὐ γοσόῦτον γνώμης ἢ μοίρτημμιοὲ 

) αὔϑϑς οὗς ἐπηεόθμ, “ ὅσὸν (ὃ ἐκπέμΞ 
ἅδοντες,οὐ ζῷ ασοϑσίρορ οὶ" “οἷς οἰηδ υϑμοι 
Ἐχεγιϑώσχοντες, δου εὶ χα (ἰδίας αἰ 4: 

Φορας τύξς τῆς τῷ δυμιοὺ πδοξασίας, οἱ τέ 
ἐ ὧν τῷ φρατοπέδω ἀμθλύτερᾳ ἐπόϊοιων 
χϑὶ τὸ αὐθὶ τίωὐ πόλιν προξτον ὧν δοαλή- 
λοις ἐταροίηθησθμ. στφφαλέντεξ δ) ὧν σι--, 
χελία δή τε πο Βοισκθυῆ χαὶ κϑ γναδτικοῦ 

τῷ" πλέον! μορίῳ, χαὶ χτ' τίω πόλιν ἤδῃ οὖ 

φασί ὄντες, δοιῴς τὸλα μδμ ἔτη ἀλτεῖ χὸῦ 
Ὁ «ἷς τε πσδότερον “ὑπο ὐῤχοὺσὶ " πολέ- 

τ᾿ ίοις, χϑὴ τοῖς σὸ σιχελίας ἡ μετ᾽ αὐτῶν; 

καὶ δμ ξυμμαχων' ἔτι τοῖς πλέοσιν ἰῷε-, 
φηχόσι ̓ Κυρῷ τῇ ὑξερον" βασιλέως πεὶιδὲ 

᾿πϑλελθονδῥῳ, ὃς πϑρεῖχε γοήματα πε: 
Δλοποννησίοις ἐς Ὁ γωστίχϑν: ᾧ αὶ πσδότερον 
“ὠὐέδοξ ἢ ὐὶ ἐν σξίσι κτλ ἰδίας δχᾳ-: 
φορας αὐδεπέσόντες ἐστρ αι λησθρ.᾿ τοσοῦτον 
τῷ Περιχλ ἐπίβίοσδυσε τότε ξώφ᾽ ὧν αὐ. 
τὸς ὡροέγνωμὴ πανυ αὐ ῥά δίως ὐδοἡμέως, 
ἢ πόλὴ ἢ πέλοποννησίων αὐ τῳ πολέμῳ: 

Εν Χ 

ἅ Αδορέπεηρἀλωρόκηρβος. 6 Ὑπ} 
ἔρει ϑαρτοιῦτας Ἰάλολοος 7 τοροίἥ οντα:. 

᾿ ἤ ζ γΩΥ 
ὅς λεργάνοις χέγᾳς τι 75 μέτεκα χέσαν- 
πυρὸς συμμκάρζαν ἀ ϑίωυάίοις, συφφκου-. 
ῥίοις δίᾳφερόμδροι, δὲ Οσον οἱ ἐκ-᾿ 
πήέμγψαιτες 1 ἀϑίκωχίων οἱ φροὔχοντεξ." 

- 
- - 

κελίαν. 

«ε΄ 

εἰ Τοῖς οἰμορδῥοις Ἵ ορ υϑεϊδν εἰς. σις 
ζ Ἐντῳῷ φςραππΐδῳ] τῷ στ-- 

ΟἽ κεχίπῷ ἢ Τολξμίσι ς] τοῖς λακεδά μο-: 
ίσες τον δ᾽ Μετ᾿ αὐτῶν] ΔᾺΡ λακιδαΐ- 
ἱμονίων. “4 “Ἐπ᾿ πῆς πλείοσιν Ἰαῤτεῖ χόν 
δηλονότι, Κ Βασίλέως 514,8] βάσι-- 
λέως, λέγφ τῷ Δαῤείν υἱ Αρτάξέρξου, 

οὗ τινος Κύρε καὶ ὁ Ξενοφών ταὶ αἴαξα.-: 
σής ἔγραψι. λα Προσηλν οἰϑδῥῳ] τοῖς λά: 
Καδαιμονίοις δηλονότι. μ' Ἐνέδοσωω 

᾿ἐμωχακίοϑησαν. ν᾿ Ὑοσοῦτον Ἰφρόγησεω 
δηλογότι.. ξ Αφ' ὧν αὐτὸς σὠὐεγῶ} 

ἐφ᾽ ὧν ρα γκαΐτων ; ὥςτε μυύτεζδ' γέ 
πολεμῆσαι, μήτε. εἰς σικκλ αῦ γέσψω 

γ 
ὡ-.-.....» 



δ᾽ αἰππί- 

[Ὁ 

ὍΝ [διαί πο- 

λ 

2 αὶ ἰδία-- 

πρλαχις 

ὙῚ ΤΗνοΥ ΙἘ9. ΗΠ 97. 
{οὶ ὃ λακεδαιμέμοι ᾧ οἱ ξυμμιαρρι αὐ- Ἀ 4 ἀροἀτπιοπῖϊ ἀατοπὶ ἐοοήσατὶ 

τῷ ϑεροὲς ἐςρατευσὸμ ν γάυ σῖν ἑκατὸν ἐς ζώ- 

χυνϑον τίωυ γῆσον., ὃ χεῖται '"αὐτίπειροις ὅλ 

δὸς" εἰσὶ δὲ ἀ ἌΡ: ἐκ πελὺποινήσου ἐ- 

ποιχοι, σὶ κυύξαθρκῃ ξειυεμαχοιευ; ἐπε- 

πλέον ὃ ἡ λαικεδαιμονίων χίλιοι ὁπλι τα), αὶ 

Κιηῆμος ασαρτιάτης γαθαυρηρε: οὐἰποξαντες 

δὲἐς Ὁ ἡ, ἐδυίωσὸμ ζαὶ πολλω. " ΣΝ 

ΕἼ ἰξωνεγώρριων, ἀπέπρδ. ᾧ ἐπ’ οἴκου. ον Ω 

εἰυτεῖ ὅκεϑις τελδυτῶντος., Αδιςτος κορλγεὶ 

ϑιος, καὶ λαικεδιαμμιονίων ωρέσξ 4, Ανήξατος, Β 

ἢ ΝΝικόλᾷος, καὶ ΠΙρᾳ τόδε μος, καὶ Τεγεάς 

τὴς Τιμαοῦρας χα Α ἰργεῖος Γὴ δια; Π-- 

λις,πορθυὀμμοι ἐς τί ασιαν ὡς βασιλέα, 
εἰῆτως “είσφαν αὐτὸν ἡβμσατατα, “ϑρέχῳ 

χα ̓ξυμιπολεμεῦ, «ἰφικψϑνται ωξ Σ τρυλχῆν 

ποῦϑτον ηὲν Τηρέω ἐς θραίχον, βουλέυϑυοι; 

παῖσαι τε αὐὴϊὸν, εἰ δυο αι νη, κετας ντο τὴς 

αἰϑηναίων. ξυμμαχίας »«ρατεῦσοω Ἐχὶ πίκὸ 

ποτίδαγαν, δ᾽ ἡ μὐφράπευμα Τῇ αἰϑίουαίων 

πολιομκοῦν: κα) ποεῦσοι βονχῦν τε αὐδο)ς,κὼ 

ἡαρώ ρμμζωυτο, δὲ ἐκείνα πορξυϑῆναι πεέραϊ 
τῷ ἐλληασόντου ὡς Φευρνάχην (ἢ Φαρ"ας: 

ξαζου,ὃς ἀύξες ἔμελλεν ὡς βασιλέα «αὐα.- 

πέμαψν. οϑα τυχόντες δὲ αἰϑζουαϊων ὡρέ-- 

σξάς, Λέωρλος ὁ Καλλικαχου νιοὶ Α- 

Αεινιάδης ὁ Φιλήμμεονος. απ ραὶ τω Σιτἄλ-- 

κῇ., πείθουσι. (ὃ Σαδόχον." ὦ» γολγονγές 
νον. ἃ ϑέωυαῆον,, Σιτάλκου εὸν,, ζδυν αἰδραρ: 

ἐϊχφείσαι σφίσιν ὅ σπωξ μα! λξ δυο είτε ὃ ὡς: 

ἜΥΎοΣ οὔτι ΑἸ ἤριις Τοοἰοτα- ππθηφλ 

Ο τπι, Πηγάϊαις σπὴ σορίϊς εὔδαπι ὦ 

οὐ άς πὶ αἰΐατο» οξητασι οαπὰ ἡδυϊς- 
Ὅτι ἂς πλεῖ θιι5. τα!!]ς,. Οπολο 
δρασζίαϊα Παθαυοῆο » ργοξεξε ἰππε 
ἴῃ Ζασγβῖθασα ἐμ ]Δ πὴ» πα: εγε-: 
βίοης ΕΠάϊς ἰαςοῦ, Ας πογαπι ηαὶ 
{πη οχ Ῥεοροιημοίο ςο]ΟΠ Δ ΠῚ» 
Αἰποπιόηῆθας θ6Π} ΠΟ οἰαπι, Ερτος 
ἄχος ἢ τουγα πη, ππαΐτα ΠΟΙ του 
ορογσητις ὃς αυσπι ἢἴο» δά ἀς ἀϊ- 
τἰοποσ ΠΣ Ῥοϊΐης σοπηρε]]ετο, 
ἀογηπηι ἔς τοςορεγᾶς. Εαάεπι ἴλη ἘΠῚ 
οχυγεπια αἰῖατε, Αὐήαυς Οοση- Ὁ . .  .. 
τίς, (οοἀαπιοπίοχάπηαας 1ς» ἀ 
σοτὶ» Αποχ ας » ΝΙςοΪδα5.» ῬΊατου. τς 
ἀοσαδ, ἃς ΤΊΠηΑρΌΓΑς, Ῥερξαϊοῃ νι οὐχνὰ 
δὲ πιὸ πομλίης Ρο]ς Αὐρίσμβ »ἴτεῦς ἜΝ 
δαύοιτος δά γέροπα ἴῃ Αἤδπιν» ἢ- 
συα. τατος Ῥομπαάογοητ. {Π| γε ὑμῦ 
Ῥοραπίδηχ ἄλγοῖ »Βε ίψας (οοἰοτα- ᾿ 
τοῦ ἐπιγο δά! γα τ ρσῖας ἰῃ ΤΉτγα- 
οἷα δἰταί σον Ὑ οτος βρη, γοϊοητος; ΝΕ 
ἢ ροῇεμτ» αν ἰπάμοοζε αἀ φοτη- 
πυὐταινάλπι οπὶ ἱρῇς αἰιαπι παδο: 

.- 

1111: 

“( . τη: 

ἜῚ τὶ ὙΡῚ 

τὰς δ νώμα 

Ῥοιίἀδλη,» υιδπὶ οΧεγοίτις Ατῆὲς οτος 
πἰοηἤαπὶ οδεάογοι." Πύπιαιιο ρον α. τ ῦος 
ΓΟΡΉΘΠῚ δέτα σα 1τογ ἴῃ ρτοίπη,ς ΣΙ τρβὶ ἢ Σ 

τγδιῆτανί ἩςΠείροηταῃν αά ΡΒα-. 65“. 
τε ονξ λοοηλ ῬΠαγπασαΖὶ  ιωηκ(λίχασι. τ ἘΣ μα; 

οὐδητ δα τοροπὶ ἀσδαοεηά!) ἑοτὲ 
ἰερατὶ Αὐποηίοηίος αμην ἀρὰ γ᾿ πϑι ἀμάν" 
ταῖςοπι οἴἴξης», 1 δατοθας ΘΑ Π πγα:᾿ βδδη πον. 

ΑΝ, 

παίων Ἰὰτὰ 

ὑκυκών τὰν 

ἣν ἃ τλῆ ὑμᾶς Α! 

οἷλὶ » ὅζ, Απχοηίλάος ΡΕΙοπτοηΐς 
Πίϊας,, Τααίοταμε. ϑαάοςο διτταί 
Μιο, αὶ ἔλξιας. ἐτας Ατβεηίοπῆθ, Ὁ 
᾿γαρῆς ΠΟ πτογείρεγεῦ, "Ως οἰαί- ὁ ἐξ πα γὴ 

τ 

βασιλέα,, ὅ πίρυ κα ἐχεί,ου πολιν Ὁ ψμέφας. Ὁ τατοτὶ εἶὰς »Ῥὲγ ἀαάπι, αά τεὲρ ἐξ ἤτον 
᾿ ἣ ἀν μὐδοι ΚΌΡΟΝ -- 

βλέψαι ὁ δὲ; πεικϑεὶς, πεορθυοἀϑμοὶς τνώρνς, ἀπρια Αναν ϑιαιρίν αν ̓ὐς Π1ος πὸ Ἢ βρὲ 
ΤΕητ, 15 αὐ ἘΠ ῬΌΓΠΙΑ 8 γ᾽ ἀπ τεῖ ἐμάν 

εὐδοις οἱ οἱ τῆς φφις θη δ πλόον, ἔτ: Ἰϊαιος σαν Ἵν σατο ὃς Απιοπία᾽ ς΄ ἌΝ 
“μέλλον (ὸ ἑλλιίασοντον: «ραιωσάν, φρὶν ̓ ἀοιοος τ4ηλ ΤἩταδίατλ ἐπχδίοςαη-ἢ ἡ ο ϑήκονοὶ 
ἐξοαμννξυλλάριζξαι, ὀὐλῥίς ξυμπέρεοψα. τεαυλην, παιίοαν΄ σοηξεηἀογεηῦ, ς΄. 6. 
κζ' ̓ λεωρχουᾷ Αμμεινια ἰδοὺ: ὰ ἐχόλδν." Βοἰϊοίροπτιαι τγαπΠτυσί, σογπργος, δεων ΚΣ Ν 

Ἀση ἴεν ἰμ Πῆταας Ἠς ἀατΊ, ἘΡΟΝΟ “π πολαιοοι 
σεν ἐκείνοις κα ϑαδλῴαι. "οἶδ, λα ὀιτέρ,ἐκό. ἀἰτος οι Αἰβεβᾶς ρούταπεγιίητ,. ᾿ς. ἐδήυφαι 
μισὸψ ἐς (αὶ ἀϑένας «αὐφικουϑμων ὃ αὐῶμ, γιὸ “Ῥεπιςητῇ εἰ, ψε :Ατῆ ες: μὸ δος ὀνμας 
δείσλμτες οἱ αὐϑίυαο Αξιφέα, μή) αὐ:-- 
᾿ς σφαῇ ἔτι πλέω: κα κουργῆ ϑ{ϑφυγων; 

ὅτι χαὶ 3 τούτων τῆς ποτιδοίας χαὴἢ 
Ἷ ἤρικόσε ὭΣ ἐφ πεηξαι,. : 

ΔΩ 

ὩΣ Ε " 

με ηνώτ ἀϑνν τορατην τρλδρ. ἀμῷ Ὑρενοονν 
δας [η΄ Ἰρίος βυγαβαγοτοῦ, ἢ ὁπδῇ( - ἐρῷ ἔς ἐἰϑυρ 
(ει, φιοηγ δῆτοα οπηπίιπι {πα ἃ- ῬΘ15Ν 
-ρια Ροτίάααῃι ὃὲ ΤἬγαροίδαν ἀςοίς ΣΕ. 
ἀσαπραυδονοαι βαϊξε σοηδεδας....... ἘΈΡΣ  ΎΡ, 

΄ 5 

ὃ οὶ κὰν Ἰρσον Ν᾽ γ ἐν Αὐπτὸ ΣΝ 58. 

ὅδ εἰ. ζακιώϑιοι. β καὶ Σέγεῖος, 
͵δία πωλάίκις ̓γάφεται ἰδ φ»Πόλιςιὔ γο5. 
μα κύρκογ, αἴϑυ τῆ κοινοῦ, οἱ πὰρ ἄργι!ον 

ἡ ἐἰγραφέντα.. 

᾿. “Καὶ ἐπειδὴ οὐ, ξωωεχάροιω. ΡΝ ᾿ φίλοιδῇ ἀδηνϊοῖε,. 
“δ᾽. Τίω ἐκείγον πόλιν πὲ: ᾿φρέσβεις ἥ αἰ ϑίωαίων:. ϑυτϑ ΟΝ 

“μέρος ὅσον ἀπὸ, μέρους αὐῆ. εἰ δὲ]. “ἕὰ 1 τὴν κοδάνϑιον. ,). ἀπ δι 
ἤχριώ ὁ ̓ Σάδυκδςι ..ζ. Ἐκείγοις 7Ὑπεῖρ᾽Ὶ μένον. κ΄ ἀκωυ»» Πβελκίνρ μι} ̓ 

“ βυυαμβασήνα τς ΦῈ τς τυ ΠΣ τυ απ ακας- ὐντυσεροια μκῆμνλθα, υϑμς -- 

7 τὸν γυλνημδῥον μαρέσβεν ρα ϑέραίων. ἡ γ΄ ο"3] ̓  

Αὔὖϑις εἰς π 

ομηξξος 



ΑΥΑ͂ΞΒ 

ΤΊΒΕΚΝ Εν ΝΥ δ: τᾶς 
τὸ ζυπξος ὁοάςπι ἀϊς ἱπάἀοπηηᾶτος, Α ἀκρίηοις χαὶ βουλόνϑροις ἔςνν ἃ εἰπεῖν, αὐὖ- 

ἃς αυσ ἀλπὶ ἀϊξογε νοϊσηζος, ἱπτεῖ- 
ἐπχούθητ» δἴσας ἰῃ ἔς ἀεϊςόο- 
ταῆτ: ὐδιτγατί (ς απὲ {π|5 ΤΟ οίο- 
τάγηψας περοτίαϊογθιις ραγεητα- 
τώσαος οἰτοᾷ, ΡεΪοροπηδίμη ομς- 
χατὶὶς  παυίδας συγ τοπεηζος 
Ὠλϑὶ 1 λοεάαπιουὶ! εὐποίἀαγαῃῖ, 
ἴα οἤάίαις ἀδίεςογδης; Ἰρῆ ρεῖο- 
ζὸς ἸηἸασα πὶ ἱπξογεητος. 
ἰπίτῖο 5611 αιοίςαπ πε πιαῦὶ ος- 
Ῥηΐοης , Ὀπιπο5 νεῖας Ἠοίξος νἱτὰ 
Ῥησαθαης , ἤας Αἰδεηϊολῆσπι 
Ῥαττος (ἔχαπτοβ» ἤπ6 πειττοσα πη. 
ΠΟ γο οχιγεσησπη οἰ!4ςπὶ ἀπ: 
τὶς, ᾿Απιδζαοίοτα », αἰοίεἰς ἴῃ {05- 
οἰεζατοτη πγα]τἰς ΒΥ θατγογαπ» ἐχ- 
Ῥεάϊτίοπ ει. {πηρίεγαπς δάμε- 
{ὰς Αἴρος Αὐπρ δ] σι» οὐτο- 
τάτπχας ΑΠρΒ]οΟΠ Δαν , ἐχοῖτα 
δίης ρεϊπλὰπι Πηχυΐίατε : ΑΠΊρΗΪ- 
ἰοςπας ΑτηρἨϊαταὶ βίης ροίξ δεῖ- 
Ιὰπὶ Ὑτοϊαπη ἀἡατπππηὶ ἀοπλΠὶ 
τέρετογεῖ» "ἐχοίας Αγρὶ ἀοπυςῖ- 

“. Ουυπι εἰ ἤοη {{πΠ}. ἐο ἀϊἀϊτ ἴπ ἤμυ Απηδταςὶ- 
ἐὺ ντθειη» 44} ΠΟΙ Ϊης ῬατΓα 

Ζεὶ ροιεκίσν ϑἴδτας {06 ΔΕ  ΔΠτ ΑΥ̓ΡῸΒ, εορ πορηΐής Αγ 
τεγυπὶ 4 ἐτᾶς ἂς ρ δ ίος  ϊομλυ» ὃ σάτη σατεζα ΑἸρἢὶ- 

Ἰοςμία, φυαας ἑαίτ ἴῃ οπχηὶ Ατὰ- 
Ταςίὰ ΠΊΔΧΙΠΊΔ » ῬοτοητΠπηος 

ῬἈΠορ ία πιαχὶ- ΠΑΡ ες ρορυΐαγος. Π πταϊτὶς ροίτοα 
"" ατλιίθιις αρίτατί εἰλάϊθιις, Απιρτὰ- 

οἱοταὲ ΠῚ πη !τίτηος ἐπ σοπ στ. 
δοςογπεύιης » Πηρυάπισαις ταῖς 
τἰπχὰπι εχ Απιργδοϊοτίς νπὰ Πα- 
Ἰταπτίθιις Ογαοαπὶ εβεςογιης. 

πᾶΠὶ τατοτί ΑἸΠΡΉΠΟ ΟΝ θαγθαγὶ 
ἴπης. Ῥτορτοῖα Ἰααάς τε ροτ 5, 

Ρίδεεγες μαδίξα- 
τίο ἀρυά Ατγροϑβ. 

υἀ Ατροϑβ. ᾿ 
Ἑγάταυς ντδς 

Ἡχς τοιῖας Απι- 

πρρε 

ϑϑηχεῤον αὐπέχ)φναν πόϑτας, ζαὶ ἐς φά- 

δα ίας ἐσέξαλον' “ διχαγοιωῦτες "τοῖς ἀδοῖς 
αἰμυύνεοϑαι ἢ οἵσ πῦρ χρὴ (Ὁ) λακεδαι μόνοι 
λα ασϑρξαν , τοῖς ἐμπόροις οἐξ ἔλφίον ἀ- 

«ϑζευαων χαὶ ἦν ξυμμαχων , ὦ ὁλκαίσι 

πὐξὶ πελοπόννησον πλέογζας ᾿ΣἰποκΊείναγ- 
τες, καὶ " ἐς Φαίρφιγίας ἐσξαιλόντες. πϑύτας 
ΝΣ δὴ κατ᾽ Σωχαὶς τοῦ πολέμου (ὦ λα- 
κεδοὴ μόγιοι ὅσους λαίξοιέν ἐγ τῇ ϑιι λάσ- 

Β σῃ, ὡς πολεμίοις διέφϑφδον, χαὶ ζρεὲ μα» 
“ίωαιων ξυμυπολεμιοιῶτας, χαὶ τοις μηδὲ 
κἴϑ' ἑτέρων. 4" Κατὰ δὲ τοιὶ αὐ ες γού» 

γοῖς, τῷ ϑεέρϑις πελϑυτώγτς, χρὴ ἀμξαᾳ- 

κιῶτω, οἀὐδοίτε χα ἢΨα βαρξαρων πολλοιὲ 

αὐαφήσθμτες, ἐςρατευσὸμ ᾿ χὶ Ὁ ἄρορος 

τὸ ἀμιφιλοχεκόν, χαὶ τζωὺ αἰλλέωυ οἰμιφιλο- 

χίαν. ἔγϑρα δὲ ασϑὸς τουὶ Σ᾽ γείους Σ'πὸ 
τόδε" ἀὐοις ἤρξατο προ τον “δρέοϑει. ἀρ- 

η9ς 1 ἀμφιλοχιχὸν καὶ ἀμφιλοχίαν τίωὼ 

Ὁ ἀϑλίωυ ἐκτίσε μ᾽ ταὶ τρωϊκα οἴκα δὲ αὐά- 

χωρήσει, κοὴ ὁέκ “δὴρεσχόνϑρμος "τῇ ον ἀργᾷ 
καΐζαςασῴ, Αμφιλοηος ὁ Αμφιαίρεω, ὡν 

τῶ ἀμωρακικᾧ κόλπῳ, δικόνυμον τῇ ἑαυ- 
"πῇ πατοίδι ἀρ᾿ϑς ὀγο μαίσας. χαὶ ζω ἡ “πό- 

“Δις αὕτη μεγίφη "τῆς αἀμφιλοχίας, χαὶ γοὺς 

δωνατωΐατοις εἶχεν οἰκήτορας.“ χοὸ ξυμ.- 
φορῶν δὲ πολλαῖς “μμεαῖς ὕξερον πιεζομε- 

νοι, ἀμιοακχιωῶτας ὄμορφες ὄντοις τῇ αἰμ(- 
φιλοχικῇ ξιουοίχϑευς ᾿ ἐπηγάχοντο" “χαὶ ἐλ-- 

Ατπηργδοίοτά: νῦδο; Αὐρί αἷς χρα]- Ὁ. λζυιϊοϑησὸμ πίω γιοῦ γλώοσαν τότε χρε ξ- 
{5 Ἰρῇ ροτίπηταγ, Οἱ 
ΡΠ ΘΟ: (εἰς Αςαγπαπίθιὶς ἀε- 
ἄἀτιητ» ὃς ντγί ες ἴῃ δαχη αι νὸ- 
σατς Ατπεηϊεηίςθ, ΑΡ τς ΡΒοσ- 
τηῖο ἀκπχ στη ττϊρίητα παυίδις δά 

“(05 τη ας», νθὶ ρεγαεηίς, νἹ ΑΥρος 
ςαρίπητ, Αμγδχαοίοτας ἀϊτρισηξ, 

“»ἷς Φορμίωγα τεςρατηδὸν ἔπεμψαν : 

ἃ ἄς τε Απὶ- τὸν Σιπὸ μ᾽ αἰμκοραχιωνμ ξιωνοικησθμ-. 

των. ᾿ ὦ δέδγοι ὠμφίλογι, βαρξαροί ει-- 

'σινι ἀκ αἰλλουσιν δζυ ἔπθις Φργείοις οἱ αἰμ-- 

πο ἀχιῶται " γβύνῳ, καὶ ἀδρὶ ἴορυσι τω 
πόλι. (0) δ᾽, ἀμφίλογρι, γλμομϑῥου τούτου, 
διδόασιν ἑαυτοιὶ ᾽ ἀκαρνᾶσι, καὶ" πσϑόσε- 
καιλέσδρμτο αἰμφότερφι ἀϑθζωναίοις " οἱ αὖ- 

καὶ ναῦς τοιαΐχοντα. ἀφικουϑρου δὲ τῷ Φορ- 
μμίωνος,, αἱροῦσι κατα χράτος ἀρορς, χαὶ τοις ἀμνρᾳκιώτας ζωδραπύδισθρ. 

ἀ Δικαιοαῦτες 1 Ξἔκαιον κρίνοντες. 
β τοῖς αὐπῖς αμιωύεοϑει 7 τίω) ἴσην τι-- 

μωρίαν δοῦναι. γὙ Οἷᾳαξ» αὐτὶ τῷ ὧν, 
δ Ὑσῦρξαν] αἰτὶ τὸ πσεοκατήρξαντι. 
ε Κατὰ δὲ τοιὰ αὐτοιὶ χοόγοις } μετίξα-: 
σις. ζ Ἐπὶπὶ δξγος } κατὰ τῷ δξ εις, 
ἢ Αὐπὶς τοῖς αἰμαυρφικιώτως. Αὶ Καὶ 

οὐκ δβεσκόμδυος 1 δῦρε γὸ τέω μητέρα Ἐ- 
εαφύλίω αγ᾽αιρεϑεῖσειν σὺ Αλκμιαίωνὸς 
“αδελφοῦ ἀυτό. , Τῇ ὧν ἐργήκατα- 
φοΐσῳ } Τὴ οἰκήση. κ Τῆξαμμφλυμᾶς} 
γὺς δηλονότι, λ Ἐπηγάχρντο ] ἐφειλ-- 
κώσαντο. μ' Καὶ ὑλλίμυίοϑησων 1 ἕλ- 

λίωες καταὶ τίω γωῦ δᾳλεχῖον ἐϑῥονπ. 

γ Οὐδὲ ἄλλοι εἰμφίλόχοι 1 οἱ δὲ ἄλλοι 
ἀμφίλοχοι, βαῤξαροι" οἱ δὲ ἀμιπυρρικιῶ- 
τα, ἕλλίωες,, κοριγϑίων ἄποικοι. 

ξ΄ τοις αργείοις 1 ποιὶ ἀμφιλοχικοιῤ, τοιὶ 
δεξαιδῥοις. οὐ Χρόνῳ] αὐτὶ τὰ μόλις- 
π᾿ ̓ Ακαρνᾶδι] φίλοις οἷρ δηλονόῃ αἰϑη- 

γα] γο 

Ἡ.1: 

56 ἐς φᾷ 5 
εκἶγα (α-- 

λόγτες 

ἜΣ 
»}- 

2 “σοϑόκα 
λέσαντες. 

Ὅ' κα, ὥευς" 
παρίκα- 
λέσωντις 



-“, ᾿ 
2 φρατεία 

γσ».; 

25 ἐγγυ» 

ἡ: 

1:46 

χϑιγῇ τε φχησὸρ αὐτὸ ἀμφίλοχοι αὶ ἀκαρ- ἃ 

ταῖες. " μεταὶ δὲ τῶτο καὶ ξυμμαχία, ἐδρεν 

«τ δϑρν ἀϑίωναιοις χαὴ αἰκαιρνεῖσιν. ( δὲ 

αἰμ-πιρᾳχιῶται Τϑὰ ἔϑραν ̓ ἐς τοῖς ὃρ- 

σείοις ὐπὸ τῷ αἰδραποδισμϑ στῶν αὐτὴ 

κῷοϑτον ἐποιήσδμτο, ὕφξερον δὲ “ οὐ τῷ πο- 

λέμῳ τίωδε τ΄ ςρατιαν ποίϑυται αὐτὸ πε 

χρὴ χαύνων χρὸ δῶν τινῶν τὴν “πλησιοχώρων 

Ι "ΘΟ αἰρωγ᾽ἐλϑοντες τε σεῖς Ὁ ἀργρο, τὸς 

ἡ ρας ἐχραηοεω ; πίοὺ δὲ πόλιν ὡς Οζο 

μενα οὐβῳ παφοσξαλόντες, ἀπεχὼ, ρηᾷ 

ἐπ᾿ οἴκου ὼ διελυϑησὸμ χτ' ἔθνη, τοσοῦτοι ὦ 

μδὺ ὦ ᾧ ϑέρᾳ ἐΐρετο. 41 1 σγ᾽ ἔχτγιγνο-- 

μϑῤδ ̓ χφλχῶνος, θέε αἷοι ναῦς ἔξῴφλαν εἴκοσι 

»δὺ «αἰξὲ πελοποινησον,ὸ Φορμίωνα. φρατή- 

οφρ ὃς δρμμόρϑμος τὰ, ναυπτάκϑ, φυλακὴν 
εἶχε μήτ᾽ ὀκπθλάν ὧκ κοθίνϑου ἃ ἡ χρι- 
σα κόλπου κκηδένα μήτ᾽ ἐφγᾺ 4ν" ὁ τέρας 

δὲ ἐξ Πα καείας ἃ λυχίας, ᾧ Μελησὺρμ- 
ϑρονᾳρατηοὸν, ὅππως ζαὗτα τε “Σἰργυξολο- 

γῶσι, χαὶ ὦ ληςσίκθν Μ᾽ πελοποννησίων μιῇ 

ἐῶσιν, αὐτόλεν ὁρικίυϑρον, β λουτ]ᾷν ἰ' πλν 

ΤῊ ὁλκάδων ΔΨ ΠΣ πὸ φασηλιδὸς τὰ φοινί- 

χης ὼ τῆς ἐχεῖ)εν ἠπείρα αὐα αὐ δὲ ςρατια 
ϑέωυδίων πε “ἥμ Σστὸ Ὑ γεῶν ᾧ ΔΜ ξυμμώ- 

χωγὲς Ἵ λυχίων ὁ Μελήσομϑρος, το ϑγή-- 

᾿σκᾳ ἢ ὃ ςξρατιαξ μέρος τὶ διέφϑόρε, νικηϑεὶς 
μμαῖχ'» Τούὐογ αὐτο ̓χήλκόνος οἱ ποτιδὰαι- 

ὧται, ὅ ̓  οὐχέτι ἐδυωύαντο πολιορκόμϑμοι 

αὐτέχάν, δλ᾽ αἱ τε ἐς τίου ἀπδικὴν ἐσξολαὶ τες ΟΡ 

“πελοποιγησίων σσαϊὲν μμεῖδλον ἐπὸρμίςασὸν Ὁ 

τοις ἀὐϑίωυαμες, δ, τε οἴτος ἐπελελοίπτει, χαὴ 

Φιράτε πολλὰ ἐπεγέγμητο αὐτόθι ἤδυ, βρω- 
σεως πέρι αἰαίχαίας, χα! τίνες χαὴ δηγήλων 
᾿ἐγεύοντο,ὅτω δὴ λόγοῖς πσολσφέρεσι αἰδὶ 
ζυμξ ἄσεως τοῖς ςρατηλϑις ζ΄ αἰϑηναίων εῖς 

Ἐχὶ σφίσι πεζᾳ γμμένοις , Ξενοφῶνηί τε τῶ 

Εὐοχπίδου,ᾧ Ἐσιοδώρῳ τῳ Αφαφοκλείδου, 
χαὶ Φανγομαίχῳ τῳ Καλλιμαίχου," (ὦ δὲ 
ποξεσεδέξαντο, ὁρῶντες νϑὺ “ ςρατιαξ τω 

χωλαγπώρφ αν ἐγ χωφίῳ χμεριλνῷ,α)αλω-- 
κιας τε ἠδ τὴς πόλεως διοάλια τάλαντα 
ἐς Ὁ πολιορκίαν. δπχὶ τοῖςδὲ δξζυ ξωωυέξησαν, 

Ο ἀεϑδι Ῥῃαηίος αἴας εχ 11 οο τ΄ 

ΗΟ θθΥ͂5. μι 185. 

ςοτηπιαμίτεσ ἱρΡῆ νεθεαι. ἵποος 
ἴαας. Αταας μἰς. βοϊεὶς. ρχιπιὰπι 
ἴμτος Ατποπϊομίος μέτα οἱὉ Αραγο 
παπέόίαις (Οοἰοῖαἑ» ἃς Αμηθγδοίοιις 
οἴἴὰα αἄἀιογίιβ. Αὐρίαος ρῥτορτοῦ 
{(πογπι σαρυαἴτατοπχ ΠηλΟΪταβ: 
Ροίξοα νοτὸ ΒΕ} τεπηροῦς. ςξολέξα 
παᾶπῖι ὃ ἰρίοχιιπχ ὃς ΟΠδομαῃη» 
ἃς ἁογαπι αογαπάδπι ἐχ Πηϊα- 
ῃχὶς θαγθατουαπι » ΑΥρὸς ἴδ τοις 
ταϊοσαης : ὃς χορίοης οσοιιραϊαι 
4αππὶ νύθοπὶ ἀρρυοῖι ἐχραρηα- 
τε ποσυϊῆἥςοης» ἀοσηπην ἴῃ {0 4αϊ- 
ααςἸοοα Γοάιίεγαητ, Ηδζζομι5 402: ᾿ 
αἴϊατς φοίτα (χης. ἅππουηῦο. δὰ- ἐ 
τεπὶ ἄγεμὶς Ατβεομίοπίες. νἱρίμτὰ 
αυϊάομλ οἰγοὰ Ρεϊοροπποίμπι 
ῃδιιο5 ἀϊπλογς» ΡΒογμλίοις ἄμςος 
(41 ργοξοξδεις εχ Ναυβαδον οὔ- 
(εγυαῦδας ρῆμα παιὶς. Οοτίη- 
τυτι ππάπιαις ΟΠἤίδιιπι δυξἠπ- 
τίαχοῖ» ἀξ οχίγοτ) αἰ ἰδ ἀστεπι (εχ 
ἴῃ. Οατίδην υγοϊάπησας, ἄαςε Μο- 
Ἰείληι ἄτο » ἹΠΠππς ροομηίδηι οχαόλιι- 
γ25 » δζ ὈΠοίΑχα Πδυϊ σία» εχ ΡΗδῇ- 

τίποητςο Ῥγο οἰ ςοπτία», ργομίδιτα- 
τᾺ5 ἃ ἰατγοῃίθιι. εχ Ρεϊοροπηείο 
τη ατ] Ἐρτοῆας τὰ Τγοείληα Με- 
Ἰείαπάεγ , εἀιιϑ!5 ἴῃ δοίεπν Ατῆς- 
πἰοηπαπι {Οοἰα! της πα 6 
ςορὶ ἰδ» ἐπροΐατας οσοχαε ε- ὃ ἢ 
τα Δ (ποσαπὶ ραττςο, ἤόμανσο ᾿ 
ῃὶς Ροτίάφατα» αι ἰὰπ οδῇς-: 
ἀεπείθιιβ ἱπηραγόβ οἴεης, ὃ Ρεῖο- 
Ῥοηπεηῆαπι οχροάίτοπος ἱπ Ατ- ; 
τἰσαπν  Π1]0 πταρὶς (απιπιουοης ἢ 
ΑὉ ορπάϊοηε Ατβοηϊεηίςβ » τς ἔτι- ὙΤῊ. 
παοητατία ἀςβοίεητς» Δἀεδ᾽ ντ ἰλπ, ὁ ᾿ 
ΡγΖτοΥ ἃἰία ααᾶ: ἀσοϊφοζαηῖ ροπατ τ 
τῖδ οἰδί» φυϊάαπαι πιιταὸ τς ἀεραε 
εἴϊειχε : ἴτὰ ἀέπγαχα ἴῃ σο]οχαίππα 
ἀς ἀεάϊτίομς νεπεγαης οαπὶ Α- 
τεπιεηῆιπι ἀποῖδιιβ» Φαίριι5 εὰ 
οαγᾷ πα ἄλτα ογαῖ » Χοπορῆοπῖε ὁ 
Ἑυχίρ! 15, Ποἤιοάοτο Αὐπϊοοϊάα, 
ὃς Ῥῃαπογηαςῆο ΟΠ ππδοῆιὶ βϊο. 

αἱ Ἰάεο οοπ ἀϊτ ΟΠ ἐπ  σσορογαης 
αμὸά νἱἀεθᾶς ἐΧεζοίτις στα πγηᾶιι 
ἴῃ Ἰοςο Βγθεύπο; δ ρατχίᾷ ἄπο πλ:}- 
11ὰ τα]επτοσᾶ ἴῃ ου Πάἀίοης σομπι- 
Ρῇῆε. (οηιεμῖς ἰταχας ἱητεχ ἐὺ 

: ἀν ὁ 

Κοονς 

« Ὥκησαι αὐτὶ Ἰαύ ἐ τὸ λργος. βὶ Με- [δ Ἐν 
πὰ δὲ τῦτο αὐτὶ τῷ απὸ ζώτης τὴς αἰτίας, 
Ὑ Ἐς τοι Ὀῤγείοις κατα Τἢ Σργείων,ς 

τῷ πολέμῳ ] τω πελοπουγησακᾳῖ [ πόλις παμφυλίας, μέμνηται Ὀώτος κοὶ 
δηλονόπ, “ε Αργυρολοηγῷσιν δῤγύφλον [ Διονύσιος ὁ φὐθιηγητής. 
ἀπαιτῶσν; ζ Ἀπὸ φασήλιδος Ἰφώσηλις, ᾿ 9Ρατι,ρί, 

-- 

η. Οἱ δὲ ] οἱ 

). 



δῶ, ...... 

ἘΝ ὁ ἢ 

ἘΙΒΕΚ 58 ἘΝ ΝῸΌΝ 5. 
γε οχίγεπείρη, ἰδ ευίηας δ νΧοΥς5, 
ἃς ΔΕΙΧΙ Πἰατος 5, σα πη σις. ν οἴτι- 
πλρητίβ» ἐοοπυϊμϑοςιπι δίῃ!δ: οὐη1- 
αὰς ςεῖτα Πηρα δά νἱλτίσιπι Ρε- 
οὐπῖα, Εἰ δὶ ασαϊάφην ᾿ἠτογροῦτα ἤτ. 
ἄς, ἴῃ. τορίομεπι ΟΒα οἰ ἰς δϑίε- 
ταμο απὸ ααΐίαις ροταῖς. 
ηἰοπίος νοτὸ ἄτςος μο5» πο ἴη- 
απ 1ρίοταην οοπαςπεῃτ» ἰηςα-, 
(λαούυητ. Ἔχ ξίπιαητος μοσ, νος 
Τα Πεοντθοπι ἐχραρηαξιγορ ἔαΠξ: 
(ς Εαπυροίξεα; σο]ομίβ οχ ἔπιο σού-- 
Ροχο ας πα 5» Πα ἰτὰπογιμς, Ατ- 

Β Ἰχισὸρ. ζαὗτα μϑὲ ἐν πω χερῶν ἐλμεν: αὰε μας Ροῦ Ἀγοπιοπι ρείϊα {πτ: 
ἀεοιπάύζαιε. ὈΟΠ: ἀπηι5 Πηΐτα:». 

“ἰφαοά, ΤὨιογάϊάες εοπίοτίρῆτ., 
ἀπίπευμῖς αἰζατς Ῥεϊοροππεηίες . 
ἐφοϊΐαιε πο ἐπ Ἀκείοδηι . (ς4 δά-,, 
᾿πογί5. ῬΙατααπ ςαχ οχογοίτα νας ν 
ποαπῖ» ἄμπος Ατοβιάληχο Ζει-. 
χίάδπη! ΕΠ] » 1ιλοεάα ΠἸοὨ ΟΥ̓ 1Π1.. 

οὐαορεξ ἤθοπὰ οαίεγα ἰδῆ, πιοζαζιιτη», 
οἰ 80 ΧΟΡΊΟΠΟΠῚ ναι ἀταΓΆ ΠῚ.» Πιηα., 
“Ῥχοτίημβ Ρἰδεαοηπαπι ἰορατῖο ἃ-. 
οἀϊιοἰτάᾳ; ἱπ φαΐ Α ἃ ΠΗ ΡΑ ΜῈ», 
80 1 λοςάαηγομί» εαας τὸν πς- 

τς απο καὶ ἀϊρηίτατο: νεἴγα ραιγάπηααε : 
-Νοϊεγογιπι ἔα οἰτίς» αἰδά ἀργά, 
᾿ῬῬΙαιαοηίοπη ΠΟΙ τοῦ, ἰαῇάοτίς., 
ΠἾΝΝαπι Ραυίληίας 1 ἀςοφαπγοηΐας;. 
ΕΟἸεοητδσοσὶ βίμω,, 4μ| ΟΥαείδηι, 
μΜεάογιπι [ἀοπηίπατα ᾿ἰδεγαυίο, 
οὐπα 115 ΟΥγα οἷς -ααἱ ραυρμὰ ἀρυά 
Ὧο5 φομΊ ΠΊΪ ας ν]τγο {πθ ἔγε ἀ 

᾿ Ὀχίπγοην νἹφ  Πλ}5 1π ἔογο Ρ]αταοπῆ 
ἀῃγπγοίατίς [οι εθοζατοτι.» σομπο- 

ορλάζαις οπαμίβιις (0 ἐἶϊ5. γοἀ!άϊε.. 
ῬΙαταομῆθα5 δὲ ἀρταπι δὲ νΥθ .Π1»᾿ 

Αἰὰε-. 

ΨῚ 

ἫΝ 

καὶ τοῖς θυναίμλω ξιώ ὁ ΕΝ] ἱματίῳ »γαῶ 

εἶκας δὲ, ξεω δυοῖν: χαὶ ηο γύελον. τ ῥητὸν 
ἔχονζᾳς ἐφώλον. χαὴ (ὦ «ϑὲ, αὐτύασονδοι 

ἐξῆλθον ἔς τε τί χὰλκιδικέμ," χαὴ ἔχου. 
σῦς Ἢ ἐδυώατο. υϑρέρν οι δὲ τοῖς τε φρατη-- 

γϑεὶ ἐπητιάσὸρμτο ὅτι ἀὐδυ αϑὴῶμ ξυνέης 

σὰμ ( ἐνόμιζον γ)ς αἰ. χρλτῆσοι τῆξ' πό-. 

λέως ἣ ἐδουλοντο.) χαὶ ὑφξερον ὀποίκοις ἑαυ -- 
τ ἔπεμψαν ἐς τίωυ ποτίδι αν, καὶ κόυτῷς ς 

χαὶ Ὁ δεύτερον ἔτος ἐτελϑυτα τῶ! πολέμῳ 
πρῦδε,δν Θουκυδίδυς ξεωυέγραψι. «Το... 
σγ), ἐχεγιγνουϑμου" ϑεέῤφες, ππελοπποννη-: δὲ 
σῖδι καὶ ( ξύμμαχοι ἐς μϑν πίω ἀηικζω)... 

Οὐκ ἐσέδαδον, ἐςρωτευσὸμ σγ᾽ ἐχὶ᾽᾿ πλά- 
τῶν. ἱξγεῖτο. δὲ Αρχίδεωμος ὁ Ζϑυξιδο- 

μου, λοακεδαιμονίων βασιλά 4, καὶ καιϑιξ 
σεις τὸν φρα ὃν ἔμελλε δηώσν τίωὐ γάδι 

δὲ πλαταρῆς, θὐθὺς ρέσξᾷς πέμψαντες - 
᾿ Ν 1. ὰ ᾿ασθϑς αὐτον, ΛΕ, ποιαδὲ, Α Ρ Χ ΔΑ κ 

ΜῈ, χαὶ λαχεδαμμόνιοι, οὐ δίχα α, ποιεῖτε, “ 

οὐοη ἀξία, οὐτε ὑμδέ,, οὔτε πατέρων ὧν “ 

ἐξε; ἐξ γὠδ τίω πλατωέων φρατϑοοντες. « 

ΤΠ αυσὸμίας. γ5».ὁ Κλεομξοφτου λαχέ- 

διαιμεδνιος Ἂ ἐλδυϑερώσας τίω ἑλλαδα, πὸ « 

Μήδων, μετα ἐνλζύων ΤΜ ἐδελησθμ- ς 
τῶν ξιυνάφσιοϑαι πὸν χίγδχυυον τῆς: μοίρης. 
ἘῈ ἡμῖν ἔγρετο, ϑυσὰς- εἰν τῇ ἡτλαζας. ς 
ἔων ἀγρᾷ ζ΄ Διὶ ἐλδυλεειῳὶ ἱεδρὰ, χά. ἡξυγε « 

ψδὶ [υἰς Ἰερίρυς νἱπογοηῖ, πε ας Ὁ χολέσας πϑλῤτὰς δες ξυμμαϊχοὶς »αἰπεὲ-- « 
τηϊαὸ, μένς ἀοηλίηάηἀϊ σαι 1|- 
Τὶς ἀύπηα ἱπέουγοῦ: ἁοαὶ οος 4] 
δάογδῃτῖ (οςίοβ» ΡΥο νίγίθας αἰχὶ- 
Το ἄιταγος ἔς ρατγεθ νοὔσὶ νίστιις. 
τίς ογρὸ ὃ. Πγοηυίτατίς ἐη. 1ΠΠ|5 ροτ!- 
τυ] ς χαῖται, ἀσάσγιμῃς ποδί, 
Αε νος ὃ φοπιγασίο ΔΡΑτί5.» 4111 σα πα. 
ὙΠοβαπίς » ἰμἰ Πυ! ΟΠΠηγῖς. ποῖ: 
δὰ γεάϊρεη ἄος. Π05 ἰπ (ογαϊτατοηη, 
νομΠἶι5. “ταφὰς ὃς εὐ5- ααὶϊ ἱαγΠ{1-: 
ταη δ τιης αθπογαδεν» ἃς νείγο. 
Ραϊγίος δέ ποίεγος ᾿πάίροηας ἄςοβ, 
τείξατί, ἀϊείπγιι5 νοὐδίς. Ὡς ΔΡΤΌΓΩ, 
ΡΙαταοηίεπι ἰσἀλτῖς, πένε ἰαῆι- 
ταηἀσηχ Υἱο]οτίς., (τᾷ ποίεγο 

δίδου «᾽λατα δῶσι, γάζ χαὶ πόλιν: πίω 
σφετεόριν ἔχον αὐηογόμοις οἰχζεὶν Ἰφρα- τὲ 

ἀϑῦσαι τε μηδένα “ποτὲ ἀδίκως ἐπ᾽ αὐ. α 

τοις γμνοη" δχὶ δουλεία" εἰ δὲ μυὴ, ἀμωώξ «. 

γάν τους πὐρένζς ξυμμαίχοις κα ταὶ δεωύα: « 
μιν. πάδὲ μδι ἡμίὦ πα πέρες (ὦ ὑμέπεροι.- 
ἔδοσδμ,Ξἠρετῆς ὃ ἐγείσ., χφ) ̓αυξοθυ μίας “δ τ: Ἢ 

ὃν ἐχείνοις τοῖς χινδυίζοις “δμουδῥηρ ὺ ὑμεῖς ως λζδνοιξ 

πάναντία δῶτε. εἴ γὰ». ϑηξαίων δὴ "μῶν ἀ 
ἐϑιίφῶν αὶ δουλείᾳ, τῆν οἡμοτέρᾳ. ἀχέτε.: 

αὔϑαυροις δὲ )εοι τος πε ἐδρχίοις πότε νο- - 
ῥϑόοις ποιούμϑμοι, κα! τοῖς ὑμετέρϑες πα- « 

᾿ πρῳοῖς οὶ ἡμετέρϑες ἐχωείοις, λέγοι δκὰ 
ἊΝ μὲν πίω γἀῦ “ἰὼ πλαπάϊθῳ νὴ ΠΥ τος μιηδὲ ρδοικβαἰνᾷν “τοῖς ὁρκδες , ἐὰν δὲ δὲ 

ὦ Καὶ ἔκατος ἡ Τελωδαη] "αὶ Ἰοιάκοντα δύο πόλεὶς. β᾽ Ἐνύμιζον ἢ αὐ] αἰ δραπεδύσδι γϑτκὶ αὔδρας ἐξούλοντο, 

δα 

φ- 
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οἰκεῖν ἀὐογόμοις, κα ϑα «ἦν Γαυσθρίας ἐδὶ-- Αἰ τος ἴατς νίποῦς Πηατίς; αιοηηαά- 

χαίωσε, ᾿ Τοσαῦτσα εἰπόντων πλατωέων, 
᾿ » Ψ. 

ΝᾺ Αρχίδα μος “ἰασολδίξων εἶπεν, Δίχαα 
᾿ - πὰ ῦ' ; -“ ᾿» - ς Ὁ 

» λέγετεω. αὐδρες σλαταιῆς, ζω ποιῆτε ὃ- 
“ Ψ ᾿ » 

» μοια “Εἷς λθγϑις. χα ϑυυτόρ ὃ Παυσϑμίας 
» υμν πϑρέδωχεν . "αὐτί πε ὠδῥνομείωϑε, χαὴ᾿ 

» τοῦς ἄλλοις ξειωελδυϑεροῦτε, ὅσοι μεταοβγ- : 

» τες Τὴ τότε χινδεεύων, ἡμῖν πε ξιωνωώμοσὸμ, 

» (Κ εἰσὶ νει καἰ χσ᾿ ἀϑίωαιοις" πορασκθυη τε Ν 

» τοσήδε χαὶ πολέμος γέλρηται αὐδρ ἕνεκα: 

» χα δ ἄλλων ἐλδυϑερωσεῶς" ὃς μαλίςα 
, κδι(ῥ- μεζᾳ οῶντες χαὶ ἀὐοὶ ἐμμείνατε ποῖξ΄ 

» δρκοὶς “ εἰ δὲ μοὶ ( ἁπῶρ χαὶ τοισοϑτέρον ἤδη" 

- -ξϑὐχολεσα θα) ἡσώχίαν ἄγετε ;νεμο3 

» λϑρὸι αὶ ὑμέτερᾳ αὐὴμ'. χαὶ ἐφὲ μηδὲ μεθ!» 

" ἑτέρων" δέγεοϑε δὲ ἀμφοτέροις φίλοις, ἐχὶ. 
ΓΝ ΟὟ 

ὑμῶν δβ-» πολέμῳ δὲ, μιησν" ἑτέρφες .. χϑὴ ταδὲ ᾿ ἡμῶν 
» Ὥρέσκά. Ο »δϑὺῥ Αρχίδοωμιοᾷ τοσαῦτα. 

εἴπεν'( δὲ πλαταιέων ωρέσξᾷς ἀἰχουσὸμε" 
τες τα. ἐσῆλθον ἐς τίω πόλιν, χα τω 

πιοάϊιπι Ῥαυίδιτίας ἴλτυῖς. Ηα ς᾽ 
τἄτὰ πὶ Ιοιτατὶς Ρατσοπῆθι5» εχοε- 
Ρἰτ Αγοβιἀαπχί5, Ἀεςτε(η αυϊδ5}" 
ἀἱοἰεἰς», νἱτὶ ΡΙαταξξηΐο5» ἢ ν εὐ ὶϑ ἔι-- 
διὰ τείρο πἀεαπιι οπτὰ ἀπτοάιιτι 
εἰἷπὶ Ῥαιήληΐας νος ργαιττς νὸ 
ἰρῆ νοῆτο ἰασο νἱπατίς,ρξα!ζατεινος. 
ιόαας Ργὸ νείζγα ν τ! Πθογοβα-" 
1105» αι σαπ ας ὃς ΡΟ σα] τ στι 8ζ᾽ 
ἰατΠυταπάϊ νος οὰ τοηρείζατε. 
Ραγτοροιηης Ατποηίς πῇ (ογ- 

Β πἰπητν αυογάδηααο πη ΠΠδογτατοπι, 
αἰοεγεϊγἀογατη ργατία τα τας ἀρρα-᾿ 
τατὰς Άτ, ταπτύπηφας δ ο} ]πὰ. “(Οὰι- 4 Ουΐας Πδοταεῖο 
ἦι Ἰἰδογατίοη!β γε πηαχὶπηὲ δάϊι- δι δ τψρν ον 
τοΥοϑ Βπογ εἶδ, ἱτὰ ππαχὶ πγὲ ἰα δυιγαη- τίς, ρη αυοαὰς,, 
ἄμτη (γα μο 15: ΠΆΤΑ Π 5: ἜΑ 4} υβακα τις ἴετ-- 

: : τ... Βᾶτο : ἢΠηπιϊπας αια: [ΔΠῈ ἀΠτοᾶ» Βουτα γα; Οειβιννι τὰκ κα μάςς 
ἀρίτο, σο]ςητοβ ἀνία ν οἰἜ γα ἱρ(ΌΓΙΠΠῚ ἀηῖοα ἃ νοδὶς ρε- 
{μητ: πες Πείς ἐπ ραστίθιις αριτ αἰτε- δἰ νοΣ φρμίκδξε 
τατίος,ὃζ τα πη ἢ νέγοίαμε ργὸ ἀτηΐ- “σας ἀρ Υ ΔΕΗΣΗΟΣ 
εἰς τοοίρίτε. ποτ νος ἐγάτ Νοα τθρα ματιονίτημ 

ὙΣ ΔΊ ἌΨ. ᾿ . πλϊηὶ, Ε εορίτε δὰ Ρίατα Αὐ ΟΝ  ἀλπηις. αὶ υιιπε ἀυ- ται γιτοίμαο ας 
ἀϊῆομς Ἰερατὶ ΡΙαζατ πέος; ἱπρτοῖη]ηλ- πηῖοος,, (ξ4 δες 

πληθᾷ τα ῥυϑώτα κοινώσδρμτες, ἐπεκρίναν- Ο᾽ χας νεθεπην»ὰ 4 πη υ] τα ἀϊχεπη γετιι- Βύβεῖα πουῖτος. Ἂς 

τὸ αὐτῷ ὅτι ὠδεωώατα σφίσιν εἴη ποιεῖν ἃ 

ποδοκαλείται, ᾿αὐδυ αἰ ϑίωευαων-ποῦδες δ. 

στῶν χαὶ γωναῖκες “ἈΝ ἐκείνοις εἰησὸμ.᾿ 
δεδὲ γα. δὲ καὶ πδξὶ πῇ παση πολ, μὴ ἐκείς ἷ 

γῶν Ὁἰπυχωρησείντων , ἀϑζωυεοι ἐλϑύγτες". 

σφίσιν 'σξκ θπετρέπωσιν͵ ἢ ϑηξαλοι ὡς ἔνορ-" 
κοι ὄγτες χα ταὶ Ὁ: αἰμφοτέροις. δέχεοϑαι, 

αὖϑις. σφῶν τίω “πόλιν πειράσωσι καΐζῳ-" 
λαβεῖν, ὁ δὲ, ϑαρσύγων αὐποιὶ πσσὸς ζωῦ--. 

» τὰ ἔφη, Ὑμεῖς δὲ πολιν κϑβ χαὶ οἰχίας πα-" 
» φαίδοτε ἡμῶν “οἷς λακεδαι μονίοις, χαὶ γῆς τ) πιοηϊίς τγαάϊες; ἔπος ἀρτὶ ἀοπιοη- 

» ὄρφις “Σ'ποδείξατε, χαὶ δένδρα ὐριθμῳ τὰ 
» ὑμέτερα, ἀλλο εἴτι δυνατὸν ἐς ξὐριθμὸν. 

» ἐλθεῖν, αὐοὶ δὲ μεζῳχωρήσατε ὅποι βλε-- 
» ὃς, ἕως αὖ ὁ πόλεμος ἡ" ἐπειδλ ὃ πἰρέλϑη, 
» Ὡποδώσονϑμ "μέτρα δ 1δὲ ἔξομϑμ παρακοι. 

συ» ταυκην,  ἐργαζόνϑμοι, ὁ φοραν φέρόγέες. 

» ὅ αὐ ὑμῖν μέλλη ἱχαγὴ ἔσεοῖς. Οἱ σἹ᾽ ἀκού- 
,σαντες, ἐσῆλθον αὖϑις ἐς Ὃ πόλιν. "ἃ δαλόυ: 
σαΐυϑμοι ΠΟ πληθος, ἔλεξαν δι βέλονται 

ἃ πσεοχαλεῖται, ἀϑηναίοις ψοιγῶστι κωρῶτον, 

Π|ῆτπτ, Αγοβίάαπιο τοίροιπάογπην, ὅις ἔφ ποῖα 
' 

Ι 

ἱπηροΠΠ11Π1ὰ ΠῚ βιέλι οὔο χυας {- ρίατα τοι. τρῶς 
ἀεγοητυτνῆης Αἰβεμίεη ἤθει, ἀριιὰ «μον» ας ε΄ 
4805 "δ ετὶ Ἰρίογαπμη ἀτή! ΥΧΟΓῸΒ σωικαν εξ, ῥῶ: 
εἴδους. ΤΊπχοτο ἀαοίμε (ς τοτί οἰ! - ϑράδε νη πραγ ὦ 
τατίνς (ΟΠ]Π σοε ας 1ΠΠ|5 ἀϊργαῃς Α- ! 
τπεπίοηίες νορίγοης πὰ ἤοπ ρος" ͵ 
τα Τατὶ, ααὶ ΤΣ θα ηΐ, ντροτείαζο- 1 
Ἰαγδη ά4ο σοπηργε ποιῇ, Ῥάϊητι νεγὸ- δ χεὶ, Ῥγοριογοας 
4{ς ρατϑ τὸ εἰρίτατ, ἠασία πη νγθεπὶ ἐἰχ ἐμοῦμαι ες 
οςοαραίς σοπαγοπταγ Π]ς, θεῆς ἐος οἰρίοπάϊο. ἜΡΡΈΣΙ 
ἰαθεπϑ ἐρογαγογοίροη τ, Ν᾿ ὁ ς γε ᾿ 
τὸ νεθειη δ ἀοπιος ΠΟ Εαοοάα ; 

᾿ : 
{{τατο αν οτεσᾶς ααϊςαυ! 4 ἀμ ρο- ΄ Ὦ 
τοίξ (δ πυιπλεγαπα σδάογς » Ππηο- ᾿ 
ταῖς : ἱρῆ, φαοσιησας δι ογῖτ, αΡ ; 

α  Αὐτόνόμιοίς Ἰ τοιὶ ἡλαταιῶς. δηλονόπ, [ ἐκείνοις] Οἷς ἀϑίωαίοις. «Οὐκ ὅη:-- κα! ρϑ ᾧ πολέμου. 98. Ἐργαζόμδμο,] τίω ἢ 

᾿ “ ἢ ἧς 

ςοάϊτε , φιουίαας ἔπογῖς ΒΟ] πη: ἧ 
νἘ] ἀεῆεγίε» γεάάϊτυτὶ Πα πλας νος δ 
ηυσοαπαιιο Δσσορογπι5, μά δομτες ᾿ 
οα ἰπτογί πη 1) ἀςροῆϊο; ςο]ἐτέίημς» 

᾿ ἃς υδειπὴ τοφάξητος αἰ νο δὶς δά ἶ 
νίπμη {πρρεῖᾶς νίτα;:. Εο᾿ ἁιιάϊτο ;]ς- ᾿: 
διατί ᾿ηρτςῆϊ ἰτογᾶ 'π εἰαίτατῷ, Βαθὶ- , Ι. 
ἴο οὔ :υἸτιταἀἴηε ςοΠ]Π1ο; ἀϊχογᾶτ, Ε- 
ἕὰ μα: “[Παάἀέγοηταγ γος {Ὁ ῬΧΙμ5, Ροβυίατοι. 
οὐδ πχαπίσαγε σατα ΑἸΠοπϊς ἢ 115, " 

. ε 

β. Αὐπίτε αὐτονομμεῖοϑε } πεῖς οἰκείοις ψέπωσιν γἐ δώσωσιν ἀδ᾽αν πῆς πλαταιδῦ- ᾿ γζω δηλονότι. 4 Ικανὲ ἔσεώχ εἰς φίω 
γνόμοις ἀκωλύτως χεῆεϑε.ι Ὑ Αὐδὺ ἀ-- Ἶ σιν ἐμυδῥν τοῖς δύξασιν, ζ Εἴη διωα- δηλονότι. κ ἶνας τ 

δίωαίων Πηῆς γνώμινς δηλονότι. δ᾽ Παρ  τὶν]λέπει τὸ ὅν υ Μέχει δὲ δε] τ, ἱ σβϑύσοιοϑαι πορς τοι ἀϑηναίοις δηλονότι, ; 

»"᾽ 

; Ε 



“ἔτος γοῖτὶ ἰυγα- 

ΓΒΕ. ΞΕΟΝ ΝΌΝ δ. 4 ὸ 
ασοορταγόοίχας σοπάἀϊτίοπεπι ἢ 1- Α χαὶ ἐἀὸ πείδωσιν ἀΐι ποιεῖν Ουῦτα. μέγοι 
1ἰς ροήιαάεγοπε. Τπτεγοα]ος! ἐιη7ε- 
τῦς πὲ Πἀξ ἀατί» ἴῃ ᾿ρίοσατη γορίο- 
πόρὶῃ!} οος ΠΟΙ ΠΟΥ δέξιγος. Ατ- 
4υς ττὰ ἱῃτογροῦτα Βάς, ᾿πεα πος 
ἀϊος ογεάϊθηϊς πὶ ασσορτίπα ἱτὶ γοί 
Ῥόίαπιν ἃ τερίοη!ς ναϊατίοῃς τοιη- 
Ρεζαγυηξῖ. Ααϊεὶς ΑτΒεπιςπῆθι: ἰο- 
σατὶ ΡΙ]ατα  η (65, ἀρίτατόσιις ὁπ 
οἷβ σοι] ον» Γεπεγῆ, ας οἰμτατὶ το- 
παητίληῖ, ΝΕΟν Ε ἴῃ [προτίο- 
τί τοι ροσον γί Ρ]Αταο(ς5» εχ 410 
{οοἰεταζεγα ᾿πἰ αἱ πγ.5» παι Α- 
τῇεῃἱοηίος {8 ΡεγΠΎ ες ποδὶς ἰπ- 
τυχίλπι βογ »ἤφαας ππης οἵϊε πς- 
β!εδζαγο», ἱεά ρζο γιγίθιις δάϊατα- 

μή τοβ: "δά πηοη έηταιιὲ νος ἐγ Πα γλη- 
δητογ » ψεί ῥογ-- ὦ ζ ἃ δ 

ἑσαέωσ'ς ρεῖ ἰυΠα- ἀΐ,φιο νεἴτι (ς Ρϑτζες οδἰ Ιλ ΧεγΟ 
ταπάτιπν ἀυοά ρᾶ- 181] που (ς οἰγοᾶ (Ὁ οἰοτατεῃι ἃ- 

ἄλγος. Ησὲς φιμπη ἰο ρατὶ τεησπ- 
τἰαοητ.» Ρ]αταεπίοβ. ἀςογοπογαης 

; Ῥῃοη ῥζοάεῖς Ατβεηϊςηίος,[ςἀ το- 
Ὑεὶ ἽΝ οα ἀείε- ' 

τοῖο Ατβεηΐεηί, Πεγεν δῇ ὁρογίεγος νε] δητε ἱρίο- 
[ιὰ ρατὶ δι ἀρτῦ ΤΌΠῚ Οειΐος ναἰϊαγὶ ἀρ γο5) δὲ 4 6- 
ἀεγϑᾷ ΤΥ 5... 4.4 αἰ᾿τ σοπτίπρεῖς ροῖϊι, βατί: 
εὔετ, ὃς φυίςαυϊὰ Πεηλἱπέπησαε εππϊττεγοίεά ἀς πλι- 
ἡδονῆς, βού. βεξ- ζΌ χοίροη ἀο ΓΟ πη ρο ΠΡ] ΠΡῚ οὔτε 

ΤΙς, απ Ἰλςράδ πιοηῇ ΡοΙΓαϊαγέτι οὶ 
αυῦ τοίρο Πεπόταης νογὸ Αὐοδι- 
ἄδφηιϑ Γεχ {τετίο οὐτοίξάς ἀεος «τα; 
Βεῖζοεβ ἰπά βεηαϑοἧὶς νογδί5, Ὁ 1 
αυΐεαπα; τοτγᾷ Ρ]αταςπίσηι τοῦε- 
ἰδ, ὅς Βεζοςς, σοηίς! οἴἴοῖο, αασπα 
1υΠαυγᾷ ἀππὰ ρυΐμς αὐ {{{|5 ντο] ἀτι πὶ 
Πύποη ἱπείροζς ἃ ποῦς [1 ΕΧ1Δ ΠῚ» 
ααδά τη Παῆς τοΥγαπὶ νΈ ΠΟΥ Π185» 

ἴῃ. ἃ Ραῖγεβ. ποῆτὶ νοῖῖς δρυά 
Δὸς παηραρατίς Μεάος {προγάπο- 
ἔυηϊ» ιιάπγχαας νο8 ΡΓΟΡΙτΙ δάϊα- Ὁ 
τῦίςεπη Οὐ οἷς ἰη ργα ΠΟ ργα ἘΠ 18: 
Ὥσαας πσῆς η05) Πηυϊὰ ξαςίοΠ1115, 

ε Ουᾷ επίπι εος ἐπίιἴο5 ἔοτο. “ αποῃίατη Δ Ποσιατὶ 
ΒΩ εὸς πγυϊτίς ἰαΠάαας τατος» πἰ- 
τίπνας »δι ἐδ φυ!- ἈΠ Ρτοβείπιιις, ἴτάαις ςοῃξεάϊτε ντ 
δὴ πϑατῆς Ἂν κι δ αυὶ ςαΡεγᾶς πη] γᾶ βεεγορας- 
ἐποροιεαπιμοις [45 ἀδτιδζ (υ] πγεγίτὸ ρυμῃῖγο ραγάτ, 

Ῥασπᾶϑ [πηδης. Ηΐ5 ἀεος Ῥγοσδίιι9, 

“4 Νόϊαυε οὔτε- 

τυητποαυίἀ ἱπΠη0 
τετὶς οἴτοα (οςΐς- 
τάτοτη. 

4 (ορίας «ἀ Βεῖ- “μαΠτὶ Βα απὶ Ῥεγηγίτεῖς, Ετ ρτῖ- 
Ἴναι ραταδαῖ, τηὴτῃ ὙΥθοῃν ποαίι5 ἐλπὶἱηρτες- 

ἀογεταγ 5 ΕΧ Ρορυ τίς. ἀὐθουῖθιι5» 
ὉΔΏςΟἸΆτο να] ο οἰζειιπάατ. Ὠ εἰπ- 
ἀεαρφοῦξ δῆτε νύθεπι ἱλοϊαποίρε: 
γᾶτος ργορεάϊεπι (ς ἐΧχρυρηδίαγοϑ, 

δὲ τούγου, απείσοιοϑαι σφίσιν. ἐχέλδυον ᾿ “ἱ 

ζω γἀδ μὴ διηοὶοῦ, ὁ δὲ, ἡμέρας τε ἐασεί- 

σατο οὖν αἷς εἰκὸς ζω “ χῥἰοϑέμζαι, χαὶ τίωὼ 
γἀδ" οὐκ ἔπλυνεν. ἔλλύντερ ὃ ὃ οἱ πλαταιῆς 

ωρέσξᾳς ὡς τοις ἀϑὴ; "αφούς, ὃ βιλδυσεμε- 
γοι μετ᾽ αὐτὴμ, παλιν ἤλθϑον "εἰπαλέλλοντες 

ἢοῖς Ὁ» τῇ πολᾷ ποιωδε, Οὐτ᾽ εὖ τῷ] ασο98 “ 

χφδώ, ὦ αἰδρες πλαταιῆς, ἀφ᾽ δ ξύμμα- ΞΞ 

ὅθι ἐδλυόθα, ἀἰξϑζωαῆοι φασὶν τ σδεβ γὶ ἡ- “ 

Β ΠΤ ΑΎΡΑΡΗ ΝΣ αἀἰδικουμδμοῖς, ὅτε νιζ πε- « 
δλόψεοϑα), βονϑήσῳν Ὁ χτ' δεωα μιν." Ἐχί- 

δχήγηοῖσι τε ὑμῖν, πσοϑς ΔΨ ὅρκων οἷ Ὁ “ 

πατέρες ὠμοσὸμ,, μηδὲν γεωτερίζᾷν «ἰδὲ 

«ἰὼ ξυμμαχίαν. Τοιαῦτα “ἦν τωβέσζεων εἰ 

ἀπαγίφλαύτων, οἱ πλάτωῆς ἐξουλδύσϑρμτο, 

ἀϑίωναίοις μυὴ πτολϑιδόναι, δον’ αἦέ χέοϑωι 

χὴ γώ τευγορδύζω, εἰ δὲῖ, ὁρώγᾷᾷς, χαὶ θη ο 

παβνζα ὃ 9, αὐ ̓ ξυμξανη ἐξελθεῖν τε μιη-- 

δέγα ἔμ δλν ὐπὸ τῷ Τείγρις ̓ἰποχρίνα οϑὴ 

[ο ὅτι ἀδεώατα σφίσι ποιεῖν ὅν ἃ λαχέδου- 
τμώνίοι ̓ ποδοκα λοιωῦται. ὡς δὲ απϊεχρίγαγη», 

οὐτεῦλεν δὴ «ξῆτοι ἡ ἐξ Ἰπημδοτυείαν 

ὸ δῶν χαὶ ὸ ἡρώων Ψ ϑζων Ἀραῦα 

μος ὁ βασιλᾶξς κα τέφη, λέγων ὧϑὲ »Θεοὶ ὃ 0-- εἐ 

"δοι χὰ τίν πλαταϑαι ἔ ἔὐετες χαὶ ἥρωες, «ὦ 
ξιωϊνορές ἐξε ὅτι ὅτε τίζῦ Ξῤχίω ἀδίκως « 

ἐκλιποντῶν τῶνδε αὐδότερον Ὁ ξιωώμω- ε 
Ν, Ὠχ γἀ τίωδε ἤλϑομδμ, ἐν ἡ ἡ οἱ πατέ- 

θὰ υμδ ϑὐξαμϑροι ὑ ὑμῶ μήδων ἐχό γιά, ὡ 

τὴ πϑούμστε ων αὐτέων δὐμδρῆ" ογαγωνίσαι-- « 

εϑᾶ; τοῖς ξλλησίν" οὔτε γιοῦ, ἐεῦ τὶ ποιώμδι, « 
ἀδυκήσηιϑυ. ἀπεοζαιλεσαμδροι δ πολλὰ « 

χα εἰκότα, οὐ τοϊχόῥομδι. ξυϑνω; νωβμργές δέ α 

ἐξέ, τῆς, μδὺ ἀδιχίας ἐ Χο λοϊξεοϑα!" ποῖς ὑπερ ι 

᾿ϑέσι χσδοπέροιξ,, " πῆς δὲ τιμωδίας τυῖγά- « 
γήν τοῖς ἐχιφέφοισὶ νομιήκιζς. Τοσαῦτα «- 

“Ὄπ ασας, καϑθίςη ἐξ ἀύλεμωον (ὃ «ράτόν" 

'χαὶ χε ζ τὸν νϑρ ̓ αὐξκεξαύρ ὡδεν ἀὐους πἷς 
δένδρεσιν ἃ ἔκοψαν, τῷ Ὑ μιηδέγα ἔτι ἐξιέναι" 
ἔπειτα. δ ̓χῦμα ἴχο ἔ εν πσϑὲς τίου πῦλιν, 
ἐλπίζοντες τάχίςφην" δ᾿ ἡρέσιν ἔσεοϑαη αὐτὴν, 

« ΕΣ αὐαρέγαι. β Οὐχ χελθύονται. 
ἔπινε] δημιείωστω ὅτι τὲ τοβαεῖν ἡαφόρως 
καὶ δ} τὴς γῆξ ; ὡς ὡρ τὸ δ νῶσαι, τέϑ4- 
χιν. γ. Απσαγγέλλοντες 7. οἱ πλαταιξὶς 
δηλονύτι, δ Ἐπισκήηϊοισί τε} αῇδα- 

Φ ᾿ 

“θεοὶ ϑηλονύπι. 

Ἵ πριχαλείζτα ΓΙ ΤΗ͂ 

σπῶνται. ζ Καὶ παρέχεην αὐτίω] δὶ ] 
τ Ἐνγαλθοῦ ἰσοίαϑα! 1 ἐν 

αὐῆϊ τὸν ἀγῶνα τιχέσω-. 9) - Τῆς. “δὲτι: 

μωρίας τῆς ὀκδγκήσεωξ: ἢ Περλὲςαύ. 

ῥῶσεν ΜΕΡΤῚ ὁ ̓Αῤχόαρμος. δηλογόπ͵ τὰ 
ὀρδ)εὶ ξύλα ἐχᾶ λὲν σπωροιζ. κ Τοῖς 
δέν δρέσν Ἵ δημιείωσαι τὸ δένδρος ἀϑεῖαν. “ 
Χ Χῶμα ἔχοωυ Ἰσιωυεκόμιζογ. μι ΑἿΞ 
ῥεδεν Ἵπόρϑησιγο ε ἢ 

ἘΣ 

γ χύμαίᾳ 



το ΤΉΝ ΟΣ Δ. Β151 

ςρατεύμοονος τοσούτου ἐργαζομϑμα. ξυλᾳ ἃ 

ΚΑ δῶ τέμψοντες ον, ὅ χιϑαιρώνος, πόδῳχος 

δὺμοιω ἑχατέ 'ρωϑεν, ̓ Φορμη δὲν αὐτὶ τοίχων 

αἰϑέντες, ὅπως μὴ Αἰ σιχέοιτο Ἐχιπολυ ὃ 

γῶμα. ἐφόρφιωυ δὲ ὕλζω ἐς αὐτὸ, ὦ λίθοις, 

ᾧ γἀῶ, "ἃ εἴτι ὄγγο αἰύτειν μέλλοι ἤχτξαλ 

λόμϑυον: ἡμέρας ὃ ἔχοι ἑξδομυΐκοντα χαὶ 

γύκ κ᾽ ξιινεχῶς,δεὲν ηνδίοι κατ' ̓αἰαπαώ- 

λας, ὥςτε τοις αϑύ,φέ ρῴντο ἐς οἰνήγην τε 9 

σῖτον αἱρφαῖ. λᾳχεδια μονίων τε οἱ ξένα χϑι 

ἑχκαςφης πόλεως ξιευεφεφῶτες ἡγαϊκαιζον ἐς Β. 

τὸ ἔργϑν. οἱ ὃ πλαταρῆς, ὁρῶντες "ὁ χῶμα α)- 

οθρϑυον, ξύλινον τείγ9ς ξιωϑεντες, χαὴ ἔχτ- 

φήσαντες ἐὺ ἑαυ πείχᾳ ἡ ὠροσεχϑν»,ἐσῳ- 

χοδόμϑν ἐς αὐτὸ πρλύνϑες, ον τ ἐγ οἰχιῶν 

καϑαιρᾶντες. ξευύδεσμος δ᾿ ζω αὐτοῖς τὸ ξύ 

χὰ ἦ μὴ, ὑψηλὸν γιγνόνδμον, ἀςϑενὲς ἐἢ) Ὁ 
οἰχοδόμημα. ᾧ Ὡροκαλύμματα εἶχε δὲῤ- 

ἐᾷς ἃ διφϑέρας,ὥρτε τοι ἐργαζομϑέυς χαὴ 

τοὶ ξύλα μήτε πυρφόρρις ὀϊροῖς βάλλεο, 
ἐν ἀσφαλείᾳ τε ἐ1). ἤρετο ἢ τὐ ὕψος Ὁ πείς- 
χὃς μέγα (ἢ τὸ χῶμα φολα τερον  αὐτα- 

γηᾳ αὐτὼ οἱ πλλαταιῆς. ποιονδὲ τί ἐχινοῦσι. 

διελόντες ὃ τείχϑ ἡ πυφεσέπιτῆε "ὁ γώ κοι, 

ἐσεφόρον Τὶ γἀῶ. οἱ ὃ πελοποννήσιοι αἰοϑο- 

μϑμοι; οὖν ταρσοῖς καλάμη πηλϑν' οείλλου- 

τες ἐσέξαλον ἐς χὐ διηρηνϑμον,, ὅπως μὴ 

φζα χεόμενον, ὡς αν αὶ γή,φορϑίτο.οἱ ἢ, τη 

πἰποκλφόνϑροι, τῶτο (ὦ ἐπέρον" "Αἰ σεσόνομμον 

δι ὧκ “ὃ πόλεως ὀρύξαντες ὁ ξιουτεκμῃ-- 

ξαγϑροι ὑπὸ τὸ χῶμα ,ὑφξλχον αὐ)ις πα- Τὴ ταερίς», 14 φυϊάς ἀμταϊεγῦι, (Σά (Ὁ ΓΗ 

ἐοὶ σφαξ δ χρεῦ᾽ χεὴ ἐλανδευνον ἔγαπολὺ 
τοις ἔξω, ὡς τ᾿ ΠἸπράλλοζῷς ἄσσον αἴυτειν, 

λλίωυ αγϑϑῦμου ἀύζις κατωϑθην τῷ χώκα- 

; τος, καὶ ἱζαἴογτος ἀεὶ Ἐχὶ τὸ χεγούμϑμον, δὲ-- 

διότες Ὁ. μὴ ἐγ ὅτω διιύων") ὀλίρρι ορὸς 
πολλοις αἰτέχάν. ππροσεπεξδῦρον τόδε: ὃ 
μὲ βέλρυδξς τρις γομας να 
“ΞἜνοι τὸ τὶ τὸ χῶμα., ἔνδον ἢ χαὶ ἔγϑαεν αὐτο 

ἀρξάμδοι, τὴ τῶβοᾳγίοοπεβρεῷ ἐν τῷ 
εὑτὸς ἐς Ὁ' πόλιν. μνοάδες ωροσωκοδόμϑν, 

τᾶῆτα πλδπα ἴῃ οροῖε οσςυραῖα ἴτὰ- 
4ὰς ςαἰίλπι ὃ Οἰτματοις πηδτογίατα 
ντγίμαας πιαγίβ ορροηεητο8, ἰαρτὰ 
ντδὶς αάϊᾷςία ἐχεγααιατῖη τποάσπι 
ςΔηϊτογᾶ ἰωτοχταπι, "Πα οορίοὔι8 ὔρῳ ἰατίας ἀρ ξεῖ 
ἀρροῖ ΔΙΒΊ οτος ἢ αι ετία τ οου- τὴν 
σοταητας {πρεταςίατ ᾿ἰριχα ]αρὶ ἀς8, 
διαηχιμιι, ὃς Παυϊά αἰϊα 4 δά εχοϊτᾶ- 
ἀλπιππλραϊταάιηςπι είς, Ομ ἴῃ 
ορεῖς ἀϊες ποξείδιις μα]] ἰμτεγπαὶίς 
ῇἤοης ἰἄξεος (ξρτιαρίητα οδίαπιρίς- 
ταῃτνὶοίδας φαϊείςξτο. ΝΔπὶ ἀϊιηλ 
αἰτετὶ οὐ ρογοδτοαἰτοσὶ ἰοσαπαπι οἰ- 
Ράπηαιις σαριερᾶτ, ργαρο ες ορετὶ 
Τ1ιλοςᾷαηλο 115,4] Ρογερτίη!β ἤπ- 
δυϊατγᾶ οἰμτατα πα] είς. ἀμςεδ ε- 
ταῦτ; ἀἴχας νγροητίθυβ. ΗΠὔς ρρο- 
τοῦ ῬΙαταοηίος οχτο  σεγπεητο» 
τασγαπι ᾿ἰρειαπι ὃς ἱρῇ σοροηπητε. 
χιςίη νδ] ἰταταογᾶς αυὰ ράγτς Πχμχὶ 
Βοίτις ἀρροοπι ἐχοίταθατ, πἀϊβςᾶτ 
ἰατοχ σους νἱσίπατιπὶ ἀοπηοχ αιᾶ5 
ἀϊγαεθαπο Πριλῖς οοβ ἰμτεγποόεοητί- 
θιι5» τς ςοχοίςς5 αἀ!Β οἅ πλΐμι5 
{ε (υἰπίπεγεῖ: ργατεχδιύ(ᾳ; κά τὰς 

ὙΠΟ τοϊδ τά οοτϊς ας " ῬαΠΠ5» Ὡς ὃς ἰρῇ Ἰη ὃ Ῥεϊίίδυς, 
ορεῖς ὃς Πρῃα τα ΠΠ] θιις. ἱρῃ βετὶς 
“ξεηγοηταγι Ασα; ἴτα πηαγαβ ἐπ πγα]τᾶ 
Αἰτιτυἀϊπἰς ργοςςπι: 81} ταπης πχὶ- ὦ 
Ὡυδαρροῦ ἐχ δάποτίο ΠΎρεθαῖ. Ας 
ῬΙαταςηίξς ταῖς συ! 4 ἀλη σόπλεμτὶ 
{πητ: Ἰητογοιίο πχαγον» αι νἱηοα ἂρ; 
δεῖ αἀπχοῖα ογδηο Π]Παγ Ἡαπααπα 
“ερογεβᾶτ, Εὰ τε Ρεϊορόπδίοβ σοπι-, χερὶ ἐξεφό-: 
Ρεττα»᾿αθαϑῦ σα σαηϊ τὶ ἀγᾶ-- ρονν ῥγο ἐσεφόρονν. 
ἀϊηαρεῖς οὸ νΟ] {αεγαξα πυιπχι5 ἐ- 
ταῖ ἰηϊςςογάτπς Δ αςης ἤσυτς μι- 

. δυτίγεζατ, Ὡγ115» ΘΟ Υγοταγ Α απο οχοϊα ΡΙα- 4 Ἡρυτοαι 

τοῦγᾶ δέλὶβ α νερε δά ἀρσογῷ οσιη!- 
οὐ] 15 ρογ οοττα νοἰιρία, γαγίας ἢὰ- 
ταῦ δά {ε (εάἀμπςοδδητ: ἀϊάσας οος 
χαϊ εγᾶτ ἔοσιβ Ἰαταςχάτ,ϊτα ντ {ΠΠ| 5 οὐίᾷ 
δῖα; οτἱᾷ ἀσρογοι 5» Πυηι15 
ΠΔΟ]ο5 ογοσοτεαθάμϑο ἀεο 
ἁρροῖς, ὃς αἴ ἀπὲ ἴῃ Ἰοςῦ ναςιιεία- 
δυπι ἐν ἐμ ρϑαρι πον. Ὡς 
Ῥαιοἱ ρογΠλα]εἰ5 οἴδός ἐπηραγς» ος ὁ 
αυοαιις χοῦ ρἰτδαςτατ: Οὐδ πα. 
δι] πάϊῇ οἰ! οομτγα νι χοὰς (αδέτγ- 
δίοης, αν νίζοαας εἰμ ἰατόγεν φᾷ 
Ταστο ὨΠ]Ποτὶ οὐ τι το δαγαζοιάς 
τί νχ ὅ Ιᾳπατ] ἰρεςὶς πχαυτᾶ ἀποῦι, 

πὰ υ νυαΝ  ΝΝ τον Ὑ ΞΑΩΜΗΕΟΝ ἘΦ ΎΟΣ 
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ν 
Υ̓ 
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Ὲ 

ᾧ 
{ ἢ 

ἢ 
ὸ 

σωλῳ:. » τόν 

« Φορμιδόν} ψια γηδόν, φρρμὸς γὸ, γία-- τως. δ᾽ Καὶ. ὥτν τὶ σἴτων, οὐδετέ-- 1 9.. Ἐν ταρσοὶς 1 πλέγμασιν αἰπὺ καλά-- 
οἥος, ὅςτις ὀγαλλαὶξ ἔχων τὸ πλέγια ὅξίν, Ἷ ρως.. ε Αὐἱρᾷϑαι  λαμξάγει, 1 μου πεποιήμδῥοιξ, 4 Ἐνείλλοντες Ἱεμέτ. ς 
Ῥ Καὶ ἐπι ἄν αὐύτειν μέλλοι. τελεσγεο ἢ ζ Οὐ ξεναρὶ οἱ ΔῊ μιοϑοφόρων ἀρχογ.- Ἴ πλέκοντες. κ᾿ Ὑπόνομον δέ} κεκρυμε- 
οὐργεῖν “εὶς ὕψος. οἱ αἰἢ ικοὶ τὸ αὐύδειν, περυξίνοις γϑεχάλοωυ τοι μιοϑοφόροις. - ] ἁὅμον ὄρυγμα, ὑττλν" Ὑπαγομῦμου ] ὀκδετι 
αὐδτειν φασί. Ὑ Ξιωεχῶς ] ἀδίαφεί-- ᾿ ν. “Αὐτανήει ἀυτῷ 1 αὐήρχετο, δόντος. ὴ : 

᾿ 



ΕΥΒΕΚΙ ΒΈΟΥΝ ΟΝ ΒΗ ! 
νεῇ παρὰ σαρογοῖαν,» ἢἰς Ποίζεβ 
ἱπτογοίαάογος», ςορογέζαμιε ἱτογ ΠῚ 
ἁξβοῖς γἱποαδοδς Ῥγοσοάςπάο ἀ0Ρ]1- 
ςεῦη ἰαδούοιη (αδίγε » Πηαρὶ5 οὔα ΠῚ 

'ς Τγυπὶ δυτοπὶ ἀρ [η) ΔΠΟΙρ τὶ ἕατυγοβ.ῬΤοπλοοΥληῦ 
ξεγξίασοτειε Γὰς τᾷ ψιθὶ πιλοβίηαβ αὐ Ἄρροτο Ρο- 
ετίδαι πλᾶς Πἰ πᾶ 5 Ἰορομηῃςη(οβον γᾶ τ Χῖα ν 1 685 ΟΠ 

γτγϑὶ αἀπιουόταηῖ; χὰ {πο ταθίοπξ. ορρίἀαποτγιπι. 
γὙπᾶπ αὐ έ)412 
ΡῈ ἄρρεγεπὶ δά- 
πιοῖδ; ἱπροητὶς "- (τα, δῃῖπιος ἱΠογαπι Ρογιογγείεσε- 
Ἰὰς πιατὶ πιᾶ- πάρι μεειξορα ἜΑΥΝΝ Α]ϊ5 ἈΠΠδ1 σοητγὰ πιυτῦ : 4118 
αυαῆδ αἷς, ὃὲ Ρία- ΟΡΡΙάΔΠΐ τη εἰγοιη ἀκτὶς ἰλαμεῖς 

ταοηίες ρόγτοττο- χρέη σε ἄτταπι μας γατίοης,; Ττα- 
ἔς εἶτ: 1185 ἀυτοπὶ ἐμεῶι ὩΣ] ΤΑ͂Ν 
Αια ράττε οι, θ651 βοητορ, απ45 ἔογΓεῖς ἰοπρήϊαμις 

οἀτομὶβ γυτπ 4816 ἃ εδρίτῖθιις {ρέ- 
᾿ἀεοταῃτιττδηίποτίαϑἐ ἃ δἰ πὶ5 ἀπτο ΠῊ  5 
{πρτὰ πιυγῦ ἱποϊἐματὶς ροσγεϑάίαιο, 
ςοὨ ΓΑ ΧοΥδηῖ : ὃς αυοτίεβ ἄλίιγα 
ἰδῖυπῃ π]δο ίη εγαῖν Ργοπγ το ΠῚ 
εἴμ Ῥασῖοπη» ἰαχατίς ςατοηί»τασεὲ 
ταδηι ΓΕΠΑ  ΠΠς » ρυαο ρ τὶ ἱποιῆϊο- 
τς ἀεουστάθδης. οί μας Ρεΐοροι 
πεηΐοδν αι ὅς αἰΠ}} ργοβοεγεηῖ 
Ταλοδίηα; δ δάπεγίις νἱήολ5 δτε- 
τησζαὶς ἐχοίταταπη οἴΤετ, ΧΗ Ιτηδτ- 
τὸς ἀύάπαα εἴϊε ἰΏτοῦ τοῦ ἐπηρεά!- 
τηοηῖα ζάρεῖε νχροπι» 44 οἰγουῃ- 
ἀχιάληι πηαζο ἐδη [ε δος ριητ: 
Ῥείαϑ τδηχεῃ, Ἰρῃὶ τοπταη ἄσηλ γατὶ 
ἢ ροῆεις ἱαργαεπῖς νοῆτο ἱποοη- 
ἄετς, φαμπι (ραιιοία ποη εἴϊει. Ο- 
ταηΐα ἐπὶ !εσααι νοδητ ἤσια 
τλτίοης, τοηὶ ἤπε {πηρτιι δε᾿ ἤπς 
'οὐΠάϊομε σοηβοοζομῖ. ΑἸἰλτος ἱτα- 
4ας τδτογία ξλίσος αὐ ἀρρογον ἰὴ ἰά 
(οἤλεαπι υοά δά πχυτῦ ρυίυς ἴῃ - 
τε ἀσεθατ»οομοίπητ. πο ργοτὶ- 
τμ5( ντροζεὰ τᾶτα Ποτηϊηῦ τηδη1) 
ἡτηρ  εξο»ργοςεεγαμτ, φυδητᾶ ρ]α- 
τἰηχᾶ αἰτουίας ντθὶβ οσσιραζς ἐ 'οςο 
{ροχίοσε ροταογιης: ἰοδόσαςε ἐ- 
ηὶ οὔ (πἱρῃιτιγς δὸ Ρίος » Πηδτ ΓΙ ΠῚ} 
ἀπεοηάογάηε, ν λάε ταπτῦ βατηπης 
εχοϊτατῦ εἰ φαδητατη πεπιο νη ηᾷ 
δάτδρας 4 τ ρεχιἀνπεάχαε Πγὰ 
πὰ ὅς ἰμἀυετία δια ΝΑ αἰϊψυαπάο 
νεμεῖς εοἹ ἃ ἰπτοῦ ἐς (γ1ὰ ἴῃ πιό- 
τἰδυιείθα ἔροῦτε ἱρὴ δὲ βλπγπᾶ εχ 
εο εἀϊάϊο. Ηος αὐτῷ ἐπ οξά!α οὐἸη ρῶς 
εχειειοτῇ νεγὸ ραγᾶ ας φαίη ὁρ- 

: Ῥίάαπος» 411 Αἰτὰ τηαὶὰ εθαρούδητ, 

[ 

χυλίυδιγαδείοης νεμεπιέτεῦ αμαί 

1{1 

ὅπως εἰ ὃ μέγα τεΐηος ἰλίσχϑιηο, ταπ᾿ α)-- 
τέχοι,ὼ δέοι τοῖς ογαγ ὅς αὐϑιςτξϑς αὖ-- 
τὸ χϑν' ὦ πσό:χωρϑνᾷς εἴσω, ᾿δυπλαϊσιόν 

τε πόνον ἔχῳ, ᾧ ὦ ἀμφιξζόλῳ" μᾶννον γ.- 

γοὰκ διὸ ηλλωντ ἃ μργρνενρροίν. 
2ον τῇ πόλᾷ (ὦ πελοποννήσιοι" “μίαν μϑρ, ἢ 

ὅ μεγάλῃ οἰχοδομιηχαΐῶς χτ' τὸ χῶμα το 

σαρϑείσαι, Ἐχὶ μέγα πε χα τέσησε χαὴ γοιὶ 
πλαταυιῆς ἐφόξισεν" "ἄλλας 5 ὅν, τῷ τεῖ- 
ὁοις, α βεόγοις πὲὐξιξάλλογτες αὐέκλιων 

Β οἱ πλαταιῆς ὦ δόχϑες μεγάλας αἱρτήσειντες 
«ὑλύσεσι μιακρεῖς σιδηραῖς “Σισπὸ “Ὁ τομῆς ἐ-- 
'κωτερωθῳν, Ὡἰσπὸ χε ραμαΐν δὺο δχικεκλιμέ- 

γων,ᾧ ὑκῆοτεινυσῶν,"ὑύρ ὅ' τείχους αἰελ- 

κύσθρτες και ρσίως, ὁιστεωροςπεσεῖοϑαὶ 

“τῆ ἐϑηοι ὴ μηχανή, ἀφίεσθν Ἢ δοκὸν »χα- 

λαραὶς ταῖς αἰλύσεσι, χαὶ  ὅζρα χάρὸς ἔχον-- 
τεςοὴ δι ῥυμον ἐμπιαήουσα, ἀπεκαύλιζε ̓  

πσδϑέχον τὸς ἐμξολῆς. εἴτ᾿ δὲ αϑτο οἱ πε- 

Δοπουνήσιοι, ὡς αἵ τε μγγόμαὶ Οὐ εἰὲγν ὠφέ- 

ς  οιωρὸ ζ χώματι Ὁ αἰτιτείχισμα. ἐγίγνε: 
! ! Ἴω) ᾽ ο 

πο, νομιισόμτες ἀπορον ἐῃ Ὥπο ἢ γερόντων 

-δηνῶν ἑλῴν τέω πόλιν, πσϑὸς Ἢ αὐξυτείχισιν" 

“ἰδεσκθυάζοντο. ἀσόότερον δὲ πυεὶ ἔδοξεν 
᾿ἀὐύξις πειροίσαι εἰ δερύαιντο, πγϑυμᾶτος γὲτ 

γορϑδμε, ἐχιῳ λέξω τί πολιν, οὖσθρ ὃ μέ- 

: γάλξυ."πᾶσὸμ “ὸ δλίδεαν ἐπενόοιου͵ εἴπὼς 

σφίσιν αὐᾶν δαιπᾶννς κὺ πολιορκίας “ωρῦσαι- 

Αϑείῃ, φοροῦντες δὲ ὕλης φακέλλοις, “ἕϑέ- 

(αλον πὸ ἅ γα κατος ἐς ὃ μεζᾳ ξὺ προϑ- 
δ» ,ὔ -“ 

τον τῷ τείχους χαὶ τῆς χσδοδώσεως. ταχὺ ὃ 

“λήρξφοις ουδὲ αἱ οὶ πολυχήειαν, ὅχτ- 

τηϑϑένησθμ χαὶ τὴς ἀλλὴς πόλεως ὅσον ἐδὺ-- 
γα» Ἔντὸ τῷ μετεώρα πλῴτον ὅχτά εἶν ἐμὲ 
ζλγόντες ὃ πῦρ ξιωὸ λείῳ καὶ πίοση, ἡψαν ᾧ 
ὕλζω, καὶ ἔγρετο φλὸξ ζσειύτη ὅσον δυσείς 
“πω ἔς γε ἐκεῖνον “᾿ν ̓χϑδόγον "χφῤοποίητον ἐΐ- 

δὲν. ἤδη γὸ οὐ ὄρεσιν ὕλη ποιφϑεϊ σοὶ αἰ α 
᾿αὐέκον αὐϑϑς αὐπίω Σἰπὸ ζυυτομαί ὺ πῦρ 
"ὁ Φλόγα π᾿ στο αὐῆχε. τῷτο ὃ μέγα τέ 
δὐ, Οις πλιατα)έας "τἄλλα δῴε φυσᾷ, 

« Τρὸς αὐτὶ χει 1 οἰπὸ χι τῆς 7 ς τεῖχος 
σοι ἔν, β΄ Διπλασιόν τεπόνον ἔχάν ] αὐτὶ 
πο απρδιήμνμρι, Ὑ Μᾶλλον γί- 
γηεῶς, τοι ἐναντίοις δηλονότι, δ᾽ Μίαν 
δι μηχοινίώ,, «. ΗΥ μεγάλου οἰκοδὸ- 

μήμαπε 7) σλαταλέων δηλονότι. ζ Κα- 

τέσᾳσε τὸ τεῖχος δηλονότι. ἡ Αλλάς δὲ} 
μηχαναὶ δηλονότι. 8 Ὑϑπείχέις] 2 69-- 
σέφερον, 1. Ἂς βρόύχοίς τε} σημμείωστι “ὲ 
σιυιύϊαξιν ἀξ (ρόγχοι αἰραξάλλοντες. -κ Καὶ 
ἰαὲ τεινεσῶν Ἰύψουρδύων. λ᾿ Ἡ μυχῶν] ως 
Ἢ πελοποννησίων δηλονότι, μ᾽ Τὸ ορρέ- 

χον «ὃ ἐμβολῆς Ἰτὸ φεσξεδλημδύον. ν Τᾶ- 
στιν γὺ δὲ ἰδέαν δτηνοίας δηλονότι. ξ Τὰ- 
χὺ δὲ πλήροις όμδῥου τ διαςήματπς. 
. Ἐπιπαρέγησαι] σωυῆξαν. ὁ Χ4ροποίη- 
τον ἔξ! γὺ καὶ αὐπέμιας. πῊ δὴ ϑ]παλαι 

ποτί, ρ Ἰάλλα δϊαφυγ.  δεναὶ δηλονέσιν 

μι Δ}ν 

73 

Ἂ ἐἶκα 85: 

σίας, 
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142 ἸΗΝΟΥΒῚ 

“ἐλάχίφου ἐδίησε δ|φ,φϑεῖραι. οὖν τὸς »δ 

πολλὰ χωείου ὃ πόλεως Οὐκ ξιυπελάσα" 

“γῶμώπε εἰ ἐπεΐετο "αὐτῇ ὈΧίφορον (- 

«Ξ-κὼ ἠλπιζον οἱ ἐγανποι)ούκ αὐ" διέφυ- 

“ϑυ με δὲ χαὶ το δὲ λέγεται ξυμιξκῦαι, ὑδὼρ 

Φξ οὐρανοῦ πολὺ χα βρονζας “βνονϑῥας 
σξέσου. τίω φλόγα, καὶ οὑτὼ πίω οϑζεζαι Ε 

χινδγωωον. οἱ δὲ πτελο ποινήσιοι, Ὧν χαὶ τού-- 

“κυ διήρζο τον, μέρος μϑμ τί κα ζλιπόντες 5 

ςραΐζοί, ὦ δὲ "λοιπὸν αἰφέντες, «ἰξεετείχι- 

ζον τί πόλιν κύκλνω, δεμόμϑροι κτ' πολάς 

Ὁ χωείον. ζὰάφεος δὲ εἰντὸς τεζιῦχαὶ ἔξω-- 

δεν ἐξ ἧς ἐπτλινδεύσθμτο. καὶ 6), πὸβ ἐΐξ- 
εἰργα το  οἷδὲ Ξρκζυρου Ἐχιζλας καα- 

λιπόντες φύλαχας τῷ ἡμίσεος τείχοες ( τ 

δέδμισυ βοιωτοὶ ἐφυλᾳουον) αἰεγωρυσὸμ 

τῷ ςρατῳ,. χα διελυνυσὸμ κατα πόλάς, 
πλαταιῆς δὲ παῆδας μϑὲ χαὶ γεν αἵχ ας, καὶ 
Οιξ ωρεσξυτάτοις τε, καὶ πλῆϑος Ὁ γξῴον 

Μ αἱ ϑροπων πσϑότεθον ᾿ωκκεχομκισμές 

γοιῆσὸμ ἐς ας αἰϑίωούας. ἀδθὶ σγ᾽ ἐπολιορ-- 

χριοῦτο ἐϊκαταλελφμμένοι τετφαχόσιοι, ὠ- 

“ϑίωαιων δὲ ὀγδούκοντα, γαωρώκες δὲ δέχ φ, 

,χαὶ ἑχα τὸν σίϊρποιοί. τοσοῦτοι ἦσὸμ οἱ ξὺμ- 

πόρτες ὅτε ἐς πίω πολιορχίαν καϑιςαντο" 

χαὶ ὀνύος σρεἰδὶς ζω εἰν ζῷ πείχᾳ τε ϑυόλος, 
οσὐτεἐλϑθύϑερες. τοιαύτη μϑὲ ἡ “πλαταιέων 

πολιορχία, καυτεσκϑυαίϑη, Τοῦ σὴ ἀυταῖ 
ϑέρες, χαὶ ἅμα πῇ ἮΜ πλαταιέων ἔχιτερά-- 
πείᾳ ἀϑηναῖοι διολλίοις ὀσελιίταις ἑαυτῶν ἢ 

᾿ἵπατόῖσι ϑζροκοσιοις ἐξρατευῷ Ἐχὶ χαλχι- 
δέας ποις Ἐπὶ βρακῆς,χαὶ βοῆιαϊος, οἰκμα- 

-᾿΄, ᾽ ͵ τὴ κοῦ  ἐγν 35 
ζοντος 9 σίτου «ἐςρατηγή ὃ Ξενοφῶν ὁ Εὐδᾳ- 

πίδου,τείτος αὐτὸς, δ λόγτες δ᾽ ὑπὸ ἀσείρτω- 
λον Ὁ βυδικήν,Τ' οἶτον διέφθφραν, ἐδόκει δὲ 
χαὶ ρος χωρν σὴν ἣ πόλις αἰσῦς “ίνων ἐνδὸ-- 

ιν Ὡραοσύντων. φυροπτεμλψαίγτων ὃ. ἐς ὀλυγ-- 

90γ Ἵ μὴ ζαότα ξπλονϑμὼν,ὑπλιτάι τε ϑλ- 

ΖΦ ΘΕΉΕΒ1. ᾿ 

Α αδίμπιεγευ, εχίρσιιο ντθβ τγαδξα το 
ἰἰϊᾶο» φῃὸ ποι Ρειτίηρενοῖ, Ουὸά 
ἢνεητας ἔνε Βοίξες ἐροχαυοσγαπ) 
οοπιπιοάα Αι οῖ, αξέιιι ἀς 1}5 
αἴας. Ναης {ΠΠπ|ώ4 οτίατηι ἔοστοσ σοη- 
τἰρηϊο, πχαρταπὶ νἰμ σα ἀς αἷο 
σαπι τοηἰτγἷς ον ᾿Πο ἢ ἀμ ΠῈ 
οχεχ το, αταας τα Ρογ σα] {ππ|- 
τηοιε, ἤος σαοαας τα γατὶ θὲ: 
Ἰοροιμηεπίς8, Γοτότα ααάα ΠῈ Ἔχε" 
αἴτει ραύτο σάτογα γον, νυ θοῦ 
ἴΌΓῸ οἰγοσηἀλῃτ» σοῖτο ἈΠ ρηλῖο 
Πηρι]ὶς εἰμ τατῖδιις Ιοςο » ἀπδξα ἰπ- 
τεσῖας οχτοηύάίαις βοῇ; οχ αὰ 18" 
τοῦς εβοςεζαητ, Εο ρογεδο, [Ὁ 
οχοχτῦ Αὐόαγι » το] δῖο ἃ ἀ τατεϊαῖσι 
ἀϊπυιά!! πηυσὶ ργα Πάϊο» (μᾶπὶ αἶτο- 
ται ἀιπιίἀϊᾷ Βοσοτὶ ουϊξοάιοθ απ) 
οαπι Ἔχογοίτι γοάίεγᾶς, δα {πᾶς 411- 
ἤυς νΥδος ἀϊρτοῇ!. Αὐ ΡΙατάσείεα. ᾿ 
ααΐην οτος δ νχοσοβ σαπὶ [ςΠ|6- 
τίδυις»αταις ποτηϊπ πη ΠΌ]Π]Ππς νίας 
πγαϊεἰτιἀϊ πη ἴαπῇ απὸ ἐχρούταίς- 
(τως Ατῆ πᾶς » ἱρῇ γε! αἱ 1 οδῆ- 
ἀϊομοηι πξοπταρᾶτ, φυλάτιπηροητὶ 
ὨΠΠΊΟΓΟ ογαητδζ ΑἸμοπίεηἤαπα ο- 
Θιορίητα» οαπὶ σεῆτιπι ἃς ἄσοςπλ 
(ααπλϊηὶς ἀπ ραποπὶ (ἀςογεητ τος 
οἵηπΐμο ἔπεγάπτ σαμιξεὶ 48] φά το- 
᾿ἰεσαηάατη οὐΠάϊομοπι πὲ οοη !- 
τατὶ » πεηλίης 4110 ἐπίζα πταζος πὲς 

δ 

(γασ πες] δετο τοϊθο, "Πυϊαίδο- 4 “44 9 εόμηα ας 
-πγοάΐ Απτ Ῥ]αταοηἤιαπι άπ ογί 5 
ορριρῃᾶζοο ργαραγατίο. 4Εάοιπι δα δεῖς, 
αἰϊατο, οὐΠάϊοηις ρυϊηοῖρίο, Ατῃε- 
᾿ἰοηίες. ΟΠ κτρς ὧν τΆ ΠΡ ὰς {ὰ] 
ΓΟΥΡΟΥ 5 αὐπγατοσαπι» ἀποεπ πες 
ἐαιυϊτ δας, ἀπος Χοπορβοῦτς Εὐτὶ- 

Ὁ Ρίάϊς βίϊο, ο ἀ}Π|5 ἀπο’ ἀις δυι5,Αγ- 
τὰ ἱπτα]εγιης πῃ ΤἈγδοία ΟΒαϊςι-. 
ἀξῆθιις δὲ Βοτεία!5» ἔγαπηοητο πη8- 

Ἢταγο, Ἐτ᾿ αασπη ϑράστοὶο πα εἴπῃ 
Βοτεϊαα,οορίὰς ἀἀηηου δι, γατη- 
τὰ οοτγαπρεγᾶς, νΊἀεθαταγ αὐτέ ἐὰ 
εἰαίτας 4 Αἰβεηϊοηίς5 ἀοξςέξατα, 
όχι Δ πὶ 41 ἸΏ τι ΟΥΔΠΌΟΡ ΓΑ: 
(εἀ, νοσᾶτι οογῦ πὶ ας πο], 
εχ ΟἸγητῖῆο αἀὐτηαῖα ςορία ργαῆ- 
ἄϊο νεπογιης. (ὰπὶ Ζαϊδις δρᾶ" 
ἴο]ο ργορτγοῖῃς, Ατῃεηϊοηίες δῆτε 
ἀρίληυ νεθοπ σοπίογαεγαητ Ρι- 
βῆδηι , ὉΠα]οϊἀεη Πάσης Ῥεάϊ- 
τατι!ΠῈ ΟἰΠΊ ΠΏ Π1]115 Δα Χ ἢ Πἰατ δι8᾽ 

ἰυπποάϊ Ρίαταςπ- 
β( οὐδὰϊς ἄμε ς 

“Ὁ Ὁ 
ἘΕΡΟΥΒῪΝ., 

ῥ Αὐή, ὄγίφορον 175 δγί,. γ' Διέφυ- 
291} κίνδωυον. δ᾽ ΤΙερὰ Σῤκτούρᾳ ὅγ:- 

πλαξ)κτ' ἢ ὀκτωξζριον μῆνα. « Ἐκκεκο- 
μισμέγοι ἥσεω 1 ξήγαχονν ζ Ὑοϊαύτη 

σειςκαί δέκα ̓ 

αδμ]οἡ διελόντες Ἰαύτίω 3ὶ συγγοχφίω ἐς 

ἰσοράας ὥρασαν, καὶ αρχέυ) τὴς τεζέρτης. 
ἡ Ὑπὸ ασώρτωλον Ἰή αστίρτωλος πσθοπα-- 
ροξύτονον." 8 Τ[ὠ βοή ικὴν ὅτι βοῆ οι 

ὀγνίαῦϑα τὸ τέλος τῆς τοίγης 

δ μὴ ϑελόντων 

ἄποικοι μάν δόνων. εἰδὶ ἢ ἐν “ἢ. ράκη, πλ) 
σίον χαλκιδέων. “ Καὶ τωροαωρήσην Ἰγοῖς 
αἰϑίωναιοις δηλονότι, κ ΜΕεΤ' αὐ δ 1 

αϑϑᾳ δοαῦαι δολανότι, 
δὲ ζλωωθος μμὐδόπολις χαλκιδέων, ἢ 

περ φα δα, 



ΡΙΒΕΝ  ΘΕΟΝ ΝΌΝ 5. 
{προζασαμῦ, δά νγδέηγαις οοτηρα- Α 
Ιογυητ: (ς4 ροάϊτατας ἂς 1615. ἂΥ- 
τππάτιτα Αἰβεηϊοηἤαπ ἃ, ΟΒαΙεἰ- 
ἀεπῆριας ἐααίτίθιι ας Ιοππτοῦ αὐ πγα- 
τατίς {προγαῖα οἵ» μΒαδομεθάς 411- 
ααοῖ (ςυζατος ὃ γορίοης Ογαπάςε 
ποπχίηδτα. Οεἴζο, πηοάὸ ργα]ο {{ι- ̓  
Ρεγποπισης 411} ἐχ ΟἸγητῖβο (ςιτα- 
τὶ ΔαχίΠο δπτατγὶ, μος νε νἱάογιης.. 
ΟΧ ϑραζζοΐο ἰεαΐτοῦ ἀγπλατὶ,, αἀάϊτο ᾿ 
Δῃΐπηο τὰπὶ φοςοῆποις ἰΟοἰΟΥΙΠῚ» 
τὰπι απὸ ἀητολ Δοπ ἱπέοΓΟΓοβ ̓ 
Εὐσεης» ἱξεγιπν σατα ΟΠαϊοἰάοι- 
ἤπιε εηαίΐτατα ας ἰδ ἢ ἀἰαγῖς Ατῆς- 
πἰξίες πα άᾶς, ΠῚ ν ογὸ (εἰς δά ἄτας 
ςοδοστος τος! ρίμ» τας ΟΠΠὶ ἱπηρε.. 
ἀϊπλότις χε! ιογᾶς. Θυΐ σποτίος ἱπ-.. 
ξεϊτις αγισιὶς {8 Ἰηξεγεβαητ, τουτί αν, 
Βοίξε ἔιρα Βεθατ: χα χυγία (ς τείε-. 
τοβδητ ἐπα ρᾶταγ, ΠΠἸΙάχας Ἰη-᾿ 
ξανὰ ναφρετλι» φν ΟΠΒαϊεἰάξ- 
ἤδιι5 ἐχυϊτίθιι5, δὲ. υᾷ νἱάςεθδτιιγ 
δἀοτγιοητίθις, Ὠ επῖσας ἤθη πο- 
ἀϊοοτίτοῦ ἰατα Ρογο 05», ἴῃ ιραπι. 
νοχταητ.» ἰοηρόσιιε τγαξὲα ρᾶτίς- Ὁ 
-αυὔταγ, Ατποπίοπίςς Ροιάσαπη βι- 
ϑαρετατί, τοςορτίς ροίϊοι εχ ἔκ άς- 
τε οὐρα εἰ 
15 Ἐχογοίταβ Γοπούτεγπης Εχ πὸ 46- 
Πάεγατὶ {πὸ φιδάτιῃροητὶ ἃς. ττῖ- 
δίητανςσαπη οπληῖθα5 ἀποίδιι5. Πα] 
εἰάεηίςς ἂς Βοτιίαί», νθϊ τγορῃαιπι 
{Ἰλταογαητ, πιοστυόίαιις Πιοε]ερε-. 
ταῦ; ἴῃ {πα5 φυίηας ντθο5 ἀπ εῆε- 
το Π Ελάειη αδλτς, ποῊ πλαἶτο ροίε 
μας» Απηδγαςίοτα Οδαοῃέίαιις, ᾿ 
αὐἱά!ϊ οπγηοπὶ Ασαγηδπίατη νοχᾶ- 
ἀϊν» ὃζ αὐ Ατπεπιεπῆδις δἱοιδ 1» 
Ἰλοεάαπγοι!ς (πΔάεης οἰαἴεηγ εχ 
(οοἰαϊ δας νεδίθυβ ραγασον ὃζ αὐ πγᾶτ 
τος Π11Π|ς ἰπ Αςαγμδηϊληι πχϊτζεγε: 
αυὸά ἀϊσοζεητ, ἢ (σσπην 111 οπα 
παυίδιις ἤπγι ἂς ρεάϊίτατιι ἰγοηῖ». 

“ Οὐυυπὶ ποη Ροῦ 3 αυσηάφοςῃάετα Αρςαύμαηος Πλᾶ-᾿ 
ἔεπι ςοαόϊίὶς οο- 
Ρί1ι5 ορεπὶ ἔεγγε τὶ πεχαεαης πλπταο ΠΡὶ εἴτε Δυχί- 
Ασαγπᾶπες ἰὶ φαΐ ΠΟ. ἔΔοΙἸὲ Ἰ Ῥοτοίξατοπη γοάἀλέϊα Α- 
Ῥ Πεκιὶ ἐγάπτ, Ἢ ΑΙ 1, Ζαογαῖμο ὃ, ΟορΒαὶ]ς- 

πΐα εὔϊε ροτίτιισοβ» πες Ατεῃ ἢ (ο5 
1τἰάσηλ ντ δῆτε», Ῥεϊοροπποίμηι 
Ῥεγπᾶράταζος: ρει αποαας Δ ι- 
Ῥαξε! ςαρίεπμάκ ἔοτς ΗΠ ρογί δῇ 1,4. 
ςοἀατηοη!! Οποηλιπγ δάπας ηᾶ- 
παγο δι} δὲ τ Πτος οι αἰΐσιιος 
ῃδυΐθας οὐοΠπρίο πίττης» Πα πὶ 

ἰ5,» ΑἸ Βεμᾶς οαπὶ το] 4α1-᾿ 

: } 
ἡικῶτγ.) ὑπὸ; Ὦ αἰϑηναίω), αὐαγωρϑοιν ἐς Ὁ 
σππίρτολον' οἱ ἢ ὑπ-πῆς ἢ, χαλχιδέων ὸ ψ. 

λεὶ γρκῶσι ζους ἢ ἀγοναίων! ἵπαέας ᾧ ψλές. 

εἶ. ον δεΐμας εἱ πολλὸς πελζαςαρέ ἐκ ὃ κρέ- ὸ 

σιδὸς γῆς καιλομϑῥυς. ἐρτί 8 μαχις γε- 

σλρηνϑρης, Ὠτεξονϑοῦσιν ἀδλοι πελταφαὶ ἐκ, 

ὀλεώθᾳ, χαὴ οἱ ἐκ Ὁ ασαρτωλὰ ψιλοὶ, ὡς 

εἶδον »λκοβσήσειγτες τοῖς τε ωροφγιγϑομϑμοις, 
ὺ ὅτι ̓ππεϑτερονεἶχ ὕοσηντο, ὅχττί)κ..) αὖϑις 

Β χα 
σϑρτων "οἷς ἀϑηναγοις. “ὦ αὐαχωρϑσι ωρὸς 

(ς δύο ταξᾷς, αδ κατέλιπον πρΐδῳ τοῖς 
σκϑυοφόρφις. χα ὁπότε υϑρ ὅχτοιεν (Ὁ) αϑν-. 

γαῦοι, φγεδίδοσὸμ, “Ἀσυχωρξσι δὲ ογέχειν-- 

το, ἴχαὶ ἡ ἐσυκολιξιον. οἵ πε ἑπεπ ἧς Πρ χαλκχι- 
δίων σαπθοσιτεπτεύοντες ἡ ἴδω; ἀὰ προ ιμς 

χαὶ οὐχ ἥχιςα φοξησὸμτὲς ἔτρεψαν ζις ἀ- 

ϑέωαιοις, καὶ ἐπεδίωξαν “᾿δχὶ πολυ, χαὶ Ὁ) 

μϑι". ἀϑηναῖοι ἐς πίω ποτίδωιαν καζαφϑ0- 

φέσι, χρὴ ὕφερϑν ζοις νεκροὺς «ἰπσοσεσόνδὸις 

ὑχοκιισείλϑμοι, ἐς αι αὶ ἀϑίεύας αὐαχωροόσι 

τω] αὐϑχογτὶ πῷ φρατῷ. οὐπέθονον δὲ αὐτῶν 

τριάκοντα χρὴ πετραχόσιοι, χρὴ οἱ φρατηγρὶ 

ὧπϑρτες. οἱ δὲ χαλκιδὺς οὶ (Ὡ) βοῆιαῆοι 

(9παῆόν πε ἔφησθμ, χαὴ Ὧοις νέκροις, Οις αὖ-. 
τῶν αὐελόμϑμοι, “δ ἐλυϑησῆμ: και τὰ πολής: 

{78 σγη, αὐν ϑλερε,ο πολλὼ ὕζερον Ουτων, 

εἰμναγρακχιοῖται χαὶ χαίογες βουδλόμϑμοι ἀ- 

καιρνανίαν πᾶσὸμ 'καζα ρέψαοϑαι νοὴ ἀ-" 
19) “χευαίων πο φῆσοι!, πείθοισι λδκχεδοιμ- 

γἱοις να ρκὸν «ὗθασκόναἴσειοϑα" ὧν τῆς 

ξυμμαχίδες, χαὶ ὀσιλίτας χελίοις τέρεν ψαι ; 

ἐς “κκμαμμν: λέχγθνπες ὃτι ζω γαισὶ καὶ 

πεζῷ ἀν μα κμῷ ̓σφανἔ ῥϑώσιν, ἀδηυυώτων - 

ὄντων ξυμθονϑεΐν ᾧ Ὡσπὸ. “ει λοίοσνς α ὌΝ 

γαγων »βαδίως α᾽ εἰκαρνανίαν οντες, χαὴ 

“τὴς ζακών)ου χαὶ χεφόηλ ζωυίας χραντήσοισι, 

χαὴ ὁ αἰδέπλοις Οὐκέτι ἔσοι"» εἰἰϑέωναίοις 
ὅμοιος πἰξὶ πελοπόννησον. ἐλπίδω σγ ἢ) 
χοὴ ναύπακζον χα. (Ὁ δὲ λακεδιαιμόνιοι. 
πειαϑέντες Κνῆμων υϑι. γναύαρχον ἔτι ὄντα," 
χαὴ τοις ὁσγλίπας δ Χὶ: ναεδὶν ὀλίγαις δ.-- 

θὺς πέμποισι τῷ δὲ ναυτικῷ" «ἰδούγίᾳλαν 

α« Καὶ αἰαχωροῦσιν 1 οἱ ἀἰϑίωαοι. 
Ρ Ατοχοροῦσι δὲ] ὑπτεχόροωυ οἱ χαλ-- 

χιδεῖς δηλονότι, καὶ οἱ απαρτώλιοι., 

Ὑ Καὶ ἐσηκόγτιζον  καϑϑ᾿ ὁ μέρος ἐνο- 
δηλονότι. 

μίζετι αὐπῆς συμφέρειν. τὸ δὲ δυκοῖ, τοί-- [ ζ Καπιτρέψα εϑα} ἀφανίσαι. Τὰ 
χης συζυγίας. δὶ Ἐπὶ πολὺ ] ἡῴουμα 

εἰ Διελύϑησαν κατὰ πόν. [θ. Τερκήγγολαν 1 πωτάλοδ ἐμδωϊνι, 
λάς ] ἕκφευς ἤλϑεν εἰς τίω οἰκείαν πόλιν. 

ἢ Ἐκ τῆς ξυῤμιαχίδος 1 γῆς δηλον ὅτι. 

στῶς .. 

ΟΥ 

λκχέδέων ἱπαέων,ᾧ ἢ: «ξησθοννν-. 



ἤ 

᾿ξ 

κὐδασκέυασαμδέῳ ὡς γιςα πλῴες λυ ἃ 

κα δα ἧσδιν "ὃ ἡ κόθανθιοι ξυμεσεθθυμδύρδμοι." 

μμοίλιφα τοῖς ἀμιωραχιώτως, “δ σοίχοις ὅσι. ; 

χαὴ Ὁ χϑῳ γασ ικὸν᾽ ἔκ σεκορύου ἰφσο ὃς 

γος ζρύτη χωείων, οἰ «ὐθασκόυῇ ζῶον 

[ διλὲκ; ̓λδικθίδορ αὶ ὼὶ αἰακζοείκ  ἀμωρα.- 

χίας αὐϑϑτεδον ἀφικόνϑρον ἐν λϑυκαΐδὲ πέ-. 

ελόυϑμε: Κγῆμος δὲ χαὶ οἱ μιεπ᾽ αὐτο χίλιοι ᾿ 

ὁπλίσει, ὅπ, ἐωγωωϑυᾷ εδέρεροδορι.: 
μίωΐα,, ὃς ἦρχεν εἰκοσινοαν ὧν ἀπικδιυ, οἷ 

πόξεναιί πακῶν ἐφρϑδοιου, αὐλὸς ὐϑωκάνοαι 

αἶοντο ἔχ ̓γἀδεραπείανε" ̓  αὐτῳ χρῆν. 

σὸν. ὡχᾷνων (δ ἀἰυτορακιώται Ὁ λῥυκά.» 

δὲο! χα αὐακτοῦχοι;. ὧν ς αὐτὸς ἔχων ἦλϑε,. Ἷ 

χέλιοῖ πελοποννησίων" βρδαροι ϑὴλάοξρν 
χελιδὶ ̓ χριμέαες, χρετν τοι ϑλες- ἐτησίῳ΄. 

᾿περίασίᾳ" ὠκὶα 5 ϑρχικα ὅλοις Φωτίοαν 

χά  ἸΝιχαωρ, ἐξρα τευόνος δὲ “Φ χαόνωνδ' 

γεραρωτοὶ" ἀξασίλϑυτοι. μολοοσοις δὲν ἦγε 

χαὴ ᾿ αἰτίταγας Σαξδύλιυϑος, λήπροπος ὦ ὧν" 

Θαρυπὸς πῷ βασιλέως͵ ἔτ! τοι, δὲς ὄντος" ἃ: 

“ραναίοις Ορριδὸς," βαφιλάς ὧν. ὁρέςτη ̓ 

Ἀ χίλιοι, ὧἡ ἐξασίλδυεν Αντίοχος, μῶπα- ν 

ραφαίων ξιινξφράϊ ϑύογτο Ορφίδω, “Αγτιοχϑ. 
Ἐχεξέψαντος. ἐπεμψοῦ ἡ Περδικχας χρύ--" 
φαδ ἀϑίωυαιων' 'χελίοίς, μακχεδὸνων,δὶ ὑς φεῦ 

εον ἦλθον ζυτωτῶ, φρατοῳ ἐπορθύεν» Κνῆ-" 
μὲς, ὁ ̓ ξ μείνας Ὁ πἰσπὸ κοράνθου γαυϊζιχόγ". 

᾿χαὶ δχρὺ τῆς εὐργείας ἰόντες, λιμιγαίαν κώ-" 
μᾶυ ἀτείχεςον ἐπόρ)ησομ: οἰφικγοιῶται τε 

ἐξχὶ ςράτον, πολιν μεγίφην τὴς αἰκριρνανίας, 

νομίζοντες ; εἰ προ Ξ“τίων ζῳυτίω λεέθοιον,, 
ῥᾳδίως αὐ σφίσι ζῴλλα καδοςχωρήσην. ἀἰ- 
καρναῖες δὲ, αἰοϑόνϑμοι. καταὶ τε τίω γώ 

πολλίω ςραϊιαὴ ἐσξεξλυηκῶαν, ἔκ τε9α»-. 

λάοσης ναυσὶν ἅμα ποις. πολεμίας αἴρεσο- ι 

ἐϑρες, ὅτε ξυγεξοηθόευ, ἐφύλαιοσύντξξ τα" 
αἰὴῦνἥ ἕκα τοι: προ πεφορ μκίωγα, ἔπεμπον, 

"χελϑυογτὲς οἱ μυυνάνιὁ 5 ἀδεώατος ἔφη ἐἢ), 
ναυΐμο ἐκ κοείθα μέλλοντος ἐρ πλιῴν, ἶγαῦ 

πακίον ἐρήμων αὐποιλισξειν οἱ ἢ στεϑλοπονγήσιοι 
ἡ οἱ ἰξόμμαρρ! ἀπγόαρν ποιήσαντες με νή 

Ὁ , ΑΝ ΩΣ ἐ 

ΤΉΝΟΥΕΑΙΘΙῚΒ ἪῚ 5 Τ. 

( Τυιὴ δὲ Απτταπαὴν ἄχ ογατ 520 γ- 

τηϊεγαιδια φααπΥρυπλπὶ οἱ αἵϊς ηατ 
υἵραῦς ἐπ’ Ἰκὰολάλ. δύάοθαηε αὶ: 
τοηῖ ρυαξὶραὸ: ΟοΥπτμ} Απιῦτα- 
οἰοτὶς » ντροῖς Κις οὀϊοπίς. Ἐτ οἰΔί 
ῇς υ άπ, Οὐοτϊπιβίογιπι δίογο- ἡ 
ηἰουάτ δ δὲ γἹοϊοσιιπι ορρί ἀο:᾽ 
ταῦ ἐπί ἔγς θαταχι ἡατη Τ ειιοδ ἀἰο-- 
τασην Απαδεοσϊου τη» Απιβταοίοτα- - 
τῷ ἰὰπὴ ἀἰαε ς ἀτοα Ῥγοίεξεα, αριιά . 
Τιειιοαάα ργαϊτοϊαδαταγ. Οπεπηας 
δ. ὨΜΠῸ στα οο ΤΠ τες ν δὲ τγδη ς 
«Ἐτεταυιητ, ἔσμασο ΡΒοσπηίοης (ψαΐ 
'άεςοπα οἶγοα Ναπραθέαπι ρυασ ἢ ἴλ- - 

Β ἢἰς Αἰδπεπίοπηα ἠαυίδιις ρυαοσαι)" 
ἴῃ τοῦτα Το ο πὶ Τορίαϑ οι τ ὁ" 
αοϊςηναιοργαιτὸ ιεγυηῖοχ Οὐαὶ ᾿ 
«οἷ5» Απιργδοίοτα, [ουςα 1, Απα- 
ΦΟΥ » ΡΥΔΌΟΥ ὁος τς Ῥεϊοβοι- 
ποηίςος 4υος ρίς λἀάδαχογατιεχ Βαγ- 
βατὶς δυτεπη , " Ομδοπεβ (αὶ πο 
(0 τορι! διε ίἀ (αδ ἀππυ 5 εχ ρυίη- 
οὖρα! ρεποῖς τηαριπγατίθιι νἱ- 
ἀπ} ΠΎ}Π1|6» ῬΠοτίο ὃς ΝΊσδπότσε ἔν ῥεήνῖρς ἢ μον 
ἀποίδις αἀίαπιϑι!ς ΤἬείργοτίς, δ Πα, γεί, Ὡμογαπι 
Ἰρῆς ἥπογερς ἀρεητίδιις, Μοϊοίϊο-. ἀμοος ἐταηις ρτα- 

[ξυταπι ἀπημ- 
ἅπι ἢαθεμῖαΣ. 

Πλτῆας, Τ᾽ ΠΑΥΥΡ5 τερὶς δάμις ριι- 
ΡΙΠῚ τυτοίαι ρογοηβ : Ῥαγαθσο-" 
τγαπι, ΟΥοσ ἀπ ΓΕΧ; ἀἀϊιπξῖο σοτη- 
τα πτίο τλ!ς Οτείζαγι, Αππίοςὶ᾿ 
τορὶδ ἐογατη ρογηα Πα, ΜΙΠι ὃς Ρογ- Ἐπ ἢ 
ἀϊοὲας οἰΔῆι ΑἸ Βεπίολῇθας ΠΆ}|- - 
ΜΜμαςοάοῃες; υ ροίζο {προγυομες. ἷ 
γαητ, Ηος εχογςῖτα Ομοηγα5;, πο- 
[ες ὃ (ὐοείπτμο ὀρρεγγὶ οἰαῇοπ, 
ΡΓοξοδτυς (τ: ρέγαας Αὐρίαστη ἃ- 
ρύσπι ἰοῦ ἑλοίοσπτες ἡ υσπι 4: 
ΤΠ ΔΠῚ ΨΙΟΙΠΊ ΣΧ 15 φατοητοηη. 

- 

« Ὀβδοπὲς ἵερε.. 
ςατξτοϑ) 405 ἀπι- 
ἐϊαθαης ἀηπιο 
τηᾶρίγατα ῬΒο- 
αἷμ 5 ὅς ἸΝΊράποτ, 

Ὁ ἀϊτιρυμϊοητδιγάταπη ρογισιεγαμτ, 
πιαχὶ ΠΊατη Αραύπαηΐα νυ οΠ|: τὰ- 
τί» ἢ βδῃς ΡΥ πλάπΠ ςερηῆςητ, οατε-: 
τὰϑ δαυιά ςτὸ πη ἀοάἰτίοη ὧν ὅτις, 
Αταύπάπες, 0] ςορποπεζμης τεῖγα 
πυιϊτᾶ τηλπῦ Δάπομ ς, δὲ πλατὶ ῃο- 
{τος φυτὰ οἰαίίς αβυτιγος, ποη π΄. ὃ" 
{εγιιης πλπτιιὸ Δαχ 4» ( τα ἐπι ς 
ααΐίαας, οὐοάίοθλητ) (4 Ρῃο-. ΟὋ ἡ 
ΠΟ Π1 ΔΟσοΥΠογπητ.» ἰθδητεβ: ΤΩ 
νοπίγςο {πρρετίδς, ΠΙς τοίρομάοι τά. 
βεγὶ ποη ρος», νὲ υππὰ οἰαΠηἑὸ 
᾿Οὐοτίητπο (Ο]ατιγα ἢτ ν ἸΝδαρα- 
δαμηῆης ργαῇάϊο το] ιας, Ρεϊο-. 
ροπβζαιμει ἴῃ {χες ἀῤπεδτεν Ἀςίεξ, 

« γλκονῶρ οὖσν ν προόδνδν δηλο-- 
τὐρ. Καὶ εἰντῳ παρῆσεῖ} τῷ Κνή- 

μῳ. Αἰξασίλόυτρι μὴ γομίζοιτες 
ἔχιν βασλᾶς, αἰλλεὶ μόνον ἡγεμόνας καὶ 

αβχονται. δ Αγπόγου ΠΞΕΣ ΕΣ 

πὸ ἀρχὴν δελονόηι,καὶ 
᾿Οροιδὸν ἀμφοῖν ποὶν ἐϑγνοῖν. 

τὴς δρβ)γείας τῆς ἀμφιλομκῆς. (ζ: Ἐπὶ 

τράην Ἰθηλυχί κα ἡ ρρώτοξ. ἡ Κελδύον.. 
τις Κωβαρικινοωῦτε, 9. Ναύπακπν “ήες 

! ἤήδαν φυλάκρν. 
αὐπκράτορφι τὸν 

ε Καὶ διᾷ 



δκς: εν Δ ΒΕΚ εν Ὧν ὅ, 5 
βάῤνηδοπι, Ξιγαιοχαηι τοῦ Ἰητοη- Ἁ, αὐδῶ ἐ ἌΠΕ: » ψ ΤῊ πίλν ὡι 

ἅμμου ἐὸ ζοἢ]ο ντ ὈΔΙΓΙς σΟΓΊΜΙ5, ὧω Ρ «9 «ῥα γ; 

Ροῆτίς, ἢ νοιδὶς ἱπάτιχοτητ ορρὶς: πῶς ἐγίες ὶ φρατοπεδύξσεμδνοι,εἰς μα φόλῷ Ἄμε 
ἀαπός τς ὁρρίδιαμπη τοητοηζ. Ετ πιο- τίς νὰ ἔργῳ, Τειρῷντο τότε πῆρες, "Ὁ δ, μές 
ἀϊππι α ἄοπι Ιο σι πὰ ἴῃ Ρείροηάο, δὴν μϑμ ἔ; ἕθιπες ααδοσήεσὸρ  χρίοιες,, χρὴ ὡ 
τοποθαπς ΟΒαοηοο. ὃὲ θατθατί ΑἹϊι. ἀὐλϑι βαρξαφιιό ΣΙ δυξια αἱ α᾽᾽ αὐ, δ): 
ἀοχιογαπα, γετὸ [οι οαά!ι Απαθο-, 
στήσας, δέ αι] Οὔ εἰς οὔδηῖ: Πη ἔγαπα. κοίθιοιγσὴ αἰακτύριοι οὴ οἱ εζᾳ, πρύτων; φ 
Δυτοπ ΟΠ οΠλι5 ΟἸΠΠῚ Ρεοροππέ- Ἐἐριφερα ὃ  Κνῆμος,χῷ ̓  πελοσομρίσιοι,ὶ οἱ 
ἤθει ὃζ Αμαβ δοϊοτίς» ἤπᾶρηο ἱπαῖς ἀμιαρακιοται., ἡδιξχον δὲ πολι απ ἀλ ͵ 
ὈἐπΣ ΤΆτοΥ Δ}10; λάεονι αἰϊσυαπάο ν 
ἃ τησταο ργοίρεύζα. ἀδοῆςης. Εττ δήλου δέ ἐσικότε φγεῖ ἑῳραζτο. ὁδὶ 

Ογαςὶ, ἰδγυᾳτίς ογάίηδι5, ἐχρίογα- ἔλλώυεν" τεταιγμκένοι τοβπολθησθρ, τισὶ σ᾿ 
τίίχας ἱεϊπογίδας. ΤΟΥΣ ἄμμι |9' Φυλαχῆς ἔχοντες, ἕωρἐφρατόπε 
ἰάοῃεο ἱπΊοςο οαίξγα ςο πιαμίγοητ; ρας φν. ̓Ἰβατοδείς, Ολδὲ χης, σία 
ΟἸἈδομοΣ αὐτοπυ»; {πἰς ν ρας Κεῖ, τε. 4 γτε δ᾽ ᾿ς, 
γε ὀπχίμτα ἡΠΠ5. ̓ ΟΟΠτΙ ΠΟ τὶς 5 Ἔλοον ἐζίς ϑπβεενο ᾿ ̓ὸ αξι μον λνπσὲ Δ ὁ)» 
δεἸΠΔ οἰ ΠΠτηὶ Βαδογοηταινποι (ι{π|- ἐκείν, ἅπειρα ὠτῶν ψμαράμφ: πάτο ΟΝ τε 
ππούαμς οαἰετς ἀοίίρετε Ἰοσιπη, ἐπεραν ὃ δ φρατύπεδεν. καζαλα(ᾧ χώρης 

τ (βᾳτοδογο!ρίο ἔσγοςο», δά ἀϊτὶς α[Πς σϑρμ τές τε ἢ Ἀμῳ ΩΨ, ἄλλων ΥᾺ ὰ ρξαν ὦ, ΑΝ 
τηθτζαο διχί το βαγδαγὶς, νυ οπὶ { οἰόμισθμ' τῷ] ὠϊρ(ρεὶ δα; ΕΡΕΝ ΤῊΝ 

“ἴἰΡτίπιο ἢαιίπι "Ἰρίο εἰλϊηοτῖς οΧρυρπαζιιζος ίρε- 

ἀντ, ταϊδάτο [ύπεαις ἐᾷ οραβίοίοιυος αὐ ἘΡΩ͂, ὅμώϑαι γόντες ἢ εὐ ο 
εἰ, Ἠάποηυε 

ἐχρυρπατίοπεπι ΡΙΟΡΙΙ5 ἀσσράογς διγατι! δηϊπηδά- φραάπίοι. ἔτι αξΈσιόγζαε;. χαι, ᾿᾿ἡγησεζαϑροί, 
πἀϊοείριαπι δΡῚ πογίεητοβ, αὐ δίτγατὶ, ἢ δὐ α]πς (ε- ᾿μεμονωύδῴων εἰ ̓ κραπήσααιοϑκ. αἰ στβί- 
ἊΣ ολυπέος {προγαοπτνίούς ντ πεααα- - : 

ἄθληὶ ροίξοι Οὐαοὶ. ΠηλΠ τοῦ ἀσος: Θ᾽Ω πὐλϑι:  ἕλλώμας ὁ ὀμρίως ποθ ς σελλεῖν γῆν. 

ἀεζοο Εἶγεα νγθ μι ᾿πΠάϊας οο]]ο- λοχίζοεσι τς ἐαἶξὶ πέρ πολιν φγέδραις" ἘῸΠῚ 
εραηῦ ἡ ΐψας, φαῦ ργορίας Δοςοίς Ὡ ἐπες ἦσὸρ: » ἔκ τε τῆς. ἐδλεως. ἔμεδε ᾿ 
ἤοητ, εχ ντδς Ῥατίτοῦ ἃς ὀχ αΠάϊις λορήσθμτες χαὶ εἰν Ὗ ἐρεδροῖ, δλςπί- 
ῬΓΟΠΙΪξτος οἰγεσπλποιίσητ, τἰπτοῖς ᾿ 
Ῥεγου!ος - πα άίηυς ΟἸδΔοπιιπὶ Ἄϊησχ καὶ ἐσχφρόξον χαζᾳ κότον, δῴϑε Ν 
τις ἀλτίς, 4αππν ἷΠ δαί δατή Πος ἐννταὶ πε. πολλοὶ. λίγα ὀγων - αὶ (ἀν 
σοάςητος γί ἀεγαητ» Ὡς ἱρῇ ́ αϊάεηι βάρξαερ, ὡς εἶδον ἦε φὐδογᾳ, Οὐκέτι 

ὸ ἰλπν {πίπυοίς » (ς 4 ἰ λα: ἔαραπὶ τ ὑπέμειναν, , δηλ ἐσ φυγά καπέφησθρ, ἘΤ 
τοηίοδογε,, ποιῖγο ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠῚ 8; δὲ ἔζωι κε ἐλα τοι φῃςεειν δι 
διαίπυσα ἐεἠείςτο παπς Ραρηδῃν 
(ἐτ4 πηδϊτιίην 11] Ριαοοοξαπεγίςά . ὃ μος, «ἰο᾽ ὃ πολὺ ̓ οῦδυ ἀΐω, 
ορίπαῆϊες ἀο!ροηάΐξ ςαἰετίς οος!- Ὠ ᾧ φρατόπεδο οὐρϑέζαι κα λιὰ 
Ῥαῖος. (ὐος,ροίξηατα οι ἔιρα ἐπείγεεϑει. “ἐπεὶ πὐγέκεικπο. φόβον οἱ 
Ἐεγοδαπτυαά (ς γοσοβοίίπε,» εοπ- 
τγαδιίαας ἀρπιϊαῖδιις» δ᾽ άς πα ΡοΥ β αἰρξείροι, αἰελοίαβανόπε ἀϊιὶ ᾧ, ξυς 

ἀϊεπι ααϊεαογιητ: διγατὶῖς ΠΟΙ νος ναγαιχόντες ᾳ φραπέφαϑα, ἡσείχὰ ζοι ὁ ἀἰυτοῖ 

πἰςπτίθιις σαπα ἱρῆς αά πχᾶπιπ; πίω ἡ βιέραγ'ἐς χείξασιδὰ οὐκ ίατον ̓σρία 
πιὸ ν᾽ ἀοΠ σοῖς Αἰ Ασα γπλπο5 ΔΙΧῚ ΤὟ ςρατίων, οἱ κὶ δὲ μιῴπὼ φρὰ αἴλλοις ὡ- 

Τα πόα ἔυορᾶς ,(ξᾷ σπλίπας ἔπη ς 
σαπι ροσίςαϊο ἰαςοῇοθαης: 4ιο σο- ᾿κϑιβνάλας ξυμι(εβοιδηχέγαι, ποθεν ὃ σις 

τ πούς Ασαύπαμος. ΟΧΟΟΠ]οΥς. Ἔχ τ δονώγτων, χα! ἐς Φἀορίαν καϑιςαντῶνγ. οὐ 
τιδηταῦ. ἸΝΟΙ οΠἿπὶ οἰδίοςο πλοτ Ὁ ΡΝ ὅφγχων κινηιϑέεζαι, δοχούσι δῇ οἱ 
τοΥ} ἤηῃε αὐπηῖς ἔᾷς ογατ. Ν᾽ ΠῸΣ αν οὶ ἘΜ : ΡΘΗ γαζες κρτίςοι ἐ1) τθτο πειῷν. ἘΝ 
Δἀποηῖ ΟΠ πλα5 οὐ Πὶ ἜΧΕ οἴτα τος καρ ἕ δος φ Ἂ» 
βύοῖίις τορι ἀν: "6. δηλ ἐρονςς Ἑ τὰ ὺξ ἔλϑεν, ̓αὐαγωρύσειεὺ ὐμῶ τῇ φρα" . 

Ἰπξ ἡ, παῖ κατοὶ πα χος θχ «τὸν ααπον πρζα μὲν, 

ἁ ᾿Διδχον δὲ πολ] ίταντι. β Τε- ξοὶ κριγδιδμο!. Ἢ οὔ ἐπιρονγημέζα»" χ᾽ Ἔρυλῇ, αὐρι] “εἰς χδονὰς Ὁ ἊΝ 
ταγμμένοι τε ὑτάκϊως. Ὑ Καὶ δ φυ- 1 τέρηστω. 8. Αὐτοξοεὶ αὐ] βοῦ μόν χεη- Ἰ Αὶ - Ἐπεὶ δὲ ἐνέκειντο. φδύχρνγες Ἔχω; 
λακῆς ἔχοντες Ἰέαυτοιὶ δηλογότι. δ ὃν σάμδμόι. ͵ Μεμογω,δῥων]δγεζόνγαέ - κατὰ κράτος ἔφδυγρν-. ᾽ν, “᾿Αχελείμξα- 

ὅγητηδείῳ χώρᾳ δηλονότι. εἰ Πιφεύον--  γων τῆς “ἢ! ἐλλίώων συμεμιαρίᾳεο κ Καὶ | νόν π μὰ οἱ ἕρίωες πῇ βαζά- 
τις 19α βῥοιώτες, ξ Καὶ ἀξιούμδνοι]ά-- ᾿ ἐς φόθον κατασευύτων] ἤχρωυ, φυγόντων. ἢ ροῖξ. ἘΠῚ 

᾿Ψ 
'ω-. ἊΜ 



52. ἐφορμι- 
σάμδμοι 

3 μα- 
, 

χέων, 

156 ΤῊ ΟΥ̓ΘΟΥ͂Ξ ΠΤ ᾿ 
ὃς ἀπέχᾳ τα δίοις ὀγδοήκοντα φραποῦ,, τοῖξ Αἰ οδορίητα {πάϊς ϑεγατο ἀϊ Πληῖεπι;: 

πε γεχρονὲ χορ ζ ἐταὶ τὴ ὑςεραί ἃ εν πὐοαοῦνς 

δῖ, χὰ) οἰηα δῶν ξυμζϑοοιλυόρδῥων κατὰ 

φιλία εδελολφηϑϑ ϊρι λαὸ πω τυ 
ζοὐο αν ἐλθεῖν. Ἰξαχεῖ Ἀν ἔγτ᾿ οἰκόυ αὐτὴ λΣ 

ον ἔχαφδι, οἱ δὲ ςρατιδὶ (ξ παλὸν ἔφεσον" ὃ 

μέρες τὐξ ῶσθε τοις βαῤξέρϑις. δ᾽ οἤἢ 

εκ τῆς κχοδόϑου χα Ὧν θιγὼν ξυμμι χὼὺ 
τ ΨΚ 

ἥδ αξ Ἀρρίσοψου χόλπου γαυριῶν Ὁ ἐδὰ 

ΣΝ ἶδα υέδκ τς  Κνήμω ὅπῶς ὡ
ὴ ξυμίξοη- Ἶ 

ουῦο ΤΕΣ πρὸ ϑὰ λάοσύς ἀγὼ ἀχὰ ρναγες,οὐ 

πὐβδαγϑνελω; δ οὐα κα ϑησὸν «ἰδ αὶ 
«ὁτὰς ἡ μέρας τῆς οὐ φρᾶτῷῳ μαῖχης ἑαυ μᾷ- 
χῆρτο (δὲς Φοριεἰὰνὰ, χαὴ (ας εἰκόσι γαδς 

ἰϑέλβαίων, αἱ ἐφ ὀϑυδ οι ὄγγαῦ πακιτῷ. ἃ 

γδ᾽ Φερμίων αβοα πλόος ὠζιο ἐξὼ 
γἰχλονἐτέρᾳ, βουλέρδνος ἐὐτῇ δϊοχω- δίᾳ θρδάϑα. Ουϑεουίθενα ὦ ἔιε 
ν οἢ ἔπλε ογέυϑὺ, ὡς ̓ ς, ὨῺ γαιμκοι-- 

ἰά-ϑυλὰ ςρατιδθοατεδον" πὐδεσκθλα.- 
9}... γ»] 

“διβένοι; ἐξ τίδο ἰχα ργανίαν" "χα Οὐκ αὐ οἰδτ Ο 

αδμὸι ἀὐδὸς πὰ χαὶ πεοσοι ϑδιχοντα γαδς 

ΧΟ σφενέρας τολμῆσαι Οκὲ ἀἰϑέευαίοες εἴς. 
τχοῦι Ταῖς ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσα εϑαι" 
ἀρήδιδῥηι "αὐριαομαλοίθ τε έώ- 
ρῶν ἀδοιῤ, χξδο χὠ ὀζῥάν' χοιειιζομές 
γῶν; χαὶ εκ πατφῶν τῆς ἀχαΐας αὐδὸς πίω 

υαῤηρκέρρις ἡπέιρον Δ δ αλλόντῶν ἐχὶ ἀ:- 
: καρνανίας, κα δον Τιὶ ἀϑίωϑαϊοις εἰπὸ τῆς 

ἀδλχίδὸς χαὶ τῷ δ)βυυδ' ποΐα μοῦ “ὐδ92- 

ρβοΐζετο ἀϊς οαίοβ τεςερίς εχ ἔσκάε- 
τὸ:δς φαύπι ΟἾπίλάες ἱητεγαςη 
(ξηύρτο ἁπιϊςτῖα, δά ἐς ςοποοῇϊτ, 
ὑπ υἵσιαπι νηάίαιις Δα Χη] 1 σοὶ- 
τἕητ: ἀταας {ΠΠ|ὲ ὁτῆπος ἀοτημγα 
ἀϊοοογαητ. δέγα τ! ἐγορῃ αι [{ὰ- 
τἀεζαης ΡΥ αὶ σαπὰ δατδατγῖς σοί, 
ΟἸαής δυτόπι αιαπὰ ἐχ Οοτίμτῆο᾽ 
ὅς αὐ αἰτὲς ἰοοἰϊς ἐχ ἤπα Οἤίσο λά 
(πεπταίη ρὐοξςλπι οροστυτ» Πς 
τα {προϊοτὲς Ασάσηαο5 ΟΡ πα 
υζόπτ, πο νεπὶς νἵοᾷ οοφέβλ ἐξ 
ρὸν ἰρίδς. ἀϊος ρυα! δά ϑεγλταπι 
του τα], ραισπατο οιηι πάι δ 118 
νἱρίητι, αῖδας ῬΒόσπηῖο δά τατος 
ἰλπι ᾿ΝΝαυράδὲ ρύαείατ, ἸΝΔΠῚ ας 
ῬΒογηλίο; ἐχῖζὰ Ππα πὶ πὶ το το 
ἄογεητ, οδίεγιαθατ, σο ΜΠ] ἴῃ ἃ- 
βόιτο πιατὶ ἱπυλάςπάϊ!. (ογιπταϊς.. 
νεοζὸ (οοὔσις ποη ταπαματῃ δά 
παιαὶς ρυαϊίμπι; (ς4 44 ἀγγε τε 
ΧἉΠΠτασίτον τη Ἔσαδ! ,, ἴῃ Ασαγπα- 
πίδπι παμὶραδαηῖ: ΠΙΠ1] ἐηϊπαϑ ο- 
Ρίμαητερ ΄υὰπι ςοητΓὰ [ὰὰ5 [ς-᾿ 
Ρίεπι ὅζ ́ υλάταρίητα, Αἰ μου εη (8 
οὐ νἹρίπτὶ πδυΐδιιδ αι Πιτοβ οοπ- 
(ογοῖς ραρπᾶπι, "Ἐο5 ροίζαια πὶ 4 Ψογυπεάπιεα 
νἱάογαης ἐγερίομς νειίςητεβ ΠΧ’ ᾧω φὸς ἡῴρυ ογ8 

εἰν ὦ ξ ΝΣ ΟΥΏΘἢΙ 605 Υἱά “5 
τὰ ἰρίοσαπι τοσγᾶτην ἐπ πηρτὶς ΟΧ ῬΔ- συπτ, ἀυπι οτᾶπε 
ττῖς Αὐοδαΐα: ἰΐϊς. 411 1π ορροῆτδιι ἰεβιηξ. δὲ ἄυπι ἃ 
᾿ττοῃτπεπέξ λα Αραγπαπίατη τταηίς Ῥάιτί Ἀσμαῖε ος 
θαῃς » ποποχαηῖ Αἰδιεηϊξηίεν οἰβ ζοπείπεπκεαι «ἀ 

(ς ἐχ Οβαίοἰάς δι Εποπο ἥσυίο ἰπ- Αξατπαπίδοι τάΐς 
Ἔε[εῖ5 ρύοσίβ εαπτοθ: σεῖς ποδῖα μαροα ὩΣ κ΄. εἶ 
ΡῬτορτοτ, ποη ταπηεῃ ἰαίπεγε Πο- ὉΠαϊοϊάς δι Ἐὰε- 
Ἵζεπι. [τὰ ποςοῖςε Επϊτ τῃ πηοάϊο ἔτο- 59 βαυίο ἐπί τές : ᾿ ' ἷ ΡῚ ἀετς: (αυΐρρε φεΐ 
το Ῥυα απ σοῖς. ςο5, 46 Πὶ ποα ρ ἽΝ 

“πλέον σφίσι, “ χαὶ οὐκ ἔλαϑον γυκτὸς 1) 4ἱ ἴῃ ΠπρΌΠς οἰαϊτατίθιις σοητι- ποῦ εἰδπιαρρας 

ἣν ὑφορμμισείρϑροι " οὕτω δὲ αὐά καζονται 

γὰα ἐδαρεϊν “χατοὶ Σεύδον τὸν πορθμόν. φρά- 
Ὑργϑὶ δὲ ὅσὸρ μδὴ χρὴ κατα πολᾷς ἑκάφων, 
τὴ ἀϑρεσχϑυάζονα εἰχοδ γθηων δὲν, ̓ Μάχων, 
ἿΝ γος ἢ εν ππαν, τυ Ν 

χρὴ ᾿σόρῴτης ; χαὴ Ἀ᾿ γαθούρχίδας: χαὶ (ὦ 
μϑιὲὲ πολοποννήσιοι ἐτάξαντο, κύκλον «ἿΜ᾽ 
γεωΐ ποιήσδμτες ὡς μέγιφον οἷοί τ᾿ ἤσθμ, 

μὴ διδόντες διέκπλχοιώ, δ᾿ ασοϑέοϑιξ μδὲ 
ἔξω, εἴσω. δὲ ζα Σ ωρομγαξ. "χρὴ τά τέλε:. 
“«“Πὰ πλοῖα ἃ ξωσέπλᾳ; οντὶς ποιοιεῦ"- 

τὐτὶ ππογαητς Οοσϊ τ ίογαπη δυτοιη» αρραδίε “κο 
ἽΜαςδοη; ὃς Ποοζατςβ, δὲ Αραῖβαγ- ρυρπαπι παυαϊεπι 
«Νάλας. Ετ ΡεΪοροππεπίος αυϊάεπι φοπιπήπτεςς ον 
4ῃ οΥδεπὶ παᾶῖιος ἀπροίαετο ααλτὴ ΠΝ γεγὸ, ε- 
Ἰλει ΠΠπλιιπὶ Ῥοτεύδητ, ἐχίτα πη Πο- τᾶηε φαίάοπι δι οΡ 
Πίμπι ἱπτοτοαάςητες, ργοσίβ ἐχ- μην μέσος 
τὰ» Ῥαρρίδυς ἱπιγὸ νοτῇβ», πλϊπο- ζνιαας Ρἀγάδαηι: 
τῖδυς πα β ὶς ἴῃ πιοάίαιπι τος ορτίϑ: Θοτίμςμ, εὅς. 
Πυγύϊαις φυίπᾳας ἡδαΐθιι5 οπηηῖς 
ατὴ νεἰοοἸ ΠΠ πλῖς», ντ Ἔχ σΟ ΕΧ ΙΠτΕΣ 
1.8}10; Παιιὰ ΠΟΙ 5 ̓Π σαγγεγο ρζοῦς- 
Ἰίεηῖο5 δἀοίεης, Ατπεπίοηίς5 γοτὸ 

ταῦ᾿, χαὶ πέντε γαῦς ἴα Ὄξιςα πλεούσας, ὅπως ὀκπλέοιεν {9.8 64:- ᾿ 
ἶ ! ", ! ᾽ ! ΦῸΝ - 
Χίος πὐραγιγνόμϑμοι., εἴπη ποδός πιώηοιεν (ὦ «αντίοι. ὦ σὴ ἀὐϑίωυ αἵοι, 

« Ανννάβῥ πλέοντα αὐ τῆ εἰς ἀήτι- 

“βϑάταξιν. β Ἑώρων αὐτειῇ Ἶ οἱ κο-- 

οἰνϑιοι δηλονόπο. Ὑ Σφωδν κοβιζο-- 

ων γαρωεοϑών, δ᾽ κα ὠκἴ- [ζ. κὰ κί ΐ λοβὰ ὁλα δ κῷ- 
λαϑον } οἱ ἀϑίωαϊοι. 
σὺν τὴν πυρθώον } τὸν κρισεῦον φησί, 

ζοις. ε Κατὰ ἀξ- 

ΠΠῈΤῚ 
᾿ 



υλάέπάϊ, ἃς Ροπὸ γάάοητος σιγή, 
4ο5 οἰγοιθαπε, ἴῃ ἈΠΡΌΠΕΙΠη Γο- 
ἀϊροθάπε : νοεεὶ ἃ ῬΒογπηίοης 
Ρτΐας ᾿πυδάοίο απὰπι ἰρίς Πρηαην 
ἀεάηει. Οιήρρε 4αἱ ἰρέγαγοῖ ἔοσς 
ντογάο 1Π| πο ρογζαγοι» σας πὶ 
Ριρπα ρεάίτιτη» νέας πδιοϑ (ς ἴῃ - 

᾿π Ὁ οἰ άετεης γε Πἰσοπὶ ἢ ΠοΠρί ὨρΈΥοΠε» ἂς δα] 
ραπίο ροβ,. δῖα ταγθαμηλοηταπῃ ργα θοζοης: αά- 
π΄’ μας Πλχυζαην ἃ ἤππ νεηταπὰ . {Ὁ 

ὁχοσζίσηι δαγογα Βογὶ σοι !πετΠ1. 
Οὐεῖ {Π᾿ε οδπαυίραάο ρυαῖο- 
Ἰάδατατ» ἜΧΗ πγδὩς ταῖς ἢος {1105 
αἰΐααο πηοποητο ἔπταζος {4016 5». 
δὲ ἔς (ὰο αὐδίτγατα ἀρρουοάϊ ροίϊ; 
ΟΡ πγαίοζοπι παιίιπὶ {παγατη γο- 
Ἰσοίτατεπι» ἰάψας νεηῖο ἰρίγαητς 
Ριασοραὲ, Οἱὶ νθὶ ἤαγς ςαερίτρδς [᾿ 
1π ἀὐξέππη ἤλαο5 τοάἀλέϊα:, τῇ γνοπτο 
δια παιήρία ργορεο!]οητοτᾶ πιο ἰς 
ἐὔπι οΧχτουοσῖθας ἔξ σοτηρίπροητί- 
Βὰι5» ντχαας ΔΙτογΑ5 τα ΓΟ, ΠΊΟΧ 
Δ]1ὰ ἴῃ Αἰ] ᾶ ἐπιούάεγς; ΥἹΓΙ σοητίβ ἐπα 

ω δέπτ ΑΙ θαπη παῖιοπ ἃ ἴτὰ χΈρο]]ο- 
τὠγοοϊξεταϊίαυς.} Ἐε ἄτι {ς αὖ αἱ ἰς 
τυταηταῦ » πιυτυδαις σοπαοΐδῃ- 

ἘΠ ΣΝ τα» πος οἃ 41: ΡΥ ΟΙρΙ δ ητατν» 
ἤόαας Ποτταΐογεβ οχαπιάϊγς: ὃς α]Δ 
ζῶπος ἱπ νπάοίο πιαγΐ διό] ]οῦς 
ῬΟΠ Ροτοδῃτ » (]υίρρε ΠΟ Πλΐη165 

τ τ πηροτίτι) ρίαθιοῦς Παιιοὶ ΠΊΪΠι15 
προ ο΄ ρᾳθογπαιοσίδας οδίεχώοητορι [δὲ 

ῬΒογηλίο ταὴϊ τ τοπαροζε {πἰς ἢ- 
ῥηαπ ἄατ. ΠΠ| πιο! » ρυϊπιὰτη ν- 
δῖ ΟΧ ῬΓατΟΥ 5. Ὡδαθι5 ἀορτ- 
τηπηζ» ἀσιη ἐς σατοῖας φααίειμχα ας 

ςο 

ἽΤΙΒΕΚΒ ΞΕΟΥΝῸΥ 8, 157 
ὑ {μᾶς πῃ {(ξείοη ἢ Πηριΐας ἘΚΒΙΔΘΘΟΙ Α “κατὰ Μιὰν γαῦν τεταγμένοι, αξκέπλέο 

3 δᾶτ, (βοοῖοπι ργαρ τος ἰαΠγίαπα ἴπ- οὐὐοιξ κύκλῳ; ὃ ξεωυῆλον ἑ ἐς ὀλίχϑν, "οὐ χρῷ 
αἰεὶ χυξδοισπἈέοντες, ̓  δύκησιν ϑβρέχοντες 
αὐτίκα. “ἐμρά νῷν: παφϑείρητο τ ΜδοΝ ὑπὸ 
Φορμίωνος" (ἢ δ) χορῷ ρὶν αὐ ἑ αὐτὸς ση- 
μῆνη. ἤλπιζε γὸ αὐτῶν εἰ νϑμῷν τίωὺ τώξιν, 
ὥραν ον γῇ πεζίω, δλλὰ ξυμιπεσείοϑαι 
πσδϑς δλλήλας ΓΝ γαῦς, χαὶ τοὶ σελόια, 

(δαχίω ᾿πρεξφν' εἶπ᾽ ἐκ π)θῦσαι ὧν, πῷ 
Β κόλπου Ὁ πρθῦμα,, δπῆρ αἰαιυϑῥων τέ πε- 

ελέπλά, τ εἰωγᾷ γιγρεοϑοι ᾿δλὶ τίω ἕω, 
σ»᾽εἰέγα. δὰ, ̓ ἡσυχασάν ἀδξις. χα) τω 
Ἰμεχείρνσιν᾽ ἐφ᾽ ἑαυ τω τε ̓οὐόμιζεν δῷ) εἰ), 
ὁπότ βούληται, “Μαγεὼν ἀἰ ἄμεινον σλξοὺς 

σῶν, χαὶ πότε κα λλίςην γίγγεοϑαι ἧς δὲ τὸ, τε 
νδμα κα τής ἐ χαὶ αἱ. νῆες ο ὀλίγω ἤδη 

οὖσοιι αἰΖο αἰμιφοτέρων, τῷ τε αὐέῤωυ, μ᾽ 

τε πλοίων ὧμιοι πὐδέσκῴνϑρων, ἐτα οοισ-- 

σοντο, χά! γαῖς τε νηὶ πσοσέπιτ]ε, χαὶ τοῖς 
χοντοῖς διωλοιοῦτο,, βοῇ τε γροϑμοι, καὶ 
«ρὸς δλλήλοες, αὐτιφυλακῇπε χαὶ λοιδὸ: 
δία, φεεϊὲν κα τύκουον ᾿οὔτε ἣν ποραγίελ- 

. λορϑρῶν, ἢ οὔτε ΤῊ κελϑυςῶν" καὶ ζᾷς κώ- 

πας ὠδγυθατοι ὄντες ὧν κλυδωνίῳ αὐαφέ- 
ρὰν αὐιϑρωποι ἀπειῤοὶ τοῖς κοξεργήταυς «-- 
πειδεφέροις ζᾷς ναῦς πξρζχον᾽ τότε δὲ κατα 

ι ᾿ λ πὸ 4 5 δ ἄς ἃ “ 
οδν χα ον τούτον " σηρζαινᾳ , χαὶ οἱ οἰϑζουαῆοι 

ταδοςπεσόντες,, χρδϑθον μϑμ καΐζαδυοισι 
ζν}} ἐαϑηγίδαν γεαὶ γμίαν, ἔπειτα δυσὶ α: 

Ὀ ἄλλας, "ἡ ἢ γωρηήσῴαν, διέφϑφρον" χα) κατέ- 
δἀοτητασοΥγα παρ η» Δάεο τ1- Ὁ 
τὐι]ταοίδ ἀροητοβ νῈ ὩΘΙΠΪΠ6ΠῚ 
Βοίζίιπη αί πηι. Γεείρεῦς ρογηγίτ- 
τογεητ. Επρίςητοβ ταις Ῥδτγδ5 γο- 

{π|5 ὃς Ὀγπιοα Αοδαΐα;; ρεζςαυμτί; 
ἀιιοάςοίπι ἤδιιο5 σερογαπῖν» ἂς ρἰι3 

, χίτηΐβ. οοσιπὶ Βοπηπίθιις οςς 5, 
ἴῃ Μοὶγοτίςιπι πδυίραγιητς : ροῆ- 
τόσαις ἴῃ ΡΓΟΠΠΟΏτΟΙΊΟ τΓΟρΠαΟ, ὃς 
πδυὶ Νορτυπο ςοηίςεγατανη ΝΔα- 
Ραξὶᾶ γοπογτογιητ, Ῥεϊοροππεηίςς 
αιοᾳ; οοηξοίηπε οὔ το υΐς ἤδαῖ- 
δι ἐχ γηις δὲ βλτγῖβ δά ΟὙΠεηό, 

ξησὸν ᾿ἐς ἀλχὴν νϑρ ̓ μυδένα, πρέπεοϑαι 

αὐδῶ αἰ ασὸ τὴς (εαχῖο, φόγὰ ἢ ἐς 
παῖφας  χαὶ δύμῶυ, τῆς ἀγαΐας. οἱ δὲ ἀ:- 

«λζωυαῆοι, ζοζα διωξαντες, χα! ναῦς "δώδεκά, 

λαβόντες ; Ἰοιξ τε αἴδρας ἐξ αὐδμ᾽ τοις 
“πλείφοες αὐελόμϑμοι,, ἐς μολύκρφον ὠπέ- 

“πλέον ᾧ {9παῖον. φήσθωτες ὄχι τῷ ῥίῳρὼ 

ναῦν αὐαϑέντες πω Τ οσφδῶνι, ̓  αἦε χωρυσὸμ 
ἐςγαύπακζον. πϑρέπλθυσορ δὲ χα ( πε- 

Ἁσποννήσιοι θυθὺς ταῖς «αἰδελοίποις Δ νεωὺν 
ὧκ, “ἣσς δύμωης χαὶ πατρῶν ἐς χυλλζωζων, 

δ 

« ᾿Καπὰ ὶ μίαν. γαῦν τεταγμεέγό.} μίαν ἴ- 1 ξαν. δ' Ἐμξαλξν] “σου πεσεῖν, κ᾿. Οὔτε δῥκελδυςῶν] δΑ ορατηχρνοκαὶ 
χόντες ὀπίσω τῆς μιαῖ. β΄ Ἐν χεῷ « ἀεὶ ε Μὴ δθηχέρῶν Ἰτῳῖ πολέμῳ. 2 Αὐ- Ἰ δμῥκυξερνημ, Δ Σημιαήνει Ἰσυμιαῖον 
καἰ ραπλέοντες ὀνχκᾷ αὐὴ ἢ ἥ πλησίον. ἔσι τὸς σημήνῃ 1 σημίέϊόν δῷ, 

᾿ δὲ οἰποκοπή, ἰώ γὸ καὶ ἐν λίωπ. ὄρηται δὲ ἡ δὴν ἀὐτοιζ πιὰ κορανϑίοιζ. 
᾿᾿Αἰπὸ μετα φοράς τῆς κούρα ς ἀχει τ χρω- τῳ ὅτι τῇ ὑξοισίᾳ αὐτῷ. 

᾿πὸρ γιγνορδῥης. 17. Καὶ δόκησιν 1 δό-- ᾿ αῇραγγελληυδύων } συμξουλθυόντωνν 

ὴ Ησύ ά-- ποιέϊ. Α Ἡ χωρή σφαν] ὀρμιήσφαν. 
θ Ἐφ᾽ ἑαυ- 1 ν Ἐς ἀλκήν δ ] εἰς μάχέω πολέμου; 
, Οὐπεῖ ξ΄ Ανεχώρησω ὑπέρρεγαν. 

6..." 
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55’ «ὌσΠ- 
γέλα 

τ ΤΗῊΝΟΥΘΊΘΒ 5 ΕΒ 5}. 
«ὦ ἀλείων Ὠχίνφον χαὴ δἰσπὸ λδυκάδος͵ Κνῆ- Α΄, αποά εἰς ΕἸοοταπὰ βομείει μδίμο 

κεν τὸ ΠΤ πὸ οτἰαπι (πο ηγι5 ὃ Γιεπολάς, ὃς 
μόξ,χα αἱ ἐκείν: γγηξφ, Ἂἰ ἐδ ἕωυταις ἔνὰς ἐοϑ ἥπ5. οἴη] Πἰ5 ΠΥΪΧτα8. Οροῦ- 

μμίξαι, αφιχψοιουτοι μῷ του ςρατῳ μας ἰκμι, Ροΐ ργαϊίαηι δά διζαῖαηι ρος. 
ἐς τίω χυχχίωζωυ. πτέμιποισι δὲ χαὶ οἱ ατη, νοογαητϊις ργατογοᾶ μηϊῦ- 

λαχεδοὺ μένιοι πο Κνήμω ξυμξου λοῖς ἀχὲ τυπεῖλοοάπηχομ!! Ομεηηο ΤΊτηο- 
μῶν Τὶ ἐπί χὰ Βυσισί δον, χὰ ογαῖοη» ΒεαΠάδιη » ὃ Ἰυγοορῆτος. 

ὌΧ ΕΘΡ Ἣν ποπι» ααογιηι σοᾺ ἢ] 1}}ς ἴῃ τὰ 
Λυχοφρονα, κελόυογτες αλλίοο γαυμϑχία τγχμτίσα ντογοταῦ : ἰαΐσοητος αἰϊιά 
βελτίω καζασκϑυαζεεϑαι, “καὶ μὴ αἰχο᾿ 

ὀλίγων γεωΐν εἰργεοϑαι τῆς 8. λαοσὴς. ἐδὸ- 
-“ 

χειιγὸ εἰὐζοῖς, ὀνγως τε χαὶ “Έ 5» ἴγαυμα- 

χίας πειρασαμδύοις, “πολις ὁ ὐϑαλο)ϑς Β 

ἐπγὺ εἰ Ὄσουτῳ ὦοντο σφ Ὁ γαυδικὸν λεί 

πεοϑα;,γεϑυξα , δὲ ἕνα, μαλακίαν 'οέκ 

αἰτίϑίντες τοὺ ἀἰϑέωναίων εἰν πολλοῦ ἐμ.- 

πειρίαν τὸς σφετέροις δ᾽ ὀλίγϑυ μδηέτης. 

"ὀργῇ ὧν ἀπέςελλον. οἱ δὲ, ἀφικόνϑροι μῷ; 

Κνήμου,γαῦς τε "αὐθιήγζεννον χτ' πύλᾳς, ὦ 

ᾷς παϑοῦ ον» ὑσας ἐϊφηρτύοντο ὡς ἔχιναν 

μαιχίαν. πέμπει ὃ χαὶ ὁ Φορμίων ἐφ ζς«- Ροσποπεγαητ ἀϊςαῃτ σογτδϑ οἰαἶτα- 

ϑίούας τίου πε “«ἰρασκϑυΐω. αὐτῶν ἀγίε- . τίθυις πδιιος, σα ἰᾶ ἀογαῃῖ τοβείαι» 

λοειῦτοις ὁ πὐϑὶ δ γαυμα χίας δὼ ὠνίκησαν ( “Χ νεδτατς ριρηα: πδυλ 5. ῬΒοῦ- 

᾿ ΞᾺ καρ ονλ. σ΄ πιοκ ἰρίς Ατποηλβ» σπὶ παητίο. 
φεασονζακ᾽ χαὶ κελόνων αὐτῷ γαῦὺς οτίπτλεί. γ᾿ Θ γγ, ααιετῖς {8] ἀς ΠοΠιῶ ἀρρᾶ- 

{γαῖ πος ἃ Ρατςῖς πδαΐδι5 πγατὶ 
ΡῬγομίθ τ. ΝἸΔοΡατιγ ομίηχ» σαι, 

ΠῬτορτοῖ 811, τὰ γεγὸ» απδάταμς. 
ΡΥΪπγὰπι ργα]αλ ἤδυαὶς τοηταιιο- 
ταῦτ, {ΠπώΦ (ληὸ ρύατοῦ ζατοῃ οπι, 
ξἰῆς Σου μλ Πτπ » πες ταπτορεῖς 
οἷαἴϊεηι {πΔπὶ ἱπιραγοίη, [ς 4 1ριλ4-- 
υἱὰπὶ σαδάδηι ροτία5 οχεις; πο ἢ 
τορυταητεβ δ τι πα ἀϊἴαγοῖ ἂρ ἐπ. 
Ρίογυχῃ γεὶ πδυτίσα: τγτο οἰπίο ἴα τα 
νεζοζαπα Αἰπεοπίοηἤαην οχοίοϊτα-: 
το. ἴταιῖς σαι ᾿η ἀἰρηατίοιμς {{π058. 
ῃλϊογαητ Οἱ αὐπιπὶαα ΟΠ οΠλμΠῚ. 

, ᾽ -“ ε »γ4. 7 

φας δζοὶ τάχοις δἰποφεῖλαι, ὡς κριθ᾽ ηἡκιέφφν στα οἀοςοατ: ἰδ οῖ παι ὃς ὩΠΔΠλσς 

Ργαϊ απ ἤδίαὶς σοπηπλοάϊι ἴπτὸς 

- 

ἑκαίζην ἐλπίδος οὐσὴς ἀεὶ ναυμιουχήσᾷν. (2) ῬΙατίπιαβ δὲ ααλπηπηαταγτιπηὲ ΠΡῚ ΠῚ 
παϊτεὶ; ργοροάίεηι ργα ἢ οχροόζατί, 
Ατβεπίξίςς εἰ νἱρίπτὶ παιιο5 ηγἰτετν 
αιηδπάάηταασς νὰ {μἐ |45 ἀεςορὶ δὲ, 

δὲ εἰποπέμποισιν εἴκοσι ναῦς αὐτῳῖ" τῳ δὲ 

κομίζοντι αὐτὰς παδοσεπέςφλαν ἐς χρήτζωυ 
“ γ: ᾿ 

πον ἀφικέοϑαι. ἸΝικίας γὸ κρὴς : ΟΝ 

πύνιος, ασοϑξενος ὠν,πείῃᾳ ἀδρις δχὶ κυδω-- 
΄ " ͵ ! ΔΑ 

γίαν σλθο αἰσχων' ποδϑεποιήσν αὐτίω 1 ἀὐμήμ τ ΝΣ τὰ ἡρρῃὰ: 
3 ἄρῃ Ξ ΝΑ νὰ» ΒΝ Ογάοη!ᾷ τχαϊϊοι 4], χαὸ ἀ ἀΐςεγος 

οὐσὸμ τα ἐμίαν.ἐγηῦγα Φτ πολι τα θ απ (ς ρλρῃ, ΠΠοτ Βοιξῷ, ἴῃ ρότοίξατεπα 
ξιζόμϑυος ὁμόροις “Μ κυδωνιατῶν. καὶ ὁ Τὴ) γεβαθευτῦ τ (ςἀ μος ἔλθο Ρο]!ομηί- 
υϑιὲ,λαίξων ἐς ναῦς, ἄχετο ἐς κρήτίωυ, καὶ τὰ ἀνβεοεν ἀέθοιν ἀοαιοίος, 
Ὁ πολιννιτῶν ἐδυίδα τί γάρ μκο- ἡ ΤΣ μτυάεῦας, τες πϑαιθαείαθρονν 

Αν μ ιν ἔῃ Ῥ» ῬΠογπιῖο δάϊίτ Οτοτᾷ, ἂς ἰζξε!5 Ρο-. 
ΡΟΣ οὐδ τοι χρὴ ἡμΐῥ τὰνολλατυς χῇ Ἰιομηἰ εἰς ,αρτὰ Ογἀοπίοτγᾷ ναϊδαϊζ, 

πλοίας εἰγνδιότοιψαν Οζα ὀλίγον φόνον. οἱ Ὑὶν τίς δὲ ἀϊπουίτατο παυιρᾶάίτε 

δ᾽ ἐν τῆ κυλλζωώη πελοπτονγήσιοι, "εν τούτῳ τότυ»πό οΧχΙραῦ τείαίτ τόριι5. ῬεΙο- 

οὖ ᾧ οἱ ἀϑίω αῆρι αὐξὶ τω κρηήτέω κατεί-- Ρδηφίοε πτογοι ἀᾶ Ατρεμϊ δέος οἶγσα 
δινς ΤῸΝ, ' Οτοτᾷ ματερᾶτιοπημίθι5 ΄ιὰ δά ρα 

χοντο, ϑρεσχθυασμένοι ὡς Ὀτέναυμαχίαν, ἀπαυαὶξ ροχτίηεης ἐπ γα δες »'α, 
ο΄ ᾽ Ἐ,. το τ τὰ ἧι" ὯΝ ΚΩΝ, ΚΡ 

“πἰρέπλθυσαν ἐς πόϑορμον “᾿ ὠχαϊκθν' ἐαὺρ Ῥαπμογηνᾶ Αςβαϊοᾶ παιηραποτᾶτ: 

ἀύζ!ς ὃ κο' γἀῶ φρατὺς δ πελοπονγυσίων ΥὈϊητοζοα ΡοΪοροπῃ Θ[5 οΧογοίτας 

ΝΙεΐας σπίτι Οὐετοπῆθ ΟΟΥΥ Πἰτ5, 
Ατποηϊορ Πα ἀΠη  εἰι5» Δ θα ΠΟΥ εἶδ οἴδξ 

4 Εἰ δὐΐειι, φυὶ 
, ῖ Ν β ΑΔ ρας λάδυςεῦδε, "ἢ 
ἴῃ Οὐεῖαπι δηῖο οπτηΐα Δα αΓΟς, ρεχιεγεα πιδηάᾶς; 

ἃ Τὸ ἡλείων ὅψινφον δ ήνφον κα λῶτποω 
σὲ ἐμπόελον, ἢ αϑρᾳὶ τὸ γεν ήχεῖχ αὐτὲ τὴ 
3α λοίοση᾽ ἢ αὐδοὶ τὸ ἐν ἀστο ταὶ ὁλκάδας 
νύχι, ἢ ὀκύλειν, β' Καὶ μυὴ ὑπ’ ολί- 

γρν νεῶν δ ἀϑίωαων. γ Ναυμα- 

χίας πειρφσαιώμοις } ἐν τῳῷ πελοπονύνσια-- 
κα πολέμῳ δηλονότι. δ' ἸΠολιὶ ὁ πα- 

φοίλογος τὸ αὐ οὶ τὸ ὀνδεχόνϑρον “ἡἡνέσϑαι. 
ε Τὸ ναυτικὸν λόπεδα 1 εἰ Κ' ἐμπειοίαν 
ἃ ναυτικοῦ λείπεογαι. ζ Οὐκ αὐτιζιϑέν-- 

πες} ἐκ αἰππαραξαλλοντες. ἡ Οργὴ 
οι ἀπίφελλον ἡ  ργιζόμϑμοι ἀπέφελλον ποιΐ 

Ἵ ͵ Ἁ 
συμβούλοις. ἢ Τορτυγιος ,δόξενος ὧν} 
ἰφέογ ὅτι κὶ γόρτυς πόλις Τὰ κρήτης,, ἐπέν 

᾿ 
'χουσα κυδωγίας σφ δὸν κει δίοις χιλίσ" καὶ 
ἔων ἀπίθανον 10) πολερίας ἀλλήλαις αύ- 

παῖς ταὶ πύλας. ῥητίον οἰ ὅτι πολεμίαν! λές 
γᾳ τίω κυδωνίαν τὴ πολίχνη» οἷς εἰκὸς 

͵ " ῃ ὧν μίαν. 

χαρίζεσθαι κατα φιλίαν τῶν ΝΝΙΚ ἀπὲ 

,. Τροςποιήσην αὐτίω Ἰοϊκείαν ποιή σάνε, 
κ Ἐν πύτῳ Ἰτρ χρόνῳ. Ὁ Ἴ ᾿ 

Ἷ 



ῥα πὸ εἕαῦ, εἰς Δ ΧΉ ο ἔαταγαδ. ΡΗΟΥ 
πηΐο» σαπ οἰάεπι νἱρίητί υίδας 
Ρυπηλιογαξ Πααΐθι15» ργοίοέϊας ἴῃ 
ῬεΟΠΙΟΠτΟΥΊΠΠῚ Μοϊγοτίοιῆι; ἐχ- 
τοτίοσα το παῖς, Εγαᾶῖ δυτοπι πος ρτο- 
πιοητοσ αι ΡΑΓΓ Ωγ ̓Ατμεπϊεηῇ- 
0.Πγ.Π 4} αἰτοῦ οἵὉ εγορίοης ἰῃ 
Ῥεϊορομηοίο; (ερζοπι ἔετς Παάίο- 
ΓᾺΠῚ ΠγΑΣῚΒ ἰ τού 4110. ΟΥαἰ ἤπιις 
95. ᾿ρῇ φιοσψαε Ρεϊοροπποηίες Α- 
οπαϊοιπη ΡῬγομπηοητοσι τη» διά ἴτα 
τααΐτατα ἃ Ραμούπιο ἀϊλης» νθὶ 
δἄογαῖ εἰς ῥεαϊτατας» δ ̓ογιιης οπὰ 

κα Μείξνν εἶδον ἐμρε ἔς ρτοτη δύ ἱεριπαρίητα παυίδα. "11- 
οὰ ἌΝ ἃς, ἄεηι γδὶ σοῃίροχεῖε Αὐμεπ θη, 
 γαεοάενυός, τας ΔἰτΓΙΠςοις. ἴῃ [ατίοης 
δε “προ, ταληίογα πο πο ἀ ληϊος ργαραίδ- 

τέίχις ριιρηάτη ΠΡ] 15 ἀϊοθα5» (οΧ 
{ερτέτηνε: ἐο ΟΠ] ον» αδά πεσις 
11 ἐρτεάὶ ἃ ργοπιοητοτι!ς ἴῃ {8 6- 
τατα πηαζς γοἰοθαθεν {προγίοτί οἷα- 

ὃ ἀε᾿ σοητογγίτὶ: πε σας δ! ἱηρτςά! δῃ- 
Βα εας, γατὶ ΡΓῸ 1Π|5 εἢὲ 'π ἁγϑο 

πάτο. Οἰτεγὰπ) Οπειηας δ, 
ἔ Βιαῇάας ὅς. 411 Ῥεϊορομποηῆμηι 

ἄαςος » νοϊοηζες ρυίπιο υοημε 
δας Ριρηδπη σΟΠΊΠ τον 
Ρυϊαΐααδηι Δ} χα] 4 Δα χ! Ποσαπι Ὁ 
Αἰδβεπίἐηῆθι5 {πρεγαςηῖγοῖ,» σοη- 
εἴοποπη ῬΥΙπηὰ πη ΠΛ] τα πα δάμιο- 

: ςαυεγθητ, Ζαοταπι πλΠ]το5 ῬΧίοσε 
ςαἰατηΐτατς ροστογγτος 4ιπιπὶ ἀΠ1- 

᾿κὴ πιδάιεγτοζοηῦ, δ εο5 ἐχοίζδη 405; 
ὰ Βαπς τῇ πιοάμπηχ γψοῖθα ἐςεζαηΐ, 
ὁ Ἐχρεάιείοποιι 5.1 ΦΥ͂ 1.6 νοξγαχη, τ! Ρεσροα- 
τετγγείξγεπι. ΠΕΏ [ΕΣ » ΡΙΌΡΓΟΥ {ΠΡΟΓΙΟΥΟΠῚ Ρι1- 
ς Ας ποημηίβι] 6- ᾷ ζ ΡΥ», ἱ Δι δ᾿ σῃδπη ας αγαπὶ ΓΟ ογπγίἀδῖ,ἰ5 ἤθη 
τιαπὶ ΤΠ ΡΟΣ τὰ τὰ ἢ ΤῊ Ἃ 
Ῥτίπιὰπι παυαὶὶ Γοφεὲ ΠΡῚ τἰπησπ τη ἰπτογργείδταγ. 
αφῇ Ρυβηλητοβ ἸΨΔΠῚ ὃζ Δρραζδτ8 τ  Ορροστα- 
Ἰαρεξιᾶλαις. "Ἶ ΜᾺ ἵ 
δ που. πὰς ἀοξαϊς, ντ {εἰτῖς, πες δά ργα- 
ε ΟΦ α!αποίτατῖς ο- Πἅ Παπια] ὁ 05 πηαρὶς αυὰτη αἁ ὃ ο- 
ἀσπτι ἐς δ ΠἸτατί:, χορ οΊτα πῇ Δα ρα απηι5,Αςοϊἀεγᾶς 

«{πὰ εχ! πιατον υ- » ; 
(μπεπίτο γε μοπῃ ἀυτοη ἀἀπογία Ποη πιοάϊεα ἔοστα- 
“ἢες δ ααραρὶ ἐμοῆ τᾷ ετίατη τεπτογίταῖς: “ ὃ [ἢ ΡΥ Π. 5 

ς ἐξ ᾿ ἐν 6} τηᾷ. ἐρε- - Γ᾿ ΓΕ ς΄ . . Σ 

δον ηϊαίς ας ΡΣΠ δ πλ Δ Ις ἐπ οἰτία ἈόμΙΔΙ οθ 
τοῶὲ (οττίτυφιηξ ἔτι ταας πὲ; ποιῖγα σα ]ρὰ επο- 

᾿ τευίπεδης. Νεσιυο ῃΐς γε {ΠρΡΟΓΆΓΟΠΊΟΤ : ΠΟ; Ἰσο με» 
2 “τ εἰ ἐχηξζηνια) δ) Ἂ , Σ 
πος καυξλλιες μα. {πᾶ ποῃ νίασλάςο ἢς νἱξξιις οΟ- 
Ῥοϊϊτίατο » αυυῃν ΠΟ» Πα οά(α; ΔΙ 145 ἀραά τε η οό-- 
δὲ υἱτταβ,πιογί- τα γ] γατίο πος, Οὐ 4 αοάἀαοοίάϊε, 
τὸ ἰρηδιος αἰἰησυα Ὁ, ᾿ πε- 
ἰδτν ἔακακος εῆρ, ΔὨΐΠγο σομ ξογηαγίνίς ἃ ἘΧ [ππλαγο, 

ΓΙΒΕῈΚ ΞΦΕΌΥΝΝΌΟΨΞ, 

᾿ 

179 
πσδοσεξεξοὀγϑνχει. ϑρέστλδυσε ὃ χαὶ ὁ Φορ- 
αίων ἔχι Ὁ ῥίον ὃ μολυκρικὸν, χαὶ ὡρμείσεοι- 
τὸ ἔξω αἰντωϊ γαιεσίν εἰκόσιν, αἷσι χαὶ ἐγάο-: 
μαώχησεν. ζιὦ δὲ τξ Ὁ »ϑβ τὸ βίον φίλιον “οἷς 
αἰδηναίοιφ, τὸ δ), ἕτερον ῥίον δὴν αὐτιπέρᾳας, 
“δεὺν Τῇ πελοποινήσῳ " “ διείχετον δὲ ἐπ᾽ 

δλληήλων ςαϑίοις μδΐλιςα. ἐπ] αἱ τῆς 9α-- 
ἰ λοίοσης. τῷ δὲ κρίσαου κόλπου φύμα τὸῶτὸ 

δβιν ἐχὶ ὅδε πωΐῥίῳ τῷ ἀχαϊκῷ (ᾧ πεϑο- 

Α 

Β ποννήσιοι͵ ἀπτέχονίι εἰ πολὺ πὸ πϑμόρμου, εἰν 

ᾧ αὖθις ὁ πεζὸς Ζεῦ, ὡρμιϊσθμς ᾧ ἀνῥὶναυ-- 

σὶν ἐχῆ αἱ χαὶ ἐξδομυΐκοντα, ΠΝ, χαὶ (ξν «-- 
ϑέωαίοις εἶδον. ᾧ Ἐχὶ μϑὲ ἕξ ἢ ἐπ! ὰ ἡμέ- 
69:5 αὐϑώρμοιου δλλήλοις, δ ὁτώνγτες τε ἡ 
τ βαισκδυα ζόυϑροι τίρὼ γαύ μα χίαν" “γνώ- 

μην ἔχοντες, "οἱ ζ,, μὴ ἐκ πλῷ ἔξω βίων 
ἐς ἢ δυρυγωρίαν, Φοξείυϑροι τὸ αυδϑτεοὸν 

παϑος" "οἱ Ἐ,, μὴ ἐσστλῴν ἐς τὰ φεναὶ,νομίζον-- 

τὲς ασοὲς ἐχείνων ἐδ δον ὀλίγω ναυμα-- 
χίαν. ἔπειτα ὁ Κνῆμος χαὶ ὁ Βρασίδας, χαὶ 
οἴθηχοι ὟΜὌ πελοποννησίων φρατηορὶ, βουλό- 77 

μῦρμοι εὖ χὰ τω γαυμαχιαν ποιῆσου, 

“ορίν τί καὶ οἰπὸ “ἦν αἰϑέωναιων ᾿δχτξονδῆ- 
σαι,ζεώε καλεσὸμ τοῖς ςρατιώταις “τον, 

χαὴ ὁραντες αὐτὴν" τοις πολλοῖς «[α τίω 

“δλτέροιν ἥσσαν φοξουρϑροις, ᾧ οὐ ασό9- 

᾿ θύμοις ὑγζῳς, πἰλεκελδύσθρτο, χαὶ ἔλεξαν 
παῖδε, Ἢ μὲ Ν ρουϑμα γαϑμαχία, ὦ « 

αἴδρες πελοποινήσιοι, εἴτις ἀξ δ᾽ αὐτέω «- 
Ὄ ἐμδιῦ φος {ται ἡ τίοὺ μέλλουσὸμ, οὐχὶ διχᾳίαν « 

"χά πέκμϑοσιν τὸ ὀχ φο(ξῆσαι τῇ τε δ. πα- ε 

δαισκθυὴ «ἡ δεῆς ἐλμε», ὡς τόρ ἴξε, χαὶ οὐχὶ « 

ἐς ναυμαχίαν, μᾶλλον ἢ δχὲ φρατείαν ἐ-- « 

πλέομϑν, ξωυέζῃ δὲ χαὶ τὰ Ἔἰπὸ τῆς τύχης « 
" ον ὀλίγα, εἰγαγδιω,ϑζωζαι. χα! που τὶ χρὴ ἡ « 

εὐπειδία, προ ϑ᾿ν γαῦ μοιηϑεεῦτας ᾿ἐσφρηλεν" « 

ὡςτε οὐ κατα πω ἡμετέραν και χίαν γὁ ἡσ-- 

σῆοϑαι πσϑλσελρετο." σεῖς δίχαιον, τὴς γώ « 

μης τὸ μυὴ κατα κράτος γικηϑεν, δον δὲ τίνα. 
εἰν αὐτῷ αὐτιλογίαν," τὴς "γεῖ ξυμιφορϑὲς « 
“φ' ὡἰσοξαντί “ αἰμιολιύροϑει " γομέσει « 

α΄ Διόχετν Ἰκεγώριοϑυν. β᾽ Τνώωϊω 
ἔχον εἸσκοηόν. γὙ Οἱ μδὺ, μυὴ ἐκπλξν] 

! οἱ πελοπονγήσιοι. δ Οἱ δὲ, μή ἐςπλέν] 

οἱ α ϑίωυ αἴοι., ε« Ἡ δῥηβυνοιδύη ναυμα- 
“καὶ ἡὶ τα σις πορργματικὴ γἀ γραφος, ἔιδοις 

᾿ συμξουλϑυδικοῦ, ζ Τίω μέλλουσι} ᾿ αὐέμου φρατη)ίαν.» 

γαυμα αν. ἡ Ἐχέ τέκιμαρσιν]σοχα σμκόν. 
9. Οὐκόὀλίγα ὀναγδίω ϑίωῦαι ] ὁ αὔειως, 
καὶ κἡὶ ἐν κύκλῳ τάξις δῥ νεῶν, καὶ τὲ μὴ 
Ὡχέως αὐτοιὰ δθολάρῆσαι “ἢ, ναυμαλίᾳ, 
αλλαὶ τίυὶ ἠξ Φορμίωνος αὐαρδῥειν δι τοῦ 

ἐποίησε. τ Οὐδὲ δίκαιον, ῆς γνώμης] 
τὸ ἑξῆς, οὐ δίκαιον τὴς γγώμοης τὸ μυὴ γένη 
ϑέντας κατὰ κράτος, ἀῤιξλύγεϑαι. 

λ Τῆς ξυμφορᾷς ταῦ ἐἰσυξαύτι] Τὴ διίχο-- 

ξἀσυσυμφορᾷ. μ' Αμθλωώειϑαι Βέπο- 
Ἐσφηλε Ἰσφόη αι , πίπηειῖνῳ τᾷ 

9.11. 

- 



:όο τ ΟΕ ΒΟ ΠΗ ΕΞ 1. 
εαϑα! Α νι Ββοπλίπος βοτταϊτὶς ΚΠ] απτιτ, νὰ 

, 

Ὦ πσού- 

Των 

» δὲ ταῖς »διὺ τύχαις εὐνδέχεοϑαι σφ 

» χριὰ αἱ, ϑοθποις, χοῦς ἢ γνώμαις τοῖς ἀδθιὶ 

» ἀεὶ αἰδρείοις ὀρθώς “ἐγ ὰ μὴ ἀπειοίαν, τὰ 

» αἰδρεῖτ “ἴλόντος, πσοϑθαλλορυϑμὸες, εἰ κότως 

» αἦ ἔν ἔνι" καχϑε δρέοϑαι. ὑμν) δὲ οὐσ)᾿ ἡ 

» ὠπειρία, τοσοῦγον λείπεται " ὅσον λα 

» πυδοέγετε 'τῶγδε Ὁ Ὗ θχτςφκη ὼ μιλι- 

» ζα Φοξξεϑε, αὐδρείαν υϑὺ ἔχουσαι, χαὶ μψὴ- 

» μέω ἐξφ ὦ τοῦ δηνῷ ἐχεπελῷν ἃ ἔμαϑεν, 

» αὐϑυ αὶ θυψυχίας σϑεϊεμία, τέχνη πσξὲς “ριὶ 
» χῃδυωσς ὶ οὐς, Φόξος γορμνήμξζωυ ἐκ πλυσ Β 

» σῴ, τέχνη ὃ αἴδϑυ ἀλκῆς σγεὲν ὠφῇ. ποδὸς 

» ΨΚ δὼ τὸ ἐμπειρόπερον αὐ ΝΜ, τὸ λμηΦ9 

» περον αἰτιταξαϑε᾽ ωρὸς ὃ Ὁ ΦΩΡῪ ἥοσαν 
»» δεδυγέγω ὁ ἀπο σκδυοι πότε τυχεῖν. αὐδα- 

»» γίγνεται δὲ ὑμῖν πλῆλὺς πεγεωῦ, χρὴ τρὸς τὴ 

» γἢ οἰκείᾳ οὔσῃ, ὁστλιτῶν πέροντων, ναυκκα.-- 
“ χεῖν' "τα δὲ πολλὰ κι σλάφόνων χαὶ ἀἰάεινον 

» ἰδεσχθυασμένων "8 χρ ϑῖγος ὅξγ. ὥςτε στοὰ 
3. κα Ὁ ἐν βύράσκομϑῳ εἰ κότως αἢ ἡμας σφα- 

γεηίγε» σαπι εἰἴάοπι ταπχέη δοὴς 
αρὶ ἢ ἔοστοβ ἤπτ» Πεπρογίαο, ςομῇ- 
Ἰῖο ξευί, μος ἐσ οατεϑ ἱπηρογ τί τι» 
χασηι οι άοπι ἀπὶηνὶ ΥἿΧ ναι 
᾿ηἤγοπαὶ βᾶητ. Ετ πὲ νορὶβ πο- 
4ιχφαλπι ἵτα ἀςοίς ροτίτια» νι 1ὰ- 
Ρογοίε δυάαςία, Ατ ᾿ἴογαμι αυληὶ 
Ῥιαοὶραὸ ἐχτίπχοίοϊτίς, (οἱοητία » ἢ 
ααϊάοπι Ειεγὶς ξουτιτα δίῃ. Ρυπάϊ- 
τῷ » ΠΙΟΠΊΟΥ Οὐδ ἰΏτοῦ αροζα Οχο αὶ 
ψις ἀϊάϊοὶς : Πηπαΐπιις » πα πὰ 
τη ἀγτβοίαι ναῖοτ. ΤΊΠΊΟΣ ἐ- 
πἰπι πη ΠΟΥ ἢλ ΟΧ Οατίτ, ὃζ ἃΓ5 Οἱ - 
τὰ ργα εχητίατν αἰ ΠῚΪ ἱπτοῦ ΡοΥῖ- ἢ 

οὐἶα ἰδ} ρσοάείε. Ετρο ΠΠογαπὶ 
πλαϊοτὶ οΧροσίςητία: πγαίογο πὶ Ἢ 
Ῥοηΐτε δἀλοίληι : τ ΠΟΤῚ , αα]α 

ψἱδΙ εἰς.» ορροηίτε συδά ἱπηρα- ΕΝ 
τατὶ πι{τἰς.." Αάμας {πρρεάϊταῖ νο- Ἀν εὐ ὍΜΕ 
δὶς οορία τισι παι απ» [πὶ Τὶ" ετυάο παυΐαπι δὲ, 

Τἰταπ» ἴῃ τοῦγα, ὃς ποίξγα ὃς νἱοίηα ὐδά Ῥτα]ιῦ παυᾳ, 
ἀᾷ Ριιρπαπι ΠαυΆ]ο τὺ ἀροϊπξῖο- ας ρορ ον οΣ 
ταπι. ΡΙαγεβ οὶ τα ἃς τη ο] 15. 1π- ποπὶ νοϊγαπιρρτας, 
Πγιιθε! ἔεγς ργχσυλίομσ. τάς ᾿ς [ἐπεὶ βάν! ἀτηνας. 

τωγα. Ἐσγὸ ἀιίτοπι, ; : ᾿ 
»» λορδβοις" χαὶ ὅσα ἡμδδτομϑρ φρότερον,νιῶ Ὁ νη ηλ αυϊάςῃγ ΓΕΡΟΓΙΠΊ5 ᾿ Ῥεποϑ Ρίωτος: 88 

» αὐταὶ ζὗτω ἣ πσδϑολμόνϑμα, διδασκα-- 
» λίαν παρεξᾳ. θοιρσοιεῦτες οἱεῶ χαὶ κυξερνῆ- 

ται, (σὴ ναῦται, Ὁ κα)» ἑαυτὸν ἕκα φος ἕπε- 

» ϑε,χώξαν μὴ λείποντες ἡ αὖ τίς ασοϑεζα.- 
ἰΑϑὴ. ἿΜ δὲ ρότερον ἡγεμόνων οὐ χεῖρον ̓ 

» ἢ πίω Ἐχεχείρυσιν ἡμεῖς «ὐδασκθυάσομϑι, 
ο χαὶ Οὐκ ογδωσουϑμ ρόφασιν οὐδενὶ κα- ̓ 

» κῷ δμέοϑει " ζω. δὲ τίς ἀισοι χαὴ βουληθῇ, 

3» κολφεϑὴ σεται τῇ. ωρεπούσῃ ζημίᾳ" ὰ ὡ δὲ 
3 ᾿ ἊΣ ! 2} τ ; μι. ἄὸς. χα' : 

» αἄγαῦοι “ τιμιήσονται γοις τσδοσήχϑεσιν ὧ-- ΤῊ τἶτο ρ]εδξετυγ: ἔγοπαὶ νεγὸ ἀϊρηὶβ 
ονίστατο ρα Πλ]15 οὐπαιιηταγ, Ηα- » θλοις τῆς ρετῆς. Τοιαῦτα ,ϑὺ τοῖς πε- 

λοποννησίοις (Ὁ) ἄρχοντες παρεκελδυσθῳ-- 
τος ὃ δὲ Φορμίων, δεδιὼς χαὶ αὐτὸς τίω 
φραϊιωτῶν ὀῤῥωδίαν ,χαὴ αἰοϑύύϑρμος ὅτι ὦ 

πλῆθος Τμ γεαν κατὰ στφαξ ἀδθις 'ξιωι- 

φαμϑρμοι ἐφο(ξοιῶτο, ἐξούλετο ξυϊκᾳ λέσας 
ϑαρσέίδα! τε, χϑὴ παραίνεσιν εν τω παρόν-- 

τί ποιήσει οϑαι ὡρότερον νϑὺ᾿ γδν ἀεὶ ὠΐοις 
ἔλεγε, χαὶ πσδοπαρεσκδυαζεΐζοιαὶ γνώμας, 
εἧς σϑοὴν ἀδζῖς πλῆθος νεαΐν " τοσοῦτον, 

νοβ ἀεβείαι : ὃς φασι 115 ῬΧΣΙᾺ8 πιοίέως χη ἐμιέτὸς, 
Ῥεςοδαΐπημ5» παῖς οδάεπι ἱ 15 δ, υἱδοείλ οι τα} 

4 βτ πὸ νῃυπι αἰ άεπι, 
Ροππηοηῖο πο5 εάοςοηζ, Ργαϊζατι- γοροτίτους. οὺτ 
τὶ ἰρίτασ διαϊπηο 8. ριαιθογπατοσοδ ρον Ἀν ἰρεήμι. 

ξ ὃν, πιῇ. ΠΠ) 5.φυϊηςτιᾶπι. 
ὃς παυτα, ἔυαιπι φυϊίθιις πιάπιις μαιςαπσυςαπεοα, 
ὉΧΟΘ ΔΊ: » ΟΠ ἀο(ογεμτος 1ο- Ρεσοδα πιιβ»ηςσ, 

οαπὶ φαΐ αίις ἢ ρπατιιπι. Ουΐδιις “λάσα μας ἔνα: 

τε5 ἄπισςς. ἔεσομζ.» σογαπιοάϊτα- 
τοῦ ΡιΡΠπαηπάϊ ργααδίπηας , ες ἢ 
σαυίλπι ν]]ντ τ ἰαἴγοπαις δά 
ἢ αιιίς τα] 15 εἴϊε νοϊπογῖς. ἰδ ργὸ ππε- ; 

. "Ὁ. ὩΣ ἃ ἱαπποάϊ νογδὶς ἄπςος Ροοροη- 
πεηῆμπαι {πος δαϊπιαποχᾶς. ΡΒ ογ- 
Ταΐο Διιτο ΠῚ; τἰγηοη5 δὲ ἰρίς πα  ταστη 
ΔΙΟΥΟ ΠῚ; δὲ Δηϊπηα αογτεπερααὸᾷ ὁ Οὐυὸά ἴπ εἰτευ-- 
δικά, ἰηίογ {6 δαΐδας. τ το ἐοϊεβαδη 
τἰταιάϊπ ἐπι οἰ Α{Π|5 ΠΟΙ ΕΠ Ις ἔουπιϊ44- ὸ ΤῊ 
θαητ; νοϊαῖς ςομποζᾶῖος 605 Δ] - 
ΤΑΔΓΕ ῬΑΓΊΚΟΓ, δύ ἰῃ ΡΓΧΊΣηΣ τοΣΏριι8 
Δάἀπιοη είς, ΝᾺ [Ὀπηροῦδητολ (ααὸ 
ΔηΪπΊο5 {Ποσιπὶ ργαραγαγος ) Πο- 
ϑασογαῖ να πὶ ταηταηὶ εἰς ο]α οι. 

ΨΨ 

, Νουα νον νν Ἐν μἊν 

α« Ο,ρϑῶς ζἢ 1 ἔχίν Οιὲ αὐϑθρώποις ἑςη-- 

χἕαν πίω γγώμζωυ, καὶ μυὶ ἱπουπεηβωκῦαν 
πῖς δρνοῖς. β' Κακοιὶ “βυέοϑαι 1 ὑπὸ 

χριγοῦ δὲ τὲ δίκαιον. Ὑ Οσον τόλμη 
“«ρφέχατε] δ ἀ ϑίωυαΐων δηλονότι. δ' Ἡ “οί; «οϑϑεκ]ηϑέντα. 
δξηφήμ] κ᾿ γυμνασία. ἡ μελέτην ε Ἐν 

τι ἤνΕ0 τῇ πολέμῳ, ζ πκτρίωτῇ 
ἐξωϑεΐπαι. ὀκκρούει. ἡ Τ αὶ δὲ πολλὰ] 
αὐτὶ τ ὡς δηηπουλύ, ἐκ ἐἶπε αὶ ἀεὶ» δᾳ τὶ 
ἄδηλον τῆς τύχις. δ. Ῥροςρόιϑμα] 

μόνων 13) καΐκγαυμα χυϑέντων ὑποὸὲ Φυρ- 

Ρ ΞῚ 

μάωνος. λέγᾳ ὃ τοῦ πἰδὶ Μά χωνα καὶ 15 
σοκρείτίω. κ Τίω δηνχιίρνον δὶς πα-- 
φασκϑυὴς δηλογότι. λ ΟἱἉ δὲ αγαϑοὶ 
οἱ δυνάϊοι. με Τιμήσονται] αὐ τὶ τῇ τι 
μηϑήσονται. Υ Ξαυιξείμδνοι ]} 
ϑροιζόρϑμοι. 

, Τῶν ὃ “οότερον ἡγε- 
' 
᾿ 
᾿ 
᾿ 
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ΓΙΒΕΚ 5Εσν ΝΌΨν 5. τι 
οἰ ἰπυσάοητὶ ποη ἔοτοῖ δ εἰς τοῖς Α ἤν ϑχτπὰ ἐη, ἕ,τί οὐχ αἰ ασομϑυετέον ὠδὶς 
Ποπάπμλ. τ ρη μλΠΠ το απηρτί ἄς 
Ἠαπο ίπετὰ ες βΔαςίαπη ργαίατηρίε- 
ταρῖννῖ σα Ατπομϊοηίες εἴεπο 
Π1Π}Ὲ πυαηλ δος παπχογοία Ρεΐο- 

ι Ρομππροηῆαπι οαΠ σεάεγεης, Τὰπε 
τάτπεῃ οος5 σεγπ η5 ΡΓαίοΠτὶ ΓοΓ ΠῚ 
φίρεδιι δηΐπιο ἀς 1] τατοϑβ», {αταῖ 
δυάλοία ςοτηπχοπείλοϊεη4ο5: 0 ῃ- 
ποςσατάίις 11) Πος πιοάο ἀ{Πε- 
Ταϊτ, Ὁ ν᾿ ν᾿ Μ᾿ νοβ δῃϊπη ἀπογτα Π1» 
γὐγὶ ΠΝ] το5 » Ρεγε πχείςεγε πγμτίτιι - 
ἀϊποπ) ποίει» σομιοςᾶάος σε- 
{υἱ:φιὸά αδίαγάμπηι ἀϊισΔΠ,»ΘΟΥΉ ΠῚ 
«μα δοτγεπ ἀα πο ἔπητ, Βούγούς 
Ροσπηηρὶ. Νηλ Ἐ| ρεϊπηὰπι 4 εἰτ- 

4 Νες ὡφυσίεπι (ο τοῖ ΠΔι165; ἡ ΠΕς ΟΧ ἄιιο Π01- 
᾿υηριββεαρμίδῳ Ραγδιογαῃζ,», αιδά Ρτίι5 {ἀρεγατὶ 
γέησ. ξαογίητ, ὃς ΠΡὶ σορίοι! πως θη εἴτε 
ὁ Τοεϊπάφ' 4υοά (ς ῃοθὶς ραγεβ. ἘΠ εἰμάς Ιάοο νοῃὶτ- 
βὰ εοτιηῖ Βάυςὶ- Ὶ δ Ἐ 
ἅτ απιήοῖ, ταν ΜΠῸ ταηαμᾶπὶ ἴῃ 4ιοῸ. ργαείριὲ 
40 τεπάυπς αἀ- σοηβάπητ, ε05 ἀεςεαῖ δἰ πγοίος οἵδ 
αἰρο μα ῖναι ίς » 80}12 ἀς τὰ αἰία δυάλςες πιῇ 

; θα εἴπ, αἰαᾳ φυδά ἴῃ ρεάοίτ! δεῖς ρίεγαη πε νἱ- 

ἀς «λυ (μπε δὰ- ὥοζος ἀϊσεάαῃτ, γατὶ [4 ἐπὶ {Ὁ ἴῃ τε 
δηςερρηϊδ, (γε. γλατίςα ξχέταγος. (σα: ἔαουϊτας ἢ- 

4 εἰς ἴῃ 1110» πγαΐτο ᾿υ ξιι5. πο-- 
Βἱεἰη ἰῆο «ἀείξ. Ιρία εμίηι ληϊπλο- 
ἢτατε Ὠ181] Δητοςς Παπτενογὰτη μος 
αυὸά νεΐηας ἴῃ {πο αιηίαις ᾿οτο 

γὸ ἐχροζιίούος (πα πλι15» ΠῸ5 δι! ἀδοίογος 
ξαοῖτ, Ἰλοςάχηπιο!ῖ! ρύατοίςα, 
αιὸδά (οοἰούπηι ρχίῃοῖροδ ἔπητ, {πα 

; ες Θ]οσία σγατία πλαϊτος ᾿τἶτοβ ἴῃ ρο- 
τίσα!ιιπ ἀπσιητ:α ΠΟ αὶ πα 4 Δ) 
τοηταταγὶ γαγίς ρα ρπαπη»ίη 488 ἱτὰ 
[ὰρεζατὶ (πητ, Εογατα γος πεαυᾶ- 
αιιᾶπι εχτί πχοίςατίς δι ἀλοίδια 41- 
δυξὶρῆ νεμεπιοπιίογοιη (ντ ογεά!- 
δ1]ς ο(Ὁ) τῃ σατίτὶς πχεῖατη: ταπ ἃ 
1ᾷ νι ππτν τὰ αΐᾳ ΧΗ Πᾶς ΠΟ 5 

“ τῷ οΡἤίταγοϑ » ὨΠ Αἰ χα ἐρτορὶὲ 
ἀϊρη πορὶς δέξαγος, ἄταας μοίζες 

; συϊάοσιι 481 παπιοίο ργαίϊδητ( νὰ 
ς Μάᾶρηδτ αυλη- .α. ἘΣ ΣΝ: Ν 

ἄλληι ἃ κοττάπι α. {1} Πηδρὶβ νίγίθι5 αααπὶ σΟΏΠ]Ο 
πἰπι! βάιιςίαπι μὰ ἔγοτὶ ἰηπαάπιητ: 4] νεγὸ ραοίουο5 
ΚΝ ἐξέρι, ἔπη, πες Ριιρπᾶζο ςοραπταγ, ἰἰ 
μα θεεύμην, κοντὰ “ ΠΟΠΕΓΠηαῖΟ οΧ σοπίοίεμτία ἰηρο- 
ρηνρᾷ ͵ ὨΪ απίπηο ἁάδέξεν οἰδαϊαπιγ οὐμπητ. 

Μαρῖς ποϑ5 ἔου- ΕΗ: ὰ μὴ 
ταίάατς ΟΡ εορίας πο ἃ {{Π|Γερυταητος," πχογίτὸ ἤοα 
ποιἕτας πό τυξξας, ΠγαρῚς ΟΧΤΟΓΓΙτ (πῆς ον 14 αιιλ 
Ἐν κρονδρμραρ νήῃ οὗ ταηταϊαπι Ὠαυΐπχλ ἀρραζατιιμη, 

ἀρράτζατιι5.. 7" 
“[ε “ρνιϑῖ. 

ὅς], χαὰὴ ᾧ φραϊιώται ἐν πολλοί ον σφί- 

σιν ἀύζις “ τίω αἰξίωσιν φυτίω εἰλήφε- 

σὸν, μιν δέγα. ὄχλον αἱ ϑέουαἷοι ὄντες πελο- 

ποννησίων γεαΐν αἱ πσοχώρῷν. τότε δὲ πσδὸς 
τίω “ἰροῦσὸμ ὄψιν ὁρών ἀῤξις ἀθυμοιῶ-. 

ὡς, ἐξούλετο «κ᾿ πσόμφησιν ποιήσοιοϑει τοῦ 

θαρσεῖν . χαὶ ξυϊκαλέσας τοῖς ἐἰϑζουαίοις, 

ἔλεξεζοιάδε, Ο»4 ν ὑμαξ, ὦ αὐδρες « 
φραϊιεἶ ,πεφοξηυδίοις" Ὁ πλῆθος ἢ εἶγαν « 

Β πίων," ξιωωεκαίλεσαι, Οἕκ εἰἰξιών τὰ μὴ δηναὶ « 

ὧν ὀῤῥωδῖα. ἔχιν. ούπι δ. τϑῶτον »ϑι, δζ « 

Ὁ πσδϑνενικῆοϑαι, χαὶ μηδὲ ἀδοὶ οἴεαϑαι «- 

ὅμοιοι ἡμῶν 1), Ὁ πλῆθος δνεων, καὶ οὔκ « 
πὸ τῷ ἰσου ϑρεσκθυαίσθμτο " ἔπειτα, ᾧ « 
μάλιςα, πιςεύογτες ἡσόσέρ χονται ᾿ ὡς « 

καϑοσῆχον σφίσιν αἰδρείοις ἢ »οὐ δι ἀνλιὸ « 

τι ϑαυρσούσιν ἢ Ὁ] οἱ τίωῦ ον τῷ πεζῷἐμ- « 

“πειοίαν, ζω πλείω κατορθοιοῦτες, αὶ οἴοντα) «- 

σφίσι καὶ οὖν τω] γαυθικῷ ποιήσην ὦ αὐ ὃ 

Ω δὴ, ὧν πῷ δικαίου ἡμῶν μιοῖλλον νει «ὐξκέ- « 
φαι,Εἰ τὴν "ὁ ζουτοις οὖν ἐκείνῳ. ἐπεὶ δ ψυχίᾳ, « 
γεἶ συεϊὲν ασδοφέρφϑεσι" πω δὲ ἐχοτερϑί τί « 
ἐμπειοφτερϑι ἢ), ϑρασύτεροί ἐσμεν. ρ.- « 

χεέδοα μόγιοί τε ἡχϑύμνϑμοι" “μ᾽ ξυμμιαΐχων, « 3 αὐδίδ 

ΟΥ̓͂Σ Ὑ σφετέραν δόξαν, ἀχονζᾳς “σδοσε- « “Κα 
σι τοῖς πολλοῖς ἐς ἴω) χίνδγυυον ἐπεὶ ςἔκχ, « 

αὐ ποτε «νεχείρησὸρμ ἡοσηϑέντες ᾿ωβαι- «78 

πολὺ, αὖϑις γαυμιαι γεῖν. μιη δι αὐτῶν πίω « 
τόλμαν δείσοντε" πολὺ δὲ ὑμεῖς ἐχείγοις 

πλέω φόξον πξρέχετε καὶ πισύτερον, Κϑυτο ες 

τε Ὁ χγεονενικηχέναι, χρὴ ὅτι οὐκ αὐ ἡχϑεωῶ- « 
τω μὴ μϑήονᾷς ῳ, εἰξιὸν τῷ αὐ Ῥαπολὺ ες 

ποραξάν,αὐλίςπ οϑαι ὑμιαξ. αὐτίπα λοι νϑὠ «- 

δ (ᾧ πλείοις, ὡς οὗτοι, τῇ διωυάμει « 
Ὅπλεέον πίσεινοι ἢ τῇ γνώμῃ ἐπόβχονται « 
"ὦ δγ ὀχ" πολλῷ κἰ ασοδεέξερων, ᾽χσὴ ἀ- «5. τολῶν 
μα Οἶκ αὐαϊκαζόνϑμοι, μέγα, δὶ τὴς δζᾳ-- « 

ογοίας Ὁ βέξαιον ἔχοντες αὐτίζολ ιῷσιν. ἃ « 

λογιζόνϑμοι οὗτοι το ον εἰκότι σελέον πε- «- 
φόξδυται ἡμιαῇ ἢ τῇ γχτ' λόχϑν πο δασκϑυῇ. - 

« Τίω ἀξίωσιν τίω πεῖεαν. β. Τὸ 
᾿πλῆϑος “ἢ γεῶν Ἰγγάφεται “7 ἐναντίων. 
τ᾽ Ξωκχάλεσα ἢ εἰς ἰαυτὶν σιωήγαγον. 

᾿πύτις ἐν ἐκίνῳ 1. ἐν ἧ' πεζομαρίᾳ, 

ζ Οὐδὲν ωεοφέροισι κατα τίω γαυμα-- 
χα. ἡ Παρᾳπολὺ Ἰύαρῥαλλόντως, 

ἐσα θ᾽ Καὶ ὅτι οὐκ αἢ 1 ὁ νοζ οὕτως, ν'χρωῶ- 
Σ᾽ οΟὗὔπι })] οἱ χακεδαιμιόνιοι. ε Καὶ ] τῶ οἱ ἐχθροὶ μυὴ αὐϑήςονοϑαι ἡμαξ μι 

μλονταί τι ἡγρναῖον ορᾶξα!.  .« Αντί- 

παλοι δὲ γὰ 1ϑα ῤῥοωῦτες αἰτιπαλαζειν. 
κ Οἱη, ἐκ πολλω]τω μέπρῳ. λ Καὶ 
ἅμα οὐκ αἰαῖκα ζόμϑροι 1 ἡμεῖς δηλονότι 
οἱ αἰϑίωυαἾ οι 

Θ.11.. 
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28 ἐδὲ ἐκ- 

πλθυσομκαι 

Ρ Ὁ 

βοις 

ἐμπεί- 

ὟΝ “πο! ἔϊεϑε 

25, ναυμα- 
χίαὶς 

Ξ, 

χ, «Ὁ 

αι. 
2 ἡγυ- 

ἐδῴῳ 

162 την οὶ Η151. 
» πολλὰ δὲ χοὴ ςραύόπεδὰ Ἐδὴ ἔπεσεν τ᾽ πο’ ἃ [πὶ νοεγὸ πλα|τὶ οὐᾷ οΧογοῖτας ρύο- 

» ἐλαοσόγων τῇ ἐπειείᾳ,, ἔς! δὲ ὦ χαὶ τῇ ὡ- 

»Ολμίᾳ " ὧν σε τέρου ἡμεῖς γεῶ μετέχο-: 

» «ϑυ.τὸν δὲ ἀγῶνα Οίρ οὐ τω κόλπῳ “ἑκὼν 

ε ἐδ ποιήσομαι ,᾿ δ εἰ πλϑύσομα! ἐς αὐτὸν. 

» ὁραΐ γὰ» ὅτι πυρὸς πολλαῤναῦς αὐεπιφήῆμο-- 

»γας ὀλίγαις γαεσὶν "ἐμπείρως χαὶ ἀμείνον 

» σρχεούσαις ἡ φενογωθία, οὐ ξυμφερά οὔτε 

ὃ αὐ Ἐλιπλ σέ τις εἰς γοὴ ἐς ἐμίδος- 
»λίω," μὴ ἔχων πέρ ἀσδόσοψιν Μ' πολε- 
2 

» δέοντι, πιεζόμϑρμος. ἡ δίεκπλοί τε Οέκ εἰσὶν, 

» δὲ αἰαςροφα), ἀν γεων ἀϊιήνον σιλεου-- 

» σῶν ἔργα ὅθδ᾽ν" δλλ᾽ αἰάΐκη αἢ εἰη πίω γαυ-- 

Ξ μαχίαν, πεζόμαχίαν καϑίςα αϑα!. χαὶ ̓  οὖ 

»» πούτῳ αἱ πλειοῖς νῆες κρείοσους γίγνονται. 

» Μούτων μϑρ δξίυ ἐγὼ ἕξω πίω πσϑϑνοιὰν χτ' 

» ζὴ διωνωτίν" ὑμεῖς δὲ, δὐτακῶοι κο δαὶ ταῖς 

» γαισὶ μϑβοντες͵, ᾿ τα τε πο) Ῥαγϊελλόνϑνα  ὁ- 

» ξέως δέχεοϑε, ἄλλως τε καὶ δὲ ὀλίλου " τῆς 
» ἐφορμήσεως οὔσης, χα ὡὖ τῷ ἔργω κό--: 

» σον ὸ σιγά «δξὶ πλείςου "ἡγείοϑε ( “ὡς- 
» πε τοὶ πολλὰ Τν πολειεικϑίυ ξυμιφέρ , χρὴ 

3) ᾿γαὺ μα χίᾳ οὐχ ἡχιςα) αἰμυύνεοϑέ τε γοιφδὲ 

»αἰξίως Ψ ασοοφργασμένων. ὁ δὲ αἰγὼν μέ- 
» γας ὑμῖν, ἢ κα ζα λῦσαι πελοποννησίων τί 

» ἐλπίδω τοὐγαυζικοῦ, ἢ ἐγϊυτέρω καιζα φῆς 

5» σαι ἀϑθίωναμοις τὸν φόζον «δὶ τῆς ϑαλάσ- 

» σης. αὐαμιμψήσκω σ᾽ αἱ ὑμιαξ ὅτι νεγιχή- 
ο κατε αὐτῶν τοῖς πολλοιξ᾽ ἡοσηνϑῥων δὲ 

»αἰδρώ οὖν ἐθέλουσιν αἱ γναΐμαι πσϑϑὸς ζους 

.» ἀὐξοες χινδευύοις ὅμοιαι ἐῃ). 

χαὶ ὁ Φορμίων “αϑδεχελδίσατο" (ὦ δὲ πε- 

λοποννήσιοι, ὅ  ἀὐζῖς (ὦ ἀϑιωαῆοι οὐκ 
᾿ἐπέσλεον ἐς (ζὴ κόλπον καὶ τὰ φενὰ, βου- 

λόυϑμοι ἀκογζᾷς ἔσω πσοθαγαγόν ἀὐοις, 
᾿αἰαγόνϑροι ἅμ ἕῳ; ἔπλεον, “ Ὀχὶ πεσ- 

σάρων ζᾳξαρνϑμοι ζᾳς νατῷ, “᾿ Ἐχὶ τίω 
ἑαυτῶν γῶδ ὃ ἔσω ἔχε τοῦ κόλπου ; δὲ- 

ξιῷ κέρα “ἡγθύμϑμοι, ὡςαῆρ χαὶ ὡρμίοιῳ. 

Ο ρεὶς οδτεπιρογατωααππι ρα ίουτι πη 

ΡΟΣ ἱπηρογτίᾷ ἃ ραυο Ιου διι5, 4 
οὐίαπι ΡγΌρτοῦ ἱρπδπίαπη ργοβ ρατὶ 
{πητ: ΖααταΠῈ ΓούηῚ ντυϊαί ας πο 9 
(πιὰ οχρουτέδ. ΙΝόαας νεγὸ σοπη- 
τϊτιαηὴ ντ 4αλητΠη ἴῃ 16 ΕΓ τας 
ἰπῖγα ἤιλα ΠῚ σογτα 61. 164 11}115» 
ἁαζ ἦτ σα ΠῚ ΡοΠοΙγοπηι5: αυῦ (οἰα ην 
ΔΆΡΟ ας ΙΟ οἱ ἤθη σοπηροζοίο ρᾶι15 
εἷς παυήθιις ἀρ  Ποσίδιις ΠῚ} ροχίτίς 
τοφου δθ»σοπτγα πλυΐτὰς αὐ ἱπτρὲ- 
ττῖς ἐμ Πὰς. ΝΟ Ομ πὶ ΑἸ  χαὶς ἡϊΠ 

τς» 8 εχΐοηρο ρτοίρεδια ποίσαι» ἤσας 

» Αἰων λὲᾳ, πολλοῦ, οὔτε αὐ Ὡἰποχωρήσ
ηεν ὃν Β δ 1» 

οὀχροάϊας ἢ. ὁο5 ἱππο ματογ : ΠΟΘΙΙΟ» 
4αιπι ΡΟΣ τα ίταγ , αποτίοβ ορ- 
Ῥοχταπαπη ογἰτοίς (ἀρ ἀτσοῦς ποῦ, 
ΝαΠάχας ἰδὲ εἰαρίϊις, Π}}} γοσορειιδ: 
(χα δρι όγάην δύ πὶ δὲ ἡλατα- 
τα πι ορεῖα ἔπητ} (ςἀ πεζοῖς Βιεχίς 
ΡτῸ μᾶπαὶ! ρεάείττς σογταπηοη βοτ» 
πχε!ογέπιαας ἴῃ ἐο σοῃ αἰ οττοίη 
εἵϊε ριασίππι πλανᾷ. 5.4 Παγαπι οΡῸ 
τεγᾶ» φυοδά ροτοῖο» σιγᾷ Βαδοθο. 
γος νεζὸ ἀριιὰ ἤδίιοβ ἴῃ (πο απο; 
ογάϊης πιαμοητος, ὃ νοἰρῖο ργαςο- 

ἜΡγοαὶ πιοπηεπίο ἱππδάοηί σοῃ- 
ζει οσοαῆο:δι ᾿ητοΓ ἀροη ἀπτη ὅΡΙα- 
τἰηυὶ οχιπταῖο οὐπάτατη δῖ ΠΙοα- 
τίη: {μα (ΠῚ 4115 1 γοδα5 Β.}]1- 

θἤπει. 

« Νδοηϊοηρὲ ἰο- ; 
ἢίυπι ἤατίοπεβ. 

ἀϊ(ειριίπαπι ὃ ἢ-᾿ 

ἃ ἢ 

» 

νὰ) ἢ 

} 

ὁ ῬΙατιτα αοίεπ- 
ἄλτι εχιξειπιεῖὶς ̓

 

εἰς σοηἀποῦτ, τα ργαοριιὸ τη )- ἴστε. Κρεαν κόσμιον, 
ΘΔ] Ρι5. Ρχορυ ᾶτε ἐρίταν {05 ΡΥῸ 
ἀϊσιίτατε εούαηι ααα: ΡΟ ΠΠ[Ἐ15» πλᾶτ κατε ερίδης 
δηα γοδὶς χο ἴῃ ἢος ςοΥτα 1 ΠῈ ΓΟ γαγνόημο γῆ. 
Ροῆιαν νείαπι ίρεπι Ῥεοροηπεπῇ- 
δὲς εὔἱρίατίβ οὔ οἰαῇϊο παπίραι ἀϊ; Δι 
Αἰβοπίς ἤρα ποτ πιάτα ργορίου 
τῷ δογατίς. Πα 4 δατῷ νο 5 ταυία ας 
ἴῃ πιεπγοσᾶ τοάϊρο, γος {πρεγαῇς 

σβνον ΓΙᾺ 

Τοιδῦσα »ϑὺ Ὁ) ἐοσιπι ρογπηαΐτος, νἸγοσγᾶ ατῷ 48} 
{ρεγατὶ ἴππτ πότος ποίοίῦτ ἴα οἰἀξ. 
Ῥογοα]1ς ΠΡὶ οοίξατο, ΤΆΠ} 8. πος 
ῬΒογηγοη δάποιταδϊας οἱ Αἰ Ροϊο- 
Ροηῃπεηίς5; αυδάοσα! 48 αὖ Η{|5 πῦ 
Ῥγοςοάοβατυτ πιὰ πη δῖα; Δπρι- 
{{|45,) νοϊςπτος ἐτγοάπςοίς Παυτου» 
(Ὁ εχουτῦ δὐγούα ρυοξξι»,“ 4- ς Ἰηβιιδις 
ἄγατο ἀρηηίης νεἷα ἰαοαλτίητγα ἢ- 
ΔῈΠῚ» [8 τεγγᾶ νογ[Π5,ἀοχῖζο οοῦλα 
'ργόςςάἀοτερῆςαι τη Πλτίοης {οτογᾶτ: 

οτάϊπίρι». 

με) ογρρὲ 4 Ὑ416΄ 
“1:26 ογάερεε, {6γ- 

κες. 
«ἡ. 

ἐφ εαάορα γε πὸ ϑῦχο, 
Ἷ 

Ὶ 

οὐὟὟΝ, τ Ἀν. λα νλ....». 

τοῦ πάτα πὶ πα ληπα, 

ἃ Ἑκων ζῇ τειήσομια, )πὶ ἢ) πάρϑκωι αἤ,- 
κῶς «ἐδὲν γὸ ἐν Ἐ τοιαύταις σιωτάξεσι δε-- 
γα. β' Ἐπιπλδύσηέ τις] κ᾿ Ὁ ἐναντίων ἐ- 
“ίλϑέ!. 17 Μὴ ἔχων ἢ “ἰοόσοψιν δ πο-- 

χέμίων μυὴ δρῶν Οιὶ πολεράοιρ. δ᾽ Ἐκ 

“πορλῇ ᾿λόπει δα τήματες. ε Δίεχπλοί τε 
εχ εἰσὶ] τὸ ἐμίλήειν, καὶ δα έν τίωὶ ΔΙ 
ὀνανίων τάξιν, αἰαφροφαὶ ὃ), αἱ εἰς τιπί-- 

γή 

σω ἱαοχωρήσφς. ζ Ἐν Ούτῳ 7 ὠ τῷ 
πεζομαχεῖν. ἡ Τούτων μδῥ ἐν ἐχῳ 7τὸ 
δηνχείρημα, ἐκ συμφέροντος. θ᾽ Τά 
τε ὐοαγγελλόμϑμα 1 τὰ τὴς παραινέσεως. 
ἔργα. 1 Οξέως ασουδαίως. κ᾽ Τῆς 
ἐφορμήσεως ὅσης} δὰ! πολεμίων. λ Καὶ 
ὦ τῷ ἔργῳ] καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμιον ἔχετ. 
ἥτοϊ ἐγ τῷ πολέμῳ κύσμον ἔχιτε; καὶ ὅ1.- 

γζων, καὶ συμφέρον ὃν ποῖς μιεπιοῦσιν ὅ2" 
ποπυλὺ τα πολεμικοὶ, καὶ μάλ!ςε πὶ 
γαυμα χοῦσγ, με Ἐπὶ πισάρων ἀξα- 
“δμὶ Ἶ αὐδτν  Ἴχὴν τῶ ΤΉΝ αΣ 
πτὶ ἤσωντες. γ Ἐπὶ τίω ἑαυτῶν γίῦϊ 
αὐτὶ τὸ ὐϑαὶ τίω. ξ΄ Ἐσὼ 25 τῷ κόλ- 
πυ ἐσωτέρω “Ἷ ὁρίων, ἐν τῷ κρισαίῳ 
κόλπῳ. 



τ: ΓΒΕ ΦΕΟΥΝΝΌΏΌΝ 5. τό 

νι νιρὶπεὶ παός. πιαχίπγὸ σο]ς- Α “ἘΧ2 σὴ αὐ εἴκοσι ναῦς ἔταξαν ὲ ἄσ.- 
τος ςοπίξταητ, ντν ἢ ρίος 'Ναι- τραλ εν ας ὑπο ἀνε ν᾽ ἘΣ 

ραδειτ νοτίας το ἄογς γάτα ΡΉοτ- ἘΩ τ ρηι Νὰ 
πγίοῃ » δά ξογομ ἀλπιὶ ΟροΠῚ 46} ἐυπιλμφυυρ ομροός πλῷ Ε Φορέίων » Ὁ 
ἴτοῦ ἰπτοη ἄατ» πο οΠπιρίας οχτοσ: αὐτὸς ἐχιξοηϑῶν ᾿ζᾳυτὴ «ἰδαπλέοι Ἂ μὴ 

115 νοΠβολητίς ὀογης ἰποαγίατην Δ φύγϑιον ὡχλ ῶνν λλώλ σῦς ἵν 

(τἀ δῇ οο ἱητογοϊιάαταγ. ΡΠοΥμηΙ- τι 0 ὦ οὴς ἫΝ : (Ὁ ὠϑιωυαῖοι ἐξω “οὐ ἑαυτῶν κέρως, ΘᾺ 
οὐ (φιοά {ΠΠ|Π σαρταθαης) νογίτας ΨΩ ἶννς λρ τὐρο ε μα σε ολξ δὶ 
ΡΙο ορρίάο ρυαῆάιϊς σαύεητε, γε φὔὐται αἰ γηὲς «ἰΞρρλείσψαν. ὁ δε(οτὸν ἐχει- 
ΡΓοδοηοοητο ἱπίροχίτ» ἐπαίΐτας ἔς-.,͵ γοὶ ᾿᾿πϑοσεδέχοντο) Φοξηϑεις ξαἷθὶ τῷ ἵχω- 

- , ΕΚ τς ΚΗ ᾿ ς ε ἐὰν 3 (ππαδαπάάίηας ἱπηροῆεῖς ἴῃ πᾶς ρίῳ" ἐρήμῳ ὄντι, ὡς ἑώρφι αἰαγρνϑῥους αὐ- 
{105 τα Π τίθιις τοῦγΆ πῇ Ἰορίτ : Πηχάϊ- Ρ “ἡ "εχ σα δὰ 
ας Ρεάϊτατιις Μοῇομίογυην ργα- Τ᾿» Ἂ κάό τ τό μὴ ννυσός 
[ὸ εγας δυχιϊο ἔμτατις. Ηος νὲ ἔπλᾳ ϑὰ πίω γάἀδ' χαὶ ὁ πεζὸς ἄμα, 

“ ἴῃ φοσηῦ πον γἀογαης ΡΟΪσροππομπίος ᾽πδιοπὶ «Ομ μεοσηνίων φρεροηθᾳ, ἰδόντες δὲ (Ὁ πε-- 

λοποννήσιοι ᾿ κατοὶ μίαν ̓ἐχὶὑκέρως Ὡρᾳ- 

“πλέογᾷς, καὶ ἤδη, ὑγζᾷς ενηὃς “οὐ χόλπου. 

σἀμεηία ἢ οοτε πᾶν γλαὶ (εααοητς ἰδ ἰπῖγα ἤπΠὶ 
υ͵ράπτες » Πρ 15 

τε χαὴὶ ασϑϑς τῇ γῇ, (διαὺρ ἐξούλοντο μάλι- 

ἦπ [υίοπι ἱπΐτα- ἃς ῬΙΌρε τοζγαπη πδυϊραητεβ, {14 
ξεῖς παυΐδας. γε ΄ῃοά τηαχί πιὸ νο]εθαμῦγνηο τὸ- 
᾿ωϑα δες βηβυ, ρρῃτὸ ἤρῃο σοηποτῆς πααίδιις ἀϊ- 
ἀϊωϊ δι. Ἡὐμπο πανπὶ ἰπ' ἜρτΝ σα.) Ἰξστο σημείου ἑγὸς ἀφνω" ἔχιςρέψαν-- 

μὰ .- - ν 2 ΦΉΣ ᾿ γα ηας ςοοΓοθας ΡοτοΓὰσ, ῬΕ πρρζαβγαιξ, μετωπηδὸν ἔπ᾽λεον,, ὡς εἶνε ἃ Τδηῖος οἵαποπιὶ ἢοξίαπι ο]αίοτη υρμκαν ον Ὠρλρυώ Ἡρὰς ΤῸ ἘΣ Σ 
ὰ {ὁ σλρταπα {{|. Οατογὰπι λῆς τ 5 Ῥθυσος, " ἐν ϑώψαιοις οι υλ: 
ςοπμογῇοπ τι ὃς ἀοχίγαῃν σοῦπι. πιζον πάσας ζῳς ναῦς Ὁπολήψιοϑαι. ΑἿΜ 
(υδτοτβιρογσης ἴηι ἀροσταπν πλαῦς Ὁ δὲ ἔγδεχα, μϑ τίνες, αἱ τὸρ ἡσριωῶτο, ὑπεκ-. 
νη άεοϊπι διὸ» απᾶ ρύποοάο- ' δ.} ' 

᾿ Φβυγϑέσι Ὁ χέρφις “ἦμ πελοποινησίων, χαὶ Ῥαηι:οατογδ5 ἔα ρ4 Ροζοητοβ τΟΥΓΔ ΠῚ» οὐοβ ΑΜ, ΕΣ τντῶς ᾿ς 
Ῥεϊορομπηομηίος οἰγοσαδηΐγο ρος τίω Ῥχτφροφζω ἐς τίωυ ὥρφομα (δὲ. 

᾿ . : ! Σ ! 
τογε» σογγιπηρογο: ποπχίπεςβ ηα- αἴλλας δλτκαταλαζοντες, ἐξέωσεν τε 

: οαπαυς. οπαταῖς ὩΟΠ Ῥοϊογλη; γρὸς τω γἀῶ κ᾿ πσοφϑυγϑύσας, ἔ χρὴ δὲ- 
4 Ἢ 3 ᾿ 

Ὁ Ουλίδιπι πᾶ- ερηῆρογς : ὃ φυδίάλπη 45 ἀε- 
ἐφθῴροιν. αἰϑρας τε Τὴν αϑώναιων ὠπεκ!4--- 

γαν ὅσοι μι" ἐϊξέγθυσὸμ αὐτῶν" χοὴ δμνεων 

ναὶ αἰωδούμϑροι εἷλκον κεγας, μίαν δὲ αὖ-- 

; νος ᾿ τοῖς αἰϑρασιν εἷλον ἡδὺ. (6 ς δὲ τίνας οἷ μεσ-- 
ΑΓΓαἰδ τοῦῦς ἰὩρτοη » αααπὶ σοηί- ΣΈ τς ΣΟ ππΡΣ ἋΣ Ἐν ἸΣἈΥ- 
ρομἀἠόμτ, ργο ταρυἱατίς ριρηαθ- ΤΟΙ φἴϑαθονϑν σὴμ ἀτόλνας ἐπεσξαιν Εν 
ἀονεσραογαης ἰ4πὶ τγδὶ ἱποίρίοη- Ὁ ξωώ ποις ὅπτλοῖς ἐς τίου ϑοιλαοσαν, χαὶ ἐ- 
το5, απο ἴῃ πιοάτηπι {προγασο- . πιξαύτες, Ὅσο ΤΜ καζαφρωμοίτων μιαι-- 

Ἷ 4 Α . ἡ τε Ῥεϊοροπηοηίςς » φοτγυρογέαιε ᾿υϑρὸι ἀφείλον»» ἑλκοῤϑμας ἤδη. ̓ ᾿ωτὴ 
᾿ Ατέδβ: πδιοβ. Ἐογάσμη. νἱρίητί» ΑΒ τὸν ΕΠ ἢ τ 

αὐ Ῥζο σοίηι ἄεχεγο Ἰοραζα δὲ ἌΝΝΣ Ἢ ΡΥ ΨΗΝ γος ὀρ τἀ βθυνίᾳ 
ἔφϑέραν ζῳ,, ἀηιχαδναῦς. αἱ δὲ εἴκοσι γδᾷᾳ ἔποίαπξ.» νηάεοπι 1125 Ατῇςς᾽ 

ηἰεηῆαπι ἱπίςαμοδδηταῦ : πα, αὐτῶν αἱ οἰπὲ τῷ δόξιού κέρως ἐδίωχον αὶ 

τες γεϊσλητος εχ : ᾿ 
Ὥς. ἫΝ “ἕνα ῬΓΕοζδης πλυτβ.» πα Π65 τγδοῦς, 
“1.4 ΘογΗ μα ἰε- λτὶ νΏατὶ ἀσπλ πὶ ΟἰΠὶ ἱρῆς 
ἜΤ. .Ξ «ον ὰ Τα κατα δύσαν γ)γὶς ςρροταης, “Οὐυαίάδηι Με 
ψὶ {επὶϊ 4 δΠάϊιπι ἔογοητος., συπ 

ἠοσοίπᾶτα ἴῃ αἰτατη ἔπρα , εἰαρίᾳ, - ἕνδεκα ναῦς ΝΜ αἰϑθέωαιων, αγαῦρ εἰσ εξό- 

« 

Φυσ»ν τίωῦ Ὶ ἐχεςροφζὼ ἐς Ὁ δὺρυχωελαν: ͵ 

α Ἐπὶ δ᾽ ἀντι 7 τῷ κίφατ, β΄ Ἐπὶ 
πίω ναύπακῶν ἔσω γὸ ὧν τῷ κόλπῳ ἔκει-- 

“πο γαύπακος. Ὑ Ταύτη αὐ δῳπλέοι 
ζ ὁδῷ. δ Ο δὲ] ὁ δὲ Φορμίων ὡς 

ἑώρᾳ ποιὰ πελοποῦγησίοις γ ἄκων κατὰ 
υἀσουδίων ποιὰ φραπώτας ἐμδι(ασας εἰς 

-αἰὼ ναῦν ἔπλει. «“Τιροσεδέχοντο] ἤλ- 
αξι ὁ Προ ὴμ τοί  ἤετῶνς 
υπώκχπου δηλονότι. Η Ἐρήμῳ ὀγτι] βοη- 

ϑείας δηλονότι. θ Ἐπῆοι αϑροὶ τίω 

γιὦ] τίιωὶ οἰκείαν δηλονότι. , Κατὰ 

μίαν 55) κίρως ὠστω ὶ ἔλεγε; μίαν καΐω- 
᾿κολουϑοῦσειν Τῇ ἑτέρᾳ. τῶτο γὸ πὸ 52] κέρως 
δηλοῖ. κ ᾿Απὸ σημείου ἑγὸς 1 ὡστω εἰ 
ἔλεγε μὴ πολλῶν αϑϑᾳκελ ϑύσεων δεηϑέν-- 
τες ;αἰλλ ϑὺς ποιοωῦτις ὅηὸρ ἐδύκει.τὲ δὲ 
σημοεἴους αἱ τὶ Τῇ μελίου. δεωύατω δὲ λέγᾷν 
χαὶ τὸ σωύϑημα. Δ Ἐπιφρέψαντες ταὶ 

γαῦς μετωπηδὸν ἔπλεον 1 τὶ μδῥ ὅμορέ- 
ψαντες ὧπεν ὅτι ἰώ αἴω εἰπὼν » ἐπειδὴ 
κατ᾿ ἀνϑεῖαν ἔπλεον" ναῦ δὲ, οὐκίηι γὺ δὲ 
μετωπηδὸν» πάλιν τὸ κατ᾿ φϑεῖαν πλέειν 

ὅ1.5) γὸ μιάτωπον τὴς νεὼς. ὶ πτούδοοι ὅ8). 
λέ γᾷ οὐὦ ὅτι ἡ μάτωπα,, ὅ ὅβι τοὶ τυφόσω-- 

πα Φββγεῶν, παρξχον τοῖς ἐναντίοις. 
μι Τῶν δὲ 1 δῥνεῶν δ ἀϑίωαίων. 
ν “Ἐξέωσαΐτε } ποὺς τίωὶ γζω ὁκεῖλαὶ 
ἐποίησεν, ξ Καὶ διέφϑεραν Ἴ τὸ δὲ- 
ἐφϑῴραν, αὐτὶ τῇ ὀκεῖλχαι αὐταὶ ἐποίηστω. 
ο΄ Ἐξένδυσου] ὑξεκολύμξη σειν ὐξέκλιναν 
τῆς προκειϑύης ὁδοδ. πὸ “Ταυύτὴ μδῥ 
οὐἶ] ὐτη, οὕτως. ἢ αὐτὶ τοὗ, κατὰ τέο τὶ 

μέρορ. “4 

Θ.11, 



΄-«“᾿᾿ 4 
ὃ ἵταια- 

γιζεν 

3 Ξἰτεφόρ- 

μ᾿" “Υ 

ᾧ. δὰ 

Ἢ ἀπίσφα- 
ξεν ἐ, χαὶ 

ἐξέπιἐς τὸν 

ναυπακῖων 

ιό4 

χαὶ Φϑαγοισιν ἀῤθις πλζὼὸ μιαξνεὼς,τσδ9- 

καταφυ)ϑ ὅσαι ἐς Ὁ ναύπακῶον. "ὦ ἴδουσοι 

“αὐτί πος οι χτ' τὸ οἰπολλώνιον, ϑρεσκόυ- 

αζοντο ἀμσέμϑροι, ὡὸ ἐς τίω γὠῦ Ἐχὶ 

σφαῖ Ἐχιπλέωσιν. δὲ, οἰδαλνόνϑροι 

ὕςερον, " ἐπεαωνιζὸν τε αἴκᾳ πλέοντες, ὡς 

γενιχηχότες, χοὴ τω μίαν γαῦν “ἣμ ἀϑνναίων 

“Ὁ Αἰ αύλοιπον ἐδίωχε λϑυκα δία ναῦς μία, 

πολὺ “το δ όλλων. ἐ ἔτυχε δὲ ὀλχαὶ ὁρ- 

μιϑσαι μετέωρος, αὐξὶ ἰὼ ἡ ἐδικὴ ναῦς φϑα 

σασᾳ αὶ πἰξεπιλδύσασαι, τῇ διωκούση λθ- 

κα δία. ἐμξαλλλᾷ μέση, ὼ καταδυς, ζς νϑμ 

οἱμ στελοπτοννυσίοις " ρορδρου ζυτου πὖ ἐ- 

παροςδοχήτου τε ἢ πρλφιλόγϑυ,, Φόζος ἐμ- 

πἰπῆφ' χα ἅμα ἀτάκθως διώκοντες, οὐ τὸ 

χρατεῖν αἱ μϑὲ τίνες “Ὁ νεαΐν καϑεῖσαι (αὶ 

κώπας, ἐπέφησαν ὅ πλϑ, ἀξύμφορον ϑρων- 

τες ρὸς τίω ἐξ ὀλίρνυ ̓ αἰτεξορμμησιν,β- 

λόνϑυοι ζὰκὶ π᾿ λείοις αὐξ μεῖναι" αἱ δὲ χαὶ ἐς 

βεαχέα, χωφίων ὠπειοία, ὠκειλον ζους δ᾽ 

ἀϑέωαίας ἰδίνς ζωῦτα γιγνόνϑμα ϑιίρσος ἡ 

τεἔλαξε, ἢ οἰπὸ ἑγὸς χελδύσματος ἐμίοη-- 
σόμτες, ἐπ᾿ ἀΐοις ὡρμωσὰμ, δὲ, δ᾽ τὰ 

ὑσέλχοντα μδο τήμωαυτα, χαὶ τέο αὐρϑσὸμ 

ἀταξίαν, ".ὀλίρον μδρ χρόνον ὑπέμειναν, ἔ- 
δ 2 «. α τῆς} ᾿ τῇ 

πείτα ἢ ἐτφἴποντο ἐς ᾿ τὸν πτίνορμον, δεν πἶρ 
αὐνγάγοντο. ἔχε διώκοντες ὃ οἱ αἰϑίωναγοι αι α 

τε ἐγ[εὶ ὅσας μάλιςα ναῦς ἔλφίθον ἕξ , χαὴ 
ΞῸΣ -- » η 4 δι. ἕν ᾿ “"“»" 

χὰς ἑαυτῶν αΦειλοντο, ὧν ἐχεινοι ὥρος τῇ “γῇ 

Αἰ αφϑείραντες, οαρείτον αὐεδησόμτο" αὖ- 
δας τεζοις »ϑιὲ, ὠπέκϊάναν, τινάς δὲ ὁ ἐ ζω- 

»ελσαν. (χὶ δὲ τῆς λδυκα δίας γεως,, ἣ αὐδὰὶ 

πίω ὅλκαδα, κατέδυ, Τιμοκράτης ὃ λᾳ- 

χεδαι μόνιος πλέων, ὡς ἡ γαῦς διεφθείρετο, 
κι ἔσφαξεν ἑαυτὸν, ἢ ἐξέπεσεν ἐς τὸν γαυ-- 

Ι.. Δ 3 Ι! γῸ ς"-..2 
πακίίων λιιδρα, αὐαιχωρησόμτες δὲ οἱ ἀ- 

»ϑίωυαοι (ξυπαῖον ἔςξησθμ, ὅ)εν αὐαγόνϑμοι 

ἐχράτησαν" ἢ “κε γεχρουᾷ ὁ πὶναυάγια, ὅσα 

μωρὸς τῇ ἑαυτῶν ζιῶ, αὐείλοντο, χαὶ τοῖς εγαν- 

αίοις τοὶ ἐκείνων «ἰασόασονδα, ἀπέδοσὸρ. -- 

φησὸρμ δὲ χαὶ (ὦ) πελοποννήσιοι τρογταῆον, 

ΤΥ ΟΣ ἬϊῸ5Τ' 

Ῥγαπογζογδης Βοίϊοπι » Ῥγατοῦ ν- 
πᾶπι: ἀρρ ἰςαητέίαιε ἸΝδιρδέζηλ 
Ροσταπι » ἀάορῖς ΑΡοΪ]ἰπὶς τοπυ- 
Ρίαπι, σοπαογῆς ργοτβ, {είς δά ἀε- 
ξκηἤομοπι ἀοοϊηροδδηζ, ἢ σοηῖγα 
ἰρίοβ ἴῃ τεύγαπῃ Πποίζος μαι ράζεητ. 
ΤΠ ροίξεγα5 νεπίςηζοβ ᾿Πτοῦ δος 
βαιάππιράαπα σδηοθδητ; τά ιιΔπὶ 
νἱδογος αγαπι Ιοηρὲ ρυπα [θα 
ςαάϊα παυὶς νηδπι αι γα] αι ογὰῖ 
Ατεσαγαμη ἰμ ας θαταγ Βοστὸ πᾶ-᾿ 
υἱἷἱκ οπογατία αἰ! σπαηταπι ρο ο] ἃ 
᾿τῖοτς δά δηοούας {ας παῖ Ατο 
τίοα παῖς Ζασπι οσσπραῖδει; εἴχια 
(ς οἰγοι πη ρ οι, πγεάία 1 οὐςαάϊ- 
δὰ ἰῃσυγγτἀεπλεγρίταις, Οὐδ γος 
εχ ἱπηρσουο ὃς ἱπορίπατο ψασπὶ 
δοοι Δ ἢἶἴοτ, Ρεϊορομπεηίες τοσζοτῖς 
ςοπουήηι. Αὐπας ἱποοπηροῦτί (να 
ἴῃ νἱδοτία ),ξαποηταβ » Ῥαχτὶπι ἀε- 
ταις γεπηὶβ σασχία παι ΠῚ αογδῃτ; 
(ἐπα ἐπα τ! τ ΠΡ]; μείονα Αεβορίθη[- 
δε, (ς εχ Ὀγοαὶ ἐρατίο ἱπυλάεη- 
ἀο5, ἄτιπὶ νοϊαης δάπιοιζασῃ ρ]μσ]- 
ἀτὰ ΟΡΡΟΥΓΊ ) ραττίπη ἱπηρογίτία ἴο- 
ςοτῶπα ἴῃ Ὀγουία τηρερογάτι Οποά 
βετὶ ν]ἀοητες ΑἸπεμπιοηίς5 (δ τ ὰ- 
ἀαεία» νῃάσιις ἔς νοοϊξογατοὐς αά- 
Βοχτδητζοβοη εος τοπάπης. ΠῚ» Ῥσο- 
Ρ[εΓ εἃ πᾶ Ῥεσολιοζαητῖ, δὲ φαὸά 
ἱποοπιροῦτί γα ρα ρον πιοάὸ 
{πη πογειταπι ἀδητος τογρα» "ἢ [ἴα 5 Ἰη Ῥάβονπιμπι 
τἰοπ νης ἀἰϊςεῆογάτ, τφάῶτ, Ομο- 
ΧαΠὶ τά πποη ΤῈΧ Ὠλιιοβ αὐ Πα ΧΙσιδ ἢ 
ΡΓορίη ας ἔπεζαπῖ, Αἰ μεηϊεπίεβ. 
1ἱπίςααμτὶ»σερογαητ: ὃὲ {πᾶ5 4185 111 
σογΓαρταβ ταῖς ργἰπχὶ πὶ δά τογζαπι 
το] ραπογδης, ΡΠ] ογιης, Βοίίατα 

ΤῸ 4115 οςοἱς, [5 05 σορογᾶς γείογ- 
ματίς. ἸΝπὶ ΤΊπηοοζαῖος 1 λοεάα- 
ΤΊΟΠΪΠ5 ἴῃ ΔῈ} οςα ἀϊα Ὠδυΐρ 5, 
αια; εἶγοα οπεγδγίατῃ εἰξ ἀςρτοῖα;, 
γι εα ἔγαδὶα εἰϊ, ΙΔ άϊο {ς τγαηίερὶς; 
1ῃ Ροχτύπι4; ἸΝδυραξιοχῶ ἀςίατας 
ἢ, Κευεηῖ Ατποηϊξίες τγορῃσα δὶ 
{λιαοσαμς νη άε ργσέεϑι νἱςογιπῖ: 
πιοιτυόίαις ἃς πδυξγαρία αισοιη- 
4ς ἀριά οὔδῆι ἰρίοσιιμη ἐγδησ ς- 
βεγαητ, δί μα Βοίθυς εχ ἔσκάογε 
τοάάϊάεγυηι. Ῥεϊοροππεηίος δα- 
τεπὶ δὲ ἱρῇ ττορῃαιη {αταεγαης, 

γπάς (οἸμεγλης, 

μὴ 

« Καὶ ἴχουσαι ἐλλιμδνίζουσαι. ἄλλη αρ- 1 αὐοκηῆνόμδμοι Ἴ οἱ πελοπυνγήσιο;. ἐμξάσιμον ἡ αἰϑίωαίων. ,Ἡ «ἰδὲ 
γὰ. τὸ, καὶ ἴρουσαι. ἔχουσαι ταὶ πρῴεας ε Τίω ὑσύλοιπιν 1 τίω ὑςερήσασαν. ἡ τίω ἀλχαάδα ἢ καὶ πρὶ τίω ὁλκάδα κατα-- 
«τεὸς τὶ πέλαγος ὁρώσας, τὰ γὸ φϑύγᾳν ἐ-  ζ Ἐτυχι δὲ ἑλκοὶς Ἰ ἐλκας, ε ἐμπορικὴ ) δῦσα. κ Ἐσφαξεν ἑαυτὴν  λακωνικόγ 
παύσευτο. β΄ Αγτπρῳροι 1 γεγρνῦαι ) ναῦς. ἡ Ἐπέφησων τῇ πλοῦ Ἰδίᾳ τὸ ἐγ-- Ἰ τὶ φρόνημα το, μὴ αν ἐχθρωϊκαἰξιοωῶ ὶ 

. δηλονότι, Ὑ Κατὰ τὸ ἀἰπολλώνιον Ἶ ἱε-- ᾿ γύϑεν αὐτεπιέναι τειὶ ἀϑίωαίοις, 8. Ο- Ἰ αὐαιρεϑένδαι. ἐς. ᾿ 
ρὲν Απόλλωγος ἐν τ λιν. δ' Οἱ δὲ λίρρν δὲ χεόγον ὑπέμειναν] ἐδέξαντο τὶ 



Ζ 

ΓΙΒΕΑᾺΒ ΕΘΝ ΝΌΝ ΘΙ Τ 
ΚΗ Ρΐο νἱξοσίδιι ἀρότεςοὉ ξιρατας Ἃ εἷς γενικηκότες, 
δά τοῦ λΠὶ αιιας ΠΟΥΓΙΡΕΓᾶς ΔιΙς5, 
δὲ ἐλ] ἡ σορογαπο χία ΓΟρἢα- 

ἮΣ ἿΞ "9 Ἅ 

4 «Α11ὴ ῥίον νονριόνα ' ὑπ. 1 Ἀςδαϊοο" ρχγουηοητοσίο ςο 
φηῤεηεῆε Ῥούηνε, Ρ {τοζαγιης ΡΟ μας νεττί πὸ ἢ Ὄροτ- 

ποπίγοης αὖ ΑἸ Βοπ ἐπ ῆριις δυιχὶ- 
1Ἰ4, ποδξαι νεἶα ἐξ οούαπς ἴῃ ἤπαπι 
Οπίπιτη (οτπεβίύπιφας ΟΠ ος 
ῬΙΖΤΟΓ Τιειςαάίος. ΝΝες ἴτὰ πγατο 
Ρὸ Ἐα} ἐοΐμγα ἀἰρτοῖπι, ΑἸ οπ όη- 
ίςς ἃ ΟΥετα, νἱβίπτὶ οιπν πααίριις, 
4025 Δῃτο βιιρῃᾶπι δά ῬΗογηνο- 
Ὠειὰ ἀάμξιας οροχτιίς, ᾿Νλιρα- 
ὅατα ἀρραϊί μην: αΠάίγας ἐχᾶ- 
ὅϊα. ῬΥΙας τα πλοη χυὰὶτῃ ς]ςΠΠς (ο- 
γἱπτθαπι ἴῃ. Ππύμπχυς (ιν 
ἀϊοεάεγεῖ, (ὐπεπηιις ὃ Βγαῇδς ὃς 
ΕΠ Ῥεϊοροπηςπῇ Ἰπ πὶ ΡΤ ΟΙΡο5» 6- 
ἀοδιὰ Μοραγοηηβιες, πειητε ἢγ6. 
τῆς νοΪποζαπς τοιάδε Ριγα τα, Α- 
τποηΐοη ἤυπη Ροζίαπι » 4| πο απε 
τὐποάιγοταγ, ποῆας οἰδιιάογετατ: 
αι αὖ τε, φαοηῃίατα πγμΐτο αξεγὶς 
ΔΏςΟςΟ]ογοηξ τς παθαὶ! Αεροηΐθη.- 
[5.. Ῥιαοίταπι οἴ Δυζεπι, Πῃρί!ος 
Ὡδαϊαβ ΠῚ] ΠηΡῸΪ5 ΓοΠΐ5» {(4]- 
τηῖβ» ΡΕ  Πδιι5 {πὰς τοΠγΐροϑ ΠῚ ἴῃ 
τοπηϊραμἄο (ιδῇεγηπητ, Οοχίητθο 
Ρεάϊθυς ἴτε δά πγᾶτο σαοά ΑἰΒοηᾶς 
(ρεξϊας αἴαις 1Π᾿πς φιιαπηςείεγτὶ- 
πὲ τοπάογς Μεράγαπι : ἀοάμιξη- 
αὺς εχ ΝΙίχα » ΠΠ]ΠογαΠΊ. παι]! 

ὁ Νεᾷυς δηϊδι 
Υἱα ᾿π εο εἰαῇ!ς ΠιΔάταρίητα μδαΐθι5 αυα 1Π12 ς- 
ῥταθαϊατία ογᾶῖ; γΔηΓ» ταί ραῖς εοπίεϊεηιπ ἰῃ Ρι- 
τορος ἥν ταύτη» " νθ1 πος ΠΣ παίιος δά 
ἢος ἂς τορεητὲ ΟΠ οι εἴεητ ; πεαὰς εχβο- 
«ἰας ἱπυλάογεπε, ΘΟ, ν]1 Ὠοίζίμπη. ἐχ ἱπιρτο- 
ΗΝ αἱΐο νῃαπδηι ἱπηδυρλῃπτίαπι, ἢ- 
δυίατος οἴ ρετο- 16 ΟΧ ΔΡΟΙ͂ΤΟ ὃζ ΡΟΓ ΟτίαΓη » ἤπιε 
εἴαπι Ριγαηρ αζτ οχ ἸηΠάϊ!ς.» φαίη ργαίςπε οἤτητ. 
γεάγηεάας, ςο- : 
Εἰτοβεπυποη ρεα Ὗ δὶ νεγὸ μος ἀρεῖς ἀξογειεγαητ, 
{ερίισος εἰς υΖεὐνε {Ἐλ᾿] Π ρύοίοαι με: αυάπηαμε 

“, μνϑ ὀελγυν: ποϑὲι ρογαοπηἴεητοδί παιες εχ ΝΙ- 
γε πο ργαίεπιὶ- κα ἀδάιχιοητς» ἴῃ Ρίταππι ςοη- 
ρείδεις ἱρῇς {ΠῚ ΡῚ το ἀεθαητ» ΠΟῊ “ ἴαπ1; νῖ ογεάιτὶ 
τας κ ῆγον. {πητρρεχίσαϊαπη πχοτιιςητοδ: ὃὲ ας 
ες Ἰμηγη: ὑκόι εἴ ἄτη, οετλῖτι ν εητας ἀἰςίταγ οἷβ 'π- 
(6. . 7504 ἐνχε ἀέ- ̓Ρεάίπιοητο βις. ϑιρία ργοπιο- 
δἰ ῥγκεκά.»»αἰὲ 6-᾿ 

τἶσην θεν γε. ζοτίατα αυοά ε ἀρήνν μ τορι οἷο 
γυῆντν, Εὖ (ἐρεῖ Μερλγαπα νογυς » 4 ρίαπάϊιηι 

εἴαῖ, ᾿αχτὰ» ττ68 δά οἰἠτοάίατη πᾶ- 
ι165» ΠΕσαΙ ἱπαοπεγεταγ Μοραΐοη- 
ἢδιι5» πένε φυίά ΠΠ᾿Ππς᾿ εποποζεζαγ, 

τῶσλ' 

“-» ΓΙ μηρῖ, 

Ἡιάε πηποὶ, 
ἔρον δηδεὺ- 

ἱ “Ῥεὶς οὐδε]. 

Οἷν 

τός 

᾿πῆρίξ πῆς“ αΣ ωρὸς τῇ γῇ 
ναῦς διέφοαραν " χαὶ δὐτρ ἔλαθον ναῶν, 
αἰλλδὰμ χὶ Ὁ ῥίον, τὸ αἰχαϊκὸν χοροὶ πὰ 
Ὃπεῖον. Αἴ δὲ ῦτα ,φισιίμδμο τίω 
Ἔσο τὴν αὐσιεθαων βοήϑαν," αἰ χοὺ νύκῷᾳ, 
ἐσέπλδυσθῳ ἐς τὸν κόλπον (ὃ χρισοῦον χαὶ 
χὐξινλον,πολῥτες τα λζω λδυχκα δίων. ὦ 
Οὐκ, τῆς κράτης ἰϑίευαῆοι. ταῖς εἴκοσι γαυσὶν, 
αἷς ἐδὰ πο ϑ τὴς γαυμοχί ας τῷ Φορμίωνι 
αἰδϑλνέϑα, οὐ πολλῷ ὑφερον τῆς αὖα.-- 
“χωρήσεως Ὦ νέων ἀἰφικψοιῶται ἐς πίοι γαι: 

πακτον" ᾧ τὸ ϑέρος ἐτελϑύτα. φρὶν δὲ δζᾳ- 
λῦσαι πὸ ἐς κόρανθόν τε ὸ Τ χρισαῆι ον κολητὸν 
αἰ δ δ ρνοϑῇ ναρθιχον,ὁ ὃ Κκρῆμως κα ἡ ὁ ὁ Βρασί- 
δας, ᾧ οἱ ἄλλοι ἀρὰ γτες ' πελοποννησίων, 

ἀρχορδια 9 δ χηεθ)ϑς,ἐξώλονζ, διδαξαίτων 
φ μεγαρέων,"ἰποπειξρίσαι ὅ ὅ πειραιεῖς δ᾽ ὅ τῷ 

ἡϑδμος Ὁ ἀϑίωαων. ( ὡ δὲ ἀφύλακτος χαὶ 

ἀκλἠτοογείκότως, δζρα τὸ “ἔχεαχρ ψτεῖν πολὺ 

τω γαιικῷ. δὰ λαξότα ἣν ναυτῶν 

ἔκάσον ω κώπην, ἦ χαὶ τὸ λα ρέσιον » χαὶ 
ῷ τροπεώτῆξθα ῖ πεζῇ ἰ ἰένω ὧκ φείδου 

ὌχῚ τίου τσδὸς ϑίωας Θ λαοσανγ' χαὶ ἀ-- 

Φικουϑβους κα ταὶ ταύ χος ἐς μέγα δε, καϑελε 
κύσθμζᾷς ἐκ, γισαίας τοῦ γέωείου αὐτῶν 
τεοσα δοίκογτα γαῦς, αἵ ἔτυγον αὐτο οὔδει, 

"σπλϑόσοι δυθυς Ὀχὶ ᾧ πειραϊᾶ. ὀύτε γιὰ» 
γαυΐζικϑν ζω πσδοφυλόίοσον ἐν αὐτῷ ςυϑὲν, 

εὖτε “αερεδοχία σϑεδεμία μι" αἴ ποτε ὦ 
πολέμιοι ὀξαπιναίως οὕτως ἔχιπλδ- 

Ὁ σῴαν. ἐπεὶ οὐση᾽ Ὡσὸ τῷ αὐδοφανοιξ τολ- 

βσαι ἂἢ κα} ἡσυχίαν, σσεῖξ͵ εἰ ἰδιενοῦγτο, 
μὴ σέκ αὐ πσδοαιοϑεοϑαι. ὡς δὲ ἐδοξεν αὐ- 
τοῖς, χά ἐχώρρεωυ δ)ϑύς " χαὶ ̓ἀφικήυϑροι γὺ-- 

καὸς, χαὶ καϑελχύσδρτες ἐκ τῆς μισείζας 
χγαςγαῶς, ἔήελοῦν Ἐπὶ μϑὺ “ὃν πειβαιᾶι οὐχέ- 

τὶ ὡς διονοοιοῦτο, κακεζα δείσομτες οὐ ὃν χίν5 
διιυονίχα! τις: χαὶ αὔεμιος ἀΐζες λέγεταμκω--: 

Αδδτυ; Ἐχι δὲ ἫΝ σαλαμῖνος πὸ αἰχρωτή- 

δον τὸ πσδὸς μεέγαιφφι ὁρων "(ἃ φερύξιον 
ἐπ᾿ ἐντο ὦ, νεῶν ποιῶν φυλακὴ, Τα μὰ 

ἐρπλῷν μεγαρθῦσι μυιοῆ; ὀκ πλῷ, μινδόν 
, 

ανπτίων. ᾿ 7αίη τοὐυαῷ τῆς προπῆς. ' 
ϑίωαίοις. Ρ̓ “Ας φεξὺς τῇ [ναῦς] αὐ τ δὰ ταὶ 

γαῦς. Ὑ γσὶ γύκζᾳ ] αὐτὶ τῇ κατὰ τίω 
νύχτα. Ο Οὐ πολλῳ ὕξερον 1 μετ᾽ 
ὀλίγον τῆς αὐαχωρήσεως Δ γεῶν Φ ἐγ-- 1 ποιὰ πυγάς. 

ε  Ἐπικράτεϊν ] ἰορύ εἰν Τοιὶ αἰ-- 
ζ Καὶ τὶ ὑπευρέδιον ] ὑ- 

πηρέσιόν ὅδ, σὴ κῶας ᾧ ὄγικά ϑίωται οἱ ἱ 
ἐρέατοντες ̓ διὰ τὶ μὴ σιιυτείξειϑαι αὐτῶν 

ἡ Πλδῦσαι ᾧϑυς } χπὸ 

κοιγοί τὸ ἐδόκει. 8. ᾿Αφικόμμοι γυ- 
καὶς 1 εἰς τὸ μέγαεα δηλονότι. 
4 Ἴὸ ἀκρωτήθκου ] τὸ βούδορον κα λόζξε 
αϑμον. ᾿ 

8 



ιζ(6 ΤΥ ΟΥΘΙΥΘ Η151Τ. 

Γ πε φοϑυρίῳ σξοσεξόλον, δ ᾧ 4ς τοιηρᾷς Α ΒΠος ΠΕ ρα πάϊαπι ἀρρτς »ααϊγό- 

“οὐφείλχυσὸρ χεγαξ' τέω πε ἀλλζω στελοις 

Ἀἶνα. ἀκσδοςδοχήτοις ξλεπεσόντες ἐπθρ- 

δι, ἐς δὲ (ιὶ αἰϑέευ αὐ " φρυκῖοι τε ἔρον» 

πολέμιοι; ὦ ἤἜχκσλυξις ἐλρετ συθομιιαῖ Ὁ “' 

τ πόλέμω ἐλαίδσων. “οὶ οδὲ γὸ ον τῷ 

ἀφά, ἐς Ὁ πειραηὰ ᾧοντο ζεἰ πολεμίως ἐς-- 

πος νασιας ἀοάπχογαητὶ: σατοζαπι 
οἴίαπι δαϊλιηλ πο ΟΧ ἱπιργουϊίο 
αάἀοχτὶ ἀἰτιραεγαης. 5.4 δθ ἴἰς 4 
ἜΧραρπαδαητις ἰεατὶ {πῆτ' ἵρηε5 
Αἴβεμας νοσγῖις» αἀποηταπι Ποῖί- 
αι ἢ Ἰρῃϊβολητες., Ἐχ αἴῖο ταητιδ 
Ρασπιλῆς ἀπίπιος τοῦτο γε πα] } 5 
Βιοτῖς πιδῖου ἰῃ το ΡΒ. ]ο. ἸΝληι αα 

ἂν. δὲ ὰ 

ΕΥ̓ 

ἡ 

Ἴ τῶύπ πεγοχδυχέγαι ἦδο" οἱ " ὡ τω πειραι, (είω ἴῃ νιδὲ ογδηῖν» ἰαπὶ Ρίγααι Βοίξες 
Ῥεν τ ᾿ ἧς ὦ λαμιοίον πόλιν "ἡ ἡρῆοϑα;, ὼ παρὰ ἱπαρόξος Ἀιδιτγαδαητασ: ὃς αὶ ἴῃ 
μλησὴν παρα ἐρελῳ ΠΕ ἘΠῚ Ῥίγαο » ϑαϊαπυίποπὶ οἵϊο ςαρτΠι» ὅς 
ἴω. σφαῖ ταπταπηποη ἰη ς ν οὨ]ΓΙ. Οἰιοά. (πὲ 
57, νἴαλω ἐφλήϑν ᾿αγῇ ἡ καζοκνῆσαι, ῥᾷ διως τΝ »έλέδ. Β ΘΟΙΣΙΠΙ πο Πδητ,ῇ ἃς οαπόζατί"νο- 5 ᾿γροαναααοι ΤᾺ 
κίναι ἐγόμω- το δε ϑκ αἱ ᾿ αὔέμος ἐκώλυσε. ᾿βοηϑήσαντες Τυὐὔοπτιπος νοπτο ἰμτογΡο Πατὶ αἰ Ι ἜΚ 
ζρν. ΠΡ ἡμέρᾳ ηϑῤδὴ μεὶ γ οἱ ἀδν εἦοι ἐς ̓  πει- ἴξητ. Ατβοπίοηίος ἰρίταγ ργίπηα Ιαος 

Στ ἄν ἄδνι ἰδδαίτε, κατὰ Ῥορυϊαγίτον {πσσυγγοητεβ»η ΡΙγαῶ ᾿ 
Ραμ, ναῦς τεχαϑεῖλχον, σὴ : πᾶπος Δοδαχοίιης : ξο ἰπαῃτέγαας 
ἀρυδϑαυ ὦ πολλῷ ορύξῳ, ἢ Ὦ ζ, ναυσὶν ζχὲ ἃς ταυτὸ ταπταΐτα φαιτα δίσοη ἀπ 
δὲ σα λαρμῖϑα ἀπλεο τὼν πεζῷ 5 φυλαχαξ (δητ, ἴῃ ϑαϊαπιίπεπι ν εἶα ξξοογαηῦν 
ὕπε ραι ἧς καιϑίςαντο.οἱ δὲ πειλοπονγήσιοι ὡς Ῥοάίτατι λά τατείληι Ρ γα τεϊδῖο. 

ᾳ σα. ιοι νθι(ξίεγε Ρεϊορόη δίς αὐχί- 
ἤαϑοντο Ὁ ὰ Ῥ οὐδίαν, κα δραμό ἀπὼν "ον ομίγο πιᾶρηὰ ΕΧ Ραγτο θα δπη!- ὁ Μαρπᾶπι ϑ414-- 
λαμῖνος τὰ πολλὰ, ᾧ αὐ ϑοίποις ὁ λείαν. τγεπν Ρεγααρατὶ, οαρτὶς Βοπιπίδ3, πα πέτν μι 
λφθύντερ,κδὺ 4; πῷ γαῦς ὧν πῇ ὁ βυδυροῦ Ῥγαάλ, τ (δας οΧ ἀὰ ἡως οαίτο]- Ἰατὶ. ) 

"τὶ " ὲ πασΐθιι5» ργορεζὸ ἰῃ ΝΗ απ το- 
ιν πρθῖῳ ὍΝ Ων : νο κέν, ὃ ωλί αι ἢ παυΐδιβ,ια “δά « Τοηρο ΡΝ 
πλεὺν ἐσ] γὸῦ ὅτε ὃ Ὁ νῆες αὐϑες ἀξ χεόν τοπῖριις ἀοδυιδία»ηος τηατὶ ξεγεπ 4 ἀν 580 
καϑελκυεϑείσου, "ὁ σεεὶὲν φέγθυσο ̓ ἐφό- (τὶς αγπηα ἐἴδης, Ργοξεδάψας Με- 
(οιὼ. ἐφικέυϑυοι δὲ ἐς τὰ μεέγαιρφι »παλιν φαγαταν ἰτοσαπιὶ Οοτμαπι ρεάε- 

35" πιζ. οἱ Ὑλὶ τῆς κοείνϑου ἀπεχωρνσὸμ " πεζοί οἱ ἱσ {πὶ ἱείπεγε γοάίογαητ. μος ἀρυά ᾿ 
ἢ ἀϑιωεῆοι ΤΥ ΤΕΙΣ καζωλαξότες κσοὺς τῇ ϑϑἰαηλίηεπι πο πδέδὶ Ατ επίςης , 
ἘΞ ΕΣ αὐθίωεῖ {ς5, ὃ ἱρῇ τοποχῇ ἤιητ: ατῆπς εχ τὸ ὶ 

σάλα ῖίη, ἀπέπλδιᾧ ᾧ αὐτοί. ὁ τῶν 

«φυλακὴν ἥδ τῷ ὅ πειραμεῖς μῶλον ὥλοιπον 
ςποιῶντο, λιυϑύων τε κλείσᾳ, χαὶ τῇ ἢ ὁ» ἐ- 

“πιψϑιείᾳ. {Ὑπὸ 5 Οις ὠΐοις φόνοις, πὰ 

“χύμόνος τούτου α ἐρραϑύα, Σιζαλκχης ὁ ΤῊ- 

βέω ὀδρύσης, ϑράκδυ βασιλάς, ἐφρατευσεν 

Ὀχὶ Περδίκχαν  Αλεξαύδρου, μακεδὸ-- 

γίας βασιλέα, ᾧ Ἐχὶ χαλκιδέάς τοῖς ὀπὶ 

εϑρα χης" Ὁ οἱ δύο αἰτσοσέσάς, πίω μϑ 

ἄϊς Ρίγαιιπι ἱπυροπῆμῃς οἰητοάϊο- 
᾿ς ὦ ταὶ οἷα ἘΓῚς ροστ απ}, τα πὶ 

ἴὰ ἀπ] ρομτία. 4Ρεῖ ἰάοπι τοπι- ὁ 
Ρ115» οἶγοα τα Ἠιιΐμ5 ΠΥ ἐΠγ15.» 51- 
ταῖςος Οἀγγίες, Το βίϊης , ΤΉγα- 

Ὁ οὐπι ΓΕΧ » ἐχροάϊτομεπι {ππ|- 
εἰ. αἀπογίις Ῥεγάϊοσαῃν; ΑἸς- 

Χαμ άτΊ βέλει, Μαςοάοῃϊα τοροπι» 
ἃς ΟΒαϊοϊάεηίες αὶ ἔππτ ἴῃ Τ γα- 
οἰδτοῦ ἄϊιο ργοηηἶα, φαοσιιπη αἶτο- 
ται νο]εθαῖ τοροίςοζο, αἰτεγᾶ Α- 

᾿βουλόμδμος, αἰασευρᾶξαι Α αν 3. αὐτὸς τΒεπίομῆθιας ἱρίς ρογοίμοῦς. Νά δ. τς « 
"ἰαοδοιαϊα ϑυὰ ὃ ΓΈρ ϑίαχας "ὠμὺ. εἰ Ρογάϊορας ργίη εἰρίο 6115, φαχπὶ ; 

: ΐ τοθας εἴας αά ρεγηϊςοὶζ ἐρεδϊάτίθιι5, , 
πορόυϑρος. εἰ ἐοδέυαίοις τε ᾿ διθυλ ξεν ἰροῃῇοπεπὶ ἐεο τ, ἢ Ἰρίμπη 51τα]- ἢ 
“δα δ κατ᾽ ἀρ ῷ πολέμῳ πιεζομϑρον, ςἐς. Αἰπεηιοηῆθας τοςσομο! παίειν» ᾿ 

. ᾿Αφάλκυσαν κεγαὲ 1 ΔΑ αὐ δρῶν δὺ-- 1 μϑρίω, ἐσήμαγνον χείλιν πὲ ἢ φρυκ)ῶν ὡς “ἂν μιάλλοισιν ἐςπλᾶν. θ. Βρηϑήσοωτεξ Ι 
χογότι, β Φρυκῶι τε, ἤροντο φρυκῷ ὶ, εἰσὶ 
λαμπαδες, ἀνὲς ὕπο τύλὼν γηνέμδμαι, αἱ 
τινὲς βακείζοντες αὔωϑεν ἥπιχῶν ᾿ ἐσ- 
νων πὶς πλυσνδγώροις ἢ πῆς συμμκά-: 

“εὶς ,ὅταν ζναὲ ἑώρων πολεμίας ὅηπόν- 

σας, ὡς ὅπ δεῖ φορφυλάξαϑϑαι. μόνον ὃ 
73) πολεμώων τἄπο ἐποίαν,, αἰλλὲὰ καὶ 52) 
φίλων » ὅταν ἑώρων βοήϑήαν αὐπῖς ἐρχο- 

οὐ δεῖ ϑορυξξοϑαι.καὶ ὅταν μδὺ φίλοις ἐδή- 

λαν, ἐξάςα ζον τοιὶ φρυκ)ὲς ἠρεμουῦτες" 
ὅταν δὲ πολεμώες,, ἐκίνοιω ποιὶ φρυκθιὶ, 
δηλοιῦτες τὸν φόζον, Ὑ Ἔχηπληξις ἐ- 
“Ἡὐειγηῖς ἀϑίωαίοις. δ Οἱωῥγὸν 
τῷ ἀφ 1 ὄντες δηλονότι, εὐ Ἠρῆτϑιι] 
ἑαλωκῖναι. ζ Οσονοὐκ] αὐτὶ τῷ οεδόγ" 
ὡἧς τὸ μονογούχμ,. ἡ Ἑςπλίιν αὐτοιὶ αὐ τὶ 

δὲ } {μετὰ ἡ βοῆς σιωυδμαμμόντες. ͵ Καὶ Ι 
οὐδὲν ςέχουσαι ὕδωρ δηλονότι. κ᾿ Βουτ 

λόρδμος αἰαωρᾷξαι 1 ἰεωρᾷξαι, ἀπ 
Ὥσα. λ ΠΣ ἴς ἀ- Ξ 
ϑέωαίοις δηλογότι. 

φῴμδμος τῷ Σιτάλκην. κ ΠΣ ̓ 

Α 

᾿ 
; ἶ 

φίλον ποιήσφεν. 



ΒΕ ΒΒ ΘΒΟΝ ΝΌΝϑ8: 
πος ῬὨίρρασι ἤαεγοπι ἐπ φέη:- 
ας Ποίξοηι ΓΟ ταογοῦ [π ΤΟρΉ ΠῚ» 
μῆς ἰρορομάογας ποη ἌὌχοϊαε : ὃς 
ἐρίς Αὐποαιομῇθας τοσορογαῦ. ν δὶ 
᾿ἀλαθδὸ σαπη Ῥεγάϊοοα ἱπί αΉἴετ, 
ςοπηροῆταχιμι ἔς ἴα ΤΉτγαςία ΟΠ] 
εἰάϊσιιπι ὈΉ]] πὶ. ντεααας νέῖτως 
Ὀλυία οχρεάίτίοηοπη {αἰςερίτ, ὃς 
Απαγηταπι ΡὮΪΠρΡὶ βίοι ἴῃ το- 
δηϊπη Μαςοάοπαγη ἀπιοεραῖ, στ 
Ἰερατίς Ατπεπιοηἤππι αὶ Βαϊ Γοὶ 
σαι Δάεγδλης, Αρηοης ἄκος. Ο- 
Ροχῖορας οπἰπὶ Ατβεπίοηζος ηαο- 
ας (ΠῚ οἷο δὲ πηαχίῃγο ρεάίτα- 
τι δάμπεγις ΟΠαϊοϊ ἀοιίος ργα πὸ 
εἴς. Τρίταν αὉ Οἀιγῆς " ἱπρτοῖϊ», 
δοςογῇς ργίπηὰπα ΤΉταςες ααΐδιμς 
οὐσις ἱπηρογίταθας,, ἱπττα ΑΕ- 
ταιιηι ΤΔΟὨτοΠῚ ὃς Ποάοροη;ρου- 
το Επχίηο τοηὰ5 ὃς Ηε]]εἰροητῖο: 
-ἀεϊηάς (ἀροζαῖο ΑΒ πιο, ετας ὃς 
αυϊςσαῃαιις αἰτὶ ΡοραΪ οἷς Πέταπι 
Βυυίαπι πιαρὶς ἀά Ῥοπταπι Επχὶ- 
Πιπὶ νεγροητος ἸΠοο]οθδης » 4αϊ 
{παι εἴα, ὃς αὶ ρίαραηη ἢ] Δπ.ας- 
σοϊπητν δογεπαγιην Επἰτί πὶ, ς ἢ- 
ΤΑΙ ος 1Π|5 οὐτα » οπιπος Πίρροτῖο- 
Χοτας οὐκοχ οφηὶς [ἀρίεἰαγί!, ῬτατοΥοα ἐ- 
ποις Πισα βΠοΓυτα ΤΒίλοσιπη 

“4 Ῥχγοίϑυς, ζεί, 
Ἐχοτζάϊοης. 

ἼΣ ξ ἊΣ οατίς δοςϊῃ δι; αὶ δῖοι ν οσδῃ- 
ος χίδηο φεῤνεηιεῦ, ὃς ΤΌΤ» “Ἀποάορεῃ ΡῬἰεζοίααςε ηςο- 

τᾶς βατορβοτ, Ἰρηζος : βατίίηι πίοζοςάς πάθος; 
«"εηενε. 
ὁ Οἰιοτιῆι προχί- ΒΆΣΕΙ, {ππάϊο (ιατος. Αξοογῆι δὲ 

πᾶ ραξα Ἰδβοάο- ΑὐστίΔη 65; δι Εεσος; δί εατοζ5 δεῖ- 
ῥεῖ ἰηφο έν... ἐςς Ῥῳοῃΐοαο. ἔοέις αὐτῷ ἱπηροιη ο- 

τᾶς ἣϊ ν]εἰμννίαᾳ; αά Ογλαος ὅς [.ο- 
ὅο5 Ραοῃδβ» ὃς διγπηοῃ ΔΠηη ς; 
4 Ππις. ἃ δϑοοπαῖο πιοητο ΡΥ Οὐὰ- 
ἀοβας Ϊ οαοβην δὲ ἱτρ ΕΓ! εξ τοΓΠι!- 
πυ:Πἰη δά Ραοηας αὶ [Ὁ] ἰᾶ ἔππτ 
ἰατῖδ: πη ς, φυὰ ἰροθλτ ΤΎ]ΡΆ}10ς, 
({αί ὃς Ἰρῇ {| Ἰαγ5 0) ΤΎοτθας ἂς 
ΤΙλιαῖς τογηγίη ἄτι θι5,4ι! δοοπη 
τηοητῖς ἱποο πτ δά δοριοπιγοης5: 
ΡοΟΥΓΙραηταγ Δυτεπι χα (ο]ζ οςςϊἀΕ- 
τοῦι νίαας δά Οὐσία ἤπιπιοη» εχ 
εοὐἀξ φιο ΝΝοίτις δὲ ΕΡτιις οὐἹ ὃς τηῦ 
τς ἰπουῦΐτο δὲ τηαρηο,  Βοάορα νἱ- 
εἴηο. Επταῦτ Ο ἀγγίατα ἱπηρογῇ 

ΛΩΝ τηδρ Ἰτιιάϊης δὰ πιαῖς νίαας ρογ-. 
τίηροηβ» ἂὸ νύρς Αθάεγογαμῃ δά 

ἡμδτ ς, 
΄ 

ὄντα μή ̓καζαγάγοι ἘΧῚ βασιλείᾳ," ἃ ὑπε-- 
δίξατ οἕκ ἐπετελή. τοῖς τε αἰϑηγαίοις αὐ- 
τὸς μωολογήχει, πε ξυμμαχίαν ἐποιᾷτο, 
τὸν ὄχι θρᾷκης χα λκιδικὸ πόλεμον καζα.- 
λυσήν «αἰμφοτέρων δξχω ἕνεκα, τέως ἔφοδὸν ἐ-. 
ποιφτο,ὼ τὸν πε Φιλίσαου ἐὸν Αμυύντομ ὡἧς 

᾿ ἔχι βασιλείᾳ ' μακεδόνων ἦγε, ᾧ ἢ: αἰ9᾽- 
Β ἂν 3) 

γαίων ρέσξές, οἱ" ὀτυηον πὔροντες πουτων 
ἕνεκα, "ὦ ἡγεμώνα ἮΝ ϑϑν ἔδῳ γὸ τὸ τοῖς 

Β ἀἰϑηναιας γαυσι τενὺ φρατιαῖ ὡρπλείς᾽ Ὀχὴ 
ζει χαλκιδίας ΓΝ Μὰ αἰΐφησιν ομεῦ, 

κἕ Τὐῥῥυδόὶ ὀραϑιιϑρος, “οὐ τον μϑὲ τοις 
Οὐ τὸς Φ αἰμου τε ὄξοις χαὴὶ Ὁ ῥοδύπης, θρᾷ- 
χας, ὅσων ἦρχε ἱμέϑι “πρλοίοσης τὴς ἐρ ῷ 
ὥξῳώ τε πόντον ταὶ τὸν ἐδλϑεποστα ἔπειτα 
πρὲς Αἰ τρ αὐτί αὖ αἰμον γέτας ὃ Χ ὅσα ἀλ-- 

λα μέρη ογτὸς τῷ ἰξρου ποζα μού ασοὲς 9: 

λϑοσαν μάλλδι τίω τοῦ ἀὐξείνου πόντου 
κατῴχητο. εἰσὶ ὦ γέται » καὶ οἱ ζτη, 

( ὁμοροί τε τοῖς σκυϑαις χαὴ ἡ ὁμόσκόυοι, πούτες 
ἱπιαυτοξόται. “ἰεκάλᾳ δὲ χαὴ  ὀρφω 
«ϑραχδὺ πολλους ΓΝ} αὐφνόμων, χαὶ μκαι-- 
γαροφόρων, οἱ δῖοι κα λοεοῦται, σίωὶ ῥοδὸ-- 
σὴν (ὦ πλ {τοι οἰκοιεῦτες. χαὴ ποις μϑμ μι- 
οϑώ: ἔπειϑεν, οἱ ἢ ἐλολοιταὶ ξριυνχόλϑοιω. 
αἰΐφη δὲ χαὶ αἰγξιαγας,καὴ λεαίουρ, ᾧ ἀλλα 

ὅσα ἔϑνη σπαρονικα, ᾿ ὧν ἤρχε. αὲ ἔσχατοι τὴς 

Ξρχῖς ὅτοι ἦσθ, μέχρι γρααγων ᾧ λεαίων 
παηόνων, ε τῷ φρυμόνος ποταιμοῖῖ, ὃ ὃς οὐ 

Ὄ τὸ σιϑμίου ὀρϑὲς 219 γθααίων σὴ λεαίων 

"ΩΝ ν᾿ οὐ ἢ ὠφἰζοο κα ἡ Ξοχὶ τοὶ τσδὲς πα ογὰς 

ἤδη ἤδη, πὸ δὲ πσδὸς τριβαλλοις, 

᾿χαὶ τούτους ἀὐξονόμοις »τρῆρες ὥφιζον, χαὶ 

λα νῆοι. οἰκοῦσι τὰ οὔγοι “ὐδὲς βορέαν 

"οὐ σχϑμκίου ὄρος, ́ οὲ ὸ τὸ πϑνήκοισι “δὸς ἡ- 

λίου δύσιν μέρα τοί ὀσκίου ποζαμο. ῥᾷ 

σχ πα! ἐκ τὸ ὀόϑες ὁλανν χαὶ ὃ γέσος 
χαὶ ὁ ἔξρος." ἔς! δὲ ἔρημον Ὁ ὃ ὃρος χρὴ μιέ-- 

γα,ἐ ἐχόνϑμον τῆς ῥοδόπης ἔγρετο δὲ ἡ ̓ Ὡοχὴ 

αὶ ὁδρυσῶν, μέγεϑος , δλὶ αϑὸ δείλαοσαν 
χα ϑήχϑυσει, πὸ αἰξδυρων πόλεως ἐς τὸν 

« αὐηθδιε την κιτ. ῥ᾽ Οἱ ἐτύγ-- 

νον παρόντες Ἰὰπὸ κοινῇ πὸ ἡγε. Ύ Καὶ 
- ἡγεμόνα Αγωναῖ)ξαί ἔ ἔκτισε “' ἀμφίπολιν. 

. δ᾽ Ανίφησιν ἦν Ἵ οράτευμα: δυιλονότι. 
ε Μέχρι ϑαλάοσες Ἰΐως τῇ ἃ ξόνου πόγ- 

ποῦ, ὃ τῷ ἐλλης πόντου. ζ Καὶ ὅσα ἄλλα 

μέρη Ἰέϑνῶν δηλονότι. η Καὶ τὸ ορυμό-- 
γος πων, φρυμῶν οπειαμὸς ϑράκης, 

ἀμφίπηλιν, ὅρᾳ πόθεν. αἤχιται ὁ 

Τράβῥν:ς πίρμὸς ὸ “πϑ λήγᾷ Ἂ ἔπο ῃσκιος 

ποδὸς, καὶ Κὶ γέσος, ὃν γέςυν ὅτ καλῶ" [Ἰ 

γμίω ᾧ ὁ ἔξρος. καὶ Οὗ ὠείζετι ἡ ἀβ- 

χῇ]τ τέλος ἄχ ἢ Καὶ παρήκοισι πα" 

ἐφατείνγονται.,. κ᾿ Ἐφ δὲ ἔρημον τὸ ορος 7τὸ 
σκόμωον δηλονότι. 

167 
Α καὶ͵ ᾿Φίλιστωον ἐν. ἀδελφὸν σιν πολέμιον 

τ" ἐν 
Ὁ 6 ἐτὸ 

ΥΟΥ 



ϑι 

τέ8 

δὐἰξάνόν πόντον, “ὃν μέχρι ἰφρου ποζαμοί. ἃ 

“αὕτη «ἐξίπλοις δὴν καὶ γὴ ταξιωτοκῷτα- 

τα, ζιῶ αἰεὶ κτ' ὠρύμψὰν ἱφῆται δ πνδῦμα 

“νηὶ φρογυλὴ, τεόσαίρων ἡμερον, καὶ Ἰσων γυ-- 

κίων. "ὁδῷ δὲ (αᾳ ξιωΐζοιϑτατα ἐξ ἀδδυρων 

ἐς ἰφρον Ξ αὐδρ δύζωνος ἑνδεκαταῖος τελᾷ. 

πα μδὺ ασδὸς ϑαλασασαν "Ὧσαύτη ζω. ἐς 

ἤπειρον δὲ, Ἔἰπὸ βυζαντίου ἐς λεαίοις, χαὴ 

Ἰηχὴ πὸ ςφρυμόνα { ζω τη "Ὁ αἱ οὶ πλείςφου 

ὐπὸ ϑα λάοσης αἴω ) ἐγίγνετο ἡμερῶν αἰ- 

δὶ βόζωνῳ τοϑιαΐν χαὴ δέκα, αὐύσοαι. Φόρος 

τε ἐχ, πάσης τῆς βωρξάφου χαὶ Μ ἐλ- 

λϑυΐδων πόλεων ὅσον πσξεσῆξαν ἘχίΣ  - 

δου, (ὃς ὕξερον Σιτλκν ξζασιλόυσας,πλᾷ 

«ον δὺ ἐποίησε) τετρακοσίων ταλάντων Ὥ)ο- 

γυξίου μᾶλιςα δυγώαμις ἃ γουσὺς χαὴ 

ζγυρος εἰὴ, καὶ δῶρῳ, Οῴκ ἐλάοσω τού- 

τῶν χ,δυσοῦ τε χαὶ Ξόργύδ9υ πσδοσεφέρε- 

το ᾽χωξὶς δὲ, ἴσα ὑφαντά τε χαὴ λῴα, αὶ 

κἡὶ ἄχνη κατασκθυή" χαὶ οὐ μόγον αὐτῷ δινχαὶ 

'χᾷὶ πος “«ἰραδιωαςευὐοισὶ τε χαὶ “βρναίοις ( 

"ὀδρυσώνι και τεςήσθμ τὸ ΝῚ Ὁιύαντί γ᾿ τὴς 

ἐῶ μ[ αὑρσῶν βασιλείας τὸν νόμον, ὄγτα μδ 

χαὶ τοῖς ἰλλοις εϑρᾳξὶ Ὰ λαμξαγήν μάλλον 

ἢ δὶδόγωι. χοὼ ἤσκουν ζω, αἰτηϑεντα μυἹ δοῦ-- 

γα! ἢ αἰτήσομτα μὴ τυχεῖν. διίος δὲ ἔχε 

Ὁ διώαοϑω,᾽ ἔχιπλέον ἀυτῳ ἐχοήσθμτο. 

οὐγὸ κι πορᾶξαι Οξεϊὲν μυὴ διδόντα δῶξαι. 

ὥςτε Ὁχὶ μέγα ἡ βασιλεία ἤλϑεν ἰοζύος. ΦΙ 
γὸ οὖν τῇ δρώπη ὗσαι μεζᾳ ξὺ ὃ ἰονίου κόλ- 

ΤΗΥΟΥΚΌΙΘ Ἢ 1. 

Ροπταπι Ευιχίπυμπι, " γίας αα' θυ: 4 14 οἰδ, Τὴ φυεπι 
πιοὴ Πέγιπ. Ἐὰ οὐανν δὲ πλϊπίπχάηι ᾿πβυῖϊς Πῖες εἶαν 
(ρατῖϊ παθεῖν» ροτοίξ ηυθίγι ἡδαϊ- 
ϑαμἀονῇ νολτις ἃ βαρΡὶ (ὈΠΡΟΥ ἰπς 
(ρἰγουηαυὶ τοτ ἀν αυαταοΥ ἀϊοδι8 
ἃς τοτίάςπι ποδιῖθι5. [τοπὶ Ἰτπ οί. 
τούτου, Ῥν θὲ Ὀγοιππλαη);α ΑὉ- Οὐ του 
ἀοτὶς )ά Πἔτιτη», νἱῦ ἐχροάϊτις να-᾿ 
ἀοοίηι ἴητγα. ἀϊος τγα πλΐττας. Ἐτ 
ταῦτα συ άοηι ἔτ οἶτι5 ν οὔτι πιᾶῦς 
Ιοπρίτα ἀο. Ν᾽ εὐ. ἀατοσι πιοάϊ- 
τοῦίαποδ, ἃ Βυζαητο δά 1 οᾶος δ᾽ 
(ρὲ ϑευπιομοῃλ» (Πίης ἐπῖπα, 

Β΄ ρα οἰΠππτας εἰξ ἃ πτατὶ τγαξξιι5) μο- 
ταΐηὶ οχρεάίτο τγοάοοίτη ἰητγα ἀ 165 
Ρογαρτγαδίταγ. Ταϊδαζαπι ΄αοῆας 
σιοά οχ δαγθατῖς ρομεῖθις Οὐ ο- 
απς οΧΙροθαταγ {0 δεικας (4. 
Ροίῖ διζαίσοη γόσηο ροτίτα5» πιαχί- 
τοὶ ἰά δυχίτ ) φιατροητΟΓΙ ΤΩ 
ξεγο ταϊοπτογαμα ἄπ|τ»" γὶς ἰππηπηα “ ἢ Ἰάδήππο 

Δ, 

δατὶ ἀγρομίσας: πος τπαϊπογα ἢἰς 
εἴδη αἰια: Οβο ΓΟ Δ ηταῦ ἐΧ ΔυΓῸ ὅς 
ΑΥ̓Ροπίο ΠΊΙΠοΥα, ργατοΥ ΤῸ τοχτὶ- 
ἰοϑνν εἰ ν]Ποἱδ5, νοὶ Ιατο5. ὃς α] δ πχ 
{προ Π] ΘΠ] τ : αυα πο πιοάὸ ἱρῇ; 
(ςἀ εἴἴλτι ργοςογῖρας ποθ άίαις 
Ο ἀγγίαγαπι ἰζατα εὐαητ, ]οη ρὲ αἴ16 
αυὰτη ἀρ γερίσπι Ρογίσιτη ι- 
{ἴτατο » δὲ φυὰπι ρα αἱτος Τ γὰ- 
ος5» ἀσοίρι ΠῚ οἰτἰὰς ΄συὰλην ἀφη 4].. 
Ταυγρίμς οηΐπα ογὰς ἐππὶ 4α ροίζε- 
τοίαγποη ἀατο,πὰπη οαππ αἱ ΡΟΥΓ 
ςοΥοΠΟῊ ἱπηροῖγαγο. Τλπιοῇ πος 
᾿ηπἴτατο ΡΙ ογᾶ 4; ἱπηρεγιοίὸ ντερᾶ- 
τα» Πποπίατῃ πἰἰ ἀοπαπεῖ» ΠἰΠ}} 
τεαπῆροῦς Πρ οθας. [τὰ τορηιπὶ οὸ 
Ῥοτότία ρέσιιοπῖτ Οιΐρρε οπηΐαπε 

Σ » ὦ μὴν 3 2 ἐτο αἢ -- - ποὺ χαὶ τῷ δϑυξείνου πονοου, μεγίφη ἐϑρετο τ. υᾷ ἰπ Ἐμπγορα {{εἰητοῦ Ἰοη! Ππᾶ 
ψευμάτων πσξεσύδῳ πῇ ἀλλη ϑόδοημο- 

νίᾳ"ἰογυὶ δὲ μα χης »κσὴ φρατοῦ πληϑη, πολὺ 

δυίτέροι μ᾽ τίω σκυϑῶν. ἔτη δὲ ἐ- 

᾿ὐδγούατα ἐϊξισούαϑαι!" ἐν δτι ταὶ εἰν τῇ ϑυρώ- 

πη, δλλ᾽ οὐσὴ οὖ τῇ ἀσία, ἔϑγος ἕν σοὺς 

ἕν Οὐρ ἔτιν ὃ,τί δωωυατὸν σκύϑαις ὁμογνὼ- 

μονοίΐσι πᾶσιν αὐτί φῆναι. “ οὐ μιζωὸ οὐσ᾿ ἐς 
τίωὐ ἀδλξω βὐξουλίαν χαὶ ξιώεσιν αἰεὶ Μ 

ὃς Ῥοηταπ Εἰχι» πος πιαχιηγᾶ 
οχείτις ργοποητα ροσιμϊαγ» δὲ σατο5 

ΤΙΣ ορίθι :ς4 τούτο ςοχτᾶά! ὃς ε- 
Χογοίτας. πηλρηϊταιάίης τασΐτο οἱ 
δϑουτβαγαηι σοηῖο ἰπίοχίιβ. ἸΝΔπὶ 
δογτιῃὶς πο πτοάὸ σας ἴῃ Επτο- 
Ῥα» (4 οείαπι αια ἰη Αὔὰ {ππτ πᾶ- 
τίοπος ὡαιατὶ ποσαοπξ» νῖ Π- 
συΐα 115 οὐχηῖθιις ἰητοῦ {δ οοι- 
οογάϊθιις τοπίϊαπι. δεά τς ἴῃ αἱϊὰ 
σαϊάοπι (Ο]οντία ἂς ργπάςητία εχ 

α Αὐτῷ αἰξίπλοις 6821] δεωατὴ τὐξιπλόυ-- 
ϑίῶα!.. β΄ Νυὶ φρογγύλῃ ἢ ἐμπορλκῇ, 
διὰ πὸ πολεμικαὶ μακρότερᾳ ὄγτα. 
γ Οδῴδὲ ταξαυτιμιώτατα 15 ξηρᾶς. 
δ Ανὴρ ῥζωνος δὔζωνος ςαλὴς, ἢ 
κοῦφος, χαὶ μηδὲν ἔχων ἐμποδίζον. 
ε Διὶ πλέσου δ) χεήμιατος δηλονότι. 
ζ Οσον τὩεοσῆξαν Ἴ φόρον δηλογόπι. 
ἡ Χωρὶς δὲ Ἰτούτων δηλογόπ. 8. Οσα] 

“ροσεφέρεπο. 4 Καὶ λξϊα Ἰλθα,ταὰ λιπὲ, 
τεὸς αὐτπιδιευλίω ΜᾺ ὕφαν δ᾽ καὶ πεποι-- 
κιλρϑβων. κ᾽ Οδρυσῶν] ωροσεφέροντο 
δηλονότι. λ Τῆς αἷρσῶν βασιλείας 1 οἱ 

γ πέρσαι παρέχουσι μᾶλλον ἡαἰρ «ὐραὶ ΔὮ 
ἄλλων λαμβαΐοισιν " οἱ ὃ ϑρᾷκες, τοωϑαν-- 

πίον. καὶ οὐκ ζῶ σι ρᾷξαι παρ᾿ αὐτοῖς τὸν 
μὴπαρέχογτα χρήματα. διωδξ καὶ γωῦ ἐν 
ῥωμαίοις, μ᾽ Καπὸὰ πὶ δαύαιϑαι] 

δὰ πίω δεώαμιν. ν Ἐπιήλέον ἀστῷ, 

ἐχεήσαντο Ἴ ἀντ τῳ νόμῳ πλέον ΔΆ ἀλ-ςς 
λὼν βρᾳκῶν οἱ ὀδρύσωι ἐχρῶντο λαξειν, 
μᾶνοον ἤπῥρ δοαῦα. ἕξ Ταύτι δὲ} 
“ἢ δὴ σκυϑῶν. ὁ Οὐχ ὅτι πὲ ἐν τῇ 

δυρώπη οὐκ ὅτι αὐτὶ τοῦδ μήτοιγε,. ἢ 
π᾿ Οὐμὸὴν ἄλλοις ὁμοιδντωι!] ἐλ ὑαῇ-- 
(άλλοισι δηλογόπ. Ἢ 

ἜΑ ΕΝ 
ριχίεπει, 
“π΄ 

δ 
ῇ 



Ρ᾽ Μαχάος., »ονὲ ὰ ἀπὶ 5᾽ητοὶ δὲ ἢ μα 405. 
Μεάος. Ν᾿ “πε ὦν.» 

πον Μήδοις » {:ἀ 

- ἘΗΒῈ ΚΟΤΕ 35 τόδ 
Ρίαίς τί ντϊ ταῖς νι ξάϊ, Παμ!εςίμῃς, Α πϑβόντωνἐ ἐς τὸν βίορῳ ὅρον ἑμιοιοιεύταις. 
ΤΣ ἰς ϑικαϊςος. ρίζα τᾶ ἱπρξτ Ῥίαρα: 
Ὡς δ ῖς ἀνε τὸΝ ᾿ΟΧΟΓοῖτα 

1Δ ἴῃ ὀχροάϊτο, ἐιόγα ΠΡ ΤΟ ο- 
ἍΠπη π ΑΝ ἢ ἐξ Ῥβηλὰπη βὸγ 
μα ἐερηῦ, Δ ο Ὁ «γ ογοίηδα πηῦ- 
: ἐξ μαβδιτατού!διις ψαξυῦ, ααΐ δίῃτος 
ἐπονς πιὸ φοπλπγτείε: ̓οἀἀοτι νία 

ἘΡΕΙ ῬΠιοίη ̓οχβοδίτίοης αά- 
“μοι τ] οὐδὲ ἔοοεγαξ ἢ εἰς {γ]- 
-οὧὖύ ΕΣ ῥκὰὲ 
ϊ Ἶ Ῥεΐαβύλητος »δΔ4 

ἀυλπι 

ὑ Εὰτῖ αἱομτ μ Ἐ 
᾿δοχεογῖτη μαδ ἰδέαι Ραοῃος,λά Πηΐ- 

δ συλ Ῥοζάςιοήτηϊ πα ΓΤ οδογαπι 
δῶρ λει λ) “ἐξ 

ἐλαίδου κε μαι- ῬοΠΙα Πα», τι ἰας εὖ (προίλπάο 
δειζ. αὶ τα]! το. Δ} ΠΊΟΥ 
ὁ. Ουεπὶ 4{ππὶ ΤῊ Ἵνα 514 ἩΡΝ Τ επευπὶ 
ὀγιγαηππεηῖν δά ἫΝ ἧπὶ ] ταρϑό ΤῊ 
εὐφάν: βδο: τὰ Ππυὰ ἰδ 5 παρΡΟΓΙ ῬΑ οιείπι, ἤδη 
πίςαπν Φγύοπε γος ΑΨ ΠῚ αἰεῖ ἡ τὸ ἰβᾳυέθαδῖαν, 
᾿βόγυης. Εἰ αυξοῖα 
ἅτε Εἰείεπεὶ ηιμ}} ἣν δὴδ βταία. ΤἸέάφας (ξ ἔοσταν ΟΠΊἢἰ5 

τὀρι5 “πιηο- 

δαῖυῦ. 
οροΥθΟ ἔπλεγε αι: 
Ῥοτίυς δυτεῖα «(ε- 

τὐμ]τίτι4ο ποῃ πλπΟΥ ΠΟΩΓΙΩΊ 
υϊπαμαβίητα, ὐΠΠΡυς ὈχυΗο : ἃς 
Ἕᾶς, πήαχίπια ἐξ ἐ Ραττς, »Ῥεάο 5, 

εἰς πηαϊά " 

μι κα ἡδαιαςςῖτ ΟΧ τοῖτία δυτοην ἔτ πλς;, ςαθοίετίο: 
ἀοθατ, πνοϊτί ἐπὶ πι- 

εχ ΤἬ ταςίδθιι 115 
αἱ ᾿Πδοτὶ ἐπ θονν 

ε Τῃ τα άϊτοττα- 
“πεῖς. 

4 ϑοεῖς αυϊάεπι 

«αΐ ̓εχαικατας εχ Οἀγης ρισ ἀραὶ 
ςοἠιἴαθδαι: Ἰςουπάσπι Β05, εχ Οο- 
ὯΣ "ἜΧΡ 
κα, ἅτ δ ἈΒοάορς ̓ δοίςεπάε- 
τλητ, δὴν [τατος ὈΟΠΑΟ πη] 

᾿ ἐπ 

οἱ 151ΠΠ| ἀσαπη πια]τταἰπορτο- 
Ἰρίκωι ΠΝ (ξαμεβατυν. Ιη Ῥοθε- 
Ὑμπη ὙΒῚ οοἱοίης,, ἀυὶς ἴῃ σοὶ 
δης ῬΓΖΡασατιίποντ ὁ πιο ητίβ ες 
ξοϊπυλάοτοηῖ ἰηξοποσοπι Μαος- 
ἀοηΐαπὶ » αυα Ρογάϊοςα: ρατοθας. 
ΝΝάῃ. ἰπῖοῦ Μαζεδοηδϑ πητ ὅς 

Πρ ἀταυς οδπο- ταις, οὐποχία: ἥν δἴψμε Ῥεγάϊοοας 
ἷ ἀϊα, ΤΈΡΏΔ [2ΠΊΕΠ ον. 

πε! (ὃ Βαθοητεβ. γερηίη βαφεδάξ., Νληι οἷς Ῥατογ Α- 
ατίτίπηδτι αὐτό ἰΘΧΑΠ ἀοΥ ΔΟῬΓΟ ΒεηίτουοοῚ ἐπηοηί- 

ῬΜΜαςεάοπίαπι Α- 
Ἰέχαηάεν Ῥοεγάϊο- 

ἀκ οἴϊηι αὐ Αὐρὸ οὔ], ολπη σας 
φερατετ δι πιαΐο απο τπατίτίπια εἰ Μασςάοπίαπι 
Τοϑ εἶιι5., 401 Τ- 
τηοπίάα δοτίχυΐ- 

ηβ εγδηῖ εχ Ατ- 

Ῥιῖπιὶ Δάορτί (της, ἴῃ εάσιις ζε- 
δηαταητ, » δεῖῖο ἌἜχραϊῇ ἴδ» ΟΧ ΡΙο- 

᾿ἰρ (ι εθ.2 Το τία αιϊάς Ριεγίρδυς, αὶ ροίἴοα (Ὁ 
πὸ “ΑὍγι50 ΚΟΧΩ 

π πω) Ρτΐπιὶ «ὃ 
Ῥάταγυπτ» 1Π εἀ- 

 ἅυε τόρ, 

Ῥαηρβᾶο τγδῃς δυο οΠ ἴῃ ο- 
Ἰυςέπης ῬΠλρίετοῃι; αἹ!άσιις ἴτοπι 
ὁρΡίάα. γηάς πὕς φυοσαμείιν Ρά- 
ὅκο ρίαρα νογροης λά πηλζο, νοολ- 
ταῦ Πηὰς ΡΙΟΠοα5. Ἐχς οἃ νογὸ 4’ 

.: 

ΜΣ ν. 1 }7.} » δα ἡ 

ἐπ χ δ ΓΥΣ "7 

νῶν γε τ ' ᾿ 
ὁ ἀκ, »»ἢ ἱ ὁρίῶ 

" Σέντων, ἃ παμόνων]σήνποι ϑέγν ὁ ὧν ἜΤ πτπε δ Τιροσνγέγιε- 

γ 

“ 
᾿) 

Ὁ Οὐ ἕ 

οἴππτην οὐὸ νει» ἰρί ᾿ 

1γηςξοίξα, δὲ Βαϊπηίοτα, δι ἴϊα ἴῃ τ 

(ὑροοτίθας, δεηῖος ας Ἰοξα ἽΠ Ὁ εἰσὶ χαὶ λυγκηςαὶ,καὴ ἑλφμμισύπαι πϑένς 

ς ϊὰ Ἃ 
ξάίταταῖ αὐτοπι ἘΠΕ ΓΎΤΗΣ [πε οἰ "Ὁ [π: υσα,, ἱππαν. τίς ἡπὰν 

“-κὶ 

ῥ ταις δι" ’ ὁ Ψ ὦ 

αλχης ὑδὺ ζω Χρόνε ' ὑσαύτις βαα. 5 Ἔν γηϑρεσκθυάζετο τὸ τὸν φρατον᾽ χά! κλην, 

ὭΣΙ τί ᾿ ἀστῷ ἔτοιμμαι͵ ὡς ὥρας ἐπορβύορ ἡ τ το. 

ομακεδδγίαν. εὗτο κδρ ἰᾷ αὶ τῆς ὁ ΓΤ 

Ξρχῆο, ἔπειτα δ. κερκίνηρ, ἐρήμου, ὀρφες, 

δ 551 μεϑδύξλον “ σίντῶν χαὶ ποιόγων: ἽΝ 

ββϑετο δὲ δὲ εἰὐτο τῇ ὁδὼ ζ΄ "αζέτες 

τὸς ἐποιήστετο , τειν τέων ὑ ὕλζω, ὅτε, τ 

παίονας, ἐρράτασε, ὁ Ὁ δὲ ἐρ εὐξ ὀδρὺ- 

σῶν διλογτεφ, ὦ δεξιά; εἶχον. “δρογας φῦ 
»" Σ « 

Ὡρίσερε. δὲ φίνπρες χὰ μαγδοῖς, ϑιελϑότε; 

ὃ αὐτὸ, ἀφίκοντο ἐς δόξηφον. πίω παίον!- 

κζω. πορδυομδές, 5 ἃ αὐτο!" ἐπορίγνοτο εδρ 

φϑεῆν τῷ φρατί, Εἰ μι τί νόσῳ" “,αϑϑσεγί- 

γεῆδέ, πολλοὶ γὸ- ν αἀὐτογὸ (γόίζθνν ̓ εϑρᾳκῆ 
“ἀπολο ἐφ᾽ Ξε ταγάω, ἤχολου- 

Ἴδαν: “ὥςτε ὁ  πὸξ “ππλῆγος λέγεται Ογκ 
ἔλφουον πεντεχα Ἔκᾳ, ̓ μιωολάδων ἀμίαι, 

τὐς τὸ ὃρ “πλέον πεζὸν ὁ τὰν 
«τὴς 
Ὁ", 

δ πλέτον ἀϊ ὀφρύσι, πὶ μήδε, χρὴ κέκς 

ὕϑας γέται. τ πεξου᾽, (ὦ μαλχαιονςς.ς 
φ; μιαιχηκιϑταοὶ μὸρ. υσθρ (0 τἶκ, πῆρβος 
δόπης αὐτόνομοι καταξαήτες" ὁ δὲ ἄλλος 

ὁμῖλος, ξύμμμιατος, πληρς ὁ φοξερώτατες, 

ἡἠκολουῃ. ξεν ϑροίζοτο δ σζιὼ δ“. τῇ ἢ δόθη- 

ρῷ; αὶ ἡ ϑδεσκθ ἀζοντο δ΄ ὁπώς Κι, ἀκρξυφῆν 

ἐσξαλούσιν ἐς ἶ αἰω κάτω μιακεδογία;, 

ἧς ὁ Περδίκκας ἡ ἤρχε.. ΚΙ “ὃ καλέων 

“λα ἔδνν ἐπϑλύωνεν, ὡ ξύμμαχα μῶν ν ὅ5: 
υτοῖς μ ὑπήκοα, βασιλείας δ κα 
χαϑ᾽ αὐ ΓΝ δὲ “ἰλαοσὸμ 
μρλεβοων Ἀλέξανδρος δ ἡηδεν 

πατὴρ, χὰ Φ κπξόονοι. αὐτο" τημδνίδα!, 
Ὅωρχοῖον ὃ ὑντες ὅξ Ξξγρες, " φοβέποι ἐ- 
κτησόρτο τ χαὶ, ἐξασίλδυσθρ ᾿ αἰαφήσθμ- 

τες 547 ὧν μϑμ πιρείας πίρρας( ὕφερον 
δ πάγίαμν πέραν Φρυμόνορ, φκηφὲὴν 

ἄλης ἢ τα ἄλλα ὑχωεία." χαὶ ἔπ χα 

γι πιοῤακὸς χόλος καλᾷτα ἡ νπαὸ τοῦ 
πα γίαίῳ ασεὸς ϑοίλαοσθμ γῇ) εἶχ ὃ τῆς 

ὅδ) μμεσύγφον ̓ τὸ δὲ, «ὐϑάίλιον, ἰὼ καλὰ 
ὅσῳ λῆμνον ὦ ἄκην ἐλ 5 δὲ7 ἠυξαίεπ χ᾽ οϑύϑισιν. εἰ Θρᾳ- ] τίω κάτω μακεδονίαν. ἡ Ῥρώπι ἐ- 
ἰόντες, μιιτωνομίδζοϑη τάν σίγτοι. “ὁ Τὸ ὃ ἡ χῶν αἰαὐδάκληπι ἢ ἑκούσιοι. ζ Τίω χσήσειντο Ἰήτο Ἡρόδοτος ἐν τὴ ὀνναΐτη ἱτορξ 
᾿ἤρορ] τέω κιρκάγίω δηλάγφή, Ὑ Απε- ᾿ κάτω μακεδογίαν} τῆς μακιδὲγίας τὸ μδῥ, 1 κατά διέξοδον. 

τὶ «Ὁ Ρ' "ὰ 

Γ 



ὃ; 

570 

χιδέων οἰχούσι" πῆς δὲ παι ογίας 

πρδα τὶν ἀξιον ποτὰ μὸν, φενζωυ τίνα, χκαϑ- 

κουσὸμ αἴωϑεν μέξδι πέλλης καὶ δευλάσ- 

σης ὁκ τήσθμη». χαὶ περι ἀξίου, μᾷϑι 

φρυμόνος᾽, τἰκὶ μυυΤϑονίαν κα λουμϑρέω, 

εἰδῶγας ἐξελασόμτες νέμονται αἰΐφησὸρ ὃ 

ὼ ὧνκ τῆς νωῶ ἐορδίας κα λουυϑώης ἐορδὸις" 

᾿ (ὦ ὡ »ϑὺ πολλοὶ διεφ τίρυσὸρ : βεοχὺ 

δέτι αὐτῶν αἰξὶ φύσκαν κα τῶχ» ται) ταὶ ἐξ Β 

ἀλιφπίας, ἀλκιδηας. ἕ χὸόυτησθν Ὁ χα 

 ἀλλὼν ἐθνω δ, μακχεδόνες οὗτοι, ἁ "ὴ 

ΡΝ ὑπϊἸϑίχοισὲ, μεν᾿ τε αὐδε μοιοῦτα χα; 2(η- 

ξωγίαν χαὶ βίσα λτίαν, “ ῷ μακεδόνων αὐ- 

τῶν πολχίω.Ὁ ξυμπὸν Ξ μακεδένία, κα- 

λᾷπω. καὶ Γερδίκ χας Αλέξαϊδρου, βασὶ- 

λᾶς αὐτῶν ζῶ ὅτε Σιτάλκης ἐστ χαὶ ᾧ 

μϑὲ μακεδὸόνες ὅτοι, ἔχτόντος πολλοῦ φρατῷ 

ἀδιυυύατοι ὄντες οἰ βυύνεοϑαι,, ἐς τε τὰ χα!- 
-Ὡἰ χν ν κι Γένοί, , γ͵ὃ τ Ἢ ἀρρϑύῶσϑιις ς 

χοχ ϑησὸμ." ζω δὲ οὐ πολλα: δλλα ὕξεοον 
Αῤχέλαος ὃ Τερδίκκα εὸς, βασιλ ἐς μό- 

ῥϑιος,ἦ τὰ νεοῦ ὀγτα ον τῇ χώρα ὠκοδέμησε, 

χαὶ ὁδοις θείας ἔτεμε, τἄλλα, διεκόσχκυσε 
τά τε τὶ τὶν πολέμων ἵστῶοις χοὴ ὅστλοις χαὴ 
τῇ ἄλλῃ “ἰρϑασκθ, ἢ χρείοσονι ἢ ξύμπομτες 

(μοι βασιλῴς ὀκτὼ (Ὁ) ασόϑ αὐτο γε- 
γόνϑροι ὁ δὲ ςρα τὸς ΤΙ εϑραχἣν ὧν τὴς δὸ-- 

ζήοου ἐσέξαλε το ϑτοι μδϑρ " ἐς τίωυ Φι- 

λίσσου ασόϑτερον οὖσὸρ Φξχζω καὶ εἷλεν Ὁ 

εἰδορδῥξωυ «δι κατὰ χρ ὁτος, χορτυνίαν ἢ, 

χαὴ ἀτελα τω καὶ θα ἄῆα, χώεια, ὁμο:- 
λογία, ΟΥ̓ τίω Α μιύντου φιλίαν παϑ96- 

χωρᾶντα, τῷ Φιλίπαου κα ἔος. πϑροντος. ϑϑρω-- 

πὸν δὲ ἐπολιόρκησὸμ μϑμ, ἑλῷν 5 σῴκ ἡδὺ- 
ναντο. ἔπειτα 5) χαὶ ἐς Τ' ἀλλζω μακχεδὸνίαν 

τροἐχωρᾷ Ἔ ον ωριχερᾷ πέλλης χα κύῤῥου. 
ἔσω ἢ Τούτων ἐς τί βοῆιαϊαν χαὶ πιεοίαν 
οὐκ ἀφίκοντο, διλλαὶ πίε τε μυυγ δονίαν χαὴ 

ἴαν ἢ αἰ μοιεῦτα ἐδλήοιω οἱ ὃ μα-- 
κεδῦνες πεζῷ μδμ συϊθὲ διενοῦντο αἱ μιύνεο, 

ὕπανις ὃ πσοοεμεταπεμιψαίνϑροι ὐπὸ Ν᾽ 
αἴω ξυμμαΐχων, ὅπη δῦκθι ὀλίγοι πῦδϑς 

την Ι015 Β15Τ. 
βοβίας χαλουῤᾶρης, βοήιαίοις, οἱ γε ὅμο- Ἀ ποπιϊπατατ᾿ Βοττλ » Βοτιϊσὶ, αὶ 

πᾶης ΟΒαϊεϊδεηῆατα ἔμητ. ςοπῆ- 

πος. Οὐϊηετίαπι ἰῃ Ῥαοπία ἰαχτα 
Αχίιπι ἀπηπεπὶ οςςαρασαητς" Δῃ- 4 ῬυὠΑηρυβάπι 
φυϊεας αυαίάατη.» ἃ τηοπιληὶς λὰ 2" 5 θάσι ογαην. 
Ῥεϊίαπι νίχις δέ πιατε ρεσπρεη- 
τόδ τᾶς ἔγᾶῃς Αχίιπι, ϑεγπιοης “ 
τοππ5, ἐπὶ ας Μυράοπία ρ- 
Ῥεϊατυῦ ν εἰςξξις Ἑάοπίς. Εἰεςογαῃς 
ὃζ εχ Ἐογάϊα (ἴτὰ παπῆας παῖς νο- 
σαϊαγ) Εοσγάος: σμοσασι Ῥοσηηαΐ- 
τί ἀοϊοτὶ (πῆς, αἱ φυδητιπηαις 
δάδις εχ ἰἰς οἴχοα ῬΉγίςαπι {άςς΄ 
βαθεῖ. πεόμοι εχ Αἰπιορία, Αἰ-᾿ 
πιόρος. ΑἸ: ἱπίαρετ σοητος ἴῃ Ρο- 
τεϊατεία τοδεροταμς Μαςοάομος 
Ἀ1ν, φαΐδιις Ἀπ «τίλπι ἱπιροχδῃ δ. 
Αὐτμεμιαητεπι , Οτοϊοπίδηι, Βὶ- Ὁ χὰ μὰ 
(ἰτίατα., ἢ ἃς Ἰρίοσαπι Μᾶςεάο- ΤΗΝ 
ὨθΠ Ῥο]]απι: απ οὔληϊα Μᾶςς- δι πολ αι τηρρπᾷ 
ἀομ!α νοσδηταχ »Γορίίηις ῬεΓάϊς- βάξιεπι,. 
τα ΑἸεχαη τ βίᾳ ἐσαῃῖ » 410 τοτη- ᾿ 
τς δἰτα! οος ἰππαῆς. Ατ δὶ χυϊάστα 
ΜΜάςεάοης, ἱπρτοῖης τὰπὶ παυϊτίς 
ςυρὶϊς τεπίξετε χασπὶ ποῖ Ροΐ- τ» 
(τας, “ φυπουήΐφας ἰῃ τερίοπε ε- ς ἵπίοοα τοιπί- 
τλῆ» ςοπηρογζαγαης ἰῃ ἰοςλ πλι- γβμρτ τές ποῦς 
Ὠιὰ ἃς ΓΕ Ὸ5 Ἡλθεητία »ἴΠ} ΠΟῺ ἢς εἐγδητίεῖς σοος 

δἀπιοάιπι πηῖτα. ἸΝλπι ροϊζεα Ρεγιπε. 
Αγοδείδιις Ρεγάϊοςα βἰίωσ, χορθο ᾿ 
Ῥοτίτιι5» ἐὰ αι δὲ πυης νππηταζ. 
οΧιγαχὶς » ατηρίάίαας νἱλς5 πιιῆ!- 
αἷς, ἃς οἄζεγᾷ εχ νίμ δ.]]Π1 «419, 
ΑΥ̓ΤηΪ5 » αἰἰδαις ἀρραγάτιι πλε]ίιις 
αὐλη {πρεχίοτος οὐϊο σορος δάοσ- ΝΣ 
τας, Ἐχεγοζαβ δαῖειιν Ἱ ζας 1, 
γδὶ εχ Πόθεῖο πηουΐτ» Ῥγπχὶπλ 
ἀρρτοῖτις οἵδ ἐλ ἀπα φὔτε ΡἘΪ- 
Ἰρρὶ διεγδηζ.» ἢ τ ποΡΗ αυϊ- 
᾿άεπι νἱ ςορίτ, Οὐχιγηίληχ νεἰὸ δὲ 
Αταϊαηϊδηι » δὲ 4115 φισάλια ορ- 
Ρά4 ἀοςορὶς ἴῃ ἥάεπα» οδ ἁπηϊοῖ- 
τίαπη Απηγητζα »' οὐὐπ5 ΡΆΠΙΡρις 
Μίες άοταῖ. Ἐυγορχη δαΐεπὶ αᾶ 
τοηταῆςεητ » ἐεχρασπαῦς πο ρο- 
ταεγαης, ΠεΒίη ον ογὸ ἴῃ το Π υατα 
Ῥτοργοῆως εἰς Μαςοάοῃίαπι» αι 
δά ἀοχτεγαπὶ Ῥε]]α ἰαςες δὲ Ογί- 
τὮϊ. Ηἰς ἱπτέσίοζα ποι αάϊίς, Βοῖ- 
τἰχᾶ δὲ Ῥιοχίαπι ; (4 Μγράοηϊλῃι» εἰ 
Οἴοϊϊζοιίατη., Αμιβεπιμπέοπι ρο- 
Ῥυήΐατιις οἷϊ. ὁ Μαςξάοπες » Ζατι 2 Μαροάδοηὰς φι- 
ίς Ῥατὸς ρεάϊτατι. ἔοσς ἀππῆάε- τεπὶ ἢς ςορίταδάς 
τοητ., ςοϊείς εαυίς ἃ (οςἰίς {πρε- “υ!άοπι Ρεάϊεσευ 
τίοτγα Βα τα πτῖδυῖ5 » Ῥαιοὶ φοπιΓΑ γΠοερτορυϊῶτο.. 

« Ηδῶνας ἐξελάσωτες 1 ἡδωνοὶ 5 καὶ) δων. Ὑ Οὐ μακεδύνες οὔτοι] οἱ κατω |; φοὶ δηλονότι. ζ Τὰ γαῦ ὄντα 1 τείχι 
μαϊαπλασμῷ ἠδῶνες, καὶ ἡδῶναι. οὕτως ] μακιδόνε(. δ' Καὶ μακιδόνων αὐ ὉΆ}]  δολονέπ. ἡ, Ἐς τίω Φιλίππου ἢ ἀ- 
Ἡρόδοτος. β Ων οἱ αδὺ πολλοὶ Π δ  ἐόρ- 1 ἡβαζω.. « ἮΝ δὲ οὐ σορλά τὰ χαρτε-- 1 δικηϑέντς ὑπὸ Περδίκκου, 

Ἢ ᾿ 



ο΄ ἡ, αἰρακλόοντες. οἱ ϑρᾷνας δηλονότι. 

ΠῚ ΒΕ ΚΣ 1:5: Εἰ 
πααΐτος 9 αἀονε ἔππτ ἐχεγοίταπν Α 
ΤΆγαοιῖηι: ἃς αα ἱπιρτο πο ἐπὶ 
ξξοοζαπεν ἄςπτο Πηξίας, ντροῖς 
ἐααῖτες ἐρτερίοβ δς ἰοτίσατος : (εά 
ταυϊυταάϊηε οἰγοαηξα Ἰοπρὸ πα. 
τπεγοῇούς» δῇ Οἰρὶτὶ πταστς ΡΥ δ- 
δαπταῦ. Ουάτηφαε {πρέγαταπα {ς 
τὶ αὖ 1115» ντροῖς ρ αι δας πηδά 

- πογτεσοηῖ, ΡαρΉδτη Δ4 ἜΧΓΓΟΠΊΠΠῚ 
ἰπδιθαεγαπτιΑτ ϑίταῖσοβ αριιά ΡοΥ- 

- ἄϊεεαπι νοῖρα ἔδοῖς συλ γεπ 
. ἄσταα ητα  Πος. τ σποηίδι Ατῆε- 
τἰςηΐος σαπ οἰαῇς ποπ δάοταπτ, 
(φυίρρε ποα ἰσυγατη σὐοάςητοβ ) ὃς 
ἄοπα δά οαπὶ ἰερατόίαιις πη γαῖ, 

Ε Ῥαττεπὶ σορίαγιι ἴῃ. ΟΠαἰ οἰ ἄτη Ξ 
: ᾿ 

φ4 (υΐπι υο τῷ ξ . ΡΝ: ᾿ 
(ε8 Βοιτιχοίψας ἀτηλττίτ» ἄτης ξἰς ςοπεϊυπῆσν, 

ςοπιρο! ες. Σ᾽ εἰ» 
᾿ Ζπεγὰ πιυγοϑ ἔς τὲ 

ἄλροσε ςοομηῖῆεε, 

βατ. δὲ ἀϊιπν ατίια μαθες, ΤΠ ες 
(111 φαὶ αά Αὐϊέγαπι ἐρεξίλητ » ὃς 
Μαρῇεῖος; ὃς σκτογὶ {0 ᾿πηροῦῖο 
ὙΠοεϊαϊοσιηι ; ἘΠεσγηοργίαγάτη- 
4 τοηις Οσεῖ» πιοῖα ρεγσα]ῇ 

τὩς ἴῃ Ἰρίος ἰγεῖ ὉχογοῖτιΒ.» ἰῃ ἂτ- 
τηῖβ εὐδητ Τ τορι ἀαθαητς το απ 5 
δϑιγυτηοι πη γεγροηξες αὦ Ασαὶ- 
Ἰομοῖη ΤἬτγαεες; συϊσιι ας σατη- 

-Ῥείτία ἱποοίαμς, Ῥαπαὶ ἐμίηρεν, 
τς ἃζ Οἀοχπατί , ἃς Πγοὶ , ἃς ᾿ ετ- 

«πὶ» 4π| οὔπηςβ Ταὶς Ἰορίδιυς νἱ- 
ὁ Ῥταθαΐε οεαπι αππε. ὃ 511] ς65 Δυτο πὶ οἰπὶ ΟΥα:- 
οςφαῇοπέ τιιπισ- οἷς ΑἸ Πεπ!οηἤπηι ΠΟΙ ρα ἴῃ Το] - 
Σὶδ ἴπτοῦ Οζοος Ἂς ἶ ν 
Αἰδοηίοηξοια μο Ἰουαϊάπι νοπῖτ. ἐς ἸΠοσαπι ἱπάπ- 
ἢιοσ, ρεγ κείνη ε8 Φξα πο ΘΔ] 1: Ἰαζο Το αἰ ογατίς ἴπ.- 
πὲ χυσιφας. ἀν αἱσοπι ἐπυιλίαζος τ ἱρίς ΟΠ οἰ ἀϊ- 
τῷ (εἰοταείς, 96], ΕΠ ὃς Βοιτίαδμη ἃς ἴτεπὶ Μᾶςε- 
γφρ τὸ [ρεῤαί ἰ οἱρίοα ἀρηίατα ἐς τιῖς ναϊζαδατ Οἰη ταπ- 
πο, Σ ᾿  ΠΕῚ 

ἀῦρῖδε αἀοχίτεμ ἄδπι, 4παπὶ ὨΪΉΠ οσπ ξοδῇςο- 

Τοῦ ΦμΟΙΠῚ ογατία νοηογας , ὅς Ὁ 
ΟΠ ἢ οδτι σΑΓΟΓΟΙ ΟΧΟΥ οἰ τας, τας 
Ἤγεπλε γεχαγοτυῦ ϑοστῃος ϑρατ- 
«ἀοοὶ β[ϊωδ,, ὃς Ἰρῇ ραγγιιοὶὶς. , φαὶ 
Ῥοτοητῖια {εοαπάιές εγαῦ» (λάετν- 
τί υδηγςοϊεγτπγὸ ἀπ ςοάλτ, 5ει:- 
τῆςοη δαΐοηι Ρογάϊοςας τοἴλπν ΠΡὶ 
σδο!]αιοζατ, ΡΟ]  οἴτας ἰογούσιη ἐξ 
11Π| σε. ρεσιιηῖα ἀαταγιιη.ἴτα διταὶ 
εὐ ΡεχἸα{πς»τγὶρίπτα ἀϊεθιι5, 8. πὸ 
τῷ ἀρυὰ (Παϊοἰάσηι οἷο σομίπητ- 
«Φτίβ»σιιπη ἐχογοίτα ἀοιη σαᾶπησο- 
-ἰεγγιπχὸ τεπογίις εἴπ. Ἐπ Ρογάϊςοας 
{ογούοπχ διζατοπίσομ ( ντί ἰρο- 

μι: βοπάογας.) ϑοιτίγας ἴῃ. τηδτείπιο- 
τος Ὠϊιΐηι ἀςάϊτ, Αταμὲ ἵτα οἴγοα 5ϊταῖ- 

᾿ ἌΡ 

“ὐμμμμΑ λ ἐς 

γαίων πολεμίοις ἕλλξυας," μὴ αἰ 

ἀδθόϑροι χτὶ 2 ξυμρια χικὸν, χαὶ ἔχὶ σφαξ 

εἷ5 ἘΧρεάιτοη ἐπὶ τὸ ῥοίτα (της. ΠῚ 

ΝΙΝ ἢ 9. ἰ)ι 
πολλοιξ ἐσέξαλλον ἐς ὃ ςρα τόμῳ ἋΜ᾽ 

εϑρακδδ ἡ ἡὶ »βϑμ παϑοςπεσοιεν, ΟΣ εξὶς ὑπὲ- 

μᾶρεν αὐδρας ἱππέας τε ἀλάϑοις χαὶ τεϑώ-- 

ξαχισμϑῴοις" “ Αἰ τεσ ὃ σπλύϑοις αὐθοῦχψ- 
ε ᾿ ν ς " ᾿ρϑμοι, αὐτοις πολλαστλάσίῳ “τ ὁμώλῳ ἐς 

χιἰνδιιοῦον καϑιςα ᾧ. ὡςτὲ πέλος ἡσυχίαν 

ἤσρν., δὺ γορλΐζοντες ἱκανδὶ τῇ “θϑς Ὁ 

πλέον κινδιεωϑύᾷν, ὁ δὲ Σιτάλχης ποδός ἀε 

τὸν Περδίκκαν Αόχϑες ἐποιᾷτο ὧν ἕνεκα, 
" ͵ δ τὰ ἣ δέ ἡ “" Η - 
ἐςρώτδυσε, καὶ ἴτω (Ὁ ὠϑιωυαγοι αὶ ϑδη- 

᾿ “ ςΦ δι (δε 
Β σθρ ταῆφναυ σῖν, αἰπιτοιεῦτες αὐτὸν μιῇ ἡ ξάν, 

δῶροι τε χαὶ ὠρέσζφς “ἔπεμοψομ αὐτῷ ἔς το 
-ζ χαλκιδίέας χαὶ βοῆιαιας μέρος τὶ τῷ 

Ἷ σιξιιχ δὰ τὰ ἢ ! ἫΝ 
ν , , ᾿ “ρα τὰ πε 

Ζ εἰ, Ἰχῖτα ταυτος οαἰτο ΠΠς Ἔχεγα 815» ΤΟΒΙΟ ΠΟΙ γαίϊα- : ΤῊΝ ὙΕΕΥΤΑ͂Ι ΤῈ ΟΝ ςς ποιήσας, ἐδιηου 

Τὶ γἀδ καϑηνϑμου σ᾿ τῷ αὐἰδὶζδν, γώρϑις 
ζουτοις, οἱ πσοϑενότον οἰκοιεῦπες ϑέοσα Χοὶ 

χαὴ μεοίγνητες, χρὴ (() ἀλλοι ὑπήκοοι ϑξοσα-- 

λα, ὶ Φ μμέλρα δερμοπυλαΐ, ἕλληνες ἐφο- 

(ηϑησοὸμ μὴ ἡ ἔχ σφαξ ὁ ςρὰ τὸς χωρήδ, 
χαὴ οὖν σὐὐΡαυκϑυῆ ἡσὸρ.ἐφοξηδησὸρ 3) χαὴ 

Ὁ (ὦ πέραν φρυμόνος πσδϑς βορέαν ϑράκες, 

ὅσοι πεδια. εἴηον͵ πϑραῦρι, χαὶ ὀδόμιόντοι, ἡαὴ 

ϑρῶοι, καὶ δερσαῖοι" αὐπήνομοι ο᾿ εἰσὶ πϑύ-- 
ες." χἰΡέογε δὲ λόγον χαὶ 6χὶ ἴοες ἦν ν- 

᾿αὐτῶν 

χωρέσωδιν. ὁ δὲ, που πε χαλκιδικ ζω χρὴ 
βοπικζωὼ χαὶ μακέδονίαν ἁμὰ, " ἐπέχῶν, 

ἐφοάρειᾧ 5" ἑαυτῷ οὐεὲν ἐκαγραοσετο ὧν 
ἕνεκα ἐσέξαλε, ᾧ ἡ φρατιοὶ σἵτόν τε σόκ εἷς 
χεν ὐτεῖ, χοὴ σα χη κϑνος ἐτα λα τωρή, 
αἰουπείϑεται «ἰ πσὸ ἿΣ ϑύθου ῷ Σπαρδοϑόκν, 
᾿ἀδελφιδὸο ὄντος, χρὴ μέγίφον μετ᾽ αὐτὸν 

διωυα υϑμοὺ͵ ὡςτ᾽ εν Ωχ ἀπελϑεῖν: τὸν δὲ 

᾿Σϑυϑίω κρύφα Πεῤδίκχας,ἑασοσόνϑμος 

ἀδελφζωὺ ἑαύο δώσεν, χαὴ γδήμάτα ἐπ᾽ 
εὐπή, ἀσϑ 2οποιάται: χαὴ ὁ νϑι, πειαϑεὶς, χά 

μιείγας τριαΐκογτα ζα αὶ πασεὶς ἡμέροις, ζουτῶν 
Κ᾽ ὀκτὼ ον χαλκιδοῦσιν, ἀγεγώρησε τῶ. ξρᾶ- 

τῳ κατὰ ταγθς ἐπ᾽ οἴκου. Περδικχάς δὶ ὕξε- 

ον Στρατονίκζου Ἔ ἑῷ ἀδελφζιῦ δι δωδὶ 
Σ δ», ὡς» αἰ πσέφετο. τοὶ υϑμ δΐιυ καὶ 

ἀξ Σιτάλκου ςράτείαν ϑτως ἔγρετο. Οἱ 

α,᾿. πολλαί ὐλῶν ἐεμένενο, 1 αρὴ ἢ δαί ον ' Ῥαρέο δὲ Χόγον 716 Σι-᾿ 4 ̓ Αὐτι ὑπ᾽ ἀυτδ. ἡ Ὧν ἕξεκα ἐσέ. 

πλιος, δ Μὴ ὑπ᾿ αὐτῶν ] ἥδ ά.- 1 (αλε]ήι ἔφοδον ἐποίησεν Ὁ 
β Ἐπερψαν ἀντῳ! } τῷ Σιπεέλκῃ οἱ εἰς 1 ϑίωαίων: ἐ Ἐπέχων} δηκέ μος, 

Ῥ 

ῥι1. 



Β 

172 ὙΌΝΟΥ ἩΤΒΎ, τὰ 

δὲ ὦ νανπῴοτῳ αὐϑώωα)οι, τῷ ἰαυΐ χεβιῶ- Α΄ λατοηι αὶ αρυὰ ἸΝλαραξέιπι ρὲ. ᾿ 

νος, 7, ὃ ΔΓ πελοποωνησίων ναυζιχον 

διελύθη, Φορμίωνος ἡρουμδῥου ̓  ἐςρωτῶ- 

σὸν οὐ δα πὰ θύσόμτες ἐπ᾿ ἀςακϑὺ Ὅσο- 

ζαΐτες ἐς δ᾽ μεσόγφαν τὸς ἀκα ρνανίας, τε" 

πφαχοσίοις κα ὁπλίτας ἀϑίωαϊων ῥ᾽ πὸ 

δ γεων, τετραχοσίοις δὲ μεοσηνίων, χαὶ ἔκ, 

τε ςράτου, καὶ χορφντων, αὶ ἀλλὼν χωδίων, 

ἀγδδας οὐ δυχοιῶτας βεξαϊοες ἐΠ) ὄξηλα- 

σὸρ,χαὶ Κιρύντα ὧν Θεολύτου “ ἐς χὀρογτὰ 

καΐζαγαρόντες, αἰεγχωρησὸμ πάλιν ἔχι (ὲ 
- ᾿ ᾿ ’ 4 ὅ ! 

γαῦς." ἐς ὃ οἰνιαδὲευς, αεἰ ποτε πολεμίοις 

δγζᾷς μόνοις ἀκαρναΐων, Οἕκ ἐδόκει δζωυα.--. 

τὸν τὴ, χήμιᾶνος ὄντος, φρατεύφν. δ) εἶχε- 

λῶος “ποταμὸς ῥέων ὧκ πίνδου ὄρους ἢ οἱ σ᾽ 

δολοπίας, χαὶ ἐἰγραών, χαὶ οἰμιφιλογών, χα! 

“ἱ οἱ τὸ ἀκαρνανικο( πεδίου, αἴωνεν μδρ 

ρα φράν πόλιν, ἐς θα λα οτὸν διεεξιεὶς 

“Εν οἰνιάδας, ἢ τίω πολιν “ αὐὖοις αὐἰδε- 
λιρψάζων͵, ἄπορον ποιζ «ἑπσὺ δ ὕδα»ς οὐ 
χήμϑνι φρατευφν. κεῖνται Ὁ. ὁ νήσων Ὁ ἐχι- 

νάδων αἱ πολλαὶ καταντικρὺ οἰνγιαίδων, τῷ 

ὠχελῴου “ἿΨ' ἐκ(ολων φεοὲν ἀπέχου- 
σαι. ὧςτε μέγας ὧν ὁ ποταμὸς ἐαξλςῖ 

αἰεὶ καὶ εἰσὶ “δ νήσων "αἱ ἠπείρωντο" ἐλπὶς 

καὶ χαὶ πάσας Οἕκ «ὦν πολλῷ τίνι ἂν χρόνῳ 

πἶτο παϑεῖν." τὸ,τε γὸ ῥθύμαὶ ὅθ: μέγα καὶ 
πολὺ ᾧ ϑυλερθν, αἱ τε νῆσοι, πυκναὶ, καὶ 
δηγήλαις τῆς κσοϑεχώσεως, 'ξ μὴ σκεδαν-- 
γυαϑϑαι ,. σευ δεσχκοι γίγψοντο, πἰδαλλάξ 

δ θείας δ,οδοες τῷ ὕδατος ἐς τὸ πέλφγϑς. 

ἔρημοι σὴ εἰσὶ, χαὶ οὐ μεγάλαι. λέγεται δὲ 

χα Αλκμαίωνι πω Αμφιάρεω, "ὅτε ὃὲ 

ἀλάοϑαι αὐτὸν κ τὸν φόνον" τῆς μὠΐῥος, 

τὸν Απόλλω ζαυτίω πίω γὰ γοῆσαι οἰ- 
κεῖν' ὑπειπόντα Οὐχ ἐξ) λύσιν ἦν δῳμαίτων, 
“ωρὶν αὐ ϑὑρων εἰν ζαύτη πῇ χώρᾳ, καιτοι- 

κίσηται, ἡτίφ,, ὅτε ἔκτάνε τίοὸ μητέρα, 

μήπω «ἰασὸ ἡλίου ἑωροῦτο, μον δὲ γῆ ζω" ὡς 

Φεώλλης αὐτῷ μεμεια σγκέγης. ὁ σ) Ὡἰπορών, 

Ὁ 

Βαμπὶ Ατποηιοπίον , ὁ άεπι Ἦγοπης, 
ρΡοίξαιιαπι οἰαίπς “ΒοΪοροπηςηῇᾷ 
ἀἠοϊυτα εταῖ», ἄπες Ῥῃοχπηίοης, 
(δ αγπιὶς αά Αἴλςυπι παυὶραγῦς. 
Ρτορτεβῆσας ἴῃ πηοάϊτεσταπε Α- 
σαγδηϊα σα πὴ Παλάτι ροπτὶς {πο- 
ταπι οἰαἸπατίοσιμτι αυγηδτίϑνας Με. 
(ελὶϊς τοτ! ἀξ, οος χιὶ ἀαδία ἴπ ραγ-. 
τος Βάεἰ νἱῇ (ππητ, ἐχ ϑέγατο δῖ (ο- 
τομαῖς αἰ Δα; ορρι ἀὶς εἰεσούπης. Ετ 
Ογήεις ΤΠοοΪγτὶ βίο ᾿π Τοσοητα 
γεάδαέϊο οἰτοσῦ (ς δὰ Ὠαιιεθ τοζερε- 
τὔτμο ἁαἢ» Ῥγορτοῖ ΔΠΠὶ τε ΠΊΡ115» 
ΟἙΩἰ Δ ἀκ5,,01]05 πε π Ακσαγηδηᾶ 
αἰῆάϊος ποίξος]λοοῖεγε. ΝᾺ Αςῆς 
Ἰοὰς ἀπηηΐς οχ Ρίπάο πηῦτε ἀειο 
τις ροῦ Θοϊορίᾷ, Αργδοβαρδιϊο 
ἐποςρέγα; Αςαγπαπιοῦ σἄραπα» (ἃς 
ρΡεγηὸ φυϊάςξ διγάζοη ντδέ Ὁ Επίὰ- 
ἀλη; ἰητ ἤπιε.» πηατὶ τα ζεῖατ: 
τοϊαρηατόσας ΠοΥΌΙ ΟΡΡΙ40; ἰῃ- 
το ἐγ! !ξ νείφας ἤγεπλε ῬΧΌΡΙΟΓ 
ΔΙ αἰομ 5 εὐ τᾶ ργαίζατ. ασεης. 
δατεῖη ρίεγσαις ἘςΒίπδάππι ἴῃ- 
{ἰσυπι ἐγερίοης ΟΕπίδάαγαμη» 
αὐ ΔΙΙασοιϊδας Αςμεϊοὶ αἰμ}]} 4- 4 ΟΜΙ!». 
πιοάπιπη ἀπ ϊαητορ:]υδγαχῃ ἐπ ματα 
ποηπα|α» συοτῖςς τοσγεηβ ἤααΐς 
Βαπλσηι ἀρροίπι; ςατη ςοπτίπεητε 
ἱπηρπηταγ, Οχοἀιτάγαις ἕογς ποῃ 
ἴτα πγαΐτο ΡΟ τοπηροῦς νὰ μος 1ἀξ 
γεΐϊφηια οτήμο8 Ῥατίδηταγ. ἸΝΑπὶ ὅς. 
χαίτας οἴη ροης, πααϊτας δ υ]οῆις: 
δζ ἴα π]χ ογοδτς ἈΠ τὶ ἀρροῖτα ἰπ- 
τογερίςπτς σοπημἠα:ηοοῦ ριδάα- ὁ γἧδε ἀροῦν 
τί (αατὴ νὶ βατηἰπίς 4 ΠἸραγόταγ). 
(οἀ ἴτα ντ ποη τοόλαπι ας ἰῃ Ρο- 

χαὶ οὐ χτὶ φοῖχον κείωϑμαι., οὐσι᾿ ἔγουσοι 7) ἰαριις ἐχίτα πη ργαθεδητ: ργατοσεα 
ἰηουΐτας ἃ Ῥαγυα, Ἐσγταχ Δυτε ΠῚ» 
ΑἸσιηαοπὶ ΑπΊρΒίλγαι βἴο., ροίξ 
πχαῖζεῖῃ ποραἴδτη Εὐγλθυπηάο» Α- 
ΡΟΪΙΟ τεγγαπὶ δῆς Βαδιταηἀαπι. 
ογαςυΐο Πρηϊβοαῆς : τοροῃάεῃς 
ποη Ρχίας ΠΠ πὶ τογγοσίθιις Πἰδ εγά- 
'τατη ἰτὶ υιὰπι ἐπ ἐὰ τερίοης ἰοσαπὶ 

“δά Βαδίταη ἄσπι τορογηῖες, ἀυοπι
.. 

ποπάμτη (0] το ρεχηῖος, αυΐσας 
τοῦγα πο εἴϊος συληάο πηαῖγεπι 
ποσααΐς., ντ οπΊΩὶ Δ]14 τοῦτα ἅδ᾽ 
ἰρίο οὐ ρανγίαἀϊρη Ῥσοίμμαῖα. Π|ς 

ἢ 

πω ζῶν προ ιοαξ. 

4 ῈἙς χόροντα τὰ κόρογτα ἡ ϑεῖα, ᾿ γότου ὁ ἀχελῴος στῇ ποταμὸς ῥῷ, δ' Αὐ- 

᾿Ν 

δος , μων 

τάφους. ΓΙ, 

ὠλιοῦ ἀπο ἡ 
αἰ ὁν τὸ πγεὺς αἴγυτῆον φάρῳ τῇ νήσῳ ξ΄ 

β ἘξῸ οἰνιάδας οἷν αἰ, πόλις δεν ἐν 

τῷ συμίῳ  ἀχελῴε, ἡ καὶ νεῦ δραγαμά- 
φν λεγριᾶῥη. Ὑ Διὰ δόλοπήας Ἷ δολο- 
πία, αὶ γαῦ κα λουμδῥη αἰδξλαχα ἐξ ἀνα-- 
πλῶδν γὺ αὐτῆς ὁ πηνειὸς ποταμὸς, ἐκ δὲ 

πῆς Ὑπὸῖς οἰνιάδαις. ε Πιεραλιμσάζων] 
“«ἰδὶ Ἐ πόλιν πλημιμύρρς ὑδάτων ποιών. 
Ὄ Προς οῖ ἀεὶ Ἰὕλίω συμφορε, ,.Αἵ΄ 

ἠπείρωντω! 1 αὖτα πολλὰ οἱ ταὶ γεωγρα.- 

γράφει" γαῦ δὲ οαδὸν ἠπείρωτεα. μετα 
ὑαχὰ 

γέζη. ὁ γὰ Ομρος πελαγίαν αὐτίωὶ αὐα-. 

τε τὸ ῥδῦμα 1 ἀχιλῴου. , Τᾷ 
σκεφαύνυαϑοι 1 τίωὐ σεύς χωσιν δηλονόπο ἢ 

φίας ἡμῖν αϑξριδ)δύντες αὐαγράφοισιν ὅ- [ κ Τῆς μησρὸς γνὴς Ἐραφύλης. 



ΚΙΒῈΚ 5ΈΟΥΝ ὃΝ 5. 1} 
(νταϊαπογποοτεας σοι ἢ ,νίχ τατ- Α ὡς Φασι. μέλι 
ἄεπι ἰητο ]οχίτ' α]ασοποπν Αςμε- ἍΝ τὴν πῇ ς κατενόησε δεν Τα 
οί εἰππὶ οἵ : (ἀηίαας (οἷ᾽ {14 λ4 ᾿ ἮΥ ἀχελώου, ΤΟΝ 
γήΠ σΟΥΡΟΙῚ5 ς γἱαπὶ οἵ, ρο αι, ἵχανη αἴ χε ;χώοϑαι δίαιτα πῶ σώματι ἃ 
οςοἰία πηδῖγο» ΠΟΙ ΟΧΊριιο τεπρο- ᾿ δα πη. τίωυ ῥαητέρᾳ, Οὔκ, ὀλίρν. 

ΐ τε ρεγογγαῖετ. [πη ςοϊέηίαας οἰγοα γον ἐπλαγᾶτο. χαὶ κοι τοικιοϑεὶς ἐς (ἄν; ΡΩ) 
ΟἙαπίδάδς ἰοςα Γἐρηαίητ, διὰ ΗΟ , ες ῶμ ρ Η 

"οἰνιαιδας τύποις, " ἐδγων Ὄσ 
Αολδης σορποιπεπ τερίοη! γὸ- " Ἷ οἰ ῥκημία εγόρις ἤπνρα 
Ἰιχαῖτ. Ετάς. ΑἸσμσομπε χαϊάομη, πκάβῶ ος παιδὸς ἑαυτοῦ, τῆς γωῥᾳ ο΄ πίω 
'χμα; Δοςερίπλι5» εἰατηο ἀϊ τοξετί- ὑπωνυμιίαν ἐϊκαπεέλισε. ζῳ μ»ϑὺ δξζω 
πιι5. Ατμοπί ξίες αὐτό σα Ρμοσ-ὀ Αλκ μαϊῶνὰ, ἢ ατα λεγόμϑμα δ οἷ ἡ. 
πιίοῃς εχ Ασαζηδηΐα ἴῃ ΝΝαιρα- ἐν ρον ὡπ ὮΝ 
᾿Θαπη ργοξοξεὶ» ργίπιο γεῦς Αἰῆε- φομϑυ. ΟΥ̓ αἰϑώυαῖοι χαὴ ὁ Φορμίων; 

5] ᾿ " ᾿ Ι! Ν᾿ ὧἱ ᾿ 

. τδ5 Ἠλαϊρλγαπτ» (εἐςπὶ Ῥοτγίδητος Β ἐν τ οὐκ τὴς αχαιρνανίαις, αὶ ἀφικόμε- 
ἐοψτος εἰ ̓ φριῖ- 1ιθεγα οδρίτα ἴῃ ρα "5 πδαα!θιις. γι ἐς τοὶ γαύπακίον, ἃ ὄχδα ἠἡρὶ κα πέχολδυ- 
υἱς υἱ Πδετὶ εἴτ Πρταγα ΠΟΤΈ ἢπ δια ἤπρα!ς το- ἐς (Υ ἀϑίωας “Οιξ πε ἐλδυ 
«ἴοι οι φριεαι ἀρ ρα βιεταπε,, κέπαμς παυτρῦ, ΤΡ ς δὲ ἀϑίωας “Οεζπε ἐλδυλέρρις ΔΜ] 
᾿Δεπιρεί ἄιοταης, (πᾶς σορογδητ. Ετ ἔγεπης ας ΡΟΝ αἰχμα λώτῶν ὧκ, “ἥιναομαχιω αἰ αλϑντες, 
“ΤῊ εν, Ῥτο ᾳυογᾷ ὴ 

" πε ὐνο ἀυοτῦ τὰ εἰ, ἃς τεγτίας 5.1 ἀπηὶς ααοά ὁ αὐηρ αὖτ ᾿αἰφρος ἡ ἐλύγησθρ, κὶ ἴα γαὺς 
᾿μάρπὶ ΔΠ| ἀεὶ εύρηε ητννα ςοπίοχίρῆς, αἷ εἷλον. χαὴ ὃ ὁ χειθν ἐτελόστα ὥα, ἢ τϑά- 

βμείδηεν ον τον ἔτος τὸ ὃ πολέμῳ ἐτελόυτα τῷδε, ὃν Θεκυ δίδηις ξιουέγρανψε, 

, 

᾿α Καὶ ἐδόκα. ἀντῳ ἱκανή αἰ γὲὺ ἑξῆς, 
ὅἔγαιτα ἱ ἱκανὴ ᾧ σώματι ἐδόκει κα αὶ ᾿ φεόςχω- 

σις, δηλογῦτι εἰς χρόαν ἥ σώματος. 

Θ᾽ Βδιωάςευσέτε } τίω βασιλείαν ἔ, ἔρε. 
Ύ 'τίω ἐπωνυμίαν ἐἰκατέλιπε} «αϑότε-- 

δὴν ὸῤ᾽ κουρῆτις ἐκοιλέίτ. Ομηρος, Κου--: 

ρἣτές τ᾿ ἐμάχοντο, κα αἰτωλοὶ μϑνεχδέμκα;: 
δ Τιαρελάξομδμ )ακοὴ δηλονότι. δ᾽ Ἑ.- 

λύϑηδεω )ἐλυσρωθης «εἰς λύσρυ ἐδόγης, 

τ συ) Ξε τς χθονὶ 
ἸΘΠΟΥΚΥ ΔΙΑΌΟΥ. ΤΟΎ. ὐνδεν ον 

ΠΡῪ σφ ΑΥΦΟΒΕΣ. ἰοῦ 
ῃ. οι Ὁ ἘΣ 

ἐς: Σὺν ὩΣ ΓΙ ΞΕ ἼᾺΣ 51 τον ̓ ὀχ ο σαὶ ̓  

ἀν τε ἢ ΟΙΓΟᾺΚΙ 

ΕἼ ΕΤῚ, ΒΕ 8Β.Ε1 ΚΕ ΡΕΙΡΟ- 

᾿ ΒΟΝΝΕ5τΑΟΘΟ, νοῶν Ἄλον 

᾿. - ΤΥ δεῖ τογεας, ἀψάνος 

ὃς Φετκοσσας ΝΕΈνΝ τε σ- αὶ} 
ἵ εἶ ὯΝ [ἴαῖε, λἀαΐτο ἴα 

οὐδ᾽ ϑεσυξηῖο 4- »" 

τοαὶ χες, ᾿ ὧν 

δν, γ.. “2, (ΟΖ, υπιοηῖο, Ρεο- ' ( 65. ταν το 

Ἷ ὯΝ ἣ Ῥοῃποδς ἂς (ο- ᾿ξυμμαρλ,άμα τῷ 

“ε Ῥιρηαίαας ταῦ ᾿ ὙΩΣΥΣ οἰϊνἄαςε, Ατοβίἀα Νὴ ος ἀκμάζοντι ἐρρώτευξ “ἐς 

ΜΝ τῶ ὡὸ ; Ὃ πιο ᾿Ζευχίάλτηϊ Ὁ χζω ἀἰςπικίν ἡγεῖτο δὲ αὐ. 
ΠΡᾺ ΟΣ ΛΟΩΣ ᾿ 

ΚΑ ΧΟΥ δι τδὰ τε ἀκτίς: {ἰλτιάᾳ; Βα
θότε5, τορίο- τῶν ̓Αρχίδαμος ο ον ευαὶ τε 

᾿ δὼν τρδυ δου πξρορυϊαθάτυτ, “οχουγποπέία; ἔι- μμονίων ζασιλάςζ "ὁ ἐ καϑεζόμϑυοι" ἐδηοιω 

Ἢ εχευτγεηες ἀητο οἰεδηοντ σομίποπογάτ, τοί ξῆ- τζο γάδιὰ Ἂ σοξρκξολαὶ ὥραν εἰω)εσθρ,ἐ- 
τ τὸν νοῦ πόαν γκασάκανι ἀαβατιιγ' γίγγοντο Ὁ Ἱ ἀϑνναίων ἱ ἵπωων, " ὅτη χξρείκον 

ἘΞ ΞΟ 

'ᾳ« Ἐς τίω ἀδικὴν} ὐϑ διό ιϑὲ ἐλ. ἶ τεξο ἐχ ἁπλῖε περέαν ποιούμϑμοι., εἰν «ιὐ γμδγ δα ϑειοαίων. Ἵ ΕΣ τὰ: 

«ἧς. β Καὶ ἐἰεαϑιζυμανοηιβίσιν- ἩΘΟΉΜ ΜῊΝ ὄπιν. Ὕ ΒΗΝ, ἐδμννν ἰς. ἀρχουτύμαγα 

ἘΡ: 11: 



74. 
ὦ Ὑ πλέον δμιλον ψλῴ εἶρρον, "ὃ μὴ 

γααδϑεξιόντας ἣΜ' ὁπλων͵ ταὶ ὌΩ πολέως 

᾿ν χαχϑυργεῖν. ἐμμείναντες δὲ χεδὸν “ὃ εἰς 

χον τοὶ σιτία. ; αὐεχωρησθμ, χαὶ δολύγησομ 
κτὶ πόλές. κ᾿ δὲ πἰοὺ ἐσξζολίω δἧμ πελο- 

“πονγησίων, ϑύδυς λέσξος, λδὺ μηϑύμνης, 

ἀπέζῃ ἀπ᾿ ἀϑίωναιων " βουλυϑέντες μϑὺ 
"ὁ ποὺ τῷ πολέμου, ΩΝ οἱ λακεδοι μιόνιοι 

ἔρ χγοϑοσεδέξαντο, " αὐα [κα οϑέντες δὲ ὦ 

84 ζαυτίω Ἔ Σποςάσιν' «οὐ δον ἢ διονοῦν», 

᾿ποιήσαοϑαι. ἢ πε "ὃ λινϑιων τέο γῶσιν ; 

χα) τειχῶν οἰκοδόμμησιν, καὶ γεών ποίησιν ἐπε- 

μδμον τελεαϑέωώεω ; καὶ ὅσοι οὐκ, τῷ πόντου 

ΠΥ ἀὠφιχέοϑαι,ν»ξότας τε, χαὶ σῖτον, " (αὶ ἃ 

. ἀξζῳ περιπόμϑροι ἡσὸρ, πενέδιοι. γὸ ὄντες 
" ὠδδῖς οἰ αφοροι, καὶ μηϑυ μνα)οι, καὶ αὐ- 

σῶν μιτυλζυαμων ἰδίᾳ. αἴδρες χτὶ φασιν 

πσεϑξενοι αἰϑίεναίων "μιζωνυταὶ γίγνονται 

Οἷς αἰϑίωσαίοις ὅτι ξεωυοικίζ οὐσί πε τίω 

λέσζον " ἐς τίωῦ μιτυλέωζω βία, 'χρὴ τίωὼ 

πο ασχδυζωῶ ὧπασὸμ, μετὰ λακεδαιμμο- Ο 

γίων χα! ᾿βοιωτῶν ξυγ[ενωίν ὄγτων, Ὠχὶ δἰπο- 
ποίσῃ ἐπείγονται" χαὶ εἰ μον ἕις πσδϑκατα λή-- 

ψοπα ἤδη, φερήσεοϑαι ἀῤριὰ λέσζου. ᾧ 

ἢ σὐπ. δὲ ἀϑιαϊοι ἦσθρ γδνρ' τετα λαγπωρημέ- 
τπαλαμ. γοὶ αἰ πὸ τε τῆς γύσου, ὁ τῷ πολέμου ΦΟΉ 

καϑιςαμδῥου͵ καὶ ἀκ μια ζοντο) " μέγα μϑὰ 
ἔργον ἡ ριωῶτο δὴ λέσζον “ παοοφπολεμιῴ- 

σαιοϑαι, ναυτικὸν ἔρυσὸμ »χαὶ δυυΐα μεν ̓ ἐ- 

χέρα ον" χαὶ Οὐκ ἀπεδέχοντο Ὁ οῴτον ἃς 

'κατογοοίας Σ “μεῖζον μέρος νέμοντες τω [) 

μὴ βοὐλεαϑαμάλν δῇ 60) Κ): «ϑύτδί χα 
πέμψαντες ωρέσξάᾷς φῴα ἔπειθον ζὅνσ μετ 

ὁλωλ 

τον οὐ 5. Ἢ 181. 
οςολῇο; ἰουίτοῦ ἀγπηαῖοχῇ Ρἰαγίητα 
ταχδατα ρυοδ θεμτίθα5 » Ὡς ρτο- 
φατε οὰπὶ ἀχηχῖς Ἰσάογος ἰοςα νιδὶ 
“νιοηα, (Θομπηηλούατὶ αὐτί} ιιολά 
ςοπιπιοᾶτεβ ἐπρροάϊταιῖς » Τουςτῇ 

᾿ἄθης ἴῃ ἔπαστ αυΐχυς οἰμήτατοιη. 
50 Ἰρίογιιπλ ταπχοη ἐμ Απήσιρ ἠῃ- 
βιοωπι » ργοτίημβ οὐπη!δ 1. 505; 
ρεζτοῦ Μοιμγμγρασηναρ Ατβοηΐοη 
ὥδιις ἀοξεοἰτ:ημπιγα 1 ἰαπὶ αι φομι 
Δῆτς πγοῖιτὰ ΒΟ αι νο]αηῖες. 
(ςἃ 1ἀςοάα πο ολπὶ γοοὶροῦς 
ποΙυηἴοης : ςατογὶτη ορὶπίοῃς ἤτα 
παλτυχίις ἀς βοῦς σολέϊα οἴ τ ρ.,. Τὰπὶ οἱ 
ΡῈ οδεἴχαςη ἀἰς ρογτιβιι, ἐχεσίιοῃ- ἐεπερον μι ἀεθν 
ἀϊδ ὩΛΕΓΙΝ » πἀϊβολη ἐς. Ὠλιιδλιις κλης, 'ϑηις ἀπε μ 
ΡῬΓΟυίι5 οσοαρατὶ ξπογαηζ »᾿νύσας τὸ ςοδδϊα, υχὰ θέσι 
 Ῥόητο αυάουηαιις οροχίοθαῖν, ύε τὴ : 
(Ἀρίττατῖ!.» ἐπα πηοηταχη δὲ αἴας ἀο’ Ῥχρεδαβῆς ἘΠῚ 
ἐαβεταπονεμίτοατιδἰφαίδοια ΤῸ. ἀεσεροηίναν ἧς 
ὩΘΔΙ 5. (1 φυδς ἐπί ΠΠ  οἰτίας ςχ- ̓πλγοδιν 1 ; 
ἐγοςδδηῖ, δὲ ΜοτΗγ πη, Ῥττα- διὸ ὃς πεοίαπε 
τίσι ἀυοααςε ᾿ρίοσαπι Μιτυ]επαο-: βθρν τι α Ἰρϑρα. 
ταπι Πα άληι » φυΐδιις ργσρτοῦ ἔὰ- ουαῖ, ἢ 
διθμοηα ρα ἤσιπι οἵας οπὶ Α-  ΞΠ ΠΠν 
τιοπἰςη Πὰς Ποίριτίιπι» ἴῃ ἀἰο 
δά τος ἀεταϊεγαμῃτ, οπχηςο5 1 Πίος 
δά οοτημηρταηάιπυ Μέγ]επεπ 
ςορί» ἃς Μιϊγεμάος οπιηὶ ἀρρα" 
γάτα ὰ ἀοξςοπειη ἐρέδιαγο» » - 

“πτ ρ Οος ζιΐ 56». 
πογὶς μαδεδαης. 
ς «14 ϑωύωπῳ, 

ΝΙΠ αυῖς οοςυρᾶ-, 
δος ζκεί, Ῥγαυο, 

οοδα πος Βαοάίαιςο, "ἢ σορπα- 
τἰς εογᾷ πη» ἀπλ  ΠΈΓΙ5: δ) “ΠΙΠ ος- 
σςιρατέπς Αἰποηϊεηίος., 1 οἴδαιμι 
ται Πξὸς.  Αὐβοπιομίος (ντ 4 ηἰοε. 
δ γλοῦθο ἴΔπὶ νΟΧαΥοηταγ,» ὃς δ6]- 
10; ὁό τις Δοεγτίπιο : ργατογθα ἐχὶ- 
{Ππλαγςητ πιαρι προτὶ οὔϊε »,1.6- 
{διμι οί] τοηζαγε » ὃ. πδιιο5 ἣα- 
θεῆτος ἃ οογίας ἰηϊορεϑ ψιμνὴς, 
0 ασςερογιπς δῦ ἰμἰεῖο ἀοϊατίο: 
ΠΕΠ.» ὁ (ἐᾷ Ἰρίος ἀςίογοητοϑ πιλίοτὶ ῬΙυς ετγιδιιεπτοα 
εχ ράιτότεάγῥυςθαητ, φαὸά νἱάο- ἥ μλε δὰ νοτα, 
Ἰίςος {1 νογὰ οἵδ βοιίοης, Ατροις εἴν εὐ. ὥμαπν, 
44 πα 1Π|ὰς Ἰορατίοης 

“14 θελδηνης 

το ΑΔ Ὑ τηνε πο ιθνϑερ ἀνεῖναι 
δὰ τὸ διαἐλυϑίῶαι. 2» Καὶ ζὐτίω ὃ 
᾿δ τόξοισιν Ἰοὐχ ὡς ἄλχίω αὐνδἧ πεποιημέ- 
γῶν ἀἰπόστισιν " αἰ»α τὸ ἱαυτίω αὐτὶ τῷ ἐν ἢ 
ἥρύ τω τῷ χεόγῳ τίϑέκ. 1 Ῥρότερον ἢ 
δηενοφαῦτο Ἰρὶν ἀηρέσιϑθίωαι.δηπφέρει 

ἐκ πὶ αἰαϊκᾳ ϑίγτες, ἡσσιν γὺ ἐκ πολλοῦ 

ἢ" σέκπλωται ζῖς πύλεμοίοις εν, χ᾿ Καὶ ἃ 

᾿ αἰαίκα ζουσιν εἰς τίωὐ μιτυλίωόϊῳ οἰκῆ:- 

υλόιϑμοι ἀποτὴν αι ,οἰλλὰ νεῦ μή πω {- 
Τρεστώϑέντες ἐἰπέφησειν. κ᾿ Τῶν τε ὸῤ 
λιμδύων οἱ προς δὲ χότϑωρι πολεμίοις κτ' 
ϑαλαήαν ἰδυροτέροις αὐτῶν, χῶμα ἔ ἴχοαυ 

δ) Ὅϊς κύμασι Δ λα ἥ ὑγ5 ὅπως δυ-- 

μιεἴαπεμπόρδμοι ἦσαν] καὶ ἃ μετεπήαποντο. ΕΙ Ι 
 Αὐηῖὸ διάφοροι] (ἧς μπυλίωαίοις. }" ϑέα 
γ᾿ Μιώυταὶ γίγνονται ] τὸ μέρυυταὶ γί-- ἢ ὁ 
γιονταιγῷ [ σείσιν συντά κτέον ἵνα, καὶ τοιϑ- [ς΄ 

'πῦ, σιισιασαΐτων ( δὴ λογότι φεὺς αἰλλή-- ᾿ 

λοις) δ᾽ πυλιδα; μία «είσες ἐμ ώσσεν αὐ- 
πω ὑπόσασιν Οἷς ἐϑίωαίοις. ξ Ες 
πίῳ μιχυλίηνίω βίᾳ ἄκοντας ζκ Ἀεσβίοις 

γρωπ ας 

᾿πδῖς. πελύόπογγησίοις δηλονόπο. 
τὰ ξαυῥίκεξην ἢ τὴς λέσβον εἰς τίῳ φον- 

͵ 

ἯΙ 

μ ἶ 
κ᾿ 

᾿ 



ΒΈΚ ΤΕ ταν 5. ᾿ γγς 
ἀρτοποζζοῦς τὰ ςοηξε- Α καταρλαίῷ, ἐζξουλονη». χοὶ πὲριαοιόιν ὀΐξα.- 
ἘΠῚ μος παμοσυδε [οι πιο εκ, επεραίχονταναῦς μ᾿ ὄωην .- 
τὼ γε Ῥεϊορόποίαπ; οδἰγότ, ἴῃ ἐχ- ἢ αἴ ᾿ ἥ 

Ῥοάϊτο ἐγαητ, (αὉ ΟἸείρρίάς Ῥιηΐα Εἰ πελοπόνησον «χϑρεσκδυασμέναι - πὸκ 
ἕω εχ τίσις ἀπιοίδιις ργίπιο. Ἀτ- Κλείσισιδυης δὲ ὁ Δάνίού, τοέτος αὐηός ἐ- 

᾿μαμπείατι πη ἐΠἱ ΠῚ οἷς ογατοβατασαην «ρα τήγή. ἐσηγ[έλιϑη ὙΡ ἀραῖς ὐρΧ ἢ 

Αροϊ]ηὶς Μαϊοςητῖς ξείσιπν ἐχῖγα ὅδ ὠνος μα λόρντος ἔξω τῆς πόλεως ορ- : 

τ ἐπὶ» αῃοά οπγηὶ Μιιγίεμαο- Ν “ὐλ δε 

ταπὶ ἐτοσαξτια ςοἰοδτατετατοίρέπι- τὴ, οὖ ἣ πϑωδημεὶ μιτυλζυαῦοι ἑορτα- 
4ις οἵα γε τοροητίηο αάπεητα ζοισι, χαὶ ἐλπίδα, δῇ ἐπερϑένζᾳς Ἔγτιπε- 

φἀοτίγοπτυτ. Οὸά ἢ σοηδϑτιις Ῥτο- σεῖν ἀφνω" “χὰ νὰ “ϑὺ ξυ μὴ ἡ πεῖρφς : οἱ 

, ᾿φοάετοῖ» γοόξὲ γος [8 βαδεγοῦ μι παὶ- δ μὴ αὐτου έως ἐνῶ ὐϑλιρ ὯΝ 

ὩΣ “ἢμ5, ΜΙΓΣ]επαὶς οἀϊσοίεης ντ πᾶς ἀρρατο μουριυ; Εν ; 

ἀνῇ ἴοβ. τιδάογοητ, πλιζος ἀοπιο γοη- Β ϑέθδεραη, χαῚ τείχικαϑελῷν μαδρῳθομρεν 

ἑῷ ᾿ἴαῦ, ποη οδτεγηρεγαητίθας δεῖ- γνὼν δὲ, πολεμεῖν. ἢ χρὴ αἱ μϑμ νῆες ὠχοντο. 
μον ἜΡΙΝ μι πος αυ!άςπα Ὁ δὲ δι" μεὐτυλευαήων δα τειηρᾷς, δὴ 
Ῥτοξοξία ἔπητ. [εσοηλ Δυτο ΠῚ {{Ἰ- δι ᾧ 

χοπηο5. ΜΙΌΣ]ομαόογαπη ΔΟΧΙ γος» ἔτυχον. ξομλι ἤν σφαξ᾽ χ δ᾽ ξυρε 
υα εχ ἔχ ἀεῖς τὰπο Δάογδῃτ » τος ᾿ ψμᾷλεκθν πᾶ 69 σαι, θυ τίος ̓Φῷ αἰϑέευαϊ αι, 
τεπῖσ πῆς » δὲ νἹΓ αὶ ἴῃ οἷς οὐαπῖ, χαὶ ὯΝ αἰδρας ἐξ αὐτῶν ἐς Φυλαχὴν ἐ- 

ἴῃ ἐν πυΐ τῳ αὐπκδι. ΝΝ νος ἐᾷ ποιήσδρτο. τοῖς δὲ μιτυλξωυαϊοις αὐὴρ οὖχ, 
τα  ΑΙΠΘΏ15 Ῥχγοζεέζις 1Π Επ- » ᾿ γι πο. ὡς ποις “ 

θααιη , ἴσας {Π᾿ππις τοΥγο!Γ! {τ|- μ᾿ αἰϑίωυαὖ, ϑψ ας τ βἰβοιαὶ ̓ Ὁ: πεζῇ 
ὶ )αισον ἐλθών, ὁλκαδὸς αἰαγϑυδρης 

Ἰθπτυχωὺ,᾿" πλῳ ὁ γρησοίυδρορ,' κα ἡ "τραταϊοᾷ 

Ο ἐκ ἣμ ἀϑηνων ἐς μιτυλζώξυ ἀφικόνδρος, 
ἀγίέλλφ΄ (δ) ὁχίπλοιω οἱ δὲ ὅτε ἐς τ μα- 
λφενται ἀξῆλϑον, ἀπ ἀδα Φ τεϊχῶν"ἡ λι- 

ποῦς αυπη Οογαίζουι Ρεγαςπ τοι, 
παόλας [01 οπογαγίατι πλαΐπλ » [Ὸ- 
-ραπάλ πδυϊρατίοῃς νία5., τ ἄπο 
ααὰμῃ Ατβοηὶς ἀπςοῆϊς,, Μίῃϊς- 
Ὥσῃ ἀείατιις,, παποίανις εἰς Πδυο5 
πίε Αἰβοπίαλῆμσπι νεπῖτο, [ΠῚ 
πόαας δά Μαϊοομέομ. ἐχίογιηῖ, οοδύων «ξὶ τὰ ὐμιτέλεςα Φ οριξ άμϑροι, ταν γωμπία 

ἕ ὃς οαζεγα πηιγοχαῃι ἀτῆϊς Ῥοῖ- λόυτα 
ἐφυλφοσον. ἢ ἡ οἱ ἑ αἰϑηναίοι εἰ πολλῷ ὕςερον 

᾿κατασλδύσομτες, "ὡς ἑωρων," ἀπήγίφλαν 

-»ϑὲ οἱ ςφρωτην»!" τὸ ἐπεσαλρδῥα, δέκ ἐσ: 
ἀχϑυόγττων δὲ μ' μιτυλξαίων, ἐς πολεμῶν 

᾿ ! ᾿ 9. νὰ ἥ ᾿ . Ἃ 

ἔκ) ΑΥΝῸ ἀϊξητίθυς ἀϊδτο» Ἀἀριιρηᾶπι (εἴης ἄραι τ “δρι δὶ (υμβαυλι- 
᾿ς γαμητ, Ορρίἀληὶ ἱπυραγατὶ ὃς ὃ 2101» Ὁ ὀξαίφνης αἰαίκα «ϑόντες πολεμεῖν, 

τεροπτίπο. ςοαδιὶ ρῃιρμπαζο » ργο- Ὁ. ἐκπλοιώω «δὲ νὰ ἐποιήσδρτο μιεων ὡς 
διοῖι. (ἀπε πιδυΐδαϑ ΔἸ αυσηταϊιηει -Ὠὶ γαυμαχίᾳ, ὀλίρον. αὐ τῷ λιμϑύος" 
ηΐς βοιταπὶ ταπαιππ) δά ργα- 
απ : ἀείπάς τπίοθοηῖς. Ατῆς- μρ χοᾶ τριταδιωρθεντες μος δι ἀϑυδὰ 
“αἰεηπαπα οἰαίς ξιρίοπτος» ἰῃ εο]- ."(ὦ" λθλϑές ἤδη «ὐξϑσεφέρον τοῖς ὦ ὁ ὰ 

. Ἰοαιίαπι ἀπσάην νεμοίμπης » γο- φρῖς, βιυλόμλμοβὲ γαὃς αΐδανίκα, 6 
᾿ Ἰξτοο, ΣΙ υτν τυμαη “δυυαννη», ὁμολογία, ὅ.. Ὀλπφκεῖ: υΣστο-: 
“ Ρο ΕΓ 5» ἘΠΕ ΤΙ ΡΙΟ ὍΔι168 ἐἸΠηϊτ- 
πὸ Ἰάψις Ατβοηίςηίος ἄμςες δά- πίμψαεϑαι. καὶ Φ φρουτηγϑὶ ἡ αἿ ἀϑ- 

γαίων ἀπεδέξανν», χοὴ ἀὐρὶ φοξούμδμοι μη 
εχ ὑκαυοὶ ὥσι λέσξῳ πασγ: πολεμεῖ. 

ΙΝ ται» ν θὲ (οπλίττα ογδητ,αγοίςηι- 
: αβακὴν τς τες αι αβι ἐροζαητο ες [τὰ πλιη- 

ἴο ῬὸΙἘ Ατβοηίοηίος. απιτ ἀρρὰι- 
᾿Ἰἤξης, νἱἀἤέμταμς μας, ἀεπυη- 
οἰ τίαῆς ἀϊιοςς πιαιιάατα : {1Π|5 πο αιι- 

ἅτ, δζ ρῇ τἰπηῶτος, Ὡς ΠοῺ ἔλτίς 
"ἀβοηιρά οπηηῷ! ἐἰθνλδι ἀορεἸαιάλ. 

» ὁ Ν λΌΣ ἢ ᾿ ᾿ χδὶ ὅν ᾿ : 3 

«ἁ, : ( 7 
ἂ» ΕῪ - Ὑ ἮΙ 

»χὸ υδ 

αἱ μωὴ δὲ Ὑ τλαῦμα καλῆται αἕαν-- εἰ 
μετα τα Αλάς ̓ Αλλ εἰ μϑβ δώσουσι 

εἰ δ κατ: γίεας. Ο νοῦς οὕτω καὶ 
, πὸ ἐλπιζόωϑμον, καὶ τῇ πείρᾳ αὐτῇ 

τας ἐλάζωσιγ αὐτ ἔξω, καλώς αὗ ἔξαι 

δ Παρὰ σφαξ] Ὁιᾷ α ϑίωαἤοις. εἰ Κα- 
“ἀπ ξυμμαχικὸν ] δὰ τίωὶ ξυμμαγίαν. 

ζ΄ Ἐπὶ Ἄραιρον 1 γεραιφὸς, ἀκρωτήριον 
ὠδϑίας ; ἔχον λδύα. ἡ Πλῴ χεὴ- 
φἀυδρὸς Δ) ; ἀρ πλοία. 5. αὶ τει- 
ταῖος] δ᾿ ἡμερῶν ὐΣ ον “, Τὸν ὅρῃ-- 

πλοιω Ὑ] ϑειθαίων. Καὶ οἱ ἀ-- " 

ϑίωαϊοι αν μιοχας ἀτατὶ 3 ἢ ἀϑιωαίων, 

Ἰ Οἰμηρος, Οὐ δὲ δύο σκόπελοι ,ὁ οδῥ οὐ δόρὴ 

γὸν αἰμφὶς ἱκαύει. λ' -Ὡς ἑώρων } ὡς 
ἔγνωσαν ὅτι ἔμαιϑον τὸν ὅθήπλοιω ᾧ φροε- 
φυλάξαντ οἱ ματολίωυαῖοι. Ἂ' Απήγ- 
γάλαν ὃν 7 Οἷς μιτυλίωυαίοιςο" “γ Ταὶ 
ἐπερωλ δύα 0 φερεταχθέντα. ξ᾿ Ομο" 
λογίᾳ ζμν}.] σιωυϑήκῃ ζινὶ φιλὰνϑρώπῳ: 
ἔγιοι δὲ, δρηεικαῖς ἀνωρεπεῖ. Σ 

Ῥ' 1, - 



1γδ 

ᾧὲὶ ἀϑίωας (Ὁ μιτυλέευαῖοι, δ Μ' τε Ὁ} .- 
(ᾳλλόντων ἕνα, ὡμκετέμελεν ἤδη, ὦ ἄλλοις, 
εἴπως πείσφαν " Τὶ ναῦς ἀπελϑεῖν, ὡς 
σφεων δι εἰὲν νεώτεροι τὼν. ον τούτῳ ὃ ἐ- 

ποςέλλουσι κα ἐς τίου λακεδαίμονα ρέσξᾳς 
τϑούρᾳ,λαϑέντες "ἡ ἊΨ αἰϑίωυαιων γαυτικὸν, 

οἵ ὡρμοιωυ οὺ τῇ μαλέα, ἀσδϑς βορέαν Ὁ 

πολέως. οὐ ὟΣ ἐλχέφευον οἷς Ἔσο ΝΜ ἶϑη- 

ναίων «πολ χωρήσῳν. καὶ (ὦ) κϑὺ, ἐς τίωὺ λα- 
κεδιαίμονα, ζαλαγπώρως “[« ὅ' πελοίηρες 

χϑρκίαϑέντες, ἀΐοις ἔπορφδυον ὅπως Ὧις 
βονοφα, ἥξ4. (ὦ σγ ἐκ ἢ! ἀϑηναῖ ὠρέσξᾳς, 
ὡς συϊτὲν ἦλθον πορράξαντες, ἐς πόλεμον 

κοιϑέσαιντο (ὦ) μιτυλζωυαοι, καὶ καὶ ἄλλαι 

λέσζος, πλζω μηϑυμνης.οὔγοι 5 ζοῖς αἰϑη-- 
γαίοις ἐφεξοηϑήχεσθμ, χαὶ ἰμίξολοι, χαὶ λύ- 

βίοι, ἡ Ὃ ἄδλων ὀλίγ ἐμὲς ξυμμαΐχων. 

χαὶ ἔξοδον μϑρ τίνα πὸρυδὺμεὶ ἐποιησθρτο οἱ 

-μιτυλζωαῖοι," ἐχὶ Ὁ ἢ ἀθνναιων φρατόπε- 

δὸγ ἃ μάχη ἐλμεν», ὦ ἡ Οὐκ ἔλαοσον ἔχοὺ- ς 

τες αἱ μιτυλξευαῆοι 'ὅτε ἐπηυλίσομτο, ὅτε 

εὔχίξευσθμ σφίσιν ἀΐφίς, ὁ δλλ᾽ αὐεγώρῃ- 

σὸρμ" ἔπειτα (Ὁ μ»ϑὺ ἡσυγχάξον, οὐκ, πελο-- 

ποννήσου καὶ μετ᾽ ἄλλης προ δοισκϑυῆς, [βοὺ-- 

λόνϑροι, εἰ “τσ 9 ἡ μοιτό τι,χίνδυωυ δύφν." ζῷὴ 

ὁ ἀδοῖς Μελέας λακδὼ ᾿αἰφικψᾧ ται, ταὶ 
Ἐρμ(φγωϊδας ϑηξαῦος,, οἱ πσορωπεςα λὴ- 

σὸρμ νϑμ τῆς δὀἰποςάσεως͵ Φϑαίσωι δὲ οὐ δὺ- 
νάρϑμοι (ὃ) “Ψ ἀϑίωυαιων ἐχίπλοιω, χρύ-- 
φα μεΐᾳ τίω μαχέω ὕςερον ἐςσελεοισι 
τοζηρ4: χαὶ “ϑρήνοιω πέμπει το ήρη ἀλ- 

λζω , χαὶ ωρέσξᾷς (ἴθ᾽ ἑαυτῶν" χοὴ ἐκπεμ- 

ποισιν, (Ὁ) αἀἰϑίωυαῆοί πολὺ ξχιῤῥωοϑέντες 
δὰ πίω) ΟἿ μιτυλέωαίων ἡσυχίαν, ξυμ- 
“μοΐχοις τε πϑοσεκα λοίου "οἱ πολὺ θοἷσ- 

σον τηρῆσομ, ὁρώντες᾽" φυῤνν ἰουρόν Οἰπὸ 
ν᾽ λεσξίων" χαὴ «ἰξτορμεισείνϑροι Ὁ δὲς 

νότον τὴς πόλεως", ἐτείχεισὸν φςραόπεδαὰ; 
δύο ἑκατέρωθεν τῆς πόλεως, "ὼ τοις ἐφόρ- 
μοὺς ἐπ᾽ ἀμφοτέροις ζοῖς λιμέσιν ἐποιοιωῦτο, 

ΤῊΝ ΞΘ 5: Μη 5 
χὴ αὐακοω: δοὶ ποιησείμϑμοι, ππξμιτοισιν ἐξ Α, Ἑλδες ἱπάυιοις. πίττα ας Ατμποη δὶ 

Μιιυϊεπ αὶ σαπι 1105» ταπῇ νοτὸ γ- 
ΠΌΠῚΟΧ ἰἰς αὶ ἀΔοταϊεσγαης ᾿η ἀἰςἰᾷ; 
4αεπὶ ἰάτη ἔλϑεὶ ρατηίτεβαι: ἢ βοστὲ 
Ρογυλάσαπτντ πᾶπες ἂδ ἱρῆς Δ 0- 
σεάλητ » τα ]ιαπα ἢ} τογᾶ πο- 
ὉΔΓῸ ΠῚ ΠΟ τατῖδ., Ετίπτογεα Ἰορὰ- 
τὸ5 Πυο 416 ΟΠΊ τυίγοπηὶ 1 ἀοοάα- 
τϑοη δ Ὠλϊτζαπς οἶαπα Ατβοπίοη ἢ 
οἰαἤς, χυα δά δορεςητ Δ ]οτὴ ντ- 

᾿Βὶς ραγτοη» ἰῃ Μα]οὰ Ππατίοποπι μα 
Ῥοθας. Νοα οπἰτη βἀεπὶ Βαδεδδητ 
ἰὶς πα: ἂν Αἰβεπιοπῆθι " οἴοζε- 

Β᾽ δαπτυγιΆταις Ἠὶ φαϊ ἀξ ]ςρατὶ ἀίρεγ 
τίπλα παι ρατίοπε νῇ ἴῃ ροαρο,ἄς- 
ἰχτὶ 1 αοεδα πιο εγη; ἀρόθαητ οἴΠὶ 
{Πὶς ν τα! α!4 γεμίγεῦ δυχ!!!, δὶ 
“νογὸ 4}}} Ἰορατί Ατβεηὶς τς Ἰπἔσδια 
τοάιυγαητν δᾶ δε ]απ {8 ἀοοίηρσε- 
θαηι ὃς Μιιγ]ςηαὶ,, ὃς οατεία 1 6- 
(005, Ῥτατοῦ Μοαμγπιπαπι. πᾶπι 
δας Αἰπεηίεπῆριις ἔλιιεθας., ἃ 

} γον 
Ταλθτῖν δὲ δου] » δ ὉΧ Δ] 1ἰς ἐπίτι- 
1ὶς αἰαααπταίαμι (Ο οἰοχά. τ φάσπι 
ἐγαρτομ ἐπα Ζυδη ἀλη τοῖς Ρὸ- 
Ρα] ἸΏ οαὐτα Ατβεπιἐηἤμηι ἔξ" - 
(τητ, σοσητα Πάσας ρα ρηα πο ἰη- 
ξεγίοτος {ΠΠ| Οχτ Π τ, ταχήςῃ σο- 
τοι πη; αυδά ΠΡηρῆς Βάξποι 
Βαδογεητ δὶ ρεγποθαγε πο Δι. 
Ας ἀοίηςορς φαϊοιογαηῖ, νοΙ ητε5, 
δαί !ά εχ Ῥεϊορόπποίο δζ εχ ἃ[ἴο 
ἀρραύατα Ῥγουοηΐζοῖ,, Ρεχςα] τ 
ἔλοεις. Ἑτοπίῆι {πρεγαοπόγαι 
Μείοας Ἰάσοπ δ Ἠογπιοη ας 
ὙΒεέθαπαβ: πα 1Π1 χα! άεπι δηΐς 
᾿ἀοϑοπεπι, ἐς χαὶ αἀπεητάπη, 
Ατβοηίοπῆσπι ργχαεστεζε ἀστα 

ΡυρΠαν» οαποί]απι ἐγίγοπηι δάὰε- 
δὶ (πὸ, Βοιταηδς γέ ξοιπιἃ- 
[Δ πὶ τείγοπιθηι σαπτ ἰρατὶς πιϊέ-: 
τούοητν Ῥσόουῦς δὲ πη της, Ἡοτίιπι 
ααΐοτς διδῆ απίπηο ΑἸβεπί πος, 
"ἀσςογπητίοοίος τς ααΐ ΠΙΒΠ] τοδο- 
τὰς νἱάοητες εἴϊτο ἀρ Ταδίος » 9- 
᾿Ογὰς ἀβιιοπίητ ) δ αἰγοιιπάλίο δᾶ ςε ο, 
Δι Έγά πὶ ντθὶς ράγτο πὰ ἐΧογοίει, 
δίπα δἰπολτάμς ἔτας οαἰξγα ταιι-᾿ 
ΤῸ οἰπριιηζ» ὃς ἴῃ ντζοαις ροΥ- 

τ΄ τὰ ἸΠρΤοαπι παῖδες πηαπίαπι, ς 

να τὰν ΑΛ τ αιν 

“ «11ὲπῆε ἐἰρδδλσο 
»ἢ θεδιαν μα 
ΤΩΣ ἴ-- 

σηνεζίάε ΝΣ 

ἢ 

ὁ 81 εχ Ῥεϊοροπῶ, 
πείο αἰ υ!ἀ ἰηΐα-, 
Ρεγ δάυεηίτες αναι 
αεἰξ,ν πὰ στη οτ 
τοῖο ἀρράγατι ρο-- 
μδὰ; παρνδτ “ 
2 54 «αἰεαν [νδϑν 
τε. 

.Ὁ πεάιπηεηεν βοίξξα, σοτα πα ἰατας 

ς Δεδεηϊξίας νες 
τὸ πηυΐτυπι σοησς 
Βεπιατὶ οὉ Μιγο, 
Ἰευσογιπν αυΐο-, 

Ὁ ον 
τεῖὶ (λφηδαὶ εἤΐος 
μὰ “ἢ ἐάεγε 

α Ταὶ ναῦς ἀπελϑεῖν "τὴς μιτυλζωῃς δὴ 
λονότί, ᾽ Ἐν Τὴ μαλέᾳ Ἱμαλέαχάκχρω -- 
γήφαον λέσβου.. γ Καὶ καὶ ἄλλη λέσβος 
κα ϑύσουο εἰς μάχην δηλονότι. δ᾽ Ἐπὶ 
τὸ δλ᾽ ἀ ϑίωαξων φρατόπεδον Ἰτὶ ὁρμοιῦ ἐν 
ἢ, μαλέᾳ, ε Οὐτεἐπηυλίσαντο]έπαυ- 

λί σαδι ὅ6) τὸ πλησίον Δῇ πολεμίων γυκτὶς ἢ 
αὐλίσαϑαι » καϑυφῥρτεροαύτων αὐτῶν.. 
ζ Αν αἰξχώρῃσει 1 εἰς τίω πόλιν δος. 
λόγότι, π᾿ Βουλόμδμοι, εἰ φεοςπμοιτό } δὲ 
Φ, κινδαωδύειν 1 πὶ «ξῆς, βουλόιϑμοι; εἰ΄ 
φρεγίβοιτό τι καὶ ἐκ πελοπογγήσου, ματὶ | δος. 

ἐσιβῥωοϑέντες πολὺ ἢ 
τὰῤ αὐτὸς Ἰοῖς μιτυλίωυαζοις. ὁ 

νυ ἰφωρὸν ] οὐδεμίαν ᾿βοήξ κ, Καὶ ζ ἐφόροις Ἵπεὶ ναυπκαν ἐφύς, 
ἐωρῶν βοῆϑιων, 

- 
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Ρτο δίεο Μιενίεμαίς νέα πιατῖς. Δ ὁ χαὴ 

172} 
τῆς μϑ οι λοίοσης εἶργον μυλ ,οἤοϑαὶ 

ἸΝ σα οἄτοτα ἕοῦγα ορρί ἀδῃ!» 4]11- 
πε 1(δ 11» φαΐ ἴλην δυχί !ο γο- 
ποληῖ», Ροτεδαπτῦγ » ποπ πια]- 
ται Αἰπερι ηῇριις οἰγοιπῃ οςαίεγα 
τεπεπτθας, ααππὶ Μαϊεὰα βοτῖις 

“ (ὐπιπιελίαϑ. οἷς ὃς ἡδυίαπ| Ππατίο ὃς ὁ Πογοδζις 
εἴπει. Ατᾳις ἱτα αά Μίκγ]οποι Βεἰ- 
Ἰαπῇ ροχοθαταγ. 4 Ρεῦ Ἰάεπι ἢιι- 

᾿τἴμπ5 αἰξατὶς τοπηραδ Ατῃεηπίςηίος ἴα 

Π 

ὙΑΉΤΟΣ Ῥεϊοροπποίϊα τχἰρίητα μαιιοϑ ῃγὲ-. 
(γαπξ.» ἄπος Αἰορίο ῬΒογηηίο- 

ς εἷς Αἰϊο : ̓Ἰα ΠῚ αὐ ΑΙ σαγηαηῖθας δ]1- 
Ν ὲ ἀπεπι ΠῚ νεῖ δ] πὶ ν εἰ σςοπίλη- 
ἌΡΗΝ ,, βυϊπειῃχ ῬΒογπλέοἷβ πλΐταὶ ΡΓῸ 
π ἄχος. Ηὶς ῃαυΐδις Αἰορίις ρύο- 

ξεᾶας, πχατίτί πα Τιαςοηΐσα ἰοτα 
ἀϊηραίς : ἀςξίης εἄταπι ρἰεγίαας 
ἀοτλμῖαι το Πα Π5 » ἱρίς σατὰ ἀϊιο- 
ἀεοῖὶπλ ΝΝαυραΐδζαπι (ς σοπταϊίτ, 
Ροί ας , εἰιοσᾶῖο οπγοὶ Ασαι- 
ἈΔΏΘΠΩ ΡΟΡυΪΟ » ἱπταϊ τ αγπια ΟΕ- 
εἰλάϊς., Αςβείοαπι πδυΐδιις ἰη- 

εἰ οόξας » Ρεάοίετί ἐχοζοίτι. γορίο- 
Πεπ Ρορυΐλητο. δεἀ ααπι ΠΟΙ 5 
ΠΟ ςοηοοάογος , ἀϊπλῆο ρεάϊτα- 
τιι» ἱρίς ἴῃ 1ιοιςα φίλη πασίρδιῖτς: 
εἐρτεάίαις τπ Νογίσιαι» ἄμπι {ὲ 

᾿ Γοοῖρίτ» αν ποπηίηῖθαϑ ἰοςὶ πλὰ- 
τὸ ΠΡῚ διιχ! Πδηείθας » ραυάίηιις 

᾿ ΠΟΏΠ1]}15 ργα ἢ ἀἸΑΥ115» σα πὶ ἜΧοΥ- 
ἐν Ῥοβεέηυς Α- οἰτιῖς ρατῦς ἰπτεγίςόξας οἵ. ἢ Ροίζεα 
Πρ μος ἘΣΡῊ σπῖς» απαα ῥβοίθεδως “μέξογία .«. ἘΧ 

᾿ὥπξν κά θεγϑαρε, ἔοοάοχο τοςορτίς πχοΐταϊς Δδίογιητ. 
τηρσηνς ἕστο Μαγ]εμαι" λατοπι ἰερατί, 4] ρτί- 
Ἱπαυεῖτα ρακετο. ΠῚᾶ σα πὶ ΠΔαὶΪ πα Π βαογᾶτ, αιιοπι- 
Ῥετίτοσ γεςορετῦς. αἀτηοάπην Ἰρῆς [ἀοοάἀα που! 

ἀϊχογαης γε δά ΟἸγιηρίαπι δάς- 
(ξητ, φιὸ ςατεῦί σαοθας (οςἹ εἰς 
Δαάϊτὶς σομίπἰταγεπτ., δά ΟἸγπι- 

οο ΟἸγαιρίας ἔοίζαπη ἤερατ, θο- 
τίοο ἈΠοάϊο ἱτεγαι νἹοτε. Ατ- 
ας νι ἸΟ!επ ἰδ σεἰεγατίς ἴῃ 
ςοἸοααίαπι νεμταπι οἱ » ἴτὰ νού- 
δα ἐεοογιηῖ» 5.Θ 1 ΜΥ 5 4] 4611» 

Ρίαπι ργαϊτὸ ἔποσαπτ. Ὅσο ἱπἰο-, 

ὕες μετυλέευαίοις » τῆς δὲ γῆς τῆς μϑρ ἀλ- 
ης ἐκρ οὕτοιου (() μοτυλίωναῆοι, ἢ (Ὁ ἀϊλλοὶ 
λέσξιοι, " παοσζεξονϑηχότες ἠδὴ. Ὁ δ αὐθὶ 

“πὶ φρατόπεδου [Ὁ πολὺ κατεῖχον Φ 

ἰϑίευαγοι, ναύςαθμον δὲ μᾶλλον" κώ ἀὐζῖς. 

“πλοίων χαὶ ἀἰγϑοφς ἡ μαλέα. χαὶ ζᾳ μϑὺ 

«ἰδὲ μωτυλίωυϊω δύτως ἐπολεμεῖτο.. 

4 Κατα δὲ (ὼ αὐτὸν “θόνον δ πα ϑέροὲς 

Οὐυτου͵ ἀϑίωαϊοι. ὃ χαὶ" ἐς πελοπόννυσον 
Β γαῦς ὠπέςφλαν ποιάκογτα,, χαὴ Ασωπιον 

τὸν Φορμίωνος φρωτηοϑν "χελϑυσὰμ των ὡ- 

καρναϊὼν Μ᾽ Φορμίωνος τίναὶ στρίσι πέμι-- 
«αι ἡ εἱὸν ἢ ξυγίενῆ,ὐβχοντα. πὐραπλέ- 

ὥσαι αἱ νῆες τὴς λαικωνικῆς᾽ τὰ ἐχιϑιιλάσ- 

σια, χωρία ἐπορϑησὸν. ἔπειτα ζᾷς μϑὺ 

πλείοις Σ'ποπέμίπει ΟΜ γεων πάλιν" ἐπ᾽ 
οἴκου ὁ Ασωπιος, αὐτὸς σγ ἔχων δωδεχᾳ. 

ἀφικνζται ἐς ναυπακτον' χρὴ ὕξερον ἀκαρ-- 

ναῦας΄ αἰαςφήσας πὸρδυμεὶ, ςρωτεὺυφ ἐπ᾽ 

Ὁ οἰγιαδιας" χαὴ ταῖς τε γαεσί χτ" τὸν ἐἰχελῶον 

ἔπλόδυσε, καὶ ὁ χτ' γώ φρατὸς ἐδυύίου τέο 
εχώρφιν. " ὡς σὴ δῦ πδϑσεγώρφεον,, τὸν 
οὔϑρ πεζὸν ἀφίνσιν, αὐτὸς δὲ πλδύσας ἐς 

λϑυχαίδου, χαὶ δἰ πόξασιν ἐς νήρακον ποιησεί- 

ερϑνος, αἰαχωρε ] σφϑείρεται,αὖτός τε 

χαὶ τὴς ςρατία ὧι μέρος, κἰπσὸ μ΄ αὐηθθαν 
τε ξυμξοηδησόρτων, ᾧ φρουρῶν τίνων ὀλί- 

γῶν. χαὶ ὑφερον αἰ πσυατοιδὸις ἵοες νεκροὺς 

Οἀἰποτιλδύσθρτες (ὦ ἀϊϑίουαῖοι πα ΟΜ 
θ᾿ λβυκα δίων ἐχομίσορμτο. (ὦ δὲ Ὠπ δδα- 

τῆς νεῶς ἀκ πεμῷϑεντες μιτυλζωωαιων 

φρέσξάς,“ ὡς ἀύθῖς οἱ λακεδαιμόνιοι εἶπον 
ὀλυμπίαζε ῖδῴναι, ὅπως ἢ οἱ ἄλλοι ξύμ.- 

μμαῖηϑι εἰκόσθρυτες βελδυσωνται,ἀφικφοιῶ- 

ται ἐς πίω ὀλυμπίαν. ἑω ὃ ὀλυμπιαὲ ἢ 
Δωρλάς ῥόδιος ζοδιθύτερον «ἰγίκα. ὦ ὯΦ 

ν᾽ λ ς ᾽ δ᾽ Ι Ἣ ΩΡ πίω ἑορτίως χα τέφησθμ ἐς λόγϑες, εἶπον ζιαδε, ΤΟ ΜῈΝ καϑεζως Ὅς 

ἃ Καὶ τῆς μδῥ γα λάσης εἶργον μυὴ χρῆ- 
αὐτὶ τῷ ὥςτε μὴ χοῦ ϑω.ἔνιοι δὲ τίω' 

πο υυλο οἰμή μὴ ρα τὶ δ ληόμε. 
τον ,ζοιοῦτον ὅϑι, καὶ τῆς “δὺ ϑαλάοσης εἶρ- 

λον χρῆϑαι ὑριὰ μιτυλίωυαήοις, ὥρμδωω δὲ 
οἱ αϑί υαὔοι ἐπ᾿ ἀμφοτέροις Ὧϊς λεμιίσι 

δ) μιτυλίωαίων, ὥςτε μυὴ διωδα ὃς αὐπις 
ὀπλῆν. το δ ὅι τὶ μὴ χρῆιϑαι τ 3α- 
λώῆη. ὦ Προς εξοηϑηώτες Ἰσοὲς δοή-- 
3,αν δραμόντες. Ὑ Οὐ πολὺ Ἰμέρος γῆς 
δηλογόπ. δ᾽ Ην αὐπῖς γῆς ἀϑηναίοις, 

Ε 

ε Τοῦ ϑέροις δ )) τῷ ϑέροις. ζ Καὶ ἐς 
πελοπόννησον ] κὶ ἐς αἱ τὶ τῷ αἴδί. ἡ Τὰ 
δὅηιϑαλάσσια Ἰν" 52) αὐτὶ δὶ αὐδοί. Ὁ Ἐπ᾿ 
οἴκου ἐπ’ ἀϑίωας. , Ἀνατή σας] με-- 
πικίσας, ἐγείροις, καὶ κινήσας “ὧς ὀκία-- 

λών. κὶ Ὡς δ᾽ οὐ χδϑσεχώροωυ }69-- 

σήρχοντο οἱ οἰγιαδα!. λ Αναχωρων] 

ὑὐσοορέφων, μα΄ Ὡς αὐπῖς τοῖς πρέ- 

σβεσι. ν Μετὰ τίιὺ ἑορτίω μετὰ τὸ πα- 

ρελϑεῖν τὰ ὀλύμπιας. ξ Τὸ υὰ καϑε- 

σοὺς 1 διαιρξἶται αὶ δαρωγο ία αὖ ἡ κιφα-- 

λαΐοι ς᾽ τῴ δικαίῳ, ἀ]. ὅτι δικαίως αἰπέφη-- 

δ᾿ τῷ Διωατῳ,, ὅτι διωαταὰ ὐοφικα λοῦ-- 
αϑρ.ἐφϑαρμωδῥοι γὸῤεἰσι τῇ νόσῳ, ᾧ κ δια 

μὼς αὐνδῇῃ εἰς πολλαὶ δὲ ήρηται τῷ συμφέ-- 
ρόντι, ὅτι λισιτελ Εἰ δεεύα μεν κατα δὲξ αὐϑοη 
πόῤῥωθεν ἰούουσαν, ταὶ δἐπὸ δἰ συμμιά-- 

χῶν αϑίωαίοις αὐδατεινοιϑῥας “ροσό- 
δὸς δέωνα υϑμίω κωλῦσαι. 59} ὃ τελδυτῆς, 
εὐτὺ τῇ ἐναντίᾳ παροξυσχιὸς, καὶ αὐ δοίκλν»- 
σις» ποικίλως δυσωποῦσιι, Καϑέσως δὲ 

γόμιμονγτὸ ἔτος λέγ. 

γ᾿ «δὶ 
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ἣ ἕλλσι γδμώμον; ὦ ὁ αἰδρες Ἀαχεδαμμιόνιδι, Α νἱτ 1 ἀοοἀππιοη!οο!4:» ἣος χὲ- 

-» χαὶ ξύμραρρι» ἴσμεν. “πις 7)»: ἀφιςα- 

π᾿ κϑμοις ον τοῖς πολέμοις, χα , ξυριμια χίαν 

» τί φρὶ πολείποντας., Φ δεξαμϑιοι, 

Ν᾿ καθ᾽ ὅσον κϑὺ ὠφελοιῶται, “" 

Ἔ λϑισι" πες όχι, δὲ ἐῇ αφξεδῦτας. Ω 

" χείερις ῥρῥιοῦται.χαὶ Οὔκ. 
. ἄδυκος “ αὑτὴ καὶ αἰξιωσὶς ὅφίν, εἰ τόγρμεν 

διηήλοις ὧν ἐϑιαίνδμο ᾽ Ὁ, ἐφ᾽ 

θχρίνοιντο, σοι μϑμ τῇ γνώμη ὄντες 

"Ὁ δὐνοίᾳ, αἰτίπα λοι ὃ. τῇ ἢ πο δφισχθυῇ χα 

.» διιυάμει, «εὐφάσίς τι ὕλιφαὺς μνδειμία, 

86. ὑπλχοι τὴς δι΄σοςαίσεως" ὃ ἡμῖν τε ἡ αἰ35- 

. γαίας Ούρο ζω," μηδὲ τῷ χεΐδϑες δυξωμᾷν 
"4 εἰ εἰν τῇ εἰρίων χν, ΩΜΩΣ αὐτῶν, 
᾿ τοῖς Δλφοῖς ἀφιςαίμεϑο, "“ἰξὶ »ὐ τὸ ὡ- 

ἄλλως πε χαὶ 

» ξυμμαχίας δεύνϑμοι, «(ὧν λόχοις ποιισό- 
» μεθα" εἰδότες ὅτε φιλίων ἰδιώταις (βέξαιον 

ΕῚ πέντ φίλων, 

Ὶ 
αὶ. ὦ 

ΕΣ ὧγ' : 

» Καίου χαὶ τὐρετῆς φοσῦτον, 

ον’ 3) ,ὔ 

υ» γγγνομδρζωυ., οὔτε χϑινωγίαν 

3. συν, εἰ μιν ἡ μετ᾽ ὐρετῆς͵ δοχϑύσης ἐς ἀλ- ς 

" λήλοις γί 

., εἶεν. "οὖ γὺ τα Ὡς 

νε»ν»ν 

ἡμὲν 3 

-- "αταδουλωσή ἿἍ ἐλλύνων 

. λ᾽ ἐπ᾽ ἐλδυϑερωση ὐπὸ τῷ μυΐδου ζοις 

»ϑὺ " Ὡἰσὸ πὸ ἰσου ἡχριῶ- 

. το σε οϑυκος εἰπόμεεϑει θη δ᾽ δὲ ἑωραΐυϑυ 

-, ἕλλυσι. καὶ μέρα 

» ἀὐθυρ τίωῦ μδὺ τς μήδου “ἐ ἴ 
᾿ς τας, ἶτίω δὲ ΨΥ ἰξυμμια, χῶν κα ἐπα- 

τ Ἴϑνϑροις, Οὐ ἀδεῷς ἔτι ἥμϑι." ἀδεώατοι δὲ 

Ἂ ᾽} ᾿ ! 

ΟΙΥΤΟ , χρη Ταλλω ομμοιοτροτεοὶ 

ΝᾺ ἀοσον Ἢ τὴς γψώμιυς 
Ν « ᾿ δ, " ῃ 

. χαὶ αἱ Δ φοραὶ ὐ ἔργων καϑισανήαι. 
᾿ Ἁ ΕΣ ͵ ! 3 ! 

δὲ χα αὐϑζωυαιοις ξυμμαχία ἐγρε-. 

. τὸ πορῦτον, δσολιπόντων νυ ὑμδμ ἢ 

. τῷ μηδικοῦ πολέμου," πολοαμειναύτων δὲ 

.» κείνων ᾿ αδὸς τὰ «ἰποῦλοιτα “ἦν ἔρ- 

» γων. ξυμμαροι μ»ϑύτιι ἐλνόμιεθαι οὐκ ἐχὲ 

ὡν. ἡδονῇ ἐ' ἐ- 

ες 
“πολεσιν ἐς 

ὧν 

ἀἰϑίωαοις, 

ἐπὶ 
αν ὠἱεν- 

ὡς . 

ςερτᾶ ἀρυὰ Οἴαςος ὅς ἐπίβησα οἵς, γε 
πυοίκίμναας δο ΠῚ τοτηρογοὰ ρηΕ- 
πᾶ ίοοίεταῖς ἀςβοϊδτος τη {πατπας- 
εἰρίαητ, 605 τἈΠ Πρ οσ π᾿ ἀοἰΠοὐῖς κα Ομαγος μαθοβὲ 
Βαδεληι ἀππη ΔΠ|5 ντι!ος ἔπητ: {4 
αυθτν Ἔχ Ε πηοης Ταροτίογαπι ἃ- 
τα σου} Ρχὸ ἀΐτοχος ἔμ , οοἵάς 
Ρείογος βγς ντίαας ςεπίτης. ὃ Νο- 
ας 1 ̓ πτυ γα» ἢ τα] ἢ δα α]ες 1ῃ- 

τοῦ ς οἴρητ αὶ ἀεβοίαητ, διαὶ ἀς- ορίριο, ἢ φυϊάσαι 
(χπηταγ, Ουμητι εηΐπὰ αἰϊαα! ρα- 

"᾽Ὁ (υῆτ σολῇ!ο ας Βεποιοϊςητία, ἩΡΥ λορ ττυστου 
Β ἢ μἰάοπὰ ααιαίορ ἤμτ ἀρραγατι 

νλΠθι5». ἢ8}1ὰ (δ οΠὉ παϊτα ςαυΐα 
ἀεξκοηΐδ. Ομοά ἴῃ οὶ ΑἸΒς- 
εαἰοηηθάίημε. ποη: βιττηος οα- 
ἀμιαπῚ Ροίογος οἷς νἱἀοαποιγ ἢ ἃ 
ααϊδι5 1 Ῥᾶος Βοποίζατί {π|π|15» 1ο. 
ΔΌ [ἰδ ἰοῦ δάποσγίᾳ ἀο(ο (οἰΠγι5. 
“Ὡς τυ! πῖα, πληιθ δε νταῖς, 
ΘιΠῚ ΠῚ ΡΥα οχτίπη (οεἰοτάτοπι Ῥζε- 
οοηλα», νεῖθα ἐβοίεπγας: (οἰοῆτος 
δα; ΔΌΛΙΟΙΠΔ1Ὶ ἱπτοῦ Ῥχ ματος [Π1- 

τὰτι οἴ. ΠΑ ]οπλ » πεχας ςοηίοτ- 
τίμηι ἱπτοῦ οἰσίτατοϑ Δα 4 ρο}}ε- 
Τὸ» ὨΠΠ πγθξαᾶ ορίηἷο ἱπιογσεάατ, 
ΩΣ δὲ οἶγζα σατοζα ΤΠΟΥ Τα 
νἱ σας ζοπίςηῇο. Ομίρρς ἀϊίζοτ- 
ἄϊθυι πὶ πτοητίδως ἀϊβογόπιια ἐοὰ ; 
[τ αϑιομ. ΕμέπιιοΥο ἰητοῦ ΔῸ9 ᾿ 
Αἰβεηϊ είς 4 (Οοἰετας ἱποορία οἰ,» οι 

᾿Α φιᾶ νο5 40 ἀγῃγῖ5 ροίς Μοάϊοιιπι Πρὸς ἜΝ 
ΒΕ]]α ἀπο Ἐν . 11} το ἐαυίας εατῦ βαΝ 
τοχῶ ῬοχίαμοδαητυΣ. Οὐ 
τ05 (ο οἰοτατξ ἄοη φοὨτΥα ΧΙ γ115 Δα ἡιεμε, 1} 
(υδίρεπάος Ατπεοηϊξῆθιας Ογαςοϑ, ἢ 
4πξ4 ἃ Μοεάδοτγυι (ογαΐτατςς οΧχί ΠΊοη.- ρήξητι. 

Ὁ 8ος: ἃς οουίαις {ΠΠ| 05 {ἀπ ργοτας 
Ρῖσ απίπιο ἰοαπατὶ απολά, αῆπο 
ἰπτς ργαειογαμε : ἂῦ νὈ] διιϊμηα ἀπ, ΠΠΩπὶ φυίά 
τουτίπλας» “πηηποῖο Μοέο Πο- οὑπὶ Μοδο βανεία 
(οτοπάοητο δά ἱπηροποπάλπνίο- ' 
οἰἷδ (ογαἰταζο πη » ἰαπὶ ΟΠ. Πηε τί- συπὶ αὐτειν δία 
τοῖς εὐυΐπευε. δεά αυία, πΟῊ συν 

ΓΙ 

ὁ ΝΝεὲ ἰηίη μα εἱξ 
("ἡ εἰννπες ἃ ταλο- 
"6 αὐῤονγεὶ) μας 

δι 1] τὶ ἀςβοίαπε 
δὲ 1} ἃ φυΐδι8 

ὃζ τάῖτε  δεπευοίεη- 
τίάφυς ααυδίος, 
δὲ ἀρράτατα δε}- 
Ἰίεο ἃς νἱγίδις Ρ8 
τὸ Πῃεν πάσας 
π0}}ὰ (δῆτ εοσά 
ἀο(εξοπὶς οςξᾶ- 

ς ὁ ἰμσοὶ 

ἅ νος 

Ξ 
τε μάν 

ἢ ὥρεηάλς Ρεἔπι; 

πὶ νοὶ 
τἀπιοῃ ἡ " Ἐείογθο 

τατεπι γεπη πα 
ἐχετςοτς,λὰ ἴο 

δαῖτ ἰοποπ) ἐοηῖς ' 

ἀετε, άπ ποι, 
ΨΎΘΟῚ 

«ἁ “Το τὸῤάφις.} Ὡς τό, πείς γὸ ἀφ!» 
φςαλδῥοις, χείπει τὸ ἑτέρων, β᾽ Ἐν ἡδο- 

γῇ ἢ ἔχοισιν Ὑἠγραυ ἡδιαονται. γ Χαροίς 

ἡγρωῦται Ἰ τὸ χείροις » ὅκ ἔςι συ κριτικὸν, 

αἰλλ᾽ αὐτὶ τῇ κακοιζ. ϑεεαπεύοισι δὲ πύ- 

των οἱ ἱ μιπυλίωαἶοι τίω ὑπονοίων ἢ: λα- 

᾿κεδαμίονίων» ὅπως ἀ μδμεϊς αὐπιὶ αἴϑᾳ- 
“ σχβ)άσωσιν ἀκροαταί. δ᾽ Αὕτῃ καὶ «ἰξίω- 
σις ἡὴ ̓δόξαν κε ἰσιρι ὁ λογισμός. ε Δια- 
κρίνοιντο)αφί ςαιντο. ζ Ισοὶ δῷ θιγνώ- 
μη ὄντες ὁ μοιεαροπόι͵ δῥόντες ταὺς γγώ- 

μίας εἰσοεϑεγς ἢ ἢ τοῖς δωυάμεην. δ ἰσό- 
σαλοι: ὁ ἰσοδαύαμμοι τῇ τῇ γώμηκαὶ φιλίᾳ, 

ἴσοις Τῇ καὶ αἰππάλοις ἦι δεωνίμε!, 

ἢ. Ἐπιειοῆς Ἰδὔλογσξ, δδωρεπής. Ὁ' Μη- 
δέ τῷ χίρυς 1] μηδεὶς ἡ δδ᾽ γοοκοιτα-- 

γι, ωρὶν ἀκούσω τῇ γῆς παρα ω- 

τς δπολογρυμϑμων ἠμδλύ, νι Τιμώμδμοι 

σ᾽ Αὐτῶν αἰ ϑίωυαίων δηλονότι. κα Πε- 

εἱ τ τ δικοήκ Ὁ ἡ δαίοια. φξὶ γὲ ὦ δι- 
κσήως αὐ δ! ἀφίσιῶς, καὶ μὴ δῷ, κακίαν 

τε πανεργίαν, λα δι᾽ απλότητα (δ βεσὸν 
τὸ Ἔ ἀπλότετα λέγφ αρώτεν ποιυσύμξεϑει 
πιὶ λόγρις " ᾧ μάλιςα ἐπειδὴ δεόμεϑα 

τυχεῖν “ παρ᾿ υ λϑ' συμικαγίαςε λ Μύς. 
. ὀρετὴς δυχόύσνε, [αὐτὶ ξ' να δυκουμδῥης καὶ 

γορζομδῥης ἧγτῶς δῤεγῆς, ον ὸρ δὴ τί 

«εγεποιητέω) χέγ4. κανϊαῦϑα δὲ κα δρεγὴ 

δι νηαίοσοντι 7ὁν ὃ ταὶ μὴ αυτά ἀἰαφοτέ- 
ρθις δοκεῖν, αἱ δίᾳ φοραὶ γί γήνονται. ν ἢ- 

μᾶν δὲχρι αἰϑίκυαίοις 1 δρχὶ δβώχῤνων, 

αὐτὶ τῆς ἀπλότητες κεῖταιν μ΄. Ἐν δ 

αφάλαιον τὸ δίκαιον. ἕ ἐκ πὸ 
κοῦ πυλέμωου } μετὰ τὸν μιηδυκὸν πὸ, ι 

ἢ Μαραμιειναίτων δὲ ὑκείνων τώ: υλέα 
μῳ δηλονότι. πὶ Πρὸς τὰ ὑπουύλοὶ τι 
«φὴς Ὀὐθτῇς.. Ρ Απὸτῇ ἴσου ἡχριῖη 
χατ᾿ ̓ σονομάαν,ἰσοτίμῳρ. σ Ἑχϑρω ες - 
νμέγται Ἰόνδιδόγταικιπαρορώντας. - τι 
δὲ δι, ξυμμείχων δούλωσιν ἐπαλρι (μοι 

παγριδύοις αἰαίκεται δὲ δείννρ γτοιτ' 
ματήνεκτοιι δὲ αμιφότερα ἀπὸ φῆ τοι δὲ 
σκΐοις, αὐμέντων τε καὶ ἐπαλόγτῶν » ὃ αἷῷῃ 
δρισφιγγόντων. ἀβχονται δὲ δίᾳ τούτων ς 
δἰχσιολογίας » πάοκφουύτες ὅτι τ ἰδύχφῷ 
ἀφίρανται. νυ Αδούατι δὲδντερ 1 σε 
γγωμονὴ σαι δηλον ἔτ. ἰ 

δε 



Υ, 

ΕΙΒῈΚ τελτιν 5. 
χὰ Υἱπχ Ῥγορυϊαπάά ἰοοἰϊς ἴῃ νη Α δὲ ὄγτες καϑ' ἐν ϑμέμδμοι 

Β 

ἐγῷ 
“δ σ᾽ πολυψη- 

Φίαν αἰμιύναεϑεῳ ὦ ξυμμαηϑι ἐδουλώ- ἃ 

ὅσα, πλέω ἡμλυ χα) χίων, ἡἵμεῖς δὲ," αὐ-ε 
τνομοι δὴ ἔντες χαὶ ἐλ᾿δυθκοοι τῶ ὀνόματι, « 

ξμυεςρατεύσαϑυ . χαὶ πιξοις Οἰκέτι εἶ" ὦ 

χόρϑμ ἡγεμόνας ἀϑίοναίους, οὐ δαδείγμια- ἐ 
σι ζοις ασδογιγγονϑύοις χοώνϑροι, ἢ οὐ γδὸρ « 

εἰκὸς ζι ἀδριὰ, οεἣ μδρ θ᾽ ἡμδ" εἰνασόγ- « 

τι ὀπιρῤδυτέι κατα ςρέψασϑαι ,(ὥσ δὲὰ 

ὐπυϑλοίποις, εἴποτε ρα ἐδυων)ησὸρ, μὴ 
δρέσμ! τότο. χαὶ εἰ μϑρ αὐτόνομοι ἔτι νϑρ εἰ 
ὧπόμτες, ᾿ βεξαιότερφι αἢ ἡμῖν ἡσὸμν μιη-- « 
δὲν νεωτεραᾷν" ὁ αἰ πσοχήοίοις δὲ ἔχοντες « 
"ἄν “πλείοις, ν ἡμῖν δὲ δ'πὸ τῷ ἴσου διμ(-- ἐ 

λοιῶτες, γαλεπώτερον εἰκότως ἔνϑινον οἴξ- « 
σάν, ́ χαὶ τσοϑς Ὁ πλῴον ἠδὲ εἶχον, τῷ ἡμε-- ὦ 

πέρφυ ἔτι μόνου αὐτισουυϑύου" ἀδλως πε" χαὶ 

ὅσῳ δωινατωτεροι" ἀδρὶ αὐτῶν ἐγί ογτο, Ἧ 

ἡ ἡμεῖς ἐρημότεροι. “ ΘᾺ ἐρηω λό ἦς, Ἃ 

μόνον πιφὸν ἐς ξυμμαχίαν. "ὁ δβαξαι- Ν 
Ο νῷν ἃ βελόϊϑμος, Ὁ μὴ ασδοέχων αὐ ἐπελ-- « 

ϑεῖν "  ποτρέπεται. αὐτονομοί τε ἐλείφϑη- ὦ 
31 ἡ 

Ἢ οσὸν μϑιυ οὐ δὲ ὥρλο ἀὐύζις "ἐς τίοὐ δ -- - 
ι ΕΣ ͵7 ) δ ! 

χζω θυωρεπείαᾳ τε λθορυ., χϑὴ γγωμθὴς «- 
“ π’,͵,! 3.» ι ! 

μάλλον "ἐφόδῳ ἡ ἰσχύος, τὰ ποδαγμα- « 

ζῳ ἐφ΄ νετο κριταληπήα, " ἄμα, νβϑρ ΡΣ ἘΣ 

τυρίῳ ἐγρωῦντο (μὴ αὐ τοιᾷ γε ἰσοψη- « 
Φοις ἀκονζᾷς, εἰ μυῇ τί ἠδίχϑεου οἷς ἐπήε- 

σὸρ, ξυςρα τεύφν. " ἐν τῳ ἀντ δὲ" χὴ ὰ. 

. ᾿“τΠοηποπΓωρσορτοῦ ππα]εἰτα ἀϊη ἐπὶ 
τοηϊαϊταυτὶ, ογητιος ργατοῦ Π05 ὃς 

ὩΣ ηοίεὶ (εἰ- ΟΠΐος ἰπ ἰογαίϊτατῷ τοάδϑῃ {τ “πος 
ες ὑατὶ5 ογᾶ- στ νῶν ΡΡΡῪΣ ΟΠ ΓΙ ἘῚ τανε, δὲ πρεεῖ, ἡ οΓὸ» ἀαστῃ ΠΟΙΤΙ ΕΊΣ αΤεπχα5,δς 
ποταΐης φανάρι ΠἰθΓἹ ποπηίης ἀηπεάκαε;ςαπα Ατῃο- 
«ΦἹὸ,γπὰ πϑ]]ῖτ ̓ς Ὑ] ΠΡ ας ΠΝ τα αἴτη5» πεφυδλαμᾷ 
ὁ ὃς ρατὶ ποδί - ἀκ ἢ . . 
ἐυτὰ ἰατο ἀρίτάτο, ΡτῸ ΗΠ 46] δι ἐος ἀυςίδιις Βαϊ έτορ, 
ὃς 4πυπι πιαίοτ {ΠΠΠΡτΌ οΧ {προσ οσῖθας ἔλδες ἐχᾶ- 
Ρᾶτς απ {5 ςο- 616 ἌΖςα; ἐπὶ πῇ ογς Ἰδ1ς ἐγατ, χα 
ἀδς, πος ίοϊος ε- ἔν τ Ἴ ΣῊ 
“εῆπι ποης οχα. {Π᾿ 05 {δ ρηπεπτ ἀυδαΐσιηπι ἔσκάας 
ἅδον φεῤέώνγεδ ὙΠᾺ ποτα Ἰπ!ογδηξ» πο ΔΕ ἐος 
γνριρβαί ον ἴῃ ἐστοῖος ἔοσάςγατος, ἤφυδηάο (- 
ἑᾳυὸά {1 φυΐάοπν ομἶτας αβοτοῦος ἐλέϊατγος, δά ἢ 
ἐροτοτίοτες συὰσι ΟΠ] Δάπας ἰατὶς ες πλ15 ΟΠ. 65» 
«Ἀηῖεα εὐπάυητ, ἡ ρεὶς Ε4 55 ἯΙ] 
ὑβοβουζοπν ἀοίεγ. ΡΙΠ5 οἷς Βἀςὶ Βαδεγεπχας 05 ΠΙΝΙ 
εἰογες. «44 ϑεγῥα, ΠΟΓΪ πη] τα ζοβ: υῦ ν εγὸ ρΙοΓοία; 
Ἷ θεν τρὰ τ ἡκα (οςἰογά (αδερετίμοςος στοά! θ}}ς ο- 
παν πεμρανίᾳ ε78 Ταῦ ἰάἀϊ ρίας οἵϊς ἰλτατος; " ΠΡῚ πος 
Οὐ ργεεά. τεσιρο- 7 τοῦδ αρξάϊς ςαυλτί 4 πης; ἴῃ πος 
74.» ἧς ἀσπροῖ. ' Ψ Ἀπ τὰ “»" . 

δάτποάα ργοςοοτγᾶτς, αιι (ο]1 πος 
ἰαπὶ ἰοῦ ἐχ απο νοχίεπηα:ργαοὶ- 
Ῥυέῃ; ῳ φυδῆτῖο ἱρῆ ροζξιϊογοβοζλῃ 
ἴο πὸς ἀείοστίογος Π οἰπγαγ, Αἀ {0 
Εἰεζατέ δατῷ πἰἢ}} δ α4 4οἰζ ἔοῖς 
αᾷ πγαταιις πχέτας, ΝΑ 48] ργσυα- 
τίρατί φαϊρρία ντ]τρμῇ αἰτοῦ νι Πδ᾽ 

δδ δυλου θυ ΡΓςίξοῦΡ οο ἱπυλᾶξάο ἀετογγοτιγ. 
ΠΠπς εἴτοα προ. Ετ πος ΠΕΠ1α 2114 σαυίᾳ ἰδ ογὶ 40 1]- 
τἴαπι », Βοπεῖδο [ὺς γοΠδὲϊ (πηι: “ ΠΠΠ ντ απαοιπα; 
'υοάδηι ρτγτοχ- 4 Ἢ ᾿ ἢ 
ἐυ,δι ἱπροηι τοα- 3: ΒΑΓΔῃ Ροτοητίά το εσδητιΓ» 
Εἰ5 ηυὰπι νίτίαπι ΠΟ τᾷ Γ νόγα» συὰπῃ ντ αὶ οης- 
«οπατυ ϑεί ερπεη  ὰ ογοδὸ Πππηρηῇς νἱἀογεηταγ: ἢ- 
τον γτεβ ΟὔὈτίπε- ᾿ Σὰ ΔῈ ἣ 
τὶ ροῆξ νίάοδκη- πηύϊάμς ντ μος τε πο Ώο ντεοῃ 
δ τς, ταν 1Π ὩΠΠσυἱά ρεςοαοητ ἢ οῦτγα 

ἐ ΞΦ.ῃᾺ ὗ , - Φ «1: 
τη ἀχον-- ἤ(χος ἀγπλα ἔογγεητ, πὖ ἔμπ{{π Πλ}Π|τὰ 

σας» 270 754 ζυν- Η Ν 4 κὸν 
ΠΣ μονάς. τατος ὁ νῃὰ (οεῖος χαΐ ἰάςπι παδε- 
᾿ἔκόνπει,. τοητ ατπογίτατιβ. γ ἡάς πηι εἰ 

ἃ Διὰ πολυψηφίαν ἀμωύαοϑοι} ἐγϑβμό- 

᾿ μεϑα(φησὶ) διᾳ πολυφοφοιγμοσειύίω, ᾧ τὸ 
μὴ αὐτὰ πᾶσι δοκεῖν, χωρὶς ἕκατος. ἰ- 
δία ἢ ἕκατοι ρόμδμοι,ἀδωύμτι ἡ ἀ- 

Ἴϑηναίοις αὐτέχῖν. (᾽ Αὐτόνομοι δὴ ὄντες] 
τἐμφαντικῶς τὲ δὴ ὄπεν,αὐτὶ τῷ δῆθεν, καὶ 

“μόνου ὀνόματος μέχει ἐχϑύϑεροι,ᾧ γκ αὐ- 

ἢ ἀληϑείᾳ, γ Οὐρὲ εἰκὸς ἰω αὐτοι] 
αὐπιὶ ἀϑίμωμαίοις δηλονότι. δ᾽ Καὶ εἰ (ὦ 

αὐτόγομοι ἔτι ἥμδυ 1 πῖς οῥωίοις νόμοις 
5 ρδμοι ἕως “ἢ νωῶ. ε Βεξαιότερο! ἤτοι 
᾿ἐπιφεύοιϑ αὐ αὐτῆς βεξαίως μιν δὲν καμ- 

τγοτομήσην εἰς ἡμαῖ. ζ Ὑπυχλοίοις δ᾽ 
ἔρχαντες Ἰή διαύοια, οι πλέφοις ἢ; συμιμά- 

᾿χὼν ἔχοντες ὑπηκόοις ; ἡμῶν δὲ ἰσυτίμως 
- χροςφερόμδροι,, εἰκότως ἤχθοντο, δἾ δ μϑρ 
᾿ πλειόγων συκιμκαΐχων εἰκόντων, ὰ ὑπτε-- 
᾿σαεγαέγων, ἡκδ᾽ δὲ μόνων ἰσυτήμεων ὄντων 

“πρὸς αὐτοιζ, ἡ Τοι πλείοις } 5 ἑλλίωων 
᾿ δηλονότι. ἥζαν ξυζανπίοίς, ναϊξίοις, (μίας, 

καὶ Οις λονποιζ. θ Ἡρὲν ὃ ὐπὸ β΄ ἴσου ὁμι-- 
λοῦντες 1 τίω ἰσὴν ἡ μὲν δήαιτειν δὲ δόντες. 
4 Καὶ φρῤς τὸ πλεῖον 711 πλδον τῷ συμ.-- 

μαχκῦ πλήϑοις κυ οαϑυϑὲν, ἡ δ] 5, μόνων 
ἔπι ἀδουλώτων ἴγτων, χαλεπῶς ἔφερον ἄ- 

47) ὔοι. κ Καὶ ὅσῳ δαυατωτεροι] καὶ 
μάλιςα, ΚΤ' ττο ἕμαλλον ἡμῶν φοος φέρε- 
αι χαλεπῶς, και ϑὺ αὐτοὶ δι, μείζοις ἐγί 
γέντο, δα τὸ πολλοιὶ καϊχορέφεάχ,ἡμαϊ ὃ 
ὁραῖντες ἀεὶ αἰϑϑενεςέροις κατα λειπορϑῥοις, 
οἷα δὴ κονουμδῥοις ἢ" συμμμαίχων. λα Αὐ- 
Ὁ) αὐδ 7 οἱ αἰ ϑίκυαἾοι. δὶ τὸ κυριδύειν. 
μα Τὸ ὃ αὐτίπαλον δέος μόνον τῇ μδρειν ἢ 
συμμαχίαν, μία πίςτις ἐχυραὶ, τὸ ἀλλήλοις 

ὄγήσης δεδγένα!. ν᾿ Ο γὺ ἴδᾳαξαίνειν 
“ συμμαμας(φησὶν) ὁ Ὧλμῶν τι φὩϑαςῆ- 

γαι,ἀἰποχρέπεται, λογιζόμδμος ὅτι ἰσυδεωϑα 
μος ὧν ὀκ αἷ νυκήσφε. τὸ ἐξ ὃς ὁ γὺ ὀυλόμε 
γος λύφν δ συμμαχίαν, αὖ ἴδ ὅτι αὶ πλέον 
ζει δὰ τὸ αὐτίπαι λον ζῇ) τίω δὲ’ ἐναντίας 
“ϑόᾳσκόυ ἰὼ, ἀπόβέπετοι τ αὐδα ξαίνειν 
ταὶ σωυϑήκας. ξ Απυπρέπεται ]άπείρ- 
Ὑτα: ὁ Ἐς Ἐ »ρχίω 7ερῤχίω (ὃ δούλω- 
σιν ΤᾺ ἑλλίωων. αὐτονόμοις (φησὶ) κατέ-- 

λίπον ἡμαξ οἱ ἀϑηναῖοι οὐ κατ᾿ ἐὔνοιαν, 

οὐδὲ δὲ᾽ ἄγλό ἢ, ἢ ἵνα ῷ προίγκατα αὐδῇ! 
“ἥϑωντωι δὲ᾽ ἡ μδίδ᾽ καϊα λνη]α,"ἡ Ὅις ὅλοις 

χἠρώτωντω ἕλλίωυας,, χρώμϑμφι λόγο» ἄ,-- 
φρεπεῖ, ἡμαῖ ὡς ὐοαάδηγμια κα ἵνα ἔχω- 
σιν ἡμαὶ ἐφόδιον τῆς τε γιώμος ᾧ γῆς δυ- 

γάμεως αὐδῇ, ζυτίςι σιωεργριὲ » αἰλλα 
μᾶλλον τῆς γιώμης!, ὡς δέλεαρ καὶ ἀπά 
τίω. π᾿ Ἐφύδῳ)μεϑύδῳ,. ρ Αμα 
αδὲ γὸ μδρτυφίῳ] τεχμιηοίῳ ἐχεώντι οἱ αἰ-- 
φην αἴὸ! χαταφρεφόμὅμο! ταὶ πόλεις ἄνάσο9 

σώπῳ, τ  ἡματέρᾳ αὐὐτονομάα" λέχοντες, ὄχ. 
αἢ μωτυλίωαῖ οι εἶθ᾽ ν᾿ δ᾽ ἰσόψηφοί γε ὄγ.-- 
τες καὶ ἐλδύϑεροι, ἐπύεσαν ἑκόντες, εἰ μοὴ 
δηκαίως ἐπερρατεύφυϑν καὶ ἠδυκηκόση «ὲ 
τὴς μάχες .« σ᾽ Ἐχρωδνπο]οὶ λουποὶ σύμι-- 

μαχοι(φησὶ)τεκμηράῳ σαφῆ ἔμμελλον χοῦς 
σεῶχ᾽ τὴ αἰκουσίῳ ἡ μδέ᾽ μετ᾽ ἀϑηναίων ξυ-- 

τρατιύσῃ, ὅτι ἄδυκοί εἰσιν οἷς ἐφξχονται εἰ- 
ϑηναῖοι. εἰ με γὸ ἥστωων οι ὅτοι, ἰρι αδ ἄκον-- 
σαὶ ἤχον συφρατεύειν αὐτοῖς ζι ἰσουψήφοις 

μιπυλίωαίοις. 1 Ἐν τῷ ἀυτῷ δὲ τῳ) λ.- 
πεῖν ἐλδυϑέρες ἡμαξ. ν Καὶ πὲ κραί-- 
ἄιςα καὶ Ὅις κρατίςοις ἡμιαξ 57) ποιὰ αἰ .ϑι-- 
γεφξέροις ἢ" ἑλλίώων πρώτοις παρελαμι-- 

ξανον" ἵγα ΔΆ ἄλλων ἑλλίμων πἰξινρημά- 
γων ( ὃ ὅθι δεδουλωμϑῥων ) μόνοις ἡμαξ 
τελδυταήοις καταλιπόντες, αεϑενεςέροις 
ὡξωσι αρὸς τὸ αἰππελεμῖν αὐπῖς δέ-- 
γα ϑαιε 
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τ χρατίςα ἔ Ὦλι πεζοις ̓ἀπθοδεεσέροες φεὺ- ἃ 

.» Τοῖς ξινεπῆσενο χαὶ πὰ πελβϑυταῖα λιχον- 

»» τες; αὖ ἀλλὲυ ̓ «πξεηρημδύου, αἰκϑενέσεραι 

87» ἔμελλον ἕξφν. εἰ ἢ ἀφ ̓ημδι ἡρξάντο, ἐδ 

τ κιγδό-- 
ΤΩΥ 

«ς- 

3 των ἔτι ΔΝ πόμτων, αὐτῶν τε φεω," χα 

. «σοὺς ὃ, τ λεὶ φῆναι; οἕκ αὐ ὁμοίως ἐχᾷ- 

ρωσθρτο. τὸ. τε γαωτί χὸν ἡμδι “πἰὐέχέ μα 

» ̓ φίξο μήποτε καϑ' ἕν ἄνόμϑυον, ἡμὴ ἢ 
» ἄλλω τῷ ̓αελϑέμδμον , χκίνδυυυον. σφίς- 

Ἂ σι αἰδαορν ταὶ δὲ, ̓ καὴ Ξιπὸ εεκπείας τῷ 

. ΤῈ κοιγο αὐτῶν χαὶ ΓῸ ἀεὶ αὐξϑέςωτων 

. αἰϑκεγεγήόμεϑα. οὐμϑρτοι ἔχλτπολύ γ᾽ ὰὐ 

 ἐδοχοόμδῳ διωνϑίεῦαι,, εἰ μιὴ ὁ πόλεμος 

Ἂ ὅδε, κατέξζη, φἰθαδείγμιασι χξώλδιοι 

» τοῖς ἐς Οις ἄλλοις. ὡς δὰ [777) αὗτη ἡ φιλία 

» ἐγ γνέτο,, ἡἐλδυϑεεία. πιφὴ, ἐν ἡ Ἷ ταἷϑὰ 

μ γνωμῶν διλλυλοῖς ὑπρδεχομελα; χα 

»μϑβήμαξ ῳ τω πολέμῳ δεδιότες ἐπδα- 

" πευον ἡμεῖς ὃ ὀκείνοις ἐν τῇ ὑσωχία ὦ; ὐς 

» τὸ ἐποιούμϑι" δτε τοῖς ἀλλοις μαλίςα, δὺΞ 
 γοία πίς!ν βεξωμοῖ᾽ ἡμῖν αῷτο ὁ Φόζος ἐσ ἐχω- 

» εἰν πϑρήχε' δ(4 τεϊω πλέον ἢ φιλίᾳ ἐκ- 

τ λϑέϑμοι, ξύμμαχοι ἦνϑυ" " χαὶ ὁποτέροις 

» Ζεζοσον τϑάχι. ἀσφαλᾷα ϑρώσος, οὗτοι 

" σσεότεροί τὶ χαὶ αὐ ϑαθήσεοϑαι ἔμϑυον. 
Ἐν "ὡς τε εἴτῳ δοκούμϑμ ἀδικεῖν, ἜΥ̓ΜΟΝ δ 

» τες ᾿α19' τίω ὠκεύων μδψισιν ἫὝ ἐς ἡμαξ 
» δενών, " ἀὐὶ Οζα αὐταναμείναντες σαφώς 

Ε εἰδέναι εἴη αὐτῶν ἔφοη ; σῴκ ὀρθῶς, σχϑ9-- 

. πε εἰ ἰ γὸ διωατοὶ ἤν ὧν τῷ ἴσου χρὴ αὐἰ-: 

. τεπιξουλ σοι ̓  χαὶ αὐτεπιμελῆσαι, τί ἐ-- 

. δὲ ἡμαξ “ ἐκ τῇ ὁμδίου ἐπ᾽ ἐκείνοις ζῇ), 
᾿ς ἐπ᾿ ὠχείνοις ὃ ὀγτος ἀεὶ τῷ Ἐχιχάρῳν,ὼ ἐφ᾽ 

ς [ππας, τὰ πχοῖα τηδρὶς φιιὰηλλπλί- 

Ὁ ίξε Ουμιπὴ νεγὸ (Ἐπιροσ ΡοποΣ 1110 5 

ΤΗΥΟΙ ΑΙ ΙΑ Τ. 
ντ δι πιαχίπηαϑ ρχϊπχὰττι Υῖγος Δάντοῦ. 
{υς Ἰβγτα πιὰ αασποι ςοἰ Πρ ογέϊ, 
ας ραυθ!ατίπι [ ] τὶς 4115.» οχτγοπη 
αια: το πιο άταν Βαδοχοπι πες... 
ποσὰ. Οὐυδά ἢ ΠΟδΙ- ἑαρίῆοητ 

ΠΟΥΤΠΙθι5 αὐϊλις Ὑπλ5᾽ ὙΠ ἃ ἃς νδὶ ν ἰώ μὰ 
ςὐπίϊετς οροττεζεῦ Ὡρἢ Βαμα δηι φαράνν ἀροδ 
ΠηΠτοῦ (δ ορ τι. ἀμ μόηϊ- “πρθιν ς0εν 
ἘΝ οὔίαπι τἰπχοτὶς ἱπουπερας λῆς. ὃς ὃ 
ἀοίζγανης π νηῦ οολόϊα, ὅζαιτ νος 6 2 τ 
δίδαυς ἈΠ ταὶ αἰτοτὶ ἔς ρρ]!ςᾶν, Ρε- τ" ὺ 
οὐ] εἰς ογοατοῖ. Ἐσαηγ δατέ τος, ἢ. ἴτε νεῖδος 
ταπι γρμδ]ἰςαπι ἐρίοσί Ὁ τῷ ποία; τοῖρ. υρίδεύμη , ὃς 
τλαρ τγαι ἀοπϊξάο: Ῥγοίςεϊὸ νη 

ὅν ἐς 

προ] οτὰ ἃ υἱ ρὲ, 

οοπῆιτῦ οὔτι ἢος ΒΟ ἃ» πὸ πλατα μελλκῳδα,. τ 
ἀυταταχί,ντ νιάοτς ἢςοῖ εχ ἈΠ οχαπὴ ταὶ εἤξητ, δυσβο, 
οΧορρίο. οιὰ ηλμὴ ἰρίταγ ἢαῖς α- δὰ ἔν ὑπτίας, 
πιϊοὐτία οχτίτῖς , ας ας Δα Ἰϊδου- “Ροβ δινγάενδι ὁ 
τὰς» “νδιργατοῦ ορίπἰοηοπι ψτ1- ὃ ἴὴ φυι ρῥαξοσ, 
ὅτις αἰτοσῖα ἑαπλιις “ηΡ ΘΕῈ} ὁ Ετ {1 ρα ΡΊΒΟΝ 
φυϊάόπν ποδὶ ἱπὶ ΒΟ]. ῥχα τιπλο- ρίεραπηυθν τος 
το δίῃ ἀἰορατα, ποῖ δας πλ ἡ] 
νἱ πίη» τοθας ρασατίς: φυόάαυς, 
1115 δεπεμοίοπτα ». 4 ηΌ 5 τἰ- 
ποῦ ἢἤαθιῖς, ἤδαπι, βγπλθτα ̓Ρτῶ- 

αἰτία ἴῃ (δ οἴοζατς ρογεἰτίπχας : δε ὺ - ᾿ 
ταῖς οἰτίας (δουγίτας. (μἱ ρχαδαηῇςε 
δα ἀαοϊαπγήὶ Ρεϊογοβ δα ργαυιαυίολη ἡ δον πο 
ἄμπη Βατατὶ ἐαογῦτ, Ουδάῇ ΓΤ Η 6" 
ἄεπλιγ Ἰπἰαχί! ργορτοῦ εογᾶ ἴῃ πο- ἐδυρα 
σοηάο εἰμι ατίοπθ», φιὸά ΡΙΐοτοθ, υρδεὶ ΩΝ 
ἀε(κοίπια»» ταϊϊοίδητο ἀάρία-. ΒΕ, ὑν 
πὸ ὁ ορπαιἐδαηρυν βου! ἡ ποςε τ ἤ 
χοητ, 5 η0 γοῤϊὲ οὐ Πάογας. ἵΝΝὰ ἢ εχ ΩΣ 
απο νδ]υΠἼοπλις ὃς τεμάεγς 115 ιν ΠΝ 
ἰηῇάίας νἱς πὶ δέ συλόϊαγ!» απ] 4 ̓ δ τὶ Ἢ 
αἰτίη ες πος εἰς ραγες βαδ ἱρῆς εἴ 

ἔοι τας οἴει Βας τοητλη ἀϊν ροπο5 
πῶ. 

“οὐ ἘΣ ᾿ »" 
ἂϑ [ » 

α Ῥεραηρημδῥοῦ Ἱκικρατηωῦμου. καὶ δὲ σιώ- 
Ἄξις,καὶ ἐἰοϑινέςερᾳ ἔμελλον ὑξειν ζ τε- 

λδυτεϊα γᾷ ἄλλου πῆδληρνωδῥου. β' Καὶ 

“δὸς ὃ ,ἵι χεὴ ςῆναι!] καὶ ἡμάξ ζις δωυα- 
αδύοις ἡγήσαιϑαι αὐδῇ. Ὑ Τεροιϑέμδμον] 
εἰς αυτὲ σιωυΐ,ϑόν. δ' Καὶ ἀπὸ ϑερα-- 

πείαςἽτέῆαα πικμήρλα τέϑφκε, δ᾿ ὧν συ- 
; γήρησιν ὅτι ϑ διὶ διὰ αι οσοιύην μέχει δεῦ- 
69 ἀπέροντι ἐμδῇδ οἱ ἐἰϑίωάοι, ἀνὰ δίῳ 

πανουργίαν. ἕν αϑροτὸ Ψ' τω  ἀναρέπειαν 

ἢ λόχου" δεύτερον δὲ, πὸ γνώμης μᾶλλον 

ἐφόδω καὶ ἰού] ὶ Ὡροΐγματα φαϊνεάχ κα-- 
ζαλυηβα" τείτον , τὸ φοξ ξΐεναι τὸ ναὐτικὸν 
ΔΑ μιπυλίωαίων" τέταρτον» τὸ λεεαπεύε- 

"οὅκω σοὺς “] μωτυχίωαίων, κολακείᾳ 
αϑ, κοιγῇ Ὅιὰ ἀϑίωαϊεις, δώροις δὲ, δ! 
φερεςώτων ἕχατον. εὖ Ἐπιπολύ γ᾽ αὐ 

ἐδυχοώρϑμ δεωυν ϑίωζαι 1 ἡδοωήϑημδ ὁζα- 

φυγεῖν τίωυ δουλείαν, εἰ μυὴ ἔ φδασεν ὁ πό- 
λέμιος “ἣν πελοποννησίων « πικμήεια ὼρ 
(ὦ ἡμῖν τὶ ὠϑὸς Οἰ ὥγλοῖς ἐπ᾿ ἄϑη- 

ναίων γινόμδμα.  Οὑτεῶῖς ἄλλοις) 
δαὗρ δὲ τῖς ἄλλοις οἷξ ἀνοίας (φησι)τό πι- 
φεύειν ἀλλήλοις βεξαίως, το ἡμῶν ὁ φό- 

θὺς παρε βέξαιον, φυλάῆειν. ἡμαῖ 
ταὶ δὸς αἰλλύλοις πίσᾷς ὁ τὸν φόξον. 
η Καὶ ὁποτέροις ϑδοτον Ἶ ὁπότεῤοι ογ᾽ 

οὗ ἡμδὲ ἔφϑασαν αἰπαλλαγέωαι. ποῦφό- 
ζου, καὶ ϑαιροῆσάι, ὡςὼ αἰκινδεύῳ ὅ ὃγ-- Ἰ 

τες, οὕγῳ καὶ λύσην ἔμμέλλον ταὶ ἀσον-- 

δχῴ. Ὁ Ὡτε ἐΐ τῳ δοκοδιϑῳ αἰδικαῖν} 
ὄ ἁνι δοκοῦ ον ἀτοποί ἄνες τῇ » ἀἰποστω- 
τες ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ μὴ «Ταὐμιείναιτες μᾶ- 

δεῖν εἰ δβα ὶ ρύσεται παρ᾽ αὐτῶν σεῦ- 
τον, δαὶ τὸ ἐμξρρι δεω αι ξτο ποιῆσαι, οὐκ 

ἀρϑῶς ὁ Τιοῦτες λογίζεταις ἐἶ ἰών] καὶ τίω 

᾿ δόμον ἀκ, Αὐτὸ! οὐκ αὐταναμ 

«πίω πε ἃ ΠῚ ἴα ζφμέρ) «πῆς ᾿ 
ὑστήρχοιδμ ! κατὰ ὁ δειύαμιν, ὥξτε καὶ ὅ7π- 

᾿βουλϑύοισιν αὐτοῖς αὐπιπιξουλβῦ συ ὃ καὶ 

βεαδαυόντων αὐτῶν καὶ ̓ μαυλλόντων, αὐ 
πιμελλῆσαι καὶ αὐπιόξαδαίαι, ἔν ἡ- 
μιαξ ὑστ᾿ κείνοις Ὀαλθῆναι, εἰ εἶχα ἀκούειν, 
αὐτοῖς; ὁπότε δὲ οὐκ, ἥμωδμ. ἀμάενι ; ᾿ 

ἐκίνοις ἰώ, τὸ ὄηγχήρξν καθ᾿ ἡαδιϑ ὅτε, 
ϑέλοισιν 5 ἴσῳ καὶ ἐφ᾽. ἡμῶν ἐῇ) τὸ τος - 

τ, ᾿ φρίντι κω αὐπθνιαῦμῖσα ξ 

᾿ Διὰ γίω ἐκίνων ιῴληοιν 1 δῇ ; 

τες} ἡμεῖς. οἱ μιτυ ληναῖοι. λ ̓Ανπςὶ 
πιμαλῆσαι  τέω αὐτίωὶ ϑῆημ ἔλειαν δὲ- 

ξαϑαι.. μ΄. Ἐχ τ ὁμοίον ἐπ᾽ ἑαροῖν : 
ἵ27 ἢ γρωυ)κὶνουμδῥων ἐχείγων,κιν ηϑὴν αῇ 
καὶ ἡμαῖ,. ἐλὰ ᾿ 

Υγ 



Πρ ἈΠοΓΟΠ)05:) 

ΕΥΒΕΝ ΤΙ ΕΑΤΥΝ Ὁ 1ϑὶ 
ς:Ὄν 

᾿ἀ Ῥετίςυϊαπι ἀηϊὸ 1γ05 δ οἵϊε ἀφοιίς ντ " ἀείςη πους Α ἡμῶν ὯΩ δὲῖ ὁ ασδϑα μυύγάοϑαι. Τοιαύτας « 
5 αὐτοραγοπιμβ. Ηαβ Π05 απ Πα- 

Βογομαι8» [.Δοεάα: ΠΠΟὨΪ, ἂς (0 οἱ 
ΗΝ χατίοτο5 οαυ [τον ἀοξεοί πηιι5» ὅς ἃ- 

Ῥοῖταβ αὐάϊςητίθις αἀ εορποίςεῃ- 
ἄστη πος τοξξὲ ἐςοἢῆς, ὃς να! ἀας αά 
ποϑ Ρεσγοίγόάδοσντε δά αἰ  ρία- 
Πάϊαπι σοπιπογτοζοπχατ, (το πος 

' οἷϊην ἰατη ἔαςεγε νοϊοῆτεϑ, ἐτίατη ἴῃ 
Ῥᾶςο, πλις ά νος 48] ἀς ἀεἰςξϊο- 
Ὡραρογοηῖν τᾶς νοδἱ5 τγείρα δι δι18, 

᾿ Ἐλοοτοργο μι διτ Πἀτλπςιατ πᾶς Βοο 
τὶς ργοποοδητθυς; ὁοηἐςἰπὶ οὐτέ- 

ἊΨ ΖΡ  Ψαμκκσο.κικι σ  ν 

Ἤλης εἴς: ἀοξεδειοπζ: γηδηαν πὸ {{ἅ- 
τοξ κὰν ην τ ερε., τοβ ορ- 

μυ. φπηδηλιι5. (ςἀ ολπι 1ὴ Πρ εγτατοπὶ 
᾿ Αἰϊεγδη 5: Ἰτογατη;ης Ἰρῆ ἴῃ ροίζο- 
ὁ δεὰ απϊὲ ἐπεϊ4- τι πη Ὁ {ΠΠ|Φ ργοβ!ρεπημν ἐξά ἰη οο- 
ρρὸ μέῤλμανΝ ἰαπιίτατὶ ποίῖγα σομίαϊλπλι5. “ Ετ 
 Νοα εχροίζεσα ῬΓαΡΙορογὸ απ! άεπὶας ργαπηγαταγὲ 
᾿ αίοπες αὐ εἰδό ραια ξχξλᾳ οἵξ ἣξς ποίζγα ἀεξοθιίο. ΟυοῸ 

Ῥογαμίτηϊ5: Ἔχ ἰπηαητος ἀπ] σοπ ΚΒ 

ἔχοντες ἀσδοφασῴς χαὶ αἰτίας, ὦ λάκχεδα!- ἡ 
μόνιοι, χοὴ ξύμμαληθι, ἀπτέφνυϑυ, “σαφῴς υϑὺ 

τοῖς αἰχουοεσι γνῶναι " ὡς εἰκότως ἐδραῖσα-- ᾿ 
μϑυ, ἱκῳνας δὲ ἡμιᾶδ ὧκ φοξῆσοαι, αὶ ὡρὸς “ 
ἀσφαλῴαν τίνα, τρέψαι “βουλοῤϑμοις »ϑὺ “ 

χαὶ πάλωι , ὅτε ἔτί ὧν τῇ εἰρζωη ἐπεμλα-- “ 

ἐϑυ ὡς ἡμῶς “«ἰϑὶ Σπὸςαί σεως ἃ ὑμ δὲ οὐ “ 

ποϑοοδὲῖξα νϑμων,κὼ λυϑενχας" γεωῦ δὲ, ὅηφ, “ 

βοιωὶ πσδούκα λέσθμετο, δθὺς αὐτο χοῦς τῇ 

σοι νϑυ" χαὶ ογομίζουϑυ “ Σιποςήσεεϑαι δὲ-- “ 
ἀλζωῶ Σαύςασιν, Σἰπό τε τ ἑλλζεύων, μὴ ξεωὼ “ 
κακῶς ποιᾷν ἀὐοες μέϊ οἰγηναίων;νγ αἱ ξεουε 
᾿λδυϑεροεοῦ" Σσιδ τέ αἰϑηναίων͵ μονὴ ἀὐζὶ δζ- 
φϑαρζωδαι ὑπ᾽ ἐχείνων' ἐν ὑξέρῳ, θη α Ὡρο- “ 

ποιήσοι. Σ αϑυτοι ἷν Ὡὐἰπόςεισις ἡμδμ Θχζοσὸν “ 

γε θηται,ὼ αἰ χὐρασκόυος" "ἢ ἢ μῶλλον γρὺ “ 

«ἐ 

Ό 

χατατίας, ἐχίείς, (05 ταυτασὶ 4π05 ἀεθ ἐτίς5» 8. Πο[Ιθιὶς 
φεήυξ, Ἱπιράγατα. δος, Αἀ 4οἀ Δάοξ ορρογτιπι- 

πεν «ἱὴεἰαί, (εὰ 
εο: ῥος ἔαειεπάο 
2’ ““πἔρηεαηητς. 

ἀεξεδϊιο εἰτίυ559 εἰ 

ταλρὶβ ορογίες νος (οςἷοβ; γεςορτίϑ 
ες ΔΟΒ]5. Ππα πη οἰ οΥτηχὸ {πδιιςῃ το: 

« Ἐτ΄ μᾶς αυϊάεπι γς ἀφο ]χγοτίς γος οοάςΠΊ τόροτο 8 

ξυμμιαηοις δεξα ϑύοις ἡμις, δα ζωχέων ᾧ 
᾿ " ᾽ , ε, 3 ) 
βουϑῴαν ἀποςέλλάν, ἵνα Φαίνηοϑε αἰμύνγογ-- “ 

πές πε οἷς δὲ, (Ὁ ἐν τῷ αὐτῷ τοις πολεμίας “ 

ὦ βλαδηοντες. χαιοθς ὃ ὡς πω πυδϑτερον. “ 
ψς Ἀ ᾿ .3 ] 3 " 

γόσῳ τε )ὸ ἐφθαόᾳτα, αἰ ϑηνα)οι, ἃ γεηῶς υῷ πο ον τὰϑ τλητᾶ ἡιλητὰ ποηάιιπὶ Ὑ]ΪᾺ :ἢ- 
τὰ Βεϊϊμπι. αυϊάοπι ὃὲ πηοῦθο σοπίππτρτὶ ίπης 

Αἰδβορίξίος ὃς (ἀπηρεϊοιις,»παπέίηας 
φΟΓΌΠῚ ραστίτη οἰτος ογᾶ νε[γἅ ἀρὶ- 
τᾶτ; ραγτίτη δάτπιοῦας Πο5 ᾿αγαδας 

Σ {ππεῖντ ογο ά!θ1}ς ἤθη ἤτ οοβ ἀρ απ- 
ἄλτυζος εἰαο, ἢ νὸς αἴζατο δας δα- 
αἶδθιι5 ραγίτοῦ ας ροάϊτατι ΓΟΓΙα5 εο5 

ἃ “ὁ τς νὸς ἱπυδάλτίς, ᾿ς δύ ποη ἔπταγος ρα- 
᾿ εἰας ἱπυϑάρητεβ χοβ νΟδὶδ τπαγία Οθ οὔτ θιις»αας ντ 
30 Πς ποῦ βιὸς πωγοῦίς πο ]αωςοαγος. ΝΟ 4; αἱ δ πιίηὶ» δὺῖ ΦΈΡ ΘΊΈΣΙν Ὑ- ΕΣ Ἴ 
ἶπα γέγίίαας ἀν ΕΥῸ αι ριᾷ οχητίπιεῦ ρΥο ρεγερτῖ- 

οφάσπι, παίς τοῦγὰ ἀοπιηοῆηιςἃ δάἀϊτυτᾶ ες χ4αν αὐτῶ ἐτίύϑεν πϑρέξ4 "οἱ Ὧν: οἰ ς 
Ῥεγίςυ!α, Ομ επίπη ργοου! δθοῖς νἱὶ φικΣΣ ἐπ ἘΠ τ ν ΚΗ 
ἀοταγ τορος» Βαὶς 114 ντἡπτατοπιὲ ΡΛ πη κολς εἰς το δ όξκο ταν ὅλα δι 
Ῥγορίησιιο ρα δίς Νά πό ἰπ ἂτ-ὀ ἄϑη αὭικη ὠφελάται ἐς] δὲ τὴν γρημα,- “ 

τίς δο]] οτίτ, (χιοπιδάπιοάᾷ 4]1- τῶν Ὥπτὸ μ ξυμμα χων ἡ τα ον λὰ  χαὶ “ 
Ὁ|5 Ρυα ὦ ( 4 ἡΠἰς ν δὲ Ατιϊξαα- Ἐἔη μείζων ἔστω εἰ ἡμμαε " "Ἢ ᾿ 

ἊΝ αἷς σΠγοΪαπιοηταπ,. Εἰ δυτζ 1} ρο- ἰδών ἠμκόμα καζα ξρέψοται. » 

ἷ ΠΏ ἸΑΥ ΠῚ ΡΓΟΙ ΟΕ ἃ [0 Ο115, οΥἼτ4; οἴ ΠῚ ἡταΐοτ, ἢ πος ἴῃ ροτέϊατοπι ἐοἀορογίηϊς: 

τ Σαφέϊς δ] σαφῶς, τοιὶ ἀκούοντας δι-- 

-«ἴάξαι διωαμδῥας. β Ὡς εἰκότως] ἐνδὲ- 
᾿χοιώμως. Ὑ Ικαναὶ ὃ ἡμᾶς] ταὶ αἰτίας 
ἕ δηλονότι. δ Αποςήσεοϑει ἢ τὶ δύο ζδποις 

(φησὶν) εἶφ «οί ἔβα ϑίωναίων" το δ, 
᾿ηὐχὸρ ὦ μὴ κακῶς με αἰϑίωαίων ποιῆστω 
πὰ ἕλλιυγας ἀλκὰ μ᾽ ν δ ἐλϑυ ϑερῶσαι 

. αὐτοιᾷ, τὲ δὲ χροοποιῆσαι» ἐκ ὅ51 τω δζᾳ- 
᾿φϑεῖραι τοις αἰ ϑίω αἠοις, εἰλλ᾽ ὅ7} τῷ κπσεύ- 
᾿ χρρὸν τί ποι ἤσαν, τουτέςιν ὀἰποξῆνα!. ε Ἐν 

᾿ὐςέρῳ] χρόνῳ δηλούότι. Ὁ ζ Ἡ μὅμτοι ἐ- 

πός.] σφόδρα τεχι κῶς" ὅ}) Ἔ συμρμαχίαν 

φρο πρέποισι τοιὶ λακεδαιμον ἰοις ὅτι ἀπα- 
φοάσκδυοι ἐσμκὲν,, εἷς ταχέως δἰποςούτες. 
ἡ Απέςασις Ἰδπὸ δὴ α ϑίω ἀΐων δηλονά- 

π. θ Ἡκαὶ μῶλλον χρὴ] τὸ ἑξῆς, ξυμι-- 

μάχοι, ἡμᾶς δὲξαιυδῥοιῴ ὑμᾶς τοις λακε-- 
δαμμὸν ἰοις. πὶ γὸ δὲξαμϑμοῖς, αὐτὶ τῷ δέξα- 
δὰ! : 4 Ἐφϑαφᾳτω Ἰἐφϑαίρησαν. 

κ Αἱὸ ἐφ᾽ ἡμῖν κα ἡμδψ. λ Τιτά- 

χαται] τεϊα γμέγαι εἰσίν, μ' Ἡ ἀπ᾿ ἀμ- 

φοτέρων 1 δ'πό τε ἡμδμ ἼΠ λακεδαιμονίων 
ἃ δ μιτυλίωαίων. γν' Οὐγὸ ἐν ἢ ατ- 
ἀχῇ ἔςαι ] 9 γὺ ὃν τῇ ἀῆικῇ ἔφαι ὁ πόλε- 

"Ἢ 

μος. ὧν ὃ Τῇ ἡ μετέρᾳ χώρᾳ 5. δ᾿ ζωὼ ὠφε-: 
λοαῦτωη οἱ αἰϑηγαϊ οι χρήματα λαμβαΐον-. 
τες ἀπὸ “συμμάχων. ᾧ πλείονά γε ἔ ςοὴ 
αὐτοῖς, αὐ ἡμᾶς καταφορέφωνται. τα τε γὸ 

ἡμέτεροι πσϑος λήψοντοιι, ασεότερον ἐἰ φορο- 
λδδρωῦτες ἡμᾶς, τα ὑπὸ δ ἄλλων βε- 
(αίως ἑξοισιν. καὶ γὺ οὐδεὶς ἀἰποςήσεται, 
γυοιξ μιτυ λίωαίοις δεδουλωρδῥοις, 
ξΗ φεότοδος] ἡ φεόσοδος Π  χοημά- 
τῶν τοῖς αἰϑίκυαζοις. ὄφρ, τίω σιώτα ξιγ. 
ο Κατχορέψονται ]δδυλώσοισιν.. 

ᾳ:. 

δαπώννῆές τε αἰὐοις αἱ ϑὲὶ αξὶ τίοὐ ὑμε-- “ 
πέραν Εἰσὶν," αἱ σγ᾿ ἐφ᾽ ἡμῖν "τεταχα “). ὦςτε “ 
κ, εἰκὸς αὐὗοις αὐξικεσίαν νεών ἔχήν, ζῶ ὑ- “ 
μεῖς ἐν πᾳ ϑερᾳ τῷδε ναισί τε χαὶ πεζῷ ἀ- “ 
μα. ἐπεσζόλητε Ὀδαύτερον,δνν ἡμᾶς Οὐκ “ 
εἰμευϑντωι ἐχιπλέονζας, ἢ ἐπ᾿ ἀμφοτέ- « 

βῶν Ὥντο γωρύσονται.νομμίσνν πε μηδεὶς δλλο- « 
τϑίας γὴς πέσλ οἰκεῖον χίνδιχουον ἕξν. ᾧ " “ 

[ δόχεῖ μακραὶ ἐἀπείναι ἡ λέσζος, τί ὠφέ-- « 



“αἀὖν 
" εἐχῖπε 

-ν» ͵ 
5, δωσον-- 

τας) 
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»» οὔτε "ὃ αὐποςήσετα ἄλλος, τα τε ἡμέτερῳ Α 

88..ὄ πρρος λυήσεται, πα οιυϑμ τ᾿ αὖ δήνότερᾳι “ἢ 

» οἱ πρὶν δουλδύοντες. ᾿βουδησόμτων δὲ ὑμδμὶ 

» σσξόϑύκος, πόλιν πε παϑοςλήνκεϑεναυ- 

» ζιχὸν ἔχουσὸμ μέγα ΐ ( οὑτῷ» ὑμῶν μάλιςα 

» σδϑςδὲῖ )χαὶ ἀϑέεσαιοις ῥαῖον “καϑαιρήσε- 

» τε, ὑφαιοφιῶτες αὐ νδῥἼ “εις ξυμμαΐχοις. 

» ᾿ἰϑρασύτερϑν "ὃ πὰς τίς ᾿πσδϑοχωρήσεται. 

»» ἰοῦ τε αἰπὶ αν δἰποφϑύξεοϑε, δὼ "εἴχετε μὴ 
» βουθειν τοῖς ἄφιςα αϑμοις. ζω δὴ ἐλ δυ)ερϑν- 

»» τες Φαίνγαϑε, ᾿ Ὁ χροίτος τῷ πολέμου βε- Β 

:» ξανότερϑν ἕξετε. αἰογυνδέντες δῖωυ ἃς πε ἣν 

» ἑλλώσων ἐς ὑμαξ ἐλπίδας, ὃ Δία Ὁ ὀλύμ, 
» πίον, οὖν αὶ τω Ἰερῷ “σαι αὶ ἱχέται ἐσμέν, ἐπα- 

»» ῥυυύγαῖε, μὐτυληναίοις ξυμμαχοι δ νουϑροι" 
» "μιῇ πσδϑηοϑε ἡμιας ἰδὲον »ϑρ. Τ᾽ χίνδγωυον 

"Σ : σωμαίτων αἰ δαξαλλουϑμοις, κοινζω δὲ Ὁ 

»κ τῷ κατορθῶσαι ὠφέλφαν" ὡπασι δὲ- 

»» δονζᾷς "ἔτι ἢ χϑιγοτέραν δ᾿ βλάξωυ, εἰ, μὴ 

» πειοϑέντων ὑμδμ, σφόχεσο μεθα. γίγνεοϑε δὲ 

» ᾿αδρες, οἵεςαὸρ ὑμιαξ οἵ τε ἕλλζωες ἐἰξιϑ- Ὁ 

5 σιρὸ Ὁ ἡμέτερον δέος βούλετω. Τοιαῦτα 

μϑὲ οἱ μυτυλζωυαῆοι εἶπον. οἱ δὲ λακεδὰ- 
͵ »} τ ! δ) 3} 

“ μόνιοι, χῷὼ (Ὁ) ξύμιμαηοι, σὴ ἤχουσὸρ, 
᾿πσεροδεξαρϑμοι του λόχϑες, ξυμμιαηοες τε 

' ΧΑ χα" ΒΕ τοῖς λεσξίοις ἐποιήσδμη», ᾧ "τἰωὶ ἐς τίω 
εἰ ικὴν ἐσξολίω τοῖς πε ξυμμαΐγις “ὔρϑσι 

" ! Η) »} ο 9 ΔΑΝ , κατα ταηος ἐφεξφζον ἰέναι " ἐς γον ἰοϑυμιὸν 
“εἷς δύο μέρεσιν, ᾿ ὡς ποιησόνϑροιχαὶ αὐτοὶ 

“ ΦΥ͂ ΓΕ Ω: 1 ! 
“δέτοι ἀφίκοντο, " χἡ ὁλκοὺς “πἰβεσκβύα.- 

ὧν “δργεων ἐν τω ἰοϑυμῷ, ὡς αἰ χυύροίσογ-- Τὸ) 

τες οὐ. τὴς κορίνθου ἐς τέως παδϑς αϑέούας 

ϑεύλφοσαν, χαὶ ναυσὶ χαὶ πεζῷ "ὥμα ἐώ- 

είγτες, χαὴ (ὦ ἐδ πσξοϑύσος ζωῦτα ἔ- 
“αοῦον" οἱ δὲ ἄλλοι ξύμμαχοι βρφιδέως 
πε ξιωελέρρντο, χαὶ καρποί " ξυΐκο- 

μιδῆῇ ἡσὸρ, χαὶ Ῥέῥωςίᾳ, τοί φρατευάν, ἡ »" “.πιἢ 4.: “1: . Ἷ 
διαῦ ἱερεηάογα»τῷ τὰ ἀϊο τα! ταν άϊ, ᾿ 

᾿ 

ΤῊ ΟΥΠΌ 9. ἨΠ.5:Τ. 
φιοῃίαπι σαι αἰ πδ! ἀοβςίες » ὃς 
ποίγα 9» Π]οσιπὶ σης: ἂς ἀπτοζα 
ΠῸς Ρατοπλα σιὰμπη 4αὶ ἰαρτίς 
ἄἀοην (ογαϊοθαης. Ουὸά ἢ ποδὶ ἐτη- 
Ρἰ στὸ νὸς διυχι ἔπιπὶ τα] ογ ἰδ. ταπὰ 
οἰπίτατοια δος ρἱοτὶς ργα ἀϊταπι πηλ- 
φῃα οἰαίθο, ( ουας ἴῃ Ρχπηἷβ νὸς ἰπ- 
ἀϊροτίς :}) ταῦ Αἰποπίοηίος ἐλ οἰ 5 
ἀο[[γοτῖσ, (ιδιγδςητες εοσιιηι 0 - 
«ἰοβίφαίΐρρε χαιπιὶ αυϊχας ἢτ αα- 
ἀλεῖας ἀςίςίταχαβ 1) τὰ. ἐάπ ας 
νος Ργέμτ οβαριετῖς ἱπυϊἀϊατη» 
πο Ορἰ τα] ἀὶ ἰἰς αι! δά νο5. ἀείς- 
εἰΐουμς, 51 δατομι νὸβ ἡ] οσίπῃ 11- 
δεζατοζος οἰϊεῃ ἀογίτῖβ» νἱγὲς. δ. 
Βειηίογος Βαρεθὶτί5. Ἐσαδείσοητεβ. 
ἐρίτασ τιπτγατὶ Ογαοογαπι ἀς νοὶ 
δίς ρον αΒ οἰσζητεβ οτιαπὶ Ιου ςΠὶ : 
ΟἸγπρίππηνοαΐας ἵπ τερίοαυα «Ἰϑηνὸ ἃς [ὰρ 

Ὰ ἡβμα ᾿ : Ρἱ ἰςες [δά εἰ, 
ες νοδ δ {πρρΠ!οἐα; (ςἀοηγις , ΡΓΟ- προς ιρριϊοίδυς, 
τερίτο ΜΙ ]οηος, "ἰτα οὔ εἰς 10: ἸΡΝ 
οἰεῖατο; πος ργοάεγε γοἰ τί ἐο5 αὶ 
Ρηπαῖο αυϊάεηι ΠΟΥΡΟΥΈΠῚ Ροχί- ω κλήνρ. 
σαϊο {ππτεχροπεὶ, (δ σοτη πλποπὶ ἃ 
οπμιμῖδι5, ἢ τε (ποςεάδε, νε}τὰ- 
τετι πη ἀ]Ἰατυσί: σοπηπλΠἰογέηη- 
4αε Ρεγηϊοϊομ "ἢ τοδὸ ποπ ἢ σοο- ; ᾿ 
ἀεὲ, γοθὶς ἐγυϊγα τοητατίς, Εἰοῖς ἐσπονννάρα..ς 
υἱτὶ 4ια]ο5 ἃς Οταοῖ νος σοηίςης οἱδ Ὡηρειγαιο δ θοδκ; 
(ε , ἃς ποῖτᾳ πεςοῆπτας ἀεῇάογας. αρδηο ᾿ 
Ἰλ]Πὰ Μιυ]οπαὶ ἀϊχογαπτ, Ομ 
4άπην δα ἀηἴεης λοεάατηοπὶὶ ἃς 

νον 

δ 

ὁ ὶ ολάαηνας.,., 

(οοἷ» ἀρρχοβαῇξηταμε; 1 οβθῖος ἰὰ 
(οεἰεταῖοπι χοοϊριελάας σεηήπογῦτ. 
ΕτΤαςεάαπιοι! τἀ 4 ἴῃ Ατιϊσλπλ 
Ἔἐχρεάϊοηεηι {ἀ πηρτατὶ » εἀΐουης. 
[οςἰϊς χα! δάογᾷς ντ ΡΥ πλιὸ σιοαας Ὑ ΌΜΝΝ 
τοπροτς οὔ ἀπιαίνις ραττίθας ργα τὸ ᾿ 
αἴδεμτ: δι ἱρῇ ρχίπιὶ ργοίς δε! “ρῃαίδιι ς. Ολκοιῤ, πιαοξηις 
8λ5 Ὀλυϊᾷ ἀρὰ ΠΕΠ: οὔ ραγαβᾶτ, πᾶς τγαϑοσίας, τς 
γεϊετί ἐς ἃ (ογίητπο {ἀδαοόξασι 
δά πγαΐο 404 Ατμοπᾶς ἰροξϊαῖ» νε 
Βοί[ξ εἰαίϊε ραγῖτοῦ ἃς ροάίτατα ἰη- 
πδάεγοης. τὶ αυϊάξ ας Πτοπιὲ 
ςοπέεςεγμπε. Οστοχῖ ν εγὸ [0 οἰ [οἰλ. 
τὲ ςοππεπεγᾶτ, τ οσοιράτίοης ἔτιι- 

παν - πο δα, 

ἃ 

« Ηοἱ τρὶν δουλόύοντες τὸ, ἢ οἱ τρὶν δου 
λόύοντες ἐκ 5] Ἢ πεύτεροι ἡμδω δουλϑύ- 
οντες, γοήτέον; αἰλλ᾽ 57} τῇ, αρὶν ἡποςῆναι 
δηλονότι, δου λδύοντες, κὶ ὶ μετα τὲ ὑποςῆ- 

γα!. β Βοηϑηστώτων ὃ ὑ εδ᾽}7} λωκδα!- 

μογίων, Ὑ ΤΙροςλήψιοϑε Ἰκ]ήσεοϑε. δ᾽ Κα 
ϑυρήσετε]καία(διᾶτε, ε Ὑφαιρᾶντες αὐ- 
Δ ]κατ᾽ ὀλίγον ὑποασῶντες. ζ Θεᾳσύ- 
τερον 1) ῥῥαλεώτερον. ἡ ΤΙροςχωρήσί)} 
φεσφωρήση, ἡ μῶν δηλονότι, 8 Τὸ κράτος 
ἢ πολέμου Ἰ τὲ δειύαοναι δηλογόηι αὖθι-- 

ρέῶτι ὧν τῷ πολέμῳ. , Ἰσαι καὶ ἱκί-- 
τοὶ ἐφριὲν Ἰδμοιοι καὶ ἴσοι ἱκέτης ἐσμνένοτὸ 
ἴσα καὶ ἱκάται ἐσμιὲν,εἶπεν, ἐπειδὴ κα συμι- 

μαχίαν αὐτοῖς αὐξοστίγρυσιν. ὥςτε κα» ὃ 
δὲ κινδεμυδύσσιν , ἱκάττω εἰσί " κα ὃ δὲ 

συμμκαῦβαν δηδόασιν 5 οὐ παντάπασιν ἱκίν- 
ταιγαἰλλ᾽ ὡς ὖρ ἱκέται. κ Καὶ μυὴ πσεόη-᾿ 
“ὃ: ἡμᾶς }ὐπολύσητε. λ Τ ὲν κίνδοωυον } 
ἦδτι δη] τῆς δαπάνης ἀκουςέον 5 καὶ “Τ᾽ 
αὐαλωμάτων. μ Απασι δ) δόγτας δώ- 
σογτας. 1 Αγδρες] αἰδρξοιν αρόϑυμοι. 

ξ΄ Ῥροοδιξάρῆνοι πες νδγεξδρμανλιῖς 
ναίων. ο Ἐς δ ἰϑμὸν τοῖς δύο μυέρεσιν }, 
ἵνα πὸ «δ πρυτημόρκον μείνῃ, φυλάῆον πός 
λῖν ἑκαφην" σὸ δὲ δήμοιρον ὅ5}) τὸν πόλεμον, 
ἔχθη, π᾿ Ὡς ποιησθωβμοι πίω εἰξξολίωδ, 
δηλονότι, ρ Καὶ ἑλκοιὶ παρεσκθύαζον]. 
οἱ δλκοὶ, ὄργανά εἰσιν οἷς αἱ νῆες ἕλκοντα... 
σ΄ Αμα δπμόντες ΚΤ δα" αἰϑίωαίων δὲ-- 
λογότι. τ΄ Προϑύμῳς ζαῦτα ἔκροιοσυν 

ἀὐπφορικῶς εἶπεν, αἰτὶ τῇ, ὁ φεοϑύμως 
ἐρραΐτενον, ν Ξυϊκομιδῇ Ἰσυλλογῇ 

Ά 
Ν 
ἊἝ 



᾿ς Κ|4ὲ Ζηποΐ. 

ΤΡΙΒΙΕ ΚΡ ΠΕ ἈΤῪΝ 5. ιϑὲ 
Ἐὸς. αμπὶ ἰμτοΠρογοπς. Αἰμο- Α αἰαϑύμϑμοι δὲ ἀΐεις (ὦ) ἰϑίωαϊοι «οἱ 

. ΟἸΠτατῖς ᾿ρίοσαπα ἔς μυγαογω σοη- Ι ᾿ ᾿ πες, 
τὰπὰ Δαπε5 ΑΥΠΥΑΠΟΓΠΏΣ.» νΟ]Οη- οι δνλμμῦ βουλόμϑμοι πρό λον μα 

φῶς “ἐγγωκᾳσιν, Ὄλλ οἱοί τε " εἰσὶ, μὴ κι- 

εἶτο» Τέχιις » ὀτίατῇ οἰαίϊεπι ποι 
τηοθογεηῖν αμα: λά ἢ ορθιπὰ οἴει, ἢ ππελοπογγήσου Ὠχεὸν ῥα δίως ἀμεω , πονγήσου Ὄπτον ρὰ διως αμκιύξοϑαι,ἐ- 

βρήαῆα “πληρωσὸν κα ἐκατὲ ΑΜ δὰ Ῥἐ 5 ἢ ο]ὸ ροῦς τοπίξογο. Ἱπρτοῆι- ΠΡΟ αν ΕΥ ΘΟ οδο Τοο ϑῸ ρη 
4πε ε48 τὰπι ἱρῇ »ργατοῦ οαθο {15 

Ιῃς : χαὴ (Ὁ) μέτοικοι. χαὴ ταδὶ τὸν ἰοϑομὸν αὐα.- 
ῬοΙορυίηὶ » ργστογαςδι ΠΕ πσιπι ὑντὲς, Εχίδηξ ΡΟΝΑΡΗ ΡΘΟΥΝ 

ὅτ αυραιεαμφύς [Εἴ6 οἰϊεπιαθαητ, ὃ "πῃ Ρεοροι ΧΦΡΕΚΟΘ "Ὁ 

τε πεῖς νἱἀεραταγ, : ἰῇ ὶ ᾿ Σ ΤΩΣ : ρυσμθῳ τ Ἄοστοάιοθαητατ. Βδης 1 οεάα-ὀ δὲ λακχεδοημονιοι, ὁραΐγτες πολεωὼ πὸν πα.- 

ταοηῇὶ οἰαἤϊοπι Ιοη ρὲ πιαϊογοπι ο- ρα Ἄρρον, τα τε αὑπισὸ δ λεσξίων βηϑέντα 

Ὁ εἴς αι ἃ ΜιΙογ]επαἰς γοξεγεθαη- Ἂς τ, ἐς ϑν κεν εν μονας ὑμσν,Σ 
τυγνᾶς ΠδῚ τεπὶ αγάπατη» 4αππγης: ττεέργως αἀὐζῖς Χ οἱ ξυμμίαηϑι ἄμα ου “Ξρῆ- 

σὸρ,, καὶ ἠγϊέλλοντο χαὶ αἱ αἷϑὶ τίω πεδο-- 
τις5 Ατποηϊοπῆμππι» αι οἰἵοα Ῥο- 
Ἰοροπηοίαμη οἴδητ..» νἱοίπα γύ- ἐπα ΐ 

Ρ » ; τέως «ἰϑ οιχίδοι αὐτῶν πορϑούσαι, αὐεγώ-: 
; δ λον ᾿ ᾿ ι 

Οἀοπιαπι τοάϊοταητ. Ροῆπας, αάϊ-ὀ ρησὸμ ἐπ᾽ οἴκου. ὑφερον δὲ ναυτικὸν χῶρε- 
βρατα εἰλῖϊε ιαπα τῃ 1 εβριιπι πλϊτ- 

ς ι ! ᾧ Σ « ] 
5: ς ᾿ : τὰ πολᾷς ἐσπήγελλον πεέοσο 
ΤΩΝ ατατος οἀϊχογιητ, ἀοἰοξῖο ΑἸοϊάλ γα ἥ ; ᾿ γ ΌΝ 

παιατοῖο 9 48| {πὸ {δ ςοπέεγγοι. ἢ πλῆ)ος᾽ χαὶ ναύαρχον ποξεσέταξοω 

μι ὐμοι αὶ ΑΝ ςεηταπὰ πδυΐθιιΣ χωρησθμ δὲ χαὶ Ὁ) ἀϑιωεῖοι ταῖς ἑκατὸν 
ΔΌΙΟΓΘΠΓ. 1 ΟΥ̓ ΠΟΟ τΟΠΊΡῈ5 η00 ρζο- ᾿ ΩΦ δ ΕΣ ΩΝ τ τω Ν,Ὶ ΐ χοὶ ἐκείγοξς εἶδὸγ" χα! Χο Τὰ τὸν 

δι ἡ ᾿ λ δὰ, «' ς, ὦ 9] ΐ » “ 

ἤυπι ςἰοηρὲ ὃ. ἱπΠ γα ΠΠ πιὰ ὅς Ἢ ΡΚΌΝ ἀϑήενα, οὖν τοῖς πλᾷϑ 
οτματΗ ἤπια οἰαῇπς Απτ» ετῇ οἶγοα φαὶ δυ νῆες ὧμ' ἀὐφις εἰνεργϑι καϊλλφἐμρον" 

ῬῬΙαγο5. μαῖτο5. οΣτίτογαητ, Οφηταπὶ ἐπα ' ᾿ ὙΠ 7 

πο Ἀλέτιὰ, τοί; ἔθου τι πελεμουίρισα γὺ ἀπικὴν καὶ 

ς Ῥεϊοροπποίμπι νο] ταθαης» ργατον Τ) χαὶ σόξὶ πελοπόνννσον ἕτεραι ἑκα“ὸν ἡσὸρ" 
Γ 1115 φια χά Ῥοτίάχαπη ὃς [δὲ ε- χωεὶς δὲ, αἱ αὐξὲ ποτίδοηαν, καὶ εἰν τοῖς 

Ἔ. ἄϊλις ἀιιοεητα απ απαρίητα. Οὐα: ἀππρτμέ ] ὡωρήρ 
τῸ5 ρΥχοραὸ ρεσαπίαιη Ἔχμδαῆι, 79οντὸ Ὁϑ ἐνὶ ϑερῴ Ὡἰ ουκόσιαι χρῶ σπτεντῆχϑγ-- 

ΣᾺ ! ΕῚ Ι! 
τα. ὦ τὰ γάτα πότο μιολιςα «ἶχσ΄- 

Ῥοτίάχαπη ἀείςπίαγιμς ΠλΜ]ΐτος ζ 
(βιεγσης ααγοηι ργὶπ οἰρίο ττῖὰ Π1}}- ; ΠΡ ΑΕ ΣΙ 

δον δίδραχμοι ὀσλιται ἐφρφυρφίω: 

(«ὑτω γὰρ». ᾧ «ἱποηρέτη δραχμάω ἐ- 

ἰοπίος ΡΕΓ σοπτοιηρταηι ἱπῖθε- ' ὅδ 2} Ηἰεπίος ΡΟ σομτοΠΊΡΕΙΙ καΐζαγνωσιν αἰμϑενείας σῷ ἃ αἰδϑάοι όω- 

το5. ἀςσοίαταγὲ ποη γοιὸ 1105 {ε- 
ο ᾿ Ὰ 3 

νοι τὲς Ὁ θχὶ λέσζωῳ γαυδικον, χαὶ Ὁ εἰπὲ 

γεμίςητίθας ἃ Ῥεϊοροπηδίο οο- 

! Ν ᾿ 

ὕπλζω ἱπαδων, χαὶ πενταχοσιομεδίψων, 
δ "(δου άϊ ογάϊπὶς πομηϊπο5,αυλπη 

- ! -“ ! “- ΠΝ σάλῳ - 

Ῥοϊοροηπεῇ ρατ- Ποῆ ἴΟ]πὶ ἡπασυηαπο εἰς ν  4εα- Β' δασῴς τῆς πελοποννήσου ἡ δοχοὶ ἀδθὶς, (Ὁ 

ἰῃίοης σογποητοβ5) λυ δίτ!τ δ ἃ - ΞΟ Κ΄. , ἃ. : Ἐ ᾧ ἠορεοῦτο Οὐκ οἰλη, δὴ, ἐ χαὴ ἀπορφι γομιζον-- 

ἥ 4ις (οοἷ ἀεῆοπε» ὅς τρίητα πα- 

πόννησον “ποιαίχοντα νῆες “ἦν αἰϑίωναίων 

δι5 ἰρίοσιπι νδίϊαγς πὰπ οἰαγςητιι» 

' τ σχϑϑαζονδ, τί πεμνοισινὲς τέο λέσζον' χαὶ 
τοῦοηῦ; συιδάγαρίητα ᾿διιε8. ΡΟ οἱ- 

Ν -ν . ! “Ἵ 5) ᾽ Ἂ 
᾿Αἰδεηίοηίος», ν δ. 1Πος αδίτε ἰδα-ὀ Αλκίδομ, ὃς ἔμελλεν ὅχασπλϑύσεοϑει.α)ε-- 

Ε γαεσιν 
ξῶα ἔππτ μα παῖιοβ » Ατβεηϊςπ- ᾿ 

ῬΟΠῚ ἱπίτία τοῦ πυπιοῦο γα] οὔίληι. ,., ερροιπλήσιαι δὲ χαὶ ἔτι πλείους γο- 

ὰ ᾿ Ν Ὑ 1 ᾿ "“"» «ς ι 3 ! 

ποπὶ ουἰοάίοερδητ, τοχϊἄοιη οἰγοα ϑὕξοιαν χα! σοι λαιμᾶνα, ἔκοιηθν ἐφυλφίοῦον, 

ταηττντίπ {ππηπ|ὰ ἔποΐης νηλα- 70 ἐρε ο Στ τον Εν 
ἄλλοις χώξλοις. ὥστε ὦ πασοσ᾽ αμκα ἐγώ 

νπὰ σαπὶ Ροτίάαα. δια! 46 ΠῚ 4 
ΒΩ 

ανάλωσε μεταὶ ποτιδαίας. τίου τε γὼ ποτί-- 

11,» τος ραμοίογος 48ὶ οὐίςἀογαητ: 

Ι »"» ᾿ ! ε “ , ΜΕΤ λόάμᾷανε τὴς ἡμέροις )τοιοάλιοι μϑὺ οἱ ασοξέτοι, ὧν εκ, ἐλοίοσοις διεπολιόρκησὸμ" 

᾿ 

. αὶ Ἐγώκασιν οἱ πελοπονγήσιοι. β ἘΪ- 
σὶ, μυὴ κιγοωῦτες 7οἱ ἀἰϑίωαγοι. γ᾽ Ἰλίω 
ἑππέων, χαὶ πενΐᾳκοσιο μεδίμνων ] ἔςιν αἰ- 
ϑίωδησι πολιτικαὶ σωυτάγματα, δὲ ὧν πὸ 

᾿Ζπορωτατιν,, πεν χοσιόμέδημω οι " πὸ δὲ 
“δεύτερον, ἱππεῖς τὸ δὲ ποίτον, ζυγέται "τὸ δὲ 

οὐ πέταρτον, ϑήτες. οἱ μδὺ οἐωὐ πενίᾳ Κοστιομμέ-- 

{ δῆμονοι οὐχ ἰυλα χοίαϑησαν ἐσελϑεῖν εἰς ταὶ 

ὡ... 

γαῦς, ὡς μιεγίςην ζω μέζω ἔχοντες ὃν πό-- 
λέ! 5 δίᾳ τὸ πολλοὶ τελξϊν" οἱ δὲ ἱππεῖς, ὅτι 
οὐκ ἰῶ τούτων χρόα, δ᾽ Ἐπίδεξίν τε 
δεῖξιν φανεροίν. ε Ἢ δοκοὶ Ἰἔδοξε. 
ζ Καὶ ἄπορα νομίζοντες 1 αὐτὶ “ἢ, τί δεῖ 
ποι εἶν αἀἰπέγνωῶστιν, ἡ Ἐπήγγελλον 1} ἐ- 

ζήπωυ. 8. Καὶ ἐκείνοις ὅδον 1 αἰαχὼ-: 
ρήσαντας δηλονόπν 4 Ἐν τοῖς] ἐν τού- 

ποις τοῖς χρόνοις, ἢ τοῖς α ϑίωάζοις: 

κ᾿ Νῆες αἷμ αὐτοῖς ἐνεργοὶ 1 αἱ τ) ἔργο 
ποιοῦσαι ὅ᾽ γεῶγο τοτές!, πλώϊμοοι κα χρη ςοιΐο 
λα Τριοάλιοι μϑὲ οἱ πσοξτοι ἐπέμφθησαν 

γὸ ἐχξ ἀσῤῷτοι, ὰ δεύτεροι. οἱ μόῥ οὐ 
ὡρῶπιὶ ἔμειναν ἕως ἱλώσεως αἱ πόλεως, 
πολιορκοιώτες" οἱ ὃ δεύτερδιγοἱ μετα Φορ-: 
μάωνος, αϑϑ τῆς ἁλώσεως αὐεχώρηδωνο 

4: . 



1ηξὰ ἰοξει 
ἦεν ι 

πύῤῥαν καὶ 
ἔρεσον, 505 

πυξφ. 

δ. την ΟΥ̓ ἢ δὴ ἩτδΙ. 
“ ἑξακόσιοι δὲ χὼ χίλιοι μ(δ; Φορμίωνος 5 οἱ Α τπΠ ΤΉ ΠΣ δί {οχοξητὶ 48] ΡεαΣ 

" φῖ «ε -“ ἐν συλ 

ποροαπῆλϑον, νῆές τε αἱ πᾶσοῳ (δὴ αὐτὸν 
μιαϑὸν ᾿ἐφερονοταὶ κϑρ δξυ γρύμιατα ὅτως 

αἰ το’ αναλῶϑη τον ὥτον, ζαὴ γῆες. “οὐ τεῦται 

δὲ πλέςαι "ἐπληρωϑησὸμ, μιτυλζωυαῆοι 

δὲν χτ' ηὖν αὐτὸν ιξζόνον ὃν οἱ λαχεδοη μώνιοι 

δὲ τ ροριδαν κοῆς εὐ ἀθερανοε 
᾿ » Ι! “" Εν ἢ 4 

τοϑοδιδὸ ϑρέω ἐςρατευῷ χτ' γἀῶ, αὐτοί τε 
᾿ ᾿ ! ““ ͵ 

χαὶ οἱ (χίκουροφι, χαὴ πσδόσξαιλόντες τῇ πὸ- 
᾽ δι ἂν Γι φϑὶ - ! 

λάᾷ, πγ΄ οὐ παδρύχωρά καὶ πσδϑσεδέχοντο, 
»»»»»ὦ ιν ν᾽. ΔΥΥ Ὡ ἐν 4... 
ἐπῆλϑον ἐστ᾽ αὐτίοσῳς,χοὴ πύροις,χαὶ ἐρε- 

σου" χαὶ καζαςησανϑμοι τὰ οὖ ταὶς “πολέσι 
! ἢ ἃ 2. δι Ι! τως βεξαιότερο, χϑὴ τείχη χρ τυγαν-- 

τες, δ᾽ οἱ ταηρὲς ἐπῆλϑον ἐπ οἴκου, ἐφρά:- 
πευσὸμ δὲ χαὶ οἱ μιυϑυμναῆοι, αλα.γωρησείν-- 

Π ΓΕΔῚ Ἵ ᾿ δλν 

πων αὐδὴμ, ἐπ᾽ αἡτίασαν" χαὶ ἐκ βονϑείας 

φιγὸς ϑινομδῥης, 'πληϑοτες κ᾿ ποῦ τε ΤΜμ αὐ- 

τίοστίων χρὴ ν Ἐχιχϑύρων, αἰπέϑανον πε: 

πολλοὶ, χρὴ αἰεγωρεσὸμ οἱ λοιποὶ κοι τοὶ τοῖ-- 

νος. οἱ δὲ αἰϑζωυαῆοι, πονθανόνϑμοι ζιῦτα, 

τοῖς τε μιτυληναίοις τὴς γὴς κρα,οιώζᾷς, Ο 
χαὶ ζοις σφετέροις φρατιώτεις οὐχ ἱχαψοις 

ὀγζῳις ᾿εἰργάν, πέμιποισι,αἷξι Ὁ φϑινόττωξον 

ἤδη Φοχόνϑμον, Τ' αχητα (δ Ἐπικούρου 
φρατηοῦν, χα! χιλίοις ὁπλίτας ἑαυτὴν, οἱ ἢ, 

αὐτερέται πλϑυσὸρτες ὋΨ γεαΐν, ἀφικγᾶγ- 

ται, ἢ αἰξατειχίζασι μιυτυλήνξωυ ον κύκλῳ 

πλῷ πείχᾳ. φρούρια, δὲ ἐςῖν οἷ ὀχὶ “Ψ' 

καρτερῶν ἐϊκα τῳκοδύμωηται. χοὴ ἡ ψϑρμι- 
τυλέωνη κα τοὶ κρ αἴγος ἤδη αἰμφοτέρωϑνεν χαὶ 

ὧκ γῆς "χαὶ ἐκ ϑα λάοσης εἰργέτο, καὶ ὁ χή-- 

μῶν ἤρχετο γίγνεαϑει. χσδοσδεόνϑροι δὲ οἱ 

ϑζευαῆοι χρημοίτων᾽ ἐς τέο) πολιορκίαν, 
ἀὐφὶ ἐσενείκόντες, γὐτε πσεϑτον εἰστροροὶν 
Δ᾽ ᾳκόσια. τώλωντα ἐξέπεμψαν, χαὴ Ὀχὴ 
“ες ξυμμαηθις “δργυφοδλόχϑις γαῦς δώδε-- 
και Λυσικλέα,, πέμιπῆον αὐτὸν φρατηγόν, 
ὁ 8 ὁ τεὐῤγυρολογὴ,ὼ αἰξκέπλά,ὺ τῆς 

χαοίας ἐκ, μιυοιεῦπος αἰαξ αἰ δζρὶ 5 Μα;-- 
αὐδρου πεδίου μέρα Τ σόρδιου λόφυ, ὅχτ- 

ϑερϑύων Ὦ κα ραν ὦ αὐα δ, αὐτός τε δζρ- 

φϑείρεται, καὶ τῆς ἄλλος φρατίαξ πολλοί... 

οαπὶ ῬΠοσηλίοημο αδίογαῃτ) δἰπας 
ἀγαςτηας ἤπρα 5 ἀϊοθας ἀοςε- 
Ρογαητ» αἰτογαπῃ {0 » αἰτοίαπι ἔὰ- 
τ }}}} ποηνη 6: Δ ἀςΠ| ὃς ν ΠἰΠοΥβς 
πλιιο5 τηογοοάοσηγ. Ἄταιις ἰτὰ Ρὲ- 
οαηΐα: ρυπχὰπη σομππιρτα {πητ; 
δι τοττἄτα ας πλιιες ἐχρίοτα. Ρὲεζ 
Ἰάςπι τοηγρις Μιτυ]ςπαὶ» 4ιο 1.4: 
ςοἀα ΠΟ μΙ δραά ΠΕπλπὶ ἀρε- 
θαπτ, Μειβυπιλα: "τἀ απ ρτο: 
ἀϊτίομιοπι πιο ομτί» δ. τα ἃ τοῦς 
Τα ἱπτα!]ογα πο δα! ξεὶς δα ΧΙ ΠΑσίῖς. 
Τοεηταιά ας ντδο» απ τὲς ΠΟᾺ 
ῥσοσοάογος πὰ ραττο οχροδαθαηῖ, 
ἴῃ Απυληι δὲ Ῥγίδῃι ὃς Ετοαπι 
αδίογαης. ἀλΓα ΠῚ οαϊταῖπηλ 
ααϊηι δέτος ΡΠ] ΗΠσητν δὲ πιαζοβ. 
Βτγηνίοσος ἐοϊοης » ἐπα θ απ 
ἀοπλιπὶ τοιογῇ {πῆξ, Εἰς τοποτῆς 
Μειδυπηπαὶ οἰπῈ. σορὶϊς ΑἸΤΙΣ 
(ῴν ἰυδάμπητς. δεά αὖ Απιυχιξ. 
δυχ! Παγχας φαϊδυίάαγη » αὶ {5 
Ῥουεπογδ ΡοΓΟα 1, πτα τ απ 
ἢς»σατοτ! τγορ! ἀὲ τεςοεγαητ. Ηας 
νὈὶ Αἰποπίοηίες σοί πογιηῦ» ἃς 
Μιεγοπμαοβ τοῖγὰ ῬΟΟΥΙ» πες 1Π|ς 
Ῥγοβίθεη ἀϊς ραγος οἵϊε ΠΉΠΠτος {1 05» 
ταϊταητ:. ἱποιπτς δαταπιηο Ρ4- 
οἤεζεπι Ἐρίουτ βίη Ῥύὸ ἄκος» 
σαπι ΠΆΠ]1ο Ἷἀἱ σογροτὶς τα τ θιος 
ααὶϊ ἐπ παῖδας οἤοίο, γεμλὶρ 
ἐαηϑεῖ, φαιην Μιυ]επ οὶ ἀρραηςς 
(ςἠτ» ἐδ ΠΠΊΡΙΙΟΙ πγαζο οἰπριιητ, 
ἃς ψΑ] άϊς ἰῃ Ἰο οἷς οαξς 1 οχεϊταηξ, 
Εερ Μίτσγιεπς αυίάεπι νιπαμε 
ἰδτη δζ ἃ πιασὶ δὲ ἃ τοῦγα γομοιχοῃ- 
τὲ οἰααάεβθατατ : ̓γέπιααε 

Τὸ ἀρρεῖεθατ. Οατογὰπι Ατβεπίει- 
(ες . λ4 ονῆάϊοπεπν ἀεβοίεητε 
Ρεσιηΐα » τὰης ῥχϊπχὰπι ἱρῆ τες 
δυζιπι σομτ]ογαῖς ἀπσοητα τὰ- 
ἰοηῖα » δ. δά (οεῖος ἱορεπάα;, Ρο6- 
σαηία ργατία ἀϊποάεςίηι πᾶμεβ πιΐ- 
(εὐαπτ» Πγῆςοϊς σαπιὶ ααάταοῦ ςο]- 
Ἰερίς ἄμσε. ἴς., ψιμππὶ ἃ] ἰοςα 
᾿οἰγοαηαεόξιι8 ΗΠ ς Ρεσα ἰδ ΠΊ εχο- 
βΙος » οχ Μγυηῖε ρος Μαδη- 

᾿ ἀσίατη. σαπηραπι τα ρος (4: 
Τὰπὶ δά φΟ]]οη νίαιε δδη ἀϊμ 1» 
ἃ (απῖς Απαϊάίαψας, ἐπα ῇ5. » δὲ 
οαῃὶ πλαϊτίς Τὰούατὰ οαίας εἰ, 

α Ἐξακόσιοι δὲ καὶ χίλιοι] διόλου(φησ!) 

μάλξι τῆς πολιορκίας ὑπ ἔμεινεν ὁ δρι-- ἡ ποιήσοωτις. ε Πληΐύπς ] μεγάλως 
δμὸς “Ἴ) ὀπλνῦ, β Ἐφερον] ἐλάμ-- Ἰ νικνϑέντες οἱ μηϑυμναῖοι. πληγὴ γὸ καιτὰὶ 

δηλονόπ. δ' Κρατύνωντες } ἰαυραὶ 1 ζ ἘἰργᾷνἹποιὶ μιτυλίωμαΐοις. ἡ Κα 
ἐκ ϑαλάσηης εἴργετο Υὑποὺ Τα αἰϑίευαΐ, 
θ. Ἐς τί πολιορκίαν 2} ΔΑ μιτυλ 

ζάγον, Ὕ Ἐπληρώθηστιν } αὐϑρώπων ᾿ πόλεμον, καὶ τραῦμα, κἡὶ ἰῳ οὶ ἤῆα. γαίων, 

ω 

; 

«δ δεν μμμμδοων ᾿ς -, 

.« 
ἔ 
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ΓΤΙΒΕκᾺΒ 
4Ελάςπι ἔγεηις ΡΙΔταοπίεε( πὰς 
επἰπιὰ Ρεϊοροηπεπῆριις ὅς Βαο- 
εἰς οὐπάεθαπτιγ) αι 8. Ροπα-: 
γα τοὶ ἐγαπιοηταγῖς ἰΔθογαγεητ, 
πεαας ἴῃ Αἰπεοπϊεπῆδα5 ν]]Δ (ρες 

" ἀοξοπποπίς οἴες,, ποίας 4114 (ας 
οἰϊεμάεχεῖαγ » σοπΠ]ίατα. ἱπεαης 
Ἰρῇ ὃ:  νπα οἰζουπιῇἀοραητιγ 
Αἰδβοεπίοηίε5, ρχϊπχὺτα νὰ {πρεζαῖο 
Βιοίιιπι πταζο οπηπςοβ εχίγεητ, ἢ 
νὶ σοπίδαα! ἰᾷ ροῆεμτ,» δικῃοτγί- 
θὰς5 Βυΐις οσαρτὶ ΤΒεαποῖο ΤΊ- 
τηϊάα βίϊο, γίγρ νατίςϊπο » ἃ Επρο]- 
ΡίἀΔ, [λα πάοΠι βίο, αὶ Ἰρῆς ργας- 
τδηῖ. Πείπάς ἀἰπγίἀϊα ρας» φιὸά 
ἰηρεηβ ΟΧΙἸπηαύες Ὁ εὐ συμ» 
τεξογπιάδητε , δά ἀποεητοβ ἔετε 
ἃς νἱρίητι » ἴῃ {ξπτοητία Ἵχομηάὶ 

“ἢ Βογπηδηίοζε,» ἴῃ ππς πιοάδηη: 
δοαίας δά αἰτία ἀϊμεπι ἡγετὶ Πο- 
{{πππὶ ξεσεγαητ, απηρτα {Π|πς τηςη- 
ἔαγα εχ ἰδτογου!ούατῃ σοαρσηηοητζα- 
τίοῃο, 41 ρᾶζῖς πλιγις δά ςο5 (ρε- 
ϑιδῃς τοδξοχίο οαγερας. παπιοα- 

᾿Βαπε δαζεηι ρογπλαἶτὶ ραγίτεῦ οο- 
Ἀρίπεητα ἰδρί ἄϊππ : Ζαογαηι Ποι- 
10} οὐαττ ἀθογγατυγί, (εά ἃ ρίαγ- 
θὰ5 νοζὰ τατοοἰηατίου!ς σομ!ςδϊα- 
Ὀατιγ., 4αιπὶ ργαίεγτιπι {πρίν 

. Παπηογάγοητ: ὃς αι ἤθη ἰοηρὸ 
δϑοῆσητς, ο]ὲ πγαγας ἴῃ ἰἸά αποά 
σνοϊεδαητ (δι οόξιις οοι]ς ογας, [τὰ- 
4ιε π᾿ ππης πηοάμτη Ῥτοςογίτα- 
τεσ (ολἰατα πὴ» ἐΧ οταπιμάϊη ς ἰα- 
τοῦ οοπιξόζδητεβ » ἸΔ ΔΓ τ ΠΧ 
ςερεζαης. Εγας δυῖοη ΡοΪοροη- 
ποηπαῃη ταὰτὶ {γαφέαγα Ὠαϊ!π10- 
ἀϊ: Ηαθεθας ἄπιος ἀπ δίτυς»Ἰτεγα τη 
ῬΙαταας νουγίας γ᾽ αἰτογαη οχεογίογῷ, 
ἢφαῖς Αἰβεη 5 δάοχίγεταγ νἱςἀςοίηγ 
ἱπτοῦ (ς ρεάιιηίρατιο ἀπξᾶτο. 
ἴῃ ἔρατίο Παξίτασια ςουποάιιτα 
ᾳἀἰῆοαια οἴδητ, ἀπίῃ δῖα αι! ἀςΠ1» 
(ς4 ςοπτίηπα » ἴτὰ νὰ νηι5 (ΟΠ 1415 
τασγα5 ν᾽ ἀεγοταγ » νετίπ πε ῥ᾽ Π- 
μᾶς ἩΔθοΏ5 : δ δά ἀςοίϊπιαπι αιδῃ- 
4ς Ρίῃπαπι ἱπροηζοβ [ΕΓΓῸΒ» 
εἰάεπη «πὰ πλαγας ογαῆπιμά!- 
Ὠΐδ., ὃς δά. εἷι5 ἔγοῃΐος ἰητηίῃ- 
ἴεοις εχιτπίςούαας τοπάεητε: 

Α 

ς 

ΤΕΆΤΙΝ 5: ̓  
{Τοῦ γ᾽ ὠϊό 'χἠμῶνὸς, “οἱ πλαταιῆς (ἔῃ 

ὃ ἐπολιοβχϑεεῦτο «ἐἰσρο τῆν πελόποινησίων 

Δ τ βοιωμ ) ὌΝ, τῶΐτε σίτῳ Ὠχιλιπέντι 

ὀχιέζοντο; νὴ Ἔσο δ ἀϑίωῶι οὐδειμεία, 
ἐμῷ ἐλπὶς “τιμφοίας, Οὐ ϑγγη σωτηεία ἐπ. 
φαίνετο, δχτξουλϑυοῦσιν ἀὐζί τε χα ἀϑα-- 

γα ων, οἱ ξυμπολιορκουμϑμοι οσῴηον μϑὼ 

πόρτες ἐξελθεῖν, καὶ τι χύρθῆγαι τὰ τείχη 
ΤὋ πολεμίων, ζω δουίωνται βιασαοϑαι, 

ἐσυγησεαι νϑρὼν " τί πεῖραν ὠδὶς, Θεαννέ- 

Β΄ τοὺ ποτῷ Τ μκίδου, αὐ δρὸς μαΐῤπεως, ἢ "Εὐ- 

πολπίδου τῷ Δαϊμαίγου ὃς χαὶ ἐφρατήγᾳ. 

ἔπειτα οἱ νϑῥ ἡμίσης " ἀπωκγυσὸμπως, 

τὸν χίνδγυνον μέγαν ἡ'γησείνϑμοι" ἐς δὲ αὖ- 
δας Δ ουκϑσίους χαὶ εἴκοσι μάλιςα. ὡὐ ἐ- 

μεῖναν τῇ ὀξόδιῳ ἐϑελονταὶ, τρόττῳ ζιῶδε, 
κλίμακας ἐποιύσθρη» ἴσας πωΐ τεῖχά “σῶν 

πολεμίων ὗ ξευλεμβηςησθρτοῖ δὲ πεἧς ἔχι- 

(ολαῖς τῶν πλίνθων, ἡ ἔτυχε. ̓βϑὸ σφαξ 

“οὔκ ὀξαληλιμμένον Ὁ τεὶ χοὸς αὐτῶν. ἡ-- 

φαθμοιοῦτο δὲ πολλοὶ μα Ὧᾳς ἐχιζολας- 
χαὶ ἔμελλον οἱ μϑῳ τίνες. δ τήσεοϑαι ὦ 

δὲ πλείοις τεύξεοϑεη τῷ ἀληθηεξ ληγεσμᾷ, 

ὅρως τέ χαὴ πολλαίχι, Ξριθαοιετες, χρὴ 

ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχοντες, Ὡλὰ πρὶν 
καϑορωμϑύου ἐἰ ἐς ὃ ἐβθουλονηο"πῷ τείηρες. 

“ϑὺ οἰώ ὁ ξυμμέτρυσιν τῶν κλυιμικων" οὕτως 

ἔλφίξον, ὧκ τῷ παχοις τὴς τ λίνου εἰκα-- 

σϑρτες τὸ μέτρον. τὸ δὲ πείηος δώ τῶν πελο- 

“πονγησίων ποιόν δῈ "τῇ ἢ οἰκοδὸμιήσᾳ" εἶχε μϑρ 
Ὄ δύο τοῦ «ἰϑαόλοις, Ὡρὸς πε "πλαταιώ,, 

καὶ εἰ τις ἔξωλεν απ ὠϑίευῶν Ὀχίι. διφχον 
δὲ (ἃ ( «ἰϑίζολοι ἐκιχαίδεχκ “ποδὰς μάλι- 

ζα ἐπ᾿ δλληλων. “8 οἱ } μεζᾳξὺ αϑτο., οἱ 
ἐκχαίδεχα, πόδες, τοῖς φύλαξιν οἰκήμα-- 

τὰ Δ σνενεμυηιδία, φκοδὸμιτο" “ χα] μὦ 
ξμωυεχῆ, ὥστε ἕν φαϊνεοϑοι τεῖ- γος παχὺ, 

ἐπαλξής ἔ ἔγον ἀμφοτέρων. ᾿ δρά δύο. 
; δεἐπαλξεων πύρρρι ἡσὸν μεγάλοι, δ ἰσο- 

πλατεῖς τῶ τείχᾳ, διήκογττες ἔς τὸ γ" ἔσω 

μέτωπον ὠζι οκαὶ (Ὁ αὐθὶ χαὶ ἐς τὸ τὸ ἔξω. 

α Οἱπλατωξὶς 1 τὶ ἑξῆς οτως; οἱ πλα-- 
᾿ πού εἰς ἐπειδὴ τῳ τε σίτῳ. τὰ γὺ ἄλλα δι 
μιίσου. 

ἐὰ Τίω πεῖραν αὐτοῖς} 

᾿Απώκνησει πῶς Ἰαεξάλοντι. ἐ Τῶν 

ΜΙΝ πελοπονγησίωγ, ζ Ἐωωε- 

͵ 
κησεῶζςε 

Ὡξάξιν. 

β Τ μκώρίας 

ἐμμεπρήσαινπἔ λαίον τὸ σξροδοιρκα καὶ 
ὥϑὸς ἥπ ἡρμόσαντο ταὶ κλίμακας. ἔλα- 

(ον ὃ ὁκ “ἀὐπλίνλων διέπῳκοδομημδμων 
ἀλλήλοις, τό τόνε πλῆϑος αὐδῇ! δριθμήστω- 

τες» καὶ τὸ πάχος σαιυτεκμεῃεφίιϑμοι. 

ἡ Ταῖς δϑηξολαῆς ] ταῖς σμυϑέσεσγ, 

8 Πρὸς σφας] τοιὶ πλαταιξϊρ, “ Οὐκ 
ξαληλιμμέ γον] κιχεισμέ γόγ. χα Τοῦ 
τεΐχρις]δηλονό: γότι ϑεῖν αι κλίμακας. λοὔὕ- 

τως ἔλαζον Ἰἐνόησειν. μι. Καὶ ἰὥξωε- 
χῇ πὰ οἰκήματα δηλονότι. ν Διὰ δόκρν 
δὲ ἐπώλξεων μιεπὸὲ δέκα. 

αἰ, 

τὸς 

Ὁ πλα- 
ταμέων 
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 ψέφου 

“-᾿ : 

τϑό ΤῊΝ ΟΥ̓ ΕΗ ΚΤ. 
ὥρτὴ προδὸν μὴ ἐὴ πο δα πύροον, Λλὰ Α " πετγαπῆτις ογοαν (δα ρογ οαβ [δ᾽ 4. ἴωᾶνε ἐγαρῆως 

Ὁ ΡΓΟΡΕ ταγγῖ πὶ πὸ 
ΣΦ ΡΒ Ὦ νῶν (τ. Νοδῖδυ » σαοτῖοβ ἱπιθοῦ γαῖ 

᾿Ρ̓Μ μέσων διήεσθυῖ Τὰς δέου νυκς; 55 αλλ ὁ οὔδει οἀ ρος βὰς 
δὲ » ἥ ᾿ς ΠΕ το δι ρίμτῖβ οτο ἀϊαβ ὁ ταγτ᾽ πιράϊας τγαηῃρᾶτ, ὦ 
ὝΡ, νοὐϑό νι υμἱῇ ' ἐν ὙΠ! 

ὃπότε χα ιΘῚ εἴη γοτέξος, ζὰς αδὸ ἐπαλξάς τῖδυις ραγαπι τοπλοτὶς ἂς {πρεγπὲ" 
ἀπέλφπον, ὧκ δὲ ΔΨ πύργων ὀντων" δὲ ὁλί-. τοϑιὶςαρόβαπι ἨυϊαοοπιοάϊῬιωνι Π" ι 4 

ὁ Ουό εἰηρεθαπ- 
- ταῦ Ρίατ, Κγεί, ἴῃ 

δυ χϑὴ αὐωθαν " ςεγανῶν τἰωὶ φυλᾳκὴν ἐὰ οδίξγααδαπε ΡΙαταοηί5. ΠΊΌΧΕ ομο, ἰπιροῆιο ρει 

ποιοιεῦτὸ. ὃ μϑὺ ὀεώ᾽ τεῖος ᾧ αὐθιεφοϑυξ 
ή ὶ Φ 5 ε Ρ᾿ -" ᾽ 8..ἕ » οἱλ ᾿ 

ΘΡΊοΝ πλάταιῆς, ζοιῦτον ἕως οἱ δ, ὅπ τς δὲ Ρπ|ἃ δὲ νεητο ταγθίάα οἴδος, δα 
παρεσχθύα το ἀύθιῖς, τηρήσόμτες νυκζα, χά- ρτατογοα ἤπε Ια πᾶν οχίογιιητ, ἀπο, 

μέρλον ὕϑειτι χαὶ αὐέμῳ, ἀϊια αἰσελξον; δὺς εἴην αἱ φοηλτιις ΔατΠΟΥ (5 ον 
εἰξηεσθῥ, ἡ γϑεωῦτο δὲ οἵαῦρ ̓ χαὴ τῆς πείρας τα ητ. Ετ ρυϊπχὰπη ξοΠλς μα: ἰρίος 
Ἂ ἊἝ Ἂ ἐδ πρυδφρϑν ταῤκόνς Ἴϑα Ἐς. πηδίδλητ, τγαπίδιμητ τ ἀοίπἀς πη: 
ἄγτιοι ἦσθρ. καὶ ποεῶτον μδ τω τῦφον Β΄ το {ποσοάπηξ » ἱρπατὶς Βοϊξίαπι, 
διέδυσὸμ ἣ αἰξιᾷχεν αὐποιὶ ἔπειτα ασϑϑσε-: οαποά!διῖ ; ντροῖς ποῦ Ῥγοίρι: 

εἰιξαν τῳ τεΐχει “Μ" πολεμίων, λαϑύντες τἰξητίδας » Ῥγόρτον τη δ γαθ: θὲ 
κε ΝΟ ὐχντενὸν οι ρὴς ὀχαιά! πε θ15 ἀσοοἀοητία πη ΓΟ -ὶ 

ἘΣ δ ἐὐρο ἐν αὐτῶν ἫΝ ἐνὸς ἐν ὁ Ρἰταην: νόηῖο ορἢτερεητε. 5:18} 
δόντων αὐτὴμ, ψόφῳ δὲ, Ὁ οκ τὸ πσξσ- οτίλπα {{|ν ΠΕ γηνα πα! σοητ 
τέγω αὐτοις͵ αἰτιπαταγϑεοῦτος τὰ ἀὐέμου,οὐ (επί Ἰολίαπι ργάθεγοητ, πλαϊταπὶ 
χατακϑυσδμτων. μα. δὲ χαὴ διέχοντες πὸ ἱπτοῦ (ς ἀπτάπτος Ἰθαπε. Εγαπε αἰϊ- 
Σίλαν ἀν. εἰ. γῶν ι “ τόση [οἶτον ἀὐητδτὶ» ΠΗ Ύο ταπ - 

᾿ τὸ ὀσλα οὔο, οι ἢ ὦ ᾿᾿» λυ γεσδρ,, ὅπτως ἐΣ αἰ ἐφοόζεν ἴω τὰπι ρέάς σα] ξξάτο; ης ἰπ Ἰατο ἰαθ 6: 
Ἅ οἱ Ὑ ! ω λ , : 

“ῦϑῆς ὀνλυλο αἰαϑησιν παρε οι. σὸρ δὲ γρῃταν, Τρίτιγ απ ὁ ἰητοσταγείιπη 
"φςαλεῖς τε τῇ ὁπλίσῃ, " χαὶ γὴν ὀριζερον εἴας, ρίπηϊς (πδειης, ἐοἰεηξες {125 

πόδα, μένον «᾿ αὐοδέδεμϑμοι, ἀσφαλείας Ὁ οἴε ἀείεγταϑ : ρητηΐσας σοηίςοπ5 
ψικοὶ τῇ ρον δεινόν ἄπητ 4] {0145 ἐεγεσδης: δζ εα5 λἀ- 
χγνῴὰ, ον: ἀλὲ; ἊΝ τ᾿ ἡλοπείαπε: ἀεϊπάς “ ἀποάεοίπη; 

πύργιον πσδοσέμισοον πσδϑς (οὶ ἐπαλξής, Ῥιιρίοης ΤΟ] πν ας τῆογαςε αὐπηατί, 
εἰδότες ὅτι ἔρνμοί εἰσι, πασϑτον μϑὲ οἱ ᾳέ ἄιιοε Απηπιοὰ Τόσα! βίο, απ δὲ 

΄ : Ν ᾿ 3! ἱ τ. ᾿ Ϊ [69 Ι ἜΡΡΝ οὐέθεσθμ᾿ἔπε.. Ῥιΐπιιδ αἰζοπάϊε, ἤπης (εχ 4.1 {8-: 
ται θυ οὐλλ Ζηβ, ἐς ἐρς ἡ εραητυῦ » νίζλπαις {πρέγαπὲ ᾿ς κὸν ι “ἰδ τ πε ψιλοὶ δώδεκα, ζω ξιφιδίῳ χαὶ ϑώροικι ταχτ πὶ: ΡΟΙῈ 4ο8 ἀεϊ ες {πεοςΣ 
.ν 9. “  ἄτε ᾿ ς “ Ά ΄ ΡΕ ἄν ᾿ς ΑΝ 
ἀὐξξαινον" ὧν "ἡγέιτο Αμμέας ο Κορφίξου, ἀμης αἱ ί οὑπὶ ελάςπὶ αὐπιαϊϊὰ 

ΓῚ Η ε . . τιν ᾧ υν ᾿ . , 

χαὶ χορ ϑϑηος αἸέξη. κῷ; δὲ αὐτὸν οἱ ἕπονϑμοι αςίδου!!δ: Δ]1ἴς ἃ τοῦρο ΠΟΙ πὶ» ἀπὸ 
ἐξ ἐξ ἑκα τέρον δΨ' πύργων αὐέδαινον" ἔι. οί πς σοηίσοη ἀοζοης » ἰσαῖα ρο- 

᾿ Ὑν ἄν, ομ ι ! ἘΠῚ , 
ποτα ψιλοὶ μεν ὃς ἤμόίαν τ δὰ ξρτίοις γεηταπη οἵες, τγδἀ ταγὶ ἐγαητ; ΝΌΙ 
ἐγχώρϑφεω " οἷς ἕτερφι κϑιτοπιν ζᾶς ἃ ἀσιδδυς 1) πιαϊοτς ἐΧ βαζίς ΠΊΠΓΟΒ οὐαί γα τ, 
ἔφερον, ὅπως ἐχεῖνοι ῥεζον πσδεσξαίνοιεν, καὶ υἱξοάες ταστίαι (οηίογς,  Νλπα 

μέλλον δώσάν ὁπότε πσοϑβς τοῖς πολεμίοις 41 ἀλπὶ Ῥλἠβεπδιπη ΑΠΡΥΟΠΕδΣ 
" ἐξ νδωδρηλχεε ἐλ ἫΝ (λῃυ ἰὴ αἰξοη ἀςπάο τορυΐλπὶ ὁ ρίη- 
ΡΝ "ΝΣ ΜΝ ἐἰοὲς ἘΎΡοντο, ϑθῦνσ. ᾿ς, οἰροίτ᾽, αι: σα ἀοπ5(Οπίταπ ἔς- 
ποοὶ ὧχ ΝΜ πύργων φυλάζες. κουτέσαλε οἰτεϊτατίπη ας ἃ ομβοάίῥηις νοοϊξετατί. 
δῷ λα ϑηλφμβλνέμε. τε: Τττων 4ιοαας δά ΠλΤῸΚ 

γος Εἰπτὸ ΟΜ ἐπάλξεων κεροιμίδα; ἣ πεσοῦ- «ΟΠΓΟΏΚΊΓ. ΠΟΙ ἘΠῚΠὶ (ΠΕΒΊΡ ΒΟ: ἀφ έξ τσ. τ ΞΚῸ πᾶ ἀπ οΥἸ πη ηἰς ἔοσγοτ,ποξξε οδίςαχα 
δὰ ψύφον ἐποῖυσε," χαὶ αὐτίκα, [δοη ζεύ, ἢ ζω ΐ ἢ: 

ἠ Ὶ 3 ,» «"- 5. δ» « : ᾽ δὰ 
δὲ ςρατόπεδον Ὠχὶ δ τεῖχος ὥρμησεν" οὐ γὸ ἡδᾷ ὅ,τι ζω Ὁ δῳνὸν, σχοτειγῆς γυκῖὸς, 

{ἰλητίθς, Ζαα, ψυιπὶ ρύορς Βοίξος Ὁ 

ἐγας, Οὐὴἱ ρΡοϊεοασιιδπη γοπὶ οἴη. Πάϊο, οα βοάϊεσᾶ- 
Πγυχογδῃς » οδίεσιατα ποέξε αυα πα" ' 

ε ΠΙᾺ. , 
᾿ 

Ι 
Δ ηκτετιαί αι, 
ταῦγίμτα, 

« ΜΙΪτες ἰδυὶϑ ατα 
πιαῖατα ἀυοάε- 
οἰπηνουπι Ρυρίοης., 
ἃς τῆοταος δίζεμ ας 
ἀεραπε. 

{ 

1 

« Αλλὰ δὴ αὐδῇ! μέσων θύρας τιναὶ ἐ-- διὰ δέκα ἐπάλξεων μόνων ἦσαν οἱ πύρχοι. χβιφερὸν μόνον 1 ὑσεεδέδενο τὶν δὲ ἔγα 
ποίρισαν ἐν αὐτοῖς τοῖς πόρχοις, ὥρτε δῪ αὐ- | δ Στεγανῶν 1 «ἐγίω ἐχόντων. ε Οἱ  “Ὧ" πιδῶν, δ᾿ ἀσφάλειαν" τὸν δὲ ἕπρον. 

«Ὦ ἐξιέναι. ἔτις ἀπὸ πύρχου εἰς πύργον 1 σι, ἐπειδὴ] οἱ πλαταιξὶς ταὶ κΤ' σκοπὸν ἐ- ] γυμνὸν ὄχον, δία, κουφότητα. 1 ΑΥπὶ 
αὐτιδραοσύμϑμος. Ἃ 

δύνγρος » καὶ ὑετὸν ἔχων. ἔσι γ καὶ ἕτε-- Ἰ τῷ πειξᾳ ϑίωῶαι τῆς ἐξόδου, αὔποι ἦσαν. ᾽ κ Καὶ αὐτὴ!βῇ βοὶ (ὦ 1 λείπει. ἐν ἄλλῳ 
ρος μὴ τοιῦτος, ἀγλὰ κρυώδης ἃ χαπνώς. 1 ἐμφαίνει δὲ τὸν μάντιν, καὶ τὸν ρρατηχόν. ἡ πὸ ἰώ, λ τὸ δὲ φρατίπεδον “Ἵ πελοτος ὁ. ὃ 

ἕχεροῦ ἤϑελεν ἀπελθεῖν. [5 Νοτερὸς} | ποίησαν. ζ Καὶ τῆς πείρᾳ] οἵώρ καὶ 1 λαμξανόμδ 

δὴς. γ Δι᾽ ἐλίχρυ]αϊὶ τῷ ἐγγύθεν ἐπεὶ ̓  ἡ Ἑὐφωλξὶς τε} δὔζωνοις θ᾽ Καὶ τὴν ᾿ πουνησίων. ́
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δι Ῥτοςεϊοία. Ἐς αἰϊοσαὶ αι] το]1- Α χαὶ χάριϑνος;δντος, χα! ἄμα οἱ ἐν τὴ πόλᾳ ἢ: 
4 ἐγλης ἰπ ντῦς Ρ]αταςηίο5, ο- 
δας !, Ρεϊοροηῃεηἤαπη ΠλιΠ1» 
ἀϊιιετἃ αλλ αυα {πιοοπίσεηάε- 
ταητρατγτο, ᾿ππαάπητ, νὰ ιλπγηγὶ- 
Πίπλιπι {}Π|5. τηεῆτοπ Ποίξίς δά- 
οποττεγεῖ. ΤΠ. αἰ τμα Βδηταῦ ἴτας 
Ῥεϊορομηςηίε5» ἴῃ ἰΙοσο πηαηξη- 
τέβ: ΠΕΠΊΟ τᾶ] 1} ΘΟΥΓΙΠῚ ΟΧ οὐο- 
ἀϊΔ ορεπῃ ξογγο δυάοθας; [ς ἴῃ Δη- 
οἾρίτὶ εὔαητ᾿ αιήάηαπι ἀςοϊ {ες 
ςοηϊεᾶδητζες. Εογαπα τγεσεητὶ {Π] 
αυίθυς ἀλταση, ἡσροτίιι ογαῖ νῦν» 
Πα! ορυς εἴευ, (αν Πάϊο ἔογοης, 
ἔσαυστο δά νοοϊξεγατίοπεπ ργοςοῖς 
{οσπης, Βαςέίχας. οί Π|ς αἀαοητιις 
1ηάϊςες., Τδεθας. νογίις (δίαιτα 
{ιητ. Ῥίαταεμίος ἀπτεπι δί ἹρΗ͂ εχ 
100 πχᾶγο σοπηρίαγεβ ἐχοίταπς ἃ- 
φεθρτία5 αἀ ἢος ἱρίμπη ργαραγαῖαβ, 
νι ΠοΙτΙ5» φα]α ΠῚ [υστιῖπα γε] οης 
Ἰπ σοι, ὃς ΑἸ ΔΙ᾿] 4 σοπτρ ς 
αυὰπι αυοά ογᾶς οΧΗ Τί πηαης » ὁ- 
Ῥεπι Ποἢ ἔεγγεῖ, ἀππι (0 οἱ! (αἱ 4] 
Ἐλϊογδῆτ, ἔπραπι ἃς ταῖα σἀρεῖτ- 
τοῦτ, Ἰατογοα Ρἰλτασεπῆαπι 4]- 
οὐπ απο Ῥχῖπη σοηίςεηάεζαητν ν- 
τέάαας. τυγγὶ » οἰἠποάϊδις οςοῆς» 
Ῥοτίτί" ΑΓ ΠῚ τη ἢτα5» Πα 15 1}- 
ἰλς (θη ἀϊο νεμίγεῖ.» τατα σαητι: 
δὲ λάπιοὶϊιξητος ἃ πλῦτο τα σας 
((αἷαβν ρίογοίχας ἴῃ {προγίοσα γος!- 
ἰεθαπτ, 115. 48] ργὸ ταγγίδα5 [{4- 

Ἰπντι τα Πὰς. εοδ. 4α 1 νεηΐο- 
δαηε διυιχίϊο. {προγίτι5 ἴῃ ἐοστάζαις 
ἀὐοεητίθιις. Εόσις ρΡ᾽ιγο8. ἱπτοοα 

᾿ΠγαἸΔ5 ἱρῇ ἴαπὶ ρίαγος δάπποιιο- 
δλητ: Ππγάϊχας ἀοἰοξξὶς ρίῃηΐς» βεῖ 
ἱητοσταγγίαση δἰσοηάεβθαῃτ : διίπὉ- 
ἱπάς 4] τες ρίεθαταῦ » ογορίἀϊηι 
(οὔαιπιηνί πο 5» [Δ ΡΊττὶς ᾿ς ἀταμε 
ἰαςαϊὶς ἱποοῆςοθας,, Παυῖς Ποίμτη 
ΔΈ ΧΙ ο νεπίτες δά ρυομιθεη άπ 
ἐορρο ἔμιρα τγαπ ἤταπα (οὔ. ΟῚ 
οἴπῦος τΓαπἤοίαπς ἡηΤΗῃ , {4 
πρτὸὲ δὲ που πηὲ » 48] ἀε τυγτίθις. 
ἀοίςεπάογαμι, δά ἐοὔλια τοπάυητ: 

βὰν 

ΤΡ 

“πλαταιέων αἰ ποολελάφμμένοι, ὀξελθόντες 
παξεσέξαλλον που τείχφ: πελο πογνησίων, 
ὧν "»οὔμπαλιν ἢ οἱ αἴδρες αὐδν καρεέ- 
(χηνον, ὅπως ἥκιςα. σὸς ἀδρεὶ ῷ γοεεῦ ἐ-- 
Δϑιεν:ἐλορυξοιωῶτο μδὴ οεθ χτ' χώφφιν χϑρον-: 

τες, βοηϑεῖν δὲ δ δεὶς ἐτόλ κα " ἐκ τῆς ἑαυ - 

Ὁ φυλακῆς"  λλ᾽ ὦ Ὡὐσύρῳ ἥσὸμ εἰχκαὶ- 
σαι δ γιγνόνϑμον. δ οἱ ποχακόσιοι αὐ“, 
εἷς ἐτέτα κῖο πο Ῥᾳξουϑεῖν, εἴτι δέοι, ἐγω οι 

Β ἔξω τῷ τείγϑες κσϑ3ς τίου βοζωυ. φρυκῖοί τε 

ἤροντο ἐς (ας γίξας πολέμιοι, ᾿χο ανίοον ἢ 
καὶ οἱ ὧκ τῆς πόλεως σλαται ἧς δἰπὶ ὃ τεῖ- 
χοὶς ΐ φρυκῖοις πολλοις ὲ πσϑϑτερον παρε- 

, σκθυᾳισμένοις ἐς αὐτὸ πῷτο ὅπως ἀσαφὴ τὰ 
σημεῖα, τὴς φρυκ)ωράας τοῖς πολεμίοις ἡ, 

᾿ὸ μή βοηλοίεν, δνλό τί νομιίστμτες τὸ γιγνό-- 

αϑρον {ἢ ἢ τὸθν' ωρὶν στρῶν οἱ αἴϑρες οἱ ἐϊξ- 

ἰόντες δζοφύγριεν, ᾧ ἢ στρα λοι αὐτί λοί- 

(ριντο. οἱ σ᾽ αἰ χούρθαινοντες ΤὴΜ πλαταιέων 

οὖ τούτῳ, ὡς οἱ πσοξτοι αὐτὴμ αἰαίξεξζήχε: 

σὸν, αὶ τὰ πύρρρυ ἑκατέρου τοῖς φύλαιχας 
διραφϑείφαντες ὀκεχρτήκεσαν, ας τε δ [65 

δὸὲς ΤῊ πύργων αὐτὶ, εἰγεαντες ἐφύλαουον, 

μμήδεένα δ «ὐἿΛ᾽ξχτξονϑεῖν" Ὁ χλίμαχας 
κσρραϑέντες Σἰπὸ τῷ τείηρες τοῖς πύργϑις, ἢ 
ἐπαναζιξ ώσθυτες αἰδρας πλείους," οἱ ϑϑμ, 

Ὡσὸ τ πύργων τοις ἐχι(ονθοιώῶτας χαὶ 

κατωϑεν ᾧ αἴωϑεν εἶργον δάλλογτες: νοἱ γ᾽ 
ὃν ούτῳ, (ὦ πλείοις, πολλαὶ ποδραϑέντες 

υὐνῤηι καρ δμα,κ τ ἐοήψεραν ἀπωνὰν. 
τες, ϑζο. τῷό μεταποργίου κι πύρέξαινον. ὁ δὲ, 

οὐ φκομεζόνϑμος ἀεὶ, ̓ ἵςαπο ἐχὶ πὸ χεί- 

λοες τῆς τάφρου, χαὶ εἰντεῦϑεν ἐτοξδυόν πε 

ὴὸ ἠκόντιζον εἴτις χρ“σαξοηθῶν «δα ἡ τεῖ- 

295. κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς (σεως. 

ἐσὶει δὲ πόρτες διεπεπεραίωντο (Ὁ) ἀπὸ 
πύργων, " χαλεπῶς οἱ πελδϑυταῖοι κα-- 

! 
χαξαίγογτες ἐχώροιεν ᾿θχὶ τίωῦ τῷ ον" 

ἃ Κατὲ χώραν ὑῥοντες ἡσυχαίζοντες. 
β Ἐχτῆς ἕαυ δῇ} φυλακῦς αὐτὶ τ, κα- 
πελιπὼν πίω ἑαυτῷ φυλακήγ. Ὑ Αλι ὦ 

χασμϑ. ἔ δ' Καὶ οἱ τοιακόσιοι αὐ !)] 

οὐδαμοῦ μδὺ ἔπε αἰεὶ τεύτων “Ἶ τειακο-- 
᾿ σίων᾽ δῆλον δὲ ὅτι χτ' τὸ σιωπώρϑμον ἐτά-- 
θησεν, αὶ γὸ αὖ ναῦ ἐμέμνητο αὐδά, 
4 Γαραν γον δέ πα φανέτελλον, ζ Φρυ- 

κγὰς πολλοιὶ Ἰδηλονότπιφιλίες. οἱ γὸ φίλιον [ Δ ΟἹ σί᾽ ἐν τούχῳ Ἰτῷ καιρῳ δηλονότι. 
αἰετείνοντο, κοι ὄμϑμοὶ δὲ, ἱσεΐωϑμο: δ" οἱ ἢ) 
πολέμιδιςχαι ἔμϑμο! «δὲ καὶ αὐτοὶ, δφόυϑμοι 

δὲ σοὺ ΔΑ! αὐατεινόντων. κίνν δις γὸ ὁ πό-- 
λέμος. ἡ Καὶ ῥυὴ βοηϑοϊὲν οἱ ϑηξαϊοχί 
8 Ἐν τούτῳ Ἰτῳ γιγνουϑῥῳ δηλονότι. ᾿ ἕν- 
σούτες Ἰόνανγιωϑέντες. κ' Οὐδὲ οἰπὸ Δ 
πύργον οἱ πλάτειξῖς ἃ αἴωϑεν κα καίτωϑεν 

ποι βοηϑοιῶτας ὃ“ πελοποννησίων ἔξαλλον- 

μα Απώσωντις Ἰβίψαντες. ἵνα ᾧ χιρῶς καὶ 
ἀκφλύτως κἡὶ αἰάξασις γίνοιτο. γ Ἰφῶτο 

“ὅ5} τῇ χείλοις Ἰτῇ οἴξωϑεν δηλονότι, ἡ δὴ γὸ 
ἐπε αἰδὶ τὸ ἔνδον. ξ: Χαλεπῶς οἶτε- 
λδϑὺ ταῖοι 70 ἡ χελόυ ταῖοι 33 κάτα (αινόντων 

υπὸ ΔΨ τὴς ἐροφῆὴς πύργον, χαλεπῶς ἀπε- 

χώροιῳ " ἐπεὶ ἐκ ἔχον σοιὶ ὁπτεϑεν αὐτοῖς 

ἐπα μειμύογτεις. : ν 

64.111. 
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“ἊΜ φρο 
Μη ἥτε 

κρῶγ, 

τϑϑ 

χαὴ οὖν τούτῳ οἱ τειακχόσιοι ἀδοὶς ἐπεφέρον- Α 

το, λάμμπα δὲς ἔγοντες, οἱ ἅ δξευ πλαταιῆς 

ἐχείνοις ἑ ὥρων μᾶλλον εχ, τῷ σχϑτοις͵ ἑςῶ-- 

τες Ἐλὶ τῷ χείλοις τὴς τάφρου, ἡ ἐτεξϑυὸν 

τε καὶ ἐσνκόγτιζογ “ἐς ταὶ γυμνά" εὐζὶ δὲ εἰν 

τω αἰφανζ ῦντες, ἥδσον οἱ αὶ ας λαμπαεί- 

δας καϑεὼ »ρῶνγηο, ὥςτε φϑείνοισι ἢ“! πλα- 

ταγέων αὶ (Ὁ ὕςατοι Ὁ} 4. Θαὐτες τίωὸ τα- 
Φρον, χαλεπῶς δὲ χαὶ βιαιως. κρυςαλλός τε 

δ ἐπεπογή οὐ βέξαιος εν αὐτῇ, " ὡςτ᾽ ἐ- 
πελϑεῖν, δλλ᾽ οἷος ἀπηλιωφυ," ἢ βορέου, 

ὁδατωώδος μᾶλλον " χαὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ αἰέ- 
μὼ «ἰπονιφουϑύν πολὺ δ ὕδωρ ον αὐ- 

τῇ ἐπεποιήχει, ὃ μόλις αἰ χύρέχοντες ἐπε- 
ρμαμωδυσὸρ. ἐλύετο δὲ χαὶ ἡ Αἱ αἰφδυξις αὐ- 

τοῖς μᾶλλον “ἡ ὁ τῷ χρόνος ὦ μέγοϑος. 
ὁρμησθμτες δὲ Σσὸ τῆς τάφρου (Ὁ πλα- 

ταιῆς, ἐχώροεω ἀἰ,ϑρόοι πίωὺ ἐς ϑήξας φέ- 
οουσὸμ ὁδὸν εἰν δεξιὰ ἔχοντες Ὁ τῷ Ανδρο- 

χρ «τοὺς ἡρῷον γομίζοντες ἥκιςα. στραξ ζα- 

τίω ἀὐθες κἰ πσυτοπτῆσοι τραπέοϑεῳ, τίου 
ἐς τοῖς πολεμίοις ς χαὶ μα ἑωρων ηοὲς ́ σε- 

οπονγησίοις πτίοὺ σε ἐς χιϑαιρῶγα ὼ δρυὸς. 

χεφόλας, τἰωὺ ἐπ᾽ ἀϑίωυ ων φέρουσὸν κῷ' 

λαμπαδὼν διωκονίας. ᾧ Ἐχὶ μϑὰ ἕξ ἢ ἐπῆα 

ςα δίοις οἱ πλατωηῆς τίου ᾿θχὲὶ δ ϑηζξων ἐ-- 

χωρυσὸρ͵ ἔπει} αἰ πουφρέψαντες βεσὸμν Ὁ 

“δὸς δ ὄρος φέρφυσὸμ ὁδὸν, ' ἐς ἐρύβρας,ὼ 

ὑσίας χαὶ λαίξόνϑμοι ὀρων, Δ] αφ δύγρεσιν 

ἐς αὶ ἀϑίωας, αἴϑρες δώδεκα, ὸ Δ] σ;χό- 
σιοι στὸ πλιφόγων. εἰσὶ »»» τίνες αὐτῶν οἵ 

ΤΩ ὯΔ νυ ἢ λ 
ὠπετεξάποντο ἐς 1 πόλιν, Ὡρὶν αἰ πρθαινάν". 

εἷς δ δχὶ τῇ ἔξω τάφρῳ Ὅρξότης ἐλήφϑη. 
οἱ νϑ οἰωὖ πελοποννήσιοι ᾿κτ' γαῖραν ἐδμον:- 
το, τῆς βονϑείας παυσανϑρμοι" οἱ σγ᾽ εἰν τῆς 
πύλεως πλαταγῆς, δμ νϑρ γελμηνϑύων εἰ-- 
δότες σεοδν͵ “δὲ οἰποτραπονϑμων σφίσιν 
ἀπαι4λαύτων" ὡς συ ϑεὶς πίϑίες! ν κήρυκα, 

ὀχπέμνψαντες, ἐπεὶ ἡμέρφι ἐϑμεη, ἐασέν-- 

δόντο αὐαϊρέσιν "τοῖς γέχροῖς, μιαιϑόντες δὲ ἃ 

ὠληϑὲς ἐπαύσθμτο. " οἱ μϑρ δὴ ΔΨ πλια-- 
ταιέων αἴδρες, ὅτως ̓ χ' χύρξαντες ἐσωθηῷ. 

48) πὶ πλπιγαπι σοη!σοπάογοπτ» ἴα 

ΤΉ ΟΝ Ψ'5 ΤῊ 5:Τ᾿ 

ἰδίχιις ἐχ αἀδιογίο {ς οβογιης ἐτο- Ἰι 
ςομτ ἢ], Ἰαπλίμα σοδητες, " Οἱ" 4 Ριδεαεηὶες ἐρέ- 
δὲς ο0 πιαρὶ5 ςοῃίροδί5, ΡΊαταοη- ἐοριρικίεμαιν δὲς 
(85, ἐαάοπη σαι τλλι5 ἱρὴ σΟΠΣ τεπεῦδτίς, βαπιος 
Ρἰοἰοπάϊ , Ργατογαθᾶπι αιδά ἴῃ ἐπ ἐο[πκοτερίαίης, 
οδίσιιτο ογαττ, ργὸ ογορίἀϊης ἐοηῖς ᾿ιδιεμαις μτοὴ 
(ἴδητος , πιιάα σογρογιπιὶ ΠῚΠ7-ι εογρονκὶ ρετοδᾶπε. 
διι5 (οσίοθαπτ. ἴτὰ ροϊοπι 4ιο- Τρ ἀυτοπὶ 4μαπι 

ἴῃ τοπε δ τί οἴΐδης, 4 ἐοῇλπι τγαπ πλϊδγιης» ἀ4{{ῆ:: παΐπιας Ρτόρτοσ ἴα: 
Οὐἶτοῦ ταπλοη ἃ ορεζοίδ, Νδην ρθο. ΠΡ ΕΣ Ἢ ἄτα -  θαηταῦ, Ἰασὺς οἵας ἀηπὰ ποη ἴτὰ πῃ {0}! 4Δ πὶ σοῃ" ΠΡ πέσοι παι, δας 
ΟΥοιογδς ρ] σοι νῦ ΡΟΥΠΊΘΑΓ ΡΟΙδ (ας γ!απιὶ ξοῆλτα 
(το ἀαποία οἰαοίος ογατ, {μα 8 ττάπ τς το γον 
δα δ οΙα πο ροτίας Παὰπι Α(αΐο- Αθριῤιφομόγμ: 
τὸ ἤλῃτς {0 [οἱ οἴει : ὃζ ἐο νεῆτο ,α «ἡ νέης: δαμα 

1: Ἂ» ,ρ.-- ἔγαρ ξκρρ ὲ ΠΟΧ {Π|Δρ υἱοί [οιἴα δαύλπενς άρδᾳ “ἄς Μ᾿ 
ΒοΠΊοΏτΟΥ λάλιιχοζατ, " ΖΔ ΠῚ ΙΧ (με. τῇ 
ΟΧίητος ταηΠογαητ, ὃς ἱρῇ τηλ- ὁ Οὐ αὐλὼν τὰς πρβέηνϑι Ἶ στατα 9 τγαππογηης. Βηϊταάίηοπι, τοπηροίξατίς ῬΟΙΙΠΙ- τὰ δὲ εβυρίααν 
πχὺπι δά βιρατη οἱορούδης, ΠΗ Ο ἱρῃῆς. πιαρὶς ρτο- 
ἀϊρτοῦῃ., νίατη υα ΤΠ εθας ἔσο, ῬῸΡ ἐμὸν ἐμ ἅτ 
ἴγο ςοπξογα ρεζραηπτ, δά ἀοχιογαπι ἸῸΝ ἐν 
Βαδοητος Ππποηῖς ἀοαδτασα. Ὁ 
Απάτοογατς σομάϊειπη : φαὸά νἱ- 
ἄο]οοῖ ἐχ πχαύοηῦ πιϊπἰ πὸ ογα- 

Τ ἀϊαμα ἐπι. ἴῃ 1ά {6 τὸς ἀεβεχιῆε 
χιοά δά Ποίξες ἔογγοῦ, δὲ ἤπια] σοῃ- Ἷ 
(ρἰσαγοπταγ ῬεΪορομπεηίοβ. ΟΠ Ὶ 
Ιαπυϊίδιις ρεγίςποητος » νἱᾶπα 
αιας ΡῸΓ ΟἸΠατοη ἐπὶ δ αρίτα ; 
ααπογοιβ Ατμεμας ἀποοθας. ΘΙ ΕΣ 
(ρτέια υς ἤλάϊα ΤΏ ορᾶς νεγίις Ἵ 
Ραύγεχοσητν ἀϊπεύτοητεβ», να 4185. ; 
ἀἄ πχοητοπη ἔτ, Εγγτῆγας ὃὲ ΝΝΥ- ἶ 
ἢλς ἀρίογιης : δἀορίαιςε Ὠχοητζοβ» 
Αἰδομας ρογβιρογαης » ΠΕΠΊΟΙΟ 
ἀποοπεὶ ἀποάεοίπι “ εχ ρἰαγίθιι5. ς Ἐχ πιδίοσε πα 

Ὗ 

ὲ 
᾿ 

δἰφαϊάοπη ΠΟΏΠΕΪΙ οογιπαι» 4ἀπτο- ἦτο: 

νθεπὶ Γοποστείσης: γπῈ5 {ἀρίττα- ; 
τίας ἴῃ οχιογίοσὶ [ΟΠ ἑαρτας οἘΡε- 
Ιοροππεηίες ροίξαυατη ἃ ἔογοπάο 
{ιδΠάϊο ἀε[ἠτεύαοίη (πα ἀιπίααε ᾿ 
{Ἰλτίοε πηαίεγαμτ. Αὐ ΡΙαταεη- 
{ἐς οχ νυβηα Πα οοσιπη 48: ΘΟιλ 
τἰρογαηῖ ΒΏΔΓΙ » σα τογ 5. 4] τεάϊε- 
τῆῖ ΠΕ Ἰη 6 {προζοῖῆς Γοπιιητιδητί- 
θυς, δὶ ΠΠπχΐτ.» οαδιισοατογῷ πο- 
τα ἀς πηοσταίς γοσίριοη ἀ[5:.ο( τα 
ςοπηροχῖα, ἀο[ἰτεγαπτιΑταις ἢμης 
ἴῃ πιοάμπι Ρ]ατα πές 5». τ ΟὩ ες 
τιληρ ο ἢ» (Δ]υτεπὰ ΠῚ ρερεγεγᾶτ,. ᾿ 

᾿ 

» 

φρῳ. 
βοιωήαξ. 

ἡσύχασεν. 

αἱ" Ἐς πὸ γυμνὰ 1 μέρη δηλονότι. 
β Ωςτ' ἐπελϑεῖν Ἰδίαδραμεῖν. γ Ἡ (Ὁ 
βέου )ὁ ἢ σωώδεσμιος αὐτὶ τῇ ἡἰρ κᾶται. βο 
ρέας γὺ βέζαιον ποι ξ κρύφαιλλογγοἰπηλιώ- 

γὴς δὲ, ὑδατώδη. δ᾽ Ἐν αὐή|] ἢ πί-- 

ε Ἐς ἐρύβρας καὶ ὑσίας } δῆμοι 

ζ Καπὲ γώραν ἐγῥοντο] 
ἡ Ὡς οὐδεὶς «αἴϑάεςιν αὐτὶ 

ἥἥ, πώτες ἀπώλοντο. 
ὁκ τὴς πόλεως αὐδῇ, 

απονοδδὶς ἐζ ήτοωυ ποι ἦσαι δηὲ τίω αὐαλὶ Ι 
ψιν ἡβνεκρῶν. κ᾿ Οἱ δὴ δ λα 
πωΐέων } μετάβασις, λ τ αὐρθαίτις ἐπ᾿. 
στύϑηστιν} ζῶντες ἐφυλάχθησισ. Ὁ 

ΜΡ ἷι Ι 

9. Ἐκπέμψωντες] 
, ἙασέγδογτοἿ 

ϑ Ν᾿" 
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4 Φιδ ΕΧΙΓΟΓΠΙΠῚ εἰαζάεπι ἢγε- Ὁ 4 Εκ δὲ τῆς λαζε ϑοῤμονὼ; χλώα ΠΥ 

Ὠλῖ5» ΟΧντθ 1 δεεάαηγοις ΠλΠ 715 

εἰ οάαι τἰγοηνὶ Μίτγ!πεη δαΐα- 
δ 5 1 λοςφατηοὨϊας τη} ν οὔξις [2 
Ῥγηῆδην» ρει {ΠΙΠ ς ἰτίποῦς 

ῬΟΓ αἰπουπι απέηῃάἀδηη τουγοητ5, 
αι πιαηϊτομ 5 ΓΑ ΠῆΓὶ ροτοζδητῖ, 
οοοιϊτὲ ἱπρτοῆῃς ες Μιτγίοπεη: 
Ὑοτα σφας ρείπιογ σις» ἐχροάιείο- 
ΠοπῚ ἰῃ Αετίσαῃι ἔοσε; ὃς σιυδάτγα- 
δίητα πλίιες απο Δ ΧΗ ο ἱρῆς νοΐ - 
τε ἀορδεδδητ, ραγίτοῦ δθαταγας : (6 - 

᾿ ᾿ς 486 σαΠῈ ΠαγαπΠῚ γεγα πὶ τα πὶ α]1ὰ- 
ταπι συζαιἀλγαπι ργατὶ Ῥγα ΠΝ - 
{πα ἡ πάς Μίεν]οπαῖ» ππηρτα Ε- 

, ἀυςία; ητίπας δά Ατπερίοηίες δηϊ- 

ἐν ; πο ἱποιμαθαμξιγ , ντ ΟΙ1ΠῚ εἰς 
ςοπμπεπίγοης, Ἄτασς Πᾶς ΠΥ ΟΠῚ5 
χυλιτήίαας ἀπὰς. Ὁ6}} εχςεῆϊει, 
αυοά ὙΠαυογάϊάες σςοηίςτείρῆς. 
4Πηἰςαυςητῖς αἰξατίς ρυϊης!ρίο θ᾿ ο: 
Ἰοροπποη (65, ροίζημπαηι ΑἸοἰ 44); 
4.| εοτιπη, ογᾶϊ ΠΔΙαΓΟΕ5.» ΟΕ ΠῚ 
αυσάγαρίητα. πασίθι5.» σήπγημςε 
ταάπιἀλτίς πα ογαητ» Ἰρῆ ἂς (οοἱ 

ῬῬ 

4 Ὅὔυο τρϊπυς ἃ: 
Ὁ. ὅμαι νιτίπαας Αἰτίοα πη ἐμ παίογπητεῦντ Αἰπεπίοη- Ὁ 
πυτρατοπτυτ γὶ Δά- (δὸς ντγας ἀ{ΠΠ γι δε: , της Ρροίς- 
ἀισείας πάρες ΜΙΞ (ς ῃλῃ μὴ ΜΙΙΥ]οΠ Ως Ὠλ τοῦ οαγίοπεπ ργοβοιίςς , Υ͂ Θ 

᾿ἕος ὥδῆάιο γεηΐ- Δ0 ΧΟΥΠΠῚ βέγοζο. Ργσογαῖ δατοῖη 
π Βαὶς Ἐχροάϊτίομ! ρύο γερο Ραιία- 

αἱ ΡΙΙ οαπ λές βίίολάπας ραρ]}- 
1, ΟἸοοϊπεπ δ ρατίμπμ5. Ρορα]α - 

Ι 4πε {ππτ ἐχ Ατίςξα σὰπὶ ἐα Ρσᾷ 
; δες ναίϊατα βιογάμτ, ὃς Παυϊά το: 

᾿ τυ σα μεγατταπη εὰ αι {πρεχῖο- 
Ν τῖθας οχροάιτίοπίθαι5 ἰμταφία το]: 
ἕ ἀαεζαης; Ουρι οΧροάίτίο ρος (ἐ- 
: σαπ ἀλη δεοθ  ἔϊπῖα ΟΠ ΠΙΠῚ 
Ξ Αἰδομίςμῇθες οχτεῖς ἐ ααοηΐαπὶ 

ΠΟΙ 5 αἰ υ!α ἴῃ 1 ο5θ0. ῬΕΙ {41} 
εἰαῇεπι», πα ἴλτ ἀρρυ πλνντδιι- 
ἀϊτοῖ ἐχρεόξαμ» ραίπὶ ἀπ συγγοη- 
ἄο ρίείδαας ναίξαατ. δ. ἃ σαμπὴ Π1- 

το. τος εχ (δρτεητγία ἐς πιγοῖ» δὲ Γο5 {5 
“ πγεπιαγία ἀςίς Ποῖ. [π {πὰτπὶ 465 

αας οἰαίτατοπι ἀπ οοἴπε, Μίτγ!επαὶ 
Ἧι ἐπίογ!Π7» αιιΠ1. τ4 ἢ ἀπ Πλιες ΕΧ 

Ῥεϊοροηπείο πορ γεηίγοητ» ἔγα- 
φαοηῖο ἴδηγ ἀοἔοξ!»4 4 τγαηΠρεηἀῇ 
σαπὶ Αἰπεπίςηῆθαυς δάδξι ἔαμτ: 

γος τελδυτῶγτς, εκ πέμέπεται Σιὕλαϑος 
ὃ λακχεδοη μόγιος ἐς μίτυ λξωζωυ ποιήρφ᾽ χαὴ 

“πλϑύσας ἐς πυῤῥαν, καὶ δξ αὐτῆς πεζῇ κῷ 
γδραδϑραν ὠνα. ἡ αἰροα τὸν Ζεῦ ὦ κὐθς- 

τείχισμα, δα λαθὼν ἐσέρχεται ἐς τέα χκὶς 

πυλζωζω: χαὶ ἔλεγε τοῖς πσδϑεδροίς " ὅτι 

ἐσξολή τε ἁμιαι ἐς τίωὐ ὠπικὴν ἐςαι, χαὶ ἃ] 

πεοσα ροίχοντα γῆες ἡ ρέσονται αδ ἕδη βοη-- 
ϑῆσαι ἀὐΐοις᾿ πσοϑαπυπεμφιϑέοῦαι τε αὐτὸς 
τούτων ἕγεχοι, χὰ ὦκα “Μ᾽ ὠλλιὼν ὄχιμδην- 

σύμϑρος. ᾧὶ οἱ δῷ μειτυλζωοωοι" ἐθιιρσοιω 

τερὸ πσδϑς τους αἰϑέωναίους ἥοσον εἶηον “ὼω 

γγώμΖου ὥςτε 'ξυμξαινήν. δ, πε χά μον ἐτε-- 
'λῶτα ὧι ̓ χαὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμῳ 

ἐτελόυτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξαϑέγρα- 

ψι. Ἵ Τοῦ γ᾽ ὑχηγιγνομϑμου )έρφις; (ὦ 
πελοποννήσιοι, τς (ς ἐς μυτυλζωζωυ δύο 

καὶ πεοσα φφίχϑντα γαὺς ἀπέςφφλαν ἔχοντα 
Αλκίδδιυ ὃς ζὼ ἀὐζις γαύαριχος, “το ϑςταί- 
ξαντες, ἀρ! ἐς πίω ἐπικὴν χαὶ οἱ ξύμμα- 

χρι ἐσέξαλον' ὅπως (() ἀϑζουνῶι ὠμφοτέ- 
ρω)εν ἢ ρυξούυϑμοι, ἕοσον ταῖς γαισὶν ἐς πἰοὼ 

εὐτυλξχώζωυ 'καζοι τε λεούσαις Ἐχιξζοηϑή- 

σωσιν. ἡγεῖτο δὲ τῆς ἐσξολῆς ζω τηςἷ Κ λεο- 

ῥϑύης,ὑπὸρ Παυσανίου πῷ Γ' λήσοαϊακῶος: 

ἅέος, βασιλέως ὄντος χφὴ νεωτέρου ἔτι, πα- 
ζς ἀδελφὸς ὧν: ἐδηηωσὸμ δὲ τὴς οἰδικῆς 

τά τε πσόϑτερον πετμίηυϑμα, χοὴ εἶτι ἐξε--: 
(λᾳφήκει, καὶ ὅσα εἰν ταῖς ωρὶν ἐσξολαὴς 

Ὁ αἰδελέλφηηο: κὶ ὶ ἐσξολὴ αὕτη χαλεπω" 

ἥτη ἔδρετο ποῖς ἰϑζευαίοις (Τ᾽ πἰοὺ δοδ- 

πέραν." ἔχημϑδροντες ΝῚ ἀεὶ πὸ τῆς λέ-. 

σζου τὶ ππάζσεοϑαι “ἢ νεαῦ ἔργον, ὡς ἤδη 
πεπερωωμϑμων, ἡ ἐπεξῆλθον τὰ πολλαὶ 
πέρνιγογτες ὡς σ᾽ ΘΟ; δὲν αἰπέξαινεν εἰς ὧν 
κσϑοσεδέηοντο, καὶ ἐπελελοίπει ὃ οἴπος, αἦε-- 

χωρυσὸμ͵χαὶ διελυ ϑησὸρ χα τὸ πύλᾷς (ὦ 
δὲ μιτυλζουαῖοι ςὖγ ζουτῳ, ὡς αἷ πε νῆες αὐ- 
τοῖς ὧχ ἧκον Στὸ τῆς πελοποινύσου, ᾿ δλλαὶ 

ο)εγχοόνζον, ὁ δἴτος ἐπελελοίπει, αὐὰ [Πα ζονται ξυμ αίνν τρὸς τους αἰϑίεναιοις, 
το. 

- - 

« Τοῖς φερέδροις]πῖς δρχοῖσι ΤΠ" μιτῦ- 

λίωαίωγν. β' Οη ἐσβολὴ ἔφοδος 
᾿λακεδαιμον ἰὼν ΧΦ τῆς αἴ ικῆς. γ. Ἐ3αρ- 

᾿ σοί τε ἡτέῤῥος ἐλάμῥαγον, δ τίω αι στώτος 55}) ΔᾺΡ μήδων. 

γώμίω τ" τί φεραίρεσν. ἐ Ἐυμ- 

(α(γ4»} συμφωνῶν. ζ Ἀλεοιδύης ὅτ 
ὁ Κλεοιδύης,, καὶ ὁ Τλειονωΐαξ, παῖ δές 

εἰσι ἸΤαυσανίου “δ ἐν πλαταιᾶδιν δριςεύ-- 
Π Ἐπηώᾶμοντες 

οἱ λα θα μόν ιοἰ(φὴσὶ}) ὅηηνδῥοντες οἰκὃ- 

σα! τὸ ὑἡποξησομϑυὸν ἀπὸ τὴς λέσβῃ ὑσὸ ὦ 

Αλκίδα, ἔτεμον τοὶ πολλοὶ τῆς α ἥ κῆς. 
θ Ἐπεξῆλθον 1 ἐπέδραμον. , Αλλὰ 
ὀνεχφόνιζον 1 ἔν τινι τύπῳ πολιω χρόνοῦ 
αϑρουσαι, δγεξἼξαζον. 



οἑ 

“ον ᾿ 

2, »λάρῳ 

480 : ΤΉ ΦΥΣΗΌΒ, ΠΗ ἃ Θ Τὶ ῖ 
δά τὰδε ὁ Σάλωϑος, ἀγνοῶ ἀσϑος- Ἀ ἰάσις οὉ δέ οἀσπίλ : ϑαϊατπας, 

«δεχόρϑυος ἔτι ζιἐ ναῦς » ὁπλίζ 4 τὸν δῆμον, 
Ι εὐ, .2) " φο 

ἐσδότερον ψιλὸν ὄντα, “ὡς ἐπεξίων τοῖς α- 
᾿ Σ Δ ο ε ᾿ 

«Ἀευτοις" (ὦ δὲ Ν᾽ ἔλαθον ὅπλα, οὔτε 
“ἠχροούτο ἔτι “ἦμ" Ὡζοιχόντων, καταὶ ξυλ- 
λόχϑες τε γεγνόνϑρμοι, ἢ τὸν σῖτον ἐχέλδυον 

πῦῖς δοιυατοις φέρᾷν ἐς δ᾽ φωνερόν, "ὼ 

διαγέμειν ὁπασιν, ἡ ἐδ ξυϊχωρήσομτες 

«αϑδὲς ἀξϑίωα!οις ἔφασὼρ κοροιδωσην τέων 

πόλιν. ἱγνόντες δὲ (Ὁ) οὖν τοῖς αρεαγμασι, Β 
οὔτ᾽ χποκωλύσην δεωυα"οὶντες, εἰξτ᾽ »ὗπο- 

μονωϑήσονται τὴς ξυμιξάσεως, χινδγω δύ- 
σόντες, πποιοιεῦτοι κοινὴ ὁμολογίαν κυ ὃς τε 

Παΐχητα ἐδ ςρατύπεδὸν, ὥςτε αἱ ϑζεναίοις 

εϑὸ ὁ ὀξᾷαι βουλϑῦσαι αὐθὶμυτυλξναίων 
ὁποῖον αὖ τί βουλωντα;, ᾧ πίω ςρατιαὶ ἐς 

αἰῶ πολιν δέχεοϑω ἀὐδξις Ρ φρεσζείαν δὲ 

Ὁἰσοςελλάν ἐς (ἐς αἰϑέωύας μετυλζωυαίους 

«ἰεὶ ἑαυτῶν. οὖν ὁσῷ οἹ᾽ αὐ " πάλιν ἔλθω- 

σι, Π᾿αΐχητα μήτε δῆσοι μιυτυ λζεναίων μι- 
δένα,, μήτε αἰδραποδίσοι, μΐτε Ἔσοκ{- 
να. ἡ μϑμρ ξύμξασις αὕτη ἔλμετο. " ὦ δὲ 
“ξαξαντες πσϑὲς τοῖς λακχεδοιμονίοις 
μάλιςα ἣν μιτυλξυαίων, πὐξεδεῴς ὄγτες, 
ὡς ἡ ςρατίαὶ ἐσθληεν, " Οὔκ ἀὠέδοντο, ΕΝ 
«Ἐχὶηθυς βωμοιὶ ὅμως καϑιζουσι. [' αἴχης σ, 

δ αὐαφήσας ἀὐες, ὥςτε μὴ ἀδικῆσαι, κου-- 
ζᾳ ϑεται ἐς τέγεδὸν, μέρας οὗ τοῖς ἀϑη- 

ναοῖς τὶ δόξη. πέμψας δὲ τὸ ἐς τζωῦ αὔτισ- 
σὸμ ποιρήρᾷς, “ποδοσεκΊήσειτο, ᾧ τεΐλλα. τὰ 

αἰξὶ ὃ φραγόπεδὸν᾽ καϑίςα το ἢ αὑτῳ ἐδὸ-- 
χει. οἱ σδγ᾽ εν ταῖς “τεοσα φοίχοντα ναυσὶ πε- 
λοποινήσιοι,οες ἐδὴ εἰν ταῖχφ τ) οι μέοϑα!, 
“πλέοντες, πὐξέτε αὐτίω τοῦ πελοπόννη-- 
σῦν »διέτοιψαν . ἡ χτὶ τὸν οἴλλον τι λοι 

οδλαῆοι κομιοϑέντες, “ρεὶ μϑρ ὧκ, τῆς πό-- 
λεως ἐἰϑίευαϊοες λωνθανοῖσι," ὡρὶν δὺ τῇ 

δόλῳ " πδεσέορν' αὐδοσμίξαντες σ᾽ ὠπ’ 
αὐτῆς τῇ ̓ ἰκαίρῳ ᾧ μιυκόνῳ, πεξυϑοίνονται 
πορξτον ὅτὶ κἡὶ μιτυλζωη ἑάλωκε. βουλό- 

ἀϑμοι δὲ Ὁ σαφὲς εἰδέναι, κα τέπλϑυσὸρ 

πς ἰρίς φυϊάοπη ᾿ἸΔ Δ πλιο5 ΟΧρό- 
ὅϊλῃβ » Ῥορα απ Ρυΐας Ἰου τοῦ αγ- 
πγατιπι δά (ς αὐπηδπάπιπι ἱπχά εἰς, 
τη 4παπη ἰῃ ΑἸΠοιἰομίος ἐχίτυσιις. 
Αὐνδί αγπτα (ἀπηρίεγαητ ορρί 4Δηΐ» 
ἴαπὶ πο πο γατίθιι5 οΡτοιηρε- 
ταδαητίς ἃ "Γι δεῖς ἀρπιϊπέθιις δ 6- 5 Ῥεῖ εἰγουῖος 
Βαπτρτοσοῦε5 ΟΧΒίρεῖς Ατίπηεητα, “ον καἰ: 
ας γἱτίτίηγ ἀϊαϊάοῖς : ἈΠ γπηδητο 
ΔΙο 48} (ς νεθοπι Ατβεηίϊεμῆθις 
Ργοάϊίταγος, ἢ Οὐοά νθὶ ςορποιο- ὁ Ουμπὶ φυτεπὶ 
ταητ 4αΐ τον άπ Π γα ητυυιαπι κὰν, λα γο στ 
πόσας ἃ ργοἰθοη ἀϊτιΠη Ραγὸ5 οἱ βης, ἢ ποημς 
ἔτητ, δὲ ἴῃ ρογίσα!ο Εἰτασὶ ἢ ἃ ρα- Ριοβίβογς. ροῆϊς, 
ξομς ἐχοϊιἀογοηταγ, φοταπημηΐ- ὧς ἀῤρῥο 
τοῦ ραδι ἀππς οαπὶ Ῥσοῖο ἀῦάας τίθης ἐχοϊυδογεη- 
ἐχογοῖτα» ντ ΑἸ Ββοπίοηῇἤρας Πσεγοῦ τὰς » ἴαδυς ςοπι- 
ἀς Μιιγ]οπαὶς ςοπίαιτατο απάπη- ἐμεῖς ἐς τ 
πᾶτ ΝΟ] οητ (εἰ ϑοη 1», ντάμς χογοῖτα Ἰηίογης, 
ἰρῇ οχογοίτατη ἰῃττα νίθοπα γοοῖ- ὃς ΝΝΩΣ ἐρρίροι 
Ροοητ, δι Ἰερατίομοηι ρίῸ {6 Ατῆο- Δοξυπήμα γεῖ- 
Ὧᾶ5 Πιηϊττοίεητ: δὲ ἀπ {1 τοάίγοι, [ἐπὶ ατιοσο, ρας 
Ῥαςβος ποπλίπεηι ΜΙ ]οπσόγαγη ἄς Μλρ  ἐχεῖς. 
πόσας οςοίάογοῖ, ποις “ ΔΠραγοῖ, εν ἰηείτοε. Γθεί, 
πόσις σαρτίαατη ἀπςογεῖ, Ετ μας μὴ ἠφάσέρος ἡ 

: : τ. 76Π:]πεαιὲ ἴη ἔετ- 
4υίάοπη σοπποητίο [αϊς, Ατὐἰϊ ΜΕέ- υἱεριέ χεαίρετοι. 
τ]επμαὶ 48} ργαοριιδ σα ΠῚ 1 τε - 
ἀαπιοηῖῖς τγααογαπο ΠΟΙ τἰτηεη- 
τος δά ἱπρτοίαπιη ἘΧογ οἶα " οχρε- 
ὥζατε ποη {Π|πιούαητ, [4 ἀρυά 
ΔΥὰ5 ΡαΥΓΟΓ σοππάοδαητ. πος 
1Ππ|ππὸ ἐχοίτατοβ Ραοθος. » ποαυϊά 
ἰητασία 1ΠΠ|5 ΠοΓουτγα τίη Το- 
ποάππῃν ἑφυουίαις ΑἸ ΠοΠἰοηἤθιι5 2 υοαά Αἰδε: 
Αἰϊχα! 4 νἱἀοίοτατ, ΑΠτλ πη 48ο- πἰεπίες. αἰϊαμίᾷς 
4ιιο, Πα Πς οὃ τυ γοπαίδιι5, ἱπ ροτο- ζαταίῆξηε,,ς 
[ἴατεπὶ γοάορίτ, δὲ σατοῖα θα δά 
ἐχεγοίταστι Ροχτηοσδηξ», ρύὸ πο 
ΑΥθ το σοππτίτιίτ. ῬοΪορομης- 
ἤαπη νογὸ αυδάγαρίητα πλιι65, 4125. 
{υδιτὸ νεμηῆἴο ὁροχτοθατη οἰγοιιτα 
εαη4λ Ρεϊορομηςίο τεπηρις ταῖς 
πεΓο: ὃς ἰη σαῖογα ΠΔΕ  ρΆτΟηΟ οτίο- 
{ὸ νεμίοητο5, αταογαπτ αυ  ἀο: Ζαὶ 
οχ νήδς ογαης Ατβοπίςηΐς5; σαοδά 
Τεΐαπα το πογιητ: {ΠΟ ἀπιτοτη ἀϊ- 
στο, ἀριιά Ἰοατγιιην ὃς ΜΥοοπιηὶ ς 
ΡΩπγὰπι ἀσοὶρίπητ,; ἴῃ ἀφ! ο ΠῚ 
γοηης Μίτγ]επομ. (ὐατογὰπι νο- 
Ἰεπῖοβ γὸπλ οχριόσγαζδηχ Παθοζο, 

α Ὡς ἐπεξιὼν τοῖς ἀἰϑίωαήοις ὡς κινη- 

φησύμδμος ΧΤ' Δ αἰϑίωαίων. β᾽ Ἠκρο- 
ὠντο } ὑπὸ ήκουον τοῖς ἀβρχοισι. Ύ Καὶ 
δίανέμειν Ἴ μεμεοασμένως διδόναι. 
δ᾽ Ξυ[χωρήσαντες ὑπ ἔξαντες, ε Τνόγ- 
σες ὃ οἱ ἐν τοῖς τρί γκασν ] οἱ τὰ τὴς πό-- 

λέως φροίἥοντες. ζ Ἐξᾶναι βελδῦσα] [ λονότι; λ. Αναςήσας αὐτοις Ἰἐγείφοις ἐἰπὸ 
η Πάλιν ἔλθωσιν 1 ἐ- ̓  δῇ βωμῶν. μ Προσεκϊήσατο ἢ φξϑσε-- 

πανέλθωσιν. ὃ Οἱ δὲ τροίξωντες οἱ ) ποιήσαΐζο, ν Καϑίσεατο ] ὑτείκλει. ξ' Κὰ; 
παρρταήτιοι “' ὑποςούσεως “δ χαναδαμμ-- Ἰ χΤ' τὸν ἄλλον πλᾶν Ἶ τὸν υὐπὺ πελοπονγήσου 

γίων. 4 Περαδεξὶς ὄγτεςἾ αἰδάφοζο: γε-- 
φνότεξ. κ Οὐκ ἰϑέ 'φοντι ἡμῖν αὶ 4)0.- 

βουλϑύσεοϑαι. 

Ἰ ἐς μιτυλίώϊω: α Τερὰὶν δη)ἕως οὗ, 
πὶ Προσέοον Ἰαρξοσωρμίσεωτο. 



ΦΙΒΕΝΙ ΕΒ ΝΑ τ 

χὰ Ἐπιβάταχτα Ἐγγιῆγας {ς ̓ ςοπξε- 
ταμτ» ἐερείπιο ἔογπις ἃ σαρῖα Μί- 

τ ᾿ ἰγίοης ἀϊς. 101 ςοπιηρεῖτο περοτίο; 
Ἧ ἄετεθδ ργαϊςοτίδιις ἀοΠΒεγαῦδησς, 

φαίθας Ἵ εὐτίαρ] τς ΕἸ οι ἴτα Ιοσιι- 
ἐμὰν ον τὸ τι5. εἴ» ΑΥΣΟΙΡΑ» οἀτοηας 
“ Τερε παρε ξτο ΟΠ σας ηγεὶ 4ι] "Δ άοΠπ1ς, ΡεΪοροι- 
πρυν. πεηἤυτ ἀπιςσε5» ΠΗ νἱ ἄεταγ πο- 

δ15᾽ ΜΙτγ]εποη οε παυπίραηάιιπι» 
ὁ Απιεαυάτα ἀπ- ῬΡΥ ΠΌΑ ΠῚ ΡΑΙλ πὰ ἢς χιεμγαάπηο- 
᾿πρεβαρόῤῥι τ ἄμπι ἀρυιά πὸς ἀράτιγ. Οβεπάο- 
δια, Απιοησάτ ΠΠ5 ΕΠ1πὰ (νε οὐ {616 «Ὁ ρ] ογα- 

ΟΠ βμια ἀς πορί ας ἰποιξοάϊτα ἀριιά Βοπγίπος νΥ- 
᾿ἥδμὶ γουὶ Ῥε χοζοῃς Ροτίτος : ργχορυέαις ἃ 
᾿ τλλτίνααα εχ ρᾶττο πες ἱρῇ ΒοΙξίΠα 

μπεπηρίαπι νεβέμγιπη {πρὶ σδ- 
τα» δὲ Ω05 πγαχί πὸ νΑ]141 {{πΠ}115. 

δὲ Οὐς 101. αιοαις εἰ εογαπιὶ Ρε- 
ἀἰταταπ1; ντίη νἱξεοτία » περ] ρεη- 
τίιι5 ἀρογο, ὃς ΡοΓ Βοίριτία ἀπ ρογ 
εἴϊο. Τὴ φαοπὴ ἢ ὃς τερομεἰπὸ δέπο- 
δι [τυ Δ ῃγ}5. ἔροῖο ἔοσς νῖ ξὰπὶ 
ἐς. φαΐ ἰητας ἔπητ, ἤσαῖς {πρετοῖῖ 
ποῖϊντι [τ ἀϊοί(5, ορίατα σομίς η14- 
τπγ, ΝΝεσαξ Ὧο5 ρεγίοα! ρίροδο 

γᾷ ΧΗ πγαητοβ. ὨΙδ1] αἰϊαᾷ ἴῃ 6110 
β “Πυᾶτα οχ Βυϊαίπηοάϊ τοθιις. δοςὶ" 

ΓΦῚ 
Α “ἐς ἐμξατον᾽ τῆς ἐρυθραίας. ἡμέραι δὲ μάλι- 

φα ἦσὸρ πῇ Κμιτυλέωζη ἑαλωκιᾳ ἐπ], στ᾿ 
ἐς ἔμμιξατον κα τέσλδυσοθμ. πυϑόνϑμοι δὲ 
ζω σου ὲς, ἐξουλόύοντο εκ “ν᾽ ̓πϑρόντων 
ἔλεξεν ἀζζις Τώπίαπλος αὐήρ ἡλεῖος τά-- 
δὲ, ΑΛΚΙ ΔΑ, χαὶ πελοποννησίων ὅσοι 
πάρεσμεν ἀβηθντες τῆς φρατιαξ, ἐμωὶ δοκεῖ « 
πλεῖν ἡμαξ ὀχὶ μιτυλδιύζω," φρὴν ῥεπυ» « 

φοὺς δνέοϑα;" ὡραν ἔχονϑι. κι ὃ τὸ ἐἰ-- « 

ἐμύτονεὶ αἰδρων νέως! πόλιν ἐλόντων, πολὺ τὸ « 
ἢ ἀφύλακῖο ,βόρησομϑρ᾽ κατα μδὺ Θλᾷσ- « 
σὺν" χαὶ παὺυ, ἢ ἐχεῖνοί τε αἰέλπιςοι ὅζι- « 
““ έοϑαι αὐ τίνα, σφίσι πολέμιον, αὶ ἢ γμδμ « 
"ἀλκὴ τοίγαιᾳ μαιλίσαι οὖσα. εἰκὸς δὲ" ὺ -- 
πὸ πεζον αὐτὴν κατ᾿ οἰχίας οἰμελέξερον, ὡς « 

χεχξατηκότων, διεασα ρα. ΕἸ ομωῦ ασϑος-- « 

“πέσοιυϑῳ ἄφνωτε (Φ γυκηὸς, ἐλπίζω κῷ τα 
ἔνδὸν ( εἴτις ἀζρφι ἡμίῷ ἴω “ὑούλοιπος δ)- « 
γοῖς ) καζαληφθᾷδαι αὐ τὰ ποράγματα. « 
χαὶ μὴ Ὡὐποχγήσωϑι τὸν χἰνδρευον,νομεέσειν- « 

Ο τες ᾿ ούκ ὠλλότι ἐβτὸ τὸ, ̓χαννὸν τῷ πολέμου 

΄ς αὐτὰ κὸ. 5 

- 

: τὰς ταβέρνα δ -οὐ 

 ιάραησο,, ἃ γε τῃουϊτατὶς, ος ἤσαὶς ἄχ ὃ ἢ τὸ Ουιοῦτον, " δ εἴτις φρατηρδφ᾽ ἔ Ἢ αὐτο) « 3 ὦ πῇ 
ἴπῖγα {6 ἔγαςι » ὃς ἰῃ μοῖῖϊο οδίσ: φυλαοίοσοιτο, χαὶ τοῖς πολεμίοις ογορῶν « ἀντῳ 
ὑλῃς» Πα πὶ δάοτίδξαγ,, ρἰογαηαας Ἐχιχφεοίη,᾿ πλεῖς᾽ αὖ ὀρ)οῖτο. Ο μϑὺ, « 
τοπιρος οἷ νοτί. ας ἀοπησηι ἰο- ςςς εἰπὼν; οὐκ ἔχεϑε δ ̓ Αλϑυρυ. ΄ 
αιθαγας 1|ς, ΑΙοΔα ἤθη ρεγίμαῆι, . ἐππρλβόανν τῆρ ἃ 
ΔΙΙ ποηπα]! ἐχ Ἰοηΐα ἐχυΐοβ. ὅς ΦΛοΙ ἡ τίνες “μ᾽ ἀτ᾽ ἰωνίας Φυγαδῶν, χαὴ 
᾿οθη,ααὶ νὰ παπίραθαητ, Βοστὰ- (λέσξιοι ξυμπλέοντες “ϑρήνοιω, ΡΤ 
ὕσονα Κα λυἐμήσθοιβεῖο νον αἧξτον τὸν χίνδευνον ᾧ οβεῖται, κοὐ ἰωνίᾳ 
πα πχοῖιοος » αἰχαδπι ἰπ Ιοηΐα 

«αθεῖα 5 δα Ουτηδῃι ἴῃ ΑΕο]άς πόλεων καζολαθεῖν τινα, ἢ ̓κύμάν τίω 
:οσσυραοῖ: οΧ πὰ νίθς ργοδοῦτζο:, αἰολίδαι" ὕπως ὧκ, πύλεως ᾿ δρμιθήνϑμοι 

ἡ Ηΐ Ἀφ οίμς Ἰοπίᾷ λά ἀεξςοης πἀΔιαςοτέτ. “ρ6 Τὴ πέρ ἰ ἰωνίαν ἀπο φήσωσιν. “ἐλπίδα, σγ ἐρ' 
Ὁ 756: 7 ν- 

πὰ Ἐπ εΐπῇ οἵϊο πι}}}|5 ἔς ἱπατῖς νοπτα- δ ἐδὲν οὃ ἐρρυσίως ἀφιϑαὶ. "ἃ τῶ αὐρΆ- ὅ3 υλὴ 
γεάε απο. ἀξ ῥεὶ Γοβοδζ ΠΌΠΟ, “ιυδητυς ΠΑ Χί Πγιῖ5 ΥΝ νυ μα ΜΠΊΡΩ ἡξροῦ 
σ΄. ἀοτρΑτβοηϊοπῆθας ργουξειπι, ποη. “γον ᾿ μεγίφην ξιὴν τῶν δέαψκε δος 

πιοάὸ εγέρτατος, ἰς4 ετίλην ρια-- ὀ  ὑφέλωσι, " χαὶ ὧκκα ζεὺ "ἐφορκκέσιν ἀὐζες 57 "φορῶ: 
Ι 1 {14- ᾿ Ι " ἥι ᾿ῇ ΟἹ σφ σιν αὐ τορτυγοβ, Πἰηυδάογοης. Αὐδίϊγα. στρίσι δουπανὴ γίγνηται, πτείσην τε οἰίοϑαι πῆς ἄμα, 

τί {ς ιοσας ἀΐςεραπτ ρογίαδίιηι 
ν ᾿ »Ἶ Ὁ Εῃ 

ΟΠ αὙῈς ἴαξατν ]τὸ σενὲν τὸ μετα ξὺ χίου κ΄ 

ἐρυϑραξ. β Πρὶν φἰκπύσες Ἰφανεροιᾷ. 
Ἵ Θεαξ ἔχομδμ} αὐτὶ τ» ὡς νγαῦ ἐσωδμ. 

δ Καὶ “χανυ] δ ρήσομδυ τὶ ἀφύλακλον δὴ 

ονότι, ε Καὶ τὸ ὁ πεζὸν αὐ δῇ! τὸ δ ξυ- 
εἄςεφεάπυμα. ζ Οὐκ ἄν ότι 7) τὸ και-- 
νὸν ἢ πολέμου τ καινὸν, οἱ μδὺ δ ἄφϑόΓ 

. 26 χάψαμες, ὑτως ἐνό τσαν τὸ παρ᾿ ἡπί- Ἐ λιὲ 
δόξαν ποιδν ὧν τοῖἘς πολεμίοις 

; νικᾷν 4 Ὄυτέσι, πὸ ὅπιπεσεῖν ἀφυλάκίως 
; πῆς ἐχθροῖς οἱ ὃ δα Ἔ εὐψιλὸ γράψωντις, 

χ ὕτὼς ἀξηγρεῶται,τὸ δφκενον ᾷ Ὑν πὸ 

᾿ς πρλέμου, ἡ Ο ὅπς ρρατηγὸς τὶ ἀφύ- 

λακῖον δηλονόπι, ῥαϑυμον" ὃ ἔτις φρα-- 
τηγὸς αὐτὸς τε ὀκκλίνοι, ᾧ τοῖς πολεμίοις 
πίω ἱκαῦτα  ὄηυχέροίη ζωἰκ᾽ αἢ ἀφυλά-- 
κῆοις αὐπιὶ ὁρῴη, μάώλις᾽ αἢ ἢ ὀρϑοῖτι. 
8. Ἑνορῶν )ωεοσέ ἐχών. 1 Πλῶτ' αἢ ὁ- 
201το 1 5}}) πλῶνον γἱκήστι αὐ. κ Τῶν ἐν 
Ἰωνίᾳ λείπει ἡ ἀπό. λ Ορμωρϑμοι]όρ-- 
μμιυτήρλου ἔχοντες. Μ' Ἐλπίδα οἱ ἵ {ὴ-- 
φασκε δηλονότι. ν Καὶ Ἐ' “πξόσοδὸν ἵχύ- 

τῶ Ἰωτίω Κ᾽ πρόσυδεν τίω πὸ δε ώνων 

ὑπάρχουξ “πῖς αἰϑηναίοις, αὶ αφέ λώῦτει» 

ὃ χιρώσωνται αὐτοὶ ἢ ἰωνίαν, μιλλεσιν ἔ. 

γδν καὶ τὼ ὑπὸ ὅ' ἰώγων ἀεὶ χρήματα, καὶ δ 

ἐκεῖϑεν ἀϑηναίων παρασκϑυίώ, ξ Καὶ 
μα. ἰω ἐφορμῶσιν ]οἱ υδὺ εἰς τὸ ἐφσρικῶση 
δ λόχογ ααπαύεσι, καὶ ἃ π]ῶσεν ἐναλλώτ.-- 
τόσν, δ] ὃ' λακεδαιμονίων τὸ ἐφορμιῶσα 
λαμβαΐοντες" οἱ ἢ τὸ ὅλον δῃ δ ἀϑαναίων 

ἐκδέχονται, ἢ γοϑσιν ὅτω, δ, ἑαὶ " ἐφορμῶ- 
σιν οἱ ̓ ἀϑηναῖοι, δαπτίνη αὐτοῖς γίνεταρ ὅ- 
ταν πὶ χωρίον ἡμεῖς ἐν ἣν ἰωνίᾳ κατά4ω- 
“δι. Αλλως. ἃ ἑαὶ ἐφορμιέντων σφῶγ(του-- 

τές! ἢ: πελοπινν ἡσίων) δαποίνη αὐτοῖς οἡ 

σᾷ), δηλονότι ποὶς ἀϑηναΐοις. δ)ο αἷρ πὸ σφίε 
σιν αὐτοῖς ἐχ ἅμα αὐαγνω ςέον, ἀλλα δ)αι3 

ρετέον, ἃ κ᾿ τὶ σφίσιν ὡῃποτικτέονς 
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χαὺ Πιοσουϑνών ὥςτε ξυμπολεμκεῖν. “ὁ δὲ Α ἰτὶ ΡΙΠΌΙΠποη δά θ.]]} ἐοοἰετατεηλ» 
ΡΑὶ "»" " ᾽ Ἀ -“ 

ὀγὲ ζαῦτα " νεδέγχετο, ᾿δλλα Ὁ πλεῖς 
“" κω ; ΗΒ... ) 

φον τὴς γρώμης εἴγχεν, ἄ)δ᾽ «ἧς μιτυλή- 
νης ὑφερήχει., ὀτιταίχιςτι τῇ πελϑποινήσῳ 
πάλιν πσδεσμίξαι. ἄρας δὲ ἐκ πῇ ἐμᾷ αἰ- 

᾿ ὃ ; ᾿ “Ὃ᾽ τοῦ ϑρέστλᾳ "χαὶ τσ οσιχῶν ρυνονήσῳ τῇ 
Ζ δ 3 ! εἰ ᾿ -" 

ποίων, ζοις “χα λωτοῖς, οἷς κατὰ π,ἌΔοιοω 

- εἰληφᾷ γ»απεσφαάξε τοις πολλοίς. χαὶ ἐς 

. πίω ἐφεσοὺ καϑορμισαμϑμου ἀν σαμίων 

ΝΜ ἐξ αἰαίων ἀφιχένϑμοι ὠρέσξάς ἔλερον Β 

οὐ καλῶς τίοὺ ἑλλάδω ἐλδυθεροιῶ αὐ- ὦ 

“ἐν, εἰ αἴδρας διέφθάρεν οὔτε γεῖφαις αὖτα;- 
εδονϑροις, οὔτε πολεμίοις, ἰϑηναίων δὲ αἰ τ᾿ 

αἰαΐκης ξυμμαλϑες " εἰ δὲ μὴ παύσεται, 
ὀλίγϑες μϑὺ αὐτὸν Τῷ ξηϑρῶν ἐς φίλιαν. 

᾿ «αδεσοίξεοϑε πολὺ δὲ πλείους “ἣΨ" φίλων 
πολεμίοις ἕξάν. χαὴ ὁ μϑρ ἐπείαϑη τε, χρῷ 

τ χίων αὐδρας ὅσοις εἶχεν ἔτι, ἀφῦχε, χαὶ ΜΝ 
« “ ᾿ " τ 3, 

Φλων τίνας. ὁ ρῶντες "ὦ ΓΝ ναῦς οἱ αὐ.369- 

ποῖ φῶς ἔφδυγον, ϑλὰ παδοσεγώρφιου 

ἐλα χίφην. εἶχον μή ποτὲ ἀἰϑζουαίων τῆς 
θα λόοσης κρ ουτοιεύτων,ν αὃς πτελοπονγησίων 

δι᾿ 7 τῷ 7.4. 1 “5 ͵ εἰς ἰωνίαν πο δα ξαλεῖν. πὸ δὲ τὴς ἐφέσου 
ὁ Αλχίδας ἔπλειχαταὶ ταγὸς , χαὶ φυγάὼ 

ἐποιφτο. ὠφ.3η ΣῪ “ἑαποὸ τῆς σαλομι-- 

γίας χαὶ Ὡἴβαάλου : ἔτι αἰϑὲ κλιαῖρον ὁρβκϑν. 

αἱ δ), ἀτο᾿ ἀἰϑίωυῶν ἔτυχον πλέουσαι " χαὶ 

δεδιὼς τίω δίωξιν, ἐστλά ., αὶ τῷ πελά- 
ε -- ες ) 5 ΡΣ ῃ γἢ, 3 

2 φνὼς γ᾽ Εκοὺῦσιος. οὐ ογησων ΦΙΛῊ ἢ πελο- 

πποννήσωντω δὲ Παΐχητι καὶ τοῖς οἰϑέωυᾳίοις 
ἦλϑε μϑὺ καὶ δἰπὸ τῆς ἐρυ,ϑραιὰς ἀγίελία, 
ἀφικψεῖτο δὲ χαὶ πϑωταχόϑεν. ἀτειχίφου 

᾿ π ᾽ 
ὃ οὐσης τὴς ἰωνίας, μέγα τὸ δίος ἐλμρε» μή 

-ἰραπλέογτες ὧὼ πελοποννήσιοι, εἰχαὶ ὡς 

4} διενοοιεῦτο αϑμάν, πορϑῶσιν ἄμα. “ϑος-- 
πίπηοντες (ᾷς πόλάς.' αὐταγίελοι σὴ αὐ- 
τὸν ἰδοῦσαι εἰν τῇ χλιάρῳ ἡ τε παρφιλος χαὶ 

ἡ σαλαιιία, ἔφεᾳσὸμ . "ὁ δὲ κἰχὸ 
᾿ασου δὺς ἐποιεῖτο πίω δίωξιν" χαὶ μέχρι μδῥ 
λάτμου τῆς νήσου ἐπεδίωξεν »ὡς σὴ, Οὐκέ-- 

᾽ ! 9» ͵ “3 ! τ ον καΐζαληνψά ἐφαμνετο, ' ἐπθμεχωρά. 

ΑἸοἰάας ἣς ἢἰ5 φυίάςηι δοχαϊοαίτ, 
{πρέχις (δητότία: ρΙυτίπγος ὃ ςοπῇ- 
Ἰίο (Ὁ οἷος βαδαῖτε νε ασαοῃίαπι απας 
Μίιεης ἐτιηζγατα εἴδει, ταυσίιδ ἴῃ 
Ῥοϊοροῃμοίμην αι πιργίπηηι το - 
ὉοΙτογοταχ, τασαις φαιπὶ ΕἸ θαῖο 
(0]ιοης ἀρρυ]ος δά Μγοποίμπι; 
44 ἐξ ἠηξμία. Τ εἰογαπι » Ρεγηναϊτος 
δραρτίπος, 705 παυίραπάο ἱπτοῦςο- 
Ῥοζαῦ» τγοίάαυίς. Ἐς ασπι Ἐρμο- ἡ 
(ἀπαί  "ΠΠοτρα ἀϊογιπις ἐαταδΑησο- 
τα πΠι. ϑαμ σι πῇ ἰορατὶ» Πορᾶητος 
ἰρίτιπι γοϑὲὸ αἴογογε Οὐαοίδηη ἴῃ ἢ1- 

«ὦ ἘΧ καρείαὶς." 

ὁ ϑαπιίογαπι 4] 
ἐχ Δηδῖς ἐγαπί. ἣν 

Ὀογτατοιη»ἤ {ΠΠ05 ποσαγοῖ ἡ ποῦ 
για οοητγὴ τ} Ποπτ, ποχας πο- 
ἴϊες εἴεμτ, [.(4 ταητὰπη Ατβεήλοη 
Πὰν ποςο[ατγὸ (ο οὐ βεϊεπε: ας, "ἢ 
ἀοπποῦεῦ, ρᾷισος εχ ποίίδας δὲ 
ςΟὨ ΟΠ αταγα» ΡΙαγέίαμς ἀπλσογαπα 
ΠΒοίϊος Παβίτασιιην, Οαΐθιις βεγία- 
{5 ΑΙοΙἀας, φαοίσιη αι απ παδε- 
θατ ΟΒίοτγιηι, δὲ εχ ἁἰς ἃ χυοῖ, 
τα Πο 5 ἐοίτ, αν Βοπιίπες σοπ- 

Ὁ (ροϑὶς παυίδις ποι τοβιρίοαητ, 
μᾶλλον ὡς αἰ πιχαῖε' χαὶ ἐλπίδα, φατε πίω - (εἀ ροτίῃις τλῃιαπῃ δά Αττίολϑ ες 

σοάἄεθδητ: πυϊηϊπηὸ εἰπχοητος πο 
τπεπί εις πχαγοτοπ περι, πᾶ- 
τιὸ5 Ῥοϊορομπεηῆιη Ἰομ απ νΏς 
4πιᾺΠ1 {ΓΔ Πηϊττογοητ, ΑἹς 445 ἀι-- 
τεπη εχ Ἑρδείο γαρτίπι δὶς» ἔι- 
φάτηη; ἔοοἶτ (ομίροξξιις ομίτη ἔπς- 
τατὰ παυίθιι5 ϑαϊατηἰηία ἃς Ῥαγαΐο» 
ααπὶ αάπις δά ΟἸαίοη ἴῃ φπομο- 
Τίς οὔδει: υα παποβα ΑἸΒοηἰς συγ 
{πηι τεποῦδῃς. αα ῃς ἴς ρεγίςαέ- 
τοΠτιαγ 1116 ν οσῖτα5.» αἰτο ἔς ατι» 
τά 4ι4πὶ Ὠμ πᾷ δά τογγᾷ {πα ρου 
το ΠΠΠ δά Ρεϊοροποία Δρρ]!σατιισιι5. 
Ῥαςβετί δαζοηι Ατβοη!ςηθύίαις οὔ 
νηῃάίαιις, τῇ νεγὸ εχ Εγγιῆγαα Πιι-- 
Ἰκ5 Γοὶ αὔτιας αβογταγ, Ομίρρε χυῇ 
Ιοηία ντῖδοβ πηασῖς σαγογοπτ ρθη 
πχεῖι5 {ρας τς ῬεΪορομποηίος 
οὖ οἰαῆ!ε ργατογοιητοβ,οτῇ πὸ παθο- 
ΤΟηΓΊΠ ΔΏΠ110 Πα ΠΟΙ ἴδιο ἀἰγῖ- 
Ῥεγζτντ ἴῃ συαία; ἱποί ογς νγθξ5. 
δα ]λτηϊπία ἀποαμο Πδυὶς ας Ραγαΐα 
{εἰς Πο[ξξ λά (Ιαγοη νἱἀιβε τοῖοξο- 
θα. Ειπὶ Ῥαοδος εμἰχὲ ρογίξαιυτας. ὁ. 
νίσας 241 ἀτηχὸ ἰμ{π|8., ροϊαματι ὃ. 
ΔάΙρΠοοη 1 (ρες αἰσβιίτ, τοῦτο γοάιϊτς 

ΥΣ 

Φ.:.» 

α Ὁ δὲ]ό ορατηγὺς τῇ βασιλέως «ὶ, ἀ 
“ἴω ἰωνίαν δίᾳτείζων. β Ἐνεδέχετο] 
ὧν ἑαυτῳ ἐδέχετο. Ὑ Αλλὰ τὶ πλῶφον 
γῆς γώμης } ὁ “αἰδιογότερος σκοπὸς ἰὼ 

μδρος. ε Αὐτάγγελοι δὲ αὐτὸν ἰδοῦ-- 
στῃ ἢ οὐκ ἐπ᾿ ἀγγελίαν πεμφϑεῖσαι,, ἀλλ᾽ 
δ Ψ ΄ ᾿ “ ἐπ᾿ αλλίω χρείαν, ζ Ἐφρασω 1 πῖς 

χώρε] ὁ Πάχις., 

ἐνϑ πῖνς Ἧ Γὰ 
ἷ. δ Οὐ χήσων ] οὐ προσορμιού-- 1. αἰϑίκυαίοις. ἡ 6Ὸ δὲ]ῆχριω, ὁ Πάχ' 

θ. Ἐφαΐνετ 1 ὁ Αλκίδας, ἐὰν 
-ωςἜἢ 

μὰ “ὦ 
ὌΝ 



ΒΕ ΕΓ αν 8.5 τοὶ ἦι Ἰαΐαετο ἀερα- ἡ οχιξἰπλδη5. ἐς [ποτ ξοςΠς φυὸά Α “ χέρδὸς δὲ «ὐόμεσεν; ὭΣ » ̓μετεεύξοις 

ἴλπε φιδά “ς΄  Π]Ὶς 1ῃ δἴτο παΐαιαηι φάθρτιις οἴ- 
κι», πες ΤΟΣ δι ςαἴτο- κἰϑ,έτυχεν, ὁ ὅτ οὐδαι μοί ἐπα ταληφϑεῖσαι 

δίας ἀβοῖο » ὃς ἱρίον ε ἀρρεοάι ες “ δὐαϊκαεϑησὸμ ἐρεῦίαθον φᾷαίαδει.ς ᾧ 
οοἴϊε Αμοτ. ἀλξεοῆς, φυλφακζω σφίσι καὶ ἐφόρρμησιν ποῦϑοιθεν 
τίου ἀλδρννος ἈΪΙΘΥπ. το- ᾿αὐἰδαπλέων. δὲ, ἄαλιν ἔχε ὦ ἀνπο δι χ9- 

᾿μαΐς», 4παπι, ΟΟἱορβοπιι ἰῃοοὶό- 20 ἣ 
ὠνίων, ου τῳ κέευτο λοφωνίοι 

2 ϑυροτίοσς γτ- ̓ δαηῖ, Βα ίςς ΕἾ Ικαπιαης Ε δὲ Φ ᾿ " ὦ Φ » τῆς 

Β-. Π Βαγθατῖς ἐγγαπηροητίδιις Ῥεῖ ἀο- ᾿αὔω πύλες. ἑμλωκίίας “αὸ ̓Ἰζαμιλύοις 

; τιροίπειςατα ΠΠογαπὶ (ςἀἰτο ἐπι; «τ᾿ " “δὶ αν βαρξαβωνκε, σάϊσιν ἰδίαν" ἐπι- 
ιν Ῥτὰ : οοφεηι ἔεζς τεπηρούς ημο. "᾿αρϑώτωνἑ ἐᾷ λωϑμαὶ χισδι αὑτηὶ ὁτεὴ ἰδιδυς 

Ῥεϊοροπποηίος ἰζόγαπι Ατείσαπι, 
της, Ἰηρτοῆ!, Ἀαυτίας ἰῃ ἸΝοτίο;, τέρα πελοπογνησίων ἐσθοληἐ ἐς Ὁ ἀπικίω 

ξ ἵμπεεῦ ἐο5 40] Πὰς οοπβιρεγαης ὃς Β ἐγ) έτο, οὖν δε τεγοτίῳ, (ὦ  καιται φυλ ϑν- 
ΡῬγίπος ορρίάλπος (ξἀικίοης οἵξ. πες Καὶ ἡ κα τοικήσθμτεξ αὐτοῦ, αὖλιςφασιά- Ὧι τὰ. λον Ἀρούηία, ἃ Ριπυτμη ΠΝ Ὧι ᾿ 

τ ὃς αὐ Ατοδάιθας Ἂς δαιρατία ἀιι- σθυπεο, οἱ αϑι, ἴα ἰσσουϑγοὺ ὅχεκού- 

Ἑ Τὰ παηϊιεείο Χἰ Πα. “ ἴῃ πιυχί. νχθομι ἐμέ: Θο “Ξρκαδων Ἅ1: χαὴ βαρξαρων ἐ ἐπᾶ- 

ἸΓΟ. ᾿ Ρἰεπείδυς Βαθεθαης » ὅς φαΐ σόρϑωοι, τὺ Δ(α πειχίσματι εἶ: Χρν» καὶ ἡ. 

ἀρλτας ἅτος Μεάϊς ἐλιοίδῃξ » τεςορὶ ἣν ὧκ, τῆς ἁὔω πολέως κολφφωνίων ὡ μμδὲ-- 

στοῦ » ταΩραδὶ. δάμη γαθδηῖ: ν Ἄ 

τι εἴααν ΔἸτεγὶ » 5 αιπαπα (δ ἔιρα (υὐάιιχιΣ ὦ "σθρήσξεῴεσε δόντες" ἐπὸ ἴτόυον. Φ ὃὲ; 

ἊΣ πρἀυχι ςηῖν (δης ἜχαΪο5 » Ῥαοβεῖοηγ ἀςοογῇς- ὑπ εξελθόντερ τούτοις, δ ὄντες Φφυγαίδὲς; 

8. οὐὐματές, Ράομ., ταμτ,. Ηἰς ΗἰἸρρίατς εογ τη 48]. ὥΓα αὐρα, ἐπεί ρνῖ τὰ: ὁ δὲ, μάγος ἄρ 
1πῖγα Πλιγο5. Ηἰὸς εγδης ἀμπεξ 1» σεύμϑμος ἐ ἐς λϑηοὲς Ἱπτωίαν (Ὁ - τὰ 
Δα ςο]]οαιυίαπα ἐποοδα. ντ  πἰ- ᾿Ὁ 

ΗΝ χιιοά ρίλσογος { ἀιχιοτ τατος Ὁ τειχίσίμαιτι ήρκαιδὼν Ξὴς χονπᾷ 
Ἢ "κὡμὰ 

(5: ἐππχΐπ πηιγοβ αἰ παπιλπύτα- μηδὲν ̓Ξρέσκον. λέγῃ, πάλιν αὐτὸν ν ἡδη 
ας τείίτμεγες. Ετ 1|ς. )ά ππης φύσην ἐ Σ Φ πεῖλρς" ᾿ σῶν χαὶ ὑγιᾶ; ὁ δὲ ἐξ- 

φγοφοῇις. Ηἰς» εο ἴῃ ουϊοάία ἤης ΠΟ ἤλθε πον αὐτὸν" ὁ σὴ ὁκ εἶνον εδὺ ὡ φυ- 
“ψιποι!ς: "Βαροιῖ. τυῇο » πυπηϊτο- ᾿ 

οἱ εἶ: δὲ 
Ὧ65 Γερεπτὲ δάοττας » Π18}} ταῖς “λακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς δὲ αὐ ἐσξαλοὶ 

οχρεδέλητες Ασοαάος εἀρίτ» ἃς θὰγ- τῳ τειχίσιμοιτί ἐξαπιναίως ,"' οἷ χαὶ οὐ 

Ῥαγος 4αίσμπαας ἱπτι5 εγδης οο- “αξρεδεγομϑμων,' αἱρεῖ, τοῦς τ τρΑδο 
εἰάϊε. Τ)ςΒίης» Πἰρρίαπι, ποιοῖ ρος. χα βαρξαρων " ὅσοι πὰς 

“ Ρίξεγας ἰητσοάαδαπι » ροίξοα- 

τος 4ΔΠ} ἰπτις ξα!τ » σοτηργοἤεη ἀϊτ, φλείρᾳ σὴ ὯΝ Ἱπαίων ὑϑέξων ἐσαγα γῶν, 

τ μίδως οοηβεῖτ. Οοϊορδοπιίς ὥραόρ ἐανείσατο, ὅη. Ὁ ἔνδὸν ὡὖ ξυλλαμ-: 
ἸΝοιίου γείπίταϊς » ργατεγμαπα ἰἰς Ὁ Οαὐνῴ, χαὶ κουτατοξδυφ. κολοφωνίοις δὲ νότιον 
αὶ οαπι Μοάϊς (επῃῆτητ, Ἐὸρο- ἀδρνῆνα , πλίω ῥ᾽ μυδισόμτωῦ: χαὶ 

ι . . ἤϊελ Ατπεμίοηίεβ » σοδϑ!ς οπιῃϊ- ἀρὰν μὐθδδλσννουι Ψ, 
Βιι5,1 φαῖβ νίαι2π|εαῖ, (οΐορμο- «μή; ἸΕΥ ὑδίη νὰ εγάνπερ, 
ἨΪ5 » ἰξουπάπηι {πᾶς ἱρίογαπι [ε- τ “ἐς ἑαυτῶν νόμοις κατῴχισὸρ Ὁ γα, 
5:5. φοομπος δά μαβίϊαάϊιπι Νο- τον, ξωναγαγόντες πόρε ἐκ “Ψ πό- 
τίοῃ πηογαπε, τΒς Ροῖος Μίτγ- λεων, εἴπου πὶς ζωῦ κολοφωνίων. ὁδὲ Παλης, 
ἰεποῃ τοιογίις.» Ῥγεγβαμη ὅς Ετοίς 
οι ἐπ ἀςάϊτίομεπν γοάορίς , οὩ- ἀφικόμδμος ἐ ἐφ τίω μὐτυλδευζευ,, πίω πε 

ἐ Ῥτύπιψας φ]ατῆιπι 1 ἀοοάατηο- πύυῤῥὰν χαὶ ἔρεσον “ϑεξήσα"»' ὁ Σάλαιϑον 
᾿ ᾿πίπηι ἐπ ντθο ἰΔτίταητοτη, Ατπςπᾷς λίθων ἐν τῇ πόλά Τ' λακεδαι μόγιον χέχρυμ, 

- εξ α Μᾷ ἢ , πῆς » ῬΑΓΙτΕΙ δέ οο5 Μιίεπαος μϑον, Ὡἰποπέμπει ἐ (ἐ ἀϑίωσας; χρὴ ἴοις 

δον ΤΌΚΩΝ Ἂς ΒΕ τί αἰ νον “ὀχ ὁ τενέδου νι κς οτος ΨΕΘ ἁμα, 

ἀ- “Κέ ς δὲ ὦ ἡμισε] γλος δ» ἐ- 5 55 1 βαρβαξων καὶ “Ἵ βαρία- πις ] τ μείων φυγόντες. ὴ πεν καὶ 
γόμισεν ὁ Τία ν!ς ὅτι οὐ κατέλαξετας Αλ- Ἶ ρωΐ, ἔπα χϑέντων ὑσὶ μιαζ “ΝΡ «ίσεων. 1 ὑγιὰ αὐακρωτηρίαςον, ες Καὶ οὐ 
«ἴδου μὰ. ; ἡ αἰαίκασωσιν αὐτὸν [Ἢ Ἐπαχϑέντων] ἐπελϑόντων. δ᾽ Αρ-- “πατος δεχοιδύων 1 Δ τς. ᾿ς, Αὐρᾷ} 

᾿ββατήπεδεν κατ᾽ ὑτῶν ποιήσει σι, ἢ φυ καΐδων τὲ χαὶ βῥαρξ.1 λείπει ἡ ὐπὸ, ἵν ἡ, περϑεῖς χἀροῦται. ὅ9εν τὰ αἰοιαπτω). ὅδ) 

, ππνῦ καὶ  ἐφδρμικσίν, μὴ ἡ 5ρα δὶ τυχερὸν 1 ὅπὸ ἥιαῤκαίδων, ε Ἐπολίτευον 1 τίω  γὰ τὸ ὑψῶσαι ᾽ βαραύετε. κ᾿ Οὐοι γῆ: 
ὕηται ἐγ ἡ; γαυβοᾳ» » καὶ ἡΠη9), πολιτείαν ἔχον. 2 Ὑπιξελϑόντες ζύ- σω γῆ Πιροσούϑνου, 

ἐεὶ, 
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δὺς καιτέλετο, χαὶ εἶτιξ ἄλλος. εὐ αἴ αἴτιος, 

ἐδόκει ἐξ ει) τῆς Ἐἰπυςάσεωρξ πἰποπέμεπεῖ δὲ 

Ὁ Ὁ φὑ δατίαξ, πλέον. “οἷς δὲ λοιποῖς ὑ ὑπὸ" 

ΚΣ χαλίγατο ζ «ἕὶ τί μυτυλέζ 
χρὴ ἰοὺ ἀ ἀλλῶυ Χέσξον ἡ ἢ ἀυτὰ ἐδύκει. αφι-- 

λῶν ἣν ἀὐδρῶν ἢ χαὶ ἡ τὸ Σαλαίϑου, οἱ 
ἀϑίωυαἶοι τὸν δι Σώλωδον δἰδὺς ἀπέκ»" 

ταν," ἔς ἃ ἃ πξξορόιϑνο,ζα. τ᾿ ἄλλα, καὴ “᾿ 
“αν ἡ πλαταιῶ(ἔ ἔτι γὸ ἐπολιορχοτεῦτο ) ἀπά 

ἐψ: “πελοποννησίοις. ̓ φξὶ δὲ μέρει γνώ- 

μας ἐποιοιῶτο" ᾧ αἱ πιὸ ὀργῆς ἔδοξεν ἀδθῖς 
οὐ ζοις περόνας μον θέπος τᾷαι,δνλὰ ὰ αὐ κα 

ζ:ς ἀπϑυᾷς κιτυληναιοεζὶ ὅσοι τδξηκαῖ, 

ἀεὶ ὦ γιιυεῆχᾳς αὐδροιπερδισαι" ἐἔχι- 
ρπίμἐ πεθω τὐπόςασιν, ὅτι οὐκ 

τ ἐμλνοιώξεθν" "οἱ ὀγγοι ἐποιήσόμτο, χαὴ 
αξοσξωωελάΐοντο. ὄξα ἐλαύχεξον ̓  ̓ὀῤμῆσ᾽ν 
αἱ σε οποὐνησίων νῆες: ἐς ἰωνίαν "ιὀχείνοις ᾿ 

"βοιθοϊολμήσασα, τβοαιμνδιμ δῦσοι. ἐ " 

δὸ ϑτὸ ὁ βεαχείας Ὁἱ σίας ὁ εν τίω 
Ξαύςα σιν ποιή, 

ὡς Παχηραι ἀγίελον ΤᾺ δεδυγωϑμῶν, χτ' 

πείχος κελδυοντεῦ ἰθγς σαι αῖ, μιπώλος. 

γαϊοες. ὃ τῇ ὑςεραα; ἐρτμνοιε τς δύθυς ὥ 

ἀὐὗοις, καὶ ») αὐα λογισμὸς, ὦμον Τὸ βούλῶμα 

χαὶ ἀἰραδθνῶμδς 'πολιν δλζωυ Ὡ{αφθῳ, “ἢ 
μᾶλλον ἢ οὐ ποις ις αἰτίοις ὡς δ ἤοϑοντοῖ ὅτ 
ἣν. αν, Ἷ δόντες «ρές σξᾷς, ἢ 

Φ αὐτοῖς μα ϑιωαίων ξυι παρ φίοσογτες, 

“πΞρεσκδύασὸμ " τοις ον τέλᾳ “ὥςτε. αὖϑις 

γνωριαφ᾽ πρξο)είναμς καὶ ἐπεισὸρ ῥεῖον, διότι 

 Ἃ ἐχείνοις. ἔγδν λον ἐῶ βυδῳδον ὦ πλέον 

ἥ; πολιτῶν αὖϑις " τίνα ὃ σφίσιν Ὡπο δοῦναι 

βελδισαιῖ. 'καταςασης. "ἢ: δλυεὸ ἐκκλη-- 

σίαρ, δ αὶ τε γνῶμαι ἐφ᾽ ἐ καξων ἐλέγοντο, 

ἃ Κλέων ὁ ὁ Κλεαμέτου,δραύρκᾷ δ ποτέ. 
μῶν «ὑενικήχει ὥςτε δἰποκί να), ὧν χρὴ χοὴ ἐς ᾳᾷ 

ἄλλα Ἴβιαιότατος ζ.}} πολιτῶν, ἕ5 τε δημῳ 

δι... 

ΤῊΝ ἘΧ ΒΟ μέ. . 
Α {μος ἀρυᾶ Τοχεάό ̓ ἀεροίιογαῦ; ἃς 

. 

Παῖς Ἰττ εἰ ν μι εἰ ἐχειεηῆς {841-- 
᾿ το ἰϑαστβοσ. Τιηἤάσιις πχαίοτο 
᾿ΟΧογοίτας ραγτον σα Πὰ το αι Γεπη Ὁ 
ἢι πων οδἰιτιεηάα ΑΥ ἰττῖο ἔα πὸ- 

ἐγ ]οπ 5» ἃς οατογα Γοβοί. 
δὶ. τπέπας 1 υΐ ἃ Ραομοῖς πημ.. 
ΕῸΣ τρεγυοπούς, Αἰ πίο πέος 
αἱςτθιπι νἱτα Ραϊμαγαηο]ς ες ΡοΪ- 

Ἰοοητοπι, σαπ αἰΐα αυαἀληυτιπα 
ὁὰ Ρ]αταῖς ( λάπας επίπι ονῆ- 

ἀεθαπτυῦ) ( ΡῬεϊοροιπεπίος αὃ- 
ἀυδαγαμ. ᾿ς τε αμίραν Δατῷ αιπιπῃ.. 

Βλά σομΠΙτα πη Γοίατιιηι οἵὸ οὔ» ΡΓαΣ μος 

ὑπέμιπισισιν ὀΐω Ἰδια ς 

Ὦ νε ἄς εο ἐτεσγᾶ δά οομ ἢ]! γείεγγεητς 

ἀϊρηδλίίδῃς ᾿σοπίποζαπτν» ΠΟῚ 

ἀὸ αυἱ αἀοῆτης, (οά ΟὔγμοΣ οἰίαπη ὦ 
πα ριθοῖοβ εἴτοτς Μιιγϊεηαοσαπε, 
Ἰπτεγβοίοπι4δ5 » ἱπηραθεγο νογὸ δ. 
ἐσεπιϊμ βίῃ (συϊζαζεοηι τοάϊρδάος: 

. ἄλητςος οΥπηηὶ τα πγ, φιὸά ἀο(ο! : 
(ςητναμπη πο οὰ φοπάἰτίοης 4 
᾿οατο! (δ ἱπηροτίο ἰογομοταπυνο 
τηαρὶς " φαὸά πᾶῖος Ρεϊοροηιχοη- αὶ γάμαμας 
ἤμην αᾷ ροΙ, εἰς ξο ςπάλην δυο 
εἴομς ἴῃ. Ἰοῃίαπυ οαπὶ Ρέγςαϊο. 
ττο, πο επἰπι {δῖτο ςοΠΠ]ιο νἱ- 
ἀεβαμταγ ἀοξεοϊς, Μίειαης ἱρί- " 
τοῦ Ῥορεζε τ Γοηγ ΠῸΏΓ τι] 

ἀεογεῖα ΡΟ οἰ »ἱπηρεζατύπησιε νε 
Μιμίεμαος μεοάγοῖ, Ροϊξοτο ἀΐς. 
(αδῖτ εο5 Ροκπίτοητία 4ια ἀλη». " 
ἔλϑιὶ τερατατίο,, νηάτησας εἰ (α-΄ ̓' 
τ ἂς νοΠεπιεης ἀεοζετ; τοι 
ΠοσΑΥῸ οὐ αἰτλξ 6 Π» ροτία5 ατὴ τη δο 8. 
4] διϊθογος τλ}} πΠσης. Ουοᾷ 
ν θὲ (ἐπίεγᾶς Μιιγ]οπαογῦ ἰορατί,δς.ὉὉ 
αὶ εἰς πα άερᾶτ Ατβομίοης5, ἃ ἀττίς 
Ρα ποτ ας, μαι αρτὲ ρεγ ας 

Υ 

φαΐβιις δὲ τρῶς ποτα ογαῖ τιαίογξ 
οἰαία τα ραγτῷ γος ῥοῦ αἰΐψιος δά 
(ς γαγία5, ἀς τε οδάεπι γα ευτί. Οοὰ- 
διάψαε ἐοπξείίπι. ἐρποίομς» 4115: 
ἀϊσερδηταγὰ Πη ρα] (ξητομεία. Αἴ 
ΟἸεοη ΟἸεαη οτὶ βηλμδν ουΐα5 εαϊσο σοὺ 
ταῦ ΡΠ ά!ς ἀς οσοιάςῃ ἀϊς ἐξητεπτία» 
εἰμὶς Δ οι ὁπηηϊᾶ νἱο ι ΠΠΠγι15» 

ἃ ὙΠ] 

»«οΩἼδάν. Ἀ.. χὰ ΩΣ 

« οἱ κατέθετο }υποκ]δναι., β᾽ Καϑί- 
σατο ὠτάκει. Ὑ Καὶ ἢ ἢ Σαλαΐϑου} 

εἷς ζιὶ ἀϑίωαοίξ, δ' Ἐσναὰ παρέχο' β᾿ 

δρον] ἔστιν αἱ Ὡρᾷξαι ὑπ ασούμδμονε 

ε Περὶ δὲ δλ αὐ δρωών δᾺ! “ππερταμήων- 
ζ Ἐδεξεν αὔπῖς] Τῆς ἀϑίωαίοις. ἡ ἡ "α- 
ρόντας μιόγον Ἰὸν αὐϑέωαις. 8 Καὶ οἰ ἅ- 
πανταῖς μιτυληγαΐοις Ἰὅτι ἄλλως ρηδηύμ 
͵ Ἑπικαλοάῦτερ] αὐτὶ τὲ ἢ ἐϊκαλουῦτες. 
Α τ τόκων δίδω λῈ- 

μαίνοις ἢ Ὁςς μιτυλίωαἰοις. μι Βοη-- 
20] 7 οσω δηλονόη. ν Παρακινάυ- 
γϑῦσαι 1 μετὰ κινδεώου ἐλϑεῖν εἰς ἰων (αν 
ξ Ἐδύκοιω] ἐνομίζοντο. .Η οὐ ζιὰ 
αἰτίοις ] ἡ ἡ οὐ ἀπύφασις Ἀκειῆή. ὁ ὼρ ἢ 
σωύδεσχκος αὐτὶ δ᾽ ἡ κεῖται. κἂν Τν σίωωη 
ϑείᾳ δὲ πολλάκις παρελκούσαις Ὧτοφά- 

δέν χρώμεϑα " οὐμὲὰ ἠὲν Δία, οὐ μὰ δ 
Απόλλωγα. ὡς καὶ τὸ, ἀπαλορϑύω σοι ῥυὶ 
ποιένς, “ Τοῦτ δΠ μιτυλίμναων ὅπ 

ετονόησανς Ρ Τοιὶ ἐν τέλει] ιξορὰ- 
πηγειλὶ ὶ λέγᾳ ζοιὶ ἐν τέλειοοὗτοι. ὴ σιιυῆγον 
σίω ὀκκλησίω. σ ὥςτε αὖϑις γώ- 
μας Ἰ δασκέψές. τ Τιροϑεῖναι . δὴ: 
λογότι Τὶ ἐν τέλει. υ Καὶ ἐκίνοιςγἃ 
δ Οἷς ὧν τέλει γώραμον ὅπ ς ἡλονται 
οἱ πλείοις ΔῊ πολιτῶν, αὐ ϑ } 

αὐτοῖς ὀκκλησίαν. φΦ Σφίσι 
λίτως. χ Καὶ τίω ἡροντέρο Ἴωω 
δηλονότι { Βιαιόπετες ἰδυρός. ἢ 



ῬΟΡαΪ λας Πογίεατίς, ργοςοῖπε ἱτεγ, 
ἐς τας ἵτὰ νεὐθα ἔεοίο ν Μ᾿ ε- 

ΡῈ αἰϊὴς ἐρὸ Πξατιτηγ ροραϊαζοτα α- 
πἰπιδάπιοστί ἱπαα]Π ἀπ οἵα δά Δ]1|ς 

ἐἿ ἐγπιρογαπ Διπλ»τΠὶ ργαοϊραὸ πὰπς 
᾿ κα βεπίεητία πια- 1ῃ νοἴξγα ἀς ΜΙςν]οη αἷς" ρατπίτοη - 
᾿«βεοπουϑεύ τειν εὐα,, Ἐτρῃ ῃη μία (δοιζὸ ἰητοΥ νὸς 
μη ο- 4αοτίάϊο ὃς ἥης ἰῃ Πά τς αρίτῖς » ἐο- 
δῇ ἄςπι πιοάο εγρα (Ὁ οἷος αἴτει ἢ ς, 
δμι:- ᾿ δὲ αιπσαιά δι]! οὐ ογατίοης 
οὖ Ῥοβααοιείδ, ρου πλῇ ἢ ἀοΠ η φαϊτς, απτ ταϊ[οτί- 
τ ἀπε τα εγιςογάϊα ἀκα πετιεῖς, ποὴ ΤΟΥ Α ἐγ δ αἰτίς, πΠοἢ (δητίτῖς [4 αά 

βρη γοῆτο οἵ “1 ,.}}11 }} ΘΟΥΠΠῚ δίατίατη “νο5 Ὁ-  Ῥεγίουϊο, ἃς πι ἃ ΤΙΣ Ὧν “- ᾿ἀεατίαιη ἃ (σοί. ΠΊΟΗ ΓΙ: ΠΟΙ σοι Πδογδητος, ἐπηρε- 
ΟΟἀβουπτοβ.» πιο ες χἱ 1Π} ΠΟ «1 Βα ροτί5» οἴὲ ἐγγαπηὶ- 
τς γΑῤη εβξ, ᾿ς (61; δζ εο5 4! ραγεπτδά ἰῃ ἢΠά ται 
πὰ ᾿ α ἌΝ, . ᾿ πὸ ᾿ " Δ, .- - Ν᾽ φυσι μδρέϊίε ἄμιπὶ Ἰητότος, ὃ ̓παΐτος Ραγέγοι“ῃς 
᾿Ι δι φυάίοητες ΠΟ ΟΡ 14 νοδὶς ἀϊξλο αἰιάϊότος εἴϊὲ 
᾿ Ἐπδίωτί ρὲγ οἡ 9 ]α ἢ, τλτ 6 εἰς νεηϊᾷ ἀλείονἵδά 4αΐα ᾿ πα ἢΠδ ππᾶρπο Ἶ ἔπι Ὡὰ ἡρῥὲς ᾿ γοβγοτηαῖο δια- νΙΣΙΘ 5 γ ἜΓΙ5 Ῥοῦιας 4114} Ἰρίοσα 

τἰῆσατι, βιοτιτί5, σα ΘΟ] ὅτία {προγατίς. Ρογηϊοίος 
{4 μετ ἐὰ ας ἢ ηἤ λμι εχ οπγη δ’ ο[Ἐ ἢ ἀριά πος ᾿ Ροτξιία νεῆταρο τ΄ μ πες : Π τπις αυὶπι Ποτά ΠῚ] οοτᾷ πα ἀεογοπετγίπν ΔΒ ]- 
᾿ Βοπειοεπεία οδ- ἰς ἐγίτε πος ἐλτο Προπτι5, πλοί τας φρὶ 
δ ΠπὴὩς οὔ οἰμίτατο αι: Πα] 5 ἰορ!δι15, ἀμπι 

ςομηϊδητοι, νεται, 4ὰ Π σα ΠῚ οὰ 
πὰ 46α δοῃίς,(ο4 ἱποδίξδητοῦ : γε ]ο- 

δ... τέμησας εἰϊς ἐπηροτγίτἃ οἴ πλοἀοἰία 
᾿ ἥπὰπι ρογ τ σιιπὰ ἱπυπχοάε[ίατας 

; τἈΓἀϊοτίς ἴῃ ΡΟ ΠΙϊ Ποηηη 65 λάπηίηὶ 
; {ἔγατο οὔ πιοάίιις ρίογαπα; οἰαίτατες 

“αληγ (Ο]οττίο τίσ. ΝΑ πὰ {πὶ τῷ Ἰορὶ- 

κ᾿ 

νύν. 

“- Ζ Ἐω 

ΗΝ Ἢ ἸΗΜΟΒΕ καὶ ΤΕ τὰν αὶ 
ἐν ὃἃζ ηχαχίπηα, ντ Πα τῶροίξατο, ἀρ Α 

ἘχΙπιατίς γος ὙΘΙἘΓα τ ΡΟΓΙ ΘΟ] Ρογτίποῖς,, ὃ Β 

δις (ἀρ ξτίογος νἱἀοτὶ τῇ (ςπηροῦ (αροῖ 

τος 

“ἰδαπολὺ ἐν τῳ τότε πιθανώτατος, πα- ἃ 
ρέλϑων αὖϑις, ἔλεγεΐζριαδε, “ον ἡ α-ς 
ΚΙΣ ὥ ἤδη ἔγωγε δ όηκοτε ἔγγῶν δὴημο- Ἢ 

κρατίαν, δτὶ αἰδεωϊα γές ΖξῚν ἑτέρων αὐρχῴν, « 
μμάλιςα σὴ εἰν τῇ νεῶ ὑμετέροι πϑθὶ (ὐτῦ- « 
Ἀζοαων Μεταμελεία. δ  γὸ “δ χαϑ᾽ ἠμκέ-- ὦ 
Ῥαν ἀδεὲς καὶ αὐεπιξλόδυτον δὸς ἀλλή - Ἕ 
ὅλοις "ἡ ἐς γοις ξυμμαλοις "Ὁ αὐ ἔχετε. κα « 
διτί αὐ ἢ λόγω “πειεϑέντες στ᾿ αὐξ αἱ μλαιρ- « 
πντε, ἢ οἴκτῳ οὐδῶτε, “ οὐκ ἔχικινδοώύως - 
ἡγείοϑε ἐς ὑμιαΐ αὶ οὐκ. ἐς ἘΠ ξυμμάχων « 
λει μα λοικίζοαζι καὶ σχοπδιῦδηες ὅτίπυς 
δοννίδα, ἔχετε Ὁ οὐῤγζω ὼ ὃ χυδοσεπιξουξ ἁ 
λόγοντας ἀΐεις, ὦ ἀχοντας ἀὐρχουϑβοις. οἵα 
"εκ ἐξ ὧν αὐ χορ ἐξιοϑε' βλατήομδροι αἰὐὶ, οὶ 
ἀκροων ὑμδδλλ ἀξωρὰϊ ἰδιὶ μῶλλον ἢ δι 
τῇ ἐκείνων θυνοίᾳ, «ὐἰθογένηοϑε. “πόμτων δὲ 
δῳνότανον, "εἰ βέξαιον νων μμηδεγ᾽καϑεφήξᾳ ὦ 
ὧν αὖ δόξη πέει" μηδὲ γρωσόμμιεϑες ὅτι γεί-- ἐ 
Ε9σι γομδις" ἀἰχινήτοις χξωνδμὴ πόλις κρείσ- « 
σων ὅ2]νγ, Ὁ καιλως ἔ χοέσιν ἀκύροις "᾿ἀμαϑία Ἵ 

τε Κ᾿ σωφρεσεέσης ὠφελὶ κϑότερον ἢ δὲ--ἐ 
ξιστης κ(Τ ἀκολασίας οϊ ἀε φαυλῦτεροι ἢ ἃ 
εὐ ϑεῴπων͵," ασοϑςζοις ξιωϑετωτέρφες, ὥς « 
ὄχιτοπλάσον ἀΐμεινον οἰκϑσιζι πόλᾳς. "οἷα 
Αγὸ ΦΊενόκφι συφώτεροι Οὐλονἢ Φα νει, ἃ 
ὅτε ἀεὶ λεχουϑμων ἐς τὸ χοιγὸν περιγίγνεα ῖ,, Ε 
Ἰογοϑ εἰς ἀϊοξάο ἰῃ οὐ πταϊίοπε τοίρ. νοϊᾶι, 

ἃ Πωλάκις (δ ἥδε [ἡ σεύσες «ορουγείατική 
ὅθι  δημηγροίας. διαιρᾶϊ) δὲ τῳ δικαίῳ καὶ 
πω συμφέροντι. τὶ γὸ ἀφρεπὲς οὐδετέρως 
᾿ἰξήπασεν. ἰω ὃ τὶ μέρ, αϑδ ὶ τὶ ἦφος “από. 
λέως" τὸ ὃ, ὐορὶ τέω ἐν  φαν 3) α δυοησο.- 

»γ.ὃ ἢ χέγᾳ; ὁ, τόν ὅδῖν, ὅτι πολλάκις ἔ- 
ἡγῶν δημοκραήαν ; ὅτι ἀδύνατον ὅξδιν ἐπέ. 
᾿Ῥῶν ἀρχήν; ἐπέὶ γὃ διγήλοις οἱ πολῖται ὅτε 
 φυξοιωῦτὰι ὅτε ὄρῃξολδύψσιν» οἴου) μηδὲ 

ἔχτε]αδεὲς δηλονότι. γ Καὶ δ,ζι αὐ ἢ λό 
γῳ7} 16τέε!, ὸ ὖχ ἡ γέϊαθς θτο, ὅτι αὖ τε λόγῳ 

Κχθέγτεξ 25. αὐνδᾷΡ, αὔ τε οἰκ) εἰραν-- 
αὐδις, μἀλακώτερον αὶ Ὡρᾳότερον ὠνε-- 

᾿αθῆτε,ὐκ ἐκείνοις δὲ δ ἴζειϑε; αὐ αὐτὶ 

ὐχὺ Τυτπηχόων ὄρηξολδεδχ. βιτὸ αὐτὸ. 

ὧν ὑεδῖ,, ἐαὴ σφαλλόμδμοὶ ἐν ζὴ, δποςοί σὲ 
συ[γωρῶνται." τ ξτὸ, αλλεὶ κα ϑὲ (Ἰαίωξ 
ἃ ἀκρι(ς τρῴῆονται δίκας. 3» Βλᾶπ: 
πόμϑμοι αὐτοὶ 1 ἐσαφὲς τὸ χωρίον, ὅτι εἰπὸ 
αἰτιατικῆς εἰς ψϑεῖαν μετίξῃ αὶ ἀπόδοσις 
δὶ ἐννοίας" ὅπερ δε) “βῬδᾷ τίωΣ κοινὴν συγή- 
ϑιανοὠφήλεγὃ ὁλαπθοιόμος καὶ ἀκροωιδύες 
{πεῖν ὁ γράφων, αλν ὡς χαιγῶν συνάξεων 
δύρετὴς,κὸ  παλαιαΐ αἰτϑίδος ὄρῃςήμων» 
ὅτι ὁ πεποίηκε, τοιαύτας ὃ ϑίρήσῃς καὶ πα- 
δοὶ ᾧ ϑεολόγῳ σιευΐζξης πόλλαξ᾽ αὲ οἱ μυὰὴ 
εἰδότες δοι(αἰλλουσί τε, καὶ σφλοικίζειν τὸν 
μάχῳ οἱ αὐμαϑεῖς οἴονται. πὸ δὲ βλανή.. 
αϑμοι, εἴ αὐτὶ δ᾽ αἰφιςοίμδμοι, καὶ μὴ κατορ’ 
'ϑοῦντες αἱ προέθεντο ποιῆσαι, δεχθῴη, ἔχοι 
αὖ τέιῦ πσερκειμδῥίῳ διαίοιαν" εἰ δὲ ΧΤ' τὸ 
ὀρϑὸν δεχβείῃ, ἔχοι αἢ οὕτως, ὅτι βλαπῆδ 
μᾶμοι αὐπι ἐν τῷ ὑστήκοοι Τῇ, οὐκ δ ὧν 
δρπ γδρίσηοϑε αὐτῦῖς ἐἰκροάσοντω ὑμδχ, 
αὐλλ᾿ εἷξ ὧν τῇ ἰοϑὶ αἴρει δηϑε αὐτῶν. οὐ. 
δὲ τὸ ὄδνοίᾳ βούλονται ὑσυπίσεθϑαι. 
4 Ραΐτων δὲ δεινότατον} πὸ νόημα Ὁι.- 
τὸν, παντῶν (φησὶ ) δανότατόν ὅζιν, εἰ μυὴ 
γωσόικεϑα ὅτι φαύλοις νόμοις ἀκινήτοις 
δὲ χρωυδῥη πόλις καλλίων σὰν, ἢ καλοῖς ἢ 

αδ ,ἀξεξαίοις δὲ καὶ αἰῦροις: οὐκαϑιαν 
δὲ καλᾶ οὐγν αἱπλῶς τω αἴοιὰν, ἀλκὰ τὸ 
μὴ ϑέλειν καὶ νόμων, καὶ, δ᾿ ῥητόρων, 
καὶ παύτων δ) δοκεῖν φρον γιώτερον, αλλ 
ἐἔἴκειν Οἷς καλῶς δεδογμκένοις, ᾧ μου ζη.--: 
τεῖν αἰασρέπειν αὐταί, ὅῷρ αἰνίἥεται 
ποἰξίν τὸν Διόδοτον. σωφροὀσιέδίω δὲ λέ-. 
γ4 πὶ ἀἐϊ ἐμμένειν Ὁἧς κειυϑῥοὶς νόμοις, 
καὶ μὴ ζητεῖν μετα “α λειν ἀὐτοιζ: κ᾿ Ἐὶ 
"βέξαιον ἡ οἷν γιη δὲν ἢ ἤγοωυ, ἐαὶ γδωϑμ πε. 
λίμξουλοι. κ Καϑεξήξει] ἔσο. μι Α- 
κιγήτοίς Ἴ ἀἰμμετικϑέτοις. Κν Αμαᾶϑια τε 
μετὰ σωφροσαύης 7 τίιϑ μϑὲ ἀμαϑιαν ζὲ 
τῆς ἀσιωεδίας τέϑεικε " πίω δὲ δεξιότητα 
δ! τῆς σωωέσεώς τε καὶ ὀνπρεχείαξ" τί 
δὲ ἰκολασί ς αὐτέϑοκε τῇ σωφροσιύῃ, δεῖ καὶ 
Έ Αὥ σωφροσιωώην ὠνΐᾳῦϑα 5) αἱ ᾧ ηϑφὰς 
δέξ αὐϑα "πίω δὲ ἀκολασίαν, δὴ αἱ ἀ μέ.-- 
ταθληδίας ὃ ἢ γοιζ, Ὁ εὅτος,οὐ βέχπόν ἐς! 
(φησήν)αλμιαϑεςέροις μευΐρὶ σωφροσύνης τῇ, 
ἢ συνετωτέροις τυζγάγόγτας, ὦ μεκ λή-. 
τως ἔχέν. ξ΄ Οἵτε φαυλότεροι ὠμαϑέςε- 
μοι. ο ΤρὸςΊἼλς ξυνετωτέρες συ [κρινό-- 
αδμοι δηλογόη, π Ο ἡ )γ5]7οἡ φρόγιμιις 

ΤΙ 



» ΤῪ ᾿ΔῶΣ. ἊΣ ΤΣ ἐνὲ ὐο 

τοῦ ἘΉΝ ΟΣ 8. ΠΡ τυ τ 
»" ὡς εν ἄνχοις μείζοσιν Ὀζὰ 

5 πες τίν γνωρζωσ" χαὶ ὧν πῷ Τιούτου ᾷ 

» πολλὰ σφα λλουσί αὶ πολάς. Ὁ σὴ ὠπι- 

Ὁ φοιῶστες τὴ ἐξ αὐτῶν ξιυέσῳ, “ὠμαϑάέςεροι 

» δι ΝΜ νόμων ἐξιῶσιν ἐ1) ,ἀδχιυατώτεροι 

"Ὁ πῇ καλώς εἰπόντος μέμψαοϑαι λθν»ν. 
ὡ» κριταὶ δὲ ὄγτες ᾿ἰπὸ τῷ ἰσου 

᾿Ν αἰγωνιξοι ὀρ )οτοῦ ται ζᾳ πλείω. ὡς δϊζυ χρὴ 

 χαὶ ἡμαξς ποιοιεῦτας, μὴ δηᾳφνότητι χαὶ ξιουέ- 

» σεῶρ οἰ γῶνι ἐπαιοονϑροις, ἢ τοῦρα δόξαν τῳ Β 

» ὑμετέρῳ πληρᾳ πέραμᾷν. ἐγὼ μϑρ δέ "ὃ 

τ ὐνίρυμνεῖηλώμν. χὴ ϑθωμάζω ψδῤν ν᾽ 
» αροοδότων αὖϑις πἰξὶ μιτυλξυαίων λέ- 

5 γήν, χαὶ γξόγθ' ἱστειξίω ἐμποιυσόμτων, 

» "ὃ ΤΩ 1 δὸς ΤῊ ἠδικηκότων μάλλον. " ὁ "ὃ 

" παθῶν τῳ δρασομῖι ἐμιξλυτέρα, τῇ ὀργῇ 
» ἐπεξέρχεται. λὠμεωεαῖ, ὃ, τῶ παϑεῖν ὁτι-- 

ὃς " εὐντάτω χείυϑμον “ αἰτίπαιλον ὃν, μάλιςα, 

» “ἰοὺ τικιθείαν αἰα λα μξαϊᾳ.᾿ θαυ μαΐζω ἢ 

» (Ὁ δςτὶς ἔφα! ὁ αἰτερών, ἢ ἀξιώσων Ἐσοφα)- 

»γᾷάν, (ἀἑ πὴ μιτυλξοαων ἀδὶ χίας ἡμῶν ὠῷε 

νἈῤάμέφθμ (σὲ αΥ ἡμώτέραρ ξυμῥδο 
»ὍὩς ξυμμαρρις βλοίας καϑιςαι υϑέας υκἡ δὴ 

3» λον τί δῷ λέγῳ “πιςεύσοις, τὸ πάγυ δὸκ ὅν, 

» αἰποιποφέεῦαι ὡς εκ. ἔγνως οι οὐγωνίσοι εὖ, 

»» ἢ κέρδᾳ ἐπαυφένϑυος, 5 δϑὐιωρεστὲς ϑ' λόγϑ 

» ἐκ πονήσας, ᾿ΐθα γῷ πειρασξ)» 

»» ἐχ Ὡοιοωΐδε ἀἰωνων τὰ ὦ ἀθ λα" ετέροις δὲ 

» δωσιν, αὐτὴ ὃ γοες κινδυυύους “«ἰα φέρ. ὐτίοι 

.» »Ἱ ὑμς, κακῶς ἀγωνοθετοιῶτες, οἵτινες Ὁ 

»» εἰωώθουτε ϑεαταὶ νϑρ ΤΜ λόγων 

ἃ 

αὐ" δυολώσὸρμ- Α' ταπααῖ αμ]]α ἢτ αἱϊα πλατοσία Πγαίου 

- ᾿ 
μῶλον ἢ 

ἡ ἢ πῦλις 

γίγνεοϑαι, 

ν δὶ νι πα πη ροηὶὶ (ἃ] οἰτξάδητ: 
ἄς ἴῃ πχαϊτας ζαϊαπγίτατος οἰ αἴτατοϑ 
ἱποϊφιπτυαυ ΠΠ ἴα ροτίεια ἀΒΠ46- ' 
τορποι ἀσπαῦς (δ Ιορίδιις οἵϊε ̓ πι- 
Ρεητίοζος : ἃς αι ἐπα] ἀΐογος ἢπὲ 
αυλην γε θοῆς ἀϊσεηξὶβ ΟΥΑΙ ΟΠ ΟΠ, 
γε ΠΔητ," ροτίὰς ἐχ αχαο {ππε - 
ἀϊςος φιὰτα σοῃοείτατοῖοβ : ἰάςό6; 
εἰς ΡΙογαη ας ξο]Ἰοἴτοῦ οςάϊτ, Πππς 
ἰρίταγ ἰῃ πιοάῶ ἄσοοῦ ὃζ πος ἔλ οΥο, 
ποῃ ἔαουΐταῖς ἀϊσεπἀϊ ὃς {Ὁ]οΥτία 
ςοητοητίοης {ΠΏἾΧΟς, ν οἴϊγας Πγ0] τογοάπτον, δεαίο-. 
τἰτι δ πὶ αἰτοῦ ας (οπτίπγας {πα ἀογς. 
Ωυοά λά ζχε λείη οτοίῃ οα ἀξ (δῃτξ- ρος φαυπερας 
τἰα {ππ|: δα: πλίγοΥ 48] ἱτογά γοτα- τὲς ἴα, 
Ἰογατς ἄς Μίιγ]οπ αἷς »αςτῶρας ταὶ “ρᾶπάο τι 

τς. Πιπαίπηο 4ϊ οχ σδτίοιεγῇίς οἰαῖ- 
τ αἰ Πἰς φα!άς ἐπγοϊπιδτά ργαόῖ, 
ἰρίανογὸ τη ἀπ ογῖπιξ αἀἀαρίτατι ; 
ἰπ5 γοῖ ροθοβ νὸβ εαἶρα οἵδ, χα ρίας Ὶ 
υὸ ἐπ ταὶς {πὰ σειταπυῖπα » αυΐας πρὶ. 
οὐ εΠ!ς εἴς νδοζᾶ ἐροϑαζοῦεδ,.. 

ἀγῃ- 4 Ετεχ εὸ ρἷε- 
ταηαθε οἠμιταῖοβ 

Ῥεϊαπάδης. 

ὁ εὶ, β φυϊθό-, 
πίφιο (μπς αἰεὶ- 
πιάτοσοβ Ροτίιβ 
αυὰπι αἰτεγοάτο-, 
τος. Κε Εχ σηὰο 
ὃ θομο ἱθπάέσδης 
ΡΟξῖτι5. αι ὰτη αἱ--ὸ 

οββ γιὸ τῇ ἴσου 'εὸ΄ 
αἰμεν “εσειρεν ῥοῦς 

τορ ἤητ Π}ς ἐπ 

αυὰπι ἰὰ αἰτογοαι 
Ραιῃλττῆϊ, το πὶ 1}}|5 στο ἀϊοσοΠἢ ἀο. Κεί, (οητοας 
αὶ ἰπίασίατη ἔδοοζε», απ ΠΟ 5. φεράο γεγρι5..ς 
ΝΑ αι Ἰρἰατίᾶ λοςερίτ» " ΓΕΠΙΝΠΊΙ5.,. νς  ρίεει αὶ μοπεὶ 
ἰγατα ἐχογσοῖ ααὰπι Εἰς 401 ἔς οἶς. [ἢ ρι εσιόγπεοπεαε., 
ν]εἰ(ςζ4ο επἰπι» ααῦ γοσοη τ πᾶ Ἐρυτγηβ 
οβεμί εἴν, ταῖι πιαχὶ πιὸ ραῦ {πρ- 
Ρἰ οϊα (απυίπιβ. ΜίγοΥ απο 4; οἵϊε 
(χυϊα!δ ἰ5 εὐ! σδεγαάςατ,οἵτξ ' 
ἀοπάάπιας Πδὲ ἀιιοας ἰπίατῖας Ζαΐ- ᾿ 
ἀξ Μιτγ]οπσοτγῦ ποδῖβ νεῖος οἶο, 
ἀοιτπχέτα νεγὸ πο δ (Ὁ οἰοΥΙΠῚ ὦ ςρραλνων ἰεδῆὶος 
οαἰατπτατ τεάαπάατο. Ηππης (Ἀπὸ πὲ 4 νοδεὶ γτοριαγρ,, 
Ῥαϊδηι οὔλας ἔγοτᾶ ἐισαϊτατς ἀϊοξ: δίκην Κάε ἀπο 
ἀνε ς οὐτεηάογο» ντ αιοά ρίαπδ ἢ 
εὐϊάδς οἴ, 14 τοδτιγατίο οἰτξάλι οἤς ἤ 
ἱπσορῃϊτάταιε ποΥο οποσατῇ; σο- ς Τυΐτο τς 

«-- ὁ 

το πεν τς ἂν, ᾿ς δ πὩ ϑιἔἶσΤσςὐδυμδν, ς χω τ πω , δ, 

᾿ 

παγί νος ἐχδαΐτα ὁζατίοιις {δάπιςος δυπιρθοι ρεεδλῷ,, 
εἰαθογατα ογατίο- 
πε ἰρεοίοία οἴεάμο, 
ζεζο. ᾿ 

ΕΓ ἘΠ 

ἃ Ὡςὼ ἀνοὶς Ἰώς ἐν ἄλλοις μαίζοσιν καὶ 

ϑιωάμᾶμοι δηλώσω καὶ γιώφαμιον ποὶῆσοι 
πᾶσι δ ἰδῆαν σιιύεσιν, ᾳ μιὴ ἐν οἷς βιό λονται 
δεῖξαι ὅτι συφώτεροί εἰσι ἢ νόμων. β' Δη- 

λώσωιτες δὲ γγώμιην Ὑτίω πολυμια ϑίαν χέ- 
“ἡ γνώμοιν. γὙ Ὁ σ᾽ ἀπιςοιῦτες ] οἱ ἀ-- 
μαϑεῖς δηλονόπ. δ' Αμαϑέρεροι μἂν] 
ἤχῳ ἐλαΐονες τῆς γνώσεως ΘᾺ νόμων. 
ε Κριταὶ δὲ ὄντες Ἰζουτές!, κρείοσοιξ, νὰ δὲ-- 

χα) ότεροι ὄντες κριταὶ, τὖρ αἰγϑν ξου ,ορ- 
φραἴται ἴα πλέω. ζ Τιαρρὰ δύξαν) αἶα 
πὲ δοκοωῦ, "ὁ φαινόωδμον εὐ δαὶ ἢ ἀλή 

αν. ἡ Ὁ αὐτὸς εἶμι Τῇ γυῴρον Ἰήγχραυ 
Ὅϊς δεδογμέγοις ἐμμένω. Καὶ χοό- 

γου δίᾳπει( ω 1 ρῤγίαν Ὡς Ὡμμωρίας ἡ 
μιπυλίωαίων, ϑημκίωσαι ἄλλως. εἰπὼν 
ὅπ ἡὶ ᾧ χρόνυ δ] (Οὶὶ συμφέροι ἧς πτρόη- 
δικηχόσιν, αἰτίαν ϑἰποδίδωσι δ᾽ (ὦ συμφέ-. 

μ9,. ὧν γὸ τῷ χεόνῳ (φησὶν) ἀμἝλωύεται ἡ 

ἐγγιᾷ τυϑεί ἡ (πυτές!ν, εἰ μιν γέϑοιτο ἐν μέσῳ 
χιόνος πολι) ἰσύπαλόν τε αὶ ἴσον τυΓχαύει 

πὸ αἰκιώεαναι, δίῳ τὸ δ μνήμζω αἰκραιφνὴ 
παρξίν ὧι τὰ πεπονϑένα!.. 1 Ὁ ὅδ᾽ πρὸς 
ἢ" ἠδικηκότων 10 ὡὈ συμφέρᾳ Ὅ:ς ἐδηκεκό-- 
σιν ὃ κέρδος ὅδ. τὸ χρογοτοϊ ἤστωι δοηλονό-- 
πρὸ σκέψα ἃχ. ὅτα καὶ Ἐ αἰτίαν λέλ4, ὅτι 
αμθλύτερος γίγνεται δ ὠκ δγχῶν, δὶ τὸ ὑπὸ 
Ἦ χεύνου Ὡφφύγειϑαι. καὶ ὃ Ἐυριπίδης, 
Χρόνος μαλάξει σι. κ᾿ Ο ὸβπαϑων] 
κακῶς δηλογόπ. ἃ Αμαύεῶς δὲ} γ 

αἰμιμυδμδμος δηλονότι, παιϑών ἧς ἀμεώε-- 

τα]. ᾧ ἕπεται δηλονότι ἡὶ Ὡρμωρία. 
μα Ἀγήπαλον ὃν αὐτίπαλον, ἴοι ἴσογ. 
ὁ δὲ νοϊξ οὕτω, τὸ αλεαύαοϑαι, ἴσον ᾿!) τῷ 
πμορᾶνγ, ν Θαυμαζωὶ δὲ] ὁ εἰς τίω 

κόλασιν (φησὶ) δ μπυλίωαίων αἰπλέ- 
ἡῶν,, διιυάμει Ἠδτ καϊασκδυάζει (κἂν 

ἐξ φηϑείας ἄπο μὴ λέγη ) ὅτι τὰ ὑσὺ 
ἴῷ πώλοις ἐργύϑ εἰ ἢ τὸ αἰμιωύεαι τῷ παϑεῖν 

- 

μισυλίωμαίων εἰς αἰϑίκουαζεις ἀδικήμα,-- ᾿δατιϑένϑροι. 

τὰ ὠφέλιμα, εἰσὶ ῖς’ ἀϑίωαίοις. ̓ ἐπ δὲ 

χαὶ λέγφν, οὐκ, αξιώσῳ κολασθῆναι αὐ- 
πιῷ δ Αδικίας ν μὰν 7αδ ἡδύκησευν ἡμαῖ, 
ο Τα λέγην ππςεύσας 1 τῳ πιϑανολογεῖν 

ϑαῤῥήσας ϑαιῤῥήσαις ἦν διιυάοι τοῦ ἑᾷυ- 
πεδ λόγου. πὶ Τὸ πάνυ δοκοῦν αὐπε-: 
σιφίῶα!] ἐποφίεῶαι, ἔςι τὸ Ἔρίδηλον, χαὶ 
φανερώτατον " πὸ δὲ οὐκ, ἔγγωσαι » ἔσι πὸ 
ἀφανές, ρ. Ἡκίρδῳ 1 ἢ τίωὐ τοῦ λόγου 
δωύαμεν ἐνδείξαθϑαι βουλόμϑμος οἶκχ ρ - 

δὸις χαίφαν (φησὶ) λαλήσῳ, ζαῦτα τὸρ πτώ- 
ᾧ. δ τὶ δαρὶς καὶ τὴ δαραημα τς 

ἀναρεπὲς τῇ λόγρυ τὸν πιϑανὲν λόγον, 
7 Παράγᾷν πειραίσεται 1 ἀπατᾷν.. 
υ. Τα μδὺ ἄγ λα] πὰ κέρδε,, : 
ρϑις δίδωσι ζῖς ῥήτορσνν. “ 
»εΠ]αϊαλαμιξαγει.αἰαδέχετει.. ᾧ 1 
κῶς αἰχρνοϑεῖθντες 1αὐούτως τὸν ἀχδν 



ᾷ 
ὶ δε ἧ 

ΤΥΜΕΚῚ φΕν Νὶ 
ἸΆ Ὀρεγαπτ αι ἀϊτογοσ:σοηἰςέξαπτος τα Α 
σε. ᾿ τηαχίηνὲ ρος ἤςτὶ ἔαμεγα» ντ 4α 
αν, ες ἃς ορτἰπηὲ ἀϊχετίε: ὃς οχ ἴδῃ λές 
χ.. 

ᾳ »εάε 4520}. 

εἰταῖς ἐογπιοῃὶς 
τλᾷ ἐχοηιοπάῇ υοά Ῥγοθατᾶ εἴ: 

ΠΦ Βεταπι πουα- (ογαὶ (ὩΠΊΡΟΥ ἢ ἱπορτίαγᾶ, ςοπίποτα 
συπι. θεὶς ἐπίοίοπ- (Π} ἀἸοητοστ ἃς Ροτ ΠΙ πλὴ πὶ ηυϊάζ 

τ ἢ ᾿οαρίςηξος ἤαρα!! (ε ροῦϊε ἀϊςεῖε:ῃ 
μος πεφαεατί5, Γοοϊαπιδητος 115 48] 

ἰξ ψ δεῖ οι θμ- τὰ} α ἀϊξαητῖνε εοσῦ (ςηποπάο (οπ 
γε Ῥοϊξετίοτος ὅ0 ξρῃγίχ τη ποη, ν] ἀξαπυῖηὶ 115 ἰηξο- 

᾿σιοτες εἴϊε; Οὐυϊποτίαπι Αἰϊο αἰϊχυϊά 
δουτὲ ἀϊοξες; ργοπὶ δά ἰά υοά ἀϊοὶ 
ταῦ ὁ Ἰλυνάδπ ἀιητη,8ι «ὦ {{γπῤβαιη ἄρνα 

᾿ ρεὶ δὰ τά ἴαιν ΝῸ5 (τΠῃἔς λητὲ φκώνῃ ἀϊαγείην » αυῦ 
᾿ δληάν τ μμνα ἀη- ταγαϊ τὶς Δα οα ργουϊάεηἀὰ μα: "- 

τας ἔμπης σαςητατγα : ΑἸ ἃ ααγότες 
ει εο ἰαμάσπάο {γι ἢς ἀϊςατη ) αιιὰπα οα αΐδα5 νὶ- 
᾿«ἐμεν αἰνοτηπη βγ6- αἰτὶς, αῃῦ τλῃγοῃ ἢς ργαίςητία αυϊ- 

. ἄραν (λτίς ἰη το Πρατίς. Πεπίαιις νο- 

τι πὴ. 

ἴδε 
Ῥι: 

τ σαπῃ {ξπίεητίαα 
ἴτω. 

᾿ άφενα,ρτα- 
᾿ αὐάαπι. αὶ οἤ, 

«.Οεν 

22:3 

τε αἰ πὶ. Ὁ. 

ἡ 4ε1γ5 κα ἐκ 

᾿ πέπινὸ βμάεη. Ρὸ - 

πὸ 1 σογτῖι5 οχ ἰπιᾶτος εἴτε χιοά 
Ἰρῆ νἱἀ 5 ἀαὰπα αι ἃ διά {54 ς 
1ιηἰτὶ ρας γογᾶ. ̓  εὐ πχέη ἀατίοης 
γοιβδογύ Ἰτασας βιοἴϊες ο(πἰς ἈΠ πο- 

» ἀπποῖος αηΐπιο 

οϑώ. 

ΌΝ ΝᾺ ; ἼΚ7 

ἀκροαταὶ δὲ ΤῸ ἔργων ζὰ μὲ “μέλλοντα ἔρ- - 

γα “Σσπὸ ΠΝ δὴ εἰπόντων σχοποιωῦπες, ὡς “ 
δεωυατὰ γίγνεοῦς. " ἴΩ δὲ πεωραγμϑμα “ 

ἧδη,, οὐδ΄ ϑεαϑὲ)- πιτύτερον δα} 4 λοι ξόγτες “οἱ 

Ἀ Ὁ ὠκουεϑὲν , Ἀπὸ ΔΜ λόγων καλαῖς ἔχι- “ 

: τιμεησό ῥ των "οὴ 

᾿ἀπά τοῦ, Ὥρισοι, ἡ 

δὲ μη μων, δόλῳ ἢ δοῦλϑι ὄντες ΨΩ Ὁ 

«ἀεὶ ἀτόπων, (ὑπῤροπῆαι δὲ" Μ᾽ εἰωθύτων. “ 

ὁ καὴ μαλιςὰ υϑὲ αὐτὸς εἰπεῖν ἕκοιξὸς [ου- “ 

Β λόυϑυος δωυαοῖ, εἰ δὲ μιὴ,αὐταιγωνιζόμε- “ 

γοι ζοῖς ταὶ τοιαῦτα λέγϑυσι, μὴ ὕξεροι ἶκο- “ 

λουϑήσοῳ ̓  δοχεῖν τῇ Ἰγνώμι, ὀξέως δευρλές" 

ορντος παεϑεπαινέσαι " χαὶ «σεραιοϑέοϑαι “ 

τε σϑϑϑυμοι τῇ τὰ λέγόμϑυα » καὶ πσό9- 
γοῆστῃ βοαιδεῖς τὰ οἷ αὐτῶν ᾿ὐποθησύζιε- ὡ 

“ ζυτοιωῶτές τεῦ τε 

ζῶον, Φρονοϊωῦτες: ὃ ὁ ᾿ ὁ δὲ αὐξὶ ἫΝ ἡξθόν.- “ἃ 

σῶν ἱκαναῖς." σιλαῖς πε; ἀχοῆς ἡδονῇ ἤσσω- " 

όϑροι, χαὶ συφιῶν ϑεαταὺς ἐοιχότες καϑν-" 

φ ον βεύνμη ἢ αἷδὶ πόλεως βουλέεμέ." Ἢ 

“ὧν ἐγὼ πειρώμϑιος ᾿ ᾿ποτρέπειν ὑ- 

ἕ ἀιτοφαννω (αιπυλξεναοις μίαλιςτι “ 

δὴ μίαν πόλιν ἠδιχηκότας ὑμιαξ. ἐγὼ, “ 
, οἵτινες μϑρ μυὴ ) δυωυατοὶ φέράν τί ὑμετέ- “ 

ἢ οἵτινες «᾿πσὸ ν᾽ πολεμίων. 

αὐα[ικοϑέντες ἀἰστεφησὰν γξυν ὠμάων ἔχω" τ 

εγῆσον δὲ οἵ τινὲς ἔρντες κ᾽ πειγῶν, αιχν “ 

σῷ καινότητος μϑὺ Ἄδηου “ 

τὶ λίτ' δεδοχιμίασυϑῥου 

Ἰλ 6 τί ὡς εἰστεῖν ἢ οὐ οἱ “ 

διλαῦσθν μόνον φοξουμδιοι" Οις ἡ ϑλδοι 

᾿ρ9ὲς πολεμίοις, Ο} ᾧ ὯΙ ἡ ἀὐζὶ τριρανν τ χα-“" - 

Ὁ τρβαμα Οιαῦτα εἰργασόρτο δ 

᾿ «Καὶ μετὰ καμγότετος μδὲ λόγου ποις, 
αὶ Ἵ ὥ αρεπείαε.- ἰαῦτα φνεὺς Τὶ, 

ἴω, νήδεται, ἐδέντι “μελετῶντας. 
γῷ, ἃ ἀκούειν, καινόν. γῆς αὐ--᾿ 

ἜΡ οἱ ακολουϑῆσαι ἥ γνώς 

δεδοκι μασμιένα 3] ἀλη- 

“ ,ὴ Δ ἀγμπόντων κοὶ 

ἀεὶ χαίροντες, ἃ πιςεύοντες" τα φρονοειῦ- 

τες Ὁ. δάδοκιμα ὀμιένων, καὶ ἐἰωϑότων. 

ἡ Τῶν εἰωϑέτων δ. πρεπόντων, θ Καὶ 
μιαζλ σιὼ δ] βούλεγεύ δι εἰπεῖν, εἰδὲ ὲ μὴ, 
παν. ἵχως αἰτειπεῖν ᾧ λέγόντι, ὅπως μ μὴ ὅρα 
δύτερον ἐκέίνοῦ δόξῃ νεγοηκέναι τὸ συμφέ- 

“ῷ 8». πὸ. “ξῇς. μιὴ δοκεῖν ὕφερδι ακοόλουϑῇ-- 

-} ση γνώμων. Δοκεῖν γνώμων] κὶ τὠθ 
γιώμίω; κι Ζητοαῦτες ὁβάτι, ὡς εἰπε 7. 

καηνότε εκεί φησι)ζητοαῦτες πα ευὶ Τὶ εἰωϑό 
παρὸ ὁ οἷς πολιπευόμενα. “Χ Ἁπλώς τε,, 
ἀκοῆς ἡδονῃ ]α κοῖς ῥ ῥητορικῶν λόγον καλ- 
γότερᾳ ἡ δάλξα ὁ ὑμῶν εἰσηγαόλϑῥων. σὺ 

γγ. δὴν 1 κρεῖᾳ φρογοῦγτες “ἰ σιωή- Φι σις δὲ λέγᾷ ἐτοιὶ σοφιζουλῥνῖς ἢ ἀλή- 

ϑέαν, ἀλά Ο ὁ Η τῇ ἼΞΕΤΕΕ λέχνιϑῥοις, 

οὶ διδασκάλοις ΔῊ ῥητορλκῶν «πορϑϑξλη- 
μάτων. ϑέατοιὶ, δὲ αὐτοις εις μαϑηταΐ, 
καὶ αἰκροάταζ. ὥς τῷ τὸρ οἱ ἱ ἀκροαταϊ(φί-- 

ἰδ" σοφιοικῶν λόγον } ἡδονῆς  λίγνοντάι 
᾿κμταὶ. ̓ οὐ «φξρργμιίτων »; τὸν αὐτὸν πρός 

πον χαὶ ἡ ὑμεῖρ τῷ, λόζρις. σκοπεῖτε 5 οὔ πὰ 
ρρίγμιατα: ἐδόγῃ δὲν αὐτὶ τῷ κολακεία, 

 Ὡνἐ χ Σ πειρώμδμος 1ὖν ὄρατιδευμαῖ. 
Τῶν, ὧν ἦπε ν δρή ὅτι οὐδὲν ἀγτ ο ἢ ἢ ἀδολέ-. 
τορλὶ εἰχγι ἡ ̓ Απὸσρέπειν ὁ ὑμαξ ἰἀπεΐργᾷν. 
ἡ ᾿Απεφαϊνω Ἶ λέγ, ΠΤ, ὅτι ἡὶ μέᾳ 
πόλις οἱ εἐειτύλίμαἶο! σφόδρα ἠδίκησειν 

ὑμαῖ Ὁις ἀϑίωαοις, καὶ τίω αἰτίαν ἐπα- 

γ4 ἀϑύς 9. Τοιξὴ ἡμετέροις, χολεμίο! Υ 
ἤχοδν Τὶ λαχαδα μον ίοις. 

ΤῊ]; 

ςς 

ςς 

᾿αἰπόνομοί: πε οἰκοιοῦπες, καὶ ἀμκοίνϑμοι ἐ ἐς ῷ- 8 

τ ζῶ" φθρα!Ξ 

τ ϑαι Δὲ “πεῖρα ἰαρτᾶτο Δυτία π εαρτί ο[Ἐ15, ας ἢπιὶ- 
δε θε τὰ φερε ἰς. (ροθιατοτίδυ ἸορἈμϊλταπι {ε- 
τπορέσαι. ἡπαηι ἀοητίδας ροτίυς χιὰπηι ἀς τέρα }}- 
ὑπεῖναι 7 νροβιδις τὰς οοπίμἰελη τίθει. Α ααῖδας ερο " 5: 
ἂν» “ γοξεομαῦοῦ ὐάαςοις, οἰοη ἄοῃ 5 “μαξ. ̓ 

κι" ᾿ΝΏΔηΣ Μίιγίςμαογαχα, οἰυήτατοτῇ, 
“Ῥιαοίριιαπι νοθὲς ἐπ σίλπι ἱπτα- 

πο νς͵ μῆς, Ναπι ἤφαϊ, αιὸά δι ἱπρὲ ἀλήδομ 
ὑ: τ σον ἡμῆχ νογιπι ἔοττγς αμμωρενον ε» ρχζω ̓ 
ὙΜΟΡΟΜΕΘΑΦΕ,. - φιὸά 0 Βοίίδιυς ςοπιρεΐ- 
δ τ}... ϑμρητεα ἘΤΑΒΕΙΣΟ. ἀοίςἰίοιπες »ὙΜοΠίληι 40: 
ἊΝ τη Ὁ αααπη νογὸ ἡ “41 ἱπίπληι το- 
πο πος β6ὴ » ὅς γε πὰ Πτυτίς ργαἀϊτατη; 
ἜΒλον. τορι ὙΒὶ πἰπὰ πηατὶ ξογπηϊἀοϊοίϊις ποι 
ἈΝ ὭΣ πὴ δ -Βοπὶς: ῃοίξετ, ὃς νὈ11ρῆ οοη- Ὁ ἐασχθυῇε ἐκ, ἀφξακτοι ἤσλυ ασδὸς ἀήρς, ἢ 

μουν αν τγα αι πο ογᾶς ἴῃ ἀςξοῃ ἢ, π!ρ- 
θ.. Ὁ Ῥς ΤΑΝ ἰδτν «τ οἰαῆς,, Πδοτὶ ἀμ 
ξὺ- ,«Ῥιάτοῖςα, δ ἃ μοδίς Δητό, οἤπηςβ ἜΣ 
τ: ἐαοτοῖ ἴῃ ἤομποτς, Βαθίεῖ » μος Ἄρθααι 

δὰ :4 πτδρ ας τους Σιν Ὁ ονεριείξίον ὅτευ ὩΣ 

ἘΣ αὶ ΕΖ κε ΘΌΒΕ τὶ ς᾿ Τὰ  ϑων. Ἄλλως. Ως φραίγειασε(φησὶ)καὶ Ὁ οἷς 
᾿ Αὶ πεαραγμένα ζδν Ἶ οὐ σμοτουΐτεῤ. Ὡ “λόγνις δῆς αὐδα Τόξοις καὶ μὴ εἰϑισμιέγοις 

Ὑ' δραιϑὲ ; 

56’ ζητῆντεξ 



ταὶ 
2 
βόντως 
δφιύμ, 

δ6 

(Ξ2, 
᾿δίαφε- 

Τια. 

(35. 

εὐδ ΗΝ ΟΕ 5 ἬΠῸΥ, ἑ 
» αἱ διλο οὗτοι αὶ ἐπεξουλδυσὸμ τε, χαὶ ἐπα-- Α φαϊά αἰϊιιά φαὰτα Ἰῃ Πα τὶ {τιῦ," δίς νοΝ ΠΝ ζλλον ἢ ἀπέεγσθυ- “(πίςασις ἔεγᾶτεβ ροτίας ΒΟ] φυὰπι ἀεί (δξ- ἐπα» ἌΣ γέφησερ αλλ Αῇ ̓" ἀἰπεφησθμ; ἥ Ἡν ον τος ἃ ποδὶςἐ  οἔεδείο εηἰπι εοσῶ οἷ μην ̓  μὴ βάδ. ἢ “δι γε, ἦν βίαιον πα δόντων 661.) ἐζὺ- 41 δ᾽ αἰίαυα νἱς ἱπέξοσταγ, (ὐαρταγᾶς κε ζμενα ; "τσὸμ πε μ᾽ Οὗ πολεμιωτάτων ἡμαξ πόσας ρογ ἰὨἰπ οἰ πος ποίετος ΡΙ ἵραι; Ἶ χαητοι δῳνότερεν θήν πος Ρογάογον 404 ἐπάϊρηίες εἰξ γτες Ἅ] αι Φλειραι; τοὶ ὀάνοτερον ὄςίν 1 ΩΣ μωδορεν “Ν ὅν μ ΑΝ Ἐν ὕϑο οὐδ ιληη ἢ {πὶς ἱρίογᾶ νἱτίδις Ὧος δὲ- ᾿ ἢ εἰ χαϑ' αὐτοῖς ΕΝ ΜΈ Θς ἐν ΡαυΗοητ ΟΡ ας πος ςαἸαηχίτα- ἸΝ ᾿ πολέρωισομ. χρδαδήχμα δὲ ἀΐζις ὅτὸὲ αι τος γ]ροποχᾶ ὀχέρ!ο ξπόσιυηϊ, φυϊςᾶ ἷ Ἷ »»»Ὡ πέλας ξυμεφοραὶ ἔϑροντο, ὅσοι “ Ὥπο--ὀ ἀας μεν. εἸρσαιμωρααν ον ὰ πράου 

"εν 5962. 2.,! ὉΑΡΙ ἘΤῊΝ, ἐν: ΟΥΑΤ ΙὯτ» πες ργαίξηςβ [πα ἔῃ οἰ- ' ὡ ἡμδμ" ἐχφρωδησὸμ οὐτε' ἡ χρϑ.. Ρ καράμην τ Ἐ ; μῥνι μὰ ͵ χὺ ΩΣ τ πωνᾷ τὰς ἢ (Ὀρῃἰτιξ ἀττα ς τς ἐπ Ῥεσίοα ὁ Α Πιδεμπάϊς ᾿ σα; δύδιαμμονία, πϑρέσαν ὃκῳ ΦΜΣ μῶν ἐ οτος (ςἀ εβξοξε! λά ἔπταγα αὐ ἀλ- ἡπηραηελδδν, ον -- ! 2 ΡΡ-: ἡ '» . ᾿ τ " "τα δένα, “διυόυϑιοι 5 πσοϑς Ὁ μέλλον εϑβά-- Β ςος,μγδίοτς 4υϊάξίρε φυὰπι ῥχὸ νἱ- τον - σεῖς ὁ ὦ {ἐπίσόμτες μακρότερᾳι μϑὺ πῆς τῖθιις, ἐπεγρέσονος ααλτῃ γοϊαπ ΤΗΝ ἢ δι. ἢ - ἰλ.. τ 3.» τῇ 
» διωάμεως͵ ἐλοίοσω δὲ τὴς βου λήσεως,πὸ- ταϑία!τ, θο]]ὰ ΤΠ πυρίςχιηταητέξοσς 

τ Ἐκ τανε χω, ἄλεη {{Ἐἰτία: ροτεπτἃ γατὶ.  Ό1]1α ὁ- Ὁ “ λεέμον ἤφφιντο, ἰσγυν αξιωσὸμτες τῷ διχαου ἩἰπῚ ἰΠί γί ἰΔςο Πτὶ, “Ὁ 14 πο (δ ες ναὶ, γιὸ δ 

3. 

» πξϑϑείναι ον ᾧ γὸ φηϑησὸρ αὐ εέσεοϑαι, (ἀρεγατισοβ Ἀγ ίτγατί (πος ἀμήβο τι, ἴοτς » ἔπεθεντο ἡυῶν Οὐκ αἰδικούνϑμοι. " εἰωθᾳ δὲ πιὰ ἱπτα]ογαπτ δίψα! ἀξ (ο]εῖ νίανς ΐ » δ πόλεων εἷς αὐ μάλιςα κὴ δ᾽ ἐλαχίτονὨ Βἰτοσθωιεαιλι ρακί ατιιπν ιν φαίδαν ὁ ς ; ᾿ ᾿ ΑΝ τὐϑῇᾷ ΤΟΙ] ὃς ἱπίρογατὸ ΚΕ] ςίτας ςδείρι, » ἀπροσδόκητος ϑυποραξία, ἐλῶν,, 6 νερά ϊπίοἸοητίᾷ σδιιουτδη τη: δι Ρὶς ἀκα 5 ὕξραν τρέπειν. " τοὶ ἢ πολλαὶ τὶ λόγον ζοῖς τυῇα; αυα δοπη δ τατοῃ ὁ Ποτηὶ ᾿ ΡΑΤΕΝΝ 
» αὖ ,ϑοϑποις δὐτυχοιῶτα ᾿ εἰσφαλέξερᾳ, Ὅς πἰθὰς ΡΓοίρεζα δα ΠΑ Ι]ΠοΥα [ἔπτάποὰ ὁ πο Ἰπρ τον υγίαν, εἷς εἰπεῖν. .. ἴαπτ φαὴπῃ αιας ργατοσ ορί πίοι δ. ἤρέημεεα ρτοίρετίο 3» αἰδὰ δόξαν "Κι Κουκοο Ὁ ἁγίαν, ὡς ΠΝ ς ἘλοΙ άΐψας ργορὲ ἀἸχοσπη οὔτ ρσο ἢ δοιονιοαν αι ξυν ἂν - »᾽ Δ᾽ ᾿ξ ἢ ᾿ διϊιον εἰ ν θείγας. »βάον ἀ'πωλοιῦται, ἡ δύδοαι μονίαν Ὡἰϑισω ΡΕΠατς αἀπογία Παὰτα τατλυὶ (ἐσ. τον, ᾳυὰπὶ ἱπορὲ-, » ζονται. χοῦ δὲ μιτυλξωυαίοις χ πῶλαι ἀλιθερσιογαῖ δυτξ ἴδπ Οἱ ἐπ ΜΜίεΥ- πάτα. ᾿ »μινδὲν᾽ Δ ᾳ φέροντας δ ἀρων' ὑφ᾽ γι δβ! Ἰοῦος πἰδῆ!ο ρεφυϊίατίαις βοῃοῖς Ἢ τιμῆσϑαι" χὼ οὐκ αἱ ἐς τέϑε ἄξυξροισαν, “πὰπνοατετος ἃ Ποδὶς ἀβη οί: δὲ Ποῃ ΠΝ » τετιμὔοϑου " χαὶ Οὔκ αὐ ἐς τ - εὸ ρετυϊαητία: Ργοςοῆπϊοης. ΟΝ Δι ὁ Νε υΐυς ἐσ, 

! δ ΣᾺ 2 Ὁ) » ξ “ἃ ι Ἵ ὴ : ς 68} »{πεφυχε ὃ χαὶ ὁλὼς αὐιϑοφ πος" Ὁ μϑρ δζ ἈΠΟ υΐ παταγα δραγατῇ οἱ “νι τ ν ἐπξδακς, - « ᾽ ΓΕ ἐς Υ̓ Μ , ν᾿ ἀεν ᾽ " 
»“εδαπεῦον  χύρφρονᾷν, τὸ ὃ μυὴ αὐτο ζκον οδποχίος Πβὶ υϊίααιο φοῃτοπηηατ, τοπεπατ: φὼ, ἀυτξ, ; , ἘΣ τὸ δ ; ἰϑς ὶ ξ ἃ τυϊηϊ πιὸ ςράμης,, 
ἥδ. τε ξ φν)κρλαοϑήξωσὸμ ὃ. ἡ νεῖ αἰξίως “ποη οδποχίος Ἀἀγηἠγοταγ.) ῬΙκδϊᾶ ἐνονδαν: Ὡς ἧς ἀδικίας χαὶ μὴ τοῖς μδιὶ ὀλίορις καὶ ατίςκ [Ὁ ταατε παπορέο ππαρτξηίης ἦα ΣΉ ΚΩΣ τῆς αἰδὲ κίας χαὶ μὴ τοῖς δ ὀλίφρις ἡ δ )τία, : ἦε ΚΣ πε ἘΝ Κρ 45 σι ἐνῇ ν ἤν ΓῊΣ ᾽ Α {ςε]οτίς. Νεᾷαε ΡΑΌςΓΙ5 σα]ρα ΠῚ 1Π- οὐ [εγην αγοτλ άρνν ἀ-᾿ δ “ρξησ]εγν, δὲ δῆμον Φαφφλύσητε. τὸ τες “Ραζϊδητος », ρορυην ΔΒΙοΙ]ατίς. δναμ αἱ ἀροχρσνος ὃ ἡμῶν γε ὁμοίως ἐπέ)εντο, "οἷς γ᾽ ὀἰΖζωῶ ὡς τὸ Ουπδι ΠΑ Δι: Πδ5 Ῥαγίτοῦ ἱπιλᾶ- α΄ Ριεδαυτος τς ψ" 

“ ᾽ “ υ . Ἷ Σ Α “Οἵ ἜΠπὸ.ῇ , Ι ω ᾿ 

“' παπ- ἡμιαξ΄ σξεπορϑμοις, νεῶ πάλιν ἐν τῇ πόλά “εταπε: αίΐδευς ἤξεγεξ ἈΠ ΥΙ Ν μβύοις 

3: 

Αἢ ὶ “οὐδε δδιυ τα ὑῶν, “ἢ αὶ 5 τυτίτις εἴς, ἯΣ ὩΣ ν᾿ ΣΑΣ δ ὩΟ5 ςΟβαρί της; ΤαΣ ΓΙ Ἰἢ νιδς ἀφ: δ εὐ ραεν οἴες γι - ἐῤ ὥλλὰ ζ Μὰ δ δλένμα Νὴ εἶ δεγο: Β {6 αι ὰ ἐχ ἰπηάταητ' τὐῖ- φοπιπείτεοσε, ϑεί,ς ἡγησάμδμοι βεξαιότερον, ξωσαπεέςησλμ. τι! ΡοΤΙ οα] οἱ ἢ’ βοΥ ρᾶσοος Γὸς δ ένα τορεάγερι Ρ οαπὶ Ῥαυςίς 115. ἀρΟΓοταΓ »ἱρῇ αιοαις, ἀείεςεγμητ: γπὰ ἀερκοιταηει ον, ἈΆΡΕΥ ΟΕ ΝΣ ἀπ ες «τώρ εκ οὐ Ἦν ΔΕ Ὁ ΥΣ 
- “χα , ἣν ΐ ἢ ΕΥΤΥ ὙΕΨ Ὸ ᾿ ---.ὄ. ---- 

Ἷ 

9 

» 

«ο-.-.-: 

α Ἀπόςαισις μδύ γε 7 εἰπόςα σίς ὅδιν ὅταν δίροις δεδουχωμϑμοις, « ἩΗ παροδσα]αύ.- τι φγὲς κακῶς περοντες δἰ ποςῶσγ᾽ ἐπαγά-- Ὅῖς δηλονότι. ζ Μὴ ἐλϑεῖν ἐς ἃ δ: } μῆς. χ᾿ τῆλ άιϑ, ἡ σοῤτοω, σαεσις δὲ, ὅ εν ζωινὲς ὥιμω,λ.οι, καὶ μαιδὲν 1 γα Ἰές τω αὐπόφουσιν, ἢ Καὶ ἐλπίσανο-. τρέπειν καὶ τώρα ὰ ΠΡ πέλφων. ; αἰδκούιδνοι, τασιαίσωσι καὶ ἐχϑρθήσεσι  τεεἾ ἤλπεσεων (φ αν) οἰπορῆνα, ἠωῖν᾽ ὅπ ᾿ αἷς αὐ αὐτὴ ἐξαίφνης ἐγψένηται, ἢ Τῆς μηδὲν αἰδγκίσασν. β΄ Ἐξ, ἡτησειῦ μεῖζον μδ ὅδ τῆς δερνοΐμιεως αὐδάν; ἔλα]. Ἰϑβς. τε μετα Δ) πολαμιωτάτων ἡμαῖ, σαύτες 1 Ὧν δὲ τῆς βουλήσεως “αὐδὲρ ἐξούλονπο γὸ δἰαφϑέραι; τοι, σιωυεμμαίχη στ τοῖς πολε-- ἡ οὐ μόνον ὐτορῆναι νἱ εδαῦ, αἰὐλλαὶ δὲ καὶ κα-, Ϊ τοπολύ, ὙΦ᾽ δ τευ, δ Μίοις ἠεδύ; γ᾽ Καίτοι δανότερόν ὅδιν}. ᾿ελᾶν τίω) δεωϑαρέν τῆς πόλεως, δ, χὰ σφ. περ μῆιϑει ὑφ᾽ Τμδὴ . υὐτέ κοινοῦ, ὋΣ εἰ ἕνεκα(φησὶν) ἰδύας διυάμεως καὶ ῴρ-- ᾿ λοιπὸν αἰδεοῖς, βιοτεύειν. 5) τρία! «ὡς δέν. ἢ μᾶλλον τὴ Ἀεγδέδμον οὕτω ἔν ὅδδις αἰτεπολέμησαν ὑμῶν γ ἐκ ἕω. δενόν 1 ξιώσευτες },ἀροτιῥιῆσαι (φησὶν) ώσεμ!ε ἢ μιπυλίως οὐξ᾽ ὅτω ὕμδ 8, ὑφ᾽ ἐμεῦ, Ὅσοῦτεν᾿ γωῦ ὃ αἴϑυ ἐλπίδων ἀγών ο οἱἰ-- τες τίω δεωύς γἿδ διαί, δΥκ σον δ λέγᾳ 1 δὲν δα ρονγοὶς Δ ΠΡ ἄλλων ζυχίτν ψείας κακογοίας ὁρμώ ὧροι " δ᾽ αἷρ δανότε-. 1 πὸ ἐμμα ξῆν αὶ δι δ χῇ γ᾽ καὶ μὴ ϑπορῆναι: αὐτο δ ύλοὶς τῇ: ξ ῥόν. δ' Αποςαύτες ἤδο ἡ μδ 7αὐγενήΐγας [ Ἐν ᾧ δ ῳ᾽ ἤδησον αν ̓ ὴ τῶ, σοὺς και. πεῦον τὸ κολακεῦογ, “δι λέγφ, καὶ ποτιδαιάτας, ἡ γαξίοις, καὶ δι ρόγ ϑινὰ διωηϑίντες, κατεφρόγησεω ὦ ὴξ ὥς δομιότας, Κρ πολλοῦ; ος 

{ ἡ 

τε Ἅ 

᾿ 



» 

»“- 

ἘΡΒῈΞΝΞ ΤΕ Κ ταν δι 

΄ 

199 
Ἀεϊβιοικαμήνει αφίοοῖος, 4ιο- Α “δα τε ξυμμάχων ΘΕΙ͂Ε εἰ ὕχτι ς 
τῷ ἢ ἃς [ἰ8 φιαὶ σοαξεῖ! δῷ μοίζο» δὲ 1ἰς 
41 νοϊαητατὶ ἀεξεσογαητ, ολίἀοηλ 
Ρατπδς ἐπ ἢϊσατίβ » οι τα ἀξ ἔοτε 
ΧΙ Ιππατὶβ φαξ πο δά ἀεβοϊοη Δ 
φιαητα!ασιη ας σααία ἐπγρε] εἰς 
4 ἰ5»ἢ ργοίροζὰὲ ἐοάλτ, ἰδ οΥ ἢτ: 
ἢ πλϊαπ5; 5 18}} ἱπτοϊεγαη ἄστη ρδτία 
τυγ Εχ 4ιο πος ὶπ οπληϊδα οἰαίτα 
τἰθα Ρετίςα]ᾶ {αδιδίπιας ταπὶ ρε- 

“ Ἐτπ φοίφεηι “αΠΙαγάν τα πα ςογρογ:" δι» οἰαῖτα 
τεζαροταυετίπνας τ ΧΡΉ ΔΕ ΟΥΊ ΠΗ ΙΙ8, οἃ ΡΓοβίρατα, 
νγροπὶ αυα ρτ- Ρτουοῃτῖθι18, ΡΕΥ 485 γιγεβ παρ ε- 
βϊρατα τ, ἔη 
εὐόμαθα βρεόρὲν, ΤΑ Ροϊεζα Ἑαγεδιπιας: ἢ ποι ἢ 
Ῥτουοητι τε, οὐ- ΟΧρΕ ΡΠ ΔΙΟΓΙΠ..5, ἱρίο5, Ργατοῦ οος 
ἤματα αὶ πυῆς (πητ, Ποίζος ἈαΡεβίπτιις: 
Ω ἔ ἃς 40 τέροτς πο5 οροττεῖ δάμπει- 
δ΄ 8ιπ ἱπεαρτῦ (ς ργαίδητος ἰατορ η Ὀ.]1ο (ος ΑἹ]! 
δι ρατηνῥον ὥς. ΘορυρΑ ἑπηαγ Νοα ἰρίτιγ σδιςηίς 
φοάατ. Ρό εἰς ργοροπογο δας εὐ πηοηοροῦ 
ς Πιρὴνβόηαερο- [μαίλῃλ, Δὰϊ ρος 1115 ἐπηρτᾶ» ν οὨΐα 
ΜΠ ἡσῤαβθῳ, ξοῃίςηαοη ἀδ᾽» τα “πᾷ ΠΟΥ Πα. ΠῈ 

ὠνητίωὐ ἐπηρ- 
χἰάπη, εἰ θεπαίξ: ἔΛΟΣΟ ΡοσςΔποσΙητ, ἸΝοσ ἐΠ]πῈἰη- 
δερία “Νσπα ο- αἱτὶ ἰαίογαπτ,, (ε4 (οἰοητος ἰη ΠάΤατὶ 
ἥνμι εν φοῖεκ ὰητ : πο δυτξ Ῥγᾶτεγ νοϊαπτατς 
τε, ταπαμᾶνι ἀμξ Βιμά ἀϊρηῦ ΕΓ νοΐ. 24; ἐβο δ 

νὰ οτατιοηῖς ρὲο τμῃς Ργαγὴ πὰ ΓΟριζ Δι» δὲ ΠῸΠῸ; 
μαγρονονονξος μι Ὡς ἀδεςτοιογᾷ νεεογι νος ρα πὶ 
τὰ νεπίαπι {δι ἀά τοδοτοραρηο:η ένα εγίθιι τορι ἐπὶ 
τονα ᾿Ροΐδων ΜΠ ῬῬαΐο Ῥογηϊοί ΟΠ Ππιὶς ἀοϊ!παυλτίς, 

τὴ τορι βρημδι οἵας τλΐ(ἐγ Ἰροχά 4, νοὶ αρτάτε ου ατιοπῦ» 

«τἰοπίρ. θεί, γοσρό-.]οἴτατο. Ν.πν πη ογοόγάϊαπι ηι1- 
τμανο  πς ἄρῃη Πἰς αὶ Πηλίϊες ἐμητ᾽, τγίδαι τα- 

νος ΠΤ οἰξνπό ἐϊ φαΐ πες οἀϊαοτίο παιίς 
ο-αὐϑὰρ ὃς πεςείατιὸ (ς ροζροζιιος οὖ 

εκεββομεμρηθοίθα,ς Ὁ γατογες δυιΐοπι 
τα] ἀϊςομάο οὐδ᾽ ςέξαυς» μαδεδαης 
ουθββὸς ταϊμογίθυς ἴῃ τοῦς ἀϊσοηά! 

Γυν τὸ 

πὸ τὰς 

ἜΠῸ τὰ τὸ 

αὐαίκαεϑεῖσιν αἰ χοῦ τε “ν᾽ πολεριϊὼν χαὶ “ 
ἡοῖς ἑκούσιν ὀἰσὸςᾶσι φὶ αὐταὶς. ζνμίας " 

᾿ σρελϑήσετε, τίνα, οἴξοϑε δ᾽ ὁγτίνα. οὐ ̓βεαχείᾳ " 
περ αση θλο τσεοϑάι, ὁτὸμ ἢ ἤκατορ-- 

θωσὸμ τί ἐλδυλερωσις ἡ ἡ,} ̓σφαλὸπι μηδὲν “ 5 
παϑεῖν αἰήχεφον. ἡμῶν δὲ σσεϑεὶ ἑκασιν πὸ" “ 

λιν Ῥποκεχινδρου δύσεται ταί τε χρήματα ᾿ 

χαὶ ψυχα!" χαὶ τυχόντες αϑρ, “ πύλιν “ 

ἐφθωρνδι ζω κοὐ δα λοίοντες ͵ " οὗ τῆς ἔπειτα “᾿ 

ασδοσύδου, δὲ ζεὺ ἰλώομδμ, ΩΝ φερρσς 
σεοϑὲ, σφαλέντες δὲ, πολεμίοις “εϑς ᾧ 

Ὅς αἰ αβχουσιν ἕξουϑι. αὶ ὃν γφόνον ὁ 
ἴὌϊς γεῶ  καϑεφηκύσι δὲῖ ἐϑροῖς αὐλίςαοϑαι, “ 

Οἷς οἰκείοις ξυμμάχοις πολεμιήσορϑῳ." οὐκ- “ 

οἰέω δὲῖ σοξραϑεῖναι ἐλπίδα, οὔτε λέγῳ ΗΝ 

πιφ΄ζιὼ, οὔτε γδήμιοισιν΄ ὠνητδρὸ ὡς ξυγίγω- “ 
μάωυ ἀἱκδντειν, αὐ, ϑοφπείως λύδφονται. ἐ- 

πω “ὃ σἕκ ἔξλᾳ ΒΡ , εἰδῦτες δὲ “ 
᾿ ἐπεξουλδυσὸμ. " ξυγίνωμον σὴ ̓ αὴ ὌΡΗ α- “ 

κούσιογ. ἐγὼ μ»ϑὺ δυ δ χαὶ τότε “τϑῷτον ̓  χαὶ “ 

γιοῦ Ὁ} δ μμαζγθ,494. ᾿ρϑαόκηδδοαν υἱμιαξ “ 
ᾷ ἀναϑϑεδγγμϑῥα γεηδὲ σπεισὶ Ὅς ἀξυμι- τὰ 

: ΡΩΝ τῇ ρχῆ, οἴκτῳ, καὶ ἡδονὴ λό- “ 
ὄγῶνν: ἔ καὶ  χιφεείᾳ μεδέων ἔλεός τε γὸ “ 

᾿ καϑϑς Οις ὁ ὁμοίοις ϑδαιος αὐτιδίδοοϑαι, “ 

χαὶ μὴ πσϑϑς ποις οὐτ᾿ αἰτοικι ιοιζας, ἐἷξ « 

αὐάγκης τε καϑεςάζας ἀεὶ πολεμίοις. οἵπε “ 

᾿τέρποντες λόγω ῥύῦτορες ἑξῶσι χϑ) ὧ ἀλ- « 

λοις ἐλοίοσοσιν ἀγῶνα. αὶ μυὶ οὖν ᾧ καὶ »δῥ “ 
-ροτταπιξηη νθ] εἰαίτα ἀυ ἀξ ραι- Ὁ) πόλις͵ Ἰβρκὴὰ [α εϑεῖσαι, μεγαῖλαι ζηαιω- «- 

ΤΣ τ μη Δοβίοδίαια, [αξιατ πιαρηᾷ ἰδόλι- ἡ 

᾿ Εἰρίδηταγ. Γςηἰταβ ἡ οὐὸ ροτίας {ΠΠ|5΄ 
' φχβίραυτ αὶ ἴῃ 'Ῥοίξεγα, τηοτῖρε- 
Η τίν. ΠΠΆΤΟΣ αι αἱμιϊο, τληὰς ῃδιίτες» 
4 μὰν ἠρπυμηό οὶ χε πσυλητατγ. 

᾿ς «τ 
ὲ στι 

τα λὸ τά ρῇ νετὸ ΟΡ δες άϊξεα Βέπεδο-" 
σεται, ἀδοὶ ὃ ον τῷ 6) εἰπεῖν “ὦ δὐπαλχῖν « 

᾿αὐτίλήψονται.. καὶ αὶ ὑχτιείκεια σϑὸς ζις - 

μέλλοντας Ἰθαιτηδείοις κα κὲ τολϑιπὸν ἔσεοϑαι, ἕ 
μάλλον. δίδοται " Ῥαρὸς ποις ὁμοίοις τε ταὶ “ 

Οὐδὲν ἥοσον πολειμίους ἀπυλ ΜΕσλας, μὲ 

ΡῪ ἐς 

ας Ὀλν Ωρ Δ ΘΕᾺ κῆγαΡ ἡμλν ' 
ϑεδὲ, εἰοἴς εὐτοςεῶσι δὰ ξυ, ξυμμάχων. 
ἴως καὶ Οἷς ἀὐαΐκο εϑεῖσι τοι ὁμοίας. 

δι υτᾷ «ερτϑήσέτε ἃ μὴ μείζονας Γ 
ἐχοισίως ἀἰπσφέϊσι, ὥνα κοι πὸν ὁν γαμίζετε, 
χιρῶς “δ συμμάχων ἀφίσαϑαι, ὅταν. 
μέρχωσὶν, ἢ, κατερϑωσοιντες τελείως πίω" 
πότε τ᾽ γἐλϑύϑεροι ὧῇ, διδυτοτοχόντες τῆς 
βουλήσεως; συγίνώμνες οἰξιωϑήσειϑειμ. 
Ῥ' Ἑϊοῖς τε αὐαῖκα ϑεῖο» 1 Οἷς ἀ εἰκδισϊὼς, 
δσποτᾶσιγ. 0 Ἡ κατορϑώσαντι πώ. 
ὑπόσααν δηλονότι. ἡ δ᾽ Τιέχιν ἐφϑαρ- 

εϑδῥίω]συμμαχδας εΤὴς ἔπειπα ὠρϑσή- 

"δδυ τῷ μετὰ ἄῦτα κάρδοις, 2 Τρρὸς Οἷς 

ὑπεζρχδυσι ἡ ἡμῖν πολεμίοις δηλονότι. 
ἡ“ Ὑοῖρ γωῦ χα ϑεοήκόσί Ὅς πελοποννη-- 
Ἰγίορ. ὁ Ούκοωυ δεῖ πο ϑὲναι]δρωῦαι ἢ 
ἐλπίδα, Τῖς συμμιάχδις. ὁ γόιῷ οὑτως, τοι 
ἔδν ἐλ ςῶ ὥς συγγνώμην χήψόνταιρηβα,-- [ὁ 
“δατ τ ἀἰϑρωπίγως: δὺ γὅ ἐἰκούσίον τὸ αἰ-: 
μδότημὰ αὐδ ὶ δὲ. συγγνζμη, δϑάωυ- ἢ 

Ἴ δωγς ΟΡ Θγητω] ἔς ρ ἃς, ὐἶλον , 
᾿μᾶδιν ἀλῥὴνπὲ εἱμιδρταύσισι συγίγώμωη 
Ομηρός,-- - καὶ μδύζις τεκασιγνήτοιὸ φές 
νον Τηοϊνίω, ἢ ὃ παμὸς ἐδίξατο π- 

ϑνεϊῶτος, Καὶ καὶ ̓ὲ μδὺ ἐν δήμῳ ἄρ: 

Τῷ, πόλλ᾽ ἐἰποτίδας. κ Ἐύγγνώμον “« 

᾿ρι 1 συγγνώμης αἰξίν. χὦ Καὶ τὸτε 
φεβην] δυεύία χισείαζω ΤῊΝ 

“μ΄ Μὴ ἐαπαγναίγαι 1 μὰ μὲ μάλέᾳ 
᾿9εῖναι.. : ᾿ "τὰ «ροδεδογι γα ΐᾳ ωφ»-- 
κικυρώμϑι ξ ὧν ὅγε ἀΐᾳ ἀμ.- 
ταν ἢ Δῆμ ὁ. βραχί ἡ ἡδεῖ, 
'σα] οὐδ ὅλως. π τὐτῦ πειϑεῖν 7 τὸ τ 

1 χοημαήίσαϑει ων δ) μιτυλϊωίῳ!.. τὶ 

ἀϑεργιτηϑέιαι. 5» ᾿Η φοὺς Ὁ ὃ- 
ίμρ τὸ ἢ ὠῇ γρίᾳ ἴσα" 

Δ.1111. 



35 κι᾿ 

. ὴΣ 

ξοῶ 

.» ἕν ὃ  ξιωελῶν λέγω, 

"Δ 

᾿ τε δίζαια ἐς μπυλέωναίοις σὴ ᾳ ὕν- 

» Φορα ἁμια "ποιήσετε, ἄλλως: ̓Ὶ γνόντες, " τοῖς 

ἐδ οὐ ̓ χαειήεϑε; ὑμὰς ς δὲ αὐτοις ἀμδῆννον 

εἰ 2» οὗτοὶ ὀρλξεῶ εὐπέςη-- 

γτε. 

Ἢ οὗ διχαιώσεεϑε. 

᾿- σὺ ̓ ὑμεῖς αὖ οὐ Ἰχεων Ὅλο 

.» χα οὐ φρξοσῆνο, ἕδμως αι οὐἶτε τῷτο δράν, 

ἃ αὐ δὰ τὸ τὸ εἰκὸς ὥιω χα) ἡ Ὅρεςδὲ ξυμφορὼς 

Ν δεῖ κολαίζεοῖ, " ἢ παύεοϑαι τὴς ὐρχῆς, 

τὴ τσὴ ἐκ, τῷ ὠχινδγωύου αἰδραγαλιζρόϑαι. 

τῇ ζγμίᾳ ἀξιώσειτε ἐνιοσοϑαι, 

"ὦ οἱαφῶ- 
.» γ97τες μ᾽ Ἐχιξουλθυσόμτων φανδνεὶ 

υ εὐθυμιηήϑεντες κ ἃ εἰκὸς ζω ἀὐοευ ποιῆθθα 

. χρᾳτήσυμᾷς ὑμμ, ἄλχνως πε χαὶ “αϑὲὺ 

» αϑδξανας ἀδιχίας. ᾿μάλιςα δὲ Οὗ ὦ 

Ε ξμὼ “τὐξεφασά τίγαὶ κακῶς ποιοιοῦτες 

τῇ Μ αὐτὴ 

»΄ χαὶ μὴ αἴαλ γητύτεροι 

2» 

Εἰ ΠΟ ἢ ἐαοσίείς, 

" εἰ δὲ δὴ 

αὐὰ δος ἀροη δᾶ νοδὶς σορίοδεῖο, ἘΝ 
οροστζεῖ νοῦ ΠΟ Ἰορ!τἰπγὸνοχ γνοἴγα δος οροόγτοῖ Δῃ1- 

νἊΠ τατος ας Πὶς εἰ {πρρ] οἰᾶ {ὰπις- ᾿θθμρηας, υᾶ 
τους σογτὸ Ὁ ̓ἠπρογαιτέο δεπῇε- 
τοις {δ]ατοῬογίςυϊο, δοποτγᾶν!- 
τοτῦ ἔππρὶ ς βῆοϊο. Ἀοβαμάλείδαρς 
ἀῦ ἐληάςξ ἴῃ λυτπογος μοσπῆ:σἴοη 
ἀλύία; νος Ποὺ ταΐπιις οχτ σούατο οἢὶοιο; αυοά μετὶ 
εἴῥ αμίπτο ἐπ ν ]ο Ἐξ 4 Ποῖ ἐπὰ- πα πρλὸς Πιυβί: 

ᾧ Εἰ Ὗ ΟΥΥΑΌΙΕΟ ΤῈ 1517. 
,πειβόμδνοι ϑϑ ἐ ἐμοὶ  Α Αταιοίντίοπης! οπτηΐα ἀϊοᾶν ἢ πηΐ- 

σὰς ἰαὰυπτ δι “ 8ὶ επίπι ἢὶ πιὸ- 

νυ! α,οἶτοα ΜΊΕΣ]εησος ἀροτίδ: Πη- τἰτὸ ἀείοςογωητ, 
ταϊπαςη δα; ΠΠ|Π5 στ ατ ἢ σα ΓΗἸΠΙ} ὃς 
νοῇρίος. ροτίαβ. ςου πη μαθ τίς. 
λΟιΐρροε ἢ χεβεὲ ΠῚ ἀοξοςογάτθρτο- "α 
(τόϊο νὸς πο ἱερίτἠπηὸ ἐπηρογατῖς. ες 
ὐὐλη αιᾷ οτῇ ποθὴ Ἰορ οἰ πὸ»ταϊτι δ Ειοϊοιάααι ςεπί- 

νος ζετιὲ σορῖγα 

ἔλ5 δὲ αἀυύ τη- 

Ρετγατῖδ» νεέημε-- 
Ταγ ἀἰπεδηρέρες 

Ουδὰ “ἢ νεϊ εοη- 
ι τὰ Ὧἑ ἰὸς νοῦδὶς 

τίϑ οι ἐπὶ τατος 
ἃζ ἀα υ0Πὶ ΠῚ 

Ιὰ νοδὶς »κ(ὶ “εῦ»- 
"κα τοῆρ »ηβονμς 
γεϊς ἐπταξοαν ἤτ: 
ἃυτῖ ςὀτιδ τπηρογὶο 
[υρογίκάοξο, δ. νὶ 
τογωπὶ Ππομογιπηὶ 

ἔεὶ, ΤΣ μαέατα Μὰ 2 (υτἰτἰβιαὰλια 1ΠῚ ἐπογαηε τη ΤΠ ἀ]-- ὀόννεν ρεντουίο (ὦ - 
ἀο: :ςορτάτοξ πᾶ ἱρῷ νἱοισητ, πων πῶ τα 
οτοξαϊ ἤητ ἔα Πς τα φξασί» αι ργα- ς 
{οστί αν ἱπἸυ σα πα οῦγο σαρογαης. 
αἱ δατῷ πα α ἐπίατία ἐγτίτατὶ αὐ γα: 5 ἰοΐε δὲ βτοβλη- 

ὀρος ἀξεδεγεοίεγο, 
Ωμι νἱάς! τςὲ 

ἴῆ νος ὃς τῇ Πεης. 

ἐμ ΠῚ ἣν Ψ δ ᾿ ΜΝ Ϊ { » ἐπαζέρλοιπαι. Ὄ των, οἱ. ; ὃν ἘΝ ἀςηδαπυνολίαπῦ ἢ ἃ ΡεγπἸο δέῃ. ὑμῖν ξεγκον 
» διρυὸν ὑφορώνϑμοί τὸ «ἑπσολάπομϑμου τοράμηι, ἃ. (αὐρίοαητες ρσεσϊανι ἰτανεν Ἀρυρνῆ 
. ἐγϑροῦ. "δ δ μὴ ξιω ̓αλαίν τὶ παϑών, Ἀκρεν περ υίααν ὧν ν πβότεν κοχες ψοϑυῆς : 

᾿ 4 ὯΝ οὐ δ Ἰηαυατ δ 419 Ὁ. Ο 0Ὁ) ὅαδτοβ, Φορεῤξες, 
ΝΩ͂Ι ον τρβὴῃ ὶ Ἅ94 βἰδ βς ΥΥΕΥ » οροσταίς ἰα ς ὁ ϑάγοη᾽ μὰν μρλκας ΉΝΝΝΝ 
» ἰσριᾳ ἐγθρο. μὴ δ ἀσοοδὸόται ἡ ρνάϑε ἡμῦμ.͵. λῃ Ἰτλη {1 χυὰπι απ ἴῃ Βοίτεπη. ἢ, ΡΝ 
ἣν αὐ. ̓  νόνδνοι δ)" ὁτιογζύτατα τῇ γνὼ- 

μή Ὁ Ὁ πάθεν, καὶ ὡς “τ ̓ πϑρτὸς αὐ ἐπ μήν 

᾿ σαὰῖ, ἀὐδβες χειρώσσιοϑαι, γε Κατα υδοτε, 

" μ9 ᾿ μα λοιχιαϑενδες «γὸς "ὁ ἩΡῸ « αὐτίκα, 

ΧΦ χὰ 
Ὕ 

ΡΝ λολνν ᾿οὶ 

ἸΝοβες οὔρὸ νου! ἰρίοτῦ ἤθε ργό- 6, δὰ νε  ρίύνίς,ς 
ἀϊτογοε:δί “Δπί πο αυᾶ ργοχί μηδ 

, φοάοπεες, ἄτα χα. ̓Ραατὶ δι ῆΣ, ροιεβαιε Βὲ 
ἔρτους ἢ} ργαορταῇις ἀιιὰ πα νύ πθδὲ᾽ οος υἹοιίν., 
ἐος5 σαρετγοιίο»ἡᾶς τα] δὴ ἐξ άλεῖο: 

ΦΉΣ, 9:6 ἰδγίανενοσσδανς Πατῦ εὐνὸ] 
ΡΣ ἘΜ ΝΣ ἡ ὀχ ΜΕ ΒΕΤΟ, τ ὉΣ 

ἀπὶ αἰΐα οπιηῖας 
ὉΟΜ δεῖς. Ἐοδ᾽ ἧς 

δοῖεν. 

Ἡλΐ ἢ» ΠΟ ΟΧΡΤΑΣ,, 
[ἐητὶ ρος κβμαθς 
φάτο! τὶς ἤσχιςς 

ε «οὐδε 

«α΄ Καὶ πὶ ποθι δηλονότι. 
δ Τοῖς βϑ)ϑϊς μὐτυλίωναΐοις αὐγδείδοις 
οϑοί “ριζόνδιον. καὶ κἡὶ παροιμία, Ομη-- 
ρος, -"- - εἰδὲ ὥς ὅῤι ἡ έηις μιτέπενεϑν. ἄξερ--- 

γων...γ Δικαιώσεωνε δικαίως ὁ καδ᾽ 

ὑμδδ ὐτοδείξετε δτὶ τύξλνν ιγδὶς ϑχετε. 
δ΄ ΔΙ δύσι ὀρϑῶς 7 οὶ ὅτως, ὐμδὺ 

ἀφίκως αἰπέφησαν οἱ ἱ μιφολίωναγοι, «κολας 

σαν" εἰ δὲ δικαίως, λον ὦ ὅπ ὑμεῖς 

Ὁ σεέδέμως αἤχατε, ᾧ ἔπετεω. ὅπ: τὸ ῥαγγῶπε; 
ἀκῆη οαἷ παλιν" κρλααϑή ον ται ὅτι τυ. 
εαννοις ὑμαξ ἐλογίδαντι. ὁ ὁ δὲ τὔξωννος 
ἡὐποτέμρος αὐτεὶ ἅφ» ποιῶ ἐΐωϑε ποιᾶν. 

κατ᾽ ̓ ἄμφω ουιὗ ὀφείλοισι κολαυϑέῶαι, ἔπ 

ὀνγόμῳς δβχορᾶρ εἴτι τυφαννοῦ ὃν. εἘ] 

ε.2) ᾧ αὶ φευσῆκον] εἰ3 δὶ νὶ ὁ φενδῆκον 
ὑμῶν ἰν, “μος δῆλαπ, οὐκοραι, και ἱωδὰ 

πὸ φευσῆκον ἦτο! κολ ἔϑωσαν., ᾷ »ε- 
ἣν ἔνομιος ἐκ ἐγόμου τυρανν!--: 

νομία., [ ἢ συμφέροντος ἔγε γεκα τῇ 
ΕΥΟΩΣ 9 μὴ ὶ δέλντε εκδλάζειν χρη παύε- 
ἀχύμας ἡ αῤχῦς,, ὃ ἀσκῶν αἰδραγαϑίαν 
᾿ἀκίν δέωον. Ὅμως αἰζιῦτε τ τ Φάνγὲ 

᾿ἀβχίν ζιαίως. ἡ Ἡ παύεῶ «ὃ ΣΡ ὑχς Ἰυπὸ 
ἀρινοῦ τὸ δεῖ, 4. Τῇ τε αὐτῇ; ΟΠ, 
ἀὐῇῆ ζημίᾳ (φὴ σὶ)ασουδάσατε, ἀἰξκιύσ λοι 

: κραϑύιδμον, δεῖ καὶ ὑμαξ αἰλγῆσειι δ}: τῇ. 

ὅκ 4)γρεῶτες ἐφ᾽ οἷς ̓ αδλξ ει ην Ὥ ἐπ 

Ι Ἀρ  γρρκῆρι ἔ χϑραν ϑ΄ κατὰ χεφϑέν-}} 

ζὶ μέπυ λίωυαίοις, ἡ αὐ ἢ ἐπμὼρήσαντο καὶ 
αὐτο ἱ ὑμαῖ, αἰδιγγούμδνοι ὑκδθ.. 4 αὶ 1. 

μη ) αἰθηγηπέτεροι ἢ τόφησιν, ὅτι ἐπεὶ ἤλ-- 
ριῷ οἱ μισυλζιμαῖόι ὑφ ὡδὶ Ῥαϑηγαίων, 

αὐτῶν υὐεξείση. ἃ μὴ αν ἀγγηπέγεροι ἐκ 

γῶν ἀιδτε ), να μὲ ΥΥ Ὁ ἀἰαίεϑηΐοι δοξητε,. 

κἀὶ δία φϑείρουσί' 
ἐᾷ αενδυτεῷκα 

ὅτως, ἐκένδι ἐπέῤγον 

πὰ αδήπδες, οἱ μὴ σὰν 

τις ἐχθροί " ὑμεῖς δὲ ὦ  ἀϑίωυμῶοι,μὸ μὲ 

τις (φηολ)δναὶ χωεὶς. αἰτίας ζυτίσιν, αἴφν, 
[ “ρερηδικηαδα φπυδαζοισῃν πολέ- 

πῃ τᾷ δ᾽ εὐναμηαρ." εἰφάχες τι οἰ ἘΡΗΙ 
79). ελαλεζώπρος ἤλωΝ ϑέλει 

 ἀμμωῤϑων. Ἐ᾽ Μὴ ξιω ὠρρφάσι νὰ]. 
«οἱ μυὴ πυδότερον ̓ἀφρυνϑθέντες, δὴ χόρηστιν-- 
τις 9. ἀδοκῆσε πρεύτερον ναὶ, ὄπημδῥοίσιν 
ἕως. ἀσοχέσωσιν" ὧν αὐπιζ' ἐϑύτες ὅῃ ἐμ 
σιυϑεζδιν οἱ [αἰδρικϑέντες, πικροὶ ̓ς ἡδικας 

Υ ἔσον. λέ 94. "ὺ παϑωσιν ὁ αὐκατ. 

ματα ὯΝ μώράίων αὐτίεξ. ὁ Καὶ 
ἜΟΝΤΝ ε͵τὶ τοῦ δοφθείροισιν, πο. 

ἠδ βυὶ ἔξω. ἐς γχη 1 ὁ ῶρ εἰδίχας δὲχ ̓ 

αὐρπλεηιοηϑ, δ᾽ χρφύγε, περ δαροῦ 
᾿καῤ δηγόνέρός ὅδ, θὲ υπὲ τὴς ἴσης ἐχβροῦ, 

πὸν δὲ ἐσὺ τῆς ἴσης ἐχθρὸν δείζεται, τὸν. 

᾿ 

βαϑε το. γὸ αὔϑυ αἰτίας αὐτοιὶ κολαΐσε-. ] μὴ τροπα ϑόντα ν εἰλλαὶ ασξν 

πι κ᾿ Οἱ δαφθύχοντες 1 οἱ δίαφυ;γόν--] γον. ἀδρκίαξ. ὡς αὐ εἰ ἔχε γὁ ὕφφοπα;- 
τι ἀϑμωεῆοι δ ὅθηξουλ 6, σαύτων τα ϑὼν, καὶ ὁ ἀβκιωόίδμος, χάλε 

λίωμαίων.. ΧΟ Ἐπιξουλξυσαίτων ΟἿ ἧ φρενκαζαρχομδψου ἀφυκίας, μ 
μπυλίῳαίων. κι Αὐκὸς [ὦ αὐπιὶ ϑόνπις. ,ρ... Τοῤ ἰδ τῆς ἴσοις 
ποιῆι ἡ ἀπόδεξις ὅτι εἰὐκράτισαι λές. μοίρας. δηλονθτις -.. σ᾽. Ῥενόμδι 
σβιοι δῆ αἰϑύῳ αἴων, κακῶς αἱ αὐτο εἰρ- ́. ὃς ἐγζύπαζα ἡῆ, γιώμι εἰς ἔννοι 
γάσαιντο,. Υ, “Μάλιαι δὲ} οἱ ἀφικοω- περ ὧν ἐμῴρλετεπεί44ν πο λεσβίῳν. . 

ἐτεν Μὴ μωυλαλριδέτες Ἴων δόντες εἰρ᾽ 
τί ἠφονίω πὸ ναὸ δὴ λόγῳν, δ σεὺρ, 
πν, “ζω, καὶ πίω ὁπό κα “μιηδι 
μιννμιογήσειτες παῤκινδεώου,ῆς 

φοπαϑύντος,, καὶ. δα τορβμλην γϑύσοτε εἰ ἐκράτησαν ἐδ. ἐγγρυ 
« 3} 



ἘΣ: ΞῈ »»» Εἰ Ὄ [εἸ {π-: ΠΝ [4] ̓ » -- σι ο σ: »--- 8. πὶ τ ππαὶ ο Ξ σι [2 
{{{ὸΞ ΡχῸ πχοσίτο ξ βαγίτοῦ δὲ σατε- 
χὶς (οοἰϊς ἱπῆσῃς φγχθεῖς ἐχεια- 
Ρίαπι» 4αϊίυς ἀοίοοτῖς ». ἐπὶ ἃ 

ἄν γοδίς πιοτέε πηυϊταπάππι. Ηος ἐ- 
ὦ Αἰυνᾶ πἰπι ἢ εορῃοιοτίητ, ἐνος ἀςροῦτα 

[ τρῇ ἰὸς. ρυρηαδί- Οὗγα ΠΊΠΠπ|5 ΟΠ νο[τῖς ἰρίοσιπι 

ι- εἰ, δοθέν: περῖς (Ὁ οἷς φαλην οὐπιὶ Βοίτίδιις ἀεςοῦ- 

᾿λ βαρ μελέα ταδίτῖς. σις ΟἸεοη. Ροίξ απεηΣ 

φαίη ῤησρϑοϊᾷ εκ ἰοάοτιιΒ ΕἸΤΟΥ Αἴ15  ίϊης,, αὶ τηδ- 

᾿ Ε: ξεγε- χιῃγὲ ἴῃ {προγοσε σοποίοπε οοπ τ 
τεδάϊχοατ ἢς Μιυ]εηαὶ πεσαζοη- 
τὰν. ρτοςεῖπεν ατχας 101 πυϊιίπλο- 

; 
ἫΝ 
δι, 
᾿ 

: ἀϊ νεῦρα Ββαδυῖτ. Ν εο)ινν ε {Πος 

᾿ ἐροὸ {ι ἀς Μιτγ]οπαῖς ἱτούατη δά 
ῆς ςορἤ]ατὰ γετα!οσαητ ασοιαηάος 
Ἶ ΡῬιιζο» ποάιις ᾽ς Ιατάαηπάο5 αι 
Ε ὺς πιαχί πεῖς ἀς τορι ἐαρίας σομία}- 
Ὥ ταῦ! νοῖαητ. δτατυόσας ἀπο ργαοι- 
ἊΣ ΡῬαὸ σσπεγατία οὔϊς ὦ θοπς ξοπία- 
ἔ Ἰεμι άπ, σεἰεγίτατοτι ὃς ἰγαηγαο- 
δ Ἠος εἰμ ἀ- " πο  ΡΩ͂ δεὶ ὶ δύο. ἑϑριάν" τῦῖη ̓ Αἰτογαπι τηζοϊτὸ" ΠΟΣῚ ἀπγαῦ; 
δά εῆς (οἹοι,ΠΠυά αἰτεγιπη τεπηοῦς ἀς ρατΠη σοὨ ἢ - 

᾿εὺπὶ ἱπιρέγίεια ὃς ἀςγατέ, Ἐξ αυἱ τέραβπατ 4υΐῃ τὸς 
᾿ταϑμάς ας ἐτρε νεοὶς ἀοεόαπταγ» ἀαξ ἀπλοη5 οἱ, 
᾿ἀκερριάοανα. δαῖ ρυζαῖ πα ΔΙ μά ἱπτογοῆς, Α- 
Ἐς τῆεη5 σαϊδέπη » ἥσιο 4}10 πιοάο 

σεπίοι Ποῦ ρος νεβαταγα» φαα  α- 
πν τ τεΠΌ ΠΠΠ ογατίοης ρατοβαῃτττα διι- 
δον τὸπι ἱπτογοῆς ρατατ, ἢ νο]οης αἱ! - 
--: - : 5 ι “Ρ 
ἧ ΤΈΡΕΝ φαΐϊά ταγρο βογπαάογς, δε" υ!άξ 
Ἰιηυαπι θείεοκε ἀς 60 {5 ροῆϊ ἀΐςεζε ποῃ δε ίτγα- 
ΠΝ εὅ- ταῦ [εξ οος5 4 οχ ἀπογίο ἀἰδειιγί 
ἀτα ΚΣ κ μα, ὃς 4αἹ ἁὐιάϊτασι (ππτ, ἀοτογγογο,ργο- 
᾿ιγυΐαπι. γρεσε,α: δὲ ΟΡ Πυπαπάο, Ν᾽ εγὰ πὶ} οὐ ϊοῦΓ 
εν ἡνάφ νας ἢπαϊ {ππὸ 4αΐ “ εοπιγαάσοητίθιις 
.» “6 ὉΥΖ116- ΣΕ Διὶ : : ᾿αρλμρηννθαθμνν Ῥεαϊυάίοίατη ΑἸίαμο 4 ξογγαρτεὶα 

᾿μόπε εά ἐμ μα «ἷν Ορροηπης, ΝΔτα ἢ ἱπηροητῖα οὔ] - 
με [βδευπέη {με σογοταῦ » σαῖς (ςητοητία ἰῃ ϑεπαῖα 
᾿ατρν αη {μὲ ἔασον ἜΠΗ Ε Σ Σ 
ὴι ῥμεμε ῥγμά»». ἩΟΊ ΨΊΟΙ Τοῦ, ΡΥῸ ἱπῃρετγίτίογε ντίῃ. 
γα εἀῤῬαιῆρε εὐἰδ ̓5;) ΠΌῸ ῬΓῸ ἰη πούς» ἀπε άογοι: 

υβνρ ἐἰοιρεγ, ομὶς ξξα νεγὸ πα υΠἘεία »1ἀοπ1» Πὰς 
πιξ ᾳιοά ς- ΠΟ" 

τ Δ τ ρίῃς (ςητεητία νἱοῖς  {πἰρούλιις τ: 

Ὧν. 

ΒΕ ΤΕᾺΚΤΙΝ 5, 2οἱ 

ἱμονοιῶτες. κολάσαοιτέ δὲ ἀξίως πουτοὺς πε, «. 
χαὶ “οἷς ἄλλοις ξυμλιαΐχοις ἡρδαδήγμα ἃ 
σαφὲς καταφήσοιτε » ὃε αὐ ἀφιςῆτα;, 9α- 

ναίτῳ ζυμαιωσόμνϑμον. τόδε γ,)» ζωὼ γναῦσιν, « 
“ἥοσον ς Μ πολεμίων ἀμελησόμτες » τοῖς ἃ 

ὑμετέροις αὐτῶν μαυχεῖοδε ξυμμαλρις. - 

Τοιαῦτα μϑὲ ὃ Κλέων εἶπε. μ᾽ δὴ αὐτὸ ἡ 
Αιόδοτος ὃ Εὐχρατοις ( δριὰῆ χαὶ ἐν τῇ 

ἐπσοοτέροι ἐκκλοισία, αἰτέλεγε μαίλιςα. 
Β μὴ Ὥποκτᾷναι μιτυλξευαιοις ) πϑρελ-- 

θῶν χαὶ τότε, ἔλεγετοιαδε, ΟὟ Ὑ' Ε τοῖς 

παρολώϊζας τίω Ὁ. ογνωμιζων αὖϑις αὐθὲ ἁ 
ψμιτυλζωναμων αἰτίαίκα!,, οὔτε τοιὶ μεμ.-- « 
Φουϑμοες με)! πολλάκις αὐξὶ “δμ μεγίςων ι- 

βουλϑύεοϊ,, ἐπειναί. γομἐζὼ "ὃ δύο (αὶ ὃ 

Θγαντιώτατὰ δὐξουλίᾳ, ἐ(), ταίγος τε χαὶ ἐ 
᾿ὀργάω. ὧν Ὁ ψϑὲ, (Τ᾿ αἰοίας φιλᾷ γίγγεοϊ, ἐ 

ἀὐμμλννο ὑπωιλφοίαρ ἐοβ αλϑονὼδ. 
ἡψώμωυς. ἕ τοιῴ τε λόγϑες ὅςτίς ᾿δἰοαμά- 

Ὁ χεται μὴ διδασκώλοις “" “ὡραγμάτων « 
γίγνεοϑαι, ἢ ὠξεωεηὸς ὅδιν,᾿ ἡ ἰδίᾳ πὶ αὐὖ- 
πῶ ' Αἱ ῳφέρᾳ. ἀξεωενός μϑὺ, ἢ εἰ ἄλλῳ « 
σιγὶ ἡγεῖται ᾿ αὐξὶ τῷ μέλλοντος δοιναπὸν « 

δῇ καἱ μὴ ἐμφανθς φοαίσαρ" δ Δ. 4 φέρᾳ - 
“γ᾽ ἀντῳῖ, εἰ βουλόυϑμὸς τί αὐδ, δον πεῖσαι, 

" δ) νϑὺ εἰπεῖν οὐκ αὐ ἡγεῖται «ἰδὲ “ο( μὴ « 

καλοί διύαοϑαι, δ) δὲ οἱ φΞξαλών, ἐκ- « 
“λῆξαι αὐ ἡδις πε αὐτεροιεῦτας χα] “ἐς « 

οἰκουσονϑροις, ὃ γαλέπωταποι δὲ χαὶ (ὦ « 
Ὀ ὄχι χρήμασι πσϑοσκαντη)ϑοϑιεῦτες  Ἐί- ο ταν, γ. 

᾽ Ἀν. 9 ᾿ ᾿ 
δήξί τίνα. εἰ μδὺ γὼ ἀμαβιαν καϊητιαίγῃο, εἰ ξὶν 

ὁ μὴ πείσας, ἀξιωετώτερος αὐ δόξας ἐ{)}} « 
εἰδικώτερος, " ὠπεχωρᾳ"" ἀδικίας σγ᾽ ὅχτ- ς 

᾽ Ἵ τε ! 

Φερονδμὴς, πείστις τε, ἡ ὑποτῆος γίγνεται, ἃ 

ἢ Ὃ »" 

ἃ ΒωυΜ πολϑμίων πὸ ἑξῆς, ἥοσον πο- 
λεμήσέτε, αὐ τὶ τῇ, οὐ δὲ ἧσσον. Οἰμκήρος. Η 

λίγον οἱ πα] δὰ ἐοικότα γείνατο Τυδειΐ, 
᾿Ὑ2 δὲ, ἰωῶ γνωῖσιν,, οἱ σύμμαχοι δηλὸνξσι. 
β οὔπ ζκὶ φον ϑέντας Ἷ εἰς «μέσον 3έν- 

σας τίω δευτέραν δῴσεψιν. «σοὺς τὸ, Καὶ 
ϑιωμάζοιδν δἈ) φερβέντων αὖϑις, καὶ ἃ 
«ξῆς. Διοδότου δημηγορία αὕτη υὑσὶρ μι-- 
-συλίωαίων." Τςέον δὲδτι ὁ δὲ Κλέων τὸ 
᾿δἴκαιον αρῤξαλλεται, ἔτος δὲ ὁ Διόδοτος 

συμ ἔρον χαὶ σκόπει τὸ ῶὶ συγίροένέως 
᾿Ἔ3ος, γαίρογτος ἀεὶ ταῖς αὐτιπιζλοὶς δὴ-- 
᾿Μμήγροίαις. γ Νομάζω δὲ δύο Ἰοὺ τὲ» 
Αἱ βέζαιον ἡμῖν οὐδὲν καϑερήξει,, ὧν αὐ 

δόξῃ πέρ. δ' Μετὰ ἀπαιδευσίας ἀ- 
πειρίαξ. ε Καὶ βεαχύτηπο α ϑενείας, 
ζ Τοιζπὶ λόχοις 1 τϑῆς τὸ, Ἐϊωϑάτε 
ϑεαταὶ μδῥ δ  λόχρν γίνεῶχ, καὶ τὰ υἰξῆς. 

ἢ Διαμάχάται 1 ὀνανποότω. ΦΗ 
ἰδία Ἴ τουτέςι, δὶ τὸ ἴδγόν ὕ, κέρδος σκο: 
πεῖν, ᾧ συμφέρον. 1 Διαφέρει! Ἰὠφελ, 
κ᾿ Ἑῤάλλῳ] ἐλ λόγο» δηλονότι: λα Πε- 
οὐ τῷ μέλλοντος τὸ ὑἱξ ἧς, αἰοὶ “ὰ μιζ»λονῶς 

ᾧ ἁἀφανξς δωυατόν ὅδι φροέσωη. μὰ Δια- 
φέρει δι᾽ ἀντᾷϊ Ἰλυσιτελῦ. ν Εὖ μδὺ εἰς 
ἡεῖν πὸ ὑξὴς.» 8) μὲ ἐκ αἱ ἡγατω αοὶ 
κακοῦ εἰπεῖν δειύαοϑα!. ὅτω σιωτακϊέον, 
τὸ αδὺτἶοὶ τὸ κακοῦ διωίαοϑαι λέγᾳν κα-- 

λυδριόχ ἡγεῖται "(ἤγρωω ΤᾺξ φρονηΐδὰ πθὶ 

Ὀύγου ποι ατοι)ήγεῖται δὲ μῶλον ἐκεῖνο ζῇ 
καλὸν,τὸ δαδαλόντα ἃ ἀπετόσαντα γῶν-: Ὁ 

πλῆξαι Ὁιξ ἀκουσοιϑμοις: δ᾽ δὴ καὶ δία φέ-Ὁ 

ρεὶ τα ὅτω λέγοντι. κέρδοις γὺ ἕνεκά τὸ πιδ 
τον εἰδὸς τῷ λόγου μετα χἀφίζετωι. ξ Χα- 
λεπώτατοι 1 οἶος τὸ, αὐτοὶ δὲ ἐκ τὸ δῦ εἰ. 
πεῖν, τὸ παϑεῖν 80 αὐπλήψοντωι. ο Ἐπί- 
δὲξίν Ὥνα 1 συμβουλίαν. φιλυπμίαν. 
1 ΑἈμαϑίαν] καὶ οὐ χρύματα δηλονότι; 
ῥ Ἅπεγχώρει } Τὰ δηκοφηρίου, δηλονότι, 

δ᾽ Αδικίας οἱ᾽ ὅηπφεροιϑύης Ἰαδίκως κα- 
τηχορών, τ΄ Ὑπρῖῆος ] δ πϑηϊ χρή“ 
μασι λέγφνο τ ἷ 

φν 
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Δ ν" νὰ, ΤΕΥ ΤΣ. 

“ΗΝ ΟΥΕΟ ΙΕ ΗΞΞῚ 
᾿»“κὴ μὴ τῦχωνν, Κα ἀξιωυεσίας, χαὴ ἄδικος. Δ ἄπεποι νἱοϊοπἰυξι δα δεῖ ηδ 

» ἧπε πόλις σέκ ὠφελῴται " Ὁ τῳ τοιῷδε. 

»ν φοξῳ ὙῈ Θὀἰποςερεῖτοι “δι ξυμιξούλων 
"Δ χὰ πλῴς αὐ ὀρθοῖτο ἀδοαποις λέγήν 

ν ἔχουσει ζ ὶ Οιούτοις “Μ᾽ πολιτῶν. ᾿ ἐλά- 

᾿ χιφα γὰ» αἱ πειοϑείησορ αμδρτόμάν. γοὴ 

" δὲ (ὃ) »ϑὺ ὠγαϑὸν πολίτζων, μυὴ ὀκφο- 

» βοιῶτα “ἢ αἰπερφιωῶτας,, δλλ᾽ Θἰπὸ τοῦ 

ἴσου φαϊνεοϑαι ἀμείνον λέγοντα. τίω δὲ 

» σώφρονα πόλι, τα τε πλέςα 6) ἐπ λϑύοντι 

ἱπιἀπισογοηταγ, Ροσγο ἀοθοε ὃς οἰμ5 
δοῃις μοῦ ΔΙ Ύγεῦδ α]ος ἃ ςοη- ονῥά, Εχ ΜῊΝ 
τγαάοοη 40; (4 ἢ οΧ Ρατ] ἰοςο ἀς- »εἰ, Εχ αψιαβδϊι-., 
ταοηῇγαύς (δ πο Ποχα ἀἰσογε: ἃς δς- 1.) ἐδ, ἀξία, 

(οἰὰτι ἱπηρογίτιις. ΕΧ πιὸ οτἱᾷ τοῖς α σοπ(ϊιοτι δας ο 
ῬΟΒ] τα ἀειγίπιοητο αβηοίτιν,, " ἀς- ἐδ πν Ρεορτοῦ ἠδ 
δοϊομτίθα ᾿ἰϑῆος τἰπχοσοα! σοη- 
{υἰτξε : φυλῇ ππ οἱ τιι5 οἰτχ οα ἀροῦο: ἐὰ ἀρι Ἶ 
τοῦ ἢ ταΐος οἷμπιος πὰ] ἔχουίτατο ἀϊ- 9.5. ἀν Ρε Βαδος- 

τηνι «ἰεἰζιτὰ τὰς. 
Ῥεαοϊασέαας οἵ 
οὰ ἀροζοζως ἢ ταὶ. 

τοῦ, πηηϊηλὸ οηΐηι 
σεηάϊ ργαάϊτος παδογοῖ, αιιὸκ [τὰ κὰ ρεροάπάιιπι [δὰ 
τυϊἰ πχὰ τι δά ροσολῃ ἀιιπη βου Ροϊἐγοπταῦ » μωᾷς 

εἰοχαεπα γεῖσς 

Απὸ τῷ ἰσου,«ἀς 

Ἰ 

ὀπίμε ἅμ 4πρ 
τς Πγούαζα οἰ ἶτας Δ ]10 οΕ τ ΠΌΤΔΟ γραῦν» β οννεντινεῖς ͵ ' . ᾿ 33 

"μὴ ασεϑοίδεναι τίμιε, ὄρλια μι, ἔλασ- Β ας χξῆροῦε οὶ ρτς οατοτῖς φὰς κα μέρεονρα θέας 
» δοοιοῦ τὴς αὐ αργύσης" ἔ καὶ ζ μῆτυ- 

᾿ χόντα γνώμης, οὐχ ὅπως ζημιοιοῦ, δ λὰ 

»μηδὺ ἀτιμαζῴν. οὕτω γδρ,δ, τε" κατορ- 
» ον ἥχιςει αὐ δχὲ Φ ὄτι μειζ ὄνων ἀξιούαϊ, 

τ πρέγομαν τῷ αειησρνλιν: 
᾿ δ, τε΄ μη ἔχττυχων, ἐρέροιτο τῶ] 

» φιζόμϑμος τί, χρὴ αὐτὸς πσδοσοιγεοϑᾶι δ 

» πλῆθος. ὧν ἡμεῖς τάναντία, δραῖνϑυ,, χαὶ 

» ασδεσέτι, ζῶ Ἧις χαὶ κἰ πσοτῦ]θῦνται κέρδοες 

αὐτῷ χα- 

σοί ποτῖς » [ς᾽ πος Ποποζοτα 
4αςπὶ ||. μαθοῖ ἐπι πηϊπιοῦς τἴτοη. γὴν ργεγεν αἰνος ἐς 
οατπ «απ φοηίμ]εημἄο ἱηξοτίοσ “’, "6 “ οχαράο, 

ολάξτατίοπο ργάταπι βιοϊξἀο, φοπι- στὰς, Κων ΟἸπᾺ 
δ τΩ4 » | αἴπατς Πδὲ πνυϊτιά πε. Θαογτην πρῖκύ' ΜΩΣ, τέ » »ϑὺ ἕνεκα. (αὶ βέλτίςα. σγ᾽ δος λέγήν, α ἰπξ. ας τοῦτα πιαπὶξς 

» φϑονησόρμτες τὴς οὐ βεζξαίου δοκήσεως Τὴ 
» χερδῶν, τίω φανεῤοὶν ὠφέληαν τὴς πὸ- 

» λέως ἀφαιοφυμεθου. καϑέςφηχε δὲ τἀγοι τὼ, 

᾿ ὐπὸ τῇ δέος λεούνϑμα (μηδὲν αὐυποτῇό-- 

» τερᾳ ἐἢ ΔΜ ἋἝκακδιυ ὥςτε δεῖν ὁμοίως τὸν τε 
»"ῷᾳ δινόταται βουλόυδμον πείσει ν ὠπατῃ 

» λσξοσοείγεοϑαι Ὁ πλῆϑοςμὸ (δ τὰ ἀμεήω 
» λέγοντα, ψευσούνϑμον, πιτον “ϑρέαϊ, μώ- 
»» γζωυ τε πόλιν «αὶ “(δ ΐξδοίας 8) ποιῇ- 

» στ! ον πῷ παϑηφανοίς , μὴ ἐξαπατή- 

» σύμτα, ἀδοωΐατον. ὁ γὺ διδοὺς φανερως τὶ 

»» οἰγοιϑὺν,αὔϑο πογῇ ὅδεται ᾿ἀφαγωύς πτη σιλέον 
ε; ξ ᾿ ᾿ ι ᾿ ! ἌΝ Σὰ δ 

» ἕξάν. 20) δὲ ασδϑς τὰ μέγιςα χα οἡ τῷ 

» ποιῶδε ἀξιοιοῦτι, ἡ μιᾶς πϑρεμ τέρω  ξϑ- 

» γοοῦ ας λέγαν ὑμδμ' "δ ὀλίγου σχϑ-- 

“" ποιούτων, ἄλλως τε χαὶ καἰ πσ'ϑύϑυγον πίω ο 

» παραίνεσιν ἔχονζᾳς τσοὸς αἰδύϑυγον “τω 
«ΟἸΣ,  ν, Φ5.4. Ὑ 1 Σςς Ὗ 4}. ἀ ΕΙΣ ΡΕΙ,»ϑΕ 

δυμέτερφν ἀἰκροασιν: Εἰ ἡ ον τε σι εισος Χο ὁ 

πος εδιγαγία ἀσί πη Π5: ΠΟ Ὡἱᾷ Πα ᾿ἴδατο βειυσάναδ,, 
ἀς σοτγαρτίοης {ηρεξξι ὅτ.» τά ἐρμτακωνά σβ δίας 
ορτϊηχὸ ἀἰςαῦ, ταπχθη ἐπα 41 ̓ α οτὶ νἱῖο νετθογά 
ἠοἠ ἃ ἐχρίογαι!» ἐχριογαζᾷ οἰμίεα: οὐΐτα, εξ ΑΡοττῴο, 
εἰς νεται τοριιάήλιητις, ΤΟ ἀνεν ρρόρεεῦ ουτίοία, 
διά οἴ θοπα, ὁ {ξατίτα ἐμτ αὐνάτιι.- 15 Πιρρὶς 
ταῦ» ἤθη πλίημς {π]ρεέλα οἵο ψαὰ τα 
τηλϊα:αἄθο νε οροχίοαῦ, ΠΠΜΉΟΥ ὃς ζ ηδ 
411 ορττηα δὲ 48} ρεῆπμηα εἰαἰτατὶ Δ8 πιογογὶ 

γοάάοτςο ΔῈ ολτηις ΠΟ ΠΠ1 ποτ» πε ρμῶτεν σεῖῖ 

εἷϑ. ΝΔΩῚ ἢ ἰν αὶ ρεγιλῆτ, ὃς ἰς ἃυι ἐεας ρτοίρίσονει 

εἰπιας» 4υὰπι γος 4] οΣ ΡΡΟρΙΠ4.Σωφρογέσερον, ΞΔρίοῃείυς. θεὶ Ρεαιἀοητήιι», θγ βαελνα βὰ Π σωφρονγαῦμδυ, ϑαγυπννσ,. ΠῚ, 

ΠΧ ΑΥΤΟΝ 
φιοηνησα γον γαθ' 

Κα ρανερν »ΐω βο τὶ 
ξαϊοπα} !]ο ἀοάσοογε . πάη πι {ὰρ- γεβενξ γείναφιδάο.ς 
ΡΙἰοϊονΡτγοίς αι τα ομὶπι ὃς 15 σαῖι5 Ὁ, ΣῊ τ ζῶν 
(εητέτία ρύόθατα οἰϊναυαηγηαι αἰ πηΐ τ Ἦν 
δὰ φγατιδτη» δὲ ΔΠτοΥ ἃς [δητῖτ» αιμὸ σοεταρτοῖα ΑΒ 
Ῥίας ποηοτς σοῃίςφαδταΐ» ἰσαμο- ΧΩ πὰ ἀπαϊαϊο. Σ 
τ: δὲ ἰς οὐδ 1εητεητία ἱταργοθα- δ βλ λι ἅ 
ταν Φαιαπηπλἰπιατι ζο ΟΠ ίοοτν οἰ ίοιθαπι οἰεήεαςις 

τἰταρμά πος οὗ ἰη 
ςοττὰπὶ αἰοχη ἄς, 

γο Πτατὸπι αάὶ 

ἀ “Οὐαπὶ γοξεὰ ἃ ᾽ 

ἸΒΕῚ 
ΟΡ, 

ε ϑοϊάφιις εἰαίτα: 

ἴοποδ» 
εἰπιπιοάι οἵ ἀδὶ 
4 βοηιο ἀρετὰς 

οἰοηνοηίρι ᾿ ἧς ἰά εἰᾶ ᾿ποχϊξιςοῦς “Ὁ ὑδρίαίοδεις 
ΟΦ ει πτατίου 

γε Βαἰηλιογο ἄθρους πο 8, ὃ 411] ΟΧ νεῆτα, (ἐμ οβεφη, 
Βοοίοςο ἄς γεθιις {πῃγτη!5 τἄϊτά ας ἐφ έόση ἐσποέρετε, 
πηοπητὶ ἀϊς 5. ἸΟσίας ργοίρίςοῦς 
αλῃι νο8, 4υΐ ΟΧ ΡΓΟρίῃ 410 οὖ ἢ- βνκάγονος βινὺ. Ος, 
ἀογατίς: ]υιῦ ρυσίογτ τη μο5 χατίοη ὁ 4. ὥλενν ἐαμαιρι-, 

2 ̓πίοριο» (518, πιπὲ 
εἰ, χεερεῖνα μ4ἰες “- 

ἐς [ἔα 1. 

»Ὡ 

« Καὶ μὴ τυχὼν 1 Ὧδ σκυποῦ δηλονότι. 
β τντἕο φἰδε]αρόγμαπ δηλονόπ, 
Ύ Φόξζω γ 7ὸν τῷ ζὶ δωναρϑῥοις φ συμε-- 

χλϑύειν, μὴ Ὀλμᾷν λέγᾳν, ὡς δόξαν 59} 
χρήμασι ἀηψοιδμοιξ. δ Καὶ πλέϊς᾽ ἃ 
ὀρθοῖτο  διοικοῖτο καὶ θυ δρομοίη κἡὶ ἡόλις. 
ὁ Ἑλάώχιοα )2] αὐτὶ τ νδὲ ἐλάχιςει.τὸ ἐ- 
Ξῇῆς, χρὴ φαίνεσθαι μὴ ὀκφόζοωῦτα, ἀν᾽ (ε΄ Ταὶ αἰδινοίαξ] αἰδίεργίας, “7. Α-᾿ 

φαγώς πὸ] κατα ἔνα ἔϑπον. ξ΄ Χρὴ δὲ ὐπὸ τ ἴσου ἄμεινον λέγοντα, ζ΄ Καὶ 

πὲν μὴ τὺ χόγτὰ Ἰτὸν μυὴ αβίσω σημιζῳ λον 
ᾳ. ἢ Καπρϑῶν 7 φύση τὸ οἱ αὐ ϑρωποὶ 

οὐ παύονται ἀὲ Τῇ ὀρέξει ἐ πεχἸενδιδμᾳι, 

Ὁ Παρ γωμίω πίω ἑαυτᾶ,, «Νὴ 
δγυτοχὸν ὀρϑῇς βόῥυλῆς. κ Τὰ δὲνγό- 
τὰ} ὦ ψευδῆ, καὶ ἀδικα. λ ΤΙρο- 
ὀτάγιαϑαι Ἶ πτδιινολολεῖν καὶ ἀπα]ᾷν. 

τὸς Ὁ μέγιεαι τὸ ὑξῇς, χονὶ ὃ ἐμαὶ Ὡρὸς 
Ὁ μόγις, ὁ γοραῦτας - φξραιτέρω λέγαν 

ὑμδὶ ΔῊ δ. ἐλίλου σκοποιώτων. τὸ δὲ, ὁ ἐν 
πιμτιῷδε ἀξ οιῶα, αὐτὶ τῇ, ἃ ἐν Οἷς Ὁ 
ος ἐλ ἀἰξιώμαφι καὶ 55}: ᾿ 
᾿Ουτία ῖς ὑπυτήλίοιοι. ὃ Καὶ ὧτι 
Ὁ ᾧδε]ὸν τῇ Ὁ αύτι ὑποψία. π' 
γοοισας Ἰσκελ ουϑμοιί, δὶ Τὰ 
γϑυ σκοποιιύτω» 2) ἀσκέηηως 

- 

να 
ἐγόγτω 



ΤΥ ΡΥ ΤΥ Ή ΨΨΥΨΥ ΨΥ  ΡΎΣτ.- 

ΕΎΒΕΚΙΤΕΝΤ τν 5. 20. 
Ά ὕχκαωδρος ὁμοίως ἐξχαπήοντο," σωφρς: « 

γέφεξον αἢ ἐχρίνετε" νιωῦ δὲ ασοὶξ ὀργά κι" 
ἦνα τύχηπε ἔσῃ ὅτε σφαλέντες, τία᾽ τῷ “ 
ὑπεϊσελυτοξ μεέαν γνωώμιζευν ζυμμιοῦτε; χαὴ οὐ “ 

᾿ Ὡ υἱμετέρας αὐτῶν εἰ πολλαὶ οὖσαι ξεωυε-. “ 
Ση ρτον. ἐγὼ δὲ χϑρῆλϑον " οὔτε ἁἠπερεῖν “ 

; ᾿ πὐξὶ ἀμιτυλζωυα ὼν͵ οὔτε κα τηχϑρήσων ἐ γὸ Ὗ 
τ ς΄ ἤβείπογε ποθὶς ξειταπήςη εἴ, ἢ ἃ- κῖϑε τῆς ὠκείνων ἀδικίας ἡμῶν ὁ ἄγων, εἰ “ 

τ τ πομπὴν ἐδ ἀὐννήνονη σωφρφονούυδμ, ᾿Σλὰ οὐδὲ τῆς ἡμετέρας “ ᾿ ὁ οἷ5,ῆ ποςεηῖς ἘΔ. ορύτ ωυοὶ ) ; “ἢ 
ἐλνβ οῖο, ἰδδιρ σις ἐρι ᾿ δδου τ ζῶ τεγὸ κε βθα ἐτωνς δνὸ ἐᾷ ̓ 
Ῥδεβο:ποα; ἤσαα νεηΐδ ἀϊρηος, ἠά- Β κοιοῦζᾷς ἀδθυ,οὐ Δ [οὐ τῦτο χαὶ ἰστοκ ναι“ 
εἰγεῦ μὰ ἐκ κκ αν οΟπἰτοχῖς [48 κελδύσω, εἰ μὴ ξυμφέρον' ἑεὔτε χαὰὶ ἔχον- “ 
οἰπτατὶ σοπἄαςοῦς: φαΐρρο ακπ ΠΑ ἘΣ Κ0 Ἀνι «ὃ, ἀἰδατο ας ἔκ ες, δα ἐς Ευβμρκύν, εξ τέμιμεθς. 70» Φα νοιτο. νομίζω. δὲ πὶ τῷ μέλλον- τ΄ αλπὴ 4ὲ ργαίεπεί σοπίπἤτατς. Αὐ- ταν τὶ ᾿ ἌΡ. 

2 Ουοὰ Οἴεου 4 “μος πο Οἴθοη ργαοίραὲ αἰ-ὀ τὸς ἡμιόις μάλλον βουλδϑεοϑαι ἢ αὖ κπσγογ-- ὃ 

᾿ ῥευίιλίας εἰς , α'φαὸ πγαϊταγοητατ, 
Ριοξεονος πιο οξϊις ἐπι ἰ σατετίς, 
Ναας, Πφυπηάο ἀο( ταί (ρε «ἢ, 
γᾶ ροεγπαίοτῖς (επτοητ σι ΠῚ ἱγὰ- 
οὔάϊα ρἰςδεἰεῖς», ποη νεἰξγαϑ ἱρίοσᾶ, 

οὐ ὅαϊ ἔγεφαεητζος νπὰ ροςοαίξῖς, Εσο 
οὐ ἀπεόπεσις οδιγαάίξειτας ργὸ Μι- 

τ ἀγ] παῖς ργοςςϊ!, ποήπε ἀιτέρίαπη 
τ πος τυγας Ποῖ ἐπῖπὶ ἀς ΠΠοσατα 

Ὁ ΩΝ εἰταγνντις ἔογς δά σομἰ Φά85 ἰῃ ρὸ τος ἡ τῦτο ὃ μάλιςα Καὶ λέων ἰουξάζεται ἐς 5 τἀ , Ππεγᾶ γοθ ΠΟ πς5, ραπατη ρύοροη κὶ ι "κου δἰ πος ἈΝ ὁ Ἐροάεεοπυοά τ ὙΡΈ ΒΒ ῬΊΌΡΦ Ἴϑ λοιπὸν ξυμιῷερον ἐσεάϑει “ χυδϑς τὸ ἡσ--- “ ἴπ δ ὰὰν γ- Πιοῖτό, ἢ ἐρῸ εὐοπιγαγίο ᾿ΏΓΟΓΡΓο- Ξ ἰκθρῖ ιν Ἶ σον ἰφίςαοϑαι,' ϑαίνατον ζημίαν' κασοοϑεῖσι, « 53, πος 
χαὴ αὐτὲς αὐἰξὶ τῷ ἐς Ὁ μέλλον καλεῖς ἔχον- τ ἐνλῳ 
πος ἀγτιουραζονϑμος, ταγᾶντία, γίεγγωσκω" « 

Οχαὶ οὔκ ἀξιώ ὑμαξ ἢ τῷ βλώρεπεῖ τῷ ἐκεί: 
γου λόγου Ὁ γδήσιμον τῷ ἐμοῦ ἰπώσα- « 
εϑα!. δικαηότεφος γὸ ὧν ἀμ δὲ λόγος ασοὶς - 
τίωω νεεῦ υμετερφὶν ὀργά ἐς ἱετυλζνα)οες; « 

τάχα. αὐ ̓ ὁχιασάταχτο." ἡμεῖς δὲ οὐ δίκα. « 

ζόμεθα ωρὸς ἀὐδριὶ " ὥςτε “δ διχαίων ἐ 
δὲν, δλλαὶ βούλδυάμεϑα, ἱδὲ αὐτῶν, ὅχὼς 
᾿χρησίκφς ἕξουσιν. "ον ὃν ταῖς πόλεσι" πολ- «- 

λωΐ ϑανατου" ζημία, πρόκειται,“ χαὶ ΟΥ̓Χ « Ὑ5΄ ζυμίδι 
ἰσων τῷδε δλλ᾽ ἐλὰκοσύνων αχαρτημοίτων « ΤῈ 

Ὁ όμως δὲ τῇ ἀπίδι ἐπδιούνϑμοι" κινδγευεῦ-: ςὌ 
σι, ταὶ οὐδείς πτω κουταγγοῖς ἑαυτῷ μη πε- ὦ. 

εκέσεωϊ, τω Ἐχιξουλεύματι, ὅλϑεν ἐς ὃς 

με ἜΗΝ βὲν “δ ξογ,ας τά ο]τις Αἰ ἸτοΓ ἕξι εἷϊε σαία-. 
με Ἡμον ας ἰδῶ Οὐχί ἐρίτατ πε ρτα {πίπς αά 
τ΄ Ἐϊι5 ἐπίπα ογ-- ρογίπδάςη ἀ ἀρροῆτα ογατίοῃς;, ν- 
ἐὰν μευνσὶ τ ίτατεπι πηοα τείριιατίς. ΝΑ πὴ Ἐς 
ἢταπι π᾿ ΜΙεγίς- ΟΥΑτΙΟ “ απ) ἢἤτ αά {αΠπἸτία ταῦ γτο- 
τιος ἰγάτα, [ἐά ε6, ρο Ποτογήταη ἀριά νοϊγλτη ας 
δ ρερονα γκο Ὡς η ΜΙ Ἰεπαος ̓ γὰπὰ οἰ, ργα- 
χραρ εοπεπράπεα ῬΟῊ ἀογοῖ: ν ΕΓ πὸ ΠΌΠΟ θη ἀΠςε- 
πε γα θοβτα., Θ᾽ ργλγγγεῖς πος ἱπἀἸ οἷο σαπὶ 1115, νε ἀς 

,ΏΟ ἃ ἘΝ, : Ν 
ἜΑ, ὦν ψ- “{4- ἴατο 4ιατῖ οβογτεαῖ, [τἀ ἀς εἰ ἀς]1- 
[γος βοσεαῆς ἐσ βογαπταδ, φαςπηάπηοάιιπ πος 
᾿κεῖ μους ξατυσ ἢ νος, ΕΠ φυ!4ς πτα]εῖς 

τ 131 ΟἸπἰτατίθας σομηξίτατα πιοῖς ρα- 
Ὡδ ποῦ πιοάὸ διπιηςειησά! ογἰπιὶ 
εἴδυς,Γε4 οεῖλπι πα που δ ιβ:τατηθη 

. Τρε(ο]τείτατι Ἠοπχίπ ες» ρεγ σα πὶ 
αἀοιποπεησς νη Π0ΔΠπ| δά δος αΪ!- 
45 ἀσσεῆτε ααϊ ορίπαγοταῦ ποαπα 
αμᾷ ̓ πῇάϊας ΠΟ Ὶ (ποςοΠιγας. τ χυά: 

ὃ εἰαίτας νη υδπὶ ποι 1460 ἀςξςοίς ἀρῶν ᾿ Ἔν κα, ὰ 
"---.. Φοτγεάοτζος [ς πιαίογ Πάθογε αιιὰπη δάνον. πόλις τε ἄφιςαι υϑρη ἄς πω, ἡόσω ἐν ἀκ ος Βαθεθας ἀρραγαζιπι., νεῖ {ππ|ρ τῇ δοχκήσή ἔγρυσα Ὑ ποτδασκϑυζεὺ "ἢ οἰκείαν, «. Ξ ἢ οἰαιὶᾳ 

Ἐν ᾿ ἷ Ν ες: ς ἤαλλων ξὸμ 

ΣΝ ἐ: μαχίᾳ 

ἀ ̓ Ξωφρθγέξερον «ἢ νεμμιρε 1 μετὰ ὑ- 

"Σ φρόγήσεως ἰώ αὐ ἡ κρίσις καὶ ὑμετέ- 

τ ἐν Οὔτε αὐτερών τῳ Κλέων, δη-᾿ 

ΕΤ ἦ;" Ὑ Αγλὰ “δὲ τῆς ἡ μὰτέρας 
ἀῥῥουλίας ἐσβολὴ τὰ συρίφέρονῶς, καὶ 

φευκατασκϑυ καὶ ἰδ ρϑαναιρῶν πα λυ-- 

“ποαῦτα τίωὐ ὑσόϑεσιν. “δ Πρὸς πὸ 

ὅἴοτον ἀφίσαϑαι Ἰτοιὶ πόλεις. ε Θωϑα- 

Ὅν ζημίαν φεριϑεῖον Ἴ πϑϑς τὸ, καὶ τῖς 
ὥλοις ξυμμάχοις αὐδαδφρλα σαφὲς 
σιατατήσαιτεγὃς αἱ ἀφισῆτωι, γεινάτῳ ζη- 
μιωσόωδμον. ζ Τῷ ἀνωρεπεϊ γῆ, πὶ- 
᾿ϑανολογίᾳ ὦ Κλέωνος. η Ἡμεῖς δὲ 

οὐ δικρζόμεναι φροὺς αὐπιξ 7 οὐ δικα:- 

σήσάον συγκρόταρϑμ ῥεῖ 33 μιτυ λίωαζων, 
Ὁ Ὡςτε τ δικαίων] οὐ αἰθὶ “ἢ δίκαν 

᾿ (φησλ)συμεξου λ δ ὁ μιεϑα αλλ τῇ συμφέ.. 

ρόντος, 1 Χρησίμως ὕζοισιν Ἰή μὲν δή-- 
λονγότι, κ᾿ ΕΓ οιω τοῖς πόλεσι τ Κλέω- 

ποιῆσαι ἕλλησιν, ἵνα μυὴ ἀφ ςῶνται ἀπὸ δ᾽ 
αἰϑίωαίων; ὁ Διόδοτος τἀναντία συμξου-- 
λϑύων, Φησὶ ποθὴ ς το ἐκ τῷ μᾶλλον. εἰ γὸ 
ὅ, οὐ Ὄ 
ον τὰςς ἀλλαὶ 

͵ ὉΨ' τ ε ͵ } 

ζόνων ἐϊκλημάτων δείνατς κὶ ζημία ωὐὐ- 
κεῖται, χαὶ ὅμοος οἱ αὔϑρωποι ἢ, ἐλπίδι ἐ- 
αἰρόμδμο!, ῥ ψοκιγδεωύως ἐγχειροῦσιν αὐ- 

νὸς συμβοὐχλϑύταγτος δπόκ] ναι παΐτας 
μἰπτυλίωαΐοις Φ καὶ ὐθϑάδῳμα οἷς δήοις ᾿ 

ἐἐπῤχρο ρνιὠν καὶ ὠμῶς} 

πὶςγἃ οὐδεὶς δωδαται χρολυτής ἡμέδχ Ὁ 

τηλικότων ἔργφν, ἀλλ᾿ ὁσημέραι ποροίτ-- 
τοντο δηλονότι, ὰ Τιὶ μωτυλίωαίοις εἰπο-- 

“ ΓΑΒῚ κἹείγω δι ζη μεμα ϑα υϑ» καὶ “αἰθὴ ἑασζιὶ 
σφαλλόμεν, οὐ μϑύτοιγε φόζον φιγαὰ ΟἸς΄ 

ὁἤοις παρέξοιδρ" ἀλν ἐδὲν ἡῆον ἔχιν ὅτε 
»ὐϊοοήσονται, Τῇ ἐλπίδγ' κουφιζόιδροι- 
λα Τολώῶν ϑανγάτου ζημία ] οἵον»το δᾳν.-- 
γἱδὸς. πσοϑπουσίας, καὶ φόνου, καὶ μοιχείας, 
κφὴ ἄλλων. μὲ Καὶ ὑκ ἴσων τῷδε] τῷ-- 

δὲ τῷ δῦ ματὺ λίωαίων αἰδικήματι, δὴ αἰ: 
ποφίσά. ἡ Κινδαυθάσυαι 1 δ ψοκινά 
δεώώως ροίηουσι. ξ, Τίᾳ πώ } δ᾽. 
δεβίᾳ, 
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δ ἡ δ. ον δ. δμδνμν οὐδέ κιυικν- ἃ 

τὶ ἄτας. ἴξ πόρτες χαὶ ἰδία χαὶ δ μοσία. 

Υ- αἰαϑρτανᾳν: καὶ οὐκ ἔςιγόμος ὃςτὶς ᾿ἀπείρξᾳ 

᾿ς πούτου, ἐπεὶ " τδιεξεληλύθαισί γε [9 πα- 
- σὼν δ ζιμιων (Ὁ αὐἰϑέφποι, αρεϑοίιϑεντες Ξ 

᾿ εἴπως ἤοδον ἀἰδεκδιντο "ναὸ. ΝΜ κακϑργων; 

᾿ χαὶ εἰκὸς ὕπαλαι Μ μεγίςων εἰδυκήμα- 

Ἢ (αρορδίων, δὲ πα 

Τὸν αἱ πολλαὶ ἢ αἤηχϑεσε' χαὶ ̓ηϑύτο οἱ “μα Β 

32) 

οἱ τῶν μα λθικωκίρᾶς γ χείοϑαι αὐτος" κῦδος: 
χξῶῳ , ἐν ῷ ϑείνα- 

» φἴβαθαῥεται. ἢ ἢ ποΐγειυ δμνότεδόν τί τούτου 

. ᾿δεὸς ὀὑρετέον ἔβὶν, ὁ σὐδὲ γεῦ σχεῖν Ἐχι- 

ὦ 44." Σ᾿ ἡ νϑὺ πενία, αὐώγκν πίω πλμὸμ 

περξρυσαιρὴ Εὴ ὀζοισια, ὑοῤή, πἰαὶ σλξονε- 

ὰ ξίαν καὶ ἡ Φιδονήμᾳ τὶ. "αἱ δὴ, ἄλλαι ξωωωπυλέαι, 

99 ὀργῇ ἡ δι αὐ ϑεοπων,ὦ ὡς ἑκα ςη τὶς ἰατέχεν 

., ται αἰσσ᾽ αἰηκέςου τινὸς χρείηονος ἐξα γου- 

εἰ σιν ἐςζρις κινδρυύοις. ἡ τε ἐλπὶς χαὶ ὁ ἔρωσ. 
᾿» Ἐχλὶ παντί" ὁ μϑὲ ,ὶ ἀϑύμϑρος, ἡ σὴ᾽, ἐφεπό-- 

37 
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. λείας 

, αϑρη χαὶ ὁ νϑῳ," τίω ἐχιξολζω “ ἐκφρον- Ὁ 

τἰζων,ἡ ἄ τίωὐ ξῥ ποίαν τὴς τύχης «σὸς 
. τλείσα,πλέσα βλαάπηουσι" καὶ ὄντα ἀφὰ: : 

γῇ χρείοσω ὅ21 ὮΝ ὁρωνϑύων δφνωῦ. ̓ χαὴ 

. ἥ τύχη. ἐπ᾿ αὐτοῖς σα εἰὲν ἔλοῥοσον ξυμξάλ- 

. λέτο ἐξ πὸ ὁ ἐπαύρῳν. ἀδοκήτως γὰ ἔς!ν 

ὅτε χέριφανϑῥα, σὲ ὧν Ἂμ “ὐποδεεξερῶν 
" χιυνδοιωδυᾳν " τινα «ποοάγή, χα οὐχ ἣσ- 
πα οὶ ἡ ὅσω αὐξὲ ΑἿΜ μεγίτων, ἐλδυξ 

ἢ ἀλλὼν ρχῆς χαὶ κζῷ' πθώτων 

ἣ-, ἕκαφυς Ὑθν τ ἐν ἔχιπλέον τὶ αὐτὸν ἐδὸ-- Ὁ 

γ." ἑπλιαίς τε, ἀδυυύατον, οὶ πολλῆς 

ξ πος Κτ οἴεται Ὁ αὐ ιϑερπείας φύσεως 

. ὁρμῶν μδίης ἀππεηϑόος τὶ πος ἄξαι ,Ξσπύξο- 
, πίω τίνα; ἔχάν,ῃὶ γο, γοκκφν ἰοὺ οἤφλῳ τῷ “Ψ 

᾿οἰϊκταπάτπιπι : τες τηΐμαις οὐπίταζοΣ, 

Ὑ  ΎΤ ΡΠ ΤῊΝ 

ΤΗΝ ΟΥ ΒΝ 15. ΤῸ Κ᾽ 

ἢ ὠλλὼν ξυμμαχίαν, τούτῳ ἐ ἐπεχείρυσε. πε. Α ναὶ Ἰδείαϊοπι νἀιρειίβε μαῖατα, 
εἰ οπιμἴθιιδ ἃς ΡΥ δτ πὶ δῖ ρα δΙϊοὲ 
ἀεϊϊηίιετς. ᾿ς ν 1] Ἰοχ ταῦτὶ εἰ 

ας! ἱπαάρτο εγο ροϊπι: αυῖᾶ ΡεΓᾳ« Ας ἐχεάίδε!ε εἷς 

οὐχί {τ τᾶ {ἀρρ]ϊςῖα, ἥφιιο πιο- κηϑως παν 
40 5 τογροτίδυς δοπιϊπερὰ ἃ ξλοἰ ΠΟ. δι ραπάς 
τοῦς τηΐμιις ̓ σἀςγοητι, "ΝΕ αἱρϑ βίτυτας βεθὲ: (εᾷ 

τς οἰ ἐπὶ Πα ΧΙ Πηὶς (σε ογ ϊσι ταϊτίο- ἐπα γρίρομμον 
τες ἔμογαμς ραῃα οΟμ ζἰτιτα μαι μά Ν οἰεζος ρῶπας 

ΡΙεγσαις, σᾶ ἡ ἰατὴ οαδτόρογε ργα- δ’ ἐρυάρ Ὦ - 
ταΥ  ςαΓ ΟΠ» ἰπ πηοττοπῖ τοάαξξαΣ ρος ̓ δῇ ἐῶ ς 
(ἀπε αυᾶ τἀπΊοῃ ὅς Ἰρίαπι ΡΓαιατί- ῥγομγοῦε [πεν ὃς 
«ζαπταχ. ἰταχας ἀυτ Αἰ ας 10. νεμδ ἕὰς νἱ ἐπασϑυνι ὅυς γἱοίατυν, [τα- 
᾿τηξιοσ ἱππεήϊοηπάιι: εἰζ τοῦτο ΔῸΣ δας ἀὐτ ΑἹ. 
πεῖεαι δ ςοογςο δίς, Νέρε ἴμης “6 ἀπποῖς 

ἸΠ Ε ὁ ϑεά ρδιροτίαβ 
εχ πεςοεῇῆητατο ἱπορία ργχθοι ἀιάλ- κυ μέ,ος πεσοῆτ- 
οἰ 4911] διατί τίαπα Οροβ ρου ἐῃ4Ό 0115 κάτα αὐάαεϊά αβε- 
τἰᾷ “ ἂς τἰπχογεη:} ες αἰ τα: ἀροίάπης τξηδ» ὉροΣ ἀμτεπι, 

εχ ἰαπτία ὅς 
ολυε, ἔπροτα Βοπαίμες ντῖιο μα  ριρἀ δία μεῖς νἱσ 
πο ΟςσαΡΑΏΓΙΣ μία 1} δὲ ὁ-- ἰἀτίοποπι : 4[τ 6-- 

τίαπι αὐ α ςοητίῃ- 
τεπτίοσο συληη ντὶ χορτπηαῖατ» ΠῚ ᾿ 

Ρεπσυϊᾶ ἀεάυοσύταγ, ἃ Ῥχατεύςα ρα ἀκυνεϊταμῖς 

τη οἤποίας ἴβε ἃ Ἁπλ τ: ἰς αυλνικιπϑι, ψ- 8 μος 

ἀξ ἄχ, {14 νετγὸ» ςοπτῷ Αοϑτὰῆς ο Ξεήβοθν αθεσδι 
νἱ οσευραταγ» φεῖ. 

(. ἀϊατᾶ νἱταυἀαγαπι ἐπυπγεπχοῦ; {ΠΠ8ν, εὔθννόξηας τογασέεγῳ, 

ΡῬγοίρεηταζοι ἔοσταηα {πρβογοης, Μ ᾿αβρντα αν 

Ἐχ αυο βεντ αυα ἱποεχῖα απ Ρτας πον τὲ 
ῃγϊανροτότίοτα ἤητ ρορπίβ αα (0 δέο έσε 

147: το [, 
ἰεῶα: (απὸ α}}5. Αρροάϊε ἰδ ἔοττα ἢ ἐᾷ πρῆμς 
παρασα ὨἸΠῖ]ο πλίηι8 δά “ ε επορᾶμ- ἴω ἴο ἴῃ οἰ Ἢ 

εἰν ρ6ε- 

ἀος Δυΐτπος ΡΟ] ες, ΝΑ εχ ἱπορίμα- Ὁ γεὴ μΕς ἐὐριανι 
τὸ οὗ]ατὰ αἰϊψυαπάο,ν εἰ’ ἐχ πλῖπο- ἐτῶν: ΓΆΡΕΤΗ 
τίβδιις ολυῖς αἀάιιοῖς ΑἸ λά ΡῬαχί- τίρ ἃ 

ΜΩ͂Ν ΤΣ ἜΣ ῃ 
ἱπχὸ ταητο πιαρὶς αιδητο ἀὲ πιαίο- φο γγοβομδμ, Ὁ 
τίθει ὁ εὐ γεν ον ἃς Ἰίδοιταῖς νοὶ ν Ατν ρα ε δι, 

ΕἸ ἤητας αἰπο9 ᾽ ἀς Ἰπιροχίο Ριοραρδηάο. Ἐπ 41 πικθις ἠναερέι οὶ 
ας σατεγίδ σαπὰ οἰαίδ ες. ἱαπξξιιδ» ροτοητίοτα μπτνςῦς 
τηζοϊτὸ ρίας φυϊάἀ ἐρεῖ ΠΡῚ. Ῥίορο- « Ἱποίταπιάος. Κὶ β 

ἐρε ἀρὰ το 
πἰ οπίηυς δι Ἱπηροί εἰς, ϑεῖῃ 
τὶς νεσογάϊα εἴπ ογοἀογο, Ζαοτίος, πως γεδχ τι ᾿ 

κ΄ οσς ἔουϊεατο. παλτὰ πᾶζαγα δά Αἰ συ ἀροηἀα οὖ ἔοῖς τὰς τερετέν Ξ 
οἰτατα, ἐΠγΡοται τξάϊτ, ν]1ὰ ῬγοΒΊ θογι ἄμπι μινδιωυθύειν 
λας ερατη νί» δαξαίία ἀἰβιζυμας, θά! 

εχ γεύμον 

α Απείρξει τούτου }ύτουγτἥ οἱμιδρτανειν 
δηλονότι. βὶ Διεξεληλύϑασί γε ἐ-- 
προ γμιατεύστωτο (φη δὴ ) “αἰξὶ πείσης ἀδὲ-- 
κίας καὶ ἰμδοτίας οἱ γοικοϑέται , καὶ εἰξέϑεντο 

ποιγαξ, γὙ Καὶ αχ αὐταξ ταὶ ζημίας. δ᾽ Α- 
γήκοισιν} αὐχονται. ε Δέος ζύπῳυ 8 γα- 
νάτυ. ζ Οὐδένέπίοςι } ἐδὲν χωλύει 
(φησὶν) Τὰ ϑανάτου φόζος πιὶ βυλομῆψοις 
ἐξαμδρτεῖν. ἡ Αλλ ἡ μδῥ πενία Ἷ ταὶ 
αἰήας βούλεται δηλάδσω Δ αἱ μδοτυμά- 
γῶν ἀφ᾽ ὧν χιγούμδμοι αὔϑρωπει εἱμδρτά- 
γοῖσι ἃ φησὶν ὅτι οἱ μδβ, ἐσοὺ πενίας αἰ Γ 
καΐζονται λῃαὶ "οἱ δὲ, ὑσσὸ οἷ οισίας καὶ κα 
μιεγαλοφροσεύης πλεονεκχὶ οὖσιν' οἱ δὲ, ὅς. 
Κοίως δι( ἥινα κρείδενα εἰπε ζοῖναι 

κινδειυδύειν δ! ,οἱ μιέϑυσοι καὶ πόρνοι, δ᾽ 
ἡφονίω. καὶ ὅαὗρ φησὶν Αφἰξοτέλης ὧν Ὅϊς 
ἠϑικοῖς, ὅτι πᾶσα ὡρᾷξις καὶ πυρξϑαίρεσις 
ἀγαϑοΐ ἄνος ἐφίει δοκεῖ, 55) Αἰ α᾽ 

ἄλλαι ἐκδημδντ 1 οἱ ξαυτυχόντις ἢ μέ- 
σον" ἥτοΐ, μήτε πένητες, μήτε πλούσιφι ὕγ-- 

7} , Ἀ:τι ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως Ἰασοξτον 

ὥς ὑδοῖρι ἡπίζει,πι εἰ. Ἡσίοδος, 

Μούγῃ σγ᾽ αὐτόϑι ἐλστς ἐν αῤῥήκζοιον δὸ-- 
μοι δη Ἐνδὸν ἔμιμνε, σίϑου ὑσὲ χείλεσιν. 

καὶ λοιἥα. 

πὐγοξαίχουσεν ἐς ζοις κινδεωύοις, Ἃ Τιω 

ὄρηξολίω) τω) ἐγχείρησιν «τίω ἀὑπορίαιν, 
σίω αὔυσιγε μ Ἐκχφροντήζων ζω φρον- 
πἰδὸς ̓ ϑέρμϑμος, ν Καὶ κα τύχη ἐπ᾿ αὖ- 

ἐἰάρήσας τὶς «προίγμιαπ,, ἔτυχεν. αὐδὰ 
ἄλλος δὲ ϑεασαιϑμὸς,, διψοκινδιωώως 

κ᾿ Ἐπὶ ἡτωπὶ δ κουν ὃ 
: ἐρβλο δ πολιτῶν μὺ πὰ 
“Ἀν 

σοῖς } μαπὲὶ σὸν ΡΆΒΕΣ τίω ἐραίδει, 
ΣΥ Αδυκήτως ὸβ ἐξ!» πολλάκις, (φησὶν). ᾿ 

ἀκ 
“»} ᾿ 

ἀπλμᾷ “ ἀυτέ φροΐγματος, καὶ ἀπὰ μι- 
στέρων ἀφερμδ! ἔτιν ἑδμς οἱ τὴν. 

ἄλλον ὁρᾷν ὅθητυ[γαωύονται... ΟΥ̓ (αι 
«εράγᾳ γαῆνακι γᾷ. π Ἡνμέ τη 6] 
ποτίδαια, αἷθὶ πων ̓αἰϑίῶαι, : πε 
ὩΡΉΕ ΡΣ σικιλίᾳ » κα πολ. 

ορ Ἕκατος ἀλογίςως [χα 

τως μειζόγως δοξάζει, 
γικῆσοι. σ Απλώς τε ϊαῦτα 
Κλέωνα, 



τῷ 

᾿ Ροβείοπεπι ᾿ποῃ 
᾿ ἀεάιποίτος, 

Ἐχ οἵποιὶ ποῆεὶ 
ἡ πάυϊϊατο, 74 66. 
 Νοῖτο οΥρα οἄτη 

᾿ς Βέητζῦϑ. 

᾿ τί ροῦπα, ἀπ σαᾷᾶ βἀοιαυοτοσομῇ- 
(05, 4 Μιιγ]οηαἰς σοιία]οτς ἄετε- 

ζ τἴπδνπος; δά ἀε(ροιατίοι ΠΠος φαΐ 
4 Ὑτάεαηποῖ, ς ἀςξοςσογιητ ἹΠΊρο οὕς; " τά 44} εἰς 

Ραπίτεγε πο Πσεατησαας τοι 
ἤγλο τόρογε ἀοϊξεα (ἀππὰ εἰπεζο. 
Οὐδηβάεγατε παηαμς; Πημα πῆς οἷ- 
υἱέας πα: ἀοξοςογ Ὁ πογίς ποῃ ἀει 
Ροταπάλιη Πδὲ ἃ νοδὶς ἰἈ]ατεμι, οὔ 
ἀε(ε ἀεάςῃ 4 οὗ ἀἰτίοπ ες δοσερτα- 
τατῦ; δά οὐδῆς Βα δτοια νὴ ἀς γε άλεὲ 
ἱξογίθας ᾿πυροηίας δεϊ!» ὃ ᾽ῃ ΡΟΣ κα 
{ερὰ τίσ ατά (οἸπας : τ 110 παοάο, ἢ 
απάπι ταπ ἀξ ρυταῖῖς ἔοτς ας πὸ πῃ 
δὲ τ ρας (ς φυληλ ππης ἔοεῖί,.Δἄ 
ΒΕ Πεπι τη γαδε; ὃς ΟΠ άίοπεπι δά 

ὁ δι Ἰάξιι γαίει, ἘΧΊΓοτηα νίσας ρογξεγαι9 ῬΑ ἰάετα 
5: θὲ ερααν εἰ, γΔ]οῖ ἄϊα ΡοΙΓ δὲ ὁοπέο[τπι ἴῃ ἀοά!- 
η ἡ τίοπεῆι γεηίγοῷΕτ ΠΟ Ις φιίομο ἀο, 
ἦῬυπι τος δά ςὅ- ἐς γ πτοία πὖ ἢι, 4 {Π1|Φ ἀοάοτε 

του ληῦπος τηρξαϑβ ἔλοογε ἴῃ οὉ- 
. Παξάοϊδοῆ φαρίπηιις Ρτοβίρατᾶ τα- 

ἀνεδίραϊίουν., Ῥεῖς οἰυτατῷ, ὃς ᾿ετη ο] απτότίϑ εχ 11- 
Ὁ Ιὰ ἀείπςορς ρυπατνργόρτοῦ αυπ {- 
ε Ῥοτεπτος ἄθεος 
15 Ποῖον, ἀρ λ ας, 
ῥδὴο ! Ῥζεῦ ποη ταηαμιᾶ ἱπά!οος ἄς οπλιις 
δ᾽ ΤΕὶ Πο5 οχαδὶὲ ἀς ποσξιβ’υτηεζο πρ- 
ἼΣΟΣ  ρΙϊοϊᾶ, [εᾷ ςοἤάεγατο φιεηγαάτηο- 
πε βαρ πτυγῦ [αοιτατό Βα εδηλιις 

Ροσαυπῃίαγῇ πρροάϊταη ἀαγῦ εχ οἰαϊ- 
τατίθιις πιο ἀεγατὸ πχαϊτατίδ: Πος (ιι- 
(το ἀϊτο οχς ἘΧἸερα (επογτατος εχ 
ορογᾷ (ς ἀμ] ἰτατε, υΐας το πᾶς οὔ- 

οἤβείο (ἀυ!ὸ ἔπ ΤΓΑΥΙΩ οἰ πλι5 ται Παξ (δ εροτ- 
ταῖς Πθογῶ , {εἀ νἹ αἰτουία5 ἱτ ΡΟ ο 
{ἀἀϊτᾶ,δι πχογϊτὸ τορετέτέ ̓ θεχταις 

ἦς ΤΕ ἀεί δἸϊοηξ. ς πο δυνων, εηὲ ἀςβοίξάο ντγαςίτοτ ἴῃ εὖ Ρυταίηιις 
 οἰεητοπι δά Πδες- ΔΙ ηΔἀποττζάᾷ. Ατααὶ οροστεῖ ΠΟ 

τάτεπι, ψα]άε ρ]εέξξετς Π θεῖος πουηῖηος Φ 
τΟθοαταηοίεά να]46 εἰποάίτο Δη- 
τοχιυᾷ χοῦ. ]]επτ, δι δατοιοίζεζου τ 
πε νοηϊᾶτ φι!ἀῷ ἴῃ Βαϊαπηο 4] ςο- 

" δλισδδήνηθυ; δίκαιο: σαάπια;" Ο ΡΟ ΠΊΠ5,ΡΓΟ 
γι . τηϊηίητα ου]ρᾷ Βᾶς οἰ πηραταῦς. Α- 
᾽ ἰπηαάιογετε ργατεγεδ αυζτορεῦε 

ἢτὶς ΡῬεσοαταγ ἢ ΟἸδοη! αἰοπτίδιη- 
πὶ. Νπης αυΐάςεπι Πρ αΙάγιτη οἱ - 

: τ δ κι: 
Ουατς ΠΟΙ ὀρβοίθε πος πο; πιοῖ- Α οἴκόσων 

τλυι5 Πο5 ΠοΠηρ 5 ραγοθὶ Οσλρτο- Ο 

ΤῈ ΒΤΙΝΝ 

ἐχεύθῳ σιςευσὸ μίᾷς, χεῖφον, βυλόϑσαὡζ, “ 
οὔτε αὐέλππισον δὰ, οὐχὶ τὸς εἰποςεῖσιν οἰ ὧξ' 
οὐκ ἔφαι μεταγνάνω, “ μὰ ὅτι ον βιορχὺξ “ 
πέτῷ πίω αὐυϑϑτίαν καταλῦσαι. ὀκέ[αὉ 
δεῦδι ὁ. γεοδ ϑὰ Ζεῦ ας χαὶ Ἐρρεέσον ναι 
λὶς ̓ γ μὴ αἷ ασομϑβη, ἔλθοι αὐ “ἐξ ξυ - 
ξασιν » δουυα τὴ οὖσα, ἔτι πίω δώπόλυζω 

έηνδοῦγδι καὶ τὸ τόλοι πὸν «ὑπυτελῴν πέχεί-: 
"ως δὲ, τίνα οἰξοϑε ἐὸ τίνα οὐκ ἄνμεινον μϑμ' 
Ἡ γεῶ ἜΠΗ Υ Τολιορχία; ἀξ πᾶ" 
ἔχτενφοϑοι ἐφ ζοὔκα τον εἰ δ᾽ αὐτὸ διυίατει. 
οὐλὴ χα Φ χὸ ξμδωδαι: ; ἡμῖν πὲ πιῶξ οὐ 
βλάζξη δαπομκν κα ημδύοιο ὗ 

δον χαὴ ζὼ ὕλώρϑυ “πολιν »ἐφϑαρμέ- 
γζου ̓ ωἴϑδαλαύῷ," »΄ χαὶ τῆς κὰ βερονμη 2: 
λοιπὸν ἐπ᾽ αὐτῆς φύρεα; ἰδύομϑυ ὃ ὃ “εὺς 
Ὅις πολεμίοις τῷ]. δῈ. ὥςτε εἰ δίκαι ςαὶς ὄγτοις. 
δὲῖ ἡμιαξ ἐλ λκον ΤᾺ ἀξαρθοτονότων εἰ ἄχρὶ 
[φς ̓βλαπηεο, κ ἢ ὁρᾷν ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα 
δεόνον μετθίως κολαίζοιπες, τεῆς πόλεσιν; 
ἔξορδι ἐ ἐς γευμαάτων “θρονὶ ἰαωόσαις ἀξῦ- 
οἷν ἃ τίω Φυλακ ζω μὴ Ἔἰπὸ Ῥβιόμον τὴ τῆς 
δφνότητος α Ζιοιοῦ ποιζοῖ, δλλ᾿ ὐπὸ ἃ ἔργων 
πῆς ἐχιμελείας οὗ γεεῦ ζρε γτίον" δρωντες, 
ζὸ να ἐλόθερον" 

κύτως ασϑϑς αὐντογομίαν δἰσύςαγτα »χββῥώ- 
σώμεϑοι, ΘΛΕΚΕΣ οἰσμεέθου γεξῶδ,: φμὦ- 
ῥφαἷ. γ6 ἢ ὃ ποὺς ἐλϑυϑέσοις Θἕέκ οὐσμὰῃ 
εὐβορι σοῦ κολαίζᾷν, δλλαὶ ὡρὶ Ὡσο- 

ἢ φῆναι, σφόδρα. φυλάσσειν, χὰ πσδόκατα-- 

λαμξανᾳν ὅπως μισὴ" εἰς ᾿δχίνοιαν᾽ τούτου 

»} -΄ἷὉ,» 

ο᾽ ὦ" 

χαὺ βία ϑρχόνϑμον, οἰ- ὁ 

Ἢ 

γχοὴ τε ϑανάτου τῇ ζημία “ ὧφ: 

-ς 

τς 

Ν δ ν 

γε 
τς 

-ς 

ες 

« 

ἐξ 

«ὦ 

ςς 

«- 

ς-ς 

ςς 

ςς 

ἴωσι, χρῳτήσθμίᾷς τε τι ἐπ᾽ ἐλαΐχισον τίω 

αἰτίαν Ἐχιφέρᾳν ὑμεῖς 5 σκέψαοϑε ὅσον αὐ 
ΟΝ ὃ τούτο αἰμδρτόμοντε, Κλέων πειλέμϑμοι. 
γι  γὸ ὑμῶν ὁ δῆμως ἐν πασοης ἢ πόλεσιν 
ὄνοις 66], ἡ αὶ ὁ ξωουαφίςαιτει " "τοῖς ὀλίλϑις, 

υὐταϑιισι ΡοΟρυΐας ἰη ἈΠΊΟΥΟΠῚ νε[ετί ργορεηίας οἴ δε δας ἥοῃ ἀεβείς οὔ Ροτεμείθιι5 
γάφεω!, 

« Ωρὐχηγύῳ]θεζαίῳ, ἰχυρᾷ. «ἐγγυΐῇσει 

. διωαιδύῃ. βὶ Καὶ ἐπι ἐν βραχι τάτῳ 7κσ!- 
ρᾷ ᾿ βεαχυτάίτῳ δηλονότι, τῷ ψυφίσαιϑαι 

3αγαΐον μιτυλίωναίων, οἰ εἷς ὁ Κλέων ἐξία. 

πὸ μὲνο τ κοινῇ λησ]έον. γ Τῷ 

εἴμ μὴ δ μὰς ἀπελπίδασα ξ᾿ 
βάρ γα). ὁ ὃ νῆς 9» δοιξτοςγ ὅτι 
' ᾿ ἐχέτις ὑπο ὧν ἠμδιπόλις, πάλιν αὐ 
Ἢ αἰαλη όμϑθα, καὶ ταὶ ϑαπαίας ὑ ἐκ δἰπελέσο- 

λῷν, δά τοὶ ἐλπίδα. αὐζῃς ζωῆς νόμοϑεπῆ- 

σα; ἴαῦτα ὃ τοὺς ὃ Κλέωνα, εἰπόν, ἡμῶν 
αὶ αϑὺς ἑκάφην ΝΑ “ν οὐποκεκαῦ δῶ δύτεται 
πά τε χρήμαζᾷ καὶ αἱ ἱ ψυχαύ. ᾿ δ Ἐς ξύμξα- 
σιν] φιλίαν. ε Ἐκείνως 9] αἰλλόφοπως: 

ζ Διὰ πὶ  ἀξύμἝαζον δε. π  ἀσυζχώρνῶν. 
ἡ: ̓ “Παραλαθξιν δ πὸ κοινϑ τὸ, πῶς ὁ βλά- 
(ἡ ἡμῖν, 8. Καὶ “ὃ “σουσύδου] ἢ αίρδοις. 
͵ Τῷῦϑ)γδιωεοσόδῳ, φορυλογίᾳ. κλό 

γον Ἰού ύσως Ἰάπα ρλθμυσῖν. αεὲς δ: Κλέ:- 

ὠνοι καὶ ἕαῦτα.᾿ λα Δρῶντερ, ὑμεῖς οἱ ἀϑη-- 

γαῆοι. τὸ ἑξῆς Ξ' λόγυ, ἰώ ϑινὰ ὑποςουΐγα, 

ς-ς 

ς-ς 

ςς 

χίρωσώρἕθα; ἡθλετῶς οἰόμῶθα χρίῶαι ἅ.--- 

μφρξαχ: καὶ Καὶ βιᾳ]ακουσέως, γ Οὐκ 
᾿ ἀφιραρδύσς] Ἔρχιάχοτὸ ἐξῆεγαφιτα ιέ- 

νος αὶ σφόδρα ὠλάζγν. ξ Καὶ δϑζάτα- 

λαμιθαφν.} “«εὺς τὸ ὶ μυὴ ἴς »δὰ ὀλίχοις 
ἡ αἰτία «σονςτεβῇ, δ ὃ ὃ. δῆμον διτολύσητε. 

πὶ ἑξῆς: ὁ ̓ Τύτου δποφῆνα!. ᾿π' Καὶ 
το ἀμαρτάνοντε]λείπει ἡὶ κα πέ, ΤΠ 
ὀλίχρις Ἰτοῖς δγυυατοῖς, 

“16 
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» ἢ, "ἐαὶν βιαιϑη, ὑπ ἀρχά β τοῖς Σποςήσοισι 

» πολέμιος δὐθυς: ἡ Ὃ ̓αὐτικοϑιςα νϑμης πο- 

» λέως ὃ πλῆθος ξύμμαχον ἔγοντες, "ἐς πό- 
Ῥ λεέμον ἐπέρχεοϑεέ. εἰ ὃ Οἱ φφ)ερᾷτε ὁ δῦ- 
» μὲ τ μιτυλξυαίων, ὃς ἅτε μετέοε “ῬΣστο- 

» ξάστως, ἐπειδὴ τε ὀσγλων ἐχρ ῴτησεν, ἑκων 
" »ἰὐδέδωχὲ Ἐ πόλιν" ωρώτον μϑὺ αἰδικήσετε, 

» τοις δεργέζας κτείνοντες, ἔπειτοι χαταςη-- 

» σετε τοῖς δερνατοῖς ἢ αἰθρώπων ὃ βεέλονται 

» μείλιςα. αἰφιςξαντες κδὸ' (ἐ πόλάς, ἡ δὺ- 

οιμὸν βθὺς ξύμμαχον ἕξουσι, ποροδέξαγτων 

» ἐμδι" τίω αὐτέω ζημίαν τοῖς τε αἰδυκϑσιν 
»"όμοίως κφαϊ τοῖς μα. δεῖ ἡ ρὸ εἰ ἠδίκηφ, 

»" μὴ ασδϑασοιζοϑει, ὅπως ὃ μόνον ἡμῶν ἔτί 

» ξυμμαιχὸν ὅς, μὴ πολέμιον ϑύαται. ᾧ ὅτο 

» πολλῷ ξυμιφορώτερον ἡγ μαι ἐς Ὁ κάλε-- 
» ἕξιν ᾧ ἀρχῆς, ἑκόγτας ἡμᾶς ἀδικη,ϑῆνα, " ἢ 

τοο " διχαίως οἷς μὴ δεῖ δζρε φϑεῖραι."ὺ ὦ Κλέω- 

οιγος Ὁ αὐτὸ δίκαιον ἡ ξύμφορον “ὃ τἰμωρίας 

» ἐχ βύξάσκοται εἰν αὐτῷ δυνατὸν ὃν ὧμια γί-- 

» γέοϑαι. ὑμεῖς δὲ, γνόντες ἀμείνω τα δὲ τῇ, 

» καὶ μκήτε οἰ τῳ σλλέον γείμιαγτες, μήτ᾽ ἔχι-- 
» ἀχείᾳ, (“οἷς ἰδὲ ἐγὼ ἐώ, πσρϑσοίγεο ἢ) ἐπ᾽ 

» αὐτῶν ὃ Μ᾽ ,χραινέμνϑμων πείθε οϑέμοι, μι- 

» τυλξωαίων οἱξ μϑμ Γ'αὐχης αἰ πέπεριψω ὡς 

» ἀδιχφιῶπας,, κρίναι κοιθ᾽ ἡσυχίαν, τοῦς δ), 

» ἄδλοις ἐᾶν οἰκεῖν. τάδε ΝΣ ἔς τε Ὁ μέλλον 

» γα Θκχ χὰ τοῖς πολεμίοις ἤδΥ φοζερᾳ ὃς τίς 

» γὺ δδξιλδύεται, το ἐς τοιὶ εἰγναντίοις χρείσ- 

» σῶν δὴν, ἢ ἢ μετ᾽ ἔργων ἰοζύος αὐοίαᾳ ὅχτων. 

“Τοιαῦτα νϑι' ὁ Διόδοτος εἶπε. ῥηθησῶν δὲ 

Ὁ γνωμδμ γότων μάλιςα ἀντιπάλων ωρὸς 
δλλήλας, οἱ ἀξϑίωαῆοι ἦλθον »ϑὺ ἐς ἀγῶνα. 

δος τῆς δόξης, χαὶ ἐγζροντο ὧν τῇ χήφοτο-- 

γίᾳ, ᾿ὠγχώμιαοι" ἐχρῴτησε δὲ ἡ τὸ Διο- 

δότου.ὦ τεάηρη εὐθὺς ἀλλζω ἀπέςελλον χτὶ 

απσουδζω, ὅπως μδ φϑασαάσης δευτέροις 

Β. 

ς 

Ὁ 41 τοπιεγαγία ἐεγοοίτατε δά ξιδξα 

ΤΗΥΥ ΒΒ Ὁ 18. 5.1 5.1: 
ἁυτν ἢ ἀοβοοῖς οὐβαταγ» σοῃτππὸ 
ἀεξοιοιῖς αατπογίθαϑ ἰῃ ἐοίτας εἴπ. 
ἴτὰ οἰ! τατὶς ἀπο γιὰ ναΐριβ νς- 
{τὶ {πυιἀἰοίιπι παϊεητος, ρογρ εἰς ἱπ 
ΒΕ ]πι. Θὸ 4 ἢ ροραϊαπι Μίι]ε-. 
ῃαιτχ Οςοἰ ἀ τὶ.» αὶ ὃς ταμς ἀοΐς- 
(ἰοιλίβ Ἔχ ροῖϑ ἕαϊτ,δὲ ν᾽ αὐ τα πὶ 
ΑΥΤΉΟΥ ΠῚ παέξιι5 οἵδ, οἰαἰτατοιαι τγα- 
ἀϊάϊτ: ρχϊπυὰπι ἴῃ θοῆς πιρχῖτος οὐἱ- 
τὶς ἱπίασ ῖ, ἀοϊπάς [ἃ φαοᾷ πηαχὶ πὰ 
οΡτδητ ροζοηζοβ,ζΟ0 ἢ ἱταςτίδ,αιηρ- 
Ῥέ» νϑὶ δά ἀεξ διομοι τγαχοχὶπε 
οἰαϊτατοηγ» Ργοτίμιις. Βαθεθαητς ἴῃ 
Ῥαγει ρορυϊαπι: αι ργοροί- 
τὰ ἤτ ρεῦ νος εδάςπῃ οπηηΐθιι ροε- 
ὯΔ; Δ} [15 4αὶ ἀο]! φαογαης ααὰπι 
15 αὶ λοι ἀεϊαπογαης. αὶ ἢ εεἰ- 
δῦν ἀο!! ποῦς, ἀϊΠππιιαη στα, 
εἴ, νεϊά φυοά δάδιις ποδίβ αροχ- 
εἴτ οεἰαϊε, αὖ ἔδυ Βοίς. Ετ δος 1- 
Ρίς πγεῖτο νυ εις αυδίιγοσ δά ἱπιρος 1 νι, ᾿ 
τιϊ οδίογιλτίο πος Ἰαἰασίᾶ ἀςοῖρο ὅταν ἐμ το πὐδῃ 
το ΠΟ ἱπυϊτοβ,ααλτηβοο5 οσοἰ ἀοΓ6 (μὰ ἀἰΠππνυίατο, ὃς 
πος μὸ ἀεδοπχμβ. ἵΝεα; ἰά φΟΪεό τὰ ἀκ ΣΝ ἐδῆς 
αἵτ» γορογίοταν » ᾿αἴάπ ν]τιοη ον οριήμν δικαίως, 
οαιλάέηχηας ντ]οπ οἵδε ροῆϊς. Ν Ος 24 οὔ, Ρογ Πιπιπιά 
γογὸ ““αιπ) ἰητο Πρατίς παῖς πλο- [μὲ. Κεῖ, ϑυπιπιο 

: Ἰὰς ἐπ χε ϑέπιες. “4 
Ἰίοτα εἴϊε» μἰἢ}] πο αας τηἠογ σου φονδμν,, Ταῇ , 
ἀϊα ποαις ἰορίτατι Ἰημάπ!σοητοβ, ς ΟῚ ἱπιοι!οχοτίς 
(φυΐδιις ας ἐρο χυίάοηι αἀδαοὶ νος 5 Κείρ ρετίρεχος 
ἢπ0) (ςἀ εχ ᾿ἰ8 φυα {υαῇ, ταὶ! ο- 
φαϊείοίτε : ἀε 5 πος Ῥαοδες ταῃ- 
αυ4π} ΠΟΧίοΚ ΠΪΠῸ » ΡΟ οτίαη ἴπ- Ὁ 
ἀϊςατο» ςατοζος 1Π1| τ Πα ίταγε ρεύ-᾿ 
τηΐττεζς, σας επη δὲ ἱῃ. ροίζεσιηλ 
Βοιλα ἔτπητ, δὲ Βοίείθιι5 ἴάπα ξογηγἱ- 
ἀοϊοίἃ. Νᾷ φυιαιυ!ς5 θεῆς οΟ!αϊταῖ, 
ἰς οοπῖγα Ποίϊες ρα5 ΡΟ ]ες αυὰπα 

ΡῬζογπηιρίτ, Τα] ιοάοτιις. ΗΠ δ 
τοητίϊς ἀἰ δεῖς Ἰᾶτογ (ς πηαχί πιὸ ςοι- 
τΓΑΥ 5ατηοἢ το ἴῃ οοτγοπογῆα ξαϊς 
δριιά Ατπεμιεμίξο: ὃ. απ δά {π- 
ἔταρία ν ἔτιμπη οἵδ, ρει ὲ ράγεπη γιγᾶ- ηἰξητε ρείουε, Σὲ. 
ας (φητοητία πα πγογῇ τα] τες 4 1114 κνε ἀντεξ πσορτέρακο 
᾿οάοτί προτοῦ ξαίτ, ΜΜΙττζιξ ἴτ- 5.4 δὲ δευτέρας νἱ 
ας Αἰίαπι οπείτἰρίο τίγοπγοπι, ἄπις ἀετὰγ Ροβὲ ἔεττί, 

᾿ ; γὲ οὐεπάετυς ἱπ΄ 
[οττὸ πο δϊοαμιτα ἢατς ῬΥΟΥΟ ΠῚ» ἀπηοι. 

ἣν. 

" 

(ἰ ΝΥΗε ἰοτιὰ ργξας 

α Ἑαὴ βιαοϑῆ Ἰσωυαποςὴν αἱ δηλονότι. 
. βὶ Τοῖς Χπυςήσασεν } ἡ γρωυγτοῖς Σρχοισιν. 

 Ανπκαϑιςο ὅρης Ἰναντισμέμης. δ᾽ Ἐς 

πόλεμον ἐπέῤχεαϑε ̓  7) πύλει ἐπέρχεοϑε. 
ε Οπλων ἐκράτησεν 1 ἤγρωυ, ὠπλίοϑη. 
ζ Ταὶ πέλεις Ἰήμδα δηλονότι. η" Ὁμοίως 
καὶ ϑτι Ἰώρλεϑιω. β Μὴ φφοςπο,ἐϊαϑο 

μύτοι γε δρκνύεν τὸ γιῶναι , ἀλλὰ μηδὲ 
μέχρι χήματος δεικνύειν τίωὶ αἰδικίαν ἐκε!- 
γώ. 4 Ἐῤ πίω κάϑεξιν,} “ἰὼ ἄσφά- 

λειανγ καὶ καιτυχέαδ, καὶ κράτησιν. κ᾿ Ἢ 
δικαίως οἱξ μυὴ δεῖ 1 “ποὺς τὸ, πειϑόυϑμοι 
δὲ ἐμοὶ,τά τε δίκαια ἐς μπυλίωαίός, καὶ 
τὰ ξύμφοεο: ἅμα ποιήσετε. λ Αμείγω 
γάδε {}) 1 “ βουλϑυμάτων τᾷ Κ λέωνος 

δηλονότι, μ' Οἷς ἐδὲ ἐγῳ] οἷς οἴκτῳ καὶ 
δηπεικείᾳ. ν᾿ Παραινουμϑῥων τῆς ἐμῆς 
παραϊγέσιως. ξ΄ Ἡ μετ᾽ ἔργον ἰομΐος 
αὐοίᾳ ὅημών] ἢ αἰδέλως, δηλονότι ἰοωϊ ἃ 

δωυάμει ἐργαζένϑνος. ὁ Τοιαῦτα μϑὲ 

ὁ Διόδοτος εἶπε] τινὲς λέγρισιν ὅτι, τοιαῦτα. 
δὲ, ὥφφλεν εἰπεῖν, ἐπειδὴ ὀπίσω εἶπε, τοῖτ. 
αὖτο μδῥ ὁ Κλέων. αλλ ἡμεῖς φαυδὺ ὅπ 
ἐκ αὶ δὲ ἀπίδωκιν, εἰπών, μετὰ αῦτα, 
δέ, π᾿ Μάλιςα αὐππάλων]ώμφιξόλως, 
ἔρον καὶ ὠδοιαςικῶς «ἰρὶ Ἐ δύξαν. οὕτω, 

γὃ δηνῶς καὶ καλῶς εἰρήκασιν αἰμφότεροι, 
ὧςτε ἀμφιζαλλειν αὐτοιὶ τίνι φῳεοοἠεϑῶ--, 
σιν αἴ. ρ ΑΓχώμαλοι] ἐγζί, ἴσαι. παι--, 
ἐφ πλήσιο!, ἰσοοϑενξς. γὴὼ “ 



ΓΙΒΕΙ ΤΕΑΛτίνϑξ.. 

(ψια νπὸ [ογἄτε ἀϊς δι ποξξς ρα δδρωσι διοεφϑωρμϑμέώ ϑικέλα ήσαν φκ "ὶ 

κοἴογας »ἱοχτί δίαιτα οβεηάεγοι οἵ- 
υὐταῖεηγ, [απ ειξὲὰ οἰΕ δυτεπη ἡ διιῖς 
ΜΙ οηαῖβ Ἰερατίς ἃς νίηο ὃ. Που- 
ἀεασοοραποηρῇα; νι Ργ τα 5 ὁ: 

υ “πογατί ἢ δἰτογα πῇ πᾶσ ργαποστογόζ. 
φαΐ ταπτο Πα άϊο πα! ραγαηῖνε ἰη- 
τοῦ τοπιϊραπάππι σοπηεάοτγεης ρα- 

᾿ πὸη νίπο οἰοὄσις ΠηΔςογδτ πη: 
δὲ Ρεῦ νῖςζος αἰ ἰ (Οπληιιη σαροζοηῖ; 

Ἢ ΔΝ γεπιίραγοητ, πο βατι(αυά 
ἐκμα ος ξοτταδαζατῃ Βα αάδαογίαπτς πῆς 

- πη τπηοάιτῃ ἢς ἱπίδητο πδιΐ ἢᾶς; 
{πρεγοσ Πα» νείχαε δά τ Ἐς τ1- 
Αἰογίι τη πο ἔο πα, ταπτίροῦ 
Ρυαοςῆϊε, ἀϊητι Ῥασῆος ἀςεγετιιπι 
Ἰερέγεῖ» ὃς δά ἐχεχιεηάα πηδη ἀα- 
τὰ (ς ργαραζαγοῖ. 101 νογὸ ροίζε- 

, ΤΊΟΥ {προΓ ΒΘ Π]61155) Ὡς Οἰμτα5 ροΓ- 
4 Ἰαπὶ ραγᾶ Μὶ- ἀογοταγ Ῥχομίδυίτ, " Αάοο Μίι- 
ἐνηρᾷ ἃ Ρετίσυϊο [ςῃς ρζορς ρογίςυίαπι γοπίει ατο- 

' τὸς ατο 1 4105 ΡΑΘο5 ΠηϊἜγατ; ντ 
Ρίαείραος ἀείεξεοη!ς δαϊῇοτςος; 

"ΟΧ ΟἸεοπίβ. (δπεεητία Ατῃεηϊεπ- 
{ἐς τηοσῖο ππαϊταγζ » ἈΠ ΠΊ ΘΓ Ραιι- 
Ἰσ ῬΙαγόϑ 11|ς. Ἐπ ηλαγος ντθὶς οο- 

ὁ Ασςεροτυητ, δὺς ΓΕΠΠῚ ἀο τ ΟἾ| {ππτὸ) δέ ἀαιος ἢ λάς- 
παπόη ΕΠ ῥαπίο γγργιρῃγειτεῦ εὐ δαταπη ροίξεα 1.6- Ὁ 
2" παρέλαζον θεν 
πραάφαιενιηι, {δ|5 ἱπηροίαογαπε :[ξ4 ἀϊα!ίο Ιοςο 

(ρίατοζηπατη Μειδυτ πα 1) 
.1π ττἴλ ΓΉΠΠ1ὰ ρΑΥτίιΠ» «15 τγεσει- 
τας ἀοἀϊἠξαπογαπε: ἴῃ σατογὰς σοἱο- 
ποϑίητοῦ (ς (οστίτὶ πη ίεγιμης., 118. 
Το ης5 τα πῆρ 25 ρᾶστοϑ εἰς ρέω- 

Ε΄" τος ὅδοῖς φιοταηηὶς δίηα5 ἀΥροητί π1}- 
; πδβ. ντἰρῆ σο]εγοητ τἐσγαπη: .Αάς:. 

τποζαητ ρύσξιοοα φισοθηαις τες, 
ποίη ορρί ἄα τῇ σοπείποπὲο ΜΙ’ 
τΥ]επαῖ : νῃάς Ῥοίζεα Αἰπεηϊςηῇ- 7) 
θὰς ραγπεγιητ. Ἐπ ἀριιά 1 εἴθιιην 
αυίάςπη τὰ γος σοῖζα: ἴηι. 4 Εδάεπι. 
αἰἴζαϊο; Ροί γεσερταπη [οἰ δυπη,,Α- 
τῃεηϊοη 5, ἀπος ΝΙ εἰ ΝΙςογατί - 

ἐόν στ σΟρΡΊ 5 αἀπογίις ΜΜηοδηι 
ξηία]ληι Ἰούιμητ, αυα απῖο ΜΕραΥΔ᾽ 
ἴχεοῖ »αυάσις Μεραγοηίος ( τυγγὶ. 
᾿δ᾽ ἐχιγαδα γργο ρίκηάίο ντορδη- 
ταγ. ν᾽ οἰεδας δυζοιη ΝΝΙςίας Ατμο- 

4 5τατίοποπι πα- πἱοπ ἢρτς {1 οἰ ο ἀϊαηι οἴο, δτς 
ὌΠ τ ἰο- πίοτο ἰρατῖον δὲ ποι 1 Βιίάοτο δὐ- 

τ ἥμς δαϊδηγίης: πένε Ρεϊοροηποιη- 
(85 φιοτῖος ΠΠ’πς ΡγοΟ οἰ σεγ μεν 

ἐἐΡισρυρμαευῖο, 

297 

ἡμέρᾳ, τε ᾧ νυκὶὶ μάλλιςαί κρήδμσκθυα σεΐγ- 
τῶν ὃ Ἵ μιτυλδοα ων ὡρέσζεων τῇ γηϊ οἶνον 
χαὶ ἀλφιτὰ Ὦ χὰ κενοί αἰ αυοοουθρῶν εἰ 

φθασειεν, ἐϑρετο ασοὐδὺ τῷ πλό ζοιαύτη 

ὧς τε ἡαϑιὸν τε μα ἐλαύνοντες οἴνῳ χαὶ ἐ- 

λᾶίω ἀλφίζᾳ πεφυρμϑμα" χαὴ οἵ ϑὲ “ὕπνον 

ἡ δοιεῦτο" τ᾿ μέρος, οἱ ἢ ἤλαυνον. τ τύχζω 
δὲ χνϑυμᾶτος οὐδενὸς ἐἰγαγτιωθέγτος, ᾧ τῆς 
μϑὺ προτέροις νεὼς οὐ «πουδιὴ πλεούσης 

Β Ὄχι πράγμα διλλόχοτον, της Ἧ ζριούτῳ 

πω ἐλειοονῦῥης, καὶ »ϑὺ ἔφϑασε ζοσοῦγον 
ὅσον Γ᾿ αὐζῳ αἰεγγωχέναι Ὁ ψήφισμα; καὶ 

μέλλᾷν δρασφν “τὰ δεδογμένα." ἡ σ᾽ ὑξέρφᾳ 

αὐτῆς δχιχκοτάγεται ; χαὶ διεκώλυσε μυὶ 
“[αᾳφϑεῖραι. “αὐϑδὰ σούαν μϑὺ αὶ μίτυς 

λζιυη ἤλϑς χινδυυύου. ζις δὴ Ὄγοὲς αἴδρας, ; 

οἵ ὁ Πώχης ὠπέπεμνψαν ὡς αἰτιωταίτοις 

ὀγζις τῆς ὡἰποςάσεως, Κ λέωγος γϑωμη διεέ- 

φϑήδαν οἱ ἀἰϑέωινα)ο σὸμ δὲ ὀλίγω “πλείας 

Ὁ χιλίων. χαὶ μιυτὸ λίοναίων τείχη καϑειλον, 

χαὶ γαῦς πἰρέλαξον. ὕξερον δὲ φόρον αϑῥ᾽ 

ον ἔταξαν λεσξίοις, ἐκλήρφες δὲ ποιήσθμ-- 
τες τὴς γῆς, σλζω τῆς μοϑυβινάίων,ποιθα- 
λίαν, τοιαχοσίοις ϑὺ δὶς ϑεοῖ, ς ἱεοφες ἐξ: - 

λον, ἐλ δὲ τοις ὠλλοις σφῶν αὐνδμ χλυρε-- 

χρῖς τοῖς λαχώζς ὠπέπεμψαν" οἷ; Σ- 

γύφλον λέσξιοι παξαάυϑμοι τῷ κχήρφυ ἐκά-- 

φου πῷ ονιαυπῷ δύο μιναξ φέρᾳν, δὶ εἰργά- ; 

ζοντο Τὶ γάζ. χϑρέλαίον δὲ χαὶ τὰ οὖ τῇ ἡ- 
πέίρῳ πολίσματα οἱ αἰϑέωναῆοι, ὅσων μωτυ- 

λζωμαῆοι ἐχρ οἰτοιευ ἡ ὑστήκϑυον ὕξειρον αἴϑη-: 
ναϊων: τοὶ νϑὺ χτ' λέσξον ὅτως ἔϑετο. 4“ Ἐν 
ἢ) τῶ αὐτῷ γερᾷ, υζ᾽ πίω λέσξου ὥλωσιν, 
αἰϑηναῖοι, Ν  χίου ᾧ Νικηροίτου φρατηλ ϑιωῦ- 

“ς, ἐςρώτευσὸμ ᾿θχὶ μίνωθρ "Ἐ νῆσον ὃ κεῖτ". 

πὴ αρξλ ρλρωνιδς δον οαδεδικόρον 
ἐνοικοδὸμήσθμτες οἱ κεγαρᾷς Φὀουφίῳ. ἐ-- 
(ουλεΐ 5 Νικίας ἡδὺ φυρφκὴν" αὐτόθεν 

δὲ ἐλοίασογος τοῖς ὠϑέεναιοις, καὶ μον πὸ ̓ 
βϑδόρφυ χαὶ τὴς σὰ λοιμᾶνος 6) “οεξπεπε- 

Ἀϑποννησίείς, ὅπτως μυὴ ποιοΐγτὰη “ ἔνασελους 

« Τίροεχε αὶ ἡμέρα τε ὰ νυχὴ 1 πλϑ δὺ- 
᾿Δονότι. β΄ Ὑσνον ἐρδντο] ἐλάμβανον. 

ον καυλα οεδΓ ΣΡ δε χαὺ μιεϊκιω, 
ὌΨ. τὰ δεδογμένα Τὴ βουλῇ δηλονόη. ᾿ 

ἦλϑε κινδεῶν ὥςτε καὶ ααγνωοϑῆναι τὸ αἴδὶ  σησαῦ. 8. Ἐξῶλον] ἐξαιρέξις αὐέϑεσαν: 
ἢ ϑανάζυ ψήφισμα. ἡ, αὐτὶ τῷ αὐδῇ μι ν 

κρόν ἐμκέλλε γὸ ἀ δὺς ὠροίξδιν τὰ 57) τοτὶ 
λέγτα ὁ Πάχες. "Ὁ Κλήροις δ]μερίδας. 

ς Ταρᾷ τοσοῦτον δὲ} αὐτὶ Ἴ,, εἰς πισοῦζγ ᾿ ἡ Ἐελίωὼ ἃ μηϑυῤϑαίων ἦτο! γὺ ἐκ ἀπέν 

1 Ἔν δὲ τῷ ἀντῳ ϑέρει 1 μετάξασις. 
κ᾿ ̓ Αὐτϑϑεῦ πὸ Ὡς μαγώαξ. “χ Απὸ πὸ 

βουδόῤα ] ἀκρωτήφκον τῆς σαλαμῖνος- 
ἱ κα Ἐχῆλος αὐτόθεν Ἰϑπὸ τῆς ῥωνώαρο 

οἀλος 



ΙΟΙ 

2οὃ 

ποπορὶν μρόνϑρον ) χαὶ λυφῶν ἐκ'πομπτοῦς;, 
Ος τε μεγαρδϑῶσιν. ἅμα «μηδὲν ἐδ σλῴν.. 

ἑλων δξζυ ἰπὸ ὃ νισαίαρ. «οξϑἕτον δύο πρ-- 

γὼ ασεϑέχοντε μυυχὸμαῆς οὐκ, θεν λοίοσυς, ὸ 

ζὺ ἔααλοιω ἐς Ὁ" μέχαξυ τῆς νήσου ἐλόυς, 

ϑερωσας, ὠπετείχεζε, καὶ Ὁ ἐν τῆς ἠπείρν,, 

καὶ κτὸ γέφυραν Ὁ 9᾽ τεναφρις δ)πθοηθάα. 

ζω πῆ νόσω κἐ πολὺ διεχουσὴ Ὁ ἠπείρθ. ὡς ὃ, 
το ἐϊξφργασόμτο οὖν ἡμέραις ὀλίγαις, ὅφε- 
δον δὴ ᾧὶ οὖν τῇ γήσω τεῖχος ἐϊκαταλιπὼν Β 
φρουρεῖν, αἰεγώρυσε τῳ ςρατῳ. 4Υπο8᾽ 

Όις ἀδοιυς χρόνοϊ ζϑέρρες τούτου καὶ οἷπλα; 

ταρῆς,, οἰκέτι ἔγοντες δἴτον, φϑεδὲ δυυμαίνϑρμοι 

πολιορκεῖ οῖς, ξιιυέξηᾧ, τοῖς πτελοποννησίοις 

τοιῷδε ῥ9πὼ πὐεοσέξαλον “αὐτῶν ᾧ τεί- 

χα 5 σροήδυναντο ἀμιώεα᾽ γνοις δὲς 
λακέδοιι μόνιος ἄρχων Χ' ἀοϑένφαν αὐτῶν, 

βία δὲ οὐκ ἐξείλετο ἑλῷ ἡρϑαυαδὶ: 
ζῶ αὐτῶ "ἐκ λακχεδοίμονος, ὅπτως, εἰ αὐν- 

ἸΗΛΝΟΥ δ 9. Ἢ 151: 

αὐτοϑεν λανϑείνοντες, "ἀξ οιρωΐ τε, ({ χαὺ. Α'" Ἰατογοητ ἱρίουιιπὰ τἠβεπηοε( 4υαίονα Πατετεησ, τεῖος 

; 

᾿ 

᾿ ε - ταϊαπι(αααῖς αυϊᾷ ῬΥΐας σοΠτίρογατ) ἸατΓο]Ὧ1 ΟΧΟΌΤ- ἃ πὶ αῆεοα βιδᾷ 
Ποιπῖδυς: ἢον ὁ Μεραγοηῆθι ἢ ἴα - ἄιογαῦ) δὲ ρεαάο- 
«τοῖγς μαμίρας νπαιᾶ Πσογοῦ, Ιλτ τ ἐπι βοιίδας. 

οι ἐκ Δ Εν ν Ουϊςαυδβαι ἐπι-- 
ΡΥγϊπιὰτ ἰρίτας, ἃ ΝΙΐχα ἄπας μα ροττάτοιαν, χες, 
Ρχομ πο ᾷγ ταῦγοβ λα ΟΠ Πἰς ὁ πχᾶτ ἱπμοβογέτας. 
τὶ ἐχρασηδῖ» δυϊᾷ ἰπτςοῦ 111 ὃ. Ἰη-, 

(]ἅ ἀςοο αν ᾿ἰθογατι ταις ἰά σῷ ς Ἐάπιᾳ; Μίπος 
τ ποθ» δ ΡΟτομὴ ΨοΧία5» ροΓ ρᾶτ ΝΣ ὰ νον 
Ἰυϊεγῖα αλϊτοαμιταν Δ χα ἰμία] στ ρριες ρὸν ἰόν. ὦ 
πῸῺ ἀτα πχα]τῦ Δ Ἐαπτὶ ἃ σοπτίαρης ξεντὶ ροτογαπε ἱπ- 
τοπγαγο πυαἈΐτι ν᾽ πος ρᾶμοο5 ἢ δον γύτοον 
τᾷ ἀϊος οοπέςς!πιοχ ΓΟ ξῖο ἴῃ ἐπι -' εἰρίεθας. : 
{1 ἀρὰ ᾳ πταγᾷ ργαά]ο 5 οὐπὶ οοτὶ 
Ρ ϊε τοις. 4 εἴ ὁλάς Πυΐμ5 αἰἴατίς: 
τοηηροζα Ὀ]αταίξίς5, αι ἰλτ σοπλπι ᾿ 
πχςξᾶτιηγ ποῖ μα δογεητ, πὸρ οχρα-ὶ 
σπατὶ ροῆσητ, οὗ Ῥοϊοροῃπομῆθας, 
τὐδηίοροτᾶς κά ἕπης πιοάῶ: Αςςοί-: 
(σας ΠΗ δά τατος νυ βιοβ Μπά. ... 1... Ὁ 

Ῥγορα Πάν ἱμθα] 4] ογαπτιθθο. ἡ 
τα ἱπθ ες ΠΠἰτάτο τι ἐμτο σ 5 [ἂν 
οεἀαπτοηίι8 ἀαχνρό ας νχθεπὶ νὲ; 
σΆρογο: (α!ρρὲ ουὶ ΟΧ ]υλοφάατηο-, 
περτγασορτῇ εγάτενε Παιαημἄο σμηι. 

διαὶ γίγνοιντό ποτε ασξὲς οἰ ̓ϑώψαίδες ἢ ξυ Ἷ Ὁ Αἰβεμίςπῆθα σοιλυςΠίγοτ, ὃς νταῖτὶ 

χωρϑιεν ὅσαι πολέμῳ χωεία ἔχοισιν ἐκα-- 

τερϑι δἰστοδίδοοῖ,, μή αὐάξοτος εἰη ἡ πλώ-, 
ταια, ὡς αὐτῶν ἑκόντων “πξ σιχωρησοίντων) ; 

ααδϑςπεμπει ἢ αὐτοῖς Κύρυκοι, λέορντα,εἰ, 
βούλονται πδαδοιώω αἰ πολινέχόντες ἴοις. 

λακεδομμονίοις, χαὶ δυκοιςαῆς ἐκείνοις γγρή-- 

σαοῖ ζοις τε ἀδίκοις κολοίζάν, οὐαὶ δικζωυ. 

ἢ ἐδένα ζοσεοῦτα νϑρ ὁ κήρυξ εἶπεν. (ὦ δὲ 
(ἐξ δ ἠδὲ ἐν το αὐϑενέφαιτῳ δ εέδυς Ὁ 
πολιν. Οιὶ πλαταιέας ἔπεεφον (ὃ πεο-- Ὁ 

ποννήσιοι ἡ μἱέρας τίνα, “ἐν ὅσω (ᾧ ἐκ ὃλᾳ- 

κεδοίμονος δικαςος πέντε αἴδρες οἰφίκοντο. 

ἐλθόντων ἢ) «αὐδ', κἀυτήροία ὑδρ ἐδεμία 
“αοϑετεϑη: ἠρώτων ὃ, ἀΐζοις ἐχικα λεσοί- 
μϑμοι ζοσοῦτον μόνον, εἴτι λαχεδοι μονίοὶς χϑὴ 

τοὶ ξυμμιαίχους ἐν ᾧ πολέμῳ ᾧ καϑεφᾶτι 
ἀγαϑόν τρείργασινϑροι εἰσίν, οἱ δ΄ ἔλεορν,α)- 

τησοίυϑμοι μαικρότερφι εἰπεῖν, ἃ “ὐϑόταξαν 
τες στρ αὐ Αςφυμιουχὸν πετ. Ασωπολάϑ, 

ὁ Λάκωνα Ὁ Ἀφ μννᾳτορτσδϑξένον ὄντε δε 
κεδαρμογίων" ἡ ἐπτελλόντες ἔλεον ποιάδε, 

Ῥεϊορομπεηίςς, γίψας ἄππα οχ [.ἃ- 

᾿ᾳιεδά τοἀάξάι ορρίἀἃ δ6}10 ξαρία. ..... Ὁ 
σομίςητίγεηονε Ρ]αῖκα ποι γοδάοο: ὦ 

τοῖατν ααὸᾷ {0α {ς(ς ίροηῖς ἀεά ὁ 
(0) (4 σαἀιισολίογεπη δά ο05 Πλϊῆτν, 
φι ἀϊςογες αυη αἷμά (δ δὲ νγθεμα,: 
νο ας νἱτγο 1 ἀοεάαιηοηὶβς ἀς- 
ἀεεμαάιςέίαας 1105 Παδεζο: ἄς μο-᾿ 
Χ Ια (ῸΡ ΡΠ ςΐαπλ, ἀς ἱπἀοπηημαῖο ἄς 
πιίης ᾿ππτρτιτος. Ηφδλομμβ σαάμι- 4 ἢ άεμαν με, 
κοαῖοῦ. ἨῈ (δ ὃς νεθοπὶ ἀλπὶ επίπὶ τ τῦν 
ἴῃ ν᾽ ηχα εγαπς ἀςθηίτατο) ἀεάϊάς- 
ταπτῖ. Οτιο5 αἰίᾳαος ἀϊεθιις Ῥαιοῖς 

ςοἄατηοης ααϊπαμοϊπάϊςες ἀάας- 
ποζπηζ, ΠΠ| ν δὶ δάἀξαογαητ, Δα απ 
Ἠὶς αοςυίείοπεπὶ ργοροίμοχς: τα -- 
τὴπι ἀσοούῆίος. ρογοθητῖαι! {μπὶ 
πυηφαϊά ἃ ΒΉ11ο πτοῖο ἀς Τἀοοάα-, 
πιο ϊς ἂς (οοἰϊς αυἱρρίαπι θοης ' 
ποτὶ οἴτης. Ηἰ τοίρομάοητος» ρο- 
Ροίςόγαμς Ἰΐσεζς ΠΡῚ Ἰοηρίις ἀϊςες τ. , 
τε, ᾿Αοςερτάσις ἀϊσοαϊ νοη Δ» ἀε- Ἷ 
Ἰοϑιὶ εχ. εἰ8» Αἰ γηηδοῖηας Αἰοροϊδί», -- 
ὃς Τλοοη Αομπχη οἴ βίης, (σα ρας ὉΠ 
δ] σαστι εὐαῦ οαπὶ 1 λοράαπιοη! Ἀρυνκδ ἦν, 
Βοίριε απ )ρσορτοῆι, τα] ἀϊχοτῦι; ἣ 

ᾳ«--Τολήρων τε]δ,τε Κυῆμος καὶ ὁ Βρα- 
σίας οἱ απτιρτιζται μετα “ΔΠ τεασαι ροίκοντ 
τὰ νεῶν ἐἰπὸ γισαίας ἐξαπίνης προσέπεσον. 
τῷ βουδόρῳ, ὡς φησιν ὁ συγγφαφϑὺς ἐν Τὴ 

γώας. γ8 χΤ' γίφυραν] ὅπου. δ' Αὐ- 

διτωτεῖχι] 7: πλαταμέων,. «ἘΓρημδμον 
ὦ [ὦ αὑτῷ ̓Ιαῤηπηωσις, ἤτοι αἰπια τοὶ αὐτὶ 
γοικᾶς, αὐὴ τῇ, εἰρνυδύε γὸ ἀντῳ, πεν. 

δευτέρᾳ. β' Μεέρξὺ τῆς γήσον. τῆς μις ἡ, ζι Ἐκ λακεδαίμογος ὁκ τῆς βουλῆς δ 

,ΎΨΕ ὲ ἜΞ ν» ἡ 
ο ᾽ “τς ἘΞ ΞΞΞΞΤΙΤ ἃ 

λακεδαμμκονίων. ἡ Μὴ αἰαέοτος ἀ.}. 
Ν -ν Δ, ΡΠ μὴ δποδοθῇ δηλονότι ὀπίσω. μυὴ δἰποδύσι-- Ὁ 

μος βύοιτο. ὃ Προασέμπει δὲ] οὗτος ὁ, 
- ᾿ - " ἯΣ ἷ 

δι αοὺρ τὸν ὅν. τφοῦπε γὸ ὁτι βίᾳ μδ΄ 
οὐκ ἐξέλογπ ἑλῶν, Υ ᾿ 

᾿ 
φ.-:.... 

΄ ἣ, 



᾿ς ἃ δεά χαυίυς αἹ}- 

γοδὶς μβαδεηῖος ἤάεπιν» πος ἀεάϊ- 
τἰομςπι οἰαἰτατίς Ἡγλίπ6 ξεοί Πγι15» 
πδη χη δητζος ταὶς “πε ἀππὶ 
τ΄ Δ τι} ὦ 

δον τόνε ποθ οἵδε (4 Ἰσἰι!πι» “(ἃ οἴλη]ς Αἱ! 

᾿ ριαρα ἱεριένινε. 4104 : πόσας ἀρ Δ]105 λάϊςοδ, γτ 
ἸΝεαὺς ἀρυὰ αἰος μῆς οἴ) 4υὰ πὶ ἀριτά ν08, δέ Πχαχὶ- 
ρου βαςβ ψθρᾳ πὲ ἀς ἴπτο ἀπ ραταη ἀπ Ν η ς ιὶ 
πὼς γηυὰπιαρυᾷ ΤΟ ΠῚ γΟΥΈΠΊῸΥ Ὡς νεζάαιιο 05 ἔοξ0]- 

Ἰογϊςοριηίο. ϑαρι οι πλατ οπὶπὶ ῃχο- ἂν αἴἶξί ἔπι» 
ἐπ ρεέαέεγοδ . κα ᾿ 

ῬραλνδοΣ εἰτὸ » 8ζ σογταπθῃ ἕος Ὠοδἰς ον ἧς ἄς πηαχίποὲ ἱπαρε 
ο΄ μεάγεροίε ςξίδπα νἱτα» ὃζ νῸ5 ΠΟΏ ΣΧ ζῆπο δά ἱπάϊρᾶ- 

π δος, 

ΟΦ ΝΟΣ Ρεῖαβ ρο- 

τις φρραθῖ. (7 4ε 1916 

᾿ πλαταγέων δικονεκθοτέρα, ὅ21" πὸ δὲ οεο- 

ξο5.» εἰ, Νοτα αἰδὸς . Ἂ-" . εναξεύφεμρωμ ται ἀαπὶ γεμηῖΐςο. (μίμ5 τοὶ Πρηυτη οἴ» 
φείερίννεκε,» εκ. αιοάι ποις} ποίεσί δοςυίατίο» 
μρμορμῶ νυ ας ἡμ ἀοεαπλθ ς ]οὐς,» αητοςοῆϊο 
δας μὲ γέρους 0 ἱρῇ γε ἰσαμιογοηηα Ροροίςί- 
βπιὰ! εχειάετί- φημὶ δὲ πτοΥτο σατο νεγα ροιρύς- 
ορμηα τρεαέέος μἱϑβ, [αῖε: δᾷ αυδην ν ἐγα, τοίρφῃῇο; 

τους ἤπιυϊαθος οδαίας ποτα ἰμ πγίςα οἴ, (ὰ οσαγ. 
ταυετί πη, 5 σι] βοτοίς, ν᾽ πάϊαμς ἱταᾶμις δα οἰρίοΣ 
᾿ὐῥπεγδε ἰπ. ςοῃάϊάοῃς (σοι {ἰτατί» δέ σορὶ 

᾿ ταμγρδς ἔξ 5 αυὰπα τασούς αὐ τγατ: 

Ἰς ταγι αυὰτῃ αἰ - ΗΣ ᾿ αἰ μὰ ἧϊς “πο Ῥοιο τασ! ἡ 
απο μοὶ Ετοῃιη., (4. αμοά ἀἰςΐ ροτυίς, ἢ ἀϊ- 

δ Ὁξελποδεδι “ θα! Ποη οἰ, ἐ ἀἰςδτ πηεηζρηγ οο- 
τνάς μενα αἢ μή τα πῇ 48] ἸΏ ΠΟ σαί, ροῆτί απτταῃ. 

; οὐνώρα αν ᾳ μα (αα τὰ πο ἔατατιηι» ῇ ἄἀϊ- 

υἸατατς ἘρπάανΣ ὅλαπα υ ες: ὃς ΔοθῚ5 ργατοῦ οὐτοτα 
ἰδ βαιῖοι, ΠΡ γάμμπα οἴ δά ροχιλδεπάϊτιπι νος 
ποδίς ρτατεγ οατε, δίς, πὶ ἢ ἱρποτί Οουλι 5, βοῦς η- 
τὰ, ρον[ιδφοπάί τὰ ὑὶς ἀςο  ]πγοιήίς χιοτῦ οἰἴοτίρ ἱρπα- 
εἰο. Κεἰ» “ρέααμε, ἐξ 5 ᾳ 
εουρμμοάα, γεν- τ ἢδαά ἀυδ᾽ὲ ργοβοογοπλιβ: πο 
(μαἀενάντατῖο. αρά΄ (εἰξητος οπληΐα ἰο μι πλι» 
“4 νηλεμῆε εἰλλή-- γι γι ΠΟ αι ἄοηη ἢ ς Ποδίς (0098 
λων, ἐξ γκὸ ϑ,(ε ᾿ ς ἘΡΟΤ, 

Δῆτοι σορῃῖτος μδροτίο)ῆος οΥπιί- 
τὶ ἀκτίς ηυδά, ποῖγα νιγταζος νος 
Ἄχοσγαμ ἰοςίοταπηνίττατίθις ξο- 
τίοτος πηοίξ πε δά αἰϊοσιτη ργατίά 

βοε ἰδεο. 

ΕΒ ΠΕ ΚΎΤΥΨΝΘ, 
' Ἐαντῦ Μν ᾿λοεάδαπηοη!, Α ΤῊ Ν "δὲ ποβδαϑδοσιν ὃ πόλεως, ὦ λάχε- « 

ς 
ῳ 

τ φόνϑμοι, πσρϑικουτηγϑδλας τε ἡ μον) 
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δαιμόνιοι, πιφευσόρμτες ὑμίῳ, ἐποιησοίμεϑα, 
9 γοίαῦδὲ δίκην οἰόυϑροι ὑφέξῳν, γομίμωπτε- ὅ 
αν δὲ τίγα, ἔσεοϑειι" χαὶ ον δικαςαῆς "ἡ ῴκ “ 
ονδνλοις δεξάρϑροι (ὡς εἷν καὶ ἐσμεν )λυέ-- " 

6ϑαι," ᾿ὐμί: ἠγουνϑμοι" Ὁ ἴσον μοίλις: αὐ " 
᾿ φέρεοϑει.νεῤ ὃ «φοξείμεϑος μὴ ὠμφοτέ-. “ 

ρων μα, ἡμοτήκα ϑρ. “γ πε ὃ ἀγῶνα, “ 

ἔκ) χ δῳνοτάτων ἐπ) εἰκότως αὐσσοπηδυο- Ἕ 

κδιν,ὼ ὑμᾶς," μὴ κοινοὶ δτυ οὕ τεν τεκ μφ}- “ 

ἡμὴ υ ασ9-- “ 
γολδλουυϑῥης, ἤ ρὴ αὐπεϊστεῖν, δ λ αἰὐφὶ λό-. “ 

99" ἡτησαὶ θα," τὸντε ἐπερώτημα. βραχὺ " 

ἂν, ᾧ τὰ «ϑῥ αἰλυϑη Σἰποκρίνα οἷ, εἰγαύτία “ 
γίγνεται, τοὶ δδι ψευδὴς ἔλεζηον ἔχφ. πϑρτα-- “ 

χθ)ον δὲ ὠποροὶ καϑεςῶτες,αἰαί κα όζθα, - 

καὶ ἰστραλέφερον δοκεῖ. ἢ, εἰπονΐᾳς τὶ κιν-- “ 
ἡγωλν" οὐδὲ ἐμὰ ῥεδοὴρλύγνς πιβαδα - 
ἔήρεσιν αἰτίαν αὐ παράοξι ὡς εἰ ἐλέϑη,'σω- - 

τήριος αἢ δ, χαλειτῶς δ ἔχ ἡμῖν" “ρὸς τοῖσ 

ὀήοις ᾧ ἡ πειϑω. αγνῶτες (ὦ γὸ ὄντες ἀλλή “ 
λῶν, ἐπεισενείνιοώβεενοι μ δ τύσλαῶν ὥπειρϑι:- 
ἥτε,ιφελαθ, ἀνε ὡρὸς εἰδοας πϑρζᾳ 
λελέξε ᾧ δέδιυϑυ εἰχὶ μ(ὴ Ὡροκαΐζο,γνογ-- « 

τε ἠδέ ζὼ ἀρεζας ἥσσους ἐξ) ἃ ὑμετέρων, « 
ἔϊκλαμα αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλα μοὶ φῴοις χάριν « 
φέροντες, δὴ διεγγωσμεεγζεῶ κρίσιν καϑιςώ-: « 
αἶα. πϑρεχόνϑμοι ὃ δος ἃ ἔγούϑῳ δίχαια, « 
ρος τε τοὶ ϑηξαιὼν ὀζέφορα, ᾧ ἐς ὑριᾶς ᾧ 
ἐφ)ἐς ἀλλο ἔλλχζωας, 1 6) δεθρασμιένων ὅ-- « 

δ 42 ταν - ᾽ν Ι! ΕΝ Ν Α 
ἀαάιοῖα (ιεληνας ἰᾶπι Ρογαθαπν. 15 πόμνψῆσιν ποιήσορίθα, (ἢ πτείθήν πειρφισόμε- « 
ΝΙΝ τατηο πλίτας αυίά ἰμτίς ὃς 
χὐἀμοτίις Ππιυίτατῷ ΤἈορδηοσῦ ὅς 

8α. φαμδβ δ αὐλρηθέρώονμα ὃ βεσιχρ, - 
; ἘγρΆγος οατοόίαιις Οταςος Βαϊδοδηηιις, ἘΧΒΙδοδίπηαο, δορογϊπιδάοϊε σὐμλ δ πηι» 

ποῖιγα θεποίλέλ σοοξίξητος, Ἐτομάπι ἀπο δά Ὀγομ ΉΠ ἰ τοτγοραδεισῃ ξροϊτίῃει, 
“ΔῚ 

« Τί μδὴ αἰδάδοσιν 1 ἡ δημνγρεία “4 1. γ8 ἀ χῆνα, φησὶ, τὰ ἑξῆς. δ Ὑὸ ἴσον] ἡγινμμαίτιυ ἐρῳτέμωτος, τῇ λέγρντος ὅα, ᾿ 
πὸ δίκαιον. ε« Φέρεϑαι 1 υὐτοφέρειϑαι. [ ἠδηκησασε ἡβεᾶς, ὦ πλάταρξὶς χὸν τα δὰ βόγτι 

᾿ς ξούμεϑο μὴ ἀμφυτέρων ἅμα. ἡμαρτίκοι-- 

οἶμιον,ἐΖ ἀυτὲ τὸ «ξ οἴγμματες κα ἐκ ὥ’-᾿ 
συῶς. βὶ Οὐκ ὦ ἄλλοις δεξαλδμοι ἐκ 
᾿ὦν ὀῆροις ἢ ὑμὴντὴ δὲ δξῆς, χαὶ ὦ δικαςαῖς ' 
οὐκ ὦν δος δεξάμδιοι μέϑω »ὥρφ" 

καὶ ἐσμιὲν Ἐξτι κρινόρδμον ὑφ᾽ ὑμῖλ.. 
Ὑ Ἡ ὑμῶν} κτ' δύοίφυσὶ) ἕφποις φυρούϑυ-- 
μύϑημδ, εἴ βςἰσαρύμον πῶς λακιδῶμω-: 
οτἱοις ἢ πόλιν, καί τε πὸ μυὴ αδεὶ ϑανά- 
Ὅυ κριϑῆναι, ἀλλοὶ αἰθίζγος μα λακρτέο, 
εας ζηρμίαο,καὶ καϑὸ δικαίοις ὑμᾶς κρι-᾿ 
ταὶ ἡγεσάμῆθα νέϑϑαι να δὲ (φνσῖγφε. 

ζ Περὶ “Ὦ} δινοπέτων αἷξὶ τῷ γανάτπυ, 
Ἢ Μὴ οὐ κοιγοὶ Ἶ μδεχ ἴσοι, με οὐ δῇ.. 
παισί, αλλ' ἑτεραλκία τίου νίκην ποιήοιτε. 
"δ: Τεκλκαιρόμδροι Ἰή μαῖς δηλονότι. . Ὡ 

Ὁ} πὰ κδῤ }τῷῦῖ ἐρωτήμαυτι. ᾿χ Καὶ γὸ ὁ μοὶ 
ῥηθεὶς λόγος] ὁ αὔϑρωπος ὃ σιωπήσας, καὶ 
μὲν ὑπών. λ Σωτήρκος αἵ ἰὼ 1 «πεόξε- 
γος, σωτηρίας. “μ΄ Πρὸς τες ἄλλοις 
πὶς σιωπῶσιν οἷ ὑπορίας, ν Ἐπεισε- 
νεΐχιοδνοι Ἰη μεῖς δηλονότι. ἕξ Ανᾶ μὴ 

ὁῇοις τοῖς φηζα(οις φηαίν. "4 Εὖ δεῖρα- 
σμέγων ὑφ᾽ υδὴῦ μδὺ εἰς πολεμίοις. τῦτο τὸ 

Ἴρο, κὴ τω αὐία ἀδὺς Τὴ φέρει. ὠτ τε ὶ ζβυχείρημαι λύσις δὶ τᾷ. λακεδοιμονιχοῖ 

πελέμῳ, ἢ τ 1 χὰ εἰ μᾶβ ἄποιεν αἰδυκνίσαν-. 
τες ὡς εἰδέκοις αὐτὸυὶ μετελϑύσωνται" εἰ δὲ 
μὲ, ὡς ψευδοξδζοις, ἤαϑρ ἀγαϑόναι ποιῆς. Ὁ 
σαι λα δαιμκονίοὺς νὰ τοιὶ συμιμιύχοις φή-- Ὁ 
σαιεγο φἀσὶν τἂν οἱ πλαταιδῖς, ὐπολογρύμεετι 
γοι ὅϑιη) πούτοις,, εἰμδὺ ὡς πολεμίοις ἡμῶς 

«ἰδὲ τούτων πυνϑεΐνειϑε, φαιϑὺ μὴ αὐδικ- 
ὅτι ἀεὶ λάκεδανμκονίδις ὑμλᾶς, ὑφ᾽ ἡδέα, 
ὄπμὸὰ καλὸν ἐν πολέμῳ πεπόνϑθεετε, ᾧ αἰ» 
ὑμδρ ἐχθροί " εἰ ὃ ὡς φίλοις κα ταιτιᾶ οϑαι, 
βούλειϑε,ἑαυζοιὶ αἰτι ζεϑε. δ μεῖς γὺ ποδός. 
τερον ἡδηκ σατεγχᾳ ἢ ἡ Δδλῦ μα ταὶ ΤᾺ συμε-- 
μαίχων ϑαβαίων δθηορατιώσαντερ, Ὁ. 

“111, 
τ... " 



ΙΟ2 
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» εἴῃι λακεδοιμονίως ᾧ πε ξυμμάχοις ὧν ἃ 

» τῷ πολέμῳ τῷδε οἰγαϑὸν πεποιύκαιρδν, εἰ 

Ἂ “Σ ὡς πολεμίας ἐρωτᾶτε, εἰκ εἰδικεῖο ἵ, ὑ-: 

. μεῖς, “μοὶ Ἢ παϑονᾷς“φίλες Ά γομείζογίᾳς, 

" αὐτοις ἀροταγᾷν μᾶλλον, τοὺς ἡμῶν ὄἔχτςρα, 

" πευσανᾷας. ταὶ δγ᾽ εἰν τῇ εἰρήνη ὃ πὲς (ᾧ 

" εὗδον, ὠγαϑοὶ »ελυνᾶβα, Ἐ Αἰ λυσὸρ-: 

πες νεοῦ πρότεροι, "ὦ 5, ξωνεπιϑέυϑμοι τῦτε 

»" ἐς ἐλϑυϑεοίαν ὃ ἑλλαδὸς μόνοι βοιωῆ ὁ Ν᾽ 

Ἂ ἠπειρώται τε ὄγες εγαυμδιχήσα μϑρ ἐπ᾽ οὐρ: 

" τεμισίῳ, μάχη τε τῇ οὖ τῇ ἡμετέρᾳ γῇ γμο 
» λδρυ, πη ελυζᾶθα ὑμῖν τε ᾧ Γ' «ὐσανία. εἴ5 

" πέ ̓  δηλ κατ᾽ ἐχεῖνον Τ γεόνον ἐλυεςο ἔχι-: 

» χίγδγουον ἵοις ἕλλυσι, πότων “ὐθο δχωα- 

Ῥ μὰ μετέοκρϑμ. χρὴ ὑμῖν, ὦ χαχεδαιμόνιοι, 

4 ἰδία, ὅτε “ἷρ δὴ μέγιφος φοξος ᾿αὐθιέςφη τίοὐ 

" ἀσάρτην, ΚΤ σῴσμον ἵ ἐς ἰθωμίω εἱλω- 

» τῶν δσοςαντων, τὸ τρίτον μέρος ἡμδλμ αὐ 

» ὀξεπεριδαρμϑυ ἐς ἔχικϑολαν. τῶν ὑκ εἰκὸς 

Φ εἰμνημωνεῖν. ὁ τὰ δὴ παλαιὰ Ἂ μέγιςα Ὧοι- 

» φῷτοι ἡξιωσο δι Ἐξ) πολέμιοι ἐδυοβαὃ- α 

»ξερον, ὑμεῖς ἢ,,αἴ οι, δεουϑμων ΠῚ ξυμμα.-- 
» χίας, ὅτε δηξαῖοι ἡμιοῖς ἐξιασοινζο, ὑμεῖς ἀ:- 

» πεώστιεϑε͵ ἢ ὡρὸς αϑηναίος ἐκελδύστε τζα;- 

» πίαῖ, ὡς ἐγζες ὀνζαε, ὑμλ 5 μακραὶ ἰσοι- 
»χυωνν οὗ μϑμνοι"ᾧ πολέμῳ εἰδὲν ὠκωρε- 

» πέκερϑν ὑπὸ ἡμδμ ἐτε ἐπαῦετε, ὅτε ἐμελ- 

» λήσατε. εἰ δ) δἰστοςῆναι ἀϑηναίων Οὐκ ἦϑ4-- 

5» λήσαμϑμ, ὑμδμ: χελϑυσαΐων,οἶκ ἠδικόυϑυ. 

» χαὶ "Ὁ ἐχεῖγοι ἐξούθοιω ἡμῶν" εἰγαντία. .35- 

ΤΗΝΟΥΌΙΌ15 Η15Τ. 
᾿ 

παηαυϊᾷ μος θ.]1Ὸ ἀεὶ λεοάχπιο- - 
τἰὶς ἰοοἰλίχας δοης πγοσὶτὶ Πη 15,4 - Ἶ 
οἴπγιι5» ἢ νε μοίϊες ἰητεσγοραπηαῦ, 
πὸ (κοϊς νοδὶς αἰ ατιᾶ φαὸᾷ πα}]0 
νὸς δεποβοίο αθεςίπγις : ἤμ νέ 
ἁιηϊςος, ποίεγα ἰςητοητία νὸς Ρες- 
ςαἴϊε Ῥοτίες » δ. ΠΠἃ ποδὶς ἱηξογῦτορ, Ῥλρένν 
" Ατίπ ραςοφαὸς οἔ πᾶς πος ρτίο- μου το ̓υνσά κ 
τὸς ΠΟ ΧὈΠΗΡΙΠΊΣ » δὲ ἀἀποΥ 5 Μο- (0 δε.) ἔξες 
ἀῦ, αιιὸὰ (οἷ᾽ οχ Βατότίδταῃς αά νος τυ βυίπιυς, ἐκ 

᾿ . “ΓΟ. 
Δοςεἤπιιηι5» ργὸ Οὐχοία Πἰδοιτατε οίβρνο  βονοδῆρ χων 
Βοηὶ βιηγα». δίφυ!ἀξ αυστη πλοάι- κε φαΐρρε αῖ 
τόιγαποὶ οοραμαηγοη ἀραιὰ Αττο- ἰἴβπα, φυίάεπι τό 

, , γιοϊδιυογίαυδ, Ὁ 
πιϊπα ργα]ο πδια]! ρα ρη δ Πλυδεδζ πύτς αὐτὸπι νπὰοῦ 
ἄσπι ἴῃ ἀρίο Ὠοίεγο ἀϊμηϊςατᾶ οἵ; πυνηνωροίως ᾿ 
νοβίεας Ραυίδιία αβιήπιαο: ὃς ἢ- μα απο 
(μιὰ αἰϊὰα ρεῖ ἰά τοπῦριιβ οαπὶ ἀπ οτ- ὦ 
ταϊπείμητὰ Οταςὶβ ρεϊϊα »εοσᾶ πὸς. ΟΘ΄, 
οπιηϊασα ραγτί ρος ἔργ ὙἹγοδ ἐχ-" 
αἰάπλαϑ. Κ οδὶς ἀυοαιις (ραγαζίπι» 
Τλοςάπηγοη!! Π πγαχίηγις ϑραξτ 
τλῃ ΓΟΓΓΟΥ οἰγο τ οΠ  τρο ἐς: -. οὐ 
ταπιοτυπιΐα δια ἰῃ ποι πῆ: ὃ 
Ρίοσαμα "βιραντογτία πὶ εχ ποδί Πρῆς ὁ εββίοπε. “Δ΄ 
Ραγτοπι δυχί ο παϊῆπγας: φυλγά γο- ΣΑΜΆΡΗΘῪ 
ἕατα πείαϑ οἰ μοδὶς οχοίάογο πχεπιο- σ ἀξ, νυ ἢ 
τίλτῃ Ἐτταϊεπι υίάειῃ ρεῖ(οἰς τεχ- ᾿ Ἀρή 
Ῥοίθιις οροΐδῃι ορεϊπιάϊηιςε πᾶ-' .ὦ ' 
υδιΐπχι5. Αἱ Ποῖζες ροίξολ ξαΐπγι15... ἐποβ ἢ 
νοβ ἴῃ ζὰ]ρᾶ, φαΐ Πος (οςἰετατξ οὉ- 7 ἰδοῦ ἢ 
(εογδιτορ αι πη ἃ ΤἈςθδηΪδ σορο- 
ΓΟ ΠΏ , Γείε οι |5 υνταας δά Αἰῆς- 

Ἷ 

πἰοηες, τἀ π΄ πᾶπ| ν] οἰπ 5, οὐ ιρο-, ἈΝ 
ΤοπλαΣ 5 ἱπΠΠ|{{|5, αιιιη. ἱρῇ Ιοηρία- ὩΣ 
4αϊ οἴΐειί5. [ἢ Ὁ 6110 ἴταηιις Ὠ1}}] π- Σ᾿. 
ἀϊσηιπιὰ ποδὶς ποηπε ρα ΠμΠ]ς, ΡΝ 
ποάπς ρααγ Ομὸά ἢ αὐ Ατμοηϊξ- 
ἢδ᾽ νε(ἔγο ἰαΠα ἀςβξογς πο] αἴ πγι15» 

᾿ « δ δὰ Δ." Ν -» φις δ ἧς 4 

» (αιοις, ὅπε ὑμεῖς αἰπτωκγεί τε" ὦ “πσδοδοιιῦαι Ὁ Ἡδυά ἰαϊατίαπι οἵδ. Ετοη ἐπὶ απ 

» ἐὐριὶ ᾿οέκέτι ώ κα λϑυ,ὀνγὼς τε χαὶ οἷς 85 

.» παϑῶν τίς χαὶ αὐτὸς δεόυϑμος τσδέσηγαγε- 
" τῷ ξιμμάχοις, “χαὶ πολιτείας μετέλαᾳξεν" 

»!} ἐν ᾿ , ον κὺ 
» ἰέγωι δὲ ἐς τὰ το δαγελλόνϑμα εἰκὸς ζω 

»ροϑύμος. ᾿ ἃ δὲ ἑκοίτεροι ἐἰξηγεῖανε τοῖς 
.» ξυμμάρις, ὅχ οἱ ἑπονϑμοι ἀτίοι "εἰ τὶ μὴ 

πο 51}}} σοπττα Τ μεθ δπος,ἀτπΠΊ γὸ5 
ῬΙρεβατ,ἀϊαιογ πο ργοάεγς εος ἢ ἷ 
ποίϊαπι ποὴ ογας: ργαίοστίτ 4πος Ἷ 
ἴῃ (οοἰοτατῷ ρχσεςϊ δυάδι χηϊεηηιι:» 
ἃ φυΐδι5 Βεηςεῇς Δ» ἃ φυϊεας [5 οἷ- 
αἰτατί5 ἀσσορ ἴομηιι5. Ἰπιὸ ἀεοις, ὁ. ΞΕ 
αυσοῦςᾳ; Ποδίς {ΠΠ| ργασορ δι, πος ΣΝ 
{οπὲ οχοσα!. Ατ χα νὸς ἄποςς. Ἶ 

» καλαῖς ἐδρῶτε ὦ ἄγοντες " Ἐχὶ τοῦ φατα {πἰς ντγηας (οςἰ 5 ερ 5» ἢ- " ᾿ 
» μὴ ὀρθῶς ἔχοντα. ϑηξαῖοι δὲ πολλὰ νϑὺ χαὶ 4υἱά ποῃ ρτγοδὲ ορ τς, ἔξ σατο πον, 

; ᾿ Ῥὰ ποῃ ρεῆος {105 οἱ αυὶ (φααμ. ὄ 
(υητ ἐκ ρεπος θοὸς 48] ἄτιοο5 δά ργδιυὲ ἀροηάττα οχτίτογαπι, ΤΡ αὶ νεγὸ σαπὶ οὐὐκα τῇ 

τ -- 
ἁ Μὴ 87 πα ϑόνται] αὐτοιὶ ὑμᾶς τοιὰ χεί- [νωῦ δηλονότι. ὃ Ἐκωρεπέξερον ζω ὑπὸ Δ α ϑίωαίων. μ᾽ Καὶ πολι 

χρνας. β Φίλοις δενομίζονται. ἡμᾶς ἡ «ρέπενπφ. , Ὑ δἈἠκιλθυσαύτων Ἰ “ΗΓ 1: τείας μετίλαξεν] ἐπελιπιχκαφύϑης 666 
δηλονότι. Ὑ Τῷ δὲ τῳ μήδῳ, δ᾽ Ἐν 

“ἢ ἡμιτίφα γὴ Ἰὲν ἦν πλατώα. « Ττεαέ- 
τη τίω αὐτί ρτίω Ἰόκύκλωσεν, ζ Ων ἐκ 

ἐἰχὸς } οὐ δίκαιον. ἡ Ταπιλέμῳ )τῷῇ 

λακεμμονίων. κ Ἑναντία 3ηδα!οι6} 
,’΄ " ͵ 

μια χόιϑμοι τοῖς 9ηζαϊοις. 
ἰώ καλὸν καλὸν, δγκαιον.οὐ χαλὸγ “ϑο-- , 

δοιῦαι δηλονότι εἰς τὸ φῶτα ούμμα ΡΣ ΑΥ 

γ Α δὲ ἑκάτεροι 1 οἵτε ἀϑίωυαῖοι. οδ΄ 
λακεδαμμόνιοι. ξ Ἐπὶ τὰ μὴ ὀριϑῶ Ι ἔχοντι] δε πὰ α, τ 

λ Οὐχί 

να" -, 



αἰ Μηϊτες. Χ4 δ, 

ΕΙΒΕᾺΒ 
αἰτας πχαΐξας αἱ σίαβ ποδὶβ ἰηταΐς- Α 
τυπῶ ταπὶ νοσχὸ ροτοπηαπι ἤδης, 
4υκ' (γε ποις) πογᾶ δι οἴζ ιια: 

ατίπααζ. Νίδπι υῦ νεδξ ποίγληι 
ὡἼΩη ἰϑοτίς, θοὶ ξοοἀσγαπα τοηρος δέ" ἀϊς (ο]επῃὶ 

. εγιῖς Ῥείαια; ἀϊεὶ δος  ΤρΩς; πιογίτο εος {πρρ] οῖο ἀξ: 
τηςπίς. 4. 4. Εε- 

ὀβεμα- ἔεοι πα : ἰδοα!χἀ τ Πλ σΟΠΊ Πλ1Π16 ΠῚ ΤΑΜ, "2 

τίη ἀνε, οππηπίμηι ἰοροη,ν». απ (Δηχίς, μο- 
ὁ Ἰρυλάετεηε, ἢ ἢ τηυΐταγο Πςοτε ὰ σαο ἰπυιλάα- 

ΤΊδ: ΡΥΟΡΓΕΥ 4 πηυτατιπυης 
Ἐ Μέάε “απο. διαυά τοξϊὲ Πος ρΙοξεπγαγ, ΠΝ ατα ἢ 

1υττία τὰ ργαὶοπτὶ ντπτοτς νογα,. 
εχ {Πογ σοιαπΆΠ το» πιςξϊολἰ πὶ; 
Ῥιοίοξεὸ ποη το]ρίοίος νοὸς ᾿π 4 - 
τὐβ ἐς ἀεο τα δ τί5 » ὃς σοπιπιοάο 
τηαρίς. φιὰπι Βοποίξο ἱπίογυίγς, 
(ϑοά ἢ νοδί» {{| παπο νος νἹ- 
ἄἀεητὰγ οἵδε, ςεγτὸ Πγα]το πος πη ρὶς 
ἃο χείίχαί Ογαοὶ τας ντί!ες ἐχείτὶ 
Ὡχ115» σιατη ἰῃ ηγαΐτις οἤετίς ἀτ{οτί- 

ΖΑΙΙος ἱπυρά!εὶς, εΠ δἀ ἀμδεὶ. ἸΝαπς ἐπίηι ὁ νοδὶς 
 ἡρῆς ξοτηνἀοϊοῖ. δέ ̓ Δἰἰος ᾿πυλάσῃ ἄος απίτηὶ νἱγέις 

ἰδὲ ᾿ς 48ο δά[ιπιτας οο τεπηροῖε Βαυθα- 
πο ΤΠ ὑχας {εγαϊτατομλ. Ὁπηγηΐδι5 ΟΥα εἰς 
πα το ὐτηρομοβατασυπτ ἐξ ουχτὴ ἐΠ|0 {πὸ- 

ταηΐ, Αἄεο νι πταπι ἤτ» Βαῖὶς πο- 
᾿ς ἢγο Ῥεςοαίο͵ (Πφαϊά: ῬεοΟΔΕΪ 1115) 

“1 

ορρὸηὶ ποίεαπι ΄0 τᾶς ἐγρᾷ νῸ5 
ξαϊηχας Πππάϊαπα»μο ἀ ἱρίο Ῥεσοαῖο 
τχλίτβ᾽ εἴς γερογίςτίς -ιὃς ἐο: ΠγΑ 5, 

ζ. τῇσι ἰονμδὸ ἐὰ τεπιροίζατο χατὶ ἐιόγυης ὁ 
το Περί αὶ νἱσταζοήν οὈἠξοζοηξ 

᾿ἰ {παπὴ ̓νίτίδας. Χογχρ ἰαυάατίψως 
- Ῥότίαυς πτητ υϊδαπιίπιιδάογοητιιγ, 
. οη πλρθαεγαπς γβεοποη ὙῈΠΙταεῖς 

αταρ τατεϊραις {8,. πηαϊςἑῃτός οὐ ΡΕΠΣ 
εὐἶο αὐάεῖς ρυ  εἰκογεϊπηα : οΧ! φαϊ- 
δες πος ξαίπγαϑ "8. υΐάςη Ῥταεῖ- 

τδς αν δ δ τ 15 

«ἀἀφμϊαϊονι πὸ: 
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ἄλλα ἡμᾶς ἠδίχησθμ, Ὁ δὲ πελδυταῖον, « 
ἀδοὶ ξιώιςε δὲ ἀν τὴ ταδὲ παροιδυ. Υ̓ 
“πόλιν γ5» ἀδοις «ἰὼ ἡμκετέῤφιν »»»: 

λαριθα ονζᾳς" ον δ ρμιμι αξησέπι “π΄ 

οϑμζωυίᾳ ὀρθῶς" πε Ἰέτιμωρησοίμεϑον ἵκτ 

πᾶσι γόμιον καϑεχῶτα, τὸν ἔχτόντα τλῆ νν " 

“ὅσιον ἐ) αὐκιθ εοϑαν" χαὶ νειῦ οἷν αὐ εἰκό-" 

τως δὲ ἀΐεις Ἱβλαπῆοίμεθαι. εἰ ἰγὸ τω τ αὐ- 
τίκα γοισίμῳ ὑμδμπε καὶ ἐκείνων" πολε- “ 

μίῳ Ὁ δίχᾳιον λήψεϑε, τὰ ϑὺ ὀρλοῦ φαν: “ 

Β “εκ ὠλυλεῖς κριταὶ ὄγτες, δ δὲ ξυμφέε “ 
69 μιαῖλλον ει φφιπτεύογτες. χαίτοι Εἰ γεωῦ ὑ- “ 

μὲν ὠφέλιμοι δοχούσιν ε1), πολὺ χρὴ ὑμεῖς “ 

χαὶ Φ ἴνλοι ἕλλζωυες μᾶῶνλον αὐτε" ὅτε ο 

ΤἘΕΚΤΙΝ 5. 

«- 

ὠ “ 

μείζονι χινδυυύῳ ἥτε «γε δ ὃ ᾧτεσφις ὃ- ἕ 

μεῖς ἐπέρχεεϑε λδενοί: εἰν ἐκείνῳ δὲ τω χα!- “ 

ρῷ “ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ ̓βαρία- ς: 
ὅ99, οἵδε μετ᾽ ὠδοδ ἢν ἡσὸν: χϑὴ ἡ δίχαιον ἡῶμε 
«τὴς γε  αὐεδντίας (εἰ ἀρᾳ ἡμαίρτηται π) ὡ 

ξαλτιϑεῖγαι τίω πότε σοοθυ βίαν" " ̓ οὲ (ἀεί: ὦ 

Θ ζω τε ε σὸς ἐλοσω δῥρήσετε, χαὶ ον χα)" “ 

οϑῖς οἷς ἀστένιον ζι) ΔΜ ἑλλιζωίων τιγά έρε- 
πίω τῇ Ξέρξου δέω ἄμει ατιτείξαοϑει. « 
᾿ ἐπηνοιοῦ τό τὸ τὲ μοῖλλον οἵ μη ταὶ ξύμφορα - 
πσξϑς Ὁ ἔφοδὸν ἀὐζις΄ ἀσφαλείᾳ πσρ δὲ « 
δόντες, Ἶ ἐθέλοντες δὲ " λμὰν μετὰ ἊΝ « 

δυωίων τὰ βέλτίξα. ὧν ἡμεῖς ὧς λυκυδυοι͵ χαὶ 

σἰμινϑώντες ἐς τοὶ χορῷτα, γιοῦ ̓ Ῥχὶ τοῖς αὐ ὦ 

τῇ δέλμαν μὴ γμρφϑαραμδν, ἀϑεινανε « 
ἑλόμϑιοι διχρίως ῥμᾶδλοι ἢ ὑμᾶς κερδει- 

ς-ς 

πππμῶν μα Ῥιο Βοηοίο, ̓αβίοδιϊ:" Ὅτ κυ τπιοταϊης Ὁ ἡεω. χαι 26᾽ ζμυτὰ θὲ ζυνὰ αὐοῶν ὁ- « 
ΝΣ ΓῚῚ ᾿ὐμο πε Ῥογολπλας πέννα » ἣν μύϊως φ αν αϑαι  γἰγνώ σχονζας, «αἱ ῶ ἔμ: : 

αλαι ἐαεῖχες 40 Ροτίας, ᾿Ατμομ ςΐο5. τὸ, 
, ἀρ εεΣ τἰκρὸ ΤΟΝ «αἰξατέ. Ἐπίπγμετο ν46- φέῤῥν. μὴ μὰ πεγοιἀίσαι ἡ ἣὩ ξυμμάχων 

τνμῃ εἰκών ισεϊ άότη ἀς οἴεται γερι5 γνοβίςη- τὰν ἀγαθοῖς: ὅτου ἄξει  βέξαιον τίου ΜΠ «Ὁ 
ἔπος φετῖαπι τ τς ρα τού, δ 4 ἀσοϊαγαγο πος νεῖ - τῆς Ξἰρετῆς Ἐχωσὶ χα! Ὁ »χϑραυτίκα ποὺ « 

ἐπηρος ἐογτίτιά!-- Π τ ἀτο τς Ψ]1 ἅ]18 ποτὶγ! φαλπα το- 
᾿ς πίς ρτδείαπι τοί - 

ο ἔυτο ες ανηοή. ἐδ 

«οἰοτῇ Ρτοθίταιο: υἱἁ αίδες 4 ἤγπια στεηάο, ρταίεητία 
᾿ βεροτία εχ νὼ νε- φογροτιιὸ σγατία δε χοῆς]ς Πα οἴαγν 

ἤγο εοπἤίτυυπ- Ργαιςηβργοίοξιο πιληη απ δῃ ἀο 
ἀνε εὖ 4: (67. ἰσεον ἐβωδα μας τυβαι ϑκ γεξοχταγ. 

᾿ὁμῶ ὠφέλιμων χαϑιξῆται. αὐοοσκέψαϑὲ πεὰ ᾿ 

ὅτι νι μδὴ Ἶξαῦν γ7.α τοῖς πολλοῖς ῥ᾽. - 

Οομπῇάοζατο φυσηας παπς ὰ ρίετϊῶμε νῸς 

ΦῊ Ἐπελοεδυτιηλρρικᾶς ἐφρχο-. 
᾿Ἄγοις.. 
᾿ρἰωνκῶν., Ὑ Κατᾷ ἢ πᾶσι νόμον] πῆς Ϊ 
᾿ὥλλησιν, ἐν Ὁσιον 1) Ίδίκαιον.. ε λα-᾿ Ϊ 
ποϊμελα δικοί μια ᾿ᾷ Αὐήκα 7ὺν τῷ 
ἐνεστῶτι. ἡ πο τῷ πολέμῳ. ̓  
τ Θφέ. λήμοι δυκοῦσιν᾽ 71 οἱ ἱ ϑηθαῖοι δη-- 
λονόπ, , Ρολὺ ὰὲ ὑμεῖς} καὶ οἱ ἄλλοι 

᾿ ἔιμερἐρέσιοι ἃ εἰπεῖν οἱ ἀἰϑίωαῖοι, Ὧ 

13}  δρπκῶν." 
β Ἐν , απονδαὶς  « απον δῶν ἥδε εἰ- "β 

δι Δαινοὶ Ἰ μιεταὶ δηνότητερ. : ] 
Θ δὲ μετ᾽ ἀυτά, 

χ πὸ βος κινδομύῳ 
ἦτε] 55) Δ μακιδύνων, ἤτοι δ μηδικῶν. 

μ οτπ 

πᾶαι] πῖς ἔλλησιν, ον : 
᾿ἦσω] ἡγρωυγοὶ ̓ ϑηξαγοι σιωεμαίχοιω αὐ-- 

τῷ. ξ Ανπηιϑεῖγαι Ἱ ὀναντίαν ϑεῖγαι. 
ὃ Καὶ μείζω τέ σοὺς ἕλάσω] “μείζω 
᾿φόϑυμίαν ἀσοὸς ἐλάσσω "μα ρτίαν. 
΄ ᾿“λριτῶ] αὐδρείαν. 0 Ἐπυηνοιῶ- 

Ω τεμᾶνλον ὑἀροαλλόγγως δ: ἔχον τὸν ἔ-- 
παινὸγ. δὶ ̓ Ασφαλείᾳ } "ἢ Ὁ ἑαυδ)δε.- 
λόνδη.. 1 Ἐϑέλωντες δ] ὅα καὶ ἀ- 
ϑειυαῖοι ἔωροιξαν, τίω πῦλιγ ἀὐν ἐρη-- 

εἰώσεαντες,, χαὶ ΓΝ ἡ κινδειυδύσειντες, 

υ Τολμᾷν ] σιὼ τόλμῃ φεοίῆάν. 
φ᾽ Τ γώσκον τα ὁ ὑμᾶς ποιὰ λακεδαμω-- 
νοις. ̓ "ἐ τίωχαδν ἢ ᾿ς ὡβετῆς ἔχωσι] 
παρέχωσης 

{11}, 

ἷ Ω 
υ͵ 

-" 
ἵ 
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« ἑλλώων αἰδρα γαίας μεμίζεοϑε 

ν᾿ ἜΝ γνωσεοϑε" μὴ (ᾷ εἰκότα ( οὐ ̓ γὸ εφα- 

χρινφτε τίωὺ δίκζωυ πτίουδε," ἐπαινούυϑμοι 

: Ν Ὥρὶ οὐσὴ, ἡ ἡμδμ! μεμιτηων ) ὁ ὁφφίτε ὕπως 

ἢ μὴ εκ Ὥστο δέξωνται ἢ αἰδρων ἀγαϑῶν πέρα, 

"ἢ οὐδε ἀμείνους νας, ἀπρεπές τι Ἐχιγνώ- 

ναι» οξεῖὲ πϑϑς ἱεροῖς Οις χϑινοὶς σκῦλᾳ 

Ἔσο ἡμδα ιν ὀὐεργ Οδι! τῆς ἑλλα δὸς  αὐα.- 

ἡ τεγναι. δέένον δὲ δὸξᾳ ἐξ πλαάταιαν λακαν 

5 δαμμονΐοις ἀλβσος χαὶ τοὺς μϑμ παπέρε:: 

᾿ αἰᾳ»φώψαι ἐς δὃ τοίπωδε (δ ὠν:δερ-. 

5 Φοῖς. δ᾽ Ξέρετίι. τέ πολιν, ὑμιαξ ὃ ὁ ον 

ἡ προ ἐπ ἑλλῶ: τκοῦ πϑροικησίᾳ, οἱ ο᾽" Ὑητ 

5 (αἰορ  ξαλφψαι ἐρφῶτογὸ δὴ ξυμιφορᾶς 

ἢ ἀπξοκοχωρήκαδι, οἵτινες μύδῳ τεκρα- 

" πισέστρι Ὡπλχύβεθα,, κ᾿ γω ὧν ὑμὰνζοῖς 

" ὡρὸ φιλτάτοις ᾿υθαίων ἡδσωμεϑοι, ἱ 

δύο ἀγῶνας ζις μεγίξοις Χί “υ ἐφηνϑμ, τότε 
"δ, τίωὺ πολιν εἰ μὴ αἰ ρέδονϑν, λιμῷ Δ[9- 

ἢ φρκυρίεῦαι,' γε ὁ δὲ, λαιγατου δίκη χρίνεοϑαι: 

᾿ ΔΕ ὸ αἰϑιρώσιμεϑα ἰ οκ.. πόμτων πλαταῆφ,, 

 οδὰ διμίαμα ̓ἀσεόλομοι ἐς ζκὶ ὅ ἕλ- 

ἤλζωας, ἔρνμοι “χρὴ εὐτί κφόρυτοι" χρὴ ὀὔτα 

ξ-2} τότε ξυμμιαΐχων ἄφελε ; σεοϊὶς, ὑμεῖς 

πρῶ ὁ λαχεδοιμόνιοι, ἡ μόνη ἐλπὶς »δέδηνϑῳ 

" μϑ οὐ βέξαιοι ἥτε." χφήτοι ἐἰἰξιούυϑῳ )εχαὶ 

- θεοὶ ἕγοκα, ἢ ", δ ξυμμαχεζδν ποτὲ )»ο- 

»λῇῤῥωι," νὰ τῆς ρετῆρ' “τῆς ἐρζοι ἕ ἐλλζωας, 

"ἰχαμφϑῦναι, ὑμαξ; χϑὶ ̓μεταγϑαΐναι » εἴτ 

"ὑπὸ ϑηραίων. ἐχείαϑητε: τω τε ϑωρεαν, αὖ- 

ΤΗΝ ΟΥ ΣΙ ΘΟ ΕΒ Ὶ, 

δ εἰ δὲ αὐϑὶ Δ ΟΥαοὶς εχ πἰπιασὶ ργο ιταεῖς οὔϊε 
νἱττυά(αιις ΟΧΟΠΊρ γι Οἱ ἢ ἄς πὸ- 
δὲς. ἰῃϊιδῃγ τα]ουεῖς (οπτοητἰΔ ΠῚ» 
νἱάοις (πΠὉ επὶπα οσουϊτὸ Πλῃς σδιι- 
(ληι αἀϊςα δἰτίδγης ματι νεἴγιπι ἡ 
ποι ργόθ τι» πὶ ἀς ποΡὶ5 Βομ 5 
νἱτὶς Ἰρῆ πιοίίογες ἱπδες εης Δα Μ" 
{Ἰατιιοτῖτίο» ὃς ποπνίμπιμνι ἀε Οὐα οἷα ᾿ἀνόσρ 
δος πχοχίτογιι πη (ρο Παρ ]! εἰς ἴῃ 
τῶρ!ἰς τοροηδτῖς: ἔξ (ἀπὲ ἴο ἀέν στσπὶ 
νὶ ἀοαταγνος Γαςοφα πιομῖον ἡ 
τογο Ῥίαταα, αιιπι οἰμήτατο μι ρᾶς 
τος γοεει νἰγεατίῖς ογρὸ ἴῃ τῆροάς 
εἰρ ῖοο πίον! εσσηῦ,; δὲ ΟΧ οπηπὶ 

ἄρνες Ργοτίως ἀοίοτο ργορτοῦ ΤῊΣ 
ὕληος. Βὸ παχαιῖς οαἰληλιο δεῖς; ἀδτ 
ποιΐπτϑ», νῦ ὅς Ῥουίτατὶ Ειογίπηιις ἢ 
Μαάϊ νἱοἰἴοης» δέππης ἀρ νος, 
Ρτίας. ἁπα]οἰ ΠΠπηο5 » {ἀρογοπταῦ ἃ 
ὙΒοΡληὶς : ἀπάίψις ἀβηςυτατος 
πὰ χίπλδ5 {πἰροαπηιῖς, τας αἰ ἄςπα, ᾿ς τος 
(πα ρογοιπάϊ, πιῇ μος ντθέπλημις.. ... κα 
ἀοά! 4 ΠΠ| πχμβηπυπο δαῖτα.» οἂρ 5 
ολαίλπι ἀϊσεηά!. “Ἐπ ἂν οπιπίθς 4 Ἐὺ τείοδι ἕ- 

ἰδ 
ῬΙαιαόηίος ἔππιις αδιεξεὶ, ἀείετγεῖν βεκτ δ᾽ οτ ἮΝ 

» ΒΑ Ὁ ἀσχᾷε 

( ἱπμομογατί, 4 {ἀργὰ Ὑἱγες βιΐπλεις ταρη(οβρἀε(εττ!, ὃς 
τὶ ) » ορηγεὶ 

{τπιάϊοῇ Ογαοογιμι: αιπάπχαιις ἐοτ φ 6 “εβέμκι, αὶ 
ταηι ταμοέοοίοτά πὸ {τ ́ αϊίαμιατιν ἔαρτα ν. 
ποθὶς αὐχί]ο. Ὡς νοϑβ εὐἰλπι [δος 
ἀχτποηί! νηΐςα ρα ποίεγδιραγωσα ἢ 
βγμιὶ ἢτίβ » ἐχεϊπτοϊοίπιις. ἢ Οο9 ὁ 5εᾷ ρΡεείπιας ἃς 
ῬτΓδοαπιαγ ότι ΠομοτοΠῚ ὃς ἀξογαην μον δα τεῦ προ 
τιι οἹοοἰα! , ὃς πογογαπιη αἴα- φυδὰο ξαεγαπενζέ, « 

οος οἤιείοτιιπηνν βεδεληλγίπί: δὲ {{- πον (εὴ Ι 
ηυϊά ἃ ὙΠ εραηί". ρασίμδῇ οἰίρὰ ἴσα καρ... ἤρατο 
τοπτία τοσοφατίε: γερο(ολτ (εν οῖς Ὁ: ΡΟΝ : 
(πλ]1ος ρτατίλπα νοἰἔγδπι ἄς ΠΟΡὶ5 ἐὸν ἔτος γς ΑἸ 

ποῃ οοοίάοῃ ἀϊ5, πος πλϊαἰπηὸ ἀς- ας ϑατίο: δ παμίᾷςς 
"περκίσῆδί, ἀὐρυὶ ναὶ ἡκιτείνν, οὗ οὐς μὴ ὑμῶν Ὁ μοῦε:οοἰοίλ πη διτατιδτ ργτὸ τογρὶ ἃ ΤΆ. 

» φρέπει" ̓ σώφερναί τε αὐτὶ αἰλχφάς κομίσας 

" θα, χαραν, χρὴ μυὴς ἡδονζωω " ας ἄλλοις, 

ὅ3 ὀῤππὶ ""χοιχίᾳν αἰεὶ αὐτιλαξῷ. βοαχὶ ̓ γὸ Ὁ πὸὶ 
“ἡματεὰρ σώματα ἀξ φϑεῖραι: ἀκα δὲ 
τι σίωὶ δεφαρνήαν αὐ, ἀφανίσαι εκ ἐηθροις ἐδ 
 ἡμαξ εἰκότως πιιορησεοϑξ, “ὁ ̓ υὐηβ καὶ 
" αἱ αἴκίωυ πολεμήσθμζας." στε χαὶ δΨῥ σω- 

«ααῖπος νοδὶς απχίςοβ» Ὁ. Δ] ΠλϊςΟ 8» 

οὅας ἢ ποροὶς. πιοῖη πη, πποττίς ΟΧῖτ 

τοάάοητος: πες ἴῃ ργαροηάα αἰ! ἢ ἀρ νος ̓ 
νοϊπρίατο, ἀεάξοίιο ἱρῆ λοςὶριατῖς, δορμό Πα ὧν βολβδο 

Ναπα ἴῃ ργοήηρει οἱξ νος οοῦρο- ἐηηησορτο τατρὶ ἐφος 
τα ποτα πτοστς πηταγίς ἀγάπα ἡ Τἰρμίδη,  πἰξωρ: 
δίας ἐχδὶ ἐπξα μία ἀρο] γον φαδᾷς : 
πος πίσαο {ρρ ἰδῖο ΑΕ οἰατῖ», Βο-. Ὸ 

“οτῇ περοίπτατο Βοίϊος βιογίπλι5.1τὰ-- ᾿ 

ὼ Π Ε7] "“- . 3ψὶ ῳω. "Ὁ πγ}.1 

μάτων ἀδῴαν ποιᾶντες, ὅσια αὐ δικουζοιτε, ας ΤΊΓ5.» ἱπΠΠΟΟΟΏΓΟΥ ὑιδἰ οδιιογῖτῖ8: ϊ πήρρει. 

« “Μὴ πὲ εἰκότα 7οὐὶ δίκαια, βὶ Ἐ--} σανίας ἐσιῤισι, η Θηξαΐων ἡοσώμεϑα] | πε. ν Οἷς μὲ ὑμῶν πρέπει] ἀξιδιῶν,, 
παινούμϑμοι. δὲ} ὑμεῖς δηλονόή, διὰ τοις ϑηζαίοις καταξαλλόμθα. ὃ Νωῶ 
Ὑ. Ανδρῶν ἀγαϑῶν πέρα ἢ αἰδρῶν. ἐγα-- 
ϑῶν μ' ὑμδα δηλονότι πλαταιέων. 

δ ̓ Αὐ τοι ἀμείνγες ὄγγαι]αὐδὶ ξ, ὁ ὑμᾶς τι ̓ 

λάκεδαιμον ἰοἱς ὅρα ὃ πῶς κολακεύᾳ λαν-, 
ϑιινόντως Ὁιξλάκανας.. ε Ανατεϑίιῶα!] 
ὐπὸ κοινῦ τὸ ἡ ὑποδιξωνται, ἢ ς Ἐς Σ πέί-- 

πιὰ} ἐκ Τα σκύλων; δ. ὁ Παυ- 

δι} κινδωυδύομόν δηλανότι. 
“μώρητει Μ εἐδεμίαν βοήϑᾳαν ἔ' 'χόντες ὑτύ 

ὥινος. κ Τῶν ξυμμιαγικῶν] Φρὲ φόρων 

Ὡς ξυμμαχίαι τῇ τῆς ἡματέροις. λ Καὶ τὴς 
αρετῆς 1 τῆς ἡμετέρας. μ' Τῆς ἐς τοι ὑπο ναῦ ἣς 
ὕολίωαρ ἀπὸ κοινὴ τὶ ἕνεκα. “ὸ Ρ ἑξῆς, ἀ- ἣ 

ζιϑωὸμ καμφϑέωζαι κὴ ΓΤ] ἀπὸ ἥ ἢ ορέπιν- 

υὐπὸ κοινοῦ. τ, Δόντα; ἄλλοις Ἰπῖς τὰ ᾿ 
ῥαϊοις. .. Κακχίαν αὐπιὶ ἢ ὑμᾶς 
λάκωνας. τ εὖ ΜΝ 1 τῶ τ 
᾿μκα, “πῆς τὰς 

, Καὶ ἄν.- 

“εή αι τ 



ἡ]  λῆτςο οῃγηΐα ςορίταπεοε,ἰη νο- 
ἦ ἤγαηι πο5 ροτζοίζαζομι νοις νο- 
ὲ Δ Μμαπυςτοηθση: Ταπίαγίοςνας "πη πίθιις ρα Πρεσυίας 
6 πρόνε μρρμος ῃγοί! Ποπγίηος Οὐπεεία χἴζιι5 οσοί αἱ 

Ἢ νεῖας. Ῥγατογοα ἄς νοθ!ς ρεροτιὸ 
,"ΔῸ5 οι Βεποπηογίξοβ. Ἱπεποηλίηΐ 
Ὠφησηυς. {ορυ]ογὰ ρατγπι νεῖτο- 
γαῖ» αος ἃ Μοάϊς ἰπτοζοπηρῖος, ὃς 
ἴῃ Ποίϊγα τοῦγὰ ἤτος, αιιοτα μη]5 ρα- 
δΠςὸ Βοποίξαθαπιας οἴλπη ΔΠἰἰς ἰη- 

᾿ ἔοῃϊ » τα νογὸ ἰπμ ἀπ Ἰξητουι πη 
ΔΡΡΑΓΆΓΙ : ῬΓΓΠγἰτης5 οτίδιι ἐγιιόε τῇ, 
αποίσςαμαμς ποίχιηι (οἰσττι ἕο 

ὁ Ῥηβεαπποι.. - χῃ{τὰ (ΟἹ ἰοπέες», δ ΓΙ οΧ δηγῖσα γο-.. 
δι τορίοης ὃς θεη οι]: Ασα πο 

; [οοἱὲ νοὶ ας σοπλπλ ἢ] τοι ς5. Οἱ- 
τ τοτὼ Βὰ νος ἐσοπίγαγίο ἔοοοῦτι5» ΠΟ ῃ 

τοξεὲ (ξπτίοπτος  Οοη ἤάογατς οΠὨΪΠΊ. 
Ῥαμίδηϊαβ σαϊάςπγ, 41 1105 (ορο τ, 
τα πὴ ἴπ τοῦτ ἁτηϊεα δέ ἀρ ἀ ἃ- 
τηῖςοϑ (ορο τ: νοβ δῖοι ἢ πος οο- 
εἰἀογῖτίς» ἀστήπγχας Ρ]ατα οί τη, 
ὙΠοδδηυπι ἔοςοτίτίς » αα! 4 ἀἰ πιά 
αμὰπῃ ρΡαῖζος νοἰζγος ἀζας οορπα- 
τοϑ»}15 φαϊδιις πππῃς αἰποίμηταῦ Βο- 

᾿Βοσῖθιι5 Οχιτος, ΚΟ] ααοτίς ἐῃ τοΥγα 
ΒΟΙΠΙ» δὲ ἀριϊά ἱρίος ἑῃτογξεθούοεῦ 
Τη(ρογίο]α ἰη’ησο Οὐαοὶ (πππΐταῖς 
1 ογασι ας, ἴῃ (ογαίτατομ γοάϊρε 
τἰορφοϊυῦ τα ἀςῆαι ἀριά (πα: σοηςο- 

: ᾿ς Ρτίς νοτίς {Π|Π Μεάος ἱπρογαγαητ,άς- 
Ῥαιτΐα (ιοεΊβοῖα, τον τὰ ρατίοΠλ  Η ρατγίας γᾶς ςογ 

41 εἐὦ ςοπηάἀἰάοίαης «ἀϊβοατάητι- 
: αιιορτο] οτίοϑοπ ρσχοξοδεο, 1 ἀςοάα- 
ἡ Γεὶ εγινοπαίο ἐος ΤΩ ΘὨ  ἱπἀ  ρΉ Δι ν οἰγα οἱ οσία, 'π- 
Αραμ τε ρυς ἀΐριδπα ριι δ] οἰς Οὐα οἷα ἐπ πἰτιιείο, 
Ῥίατίς, εἰ νας πιά! σ  Δτη, ΡΓΟρο ἰτούα πὶ τηοτλο- 
“πὲ 5 τα ογἸςοτά!. Τἰαγίη ἀμ ΠῚ Βεμεβεῖ!ς ποίει. ντ 
“πε ῃοποῇλην, 
“Νοη [ούην 4- ἸέΣ ἃ 

 τεοςίτατέπι οοτῇ ἰα»ἤ» 08 Οςοι ἀατῖ5: χυᾶ ἀϊρηῦ ἤενε 

405: ἐστυτυπὶ εἴς σοι ]λ 0.) ἀςτίε,γτ απίπιο (τᾶρατηϊαΐ, νι ρητία πη γ . [οά ἣ . ἀν᾽ ὡἷΝδ 
᾿ οτἰᾷ αυαϊος ἤπιι» ἡ νΕ λφ 4ο[Ἐὰ ςαρ Δ ΠΩ] ΠᾺ ΠΟΥ σοΥ 
᾿40υὶ οἃ ρατίεπιυτ; 414: οὔ Πάἀογᾷτος “ηὖ (Οἷα 4μ4]12 (ς« 
τρρμάμρεἋ 4ι4]ς5 Πηγὰ5 σου ρα Τατὶ : δὲ ̓ ρί 
συ σα απγίτας οἱ φαἰ Δ Πηϊτατί5 ἰῃςοττῇ αιάάοςας ἀςοὶ 

᾿ Πηππογοητί φυξη- ἤδγο ΟἹ ἱπηπγογότὶ, Ν ος τ η;»ρύους 
᾿ ἕυτα Πε. “““72ῤτε- Ρ " {ἢ ΐ 
μεν Οκϑ ηγανιόσε ἀς ἐπγε5,δς ῬΓΟῸτ ΠΕςοΠιτας ςορίτ, 
«αἰαρεέίας, θεὶ “τὴς ΟΥ̓ΔΤΛ ΘΗ Πρ] ογαπτο εογαπἀς Δἰτα- 
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Α χαὶ ποϊξϑνοοιοῦτες ὁ ἐκόνζας τε ἐλάΐζετε, “ 
«α΄ -Ἃ ἂν ς , - ἣν 'ξς 

χαὶ χειροις “ὐδϑλιοδυϑμοιὺς (ο δὲ. γέμμος τοῖς 

ς 

ἕλλησι μὴ κτεί 4ν “υτοις) τι δὲ χαὶ ὅδερ- 
γεζςε γύλνημϑῥοις Δἰαπόρτὸς. ἀὀἰποθλέ- 
ψατε γὰ ἐς πα πέρων δ ὑμετέρων ὃγς- 

κας,οἐς Ὁποθοινονίας αἰ χοῦ μήδων, χαὶ γα-- 

φένς οὐ τῇ ἡμέτεροι, ἐτι κα νᾶν και τὰ ἔτος 
ἕκα φον δημοσίᾳ ἐεϑηκμασί τε χαὴ γοῖς ἄλλοις 
γομέμοις" ὁσοί τε ἡ γὴ ὑιδν αἰεδίδου ὡραῖα, 
πότων ὠπθεχαὶς τι φέροντες, θἶγοι νϑὼ 
ὧκ φιλίας χώραις, ξύμμαχοι δὲ δμαχμμοις 
ποτὲ νονϑμοις. ὧν ὕμεις ζοιωδαντίον αἱ 
δϑραΐσαγτε, μὴ ὀρθῶς γνόντες. σκέψαοϑε δὲ 
ΠΠαυσϑυίας μϑρ γ,.» ἐδχηῆεν ἀὐζες γο-- " 
μέζων εἰν γῆτε φιλίᾳ, τιϑέναι χοὴ δ αἰ- 
δράσι τοιούτοις "ὑμεῖς δὲ, εἰ κιτενῴτε ἡ μας, 
χαὶ γώραν τω πλαται δα, ϑη αἾδα, ποι᾿- 

͵ 9, ᾿ 5» 5 σετε, τί ἀλλο οὖν πολεμίᾳ πε χαὶ ἢ οὐ ρον 
τοῖς αὐλώνταις πατέροις τοις ὑμετέρϑες χρὴ 
ξυγίενᾷς » αὐτίμιοες γερωΐν ἐν γεωῦ ἰφοῖσι χα- 

“ ὴ Ὶ πα ταλείψωτε; σδϑς δὲ, χαὶ γάῦ, ἐν ἡ ἡλόυ- 
͵ εἷς 

)ερωγησὸν Ω) ἕλλδυες, δουλωσεῖε ἱερφί ς 

τεϑεαν ὶ οἷς δύξαϑμοι μήδων ἐχρᾳίτησθμ, 

ἐρημούῦτε ; χαὴ ϑυσίας ζὰς παιδίοις ' 
ἑοσαι ϑμων χαὶ κι σόμτων ὃ οἰφαιρήσεοῦς; 

"οὐ τσξϑς τῆς ὑμετέροις δόξης ὦ λαχε- 
! ͵ ὃ Ὁ ι δοάμόνιοι ταδὲ, οὔτε ἐς τὰ χϑιναὶ πὴν ἐλ-- 

λζωων γόμιμε χαὶ ἐς “ες. “σδϑρόνοις αἰ- 
εὗδτόμᾳν,οὔτε ἡ ιῶῶς τοι δϑεργέτας, δλλο- 

7 « 3 3 πείας ἕνεχα ἔηγορας, μὴ ἀὐφες ἀδικηϑώ- 
αἰΐοπα: ΤηἰΠγ οἰτία: στατία » ΠΗ] ἱρῇ 1) ὧς ῥ [σα φΦϑερ χ᾿. φείσαοϑαι δὲ χαὶ ὅχ1- 

κλροδέωδαι τῇ γγωκτὴ, " οἶκτον σωφρ9-: 
, ᾿ς γα; λοιθονζαᾳ" μι} ὧν πεισόμεθα, μόνον δὲ- 

"Ὁ -“ ἀν δι ἮΝ ᾽᾽ 53)- 
γοτῆτοα Ἀφυταγοοίοωτοις, ΡΝ οἷοί τε αἢ ὃ)- 

Ι Ἢ ς ! ἈΝ - τες παλοιυϑυ,, χαὴ ὡς ἀςαθωητον Ὁ πὴς 
“ εὺ Ἃ ᾽ 93 ξυμφοροὶς, ᾧ τινί ποτ᾽ αἢ καὶ αἰαϊξίως 

ξυμπτεσοι. ἡμεῖς πε;, ὡς “ὥρέπον ἡμῖν, χαὴ 
ε ἃ δ ΄ ᾿ ! 3 ) ε ὡς "ἢ χρεία «ἀαξοαγά, αἰτούμεθα, ὑ- 

"» γε, ἐμ 6). : “ μὰ ἐ ξ λ Ὶ γι , Ἃ 7 Ἴ νμα, αι τστο ἃς οὔτλμιηει Οπεῖα ἀδορ, ἐνεὺς μεῖς,  ϑεοιὶ το ὁμωξωμίοις κὴ κοιυνοιᾺ 
τοῖο βος ἰσεο. ΟΘΙ5Β ἢφοΣ αἰἱορατθιτ5 Αἰ 3 Π1711}; “.- : 1 » ] μα Ι! ἐδ ὃ τῶν ἐλλέωων Ὀχιβοώμϑμοι, πείσει τοίδε, 

« "Καὶ χῖρας «ορταριδῴοις ἢ ἱκατεύστω -- εἰρηυδῥοιςΣ εἐ Τῶν ἔοσαρϑμων 1 ἱδρὺ-- [βολὴ αἰδοϊξ χαὶ ἐλέου. ,, Αλιλ οἷοί τε 
πῶ. αὶ Τοντις  τοιὶ αὐτομόλοις. σαυδῥων. ζ Αφαιρήσεαϑε } ζημμώ"- Ὶ αἢ Ἰτουτεςιν, εργόται τῆς ἑλλάδος, καὶ υἰ-- 

ΤΙαρᾳὶ τοῖς αὐϑέντως Ἰ τοῖς φονόδῦσιν. 

; ὐϑέντται κυρίως οἱ αὐτέχέρες καὶ οἱ πιλέ- 

ἐδ» οἱ δὲ γαῖ, αὐϑέντας τοῖς κὺ φίοις καὶ 
δεαυύτας. αὐϑέντας δὲ τοιὶ ϑηζα; οἷς ὧδε 

φησί, δ' Τρὸς δὲ, καὶ γί Ἰπεὸς τιῖς 

σετε, ἡ Οὐ φεὺς τῆς ὑμετέξᾳας δὲ-- 
᾿ “ φν. « ’ , 

ξης] οὐχ ἅτηετα, τῆς υκίετερᾷς δόξης. 

ὅρῳ, πάλιν πῶς κολακεύει. θ6. Οὐπ 

ἐρτα κοιναὶ 1 ἀπὸ τὰ ἀδόξου χαὶ ἀἰδύλου 
᾿ τῆς τύχης πὴ δῃηχείρημα,, ἐν ᾧ καὶ εἰς- 

δι αὐγῆω, δ, τοὶ ἐν ϑώμῃ. κ᾿ Ἡ χρεία} 
"ὶ αἰάϊκι. λ Θεοις τοὶ ὁμοζωμίοις} 
σοι πιμφριϑμοις ὧν τοῖς αὐπὶς καὶ ὁκκο! ον, 

βωμοΐς, 

τε 

«ς 

ςς 

ςς 

ὡ . αἱαξίῳ 
Σ 

«ςς ν 

ςς 

τ΄ 

ες 



“τ 
55 κρίκεν- 
χῦτας 

32 ,δϑ ε- 

ὯΡ 
«αυτῷῳ 

.-ὧ᾿ 
2. κατα- 

ἫΝ τῆν ὐ δ Γθὴ ΕΒ. Μὴ 5.Τ' 
᾿ ᾿ ἱ ν᾿ π΄. 

» ᾿χοδοφεοῴυδροι ὅρχϑες οἵδ οἱ πατέρες ὑωδδυῖ Ἀ πείϊαπαγαπάπηι σά ραῖγος. νοΠ 

5» ὥμοσθμ, μυὴ ἀμννμονᾷν. ἵκέτοι γιγνόμεθα 
ΝΜ ὑμδδα “ὦ πατοῳὼν τάφων, χαὴ ἐχικαλου-. 

᾿μἶϑα “τοις χεκ ανώτας, μὴ “πυέοϑαι αἰ ποῦὸ 

ἢ ϑηξαίοις, μηδὲ τοῖς ἐλϑίςοις φίλτατοι ὄντες 
᾿ αὐὐβαϑὸϑέωαι. ἡμέρας τε ἀὐα μιμψῆσχϑ- 

᾿ὺ ἐχείνας, ἡ τα λαριπσοότατα᾽ μετ᾿ αὐδὦἔἶμ 

"πράξαντες, νεῶ οὖν τῆδε τὰ δφιότατα χιν-- 

" δου ϑθολδν παϑεῖν δῶν δὲ Ἰαΐα [καλὸν τε χαὶ 

ν᾿ χαλεπώτατον τοῖς ὧδε ἐγϑέσι, “ λῴγϑυ τε- 

» λῶτάν, δ[9τι χα αὖ βίου ὁ χίνδεωυος ἐγζες 

» μετ᾿ ἐἰντοῖ, παινόμϑρμοι, λέχονϑι ἤδη δτι οὐ 

» δγζαοις ὐρέδομϑρ τίω πόλιν, (εἰλόμεϑοι 

» δὸ αὐ πσϑέ γε τούτου, ' τῷ αἰοάφ'ω ὀλέθρῳ, 

» λικῷ πελδϑυτῆσαωι ) ὑμῶν δὲ πιφεύσὸμτες 

» πσδήσήλϑθομϑρ. χαὶ δίχαγον, εἰ μον) πείθομϑι, 

» ἐς τὰ αὐτὰ “καταςήσθμτας, τὸν ξιωτοΞ 

» χόντὰ χύδιυον ἐᾶσαι ἡμαξ ἀδδις ἐλέ- 

» οϑε. Ἐχισκηπηονϑμ πε ἅμα μϑἱ, πλα- 

» χαϊῆς ὄντες, ῷ πσϑεϑυμύτατοι πῖδὶ τοῖς 

» ἕλλζωας Ἄρομϑμοι, ϑηζα,οῖς τοῖς ἡμῶν ᾧϑι- 

» σοῖς, ὧχ ἫΜ ὑμετέρων χέρων, καὶ τῆς ὑμετές 

»ρᾷς πίςεως;, ἱχέται ὄντες, ὥ λάχεδαι μὸ- 

5» γἱοὶ, πρῦρᾳ δὸ ϑέεδαι “γ)έοϑαι πε σωτῆροις ἡ- 

» μόν, χαὶ μοῦ τοῖς ἄγλοις ἕλλζωυας ἐλβυϑς- 

» ροιῶτας, ἡμᾶς διολέσαι. 4 Τοιαῦτα μϑὺ 

οἱ σλαταμῆς εἶπον. () δὲ ϑυξαῦοι, δείσθρ- 

τες ασδϑς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἱ λακεδα- 
μόνιοι τὶ εὐνδῶσι, προελθόντες ἔφασὸμ χαὶ 

ἀδϊκὶ βούλεαϑαι εἰπεῖν, ̓  ὅ) 4 καὶ ἐκείνοις 

ἰπγασγαπτν ΟΠ Πα τα ΠΎ Π] : ΡῸΓ αο ὁ ς 
ταπη {ερυ!οτα {ΠΡΡ]Ισαπλις,, ἱπιρς Ὁ 
ζαπτοβ οἴἰλπὶ τος νῖτα ἀοβιηδος; ὄκῶς 
πείθοι ὙΒοδαπὶδ» πένο αἱ 
τα ϊοΠπυ] ν οΠὙΪ Τα πο Ππηγὶς πὸ- 
{τὶς τα δα αγ: ]Πππὶ νος ἴῃ, πλο- 
ΠΟΥ απ Γοάϊσοητοβ ἀϊοπλ 400 
οὐππα ρατεῖδις ν εἰς ργα εἰ Π πᾶ 
σοίπηλας, σασπιὶ Ποάϊογπο ἀιγηῆϊ- 
πγὰ Πα 11. Ρατὶ ΡΟ ΟΠ τεπχασ. δὲ 4 
ἀποπίαπν που παῖδες πη παπο οοτς 
ἀϊτίοπεπη γοάλϑεῖς , ντ πο σο στη; ᾿ 
ἴτα " τ πΗΠ πγιίαι οἱξ ἤποπι Ιο 4αδ- 4 Οαι ἥππιιπι ἢ 
ἀϊ τεῦς, αΐα σάτῃ ἔπε] χαξά! ῃ- ὅ εἰ ὈΙΒΙο ΜΙ πιᾶ. 
Αἰτὶ νῖτα ροΓ ΟΠ ἕαταῦ : Ιου οοΠλη- ; 
τος ἢ φάπιυς Ἰοααίπιατ, οἰσϊξατό Πο5 ᾿ ἴδκη ἀἰεἰ πιᾶδ. φα 

) Ὁ Ὰ ἣν . {νος θην “ἀπὲ 
νιθέμασιις τταά! ἀἔ[ἔς πὸ ὙΠΟ ΠΙΝ κμάρραρες. ᾿ 
(ρυσορτα πες ΟΠ] Π|, πὰ πὶ ΠΟ, 
ταῦρΠπὰ ποςς ξιπηέσας ἱΠτοΓΓΟ) 
(τἀ νοδ!ς;Η ἀξ νοδς παδέτο. Οοᾷ 
ΠΪΠ ΟΧού γα» 1 Ππ1πη οἹἘ γος βοίῖ- 
αλπι τη ἐαάοπι πος γηάς ρεοξοίη- 
τα ΓΟ ΙΓ ογ τἰβ»ἤποῦς σασάξαπα:» 
Ροιϊσυϊαπι ἀο] σογο ἔος ετἰαπα ὁ -ἰ 
{εογαπτας» ὁ Ρ]ατεηίος Ποπυπ δ 
Οἴαςούαπ αἰῶ ἀο ΠππἀοἢΠΠΠΠ1]» 
οΧ νοῆετίς πιαπίθι5» Τἀςοάα ΠΟ Π]]» 
έσψαις νείξγα ἢ4ὲ δὲ νΠτὶ {ρΡΡ] ςς 5» 
ὙΠεθαηΐς ἡ οαρίτα Πηγ18. ἐπί ΠΥ 5» 
Ῥιοάαπχαγιίοα ποίχα (Δ]π|5 δατῆο. 
ΤῸ ΠεΙ5» ΠΟ» 41 σςτογοβ Οὐσεοος νἱη- 

ἀϊοατῖς ἰῃ Πρ ογτατῶ, ἀξ πος οχτία- 
σιατὶς, 4Ετ τα] ας ἀΐχετε ΡΪΔ- 
ταζίος, ΤΠοΡΔηὶ δατῶνουτί πεσαϊᾷ 
οὐ μας] ςοἀα πο! σοησεάεζξι, γ} 
ΡΓοσοογιης, δὲ (6 ααοηας ογατίο- εἰκῆ 
ποπὶ βαθεῖς νος ἀἰχογαπτυοη ἃ Ι 

ΡΨ 

ρα γνώμων" πίω αὐτῶν μακρότερος ΤΡ ἰρίοτιπι ορὶπίοης Ἰόρίογ οἴος ἀατα 
λόηϑς ἐδύθη τῆς ασδὺς Ὁ ἐρώτημα ᾿ἶπο- 

κρίσεως. "ὡς σ᾽ ἐκέλδυσὸμ, ἔλενον πιάδε, 
ΤΟΥΣ μϑιὺὶ λόγϑες Οὐκ αὐ ἠτησοίμεθου 

» εἰπεῖν, " εἰ χαὶ ὠδοὶ βεαχέως Ὁ ἐρωτηϑὲν 
» αἰπεχρίναντο, ᾿ χαὶ μὴ ὅΧῚ ἡμῶς πρα πόμε-- 

Ξ γοι Κα τη ϑ 6 αν ἐποιήσομτο,“ᾧ «ἰδὲ αὐδὰν, 

» ἔξω μ᾽ χσοοχκεινϑρων, καὶ ἅμα. σϑεῖ ἡτι- 

, ασμέγων,πολλζω 1 δἰσολογίαν,ὶ ἔσταυνον, 

. ᾿ὧν ΟΣ εὶς ἐμέμψατο.νιεοῦ δὲ " πσδϑς μϑὲ τὰ 

». αὐτείστεῖν δεῖ, ΤΩ δὲ ἔλεξηον ποιήσοι οϑαι" 

νεηΐὰ γείροη ἀπά! {1Π| δά ̓ ητοῖγο- 
φατίοποηγ. Κ ΒΙ]Οααξάϊ ξλόλα ροτε- 
{τὰς εἴτιῖτα ἐχοσῇ πῆτ» ΕΟ ΥΤΡῈΜ 
ἀϊσομ αἱ ρατίος παι υδαιᾷ ροίξιι- 
Ἰαϊεμλιις » ἢ ΗΠ δὲ Βγευῖτοῦ δά Ἰητοῖ- 
τόραᾶτα τοίρο ἀπσητ, πες ίῃ πο5 οςῦ- 
πογῇ οὐίηλγα Ὁ] οἰ βδτεπος (εἰρίΟ5 
ῬΓἄτοῦ γετὴ τῷ οχοιηαοητ, ποπλίης ᾿ ΣΝ 
φοσαίλητο, τ ἰλυἀαοητ, πὰ ]]ο ἀε- Ὁ ἢ 
τγαπέτο, ἸΝαης αὐτῷ οροσζεῖ οὰ πῸ5 : Ἥ 
Ῥαγίιπι ποραζε, ραστίπν ςοαΓΘΊΠΟζΟ: ἢ 

“κὰν ν 

" 

α Τῶνπαπχρῴων τάφων } ἕνεκα δηλο- | ρος» Λιμῷ δγ᾽ οἴκτιςον ϑανέειν καὶ πότμον ] κ᾿ ἘΪ καὶ αὐτο! οἱ πλατωιῦς. Ἃ καὶ 

γότι. β Τοιῤ κιιμνκότας 1 πιὲ γε-- [ δητασεῖν. ζ Ἐπειδὲὴ καὶ ἐκείνοις πῆς 1 μυὴ δηὴ ἡμᾶς] κα ἡμδϑ. κμ Καὶ πε-- : 

κροιί. Ὑ Αναϊκαϊόν τε χρήσιμον, πλατωδῦσι. ἡ Τίω αὐ} δ 9η-- Ἰ οἱ αὐνῃδὖμ] ἑαυ δα δ πλαταιέων. Ἴω 

δ λόγου τελδυτᾷν 1 ἤγρωυ, κατὰ τὸ τέ-- ] ξαίων. 8. ὡς δ᾽ ἐάλώ σαι οἱ λακε- ] οὐδεὶς 1 ν᾽ μκηδικῶν. ξ΄ Πρὸς μ 
, Τοις αδὺ λόγοις οὐκ αὐ 1 «εοὺς πγα. μὴ 

τω αἰαίσῳ, καὶ ἐλέϑεῳ; τῷ λιμῳῖ. Ομαι-- [ ἡτισ, 7 οἱ μιξλλουϑῳ ἐρῶν δηλονόπ. 
λος πιῶ λόγου εἰπεῖν. ε' Τῷ αἰαίςῳ] [ δαμμόνιοι. 

͵ ἶ 

ὅας κῃ νυν ρθοφε νην σοι, .. ως 



ΕΑ ΤΕ ΚΤΙΝ. 2ὶς 
4 δὲ πεφὰε ἴπιιβῃς ἱρῇς ὃς {πα ἰλθιαητία ὃς ποτα Α “γα μμήτεη ἡμετέροι ὠϊζιὸ καχία ὠφελῇ, « τοά 

᾿ ἱ ῃ Η ᾿ 
ΓΤ 

τ ἡρδέκαεους Ρτζοῦς ἱποστία : δί νὲ νοβ» δια τίβ ν- 
Ἰρίογ βἱογία. [14 τις.» φα! ν οτὶ ἤς ᾿πιά τ οτίς. ΙΔ 
“ἰἦ» θεά αἰ γρεμεγὲ  γἹ γγὰ τη» οὐ οσιπὶ δά πογίατι! α- 
Ὥγοβηε ἕα φημ {δ "ς - ῇ ᾿: αὐ κ 
φιδρ ἐδαγέάπα ἐτα ΟΕ ΠΏχι15, μίη ς οΧείτίε, αι 4 Ζαιπὶ 
Ῥ οθνε βερ ὥρια ΡΙαίααστη εχ οατηὶ Βοοτιία ροῖτγο- 
πές ξα 7" 4 σ΄ (5 ὐΖ ) .. Τὰ τάφων» δο. ΠΛΔΙῊ ςο ἀἰ ἀ οπιιις, αἰ!άσιις ου!πι 
υνε εὖ εἰοννα ἀ;- δ ορρί 44,» χα σομιοΠ5 Ἔχε - 
25:5 ἀϊκεγηπε: [οἀ Πγ)γγατῖς οὐτί αἱ Πιὰ5 » {Π| ΠΟ γα τα 
Ῥοίυδπι ἁυάϊυς. ᾿ ἐπείρα 
της ἄγεοηχος πον 'ΣαΡΟΥ απ.» α]ς ἃ ρχίποἰρίο διοῖας 
ἃς γεία; οα 4α: ΠΟΙ ΕἸτατιπη» ἀς ἀρ ημααητατ, ῬίΟΪ 
σοῖ ἤιστ; ἐμάϊςο. Οῃγῃΐατη, Βοσοτοζαπι τγαηίρτς 
»ο. ἀς νιτίία: νε- ῬΑΙΓΙΔ ἸΏ {Ἐἰτιιτα, 44] 744 εμ ρα Ἰελάα 
: μὰν 4πππὸ ζοβογοηταγ, δά Ατἢςπιςηίος 

ἀὐζ6 ΄ Π' ᾿ τω ἘΝ ἀατο, ἀείεροτο, “οάπια; {ΠΠ|5 Ὡο 5 ρεγπλα τς 
τὶ Βαοτὶ ραιτία 'ῃ ἰαξξ 15 Δ σογο απ ὅς τα! οπ 
ἄδευτα νἹολητςβ, ἀςςρρογαητ. Αἴ ροϊαμαπι Βαγβαζιις 
ΘΟΘΟΓΕΠΙΙΓ « "ο- 6 -σι: ΦῊΣ { 
Ε πἰλοίρη. τα οἰ ιπαῇπταϊατ τς ίο]ος χβΒοο- 
« 14 εἴ, ἰήίγαο τί τι (τη Πῆϊς σα πλ Μεά!5: ὃς ἴῃ πος 
“ρόζη. πεν, Ὡς ἘΣ ἰεὶ α μοδὶς ἐὦ Ριαοῖρας τ (ς ̓ Ἰαέξαῃτ, τ ΠΟΌΪ5 σοῦ - 

αἱτίαηταγ, ΝΝος νεγὸ ἔλτοπλα ἐος 
οη {ςηΠης οαπὶ Μεάϊς, αία πες 
Ατἰβεηϊοηίος; νογάτη χαππὶ δά ο πη 
τατίομο τεπάογοης Ατμοπίεηίεβ δά- 

᾿ πε ας Οὐαοοβ» ἀϊοίπγιι5 οο5 (0]05 
εχ Βαοτεῖς αὸ Ατμοηϊοηῆθις τες 
{ε, Αταις ἰά φιο ρᾳέϊο νείηαε ἔς- 
ςεήμχας σοηἤάοτατο. Νοῖγα ααϊ- 

,, ἐς ] 

ἄστη οἰπῖτας 61 τεπηροίζατε πεαις 
Ῥεῦ Ἰεριἄπιστι ρδαςοσιιηχ ρχη εἰ- 
Ῥατιπλ» ΠΟ΄πςο ΡεΓ Ῥοραίαγεῃι [[4- 
τυ Δάτα γαθατατ.» (ς4 (ἡμοά 
ἀἹορίθες ας οἰαϊτατί ἐπέο ΠΙ͂Ππλατι 

᾿ ἰωωμρῇ ἃ ων εἰ » ργοχίπηέχας, δά τγγαπηϊάςξηλ 
εἤίας, οἰ γρσ, ᾿ ᾿ ἣ 
απο τοιχιειὸ Δ ΟΟο ας ) ροτοη τί ῬΑ ΟΓαΠῚ» 48] 
φἀυοτ σία. οἢν {πᾶ5 σα ίταζοβ ἕαιγάδη ἀϊ ρον ἢ Με- 
δίοσ: ἄτις γούαπι ΡοτίγοταΓ» νἱ ΡΙΈθετα 

Ὧὰ ἰοφηενιέ:. 

ἡμήτε ἡ τούτων δόξα, Ὁ δη᾽ ἀληϑὲς αἷδὶ ἀμ. “ 
Φοτέρων ἀκούσθυτες, κρίνητε. ἡμεῖς δ αὐ- “ 
ἢοῖς ὄζαφοροι ἐδιροῦθα ζχοοξξτον, ὅτι ἡμδι) “Υ ἀὐπὶ 
κασθ των πλάταιαν ὕςερον “ὃ ἄλλης βοιω “ 
πίας, χοὴ ἀλλα χωεία μετ᾽ αὐτῆς, ἃ ξυμι- “ 
ειἰκίρες αὐ ϑοοποις “ξελασομτες ἔοομϑμ, “ 
ἔοχκ ἡξίοιω ὅροι, ὡς ἐταϊηϑη ἵρ ρα τον, ο 
ἡγεμιονθσεοϑαὶ ὑφ᾽ ἡμδμ!," ἔξω δὲ ΟΜ ἄλλων “ 

Β βοιωτῶν τὐῬᾳθαίνοντες τοὶ πάτεια, "4 “ 
“δοσηναίκαίζοντο, κοδοσεχώρησδμ τσξϑς “ 
αἰϑίωυαζοις, ᾧ μετ᾽ αὐλὴμ᾽ πολλὰ ἡμᾶς ἔ- “ 
ζλαᾳτπηον,αὐθ᾽ ὧν ᾧ αὐτέπαορν. ὅν δὲ χαὶ “ 
ὁ βαρξαρος ἤλϑεν ἔχὶ τίω ἑλλάϑα, φασὶ “ 
μόνοι βοιωτῶν εἰ μυγδέσοι, ἡ τούτῳ μοίλιςα, “ 
ἀοί τε ἀγάλλονται, ὁ μεῖς λοιδοροῦσιν. ἡ-- “ 
μεῖς ὃ μηδίσοι υϑὲ ἀὐξις οὐ φαμὸβ, δ[6τι “ 
εἰρὴ᾽ ἀϑηνανας" " τῇ υϑρτοι αὐτῇ ἰδέα ὕξερον “ 
αἰϑζουα ων ἰόντων ̓ ὅχὶ ποις ἕλλζευας, μένοις ὃ 
αὐ βοιωτῶν "ἀ:Πικίσοι. χαίτοι σκέψαοϑε εἰν “ 
οἵῳ εἴδῳ ἑκαίτεροι ἡμὴ τῷτο ἔωρα αν. ἡμῖν “ 
μϑὺ γὸ αὶ πόλις τότε ἐτοΐχανεν οὔτε" κατ᾽ “ 
ὀλιγαρχίαν ἰσύνομον πολίδύασοι, οὔτε χτὶ “ 
δημώχρ ῳτίαν. δὴν δὲ 641 νόμοις μϑμ᾿ ὁ τω “ 
σωφρονεςαιτῳ ογαγίιωτατον, ἐγζυτάτω δὲ 

τυραϑγα,δευυαζεία ξὀλίγων αἰδρῶν εἶχε τοὶ “ὁ 
κοραγλατα. ᾧ ὅτοι ἰδίας δε ώμεις ἐλπί- “ 
σὸμτες ἔτι μᾶλλον οσίσᾳν εἰ ταὶ τῷ μυΐδου « 
χρουτήσφε, ᾿κωτέηοντες ἰού δ “πλῆθος, " ἐ- “ 

᾽ ᾿ [Ὁ ͵ 41. ὴ Ἃ ς Ϊ ͵ 

ςοοχςοητες, αι θασυπ μἀιχογιηι. θ᾽ πηγαλϑντο αὐ͵ον" 14) ἢ ξυμπασα πόλις 

Οιιοά σοττὲ οἰαίτας νπίπογία πὸ ἔς: 
οἷτ: πόσας τᾶς {|Υ ΙΕΓῚ! Ειΐτ, νὰ ἀϊ- 

“«Οὐχποη (ϊυὶς σηᾶ τ ΟΧργοθγαίε οἱ “ααά π (8]- 
ἰεβιδὺς ἀἀποιβε. εἰς Ἰοσίθιις ροσσδιοτίς, Αἴ Ὁ] ροίξ 
“εὐ Ῥι4. ρακεο- ἩΟΡΗ Ἢ ὑβετΣ 

γκρε ορε; ρίμε ρος Μεάὶ ἀϊοοα ἰορος τοςορίτ, οὔΠάο- 
Μέπε γικῶπε ἐφέτ. γαγς ορουτοι, πῇ Ροίϊολ Ατπεηίξίες 

᾿πυδάογξι ΟΥα οἰᾶ»δὲ ἔππα ἀϊτίοὨ! ΠΟ 
Πτᾶ τοριοηςξ {δ ΐοοτε σοπαύεπταῦ, 
εἰύϊχας, Ργορτοῦ τητο μας ἀἰοοΥ- 
ἀἰϊλϑιδοπαπη ράχίεμη [4 (δἰ ες! της, 

βυϑαε νυι 

οἔκ ἰδοχρ τωρ οὔὖσοι ἑαυ τὴς τῷ τ᾿ ἔωρα- - 

ξεν, οὐσγ᾿ ἄξιον αὐτῇ ὀγᾳ δίσου ὧν μὴ με- “ 
'πὸὶ νόμων ἡμῶοτεν. ζὴ ) γϑεωῦ δι τε μῆδος “ 
εἰπῆλϑε, ᾿χοὶ τουῤγόμοις ἔλαᾳξε, " σκέψα- “ 
«ϑαι γεν, οἰϑίοναιων ὕφερον δχτόντων, τίω “ “ 
τε ἀλλζωυ ἑλλάδου χαὴ τω υἰμετέρφιν χώ-- 
αν πειρωψϑῥων ὑφ᾽ αὐτοῖς ποιζαϑαι, χρὴ 
κατα ςασιν ἠδὴ ἐχόντων αὐτὴς τοὶ πολλαὶ, 

. Ζῶ Ω ΡΞ 

Μ ἵνα μήτε ἡ ἡμετέρᾳ 1 αὔτα εἰρωνικῶς 
᾿λέγᾳ ὁθηζαῖος.νὶ γὸ ἐχέ Τοιοῦτον φρόνυμα, 
ὡς ὡς δ᾽ ἐπιρδῥων ὅὲὶ δῆλον. ὡς καὶ Ο-- 
μέηρος ποι δι πὸν Ἑκίορα, λέγῳν ταὶ πσϑὸς τὸν 
᾿Αχιλέα,;, Οἷδὰ δ᾽ ὅτι σὺ μδῥ ἐϑϑλὸς, ἐ- 

γα δὲ σέθεν πολὺ χείρων. β' Ωφελῇ] 
“τεὸς πὸὶ ἡμδιί κα τοχορυϑέντα. γὙ Μήτε 

τ καὶ πυύτων δέξα ή δοκοῦσα παρ᾽ αὐτιῖς κα- 
χκία. δ' Αὐπῖς δίάφοροι πεῖς πλαται-- 
δῦσιγ. «᾿ ὕφερον τῆς ἄλλης βοιωτίας]} 

ματα τίω σιωυοίκιδιν τῆς ἄλλῃς βοιωηίας. 

ζ Οὐκ ἠξίοων οὗτοι, οἱ πλατωι ει 
ἡ Ἔξω 4ὲ 1 αὐτὶ ἧ αὐδυ. 8. Ἐπειδὴ 

“ροσηνα κάζοντο ἐμμένειν τοῖς πατείοις 

ἔϑεσι. ,. Καὶ ἡμᾶς λοιδοροῦσι 1 μυνδὲ-- 

σοωτοις δηλονότι... 

αὐτῇ; ἰχυϑέσφ. λα Αἡικέσαι ] πὲ δ“) ἀτ- 
ὡ κῶν φρονῆσαι. ὡς υμιεῖς μόνοι ἐμνη- 
ἥσαμϑν., οὕτω καὶ οὗτοι, μόνοι ἡ κίσαν. 

(αὶ Κατ ὀλιγαρχίαν] τουτέο!» κατα αἰξα-- 

κ Τῇ αὐτῇ ἰδέᾳ 1 τῇ 

τοκρατίαν. ἡ Καὶ τῷ σωφρονεςοώτῳ 
τουτές!γτοῖς σύφροσὶν αὐ δρείσιν. ξ΄ Ολί- 
γθν αὐδρῶν) Αἤαγίνον, καὶ ΤΠ ἄλλων δῇ 
μμηδισοι τῶν, ο Κατέχοντες ἰουτ] βίᾳ. 
π᾿ Ἐπηγάχοντο αὐτὸν ) τὸν βάρξαρον. 
» Καὶ πιὰὲ νόμοις ἔλαξεν ] καὶ πόλις ἡ-: 
«δ. «ς΄ Σκέψαιϑαι χρὴ] πὶ ἑξῆς, 
σκέψαι οϑαι χρὴ .» εἰ μαχουῦνοι ἠλδυ9ε-- 
ρώσαρϑμ » γιωῦ φερϑύμιως σωνελϑυϑεροῦ! 
(ὅμε 



δὰ 
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τεῦ μαχόμϑυοι εν κορωγεία,  χαὶ χήσλμτες Δ΄ πυηααϊά πος ρυρπὰ δά ΟΒατοποῖ, 

» ἀδοις, ἡλδυϑερώσα νϑμ τἰω βοιωτίαν, "χὴ 

Ὁ ποις ἀλλοῖς γιοῦ «παρ εϑύμος ξωυνελδυ)ερᾶ- 

»λϑῳ, ἵπταοις τε γε ρέχοντες, ὦ «οὐ ρασκϑυζωὺ 

.»» ὅσην Οὐχ ἄλλοι ἊΜ ξυμμεί χων. ἢ χὰ κϑὺ ἐς 

» Ὁ μηδισμὸν Τσοαῦτα δἰπολοοούμεθα, ὡς 

» δὲ ὑμεῖς ᾿ μιῶλλόν τε ὑδεκήχατε τοῖς ἕλλη- 

5 γχας, “ ὁ αἰξιωτεροί ἐφεπασυς ζημίας, πει- 

» ρασύμεϑα “Σἰποφαϊνᾳν. ἐλρεοϑε ὑχὴ τῇ ἡμε- 

» πέρᾳ τιιφεία, ὡς Φφωτέ, ἀϑίευαίων ξυμ.-- 

» μῶχοι ᾧὶ πολίταγ" Οὐχοιεῦ γρἐοῦ τὰ αὐϑὸς Β 

» ἡμαΐζγμόνον ὑμᾶς ἡ ὑπάγεοϑαι ἀῤφες, ᾧ μὴ 

» ξιωεπιένω ᾿ μετ᾽ αὐνὴὗἶοῪ ἄλλοις ὑπαρχον τε 
» ὑμῖν, " εἴτι χαὴ ἔχοντες ᾿ σδοσήγεοϑε πο’ 

» ἀ ϑζουαίων, τὴς “Ψ λακεδοιμωογίων τῶνδε 

» ἤδη Ἐχὲ τω μύδῳ ξυμμαχίας γελμομέ- 
» γης, ζιὼ ἀδθὶ μαλιςα πσδοξόλχεοϑε ἰχονη γε 

» ἐῶ ἡμᾶς τε ὑμδὰ ἀἰποτρέπειν, χαὶ, Ὁ μέγι- 
»» σον, ἐδεαῖς πὐρέχάν βφλ δὐεοϑαὶ. δλλ᾿ ἑκόν-- 
»» πες χαὶ οὐ βιαξόμϑροι ἔτι εἴλεαϑε μαᾶῖλλον 

» πρὶ ἫΜ ἀἰϑίωναιων. χαὶ λέγετε ὡς αἰα,ρὸν Χο 

» ασδοδοιεῦαι ηοες δὐεργέτας" "πολὺ δέ γεα)- 

» ὅ.ον χαὴὶ ἀδικώτερον ποις πὸρζᾷε ἕλλζωας 

» κρζοι χσεδοῦνγαι, οἷς ξυγωμιόσεαιτε, ἢ εἰϑη- 

.» γαίας μόναις" "τοις ζ, καταδουλουμϑβοις Ὁ 

» ἤξαδα, "τους ὃ ,ἐλδυὴε δφεῶτας. “ὁ Οὐκ ἴσην 

» ἀὐζῖς Ὁ χάσιν αἰταπέδοτε, (υὐοϊὲ αἰοιουύης 
»» ἰπηρλαγμμένζωυ. ὑμεῖς υϑὲ γὸ ἀϑικούνϑμοι 
» ἀὐοες, ὡς φατὲ ἐπηγαγεοϑε ζοῖς Ὁ ἀδυκϑ- 

Ὁ» σιν Ὄηχους ξιωερηοὶ κατέςητε. χα]τοι Τα ὁ-- 
΄ Ι λεξὲ δι .6..Ὁ ι “ , ᾿ ὃ 

Ὁ μοίας γα ριζᾷς μυὴ αὐτίδὲδὸγα ̓  αἰο,φον μόῖλ- ΤῸ φστατίλπι ποη χεάάογς, αἰιὰπὶ οἀ πὶ ἐς φυδύίεο ον ἤ 

ὦ λον, ἤας ΜΖ' διχαιοσείύης μϑμρ ὁφάφλυϑεί- 

»» σαζς, ἐς αἰδὲ χίαν Ὁ δστοδιδὸ νϑμᾶς. δίγλόν τε 

» ἐποιήσατε, ἐδὲ τότε ἅ; ἐλλζεύων ἕνεκα, μόνοι 
» ϑλκηδισόμτες, θην ὅτί εἰσ)" ἰϑηναῖοι. “ὑμεῖς 

"» ἢ, τοῖς υϑὲ ζαωτα βιολόνϑμοι ποιᾷν, "τοῖς δὲ 

» ταναντία, ᾧ νιῶ ἀξιῶτε, ἀφ᾽ ὧν "δὲ ἑτέρφες 
»ἄζρεῶϑε ἀγαϑοὶ, ἰπὸ τούτων ὠφελᾷοϑαι. 

᾿γοϊοητος,Ποἢ ὀοαδδί» αάθιις πταρῖς 

τία φιὰπη ςατοῦ! Οὐα οὶ. Ετ πππε Βὶς. ῥγοῆηε 4 

φοσα Πα 7, ν]όξοτος Βοσουᾷ ΠΡ εγα- 
τογΐηγι5» ἃς ἀσας {ΠΡ ὅτευ γε! δ πὶ 
ΟΥα οἷαι οὶ οατοῦίς ΠΟΥ Πγ115» 
τἄτυτα οαπογᾶ ςορίατάσηψις ρτα- 
ἤλητος ἀαδηταπι ΠῈ}} (ΟΟΙΟΥΌ τ. 
Αἴας ἢαο δέξοπις ἀς ρυγραπ 
οὐταϊπ ,υὸά οὔ Μοάϊε οη ἤτηι5. 
ΦΥ Δύτοπ νὸς πηαρὶς Ογαοίδηλς 
Ἰαίοττῖβ., ἂς ἀϊσηίούος ἢτὶς οπληΐ .-. ἜΣ : 
{πρρ]!οϊοντοπταίπαις οζοπάογο. 5 αὐλμα ἰόν 
Εχυτ κίνε ἀτο τί) αά πος ν] οἰ [τ ὅ- Εχεϊομδίηις » οτος, 
ἄος Αἰβεοπίοηῆμηι (0 εἰ ατχας οὅ- ἢ ρἀξυλβίζις,, 
εἶπο5. Ορογτοθαςοῦρο νοῦ ἀϊταχαῖς »- 
αἀπογίαπ Ποξ» πὸ εἰν Δ εγ5 μαῖδν 
Δ] 5} ΠΠς ργαατε σοταἰτατταασ ς΄. 
ρεαίεστίην, Παιὸ Δ 115 ἐπαϊτὶ ἄπσοσ 
δαπηῖη!, ργα τὸ Ἐλοοφα πιο ηἱὶ ε(- 
(ποίοοίεῖατο νοδ 5 σαι 11}|5 18 1α- 
ἄς σοπτία Μοάυτη σοπεγαδϊα » ἃ 
Ἰρῇ τἄτορεις αἰ ερατίεταιια [τὶς οὐὰτ 
δάπος ἀγοοηάος αὖ Ἰηΐούοη ἄανο- 
δἰς ἱπίατῖα» ἃς αά νοίξτα ργοσίας (τς 
σατίτατὶ σοι Π]οπ ἄτι. 564 πἰπιίτ 

Ῥατῖος Ατποη!οηἤμππη εἰ ρ 5. Ἐὲ : 
Ροίξοα ἀϊοἰτῖς ταγρο ἔιταγαπα αΠε 
Ῥίοδεῦς Βοποπτεγίτοβ: πὸ τα Ρ ι15 
ξαΐτ νηἰμογίος ργοάογε Οὐάςοβ» οὔ ὶ 
άϊδιυις σοπίαγα εἴς » φυλτα (οἱος Α- πὰ 
ταοηϊοηίδε: " δὲ Οὐχοίλη Πδείδη- μέλιλώξ αὔδα. γε δι ς 
τοβ» αυλπι τη (ογαίτατς τά σοητοδ: χοφίρξιοεεῆος να: 
ααΐδιε“ π ααυᾶ γο5 ργατίπη Γο- ταν ἩΡΕΡΤΗΝΟ, 
τα πεῖς, πος ἃ ἀοάεοοτο αἰϊοπαπι. ΤΣ 
Οεΐρρο ᾿αἴατία [Ια φοῆπε (νὰ ἀ οἰτὶ5) 
1110 5 αἰοια ἴδιας οάοπι τη ἔιοξάα. 
Αἰτἰς ἰπίατῖα νος ἰοοῖος ργα ἘτΉ|5, : 
Εν (Ἀπὸ 4 πηίπιις τὰγρο οἵδ Πρ ]επὶ 4. ΣΑρὴ εἰκ αἰαρὸν, 

ᾳ 

᾿ 
᾿ 

Ἶ 

᾿ ἐς Ἶ «07. 

αυα σαπὶ ἰμ{Π|πῖὰ ἄορ οταγ» ΡΟΣ ἴῃ" ; 3 
᾿αππ|ᾷ τοάάεύο, ΕΧιο ἀεοϊαγα ' 
γο5 (9105 οχ Βασοτῖί5, ποη Οἵαςοια. τ ον-. 
σαυία ποι [ποις ἃ Μεά!ς, 4 αἴ 6 ὁ ' 
πες Ατἰπεπίοηίος Ποτοχαητρολ ἄοπὶ ᾿ ἱ 
0α Πα τοῖς νο]έητοβ» οο τ - ἐἘε πάςνεεα γος, 

«Δ 1ΐς οοπίτα αος ρύὸ αἱΠΠς γοηι "Ποτῦ κυ βοτεῖ: 
ξν ον ἩρλωΣ τεῦ ἐρ ΠἘ]5») ροΐξα- 
ἜΧΟΙ ΕΙς, ΕΧχτρ 5 νον ἐς ργο Πηζ. δεῖς. ψογὰπι ἰά ἢ, 

α Καὶ γικήσαντις αὐτοῖς  τοιὶ ἀϑίωαϊοις. 

β΄ Καὶ πιΐ ἄλλοις] ἕλλίωας δηλονότι. 
γ Μῶᾶλλόν τε] ἡἡμδ' δηλονότι. δ Καὶ 
εἰξιώτεροιἸάξιοι πᾶσαν ζημίαν παιϑεῖνν 
ε Ὑπάγεοϑαι αὐπιὶ 1 τοι αϑίωα)οις. 

ζ Μετ' αὐνδἕὍ ἄλλοις Ἰἕγλησι. δηλονότι. 
" Ἐἰτ ἃ ἄκοντες ὁ γοῦ πιξσος, εἰ ἀκου-- 

σίως τοῖς αἰ ϑίυιαίοις σιωεμα χεῖτε, τὸ και-- 
τεδουλῖτε οι ἕρλίωας,, ἔδῳ ὑμᾶς “σρος-- 
δραμεῖν Τῆς λακεδαιμον ἰοις" καὶ ἐκεῖνοι δ 

Ἐ δηϊτῷ μήδῳ συμφκαχίαν ἐμ κα ῶρο- 

ϑυρώαν ([ὦ ἀεὶ φερξάλλεωε ἢ καυχά «ϑε) 

εἰκ αἵ ὑμᾶς παρεχώρησαν ὑατὸ ἡμδθ  πα-- 
9εῖν, θ Προσήγειϑε)ἐδουλθιϑε. ι.110-- 
αὐ δέ γε αἴσιον Ἶ δευτέρᾳ, λύσις τῇ ἀσωρε- ΐ 
ποῖζ, αὐτίφροφον κῶλον. κ᾿ Τοιὶ δ] Όιβ | μυὴ αὐτιδιδόναι οὐκ αἰηφὸν μᾶλλον ἡ ταξ΄ς 
αἰθηγαίοις, κ» Τοιὶ ὃ 7Ό0ις ἄλλοις ἕλλίωας. ἧς κα οὶ πλαται 
μι Καὶ οὐκ ἴσην αὐτοῖς Οἷς α ϑίωαίοις. 
ν Ὑμεῖς δ γὸ οὶ πλατωμᾷς. ξ΄ Ἐπ» 
γαγεοϑε] ἐφειλιιύσαιτε, εἰς τὸ βοηθῆσαι δη- 

᾽ 

“λογότι. ὁ Αἰ ρὸν μᾶλλον αἰδεὸν μᾶλ- 
λον ταὶ ὀφφληϑείσοις χαίελτα; ματα δὲτ. 
χοροσειύῃς ,εἰς αἰδικίαν δὲ αποδιδοιῦμας, ἢ 

ταὶ ὁμοίας χοίειτας αὐτιδιδόναι. λόπει ἡ 

μετὰ ἡ ἑξῆς. π᾿ Ὑμεῖς ὃ 7οἱ ξΐς. 
Ρ Τοὶς ὃ Ἰθῖς ἕλλησιν. σ᾿ Ἀφ᾿ ὧν ϑϑϑ' 
γμείτων }. δ], αροϑυμίας, καὶ αὐδρείας. 
“- “δι ἑτέροις ] Οιὶ αἰϑίωυαϊοις., μὰ ΔΩ 

- ΤΡ ὙῈΡ 
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γονίζεθϑε, “ἡ σογ- 
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Ψειὰπι 4 ποχυαααᾶ οἵξ ααυῦ : (4 Α ἀλλ᾽ δέκ εἰκός" ὡς αόρ δ." ἀϑίωαιοις εϊλὲ- 
παπεπιλάπιοάᾷ Ατβεπίοηίος εἰερὶ- 
{πἰς,ἤς "Ὁ εἰς αἀϊιιποηχίηὶ, ΙΝες 4|1ς 
διοτῖβ {ΠΠπ8 τεπηροτῖς ΠΟ Ἰαγδτοη ξ» 

τ τα νὰ ομανἢ!- τἀ παπᾶ πσῃς ΟὉ {Π|4π| νος Πρ ογαγὶ 
Τὶς ςογίατο. 14 εν, οροττοανοαῖι5 ἀοίεγτογος ργαιατί- 
1 ρος τονε αρρεέρρες [0 
εἰος 79 “«ἀγίογεΣ 
ῥκδεμε 

ὁ ϑὲάβος δέῖ]ο 
Τωρετίξἀοτετῖς.. 
«14 ογδηοη γ Ο96 
ΟΝ 
« Ιπειταϊῆϊς... 
4 (αχεετὰπι νε- 

αυϊάεπι 1114 αἰ ; 
ξοτεῖα ἔλα 4υα φιᾶάο Βοῃὶ σχοίη Ἐῖ5 (ντ ἔοστί5) ηο- 
Ἧτα 

τεάϊςατίθ» ΟΡ 15 
, ΝΣ εἶ,  εβίνο ἐπρεν 
2:10} πὸ ςοπιεηί - 

ελτογέίᾳ; ξα|ς, αά ΑΕρίπείας ρο- 
τία5» ὃς αἰίψαος δἰϊούσι 4υ] σοι- 
Ἰυζαποζλης {πθὶροάοβ.» ΄αὰλῃγ δά 
εοϑβ.αδὶρὶ Ῥγομιθξάος : 144-ς πες; 
τπαϊτίγνεροτς (Δ] εἰς ἰορ δι, 485 ἴῃ 
Ἠᾶς ἀϊξ Βαθοτῖς5, πς4;»Πσυτὶ πο5,. Ὁ 
αἰΐχιο ςολϑι. ΝουΠηπηᾷ φαοααε» 
δητοσαᾷ πλαγο σΟ οἰ ἀογοηγίη!»εΧ- 
Βοτταιίοηξ» ἢς εἴϊοτὶς 1 ραγαῖθι15» 
Ὁ (64 1η οτίο; αἀπχϊτζοίο γεσαία 5, 
Ουπηᾷ ἐρίταγ (ἀτἀρά οπηης5 Οὐα- 
ςος γος οἄϊο ἀϊρηϊούς», 41 10 1]- 
Ἰοτᾶ ρετηϊοις Πζοπα! “πα  αΉ{|5 εἰς. 
{εἰ ρτοξεξιὸ πυπὸ οὰ ἴῃ χαΐθα8 αἱ!- 

φαλααᾷ νοδὶς παταγα οοποηΐγε ἴῃ - 
ἀϊολητοβ. πᾶ οὰ ἀςπγᾶ ργοθαῖα της 

τε ἀ εοἰαγαῦῖς - ἂὲ η1τ1 γογίτατε πᾷ παταζα ρεγροταὸ 
δᾶ 4υκ ἱπρεπίμπι 
φεϑένηγῃα ΤᾺΝ ψοΪ πεν εἰατί πος αιδά σαπ Ατῆς 
Ἐχροτοδαῖ. ςεἰτὸ Πἰδῆθι5 ἱπίαῦ ἱπρτοάίξιῖθιιδ ἱτοῦ 
Ῥατοξαξξα (λητ Νά μου οχ ες, Ἡδέξοπιιβ {πα ροχτίπο- ᾿φυτή Ατῆρη,, 

ὗν 

Ὀᾶτἄ οἴϊεηἀςη 4 δὲ πο5 ἱπυϊτος ἃ 
Μεά!ς, ὃς νοβ αὖ Ατβοπίςπῆθις νο 
ἰυπτατῖος “τοις, Ομ ἀ αἰτέ δά εχ- 
τιοπγῶ ἀϊοἰτί5»νΟδ 15 πη πγ ξλέϊδπι 
αυὸά πείαὸ ποριξδητίδις ἔστάς- 
τίθιις ὃς ἀϊς (Ο]οπη αὐ νεθξ ν εἰϊγᾶ 
φοςοίπηιι5, ἢς ἴῃ πος ααϊ ἄξει μος 
τηαρὶβ σαληινο5 ἀεἰπ ααούς ΟΧΙΠΙ- 
τπαάτημ5. ΝΑ ἢνάπηι δά νε εν εἰ γᾷ 
ΨΟΠΙΠγ115» ΟΡΡΙ ΡΠ ΘΠγι15 νῸ5» ἃ“ 
στύπιᾳ; ΒΟΙΈΠΙ πούς γαεαίίεπηιις, 
1π]α ὙΠ αἰπαϊγα ἐσ πιας : ἤπ ν εγὸ 
4148 εχ νοβἱἐτῦ ορίδιι τῇ ροπεῖς 
Ῥεϊπιοῦοβ» φαδά νεϊοητ νος αὖ οχ- 
τοζπα (οοίεῖαις ἀοπποίο, δι δά σοπι- 
πυπηΐα Βοσοζούπηι οπηη απ γοάξ- 
το ἴπγα » ΔῸ5 Ὑ]το δοσούπογαπε» 
4υ!ἀ ταπἀςηυίηἰατία ξαοϊπγας κυ 
ὉΩ1η1 ἀπσης » Ῥοτίι5 αιὰ ἢ} 4] 
(ἐααπηζα» ἀοπασσης. Οὐαπ- 
4π|λπ|ὶπες π03» ΠΟΟ ΗΠ (νε ποῖα 

εὃε, τούγοις ξιωυα γωνί ζὦϑε. καὶ μυὴ ασξοφέ" « 

ρέτε τί πότε μουϑμώἑν ξωυωμοσίαν : ὡς « τοῦ 

δὶ οὐ π᾿ αὐπὴς νεὼ σωζεοϑω). ἀπελξίπετε ὴ 

»ὃ αὐτίω͵ “οὐ ροιξαὐτες, ξυϊκατεδουλῶς- « 

εϑε μᾶλλον αἰγινήζῳᾳ, χϑὴ ἀἴλλυες “ιγας “δε 

Σιωωομοσόώτων, ἡ διεκωλύστε' χαὴ ζῶα. - 

οὔτε ἄκοντες, ἔχοντές τε τοι γϑμμοὶς οὐ «ς 

“μέχρι τῇ δεῦθο, ἦ χαὶ Οὐ οἰεγὸς ὑμιαξ βια- 
σαρϑῥου, “ ὡςαἣρ ἡμαξ. τίωὐ πελϑυταίαν « 

Β τε, Ὡρὶν αὐξετειχίζεοϑαι., ασφόκλοσι ἐξ 
ἡσυχίαν ὑρδμ, ὥστε μηδετέροις ἀμυγήν, 

οέκ ἐδέχεεϑε. ἢ τίνες αὐ δίων ὑμδίν" διχαιό-- « 
τερον πᾶσι "οἷς ἑλλησι μμιδοίγτο, οἴ δήγες "Ἐχ) 
τῷ ἐκείνων κϑικῶ. αἰδραγαϑιαν “«ὅράθεοϑς; « 

' χαὴ ἃ νϑὺ ποτὲ χοισοὶ ἐλῥεθϑε ὡς Φαπὲ, 

"οὐ παδοσήκοντα γιοῦ ἐπεδείξατε. " ἃ ἢ ἡ 

φὺσις αἰεὶ ἐξούχε»», ὀϊξηλέξϑη ἐς ὁ ἀλχῳτ 

θές. μα Ν᾿ ἰϑζωναων ἐἴδικον ὁδὸν ἰὄγτων 

ἐχωρήσατε."ζ(ῷ νϑμ ὀζὼ ἐς (δ ἡμέτερόνπε 

Ο ὠκφύσιον μιδεσ᾽ μὸν, χφὴ ὧν ὑμέτερθν. ἑκού- 

σιον αἰἼικισμῶν,, ποιαῦτοι “δὀισοφαίνουϑμ. 

ἃ δὲ τελϑυταῆα, φατὲ ἰδικηϑίωα  ὐθφι- ἀ 

γάριος γὸ ἐλϑεῖν ἡμαξ ἐν ασονδαῖς ἢ “ἱερο- 26, ἀρεμηὰ 

μι νίαις ἐπὶ πίω ὑμετερὰν πόλι) δ γοβάι-., Πα 

ζομδρ οὐση᾽ δ᾽ τούποις μὴ μᾶλλον ἀμ. ς ψδ 

τομᾳν εἰ δὲ “ὃ ἡμεῖς ἀὐοὶξ ασθός πε Ὁ πὸ ᾿ς χ μένον 

λιν ἐλϑύντες ἐκαχοάθα,᾽ ὁ ̓ γἀδέδηθρϑυ,, ὙΕΤῸΣ 

ὡς πολέμιοι ὠδικούυϑι: εἰ ἣ αἴδρες ὑμδυ, οἱ 

ΟΦ Ὄι χαὶ γρημασι τὸ γρά,βουλόνϑρμοι “Ὃς 

ἐμαρο 

Ὁ «δὲ ἔξω ξυμμαχίας ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ 
κοιναὶ Ἱ πάντων βοιωτῶν πώτϑια καταςῆ- - 

ΐ-᾽ ! δ δι, ΧΑ ᾿ 
σᾷ!, ἐπτκαλέσμτο ἐκόντες, τὶ αἰδικοΐυϑω; ἿΣ 
"ὦ γὺ ἄγοντες κα ανομοίσι μᾶλλον ᾽ς, τ 
ἐπομυϑῥων." ὠλλ᾽ οὔτ᾽ ἔχεινοι (ὡς ἡμεῖς. κρί-- Ξ 

νουϑμ) 7 οὔθ᾽ ἡμεῖς. πολίται δὲ ὄγτες., ὡφίῶρ ᾿ 
ὑμεῖς," πλείω" αὐ) ον αλλόνϑμοι; Ὁ ἑαώ- ̓  

τῶν πεῖς αὐοίξαντες, οὶ ἐς τίωὐ αὐδῇ πόλιν" 

ξοτῖ ορίπίογάε!πηααπητ, Ουΐρρς χη εἶπες εἴης» γε γὸ 8» ὃς ἄς ρίαγιθας φαὰπχ 
: γο5 ΓΈθι5 ΡΥ Πταγοιταγ» {πᾶς ᾿ρίογιτπι Ροτταβ αρογπογαης ἐ ὃς 'π ἰαλτὰ νεθεπα 

α΄ Αϑίωαίοις ἄλειϑε] «ερτμοτέροις ἐ- 
ποιήσατε εἰς τὸ ξυμιμιαχεῖν αὐτοῖς. ὁ Μέ- 
λει δῶρογἔχετε δηλονίπι. Ὑ Καὶ ἐδὲ-- 

νἷς ὑμαξ βιώσῃ,λῴα Ἰονᾶοε αὶ δὴ ὑπὸ 
ὀλίηφν αὐτοκρατόρων ἐτυ φφινγούμεϑαι. 
δ᾽ Θεαῦ ἡμαῖὶ ἐξ, σατο δηλονότι. 
εἰ Ὡξτε μηδετέροις Τοῖς ἀϑίμωαίοις καὶ 
λακεδαιμονίοις. ζ Τίνες αἢ ομὦ ἡμδ}} 
αὐτὶ τ, οὐδεὶς δηλονότι. ἡ Πᾷσ Οϊς 
ὥρλησι ]λέπει ἡ Κατ. Ὁ Ἐπὶ τῷ ἐκεί-- 

γων κακῷ Ἰφυτές!. 5 ἑλλίωνων τῆ δουλώσῳ. 

, Καὶ ἃ μϑὲ ποτὲ Ἱποτὲ, 55) μη δεκῶν 
δηλοῖ»: καὶ Οὐ “οροσήκοντα γαὺ ]τῇ αἱ. 

δ φύσᾳ δηλονότι. λ .Α δὲ καὶ φύαις ἡ 
ὑματέροι. μὲ Τὰ μδὺ οωῦ ἐς τὸν ἡμείτε-- 

ρὸν Ἰτὸ δεύτερον αὐτιλητῇ κὸν 33) πλατοαμέων 
ἐγίεῦθεν λύει. ν᾽ Οὐνομίζοιδμ] 665 
ζαίως δοξαάζοιϑυ. ξ Πρές τε. τίω ὑτι 
μετ ῥαὶν πόλιν ἸΧδ' τῆς ὁμέτέρφις δύλεως. 
ο Καὶ τίω γίιῦ ἐδ γοῦμδρ ] μιετα σευτικόνγε 

οἱ ἰδὰὶ Ναυκλέσζῳ͵ αὶ Ἐπεχοιλέσεω- 

το] ορήγαχον. ἐφειλκύσοιν δ. ῥ Οἱ γχ 

κεὶ- Ἢ ᾿ὠξαντες. σ᾽ Αλλ᾽ οὔτ ἔκε! 2 
γδι7τὸ ὕξῆς,, ἀλλ᾽ οὗτε ἐκεῖνοι, οὔτε ἡμεῖς 

αδηκοῦνϑυ δηχονότι «τὲ δὲ, ὡς ἡμιεῖς κρίνο. 
αϑρ, δι μέσου. τ. Οὐδ᾽ ἡμεῖς 1 δὴ 
κοῖυϑρ δηκόγότι. ν Καὶ πλεω } ὡδισ- 
αὐτέρωζι  φ' ΤΙ αδριθαλλόμϑμὸι Ἱβόναν"Ὰ 
δεωοωῦτεξε ᾽ δον 

Ε 
4 4} ἐς 



ἢ τὰν οὐ Ἐθ Ἠ 9 Τ. 
’ τ π- γ ͵ 0! ᾿ . μὰ ἐδὰ ος πόδο- Ουϊ εχ γοδῖς » φιλίως, τω πολεμίως χομίσδμτες, ἐξ λογτὸ ἃ ἱπιγοηπγτζεητος ἀπυϊοῦ 105; " 

» “τοις τε ὑμϑδβ χείρους, κυχέτι μαλλον )μέ- 
» ΔΚ, τοις τε ἀμείνοες τεὶ ἀξια ἔχήν" "σωῷρ9-- 
» γιφαὶ ὕγτες “Ὁ γγώμτης, ὃ Ὦ σωμῖν Υ Ὁ πόλιν 
» Ἐκ ἀδδιήντες, θην ἐς Ὁ ξυγζένᾳαν οἰκειϑγ- 

ὡ τις ἔϑροις ἰδεν καϑιὶ φαγτες, ὥπασι σὴ) ὁ-- 

. μοίως εἰγασονδὸις. “τεκ μιἥφιον ὃ ὡς ὁ πο- 
» λεμίως ἐπηραοσονϑμ. οὔτε ὸ ἠδιχήσα δ 

» εἰδίνα, ροείπουδῥ πε, 1 βελόνϑιμον χτὶ στὰ 

. ἢ πότων βοιωτῶν πάτρια πολίθοδν, ἰέναι 

» Ὡρὸς ἡμαξ. ᾧ ὑμεῖς ἄσυϑμοι χωρήσθρτες, 
. ἡ ξυμᾷασιν ποιησείυϑροι, ὦ »ϑὺ τραΐτον ἡ- 

. συχάζετε, ὑφερον ὃ, ἐκατανοήσδμτες ἡμιαξ 

. ὀλίονες δ ε(εἰ ἀρα ἃ ἐδοκούυϑι ὧι " αὐές: 

. πιῤχέςεθον ωὡράξωι, εἰ ΚΟ Ξ πλύήϑοις μι 

. εἰσελθόντες ) τοὶ μϑμ ὁμοϊὰ εἰκ. αἰταπέδὸ τε 
ο ἡμῶν, μῦτε γεωτεε σήν ἔργω, λθηγρις ἀεπεί- 

ἡ ς σᾷν ὥςτε ὄξελϑειν" ἐχιθέμϑροι 5 «ἰρὰ τίω 

» ξυμίᾷασιν, ὃς νϑμ εἰν χερσιν ὠπεκχτείνατε, 

; ὃχ ὁμοίως ἀλορίμϑμ" (τὶ νόμον γὸ δὺ να 

» ἔπα λον) εξ 5' χεῖρας ὑατεϑιδίυδίοες, ὃ ζῶ: 
. γξήσθμτες, ὑποοουϑροί τε ἡμῶν ὕφεδον μὐὴ 

ὦ κτένᾷν, αὐ δανόμως διεφϑείδωτε, πῶς ὶ δ: 

νὰ ἐἴργαιϑε; ἡ ζαῦτα 6. ς ἀδγκίας ον ὀλί- 

. 7γῳ Ὡράξαντες, τίού τε λυλκιᾧ ὁμολογίαν», 

. ὃ αἰδρων δ ὑςέρον θοίγατον ἢ Ὁ αὐϑὶ αὐὴ 

᾿ ἡμῖν μὴ τείνᾷν ψουεϑεῖζ, ὑπόσνεσιν, ζεὼ ποὶ 
. ἐν τοῖς ὠχρϑῖς ἱρῶν μοὶ ἀδικῶμϑυ. ὅμως 
᾿ φαπὲ τρια χοβᾳινομῆσοι ᾧ ὠδζὶ αἰξιούτε 
μὴ αὐτιδοιιῦαι δικζω. θκι, Κῶ γε ᾿ οὗτοι ζοὰ 

᾿ ὀρϑαὶ γιγνωσκχωσι" πϑρ τῶν μ) αὐχῶν ἕνεκα, κὸ 

᾿ λροθησεοϑεοὺ ζεῶτα ὦ λακεδοι μώνιοι οὐ- 

᾿χοδεκώὀπτξήαϑομδῳ, γὴ αὐτῷ ἀμβῥρὴ 
, ἤμδμ," ἵνα, ὑμεῖς δὰ εἰδῆτε διχαίως" αὐ- 

βα τῶν καταγνωσόνδρδι, ἡβεεὶς δὲ Ετ| ὁσιώτε- 
᾿ βου πετιμωρηρδβοι. (ἢ μὴ πα λα ας ὀρέζας, 

"εἰτινες ρα ὼ ἐμοντο, ἀκούοντες," ἔγαχλα 
ὅϑῆπε," αἕ χεξὴ τοῖς »ϑι ἀἰδικουυνϑῥοις Ἐξχί- 

ἤηυᾶ ἐχείτογιιη τἀ! τος γος ἔγαπιράτ: χαχ [ῃα 
ἴος ἃ γοδὶς5 ςοη ἀεπιπδταπι ἰγὶ ἀπτο ΠΠρατῖθ : ποβγα ἀυτετη, 

" 

ϑ 2 (δλανεηε Ὡος ἰυξεας οτὶαπὶ ροσπᾶϑ εἰ ἐγγοραῆς, 

4; . τς ἱπιρτορθίογος εἴς (ἩΠτοσ,νο]οθλπι οος ὁ 4μΐ οΧ ΝΟ ῖδ κερκυποι ἱκις πκαν 
Ρεΐογος οἴσομεν ποη ἀΠΊΡ]ἴτπι5 Πλα]05 ἐς κρηργοῦο: οὔδε, 
εἴτε: ἃς φαὶ Βοηὶ» αα πογοδδητιιγ ὅ. (ἀἰίραητος ἂς 

᾿ Ρ . αἰταμ πὶ γογιπ1» 
οδτίπογο: πηοάογατογος ἱρῇ νοἰξγα- ἤοη αὐτοιη οόῖρὸ 
τ ΠΊΘΉΓΙΠ1}» 101} ΠΟΥΡΟΥΩ οΧτοῦ- τρις οἰαίτατοαι 

᾿ Σ ἐ { ἀγοάϊητεστᾶ- οτδάπτες. Πα πάτο γος ὁ ρατγία [οα γοἀϊητοργᾶς ὡς; βοττὸ ἰηΐς 
τὸ ἴῃ ΡΥ λᾶ ποος Πητ ἀπ οΠγτ ἐς κως αἱ! υἱὰ ες 
Ὑ]11 νὸς μοῖϊος οονίς ἃ οιπι οπιη1- δ᾽: νἱἀςραπιατα ᾿ δά πρη ἀς ρὶς- 5 ἀαυλ τος ἔσσάεγατος γοάάοτς ἐς γεβκίραΐνας 
νόϊξτος, (Οὐ Γοὶ ἤρπιπι οἵ ααδά ἂὲ ἐὠκξεν κα 

Ν 1: : . 1 ΟΠ ηγα5) ράγεπι πα» ΒΟΙΠτοΣ ἐρίπχις, (Παυ]άοπι δυϊδξε μοῦδκ ὙὴΣ 
πόχηΐηὶ νὴς ΠΠ1τὰ ἃ ΠΟ Ὶς5 ο[Ὁ) δὲ ς(41:-- ἤθη τοταβιοὶ, γε 
χίηγας νὰ 4 ἱς Ἰςοαάτιπη σοπη- ΠΥ ὌΝΟΝ 

Ν ἷ ᾿ ἀςζῖο ΠΊΟΙΓΕΠῚ:- 
τασηςο Βατοιία γἴτα5 ἀεροῦς γΕ]]εῖ, εἰν ὃὲ γοεδία ρεξο 
δά πος τύαηῇγοτ. Ν᾽ 5 χασαας δ 6- Πιλφογοτῖς ἐρτεάίε, 
τεῦ τι Π|Π|5, ας ραδίοης ἴηῖτὰ 1ηἰτίο [ξὰ τὸς ςοπῖγα ρᾶ 
ἐπὶ τυγεταν τ ὶ ἔα ἀρρτοῆϊ,ἀς ἐἷς 
σις ες : (ςὰ ροίζοι αι πος ρᾶϊι- ουιάραι 4005 τὸ 
οο5 οἵε τοσοῦ Ποτὶς» Ὁ ραγία ἢο- δά τέδμα γθρβ 
δι ἤχυϊα Εὐτιὲ ἸὩπυπηαὲ ντάες βειμήναν Ἐς 
ΑΠΙΓ ςοἸΠΟγο ἀϊ ἀ {Ἐς : 4] ΟἸΠΠῚ πὰς - (μλπι ἱιτε» 
πλα]τϊπτάτης Ἰηρτοῃ., πό ογαιτίοῶς "1 ελρὰ φλανΐ 

ὴ ζ ν - πορίηδαςοπβο ντ ὀχ ΓοΠλας, ἃ Πο- κζεος αἄοϑ δὲ γίος 
υταῖο ΟΡΟΥΙΣ {ΠΡ εγίς ἀΠΠ|5,[ς ἃ ἐΌτγα ἴλο5 ὃκ πιαπ, ες 

ἰδηδπν Πδὲ" ἘΠ ΉΤΙΣ 4ϑῖδ νοϑ ἰςεϊογατὰ Ραξιοπέ ἴῃ ἢο 5 ΟΦ Ἰγγα 15, τ ΔΠΙΣ ἢ ἧς 
Ὁ πος υϊάξ ρυρπαητες οςοί ἀ {{|5, σὰς ετίδας (τεΐοτι. 

ξο5 πάπα ἰτὰ (ἀπὸ ἀοῇ ἀογαηγις:( ἃ Ρὰς κεΐς Ἡὐτμονσὶ ἃ ἘΞΡΈΥΣ αἰἰον: τὸ Ρογρεῖγατίς »᾽ ἴατς ἀασάά 1ά ραῆϊ [μηῸ ἂζ 05 δὲ κο!μέάο ραδὲιζγει 
νίιιος δὲ τηληις Ριοτόάοητοβ σορί- δογὲν οίξαην κα 

. ͵΄ ἣν ΄ . ΝΣ δν Μ ὦ {{ἰ,φυόίαας χαῦ Ἰρορό ἀ{Πττὶς πό- δινὰ ἐάρο νος ̓ 
Βὶς ῃεφιλα απ γὸς ἱητογέεθείζος, μου. ΚΝ 
πε Ἰπτοχε μα ΠΠ|5, Ορις αυϊάηὶ ε Ῥοβησδαι δος. 
ΠΕβιγ  ἰπΥ πη ἢ ον δς τοῦ ἸαἸ συ: 14- τὰ Βάσων τοσερί [νς 
4ας δος ἰητζα ὕρατίαρτι πη (ο]οὴ ἐκονὴθ ὲ οἤυϊρεῖς ̓  
ἂο Ραδίοης, τα πὶ ΨΊΓΟς “ροίϊοα ος- νῖ ΓὨρΡΙἰοίπαι τί τοῦς 
οἰάἀξάο,ταιη {165 6 {τὶ ὁςοϊατ; ἢ αδπὶ ὭΟΠ ἰαϑῆῖ, ̓  
ΙΒ] ἀρέδό γεἰεγοΣ [σάἐγεπηϊῖ5, τηὲ μα εμιὲ νετὸν ας 
ἀλείτεν ρο  οδᾷο ῥΕΐ ται ὴ «ΠΟΙ δ ταπεα τατίοπὲ ἂρ ἡ 

Τὸ ΠΟΣ ῬΑ ΤΟΥ 115 ΘΡΉΪς, [δενος οἵ 40} ϑοόν» βατυλητι κά, 
; Ὁ εγῥηῇ, βηείζα {επατ 

Ρα πᾶ ἀετὶς πάϊρηος. [ἢ ἀΐρπος ρας μον ΘΔ, ἀεμόμος 
πὰ ρτοξοὸ, ἢ πὸ γοδὸ ΠῚ ἐπι] ςα-- γέρρα ἀπτανος Ἷ 
πο ΣΙ ἃ πὶ “. 1, ππιηίπην οαυα ρας δατ: πὸ ἀΐρῃος 4] οὐ ΟΡΉΠΙΑ τας ἐλπὶς, σαῖς 

Ραμαϑ ἀετίς. Ατάσς μας πος] ὅσες κτοον αἰνγανάροβος 
ςεἀαηγοη:, ὃς ν εἴξγα ὃς ποῖῖγα σατι- ὕγννφον τε ἫΝ ἀρ δεν γυνο με ὰς να δή ργαχία) ΛΜ ρέρρι ᾧὰ ςὔπιειπογδυίηγας, δγοβγλ, "δ, φδὺ ἐδ κμ 
να) ΦΟἢ ἀοπηπαζαγὶ ΠῸΚ ο[ἘΙς,, ἴα- εὐ φωοά ροβαιαεώ..ς 
{τὲ (οητίατίς, δὲ πος πῃ ἐχροζοπάα ν]- ἢ εἶν λεῤνινοὸ Φενὸ : Α λα ΤΩΝ ΤΟΊ Ε ἴλῃζο ΠηΑρῚς ἤππι5 ἸΠΙῸ Πέξδ. το φιμονούκιξ, βαιοῖος 
ΝΝεα; νεγὸ ρυοὰ {ποτιπὶ ἀξοοζα, ἐλ ἔξει .Ν ἡ νὦ.,,.} τὶν; “1 ΣΙ ξ [7 [ἘΝ τᾶ αϊάξ ρατίξηριις ἄς ἔς εξ ργα- ς. κα αμἰάδαν δ 

« Τοῤτευ δ ἰχείροις 1 αἰδίκοις μιῶλλον ] λίπ πολίτας. ἵα λοΐξωῤδμ τὸ σωφρονῶν ἢ ἱκέτας γγνοιδῥοῖς. 2 
Ὑρέθαι. χαίροις δοιλονότι, β “Σωφρο- ] αὐτὶ τῆς ὠφελείας. “γ Τίω πόχει Ὑυϊω δ᾽} οἱ λαχεδεμωόν!ο].. κ ἵνα ὑμεῖς δ Τῶξο 
γιραῖ ὄντες τῆς γιώμης ώφελοωζτες καὶ ἡ βοιωϑβ᾽ . δ Ἐχϑροιῤ οὐδεν} ὥρέχ:  φαλαμον τὸ δύκα)ον " ᾧ ἐπήγαγε τίω ὀκ- ταὶ γώμας, ἃ πὰ σώματα. ταὶ μὲ γιώ--  λίώων. . «. Τευμήοιον δὲ Ἰ τὶ ῥηϑεσό-. Ὶ Φολύα αὶ αἰδυξ, ἧς καὶ μῤχὴ,ἃ μὲ παλαιαδς 
μας, ἕνα μυὴ κα κῶς βουλδύωντου ὭΣ δὲ σύ ἡ μὔνον. ζ ᾿Κατανοήσαντες Ἰκαταμα ϑόν-. Ὶ Ὀῤυπιῴ, Τεπμφορηιδῥο! κολεΐσευτες 
ματα, ἥα μι διαρπείξωσιν αἰλλήλοις, τές: ἡ: ᾿Αγεπιεικίσερον Ἰα΄πανθρωπότε-- ἢ αὐτοιζ. μι Ἐπικλαοθῆτε 
(μηδ΄ οξελαύγωσι, μι, δὲ κακῶς ποιφία πὸ ῥον. Δ Χέρας φρορἵχορϑμοις 1 ἤγρωω } ν Ἂς χρὴ] ταὶ ἀρετας, 



Ε- ; ἜΣΡΙΒΕΚ 
4 Μιηϊαινὸ οοα- ἢάϊο»ἰς νεζὸ 4 αἰ χαϊά ταγρίταά!- 

Ουμκηίςας ρηηήμσε χης λἀῃη (ες, ἀρ! ἰσατε (ἀρρ] εἰ: 
; μὴ γξιρυμέμ χαομίἐπα]]α τἈτ Δ ΠῚ ζδαίαι ρος 
Ὁ. 4. Ἱπεὸ νεῖμεν ςααετᾶς, Νεαις ἰατπη δεῖς αἰἰχαίά ας 
 ῥεεραῖγὰ ῥ τη ηπ4 πον - ἕρτις 

᾿νρίιμμ, αἰγός δὶς πυϊίοτατίοπς Ρζοβοί τοι πιρίοζδητος 
ὁ νορὶς Βαοείᾷ ραττ νογογαπα ΓΘρΌΪ γα» ὃς ἰσδηι 
αἀδυςοητες.)ά εἰΐ, γ τι ἀϊη 8 ἀςρ]ογαπτοβ ΝΑπὶ πλι]- 
Ἐού:: Βαοης (616 “ ς 

ΓΙ ες ναμλῤνλ ον το αἰπίοσγα πος ρααπι οἰξεη ἀϊ ηγις 
᾿ς Μιετϊςοταία ηοίεγα ἱππεπτατξ, ια: δ {{ἰ|5 τας 

«πίπι ἀϊβηίοτος {51 ος:ομΐα5 ράτίος ραττίπι ἰη Οο- 
ζωπε Ποπιῖπες 4αΐ ἜΤ πν 
ἱπιπγουϊτὸ α]ααϊὰ ΓΟ οα» ΑΙ ἢ Δά γοβ Βοσοιίᾷ ἀμπςο- 
Ρατίαπτυτ : Ν 
τπογιτὸ(ποας Π{Ὲ] ἐοπιτὰ μήροιονός [ΕΠΐο ΒΠΠ5 οὐδατίραραά ἀείο τας ἀο 

᾿ 

ἜΚ ΤΙΝ 5. 210 
ΓΑΙ κουροὶς τῇ, ἰς Ά αἠα, φόγτί δραῖσι, διτελα- -- 

᾿ σίας ζημίας. τι “Ὅζκ ὧν, πσδοσηκὸν τῶν αἷ-- « 
«αϑδτάνοισι μηδὲ ὀλοφυρμμῷ ᾧ οἰκίῳ ὠφε-- « 
λείοϑωσειν, πατέ ρων πεζώφοις ὑμετέρων « 
᾿Ὀχιξοωρϑροι,ὼ Τ στφετέραν ἐρημκίαν. " Νὴ «ε 

ἡμεῖς αὐτοατεο αἼνουϑυ πολλῷ δφνότερᾳ πα « 

οὐδ Τὶ ὑποζουτων ἡλικίαν ἡμδν, διεφϑαρ- 

ϑϑξωυ,ὧν πατέρες, οἱ νϑρ,κατδ9ς ὑμαξ τζω « 

αἱ γρῃτοπγογέξ Ορρεοτεγ ΟΡ Αγ ΠῚ ἴῃ. 

! 3} ἥν Ν 3 7] ε 

βοιωτίαν ἀγϑντες, ἀστεοωνον οὖν χϑρωνεία,οἱ « τοῦ 
᾿ 4ιΙ ͵ ᾿ς ΝᾺ ἜΝ, 3} 

δὲ, ωρεσξύυτωλελφμμμκένοι, χαὴ οἱ Κίου! ἐρήμιοι «ε 
εν 

ὑμῶν βῷιεραμάϊο οχεὶ- πιοβ ἱρὰ ἱππἸοΥίθιι5 νο5 ρυοοί ας 
υαρίμς 7 πομπὴ οὈ(ςοταττ νὰ ἄς {Ἐς (τπηατίς {πὰρ ]] 
ρλεκ οτδ8 ἴ εἰ - Ουΐὰ ΕΧ οπγηῖδ’ Ἵ ἀϊραηϊιηαὶ 

ἵΤιταάίπεπι ἤααρες (χης πα τ σογάϊα αἱ ἰηἀϊρηὔ 4]1- 
᾿ηραγροενπι αϊά ρα {{ππτ δ οοδττατο» ἃ αι- 

᾿ ἥσεῖος, ργιάοπεος δ 1 ἀρ Ὠΐταβ νεηΐτ, ἀϊρῃ! ππτ αυο 
Τὼ ἜΣ αιθοὶβ τῷ οἰ απχίτατίθιι5 σαι!άφδιγιι5: απα- 

ΣΑΙ τ, δοείεγα- . . ἐν 
᾿ έφυε ἐξεγάτ,πυ!. [65 Ἀἱ ἰαπτ » [μα Ἰρίοσά πυης φαϊρα 
Ια λπτοι ἰαϊοτία ἃ ἀδίεγτί» 4πὶ πε Ποσοςβ (οςῖος {Ὁ ὅτε 
ποθι ρα βοξε ἴδ οχ τορι] εγαηῖ» 4α14; ΠΙΜῚ] ἃ ΠΟ ὶς 
οὐΐο ρος δα υὰπὶ δ τή ΩΣ α 
εχ ἴατο ταάϊςίαιι [Πα ογάτ, Παρ ς οὐΐο αυὰπι ολι- 
ἐξγεηῖει. ἡνλ τα (Αἰ άϊσαητο5.  ἄεο πλποσος σαλτη 
γεγὸ ππης ἃ ϑούα ἘΠ ΘΟΥτςς ᾿ 
ὑκκοηακσμεν. το. ῬΙῸ πλοσῖτο μᾶς Ραῖπᾶς ἀλδαητι πᾶ 
Ρεπάφητες ράτοην [Ἐφ τἰπὸ Ραἰδτογ. 'Νοαας νεγόίγε 

᾿Ραπααι “ά εἰ, “τς, ΔἸ τ )πΊΔΩα5 ἴῃ Ραρπα ργοτοπάθῃ 
“ἰελα τηρηΟΥ 475. τι πο πα 

᾿Ἀἰππιὸ Ἰοβας ρα [68 [ςἀ ΕΧ Ραξῖο {εἴς ἴῃ ἰυἀ οἰ τὰ 
᾿ 385 ἰ ρ λσοὴν πες ἀἰάογάτι Οὐ φυῦττα Πητ, [Δοεάα- 
. ἘΧΟργαϊο πιάπυ5 ᾿ ἐσ σ:ΠΕ ΡΜ ἐδεδάξιες, τεαὶας» ΘΒ ᾿ δὲ Ἰερὶ φυᾶ χν πρμαα 
᾿ [εὰ εχ οὔροῃεο- ἐππιατ Τα αςπίτο, δ ΠΟ Ὶς αὶ ρα τι 
πε " τρῶς ὃς Ὡλα5 11 618.» [αΠ ργατίλτι τοάάϊτς 
ἀροα ΡΟ “ο΄ ρργῇ ας ΚΠΑΟΙΟΥ ρο ΗΠ πιιρ:ποαας 
« γιά θετείς σναβ εοΥ ν οὐδὶ5 ἀρυά νοβ γορα]ᾶπα ἔς 
εζεγοναν ποιήσωγ- γτγα5. Εἀϊτς Οταοὶς ἐχϑρ᾽ απ» ΠΟ 
δ πρϑὴβ “κε. ΕΥθοτῦ νος σεττατηΐμα (4 ἔλδο- 
2,45 δίαγγώμας - : 
οὶ Ὧ- προς Τῷ Ῥγοροπεῖο: χα ἢ θοπὰ ἔπεσι, 
᾿ς 4! ἔἰοϑοα 5 - ἕ - 
᾿ψηββεανεγέ, θεί, ἀε- Ὀτςαΐ σοπχπλεπχογατίοῃς οὔτοητα 
Πρ σὐδμον- ἔπητ: οὔρεί φυτῷ πιο ι]ατ14; (ογ πο 
 φῃγέ. τς ἀπμο].Ὁ . ν 
ὐΡΗ τακεάατοο- 3:65 Ῥερρλτίς γεἰλπχεηζα ργατοη ἀῦτ. 

᾿ πῇ ἰἸυάϊςες, φυυπι Οὐ ἢ 111 ροπο5 405 δ δ] τ οἱ, 
ς τ εεθρρραν “γερὰ - νεπὔσρεπεβνοϑβ, οὐτγδέξίς [η {ππ0-- 
ἢ ὍΡΑ, 1ΟΠΙ5 ΤΟΓΠΊ1 - “. ἀ: Ξ 
ΠΣ τεϑὲ εοπος. Πλᾶ. ἀαθι5,οσῃ ῖος (ςρλοὶ ἰΏτοῦτΟ 
 ριδπὶ ἔστε εχὶὶ- σαγοτ, ] 15 σαρταγεῖ ἃ] [4115 [τα 

οπρβάρλ φαπαυϊα ΘΙ θὲς [λϑεῖς ρυ!ςπγὸβ. {ογπηοη 65. 
ΟΡ πεναίήεης, σε ΤῊ ρΔΠΙ. “Τμλοεά 11τὰ- ΟΡ. . πιοετυίβεηι, ΓΙῸ ἃ ΠΕΌΔΏΙ. σε ΠΊΟΙΙΙ ἶ 

᾿ (φυοπίαπι ὃς [ι- ηγᾷ Πατιογας 18 ΠὈῚ ᾿πτεγγορατίο- 
ἔμεν εἤξίει. Ὧ6 Τοδὶὲ ρχοσο[αγατηνπιη αι ἀς 

ἔπεταπε εοβ;εχ γε ἱρῇ5 ΕΠ] τέροτε ΡΙαταεηίςς δεης 
τετὶ Ῥαλυίαηία» 
Ῥοίξ ΒΕ Παπὶ Ρογήσυπι» 

- { "« δ ΄ ΕΨ -ὰ 

Β πολλῷ διχα)οτέραν ᾿ὑμδμ ἱκετείαν ποιοιεῦ- « 

ται, οεςδὲ ἐμιφρήσα οϑαι. οἴκτου τε ἀξιώ- 

τερϑὶ τυΓχόμάν οἱ ἀτωρεπτὲς { παάφαντες με 

αὐ δες πων," (Ὁ δὲ δικαίως ὡςπὸρ οἵδε)τα « 

ογαντία," ἔχέγϑρτοι ἐ4). ᾧ Ὁ γιωῦ ἐρημιίω « 

δὲ ἑαυτοις ἔγθεσι. ἕν: .ὃ μείνοις ξυμμώ- 

“χορὸς ἑκόντες ἀπεώσαντο" “πὐρζω ἐμοησαῖν τε, -: 
αἰ ανϑόπαϑόντες ὑφ᾽ ἡμδμ, μιίσῴ δὲ πελέον ἢ 

δίκῃ κρίναντες, χϑὴ Οὐκ αἰ ταποδὸντες νεοῦ Τα 

ἴσην Ἰμιφοίαν. ἔγνομια, γὸ πείσονται, χρὴ ἐχὶ 
ς ὧκ μας χεῖρας πσϑ9᾽ οόυϑμοι, ὡς αἷρ Φα ο 

σίν, “ Δλλ᾽ ϑἰσπὸ ξυμιξ σεως ἐς δίκην σφαξ.. 
ἀὐθις “ἰρδοιδόντες. αἰμιύνατε δῆζυ ὦ δλαχε-- 

δαιμόνιοι " χαὶ τω Μ ἑλλζεύων γόμω ««( πσὸ 

τῶνδε ὁ τ ραξαϑὼτι » χαὶ ἡμῶν αἴομιοι πα- «..ν. 
θυίΐσιν αὐταπόδοτε χϑρν διχαίων " ὧν «αὐ ὁ- 

ϑυμοι γεγνήμεθα χαὶ μζοις τῶνδε θορις Ὃ 
"«ἰΕκωοδῶνϑυ ἐν ὑμῶν. ποιήσετε δὲ Ῥὶς 

ἕλλυσι τἰραδάγμα, οὐ λόγων τούτοις ἰγῶ- 

γας τδο ήσοντες, θην, ἐργών' ὧν ἀγαθῶν ζ 

ὄντων, βρφιχεῖα, ἡ ἀπαγγελία ἰρκεῖ," ὡς 

εϑδτανουϑμων δὲ, λθορι ἔπεσι κοσμηθέντες, 

«ὐφοκαλυμματα γίγνονται. δλλ᾽ δὼ ὡ ἐδ 

ἡγεμόγες, ὥρια νεοῦ ὑμεῖς, κεφα λαμωσαν- 

τες Ὡρὸς ποις ξυμπόμζῷᾳς Δἰφγνωμας 
ποιήσηοϑε, δοσῦν ἕι(ς ἐπ᾽ αἰδίκοις ἔρρ»ις λθ-- 

ο»ὲς χα λοῖς ᾧγτήσᾳ . Τοιαῦτα μϑμ οἱ 35- ϑ 

ζαῦοὶ εἶ πον. οἱ δὲ λακεδ μόγιοι δὲκ ως ι,γο- 

μμίζοντες ὃ ἐπερώτημαι σφίσιν ὀρθῶς ἕξᾳν, 
«εἴτι εἰν τῷ πολέμω απο’ αὐτῶν «ἰγαϑον τί 

"9 

Κααδετονυϊείξετο » δὲ ροῖοα αυοηπς» απατη ἀητοηυᾶπι ΟΠ ἀεγεπίυτ οἰαῖασι ΠΡῚ ςοπάϊτίοποπιγε 
φοπηπηιηος εἴς τ," οΠ3»»εεηεγαρής βαγέενε (67 πϑγόπεηγ, εχ ἩΠ|υι5 βοΐ 5 ἔοτπια]α, πο ἀςςορ Πεπτ,οχ ἡ ἰπταυογωῆς [6 Ππαῃ- 
Μὰ γοϊαπταις ἰδαὶ (οἷυτος ἔεάετε, ἱπϊατία ἃ 1115 αἴξοξϊος οἢ.) τατία5 εοάεπι πιιργοάμέϊος ἤπρ.(:. 

'α Οὐκ θκ ηὐενσήκόντων αἱμδρταύοισι] ὅτι. Ὑ Ἐπέδρτο, 0) 1 ὧν τῷ ὀλέϑρῳ ὀφείλει 
παύτας αὐβρώποις δηηγδρίῶαι. δ Αλν᾽ 
σὺ ξυμῥασεως φιλίας. ἐ Καὶ τ 
ἑλλίωων γόμῳ τῷ κελϑύοντι πὐϑοὶ τοὶ 

᾿αὐτ᾽ εἰγαϑῶν χακοὶ γυβῥηνται,ἐ ποροσή-- 
᾿ ἴχογτος αὐτοῖς τὸ αἰ μδρτάνειν, διὰ τίω οἱ 
ἀρῆς αἰδραγαϑιαν. β΄ Οἱ δὲ δ,- 
χαίως Ἰἐπανάληψις Τὸ αἰτεϊκλήμαγοςε 

, 

ν] 

απον δου μηδένα αἰαιρᾶν. ζᾧ Παραᾳ--: 
(αϑέντι Ἰαϑετηϑέντι. ἡ Περαωιϑῶ ὁ μ}-- 
αἀπωϑῶνδυ. 5)'͵ Αμιδρταγοιϑῥων δὲ} ἐ- 
σφαλιὅμων δὲ Τῇ ἔργθ. ; 

11, 

2 
δ 

εἰς ο; 

-ς φῳροῦ. 



ς ᾿ Ἔ Δ ὼ 
“ " Υ ΩΝ ΡΥ ἠ : , ἣν . » ὟΝ 

"ΒΞ ὌΝ, “ ᾿ γε έν - 

Ὁ20 ΤΉΝ ΟΥ ΕΟ 11, : 

ντεπονδουσι, διότι πόγτε ἀλλὸν ἡγϑόνον ἠξίου πιοτυἴοητ: φαοηϊᾷ ργορὲ απ ΤΩ ἘΣ τ 

σι σι ; κ ρολίθδηῖ » {05 εχ νετυεις Ρδα- 
: δὴν ἀΐεις ᾧ 8: ἜΡΟΝ ἔτήσχανον (ες ἰορίδιις σοϊΐψαο τεπιροῦς 

αΦ' (Ὁ μῆδον αυὐγδὰς ἡσυχαζΆν, χαὶ φαϊειςε » νίφαξδαπι οὐἰατα εἰξ 
ὅτε ὕςερϑν , ἃ πσϑ3 τῷ -αἰξετειχιξεοϑὰ! οοπάϊτιονντ ἴῃ πηοάϊο οἤοητρτίαί- 

π’οού.  "' απρϑίοοντο αὐταῖς; Ἐχοιουὶ ἐῃ δ κατ᾽ μιλπι πλιὸ γαἸατοηταγ : ἂς νδὰ 

ΣΝ ἐχεῖνα" ὡς Οὐκ ἐδέξαντο, ἡγϑύμϑμοι οἰῶν τεριυιάϊατα σοπάϊτιο εξ» ται νεγὸ 
Η; ἸΣ Ως στ Ὁ [μαπι νοϊιμπτδζεπι ἀαθᾶτη (δ 

τῶν διχαία. βουλήσῳ ἔχ ασονδὸι »δὸ ἰτσ'.͵. ἴλη πα] ςαπι ἐΠΠς ἕσσάογε τεποτίν 
αὐτῶν χα κῶς πεπονθέναι, α͵ὖ9:ς Ὁ αὐτὸ γα ἀέηαε (δ πιαϊδ πιογαίῆῖο "ΠΠ05 τατί; 

ἕ ς ὗ ΟΡ Ζ " τασγίας εοάοπγ πιοάο ργοάαξιος 
τὰν ὁ, ἐκᾷφον θα γτες χαὶ ἐρωτῶντες, Εἰ Τί : : 

Ἷ“ οἷα ἘΝ υὐκὴ ᾿ ἤπραϊος ρεγεοητατὶ ἔππς παπαμά , Ἃ Α ! Ε 
Ἄργτεξ αι » Ὁ» ὟΣ 

ΠΣ λακαδαιμω ἀὐκύδινοι «ὧν ξυ δου λϑ νος 8 “9 Βο]ο ἀς 1λοεἀαπιοη!ὶς (οοἰα- ᾿ 
)ν ὧν τῶ πολέμῳ δεδράχοτες εἰσίν, οπο- 35 χὰς θοῆς πηοῖτί οἴηται ηἷ- α΄ Ουμπι πράτ 

πε μὴ φαῖεν, αἰ παίοοντες πεέκί νον " ἐχαὶ ἈΠ ἀϊσεγοητ ἢ ̓ς αἰσάιιδτος ἰητοτ- οπρι ξλοχόνον, κα 
» ᾽ ᾽ αἱ Ι Ϊ Ϊ . Ξ ν δξαίρετον ἐποιήσειντο Θοϊῖνα,. διέφϑήραν βοείεθαμτ» ἐχοορτο ποηλίπε: Ρ]Ὰ 

ὶ ἘΞΑ ΤΡ ἘΡ τ ταςηἤαπ αι ἄς πὶ πο ΡαΕΙοΥο5 

δὲ απ ΘΠ ΕΣ ριάίσησες ἀιιςεητίς: ΑἸ μοηἸςηἤππλ νογὸ » ααὶ 
] 3 ! ᾿ ! δ ὦ ς : 

χοσίων, σἰδζευαιων δὲ, πέντε χφὴ Εἰκο-- γιὰ οδίοι πιούδητ, αυίη ας ὃς ν]- 

σιν, οἵ ξιωεπολιορκοιωῦτο" γειναἶχας δὲ ζωώ-- φἰμαι: ξοσ πα 15 ἐπ σαρτίαἰτάτοιη ἀδ- 

ῆσθῳ. «ἴω δὲ πόλιν ἐγιαυπὶν μὲ δὶς. γτθοπὶαυτεπὶ Μεραγεπῆς- 
δραποδισὸμ ΤᾺ πῦλιν «ὑιαυτὸν μὃρ διι5» Ργορτοῦ {εἀϊτομ! ἀοπλο ρτο- » ι» 9 Ι Ὶ Ἷ 

να δηαῖ οι μεγδρέῳν ἰδ τῶ καί αΠ ξιρὶς, δὲ το! αῖς Ρ]αταεηῆθιις χυΐ 
σιν ὠκ πετόμωκοσι, " χαὶ ὅσοι ποὶ στρέτεροφε (δριπὶ {ςπἰεγαπτῖ», ΤΠεραπὶ ἱποο- 
φεφϑνοιῦτες πλαταιέων «ὐξεῆσὸμ, ἔδοσὰρ Ἰομάλπι ἀεάογις. Αμππο διτεπν 
Εν ἢ ὶ ᾿ »γαν.α νοζοητς Δοιηο τὶ {Π|απὶ δά (οἰ Ὁ 

οὗϑοιχειν. ὑςερον δὲ ϑελοντες αὐτίου ἐς ς ᾿ : 
ΡΥ ἃ [υιμἀαπιεητῖβ τοτατη τορος πο 9 ΕΣ “ ᾽ ΄ Ε ! 

ἔδωφος πᾶσϑθρ ἐκ, ι΄ )εμελίων, ὠκοδὸ- τς τοπιρ απ οχιτα χοῦς ἀϊπογίο 
(μησὸμ " πσξὲς πω ἡραίω καΐζο γώγιον δζρα- τιιπη,αοαοιογίις ἀασειηᾶπι ρο- 
χϑσίων ποδῶν, πϑμζα χῆ κύκλῳ οἰκήματα ἄμπι, οἰγοιιτη ἀἄδτιιπη ἀο τη οΙΠς ν-. (ὦ ἥδε 
ἐπε λό μὰ ἘΣ ἰπέτάᾳ;: “ππηρτῖς κά πος ἰλαιοα. ὁ Ἂ 
«ΡΘΟΟ "ἊΜ ἴπι οροψαις ΚΔ τῆρας ἀςἰαπαΐς Ρἰαταςηἤαπν Ια ὁ ̓Αἰϊάηεις ιρεὶ, 
ϑυρωμασιΐζοῖς Ἢ πλαταιέων ἐχρησθμτο (ς αιια οΧ ας δ ἔογγῸ Πλμγος Ργὰ; ἐγῆιρο τῤμ ων 
καὶ ζοῖς ἄλλοις ἃ ἐῶ εἰν πω τείχᾳ ἔπι- τοχαογαης: ἀτααςά Ἰοδες φοηεξγιας- ἔπτο ἡκδονεοας, 
πλα,, χαλκὸς χαὴ σίδηθος, κλίνας κατα- ιΙ5]αποιὶ ἀράϊσαπεγαῃτ: ΝΣ δτν τ τον ἰ 

σχϑυἐσειντες , αἰέλεσὸμ τῇ Ηρα; χαὶ νεών αυἰς ἑοπαρίδοι ΘΕΡτὰηΆ, Ρέδεμο ἐξ ΜΝ ὦ, οὐκ άθο όνυαει οι κςς Ἰαρίάϊδιις αἀϊβοδιοίσμτ, ἄρ Ὁ 
εὐμκρδι ρα ἑκατόμιποδὸν λίλινον ὠχοδομησὸμ αὐ- φῳβ ολτιπι, δά ἄοςοπι ἁηπορῖο: Ὁ 6 

τῇ. πίω δὲ γωῦ δημοσιώσδμτες, ᾿ὠπεμί-- ΤῈ σαταπν, οοίποσε ὙΒεβαμὶ Νοηπ- 
εϑωσὸμ Ἐλὶ δέκα ἔτη, χαὶ εὐνέμωοντο 9η- 81] λυτεῖα δὲ Ῥτοροπιοάτιπι οηληῖ- 

μ' πεν ὦ ὃ μῶΣ Ὁ Τλος ἀαπηοηῖί ὙΒεθαποίμηι,. 
βωοι. Δ ΚΘΗ ; ὅτ στατία ἔς αιετῇ ἃ ΡΙατα οι ΠΡας ἔιε- 
“πλαταηαν (Ὁ) λακεδο μόνιοι οὕτως ᾿ Ἔπο- γοιοχιἰπιάξος»θ.10 4αο ἰαπητιιπα 

τετραμμένοι ἐϑμοντο, ϑνιξαίων ἕνεκα, νο- εΧΟίταταπι ογᾶτ» ῬεγΆτ]ες 1105 ἕοα 
͵ ἔς ϑδς “ιν το Πςς οὶ Βπης ἤπειη παδαεγιῆντ σας 

Μίζακτερ ἐξ. σϑδι πόλόμον, ἀρ ϑῆρτι σὲ φοίτα ίπης δά ῬΙαταδπι; ποῆδλρε-" Ι 3 , Ω 

ἔξε καϑισαίμδμον λυ μρθος αν τῇ. τὴ τὸ πρηοτοττίο ἀπὸ χυὰτα Ῥίαιαει- ΝΑ 
μδμ κατὰ πλάταμαν, ἔτει τϑάτῳ χοὴ εν- [5 ἱπίογαπε σαπὶ Αἰποηϊεηῆραθ. Ὁ Ῥ) 
Νήρωςῷ, " ΩΦ ἰϑίωυαίων ξύμμαχοι ἐ- (οοἰοτατοπγ. Οὐδάγαρίητα Δατοηλ ὀράω 
“δίων, οὕτως. ἐτελδίφησόρ: αὐ δὲ πόδα. Ῥεϊορομππεηῆιμι ἤλε5.» ας προς 

͵ " 

σαιροίκοντα νῆες “Μ᾽ πελοπογνισίων, αἱ 

τὴν 
΄-: ΠῚ ἐὰετβὲ 
ἘΡΣῚ δὼ ἐ 

. Σ » ων Ἀν Ὁ 

ΨΥ ΡΥ ΨΥ 
Ἣν 

.-“ 

«- Σλιδι, 

α Μετὰ τὴν μῆδον] μεζὰ τὸν πόλεμον “ὦ 1 κεῖνα [ΧΙ τῷ Παυσανίου δηλονότι, ε Αὖ-] σίον “ἃ γαϑδ τῆς Ηρα. , Απεμίϑω-, 

μύδου.. β Προΐαώτο ἢ «πεσεξαλλοντοι ϑις τὸ αὐτὶ Ἰέρώτημα, δηλονότι. 2 Καὶ Ἰ σαν] 57) μιοϑῷ 
δεδώκασιν. κ Αποτεα 

γ Κοινοιὶ 17) ἱτευτέσιν, αἰϑίμυαων καὶ λα-- 1 ἱξαίρεναν ἐποιήσοντο οὐδένα } ὀκδεύλη-- σραμμμιένοι ἐγένοντο δἰηδ τῆς φιλία 
κεδαμμιογίων, κατὰ τὸν Αριδάμου «σοὺς | δον τῇ φόνου. ἡ αὶ ὅσοι τὰ σφέτερα 1 κείνων ἀπέρησαν. λα Ἐπειδὴ οἰϑέων 

αὐ ἢ ἀνηραλένην, δ᾽ Κατ ἐς, Ὁ διοιξέων. 5. Πρὸς τῷ ἠγαίε)σανεῚ ἀφ᾽ ὧσολ͵ουσυσ6ΠΠ 



" ἬΎ. 5 1... 5 ἐ ἐς ν ᾿ 
ἀν, Ἢ ἊΜ. ἐὰν λον . ν. 

ἘΞ. Ὲ κ' 

“Ῥεγρεϊαβας ρογίςφαξέετ Ατῃ μη! δ- 
ον ἤπΠῚ οἷα οπη ξιρίεητος » ὃς ργορςο 

᾿ 9 Οἴεγᾶτα τοπιροίξατε ἰαδίατα ; {{ΠΠπ| 
" ἐν ραϊχητος. Ρεϊοροηποίίπη τοπιή, 
; ἰξπτ . οβοῃ ἀσητ δρυά ΟΥ̓] ἐπ επ. 

εαίγοπτος το ἀφοὶ ΠῚ 1 οισα ἀ!οΥι1Πι᾿ 
Αὐπθτεδεϊοταγύἠηηαοοιπι Βγαῇ 4α, 

ἃ Ὅμ; ἀἄποηο- Ἵ ΕΠ 415 110»" ΑἸ ἄα: σο ἢ] το»; 
τᾶς ξατυγα5 ΑἸεὶ- 41 ΠΠπς (πἸρογαεπογας.. Ἠαδεθαης 
ἀκ εοπῆϊίασιιβ. ὁ... 3 τ Ἐν 
Ῥεῖ, γε εἴςε Αἰς, ἐπί πτ πὶ ἀπίπιο ᾿αεοάοπιοηῖ, 40 
ΠΝ ᾿ίατη οος Γερας {εξ ΠΠἴσε, λάδι: 

᾿ξιαπὶ εἰαίεπν πηΐττογο τὼ Οογογ- 
τάτα {εἀϊτίομ!ε ἰαἰσογαητθλ» ιν 
ἀιιοάεοίηχ ἀμππζαχας παιιος ΑἸ ς- 

Π αἰοηῆππι δά ᾿Νδαραδεπι εἴϊεπι: 
ντα; ἰΦ ρσῖας φυὰπι Ἀταοηΐβ ΡΙητος 

ἔ ἀιδυϊεπίγεηι, Βγαῇἀλς ὃς ΑἸ οἰ 45 θὲ 
; ἐπραγξο χέει γᾶς, Ἐτεηΐπη ΟΌΥ 

εγτόίες ᾿πτοίίηἰς ἀρίταδητιγ 41 
φοΥΓἀΠ5»εχ 4010 ἡ 46] ριιρμα ΠΔ11Δ}} 
δὰ Ἐριάατηπιπι οαρτὶ, ἀοτημππιὰ 

᾿ΡΈχαμο ΜΠ φυὶ (ΟΥ τς Χο Δ ΗῚ ἔπογδητ, ἢ νοῖ- 
φορεῖ βιοτάπε ἵπ 0 αϊάοτη ον οὐξορίητα ἰαϊοητᾶ; 
παι! θυ5 ἀρὰ ᾿ Η 

᾿ Ἐρίφαπιπιιη ργα 425 Οὐ γδη 2 Ποίρίτος ρύὸ Ἱρῆς. 
 Βις»ἐσάίογλης, ἃ Βἀοἰαεγαπέ : γε δυζεηι» νε-. (ο- 

τ αακοι φαμε τἰητΗἰίς Οοτογγασιι » ἂρ εἰς ρεῦ- 
βοπἤοηὶς ἀς ο. {πῇ {πδισεγοης, Ἐξ {Ο] οίταπτες 
᾿ Ὁ σὰ κοι {| ἤηρυίος οἰποβ.» πἰτεραητιιτ 40 

"ἃ κα ρον Ατμεπίσπ απ (οείετατε αθάπςος- 
"Ὡς ῥζο τρῆς ὅ- το. άπ σπς Ατείσα λι5 δέ 1- 

 ἐἶξ: το νοτᾶ δυτξ ἐς ῃ.γ (ογίπτῆϊα νη ες ; ντύλητις 
᾿οτεγτγαπι (οΥΙη ᾿ Σ 

τῆῖῆς αἰείίςοτο ρὸν Πα πὰ Ἰσρατίς » Ὁ νοηταηι ἴῃ (0]- 
ἴμαῇ. " Ἰοφυΐαπι εἴδες » (οἰπεζαπε (οτογ- 

: τοῆίες νὰ Αἰβεοπίοπῆθιις 4υ!άεπη, 
τα τε πο τ τὸ ΟΧ σοπαόητίβ., {061 » Ρεϊοροη- 
πο Ὡς ΠῇΡα5 νεζὸ , 4ποπιαἀπιοάαπαη 

Ρτίας» δηχγὶοὶ οἴοητ. διμάοπι Ρει" 
τας 411: ρύαεγας οἰπίτατὶ, νοϊπη- 
τάτίιδ εγατ Ατπεπίεμἤμση Βοίρος, 
εἐαππὶ ὙἹΓῚ ΠῚ τα ᾿πά!οῖα πὶ νοσαπί; 

ἑ Ροπρητοβ ἴῃ ογίπηίπς ιησαὸά ΟοΥ- 
: εγύαπι {αρίρογος: Ατμοπίεπῆρβα, 

Αδίοίαεις Ηΐς αὶ ἐπ τσεπν τεὸς ἔα οἷς 
4αίηαιε οΧ᾽ εἰς παχὶ πὸ ἰοςαρ ς 
ἴε5 » ἠἀὸά ἀϊσούοξ 1105 ργσοίάετς. 
Δ ος ὃ. Ιου. ρῃαιὸ: ὃς ΑἸοΐπί: 

ἐπ τς 4υογᾷ ῥχοὸ ἤπρι! 5 ἤπια]! (ἴατεγε8 
ι ογαῖ ρόσπα σομεξίτατα Οὐ ρα ΠληΣ 

“υμίη (Ο] αογς ἀεθογοητν ὃζ ΟΡ εἶμι 
φηλσπίτα ἀϊποπὶ ἀρὰ εὔρία (εἀεγξε 

τὰ Κ ΘΠ 18) 
Ἐρήϑης νοῦ ᾿ΙΧΙ ΠΟ ᾿ ἌΝ, ν δες “᾿ ἱ οῇοις νερόγδης ΔαΧ ὁ.» φαιπτ Αἰ. χεσξίοις Δονϑοὶ ἐλθουδοο ἐξηδᾳ φά) ὐ:: 

σοι “λ [9 Ὁ πελάίορις, ἔκ τε δι ἀϑίυων. 

Ῥηλαιδεῖσω τὴ ανοὐετῦχρβοι" χίμα: 
«ϑεῖσο, “ “χὰ ώττ᾽ αὐτῆς ἀσορέδες «ἰδὲς 
-“τἰω πελοπόνησον καυτέμυξηθησὸρ ᾿ Ἀἴαυτοι"- 

λαμ αὔοεσιν εἰν τῆ κυλλζωύη τρισκαίδεκα. 
τεχήρᾳς λϑυκα δίων “χα δὐ μα «ἰχιωτῶν; 

τ χαὴ Βρφσίδυμ (ὃ Τώλιδὸς ξυμιξουδὸν 

Αλκίδιᾳ ἐπίεληλυϑθότοι. ἐξουλοντο "ὃ οἱ 

λακεδοιμμγιοί, ες τῆς λέσξου ἡμοτύκε-- 

Β σὸμ, πλέον Ὁ γώυυιὸν ποιήσθρτες., ἐς τί 

Χέρκυραν πλϑῦσαι ζασιαζουσὸμ,, δωδε: 
κοῦ μϑμ ναισὶ μόναις, “πϑρόντων ἰϑίεναίων 

ὐθὶναύπαπτογ᾽ Ἰωρὶν δὲ πλέον τὶ Ὀλ1(ου- 
ϑῆσοι οὡν “Π ἰϑίευεν ναυτικὸν , ὅπὼς 
πὐξοφϑασωσι. Ὑ ταὶ ϑρεσχϑυάξοντο ὅ,τ 

Βρασίδας καὶ ὃ Αλκχίδοις σϑὸς τα. 

Ἷ) ὙᾺ κερκυραῖοι ἐξασίᾳ ζον "ἐπειδυ ὦ 
αὐχμιοΐλωτοι ἦλϑον αὑτοῖς (Ὡ) ἐκ δ αὐθὶ 
Ἐχίδαμψον “ γαυμα χιών «᾿ποὸ κοξινθίων 

Ὁ ἀφεθέντες, τωΐ μϑρ λόγω, ὀκτακοσίων ζᾳ-: 

λαντων “Ὧοὶς πσδϑξένοις δεηγίυνώθροι, ἔργω 

δὲ, πεπεισυϑροι κυρανθίοις Ἀέ ρζυδὰν κοϑ96- 

ποιῆσοιυ. 9) ἔνεοϊ ᾳὅσον οὗτοι, ἔκαιον δὴ μ᾽ πο-: 
λιτῶν ᾿ μετιόντες, ὅπτως “δἰ ποφήδωσῳ εἰ 3η 

γαίων τοῦ πόλιν. χρὴ ἀφικονδρης ἀῆ!- 

κῆς τε γεως χαὴ χοολνθιὰς, ὡρέσζξεις οἰγϑυ- 

σῶν, χαὴ ἐς λόχϑες καταςτέγτων., ἐψηφί- 

σόμτο κερχυραῖοι ἰϑέονα)οις νϑ ξυμμιὼ: 

διὲς τὸ ᾧ ξυγκείωϑυα, , πελοηδυγη-- 
Ὁ σίοις δὲ Φίλοι, ὥραἷρ χαὶ ποοότερον." χοὴν, 

κα δ Πέθιας ἐγλελοχσδϑξενος τε ων ἀ- 

Ξϑέεναμων, οὶ τῷ δύμου ἀσοοφξήχει; κίτω 

δρυδιν αὐτὸν΄ οὗτοι οἱ αἰδρες εἰς δύκίευ, λέ- 
γϑντες αἰνϑέου α)οις τζωὐ κέρκυροιν καταδὸδυ-- 

λοι, ὁ δὲ, δἰποφυγῶν, αἰθυπαγᾳ αὐτῶν 
Οιυὶ πλοισιωτάτοις πέντε αἰδρας,, φΦώσκων 

τέμνήν γαφφχος ὧν πῷ πε Διὸς τεριέξ 

γόϊς χαὶ τὸ Αλχίνου. ζ»μία δὲ χαϑ᾽ ἑκὰς 

χαίρακα ἐπέκειτο ςαπτήρ. ὀφλόντων ὃ αὐ: 

τῶν,κοὴ ρὸς ζῷὶ ἱεραὶ ἱκετῶν καϑεζουϑῴων, 
᾽ ---.-.-.-. .- --.ς-- 

ὅχιδάμνου ἐν τοῖς συξότοις, ὅτε ἐζώγρησαν ϑίας ἐθελοιρεόξενος 1 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἡμόμε- κ μοι εϑεῖσει } Σ χἠ μῶνα δας! Θάσα-- 
σα. Κα ᾿ ἀπ᾽ αὐτῆς} ἰϑχῆος ὁ καί. 1 κοράγϑιοι ὡς ἐλάασοις γιλίων κέρκοραίων. γος, καὶ μηὴ κελδὺ ϑεὶς ὡς τὴς πόλεως. οἱ 

γι Καὶ παρε κε ἀζοντογφεθς τὸ ὄρηπλθὺ 1 ε Τοῖς τδϑξέγοις διηγγυημδῥὸ.} διεγ-- ὡρ φεόξενοι ͵  κελδυδιϑμοι ἐκ πῆς ἑαυδ᾽ 
ὲ Μι:- ᾿χερκυραίων «ασναιζ έντων. 1 γύᾳ δἴ᾽ φῳοξένων, ζ Μεπόντες σο- ̓  πόλεως ἐγίγοντος 1. Οὐτοι οἿ αὐδρές } 
ΟΦ ᾿Ναυμαχιν] οὐχ ὅηι γέγονεν ὧν ὅπη-- [ ποιούωϑμοι. ἡ Κατὰ ἃ ξυϊκείωϑμα πὸ οὗτοι οἱ ἀπὸ κοράγϑου ἐπαγελϑόντες", οἱ 
᾿ δάλγῳ γαυμαία, αἰλὰ δὶ τίωὶ αἰτίαν αἱ ̓ συμιπεφωνηρδῥα, 4. Καὶ (ὦ γὰ Πρι- φρδύταμ Ὶ δἰ" 

- ΠΡ 

τοῦ 



-α» .] 
20 ἐπε! δὴ 

Ὧ2᾽ 

᾿ πλῆθος τὴς ζνμδας, ὅπως ζαξά- 
εδροι οἰοδῶσιν, ὁ ΓΙ4ϑιαε(ὀτύϊγόμε δ ἢ 

βελῆς ἀν) "πείθει ὧφτε τω γόμω χγοήσοι- 

εϑαι.᾽ οἱ σγ᾽, ΤΩΝ τῷ τενόμω " ἀξείρορονς 

τὸ» χαὶ ὦκα ἐπερυϑοίνοντο τὸν Π4ϑίαν, ἕως 

ἔτι ξζουλῇς ὄφη,μδιᾷν ὦ πλῆθος αἰαπείσψν. 

ἄν ὠδθεὶ ὠϑιωαΐοις φίλϑες τε χαὴ ἐγϑρους 

νομίζαν, ξωυΐςαντό τε χαὶ λαίξόντες ἐϊχφοί-: 

δια, ἄξαυπιναίως ἐς τέο βουλέξω ἐσελῇόν-- 

“τεφν τὴν τε Πέθίαν κίείνοισι, αὶ ϑηλοις ὥμπε 

βουλϑυτῶν ὶ ἰδιωτῶν,ἐς ἑξήκοντα, “ὦ δὲ 

ὥμες τῆς αὐτὴ γνώμωις τῳ [4 ϑία.,ὀλίρἱ 

ἐς πίω ἐππικὴν ταιυρὴ κατέφυγον ἔτι πα--: 

εφὗσὸρ. δρασθμτες δὲ τῶτο, χαὶ ξυϊκαλέ- 

σόμτες κερκυραίοις, εἶπον ἵτι ζωῦτα ἡ Θέλ- 

αἰςα εἴη, χαὶ ἡχις: αὖ δουλωϑεῖεν (τ᾿ ὠ- 

ϑίωαίων" “ὁγτελοιπὸν μϑ!δετερϑὲς δέχε- 

«ϑα; δλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχαζονᾷς, ἶ ὃ δὲ 
“πλέον, πολέμιον ἡγείαϑει. " ὡς ὃ εἶπον, ἢ 
Ἐχικυραίσαι ζιὐαϊκασὸν πίω γγωμῶωυ. 

πέμποισι δὲ καὶ ἐς ζαὶ ἀϑίεύας δύϑὺς ὡρέ- 

σζῴς, αὐδὲ τε δώ πειυραγμένων διδαξον- 
ζω, ὡς ξιωέφερε, τοις ἐχεὶ κα ζο"πεφδυ- 

οὐτας᾿ πεισονζᾳς "μηδὲν αὐεπιιτήδαον ὡράσ-- 

σήν, ὅπως μιῇ τίς δχιςροφη ϑυται. ἐλϑυν-- 

τῶν δὲ οἱ ὠϑίωυαἾοι ζοις τε ωρέσξᾷς ὡς νεω-- 

τεείζογζας ξυλλαξόντες, ᾧ ὅσοις ἔπεισὸμ, 
κα πέθεγτο ἐς ὠγιγαν." οὖν ὃ πουτω, δὴν τε κερ 

χυραίων" (ὦ ἔχοντες ζὰ «πράγματα, ἐλ: 

ϑούσης τειήρϑες κυρ ν)ίας, χαὶ λακέδαμμο- 
νίων “ρέσξεων,, ᾿ἐχιτίθενται πωΐ δυμω" χαὶ 

μαχόμϑμοι εὐνίχησὸμ. ἀφικουϑρὴς δὲ γυ- 

κτὸς, ὁ μδμ δῆμος ἐς τίω ἀκρόπολιν χαὶ τὰ 

μετέωρφᾳ τὴς πόλεως καιταφόυγ4, χρὴ ἀὐτοῖ 

Ζυλλεγεὶς “ ἱδριωϑη" ὁ (ὃ ὑλλαῖχθν " λι- 
,“ϑια εἶλον. ἐΩ δὲ, τίω πε ἰγϑροὶν κατέ-- 

λαίον, τ πὖρ (Ὁ) πολλοὶ ὠκϑιου αὐτῶν, ἡ τὸν 

λινϑμα "ἐν ωρὸς αὐτίω ἢ πσξὸς τίωῦ ἡπει-- 

69». τῇ σ᾽, ὑξεραία ἠκροξολίσανπὸ πε ὀλί- 
“κἱ,χϑὴ ἐς «ἄν: ἄἀ 69:ς “«ὐδ ἔπεμπον ἀμφό-. 

τερϑι, (ἶ δούλοις το ρακα λοιωῶτές τε, χαὴ 
Φιιυάνα 

ΤΗΥΟΥΡΙΌΙ5 Η15Τ “ 
Α {πρρ] σειν νι ταυΐτα Ἰοαολάα πο 

" Ἂ" 

ἀϊβοαγεῖαγ, Ρεκηϊας πλάοθας αὐ 
(ὐλάδας εὐἰπὶ ρυποορϑ ἘΠ ᾶτιι5 ὁ- (ραγωίος ππον Θὲ 
ταῦ} νῖ ἴορς ντογοῆταγ, ΠῚ, φυιδης μηκηεεταχαεῖς. τα 
ἀοαιίάεπι ἰερε “ σογαρο οθδητα» ὁ Ναπν οείδαι [ὸν 

ἃς ἤπια] αὐ άϊοθαιο θεᾷ » αυοδά παῖοτ εγϑε. ' 

(πατου οἴδες,, ἡχυειτα πὶ {πα{γὰ Αἰλυμρθειναου 
νῖ εοἴάδεπι ἀπλῖςος Βοίζέίαις ἄϊοο τὰν. ᾿ 
τεῦ χιὸς Αἰπεπίομίος» [λόλα ἀγάπα 
αὐτοράίαας ριριοπίθας τορεητὲ 
(ςπατατα ἸγΓαπηριητ» ἂς ΡΠ ίατλ 
ἀρθιγαῃοδηῦ, δ ΑἸ ογ ΠῚ τὰπη διλα Ἃ Ἱπτεσβοίαηε, δὲς 
τοζατα Ζαλπη ρυματογαπι,ἣά ἴχα- {ον εὖ μρόβον 
βίητα. Ῥδποὶ ἐογαπὶ 40] οἰαΠῈ ΠΡ έτ ξεσον αν Ππιογήξος 
(αἰ ξηίεγδητιδά Ατείσατη τγϊγοπχῷ, "ς γοί οεράξτοθε 
πα δάμιο δάογαῖς, ἐθαρίαης, Ηδο ψο ως 
11 τε ρεζροιγαία » σοπποςατΒ ΟΟΥ- 
σγτγεμηθιιἰπαπίυητ ορτί πὸ ἢς ἢα 
Βεγε(ἐ τεμηέσας παϊπϊητὸ γεἀαξ 
ἴδπα τὶ αν Ατδοπίοηῆρις ἴῃ Τογιη- 
τατοπγιὰς ἴῃ ῬΟΙζογ ΠῚ» ΘΠ ΓΓΟ5»Π1- 
ἢ ραοϊθςὶ σα τη Πα ρμ 8. νεπίδῃξς πὰ 
αἰδιις, γος ρίζάος : ἢ οαπὶ ρΙ ασ θι18» 
ρύὸ Βοπίδυς μαδομάος, νὶ μας 
ἀϊχογυητ, ὃς αᾷ οα ἀεςούποηάα δά ο- 

ς 8είε ρορυ απ, Πατίην ἰορᾶτος Αττς 
πᾶ5 ταϊτταπτ, αἱ δέ τεπι σοί ἀο-, 
᾿φοδητ» τα πάτη ἰτὰ ἔποσῖς ορας ἔα: 
ὅχο, δζ εἰς 4. {Ππ  σοπβιρεγᾶς ρος ἣ 
{παάολης " νὰ πίδ!} ἱπσοηπεηΐοης ᾿Αϑ νου 4 

“ἜὩμ᾿ . “ αἱ ΠΟΟΤῚΠ ἀρῆς, ποσυίᾷ ταγραγοταγι ΗΙ αιτῦ μμα ἤτυθεῖ, ἃ μὰ 
Αὐμέπας ροσαοι ες. τἄ σι ΠῚ Γ65 γίογααδα ορμήράζεξ 
πουιᾶς πιο οτος ἐϊ φαοίσιη ας 4 έρωπε, το ας “ἘΠ ταῦ: ποαυᾶ γοῦιπε 
Ρεππαίεγαυαθ Ατπεπίεπῆθαϑβ οῦ- ςὅποτῆο οείαταν. 
ῬτΟπεμἢ πη οδίδραά ΑΕρίπαπΐῃ Τομβ ὀρῃρροφὴ 
οὐΠτο ἀίλιι μαθίτὶ. Τρτογεὰ Οούογ- Τ᾽ αἰδμεν ασούρενθε 

᾿ οαἰἰοΟΡΗΥ͂ ἦρε ἀρσοῖ. 
το ἤπιπὶ ορτίπηατεςα  αάποπῖαπι ΄- 
(οὐϊητῃϊα τε γοΐ5. Ιορατίομ ας 

Ὁ 1αοςἀαπχοπίογιπι » Ρορι απ ἃ-- 
ἀοχιί {ππτν ας ριιρηα σοταπλα νἱ- 
ςεγιητ: ποϑίίααε ἱπτοσαεπει.» 1π 
ΔΥΓΕ ΠῚ ΡΟραΪα5 ἀἴῆις νγδὶς {πρε- ΤΕ 
ποτα ςοηξιρίς : ἰθίσας τεαπε9 
τε8.» Ποπηηπηΐτο ἰοοο » ῬΡοσταπα 
ΗἩγ]]αϊειπα τεμεραπς. γιϑοζος ἴο- 
γαπι σορογητον δὲ ρογηλυτί ᾿τρίοσά 
Βιαδιταθαητ: δι ροσταμα 4αὶ ἴῃ ἑοτῦ 
δί ἴῃ σοῃτίποητεη ἐροΐϊατ: Ροίζεγο 
ἄϊε ποῃη!ῃ!} ἰητεῦ ἐοὸς π ΠΉ ΠΡι15 
σοττατιπὶ οἵζ, δὲ Ὁ νιγίαας ἴῃ 45: 
ϑτοβ μαπηχ δά [0] οἰτᾷἀΑ {εγαϊτία 

« Καὶ (χλῇς ὠν] βουλῇς,ὁ βελδυτής" 
ἡ πρικὴ, βουλίῶτς, β Πάϑ4]οις καρ-- 
κυραΐοις, γ Οἱ σ᾽ ἐπειδὴ 7οἱ πέντε αἴ-- 
ὅς. δ ἘΣ ἀργοντο]υξέπινῆον τῆς ὅν 
λήσεως αὐτῶν, ε Οἱ δέζενες Ἷ οἱ πέντε 
αἴδρες, ζ Ὑὸ δὲ πλέον Ἴ πλῆϑος δο.-- 

λογότι ἡ Ὡς ξαυέφερεν αὐτοῖς δηλονότι. [ πυρρέγματα Ἶ οἱ δωωυατοί. οὐ πλούσιοιν 
“ ΤῬέσοντας Ἷ πείσοντας οὐχὶ Ὧις αἴϑη-: , 

ναϊοις αλλ Ὅιβ τῷ Τ' ειϑίᾳ τὴς αὐτῆς γνώ- 
μηφοοιᾷ αϑϑξῖπε, Μηδὲν αἰεσιτήδεον 
ἀγεπιτήδαον τῇ κερκύρᾳ. κ᾿ Ἐν δὲ φύτῳ] 
τῷ καιρῳᾷ δηλονόπε λ Οἱ ἔχοντες πὶ 

γ΄ Αἰμμδῥα εἶχον ] εἰς ἀσφάλειαν ἐ 

ΤᾺ 

Ὁ“ 
«, 

“4 Υι ρεηποηὶ: 
δυς (οἰποζοπε» ἐβο 

μ΄ τϑρωϑθῃ ἐκαϑέοϑη ὧν ἀσφαλέα. ἢ 
ἑαυτῶν ὦ 

δηλονότι, Σ Οἱ δὲ, τίω τε ἰλορα} ὦ 
οἱ δαυαπὶ, καὶ ἔχοντες πὸ Φρρίγιατα. Ὁ 

᾿ "ΜΝ 



ΠΙΘΒΕΚΌΤΕᾺΛΤΙΝ ξ. 
ἴρομῆἤοης Πἰδοειατί5. 5.4 δά (Ὀεἰε- 
τατῷ ροζίῃις ροραΪ  » πλα]τίτιἀο {ογ- 
αἰτίοσγαπι ς σοητα τα αἰτογοβ νε- 
τὸ οαίπρουτι ὁ οὐτίποητε δαχη]1- 
ΤοΣ. Αταας ντο ἀϊε ἱπτεγ εξ; σΟη] 

τι τ Ἰτεγα πὶ ρα ΡΠ Δ ΡΟΡ Ϊα5 νἱοίτ, 
ταγα ἰοσογαπι νἱ » τὰ πὶ ΠΟ ΠῚ ΠΕ ΠῚ 
ΠΏΠΊΟΓΟ {προγΐοΥ : ἔοσ Πλϊηἷβ σι 4; 
οἰπὶ δά! παητθι8» “ας απάλέεῦ 
δζ (αργὰ ίόχαπι {πποπτο5 ταστη]- 
ταση» το ρα] !ς Ποίξεπι ὁ ἀοπηίθιις ἔο- 
τὶ ε δας, Ἐδέλα (ὰ ογοραίςαϊαπα ἔα- 

“ Ῥῆδιο ἤσειαι δᾶ» νΟΙΓΙτΙ ορτίπιᾶτος ἢς ἡ {αὐ ]ατο 
εἴάτηοῦς ΡΙεδς πὰ Οἰληγοτο ρίο ἱπηρετα δά πεγίατ! πὰ 
αλ δὺς 

. - 

Ροεῖγο- 
τοῦ γίπηρεῖα ἔμδῖο, 

πα] ἃ οσσιραγοπῖ, δὲ (ε οςοἰἀεγοπῖ, 
αἰγοιιπχϊεόλα5 ἔοτο ἀοπγο5 δι 1115 οὖ 
τἴραλϑ » ΠΟ 818 ἴῃ οο5 ἤεγος ἱτηργεῖς. 
ἢο; ἰηςεπάσητς , πεαᾷς {π|5 πεηας 
Αἰϊοη 5 ραύσεπτεβ : φάεο νι η βεητίς 
Ῥεςσαπία Γὸ5 περοτίβτούππη ἤηῖ 
ςοποζεπαῖα : νοΠέεχαςε πῃ Ρογ- 
σα]απὶ νγθ5 ἢς Δί πππεγοζατῆ νη 
τὰς βππηηια ντθοπιν εγ{{5 ἱπ οτος 
{εε. ΝΌΙ ἃ ρᾷρπα νεΐπασς ςεἴα- 
τασα δἰ, φυΐςτὶ ποόξεπι ἴῃ ουἴο- 
ἀϊα ἐρογαητ: δὲ φαΐά ΡΟΡα]ας νὶςσε- 
τάς» παῖς Οοτίητῇ!α » οἰδη ἀεἴ τη 
ἀϊίςοίῆν: ἱτέπιφαςε αὐ χι!ασλμπη ρ]ς- 
τίησε » ἰάτεητος μοίξετη ίς ἴῃ σοη- 
τἰπεητεπι γεσερεζαης, Ροίζετα [α- 
τε ΝΙοοίξγατας, Ὀοτγ ρἢ ς βάλς Α-, 
«πεηϊοηἤαπι ἀπ χ., εχ ᾿Ναιιραθο 
δὰ ορξξεγεμ 4 νεηῖτ σκαπη πδυίδιις 
᾿ἀποάεςίῃ » φιϊπσεηάίααςε Με. 
πηϊοσιπὶ ἀὐπιατίβ. ταις χαὸ ἴῃ 
φοποοζάϊαπι τεάιιςατ , Ρογίαλάει 
“νε ̓λαίσετα δ] ςοποςάδηϊ ἀδοεπη 
νἱγος δά σοῃάἀεπηπλτ ΟΠ ἘΠΊ » αἱ 
ρύχοίρυϊ! τηϑογαπι δυῖῆοτοβ οχ- 
εἰ] τες αὶ ταπχοο ἱπάϊ οί ΠοῚ 
πχρεδαγαητ.) οατοσί νεθεπὶ [α- 
Βίκταγεητ 5 ἰόῖο ἱπτοῦ (ς ὃς σαι Α- 
τβεοηίϊςηῆθας ἰσάεζε » νὲ εοίάεη 
ΦΙῸ Δπηϊςῖ5» ἐοίάεμη ρύο ποίεηθιις 
δαθοζεητ, ας ΄απῆι απ ς ρει, 
θιταγάίαας οἴει» ἐρούαπε επὶ ἐο 
Ῥεοτο5 ΡΟΡΙΠ 5 νὰ αιήπημπε εχ 

- ἀπίς ἤαπο5 τρῇς το παπογευαποιηΐ- 
Πὰς αἰτοζα (ς ξιδείο πποῦεζς ρβοήϊοι: 
τοτίἀς διιτξ {8 εχ εἰς πὰς ἐχρ  οἴξτ, 

δ. 

Ὁ ἐλδυϑεσίων ὑπιονούρϑμοι. χαὶ τω αϑὺ ϑυμῶ 

ς 

ΤὟΜ Ἢ οἰκετῶν δ πλῆϑος χϑϑείθετο ξύμμα:" 
ον, “τοῖς σὴ ἑτέροις, εχ, τῆς ἠπείρου ἔχί: 
κουρφι ὁκ ἴοι χόσιοι. “αἰ φλιϊπούδος δ7᾽ ἐμέν 

ἔρις, μαχὴ αὖϑις γίγνεται" χαὶ νῆξᾳᾷ ὁ δῆμος; 
χωείωνπε ἰ ΓΠ Ὑ χαὶ πληϑει πδϑέχων' 
εἶγτε γουνεἶκες ὠΐοις Τλμυρώς" ξωνεπε- 
λάξοντο, βάλλουσοωι στὸ “μ᾽ οἰχιων ' πω 
κεῤᾳάμω, ξ χαὶ κοδοὶ ᾧυσιν αἰ ασουϑῥουσαι 
(ὃ ϑρυθον. "Ἄνομδμης δὲ τῆς ζ9πῆς «ἰδὶ 
δείλδω ὀψίαν, δείσομτες (ὁ) ὀλίροι μὴ αὐὖς-. 
Ὁζοεὶ ὁ δῦμος τῷ τε νεωδίου κρϑ.τὐσφεν΄ - 
πελϑῶν, " χαὶ σφαξ Δα φλείρεν, ἐμπιὸ 
πσϑέσι (ας οἴκίας ζϑς ον κύκλῳ πῆς ἀἰα»-- 
ραξ, χοὴ ἜΝ ξεωοιχίας ᾿ ὅπτως μὴ ἢ ἔφοδος, 

“ φῴδουϑροι οὔτε οἰχείας, οὐτε δλλοζράίας. 

ὡς τε᾿ χαὶ γοήματα “πολλαὶ ἐμυπόρων κα- 
πεχαύϑη, χαὶ ἡ πόλις ἔ ἐχινδυιύδυσε πᾶσα 
ὄζεφθα ρξωαι, εἰ αἴεμος ἐπελμετο τὴ Φλο-- 
γἱ Ὀχίφορος ἐς αὐτζωύ. καὶ Φῷ αϑμ,παωυταί- 

μϑμοι τῆς μοίχης, ὡς ἑκάτεροι ἡσυχασθμ- 
πες, τέο νυκζᾳ ὦ Φυλφκχῆ ἢστὴρ" χαὴ ἡ κο-: 

οανϑία ναῦς, τῷ δόμου χεκρ φ»τηκότος , ἰὩ- 
εξανήγετο, χαὶ Ὀχιχούρων (Ὁ πολλοὶ ἐς 
«τοῦ ἤπειρον λαθόντες διεκομιἐαϑηξ,, τῇ. δ), 
Ἐἐχεγιγνουϑῥη ἡμέρφι ἸΝιχόςρατος ὁ Διΐτρε- 
Φοιξ, ἀἰϑίοναίων φρατηδὸς,, πο αι γίγφεται 
βοιθῶν ἐν ναυπαάκτου δώδεκα ναισὶ, χα 
μμιεοσηγίων πτεντούκοσίοις ὁπλίταις. ξυμᾷξα- 
σίν τε ἐποδᾳοσε, χαὶ πείρᾳ ὥςτε ξυϊχωρῆ- 

Ὁ σεο δλλήλοις, δέκα. υϑρ αὔδρας «ἄν' αἰτίω-- 

(ποις κρίναι", οἱ οὐχέτι ἔμειναν" «ἦν σ᾽ 
-ἀλλοὲς οἰκεῖν, εἐἐδονδεὶς οϑϑς δλλήϑες 

ποιησεευϑῥοις χαὴ πὐϑὸς αἰϑίευαϊοις, ὧςτε 

ζὅν" αὐθες ἐηθβοις χαὶ Φίλοις νομί ἀν. χρὶ 

ἐδ ὗτα πραξας," ἔνδηεν ἀἰπόπλδυσε- 
ἀϑα)" οἱ δὲ 9 ϑυμωυ σσϑδϑςαται σείϑοεσιν αὐ- 

᾿ηδν, γτέντε μϑμ γαῦς "Υὦν' «ὐἷῷ σφίσι καΐζῳ.-- 

λιπεῖν, " ὅητως ἥοσῦν ἐς ἂν κινήσᾳ ὥσιν (Ὁ 
«ὐγαντίοι, ἴσας δὲ ἀὐοὶ πρλληρωσόμτες εἶχ; 

ἃ τοῖς δ᾽ ἐτίροις Ἵ Οἷς πλοισίοις. 
β᾽ Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας Ἰπαρελϑύύ- 
σης ἡμέρρις μιαξ. 7 Καὶ πλήϑ λαοῦ 
δηλονότι. δ' Ἐιωωεπελάφοντο Ἰε ξονϑῆ- 

σὰν: σανεφήψαντο. ε Τα κεράμῳ 1 ἤ- 
πῆμ αβηρεν ΘΕ τ ἀτημ ΦΥΝ 
τι ὑαν ίνυσαι Ὁ ἤγριω σιλμιῶσαι αὐδὴ 

φύσιν. ἡ Τενόμϑῥης δὲ τὴς ῥοπῆς 1 "- 
γρωὺ ὃ ἡλίου αὐξὶ δυσμιαὶ ὕντος. ὃ Αὐ- 
ποίει 1 ἤγριω ὑπὸ μιαξ βοῦς: , Ε- 
πελιϑῶν 1 δηηϑετικῶς κινηϑείς. κ Καὶ 
σφαῖ τοὶ ὀλίγοιξς λ Ἐροδὸς Ἰέπέλδυ-- 
σις ΔῊ δημοτῶν κτ' δὰ ὀλίγφν. μ' Φε- 
δόμδροι οὔτε } ρος ἀπεχόνϑμοι; γ΄ Καὶ 

χρήματά πολλὰ Ἰτυροίγματα. ξ΄ Ἐκιν-- 
δεωώδυσε πᾶσα Ἰὸν χρα ἢ κινδεώου ἐγρέτο. 
ὁ. Ἐμελλὲν δτόπλδύσειϑαι 1 ϑτοχωρήσὴην 
τῆς κιρκύεας. π΄ Τῶν αὐτί ὑπὸ ΘΙ 
γηών. ρ Οπῶς ἥοσόν ἧς ὧν κινησή ὥν 
αὐτὶ τῷ οὐ δι ὅλως, ἢ ἔλαῆογε ὁ 

εἰμι, 

τοῦ 



, 

854. 

χώρνσεν, οἱ δὲ ζοες ᾷϑροις “κατέλερ»ν ἐς δὲ 

γαῦς.δείσθμντες ἢ) ἐκεῖνοι μὴ ἐς ἵᾷ ς ἀἰϑίωύας 

τὠἰποπεμφϑῶσι, ἢ χαιϑίζουσιν ἐς Ὁ ἡ" Διοσ- 

κϑρων ἱερόν. ΝΙικόφρατος ἢ ἀδεὲ αὐΐςη τε 

χαὶ πόρε μυυϑεῖτον" ὡς οἹ᾽ Οὐκ ἔπειθεν, ὁ δὺ- 

εἰὸς ὁσελιιοϑεὶς δητὶ τῇ σσεϑφάση ζαύτη, ὡς 

σὐεϊὲν αὐτῶν “ὑγιὲς Ὡ  ανοσμϑῥων τῇ τῷ μυὶ 

ξυμπλῷν ὠπιςία, (ἃ τεῦπλα αὐτῶν ὡν 

᾿Ἣ οἰχιων ἔλα ξε,ὺ αὐτῶν τινὰς ,οἷς ἐπέτυν 

“ ΤΈΝΙΟΥ Ὁ 8 ΗΠ ΤῚ ἩΉἨ Τ, 

σφώ αὐτῶν, ξυμπέμνψφν. χαὶ ὁμδὺ ξιωε-
 Α οὑπὶ ἢ πλϊαγος οἴο. Ουο αοξ 

Ἂ ἊΣ " 
[ 

αυϊοίζοητο,» {105 αἀπιογίαεϊος ἢ] 1Π 
παῖς ἀο!ροθαπτ. 564 1] οχεί ποῖ 
σέητοβ ης Αἰποπδβ ΑὈ]ερατοηταῦίν 
τόρίο Ῥο οὶς ὃς (ὐα ξοτίβ (εἀορᾶς.ς 
ΝΙςοῆγατο ἐχοίταηϊο οοβ ἂς οοπίο 
ἴδητε: (4 ατῖχα ̓  νῆάς ρορίϊας 
ἃ ας γατίοπιο, τἀ παι πὶ ΗΒ] (ληῖ ς ἐρν κι ᾿Βαὲ 

Ὁ σα ἀΓΠ118, ᾿ρορίτατοητν» ντροῖς ἀϊβηῃ σάτα ΝΝΙ- 
οοἰἴἶξτατο δυίραζον οπιηΐα ὃ ἀο Π1}" 
θὰς ΠΟΥ πὶ αὐπαὰ {πλεῖ : δὲ 
ποληθῖϊος (ντ 4α!ας πο άεθατ) 
Βοβδιγαηοαῖζος ντίχας» αἱ ἢ ΝΙςο- ὁ. [με βεοίῆεε; 

Δ, εἰ μὴ Νικόφρατος ἐκώλυσε, διέ ήφϑεν Β ἤγδτεις Ρτ δι ρου ες. Ομ 4 βεγ σεν ᾿ 

αἢ ὁραῦτες οἡ᾽ (ὦ ἄνλοι τὸ γιγνόνϑμα,κα-- 

θιζουσι ἐς ζ ἡἱραῆον ἱκέται, ὸ γίγνονται Οὔ 

ἐλαίοσοις τετρακοσίων, ὁ δὲ δῆμος, δείσας 

μἤτι γεωτερίσωσιν, αἰϊςησί πε ἐδθυς. πεί- 

πο ϑνα  οἰομιζ. ἐς ἰὼ ναι δι θα 
βαϊου γῆσον χαὶ ζὰὶ ἐχετηδᾷα ὁ ἐκεῖσε ὠδὶς 

διεπέμπετο." τῆς 5 ςασεως εν ζυύτῳ οὐ-- 

σης, τεταίρτη ἢ πέμτῆη ἡ μέροι κ᾽ τίω 

αἰδρωΐν ἐς τίωὼ γῆσον ᾿ «ἰοκομιδέω , αἱ 

ἐκ, πῆς κυνλἕωης " ππελοποννησίων γῆξς, ς 

(ὃ ἐκ τῆς ἰωνίας πλοιωώ,, ἔφορμοι. οὐσο, 

κυ μαι γίγνονται τρῷς χαὶ πεντήκοντα. ἤρχε δὲ 

αὐτῶν Αλκίδας,, ὡςαῇρ χοὴ πσδϑτεθον, 

χαὶ Βρφισιδους τῳ ξυμίουλος ἐπεπλά. 

ὃ Ἀ.} ἐς σύξζοτα λιυϑρα" πῆς 
ΕῚ 7 “ ΡΣ ΜΕ] “" Ψ ΡΞ 
ἠπείρου, μια ἐω ἐπεσλεον. τὴ κερκυρϑι" 

᾿οἱ ὃ, πολλῷ ϑορύξῳ, ᾧ πεφοξηνϑύοι ζα π᾿ 
: 3 “". Ν 3 { ἐἢ 
ὧν τῇ πολᾷ χαὶ (ὃ) δχ) πλοιω,παρεσκόυω- 
ζοντὸ τε ἅμα, ἑξήκοντα ναῦς, χαὶ ζᾷς ἀεὶ 

πθητας ΔΠ σοί ςἀογαης ῃ τε ρ] 
υποηὶς {ΠΡΡ] σος » Ποη Ραποίογοὺ 
φαυδάτίηροητίς. (στογὴ πα, πεααϊά 
δὐϑ ἰς ἱππουδύοτα νοτας ρορ 18» 
Ρεγίααίος ἐγοχίς, ὃς πὶ ἰπ ΠΠ]ἀτὰ χααῖ 
εγορίοης το ρ}} Πποηἱς οἰ Έγα ἢ 
Ῥουίααίς : αυύαιςο δά νίαπι νἴτα εἐ- 
ταποπητζοθατ, υπππὶ πὶ μος [ἴατα 
{εάϊτῖο εἰοτ,ιαῖτο αητόνο τᾶ. 
Ῥοϊτατίοης ἰὴ ἐπ!]λπὶ ἀϊς, παιὲς 
Ῥεϊοροηποεπῆμπι ἐχ ΟὙ]]επε νὸ- 
εαἰαποϊατίοης Π ς πανί ροίξε το- 
ἀϊταμηγ ἐχ ἰουΐα » ΠΠΊΟΓΟ ἜΓΕς δὲ 
αυϊηαλρίητα» πος ΑἸοΙ4α »Ἱοοἰᾶ. 
ΟΠ] συμ Βγαπάλτα μαθεητε. [- 
στοίαις ροττπι δυθοτα, αὶ οἱδ 

“Ἷη φοπείποητο» (Ὁ ἐχουταπη δισο- 
τα ἴῃ Οοτογγδμντοηάυηε. Ηΐς πγὰ- 
σρο ταπχαῖτι τγορίἄδητες ορρί ἀα- 
ἨΐΪ; τυ τα οἴγοι γε ὙΥΡαΠϑ, ΕΠΠῚ Οἶγ-ςς ἡ 
τα Βο[ίππι αἀαοητατη » ἱεχαρίητα 
Ῥατῖτοσ Ἰηἔγασπς πᾶιο5 : δέ νε ας 
απ οχρ  οποἷη οσσυσίατη Βοίτίηπι 
μαϊτταητν ΑἸποηϊεμῆθας νείε Ῥεῖο- 

πληρϑυμϑμας ὀόπεριπον Ὡρὸς ζιες ὄγαν-- Ὁ γος εχίγο ἤποίοηξ ἹΠίχας ροίξοα ' 

ποις, παρωνούτων ὠϑίωαιων " σφὰς πε 

ἐαρ δημδρον  μυρα δια, ἀμ δεσνιοα. 
σφις ὧμα ἐκείνοις Ἐχιγρέαϊ. ὡς ἢ ἀδζις 

"μωρὸς ποῖς πολεμίοις ἦσὸν ασοφοίδες αἱ 
νῆες,» δύο μϑμ θόθυς " ηὐπομόλησομ,," ον 

ἑτέραις ἢ ἀλλύλοις (Ὁ ἐμτιλέοντες ἐμά- 

λρντοιζωῦ Ὁ. Ο οεὶς κόσμος "ἢ ποινμϑμων ἰδὸν-- 

τες Ὁ οἱ πελοποννήσιοι Τ᾽ ζα φουλζωὺ͵ εἴκσσι 

οὐαὶ οπληὶ οἰαὔἶε ποσοάεζεηο ΠΟΥ ὸ 

ταρτῖσις. ΨΙ ἐραγῇπὶ ἐππτεβ Πο- 
{δι νἱείπα: ππεγσητν ἄμα; ρζοτῖς- 
Ὧμ5 δά 11 05 “ τγαπίοπης : ἴῃ σᾶς ς 
τοῦῖς ἢ φαΐ ογαπς (ὐογογγεηίξδ, [πν 
τοῦ {6 βυαΠασαπταῦ » α}0΄αϊς- 
ααλπι οὐάϊης , {ε4 οπτηϊα᾽ τα- 
τασϊταοϑὸ ἀροητος. Οὐομπίρι οὶ 
ἰᾷ Ῥεϊορομηεηίο , ὦ ἀπο ἃ 
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Μ!ρίπἷϊ, 

ᾧ ΠΦΘΣ ᾿ 

᾿ 
« Κατέλεγον 7 καΐϊᾳ λέγργτες ἐγέξαλ-- 
λοῦν βὶ Καϑίζουαιν ἐς τὸ Δ Διοσκού-- 
ῥὼν ἱερὸν 1 ἱκέτωι δηλονότι. γ Ὡς σ᾽ 
ἴρς ἔπειϑεν 1 αὐ ίςειᾶχ. δ Ὑγιὲς διαν.} 
ὐρϑόν, ἀληϑές. εὖ Καὶ δφκομάζει] 
δωώρᾷ. ζ Ἐκεῖσε αὐτεῖς εἰς τίω νῇ- 
σον. ἢ Τῆς δὲ συύώσεώς ἐν ζύτῳ οὔσης] 
οὔπω καϊᾳλλαγῆς γγμηνδῥηςς Ὃ Ἐν ζύ- Ὦ 

τωἸτῷ ρζέγωατι. τῷ δηνῴ. , Διακό-: 
μιδέω Ἰδιᾳαὑραίωσιν. κ᾿ ἸΤελοποννησίων 
γῆες 7αΐ τεασα φοίκοντα ,ὧν Αλκχίδας ἐορα- 

πήγᾷ, καὶ αἱ λοιπαὶ λϑυκα δίαι, α ἔΐρη- 
κεν. λ Ἐςσύξοτα λιμδῥα τῆς ἠπείρου 
πὴν ἔρημον, οἷ μέμνηται ἐν τῇ, ἀσοούτῃ. 
μ΄ Ἐπέπλεον τῇ κερκύρᾳ 1 κατὰ τὴς κερ-- 
κύφρας ἔπλεον. ν᾽ Οἱ δὲ, πωλῷ 1 οἱ 

κερκυραῖοι. ξ΄ Σφαῖτε ἐᾶσαι 1 τὸιᾷ ΝΕ. 
᾿ϑίωαίοις. “ὁ πρὸς Ὅς πολεμίοι ἘΣ. 
πλησίον “ΝΘ πολεμώων. «' Ἡὐτρμόλη-:, 
σαν  αὐεὺς Οι ἐναντίοις. ρ΄. Ἐν ἐπ 
ραὶς δὲ ἀλνήλοις 7 οὐχὶ Οἷς ὀναγτίοιρο. 
σ Τών ποιουρϑῥων Φῇ γικόμ 
γμάτωνγ. τ τίῶᾳ 
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ἴῃ. δος πλῖιος ἀϊτίριης : γε ας Α. μϑργαεσὶ “δὶ Οι κερμυραοὶς ἐταίξάνι, 
᾿ς ἀῃ. ἀποάόοίπι Ατεσας » 4 πλ 
ἄνα εἴαπὸ ϑαϊαπηΐα ὃς Ραγαϊα. 

4 Νυῖο ογάϊης Ἐε Οοσευγς (65 4θ ! ἀοΠη δὲ ἢ πλοπ- 
(εἰ “πεοπάροίεδ: 
“ἡ ψεγόηερ, “μὰ ἐ)ὴ 
ἀπι Ρεταπι Ὠείοη- 

Ὀγατίπι δέ ἱπςοπηροητὰ σομπσαγ- 
Ζεητοδ.» ἃ {εἰρῆς ργοβίραθαητατ. 

τοϑ»ἷπ ἴα ἀςὶς ἰ4- ΑἸ Ἰσπίοηίος νογὸ » τἰπχεητος δ. 
Βογάθδης- ΠἜἔμωρὲ ἑπυϊοϊκαδίπεμ » ὃς ἢς οἰζ- 

οαπγ ἐπίγεια » ΠΟΠ ἴῃ σοη(οττας 
Ὥεας ἰῃ εαγαπ πλεάϊιτι ἃ εχ 
αἀιετίο ἰαἰἔγδες εγδηῖ» ἰρσαγίς- 
Ῥαπε : {εά ἴῃ ςούπι ἱπιραθα» ν5 
Ὦδπι ὨδοΠ ἀεπιεριητ: ἀείηάς 
ἴῃ οὐδεῦ ἀϊρείζα » Ποίξεπ οἰτ- 
ςυπιεη ἀο. τυζθαζε σοπαβρήτιγ: 
γο ςορῃηίτο» 4] Δάπιογίις (ού- 
Ἐγτζεμίος. εἴδηῖ, τἰπηοτε Ρεγο ΠΗ͂ 
τς ἰάεπΊ αιοά δά ΝΝαιρδέξιιηι 
φοβεπροξοϊ» λαχ νεπίπητ: δά- 
ἀεπίαιάξαιις οπλιγοδ ρατίτεῦ λας; 
1π Αἰβοπίςηίεε ἀϊτίρσαπς σαγίαῃι. 

ὁ Ἐκειέο ἱπμέδεη ΠῚ ἰδ ἢ οςΠΐηγ εαητος, (εἰδ48- 
ξε8 τιδιιετα. εῖ ἴα φεδαητ, γοϊεητέβ ὃς ἀππὶ ἱρῇ [επη- 
Ῥυρρὶ τειιϊρᾶτες. 

Φ ᾿ἀἀριδεανί. 
ΟΥΤΣ 

τὲ τειγοσεάπητ » ἃς Ποίϊοβ εχ δά: 
πεῦίο ἰπεἴγαξει {ὰπῸν7 ταῖς πἸαχί- 
ἠγὸ ἔπραηι οσσιραζε Οογογίεη- 
{ε5. Ταϊΐαε ρασπα [ἡ {0] 15 οςοά- 
ἴάπι εχιγδδξα εἶ. (οἴογζεπίες, 
{αἰρίοατὶ ἴῃ ἔς “νεδέμανε Ποίϊεπὶ, 
νε νἱδογεπι» νεπταζπη» δαΐ εχ 
ἀμί νίγος τεσερτυζυπι » Δαϊ ἃ- 
μα4 ααϊρρίαπν ποιῇ πιο τσ ιτ1ην 
{ἀτηρῖος 105 εὰ ἱμίαϊα γερογζαπς 
ἀτεγαπη 14 δΔεϊθτγαπε. Ια ποπΐ5 
νεθέαιαας ουοάται. ΟΠ 5, φύλη.- 
ἥπαπι νἱξιοχ.» τΔπλοη ΠΟ ΔυΠ5 
ψΎθοπι Ῥεῖεῖς 9 ταπὶ τγεάεξίην 
κυρ φερεζας ΟΟγογγοηἤιπ πᾶ- 

ον ἢ σομτϊπέητζεπι », νπάς Ὁ 
μπςσττα ἔμεγας » εοποοίῆε, ΝΙ!- 
ἔπιόκμε πγαρ8 Ῥοίζείο ἀϊς δυΐις 
εἴἴ . εἰ Ραιταγθατα γε Βεπηεητοῦ 
86 τγορίάα εἰυίταϊο, Βα  ἀόαας (νε 
ἔρχευ) ΑἸοίάαηι δά πος δά ποιτδη- 
ἔς» {εἀ4 ραγοπὶ ἤμπΠη τ] {ξπτεπ- 
ξἰλταπι πο ἤλθεητς : νοζὰπι ἰΐ 
μευ πὴ παπὶ δεσπιοπτοτι ερτοί: 
ἴὰς 5 ἀρίοβ γαίαδατ, Ιητοζοα ἱ- 
{ίας αἀιιξητάπεη πηοῖαςπ5 ΡΟΡΌΝΙ5 
(οτογτοηῆς, νεποίας ἴπ ζοΠ]ο- 

ε 45νμπὶ σαπτ ἀρ οἰ δι μνκηβα ἀε 

χαῆς δὲ λοιποῆς " ᾿ποθὸς Ως δώδεκα, ναῦς 

Ἷ εἰϑίωαίων - ὧν ἡσὸρ αἱ δύο δαιλθιρωινίαι 

χα παξαρος. ὃ, Φ δὼ ζερκυραῖοι.; " κϑι: 

κῶς τε κατ᾽ ὀλίγας πρξ»επίπβονέες, ἐ- 

Ἰδδαρτξνον χἀϑ᾽ ἄυὐτοὶφ᾽ οἱ ξἢ᾽ αἶϑη-- 

ὑκῖος. -φαθθιδν οἱ Ὁ πλῆθος ἡ Ἀν μῶς 

χύκλωδιν, ᾿ ἀ ϑρῥὰὶς ἐδ " κξοσέπιπῆον, 

Ἔσο Κι μέσον τἄϊ- ἐφ᾿ "ἑφῳοτοις τεταγμέ- 

γος" κρξυϑθαλόντες δὐκῃ κέῤαξς »καζα- 
δύοισι μίαν ναῦν. ὼ δ ̓ὗτα κυκκοὶ ζᾳ" 

ξαιδύων αὐτῶν, αἰδεέπλεον, κοὰ ἐπείραδη» 

ϑορυξν. γνόντες δὲ οἱ ποδὸς ζοῖς κέρκυραλοις, 

" χαὶ δείσθμτες μὴ ὅτ οὖ νάϑπακίῳ γέ- 
γοίτο, Ἐλπξουλοῦσι: καὶ γρόμδναι εἰ, ϑρφα) 
αἱ γῆες ἅμα ᾧ δχίπλοιω ζοῖς ἀϑίουαίοις 

ἐποιοιώτο. " οἱ σγ᾽ αἰ τσεγωρφϑυν, ἤδη ὡρυ-- 

μναν κρουόυϑροι" χϑὶ ὥρίῳ 4ςἠ Μ κέρκυς 

ραϊων ἐξούλοντο «ὐδοκαταφυγεῖν, ϑηρως 

ἸῺΝ ἑαυτῶν οολῇ τε “ἐσπσυχωφϑευύτων ̓  ὺ 

Ό “δῆς σφαξ τεταιλβλέγων Μ εἰνᾶνπϊων. καὶ 
ἐδ ὀΐω γαυμᾶ χα, ζοιαύτη γγροίύϑμη, ἐτε- 

λῶτα ἐς ἡλίς δύσιν ᾧ οἱ χερζυρα)οι,δεί- 

σᾶιντες μυὴ σφίσιν ἐχιπλδόσαντες δχὶ τίωὶ 
πολιν ὡς 'κῇ ὡτϑιωῶτες οἱ πόλείάίοι; " Τρὲς ἐκ, 

Τῆς νήσου αἰαλαΐξωσιν, ἢ δι ἀνεωτερῖ- 

σωσι,ζρεῷ τε εχ τῆς γήσυ πάλαι ἐς “ὁ ἡραῆον 
διεκόμεισοιν, πίω πόλιν ἐφύλοιοσὸν, (Ὁ) σ᾽ 
“ Ἐχὲ υϑὺ τίωϑ᾽ πόλιν εἰκ. ἐγδλιμιήσειν πλιϑῦ- 
σαι χραποεεῦτες τῇ ναῦ μια χία, τεᾷς ὃ ὁ δὲ 

χουναῦς ἔχοντες Χυ χερχωραίων, ἀπεπλόυ- 
γὸμὲ ἐς “ἰοὺ ὑπειίρϑν;δθὰν “ἣν αὐηγαΐοοντο. πῇ 

δὴ ὑςεραίᾳ. ὄχι ἐδ Ἔ πόλιν" Οὐοὲν, ΟΝ 

λον ἐπεσλεον, τή οὖν πολλῇ 7 αραγῆ χαὴ 

φόξῳ ὅζας, κὴὴ Βερσίδου αἱδαινοωῦτο, 
ὡς λέγεται, Αλχίδω, ἰσοψήφου δὲ οέρι ὃν" 

ἥος " δχὶ δὲ Ἰζωὺ λίυχίμνίω Ὁ ἀκχρωτήδλον 

᾿Απόθα τὲς ἐποροίω ζοις αἰγῥϑις. ὁ δὲ δῆ- 
μος μ᾽ κερκυραίων δ᾽) (ούτῳ «ὐδι δεὴς γε-: 

γόυϑυὸς μη! ᾿θχαπλϑύσωσιν ἀΐ νῆες, Ὅς τέ 

ἱκέταις Ἂν ἐς λϑλϑες, ἢ Ὅς ἄλλοις, δπτως 

εὐκωβολλυ,, αἷς τὼ ΕΞ 
- 

« φρς εἰνεἰμς ἐπέξανη}. κ 
ΤῊ κερκοραίων παρετάξαντο. 
σαὶ δώδεκα ναῦς 
πίξαντο δηλονότι. 
κρτ᾿ ̓ἐλίχες } ἀπίκτως νὴ μεῖς ἐ ὀλίγον 

γηών. 

β Τρὸς 
Κι ἀϑίωαίων Ἵπαρε- 

Ὕ Κακῷςτε καὶ 
“ 

πελοτΟΥΥ Ἵν. 

δ Φοφνύμμμο τὸ πἰμεΊἦν 
γηών ΔΩ κερβυραίων: έ Καὶ τίω «ξι- 

κύκλωσιν 1 τὸ “ἰδίκώκλω ϑίιϑαι ἐσὺ 
ζ Αϑρόαίς μϑβ] τοῖς 

ὀγαψτίαις γαισίς ἡ Καὶ δείστῳτες } δὴ 

δες βλὰ μὐαν ᾧ Οἱη τ Ἰδεν κ᾿ 
αἱ αἰϑέωυαἾοι. 1 Κεαταῦτες] τῇ ναυ- 

μαχᾳ οἱ ἀελόποννήσδι.: ᾧ Ἐπὶ δὺ τί 

πόλιν ἸΧ' τὴς πόλεως: ἤγριω δὴ πολι 

λ- Οὐδῶν μιᾷλον Ἰὔχρωυ ἐσγ᾽ ὅλωρς 

ὑσο ὧδ 

» ἑ ἀνηῖξ 

τοῷ 



226 ΤΗΝ ΟΥ̓ ΟΙΌΙς ΗΙ5Τ. 
σωϑήσεται ἡὶ πόλις, χα! νας αὐτῶν ἔπεισαν ΔΑ ςοπίογιδη ἀᾳ οἰμήτατε : ἃς το ἢ 

ἐς ζμναῦς ἐμιιωϑαι" ἐπολήρωσὸρ γὃ ὅμος 
πειάχοντα, πσδοςδεχόμϑροι (ὴ ἐλέπλοιω. 
ῶ δὲ πελοποννήσιοι μοι “ιέσου μέρας 

διηωσόμτες «ἰωὶ γώ, ἀπέπλϑυσϑὸρ. “ χαὴ 

αἱ ποὺ γύκζα ἀΐζις ἐφρυκ]ωρηϑησὸμ ἐξή- 

χογτος νῆες ἀϑίωυαίων, πσϑϑςσ' λέουσαι ὡ- 

πὸ λξυκάδος. αἱ (ὦ) ἀϑιωυαγοι, σπερυϑοινο-- 

ἔϑροι τίω ςαίσο, ἃ Τὰ ὶ μετ᾽ Αλχίδου γαὺς 

ἐχὶ κέρκυραν μελλούσεις πλ ᾧν, ἐπέςφλαν, 

«χαὶ Ευρυμέδογτα τὸν Θουκλέοις φρατνοϑν. 

"οἱ μϑὲ δξζίυ πελοποννήσιοι πῆς νυκτὸς θύθυς 

καΐᾳ τάχος " ἐχομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου κοὐ δοὲ 

τίως γώ "Ὁ χαὶ τ αὐρενείκόντες τὸν λθυκοι- 

δίων ἰαϑμὸν (αὶ ναῦς, " ὅπως μη αὐξε- 

“λέοντες ὀφθῶσιν, “Σ᾽΄ποχομί ζονται.κέρκυ- 

ραῆοι δὲ, αἰοϑουϑρμοὶ (τε ὠπιχαὲ ναῦς 

παδοςτολεέσας, Ὡς τε “μ᾽ πολεμίων ἐοἰη5- 

μϑμας, λαθόντες ἢ ἥτεζτε μεοσηνίοις ἐς τίοὐ 

πόλιν ἤγαγον, ασόϑτερον ἔξω ὀγζακ" καὶ Τὰ ὶ 

ναῖς πἰθεπ λδῦσαι χελευσθμ πες αἕ ἐπλή- 

. ρωσὸὼμ ἐς “ον ὑλλαϊκὸν λιυῦμα, εἰν ὅσῳ" πε- 

Θκεχεμίζον, ἐγϑρω λεΐτιγα, χοίδοιεν, ο-- 

στέκί φνον" κ᾽ κ, τὴν γεωΐν ὕσοις ἔπειζ' ἐσξῆναι 
ὀκξιξαζοντες, ἀπεχωρνῷ. ἐς ὦ ἡραϊοὸν τε 

ἐζλόντες, ἕΞ ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα αἴδρας δὲ- 

κην “κἰ πσθοδὶν ἔστεισξον, καιτέγγωσαιν ποὸῤ-- 

'ων ϑεύατον. (ὦ) δὲ πολλοὶ “ἱκετῶν, ὅσοι 

Οἕκ ἐπείοϑησειν, ὡς ἑώρων ζᾳ γιγνόμδνα, 

διέφθφραν εἰστῶ “ εἰν πῳ ἱερῷ δλλήλοϊς, 
᾿χαὶ ἐκ “Ψ δένδρων μὲς πη [ςχοντο. οἱ σὴ, 

ὡς ἕκαφοι ἐδυυύαρτο, οἰνιοιωῦτο. ἑη μέρας τε 

ἐπα, αξ ἀφίκουϑμος. Ευρομέδων ταῖς ἑξη- 

κοντα γαῦ σὶ νέμειν, οἱ κερκυβαῖοι " στρεῦ 
᾿αὐτῶν ποις ἐγθροις δοχοιζῶτας ἘΠ ἐφόνδυον; 

ἢ τίω »ϑὺ αἰτίαν ἐχεφέροντες τοῖς (δ δὸ- 
μὸν καΐζᾳλύοισιν " ἀπέθανον δέ ινεφ. χαὴ ἰν 
δίας ἔγϑρας ἕνεκα, " χοὴ ἄλλοι ρημούτων 

σφίσιν ὀφάλονδῥων" «πῦ Μ᾽ λαξόγτων: 

ΠΟΠΏΜΠ]}5 νὸ πᾶιος. σομπίσοηάε- 
τεῆς ρογίαλίογας. Νδην ντοσηᾳας 
ττϊβίητα Ἔχρ οποζαης » ὅς Βοίξηιηι 
ΟΡοΠεθδηταγ αἀποηταμῃ : αἵ ἢ} δά 
«ταογιάϊοηχ νίηας τογγαπη ροΟραΪΑτί» 
ψοὰ ἐξοεγαρτ: ΡῈΓ ποζξέσπι ἀστοπα 
Ἰαπλὶμα εἰς Πρηϊβοαπογαης, (οχα- 
δίπτα Ατῃεμιἤυπι παιος ρσοβοι- 
αἱ ἃ [μυσαρᾶς : {πὰς Αἰμεπίοηίε5, 
ἔχδεὶ σογίογος ἄς (ογογγοαῆμηιχ 
{ξάϊτίοης », ἀέχις οἰαίϊε χια {Πὰς 
σαπὰ ΑΙοίάα εὐατίταγα » ΠΊΜΈγδη, 

Β ἄχος Ευχγπιοάομτς ΤΆΣ Πἰιο. 
Ἰτααίις οαάοπι ποέϊς ἐοίπαθαπ- 
ἀϊ ἀοπλιπηι {ς "ποῦς του τ ὶ ζο- 4 
ςερογαηζῖ» πδαϊα8» ηε ἴῃ οἰ Γοαπι- 
εαπἄο σοηίρ᾽ςεγεητα » ΡῈ [εὰ- 
ολάϊαχη {ἘΠ ΠΥ» 255. Οὐ ΤΥΑΥ ἐμῆς 
ἐετα τιαάαξιῖς. Παγιτη ἀπ οἵα.» 
ἃς Αττίςας ἀἀιοηταηζῖος νθὶ (δη46- 
το Οογογτγοῃίς » [πη νήθοπὶ Με 
(δῖος. αὶ ρσίμῃ ἐχίγα οσδητν ἴἢ- ν 
τοδασαπτ : ἡαυ!δάϊις 4πᾶ5 ἐχ- 
ῬΙοπογδις 1815. ΗΥ]]αϊ στ δάϊτε 

ς. Ῥοττά,ἀιηι οἰγσαπηιο πο δητατ,ῖ- 
4πεπα δοίτίσηι πδῃ οἰ σεγοη τα» 
οςοἰδεγαμι. Ἐπ οπχαῖθυς πος δά 
οοπίςεη ἀεηἀλς παὰες ἱπάιχοζδης 
εἰεδεὶς ναδίογαης. Ἐς δά ἀοϊαδγαπα 
Ἰαπου ς ΡΥ οί δε , ααατη ἐχ ἔὰρ- 
ΡΠ οἰδυις αἰζοίτος τρίητα δά {αδ- 
εαπάαηι ἐπάἀϊςί πὶ ροτμαΠεητ,ος- 
πιηο5 ἤγοστὸ ἀαπηπαπεγπητ ὁ 4 
ςογῆ τος αὶ ρεαῇ πο βιεζαηῖ; ἷ 
δ 4 τη τοπίρὶο {δ τηυταὸ ἰπτεγες. ἢ 
τρούαητς: ἃς αυϊάλτη οΧ ἀὐσοῦθα 
{εἰρίος ἰαψαεῖς Πρεπάογαητ : 4}; 

Ὁ ντεςσυΐχας ᾿ς, ΠΟὶ πχούτοπυ σοῦ ἃ 
{ἰπεγαης. δερτέπχαις ἰηττα ἀἰδ55 
φυίδιις Ευγγηιςάδ οιπὶήεχαρίπια,, 
Ὠδυΐβρας τηαηῇς, ΟΟΥΟΥΓ Πἤςϑ»θος: 
αὶ ἱρίογαμπι νἱἀεραητι ἱπίτηϊοίν 
τηοσῖς πιθϊτάσαης : γι πη 4.1: 
ἄσπα {115 ἀληῖος φαὸά Παταπ ρος. 
ΡΠ ἀἸΠο! αεγοης » (εᾷ ὁςοι ἵαπε᾿ 
οτίαπι αι ϊάλην ρυίπατα Ππταϊτατῖς 
σαί, α! 4 ὃ ρεσιίαγαπι οὐο 
ταύππι οατιί » ΑὉ ἱρῆς ἀεδιτοῦαδ, 

' Ὑν κα Ἐς 

Οτᾶπι ἰερῖπ- 
τε5. Κεἰ, Ιαχτα [1τ-- 
ἴι5 πλυίρδηζϊο5, 

« Καὶ ὑχὺ νύχκϊζᾳ αὐτοῖς ἐφρυχτωβή γη--᾿ 
στῶν Ἰδ,εὶ φρυκτῆ ἐμιηνύϑησαν αἶτι ἠξ,δῤχο- 

ὕης ἡμιέρας δ αὶ πυρσῶν ἐμίωύφησαν. 

β΄ Ἑκομίζοντο ἐπ᾿ οἴκου } ἐφῇραιδωῦτι. 

Ὑ Καὶ ὑαξενείκόντες γύαροι(ἀσαντὲς.᾿ 
δ Ὅπως μὴ πἰξαπλέοντες ὀφϑῶδιν Ἰὕπως 
μὴ “«ἰδιπλέοντες ἔξωϑεν ἢ χακεδαμίον ἰαν 
ᾧ τὴν ἐσθμὸν,, φωροιϑῶσιν ὑσὸ Δ ἀλη. 

γαίων. Ἑ Αποκομίζονται 1 ὑποπλέοισιν. 

ζ Οἰχοιϑμας  ἀποπλδυσάσας. ἡ Τοιΐ 
τε μεοσηνίοἱς οι ὁ Ν κόορατες ἐν γαυπαί-- 
χτῳ πεντακοσί οἷς ἥγαν. δ. Αςἐχλή-᾿ 

ῥωσα αὐ δρων δηλονότι. , Ἐν ὅσῳ 7χρό-᾿ 
γῳ δηλογότι. κ᾿ ΠΠερκεκομίζον"» Ἵπερκέ- 
πλέον. λ Εἰ γα λαΐξοιεν αὐτὴ τῇ ἔλα-- 
ζογο μὲ ἘΝ Ίερῳ αλλήλοις Ἰγιῶ υὐὴ δ᾽ 

ΡΝ ἡ. 

" 

ἑαυτοιζ. γν Καὶ ἐκ 33 δόγάρων φινὲς μεῖς 
πεωρχζόμϑμοι δηλογότις ξ Ἡμέραρτος 
ἐπ] ἢ ἥχρωυ, καϑ᾽ ἡμέρας τε ἱζ. Ὁ 
ὁ ρων αὐ δι] σου ἑων νς καὶ τω η} 
αἰτίαν ὅηπφέροντες Ἰπὶ ἔγοηβα ἤγων εἰ 

᾿δυλογόᾳ, ὁ Ὑσὶ δ' λασόϊτων Πα χρήμάσας 

! 
͵ 
᾿ 



Φ Ἐοὸ [κυϊτία [-- - 
 αἀϊείο ρτορτεῆα {πηι 

ἄδο ἔκιυα (ξἀϊτο 
δαῖτα εξ, 

᾿ Φ γίάθ πρποῖν 

ἥν Αά πυοτίἀϊα- 

Ῥεγτ ποτ]. 
᾿«ἰ Λάτετυπι ρτα- 
{επτί απὸ ἤλτυτη 

᾿Ταπὶ εἴἥηριτ, Κεἰ) ἔς 

{ἐπίας, ΚΙ» τιο- ν 
Ζες. 

ΒΕ ΠΙΕΙΚ ΓΙ Ὗ 3. 
Οπτηῖς ἀςῃίψις πιοχτίς ἐρεςὶοἐ νἱ- Α “ πᾶσα πείδέα κα πτέφη ϑαγατου, " χαὶ, 

“... (ϑαταγ: Πὰς ἀοπ σοπτίρίς εοὸ- 
ἡ ταν ιᾶς ἴα μαϊαίπποά! οαία Βοχὶ 

(ο]εης; αἴαιις ετίδῃι Δπιρ 5. Ἐτε- 
Ὠϊπὰ ραζοΥ Β] απ νῖτα ρεμαθαῦῆο- 
πτίηος ἃ το Πρ] 1ς δά ποςοπὶ Δοίϊγα- 
μερᾶτιυγ »ατχας Δάτο ἱπεζὰ Ἰρία πο- 
ςαθαητιγ, ΝοΠ Πα ΠΕ οτία τ, ήξγιι- 
ὅϊο Βαςοδὶ ἀείαθτο, [01 πιοσταὶ 

"Ἐουΐχαε ργοςοίῆι οσγαοητα 
οἵξ. κείν Νίχυοα- (οἀ το : Οὗ 14 φαοσας ν ἃ Πγαίοῦ 

φιδά ρχίπγα ας δριι4 ἐὸς ἐχείτίς. 
πη Ροίζοα ἴῃ οἴη ργορὲ Οὐ οῖα 
βιαίατα εξ, νθίψις ἐλϑιοπίδας 

δ ΕΧΟΥτίβ » 41 Π1ΠῚ ῬΥΪΠΊΟΓΟΣ. ΡΟΡΙΪΙ 
δοςογίεγοης Αἰποηϊοηίς5» ορεϊηγα- 
τε5; [αοςάατηοῃίοβ: ἤδης 1Π ρᾶςσε 
θη Βα οητζο5 σαι ΠῚ ραγ το ὃ ος 
ςαποηεπι,αατα ἴῃ θο]]ο,ἤνταϊτοῦ- 
ΓΙ ἐῃ (Ὁ οἰεῖατεπη ἀςοἰτίβ.» {π| σοτ- 
Ῥοτὶς μοπιηὶπίθας ργοάοίεητ, ϑι ά- 
πογίδυις ποςογοπτ. Οὐΐθιις Π]οος- 
Β τὶς οσαρίἀϊ γούαπη πούυλγαπῃ οἰ ὲ 
τηάπξε (ππτ: πγα]τάσας ρεγ (ράϊτίο- 
ΠΟΣῚ οἰπτατίθιις ὃς ἀσεῖρα ἀοςϊάςε- 
της» ὃ ἀοοϊἀοπτίςπηροῦ », ααοαά ( τ 
ελάοπγ ἢᾶτιιγὰ ΠοΠΎ ΠιΠῚ ογῖτ: νεἶ 

: διίοοίογα ταἤγοῃ.» ψῈ] πη οσα»ν ο] 
ἣ ΔἰΠἰς πχο 5 νατί4», ρους συσῆϊις 
᾿ πυπτατίοπος ἐοστα! τού πὶ σοπτίη- 

δεητ δια άσηι ἴῃ ράσο ᾶς τοθαβίε- 
σα ἀϊδοζιηι ΡῈ] σὸνταπγ ΡΥΠΙα τ ΠῚ 

παπὶ νᾶ ὑπ Π16]Π 5 Ποπχίηο5. {επτίπητς » ασαὸδά 
ἴῃ οὐἀϊοίας πεσοῆιταῖος ποι ἱποί- 
ἄσττ. Βείαπι νοζὸ, σορίφτη το- 

γοίαπτατος πγαῖτο ΓΠῚ} {πρτίδοη5 “ αοτίἀϊδηὶ νἱὶ- 
ψἱο εητιις πηαρηξοῦ ον, ὅς ὁ λά. 

φιαίςητξ σοπάϊτσῃεπι ἱπηρεῖαπῃ " 
[Ὁ 

φιλῷ οὖν τω τοιούτω γἰγνέοϑιι, σεσὲ 

οὐ ξιωέξη,χαὶ ἔτι ἰἧραν τέρω, χαὶ 

ποῦϑαι ἀπέκφνε' χἡ “στὸ ὃ" ἱεραΐν ἀπεασῶν- 
25, χαὶ τος ὃς ἀύζις ἐκτείνοντο; οἱ δὲ ἐψὲς ὃ 

«ἰδ οικοδὲμιηϑέγτες εὖ σῷ Διογύσου ᾧ ἑρῷ 

εὐπέθοινογ, οὕτως ωὐμεὴ ςώσις καὐδούγχω ρησε' 

χαὶ ἔδοξε μᾶλλον, δ] ὁτι ὁ εὐ Τῖς χορθέτη 
ἐλρετο"" ἐπεὶ ὕςερϑν γε" χαὶ πὸ, ὡς εἰπεῖν, 

Φ' ἑλλζοικὸν ἐχιγήϑη, ϑχρα φορεῖν οὐσῶν ἑκα-- 
Β φαχοΐ, ζοῖς τὸ δ δυμων πυροςάταις “ρος 

εἰϑίευαοις ἐπα γεαϊ,, χαὴ τοῖς ὀλίηϑις ζοες 

αν 

κῶς ἃ 

58 γν ο,τί 

γὸ πατῶρ 

᾽ 

“λακεδοηυονίοξς᾽ χαὴ ἐν μϑὲ Εἰρζεδη δ οἴκ αὐ 

ἐχόντων «σοθφασιν,οἰσγ᾿ ἑτοίμον κρὰ- 

λᾷν ἀὐῥιζ' πολεμουμϑμὼν 5, “ χαὶ ξυμίμια.- 

"χίας ἅμα ἑκατέροις πῆ “Μ εἰγαντίων κα.- 
κώσφ, "ἡ σφίσιν αὐτοῖς κ Ὁ ἐυτο  ασϑος- 
ποιήσφ, βα δίως αἱ ἐπα γώ γαι τοῖς νεωτεο-- 

ζῳ τὶ βουλορϑμοις ἐποδαζοντο. "ὁ ἐπέπεσε 

“πολλὰ "δ 

τϑακα- 

λεπαῦ κι φαῦσιν ταῖς πόλεσι, 

γιγνόυϑμα, (ὰ (ᾧ ἀεὶ ἐσύυϑμα, ἕως αὐ κὶ αὐ-- 
᾿ἀὐνς οὐ τ, ὦ τω εὐ χολνῶε 
τῇ Φυσις αὐϑρώπτων ἡ," ἀκολλον ὃ “χω σω- 

χαύτερᾳι, “ ἡ τοῖς εἴδεσι διηλλ᾿ ἀγμένα; “ ὡς 

αὐ ἕκα φαι αἱ μεταζολαὶ ὃ; ξιωτυχίῶν ἐφι- 
“ ᾽ το λοι ιν ἌΡΝΑ τ. 

ςσῶνταη. ἐν μϑρ ὃ Εἰβζόυη χ) αγαϑοις ὡϑᾳ- 

γμμασὶν αἵ τε πολάς"χοὶ οἱ ἰδιαύται οὐμμεΐνοις ἜΣ 
(αὶ γνωμας ἔχοεσι, "δχρὰ δ μὴ ἐς αἰχοϊσίοις 

3.} « : ὦ 

αὐαΐχας πίη] 4ν"ὁ δὲ πόλεμος, ὑφελῶν τίῶ 
3 4 δὲ ἌΝ ἐἂδῳ ᾿ 

᾿ ξόπορλαν Ὁ χαϑ' ἡμέραν͵ βίαγος διδαίσκα-: 

. λος, “ χρὴ τσξϑς ζα πϑρόντα (κ΄ ὀργάς δἕ 

-- Τιᾶσά τε ἰδέα ἡπαΐτα δηλαδὴ ἃ εἰω- ὦ 
᾿ϑότα ἐν ταῖς φοίσεσι γίνεοϑει, τότε σωυέξη" 

χαὶ ἄλλα δὲ αἰθκονύτερᾳ. ἐν ζαύτη ϊ καίσᾳ. 
: ὥςτε τ πάσας τας δας ἐγδέετ. βΚαὶ, 

ἅ φιλέ ἐν τω τοιότῳ 1 καὶ δὲ ἔϑος ὅν ἐν 

ιαύτι φείσφ. γ Οὐδὲν δ, (αὶ ξωωέξη] 
αὐτὶ τ πῶ. δ Καὶ περκοικοδομιηϑέν-- 
πὲς Ἰκζίσμεασι αἴοελυφϑέντες. ε Οὕτως 
ὠμὴὴ σείσις αὐτὴ τἥξ, εἰς ὠμότητα. πολλίω ἡ 

φεώσὶς αγξφεγώρησε, καὶ μᾶλλογ(φησὶνγώμοϊ 
ἔφοξεν ἡπὸρ ἐΐϑευ ἐπειδὴ πσρωτὼς ὧν 4. 

Δολέμῳ “ἥνουϑῥη ὑξένισεν αὐτοις, δαὶ τὸ 
εἰωϑὸς “ἥμοιδῥη. εν τ ζῆς Ἰηγρωω Ὧϊς 

χερκυραΐοις, ἢ "Ἐπεὶ ὑφξερὸν γε Πἤγριω 
“μετ᾽ ἐκείνίω.. 5. Καὶ παν, ὡς εἰπεῖν, 

τὸ ἑλλίω κὸν Ἰαῤσὶ Τἥ, παΐτες οἱ ἕλλίωες. 

ε ἸΤοιὰ ἀϑηναίοις ἐποίγεοϑωι 1 λόπει τὸ 
᾿ ἀιϊξιοωύτων. κ᾽ Λακεδαμμονίοις 1 εἰκό. 
χως οἱ ὁλεῶρχικοὶ Ὧις λακεδαιμονίοις ἐπε 
καλοιῦπ;, ἐαπουδακότας ὁλιγὸρχεῖαν, τος 

πόλεις. λ Οὐκ αἢ ἐχόντων πεόφασιν} 
ἀὐτὶ 3. αἰτίαν ᾧν ἐχόντων ΓΥΣ πολέμου 

καλᾶϊν αὐτοις δὰ ἐλλίωων, γι δὲ λαξῦν.- 

τῶν ἀφορμὸν, δὶ τὸ ἐχϑροιὶ τ) οἰλλέλοις 

λακεδαμμον ἰοις ἢ ἀἰϑίωαοις.. μα Καὶ 

ξυμιμαρίας ἅμα, ἡ διαΐοια, Φιαύτη,οἱ 
«οξϑεςῶτες. δὲ δήμον, καὶ οἱ ὀλιὸργκοι, 

ῥᾳδίως ἐκαίτεροι «ὐδοὶ ἀϑίωαοις ἢ λὰ 
κεδαμμογίοις ἐπήρντο ο. δὶ “σεϑςποίηῶν 
συμιμιαγιαξοδουύἀ μιν ἑαυΐοεῖς ποι μδμοι" ἢ 
αδὺ ἰϑίωυαίων » ἑτοίμως ἐπ ακουόντων 
Ὡς δυηκεοτικοὶς »ἥα «σεοςποιίήσωντοι συμι-- 
μμιαχοὶς αὐτοιζ,κου δῚ αὐτῶν Θλαψωσι λα- 

καδαίκον ἴοι," ὅ" δὲ λ᾿ακεδοαικον ων, ὁμοίως 
Οἷς ὀλιτδρχικοῖς, δίᾳ τὸ αὐτί.. Κ Καὶ 

σφίσιν αὑτοῖς Ἰγχρω ἑαυ, ξ Τρος- 
ποιήση ] κτήσῃ (βου ϑείας. ὁ Καὶ ἐπέ- 
πεσε Ἰσαυέξη. πὶ Τολλαὰ Ἱκακαὶ δηλονότι. 

ρ Καὶ χαλεπεὶ]ἤχραυ οὐ ῥάδια ὀνείκεῖϊν 
ποι παίλοντας, σ᾽ Ἑατὰ Ξοίσιγ 1 αὐτὶ τῷ 

δῷ σείσιν, τ' Τ γόιϑρα «δ ῥ] ως ! φύ σῷ 
ἐποώῶμα. ν᾽ Ἡ αὐτή φύσυς Ἰη γῥέῶω χοι- 

ϑὺ προῆή. φ “Μῶρλον δὲ ] μᾶλλον δὲ 
καὶ ἡπον. δ᾽ εἰπεῖν» ἐν ἄλλῃ πέλειγμἄλλον. 
,᾿κ, ΡΝ " κα ἂν , 
ὧν ἄλλῃ δὲ, ἤον, πτοι; πὸ μδρ, πλέον, πῇ 3 
"» 4 ; : 
ἐλαῆον " ωἷς σιυυέξαιγεν ἑκα ςευχο, 

χ Καὶ ἡσυχαήτερα. 1 ἤγνωυ ἠρέμα, καὶ 
κατ᾽ ὀλίγον ἐπερχόϑϑνα. ψ Καὶ Ὁϊς 
»Μ - “ ἡ »- ει 
ἐΐδεσι ̓ ξοποις. ὡ. Ὡς αὖ ἑκᾶςου αἱ μετα-- 

ζολαὶ Ἰως αὖ αἵ τύχοι ᾧ αἱ μεταξολαὶ πῇ 
γῆωσι:΄α Καὶ οἱ ̓ διῶται αμκίνος ταὶ γγώ-. 
μως ἔ ἴχοισιν οὶ ἰδγαίζοντες αὐέειμϑῥας ἔχου- 
σι ταὶ γνώμας. Ο᾽ Διὶ τὸ μυὴ οἰκοισίὰς Ἰαἰ- 
κούσιον αὐά Πωιν δ δὲ σποδίαν γιγνδρῤὶζ-- 
νην λέγᾳ ηἴσνν δᾳ τὸ μυὴ αὐα [κάζεδι πε-- 
φιπίπλην ἀκοισίοις πραΐγειασι. γτϑ καϑ᾽ 

ἡμέραν 616 δηλονότι. δ᾽ Καὶ δὸς ἴᾷὰ 
παρΐντα Ἰωρὺς Ἔ παρξσων καϊαάξιευνν, Οἷς 
παρᾶσιν ὀξεμοιοῖ ταὶ γνώμας. γε γὸ ὀργαὶ 
χα γγώμας ὴ Ὀιὰ ζϑηρις ἐκοίλεσεν. 
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τ 

ΤΗΥ ΟΠ 57, 

“πΌὰ ὡὖ ὁμοιοῖ." ἐςασίαξέ τε δῖχυ 
νἥαὝἕπο- 

λέων," χαὶ (αὶ ἐφυφερίζοντὰ που, πύφ Μ᾽ 
“παεολμομϑμων,πολὺ ἐπέφερε τίω αἰπρ- 

ζολέω ᾿ πῷ χαμνοίοϑαι (ἐς διανοίας," Ἂ 

τ᾿ Ὀλυχφρήσεων ἡ παἰξετεχυσά,, χαὴ ΔΜ 

πιμωριων " ἀνπίᾳ"χαὶ τέο εἰωθῆαν αἰξίω-- ὦ 

σιν “Μ᾽ ὀνομάτων ἐς ταὶ ἔργα αὐτήλλαξαν 
πῇ ϑικαιώσᾳ. ' τέλμα, μδὺ γὸ ἀἰλόγιφος, 
αὐδρία φιλέταιοοξ εὐνομιίαϑη" "μέλλησις δὲ 

παξομη ϑὲς, δέλία ϑλωρεπής. δ᾽ δὲ σῶ-: 

ᾧῷεον, τῷ αὐαΐδρου πσδϑοριμοι. Ἐ χα! πὸ 

“πυδϑς ὧπϑν ξιωυετὸν, ἐπίπὸν φόρον" "ὁ σὴ 

ἐμπλύκτως ὀξὺ, αἰδρὶς μοίρᾳ πσϑϑσετέ: 
9η. ἀσφάλάα ἢ τὸ Ἐλχεξουλδύσοι οἷ, οἰπο- 

ζ, πῆς “αξόφασις βυλοσος "ὦ ὃ »ὃμ λχαλε- 

παίνων,πιςὸς ἀεὶ ὁ δ αὐτιλέγων τῳ, ὃ- 

ποτῆος. Ὠιξουλϑύσας δὲ Ὅς τύχων οξιώες- 

ἡἐς, χαὶ κ᾿ σεσονοησεις, ἔτι δῴνοτερος. ἵχσξ9- 

ζουλδυσοις δὲ τως μηδὲν αὐτῶν δεήσοι, τὴς 

τε ἑτωείας δχᾳλυτὴς, χαὶ τοιὶ εὐγαγτίοις 
ἀκ πεπληγμένος." ἑπλως δ, “ὁ φϑασας ς 

(δ μένδλοντα καὶ κὸν Ἧι δρᾷν, ἐστηνᾷτο, “ καὶ ὁ 

Ἐχιχελδύσας τὸν μυ διανοξίνϑμον." ὦ μϑὼ 

χαὶ τὸ ξυγίενὲς τῷ τα) δικϑο δλλοτεκωτέβον 

ἐλ ετο, «(δ᾽ τὸ τοι μιόπτεοϑν ἐδ ασροφα-- 

σίςως͵ τολμμῖν. οὐ γὸ ̓ Μ κεινϑμων 

νόμων. ὠφελείας αἱ τοιαῦται ξιούοδοι, ἐλ-- 

δὰ αἱρδὰ τοῖς καϑεςῶτας πλεονεξία. 
ὁ ϑυοςοπίεγοι, ς ϑιη 5 αὐτό ργοίροχιβος ποαυίὰ Π]5 ἐρέτγετ, τα μή, γι ἀρ βεεγειην ἐκβάη γθοὶ αἰδε ρ08 ἐπ ξάνατε εοφεγείμσι, 

θᾶτπς 

Α αὐυϊτογαηι ἀσςοπιπηοάας, Αρίται! ὦ 
{(τητταχας ἐς ἀϊτομ δι {τάτιι5 οἷαὶ κ᾿ Ετ οἰμίτανος ἔπ, 
ταῦτα: " ἃς φαϊςσαμ! αἰ δὲ αφῖαπὶ 
αὐάϊοατιτ, αἰϊογαπι αηῖπιος δά ἰά 
Ῥοίϊοι {προγάδιπι ἀοιιοθαῖ, 
ταπι Πουΐτατον οἱ σοηδτιι (Ο] οστία, 
γε] ν]οπὶς ἐμ Ο] πτα: σοι ποτ ο- 
εἴτι τοίαπι νοσαθα} 5 ἴῃ ΟΧοι8-- τάταπν πουίτοτοπι.ς 
τἰοποια ἱπηπιμτατίβ. Ἱ Ἐπγογίτας ο- 
εἰπινβοχτίτι! ἀο ἀπιϊςούιμηα {πιι410 - κματακυε, αρεερεαρτος 
(ἃ νοσαθατυγ: οοηἤάεγατα σαπόλα- "κὉ» [ο]οττία, δας 
το »βομεῖϊα ἔογπλίάο : το ἀο Ἐὰ; 
ἰρῃδαίας νοἰαπχθητιηι : ἰπ ΟΠΊΗΪ- τίαπι γἤτατάπι γον 
θιις5 (ΟἹ ογτία» ἰῃ οπχμ ιι5 “ερῃϊτῖοο: 
Ια οΟρ5 ἱπάϊσπατίο ν τ] τατὶ α Δ ΟΥῚ ὼς ἱπιπιαταο- 
Ὀεθατυζ : τατὸ σοπίθϊτατο 5» ἜΧοιι- τῖπε» οχ ἔιο ἴδῃς 
ἴλτα τογρί πογίατιο οὐδὲ: 4] ἢ οχα- 
ἴζυατοῦ» ἰ5 Β4ο]}ς5 (ςπιροῦ : 41 Παϊς πίαν ἱπεοπῆδοτα- 
ςοπιγαάίςογοῦ, ἰς {αἰροέξιις ἢαδδε- τ » ἔθεε, ἀπι, ἥτις 
Βαταγ: οἱ ἸΠάϊα (ασοοἀοθαητῖς 
εἴαῖ αἰξαζαβ» ὅζοο δἰξατιοσ ἢ αἰτοῦ 5 εἰγοιπιίροξδα » εἶτ, 

ἰηΠάϊας ργου  ἀ Ποτ:ς 4] ργοίριςῖε- 
᾿ς ἴῃ Ραγτίθιις» ἀπ] οἰτίας ἄρνα, ἱρπαυΐαις 

ἀΙΠΌΙατοΥ , ὃς ἀἀιιογίασίοσατη εἰ- Ργάτοχτας, Ῥραὰξ 
τιςη8. [ἴῃ {1Π}8» 4αἱ ἴῃ ποσοῶ- 
ἄο αἰτεύαι ργαποιηῖος » ἰδ ἀα- εἰρίοπάα, εἶτοα ο-. 
βατυγ » δὲ 4πὶ δά μος ποῃ οορὶ- 
τλήτοπι οχδουτατις οἴει. (υΐ- 
οὐίατα ἜΧ᾿ αἰ ἰεη 5 Ροτίμ5 ιὰλπι οΧ 
ΡῬτΙορίη αϊς (οἀα]ϊτίαπι ἐπ! στε!» 
αμὸά δά ἀἰἀεηάμππι ἤπιε ἐχουία- ὀνάα, νἱτὶ οβίεῖο, 
τίομις Ῥαγατίι5 οἴϊες, 
Βιαϊιπαο ἀἱ σοπμοητας ἐοοη ἀιιπι γνκναίρεέ γκα Θὲς 
Ἰερεβ ἰατας , οὐ νεἰἰτατειπ ἃ σοῃ- τὸ νάνι οὔτ. ἀνέρι 
τὰ Ἰοροβ., ον διιαγιτίαπι δοῦδης. 

αυϊθυ5 (δά τίοηος 
ττάϊις οχοίτα απ ᾿ 
τὰ χ. απ απ ἐᾷς 

νεῖ το- φυα «ἰδὲ ας 
ἐπογάηῖ Δ Πδητλος 
πυϊταπὶ ἴῃ πιο 
4145 οἶγο γοΐιπ- 

ἐχυρογαδαηῖ, πὸ 
ΟἸΠοΟγὰπιν Ῥέ, τῶ 

{ὰρρ!ἰςίογαπι ἐπα, 
(οἱεπτία, Ὁ υΐπο-, 

σαδυϊογαρι ἤρηΐτὶ 
᾿ Βοατίοηςπι ἱπ τος 

{ι. ϑεὶ, 2 ο βια 1. 
διάκο Δυάαςία α 

ἀἰοία. οχιίπιατα, 
βυϊτίας συπέϊξατίο 

πιά ἴτας ἐροοοία, 
Μοάοϊεα, σοί »,ο- 

τία) 4 “αἰἰεδενε- 
ΤΆΤ 1Π ΟΥ̓Δ ΠΪ ΓΟ {η 

αιπὶα ςοἠχείο οἤ, 
“ηληεὲ γεημβησ, ὦ 
αμ ἐρηαηέανβτγθιο 
ἴλυα πάτον ἀρρρθτο 
ἁεεράίας οεἰοτίταδῃ, 
Φείργασοβς τῇ ἐατο 

ΝΑ τ ἃτιγίδατα εξ, “ας 
ἾΝοῃ ἐπίπὶ αι ρ ναμσῷ ἴ φαν 

Ὁ ἐγ ἄἰδεεγον, τὰ 
τὸ οοπίμειζ ὁ. 

« Ἐαισίαζε τε οι (αὶ “ἢ πόλεων ἐξα-- 
σίαζον αἱ πόλεις. καὶ αἱ ὕξερον δ ἄλλων 
τασιάζουσαι, οἷα «σεσπεπυσχλέγαι ταὶ ἐτέ- 
Ῥῶϑι ξεώσᾷς, 55}. τῶτο ἐφέροντο καὶ ἔ ῤρεπον 
σεῖς. δίανοιαὶς " ὥςτε Τ᾿ πολὺ ὑαρίαλέ- 

ὅτ ταὶ ἀλλαχοῦ ςυίσς γμνορῦμας. αὶ Καὶ 
Ὁ ἐφυςεράζοντα που τὰ ὕςερον γμενοιδμα. 
Ὑ Τοῦ καινϑεϑαι τοιὶ διανοίας Ἰκα)νοτό- 
μαῖῇ, .δ' τῶν π' ὄῃμχβρήσεων 1 Οἷς 
ὥσποις Δ σηυχάρήσεων καινοῖς ἄνρισκο-- 
εδῥοις, ἢ τῇ δχνότητι Ὁ ἡρκωοκων. εἰ Πε- 
ξατέχ ἤσφ ἡπερλνοίᾳ. ζ Ατοπίᾳ τῷ αἰή-- 
54. η Καὶ τίω εἰωϑ»ῦαν αἰξίωσιν Ἰαἴξίω - 

συν δα πίω σχμιασίαν ξπε᾿ δικο μώσῳ ὃ,αἱ- 
τὶ ἡβ,τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ κρισῴ. βούλεται δὲ 

εἰπεῖν ὅτι μιετέϑεσων ζῴ ἐγόματα. οὐ γὸ ὡς 
γεγόμιςτα! ἀσθϑοϑεν ,. ἐχραίντο ΚΤ δ ὥρῳ- 
γμάτων, αἰλλαὰὶ μεϑήρμοσαι κ᾿ πίω ἑαυ- 
πῶν κρίσιν: πίω μδῤ γὸ ἀλόγιςον τόλμιαγ(ἣ 

ᾧ ϑρασύτης καλτω) αὐἰδρείων ἀσϑοσηγό- 
βὄωσαν. πὸ δὲ φιλέταιρος,, παρελκόντως 
κεΐται. κέχρηται δὲ ἀυτῳ, δια τὸ πυροϑεῖναι 
τόλμαν ἀλόγιτον, ἵγα παράσωσις “βύηται- 

"ίσως, «Μέρλησις δὲ] ὃ σγ᾽ ὠλάξειαν ἃ ἡ 
Ἐ μώλησιν ὃ δοὶ «ϑόνοιαν γιγνονδμίω, 
δλίαν ὠνὀμρᾷ δυωρεπῇ. τέ δὲ σωφρο- 
σιυύίω (φησὶν) αὐαιδρείας προκάλυμμα 
ιᾧοντο. καὶ τὸ πϑὺς παύτα σιωξτὸν", δὸς 
πάντα ἀρχὸν ἔλεγχον» πὸ δὲ μαν κῶς ὀξὺ, 
αὐδρεία. παρ᾽ αὐτοῖς ὀγομίζετε. πέρι κειμιέ-- 
γίω γὸ (φησὶ) ΦᾺΡ ὀνομξν χεῆσιν αὐτήλλα-- 
ξαν.καὶ δηιφέρει ὠϑὺς κα ἔκατον. 
κ᾿ αὶ τὸ τοὺς ἅπαν ξωωετὸν Ἰκαὶ τὸ με-- 

παὶ σιωέσεως ἔρχεονωι εἰς, πᾶν ἔργον. 
λ Τὸ ο᾽ ἐμπλύκϊως Ἱμανιωδῶς. μ΄ Αν- 
δρὲς μοίρᾳ Ἰτῆς αὐδρέας. ν᾿ Ασφάλεια 
δὲ τὸ ὅφῃξουλξύσασθω Ἰ τὸ ὅγιπολὺ βου--. 

λδϑύσαοϑαι δ᾽ ἀσφώλειαν χορόφασις ἀπο-- 

ὥὭπῆς ὀνομίζε.. ξ΄ Οἱ[ὁο αὐγιλέχῳν 
ἀυτῳΐ 1 πῳ χαλεπαίνεντι. ὁ Καὶ ὑσο- 
νοήσας, ἔπι. δὲγότερος Ἰδτπξουλδύεοϑαι δ 
λονότι»ξωυέτώτερος ἐνομίζετο, “π Τιρο-- 
ζουλδύσας δὲ 1 ὁ δὲ πγορσκοπῶν δηλχονγότι 
ὅπως μήτε ὅγιζου λδύειν, μυύτ᾽ ὅγιθαλόύε 

ἀϑεῳ ἀνά [κω ὕὲς αὐτῳ γόητα!» διαλύειν ὃ 
ἑταιρίαν ὑπωρήθύίετο. ρ Απλώς δ7κα- 

5 Τόλμα ἐγ ἀλόγινος πὸ Ὀλμῷν ἀλο | Φολικῶς φαΐαι:. σ᾽ Ὁ φϑασας τὸν μιέλ- 

λοντα Ἰαὐ τὶ “δ, τρὶν παϑεῖν ἰασὲ “Ψ) πο- 
λεμίων, αἰπὺς πσοέλαζων,, καὶ ποιήσαρ᾽, 
ζς πολεμίοις, ἐϑαυμάζετοι Ἡ οὕτως, δ᾿ 

εἰς ἐν η τος τα ἢ τοὶ ραν ἀν 
λέμιον δρείσο; κακῶς, ἐπην τον τ Καὶ 
ὁ δρηκελδύσας τὸν μυὴ δγανουϑμον ὁ πα-τὦ 
ξαικελϑυσείμδμος ἴοῖς μυὴ δγανοσεδῥοις κατ 
κόν ἕ, δρᾶσαινἐπηνῆ τοι ὐοακινή σας φϑοςς 

τῷ Ὑ' φίλων ζις φίλοις ἣ ΓΕ ᾿ 
φΜεῖᾳ δ᾿ κεγυϑύων νόμων 7 γὸ ΧΡ' Οιῤ και, 

αϑῤοις(φησὶ)νόμοις ὠφελῇ ϑέλοντες οἷοι 
αὐταὶ ἐποιϑύτο συφοί σής καὶ ἐταγοίας, αἰλλοῦ 

" τὐφ. “ὅ , ὐϑοὶ ζιιὶ ὑπείργονία αὶ νόμος» δρὶ πλεογέτε, 
ξίαν, Οἷς ὀριϑῶς (φησὶνγύωυ οἷ ὀγανήας. 
λέχριϑύοις ἐπεί )ονΐο, αὶ δ) ἀν γγωμοσειύΐω,. 

ἢ ἧς “Ὁ ἜἜΥ. ͵ : ἐδὲ δν᾿ ὡπλότητα  ἀλλὸὶ καὶ ἔρχορ κρέασοις ἡπ΄ 
στιναυτοὶ ἢ" ἐναντίων, καὶ ἐν τῳ ἀσφαλῆ κα΄ 
ϑερηκεσσιν. χ᾽ ᾿Αλλα' αϑϑοὶ ζιὶ καϑετῶ-, 
ταῦ νόμοις δηλονότι, ἀκ... ον 

ἐ 



«Ἰατοίυταπάο ἰπ- 
᾿ ἕξγροῇτο, 

ὁ 1 τ4ὲ απποῖς 

ἔοστυηα ῥγίοτγ - 
ἄετο αροται, ἡ ΠΟ. ΔΏΪΠ}} σοημογοῆτςατε δάηγίτ- 

τενηωῃ τολαἰ ποδὶ τοῦαῃς οδ(ὀγμα άρεχηον ἢ (ε4 ἢ δά 
(υλπι ντ]Πτατοπι γοδιμνάδγεης. ΡΒ ι- 

Ρίρπις ν]οϊίςοδα- τς ἑαοίεθδης τα! οηοπ τοάέογς 
ἀλη Ὠ181] ἰαἸατίας ρα]. ΤαΠαγαη- 
ἀιιη}ν» Πυαηάο ἱππίσομ ἱπεούρο- 

Ρυταδατ, ἃς πιαῖ!5 πογοῖαΓ, ἀς άς ργχίεητις Γεσοποί- 

Ἰατίοι 8» τὰ πάϊα να]οδαὶ χααῃάϊε 
Δ181] αἰϊαπ ἄς νἱτγίιιπλ δοσοάεδας. -ν 
“Οὐαπτυαςπη σας ἴῃ τὕς 4815 απ ά6- 
ἀο αἴτεγιιπι φοςιραίοτ, ἐπι ἔδειι- 
ται νἱ ἀ οτος ΠῚ ᾿ποὔάτπς ργο- 
ρτοῦ {Π|ις Πἀοἱ Πάἀυοίληι ἀιισέθας 

πταπίταπι ΥἱἀΠ| τ 
Πιδεπτίο5. οὗ Βάςεϊ 

τὰν αυὰϊῃ οΧ ρτο- 
κῆο. 
ΔΕτϊτυτᾶ ά οὔτ τα 

αττίθις (ὡρετΐοῦ 
ιδυς, ργυδοηπτῖς 
Ρτγατωϊί ρτατογοᾶ 
ςδίεαυεθατυγ, Ἐὰ- 
εἰμ 5. δυτξ γυϊρὸ 
4υἱἐταπιάυ]ξτὶ (ἅς, 
ἴοϊεττος νοσᾷευτ» 
υὰπι αυἱ τατάϊ» 
ὐπΘΝ ΣΦ Η 
ἀευβοίεά οι. {πὰ ΠΧ ργοίοολά αεογοῖ “4πο- 
ἐσπὶ βΙοτίαητως. ἢ] [4 δὲ τυτᾶ ἐλέει ἐξα, δι υΐα Πγ1- 

Τ{ἰτϊαν!σογατνσοζταπαςη Ἔχτ το ρτα- 

Ὁ υὶς ρεϊπείρατυς ἀοητίας αὐ δἰ τγαίσαταγ: ]αιπα ἔα οΠ]185 
ποροῦζος ( αι τηᾶρηδ πιυτίτα ἀο 
οἰ) νοσοητα ἡ ἀπ {{π1» αυλπι ἐπι- 

τᾶτό οἰαήοπινρο- ῬΕΙ͂ » ΒΟΠΐ : ὃ πα πος φαϊάοπι Πο- 

4 Ἠοτιυπιδυῖξο- 
᾿ πιηϊῇ »»καίονε ςἂὰ- 

ἀυρξά!ς ορίδιις δς 
2τηδίτίοηι υάἔς. 
{ῶ» φαυλθ- 

Ρυ ϑε »πεἰμίά:- 
γ,790 αυτ τηοάφεγατᾷ 

ἀτή ἡϊοογατία (5. ἀ9- τιρηταγ, ΘΠ γα γογᾶ οπημϊᾶ οδὰ 

πρεπαηεοηεν» ορί- ( ἔατ Δ αΥ τίαν δὲ ΒοποΥ ἀρροτίτι5, 
δωσαῖ 1Δη} ἄς 1}15 δά σογτατηθη νο- 

ξυτδητος» ἵπ ργα- ὨΠοηξν» ραγτα {ππά4ϊιπηι. Ἰ αι 411 
ἴῃ οἰμτατίθι5 Ργσογδης» μΒοποῖϊο 

ζεῖ, γι4. 4,4 Ὑτιίαις ΠΟ ΠΊΪη ΐλ τεσὶ ἔζάτα τ ρο- 
ἴθων βαῤεῤαπι:αυῦ ρα ΪΔΥο τα α Πα Πταῖογ οἰ} π}ν» αἱ - 

ΤΕΣ ΡῬαΠ ΟΥ̓] ΥΟΡΊΠΊΘΠ» ΟΡ Πλα- 
τα πὰ ἰζδτιιπι ἀρρο λητοβ» ργαίκσο- 

δ νοῦθο ἀπ! άοπι τοηρ. ἕο - 
ποητοβ» ςογάθδηῦ: ἰοἀ πος ἱπτῖοῦ 

ποῖς ρτα ατί:πιαῖο ςῸ5 ΠΟ 40 τηθάο νἱῃοςηάϊ οἵας 
σοιταῃ ἢ.» [ΠΏ ΔιΓο ΟΠ τηα 4πα- 
αις δάοημάο , τίη αἰγοοίοτοβ Ὁ 

σιαι ) ργαίοτι ὅτ, 
το ρυδ] ςά γερο 

τοΐλ σοπυςττοδᾶτ; 
“ἡ ϑενῥε 5 ῥίαρ»"α 

πυτϊοπὶ ΟΠΊΩΐ Γάτίο 
Π6Ά}} ΔΓ 105 Προτα 
τὸ ςοτεπάεγοητ, ὃς 
«ἰτος πιὰ αυς- χη» 
αὐδῇ ἔμης » δὲ 
ἡπί ιπι:5. δηΐ- 

1ὲ5 οτίατη υἱῖο- 
πὲς ττγοραδλητ; 
ῃο εἰ}, 7 ε. 

Βαπτ " ἰατς ἀϊαΐηο» αλλ} αἰΐηπο ἴῃ 
“6 απ τορ. ἰζείοσε Ῥογρείγατο, Εδ πα Ὁ 

ς Ἀν ὅ] ἕοττο 1) ἀἀπογίαγ!ς ργοδὸ ἀϊσο δητι» 

- ταϊηος οὐδ οίςδητ. ἰπ 110 δυτξ ρίο- 

ΕἸΒΕΈΙΝ ΤΕΚΈΉΙΝνΦ: 

Νοε βάἀεμὴ Ἰῆτον (6 πιαρὶς Βαδο: Α “ χοὴ ας ἐς σφραξ ἀΐριεὶ πίςς οὐ τω ϑείῳ 
νόμῳ μᾶλλον ἐχρ ἐυτύνοντο, " ἢ τῶ Χϑινῇ τί 

“αὐ ρανομῆσαι.τα πὲ "δἰπὸ ΝΜ ἀγαντίων κα-- 
λαΐς λερόυϑρα ογεδέχοντο ἔργων φυλακῇ 
εἰ ἀὐούχοιεν, καὶ δ ϑωναι ὁτητι. αὐτί μωρή- 

σοϊοϑά! τε τινα ᾿ «ἰξὶ πλείονος ζω, ἢ αὐτὸν 

μὴ πσδοπάϑεϊν. ᾿ κὼ ἕρκϑι εἴπου ἄξρφι οἐ- 

γοιγτο ξειναλλα γῆς ον τω αὐτίκα. ασοὲς Ὁ 
ἄπορον ἑκατέρῳ δὲδόρϑροι, ἰσύον » Οὐκ ἐ- 

χόντων ἄλλοϑεν δυυύα μὲν. 'ε» Ὁ τῶ ρα-- 
Β χυχόντι ὁ φϑάσας ϑεορσῆσαι, εἰ ἴδοι ἀφεα-- 

κζον, γον “ἱ κὶ πίω πίςὶν ἐτικθρᾷτο ἢ “διὸ 

τῷ πσδοφαγξς᾽ χαὶ τὸ,τε ἀσφαλὲς ἐλογί-- 

ζετο, χαὶ ὅτι ἀπάτη πὐξολμονϑρος, ξεωέ- 

σεως οἰγώνισμια, πσδοσελοέμίξανε. ῥεζον δὴ; 

ὡ πολλοὶ, καχϑόρορι ὄντες, δὲξιοὶ χέχλζω- 

ταὶ ἢ ἀμαϑεὶς ἀγαϑοί" ἦ χα τω μϑ α]-- 
᾿αεἰύονται," ὁχὲ δὲ τ ἀγάλλονται. πϑώτων 
δὲ, αὐ δᾶ αἴτιον," λοχὴ ἡὶ Ὁ οἱ πλεονεξίαν 
χϑὴ φιλοτιμίαν" ον σγ αὐτῶν, καὶ ἐς Ὁ φι--: 

Ὁ λονάκεῖν καϑιςανϑμων δ πσεϑϑυμον." (Ὁ 
; δ οὖν τῆς πόλεσι τσδϑςαντες, (μετ᾽ ὀγόμια-- 

τὸς ἐχοίτερφι ᾿δυωρεποις, “πλυϑοῖς τε ἰσο- 

νομίας πολιτικῆς, καὶ ϑηριφοκρ ατίας σώ- 
Φρενος προτιμᾷ, τοὶ μϑρ χϑινα λόγω ὃς-- 

δᾳπεύοντερ ἀθλφ ἐποιοιεῦτο, πϑλρτὶ ὃ ὥς 

πῳ ἀγωνιζουϑροι δλλήλων αὐθεγίγνεωζ, 

ἐτπλμσὸμ πεπα δῴένοτατα, ἐπεξηεσὸμ τε, 

ξᾷς τικιφοίας ἔτι μείζους οὐ μέδρᾳ τῷ δι-- 

χαίου χαὴ τῇ πόλά ξυμφόφφυ πσδοτίλίντες, 
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Ῥαμᾶς ᾿τόρδηάο : πο.) 115 αυ!ἀοῃὴ ὉΧ πιο ἄο ̓υ τία αὐ ΟΣ νΈΠτατο οἰεαἰτατίς» 

α Καὶ ταὶ ἐς σφαῖ αὐτοιὶ πίςᾳς Ἰπιτοϊ(φη- 
᾿ δὴν) ἦσαν ολήλοις; οὐχ ὅρκοις διδόγτες, 

ὠρλὰ κοινῶς τὶ ὐδῴνομον τράξαντες. 
Ῥ Ἢ τῷ κοινῇ ὦ αὐόφνομῆσαι] τῇ κοινῇ 
αὐρανομίᾳ. Ὑ ΤΙερὶ πλείονος 7αἷδὶ πλεῖ- 
ονος ἐποιοιῦτο δρᾶσαί τι κακὸν οι ἐγα»-- 

πΐρις, ἢ αὐτὸ μυὴ παϑεῖν αὐτὶ δὰ ὡπλῶν γὸ, 

ηὶ αὐἰπῶιμορήσαδι, ἃ τὶ μιὴ προπαϑεῖν... 
δ᾽ Καὶ ὅρκοι ἔτου ἀφο “βοιντο] καὶ ὁπότε 
(φυσὶν) ὅρκοις “ἀϑθζ σον αλλήλοις αἰοὶ 

᾿διδαγῆς »παράυτίκα μόνον ἴαυον οἱ ἕρ- 
κοι," μάχειδούτου ὅπήςευον αὐπὶς ἕως ἐν 

ϑ,πορίᾳ δ ἄλλως πιςεῦσιι καϑερήκεσεω. 
“ὡς αὐ εἰ ἔχεν, εἰ ἦσαι ἐν ἐπορίᾳ τ πι--᾿ 
φεῦσει τῇ ἑαυ τῳ} διωώμει, καὶ ὅ7.,ϑέδχ τὴ 
ἑτέρων δεωνάμᾳ, ἴχυ ἐν ἐν αὐτοὶς οἱ ὄρκοι" εἰ 
3), σαυέξη διναὶ αὐ δὴ δωυν ϑίυσαι, παρ᾽ οὐ- 

δὲν ϑέρδμος τειὶ ὅρκοις ἐπετίϑετο. ε Ἐν ὃ 
᾿ σρῖ αὐδατὺ χόντι ν ὃ τῷ συμφέροντι, καὶ τῷ 
μετα ούτης χεύγῳ,, ὁ ὑπὸ τύχες ἑσηκως 

«ν. 

ποῦτος δα ῤῥῆσω δωυν ϑίιῦαι, ἡἰδύτερον 

μᾶλλον δι Ἔ πίςιν ἐπετίϑεγο ἡ ρ ἐκ τοῦ 
“αδοφανοιῖ μα χόμϑμος. ᾧ τότε μείλιςα ἀ-- 
σφαλὲς ὀγόμεζε πὶ ὅποτίϑεαϑοι,, δίῳ τὸ Σ- 

φεάκτιν θυρῶν δ ἐναντίον, Τ᾿ ὅρκου τῷ γί β 
ἑαειοὶ δ) τῶτι ὃ ὕδηον μετὰ δ ὅρκον ἐτίμῳ»- 
ρέτο, ὅτι δόξαν φρονήσεως ἐλάμξἝανε, τὦ 
ἀπώτη τῷ ὅρκου καὶ ἡ; τέχνη αἰ υόμδμος. 

 κὰ αἱ δ εἰχαδυαῇ Κα] τράμαν 
᾿ϑες χα λξίϑει. ἡ Ἐπὶ ἢ τῷ ἀγάλλοντω 
ὅγὴ τῷ πανργρ; καλξίαθαι... θ᾽ Παύτων 
σι αὐδὰν ἀὐτιον Ἴπαντων δὲ δΚ εἰρηυδρων 
καλῶν αἴπον ἰω ἡ δηιϑυμία δὲ βούλέ- 
ΚΟ Σῤχήν τῆς γὺς » δα πλεονεξ [αν ζαὶ 

φιλο, μίαν, ἐκ Τύτων δὲ ἡἡὶ πίσις ἐρχίω 
λαμιξαγουσεὶ ( φημὶ δὴ τῶ ξῤχέν καὶ τὴς 
πλεονεξίας, χαὶ φιλόζομί ας) ὕςερον λαμι-- 

ξαὶς ἑτέραν δ κακῶν αἰίαν, τω "δ ζα- 

σὰ ζόντων πεόδυμίαν, ὥξιαῷ εἰς ἕξιν ἐρ-- 
χοιᾶρων αὐ, ὦ πἰθ βρέ καὶ μοὶ 

ἡηϑίωαι δ ἐναντίων. , Ἐκ σὴ, αὐ-- 
δ βόρωω, δ αὐτά, κ᾿ Οἱγὸν τὰς 
πόλεσι φρεοςοώτες 1 οἱ γὸ ἐν τοὺς πόλεσε 
φτοϊςείμδιυοι, τι δημοκρατίαν “' ο᾽λιγαρ- 
ας μετὰ ὀγόματος ἐκάτεροι ἀσθοσώπου 
και πιϑανϑ, οἱ δὲ, λέγοντες πσφοίςαιϑαι 
τὴς δημοκρατίας τὴς ἐλδυϑέξοις. οἱ δὲ, τὴς 
δριςοκραπίας λέγοντες αὐτιποι δίάϑαι ἧς 

στύφρογος -, τὰ ἐδὲ δοηγμέσϊα γἱκήσεωτες ἐ-- 

χον καὶ οὐ μέλει τὸ δυκοήν καὶ τὴ συμ- 
φέροντος Τῆς πολιτείας ταὶ τιμοοοίας ἐ-: 

᾿ ποιοιωῦτο. τὑαρθιζασαι ὃ δε τὲ ἀδροτιϑέγ-- 

τες 5» καὶ σωυτάξαι «σϑὸς τὰ αὐωτέρω ἣν 
᾿ τιμωρίας φερτιϑέντεςο Χ Ἑὐαρεπιῶ} 

᾿πιδειγού, αὐ ἀὐϊμιονός. ΙΑ ᾿λήθοις τε ἰσο- 

᾿γομέας Ἰϑγρω), δημοκρατίας. 
᾿ ἐποιδυτογέπαθλα, αὐτὶ τὸ κέρδη. ξ΄ Ταξ 

Ὑ ᾿Αβλα' 

τπιμϑοείας ἔπι χιείζοις Ἰήγριωυ, τιμφνρϑωϑμοιν, 
δηητέϊαιϑρας ἐποίοιω. 

γι, 

δὲ 

{ΠῚ 
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ἐξ Ὁ ἐκάθρον ποὺ αἰεὶ ἡδογζωυ ἔ' ἔγν ὁεί- Δ 

ζοντερ ὸ ἡ ἢ κα ψήφου ἀδίκου ᾿αΐαγνω- 

σεως, ἢ ἡχϑεὶ ἰκῆώρϑμοι δ χρ αὐτεῖν, ἕ' ὑαΐμα Ἷ 

δὸρ Ὁ αὐτίκα. Φιλονάκίαν ἐμιπτιμιπλαλα!" 

“ὡς τε βὐσεξεία μϑμ Το εδέτεροι ἐγόμιζον, 

ϑιροπεία δὲ λόφου, οἷς ςξυμθαν ̓ Ῥπφὰ 

νως ἥν ΘΕᾺ 'ξασῖ,," ἄμεινον ἤκουον. “τὰ 

Ἂ μέσα πολιτῶν ππθνΑ ̓ἀμφοτέρων, ἢ ὅτι 

9 ἐξεωηγωνίζοντο, ἢ φθύνῳ τῷ κόξεφναι, γ᾽ ἢ 

φλείροντο τϑτω πᾶσαι ἰδέα κατέςη κακόξο. 

πίας οἰ φασής τω ἑλχζικῷ. "ᾧ τὸ 
ΓΕ «(ὅ τὸ νῦν πλῴτο μιέχα) καζῳ-: 

δδαϑυ ἠφϑρίοϑνν: τὸ δὲ αὐτίτε ἀλ- 

λήλοις πῇ γώμη, ἐπίζως, " ἐχιπολὺ δι- 

Ζεῦ. ἐγὸ ἐδ ὸ αὐ ϑυλύσων, ὁ ὅτε λέγ» 

ἐχνεϑόν, ὅτε ὅρκος φοβερός." “χρείοσοις Ἔ ὃν-- 

τες πόρτες λογισμῷ ἐς. τὸ ὁ αἰέλππιγον ποῦ 

βεξαιϑ; μὴ παϑεῖν ἡμεῦδνοι «ροεσχόποιωυ ἢ 
πιξεῦσορ ἐδυυίαντο. "ἃ οἱ φαυλότεροι γώ- 

μέζω," ὡς τὰ πλείω «ὐξ αγίγνοντο. 'τῳ ΝῚ 

δεδιέναι ᾿πό,τε αὐτῶν εὐνδεὲς, (ἢ τὸ Κὶ εγαν-- Ο 

σίων ξιοωυετὸν, μοὶ λθγοις τεϑοσοις ὥσι, "ὦ ὧν; 

πῇ πολύΐξο που αὐτῶν τῆς γγώμιης φϑασωσι 
σπξοεπιξουλθυόμϑμοι; Ὀλμωηρώς πσϑὸὲς ταὶ 

ἔργα ἐλθύξρεω." οἱ δὲ καϊζαφρονοιεῶτες κἀν 

κρέϑαι ϑέοϑαι ν ὺ ὀργῶ Το δὲν σφραξ δὲῖν 

λαμξαιφ ἃ γνώμη ἔξει ἀφρανι ἈΝ 
λον δγεφϑείδοντο. οὖν σγ᾿ δξχυ τῇ κερχύρα πὰ 

΄υ 

πολλὰ αὐτῶν καερδρλμήϑο, κ χαὶ ὁπῦστι υ- 

(ρα μϑιτδιόχόνϑροι Ὁ πλέον ἢ σωφ οσύνη; 1. 

ΤΉΝ ΟΥ̓ ΒΗ 5 Τὶ 
[ςἀ (δα (οπιρογ νοϊαρταῖο πηςιῖςης ᾿ 
το » ἢ σπάση νττίαις ἄς αἰτοι]5 νῖτ 4 Φκο »περητα ἐπ 
σαπαας σαρίοθαῃτ» ἤΠιὶς Ροῦ πα θφέηα φοηΉ ΓΕῖῳ, 

 εαιερεεανααἶεν 
[υβταρία οου ἀοηλῆατδ» ἤαε νὶ Ορσ ζναμεκονα. ἐπερρνὰς 
ῬΓοΙ ς, ἐχροάϊτὶ δὰ ἱπ)ρ] οπἄαπη Ἰτὰ ἐρ έάς απο. 
δαὶ σοπτοη το θη. τα ας Ὡ δα - 
τ ἀφοῦ ΠῚ το ρίομοπὴ ν 5 πτὸ- 
πγορτὶ αοίοθαπτ ἰῇ σοπτγαποη 40» 
(τἀ αιυι αἰϊψαϊᾷ φοπηπγοάϊις τγαηίς. 
οἰἤοητν οοΐούς νοθούαηι » ἢ ἀΡ 
οὐπηΐδιις τπεϊίος αὐτά !οθαπτ, Οὐ 
{υὶς οἰπαίτιηι ἴῃ Ῥαγοδιις πο εἴα ἢ ληίπιο γέ τρ νυν, 

ἐῇ 
ἰ5 αν νῖτάσας ἕλῃς. οοοἰάεβα- ἐν ἰσηρὲ γεεῆῖ: 

Β τανε! φιυὸά Ὁ 1Ππ ποῇ Παίδατνν οὶ εἰ Νοσ οπΐαι σα 
τεηειοηδαὶ αἰτί- ΡΙΌΡτοΥ ᾿πυ 44 πη, ιιὸ 4 πηα]ου Ὧι τε στν μρήπὲ ὁ χε 

ογατ ἱπηπγαἾ5. τὰ ΡγοΡίοῦ (οἀἰεῖο-- οναείοηὶς Βάυςΐα, 
π65 Ογης Ειοϊ ΠΥ σοηυ5 1 ΟΥας σά ἐβγετ ΤῊΝ 

: ΕΝ ᾿ν ᾿ γα Οἱ τ Πα- 
οἷα ὀχ τίς. δὲ Ππαρ Π οἰταβοοιτας ῬΓΑ- κα ηάὶ τοῦτον ἐδ 
οἱριιὲ βοπογοῆτας οἱὲ βερίην » Οὔ χυὰπὶ οπιπος πὶ 
ἀεγι οχτογυίηατα ἔτ: ὃ παατιιά-- [515 ρΓοροηἤογος 

ΠΝ Βάὶ ἤτον δὰ ἀοίρονᾷ- 
4πὸ σορἢ]α οἰπν ΡΟΓΗ͂ ἄτα Ἰῆτογοι- ἀμπὶ ἀε οταποπὶς 
ῬΕΓΕ» γα ΟΧ ΟΠ] ἢ 5 ἐχ πίπχαῖα δπϊτ. δα εια, πε αἴῆςε- 
ἴμιοσ σοσοποι!ίατος ομίπν ΠΏ] 6ς Τό ΠτΩΓ ἸηΐατιΣ πα Ν ἰ5 ργοίριειςδαηζγ 
(εὐτηο τόθυγ Βαθεθας, πα απὸ τυ ]- ἐνὶ δἰ κῦνν: Ρο- 
᾿πγαπ ἀλη τἰΠγοΥὶ ετοῖ, δ σαμπέει τόῦβης, 

ς 4 ἀϊβίἀοηάιιπι 4υὰπι αά Βάεη- ἤν τλεν δὴ 
ἀτπηι ργοῃίοτὶ σορίτατίοπο » πηαΐο- [εηζατος εἴς ἴπῆΞ 
Βαης Πδὲ ργοίρίςεγς ποαυ!ά ςα]α- ἐἀκτν ξύν. μεν 
ταϊτατίς ἀοςίροζοπτν αὰτη ογοάογο, κὰν δὲ ἐρόλει 
Τηβυπιίοτίς φαοαις σο!ΠΠ1 ΒουηἹ- τα μα στα- ἦν. 
τ08» Ρίογαπας {προγίογος ἐλ. ἀπο Ύ δϑνν καὶ 
Ουΐρρε χυί δι {| {1 ἀοίοξξιι5 σοῃ- πιρη!εῖ οὔόννενπιας 
(οἱ; δὲ λἀπιοτίατίοσαην ρσα ἀςητίαγη εἰς ἰρτογῆςιςραπτι 
πιο Πρεητος » νοΥΊτὶ ας οΟΥαπὰ δῖ ΩΝ Ῥτταια 
ἀπίεττα ογατίοη! οοπι ἱπηραγοδ, δι ἴμπε, μώ. Στ: ἐπ 
Δρ Πίτατε ἱπΡ ΘΔ Ργα πη γοηταγαά δα ΟΝ με εὔδ-. 
γ6Π) ἀροη ἀλη τοπχογατίὸ ἀοίςςάο- ὅτε ονθὴ ρηλν 
Βαητ. Ατ Πρ τα πὶ ργὰ Βοσίιηι σοπ- λέσεγο βοβίμι. δἰ 

Ὁ᾽ τη {ἐφ. ϑίοβαπ τειιρτα» συδά οη βία ργου!ἀογθι, τον, καρ μὰ τη ἐπι 
τῷ φία τὖ ὁροττοδατ μᾶο Ἰρδωὼ συὰ Το Π]ο ἀρεῖς ᾿ἰσεγευγσαιεῖ Ὠλα ρὴς ΟΡ ΙΙ- Ουνηριανεν, εόευΡὲ- 

παρ σάτα. Ἀριιὰ Οογογτᾶ, ἰταα:πταϊτα Πυϊαπιο 41 αιιάαςία: ςχ ρα (τ οἀϊτα, δε! ΠΟ ττρλΑφιθρΑ ωικ μάλ ροῦν 
Γ 

φιχοᾶᾳ; ᾳςοΥξε νς] 4 ἐς αἀιοΥ 5 ν]τοσος ἀαηγη»ἰαίατία ἀατί ροτίι5 υὰπι ἴαγο 
Με τορδε ἊΨ 

β- αὐ σὰν νὰν τον ΤΥ ο ὙΎΥΥῸΝ ἐς 

ἰσεν. Ἢ 

ΒΟ στ νον. 

- “ 

οὐράςις αν. ὥρων. τας -ὐ ὥς κ ἀέῶνε. 

τὶς. οὐ τὼ 

Ἵν, ΔῸΣ 

-Ηοῦδι γα." 

ἃ Ὡεῖε ἀσεξείᾳ Ὰ ὥςτε μετ᾽ ὥσε-- 

ζδας μδῥ ρᾷ ξαΐ τι οὐδετέρῳ φροντὶς ἰών 
οὐδὲ «σου δὴ" οἷς τισι δὲ σωυέξάιννεν ἐξαπα- 
σήσουσι , δβ λίρον, πνὸς ἀαρεπεῖξ Ἰωρᾷ-- 

ξαϊ πὶ Ἄργου, δαὶ ἐπυγοιῦσουτὸ ὃ ὄὔνϑες 

ἢ «πλοιῶῦ τὸ ἄπύνηρον δηλοῖ. Ὦ Ἐπι- 
φϑόνως πὶ ὁ δίσαρο ξαδχ αι, ἐξ ϑλεν ἔϑονον. 
αὶ μίγα: «τὰ ἐ Ὁ μαγάλα κα ὴ φϑονῶται. Ὑ Α- 
μάγον ̓ἤκουον ̓; ηλρώ)ε πηγοαῦτο. ἡ ς 

δὲ ΩΣ Ἵ πολιν γνώ, οἱ μιίδοι πιλῖς- 
Ἴὰ» ἥγρωυ,, οἱ 
 ιἐσοι(φησῖγε πολι (Ουτίςιν. οἱ, ἀνδετερῳ 

κάρᾳ ΩΣ μήτε" ταῦ ΔῈ] δομοῖι-- 
χᾷν, μήτε "ἢ ὀλιγαρχκῶν, ἀλλ ἡσυρκί-- 

ζοντιφγὶὶ μὴ ϑέλοντες σασιαζην)ύστ' ἂμ- 

σιιυ ἡ. εν ίζον γτρ 

ὥς φραπώταις αὐρακαλῦσιν, Ἢ ἐφλνύ-- 

αὅμοι ὑπὸ Κ' σασιαζό γτων γώς αἰπειϑεῖς αὐ 
ἰἱ 

δ Τὰ 

ὁ οἱ φενςατας, οἵ δὲ 

1} δέλονγτες.., ε Καὶ τὸ δὔνϑες 1 τὸ 

᾿ἁπλοιῦ. τὸ Χπόνηρον. συμιαήνετειμν ἡ ὅυηϑες 
δὴν καλῇ. ὃς οἱ ἁπλοῖ 1 δ] αν ϑεώπων κα [ γιπό- 
Ϊ γνροι(ὕτωι δὲ εἰσιν οἱ μεγαλοψυχίας μάλι-- 
φα ἢ ἀν νέας ἐατέχογτιρ)καϊαγελώρδνοι 
] σὺ τ, δέ κα σια ζόντων ἀπ» μτο' οἱ ἢ ἀπι- 

φραῦτες, ἀλλήλοις. ἂᾳ 
γῶς κατ ̓ ἀλλήλων ̓  ὡς δητὐπλῆσον οὗπι 
διηισωζογῷ,, δλτιρα ἀπιείας καὶ ̓ ἑαθρα- 
σχάῆς, ΚΣ ὃ αὐτιδετάχθαι ἀλληλοι 1} 

ΓῚ ἀπιςεῖν ἀλλήλοις. ́τὸ δ ὀντιῦϑεν αὐτιπα τς ἐπ 

ἐπ ἡ Ἐπιπολὶ διωκϊωϊκρῶδον ἐγρεο. 
Ο "δ λύσων] φιλιώσων. , Οὔτ 

ὅρκος φοξερὸς ϑεῖος, κ Κρείοσσες ὃ ὃ ὃγ- 
τες Ἰῤέποντις ὃ οἱ ἐ αὔϑρωποι πῖς λο σμοῖς 

φεοὺς τὸ μὴ ἡ ἐλπίζν ἀνα πῖσιν ὃ ἑεξαιό- 
τρῖα, σονενοραῦτο μἱ ἴλλον ἵγα μὴ παϑῶσιν 

αὐγὶ κακῶς, πίξεῦσαι ̓ 3 ὰ ἐδιώανπ" τ οἱ 

πταγμένοι δῖ 

εἰσὰυφθώτεροι ὡς δηνοπλειον ἢ ἥτοι ἐστένα 

ζοντο, ἢ ὀνίκων. δ᾽ Καὶ οἱ φαυλότεροι 
γιώμμω οἱ ἀἰδινᾶρ. “ Ὡςτὰ πλώω" "ὡς 
δες πλέϊςον. ν Τῶν δεδτεναι; φοζούς-. 
αδμοι γδ(φνσὶνγ)οί αϑοηπότιρο! μιν δῇς σι έ 
σέως πλέονος οἱ αὐτίπα λοι ̓ αξυγίω,ται 

᾿αὐδῆμ, ᾧ ἐκ τῷ πολυΐόπευ τὴς γι μεν αὐ 
ζχ γηκηϑέντες διαφϑαρῶσ Ἶ πολῥινρότερογ 
Ὡρὸς σαὶ ἔργα ἐχόροιω, τίλριν μᾶλλον πε-- 

᾿ ποι ϑότες ἢ φρονήσ, Ρ ὁ μεϑύδι ᾧ διανοίας. 
ἘΞ Τότε αὐδῇ! ἐνδιὲ φἸπίω ὥρεψιν Δ γιώς. 

᾿ σῶς. δι Καὶ ὡς δ πολὺ που αὐδῇ 

᾿φρονίμεών. ΟἿ 3 ) καταφρονοωῖτες 0 
ὃ ἢ δυκοιῦτες τῇ. σιμυετοίγ νὰ, ὁ γομίζοντες, ὅρασις, 
ὀχλϑυδεῦμοι. , πάντως αὐ 
«σεραιεϑέσϑαι, καὶ Σ οὐδὲν. γ0 ἐράύσόν. 
δὴν, ἄφρακτι ,Πλεφθείρονπος ΕΣ ̓Ἄφεα- 

χτ!] λείπει τὸ δύτεςν ᾿ 

παν 

᾿ 

πίω σαύεσε 
ἔ 
, 

, ΜΡ ΓΤ υ 



" ἢ 

[ἸΡΒΕᾺΚ᾿ ΤΕΚΤΙΝ 5, 
ζαγῆις ν] οἰ τεγοηταγ : νοὶ 48] εχ Α αἰ ασοὴμ πίω 
ἀϊαταγηα ἱπορία ὀχίπηὶ νε]εητ» 
νεἰ φύϊ νἱεϊποζασπι θοηὰ αβοθαη- 
το5» (πα: Πταχίπηγα σαμἃ {π|τ) σσ ἢ 5 
ἀγα ἴα αἴοαα {ς 114 ξοῃβάοζοηι: 
γε «μὶ πο διαγιτία {ὰ ἰπά!- 
βῃατίοῃς ἀιιδιὶ , ΡΙΌρΡτΟΥ ἰη(ςοὶ- 
τίλπη » φιὸά 4 σαιαπὶ ργαςὶριιὲ 
σοηίοζοης » ἐπαὸὲ ὃὲ εβγαπατὸ ἴη- 

ΒΝ, υδάογεης. Ῥοιτυγθατάσιιε της 
414 ἐγ μα ἀπεῖ- ἃ γΊχα ἴῃ οἰαίτατε, ὃ νἱξετχ ἰεραπη 
ἀκτῇ ἰαες ἴοΠτα Βοιγίηἰς Ὠζίιζα , οἰϊεμάϊε ὁ Ουμπὶ νἱᾶτιχ [0 Ητὰ 115. ΠΑ ᾿ 
Ἰορυπι ἐυα πῆι πὰ {|| ς ΠΡ ΟΠτΟΥ (ς ργαπιδυοατί ») 1πὰ- 
τα Βαπηαιδοίε ἐπ ΡΟ το ῃτΊ ἐγα ἐπα ες ΠΟΥ; ἰυτε ρο- 
ΤΆ ᾿προῖοητεΠ}» ν᾿ ; ἀρ δ ο Ὗν. 
ἃς ἴυτο ροτεητῖο- ΤΟΏΤΙΟΥ » ρίατα ροΙπἀεπεὶς ᾿π!ηλῖ- 
Τοπη» 816: οἱ αυοὰ (4. γὶ πάλην ἰλμδἰτατὶ,, ἰπεγαπι. 
ΠΝ τῆς ἰῃποσερητία ργαροῃςπδ » Ροτοῖ- 
ἀεείαταυίς, ΑἸΐο. τίας πἰμι] Ἰρῇ ποοίταγα ἐπυϊάς 5: 
4υϊ επ᾽πὶ νἱπάϊ- 

᾿ρηθῆβ δεν ας φαΐδιι5 γτεροῆτα εἰ οπγμῖθας πε 
“ποςοητία: πὸ ρτα- {Ἀ}11|5.» ἰῃτεῖ τὰ δάπογα5 ἀ{{{0}- 
ἰὴ ορ τΩμΑ ἀςΏ5» ἴῃ οΧρεϊοηἀὰ ΔΠογατα υ]- 
γέμα ροήνενι τίοδε:: πες δἰ υ!ά Πδὲ το Π πιο, 
αὐώ ξ’ 4ε (- βᾳμλιιάο ἰρία ἰπ ἀϊοτίπιοη. δά- 
σε πῆνε ὃ. ἀμδιῶν ἐροαῖ αἰΐαιια {Πάγαηλ. Εἰ - 
τηπςξβ, Κεί, ΡτΪπηὶ ΓΟ 4] ΤΡΊΤΟΣ 1γὰ5 “Δῆτε οΠπγηΐΔ ἴῃ - 
φπιηίωπι στάζον ζογ (ς (ογογγεηίες ἰπ ντθς ε- 

Χέγεθογπηῖ » ὃς Ἑυτγπηοάοῃ Α- 
τπεπϊοηίέίψας. σαπὶ οἰαῆςς Ργο- 
δι ἵπιης. Ροίξ μᾶς ἰἱ φαΐ ργοῖι" 
βοείας (ογογγεμῆαμιν» (λά φαΐῃ- 
φεηῖοβ. επὶΠΊ. ΘΟΓΉ ΠῚ ΕΔ ΓΔ Πτ) 
φαρτίς. ΠΎμΓΒ. 4 ἰῃ ςοητίηεη- 
τε εγδητ πὰ ροετ πἰης τεγζα ν]- 
τεγίοσς : δῖφὰις {Πης ργοεἠοει- 
το, ριαάαβ αἰίροθδης ἐχ ἰητ].» 
Βοπηίηῖθιις ἰοοὶ πιᾶρηᾶηλ οἷα- 
ἄεπι ἰμξόγεητοϑ : δὲ ἐκ ἐ9 ἸΏ Ώ 8 

Υςς ὅπη αἰαίτατοηγ ἱπυαῆς, Π|ἀ6 πη, 
τς ΜΜΠΔ] λζοδαταοηςπ (οι πτἢάμη 

ὶ τ 48ε. ἰεράθοης ἀεὲ σεάϊτα. {0, 
ΐ ᾿ φπσπὶ 81] ργοίεο σης, ΔΙ αυδη- 

“το ΡΟΙΓ τεπροῖε σοπηραζατὶς πᾶ- 
υἱδας » Δ ΧΙ] τ άίχιυς τη τρις, 
ἴῃ ἱπίυϊαπ ττδηΠοαητ, ἠϊπηοξο 
οἴπηε5 οἰ ΓΟ ἐγ ἐΌΧοοπτί : αἴας ἰη- 
εςηῆς πδυΐδιις» πε χιλ ἃ]1Δ φαὰπα 
Ῥοτίἐμάκ εεύγα ἔροβ ἔσει; ποτε 
Ἰϊοπειῆ ςοπίςζεπάοχιμητ, ας ΠΊαγῸ 
101 εχιγιιο, ἐος ἅμ ἱπέγα νυθει 
εἔλητ» νεχαῦδῃϊ, ΔρτῸ ροτίςητοϑ, 

- 

ἰδόλω, 

ὃς ζοιπηπλιηςς. ἀς ἰδ ἰεροβ» ἰπ΄ 
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ταφείαν ὐδασότων, (ὦ 
αὐτα ῤνυνόυϑμοι δραισηαγ᾽ πενίας δὲ τῆς εἰωξ 
θμας ἀπαλλαξείοντές ἡινες ; μάλιςα σ᾽ 

αἴ  ᾧ παλεὲς ̓ βχιϑυμοιῶτες ταὶ δΨ'πέ- 
λας ἔχφν, δὰ δίκην γιγγνωσχϑιεν' οἵ πε μυὴ 
Ἐχὶ πλεονεξίᾳ, Σισὸ ἰσοὺ δὲ μάλιςα ἔχι- 
ὄντες, ἀπαιδοί σία ὀργῆς πλάῴτον ἐκ φερ9- 
μϑνοι, ὠκκῷς χαὶ ἀπϑραγτήτως ἐπέλϑοιεγ, 
ξιωυζᾳ οφ θέντος τε τοῦ βίου ἐς (δ) χαμοϑν 
τῦτον τῇ πολή, χαὶ Τὴ νόμων χρ ὡτήσοισαι κ 
αὐ, ϑεφρπεία, φυσὶς, εἰωθῆα, χφὶ ποϑϑοὲ τους 
νόμοις ἀδικεῖν, “οἰσχκέγε ἐδόλωσεν ἀκρατὴς 
ῥϑυ ὀργῆς οὖσα, χρείοσων δὲ τού διχᾳου,πο-- 
λείμία. δὲ πού πὐδοὔχοντος. οὐ γδὰρ εὖ τοῦ τε 
ὁσίου ὃ τίκφρῴοϑαι " ασδούτιϑεσὸρ, ᾿ τοῦ 

τε μυὴ αἰδικεῖν Ὁ κέρδούνφι, ον ᾧ μιὴ βλά- 
“Πουδὸμ ἰοὺ εἶχε (ὃ ᾧϑονῴν. ἀ ξιοῦσί τε 
τοῖς χϑινοῖς «ἰξὶ ΤὴΜ τοιούτων (ὦ) αἰ, 9 ποὶ 
γόμωοις, ἀφ᾽ ὧν ἅπασιν ἐλπὶς «ἰ αυύχειται 
σφόλῴσι κ αν ἀΐεις Ὁ οι σώζεοϑαι, εἶν ἀλ- 
λῶν τίμιϑίαις πσξόκαζο λύψν, χαὶ μυῦ ὑπο- 
λείπεαϑαι εἰ ποτε ἀξᾷ τὶς κινδεω δύσως, 
σιγὸς δεήσεται αὐδῶ! (ὦ »ϑὲ δξζω κατὰ πίω 
πόλιν Χερχυραῖοι , ἡριαύταις ὀργαῖς πω;ς 

“ρξταις “ ἐς ϑδλλήλοις ἐγούσθμτο. χαὶ ἃ 

Εὐρυμέδων χαὶ (Ὁ ἀϑίωα)οι ἀπέπλδυ- 
δὲ ταὶς ναυσίν. ὅφερον δὲ (() ᾧδύλοντες Μ᾽ 

, κεῤκυρα ων, διεσωθησὸμ δ» ἀὐ ἿΝΜ' ἐς πεγ- 
. ͵ Ἴ ΜΞ “Ἃς Ὁ » “ τακοσίους ) τείχη τὲ Ἀάζοντες ὦ ξεῶ εἰν τῇ 

3 δ : ἘΣ »"ἭΣ-΄ὕβ΄΄- 3ὲ - ἠπείρῳ, ἐκ «τοιοῦ πῆς πέραν οἰχείας γῆς, 
Ὁ ἢ ἐξ αὐτῆς ὁρμώνδροι, ἐληϊζοντὸ τοιὶ ἐν 
«νήσῳ, ἢ πολλὰ ἔξ λατῆ ον" αὶ λιμὸς ἰογυ-- 
εἰς ἔγρετο οὖν τῆ πολά, ἐωρεσξ θύογτο. δὲ 
ᾧ ἐς “ἰὼ λβικεδούμονα. χαὶ κόρανδόν «ἰδ 
καϑύδὸυ" ὸ ἐἧἷς Θασὲν ἀδις ἐπ «δσέτο, ὕ- 

φερθν γρόνῳ πλοῖα, ᾧ Ἐχεκούρφες ΠΥ 
σχθυασοίμϑροι,᾿ διέξησὸμ ἐς πίω γυσον ἑξα;-: 
κόσιοι μάλιςα οἱ πλμτες, ὦ τὰ πλοῖὼ ἐρ.-: 
ωρήσόμτες, ̓  ὅπως Ὄπέγϑοιᾳ, ἢ τῷ αἰλλὸ τῇ 

ἢκρῳτεῖν τῆς γῆς, ὐαξαύτες ἐς Ὁ ὄρος τίωὼ 

τς ἱφωγζου »τείηοό δ γόιχοδὸῤιυσάρϑροι, ἔφ94-: 

᾿ρϑερις ὧν τῇ πφλᾷ, ᾧ τῆς γὴς ἐχροίγριω. 

οἰ ᾿Αὐμένη] ἴθ᾽ ἡδονῆς. Προύπ.- 

ϑισαν ] τιμιώτερον ἔκριναν. Ὑ Τοῦ το [ λων. 
αἰγνήλοις ἐχρήσαντο Ἰ ἤγρωυ, κατ᾽ ἀλλή-: [ἡἰύγωσες ἢὶ τῇ ὑποορέψαι, καὶ ἀὐσοάλοις 

εἰ Διέξησαων ἐς τίω νῆσον 1 τίω [ σαὶ » καὶ ϑέηο τι ποραὶξ αι σπλί ἣν κραγῆσαϊ 
μὴ ἀδικεῖν 1 ἤχριω, ἢ δικαίου, δ Ἐς 1 κιρκύραγ, ζ Οπὼς δπύγιοια ἡ μέσως | τῆς κερκύξρας." ; 

εν 

τ 



Χ «Ὁ- 
ναίων γε μυὴ, 
[η] ὅ,τι μᾶλ 

λον ὅξηεσε 

ξν 
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ὉΤὸ δ τὸς 
εἴκοσι ναῦς ἔφφλαν ἐς σιχελίαν, χοὴ Λάχητα 

τησὴν αὐτῶν, χαὶ ΧΚα-- 
οοιαδάω τὸν Εὐφιλήτου. ὦ) τ συρφικού- 

στοὶ χαὴ λεογηῆῖγοι ἐς πόλεμον δλλήλοις χρὼς: 

δισασὸμρ, ξὐμεμια ριδὲ ποὶς ἴζων συρᾳῖσυ- 
σίοις ἤσθμ, στλξεὺ "ϑεμιαευναίῶν; ἀἱ ἄλλαι 

᾿δωξίδες πόλεις, αἱπὸρ καὶ ασθὲς τίω “δ Μ 

λαχεδαμμονίων ζοαυσϑτον ϑὔρχονϑμου τοῦ 

πολέμου ξυμμαχίαν ἐταηϑησὸμ οὐ »ϑι-- 

τοὶ ξιωεπολέμωσθμ γε: ὥοις δὲ λεοντίνοις Β 
αἱ γα λκιδιχαὶ πολάς, χρὴ χαάμαομα. τὴς 

δὲ ἰταλίας ᾿ λοχροὶ μϑῳ συδφιχϑέσίων ἡσὸμ, 

ῥπγῶοι δὲ, χτ' ΩΣ ξυγενὲς, λεογτίνων. ἐς δξίυ. 

ἐς ἀϑίωας πέμεψαντὲς (Ὁ “Ψ' λεοντί- 
γῶν ξύμμανρι, κατα πε παλωαὴ ξυμμια-- 

χίαν, χϑὴ ὅτι ἴωνες ἦσὸμ, πείλουσι Ὅις ἀθη- 

γάϊοες πέμψαι σφίσι γαῦς. «ἰπῦὸ ὙΣΡ: ἿἹ 

δ Μελαγώπου 

Φ ϑερφς τελδυτῶντος αἰγηναῖοι Α 4 Ἐχιγοπιο Βιυΐας αὐξατὶς,, Αἰδος 
πϊοηΐδς νἰρίπτὶ Πλιο5 ἱΠ 8:0 ]ΠἸΔ πὶ 
ἀϊπυήογαητ, ἀαοίδαβ ΤΑςβεῖο Με- 
Ιλπορὶ ὃς Ομαγασαάα Ευρβηεια "- 
οι δυταςαίλμί πάπας σαι] ΘΟ .- 
τίηἷς ΒΟ απ σογόρθαης. Εταητ δι- 
τὸπὶ ϑγγασιαπούμπι (Ὁ οἷα ρτα- 
τοῦ Οληιαγί δ: σατογα ΠΟΥ 465 
οἰτίτατος » " πα: σπν Γἀσοάπτηο- τὴ μλρρῆαρνν 
ΠΙΐς απὸ ςορῦΠὶ ΒΌΠαπΣ (Οςεϊο- οἰοτατεαὶ ἱπδιπῖς 

τάτοπυ σοπετάχογαηζ : ,οοπτίηο- Ρεἰπιὰπι δο! ο, θεὲ 
ταπι νεγὸ; ΟΠ αἰ οἰάϊςα ντθε5, (ὰ- πράτ 5.5 
τηλγϊπάσις. ἘΧ ἸτᾺ]14,]. οοτὶ ϑγγα- εος ἴῃ δεῖῖο δὐϊας- 
οσαλη!5,  Βερτηὶ (γε ροτε σορῃατί) "ότᾶπε, 
Τ:εοπείῖς Ἐπ άοθαης. Μιογαητίτα- 
«ἰις (οοἷ Τιοπτίπογαπη ΑτἤοηΔ5» 
4αΐ το νετυζα ἰοοἰετατονδίαίὰ [ο-΄ 
το5 οἴΐοητ » ρεγαλάοζοπτ {15 νὲ 
Πδιιος ΠῚ τγαϊσεγέπε, ργ οι θ ετῖ 
οηἰπλ {ξ ἃ ϑγγασαίληίς δέ τοῦτα: νὰ 
ἃς πιαίβ. Ετ τγαϊοσοαπς Ατῆς- 
ἠϊομίο5» ΡΟ ἐρεοίςηι πϑοείηταάι- 
Ηἶβ5» 60 τα πηοη σΟΠΠΠο νὰ ποαις 

συ φφικδισίων ἫΝ τε γῆς εἴργϑντο. χαλ. {πο Αιιπιοπειμη. ἐΧροστάγοιασ 
τῆς θωλάοσης. " υὲ ἔπεμψαν ᾧ ἴῃ Ρεϊοροππείαπη , ὃς τεπτάγοης 
γαῖοι, τῆς μϑι οἰκειότητος πὐροφάσῴ, βωυ- ὁ πυηααᾷ ροήεης δίσυϊας τὸς ΠΡῚ 

λονϑροι δὲ μεύτε σῖτον ἐδ τίω πελοπονγ- 

γησὸν εὔγεεϑαι " αὐτέθεν, πεόπειραν. ΤῈ (οοεϊίβ» δε ΠΠ πὶ Βεζοθδης. Εν αἰϊὰς "ἢ 
πειουμδροι ἡ εἰ σφίσι δυωαταὰ εἴκζα ἐ ο τῇ 

σικελία “ράγλατα «ὐσοχείρλα, ϑρέ- 

εϑα!. κϑιταιςαίντες δξζυ ἐς ῥήγιον πῆς ἰτα-- 

λίας, ᾧἢ πόλεμον ἐποιοιωῦτο ἦ κῷ 

(δ τςεγε. Ἰρσίταγ αιπη ἈΒερίαπι 
Ττα]ία: ορρίάννς ἀρρυϊηῆεης, δά ἀϊτὶς 

οχοεῇῖε, 4 Ἡγεπλς ἱποιιητε, πιοσ- ᾿ 
θιι5 ἱτόγα πα σογγίραίς Ατμεπίεη- Ἷ 
ες τ πυπααπι Π|ς αυΐάσεπι ο- 
τλπῖπο αϊοείις» (64 ΑΙ Ζαδηταϊαπε 
ἴάπιοῃ Ἰητεγααίο(ςοῃ5 ; ταῆς νος 

ξυμμαχων' χαὶ τὸ γέρος ἐτελδυτα. 410} τὸ ἱπιπιούδτας ποη ταΐπας {0]1- 

σγ ὑπεγιγνοίδίου χήκθϑος ἡ ἡ γόσος τοδυῦ- 

τερὸν ἐπέπεσε τοῖς ἀθδυαμις 

πούσει μϑὲ οὐδένα, 

σιν , ἔθετο δὲ τις΄ διίϑς 

τε" ἀϑάωυαίοις τε μὴ ἐξῇ 

᾿ἄο Δῆηο: ΡΥὴα8 Δατοπη οτία πη δίς Π- 
᾿ηἷο : δάςο νε πΠ}] ππαρὶς Ατῆς- 
ἡϊεμῆαπι γίγος Δ χοῦς. ΝΝεαιις 

ὄνον πσϑυπέτα- Ὁ δῃΐτη ραποίοχος “παῖιοῦ πλ]Π δας 

κων. πα- 
μων 5. ὃ ἀδρύφερον, οὐκ ἔλδοσον ογιάυ-- 
τοῦ ὁ δὲ πότερον, χα δύο ἔτη. ὡς-: 

δ,τὶ μῶνλον 

τούτου Ὀχίεσε ἶ τοὶ ἐκοίκωσε πἰω δοωύαμειν. 

τετζαχοσίων “ὃ ὁπλητῶν κα τετρακιραλίων 

Οὔκ ἐλδίοσοις͵ ἀπερονογτο “ὃν ω: [τάξεων ἊΣ τειαχϑσίων ἑππαξωμή ᾧ δὲ κλου. ὄχλου 

ἂ᾿ ἩΡΗΝΝ; ΞΡΤΕΝ ἐλ)ροντὸ Ὁ τότε σ᾽ ὴΘ πύλλοι ὶ σφσμοὶ τῆς γῆς, ἔν τε ἰϑίωα, 

δὲ ιλάτίπρεητίς ογάϊπατίοσαπι. 
ΤΑΙ τα πε » υγοσοπτογύμπαιις ἐμ: 5 οὶ ξρήρξς, φαΐ 
ταπι» Ἔχ ΘῈ {ππτ. πᾶπὰ αἰτογὶ εν Λσθεγε ἀεαε,ττος, 
ταῦθα; παπιογας ἱπίτὶ πο Ῥοτοίξ, ξιπείας εφοϊες, 
Ἐχατεγιηῖ ργατογοα ταπὶ τγοπηο- 
τος τοῖγα; ἔγοχπεηῖος,, ὃς Ατπδηΐς 

- ὁ ας 

« τῆρα γς ἔξρχροντο 1 εἶ ὄργρντο οἱ λεον- | ζ΄ Μετὰ ἐ ΔΕ ξυμμάχων ΔῊ λεοντίνων, ᾿Δώαμιν 1 αὐτὶ σοῦ, μυνδὲν εἰ ναι δ το 
Ξνοι, ὥςτε μήτε κατα γζωῶ ;μυήτε Κατὰ 53α.. | καὶ δῇ ἄλλων. 
λαῆαν ἐμπορϑύεεϑι. β΄ Καὶ ἔπεμ.- ἢ δένα χρόνον 7ον' ἡαλιπεῦσα πυρϑοάπαν, 
γαν οἱ ἰϑίωυάοι] συμιμιοιγίαιν δηλονότι. 
γ Αὐτόϑεν} ἥγρωυς διὸ τῆς σικελίας. 

ἰδ... αν 

Ἐν 

ἡ Ἐκλιποῦσα υδ οὐ-- ᾿ του μιᾶλλον ἐκάκωσε πἰεὺ διωύα μων. Η͂ΜᾺ 

λῳ δὲ κεῖται , ὥρτε εἰϑίωυαίοις τε μὴ Ἢ 

ἔκῳσε θ Τοπωντάπασι] πὸ σιώολον,. ,2 Ο- δα μᾶλλον πύτου ἐπίεσε, καὶ ἐκ 

ἕως δακωρὰ ] δώλειψις. αἰαξολή. τίω δεώαμων. μ Ἐκ γί τα, 

δ Τ,ρόπειρᾷν τε) δοκιμασίαν, ε ἘΠῚ κα Παρέμμεινε ̓δὲ τὸ μδῥ ὕξερον 1} ἤγρω, ἐκ ΔΙ σιυτάξεων “Μ᾽ ΝΣ 
σφίσι διιϑατὰ δη] οἰ δαυατὸν ὅν γδρέϑαι κατα τὸ δεύτερον παρέμειγεν εἰς ὁγίαυ-- ᾿ λογότι. 
ἰὐσυχέρίοις αὐτιῖς πιῤ σικελιώτας. πόνο λα Ο,5 μᾶλλον ἐκάκωσε τίω 



ΒΓ ΒΈΕΙΚΙ ΠΕΚ αν. 23) 
ὃς ἴῃ ἜυΡα4» ὃς οι ἴῃ. σατο Α χαὴ ἊΨ τὐνα μην χα ἢ οὖν βοιωποῖς . χρὴ μιαίλιΞ 

Βα οεία, ταηλ νογὸ ἱπ΄ ΟΥοβοπΊο- 
4έλάεςῃι ἢγεπηο» αὶ ἰη,51- 

οἰ α ἐγαπς Ατβοπίοηΐοςας ἈΠεορὶ- 
Ὠἷ» παπὶ τεϊρίητα ἡδαΐθις ᾿πααίο- 
τας ΑΕοΪ (νε νοσδητ) Π]0]45» ἅ- 
ἤϊατε τυῖας αὸ Βοίίθαβ» Δηὰα ρο- 
παγίδι“ ΟΟ]θητ. δατεπχ οα5 1 1ρα- 
ταὶ Οπίἀϊοχαηι ςοϊομὶ: [ςἀ οΧ [15 
νηαπν ἱποοϊσης ΠΟΙ σΡΑΠ ἀ6Π1; 
Ἠοπηΐης Γλράγαδην: δζ Χ μὰς υδηί- 
ἕπητος νἱτὶ ἃ] 5 ὃ ίογαης, Ὠ1άγ-, 

- Ἐχίβίπηαπξ ἀὰ- ΠΑ ΠῚ» ΘΕΓΟΏΘΎ]οΩ ὃς ΗΙοτπ,.“ΟΥο: 
ἀόηταεας ἴῃ Ηίετα ν᾽ υἱοδῆσαι ε- 

ψυϊοαπαπι Θδτὶ- ΧΟΓΟΟΓΟ δγλτίδτη » 4 ἐλ ποίδιι 
Ἰοπὶ ἀττεῖν ἐχογ- σογηΐταῦ ῬΟΓΠΊΘΪταπι Ἰρήοπι» ἴη- 

τεγάϊα ἔππαππι τοάάεζο, δαπῖ δα- 
τότα ἥτα εα ἰηξα]α: διςα!απι νο- 
{5 ἂς Μεϊαπιπι. ἀρίπηι » ἰΟοία: 

' ταῆς ϑγταςοιήδπογα, Ατπεπίεη- 
{ἐ5 δαζοπλ» ναίϊζαϊα Πού τεῦγα». 
ἄσαπν ἀςάότε (ς τοεσαίτεητ, ἈΒε- 
βίαπη ζοάϊογε: Ὠγξπηίααε δέ υΐη- 
τι ΔπΠπ15 ἐχις Ἀπίαξ. Ό.]}} μποά 

4 ϑεαυεῦις, Κε,, ΤἈμογάϊάος εοπίοτρῆς, 4 
Ῥοῖοητς αἰῖδλτα μα να ἃς 
(οοἷἱ» “Ιαπηρτα ̓ π Αττσάμπι ἐχρο: 
ἀϊτίοπιε:», αὦ ΠΙπλιπὶ νίχας νε- 
πείση ἄππὸς Αρίάς Αὐοπίάλτηὶ 

᾿ Μο, [λοοδαπιοιίοταπι τορς: (ἐἀ 
αασσα ογοθτὶ τογγαπιοτις Πογοηῖ, 
Ρηαίαμαηι Αττίσαπι ἱπυδάογοηῦ 
τοτγὸ {ς γεσερέγιητς. ΡΟΣ Βας τεπι: 
Ροζὰ τγοπηοσίθιι5 τοῦτα ΒΡ οσἂπα 
ἀριταμεῖϊσα5» ἀρᾷ Ογοδίδϑ » πηασς 
Δ ἐὰ ἅμα τιιπ εγάξ το] οαπ} 
αἴτα Πιρογρτοῆαπι ρᾶγτομ, αυδητ᾿ 
ἄλυτα ντὶς τεϊϊαριδιίτν ἢ οάπχαας 
ΑἰθῚ ἀείεσαιτ, "δὲ ἀμ τεσατα ἤςος 
Σου τί πὶ 41 οΧχοο ἃ σαγίι ὰρότὰ- 
τὸ ποσαϊόγλῃτ : ὃ 4ο ἃ ΔΏταλ τε] εις 

; ξιόγατ » ἥπῆς πηλίς, οἰζ, δ. Π]Πἰπηά 
ΓΡΗ ἐρος Βαϊς ΑΙ ααἷο εχείεῖς ςίτοα Αταϊδητά 
" : ὕναδα, δρυά ἰιοοζος μας δὰ 

πο. 

7 Ῥοδίάεηι, 

 (Οοἰμηῖ. 

τεπὶ αὶ 112 Ἰη ρᾶγ 
τε ἤιησ Ποπηΐποβ. 

ζεῖς, 

Ῥχγοχίπιᾶ. 

“ Ῥεϊιδεγαῖα, 

1 »έλάε πῆηο, 

ΕἸ Αρ- 

αὶ αἰθὲ -ὐύτιῦς του οὐ 
᾿καυτειχόγτων τῆς δύζοίας εν ὀροξίωις, ’ κὶ ϑα-- 

οἱ λφαοσα ἐπελϑοῦσα, οἰπὸ τῆς τότε οὖσοις γῆς, 

αὶ κυματωϑεῖσοι, ἐπῆλθε τῆς πόλεως μέρος 

τι" τὸ ῤδιὺ, καπεήλυσε, τὸ ο᾽ χὑσυἐνές 

ἡ δύθα παῖε προδιθι 
οὖσαι. 25: χαὶ αὐ ,ϑοϑ'ποες διέφθηρον δ᾽ 

μὰ ἐδούαντο. ἰφϑρίι “π
ε ταὶ μας 

τέωραν" αὐὐαυδρα, μόντερι, με ᾿ «δὶ 
ἀπελιοὶνο 

«φὰ ὧν ὀρχουϑμῷ ἡ τῳ βοιωτίῳ. Και. οἱ »ϑὲ 

᾿ἐκσικελίᾳ οἰϑζου αῆοι τ βηγῖνοι, τῷ αἰσταῖ 

χεβιθνος, τειάχοντα γα σὶ φρατευοισιν κέ. 
(ἃς Αἰολου νήσους καλφυμϑμας ϑεέρϑες γδὸρ 

Δδ αἰυδρίαν ἀδχώνατα ἑωώ " Ἐχιςρατεύφν. 

γέμοντα! δὲ "λιυπϑραζοι αὐτὰς, κριδίων ποι: 

κοὶ ὄγτες. οἰχϑῦ σι δ) ὧν μιὰ “Ἡ γήσων οὐ 

μεγάλη, κϑὶ λήται δὲ λιπαρᾳ ζας ὃ ἄλλας 

᾿᾿ὠκ της: δρίκούϑροι “γεωργοῦσι, διδὺ- 

Β μζωυ,κὶ φρογίολέωυ καὶ ἷς ἡἰρ αὶ. γομίζοισι δὲ 

οἱ ἐχεΐνη αὐ ϑοφποι, ἐν τῇ ἱέρα ὡς ὁ Ηφα;- 

σος. χωλκευᾷ, ὁτί “ζω γνυκζᾳ; Φαίνεται πὺρ 

αὐα διδοῦσαι πολὺ, χαὶ τἰοὼ ἡ μέρον καιπνον:. 

χεῖται δὲ αἰ νῆσοι αὔτω καί τίω ̓  σικελαῦν 

χαὶ Ἱεοσηνίων γάρ: ξύμμαχοι σὴ ἡσὸμ συ- 

ἐπκοισίωγ.' ̓τεμόντες δ᾿ (ᾳ (ᾧ ἀϑίωαῆοι πίω 

γὰῦ, ὡς οὐ “αξοσεχώφοιω, ᾿ἀπεπλόυσὸμ. 

ἐς ὃ ὁ Ῥρδον Χϑ) ̓ὃ χήχον ἐτελόυτα, αὶ πέμ- 

᾿πὔῆον ἔτος ἐτελόστα τῷ" πολέμῳ τῷδε, ὃν 
Ὁ ῥουκυδίδης ξιωέγραψε. {«Τού ἡ ἔλι- 

ιγνουϑμου: ϑέρφες ; πελοποινήσιοι χαὶ ̓ ὦ 

ξύμμαχοι μροιχϑρ τῷ ἰοϑομοδ ἤλϑον, ἢ : 
ἐφ᾿ τί αὐπικὴν ἐσξαιλοιῶπες, ἈΑγιδὸς ποῦ 

Ἀρχιδαίμων ἤχϑυυϑμου, Ἀριχεδου μωονίων [δα.-- 

σιλέως' σϑομωὴ δὲ ἡλϑορϑμων πολλώδν, ἐπε-- 

χξαύποντο παλιν," χαὶ σζ ἐλμετό ἐσζολή- 

γγοὺς Μ σήσμιων 

τω! ᾿ “τω Ἐχὶ χες Ἰοῖς ὀποιώυτίοις: γῆσον. “ἰψηϑυν ηρεται ων νω 
ΐ Ὃς ᾿ ἱ 

ἕως. 

ᾧ « ΡΝ Ὁ  βοιώ." 

τίῳ]δύο » ὀρχορδμοὶ, ὁ μδὺ, ἃ δῤκαδίας, 

ὃν Ὁμηρος καλεῖ πολύμηλον" ὁ ὃ, βοιω 

πίας, ὃν Ομήρος χα λέ ἀϊνύξιδν. -“β᾽ Δὲ 

ἀβυδρίαν 1, Γν ἤχων δηλογότι. Ὑ Ἔπιορα 
τεύην Ἰταῖς νήσοις: δ᾽ Ἃἀγδϑαι ὃ λιπά- 
657 αὔτ᾽ Ὁπαλαϊὸν ἡ λιπάφᾳ μδονγουνὶς 
ἐκαλέτο, ὡς φήδιν ὁ Κα ήρια χος. εἰ Τὸ. 

 μόντες σ᾽ οἱ ̓ ἀϑίωάϊοι ἡ αἰτία “ὃ ὄδηρραι 

οἰ γείας ἡ ϑίωαίων ἃ ἢ λιπαραήων: 
οξ Τίω χω 1 ὠκίνων “ὮΡ νυσιωτῶν δὲ: 

ΤΣ ὡ ΓΕ ̓ λεϊρμλ ει ΕᾺΕ ΠῚ [ δὲς! ο πολύν ἃ γῶῦ, κοὐδαθμι: 
ἐπανῆλθον. θ Καὶ ἐκ ἐὐόετο. ἐσβολὴ] 

ἔφοδος. , Ἡ ϑαάλασα ἐπε ϑοῦσα ἐπ- 
ειὐελϑοῦσο καὶ ϑιάλαοδα μέρος ἀπὸ δ᾽ ποτὲ 
ἔσις γὴὲξ ἐπηλϑὲ, καὶ κατέλαξε. καλῶς δὲ 
ὦπε; ,τῆς πότε σὴς γὺ :ς, ὥς νω γαλάδης 
ἤσὴς δηλονότι, “δ δ Σὲ ὀγφμόν. Ἄλλοι δὲ 
ὅτως, κἡὶ θάλασσα εἰς ἑχυτίυὶ υἱ ἐπαναιχωρή- 

σασα; νὴ ὑπορρέψασα πὸ ἤξ λιμϑβος καὶ ὃ 
γῆς, γεν πὰ κυματώ δε, (τε ἡ μάλικα 
κυμιαλῶται ὅταν εἰς ἑαυ αἰαχωρήσῃ) αὖς 

ρὸς πὶ ἕτερον τὴς γῆς, δα ϑότερον καὶ κα- 

τεῖχε. κ Καὶ τὸ «δὺ, κατέκλυσε. 7 καὶ τὸ 

αϑὺκῶμα (φησὶν κατέκαυσε τόωλ γζιδ; τὸ δὲ 
αἰέβος γῆς γὲς ἐκεῖνο ὑσσενέρησε καὶ σου- 

καϑέοϑη", χἀὶ ταπεινότερον ἔγρετο: 
νχ Ὁσοὶ λολἐδωιύαντο φθῆναι 7 φὡεἕθλα- 
ἐν. μ᾿ Τίω δ} λοκροῖς Ὅς ὁ ὁποιυ-- 
πἰοις] τρᾶς λόκρίδες εἰ εἰσὶν, αὕτη τε κὶ 
ἐποιωυήων. καὶ ἡ “ἌΓ ὄηπζεφυείων ν καὴ 
ἡ διρέζολῶν: ἡ 

γάμι, 

11 



234. 
καὶ τοῦ τε Φρϑυράου ὦ αἰ ϑίευαϊων 

“παρῴ- Α 

ΧΕ, χαὺ δύο νεαΐν " αἰφλκχοσμένων τω ἕτέ- 

ἔφαν κατεαξέεν, ἐΐμετο δὲ ἢ χαὶ ον πεπα-- 

ρὕθῳ “κύμαπος ἐπϑμαχωρυσίς τίς, οὐ εϑρ-- 

τοὶ ἐπεχλυσέ γε ᾿ χαὶ σέσμος ποῦ τείηρες τὶ 

κατέξαλε, χα Ὁ ωρυτὸμάον, χαὺ ἀλλας᾿. 
Ὁ 5... ὰ εὖ Τὺ " ᾿ 

οἰχίας ὀλίγας." «ἡτίον δ[, ἔγωγε τοῦ ποιου- 
ἡ Φ'. ! ἐς Τ᾽ φῸΝ 

του νομίζω, ἢ ἰουρότατος ὁ σήσμος ἐλρε- 

τὸ χατὰ τούτο οὀἰποςελλάν τε τέο ϑοίλασ- 

σὸὼμ, ἦ χαὶ ἐξαπίνης πάλιν Ἐχτασωϑρζωύ, 

βιαιόπερον τίω ᾿βχίκλουσιν ποιᾷν. αἰδϑυ δὲ 

σφσχιοι οὐκ αἴ μοι δὸχεῖ (Ὁ τοιοῦη» ξυμ.-: 

ἔκῶαι “δνέοϑαι. “4 Τού “γ᾽ αὐτο )ε- 
69ις ἐκολέμοιω "δὲ χαὶ ἄλλοι," ὡς ἐχᾳ-- 

φοις ξειυέξαννεν, εἶν τῇ σικε λίᾳ, Καὶ ἀδοὶ . 

σικελιώται ἐπ᾽ δλήλοις φρατεύοντες, χαὴ 
(Ὁ ἀϑιωάμι ξιω τὸς σφετέφϑις ξυμ--. 
μιῴχαις" ὧ δὲ λόγου μάλιςᾳ ἀξια ἢ μὲ--: 

ταὶ “ἦν ἀϑίωαίων (Ὁ ξύμμαχοι ἔωραᾳ-. 

ζαν, ἢ ασϑὲς “ἐς ἀϑίαιους (Ὁ αἰτιπολέ- 
μίοι, τούτων μιψηαϑη σομζφ. Χαροιάδου γὸ 
ἦδυ τοί αἰϑίωαιων φρατηγ»δ πεϑνηκότος. 

«ἰ ασὲ συρφικοισίων πολέμῳ, Λάχης ἅπα-, 

σὴρ ἔχων δ γεαῖν πζωὼ Φρχζω »ἐςράτευ- 

σε μετὰ ““" ξυμμαίχων Ὀχὶ μωυλαῤ ΤΣ. 

τῶν μεοσηνίων. ἔτυχον δὲ δύο Φυλαὶ ἐγ: 

ταῖς μωλαῖς “ἿΜ μεοσηνΐῳν. φιρφυρφσευ, 
χαὶ τίνα. χϑὴ οἰὐγέδραν πεποιηνϑμοι" τοῖς Ἔστο. 
Δ νεὼν, (ὦ δὲ ἀϑίωο)οι, καὶ εἱ ξύμμα.-. 

οὶ, Ἰριᾷ τε ὧν τῆς ονέδρας τζέποισι., χοὴ 
21,9. φϑείρρυσι πολλοιφ" χρὴ τῳΐ ἐρυμα.-- 
τὶ "παδεσξαλοντες, ζογκασλὴμ ὁμολο-- 
γία, τίωὐ πε αἰχρόπολιν πούβαδοιμῶαι", χαὴ 
Τὶ μεοσήνζωυ. ξυςρατεῦσοι. καὶ μετὰ τού-- 

“», ἐπελθόντων (Ὁ) μεοσήνιοι “ἦΨ' πε ὠϑη-- 
γάϊων χοὴ Μ ξυμμάχων, πσδϑσεχωρητ 

σὸμ καὶ ἀδεὶ, ὁμιήρεις πε: δόντες, καὶ ταὶ 
ἄλλα πιςαὰὶ κοροιοόνϑροι. « Τοῦ δὴ 

εἰντοῖ ϑέρρις (Ὁ ἀϑίωαῖοι τριάκοντα μδὲ ναῦς ἔφειλαν αἰξὲ πελοποννησον, 

ΤῊ ΟΥ δὶ ἩΙ 50. 

χυκ ᾿Ατπεπίοιῆιαι ολίτο! Παπν ̓ οΧ 
Ραγῖς {πὐγαῖς» ἃς ἀπαταηι, πδαϊιπὶ 
χυς {θάιιθας ογαπς αἰτογαπι ἀϊΈ- 
ἔγορίς. [ἡ Ῥεραγοῖμο. φιοααο Γὸς 
Πλρηατίο χυσιάλῃι » οἰτγα ταμηοῇ 
Δἰαιποπε ΠῚ » οοπτίρίι. Ἐπ τοῦγαν 
πιοῖι5 πο! Δ πλσὶ ἀἰγαΐτ.» ατὸ 
4ς ΡΥγτΑΠοΙΠῚ » δ. Δ] λας αἰΐψιος 
ἀοιηος. Οὐἷπς τεὶ πῆς σαυίλπι 
ΤΟΥ αυὸά τουγσπιοτῖιβ» απ Ῥᾶγίς 
γε βεπιεμειπηις οχαας » 1ΠΠππς 
ἜΧΡΟΪ τ πλαγο: ὃς ΄απην γατας. 11- 
14 νἱοϊοητίας γορεητς σοιγαχὶο 
ξεοῖς αασίοη μι. δίης τοσγαπιοῖα 
δὐτοπὶ ποῖ νὑάοτιγ τὶ σοπτίη- 
βοῦς νὸ Βος ἢλτι. 4 Ελάειη αἰΐαδις 
Αἰδ φαοήμε 1. 5101}. νὲ υῖδα: 
ας, ςοπεῖρίτ» ΒΕ Πρεγαπογαητ: δὲ 
ἰρῇ δι πομπίος. ἰπτοῦ {6 » ΠῚ [115 
ΔΥΠτᾶ ἰβογοητο » δὲ Αἰπομίεῃίς5» 
(οοἰϊς ἱπηξεῖβ. μα δθτετα ἤηδ- 
Χιπχὲ ἀΐρῃα πποπγοζαῖα δατ [Ὁ οἱὲ 
οαπὶ Αἰμεπιεπῆθι5.», ας Βοίξες 
χάιιογπις. Αἰπεηϊεηίες φοεγαπο, 

ΓΟ Ββοσγιηγ μβαδεῦο παεπτίοπεμμ. Ετε- 
᾿ ἢ ΟδΒαταδάλ Αἰπεηϊεηῆαπι, 
ἄαπςε οςείίο ἃ δγτγαςιίδηϊς ἱπ δ] - 
Ιο, 1δομοβ.» Ῥεῆος 4πεπι {πππηᾷ 
Ροτεῖϊας ῃαυίαπι εγᾶς » απ {ο- 
οἰϊς ρχοΐεϑιις εἰ Μγίας Μοῖϊο- 
Ηἰοσι πὶ; ὙΡ1 ἐγαης ργαῆάϊο ἀιια 
δ ροβοῦτες. ΠΠογυμ : αὐκ αασπι 4 Τεῖρυς, 
ἰηΠάϊας αυλίάαμπι οἰ] Πατιῖς τετοητ 
ἀιομτν αδ Ατμεπίεηῆθιιβ ἂς ἰο- 
εἰϊς ἴῃ ἄιρᾶπι νεγῇ;, πησΐτος ὃ {π|5 
δηγογαης. Ἐπ δάπιχοτίς δά πιιηΐτ 
τίοποπι ΠΟΡ 5» ραϑίοησηι ἔα ες 
ςοασϑιϊ ὰπτν ντ δὲ αύσεπι ἀεάε- 
τοηῦ, 8. αἀμμεχίις Μεῆαπαμι νπὰ 
τα  Πἰταύοπς, Ἐχ τηοχ ἢ Μαπιογιί- ὁ Μεληϊ!, 

πὶ » ργοργεάιομεῖίδυβ. Αἰμεηϊεηῇ- 
θυ (οοἴίαας » ἀοά!κίομεπι δὲ ἱρῇ 
ξεσούιπεν ἀκτὶς ΟὈΠάθιι5, “ δὲ 4185- ς Ἐετεϊίφαῖς ἤδεξ 
οὐηαας δά Β ἀεὶ τμτοίλτη ρεστίπομς ΡΝ Ρτϑ- 
φεαίετις. ΦΕλάοπι αἴζαῖς Ατς- 
Πἰοη (65 τριητα, αυϊάοπι οἰγοαπι 

“ Ρεϊοροπιδίαπι πδιιες ἀϊπογπηῖ, 

᾿ 

»" δ αδυννῦν, ἀνζ,. 

᾿ 

« Παρξϊλε] μέρος παρέκοψιν, ' Ανφ4λ- 

κυσρμέγων σὴ) τῆς ξν οδὰς ἐσῶν, γ Καὶ 
ἐν πεπαρήβθῳ ) ἡ πεπαάρ»ϑος» γῇσος ὅς) μία. 
δὰ κυκλάδων. δ' Κύματόςἐπαναχώ-: 
ρησίς τις Ἵ αὐτὶ “δ, ἐλῥετυκύματς ἐξόρ- 
μμησίς τις δ) τίω) γίῶ. «Αἴηον σί ἔ- 
“07. Τὰ πολόσου γομίζω Ἶ πὸ γόημῳ,» ἴον ὑτόν 
ὅθι, γομέζω,τίω γζωῶ σφουδῥίῳ,, τῆι κινήσῃ 

Ω ΝΟΣ. κἰμυρμ οι ϑείλασ-- 
στ ἀὐατρᾳπεῖστῳ, χαὶ μαιταϊαῦτα κυμα- 
τωϑεῖσεν ἢ μετὰ μιαίζογος ἐπελθοῦσαν ὁρ- 
μῆς, πλίον τὶ μέρος δηνκλύσαι τὴς γῆς» ἃ 

οὐκ ἐκεῖνο μόνον ὅῆρ εἶχα Ὧωροτιρον. ᾿ 
ζ Καὶ υξαπίνης σώλιν] ᾧ τὸν σεσμιὸν νο 
μίζω(φησὶ)τίω ϑυέλαοσαν αἰφν!διογ ὅι--. 
ασώρϑμον, τ ὅηὶ )ώτερα κιγήσᾳ βῥταιοτέ-- 

᾿ 
εαν Ἔ ὅγίκλυσιν ποιξν. ἡ Ὡς ἑκάσις 
ξωρέξαινεν } ὡς ἑκαΐτοις τισὶν αἰτία “πὸ 

φασιίζᾳν χαὶ πολεμεῖν ἐγίγνεπι, 
5 ̓ τοῖς υπὸ Διβνεών} ΤῊ ἀἰϑίωαϊων. ᾿ 

, Καὶ τῷ ἐρύμαπ} τῶ φρουρίῳ. ὦ 
κ᾿ Προσβαλόντις ] σφοδρῶς ἐπελϑόγ, 
Τες. 1.2. ὃ ) δ ᾽ 

ἈΟΕΎΨΨΟΥΤΩΝ 



τιν." 

ΩΣ 

ΠΙΊΒΕΚΝ.-τΤ 
ἀυΐίδις ρύαοζαης οποίος Α 
ΑἸοΝΒοηἰς ὃς Ῥτοοῖος ΤΒοοάο-- 
τ βίων: Μεχαρίητα νετὸ ἰῃ. Με- 
ἰαπα» οἰμπὶ ἀποῦτις. τ Π]ΠΠθιις οΓ- 
ὩχδιΟΥ ΠΏ) » αυΐδιις ργαογαῖ ἸΝΊοἰας 
ΝΥ εγατὶ Μίλμσ. Μ εἰ ος ἐπὶ πηρασπι 
εἴϊεπε ἰμ(]ληὶ » χα] ἀἰόο δυάϊοη- 
το5 οἵϊε πο] !οπτ, δι Π}1ΠΠτῖα: (Ο οἰ οτα- 
τοῖι αηπογοποίιδίρσογς νο]οθαης. 
ΨΌΙ; ναίξατο ἃρτοὸ » αἰ ιϊο πηαρὶς 
Δ} δά ραοςεη πηι ἀείςεμάμητ, 
Ατβεοηίοηίος ἰη Οὐόροῃ; 4υοά εἴς 
οὐορίοης » τγα!οππς. Ουάμηασις 
Ῥεῖ ποέζεμι "φιυϊει οι, ργοζίηιις 
δυγηατὶ ὁ ἡδαΐθιις ἰτοτς ροάοτι ἴῃ 
Ἴλπαρύδηι Βαοκία ἱτε ρεύριῃς: ὃς 
ΕΧ Ατμεηΐς σαμόλαβ ρορα]ι5» ἀμς!- 
Βις, Ηἰρροῃίςο (δ]] κα,» ὃς Ἐσγγπιε- 
ἄοπτε Τ Πα] βἰονάατο ἤρηο; εο- 
ἄετ ἰοςὶ Ρεῦ τεύγαπλ οσσαγγα:ῖ, 

“ Ἀρραϊῆςης, Β 

ὁ Ῥοδείίᾳιις «α- ὑροπιπχιηἰ ας οαζετις ἢμης ἀξ 

Ι 
Ι 
᾿ 

ἢτισ»εο ἀϊς ἀρ υά Ταπαρταπι ρο. “ΟΠΙΠΊΟΓΑΙΙ ἴῃ Ἰδπαρτα, ροραυΐλ- 
Ρυϊεδάπευν, δὶ πο ΠΟΏ ΘΠ ἔδςεγαητ, Ας Ροεγιάϊς (ὰ- 
ἔἴεπὰ {ΠΠς «ρετῆς, ρογατίς ργα ΠΟ (αἱ ργορτοΠΠ ἱπυᾶ- 

τὰ {εγαπτ  ἀπαργα 5,8. ΔΙ αοῖ 411 81 
ΧΗ ο νεπούδης ΤΠ ΡΔη 15, ἀοιγαθις Ὃ 

᾿ΑΥ ΠΛ 5» δι Γορῇσο ροῆτο Δρίογιητ, 
Εἰ δά νεθοπιν, {Π1| δά παιιοβ. (πὶ 
ααυΐδι5 παιήις ργοξοδδας ἸΝΝΙοἰΔ5, 
νδὲ Ἰοογἀϊς ογάπι πηατϊτἰ πα τα 
Ῥορυΐίατιις οι ἀοηλαμη το άπτ, Ροῦ 
1άεπη τεριις 1 Δοεάαπηομί Ηο- 
ταςΐοαπν ἴῃ Τ τας Πα σο]οη Δ ΠῚ 
Ροίπογαηῦδας ἀς σαπία: ΜοΙοηίες 
ἰλτχος νηϊμογῇ ραῖτος ἀἰ πη ραπη- 

ς Ηϊετεηΐε,Ἠ τγν» Ραγαϊος, “Ηϊογες,; ὃς ΤΎδο᾿ὶ- 
- ῃΐοβ, Εχ δίς. Τ ταμίη! , αι 

ἃ0 ΟΕιαῖς Βη τί πηῖς θ εἶ] νε- 
Χαχεητατ» Βαδιεγαης ἴα δηΐπιο Ὁ 

᾿ ἃ κι γὼ ἐγ Αἰβερίφηίος. δἰοίίςο- 
: {4 Π]οτιπι ἀΙβΠ, Βάεὶ , 1.4- 

αῦ , ἀῤριροὰ μλϊτίππς ΤΉηιο- 
ΒιΠῚ ΡΙῸ ἰοραῖο : (μΠῈ 4υο δά ἰ- 
ἀοτα τοραη πηι Ρειγεχογπης θο- 
Τὸ5 » 4 εἰξ 1λοεάαηχοπίογαπα 
ΤΑΟΙΓΟΡΟΪ 5 » δ ἱρῇ «Ὁ ΟΕιαὶς 
ψοχαῖί. Βος απππη. δυάϊῇεοης 
1λοεφατηοηῖ » ςοροζς σοηΠ] απ 
“φοϊττοη ἀπ ςσοἱοηΐα» τὰ δά Τύλ-: 

εἸϊηΐος5. Τοτείαας ρῥγοτερεηάοϑ8; 
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(ὦ ἦ ἐᾳρατύγή Δημοοϑένης τε ὃ Αλκχιοϑέ- 
γοῖς., χαὶ Περκγῆς ὁ ἢ Θεοδωρου) ἑξήκοντα 

δὲ ἐς μῆλον ̓ χα διοαλίοις ὁπλίζας. ἐν" 
τήγή δὲ «ὐτεῖς ΝΗΙιχίας ὁ Νικηρατου. τοις 
» κκηλίοις ὄγτας γησιώταις, "χοὴ Οὐκ ἐθά- 

λονζᾷε αὐπαχουῷ, “σζεῖὲ ἐς Ὁ αὐτῶν ξυμ 

ἐμαλᾳχὶ ἰέναι, ἐξούλοντο ασξσειγα γέοϑαι, 

ὡς δὲ ἀΐοις διηουμϑίης τῆς γῆς οὐ πποϑσε- 
ως »Ὄζωντες ἐκ τῆς μήλου, ἀὐὶ υϑὲ 
ἐπλϑυσὸμ ἐξ ώρωπὸν τῆς πέφοιν γῆς, “ἰπῦῦ 
γυκζᾳ δὲ ἢ λὗτες, δθὺς ἐποράνοντο (Ὁ ὁ- 
σλιται ὀἰσπὸ ΤΜ νεῶν πεζῇ ὁ ἐς ταναγγφαν 
πῆς βοιωτίας. Φ σγ ὧν τὴς πόλεως πὸμ- 
δημεὶ εἰϑίωναϊ)οι, 1γταονίκου τε τού Καλλίου 

φρατησριεῶτος,, χαὴ Εὐρυμέδοντος τοι Θου-- 

κλέοις, ᾿ Ὡσὸ σημείου ἐς δ αὐλὸ χατὰ γάῶ 
αἰπήντων. χαὶ «ρατοπεδοζ σείυϑμοι, ζω- 
πίω τίου ἡμέραν ο τῇ ταγαΐγρα, ἐδίηοιευ, 

χαὶ φὐγυλίσμπᾳ, χαὶ τῇ ὑςεραία,, μαΐχη 

χρατήσδρ τες γος ἐπεξελλνίας ΤῈ τα- 
γαζραίων, χφὴ ϑηξα ων τίνας ; χαδεσζεξοηϑη- 

κότας, χαὶ ὁπλα, λαθόντες, αὶ ξοπεῖῶον ςἡή-Ξ 

σόρτες »αὐεχωρησὸμ Ὁ κ«ϑιρ, ἐς πρωὶ πέ- 
Ἀν, δὲ ὕλῃ ἐναῦς καὶ αὐδαπλιόύκωι 
ὁ Νικίας ταῖς ἐξηκοτα ναυσὶ, τῆς λοχρί- 
δὸς τὰ δχιϑα λάσσια, δ ἀτηίῥᾳ » χαὶ αὐεγώρη- 
σεν ἐπ οἴκου. . «ἰπῦο δὲ τὸν χξϑο ποτὸν 

Λακεδαιμόνιοι ἡφοίκλφαν τίου οὐ" ἄφαρ. 

γίαις εἰποικίαν κἈιϑίσαντο, δἰπὺ ποιαξ δὲ γγώ- 
ἐμ μηλιᾷς (Οξύμποντες, εἰσὶ »ϑὲ τρία 
μέρη, τἴθάλιο, ἱερῆσ, πζα χίγιοὶ φυτῶν δὲ 
ὼ τραχύιοι τόλμῳ ἐφλευροδίοι ἕστο 
ιοἰτα! ων ὁμόρων. ὄντων, τοαοε φτοῦ μελλαίς 

; φὐρτε ̓ἀϑίωαιοις, ̓ αγξραϑεῖναι σφε «ἐς 

τοις, δείσόμτες δὲ' μὴ! οὐ σφίσι αιφοὶ ὥσι, 
“πέρυποισιν ἐς λακεδοίίμωναι, ἐλόνϑμοι οῤε- 
σοθυτίωῦ Τισῳρμϑμον. ξιουειωρεσξθύοντο δὲ 
ὐὐζις χαὶ δωρλᾷς, κἡὶ μητρόπολις “δι λᾶκε- 
δου μονίων, μ᾽ αὐ δ δεόνϑμοι, οὐ παῦὲ γὰ ἫῬ' 
οἰταίων χαὶ ἰύζο! πολέμῳ ἐφθείροντο. οἰκού- 

τ δῆρτερ δὲῷ Λακεδαμμόνιοι, γνωρίζω εἷς 
: χν Ὁ υὑποικίαν φασέμπε, τοῖς τε τεσαχοίοις βιβομμοιη χ) τοῖς δωφλδῦσι ῤθθρίι 

« Καὶ οὐκ ἐθέλοντες ἡμμμί έν 7 πῖς 1 δ Σαόντες ὠνρυμδνίαντερ, ε οἱ λ ἐκ ΕἸ ΡᾺ οἱ λυγρὰ θ κϑρούν ἀεὶ: 
ϑίωαίοις δηλονότι,. β Οὐδὲ ἐς τὸ ἡ “ἃ πόλεως αἰϑηναίων δολογότι- ζ Απὸ ϑεῖνᾳ!} Ὁ" τέροθήκεν δαῦναιναϑξᾳδοῦναι. 

᾿ αὐὔ' ξυμμαχικὸν ἰέναι] ἤϊών,ξυμιμαχεῖν. ) σημκεἰκ ϑσὺ σωυϑήματος. σημεῖα, αὐατεί- ὥςτε συμιμιείχοις ἴδ. , Μὴ οὐ σφίσ πι- 
Ὑ Ως ὃ αὐδῖς 1 αὐτοῖς Οἷς ἀϑίωαίοις. 1 ναντες ἀλλήλοις. η Οὐ δ, ὅ7): ταῤ ναῦς} ᾿ οἱ ὶ ὠφυν] οὐ αἰϑίκυαἶοι δηλονότι, 

͵ 

Ι 
β 

Ὑ ΣῊ, 

- Ἔ 
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π4 “χὰ ἄμα πὸ “παεὸς αἰϑίευαϊοις πολέμου Ἀ΄ ται αυΐα δὰ δ. Π ταπτ Ατβοηϊοῆ- 

καλαῖς αὐτοῖς ἐδοχεὶ ἢ πόλις καϑιςα ἀζ. 

ΞὯὌΣΙ πε "ὃ τῇ ϑϑξοίᾳ γαῦ τίχϑν το οφισκϑυα- 

εϑέωδαι αἴ," ὡς τ᾽ ὧκχ βραχέος τίω δζαάξα:- 

σιν γέγνεα ἵ,, τῆς τε Ἐχὶ ϑραχης αϑρόδοὺ 

“ϑνσίμως ἕξᾷν. τό,τε ξύμποω, ὥρμιζωυτο δ 

χωξλον κτίξζ ἀν. αὐ ὅτον νϑὲ ὀζίυ ον δέλφοις 

τὸν θεὸν ἐγίήροντο" χελθϑοντος ἢ, ἐξέπεμψαν 

ποὺς οἰχήτοροις αὐτῶν τε χαὶ δὲν αὐπεοίκων' 

ὁ ΤΨ ἀλλὼν ἤδνων Ὁ βουλόνϑμον ἐχέλδυον 

ἕπεα Ὁ, πλέω ἰωνων͵ χαὶ εἰχαηών, χαὶ ἔφ!ν ὧν 

ἄχλων ἐθγαΐ,οἰχιςαὶ ἢ, τος λακχεδοιμονίων 

τήνδε, λέω ὰ ἈΛνΩΝ ονθλνλιάμεα». 
γῶν. καταςάντες δ“ ἐτείχισδρ τίω πόλιν 

ἐν χαινῆε,  νεῶ ῥδούχλι4α καλᾷξιω, ὠπέ- 

λρυσὰ ϑερμοπυλον ξα δ᾽ οὲς ἱμάλιςα τεσ- 

σαροίκοντα, τὴς ὃ 9 λάοσης, εἴκοσι. γεωδλαὶ 

τε γϑρεσκθυαζοντο, ὁ καὶ ἤρξαντο δερμό- 

“πύλας, χοίΐ αὐτὸ Ὁ ςενὸν, δ πὼς δὐφυλφκτα 

εὐὐξις εἴν. οἱἢ ἀἰϑέωυ οι, ὃ πόλεως ζφωπης 

Φιρυοικίζορϑῥης, τοσσξῦτον ἔδησδρ τε, " χαὶ Ὁ 
τὐϑομισὸμ ἔχι τῇ δϑξοία. μἅάλιςα. καϑίξα- 

ΔΆ, ὅτι βεδαχύς ὅξην ὁ! φπλους “σοὸς ὃ 

χήναιον πῆς δὐξοίας. ἔστειτα νϑρτοι «ρα δὸ- 

ξω ὠϊοϊς ὠπέξη, εἰ γδ ἐξῥεν ὠπ᾽ αὐτῆς 
δεινὸν Θυϊοϊεγ.αἤτίον ὃ ζῶ" οἵ τε ϑεοσωλοὶ ἐν 
δεωάμει ὄντες "δ ζιύτη χωδίων, " χαὶ ὧν 

Ἰχὶ τῇ γὴ ὠκπίζετο, φοξουνϑροι μυὴ σφίσι, 

αἰεγοίλη ἰού" ἡ ροικῶσιν, ἐφ έρον, αὶ δχρω- 
“πόρτὸς ἐπολέμοιω αἰβρώποις “γεοκατα ςαί- 

ἤδας οὔτηο ἀὲ ΠῚ ντῦς ἤτα ἔοτς νί- 
ἀοβαταν. "Ουΐρρο δά ἱπηγαομάλ α εἰν δινίρείς 
τόττα Εἰδὰ παιοϑ οχίραιμη ταῖς κΣ ΕΣ ἐρρῳ Ῥαῦ 
ἐχϊὰ εἴτο, ὃ. η Ἴ ὐδοἰά οαητοβ ΟΡΡΟΥ ἔνε Βτευὶς τγαίο- 
ταπᾶ ἀϊποιτίου]α Βαθίτατος, ἔῖταα; 305 εἴδε» δὲ αἀ 

Ρ Σ τγαπῇτῦ ἰη Τῆτα- 
Ὁπιηΐ ορε δά ςοπμἀεμ δ ορρί ἀμ οἰλαι ὀρροτειμα 
ἱποπηγδῦτ, σοίπϊτο ρυϊπιὰπι ἀρὰ ἃ ἔοτε νίἀορατατ. 
Ῥεῖρμος ἀθο. Θυο Δῃηιιοητο 010 νὐξια υτον μὰ τα ἷς 
Π05 Πηογᾶτν ταση [πογ» τα ΟἰΓΟὰ ρἰ ἀἰτπεοῆξεγαι ςα- 
Ροραϊογᾶ : φαίη ετίαπι αἰϊογᾶ Ογα- Ριάϊτας, 
σούιηι νοΪαπτατ ααοήσας (τα 
᾿Ποχπορύστοῦ ἰομο5 ὃς Ασομ αο5» 
ἃς αἰϊαίιοῦ αἰ ἰδ5 σεητοβ. ΤΎΟΒ ἀατε ΠῚ 
ἜΧῚΤ ἀσοράσἡλοηΐς ροημελάᾳ οο]ο- 
τἰϑ ἀπςο5 ἐπογαηῦ [ιεοην ΑἸς 485» 
Τλαπιαροη ΗΠ» ΟΟ] τὶς ΠΟ] ΟΠ β»νΥ5 
δὲ εχ ἴπτορτο γα οπριητ» 40 
τυ ς Ἠεγδοϊοα που πατατ, τδέϊα 
ἔετς ἀπδάγαρίητα Πλάίογῦνἃ ΤΠεῖ- 
ΤΊΟΡΥ 5, ἀϊπυ! 410» ἃ πγατὶ ἀπξαῃς, ἡ 
ΝΔυλ]Πὰ σποχας ρεβραχαπογῦτ, δὲ 
ταρείαηε ἔλοοις “Ἰαχία ΤΒοζηο- ἐΑρμά Τετπιο- 

: ΐ ς΄ Ργ]ἱαρ, ἀ ἱρίας ἀπ-- 
ΡΥ ἸΔΣ ἀταμις ρίας ἀμ ρα Ἐἰαβ,)ἀ ταζο- μὰ ἢ, γε ἐα ξιοὶϊὰ 
ἰχπ γογὰ (παύτ Ηδς ναῦς ἐπ {Π{π|1- ταογεηταν, θεέ ον 
τὰν Αἰβοηίομίδδὰ ρυϊῃοἰρίο τἰπτοῦο ἤοάνομι. ζδθοαν 
ςαρεζαηζ γας βύτατγο άπογ{ι5 Εἰ|- φοπάεκοταν θείς 
βααπι ρυχοιραὲ |4 σοη ἀϊτᾷ εἴο, “οαὐδώ φαάνχηε εο 
φαδά δγουῖίς ἸΠΠης οἴει τά Οαπεῦ ΡΠ εοπανες 
Ἑυδοα τγαϊοῶτιι5. δά εἰβ Ροϊοᾶ 
Ῥίατεῦ ορίπἰοήοπι δος ἀϊτιῖα αἱ": 
ἘΠ τπάς ςα]απἰτατίβ ετοηΐτ:1465 90 
δαης οαυίατη, αυὸά ὃὲ ΤΉ ςΠΛ]], 4 
401 τούατη ρους δαμτι» ὃ. ἢ χαοτᾷ 
1 (010 ντὸς σοῃάϊτα ογαῖν ν οὐ ἢ Ὲ ΝΜ 
Ῥίαροζοητζεβ ἀοςο]ας πα ογεηῦ ἰπ- ἘΝ 
ἐοίδταπε, αὔπάπέσις Ὁ. ]]ο ποιιο5 
ὈοΪοπος ἰαςεπιοζαης» ἀοπὸς δά ; 

ς Ῥοϊᾳυαπι ας, 
γοποζε. 

τοῖς, ἕως ἐϊξεῥυχωσὸμ,))μόνδμους τοασε9-- Τὴ Ῥαιοὶ Πῖπιος γοάίρογεητ: χυᾶ μ΄ 

τον ᾧ που πολλοῖς. πῶς Ὑ Ὁ τις, λάκεδα)- 

μογίων οἰκιζόντων,ϑευρσαλέως ἠφ, βέβαιον 
νομίζων Τὶ πολιν μϑτοι ἥκιςα οἱ ἔυρχον- 
πες αὐτῶν ἢ λαφκχεδαι μονίων οἱ ἀφικγείνϑροι 

πὸ ὠράγιλατά τε ἐφθάρον,ὶ ἐς ὀλιγόρθρω-- 

“πίαν χατέφηφ,, ἐκφοξησθμιτες τοις πολλθς, 
χαλεπῶς τεὺὴ ἔσιν ἃ ἰ καλαῖς ἐϊξηΐφωϑροι. 

ὥςτε ῥᾶῶον ἤδη αὐγ᾽οἱ ωρόσοιχϑι ἐπεκρώτθν. 

μω: 

{ξητ ἰπίτίο ροσγηγ] » ντροῖς δ 4α- 
ὅτεγ νηοφιυοαας ἡ πὰς οὔτο, τα 
ΔθΗ: αταγα οἰ! ατονσυ ας δατῃο- ἐ 
τ651 Δοο δα ὩγοΠ εἴης. Ταἰπετῆ 
ΤἸιλοεάαηησηι ρεμοῖρος {ΠΠπας ττὰ- 
οἰ τες » ψΈΠ Πρ τηαχίπιὲ ὃς [ατά τα 
:Δεγαχείμητς, ὃς Πομγηε5 ἃ ρατ- 
"εἰταῖο πὴ χεάδερέγαηξ » τὰπι ἀεζεύ- 
τε 40 Ρ] υτπιοβ»ἔτι ποι ΠᾺ}}|ς ἰὴ 
τους αἰρεζὸ ἱτηρογαηάο, Εχ αὁ 
ἔλολ ας. Πππἰτίηγὶ ἐος {πρεσγαποσιητ. 

δ δον οὐ. 

ὡϑοἐοὐδδοενονένουι. τανδν χων. 

. τὸ 4 εις ἣν ὌΝ ᾿ 

« Καὶ ΩΣ δ ωοὸς ἀϑηγαΐοῖς πολέμου 

χαὶ ἅμα διρῦ δ, “ποὺς αϑίωαΐοις πόλέμον,, 

β Ἑπίτε γὸ ἡ ὠζοίᾳ 1 ΚΤ τῆς ἀζοίας. 
Ύ ὥετ᾿ ὡς βεαχίος Ἰτουτές!» ῥαδίως 
δάξασιν ἴδ, ςενῆς ὅσης τὴς ἐν μέρῳ ϑα- 
λάσης.. δ Ἐτείργισαν τίδδ “πολὶν ὡκ 
χα νῆς 1 δηλονότι κρηπῖδος. ε Μιἄλιςι} 
αὐτὶ τῇ χτ' ἀκρίξοαν. ζ Καὶ ἡἥρξαντ 

κ' ϑερμοπύλας} ἠρξαντι(φησὶ) κα τ᾿ αὐτὸ 

τὸ φέγὸν, ὅσως ὠφύλακίᾳ αὐτοῖς ἡγῥηται. 

πὸ γὸ ἐν ςενᾳῖ ὃν τόπῳ ἀσφαλές δδ:. ἡ Καὶ 
ὀγόμωστιν δὶ τῇ ἀζοίᾳ 1 κτ' τῆς ἀ ζοίας͵ 
9. Καὶ ὧν 52) τῇ γὴ ὀκτίζετο] κώλυμα ἐ- 

κεῖνοι ἧσαν Τῇ αὐξνϑῆναι τίω πόλιν. 

, Παροικῶσιν} ἐγ[τόνων ὦσι. κ᾿ Νεο- 
καϊαφούτοις 1 γεωςὶ οκήσασιν. λ᾽ Ἐξε- 

πρύχωσον ἢ ἐδάμασαν. με Τενορϑύοις Ὁ. 
χαϑῶτον } ἤρα Τ᾽ Ἐ πσϑώτίω οἴησιν. 
ν Οὐαϑῥτοι ἥκεςον} ἐχ ἥοσον ὶ οἱ δρχογ- 
τες οἱ πεμιπόμϑμοι ἐκεϊ ὑχοὺ λακεδα μον ῶν᾽ 
ὀξεπρύχωσαν Ὁ πέλιν, καὶ κώλυμα κι 

τὸ ὸ αὐξηϑίιῦαι αὐτίω εἰς ἔνια «ροί--ὖ 

γματα,, ὁχαλῶς δ)οικοιῦτες. ξ΄ Οἱ, 

«ρφύσοικο!] οἱ ϑεοπολοὶ, χαὶ οἰτοῆοι. Ὁ 6 ὦ 

αὐδῶ 



ὩΣ 
“: 

“ (ἰχουίδης. 

δ 14 ἐ 1πῖτὰ τῦι- 
Σο5 ἔυο5 ἔξ σουτί- 
πορᾶς, Εχ ορρίάο 

ΓΕΈΒΕΚ ΤΕ ΑΚ ΤΙνΒ 
4Ελάεπι αἴϊατς δὲ εοάοπι τοπηροτο Α 4 Το α΄ δέρφες, χαὴ αὐδὲ () αὐτὸν. 
400 ἀρι4 Μεϊαπι Ατμεηοηίοο τε- 
πεδδρταγβ τρίητα οοσαπιἀζ δῖος 
ια Βοϊοροπποίατῃ " Ἰυἱγαῦαητ, 
Ρεπιὰπι αρυα ἘΠοπηοπιῃ 1 οασα- 
ἀϊα ἰῃ ἢ ά!ἰς Ροἤεῖς χυοίάᾷ οχ ρτα- 
Πάϊαττἰς ἱπτογσορογύτ ἀεί ἐς ἀτηρ 
οτε οὔ οἰαὔε 1 οὐολάξ ρετμεγάτ,οο- 
τϊτάτίδιις οὔ δεῖς ρορυϊατίτος Αὐατ- 
πδηϊθυφργατοῦ ΟΕ ηἰδάδς, Ζδογη- 
το δ Οςρ ΒΑ] μῆριι5,ας ΟοΥ- 
ογτεηΠᾶ φυΐπάἀεοίπν πδυΐδιι5. Ὁ τᾶ 
ταῆτα πο] πγαπὰ ορρυςῆϊ  οπσα- 
ἀϊι, φιῦ ἱρίογᾶ ἀροτ τᾶ ἐχιγὴ ψυὰπη 
πιὰ (ΥΟ1 Πευςας ἱρίᾳ ἤτα εἰ» ὃς Α- 
ΡΟΙ τ πῖς τοτα ρ ) νδίϊασγ τι, αϊ είς 
ςσερδητ σαύπαηος δυτειη ἀροθαῃξ 
οὐτα Πεπηοίπεοης Ατπεπὶοηἤιιτ 
ἄτπςε νὰ ἐὸς τῆμγο Ἱητεγοϊ υἀοίει: 
ΧΙ πηδητο τα τη Θά πὶ οἰιτατέ ἔ- 

ποη ἐχίθαησ. ψεί, Οἰἰ ἐπὶ ἕοτς δά ἘΧΡΙΘΏΔη ἀ11Π1» τὰ 
ΝΟ απ ᾿π ποίϊες. 
Ἰγχγυρτίοηεηι ἔα οἱε 
θλης. 

{11 (τηρεῖ ἱρῆς μοῖϊε Πρ ογᾶάος. 
Οατοχὺπη {ΠῚ πῆς ἃ Μοῆοηις ἴπα- 
ἀεϊλαταγ, Ποη οἴτιση οὔοϊδητο ἐχοῖ- 
εἶτα σοαέῖο ναὐπια ΑΕτο] 5 Τρ οστο, 
ἀιὸ ἃ δὲ ἸΝδιιραόῖο Ποίξος οἴει, δ, 
ἢ Βος (πρεζαίοι, ἃ οἰὲ Ηἰς οορ 5 τα 
τετᾷ Ἐριτγᾷ ἴῃ ροτοίζατθ Ατῃοῃίςη- 
ἤυτα οἴει τοάλδαγη. ΝᾺ ετῇ ροῦ5 
ΑἘτοϊοσγῦ παρα οἴϊες δι Β.Π σοί!» 
ταπιεῇ αιιῇ γἱοο5 ΠΊΠΓΙΒ σα εητος δὲ 
Βοβ ἐπτοῦ (ε ναϊάς ἀϊλητος Βαθίτα- 
Γεῖ» δὲ ἰουὶ αὐ πγαταγα ντογοτα,» αἷο- 
βαητ πό ἀϊβηςυτον οἴ (δ ρ] ρος, 
δητοσαᾷ (πσουγγοΓετα γα εράητα; 
ντρηπηὰπι δ άογοητ Αροάοξος, 
ἀεδίης Ορῃίοῃςος, ροί ΒοΡΈιγ- 
τὰπε5» 7: πηαχίτπα εἴτ ρατς ΑΕτο- 
Ἰογῦ;, πρια ἱρποςηιηνος; ἃ (χαξ- 
δάπιοάιιπι ἀϊοταγγ)ωμοφώγοις, ἐος 

«14 θονόνηννστα 67, ογμάία σαν πα με. ιὶς οι τα 
ἀϊυοτοϑ. Ῥεῖς, ἔοἰ]ὲ σατογος οὔ ςοίπγος, ) ο- 

τη οης5,4118 εγᾶτ ρα οὦ Μοῖςε 
Ὠἱ φατία» 85 νοθίς αἀ ἀπέ: οἢ: 

Ἢ 4αῦ ργαίογτίπι αὐ τγαγεζαγ {6 ἤἥῃς 
Ατἰβεοπίεη ἢ σορ  εοέφχζης οῦ Ερὶ- 
τοτίςί5 (0 οἰἱ5»α 4 ξεὶς ΑΕτοΟ] 5,ροῆς 
ἐτίποῦς τοῦγε τ δάπογίας Βα οτος 
ἴζς Ροῦ Τοοίος ΟζΖοίας δά Ογτὶ- 
πἰπη Πούίσαση; αποά Ραγπαίαπι 
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χρόνον “ὃν οὖ τῇ μήλῳ οἱ ἀϑάωνανοι κουτεί- 

χοντο,ᾧ οἱ οἰπὸ Ὑ πιοιαάΐχογτα νεῶν ἀϑηναῖοι, 

«αὖθ πελοπτόννησον ὄντες, πο ῷτον ον ἐδλο- 

ῳ “δ΄ λδυκα δὲ Ὑ᾽ βϑρῳ τ᾽ λθυκα δίας φραρουξίννας λοχήσϑμ- 
τες διέφθφρεω, ἔπειτα ὑςξερον Ἐχτ λϑυκα δὰ 

μείζονι σόλῳ ἤλϑον, αἰκαρνῶσι τε πᾶσιν, οἱ 
᾿ ᾺἋ 7 " { 

πϑυδὺμεὶ, πλίζω οἰγια δῶν, ξεω ἐκκσῦνηο, καὶ 
ζακυνθιοις, ᾧ κεφ θηλῆσι, τὸ κερκυραίων πεν- 

Ι ἀν ρα ἀν. τς ΘΑ ἢ - 
τεχα δέκα γαῦσι, χαὶ οἷα λδυκαδιοι, τὴς τε 

Β ἔξω γῆς δησυϑρης, ᾧ “ὁ οντὸς Κίοϑυϑ (οὖν 

ἡνὸ ἡ λδυχας 551, ὃ Ὁ ἱερϑνὴ Απόλλωνος) 
πλυϑᾳ βιαξόμϑδιοι ὕσύχα ζον.οἱ Ὁ) ἀκαρνῶ- 

γες. ἠξίοιου Δημιοεϑένζω Τ' φρατηοὸν ἵ αἶϑν- 
ναίων ποτειχιζ ἐν ὠδοες γομίζονες ῥᾳ δίως 
γ᾽ αὐ ἐκπολιορκῆσαι πόλεως τε αἰεὶ "σφίσι 
πολεμίας ὠπαλλαιγάδαι. Δυμοοϑένης ογ 
αὐαπείδεται κατὰ (ὃ χεόνον ζοότον «ἰ πὸ 
μμεοσηνίων ὡς χα λον «ἁπῳ, ςρατίας τοσοιύ- 

τὴς ξιωυφλε μένης, αὐτῶ λοῖς δχηϑεα, ναυ- 
Ο πάκτῳ τε πολεμίοις οὐσι" χαὶ, ζεὺ χρ χ»τήση 

9) 

δὰ ἀοχτολην Βαρεβραζ, ν(αυοάμαι 

αὐτῶν, ῥαδίως χαὴ δ᾽ ἄνλο ἠπειρωτίχϑν Φ 

ζὐτῃ ἀϑίωαιοις ποδοοποιήσν. Ὁ “ὃ ἔθνος 

μέγα μδὲ ἐἢ Ὁ Ψ ἀτωλωΐ, χὼ μαχι- 
μον, οἰχϑεοῦ δὲ κατὰ κώμας ὠτειχίφοις, χαὴ 

ζύτας Ὁ. οἱ πολλοῦ, “χαὶ σκϑυῆ ψιλῇ χρῶ 

μᾶρμον," οὐ χαιλέπον οὀπέφαννον, ωρὶν ξυμ- 

(ον ϑήσοι, καζᾳ φραφζοῦαι. 'δχυχφρῷν οὴ ἐ- 
χέλδυον ποσῷτον υϑι" ποδώτοις, ἔπειτα δὲ 

ὀφιονδῦσι, χαὴ μιετοὶ τούτοις, δὐρυτεῖσιν ( ἕδε 

«ἣρ μέγιφον μέρος 6681 ΔΨ 'αἰτωλαν"  ἄγνω- 

σύτατοι δὲ Ὑλῶοσαν χϑὴ ὠμοφαἶγ9ι εἰσὶν, 

ὡς λέοντα) ζυτων γ»» ληφϑῴντων, 'ῥα- 

δίως χαὶ τάγλα σδϑοωρήσν. Δδ δὲ, ΑΜ 

μεοσηνίων -χάφατι πειοϑεὶς, χαὶ μείλιςα γο-: 

μίσας αὖϑυ τὴς “ἣν ἀϑίευαίων δευυαΐμιεως 

"ζις ὑπειρώταις ξυμμιάηοις εἴτ ΝΜ αἰτωΣ 
λῶν δυωα κα, αἱ κ᾿ γἀδέλϑεϊν ἐχὶ βοιω- 

τοις δζρ! λοκρον ΝΜ ὀξολαῖ ἐς κυτίγιον πὸ 
δωρακὸν, ἐν δεξιᾷ ἔγον (δὴ ϑϑναοσον, ἕως 

- 

᾿«Ον ἐν ἤν μήλῳ Ἰὸν κατείχοντο ὸ δηέτοι- 

(ον χεόγον ἐν Ἦν μήλῳ, β᾽ Σφίσι πολε- 
μίας 1 τοῖς ἀκα ρνᾶσι δηλονότι. Ὑ Καὶ 

τ ζαύτας δι πολ ̓διροήμαΐος δηλονότι. 
δ᾽ Καὶ σκδυῇ ψιλῇ χρώμϑυον Ἰκούφη. ἀ-- 

᾿ πηλλαχιιέγῃ σιδήρα. ε« Οὐ χαλεπὸν ἀπέ 

φαινον Ἰάπέφαινογ(φησί)ῥᾳ δίως δεν." 
γον καϊᾳοραφῆναι,τορὶν αλλήλοις ὄγῃ ζοη- 
ϑῆσαι» ᾽ἃ σωυελϑεῖν πείσας ταὶ πόλεις. 
ζ Οἱ μέγιςον μέρος οἱ διρυτᾶνες. 
ἡ Αγτωτύΐᾳ, τὸ ἢ Γλῶοσου όκ ἔχοντες τίω 

᾿δίφλεκῶν δύκολον γιωοϑῆναι. ὃ Ῥᾳδύίως 

λογότι, ΚῸ 8,2} μιεασννίων τὸ ἑξῆς ὅτωξς, 
ὁ ὃ πειοϑεὶς ἀρᾶς ἀπὸ αἰ λδυκοίδος, παρέ- 

1] πλά σε,πὲ γὺ ἄλλα, διὰ μέσου. κ Τοῖς ἡ- 

πειρώταυς Ἰσειὺ μόνοις δηλονότι ζοῖς ἡπε!ν» 

βώταις συμμάχοις, καὶ αἰτωλοῖς, 

αὶ ὥρα πεοφωρήσν 1 Τὶς ἀϑηναίοις δὴ 

26 φρυδό:- 
πις 



τις 
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κα ζαξαιη ἐς φωχέας, οἱ πὐδοϑύχος ἐδὸ- Δ λά ῬΒοςεηίες ἀείξοπδογοι: ἀποςξ᾽ 

κορίου κα τοὶ τξωὺ αἱ,ϑέευαίων αἰεί ποτε φιλίαν 

ξυςρατευάν, ἢ κἀν βίᾳ πα οσα θῆναι" “ χαὴ 

φωκχεῦσὶν ἤδη ὅμορος καὶ βοιωτία, ὅξήν. “ἄρας 

ἐν ξύμπϑορτι τω ςρατεύματι εἰπὸ ὃ λᾶυ- 
καδὸς͵ ἀχόντων ἦν ἀκαιρναΐων, ““ϑδέπλδυ- 

σεν ἐς σύλλιον. χοιγωσοις Ἀ πίοὺ Ἐχιγοιαν Ὧοις 

αἀἰκαρνᾶσιν, “ ὡς καὶ ποξοσεδεξαντο, Ὁ σ' τὴς 
λόδυκαδὸς πίω καὶ πἰξετείχεσιν, αὐτὸς τῇ λϑι- 

ἐρεγαθας ρσὸ βογροῖαα διτ Ἀτῆς- 
ηἰεμ θιι5 αηγτεἰτία {ππἀοίἃ ςομι- 
τα εἰ ργα πίταγοϑ» αὰ ςοττὸ ςοα- 
ἔϊππηι ἐγ1. τ ΡΗοοξῆθας εὐτογηγίπα 
Βατία οἰϊ. Τσίτασ (ΟΠ 8 ἃ] οπςαάς, 
σα ΠΥ ὈΠΊΏ δι15 ἐορ 5» πδυιίραῦῖε ἰπ 
δο] οη; Ασαγπαπίβας ἱπυἠτί5, (πὶ 
αΐδιις Ππὰπὰ σοὨ Π] πὶ ψαιπὴ οῦ- 

οαγπηϊοαοηεαας 1έ ΠΠ| Δά Πγ  ΠΠΠξι; 

πὴ φρατιεζ,κεφόην ἦσι, καὶ «μεοσηνίοις, ἢ ζα- Β 

χυύϑιοις, ἢ αἰδοναιων τιοιακοσίοις τοῖς ὅχτ-- 

ζαταις ' σφετέρων γεαΐ, (αὶ δ πεγτεχα  δὲ- 

καὶ Τὴ χερχυραίων ἀπτῆλϑον γες)ἐςρατευ- 
σεν ἐπ᾿ αἰτωλοις. ὡρμᾶτο δὲ ἐξ οἰνεαΐγος 

φιδά ], εἰσι ἄεπι μοπ " Ἰμτοχο ἢ 4 Οἰγοιπιμα!!αίς 
(εἴν ἐρίς σαπ τοι ἐχογοίτα (το 
ῬΑ] επεηῆαπι Μεῆςε ἰοτατη»ῖτο- 
Πεπτογύήπγαιια ΕΧ {υ]5 οἰαΠΠατὶῖς Α- 
τβεπ θη Πιιπη,(ΠΔΠῈ χαΐῃ ἀοοῖπι ἢΠ15: 
Οὐοτογγοπίμην Πδιιο5 Αθ ογα Ὁ) }- 
᾿ππὶ Ἰἰητα]ς ΑΕτο]Ις , ργοξεϑδας οχ 
ΟἘπΠεοΠο] ΟοΥ 415. Εγδτ αατει Ηὶ 

τὴς λοχρίδος. ἴση δὲ ὀζόλαι οὗτοι λοχροὶ 

ξύμμαχοι σὰ, καὶ ἔδῳ αὐ εἰ πλυςρατιᾷ 
ἀπιλυ τῆσοι τοῖς ἀϑηνάιοις ἐς τίου μεσόγηον, 
ὄντες ΜΝ. ὅμορφιζοὶς αἰτωλοῖς ᾿ὼ ὁμόσκδυοι, 

Οοία: "ξα ἀογατί οὐππὶ ΓΟ Οοτίβ,ἀοθο ὁ τἰλάνν μά ἐς 
δάπεφας ΑἸΠερἰεπῆρας ργα τὸ οἵε 7 μα ϑήάερεν᾽ 
ἘΠῚ} ΟΥ] ἘΧΟΓΟΙτα ἴῃ πηρά τογγα 
πεῖς, Ουῖρρε φαιπὶ πη τί οἴἴεης ᾿ 
ΑΕ] 5, δὲ φεποῖς ἀγπιοσιη, ἤπηΐ- “44: λοκρῶν ξύμ:. 

τ ας τρλογργολ το 
“οπο, Ἐπ ἀετατὶ οἅ 
οογίβιαης θεάε- 

μεγάλη ὠφέλάφα ἐδόχωαω ἐὴ ξυςρατευογ- 

τες, μάχης πε ἐμπειεία τῆς ἐκείνων, καὶ »»- 
εἰὼν,αὐλισείμϑμος δ᾽ τω ςρατω ον Ἔ Διὸς 

πῷ νεμείου τῳ ἱερῷ ο᾽ ᾧῷ Ησίοδὸς ὁ ποὶϊν τὴς 

λέγεται" απὸ ὧμ ζιτη το ουνᾷν, γμθι- 

εϑὲν αὐτῳΐ εἰν νεμέα τῶτο παϑεῖν) ὦκα τῇ 
ἕῳ ἀξᾳς ἐπορόνετο ἐς τίωὐ αἰτωλίαν. καὴ αἷ-- 

εγτῇ αἰ τράμέρε, τὐπιθυμδανὸο αὐδάν 
πέρα χροκύλιον, χρὴ τῇ ποίτη τἴχιον " ἔνϑμέ 
τε ἀὐτεῖ, χαὶ τίω λείαν ἐς ϑὐπόλιον τῆς λο-- 
κρίδος ἀπέπεμαψε. "Ἃ ὃ γνωμέω εἶχε, τὶ 
ἄλλα καταςρεψοαίνϑμος, οὕτως Ἐχὶ ὀφιο- Ὁ 
νέας, εἰ μυὴ βούλοιντο ξυ[χωρᾷν, ἐς γαύπα- 
κῷν ἐπονα χωρήσεις, ρα τεῦσοι ὕφερον.ἵους 
δὲ αἰτωλοιὲ σέκ ἐλαύϑανεν ᾿ωὗττη καὶ Ὡἴϑα- 
σχθυἡ, οὔτε ὅτε᾽ τοχρς ὥτον ἐπεξουλδύετο, ἐ- 
πειδὴ τε ὁ ςρατὸς ἐσεζεξ λήκει, πολλῇ χηεὶ 
ἐπεζξοηθοιυ πόώτες: " ὥςτε χαὶ οἵ ἔσανοι ὁ- 
Φιονέων οἱ γαδϑς "ὃν κι λιακὸν χόλον κρι-- 
ϑυκοντες, βωριῆς χχὴ καλλιῆς, ἐδοη ϑησὸμ. 

ἰε5» δάπας δριρπα {Ποτὰπὶ ἃς 1ο- Κα" 
Ὁ φοσιιηι ροῦτ, ΠΊΔΡΠΟ νι ΞΟΠ 

. ΔΕ ΧΙ] ἔοστς νἱἀοραμπταγ, Ἐὸχασπὶ 
(Ἰλτίπια ἴῃ τοπηρίο ἸΝοπτοῖ Ιου 5 μὰ- 
δυμῆδι (4πο ἴῃ τόρ!ο ἔσταγ Ηοῆό-, γε, ἄμο ἴὰ ἐδαὶ 
ἄἀιι5 Ροεῖα ἃ ἰῃςο]15 ἱπτογοτηρῖις, Ρίο πιοσζις Ηεΐ, 
απ ΠῚ ογάσιαπιὶ ἀοςορηες {ς ἴῃ 4’ οἰταταΡ ἱποοὶὶς 
Νεπιοὰ δος οἵδε ραΠυχιιπι) (δ δι- Τα

 

Τούδτη Πηοτὶβ σα τίς ἴῃ ΑΕτο]απὶ 
Ρεΐρίτ: ἀσρείπηο ἀϊς Ῥοιίἀαηίαπι 
εΧρυρηδοίς αοητὶ ΟΥΟΟΥ] ΟΠ,» το 
τίο Τιςίου. νι πρΠάςης ρτα- 
ἄλγη ἴῃ Ἐπρο]ίοη Ποοχίάϊς πῆι: 
Βαθεης ἴῃ Δηΐπιο, νδὶ σατοῖα ἴὰ 
Ροτοίζατεηι γοΔορηῖος, ἢς Δάπιογις 
Ορβίοῃ δίες,"Ἱῇ (ς ἀςάογεητ, ροῖῖ- 
απ} ἸΝαιραδζυ γε Ποῖ, τῴδοζο, 
ϑοάποη ἰατι τ ἈΕτοΪος Εἰς ἀρραγα- 
τιι5» ἃς ῃςταπ. αυ! θη απ ρχίτὺ 

. τηὴπη ςερίτ σοῃ Πα ᾿ππα θη 
Ῥοίζαυαπι τοι οπηηΐβ Ἔχογοίτιις 
ἀηιγοργοῆις οἴτοταμα ἰηροητὶ πιάτα ὶ 
ΟΙΏΠ165 ΔΙΓΧΙΠΟ νοηογο,ετίᾷ “4 ν]τῖ- ὦ ΝΠ άπ; Ορμίο- Ἷ 
ταὰ Ορβίοπία, αὶ αἀ Με]αςῦ ἢπ πεπῆμαι, 
Ῥεχτίηριηῖ, Βοπηϊοίος ὃς (αΠ Πξίςς, 

ὡ 

α Καὶ φωχδῦσιν δὴ ὅμορος ἡὶ βοιωήα 
ζᾷν Ἰὰὐτὶ τῇ, δ'πὲ δὲ Ὡύχου φωκεῦσίγ ὅμορος 
ἡ βοιωήα ὕὅξιν, β' Αρας οὠ] ὁ οὧ 
σιύδεσμιος » αἷειῆός ὅφι, χροὸς γὺ τὶ αἴω 
ὅν, ὁ δὲ, “Δ᾽ μκοσηνίων χείφατι πειεϑεὶς, 
ἄρας. αἰ» ἐπεὶ δ! μιακροῦ αὐταπέδωχε, 
δια το Σ σιώδεσμιον παρέλαζεν. Αλλως. 
ὁ οὐ σιιύδεσμιος, εἰ καὶ αἴοιῆὸς τῷ Αν- 
πύλλῳ δοκεῖ, ἐχῤ πάνυ αἰαϊκαίως λέγῳ 
“οεϑσκέϊεϑειι αὐτέγ, τίω βουλίω γ ἐπιὸν, 

ἐπήγαγε τίω Ὡρᾷξιν" εἷς αὐ εἰ ἔλεγυ, 
οὐκοιῦ ἐγϑυμυϑεὶς, ἔορο.ἥεν δια ἐνεϑυ.- 
μήϑη. γὙ Κοινώσας δὲ τίω δγήνοιαν 
εἰς κοινἰω γνώμίω «ρφϑεὶς πίω ἐγϑθύμη-: 
σιγ. δ' Ὡς οὐ φροσιδέξαντο] διότι (φη- 
σὶ) βουλουϑύων ἀκαρναΐων,οὐ “Ἑκετει-- 
84. ε« Τοῖς ὅγμζάτω;ς πῖς ἐρέτως. 
ζ᾿ Καὶ φμόσκδυο, 1 τῇ αὐτῇ, σκϑυῇ χρώ-: 
αὅμοι, ἤγρωυ, ψιλῇ. ἡ Ὑπὸ ζὐτῃ] 
ἥγϑωυ, ὑχσὸ 5" ἐγοικοιώτων ἐν ζώτῃ ἣϊ γὴν 

θ τίω ὃ γώμίω ἔχε] γνώμίω (φησὶν). 
ὄχιν, ἐπαναχωρήσας εἰς γαύπακτον, οὕτω Ο 
λοιπὸν ὅ9}) τοιὶ ὀφιονέας ςρατεύειν 5 εἰ μὰ 
βούλοιντο ἀσένδεεϑαι τοῖς αἰϑίωαϊο!ς Ὁ 
, Τοιρῶτιν ἐπεβουλδύετο] αὐτὶ ἥξ, κατ᾽, 

αὐνδμ! ἐξουλόδύετο αὗτη καὶ γνώμη, καὶ σιωε-: 
ταἥετο, κ᾽ ὥρτ καὶ οἱ ἔχαπι ὁ 
νέων] οἱ ἐν ἐλαπιᾷ ὄντες Δ τύπων! 
| φιογέωνς ὌΡ τὸ 



πιοΐξῆςπι ταὶς 
 αυάάλῃ Με 

τῆτες οὐ ἕο τς 
τῆς Δπτοϊονῦ ἀ«- ΡΙΠΙΙ ἱγοῦ δά νίσοβ» πος ἘΧρο- 
δοΠκείουιεπι, βοῦς. ὥαγος ἀπ ΠῈ ναίπογῇ σοπέογτα δος 

ροςσαγζοίεητ, δ (ς4 ομἰδίαῃγ (ςη- 
εἰδοτοιοχρυρηα- ΡΟΓ ΟΟΟΔΠΟΠΟΠῚ γαροζοῖ. Ομ δι 
τς [ἐπυρετοοπάτε- 6 ψογίὶς ἀσηαϊοίςεις» ἃς ουταπα 

οὐ ϑεά τὴ ηὐοι- 
εὐ υε Φηρλρ ἴπ- 

ταν Δ, Οεμερν ὦ 

- ὕες 

ὲ εἴ:ει. 

οἴδενειν, ἔγοταδ.» νέροτς, πἰδιϊάιτν δάυςτῆ 
᾿πἀϑοιδηπι, Οπίς ΟΧΡΟΥ͂ΤΕΒ»,.] ΟὐΓῸ5 4αϊ νοπτασί ΠῚ 
“νυῆπε ἀπο ῥεάες ΩΧ Π10. ογαπτ, πη Ργα τοίλτις 

(απ ργαορμὲ ἰασι!ατοτίθις ἰο- 
τὴς ἀὐπηαγίγα ὄρεος ) σομτο πα τ, 

ΓΙΒΕΙ τ ἘᾺΚῊ ΤΥ 
“4 Μοετῦπι Ῥε- ἃ 1: Το οπεπι Μεῆτηι!, τὰ- 

α: ἰς φινάάαπη θα]ς ρσία5 αδιποιςη- 
υαάεῦδης αιυαὶς ἄπτι; ἔλοιϊος εἴϊο ΑἙτοΐος δά ἀεθε}-᾿ 

τείπι ἐηίτίο; ἀο- 1.) 41, “Ποχταραη τε γε 4υλτη- 

229. 
Α΄ “πω δὲ Δημοοϑενᾳ ζιόγδὲ ἡ (Ὁ μεδσήγιοι 

γϑδηνοιων δ'αρ χρὴ τοιτσξ ξτον" αὐα δὲ δοίσχον-- 
. τὲς αὐτο ΤΜ αἰτῶ λων" ὡς εἴη ῥα δία, ἡὶ α]- 
ρέσις, ἰένων ἐχέλδυον. ὁτιτάχιςα ὄχι ΤΑ ς κω- 

μμοις,ὼ (ἐδ υϑράν ἕως αἱ ξύμιπόυτες ἀἰθροι- 
«ϑέντες ᾽ αὐ τίταώξωνται͵ τέω σγ᾿ εἰν ποσὶν αἰεὶ 
πειροιοῖ, αἱρῷν.ὁ δὲ," τούτοις τε πειεϑεὶς, ἢ 

τῇ τύχη ἐλπίσας, ὅτι φυϊεθὲν αὐτο ἱιῤαντ'ὅ- 
τὸ οἵοις λοκροὲς Οὔκ αὐαχκείνας ἔοι αὐτῶ 

ἐδ «αξϑσθον,ϑύσοι ψιλαὺ δ ἀἰκογτίςτῶν 

Β εὐνδεὴς δ μάλιςα λέχωρ Ἐχπ αὐγιπίου,᾽ καὴ 

δάιιοτίας ΑΕ ρ τίμα » ἀρ ργοίαίαας κα τοὶ κραύτος αἱρᾷ ὄχτων." αὐ ἐφδυγ9ν .ὦ 
Ἔχραρπατ. Νδηι ορρί ἄκη! ἔαρ ἀ1-- 

εξ, Ἰαϊοανυείοηος [ΔΡΗ͂ ἐγδητ, δὲ Π0}165 4 ορρίάο ἰπ1-, ᾿ 
δὲ τερερτυδολα οὔ, ηγίηους ἐπ οάογαητ, Εἰ οπΐπι ἢ- 
᾿νε {6 πρριεκὸ μα τα γῃ ΟΧΟΟΗΠ5 ἴῃ 10 οἶ8» ΓοπιοταΠ1 ἔε 

σ' ᾿ψαενδμγμῦ γ 
ἣ ν' 

θὰ "εἰ, ΡῬεάορῃ 
ὍΡ, 

τὰγ. 
ες νετὴπι αυυπὶ τἰ65. Αἰ μοπίς Π 8} ἜΧοΓοίτα5 ᾿Πτατ, 
5π|νῆο [ιρίετατίο- ρράςῃ Γοβεγιμ : ΠΠΠ|ς γοξογομτίδιις ( Ἰχίοι 

Ῥεάοιη ἰηζδης: ἀϊύαες Βυϊαίπηο αι πω ΣΥΝΝ 

πτοα ἰατὴ ἀφίει ἑαΐς ρ!σΏα» “ αἰτογαῖγα πίοααμτίο- υροω., αὐαιχωρούσι δὲ ἐπέκειντο: καὴ 
εἰἴεπτουίρρο φαΐ τς ἃς ξπισα:δζ ἐπ ντγλαις ἱπξοτίοσος δι δλτπολὺ ζοιαύτη ἡ μαΐγη, διωξᾷς πε 

“ αὶ αὐσ'αγω γαὶ, ̓ αν οἷς ὠμφοτέρφις 

τυπὶ ἄυος, {ΠῚ ἀἱ. 
ῬεΓΠ » ἸΡΙ δυτεπὶ 

ῥαπιάυάδᾷ εοάεπ) 
Ἰοθοτς “ηζερενεας 

Ῥμειύσνν (ε γεεήρε- τς οφξορίητα {τὰ 4115 ἃ πγατί. 101 ΑΕ - 
σοι, ψἰνδε {μάν (6), (1λ 0} οαἵτη δά δα ἔπι νεης- 
ἡείτ ταᾺ Ὁ 1} οΧ Α[Π|5 τα }}5 ἀεσατγοη- 
αἰ Βορεϊοδλητυτ, τος» Ατῃοπίοηΐςδ (0 οἰὀίαιις ἰππα- 

οὶ, Κορείανεδαη- ἀ ης, Πα ΗΠ]ἰά ιῖς ἱπσογιιητ: δ 4ιο- 

εἴδη Ἀτμοπίοῃίος, Ιτλαιῖς φαοαά 

(Ὁ αὐιϑοφποι, ὁ ἐκα ϑώωυτο ἐχὶ δμ λέφων 

ΠἿΜ αἰ χρρ τῆς πόλεως. ζω γὃ ἐφ᾽ ὑψη- 

λῶν χωδίων : αἰπέγουσα τῆς ϑα λάοσης ὃγ- 

δοήχοντα φαδῖοις μαΐλιςα. (ὦ) δὲ αἰτωλοὶ 

(βεξενδηκότες γὸ ἤδυ; ἦσὸρ Ἐλὶ τὸ αἰγί- 
τιον) πσξεσεξαλλον ζοῖς αἰϑίευαίοις  χαὶ ζοῖς 

ξυμμιαηοις, καταϑέοντες Ἔπὸ λόφων 

ἄλλοι ἄλλοθεν, χοὴ ἐσηκόγτί ζ ον" χρὴ στε νϑρ 

Φ δ ἀϑιωαίων φρατοπεδὸν, " ὑπε- 

δοίε; ὦ (ἐτεε:- 6 ταῦτ δοῦ ἯΠΣ Ἱςτα σὴ! « Ἔον ἧς 9 “ δοίίενα ξθ [ὲ τεει- (πῃ ρροάίταγαμτ ΘΟΥΆ ΠῚ [Δ ρ  ταΥΊ!5. ᾿ δοσοῖς ἡσὸρν (Ὁ ἀϑίωαϊοι." μέχρι μϑὲ δέω Ῥ, 54, Ρτεπγετεπ- 3} ᾿ςσιήταας, πηαηοῦς ἔμο ἔπη ρ!» 
τῶν : Ζυσππὶ οτίλτα 
ἌΞιοῖν. ἰηβατοηι, δὲ γείτοσι: (Π4πγ. ἈΕΤΟΪ , νὸ- 

ἴΩ ὥξόται εἶχον τε τα βέλη ὠΐθις, ᾧ οἷοί τε 
δὶ Ἰλσυϊατοπτατνῖπ σοῖς Ἰουΐτοῦ αὐ ΠΊατΙ , ἀππὶ (ρίζες ἡσὸμ γεϑοῖ, οἵδε αὐτεῖλον ((οξϑυόμϑροι γὸ 
εἰϊπαῖὰ ἑδηάοπιη- ὁ 
εἰς ἔς ἴῃ ἔιραπι ἰ νλὰ 
ἀαδιητιδς ἱπειάοη ν ὶ 

; Αγ εαέ πο ὸ 
ἀιδοστει » δὲ ἴοοα ἴο ἰαπὶ ςοπεποπασπε ἰαροῦς ἀς- 
αὐταὶ ἔραν ἰπό ἐπ; ἃς ΑΕτΟΙΪ 5 νγροπαθι ἰασα- 
ἔπος ἀκ εῖμς, ἰαπάΐαμς » ἢς᾿ ἴῃ. βιραπι τοῦρὰ δβαπευτγιἄυχ ςΠ1ΠῚ, 

10, ἀρεν(ὶ 764,9 γγγχ]λ, ας 'αρα Προ ἡρποῖα, (ἤπυ- . 
ἀοῃ οούστη ἀμχ ἐἰποζαῃν Οῆγο- 

“ἰρεητοπίοα, Οὐ. το Μεεηίας οσο! ἀογατ)ίητοῦο- 
«πεν {εἰροὐ πα »»η- του οχῶ ςαπὴ πγαΐτος ἴκ ἹΡ ᾷ βιρα 

δ εἰνεοε (αρμανή, 

Φεξβιαπιξ, εαΠετ 

γοηταν ὁ (ς (δ ἀπ οοθαητ) “δὲ 
ἀαν. ] Ῥρἰττατίογυπη ρεαίκδιις οὐ- 
τος ἐπ β]ο ρας πὶ τι θμΐς, οατζοτὶ ἀμΠπραθταγ, ταὰ]- 

Γ 

ὑπο, 

(ᾧ αἰτωλοὶ αἴϑρωποι ψιλοὶ ́  αὐεφελχοντο) 
ἢ ΔΕ ὦ ᾿ "" 
ἐπειδῳ 5. τε τοξα ρ χοῦ Σιτοϑοινόντος ἢ οὔτοι 

᾿ΑΡᾺ' εννδι ἐτῚ 
διεσκεδοιαϑηΐ ὸ αὐφὶ ἐχέκ μου ὐκεῷ, ν) 

ἜΣ ΠΣ 
ξόε, Πστοήνρ; ἀπιδ, Δ ΕΥτοσαπτνάταῃς ἱπ οἱ ἀδτοο ἴῃ χρο5 μετὰ Ἰρεμ ἐνερ μβες ράςς ̓ ὟΝ : γυϑμοεΦ δυο »ν" Χφ) ἐφπίγῆοντες ἔς τε γα 

αὐεκ Θαοὲς, ᾧ χωρία ὧν Οὐκ ἡσὸμ 
ἔμάστειοοι,, διεφθείροντο. χαὴ "ὃ ὁ ἡγεμκων 
εἰΐδις ἢ ὁδῶν Χιρόκ(ον δ᾽ μεοσήγιος ὀτύϊγανε ἄδην: γαμεῖν αγηλασ λα ὴ ἐν ᾿ 

ρα φῇεχαεὶ ἔ σοὨγπα5. ΑΈΤΟΪΙ ἰαο] 5. ὀρεκτὸν ων ὸ 9,  ΉΜΗ ἣν Πὰν ρὲ ἐδ υέ  βνς “τεργηκώς: (5, αἰττωλοι. ἐσοικοντίζοντες, 
κὺ ᾿ ΚΙ ᾿ πινλ. ᾿ »᾿ ; Ἶ Ἦν -“ὰ νὰ ὅν 

[ἢ Ὑω5 Δυμοοθέν! 1 τῷ δὲ Δυμοιϑένει 
τόγδέτι παρήνον οἱ μεατήγιοι, ἰέναι αὐ-- 

πὶν 55) κώμίω ἐκοίφῃν. 5 διδοίσκοντες αὐ- 

πὶν ὅτι ῥᾳδία ὅν καὶ αἵρεσις αὐ δά τρὶν συ- 
φραφίῦαι παύτας, καὶ ἄμα, ἀρέσαι: 

β Ὡς ἐπρᾷδια κὶ αἵ ;εσις ἡ κατίοεσς. 
Ὑ. Ἀνπταξωντωὶ οἱ αἰτῶλοι δηλονότι, 
ὃ Τούσοις τε πειεϑεὶς, χαὶ ἢ τύ} Τῇ 

ἑαυ ἢ δηλονότι, ἐπεὶ εἰδέτοτε ἦν οἱτιοΐϑη 
πω, ἔωραἢετὸ λένδένν « Ἑλῥίσας 
ἐπι ἐδὲν Ἰϑα ῥήσας τῶςς ἐλπίσν τῆς τύγως. 

ζ οκἱβ ἀντώ ἔδι «προςζονϑῆσαι Ἴ “ΟΣ ὧν 
ἔδε βούϑέαν λαξῶν χ᾽ ὠοοςϑήκηνς 

ἢν, Καὶ κατὰ κραίτος αἱρέϊ δηπων Ἴἤγῥωυ, ̓ 

μοὶ ἰλύος καὶ διωάμεως. 8 Υπε- 

ἤνοντις. , Τῶν υὑχῷ τῆς πόλεως] “Ἷ] 
ὑαραω τῆς πύλεως, κ Ὑπεχωροὼυ 

δ) πόδα ἤρχοντο, λ Καὶ ἰώ: ὅδηπο- 
λὸ Ἰδίφοημια, κουροί δηχονότι.,  μί . Κ αὶ 
ὑπ αγργαν ἀὐαχώρη σφξ. Υ͂ Ἐν οΐςαμ- 

φοτέροις ἤχου,» τε δγώξει καὶ ἀὐαχω-- 

᾿ρήσᾳ: ᾿ ξ Μέχοὶ μδ οἷ ὁΐ πξότα!] 
μρέχρι. μδὺ οἰ αὐτοῖς ὄχον οἱ πξόται βέ-- 

λη, αὐὶ πῇ οἱ Τξόται αὐτήν. ἰδύωμια, δὲ ἐτ- 
' ἀ κῶν ἡὶ Ὁ αύτη σιώταξι!ς, ὁ Οἶδὲ αὐ- 

φϑυζον γὸ οἱ ἀὔϑρωποι γον ξον χᾶν-} σεῖχον Ἰούτο οἱ αἀἰϑέωαἾοι. π᾿ Ἀγεξέλ- 
λον } αἰεχρούοντο, αὐεχώροιυ. ρ Οὖς- 
τοὶ δ)εσικεθοζαϑή σαν Ἶ καὶ αὐτοὶ ἐκεχμιήκε-- 
στων οὐχ οἱ Ὀξότω!; ἀλλ᾽ οἱ ὁπλύτα. 
σ᾿ Ἐῴ ἀυτῳ πόνῳ ξιωεγόμδμο! αὐτὶ πῦ 
διώκογτες, ἢ ὑπποχωροιῶτερ. 5. 

γεῦνν, 
Υ 



τό 

5: Μακά- 
τος 

240 την Οὐ, Δ ᾽5 Ἣ151Τ. 
πολλοις μϑμὶ αὐτῷ οὖ τῇ ἰξοπὴ “κατα πό- Α΄ οσοϊάοχιης , Βοηῃγίπος ψείοςος ἃς 

᾿ δέμφς,, β Καὶ ἐς τίω ὕλίω ἐσφερομέ- 

δὼς αἱφοιοῦπες, αὐϑεφποι ποδώχεις χρὴ 

ψιλοὶ, διέφθφρον" Ὁ δὲ πλείοις, Μ' 

ὁδῶν αἱεδὸτανογίῷς, " χὼ ἐς πίω ὕλξω ἐσ-- 

Φερομϑμους ὅθεν διέξοδοι Οὐκ ἡσὸμ,πδρ κο- 

μιισαίνϑμοι «ἰξιεπίμιρασὸμ. πᾶσεί τε 

ἰδέα, κα τέςη τῆς φυγὴς χαὶ τῷ ὀλέ,ϑρου 

ὟΝ ςρὰτοπέδων "μι ἀἰϑίωναίων. μόλις τε 
ἘΧῚ πίω ϑαίλαοσοὸμ χαὶ ΓΝ οἰνεεΐγα. τῆς λο-- 

χρίδος ( ὅλον αὖῷ χαὴ ὡρμυϊϑγησὸν ) (ἢ αἷϑε- 
ρόνϑμοι κα τέφυορν, ἀπέθανον δὲ “πε 

ξυμμάχων πολλοὶ, χαὶ αὐτῶν ἀἰϑζωυαίων. 

ὁπλίται ἰδὲ εἴκοσι μάλιςα χαὶ ἑκῶτὸν. 
ἡ Ὡσούτοι νϑὲ Ὁ πλῆϑος, χαὶ ἡλιχία καὶ κὐ-- 

τή. οὗτοι βέλτιςοι δὺ αὐδρες -ᾧ τῶ πολέ- 

μὼ πῶϑε ἐκ, πῆς ἀἰϑίωναίων πόλεως διε- 

φϑαρησὸμ, ἀπέθανε δὲ χαὶ ὁ ἕτερος ςρα-- 
πηοο Προκλῆς. ζοις δ᾽ νεχρους «ἰ πσοασον- 
δὸις αἰέδόμϑμοι τοδαὶ ΨΦῈἝ ἰτωλών, χαὶ 

αἰαχωρυσόρμτες ἐς γαύπακτον, ὕξερον ἐς Καὶ 

αἰϑίωύας ταῖς νασὶν ἐκομίοϑυσθμ Δυμοοϑέ- Ὁ 
γης ἢ πῦξὰ ναύπακτον χαὶ ᾧὡ χωεία ζῦτα 

Τα τ]λείφϑη, τοῖς πετοα μένοις φοξ- 
αϑρος τοις αἰϑίωναιοις. Κατα 5. τοῖς ὠΐρις 

 εόνας, ὃ οἱ αἷξὰ σικελίαν αἰ ϑίευαῖοι πλδ0-- 

σόμτες ἐς τίω λοκρίδα,, ' ἐν Φποξ σή τέ 

πίνι ποῖς πσδοσξοηϑυσὸμζᾷς λοχρών ἐχρᾳ- 

πηῷ χαὶ αὐἰξεπόλιον αἱ φύσιν, ᾿ ὃ ζιὖ Ὠὶ τῶ 

ὥληχι ποταμῶ. 47 ογ᾽ ἐὐτῖϑέροις α]- 
τωλοὶ πσξοπέμψαντες πσοότερον ἐς τε κό- 
φανϑὸν χαὶ ἐς λαχεδιαίμονα, ρέσξᾳς, Τόλο- Ὁ 
Φὸν τε (ζὴ ὀφιονέα,, χαὴ Βορλαδῶν τὸν ϑύρυ- 
τᾶνα, καὶ Τ᾿ σόρδρον ῷ Ὡὐπόδωτον, πειϑοῖσιν 
ὥρτε σφίσι πέμψαι φρατίαὐ Ἐχὶ ναύπα- 
"τον," Δ} οἱ τίω Ψμ αἰϑίωναίων ἐπαγωγέω. 
σὴ ὀξέπεμ ψαν λα χεδα)νιώιοι τὐξὶ Ὁ φϑι- 
γόπωρον πειραλίοες ὀσελιζας Μ᾽ ξυμμα,- 
χων. τούτων ἡσὸρ πεντακόσιοι ὅξ ῥφοικλιείας, 
τὴς ον τραχῖνι πολέως, τυτεγεοκ τίφου οὔσης. 
'ασαρτιάτης σ᾽ ἠργενΕὐρύλ ογος ὁ φρατιαξ, 
Ν ! 

“" 
[μω 

πὲ φρατεύμας ἐς δελφοις," ἐπεκηρυχεύεν» Εὐρθλοηος Λοκροί 

Ἰδαΐτοῦ ἀγηπατὶ » ταπι ψογὸ Ραχοὶ 
᾿νἱ 5 αθογγδητος , ἃς ἀοίλτος ἴῃ {}]- 
πᾶς ΠΟΙ ΡΟΓΙΪᾺ5.» ἱΠΊΠο ἴσης 
ΓΟΠΟΓΟΠΊ ΓΙ : ντ Πα] πὶ πο 
ϑέπιις ξιρὰ ἃς πιοιτὶς ἰῇ Ατἴῆςν 
ἈΙΟΠ ὀχογοῖτα ν ογοτασ : πργέσιις 
αυΐ {προγιογιητ, αὐ πιατὸ, ἃς αά 
ΟἘποοποπῃ] οοΥαΐς,ν πᾶς ργοίε- 
ἀὰϊ πιοζλης, ὁπαίογαητ, Ῥοχίογιτς 
Δατεπι οὗ εχ (Οοἱϊβ πταϊτὶ» ταπὶ 
ΑἰβοηϊεηΠάπι ἀγπιατοζαπι οἰζ- 
Οἶτοῦ σοητιιπα νἱρίητὶ, ΗἸ τοῦ νἹσὶ ὃς 
αταῖς βογεητοβ. δ 'ῃ ἢος δ.]1ο εχ 
Ῥοραΐο Αἰῃοηϊεηῇ ρυσιδητῆι- 
11 » ΔΠΜΪΠῚ (απτ. Ῥοτγίίς αοηις δαξ 
αἰτοῦ εχ ἀμποίθιις Ργοοῖο,  ΝΊΩΙ κ  τμα τρδὸ 
νἱξλοτίθας ςοηςο νιδτοτία πποῦ- ὧὰθ ἤβάογε, 
τιο5 {πος γος ρογασαπῦ δίῃ δα- ἢ μνόνάμι γυρήρι 
Ῥαόζιπι (ς ἀσπίης Αἰποπας πδαὶ- ἡραΐας. κα 
θὰ5 τοσορούπητ;, Πειιοῆοης α- [!5»ίε ἴῃ Ναυρ. 
Ριιὰ ἸΝαιιραξίμιτι 8. ἐλάσιπη οἶγοὰ τ αλεν ΤΩΝ 
Ἰἰοσὰ το ᾶο, ιὸά Ατβοηϊςηίες ἕω ϑὐονδι ἐμὰ 
οδ ἐὰ πα; ροΠηος τἰπηογοτ. Ρεγ 
ἐλάοῃ τοπηροῦα Αἰβεπϊεπίος {αὶ 
αἰγοα 5. οἰ απ ἀροθδῃς,, αίαπι πῃ ; 
Το άοπι μαι ραςης, " ἰηρτοῖα ὁ [π΄ ἀείτρηι 
ἀιοάλπι [οοτος 4υἱ ἰοσο αὐχί- 45. δΆπι, 
Ἰΐαπα ξογορδης. ἀρεζαητ, ἂς Ροι- 
Ῥο]οι σαρίπητ» ΠΖαοά ορρίάιτη ἢ- 
τι οἵ λά βαπγεη Ἠαίοοοι. 4Εαὰ- 
ἄσηι αἰἴῖατο ΑΕτΟ]» ἰα πὰ φητοα τς. 
ἢ (ὐοτπιδιπι ἂς 1 λροάα πποποπὶ 
Ἰερατίς, Τ᾽ οίορμο Ορμίοποηῇ , ὃς 
Βοτίλάε Ἐπΐγταης, ἂς ΤΠ λμάτο 
Ἀροάοιο ν» ρείαάεης νὰ Πδὶ δά-" 
τπιογίτις ἸΝαπραδαπη πχίζταητ διυχὶ- 
118.» Ῥγόρτοῦ Αἰβπεμίεπἤιιη ἰηρτοῖς 
χηγ. Ἐε πχήογπς 1 οςἀα πολι 
τιῖα τη Ἱ]Πὰ ογαυδ ἀγηηαῖιγας ΕΣ 
{(οοἰϊς : ἀιογεπι ἔιογὸ χαϊηροητες 
εχ νέρθε Ηείδοϊοα » τιης τοσοηβα- 
Ρυά ΤΥΔοΟβιπίαπιὶ σοπάϊτα » ἄϊπςε 
Ἑυγγ]οςἶο, σοηλίτίδυς εἶτι5» Μαΐ- 
(το δί Μεηεάλιο; οὐππίδις ϑραύ-. 
τἰατίς, (ὐοδέϊο ἀριια Προς οχοσ- 

ἡ οἴτα,, Ἐπτγ]οςδιας “ Τιοοτῖς Οζο- ς Αἀ Τιοοτὸς Ὁ 
15 νὰ δὶ ριχπὸ εἴςης εἀϊχίε. παναξδτοταμος 

αυΐὰ Ρεγ σοσγᾶ τς 
βίοπεπι ἱπ ΝαυᾺ 

ἢ ξωυυκολϑθοιω εαὐτω ἽΜασσοίελος ἡ ΜΜενέδωτος οἱ ασαρτί ἀται. ξυλλελμες ἃ δ: 
“ 

ς τοῖς ὀζόλαης. 

5. 
α Κατὰ πέδας αἱρριιῦτες αὐτὶ τὰ σιωυ-- 

νος} εἰςδυομδίοις, κρυηηοιδύοις,, γ᾽ Το- 
συύτοι μδῥ 1 ὁ μᾶρ» αὐτὶ Τῷ δὴ. δ' Ὑἴπε-- 

λείφϑη τοῖς πεωραγμένοις λείπει καὶ ὅγῃ. 
ε Ἐν ἀἰποδάσῳ τέ ζιν.]γρωυ, ἐν πέπῳ ὥ,- 
νἱ ἀποξαύτες, Ζ Ο ἰώ 5) τῷ ἄληκι : 
ποταμα}] ᾧ δ) αὐτὶ  αἴδᾷ, ἡ διὰ μωυες, ΐ Ρ 

“ἰωῷ ἀϑίωαίων ἐπα χορχζιυἹ] διὰ τὸ ἴῃ 
κεΐαϑαι αὐτοῖς πρώίω τοι ἀϑίωαίοιρ. . 
θ᾽ Ἐπεκηρυκιύοτο } 40 ὅῆηκηρυκείας ἐ 

Γ Ε 

ΠΙᾺ 



ΤΣΙΒΕΞΚΞΠΙ ΠΕ Τυνθ 
μας εκίπιὨἸΝαραόξαπη ἱτεῦ οὐδε: α ΕΟ Ουτων ΝΣ ὁδὸς ζω ἐς γναύπακῖον, ᾧ 
ἐδ μια ρος αὐ Ατβοαϊςη Πθι5:4Ὁ- 
ἄαςεῖε ε ψόἱοῦ θῖν Βα οης ργαοίριὲ 

Πυάιοίος ΑΠρΒΠοηίςς, αὶ ρίο 
τς "σα ΡΒοοςηΠα πρὶ τἰπηθτο» 8, 
εἰπαὶ ἀράογυπε οδἢάς5, ὃς ΔΙο5 δά 

: πάἀαχογαης, δάποητα οχού- 
Ὗ φἰταῃς τογτίτοϑ: δζ ἅπτο ΟΠΊη 65; Μγο- 

δι Ππίτιπιος» (μα ῬάττΟΓΟ 
“4 ῬΙς Πιαγά μα ςγίς 4 Ἰπδοςοα οἵδ πναχί πιὸ) ἀείπάς 
ἀξ τρητϑκοα κοι Ἰδοέμίξε; Μεῆλαρίας. Τυτα είς, 
τροιρλύύνεορτε. ΟΠΐΟ5, ΤοΪορβοηίος, Βοῇϊος, ὃς 
9 Ἴρν ΑΣΕΝ γ΄ ΟἘδεβοη ῶς. χα πη ο5 παιΠτίᾷ (0: 
Γκτ τιω» ΛΆΒΕ ἴμμτ: ατ Οἱραὶ (ξααΐ ποῖας- 

τυμλττάτιμηι οὐἤάςς ἀεάογῦς, Ηγαὶ 
' δετὸ πε οὐΠάος φυίάοηι ἀςάεογυῃτς 
τῆν τ Ρημίαμαηι φογ γίςιις σάρτιιΣ εξ, 
᾿ν,.... τ ποπηίης ΡΟ] 5. ἘΙ ςαπόλα τη ἐχρο- ἡ 

ἄϊτο ἔπιες, ἃ οδἢάςς ἰῃ οσῖςο ΟΥ 
: αἰηΐο ἀοροῆτί» αφιιοτίως Ναιραξα 
ἌΣ ῬΕΓῚ Οοζοϑ σΠὶ ΟΧοΓΟῖτα σοητεῃ- 
᾿᾿ : ἀκ Τπᾳας ἰρίο ἰτίποῦς Ειοίξάο,ΟΕ- 
ΩΣ πεοποπι [Οογογῦ σρρῥαίμρηοαρίτ, ὃς 

ᾧ ἀάακκαιτ ΤΡ ΕΠρΟ]ἰΟη: “αἰ Δ ἰπηρόγατα ἔλσοτς το- 
ε 14 εβ Νααρα- ουιογλῃτ. Ουάιη ἰη “ Ναιραδίᾷ 
ἀἴμαι ἀβτιμ.. γρρῃτῦ οἵ, δ. ΑΕΤΟΪΙ γεμοῦς δαχ ] ο, 
᾿ τ΄ χρβίοπεπη Ροριυιϊλητυτ»δι {θυγδία 

τραχῖς σαγοητία σαρίαης. Ργοίς1η; 
ΜΜοϊγοτίοῃ, Οὐχί τ βίοτγᾶ: ςο]οπιᾷ, 

Ἄ 4:4 Αἰπεπίοπἤμτη ἀϊτοἢ 5» ἐχριι- 
Ζηδης Ποπιο ΤΉ οης8 ἀιτοπὶ Ατς- 
ηἰεηῇείμᾶ δάπις ροιὲ γεάδίταπι ἋὉ 
ΑΕτο]ΐςα οἰλάς εἰγοα ᾿ΝΝαιραξειιπι 

ψΨ, Ουσπι ἐχοῖ- ἄροθαῖ.) ἐργατοίτο Ποίίμτη δάϊτιοη- 
δύνυσι δάμενεσο 0 ντὸς, (ΟἹ οῖτιις Δάϊεμς Αςαγ- 
“μὰ εὰ ἐνερ τἰ ὨΔΠ 68» ραιαάες. (ει αρτὸν ρύο- 
πῆεῖς ςαρηῆξι, ρζοῦ ἀπ ςοαπηὰ. Τιευςλάς) νυ Ναι- 
κι" ὦ Ατραθο {ἀδυοηίαπε: ἃ φυΐδι5 τη 

οσατα 60 τη1}1ς ἀγπγατί., πααΐθας ἰη- 
ϑταῖϊ, γεθοπτ τατατί ἔμπης. Μετυς ο- 
Πίπα γε ΠοπΊεη5, εἴαζ» ΠΌΠ1ΠῚ ΠΊΠΤῚ 
ταᾶρηὶ εἴης, δέ ΡΥοριιρῃαζογες 
φαποί,ῃς ραζιπι δά ἀοίςηἤοης {86 

οτἈρεΐξηε. Ευγγ]οςδιις ὃς αὶ οαπὶ 
τ τ ας ἘΠῚ το εἴαπε», ΨΌΪ σορποποίαπητ ἴη- 

᾿ τ ΡΞ οἵε σορίας ργόρτοῦ 4ὰς 
ἘΠ ρεθο; εἰ ΟΡΡΙ Δα τη οΧριρπαγί ποη Ροῖϊοῖ, 

ΑὈϊεγαπτ, πο ἴῃ. ῬοΪορομηοίμτη, 
(ὰ τ΄ῃ ΑΒοϊϊάεπι., «πα παης 
Ὁλϊγάοῃ νοσαᾶτιγ., ὅς, ΡΪειτο- 
ὭΡΩῚ ὃς Δ] πα: οἰγοα ἴμης [ο- 
(Δ » ποσποη ἴῃ Ργοίςπίοη ΑΕ- 
πο] τα. πη οος Ἀπιδίαοῖ! δά ϊογᾶϊ, 

ἅμα δΨ' εἰϑηνώμων: ἐξούλετο᾽ σοφῆστα αὖ- 
ἠοις. ξωσέτραοσον δὲ μάλιςα εἰτῳ “νλο-. 
χρον αἰμιφιοσῆς,: Ὡδα πὸ ΤΜ φωκέων ζϑο; 

οδεδιότες. χάνι ποξῶτον δὸντες ὁ μυύδοις, 
ἂπ εἰ ὄνοις ἔπεισὸῳ δοιζῦαι, φοον διοὶς 

: “πὸ Ἐχιοντα ραν" «σέξτον αϑι δὲ ὀξζυ τοις 

᾿ ὁμιόροις ὐΐοις μαιμνέας (ζωτν Ὁ δυσεσζο 
λώτατος ΠῚ ' λοχρὶς )έ ἔπειτα ἰπγέας, ὦ, μεσ- 

σα πίοις, χαὶ τειτανέαρ, ὺ χαλλαους, ὦ τ- 

Ὲ λοφωνίοες, χα} Ἰουίοις,χαὶ οἰαγϑέας" ̓ϑτοχαὶ 

᾿ξιωωεςράτευον πόρτες. ὀλπαῖνοι ὃ ὁμεροις 

μϑὼ ἐδὸσαιν, "ἰχλλόυλομω δὲϑ. χαὶ ὑα)οι Οὔκ, 

ἔδοσὸμ ἡ ὁμιήρους; φρὶν αὐτῶν εἷλον κώμιζωυ, 

πόλιν ὄνομιαι " ἔλουᾷ. “ὃ δὲ αϑεεσκθδατο 

πρύτα, χα! «ἄν ὁμήρους κατέθετο ἐς κυπίγιον 

Ὁ δωράκὸν, ἐὼν τῶ φράπῷ Ἐχὶ τίω γαύ- 
πακίον, [κα δμ λοκραΐ,. χαὶ ἢ πορόυομϑιος, 

᾿οἰνεώνα αἱρᾷ αὐτῶν,ὼ δύπόλιον. ἐγ ὥρόσε 

Χθρῖσαν. νόμδιοι δ᾽ ον τὴ ναυπακτίᾳ, 

Π σὲ Φ αἰτωλοὶ ἅμα ἤδεν παρησξεβονδη- 

κότες, “ἐδηοιω τίωὺ γώ, καὶ ὃ πασόϑάςηον 

ἀτείχετον ὃν εἷλον. ὅχί τε μολύχράον ἐλϑον- 

τες, τω χορλνθίων υϑὺ δποιχίαν »αἰγιναίων 
ἣ ̓ ὑπο ήκρον, αἱ είζσι. Δημδαϑενην δὲ ὁ ύως 

γαῖος, (ἔ ἐτι “ὦ ἐτύϊγόμεν ὦ ὧν μ᾿ ἢ ἐκ τῆς 
αἰτωλίας αὐξὶ ναὐπαικτον) ἘΡΟς 
γος τῷ φρατού, χαὴ δείσας πὐθὲ αὐτῆς, " ἐλ- 

᾿θων, πείνᾳ ἀκαρναῦας χαλεπῶς, νὰ πἰοὺ 
ὧν τὴς λδυκαιδὸς αὐαγωρησιν͵, βοη γῆσοῃ 

Τὸ γαυπάκτω. ᾿ χαὶ πιέμιποισι μετ᾽ ἐὐτοῖ ἐπὶ 
(δ γεωΐ χιλίοις ὁπλίτας᾽ οἵ ἐσελϑέγτες; 

αἴξ «ποιήσαιντο τὸ χωείον. ̓ δφὸ γὰρ ζῶ 
μὴ), μεγάλου ὄγτος τα τείχοῖς, ὀλίγων δὲ χὰ 

αἰμεινομδιίων, ἔκ αὐτὶ ἐττω Εὐρύλογε ὃ δ) 

χαὴ (Ὁ μετ᾽ ἀντ ὡς ἤοϑοντο τίω ὑμας. 

ζιαὶ ἐσεληλυ δα, καὶ ἀλλα τον ἐν ἰδ Νὰ 

λυ βίᾳ ἐλῴν, αὐεχωρισὸμ σῴκ Ὀχὲ πελο- 

ποινήσου, διλ᾽ ἐς τίοὐ αἰολίδω, 'τίω γε 
καλουμλέμων χαλυδῶνα,, χαὶ πλώυρῶδα, 

χαὶ ἐς τὰ ἐ Οὐτι χωξία, ὦ ἐς πσέλσκον πὴς 
αἰτωλίας. (ὦ Ὁ ἀμμωρακιώτωι ἐλϑῦγτες 

“σεάσστ πὶ 

« "Τὸν ἜΠΡΣ 2») ΔΆ λακεδαμμο- 
“γίων. β Ἐδεήοωυ τω γέω 1 τω. γαυ- 
᾿πακῆζαν δηλονότι. Ὑ᾽ Προαιοϑοίδμος 
φησιν λαζὼν “ρατῦ ἐρχοιόῥους 

δ Ἐλϑαν, πείϑὲ ἀκαργαῖας χαλεπῶς} «ϑέγοις, 
ἔπεισεν αὐπιὶ ; δϑυοᾳρώς. διρχρς δὲ, δγο- ἡ μήποτε « πείχοις μεγάλου ὄγρ. »" καὶ 
τί ὅν. ὑπείαϑὴ αὐτοῖς αἰξιπιλίσαι Ἐ χδυκά-- ὑξῆς. δὐκντ τα 
δὰς ε Καὶ πέρεποισι μῳτ᾿ αὐτὸ 12 Δηριο-: 

ζ. Δεινὸν γ ἰζ δέος᾽ ὧὸρ ἰῷ 

Χ,ῖ, 

2 ΑΙ 

τ 4, ,ὕ 
2ῷ ἡωτοοῖξ 
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“δὶς ὠῤοιὶ, πείδοισιν " ὧὦρτε κμῷ ̓ σφῶν ΑἰΠιλάοητος ντ (ξέαπιὶ Αὐρος Ἀπη- 

[κ 2. τε τω ἀ ἀμφιλοχικῷ χαὶ ' ἀμφιδοχία, 

τῇ διλῃ ὑλεχέρῆσει,ὺ ἀκα νανίᾳ; ὧμα λέ- 
γντες ὅτι ἐῶ τούτων χρχτήσωσι, πὸῷ Ὁ 

ἠπειρωτί χὴν λακεδιαιμονίοις ξύμμαγον χα- 

λαφηξᾷ. χαὶ ὁ ὁ αδὺ Εὐρύλεγος, πειοϑεὶς, χϑὴ 

«ὧν αἰτωλοις ἀφεὶς, ἐσύγαζετωερατῷ 

«ὐϑὲ τοις γωρφὲς Οὐτοις, ἕως τοῖς ἀκυωρα- 

χιωώταις ὀκχερατευσαρϑρμοις «ἰξς τὸ ϑο- 

9»ς δέοι βοηθεῖν. ταὶ Ὁ ϑέρος ἐτελδυτα. 

ΡΒΙΠος οι ἐατογάπιχις ΑἸΠΡΗΣ 
Ἰος βίαια » ργατοσοα Αραγηδη πὴ. 
(υδίρογοης : αθηγπιδητος » ἢ ρος 
τοηταγ Ἀἰ5᾽ ἔστε ντ τοῖδπὶ Ἐρίτό- 
τίοαπι ροηῖοην ἰπ1 ἀςοάππηοηῖος- 
γα (Οοἰεϊατο ἀάδαςοοητ. Β- 
Ροπυαίις Ἑυγ] ΟΠ». τ ΠΣ 
ΑΕ ΟΙ 5 με ΜΠ Ἰοςα ουπὶ ὀχόζας 
τι φοηαϊοαῖτ 9 ἄσπι ΑἸ δσαϊς 2 τ ᾿ 
ἀΔΩΧΙο νοπίδιτεῖδας ἀἀπογπις Ατ ὯΝ μΣαν δὴ 
5ο5 οπη διπι ἤει. Αξἤάίχας ἐχ- Διβορίθῃάϊο τς 
ςεἴπι. 4 "δῦ Ἡγεπλεπὶ αὐτο πη» 

4 Οἱογ᾽ ον τῇ σικελίᾳ ἀἰϑίωαῖοι, τῷ ἐχτ-- Β ααϊ τα δι Πα ἀρεθαπε Ατβεηϊοη- 
γίγνομϑμου χέαθνος ἐπελθόντες μέ 

ἐλλζωων ξυμμαΐχων, χαὶ ὅσοι σικελοΐν κα- 

ζῳ κράτος Ξρχόμϑροι «ἰασὸ συρφιχουσίων, 

χαὶ ξύμμαηϑι ὄντες, δἰποςάντες ἀδοὶς ὡ- 
πὸ συροικοισίων," ξεωεπολέμοιευ, ἐχὲνῆσ-- 

σὸμὶ ὦ σικελιχὸν πόλισμα, οὗ πίοὺ χρόπο- 
λιν σὺ ῥοικούσιοι εἶχον, αὐοόσεξαλλον Σ χαὴ 

ὡς σέκ ἐδχυύανπο ἑλᾷν, ὠπήεσαν. ὡ δὲ τῇ 

αὐαγχωρησ, “ ὑςέροις ζω ον τοῖς ξυμ- 

μα ἰχοὶς αἰαιχωρο σιν ὑπετίδενται ὦ ἐκ 

τῷ τειχίσματος, συφφκϑύσιοι" ὦ (έρεπε- 

σύγτες 7 ποέποισί τε μέρος τὶ τῷ ὅ ςρατοῦ Ἢ χαὶ 

ἐπέκί4ναν οὐκ ὀλίορες. ᾿ χαὶ μεταὶ τϑι», 
Ὥσο Ψ νεώ ὁ Λάχης χαὶ οἱ ὠϑίωωοι ἐς 

πίω λοκρίδω δὀποξασῴς Τιναὶ ποιησείμε- 

γοιὶ καΐᾳ ῷ καὶχανον ποταμὸν, τοις (σ σ᾽ 

Ὀοηϑονῦταις λοχραΐν κῷ ̓Ρροξένου τὸ {Κα-, 

παάτωνος,ὡς τειαχϑσίοις, μοῦ χη ἐχρ ατησαιν, 

"ὦ ὅσλα λαίξόντες ἀπεχωρησὸμ. {τὸ σγ᾽ 

εἰστοῖ χήριϑγος χαὶ δῆλον ἐκαῦγραν ἀϑη- 
ναῖοι, ὃ καζᾷ χευσμὸν δυΐμα. ἐκαδηρε »ϑὲ 

ὙΣΡ χαὶ Ῥφυίφρατος ἢ τύρφυννος σσεύτερον 

αὐτζίοὼ οὐχ ἃ πασὸμ, Δλλ᾽ ὅσον πὸ τῷ ἷε- 

ο9ὁ ἐ ἐφεωρφῖτο τὴς γήσου " τῦτε δὲ πᾶσα ἐ- 

ταϑώμ: ζιῶδε Ὅπῳ' ̓ ϑῦκαι ὅσαι ἡσὸμ 
ἿΜ πεϑνεώτων εἰν δυλφ, πασας αἰφλον, ὦ 

Ὁλοιπὸν “σεοέπον μῦτε ὀγαποϑνησκήν ἐν 
τῆνήσῳ, μήτε εἰρτίκίφν, δρλλ᾽ ἐς πίω ῥηνέαν 
Δψφκομίζεοϑαι. ,ἀπέχ δὲ ἡ ̓ ῥίωυφα τῆς 
δυλου οὕτως ὀλίγον ὧςτε Πολυκράτης ὁ ὃ 

(ες σαι (ο εἰς Ογαοῖς, δέ ́ αϊσπη- 
4ις διοιϊούατη νοὶ δ Ἱπηρογίο 

Ὡττς Οροχζεζεξ, 
ὁ ϑεάσεπες ἀὰ- 
τοῖν ἢγεπὶς. 

ϑγτγαςσιυίληοσατη δά ἱρίος ἀεξεές- 
γλητ, ψοΪ τογιπὶ (Ὁ ΟἿ ἐγλητ, ἀρ- 
ξίςῃ πηι Νεδγα δις]α ορρί- 
ἄμιηγ συἶπ5 ἀγόοπι ϑγγδοιδῃὶ το- 
ἀξδυῆο 411 ΠῚ 4ΕΠΠῚ οχρυρπα- 
το ποαυϊοητ, αδίογαης. θά ἱπ 
Αδοπητος ἱπαρότιι ἄλτο, {ΠΠ] εχ ἂἵ-- 
ες ροξτοπιος 4αἱ Ατβοηἰοιαἤαπα 
(οοἷϊ εἴδηῖ» ἴπὶ ἔιραπα νούταης, ὅς 

ς οι ρδὰςοβ οοςίάαπς. Ῥοίζῃας 
ΤΙ λοῆος ὃ. Ατβοηϊομίςς. ἐρτοῆι ἃ 
παρὰ ποηάυ]]α ἰῇ ἰοςα 1 οοτί- 
ἀϊ5» ἴαχτα (ὐαϊοίπατ ἀπιηοπη»ἶ ο- 
οἴεηίο5 δά ατοολάληι νὶπιὶ οσοιζ- 
τοπτοβ» σαπὰ ῬΓΌΧΟΠΟ Ολραζοηίς 
ἤἰο, εἰτοίτος τγεσεητος, σεροίπῃϊ» 
ἀοιγαδίίαιις ἀὐπαὶς αίογαπτ, 4Εα- 
ἀεπλ ΄υοαις ἤγεπις Γοΐπ ἐχ- 
Ρίδαοτος Αἰδοπίοηίος ». οχ οσἵασαςι 

το υοάλπι. Ναηι ἃ ΡιΠίζγατιις 
τυγδηπιι5 ΘἈΠῚ ῬΓΙῈς ἐχρίδιιογατίε ὦ 
ΠΟΙ ΟΠΊΠ ον ἐγ ἀπ οατοιι5 4114-- 

Ὁ τοηὰς ἃ τέρ!ο Ρτγοίρεδεις ρατοβαξ, 
Τυης δΔυτοπΊ ΟΠγηΐ5 ̓ εχρίατα εἰς 
ἰάσας αἀ μυης πιοάφιαπιΔυσοιῃ- 
αυς ἴῃ [εῖο΄ ἀεβιπέζογιπν οχαῖτ 
τοῖς πτομαπιοητα, οπγηΐα {πὶ 
τυπῦδε ἴῃ ΡΟ ξέγαπη εἀϊχογᾶτ“ κῶς Νεαφυῖς ἰηΐ 
αυΐς ἴῃ ἀπία!α Ποίας ΠΊΟΥΓΟΓΟΓΉΓ, πέρας σρκέρε 
πόσας ῃδίςογοταΣ, (ςά φηογἑηγὶ ἑάης 
ἴῃ ἈΠΒεπίαδηι τγαῃίροζταγοηταγ, ἡχ- ὦ 
[μἰαρρε ἴτα ρασιμη ἃ Π εο ἀμἝλητοπι 
νι ΡοΪγοζατοβ ϑαυπί ΟΥ1Π} ΓΥ̓ΓΔΏΤΙ5» 
4μιπὶ ΔΙ ]ααπάο δι εἰαῇς ρο!]ο- 
Τοῦ » δ 1115. 1π{{]]ς ἱπηρογίταγοῖ» 

σαμίων τύφφωνος ἰογύσοις φγὰ ψοόνον γαυνικῷ, χαὶ ἡ Μ πε ἀδλων νήσων ὄγξας , χρὴ 

Πιογοτ οἴ, 

«ἃ ράγογες, {ξά γέ 
ἐπ ἈΠ οπ. 

ο᾽ πὐξδά εν 

α Πρὸς αὐτοιὶ 1 οὺς Οις μετ᾽ Εὐρυ-- Οἷς δηλονότι Ὅς ἀϑίωαίοις. δ Ὑεί- πῆνα!.. ζ Καταὶ χρησμὸν δή τινα σ' 
λόχου. β' ὥέοτε μαπὸὶ σρῶν 1 Δ ἀμ-- ῥοις ἀϑίωαϊων ] ἤγνω, μεῖᾷ Οιὶ αδ5-- ἰ ὀἐρισμιὸν χρησχιοί, 
Φερκιωδῆ, Ὑ Ξωωεπολέμουι } αὐ- ̓  ναΐοις. «Καὶ ματα τὔτη] μια τὸ σρα- ᾿ σων] τάφοις 

α΄ Θῆκαι ὅσαι ἧ- 

Υ. Φ μος 

ὅνν 



τ ἂν ῈΎ. μι ζή 

μ᾿ τά, 1 ὶ 

ἃ Ῥείρολα Ἀδο ας ος Τγοῖο., Ῥοϊόαας Αροπίηι 
οᾶπι : : [ὶ γολάονν ᾷ Τ 
ξήνειαν [ενιῤαν,». “Ομίθογτοτ, Ταπς αοαας Ρτί- 
2) εἰο Αρο]].ςδ- πιὺπι ροί ἰιμτατίοπεπη, Ατῃεμις- 

Ἱεοτατετ,ζάτςηα ἔς (ςς ἐς {|{{ γ4]14 ξο[τα. 76 [1 γηΐμ!ο γνο- 
Ἰϊράταπι δὰ Ὁ εἰᾶ, 
ε΄ Ατβοπ. ρεηις. 4446 4722205 εσογιπτ, Βμογαΐ λατο πὶ 
μβακογτεγὰ “βία: ὃς αἰϊᾶς ρυϊίσα τπεπηοσία ἱπσοπ5 ἃ- 

“ηγϑεὶ χηεεη μεμα ρρ θαι ΡΠ οἴοπ, φοἰςθτίτας ἸοηιιΠ1,δί εχ 
πφοπάιάεγαπηι, θεῖν οἰγοπηχεῶι!5 παὲ}15 Ποηϊπῦ» 4: 

ααέανμα ἕῳ, ἐσ πιὶ σοπίιρίδιις ἃς [δ οτίς ὁ ροίϊα 
«αἰ Δἀὰ (ρεᾶδευϊα 
ψεηπιίταράης. γε, θαπτ» νι μας δά Ερμοῆλ [ο ἴο- 

 {πεἰορ οεἰεθκαιγάς. πες εὐἸρἤαημε : Βοδάταις σετταπο 
ϑιγιπηϊςιπη» πημΠούπτγαμαο » δὲ οἰπ- 

{ε ἀεςἰαταῖ ἴῃ ρυϊπλῖ5 ΗἨοπιοία5 ἢ 5 
". ψογῆθιι5» φαὰ {πῆτ ἐχ ργοσπιίο Α- 
ἢ ΡοΪ εν, 
ἘΦ θεῖς ῥ᾽ 4 μας δὲ γηασηορεγο 12 Ῥεῖ 
γπερεύκες Ὁ [ϑη9 
ας ΚΩ 7222 235 ζει “Προ, Ι 

; Οη μαΐ ΓΩΖΩ Ο,722 εὐ ῖ-- 

ς ὀή(γεε γεχηοητος 
1ο,ον 171 {ΠΧ 4 σοἰ οὔ: ἘΜ εθη-- 

}|14 σεΐε: 
σοίέδις (δ᾽ “αγὴξ εὐγέαηείχα (- 

εγά εὔογεῖς 
ἢ Οὐϊοίξαπτ, γεζγήχηηη πα γπ0- 
Ἐιο τον: αἰμί αγἶγ ἰαπαΐες. 
Ε υδά διιτεπι ὅς τηιςο! σοζταπλΐης 
ΓΙ τς Ῥχοροῖτο ἽΠας ς σεγταταζ! σομξε- 

ς τοθαητ, ἴῃ ̓ ἰς νογῆθιι ᾿η ἀΐσατ, αὶ 
᾿Φππτοχ εοάςῃ ριοοεηίο. δἰ αι- 

"" ἄετα εἰ !Δοιπι ἐοσπυίπαγιπὶ ομο- 
᾿, τὰπι ἰαμάδλης» ἰτα νεγίις οἷτς ἰΔιῖ- 
ἶ ᾿ἀλιϊοις Βαϊ αῖθιι5 δὲ {01 ρῆτις 

ΠλοΠΆΪΠ] τ, 
ὕ εγὴνα ἀσοάϊηηη.» ποῦ δ φατε ἐμ» 

᾿ς Ρῥαωθοθέαπα. 
70: εἰ14᾽» ομηὅ14 γ16 αἰἠοαίο,:6 

αίεε: 
ἘΣ »ρηδρογες {016 πεεὶ ροῥας, ἤο 

ἐἰυμον τορος, )έγέγγε, αἰϊεάί- 
4:4, Ρμρίία, 

Ὅμ οὖν ἐκ δῷ σεηάαε ὧπ- 
ηάρ ἐορ αἰ βρη ΖΩ 

Ῥεέξογα ργαοὶρηὸ ἀἰρηρμ Πξ ὐεἶγα 
π΄; αἀἰπεμάρῥ᾽ 

ον» πὸ αὔέπι βεγεονσάείς (4- 
μ6 2265. 

Τὴν φιὶ ἱηρρέμέδας οαρέμς Οὐ ο 
ἡμορίϊαίξα,. 

ΚΙΒΕΚ τε λτιῖν 8, 
εαρῖδπι " ἈΠεπ απ" φάτεπα ἀηης- Α χίρὶ 

τάτος οΠποτο ἀποεθδητια ἰτὰ ππΓ Β 

34) 
τἰοὺ ῥέωφαν ἑλών, αὐέθηκε τῷ Απϑλλὼ- 
νι! πρϑνλίρ, “ἑλύσῳ δησας “σξὸς πίω δῆ- 

Ἅλον. ἡ τὐοὐ πτεντετηοίδο, τότε Το ϑ9 ον ἀζ' 
τίοὺ καθοιρσιν ἐποίησὸμ οἱ αἰϑέουαῖοι ζρὶ δὴ- 
λια. ζῷ δὲ ποτε χα ̓ ὑπαίλαι μεγάλη Σύ: 

γνοδὸς ἐς τίωὐ δῆλον ν᾽ ἰώγων πε “αὐ ξε- 
κίιογων νησιωτῶν. ξιωώτε ὙΝ γευαιξὶ χαὶ 
παισὶν ̓ἐλεωώρριω ὡς ὄρ νεῶν ἐφ ἃ ἐφέσια 

Ἰώνες "χαὶ αγων ἐποιᾷτο αὐηόϑι ἢ γομικὸς 
χαὶ μοισιχόρ" ὶ χορϑες πε αὐῆγϑν αἹ ἱ πολέ. 

δηλοῖ δὲ μαίλιςα, Ομμδιὺ ὅτι ζοιαῦτα ζω, 

ὡὖ Ὅς ἐπεσιζοῖςδε, ὦ “ὅδιν ὁ ὧκ “σϑϑοιμίου 
Απόλλῶνος, 

᾿Αλλὰ σὺ δύλῳ Φοίξε μάλις: Ἐχιτέρ-: 

πω τῇ, 
Ἐνθοί ποι φλκεχίτωγες ἰάογές ̓ἠγρέλεν,), 
Αὐτοῖς στοῦ παίδεοσι, χαὶ αἰδὸίης α)ό- 

χρίσιν, 

Οἱ δέσε ΚΝ ΕΧΤΕ χὰ ὀρηγιθμιῷ χϑὴ 
᾿ἀοιδαῆ 

Μνησαίυϑυοι τέρποισιν, ὁτὸμ φήσωγται ἐἰ- 

γῶνα. οὐ 
ὁπ δὲ ἡ μοισικῆς αἰγῶν εῦ, ἡ ἀγωνιούμε: 

γο! ἐφοίτων, "ον τοῖσδε αὖ δυλοῖ,, ἃ ὅδ ιν 

᾿ὁκ τ αἰτεῖ παπεοοιμείου. ῶ ΝᾺ δηλιαχὸν 
»ρεὴ Μ γειυαιχδ ὑμνήσας, ἐτελϑυτα τῷ 

ἐπαίνου ἐς ταῖδὲ τοὶ ἔπη, εἶν οἷς χαὶ ὴ ἑαυΐζοό ἐ ἐπ 

περμνήαϑν, 
Αλλ᾽ ἀγεϑ», ἱλήχϑι μϑὲ ̓Απόλλων, Α ρτέ- 

μιδὲ ξιωὼ, 

Χαίρετε σγ᾿ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ χαὶ με: 

“ἐπιοϑὲ 
ἹΜνήσαοϑ᾽, ὅπαύτε κέν ἐς Ὀχηϑονίων αἰ-: 

εϑεπων ᾿ 
Ἐ θα γ᾽ αἰείρῃ) Ἐ γορζα λαπείριος ιν, 

Ὁ κοῦρω ἰις σγ᾽ ὕὄμμιν αὐὴρ ἡδισὸς ἀοιδῶν 
Ἐνϑαδὲ πωλήται, χαὶ τέῳ τέρπεοϑε μα- 

λισα; 

Ὑμεῖς σὴ δὲ μείλᾳ πᾶσαι αὐτουχρίναεϑε 

“ἀφήκφε, τλοέοσῃ. 

Τυφλὴν αἰήρ, οἰκεῖ δὲ χίῳ" οὐὶ παιπα 

α Αλύσῃ δήσας 1 ἰζας ἥ ἁλύσᾳ τὴς ἁὃ μων ὰ πανηγύρεως ματέχον. δῈς ἜΜ ΕΣ, 9 Ἐνζ)ςδὲ . ζῆς ῥηϑη.3 
δόλο. ( Καὶ πἰδικόνων γησιωτῶν }αἶξι- ᾧ ἐφέσια] εἰς πίω ἑ ορτίω) γῆς ἐφεσίας Αρ- σηυϑύδις. .« Ἐχτ ἀσπὶ φοϑοιμίου 1 { 

ες χπίόνες εἰσὶ οκαὶ ἀμφικήίογες, οἱ αἰδκοικοῦν-- τέμιδὸς. ε Χοροιζτε αὐῇ2ον αἱ πό- εἰρημϑύου. κ Αφημως } σιγὴ, ἡσύ-ε 

“σες. Ομέηρος, ἄλλοις τ᾿ αἰ δέοϑητε παἴραχτίο- ἢ λεις 1 τῷ Ἀπόλλωνι. ζ Ἐκ φεϑοιμάου χα. ἀἀϑρόως. Δ Ενὶ παιπαλοέονν Ἰκρὲα 

ψας αὐ ϑρώποις, ΟἹ πριν αεπείουσιν: δ, κτί- 

᾿χὅρον Ὁ, χαλῴς οἰκούμδμον, γ Ἐϑεώρεν} ἰ μια ἐκρίλονω.. 
Απόλλωνος Ἰυξ ὕμνου ὕμνοις γὸ ἵ ποροί- 

Π Ἡγερέλουπωσωνα- ὲ 

φξήρῳι 

τι 

Χ,4. 

Ἰαΐρ υῦ- 
δα δᾳφό.. 

ῥοις γραφαξ 
ζήτει ἐν πῷ 
τέλει τῷ βιὼ 

, θλίου. 

2 Ὁ Ὀλαπεῖ- 
ὧ ἄλλος 
ἐπελϑαὺν, 

ι 



τδ 

244. 
Τοστεῦτα μδιὺ Ομνφ9ς 

ὅτι ὦ χα Ὀπάλαι μεγάλη ξεωοδὸς χαὺ 

ἑορτὴ ον τῇ δηλῳ; ὕςερον δὲ ζοις μϑὺ χο- 

εοιἐ ὦ γησιώται χαὶ οἱ ἐϑίωναῆοι κἴϑ' 

ἑερων ἔπεμπον. ᾳᾷ δὲ «ἰξιὶ ιρ εἰγάγας χρὴ 

ᾧᾷ πλᾷςα κατελύϑη " «ἰοῦ ξυμιφο-- 

ρώ, ὡς εἰκὸς, ᾿ ωρὶν. δὴ οἱ ἀϑίωναῆοι ποτε 
(Ὁ ἀγῶνα ἐποίισὸμ,, χαὶ ἱπωοδρομίας, ὃ 

πσδότερϑν ΠΧ ζῶ. 4Τού η᾽ ευτυ χἡμῶ- 

γος, ἰμιτορακιώται, ᾿ ὡραῦρ «ἰπσοοόνϑροι 

Εὐρυλόγω τἰωὺ ςρατιαν κατέθον » ἐκφρα- 

τεύονται δ χὶ ϑὐγργ9ς Ὁ ἀμφιλοχικὸν τριοιί-- 

λίοις ὁπλίταις" χαὶ ἐσξαιλόγτες ἐς πίω ΦΡ- 

“εἰαν, καταλα μξαϑοεσιν ὄλπες, τεῖχος ἔχὶ 

λόφου ἰουρὸν «σξδὲς τῇ ϑυυλοίσση" ὃ ποτὲ 

εἰκαρνάνγες πτάχισεμϑροι » Χϑινῷ δικαςηθίῳ 

ἐγχραντο. ἐπέχῴ ἢ. Ὥπο Ὁ Φργείων πόλεως 
Ἐχιϑαλᾳοσίας οὖσης,, πέντε χαὶ εἴκοσι ςα-- 

δίοις μείλιξα. (Ὁ) ἀχαρνάνες, οἱ μϑὲ, ἐς 

Ἔργ9ς ξιωεξούδοιου, οἱ ἢ, τὴς οἰκιφιλοχίας Ὁ 

εν τούτῳ τῳ χωρίῳ ὃ κρζεδαι καιλήται,φυ- 
λάοσοντες τοῖς ΚΙ Εὐ ἐρυλθχου πελοπστογγ"-- 

σίους , μὴ λοίϑωσι αῦοϑς τοις ἀμαορακχιώ- 

σας διελθόντες »ἐᾳρατοπεδούσαιντο. πέμιπου-- 

σι δὲ χαὶ δχὶ Διημοοϑένζυ (ἢ ἐς τίω αἰτω-- 

λίαν ἀϑάωναίων φρωτηγήσοιντα, ὅπως σφί- 
σιν ἡγεκθν γέγνηται. χαὶ δχὶ (ας εἰκοσιναὸς 

εἰϑίεναίων,, εἷ ἔτυχον «ὐξὶ πελοπόνησον 

οὖσαι" ὧν ἦρχεν Αδαξοτέλης τε ὁ ΤΊ μοχΟ ω- 

“οῖς, χα [εροφαΐ ὁ Αντι μγήσου. αἰπέςφλαν 
δὲ χαὶ ἀγίελον "οἱ ὐδὲ ζᾷς ὄλπας ἀρ.- 

“πρᾳκιούτω ̓  ἐς Ὁ πόλιν, κελϑϑοντες σφίσι 
βουϑεῖν πόμδημεί: δεδιότες μὴ (Ὁ μετ᾽ 
Εὐρυλόγου οὐ δυμίωντωι διελθεῖν τοι ὠκᾳρ- 

ναῦας, ( σφίσιν ἢ ψογωϑεῖσιν ἡ μαΐχη Ὑ)0Ὴ)» 
δ᾽ αἰαχωρῷ βουλομϑροις σξχ ἡ ἀσφαλές, 
Ὁ "δὲ δὼ μετ᾿ Ἑὐρυλόχου πελοποννήσιοι, 

4. - δ. ἊΝ Ε Ι 
ὡς ἤοϑοντο γοὺς οὖν ὀλήταὶς ἐμκορακχίῶτας 

3 Γάδ» τ ᾽ 
ἥκοντας, ἄραντες ον ἅ πσδϑθάου, ἐξούϑόεω 

: ͵ Ν ᾿ ὃ Ι! Δεν ἐν " 
κατα, ταηος" χα! “λ᾿ ϑιθαγτες ῷ οἰγελῷον, 

ἐχώοριω δε ἀκαρνανίας, οὔσος ἐ ρύήμου,τλ] οἱ 

«ἰὼ ἐς Ὄεγ9ς βοηθῴαν , ὦ δυξζιᾷ μ»δὺ 

ἘΗΥΝΟΥΌΙΌΙ5 ΗΙ51. 
“ ἐτεκρυϊδάωσεν ἃ Πὶς Ποπλοτας Πραϊβόδυϊο ἰᾷ οἱϊπι 

, ΧΙ Πα ρύο βοςαπιυζιας ἐγαμίπα!ο᾽ 

ἀρᾷ Πεΐαπι πιαρηατπι σοηπεπ-, 
τατη ἂς ξοίξιπα σοη!ποῖϊο ςεἰςδτγατί, ὶ 
Ουὸ ροίξοι δὲ ἐπία]λπ! δ. Αἰς- ἦ 
πἰοηίος σμοῖος συ πιίδογίς πα 1τὰ- ΄ ἢ 
ταμτ, ϑοά κ φειταπη πα ὃς σαῖοα 4. Κεἰ μιάϊ,Σ 
ΡῬίεγλαας ἁἀπογῆς σαἤριδντ ογοάϊι ὉΠ 
11: οἰοοχοϊοαογαηῦ, σαοαά Αἰπε- ὅν “ 
Ὠϊοηίος σοτταητοπ τα ἰη[ίτας- ὺ 
ταηπο δὲ οἰπτι5 σαπογα πη: 0 4 Δπ- Ἷ 
τὸ ποὺ ἔμπεγας. 4 Ελάς ἤγεηλο Απι- ο.: ἣ 
τοὶ, ἢ ρους ἱρορομάογδης Ετ|- ἢ Ουοπιαἀαιοάά ὦ 

᾿ ΄ Ν δ Υ 

ΤΥ ]οςο; οιπὶ ὀχογοίτι ργατὸ ξπο- ῬΉΉΙΩΒ Ευτγίο- 
Ἷ , ; - ςΒορνοχογοίτιπι θαι ταῃῖ: Ργοξεξήαιις ΑὙΒΟΞΟΛΠΙΡἈἰ- τὰς χραπιοτάπενος 

Ἰοςἰοιιηη σαι τὐῖδας Ὠ]Π δ Ὲ15 αὐ- θε, ἐῤνδμογαπέ 
ΠιΑῖΟΥΧΠῚ » ἀζαιιο 5 Αὐρεᾶτη 1Π- ἠ αρρδντῳ ἴα, ̓ 

, Ἧ, ΟἹ : "4 .- Βοίπι5 Αὐρὸβ πὶ 
φτείῇ, ΟἹραβ σαρίμης » ναἰ!ἀιπην ἐπι ρος ίοαπι φῦ 
ΤΟ] ]ς “ στησγαμη πηαγὶ ἐτηπηϊποη- δ νςς ἐὰν ΠΡῚΝ 

᾿ : ε.14 εἷΐ)γ, Ἑάπὲ τοι : 4010. ΑΟΑΓΠΆΠΟΣ ΟἾα5 ἈΏΤΟΓΟΒ διε μννίοηξαν ες 
Δἰχυιαάο ρχὸ ρα ]οο ἡππάϊ οἱ! ἸοοῸ δν νη, φνανε μας 
ντορδηταγ: ἀμ αητοπὶ ἔσο Πυΐπαμις κἠῤήμητη βοίεεντις 

εν ᾿ ζω . 4: “ἡ 

ἃ νΙΡΊΠΤΙ {λάϊὶς αὉ Ατρίπογαπι, ἐπ νη ποτα Ῥ, 

4ιας πγατγίτίμηα ΟΕ, νθς. Ατνετὸ Ἰρα ΤΥ ἀφῴριμος, ἕ 
ὲ Μἴο {μρενςζἐάεγεῖς. Αραύπαῃος ΡΑΤΤΙΠῚ ΑΥρβος {ρρε- κ με, ἀγρίης 

τἰαβ ἔσοραητ. " ραγτίπι ντίαιιο 1] ἀρταπι, ᾿ 
εχ ΑΠΊΡΒΙ ΟΝ εἴαπεν πεῖς ἰατο- 4 ΟἸβείίαπι ἀά ο΄ 
τοι Ρεϊοροππεπῆμπι φυΐοατα Εμ- τλτδ» φυοά Απὶ ὭΡΟΙΙΙ μὰς ἍΠ ξαγη. αὐποπάαπι 
τγοςμο νεπίεσαηι ἴῃ Αἰπγδοῖος 4αᾶ πιυπίμδπενς 
τελῆτη5, ΟΠ ο ἀΐας οο Ἰοο ἀροθαπι δμβτ ας. τ... Ὗ 
4 Ἑοπτος νοσᾶταγ, Μηταμπῦ ργα- ςοπυεηταβ ἴοςσὺ 
τοῖοι τὰπ πη ΑΕτο αι τᾷ θεῖτο 3 πους Ὁ 

: Ἐπ Εε Ῥατῖτα τη εὸ ΠΠοποπὶ αι ἔπογας Ατβοπἰοη πηι Ἀπιρ ΕΟ δια ἴσος 
ἄπχ ,» ντπδὶ ργσοῆοῖ,» τὰπὶ λα νἱ- τὸ φυὶ Ἑοπεες γος 
σίητί αι εἶγοᾳ Ρεϊοροπηοίιπι “με (ορίεγυδη-, ἈΡΒΌΗΩΝΝ πΠΠὺὺς͵ τος Ρεϊορόπεῆος, 
ογδητ πδιςς5 ΑἸ ηἰςΠἤα ΠῚ » 4]- σαὶ ουπὶ Ευτγίο- 
Βυξρύχεγας Αὐϊοτεῖος Τ Ἰπγοοα- ομο ογαης, τς οἰᾶςς 
τἰς δ. Ηἰεγορῆοη Αητίπιη οὶ βέῤη. ἰφῦν ΟΆΒΟΘΟΝ ΑΔ ΟΝΝ Π Ὁ οἰοτας ἐγδηπογξς} 
Ουἱ νεγὸ ἀρᾷ ΟἹραβ οὐδητιΑπι- οαβταπιοταδάτατ. Ὁ 
Ὀγλοὶΐ. ,, πιτίμητ ὃς ἱρῇ δά νύβοι ““τρναάνογεομάξ 

ῷ ἱ εξ σή όηεν γιό βξσοὦ 
ντ ἢδὲ νοπίας οπηηῖβ ΡΟΡυΪυ5᾽ Δι1- ονρὰνν Τά ραίθναος 
ΧΙΠΟ : οχεϊπηείσομτος ς ΕΌΓΥ]ο-- μενήρηῶ ο7ὲν» βαε 
οἶς στ ἰἰδ 4ο5 Παδοθ δῖ. Αὐοαγ- ΚβέσΡ. ἐπρύέυςὦ 

Α Σ ᾿ 70 γ΄“ ἀρμῶρο ἀ 

δῆς ροιτίαηῆγε ποῦ Ροῖϊε », ηέ- ῷ ὥμ, 7. ΚΣ 
νς ἢδὲ1 ἀε[ττατῖς δας ρια!δηάππλ 
ξογευαπογεάιγο νο ει δ ι15.» Π111-- 
πχὸ ταῖαπ. Ηος νθὶ νεμπηῖῆς (π᾿ Ὁ 
ταῃς Ἐπ] ἤι5. ἂς Ῥοορομ- 
Ὡρηΐτδ » πιοιῖίς ὁ Ῥγοίοιο οα- 
πῆς.» ςομίοῆιπ ά γοηήλ εἰς χὰ τὸ 

Αεῇεῖοο μοῦ Αςαγπαηίατη, πα ον 
ΤῊ πὶ Αὐρος {δ Πάϊιπι νδσιια 
Εἴς », ἴτοῦ ἐλοίιπε,, δά ἀςχίγδηι 

ΦΗ 

« πτεκμαρίωσεν διαὶ τεκμυμισίου ἐδή-- 

λώσεγ, β' Ὑπὸ ξυμφορών Ἰδυγών συμ- 
ζεῤηκότων. Ὑ Τρὰν δὴ οἱ ἀϑίωαϊοι] 
«ῥᾳὶν ποιῆσωι Ὧι αἰ ϑίωναίοις τὲν ἀγῷνα. 

δ' Ωρο υχσοσόμδμοι Ἰ αὐτὶ τῇ, ὥς αἰρ 

ὑπέρόντο. πἰρίφραος ὁ πος. 
αἷοὶ ταὶ ὄλπας ] οἱ «“Ἐὶ ταὶ ὄλπας ἀμ-- 
ροικιώται, μήποτε Ἔρα οἱ ἐν ι πόλει 
τῇ ἀμωρᾳκίᾳ αἰμμωρφικιώτω οὐ δεωή-- 
“ϑεῦσι διελθεῖν Ὅοιὲ ἐν τοῖς κρέναις ἀζαρ-- 

ε Οἱ |ναῦας φυλαδοντας, καὶ Ὁιὰ μετ᾽ Εύρυα, 
λόχου πελοπρνγησίοις, ἱδρύοντοω ἐν ἡβεῚ 
πόλει. ὃ Ὲς τί πόλιν] τιι ἑ 
δηλογότι. τ: Ὧν 

Ἢ 



ἷ ὃ ἧς, γῆ 
Ἢ Ο  ΚΙΒΕᾺΝ ΤΕΚΈΤΦ 4. ς 

Ἢ Βαϊ έτεξ ὃς νυθεπι ὃ ρτα Πάϊῦ διζα- Α δ ΡΒ, , 

τἰοταπνα 4 πη γα» γο πάτα Α- ΚΣ τω φρατίων ἈΝ οὐται ΦΡ ὅρων 

οαγπαπίδηι, Ἐπ χασπι ἱΠογαπ ἃ-ὀ ΧΡ Οὐ μετὰ ἡρλοδλῥννν ὀΐω ἀκαρνα-- 
σύιπι ροσγΠοητ, ρεῦ ΡΑγταπ Μίαν. ζϑ) δήγλεντες τίου ςρατίων γἀῶ, ἐχω-- 

4 Ἐϊπερ, ὃς Γατίις ροῦ Μοάςοηίς " ἘχεΓε Π12» ροίου ἰδ φυτίας, ἡ αὖϑις μεδεωνγος “ΝΣ 

ἀςβίης ρογ Τἀπιηααπι;, δά Αρταο- 
τα Πὶ ΓΈΡΟΙ ΠῚ» {πᾶ ποπ Αςαγ- 
πιαηΐα ἴΔπὶ » ((ἀ ἱρῆς ἁιῖςσα οἵα, 
Ρεΐραπε : οσσαραῖόαις ΤἬγαθηο 
τηοηζε ἰποιϊτο » ἃς {πρεζαῖο, πῃ 
Αὐρειαπιίατα ποξὲς ἀεπεηίπητ, ας 
4ὰς {ΠΠΠππῸ ἴπτοῦ νύθεπι Αὐριπογᾶ 
ὃς Ασαύηαπιιπι δά Βοητζος ἢ οὐἕο- 
ἀἄϊλτα ξαγτίπι ἱππεῖς μο », σαπὶ 
Απιρχαοὶίς 4] ἀρ ΟἹΡρα5 εἵδπῦ 

τ ϑελἀπιϊχογάτ, “ τη Πσοηταγ : ἂς Ππ10] ἢ τιχίτ, σοι- 
Τεδε ςοπίαπχον (οιτί λῃτς νίθοπὶ σαὶ γοζάτον Με 

τΥΟΡΟ] 5 » ςοηπίτιης . οαἰγάσας 
πχοῖδητασνες [τὰ ἡχᾶϊτο ρὸ Ππς 
πᾶιιος νἱρίπε Αἰ πεποηῆιμπι Αὐρί- 
αἷς Δ ΧΙ Ππτηι ἰαταγα» αά Ατηθτδοῖ- 
οὐαὶ ἤπαπι αβπογαητ : ΠΠΠπς [) 65 
το ἤοης5 σαὶ ἀποεητς Μοῖςο- 
Ὠΐογαι ἀΥΠΊΑτΙ5» ὃς Ατμεπίοπἤμπι 

ὲ 

ὦ ῬΡεαῃάϊιπι. 

« Ἐε {5 αυἰᾶξ [βΒἰκτατίῖς ἰςχαρίητα, “ δί οἰ ΠΤ! Ὁ 
πᾶμος θήγνηε εἰ-- α! ἀΑτη ΠΏ τὸς πααΐθ ας ορ το; τὰ 
τὰ ταπιι ἃ Οἷρας Π}}}1πΔ οἶγοα ΟἹΡαᾶς ἱπυδίογιητ. 
Ξατίοπεπι Βαδε- ξ 
Βαπιάκαῃ. Ἀραζγπδηοβδυζειη ὅς Ατρ ]οςῆο 

τατη αἰϊαοτ, ( πλπὶ οοσαπι ρἷς- 
: ᾿ χίαας αὖ Απιδγαςὶϊς ἀϊπηπεῦδι- 
᾿ τοῦ ) 4ππ| ἰαπὶ Αὐρος σοπαςπῖς 

{ξης, 1ς ργαραίδθαῃς τα η 
᾿ς σαπῃ Δἀπογίατς ραξπδτιιγι» ἀε]ε- 

Ἷ ᾿ς ᾷο ἀαςείοοία! 5 ἐχούοῖταβ Πεζηο- 
{εης, σα ἰρίοσαπῃ ργατοσίθι!5. 
Ηϊς" ργαπιοεὶς σορ!5» ρύορε ΟἹρας 
οαἴἶτα Ροίαϊε» ἀϊγίπχεητς νιτοίχας 

δ Λάδυξί5. 

ἐσάτα ἔπειτα Ὡ] οὶ λιμγαίας. ᾧ ἐπέξησαν 
τὴς αἰγραίων οὐχέτι εἰκαρνανίας., φιλίας δὲ 
σφίσι. λαίξονϑυοι δὲ 8 ϑυαίκου ἄρφες δ Ζ21ν 
ἄδγρϑικον, ἐχώφφεω δὲ᾽ ἀὐταῖ, χαὶ κοιτέζη- 
σαιν ἐς τίωὐ ξὐργείαν νυκῆος ἤδνι. “ἡ διέξελ. 

Β ϑῦντες μεταξὺ τὴς πε Ὁ γείων πόλεως χαὶ 

᾿ τῆς ἔχὶ χρήγαις ἀκαρναίων φυλακῆς, ἔ- 
Ἄφϑον,χαὶ “δοσέμεξαν Οἷς εἰν ὄλπαις εις 
“ρακιωώτας ϑρουϑμοι δὲ ὦ ϑρθοι, αἶα “πῇ 
ἡμέρᾳ. καιϑιζοεσιν δχὴ πίω μυΐξοπολιν κα 
λουμένζω, ᾧ ςρατόπεδὸν ἐποιήσαντο. ἀϑη-- 
ναῖοι δὲ Ὑ εἰλωσι γαεσὶν οὐ πολλῷ ὕςερον πα-- 
δφιγίγνονται ἐς τὸν αἰμιωρακικϑν κόλπον͵ βοὴ 
)οιῶτες ἴοις “Σ ργείοις" ἡ Δημοαϑένης; μεσ-- 
σηγίων υϑρ ἔχων Δ ϑ,κοσίοις ὁπλίτας, ἐξη-- 
κοντα δὲ Ὅξοτας αἱ ϑίουαίων. "χαὶ αἱ νϑιένῆες 

αὖξδὶ (ας ὄλπας Γ δλοφ ον ὧν ϑιωλόοσης 

ἐφφόρμοιωυ - οἱ δὲ εἰκαρναῖες, χαὶ ὠμφιό-- 
χων ὀλίροι ( οἱ γὸ πλείοις «ἑασὸ ἀμιωρα.-: 
χιωτῶν βίᾳ κατεῖ. χον") ἐς ῶ Ἔγργθς ἤδη, 
ξωοεληλυλότες, γϑρεσκδυαἰζοντο ὡς μαηϑύ 

οἱ ζοίς οἰγαντίοις. ὦ ἡγεμόνα τῷ πϑρτὲς 
ξυμμαχικο αἰρόνται Δημοοϑένζευ μῶ ΤῊ 
σφετέρων φρατη γῶν. ὃ ὃ, πσξοσουγα γον ἐἴ-- 
γὺς τῆς ὀλπης,ἐφρατοπεδυύσατο. “ρα- 

τηροητίταρς. Ἐτ ἀϊος φυίη ας ςοἵ- Ὁ δα σ᾽ ὐὐφες μεγοίλη διφργε. χαὶ ἡμέρφις 
πε ΤΠ (πη οἴξ τ: ίοχιο δά ριρμαπάπηιίς 

νιφας ἱπγπορδηξ. δε ΠλαλΙου ο- 
τας :ἀἴαας οχυροίαρας Ῥεϊορου- 
πέμἤιιηη δοῖο5: ΟΧ 400 Πλοπιοίῃς- 

τ Ὥς5Πς ΟἸΓΟΙ γος γΓοταΣ πχοτα 5» 
ἴῃ φαλάσπα οδιιὰ ὃς ἀϊπηχοία νἱὰ οο] 
ἰοςαι τ4πὶ ΕΧ ρίδαί συλ. ΕΧ Ιου ΑΓ 
τηαάΐυγα δά φιλάτπροπτοςινι ἔα 
Βοίεις παπιοῖο {ἀρογίος εἴος, ἰη 1- 
Ρίο σδρτοίηι {πτρότος οΧ ἰηἢ 4115 ς 
λτεῖρο ἀρργοάεγξιμγ, Ν ΘΙ ντείη ας 

4 ἵπῆτγαδα αἰ δἰ γαόι» δά βηαις 1τιπὶ οἴ, 

ξΟυὰ Ρατες οί. 

᾿ϑὺ πέντε ' ἡσύχαζον; τὴ σ ἕκΊη ἐτάσσοντο 
εἰμιφότεροι ὡς ἐς μώχξω. ἕὰ μεῖζον γὰρ 
ἔγλθετο, "ὁ αὐξκέοε Ὁ  πελοποννησίων φρα 
“Οπεδὸν. ὁ ὃ Δημοαϑένης, δὲίσαις μὴ κυκλω-: 
δὴ, λοχίζᾳ ἐς ὁδὸν τίνα. κοίλζοω "ἃ λοχκῷ- 
δὴ ὁπλίτας " χαὶ ψιλοις , ξιωαμφοτέρφες 
ἐς τετρακοσίοις, ὅπως χτὶ τὸ τ χύρέχον “ἦν᾽ 
φγαντίων εἰν. τῇ ζιωϑόδῳ αὐτῇ ἐξαγαςαν-- 
τες οὔτοι καταὶ νώτου γίγνωνται. “ἐπεὶ δὲ πα 
ῥέσκθοαφο ἀμφοτέροις,“ ἤεσαν ἐς χεῖφφις, 

ΩΡ μεῖζον ἐγύετο ΖΡ πελοποννησίων πὲ « Καὶ διεξελϑόντες μέτα 0] οἱ με Εὐ-. 

ρυλόχου, φοξόμδμοι ὐρᾷ τε ϑάλαῆαν ὃ- 
δοιπορῆν, δα Τις δ ῤγείας, οἰκῦντας 52} γε 
λάδι" καὶ δ, μεσογείε. διὰ Ὁ ἐν κρίωαις 

οὕτω, ἃ αἱ μδὲ νῆες ἐκ γαλάοσης ἐφέρ 

ρα σὉ 

μοω «βοᾷ τὸν λόφον ταὶ ὄλπας. οἱ γὺ λό-- 
φος ὀλπαι ἐκαλῶτ. γὙ Βίᾳ κατείχον-- 
Ὁ] αὐτὶ τῇ ἐκωλύοντο, δ Χαράδρα ογ᾽ 
αὐτοὶ] Οιὶ αἰπταξαιῶοις. ε Ησύγα- 
ζον]α ὠρακῖο! ἦσαν. ζ Καὶ μεῖζον γὃ 
ἐγρεπ }ὰ φοξηϑεὶς ὁ Δημοεϑένης μι ποτε 
κυκλωϑῇ τὸ δὲξ ὃν μυέρος “ΔΓ ἰ ϑίωαίων 
) ὑωδῆ φ)ωνύμου δ“  πελοτπογνῃσίων (χαὶ 

δυώνυμον, καὶ ὑπξέτεινε) λοχίζει ὀγέδραν, 
ἡ Καὶ «ἰπξιέος Ἰαἰδιασὴν ζω Ὥς δὰ 
χιζειἐνέδραν καϑίζει.. , Καὶ χοχμώ- 
δη)δασαύ,. κ Καὶ ψιλοιὶ] ζξοφόροις, 
λ᾿ Ἐπεὶ δὲ παρεσκδύατο ἀμφοτέροις 1 ἔ-: 
πμα ὦ Ὁ τ πολέμου. ἐμ ᾿ σον ἐς 
χεί εις Ἰσιυεπλοίκισε: τ ἄρ, 

Χ,111. τῆς 



ἘΦ φοβηϑέν- 
γε 

ΠΟ 
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Δυμοοϑένης αϑὼ Ὁ δεξιὸν χέρας ἔχων 

μιεοσηνίων χαὶ ἀϑίωαίων ὀλίγων' Ὁ ὃ ἄλλο 

ἀκα ρνάνγες ὡς ἔκαιφοι “ τεταγμένοι ἔπείηον; 

χαὶ ἀμφιλόγων (ὦ αϑόντες ἀκοντίςαι. πε-- 

λοπονγήσιοι δὲ χρὴ αμνρᾳκιαῖται αἰαμὶξ 

πεταγμένοι , πλώυ μὸμτινέων. 4 οὗτοι δὲ 

οὖ τωῦ δῥωνύμῳ μῶλον ͵ χοὴ οὐ ὃ χέρας 

ἀκρὸν ἔηοντες , εἰ, ρόοι ἡσὸμ. δλλ᾽ Εὐρὺ- 

Ἅλοηος ἔσχατον εἶχε Ὁ δὐωνυμον, καὶ (Ὁ μετ᾽ 

εὐὐτε, τ μεοσηνίοις ᾧ Διημοεϑεένζωυ." ὡς σ᾽, ὕ 

-- χερσὶν ἤδυ ὄντες " αἰξεέοον τω χέρα 

“πελοποννήσιοι, χαὴ ἐκυκλιοιοῦτο Θ δεξιὸν ἿἭΜ 

ἐναντίων. (ὦ ἐκ τῆς ἐνέδρας ἀκαρναῦες, 

ἘὨχιλμόνϑυοι ἀδθῖς χτ' νώτου, ἡ παξοςπί- 

σηοισιτε, ὦ πρέποισιν, ὥστε μυήτε ἐς ἀλκζωὼ 

«αἰ πσομεῖναι, , φοζηϑενᾷς πεὲς φυγάὼ χαὴ 

ὃ πλέον ὅ ςρατεύμαιτος καταςῆσαι. ΤῊΝ 

“ὸ εἶδον ὁ Ὁ κατ᾽ Εὐρύλογον, χαὴ ὃ κρ οἷς 

τίςον ζω, Δἰαιφθάρόνϑμον πολλῷ μάλλον 

" ἐφοζοιῶτο." χαὶ (Ὁ) μεοσήνιοι ὃν τες ζω- 

τῇ μ( τῷ Δημοοϑένοις, ᾿ ὦ πολυ πϑἔρλϑυ 

ἐπεξῆλθον (ὦ 5 ὠμορακιαῖται καὶ οἱ χτὶ 

Ὁ δεξιὸν κέρας," ὐΐκων Ὁ κα 3 ἑαυτοις, ἢ 

«δὸς Ὁ Ὅο»ς ὠπεδίωξαν. χαὶ γὺ μαχε- 

μιϑτατοι ἣἥἶμ ὐἰθὶ ἐκεῖνα (ὰ χωεία πυγ- 

«χαγεσιν ὄντες .᾿ἐπόμα χωρ9εεὃ πες ἢ, ὡς ἑῶ-. 

ρων" Ὁ πλέογνενικη δον, χρὴ (Ὁ) εἴονοι εὖ-; 

καργᾶγες σφίσι ᾿ προσέκειντο, γαλεπῶρ 

διεσωζοντο ἐς ζᾷὶ ὄλπας. χαὶ πιο λχοὶ " ἀπέ- 

θιχγον αὐτῶν, ὠτάκιτως χαὶ σϑοενὶ χόσμω 

ασρΆοπίτηοντες, πλιζεὺ μιαντινέων. οὗτοι ὃ Ὀ 

μελιςα, ξωυτετα γμκένοι πλωτὸς Τῷ ςξρα- 

τοί αὐεγωρησὸμ χρὴ ἡ μδρ μαΐχη 7 ἐτελδύτα 

"ἕως ὀλψ 4, Μενεδιῖος ἢ) τῇ ὑξεραία:, Ἐὐ- 

ρυλόχου τεϑνεαΐτος , χαὶ Μακαφίου, αὑτὸς 

’ ϑλφληφωὼς τίω υρχξ, καὶ “Σιπορῶν᾽, με-- 
»»οἰλης ἥοσης γελρήρδρης, ὁτῳ ὅπ ἢ »ϑῥων 
πολιορχήσεται, ἔκ, τε γῆς χαὶ κ, Θριλοίοσὴξ 

ταῖς ὠπικαῖς ναυσὶν ἰποπεκράσμϑμος, Ἔχαὶ 

ΤΗΥΟΥΡΙΌ15 Ηἴ51᾿ 
μα Ῥεοχσυπι οοτηα, Ῥεπιοβἤηοῆεξ 

Β Ρεϊοροπποηίέίαις οἰγοιπαοηίγξε 

: ΚΕ 

οαπὶ Μοοηϊὶς ὃς ραποις Αἰ οηϊοη- ; 

θυ τοποραταἰτούαπι Ασλγηδῃ 08, 
ἀντ σαί αις ογαπτ αἐτγπιξε!» δὲ 4] ἀπ 4 Ψεσυϊφυοίσν, 

ἀοταπῖ ΑἸ] οομοσιπι ἰασαΐατο οὰς ἴῃ ἀρῖς οδεῖπος 

τ65. ῬοΪοροηπποηίοβ δατοπὶ ὃς Απὶ- πὴ ; 

Ῥγαςῖ ἱπ γα δῖ ργοπυουὸ ἐγαπτν 
ρύστο Μαδιτποηίος, πὶ ἐμὶπη ἴῃ 
ἴχιιο ροτίιβνπες 60 ὀχιγεῆχο; σοἢ- 

ἔχοι αῦαητ. ἸΝΔηι οἶτ15 ΟΧΌΓΟΠ.ΠΠῚ ΓΈ 

τορεδας Ευσ.]οομιις οὐαὶ {τ οῦ- ὦ, ὑὔντνν ἰρυϑο ἤ 
τὰ Μεῆεπίος Πεπιο Ἐπ π ἐπιαιις. 2 ἐνριοβθερνόν. 
Οὐῖπι ἰᾷπη πιαμ115 ΘΟ ΟΓΟΓΟΠ ται, 

᾿νώνή δ ἀπὐχζ νι... χαλυρΑ Τ.». 

πη γο {πὸ ἀοχίίιπι δἀπογίατίο- 
ΤΌΠῚ σΟΥΏ115 ἀτασς σοΠοἀογοηῖ; 

(ἀρεγαοπίαπε Πϊς ἃ τοῦρὸ ἐχ ἱηῆ- 
ἀϊῖς Αφαύπαμοϑ » ἀατόσας ᾿τηΡοτιῖ 
ποίξεηι ἀπουίαητ, ἰτὰ νὰ νιγτατί5 
ἱπηπιοπιοῦ » Ποῃ χΟΠΙζογος », [(ἃ 
τοΥττι5. Πταϊούο ἢ). ΟΧΟΓΟΙΓ5. Ῥαγ- 

τοῦχ δά βιρίεηἀα ἱπάπςογοῖ, αμὴρ- 
ρὲ νϑὶ νἱάϊξ ἘυγΥ]οο ὮΙ σοτηι» 
υοά ογας να] άτις, οα᾿ἀϊ » ππαϊτο 
πλοῦ ποτα ρου {5 ἘΕταρ α΄ 
ρατῖς Μοβεηι οἰππὶ Πεπιοηοπς. τ π"- 
Υοπὶ ςοηβοείς δπηἰταηΐαγ, δ. 4 μὲ ομς, ἔμετον 

Απαθυδοῖ! ὃς Ζα! ἴηι ἀοχεγο ἐογπι Βᾶπτν,, ΘΟ τις 
ἐγαηῦ ἃ {πὰ ραΐτο νἱσούατ, Βοϊέπι: Ι 
4ις 4 Αὐρὸς νίᾳ; ἔπητ ργείςαιπι- 
τὶ. Τάτ οπτμίαπι 4υὶ εἰγοα ΒΔ δ1- 
ταητρορυ]ουῇ ἀφ σῃλοητηϊ {ππτὶ 
ΤΙ φασι τοιοῦ τοξδητοῦ δα [πο5, οδ΄, ὸν 
τς πἴαχίτηα ἐχ Ῥαττο {προγήτοϑ, δζ ἡ 
1 {6 τέπάςηξες ςατογο5. Ἀσαύπα- ἰτμεν, 
τες σοι ρ᾽ςαχοπτα  ρτὸ Δ Ο]ραδ' 
ἐοηβιριοητος (]πξοηι ΠΡὶ ρερεῦς- 
τους ὀογαπα ᾿πέογξοϑ 5 5 ἀπ1Π ἦν, 
᾿ηοοιηροῆτί ὃζ πα] ογάμης ὁ ἰη.- 4 ἴῃ Ποίεα ἐπε 

πάάογοηῖ: ρυ γα Τὴ Μανεδήεο ων 
τα» 4 οΧ ἕοῖο Ἔχ οζοίτα ὑπ χ  Πγδ᾽ 
οοπιροπτὲ (Ὁ τεςεροζαπε, (ΟΠ: 
υάταας (δ νείροτά ρυρηα. Ῥοίξες 
τὸ ἀϊε Μεμπεάαιπε, Δεξιάϑο Επγ- 
Ἰσοῖιο ἂς Μαξλτῖὸ » {οι ριἐηϑ ρ(8 
ππροϊαπι. ἀπ δ᾽65. Ὁ ἀὐοόριαπι 
Ἰηβοηζεπῃ σαἰατη ταῖς Πὶ » ἀπόπαπα. 
Τπο40 Δυϊ Γοπιαποη5 ἔοΥγοε οδΠ-: 
ἀϊοπειη»ἔεττα ἃς ἰκαήῥῥννγενς 

Ἐν ςνὐϑαν 

ς Υ 
᾿ ΞΕ ΤΗΝΕ 

εὐνὰς 

« Τεταγμένοι ἐπεῖχον 1 ἐκράτουν. 
β Οὗὕηι δὲ ἐν τῷ νωνύμῳ; μᾶλλον 1 οἱ 
μιαντῖνῖ εν Κ᾽ μεστὴν ἰοἱς, που, Τ᾽ τὸ σού 
δωτὸν Δ᾽ μεοσηγίων. Ὑ Ὡς δι ὧν χερ- 
σὶν ἤδη ὄγτες Ἴ σιωυεπλοΐκησειν πολεμοιῦ-- 
τες: δ᾽ ΨῬερκέδον τῷ χέρα }υωρέοον τῷ 
δρωνόμῳ κέρατι, αὐελενβύοντο. ε Προς- 
πίη]οισί τε 1 Οἷς πελοονγησίοις. 2 Τὸ 
κατ᾽ Ἐὐρύλοχον ]  ἥρχαν ὁ Ἐὐρύλοχος.᾽ 

ἢ Ἐφοξοιῦτο εἰς φυγίω ἐπράπησεινε 
2 Καὶ οἱ ιεοσήνιοι ὄντες καὶ οὐ με δ:ν 
σήνιοἱ ὄγτὲς ΧΦ τῶτο τὸ μέρος . τὸ πολὺ τῷ 
ἔργου διεαϊδείξαντν, ἢ ζητπολυ Ὅς ἐγὰν-- 
πίοις ἠκολούδησων. , Τὸ πολὺ ἢ ἔργου. 
ἐσεξ γλϑον] ἐπεξελϑόγτες ζωραξάν. 

κ᾿ Ἐνίκν τὸ κα ἑαυΐζοις Ἰηχρίὼ τὸ ἀσδο φῦ 
αὐτοὶ ὁρωδν᾽ οράτευμια, λ Ἐπαναγω--᾿ 

᾿πέλανον αὐ Ἐ} ἀμφριχκιωδῇδ ἴω 

ροιῦτες δὲ 1 οἱ ὠμρρικιώται!. μ' Τὸ 

πλέον γενηοηυϑμον ] τῦ φρατεύμωτες αν 
ν Προϑέκεϊντι] ἃ ἃ τῷ ἐπίκειντοῖ, Ὁ 

πίβῆοντες Ὁ] ἐὐ νοίοις. δηλονότι. ὦ 
πελδϑύταᾳ ἐς ἐψ {1 ἤγριω ἑασέρας. 
σα γι 5) ἑσυξοοὶς μόνον τὸ ὃ 
μιληφῶςἸξο λμει σ΄ Ἡ χα ϑὲ 
χωρῶν, δρσωδήσιται Ὑὐπὲ ἐπ 
“πορῶν. 



᾿ ἔετι Τ)οπιοίξεηὶ πραρζμμε Δ. ξαεῖς ἀρᾷ Ποτο πο π ἐπὶ ἀμποξ 3 
πς Αρσαγπαπαπὶ ἄς ἀϊςοῇι ρα- 

ἢ το ρἰβοομάο, » χοοϊρίομ ἀπ ας. οἰπῇβ, 
ἼΠΙ οαίος φαϊάεπι γοάάιάεγιπιῖ» ας 
“ποι ἐϑρῖν: ττοσοπτίβ Γασορτί5, 
πτορμαιιπι {Ἰλτιιοσγιης τ: αδοιηά! 

Π  Ῥαδὶ ἕμπε φὔπὶ γογὸ ξασαϊτατο πα πο Ραϊὴπι ἢ ν 
Ἷ ἀνμετηβα “ἃ ἀυϊίοτς πληίθιις» ἐς 4 οἶλπι » 
ΟΠ Ακαπαπίβριι Ρτας Μαῃτίπεἰς τδῃτὰ πὶ 5 ΟΠ αι: 
: ΠΑΡΗΝ εδρσρεις ἄχο ἃς οατοτῖς Ῥεϊοροππεηῆιιπι 
ἱ ΝΕ κσραὶ ἃς ἀαςίθιις » ἃ φσααις οΧ εἰς ο-- 

᾿ Μεποάχο; δἰ "(5 γχαης Ῥγαοίραα ἀἰρηϊτατίς : νοϊοα - 
ΐ ἐῶ το5 σαπὶ ΑΠιρίαοίος ὃς Ροζορῖ- 
ἢ ̓Ὴ ρυσιβαδᾶς, νε ἀπ ΠΠ]Πτοπ πχεῦοοάς ςοπάιι- 
ρας ὅπη» “ ἀείοιτος εἴς, τὰν νογὸ 
᾿ τὸς ουπὶ Απιδ. ἰαξεδαριρηῆις ἃς Ῥεϊοροπποηπῇ- 
᾿ς Ῥεβίταοτο ααχὶ θι5 ὦ ἀρᾷ Οταοος {105 σου ἢἔλτς 

, οἶμ Εν, ἐχλρμενς ὑλαϊ ἀἰαπα» ται ]αδπη ργο ἀιτουῖθι5, 
κ ΛΔρυάοιατος 4] πα: ἰρίογαπι. ποῃ (Ὁ οἰογιπι 

ἡϊπίας τοριοηΐθ.. (Ϊ τὶ σορ Π]ΠΠοατ. Ηἰ τοςορτος 
Ἰ, τηούτιος. {πος ἐπα Δ] ρτὸ 
4 Ἑε ἀϊίξεβίπι ργχίςῃτί σορία (Ὀρο]εγιιητ, “ δὲ ὡς 
ἶ ᾿ τὴν πρυβασαάς δθειπάο 11 αυΐθιις ἄλτα ἔιουϊξας 
πάθαης. Κεί, γα οὐατ» οἰδησα!απν ἀς δείαδαηι. [- 
[Ἢ αδεβείοιας δὲ Τοπιοίποποβ σαπὶ Αςλγπδηὶ- 
4] ΠΕΡ Ε οὐδεὶ θὰ σοΥτίοΥ τ. ἢ Απηθταοῖοβ, ρτῖ- 
πος “4 ἤεγεπάαε τὴρ 111ο εχ ΟἹρίς πθπτο Χοῖτος» 
᾿ τταβρ ἐμάν γεηΐγς δυχ  ο», αςν ΟΠ  ροΓ ΑΠΊρὶ 
ΠΟ ἀρμά Οἶρας ἐγάπε, Ιοςῆος τίς 41 “1π ΟἹρις εἴης (ς 
εἰ ὥς ἐροήδῃ, τ 8. φοτηπηίττοζο :- 181] μαἰγροαίρ7 
δ  λιθεένεϊδι κε ςΟΥα Πα αυς θεῖα εἤσης {οἰδητερ, 
ἦ τὰς 4υΐ οχ γερεν [τα ππε ῬΓΟτίπιβ Ῥαγῖοπι 4πᾶη- 
᾿ ν΄ ττθρνθβωμαψεν ἄλγη φορίαγιιπα, πλίτες, κά οδῆ- 

σιωοά εοκ»»"οάωαν, ἀςῃι 45 ἰμΠ 4115. νὴ5.» αἷς, ται! ΠΠ- 
ἤ σα. σομς ἐδ ἰα χῃᾳ, αυάαας ἰοζὰ οφσιραηάα: ςα- 
ἀ ΠῚ τοζᾶς φορίδβ δά ἔογοη ἀα [ἰς Δυχ!]Ἰα 

ΤΙ φυϊδὰς ρα- ἐπηἔχυϊς, πτοοᾳ Μαμεὶποεὶ, ὃς 51, 
᾿ ἀπ δ τὸ ἐν ἀπιςαμὰ αυΐθιις τγαμίλδειπι ογας ΡΟ 
᾿ Γ : οαυίατι ἰοροεπάϊ ο]εία ἂς ἱἰΥπηοη- 
ιν Ογερεῖα,. τ τα Ραμ] τίπὶ εἐργεάίοητες αρίδαητ: 
᾿ προ ον Ὁ δὲ φθαπι ἰοβοηάο οα ἡπογῶ ργατίᾳ 
 ἀρρᾷ Σ ᾿οχίεγᾶς, ἰαπὶ ρος! 40 ΟἿ ρα εἴϊεμε 
δ τ΄ 0} δια σβὲ βλλνερθτο στὸ Ἀπε ριομιημαι, 

, 
Ε 
᾿ 

“με; ἬΝ 

᾿ν χηση, ἢ 

1.1.8 ἘΣ ΠΕ ΆΥΘΕΥ ᾿. 
ΝΟ τ ὐουδο ν: ταν ἀμδ αὐθνοι 2.5. βϑδνάρηοα, Ἃ αἰὰγωραὴ δρασωϑησεται, ̓ φερφέρ 29- 
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οον τὐδὶ αϑὸνδῶν τὸ αὐαλωρύσεως Δη: 

μοοϑὲ ένᾳ χαὶ τοῖς αἰκαρναίων φραυτηροἷς, 
«αὶ αἰδὲ νεκρεΐν ἅμα αὐωιρέσεως. ὡ δὲ νΕ-- 
κροιὶ μδι' ἐπέδοσθμ, ἡ (ξοπιαῖῆον αὐτοὶ ἔ-- 
φησὸρ, ᾧ «ὧν! ἑαυτῶν “ποχοαλιυίοὶς μάλιςα, 

ἰποθεονόνζοις αὐείλονῆδ' αὐάαχὼρησιν δὲ ὧν 

μϑὺ τὸ σδλφωνοις ἐςῴκ ἐασείσλμτο ὧπα.- 

σι; κρύφα δὲ Δυμοαϑένης μεταὶ ὯΜ ξυςρα-: 
τηγῶν. αἰκαρνανων απένδονται μιαωντινδῦσι, 

χαὶ Μενεδαίω, χαὶ ποῖς ἀἰλλοις ΚΟ χρέσι ἿἋ 

“πελοποννησίων, καὶ ὅσοι αὐτῶν ἡσθῤ ὠξιο- 

λογώτατοι, Ὥστ γωρῷ καὶ τάχος, βουλό- 

βϑνος ψιλαῦαι τοῖς αἰμαρακίωτας τε 

χα τὸν μιιοϑοφόρων ὄχλον ( ξενικὸν, μώ- 

λισαι δὲ λακεδρημονίοες " 4 τσὶ πελοπονγη-- 

σίοις ϑισαθνν ἐς τοις ἐκείνη χείζων ἕ ἐλ- 
πάρει » ὡς αὐ λδιυὰρδὺντες᾿, δὲ ἑαυτῶν 

παξρὐργιαΐτερον ἐποιησόμτο, χαὴ οἱ αϑὼ 

τοῖς πε γεχροις αὐείλοντο 3 ταὶ Θ(σ' τχοες 

ἐλουτῆον,' ὡςτόρ ὁ ὑπῆρχε," ὴ τίωὐ ὥπογω- 

ρῆσιν κρύφα. οἷς ς ἐδέδουο ἐπεξουύλδυον. τῳ Ὁ ἢ 

“Δυμοαϑενᾳ κἡ τοῖς οὐ καργῶσιν εἰγίέλχε) τοις 
ὠμνσξάκιωτας τοῖς οὖν τὴς πολέως πὸρμ-- 
δυμεὶ χατὰ πίω πσοφτίων ἐν ἊΝ ὄλπων 
ἐἰγϊελίαν ξχπζοηθεῖν οἱ ο' ἿΜ ἀκμφιλό-. 
ζων, βουλονϑροις τοῖς ἐν ὄλπαις ξυμμί- 

ξαι, εἰδότας οὐδὲν ΤᾺ »εὐρηρϑῥῶν. χα 

πέμπει θυθὺς ποῦ ςξρατού μέροο τὶ ζᾷς ὃ- 

δὸες ᾿αϑξλλογκοιίταξς Ὁ υὴ χα καρτεραὶ 

Ὁ “σξοκαταληψορδόοιρ' χρὴ τῇ ὠλληιςρατιᾷ 
ὧμα ἰρεσκθυάζετὸ βοιϑεῖν ἐ ἐπε ἀδζες, 
οὖ τούτῳ “ἴ (ὦ μιαντινῴς, καὶ οἷν ἐασήτο, 
«ὐδόφάσιν ᾿ Ἐπὶ λα χϑρισμὸν χαὶ φρυγε- 

γων ξυλλογά ἐξελθόντες, αὑτἀπήεσθυ 

κατ᾿ ὀλίγοις, ἁμωοι- ξυλλέχοντες ἐφ᾽ ὦ 
᾿ Ἑ ; ν Το μον 'σεραγερνόπεὶ ἀρ εν χρώς ἐμμαότδερν ὦ τα 

Γ΄ π- 
"Ἶ 

ΕΓΗ "ἂν 1) δ σττι ---τ--- 

" α! φιρωφέρεν: 'λόγον Τῤορωυ ἐωυρκώνς “ 
᾿ β Οὐκ ἐασείσαν ἅπασιν. } ρα ἔδοσαν 
ἄδυαν μεῖᾳ απονδών. ὁ Ῥιλῶσαι Οιᾷ. 

«μμωραχακιώτας τε Ἰμμογῶσαι. ψιλοιῚ » 
συμμάχων ποι ἤσαν. δὲ, Καὶ πελοπονξ, 

᾿ γαήοις.} ἐδούλενο ὁαξαλῶν ζια λακέδα!. 
., βογίοις ἃ πελρπογγησίες Φς ἀμφρακιώ- 
ΐ ταῖς ὡς «ουδότας ιν, κὸ τὸ ἑαυ συμφέρον 
Ὁ φεημήσαντας,, ε Ἐςζιώ, ἐκείνῃ ΩΝ 

᾽ 
ῖ 

"“ ὑμίμς.- κα βίῃ ἡ, γῇ: 

ξ' μρἰριρπνρδωνρε ἕγλίωας δι- 
ηλόνότ; ἡ Προύργιαίτερον. ̓ φενπιμό- 
προ. ὁ Ωρα ὑπῆρχὶ»} ὡς [ω αὐ-. 

Ος δωυατόννως ς ἐκ ει, παρόντων. δωνα- 
πὶν ΑΧΘΗ Καὶ τίει τ ρηδιν κρύφα; 

εἷς ἐδίδοτο υἰσεοιιλαν ἡκὴ ἡ οἷς ἀπέιϊστά-: 
αδρὸς Δημοεϑένης κιαυπίγδῇο αὶ Μενέλεῳ, 
σαρεγχώρησεν αὐα χωρῆσαι γὗτει κρύφα ἐξ 

λόδύοντο «ἐαγώρξιν ,ἵγα μήτε οἱ ἀχαργαῖες 
χω λύσωσιν αὐτοιβ ( οὐ δὲ ἐαπείσαντι) μυήτε 

ΠΡ ὦ ." 

- 

μὴν Ὧν αὐδωϊθονλλδναι αϑύειν ἘΣ ΟΣ 
" ΤῬρόλοχιὄγτας Ἰϑὸ τῷ τῇ καταλαθδγτ έν 

κείνοις. - λ- Ἐπὶ λαχαν σχαὸν ]λαχοΐων 
σιίυαϑροισιγ: κὰ Ἐξῆλϑον δῆϑεν ̓ Ἱ)σέον 
ὅτι τὸ δεν ὀξαῦϑα ὡς ὁ ἐν φεϑεπειήσᾳ κεῖ: 
πα. αὐτὶ τῷ, ἐφ᾽ αἱ χυϑϑσεποιϑγγο οξελϑεῖν; 
καλάμα ἀπεῖναι. ᾽ Ἡροκεχωρηκότες 
πὐβρωιγιχρνότε. ξ Θᾷᾶουν ὠπεχώπ- 
Ῥω Πδχυήρρ δρήμῳ ὑκόπ, ᾿ 

χ μέ, Ὁ ; 



33 καταλα 
ζἕν 

Ἰ1Ὸ 

248 ΤΗΥ ΟΥ̓ ΜΠ ΘΒ Ὺ; 

ὦ ο ἀμτορακχιώται χαὶ οἱ ἄνλοι, ὅσοι Α Οἰιος αδίγο Απιδυαοῖὶ νδὶ (δηΐο: 

κϑὺ ἐτύϊχόμον οὕτως εἰ, ϑρ8οι ξιωελθον- 

τες, ὡς ἔγνωσθμ ὠπιονᾷς." ὡρμησὸμ χρὴ 

ἀῤθὶ, χαὴ ἔλεον δρόμῳ,“ Ἐχικαταλαξῷν 

(ζουλόμϑρυοι. οἱ δὲ αἰχαρναῖες Θ᾽ κϑι ωραΐεν 

τἡ παντας οὐγόμισὸμ ἀπιένω αἰ ασόγδὸες ὁ- 

μοίως, χαὴ ποιξ πελοπουνησίοις ἐπεδίωχον, 

᾿ χα ἄγας αὐτῶν “ὦν φςρωτηγῶν χωλυογζᾷε, 

ὼ φασχοίζᾷς" ἐασείοϑαι ὠΐρις,, ἠκόντισέ 
ὡς, νομείσεις καΐζα πυδῊδὲδοοϑα) σφαξ' ἔπει- 

ᾧα ὑϑὑτοιζοις υϑὲ μαντινέας, χαὶ (ἄν πελο- Β 

ποννυσίοις ἀφίεσθμ, ζοις σγ᾿ ἀμπορακιώ- 

ὥς ἔκί φνον. " χαὴ ζιῶ πολλὴ ἕξις, χαὶ ἀΐγνοια 

εἴτε ἀμυτρακιώτης ζἰς ὅξην, εἴτε πελο- 

ποννήσιος. χαὶ ἐς Αἱ φ,κοσῖοις μϑυέμας αὐ- 
τῶν ἀπεκ)άναν" οἱ σγ ἄλλοι διέφυοον ἐς 

πίω αἰγραΐδα,, ὅμορον οὖσαν" ᾧ Σαλεώ-: 

ϑιος ἀύδδοις ὁ (ασιλόις μ ἀγραίων φίλος ὧν 

ὑπεδεξατο.οἱ δ) ὐκ τὴς πολεὼς ἀμποδα- 

χιαΐται ἀἰφικγοιῦτω ἐπ᾽ ἰδουϑρζω. ἐςον δὲ 

δύω λόφω καὶ ἰδουυϑρη ὑψιλώ - Οὐτον () ς 

ΞΖ μείζω, γυκ]ὸ ς ἔχτλμουϑρμυς, οἱ πσοϑα πο 

ςα λέντες «ασὸ τοῦ Δυημμοοϑενοῖς Ὁπσποποῦ 

ςρατοπέδου » ἔλοιϑον πε ᾿ὶ ἐφϑασὸρμ παξ9- 

κοιταλφίοντες " τὸν σ᾽ ἐλοίοσω ἔτυχον οἱ 

ἐμνωρᾳκιώται ἀσοθαναξαήπες, χ νὐλί- 

σὸρ.ὁ δὲ Δημοοϑένης, δάπνησας ἐχωρά,ὼ 

Ὁ ἀλλοςραάτευμα πὸ ἑασέροις δ θυς,αὐ-- 

σὸς μϑὺ τὸ ἥμισυ ἔχων ἔ Ἐχὶ πῆς ἐσξολῆς, 

Ὁ σγ᾽ ἀλλὸ οὶ ὃ“ ἰμιφιλοχικϑῷ ὀραν. 

χαὶ ἅμα. ὄριϑρῳ ᾿πχιπίπῆᾳ ζοις ἀμξα- Ὄ 
χιώταις ἔτί οὖν τας δ)γώςς, ὦ οὐ τσδϑηοϑη-- 
μϑῥοις ζὰ γελμηνδβα, ἀλλα πολὺ μᾶλλον 

γομμίσεσι ἵρες ἑαυ δ ζῇ, ᾷ Ὁ τοις μελσητί 

γίους ποϑτοις ᾽ ὄχίτηδες ὁ Δυμοοϑένες 

4 φροὐταξε,ρὼ κσδεσοίχϑρθοφν ἐκέλδυε, δὼ-- 

εἶδα, τε γλῶώοσθμ ἱένζᾳς, χαὶ Τοῖς πσδοφύ- 

λόξι πίς!ν πἴρέρμδῥοις, μα 5 ἀ φ καϑο-- 
᾿ φυν « 4, ᾿ 

ρώνϑροες τῇ θχψ4, γυκΊος ἔτι οὔσης οἰς δξχυ ἐ-- 
! ! “ Ι 

πέπεσε πο ςρατεύματί αὐτῶν, τεέποισι" Ὁ 

το» δὲ οατοῦ ἢ αὰἱ ἤς ἐγεαιιοπῖοδ, χα εν τίς 
οὺὸ [ς σομπτυίογαητ,, ἃ ἐρῆ ργοάο- ἀεπι δὰ Ἰοβεπάα ὴ οἷἶεγα ὅὲ οἴοπιία. απὸ» σαροϊάηταμς σαγίαπι » νῸ-- εοπποπεγδας. 
ἴοῆτος αἴςαι! (οςἰος. Ἐος αὐδίτγα- . 
τὶ ῬΑ Αγ ἢ ο5 ἰΠΙ[1Ο ΟΠΊΠ ΟΝ παμλ- ἢ ̓Αραζαλτιδε ϑὰρ, 

: : 9 2655), οἷαι φεαδης 
Ἰἰτοῦ ἤἥπς ραδίομς δοῖγς.» Ῥεῖο- ἀμθες μρίθήκωνα κα 
Ροπποπίος ἰπίεαιή σαροῖο: δὲ ἔας- Τενεομίρεμε, Μμ4- 
τε αυϊ ἴῃ αποίάαπι ὁ {π|5 ἀαοὶ- μὰ προ 
θὲ » ἱππέα! νεζδηζος» ἃς ἀϊσοῃ- ἀφάργαπε. ἰῃϊτῖο 
τος {105 ἄατα Βάς αδίτο » Ἰλοι!απι 4υϊάεπν » οπιπὲς 

πος ΤΩΣ “4. ἈΡαΓίτοσ ἱπάμςὶς οΠγΠ τίς. οΧΙΠ ππιδητος {ς ργο ἀϊ- ποὴ ραδειίς, θοὶ, η 
το5 οἵ. Τυμπςο » Ομ ΠΕς Μδητί- ἐπρα ρ ν γάε, αδὶ 
πορῆριις αο ΡΟΪοροπηςηῇθα5, ΠῚ τς βίχτν., ἐππὶ 
Ὀγαοίος. τγιοϊάαδαητ: ογάϊαιας [π- ρενίδαμ! ςαρος 
βοῆς ὃζ σοῃζομτίο ὃ ΟΥΤΟΥ 41 ταπε, ᾿ 
πάλ Απηρτδοίας αιήΐνε ΡοΪοροι- 
πεηῆς εἴϊεϊ : ὃζ εΧ εἰς δά ἀπςει- 
τος οαπβδ, οατοῦ ἵπ Αρταϊάεπ|» 
4ια οοπτούπηϊηα ογας, ἀἰβηρίαητ. 
πος δα γητίις Αρυχογιμ ΓΕΧ, 
ντροῖς δηγου5., ἜΧχοορίτ. [Ἱπτοῦ 
μας Απιργαςίὶ,, 4αὶ οχῖντθς κά 
δὸς ἐγ ῥαῤεδαχε » χά Ἰάοτπεπεπ 
Ῥεγαοηπίαητ. διπτ διτοπι 140- 
τχοης ἄπο οΧοε ῇ ταμλιη! : χαο- 
ται οὐππὶ 4υ] Πιαίου οἵ, οσσαρα- 
ἀσγαας 4] ὁ σαῖς ἃ ΠεοἶΠε- 
πὸ ριχιλΠ ἔπόγλητ, ἀασπι Βο- 
{σαι νεομϊοπάο δσ Ργσιςηϊεημάο 

Ρ 
ει 

δῷ 

Ιαταϊοις : πιϊπογεῖν ΠΠ1 ρυίοσος 
αἰζοπάοζαηῖ » " αγᾶϊις ἱπΠάοβθδηζ, ς Ἐν δόροσποῦ 
Ὀεμχοίδεμος ἃ ἐσσπὰ» ἃς ρύίηο “ ταπες 
οὐοραυίοι!ο.» Παῦλ σαππὶ σαζεῖο 
ἐχογοίτα. νίατη ἱπργοάϊταγ» ἀϊπΐ- 
ἄϊαπι εἰὰς (ποι παρ πβ » αἴτεῦο 
ἀϊπγίάϊο ρεῦ ΑΠΡ]Ο ΟΠ ΐςος πιό- 
τὸς ἐαητο: ἂὸ {ὰῦ ἜΧοσίη δπζο- 
τὰ ἰπυαάϊε Ἀπιδιδοῖος άμας δ ἰἃ- 4 ΟΙάσοηῖος 
σοηζοβ » ποσάππῃ δἰ 4! τέγατι τες 
βείαγαπι ρηαζοβυ Παϊπίπιο ορὶ- 6 Βε ἱπδυβέϊα 
Βᾶτος ρους {{πὸς ἐχ {π||- εἰς απ ἢ ,ϑῦπι κεῖσαι 
« ᾽ ν 5 ᾿ . ΟΠ (ΕΥΠΟΣΟΤΟΙΣ 
αἰτατὸ Τλεπιοοπ ες ργπτος Ο- φοσιαν ξαοῖοβ. δά 

πιπίαπι Μδέηϊος τς ππ]εγαῖ» αὐβυς επίπι ποχ ς-ς 
ἄτι οὐ ἃ ταῖ. 

Τοχϊοὲ αἰϊοχαΐ, δά ξιοϊεπἄλην ΨΈΙ ἱρίευν ἰπς 

Π 

τα 

ον φγῆρες χουθδατοτίδας ἤάειμ, ρα - μαπὲ Ὁ εριοίβῥεντος ἤ ΣΡΓΕ 
ςορίδ5 εογυπι,ἔα-- 
δδυΐς, δ Βοπαᾶπε 
αἰάεαι Ρᾶτγτεηι 

{χτίπη πο σοΥΠ ΤΡ » 4 Πὶ 
δάδμιις ποχ εἴτι. ὃ ΝΌῚ ἰρίτυγ 
οαπι οαγηΐθιι τρις ἱπηροτιις [Ά-- ἰδὲ ἱπεοεξεσογαπε,,ς 

α΄ Ὥρμησαν καὶ αὐτοὶ Ἶ αἰαχωρᾶν δη-- 
λογόσ. [β' Καταλαξᾶν βουλόμδμοι] 

φίσιι. Ὑ Καὶ ἦνας αὐ! ] ζητεῖται 
πῶς εἰς πολλοιὶ φρατηγριὶ ἠκόντισε. ζινὲς 
αδὺ οὐ ματέρρεψαν οὕτω 5 καί τινος αὐτὴ 
Ἷ  ορατοχϑῶν κωλύοντος, καὶ φάσκοντος 

ἐαπέϊαϑειι αὐτοῖς͵, ἠκόντισέ ὥς, τῇ “ἥυ κῇ 
»πωώση τοῦδ ἠκόγτισε σιωταπομδῥου οἱ-- 
καίως ὡς καὶ παρ᾿ Οὐμώρω, Τοῦ ,ϑὲ 

ἔπειτ᾽ ἐπιόντος ἀἰνδγτιδεν. Ἴσως δὲ ὑκ. μὲ 
δοωύατόν ὅθιν ἕνᾳ ,Ἱπλθίω ἀκόντια ἔχοντα; 

πλείοις αἰκοντίσαι “ φρατη γῶν. δεινατὸν 
πὸ ἠκόντισέ εις καὶ 57) πλήϑοις καμίανε- 
πα. ὅἢ,κοὴ ἄλλος καὶ ἄλλος ἠκόγτισενν. - 
δ Ἑασέϊ ὅτι αὐτοῖς Τὶς πελοποννησίοίς: 
ε Καὶ ἰὡ πολλὴ ἔρις 7αἰαφισβήτησις, ἃ 
ἄγιοια.καί ζινας “ἰδίων ορατηχῷν κα-- 
τηκόγηισαν οἱ ἀκαρναῖες , χοολύοντας καὶ 

Γ 

᾿ ὙδτῚ Τῶλ. ἣ ἐπ 

᾿ φιώσκιοντεις γυ ἥ:ϑα! αὐτοῖς απονδὰς, δ΄ 
ἄδγαν δυϑίιδαι τῆς αἰαχωρήσεως αὐτοῖς ̓  
ὑπὸ Δημεϑένοις, ἐκ ὧπε δὲ ἀνὲς οἰλλαδος 
πἷς, μμμούιϑμος πὶν Ὅμήροῦ: χκακεένος. Ἂ ̓ 

πολλοιὶ αἰκον τίστιντας σημιἀζνων εἰς ἐγικήν ὦ 
πἤώσν σαυέταξεν, ζ Ἐπὶ ἧς ἐ , 
λῇς 7 9 τῆς ἐφόδου ὡς ΧΤ' ἡβῥέγωνπίων. Ἷ 
ἡ Ἐπίτηδὲς Ἰέσκεμιμένως. Ὃ Προῦτα- 

ξυϊσοτεμιαβα σνλονέη. 
4 



; 4 ὈΟοηΐλροίβ, 

ΕΚ ΠΒΕΒΊΙΊΤΕΑΤΙΝ,Ω 

χαὶ τοῖς »ϑ πολλου εἰστῳ διέφθάραν. ( δὲ 
λοιποὶ, χτὶ ταὶ ὄρη ἐς φυγδω ὧι Φρμησαιν. ασθ9- 
απειλημμέγων δὲ Μ ὁδῶν » χαὶ μια Μ 
μϑὺ αἰμφιλόγων ἐκυπείρων ὄντων τὴς ἑαὺ-- 
τῶν γῆς ᾿ Ἢ ̓ψιλώ πεῖς ὁπλίτας, δμ! ΠΝ 
εἰπείρων, χα αἰεπιφημόνων ὅποι τραπωνκαι, 
ἐς πίπήοντες ἔ ἐς πε χαραίδρας χαὶ ζᾷς ΡΩΝ 
λελοχισμένας ονέδρας,, διεφϑείροντο. χαὶ 
ἐς πᾶσθρ ἰδέαν χωρήσθρτες τὴς φυγῆς, 
᾿ ἐτραποντι τίνες χαὶ δ τίω) ϑαλαοσθμ,, οὐ 

Β πολὺ ἀπεχουσὸμ, ταὶ ὡς εἶδον αὶ ἀῆιχαὶ 

ταῦ ᾿θϊάεηχ οαἀπιητυς » σατο Α 
τατος νοχίις ἔιρα (ς πηδάλης. Υ ε: 
τὰπι οςοαρατίς 1ᾶ τίποτ, αά μας 
Ἀπαρ  ]ο ΟΠ ἰς τιιπι ἰσαῖτοῦ ἀγπχατί5, 
ταπι χερί οη 5 ΡοΓΙτί5, ἀπο γα τς 
ΤὴΙ5 φίδια 5» δὲ υὸ {ς νεζτοζεης 
ἰξθατοϑ » δζ ἴπ Ιοσὰ δυις" ργασγι- 
Ρῖα» δὰξ δῷ ᾿η ἢ ἀ:λπείθιις ἰαηχ ἰπ- 
{εΠ ἱποίάεητεβ , τγιοία ρδητιγ, 
Ἐξ 4υππὰ οπιης βιρα τεηταύοηζ 
ϑεηπ5» ΠΟΠΠᾺΪΙ δά πγαύε Ποη ἴτὰ 
ἀϊλῃς σοπτεπάἀερθαῃῖ;» ἂς ςομίρε- 
δες ηιια τοῦτ Ἰορεραης Αττὶοὶς πα-᾿ 
αἰδυι5,Α ἃ οαδτα γε οοπαϊτίο ντρο- 
Βαιγαππδίδραης: οΧ ΠἸπιᾶτος, ργα- 
{εητὶ ἴῃ πγεῖαι» τα εἴϊο Δ [15 χε 
ἴῃ παῖδας ογδῃτ, (Γ Θρογ γον» ἰμτοΥ- 
βεὶίς φαλταϑλατὰ δατβατγί5, δας ἀΡ 

ᾧ Α Βατδατὶς ὃς 11 ΠῚ] ΟἸ ΠΊπλι15 ΑΤΊΡὮΠΠΟςἢΪς . Ηᾶς 
ἍΝ 

- 

τασας ἴῃ πο Αἰπ δ Υδοὶίς ργοῆ!- 
ξατῖ5» ὃ Πγυ τς Ῥδαοὶ ἴῃ ντθξ επαίο- 
Χατ. Α σΑΓΏ Δ 65», ρο] τίς οδάδιιοτί 
Βυφτχορῃαισας ἐγοξ!5,ΑΥροβ το- 
ἄϊετς. Ετ λά εος ροίξεζο ἀϊς σαάποε- 
δου ψεηϊς δΌ 115 Αὐα γδο 5 αὶ οΧ 
ΟΙραδά Αρίσος ξιρογᾶτ, ροτταγας 
εοτζῦ σοζροζὰ 48ὶ ροίξ ρυϊηηατα ρὰ- 
φῃηᾶ οαῇ πεγᾶτι ἄτη πα}|Δ Πάς ας- 
ςεριανοαπα Μδητίη εἰς ὃς Δ]115 αὶ 
βάςῃχ δοςερείαπε ἤἥπημ! εχηςης. 
(ὐτεγὰπι ἱπτιςῃβ (ρο] α Απιρτα- 
οἰοζατη 4} εχ ντρς ρῥγοάϊεζαητ, 
δάιηϊγαθαζις παπγοχιπ, πο απε ο- 
τἰπὶτείςϊεγας οἰδάς : (ξἀ οἃ (οοἰοτᾷ 
Φὰοτυμὰ εἴτ ΔΥδίτγαθατζαγ, Ετειτι 
αυϊάατη ορίπατιιβ δῷ 1ΐ5 νεηἱζς {αὶ 
δριιά [Δομηεπεη εἴεητ» αι λπὶ 
δαἀπηϊγαγεῖαγ ἰητεγγοραῖ», δὲ 4οῖ 
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σλεούσως " ἁμα τῷ ἔρχϑυ τ 

ἐμέν ὩΣ πσοϑσέγθυσαν, ἡ γησοίυϑροι εἰν 

τῶ αὐτίκα φόξζῳ κρῴοσον ἐῃ σφίσιν αἰ χοῦ 

νον πῆς γαισὶν ἤδη 
“χσο ζ βαρξαρων,χαὶ ἐηϑίςων εἰμιφιλϑ.- 

δ{θ.φλαυρῶαι,, ἢ 

(Ὁ "νὴ οἰώ  αἰμιναγρακιαῖται, τοιούτῳ 
ἐμ κακωλάζες,ὀλίγϑι ὐπὸ πολλῶν ἐ ἐσω-- 

ϑησὸμ ἐς τίου πόλιν. ὠκαιρνάγες ἢ, σκυλϑύ-- 

ζοις γεκρϑεῤ, καὶ ξ)παῖα φήσαντες, 

ς ἀπεηωρησὸρ " ἐς ὔρμρε." χα ἡ ἀὐζῖς τῇ υςε- 

ρα αᾳ ἤλϑε κήρυξ, Ὄπο τὴν ἐς αἰγφαίοις .φ- 
ταφυχόντων Ὄσὸ τῆς ὄλπης ἐμυσραπία- 

τῶν, αἠαίρεσιν αἰτήσων ἣν γεκραΐ, οἱ πές 

κτήναν ὑ. ὕΠΉΘΝ τῆς «οδῴτης μαΐχης, ὅτε ὰ 

- Ἵ μαντινέων ΟΦ αὐ τυασύνδων ξωυεξηες, 

ἀκσονδὸι, ἰδὼν σγ᾿ ὁ ὁ κήρυξ τὰ ὀσλα, ἕν οἰπὰ 

“Ὁ πόλεως αμπογακιωτῶν, ἐλεύμαζε δ 

“πλῆθος. ΟΣ δ τὸ ὁ πείλος, λλλ᾽ ᾧ εν ἢ κ᾽ 
σφαῖ ζῇ "αὶ χαίτιξ αὐτ' ἤρετο ὃ ὅς λιυμαζοι, 

εχὶρῆς ρεχηἤεης. Οἰγοίτεγ ἀπιοςη- Ὁ. ὁπόσοι αὐὴξ τεὸν ἄσιν" οἰόυϑιυος αὖ ὁ ἐρωΐβ 
τοβ παῖς 11ς. Ατχαΐϊ ποι ἀποεη- 
τοχιπὰ ἄγη μας (υητ, ( οΧοορίς 
41 ἱπτείγοραθαῖ.) {ε4 ρΡ] τα 
τα ῖ]ς ἰητεγέεογατη. Ετ1]]ς γαγίις, 
Νίοηεῦρο ἔμππε εογαπη 4αὶ ποδι- 
σάτα ἴῃ αοὶὲ Πεζεζαμς. Ομ ἰάεπι 
τείροηἀοϑαπε πὲ νεϊγοσιηι» ἢ 

Ὁ 1 κήρυκα στο Ἢ οὖν ἰδουϑραις.ὃ σ' ἐφᾳ 

ἀχρλοσίοις μαίλίσαι. ουλαξων σ᾽ ὁ ἐρώ-- " 

τῶν εἶπεν, ̓οὔχρεωυ τὰ ὅπλα Φυτὶ φαίνεται, ; 

διὰ πλέον ἢ ᾿ χιλίων. αὖϑις δὲ εἶπεν ἐχεῖνος, 

οὖ ἀρ 9᾽ ἡμδίυ μαηο οαϑυων ὅφην. 'ὁ σγ᾽ 
εἰπεκρίγωτο, εἴτα γε ὑμεῖς οὐ ἰδονϑμη,ϑὲς 

ΓΕΡΕ 

«υἱάεπι νος μετ ἀρᾷ ΙΔοπιεποη 

« Ἐσράποντό ἄνες φϑύγἠν δηλονότι. 

Δ ἅμα τῇ ἔργου τῇ ξαυτυγίᾳ Ἱτῷ ξυμ- 
Κιξηκέτι τῆς διφχιρείας χτ' τύχέω,, τίω τι- 
χαῖγτῃ: ἡνίκα ἡ ωώντο. 0 Τροσέγόυ-- 
“ὦ φερσίπαυσαιν. δ Ἐς Σβγος 7τὶ π 
κἰμιφιλοχικόν, « Καὶ αὐπῖς ἢ ὑςε- 

ϑαίᾳ ἦλϑε κήρυξ 1 λυμάτισε τὸ τὸν αἰτήσον-- 
σις, εἰς τὸ, ἦλϑιε κήρυξ. δμυάμει, δὲ οὗ. 

σὸν ὅφιν,οἱ ἐς ἀχαΐοις καταφυγύντεργκή- 
φυκα ἔπεμψαν, αἰτήσοντες αἠαίρεονν γε-- 
φρών, οιἱ ὠπέστωγαν οἰκρνργαῦες ὕςερον 

τῆς πσετης μάχης. «σοῴτη δὲ τὸρ μάχῃ 
ἐγλύεη εἰς τὸν Ἑυρύλαγχον, χαὶ τοιὶ πελο--: 
ποννησίοῖς " δευτέρᾳ, δὲ, καὶ ἐν τῇ γῇ» κατὰ 
Οιὶ ἀμιωρφκιώτας " πείτη δὲ 9 ἡ ΧΤ' Οιὶ ἐν 
ἰδουϑῥῃ. οἱ οἷῶ κήρυξ τίω αὐαίρεσιν ἠτεῖ-- 
τὸ δι δευτέρᾳ μάχι τεϑνηκότωγ᾽ οὐκ εἰδῶς 
ὅτι πρίτη γέγονε μάχε εν! Η πολλοὶ ἀπώλον- 

τ, ζ Αν τη δ μέὰ σφαΐν })]ων᾽ 
ᾧετ ΔῊ μετὰ σφῶν ὁ ὧν τῇ δευτέρᾳ μώγχι 
πεήδωκότων τὴ ᾧ ὅπλα. » Καί ᾷς 
αὐτὴν ἤρετο 1 δύο ἐρωϊᾷ, ἕν μδῤη τοῦ γδριν 

ϑαυμάζει" ἕτερον δὲ : πόσοις οἴεται ΔΆ ἃ ΜΝ 
δίων τεϑνηκέναι. ὡρωῦ δὲ ὁ κήρυξ, οὐκ 
ἢ «οὶ τὴς πείτης μιαίχις , οὕτως ὁ ἐρω-- 
τῶν οὐχ ἠπίφοιτο «οὶ ὼ ποίᾳ μάχιπε- 
πβωκότων ὁ κήρυξ ἧκεν, ἀλλ᾿ ἐνόμιζε «δὲ 
ΔῊ ἐν τῇ τρίτη μαχ» τεϑνηκότων ἐληλυϑέο 
γαί. δὲ Οὔκοωυ ἃ ὕπλα ζψυπὶ φαίνε- 
τῶ] λείπει τὸρτϑιαχοσίων μόνων. 9 
ΠῚ ̓ἀπεκρίνατι]να ὅπλα εἰ εἰσὶν ὑμέτερα, δὴ- 

λονότι." 
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ἐμαχειϑε. ΔΛ ἡμεῖς γε σχεθεγὶ ἐμαχόμε- ἃ 

9α οϑὲς, λλὰ «σεϑίω ἐν τῇ Ὡστεχωρήσ. 
“κα κα δὴ Ουτοις γε μεῖς »ϑὲς στὸ τῆς πό- 
λέως (οηϑησεισι τὴς εἰμιωραχιωτῶν ἐμα- 

᾿ χὐμεέδει. ὁ δὲ κἥρυξ ὡς ἤχουσε, ᾧὶ ἔγνω ὅτι κα 

ὐπὸ Ὁ πόλεως (οηθῴα, διέφϑαιρ.),αὐοικκὅ- 

ξας,ᾧ ἐκ: αγεὶς που  μεγέθᾳ ἢ χὐροντων 
καικϑν,ἀπῆλϑεν βὐθὺς ωρακῖος, καὶ ὀκέτι 

εἰπήτει τοιὲ νεκροιξ, παῖϑος γὸ τῷτο μιᾷ πό- 
δὰ ἑλλυνίδι εἰν ἴσοις νἱ μέραις μέγεφον δὴν Β 

᾿ κι τὸν πόλεμον τόνδε ἐζρετο. χαὶ ὐριθμὸν 

τορίκ ἔγξαψα ζ' ἰποϑαινόντων,, διότι ἀπιφον 

Ὁ πλῆϑος λέγετω δὀἰπολέαϊ, ὡς φρὸς τὸ 

μέγεϑος τῆς πόλεως. ἀμιωρακίαν μϑῥτοι οἷ- 

δα, ὅτι εἰ ἐξουληϑη ᾧὶ ἀκαρναῖες ἢ ἀμφί-- 

υλοχοι, ἰϑηναίοις ἢ Δημοοϑένᾳ πείϑόνϑμοι, 

ἀξελᾷν, ἀδο(οεὶ αὐ εἷλον" γεῶ σ᾽, ἔδησὸμ μὴ 

οἱ ἀϑηναῖοι ἔχοντες αὐτίω, γαλεπτώτερϑι 
σφίσι πάροικϑι ὥσι, (5 (τα, τείτον μέ-- 

9 γείμκαγτες ἢ' σκύλων τοῖς οἰδηγαίοις, ταὶ 

ἄλλα χν (αὶ πόλφς διείλοντο. ᾧ Ὁ ἢ 
ἀἰϑηναίων, πλέοντα ἑαίλω" τὰ ὃ γεεῦ αἸακεί- 

μϑμα ἐἰν τοῖς αἴ κοῖς ἱεροῖς, Δημοοϑενᾳ ἐΐζη 
ρέϑυσαν, τεοιακόσιαι ττθοσλλίαι, ὁ ἀγων 

αὐτὰς κατεπλόδυσε. χαὶ ἐγ μετο μια αὐτῷ 
“Αἴ πίω ὧν αἰτωλίᾳ ξυμιφοραν δἰσὸζ- 
'πῆς Ὁ “ράξεως ἀδεεςέρᾳι ἡκαιϑυδὸς οὐπ- 

ἔλϑον ἢ ἢ οἱ εἰν ταῖς εἴκοσι γαισίν αϑηναῖοι 
ἐξ ναύπακζογ' εἰκαιρναῖες δὲ ζ ἀὠμφίλογρι, 

ὠπελϑύντων ἀἰϑίουαιων, χαὶ Διημοοϑένοις, 

Παρ τοῖς ὡς Σαλεώδιον χαὶ ἀγραίοις χωταφυ-- 

᾿χϑῦσιν αἰμυτξ ακιώτα)ς κφὼ πελοποννησίοις 

αὐαιχώρυσιν ἐασείσομτο ἐἷΖ οἰγια δῶν. οἵ- 

κὖρ καὶ μεζανέφησον «ἷροοκὶ Σαλεώθιον 
χαὶ οἰγφαλοις. χα ἐς ῷ ἔπειτα χεόγον ασον-- 

διεὶς ἡ ξυμμαχίαν ἐποιήσθρτο ἑκατὸν ἔτη 
ἀχαρναῦες ἀ ἀμφίλογι “δὸς ἀμνωξα- 

κιώτας, δὶ τοῖςδὲ, ὥςτε μήτε ἀμνρα- 

χιώτας μα οἰκαρναΐων φρατευάν Ἐχὶ πε-- 

λοποννησίους ; μτε ἀκαρναῖας μα; αἶμι- 

“δακιωτῶν ἐπ᾽ εἰϑίωναψοις" [δουϑεῖν δὲ τὴ 

λλήλων , χαὶ Ὥστοδοιοῦαι οἰμορᾳκίώ- 

ς ὁπόσα ἢ χωοία,, ἢ ὁμόρφις ἀμφιλό- 
χων ἔχουσι" χαὶ δχὲ αὐακίφολον μυὴ Θουϑεῖν, 

πολέμιον ὃν ἰκαρνῶσι. ζιῦτα ξιωνεμϑροι, 

ΤΙΝ ΟΥΌ  5 ΠΕ ΕΦΤ: ἐρε 

υ φρροχίαῖα ππτ. (πὶ οὐ μιὰ τὸ σο- 

Ραυρμαῖις, Αἰαα! ποράμυί ΠΟ) Πς 
τὶ οὔ πεηγλίης ρα ρηδμΠγ5, {εἀ τγ- 
ἀἰα! τοσεϊα5»Ζάϊιτα αὐίγοσηις ΕτὮϊς» 
ΝΝος νεγὸ αἷς, σαπὶ {{π| Βεαὶ σοσία- 
αἰπηῖδ» οΧ ντῦς Απιργαοϊογῦ διιχί- 
1ο νε!επείθασ πο φυάϊτο;οδάι- 
σολτοῦ ἰῃτο ΠΠροπς δαχὶ μοσγῦ ντθα- 
ποσὰ {γαρ, εἀϊτο σοηγίτι»Γς ἰη- 
ἐοῶλα οὐτίπιὸ ΔΡ ϊτ, ἀττοιμίτας ργα- 
(επτία πη τηλίοσυη τπαρηϊταάίηος: 
Ὡς ν]τογίας ςαίος Γοροῖῆτ, ας ο- 
πηι οἶαλάες πος θο]1ο ππαχίτπα οχ- 
εἰτϊοοντίαας νηα ἴῃ οἰυήταῖο, ὃ. ἸΠτΓα ΖΦ’ Τπεγα τοιίάοπι, 
τῆι Ῥαιςος ες. Νος παηγοχῦ οα:- 465. 
(ουιηχίοσρῆ,ντ οὐ ο δ ]ςηλ:]αο 
ὨἱΑ πιδίοῦ οἵδε ἔοσταγ συὰπι ρὸ ἤτὰ 
δυϊτιάϊης οἰατατίς Πος (το, Αὐατ- τ 
παρεβαῖα]ας ΑἸρΒΠ]οοἣος, ἢ Ατας 
Ὠἰοηίος ας Πεπιοποηςῃ δὐιάϊγο ᾿ 
νο ας," ᾿ρίο οἰλπιοῦς Αμαθγα- ὁ Ῥυΐπῖο μρϑϊδι 
εἰᾷ Ειἴτ οχρυρπαταγοϑ πιπης ρος εἰἴλπιοτς, 
τἰπιπούπης Ὡς τοποητο5 Π|.ηὶ Ατῆς 
εἰ Οίςς,ρταυίογος ᾿ρῇς αοθοὶς ἐογῷτ, ς Μοϊεβίοτος.,ς 
Ῥοί Βα τον ρο!ογαπιραῖτε Α- ἜΝ 
«περὶ ἤθει 1 ἰούτοην ἄτα» Γο]1- Ὁ 
φαῦ ἱπτογ οἰπίτατοβ ἀϊα ὀγαπτ. 5.4 ; 
χυας Ατμοπξηῆριι ςοἤογιητ ρ]ο- 4. »έάεμαιν πλέονα 
ταηυς ἔπογο ἱητογοορία : ηᾶ ας ἴῃ ἰβύδενοδ δλέονναν 

" : “« ε|}5.“« ϑενπραν 
το ΠΡ ]15 α χα νὰ μτυγ τγοσρηγας (0 ΜΝ υραπεία. ῥη 
[τά αὐπηατιγάνεας ΡΟ] σίτου 1) 6- ἐσ φηοά εἰδ, Τητοῖ 

: : πλυραηάιπι. Κ᾽ εἰς το Πεπὶ ἄαλτα» ἃς αν ἐο ἤδιθις Παψα ἀθακι χτὸςς 

᾿ 

2 

{ἴλ5 ταϊίου [π ρατγία,; ΡΟΙΣ σαι: ᾿ 
τατῷ 'ῃ ΑΕτοΪ] Ια δοσερίαπλν γεάίτιΒ. 
ΕΝ νἱρίμπεὶ Αἰποπίεμἤμι πὰ- ἜΕΝ 
ος 'Ναυραέξιπι γοάϊοζο» ὅς Αἰμς- 
ηἰεμίες ἂς Πεπιοϊἠεηος αδίογο 

Ὁ Αραγηδῃς8 ὃς ΑἸρΒ]οςἶὶ ρα δ] σα 
Βάς ἱπτογροῆτα νεη!ᾷ ἀσάογε Απν- 
Ὀγαςῖὶβ τας Ροορομπιδηθι»4αΣ , 
δά δαὶ γηιβίμπτη ὃς Αργαος βεκι ἘΝῚ 
φούδηῖ» οχ ΟΕ πἰδάϊς αθομηάϊ. Α- , β 
“ἀϊόσας ϑαϊγητῃϊο , οαπὶ Απιργα- 
οἰϊ5 ἰῃ Ροϊεγαπι δά σοπτιπὶ ΔΠ-' 
πὸ5 Πάς ἄλτα (ὁ οἰοίαζεπ σοίογηῖ» ᾿ 
5“ Ἰεσιθαβ» ντ πρηας σα] Α(ᾶ- ὁ ζοπάϊεἰοηίδεςι 
ῃδηΐθις Απλργδοῖ! ΡοΪορομηεηῇ- ᾿ 
θὲ ἀγπιᾳ ἱπξογγοποσαας σαπὶΑπὶ 
Ὀτας!ς Αςαγηαηος ΑἸ Βοπ οΠθ 5: ΤΩ 
(ς4 πλπτιο ΠΡὲ αὐιχ!!ο ἔογοητγοά- ΞΡ 
ἀογέητα; Αμηθγαοί Αραγηδῃῖθι5 
αιϊοαι!4 Δις ορρίάογιπη ας ῖ- ςς . - 
ΐαπι ἄς ΑἸΩΡΒΙοοἢ 5 τεπογθηῦ, κ΄ Ἐς μιρῃάϊα 
ἔἐποσοροηὶ Απαθους [ούγεητ, Α - ποι πιίτεεγοπε Α- 
σαγηδηιτι ΠΟΙ ιι5.Ε15 σομαοητὶς ΡΝ , 

ΤΟΣ Ὁ γ« 

φ. Αλλ ἡμεῖς γι ἐδενὶ ἐμαιχόμεγα χβὲς]ὸ κήρυξ ἵὅπεν υὐπὲ κοινῇ, Φ καὶ δὲ δὴ ύτοες γε ἡμεῖς Ἰυσὸ κοινοῦ, ὁ ἐρωτῶν ὅπε. 6 



ΒΕ.“ ΒΟ μΣ τὐμοχύμει Ῥοῖ βας οτίη 

ΠΠΠ τἰβριπβάϊαπι εχ [μὲς δά τγόσομτος 
᾿ γπτατος ῃ ΤΩ γαςζίαπι πιηεγάητ; 

«β ἄιιος «(Κοποο!άς 
ἀαἱ χρτὸ ᾿ποτο ΡοΓ ἐοπτίηζητοπη 
ἔλᾶο ρογαεπεγᾶξ; [ἀπ Παδῆττεξ. 
δά Αταδσασίδπι ρείϊα. 4 Ἑδάςμη 

ταοπἰομίος, πα ορτο Π ὁ παυίδυς 
ἴῃ Ηϊηχογαᾷ οἴσςηι, δι οΠςῇραδν- 

« Ἐχ πιοάϊτοττᾶ- τὰ 5 ἰπρεχπὲ ἱπυαάοητθιι5΄ ἐχεγο- 
Ὡεῖς. 

1 Ἰπίυἱας πααϊ ραίοητ, ἰῃ ἘΒορίαπι 
᾿ {ε τεσερεγαπῖ, ΨΌΙ Ργιμοάοτιμα 

ςεπὶ οβεηάμπί » {πσοοἤοτοπι 1.4- 
«δεῖς ἴῃ πδπίατι ργαξοξζηχα Ναπὰ 
Θ:ο ΠἸςηίες (οςἱΐ αάϊτὶς Ατμεπιεπῇ- 
Βιῖς Ρεζμαίογαητ νι (ς πχᾶϊοτς οἷαί. 

Ἢ Ἑοταπη επἰπὶ (ἢ λἀϊπματοης, ἢ Ουΐρρε ϑγγασαῶ- 
τὐθδα ερασι αἰ» ααατη τοῦτ ἔογοη {15 {ἀροτγίο- 

4υιαν ἀμ Το, ὃὲ πλατὶ ραμοὶς παῖδας ἱπηρο- 
πιατὶ» ραυοὶς παι {ΓΕ ΏΓιιζ » τὰ]. ΠῈ ο]α επιὶ ̓ πΠἔγαχο- 
κω παι αυνά τδτ ντ ροίξῃας οὔτεπιηΐ πο Ροί- 
ἢ τοπῆετεης ςῦ- {τπτ ταις {εχαρίητα πδιιο5 ἐχρίο- 
ιν ποζαηῖ Ατπεηίεηίες τα αλπι (ο- 
Ἔμν ο ρένους ΟἿ πὐϊετοι 4: " ὅς ταις ἢ τιπὴ οχὶ- 

ταπαυάπὶ {ἸΠηά δης αἰτίας ἴδ᾽ Ὁ. Παπὰ βπἰτ 
βου πρρίεθμείν, ἀπνταπα νο οθδης ΠεΙ παυίαπη εχ- 
᾿ ὑαεὶ. ᾿ Ρεχπηεηταπα. Ἰρίταγ νπαπὶ ὲ ἀα- 

Ταπι αυὸά ες οἰδιις Ργτποάοχᾷ σαπὶ Ραιοί5 μὰ- 
ουγξο τες αἴδοιις Πλ ΠΟΥ ΠΟ ΠΑ ΠῚ σιιπὰ Ρ] ατὶ- 
σρητ» τὰσι αὐδὰ Βιι5 ϑορβοοῖεπι ϑο{εγατία ὃς Επ- 
᾿ἴδος ἰπ το πᾶμα!! γυῃγράοητεπι ΤΉΙΟ]5 ἡδίων. Ὀγ- 
«χοροί οαρογξτ, ΡΟ ἄογας » ἀσοορτα ἰλτη 1 Δοβοτίς 

ριχίξδυτα» ῥγοίοδιας εξ {0 οχ- 
4 Οαβεϊίαπι. τγοπλαηι Πγεμηΐς δά ὁ ργαβάϊιπ) 

᾿ Τ᾿ οοζοτιπ» Πποά σερεζαῖ 1 ἀςῇος: 
ἃς νἱδτς ἃ ΓΟογίβ ἰῃ Ριιρηα, ἀποείς 

2. Τγοβαιίαπν ον ἢς, Ῥογ Ἰάφπι νοΓ “ Ῥγο]μαίαπη 
τἀὐ οί μερμδρμῖ τρῃῖβ εχ ΑΕτηα πιότο οπληΐαπΠὶ 51- 
γα 6, ἐύαἷξ, ΟἸ Πα πλαχίπλο οππδ δα! ποπηδά- 

τοάᾳπι α]ἰὰ5» δὲ ΔΙ ααδηταίατη {0- 
1: (ὐαταπεηπαπχέ σογγαρίτ δ ΑΕι- 
παϊποοϊεπείαηχ. Ἐσχταῦ δας ῥγο- 
Ἰυσίατα μος ηυϊηαιπαρεῆπιο ἃ (ὰ- 

; Ῥαιίοσς ἐπηδηλῆϊς Δ Π0; δὲ δά {πὶ 
Φ.. ταῦτα τοῦ οχτίτς» οχ 40 δἰ. ὰ 
ι Οταεὶς ἱποο]ταγ. Ηας ρεῖ εὰπὶ 
π΄ Βγεπῖεχη ροῖτα {ππτ’ δὲ (οχτιι5 Ἔχ τ 
δ: ΔΏπα5 μαίας δ 61} φαοά ΤΟΥ 41- 

ἀες ςοπίοχρῆις. 

τ᾿" 

74 οὐῥ γῃτοὶ. 
1} Ναβαυίν. 

- «Ἐς: 

ταν 

᾿. τος εἰ Ν ἠβμξ Δ Ὁ ἣν ὁ 

Επραγ ος ἤξιοι Ὁ Τ 

τα ΗΙπηεζάα » αυύπηχις Δά ΑΕο-᾿ 
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Α διέλυσὸρ ῷ πόλεμον. κῷ 5 ὗν, »ρεύς 

«ϑιοι φυλακζω ἑαυτῶν ἐς τίω αἰμκρακίαν 
. ἀπεφφλαν,ἐρ τριακοσίοις ὑπλίτας, δ Ξε- 
νοκλείδϑῳ τ Τοῦ Εὐουχλέοὶς ἀ ἀρηγηα' οἱ κοιαες 

᾿ζόνδυοί, χαλεπῶς Φ1σ Ὁ “τῆς ἠπείρου ἀφίς- 

Ἐγεπιοφαὶ Δριιά 51. Πα τὰ ογαὴς Α- ὁ κοντο, τοὶ νϑι κατ᾽ ἀμικπορακίαν οὕτως ἐγέ- 
γετο. Οἱ σγ᾽ οὐ τῇ σικελίᾳ ἀἰϑίωαῖοι, τῷ 

. εἴτε 'χιῷνος, ἔς τε ἱμεραίαν πόδα σιν 

ἐποιήσειντο ἐκ, ΔΜ γεων, κῷ ΤῊ σικελιωτῶν 

αἴωϑεν ἐσξεξ ληκότων ἐς ταὶ ἔλατα τῆς ἵμε- 
Β ρα αξ καὶ ἡ ὅχὶ (ἃς Αἰδλοὺ γήσοις ἔπλδυσθρ. 

ΠΟΙ οι λέως Ατποπιεμῆμπι ἀπ- αὐα;χωρήσειντες δὲ ἐς ῥήγεον, Πυλύδωρον π- 

Ἰσολέχου οἰϑζευαίων φρατῆοον καταλα μὲ- 

(αϑοισίν ὄχ: (αὶ ναῦς Δι 6, δοηον ὦ ὧνὸ Λά- 
5 Ὶ 

“ῃς ἥρχεν. (Ὁ γὸὺ οὐ σικελία ξυμμα οι 
“πἈδϑυσόρτες ἔπεισθμ τοῖς εἰϑίωναιοις βο4- 

θεῖν στρίσι σγλείοσι να ἐσί, τῆς αϑῥ γὸ γὴς αὐὖ- 
τῶν (Ὁ συ ροικούσιδι ἐχρ τοι, “ τῆς Ὁ. 9α- 
λοίοσης ὀλίϊαις γαισὶν εἰρχθνϑμοι, πϑρεσκδυ αἱ 
ζοντο, τὸ ναυτικὸν ξωναγείροντες,, ὡἧ οὗ 

ζω «ἰθιοψουϑρμοι ἢ ἐπλήφϑιου γαὸς πεοσα ῥᾳ,-- 
κοντα, οἱ αἰϑηναῖῆοι, ὡς “διποςελοιοῦπες ἀδοὶς. 
μα μδρ ἡχούμϑροι ϑεζοσον "ἐν ἐκεῖ πόλεμον 
καταλυϑήσεοϑαι, ἄμα δὲ βουλόυϑροι με-- 

λέτζω πῷ γαυτικο( ποιεῖοϑαι. ( »ϑὰ δὼ 

ἔνα, ἢν ςρατηγῶν ὠπέξήλαν [Πυθόδωρον 

ὀλίγαις νωεσί, Σοφοκλέα, δὲ τὸν Σωςρατί- 
δου, χαὺ Εὐρυμέδοντα τὸν ΘΘουκλιέοες, ὁχὲ 

Ἂμ σλέονων γεωΐν ἸἩὐποπέμαψαν ἔμελλον. ὁ δὲ 

ἐν υλεαὶ ἤδη, ἔχων τίου τῷ Λαΐχητος 

Ὁ νὲ οἷν ξέρχέω, ἔπλδυσε τελθυτώντοι τῷ χει- 
ἀμὅνος Ἐχὶ τὸ ) λοχρῶν φρούξμον, ὃ αρότεροι 

Λαγης εἷλε. ᾧ νικηθεὶς μαιχῃ αἰ “ὸ Ὁ λο- 

χρῶν, αὐεγώρησεν. ὀῤῥοη δὲ αἱδὶ αὐτὸ ἔαρ. 
ὖτο ὁ ὁ ῥύαξ τῷ τῷ πυρὸς ἐκ “ὃ αἰτνης, ὡπὼρ ὃ 

Ὁωρότεραν" ἡ γὴν ἕνα ἐφθάρε ῦ καζαναίων, 

οἵ “τ πῆ αἤτγη τῷ δρά οἰκοέζσιν, ὅπερ μέ- 

γίφον δεινὸ “ρὲ ον τῇ σικελία. «λέγξ) 5 5 πεν-- 

τηκοςὼ ἔτει ῥυῆναι τῷτο «(Τ᾽ τὸ ππεότεθον 

ῥίῦμα: 65 ξύμπὸμ, τεὶς γελυῆαῖ, ὃ βῥδὺ- 

μααφ᾽᾿ ἀκαλίᾳ, “πὸ ἑλλζοων οἰκεῖται. 
(τα μϑ κῃ δ “ἂν χφικῶνα τᾶτων ἐγλρετο" χαὶ 

: ἕκτν ἔν τω πολέμω ξπλάμα τῷδε ὃν ΘΗ: ξιω ἔγραψε, 

γέμϑμοι οἱ συ φρκκούσιοι Σ ϑαλάσης ὑπὺ 
ν᾽ 

ἕᾳ τῆςδὲϑαλάονης ὀλίγης γαυσὶν εἰρ- ὀλίφν γεαΐν εἰργόωϑμοι, δηλαδὺ Φ" «ἢ “-  ὧ τῷ καλέ καὶ αὐσκ ξιδι τὸ γαυτικὸν δΐᾳ-- 

κῶνν α ΑΥ̓͂ῸΝΣ βουλόμϑμοι μελέτω} σοίζεν. 



Ξν τ ̓ς οι δρβὶ τ 

τ το ἡ κ᾿ ἢ 

την οὐ ρῖδι 8. 
ἘΨΤ 1. ΓΕ ΒΕΙ, 

Ρ' ὍΝΟΝ Ἐ{5.1 Αἱ Ὁ 

“ΒΟΥ αυιατας, 

τοὺ ΝΣ ἶ «ὐἷϑὲ σίτου ἐκζο- 
ι ! , 

΄ Τὸ ρτλάσεαν δλοχρίς 
᾿ ΝΜ δὲς ἴσαι εοσζευζω τίῳ 

εν σικελίᾳ ντίλαξηναλα ἐπαϊγαδρς 
μϑιων "καὶ Ὄ εἰπέφη μεοσήνη αἰϑηγαίων. πω ὦ 
ξαν ἢ. πῦτο μάλιςα. οἱ ἱμδὸ συφῥεκαύσιοι, 74- 5) 
ραὗστες ποξεσξολζὼ ἔ ἔαρι “Ὁ χϑείον αὖς 
σικελίας, ὦ φοξούμϑροιζς ίρες  αἱνθηγαήοις,' μὴ 

δ ἀδούς ὁρεο)νϑυοίποτε," σφίσι ἐεάξρυδδ, 
ἐπραβῇ ἐπελθωσιν" οἱ ἡ δὲ λοχρ οἱ ἘΦ χα ἔθος 
“5 ῥηγίνων, "βελόνϑμοι αἱ ἐϑεοτύρδα ἀὐρες 
καταπολεμμεῖν. ᾧ ἐσεφεξλήκεσομ ἀ ἀβίᾷι ἐξ 
πίω ῥηγίνων οἱ λόκχροὶ πὸρμερασιᾷ, ἵγα, μὴ 
δχιξουθῶσι τοῖς ἐμεοσηνίοις " ἅμα δὲ χδὶ 
ξιυεπα όντων ῥ ῥηηγέγων φυγαίδων, οἵ ἦσομ 
“ξ αὐζις. γὸ ῥύγεον ὅχὶ πολιωὶ χρόνον 
ἐξασίαζε, ἡ ἀδχυύατα μὲ ὦ τοῖπα οὐτι 
ἐὗν: λοχρους εἰμμώεοϑαι" ἡμάλλον" χαὶ ὃ- 

τετίϑαενη. ᾿δηωσόρτες δὲ οἱ κχ  λοχροὶ τω] Ὁ 
"πεζῷ απεχωρησὸρ » αἱ δὲ νῆες μέοδηγζεν. 
ἐφεούξρι,»" χαὶ ἄλλαι αἱ πλοιοφύνϑμαι ἔ- 
Ακελλον, αὐτόσε ἐἰκαλερμμισάρϑυαι,"Ὅὺ πό- 
λέμον οὐγτεύλεν ποιήσεοϑάι " ἵ ΑὙπὸ δὲ. 
κἄν ἀύζιυς γεῦσις τοῦ ἤρος,, ωρὶν τὸν οἶτον 

ἜΦΟΥ α᾽ Ὠεγιγομμὼ Α δ 

χληῖ οχυ θυ. ΝΑπι: ἈΠερίμην 

Ὁ ὧδ δός ων δος. ὦ ἘΝ: 
-- : ᾷ 

ἘΣ « 

Ἂ 
' ἃ τ ὁ ἵ ' 

ΤΆ Ϊ ΕΠ ὦ 

τσ ἔτ, σ5 (Ὁ δῷ ΕΣ Φ» ᾿ χουν 
ἵ ἜΝ , Ὀλες ᾿- ᾧ τοῖα ΟῚ 
ὯΝ ᾽ ρῳ τ όϑ ες, Ἐπρα μὰς 

Η. Σοὶ ἜΝ ἡ θὰ ρίαν 
Ἶ ᾿ ἄν 9 οἽ τ ΕἾ Ἱ ᾿ οὖ» "Ξ 

ἘΠ τς “Ὁ ΠΟΙ τ 
δ ἀν ΓΙ ΑῸΣ Ἑρὶ οὐ; 

; Ἴ Ὅν πᾶν 

ΕΌ: ῬΈΕΈ. Ἢ ἐπδὴ 

ξ 9.8 4 Ρ τ ποτ. {ω ἜΝ Ἧ ΐ 

ο 2 7: ἕ 

τ Ὲ χα 4 ὄβδνολιε αὔας 
ὲ πον 

ὐλι δι ὁ Ουΐπι σέδα 
ΤΠ πλοητα ἴλπν ὀχ: μὲς Πρίςα 

ΠΟ: 

Ρἰοῖς, ῬΙΟ γεν. ἀπαίτει 
Εν) ἰοζοηι, ΜΕ 4ι0 

μ Σ Αι Ἀδεϑες τ ἸΠ ὰ ἐγασοφον τς ἩΡ Ε τόθ» τοπδξηιαις, Τιοεύῥηπα δὲν ΤΑ ΡΝ ν: 
“Μοδηδῃλὶ ̓  δι αἸϊα ρερόπη Ὁ αἱ ἴδεπη νοῦν οησί 
Ἰρῆς ὁ εἶ ῥδααναι, (οἰ. Το οβοςῖς ἀὰ-  τΟΜΗΝ, μὰ ς ὃν 
ἔς ἃ 
Ρυχοραὲ ὁρόζα, φμα ϑγγδοι 
Γ1ΠῚ» 48] σογποπζος ἰά ὉΡ 
ἰηπαάοῃ 4α δ᾽ ΟἽ ΠΣ ορβοτι ι 
πχοιαοσλητ πο {δ πταίοσίθιις ΘΟρ  ς δ’ αμεερα αὐτῶν 
ἀρσρτοάογτέητας ἩΠ]Πης ΡΓοίε ρα, ΑΞ φϑαβηδα,, αἰεονή- 3 
τῆ ΠἸο ἐδ 8:) τοιὴ Ττοογομβυχηνᾷ 1 ἐξ ζαου 
ἈΠορίπος δι, ἰμυμὸς νοϊέδαμε Κα ἘΜΑΡΣ τὰ 
νυ ῇ αιῖο, Ὀβριιρῃατὸ. Ταὶς τς, πνν ΤΥ ἡ πζτν δ ὦ 
ΦΟΥΠῚ. ἀρτα τ σπγ ὉΠ ὶ ὁχὸ- 
τὰ ἰαυιαίογληῖ, Πηγμ] ας ὁ Μάϊηει. ἡ ἢ 
εἰηίς ΠΠ| κυσοητ αὐχια, Πρ α] ἢ" Ὁ 
ἀιδὶ ἃ ἈΠορίηὶς 4αὶ ἀριιά ἰρίοξ ε- 

᾿Αἰδοἠισοηθιις ς ὍΝ ἀῶ, ἐπρτ- 
ἴη: Ἰρ 

ΓΙ Μεποηῆε, 
ἡ ἕξ 2) ἜΣ 

᾿ΣΣ  Σ ς Φς τυ 

Δ. ἀ 
5 

- - 

"Ὁ Ἶ, δ μὰ πο. 

ἰλπρτίάοην {ΔἸ οὐ δις ἀρῖαθα- 69ΖΡΉΊ,. 
τυ» δἄοῦ ντ ἴῃ ργα οητὶ Ἀδήαξί.... τλ ρῳος 
ἔζης Τοογρηίος ἀγοοῦο, 40 οτίαπες : 
πγαρῇς 1} ΠἸωρταιεσδης. Οὐ ροιτοὰ.- ἢ ΠΡῸ 
υλπη ἄρτι μὰ ρορυϊατί Πππτν τοις: 
το Ὁιηι Ρ άϊτατιι : ἂς ἡλιῖος δᾶ ΜΕ" 
ἴλπδηι ἴῃ ργα 410 οὐδηῖ, οὐ δξηγο ; κενων 
ας] ]α: {τιν ἸρΠγαοβαπτυτ νοης τἰν» Ἐταης . 
ταζα. , ἁἴαιιο 1Π|ς ΒΟ Π]Παηλ᾿ δά ἘΠ: ἘΝ πρραιαοδμοις ἀτο σ. Θεοὶ, νεητιαῖαιδ, 
ἴα, 41“ ΡῸΓ ̓ Δο πη, νῸΓ» πάθας ἔπιε νιβεῇς, Ὰ 

ἔν 

ἘΝ ΡΠ 

« Πεεὶ σίτου ἐ ἰῷ. σίτου ἐκζολήν, δῷ δ᾽ αςαὰ 
χύων ἐκ ΔΨ "αλύχων ἡἥύτον φησίν. ὅῃ:-- 
φέρει γὸ, ὑπὸ ἢ τοι αὐτοιᾷ χεόγοις, Φήρος. 
γρος δὲ σαύχϑες ἐχφύονται, ἤγρωυ, ὅτε ὁ κεί- 
χε δημιφργεῖται, καὶ ἤδο φτοβόήεται, 
ἤγρω ὀκξάλλεται, ἔχων τὸ ΤΟΥ κόκκον 7 σί-- 
Ὅυ ὁγατετυπωρδον » οὔπω δὲ εἰς ἀκωίὼ 
φεϑαχθέγτα. β Ἐπαγαγουϑῥων Ἰζφρωυ 
λ μιοοσηνίων. Ορώντες φῳςβολίω 

΄ 

ἔχὸν τὸ χωρίον ἤ ἡἤγρίω τόπον ὅπ, καῃρότα- Ἢ 
Ὅν, αφ᾽ ὶ ὅξιν ἐξορμᾷν ΚΤ τῆς σικελίας. Η 
“ροσβολωὺ, αὐ τὶ τῷ φεϑσόρμισιν  ἔ {φο- 
δὸν αὶ ρκελίας, ἢ “πρὸς ζὴ σικαλίων,, δ τὸ 
“χωράον Ἰἤχραυ τίω μεοσήγίω, τὲ ΝῊΣ 
αὐτῷ ὀρμεώρδμοι Ἶ ἤχου ἐρμιηγηοίῳ χεώ- 
ἄϑμοι. ζ “χφίσ “είζονι! αϑξασκάν] 
Οἷς συρακουσίοις. ἡ Βουλόμϑμοι αὐμῷο- 
τέρωϑεν ἢ λέλογτες οἱ λοκροὶ α μφοτέρῳθεν 

᾿ϑηλονόη. “: Καὶ ἡ ἐπευίϑεντο οἱ ΟΣ ἧς 

ΤΆ Τὸν πόλεραν ὠτεύδλεν ποιή 

κπΑἠμαβ ἀκρίς κα ας ϑαελασ᾽ 
σης. 8 ἵνά μὴ ὄγαονιϑεῶσιν οἱ ῥηγῖ - 

ῥηγίνοις, δ ῷ αἰήϊων ζυτίω ὅ' ὅτι ἐφουσται-α, 
ζον. κ Δμμέρηντις δὲ 1 ̓ χε δὰ γένων. 

τῆς μεοσήνης. μ Ὑπὸ δ 

᾿γοῖς Ἰῆλουν, Τὶ τὸν αὐτὸν ἐαρ 
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Ὶ : Δάἀιϊεὶς δι ποι μνπ νυ ρταρραίςε, Δ οὐ ἀκιιῆ 7 ΐ),πε λοπογνήσϊοι σὲ οἱ ἱ ξύμμα- 
δνον00᾽.06ὺὸ: ςί(οοι! Ατείσαην ἴα στο ι τπυάπιςε ̓  » 

᾿ Αρὶάς Ατολιἀληνὶ β 61. Δσοάχτηο- Φ' ἐσέξα λον ἐς πίω αἰδικώ' ἡγεῖτο ὃ ̓ Αγις 

"". αἰούππιίορε : Πξατίπά ας μαθοπτες 
εἴ ροραϊαδαηταν, Ατμοηϊςηίοβ νο- 

4 Ἐδὸ υλάτ. πᾶ- γὺ,5 ἤρα Ραγαᾶτ,αἀταρίητα πλ- 
δε ας “3͵62 
ραταραηε, θείη- 068 1, 5.01} 14 πὶ πχϊίεγαητ, οὔ 15 φαΐ 
βευοβαηε, τη 5ίς. ογᾶτ το Πα] ἀποῖδιι5, Εατγπιοάοη- 
[δα ζῶ. ταοαὰ ἐς ἃς ϑορδοοῖς. πᾶ Ργιβοάοτχιις ἐχ 

τὶς ἀπεῖθι5 τογτίας ἴλην οοάξ ἀδὶς- 
τᾶς. Μαῃμάλτύησαμε ντ οσογγαο- 
ταπα πο 16,611} ἱΠτγὰ νιθδς ογδηῖ; 
σαγαπι ἴῃ τγαιαῆτα Πα ογοητ, οΧοῖ- 
σεμεθα5 ἱπ τος ἰλττοοίηϊα ἐχαΐθιις 

δ ἃς Ῥεϊοροππέ- φαΐ ἴῃ πιότε ἀροθαης. ἢ Ετίεχαρίη- 
ἔπ νυ ἰμν τὰ ῬεΪοροπηςηῆιιπι παυῖθιις, μα: 
πεγαης γα ἔτεη- Δ ν] οἰ σοπἀος ΠΠπς οος ἀἀπιοηεγᾶς, 
᾿ἀας ἢς υΐ ἰῃ πιό- οχ ΠΊγδητος γε βλο]ὲ οὐ ξεόεαπι 
τς οτᾶς Πιρροείαϑ: 
"δι φυδά εχίῃ!- 11» οἰαίτατο δἀπιοάαπλ ἔχτης ἰαρο- 

ἐπι ἐόῳ ᾿ ταηῖς. Μδηῃάλγαητ ἱτέ ει οἴ Πε- 
ηἰ» {αι ργ ματα ἃ τοάϊτα εχ Αςαῦ- 
πληίΐα νἱτᾶ ἀςροθατ, μος Ιρίαπι Η- 
οἰταητὶ, νὶ 85 παυίθιις οἰγοα Ρεἶο- 
Ρόποίαπη»ἢ γε] ]οτ, νεεγοτυΗΙ χα 
οτλπι Τοοηϊς ργατογας Βογέτιιτ, 
δεςοριΠέηταις δά (ογογίδηη ἰδ ΠῚ 
εἴς Ρεϊοροπηποηἤιπι πλιιος; ΕΟΓΎ 
τηεάοῃ 44 ἃς ϑορποοῖϊος ἰῃ ΟΣ 

- ΜῊ ογτά τοη ες ργορογαθαηι οπιο- 
ἢ Πβεηοἐ δυτῷ, νὰ ρχσῖμο ἰῃ ΡυΙοη δρ- 

ΡοΙΠογοητοδζ αι ἰοοο ροττὶ οἤἴτητ; 
ὃζ πα οροττογεῖ ἐρ! σης, ἴῃ (οΥ- 
ογίδηι τοηἀοζεηοίαθεθας. ΠΠ|ς σοπ 

᾿ς Ἑοττυϊτὸ, ψεὶ, [ΓΑΙ σοπ τ  οἷϊ5,  ορροτταπὸ τἄἀοπι 
λὺὰς ἔοτταηᾶ, 

τα ες Ῥυίση, ροίζα!αθατ Πεπιο- 
Ε.... “ῆςηςς νὰ σοπξοίπι πλαζο ἰοσι 
ΐ τταπίγῶτς, Ἐδπὶ οἴ Οὗ το Πηγμ] 
ἦν {ἐπαυϊραῆς Αἀ πος οἴεηάεθαι αξ. Ὁ 

ξλτίπι πλλιογία ἂς ἰαρί ἀϊς αἀοῖϊ,, ὃς 
ἢτι οσιηι πλἰτ» ἂς τα πα ἸΡΕΠ πὶ; 
τιπι ΠηαΡΊΠΠΠῚ οἰγοὰ τταδξπι εἴα 
ἀείογταπλ. ΑΒ εξ πάπας Ργ]οςὰ 
δραῖτα [λάϊα οἰγοίτοῦ φιαάτί μη ρετδ, 

οος ἤκα οἰηλ πη αρίο Μοῇοηίο » 4οηλ 
Ἐπ ο}.555 ὅν, ἡ Ἰαρρῤκριουιι νοςδι οτυρμαῆοη, 

πος ΠΗ ἀϊσοῦς πγαῖτα οὔ ἴῃ Ρεἰορόπε- 
᾿(Ο Ῥγοπιοητοτία ἀοίοστα ἢ εθεατ ίῃ 
115 οσσιιρᾶςίς ΟΧΒδυσίγς οἰαίταζοτη. 
Οὐχτογὶπι Βαΐς ποπη ἢ} ἃ 4ι0]1- 

᾿ 

κι 
ἀπ αχερ ἐ 

ΠΟΥ ΕΞ 
«“ἀνέποτι,, 

᾿ ψν νἢ 

10} 5. ταλαμδὰ 

ἐχογία τόροίξας 4ιιηι οἰλῆξηι ἀς- 

τεθοῖ [ῖο. ἀϊβουτε νι ἀορατις Ὠἰς Ιο:. 

ὃ  Αρχιδούμου λακεδοη μονίων [δασιλ 4" καὶ 

γ ἐγκαϑεζόμϑμοι ἐδιηοιωυ τίω »γἀϑ. αἰϑηνόϊοι. 

᾿ὶ (ς᾽ πε τεοσα οφίκοντα γαῦς ἐς σικελίαν. 
απεφήλαν, ὡραῦν παρεσκθυαΐζοντο, ὦ φγρε- 
τηγϑις τοῖς αἰ νολοίποις, Εὐρυμεέδοντὰ χαὴ 

Σοφοκλέα. Πυλέδωρος δὲ ὃ τείτος ἀπ 

ἤδη πσϑϑαφ το ἐς σικελίαν. " εἶπον 5 τού-- 

τοῖς ἢ χαὶ κερκυραίων ἅμα πὐ δαπλέοϊας. 

ἥ ὧν τῆνπολά Ἐχιμελνϑέοδαι, οἱ ἐλησεύον- 
τὸ λί αὶ μ᾽ οὖν προ φυγάδων χαὶ πε- 
λοποννησίων αὐτόσε νῆες ἐξήχοντα παρείατ 

“πλϑυχεσὸμ τοῖς εἰν τω ὁρά τἰμωροίνχαὶ λι-- 

μοῦ ὃ ογτος μεγοίλου ὡᾧ τῇ ἡ πόλά, γομιίζοντεῤ 

χαταργίσν ῥᾳδίως πράγματα. ἀη- 
μιρδενᾳ ἢ ἢ. ὅν! ἰδιώτῃ ΟΣ τίω αὐαιγώρεσιν 

 ξὼ αἰκαρνανίας ΩΣ δεήθαντι; εἶπον γεῦ- 

ΔΝ ταῖς ναυσὶ ἡζαύσερο,. ὦ βούληται, ἱ Τ 

πελοπονγησόν. αὶ ὡς ἐ ἐλμοντο “λέοντες χτ' 

«ἴω λακωγικιζωὺ, χαὴ ἐπτυνθοίνογτο ὃτί αἱ νῆες 
οὖν κερκώρᾳ, ἤδη εἰσὶ Τμ᾽ ππελοποννησίων, ὃ 

μϑν Εὐρυμέδων νὰ ὁ Σοφοκλῆς ἡπείροντο ἐς 

τἰωῦ κέρκυραν' ὁ δὲ Δημοοϑένης ἐς τ πόλον. 
ἡἀσεῦτον ἐκέλδυε οὐνᾷς ἀδζις, τὺ αεα- 
ξανζᾳ ἃ ὡ δεῖ, ἐοτι Ὁ ποιζοϑου.ἢ αὔτιλε- 

ἐμῆς ̓ς Κ᾿ τὐχίω χϑαδὺ Ὅν ἔμδυος 
τίωεἶχε Ω γαὺς ἐς τίωὐ πύλον. χαὴ ὃ 

Δημοϑένν ἀὐϑὺς ἠξίου τειχίζεοϑει ᾿ τὸ 
λείων. " Ἐχὶ πούτῳ ἊΣ ̓ξυμυεκ πελέῥαπα. 
χρὴ οἰπέφαινε πολλξζω -δϑὐποείαν Συλὼν το. 
᾿αὶ λίδων, καὶ φυσῷ καρτερὸν ὃ ὃν, καὶ ἔρη- ἢ 

μὸν αὐτὸ τε χαὶ ̓ Ἐλιπολὺ τῆν τῆς οχθίεοις ἰπέχᾳ 
ὙΣΡ φα δίοις μμάλισε ὶ “πῶλος πῆς ασείρ- 
ἤης τετφακοσίους, χαὶ ἐς!ν οὖν τῇ μιεοσηνίᾳ:. 
ποτέ οὐση γῇ. καιλούσι δὲ αὐτίω Φ λακε- 
ϑαμμώνιοι κορυφφαΐσιον. οἱ δὲ πολλαὲ ἐφασὰν 

ἐΠ) ἄκρας ἐ ἐρήμοις τῆς πελοπονγήσου, ζ22 

βούληται καταλαμί(ανων 1) πόλιν δωπα-- 

"γᾶν. Φ 5 ϑ᾽ ᾿βζφορον τρέδυκει ἐϊ) τῦτο ὃ χω- ; 

πρὰϑ αώμεε λάϊαςεγεῖ οἱ Ῥοζζιιδ, - εἰο νος μαλλον, λιν τε αδξ  θεα, 

χα, 

«᾿ Ἦρε... Ὁ τὐρρβῶ ορατηγρῖρι Ἶ 
Καὶ κερκυραίωνγ ἅμα 7 Ειβ ς ὁ δ κιι- 

λααλιν έξης (ὦ, φῇϑαι-- 
ἔσισιν ἀνά ᾿ μυἴχξάσᾳ ἐλζήσειτο Σἰπὴ δον 

ὶ αἰηαπκίω, δ Ἐν τῷ ὕρει 

πρίωροὶ] οἱ πελοποννήστοι δηλονότι. 

εἰ. Δὴμοιϑένει δὲ ἐγτι ἰδεώτν,] ἤγρωυ ἔξω 
Ἂ τι Σρχίς, Ἶζ Καὶ ὡς ἐρηῥανο ἡλέόσγ-: 
πες ὕχοιω, παρε ῥοντο οἱ ἀϑίμαἶο!-... 

ἡ Ανπλεγόντων δὲ 1 φρατηχϑν δηλονότι, 

ν ἰκθηίνω 7 κατά τισυμζεξηκὸξ τυ»: 
χηρόν. ὁ Τὸ χωείον τὶ αἰϑίμεσρον τὴς 
πύλου,". κι, Ἐπὶ Τούτῳ Ἂ 7ήγρεω, ἔι ἕγεχου 
ὦ τειχαϑῆναι. λ Διάφορόν τι οὐδ. 
ὄγιγήδῳονικρεϊῆφν. 

γὰρ 

2 ἐκαϑορ 

μαζόμδμοι" 

ὅΦ' εἰ βόύ3 
λοισο, 
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αὐ χαῖον , χαὶ ὁμοφωνγοις Οιῖς λαχεδαιμο- 

γίοις, πλές: αὖ βλατπῆηᾳν ἐΐξ αὐτο δρμωμέ- 

νοις, χαὶ (δεξαίοες ἅκα τῷ χωρίου φύλαᾳ- 

χας ἔσεοϑαι. ὡς δὲ Οξκ ἔπειϑεν οὔτε τοῖς 

ςράτηγϑες, οὔτε τοις ςρατίώτας, ὕςερον χαὺ 

τὶς (ἀξιάργις χοινώσαις, ἐσύχαζω Αἰ πο 

ὠπλοίας,, μμεῦθις ἀὐύζξις τοῖς φρατιώταις 

οφλοίζοισιν ὁρμὴ ἐπέπεσε πὐξιςῶσιν ἐκ- 

τειχίσαι Φ χωείον. “ χαὶ ἐγχάρησθμτες 

εἰργαίζοντο ,σιδυρλα, »ϑο λιϑουργὰ ςὔκ Β 

ἔχοντες, δ γογαδῶν δὲ φέροντες λίθοις, 

" χαὴ ξωωετί)εσὸμ ὡς ἔκαιον τί ξυμᾷαννοι. 

᾿ καὶ (ὃ πηλὸν, εἴπου δέοι χεῆοϑαι, αἰγείων 

ποία, ἐχὲ τῷ νώτου ἔφερον, ἐγκεκωφό-- 

τες πειὼς μάλιςα μέλλοι ἔχ δέν, χαὶ τ 

χεῖρε ἐς ζοὐπίσω ξυμπλέκοντες, ὅπως μυὶ 

πσοπίπήοι. πὸρτί τε ῥοπῳ ἠπείροντο φ.»- 

γα! τοὺς λακεδοημογίοις "α ἔχιμαχωτατα 

ἐξεργασαρμϑμοι, ωρὶν ἐχιθδον,ϑῆσαι. Ἤν) 
“πλέον πῷ χωείου αὐτὸ καρτεφϑν αὑτσῆρ- 

χεν καὶ σσσὲν ἐδ τείηοις. ' Ὧ δὲ ἑορτίω 

τίνα ἔτυγϑν ἄσρντες,, καὶ ὧ μα πιεξυϑανό- 

βϑροι, ἐν ὀλιγωρία ἐποιοιοῦτο,, ὡς ὁτὸν 

δξέλθωσιν,' ἢ οὐχ αἰ πυουϑυοιῦζᾳς σφαξ, 
ἢ ῥαδίως ληψένϑμοι βίᾳ, χα! τι αὐζες ὁ 

φρατὸς ἔτι ἐν ταῖς αἰ ϑέωύαις ὧν ἐπέοκ. τει- 

χίσθμτες δὲ οἱ ἐἰϑίωαῖοι “τῷ χωειουϊζᾳ 

ασοϑς ἤπειρον. χαὶ ἃ μάλιςα δ, ἐν ὑμέ-- 

ραὶς ἕξ, ὃν νϑρ Δυμοοϑένξω μ(' γεαΐ σπεν-- 
τε νιν φύλακα καταλείποισι, ταῖς δὲ 

“πἈΧείοσινα σὶ τὸν ἐς τἰωὐ χέρκυφφιν πηλοιοῦ 
χαὶ σικελίαν ἠπείγοντο. (ὦ σγ᾿ ἐν τῇ ὠπικῇ 
ὄγτες πελοποννήσιοι, " ὡς ἐπύθοντο. τῆς πύ-- 

2ου κατειλημμϑρης., αἰεγώρφεον κατοὶ 
τοίγος ἐπ᾽ οἴκου " γομίζοντες νϑμ οἱ λαχε- 

δαιμόνιοι χρὴ Αγις ὁ ϑασιλ δ οἰκεῖον στρίσι 

ΤῊν Οὐ  Κ κξ Τὶ 
“ χῷ τοῖς μιεοσηνίοις οἰχείοες ὃγζξις εἰστῳ το-- Δ αυδάσις Μοίομί! " φαοπάδηι ἰη - 

οοἷα ΠΠππο ργοάειιητοβ, Ρ] αΥΙ ΠΥ ΠῚ 
4. Ουἱ σορπατίο- 
ποπὶ οἰΐπι ςαπὶ ἐοὺ 
Βαδυογαπι, ἃζ εα- Ἶ 

ΓΝ ἰηξοῦι 1 λοςάαιτηοη! ς ῬΙΟΡτοΥ 111- ἀἄοπι ουπι Γςο- ΕΒ. 

σα σοπηπηογοία πη ἔπταγὶ οὐΐξητν ἀαπιοηιὶθ ἰϊπρυαις 
Πάεϊέίαιιε ἰοςὶ συἵο ἀςς.Ν θὲ πεηαὰς 

αὐ πὴ ντεγοΠτοΓ » 
Ρ᾽υγιπηαπι {15 ἴθ 

ἀποίδις ἄοαας τα Πτῖθιι5. Ρεγίαα- ἐπὶ Ὠτυτὶ οὔἴξητ»ος 
ἄετ» οτίαπι ροίϊοα ουπὶ ργαξοξεις κά: (1. 
τὸ σοπηπηΐοαῖα ααϊοαὶς , Πποῦ- 
ἄκη) ἀρῖο δά παυϊραιμάπι) Πγαγὶ: 
ἄοπες ἱρῆς τ] τίριι5. οὐαὶ ἃ- 
βοραῖθιις. οὐρίάο Ἰῃοοῆϊε σομοἷμ-- 
ἀςπάϊ ταιιπἰτομῖθις Ἰοςσιηι. [τὰ- 
4ς τη ἀρρυοι ὨιΟ] ΤῸ, ὃς 
απ ἰϑριάλτις σαγογεης ἔυσα- 
τηοητίς» 
(γοθδηῖ: ἃς νδὶ φυσας ᾳιαάγα- 

"Φ 

ἰᾷος ὁ Τιςϑος Ἰαρίἄος.ς ςοἸ]ςξδος ραηπα ἰαρίἀες σβχρόσσεου μὴ 
Νορ; φηοξεί, {ξ΄ 

Βαῖ σοαρηπηεηταῦδητ, [ταν Πσα δὶ εκ ἀφέρόξαο" 
Οραις {Π|ο εἴΐοτ, ναίοσυμη Ρεπεχία 
διαπγοτὶς σοπηροχίαμηζοσιντ [4 σοΠ.- 
τιοαπητὲ ΠΠΠ|π πηαηεῦοῦ : ̓π σαγ- 
αἴ» πένς ἀοβιοῖεῖ , τηαπίδιις ρΡοί 
τούραπι σοηίογεῖς : οσηπίαμε γατίο- 
Ὡς ἀπηϊτοητοβ » Ορροσταῃ πες 
αιδυΐχις. ορριυρπατίομί ραττί- 
θιι5 σοπηηλ Π τ|5» ἀητοῦθηγο {πο- 
οαγίαπι [ἀοοάἀπηπγχοπίογαπηι. ἵδη 
παρᾶ Ῥαγ5 ἰοςὶ {πορὲς ἢτα πηι- 
Ηἶτα», πλιὸ ποη ἱπάϊροβας. [ᾶςο- 
ἀχτηοηϊ 4αππὶ μος λεςορηἤοηϊ» 
ἀρορδηῖδαζεπιταης ἰοττὸ ξετπὰ 
υοάάδτῃ [Ο]ε 6) σΟτουηρίεγιῖ» 
τλ δι» 1 οΟΧ Πεπτ, ἀπε οτος 
ΠΟ ἐχροδίαζαγο, δατίξε ορρί ἀπιηι 
Ῥαᾶΐπο 'περοῖίο γεσορταγί5. ΝΝοΠ-. 
ἈΪΒ1] ετίαπν ἐο5 ὅχεγοίτας 481 Α- 
τῇοη!5 δάδιις εγαῖ. Γοπιούατζις εξ. 
Ατδβεηίεπίος » σοτηπηπηΐτο ἰπτγα 
(οχ ἀϊοβ Ιοςο τοῦγδηι ν ογ [5 δὲ ΝΣ 
πηαχίπγὸ Οροττεθαῖ, δά τατο δ 
εἷμ5 Πεπιοποπόπῃ σατ ας 
παμίθας Το παππῖ» σαπὶ οᾶτε- 
τὶς ἴῃ Οογογίδηι ἂς δι ΟΠ δι ἰγὸ 
Ρεύραμτ. Αἰ Ρεϊοροπιοπίεβ 4] 
ἴῃ Ατεῖςα εγαητν νὰ Ρυΐοη ςἀρίαιη 
Δοςορογιητ» ργοροχὸ ἀοπιυμ γο- ε Ῥγρρείαπι δ 

ἄϊετο τ χυϊρρὸ Ζιαστῃ 1 ἀσεάαπιο- εἴϊςε,γε} ρεου! αν 
“. ὃ . . ῃ ΕἸ ἀ {ε - 

πὴ Αρίίψαε τοχ “ ἀοπιοβίσαπι Πδὶ τή ξένοι [ 

ἀν ων, 

«΄ Καὶ τοιὶ μεουν» ἰοις οἰκείους ὅντα; 1 ἔ-- 
γίοι ἤκδυσειν καὶ μιεοσηνίοις οἰκείοις ὄντας 

ἄντῳ τῷ Δυμοιϑίνει ἀμείνον δὲ, ἄντα τῷ 
χωρίῳ. οἱ γὺ μετὰ τι Δυμοιϑένοις ἐλη-- 
λυϑύτες ἐκ ναυπάκζυ μικασήγιοι.5 συγγε-- 
γᾶϊς ὄντες τοῖς αἴοὶ τίωὐ πόλον οἰκοίδσι 
Δικσσηνίοις,, χαὶ ὀμόφωνοι σποὶς λακιδα,-- 
“μονίοις τυϊχάνοντες » ἔμελλον, ὁρμιώυϑροι 
ὧκ γῆς πύλου Η πλέϊςυ, βλάτσηειν τίω λα-- 

ον κίων, οὐ δίᾳγιγιωσκόμϑμο, δὶ πίω ο-- 

μφωνίαν,, ὄτε πολέμιο! ἐσιγ, ἔξτε οἷ- 
κεῖοι. β' Καὶ ἐϊχάρή σευτες εἰργάζον- 

π| χεῖροις ἐνθέντες τῇ πυρρίξει. ᾽ 
Ύ Αἰ δϑουργὸ 1 λαξϑυτήρμα. δ Δῳ-» 

γάδέων δὲ φέροντες λίϑοις  ὅηηλέκτως, 
ἤγχοωω , ἐκλελεγμμέγοις λίϑοις, εὐ Καὶ 
ξιωετϑεσαν ὡς ἕχα ςόν τι ξυμἝαίνοι ἔν οἱ 
αὐτὶ τοῦ “ϑοᾳπίηϊοι χαὶ ϑρατυχάνοι" 

ἄμεινον δὲ, ὡς ἑκοίξῳ ἔμελλε σιιυαρμό-: 
σεοϑ) καὶ συμφωγήσαν πσϑὸς αἰλλήλοις, 

| 

Ι ὃ: 

ζ Καὶ τὴν πνλὸν ἄπου δίο" φῇ καϑ 
ὑαδθολίω ὀγαρχῶς εἰρηωϑῥων ὅ8) τῶσυ. Ὁ 
η Ταὶ ἤδυμα χώτατα ἐξεργασείμϑυοι᾽ 

κ΄ Ὡς ἐπύθονῃν τῆς πόλι 
“προ ττο αἰϑδῶϑ 



Ψ' 

᾿ π “4 ψυϊα ρχαπχαταγὸ πεγαῃς ορτς Π,λ4- 

ΓΑΕ ΑΚ ΤΎ Θ 22 
“. δεβοὶ, σγαομ οχ [εἰ πλατόας αά Ργΐοι " Φεήμνε: ὃς Α “ πὸ τὐϑὶ τίω πύλον. " ἅμα 5. “οοὶ ἐσζα-- 

δας νἹΣ 41 ἐταπιδτο, ρογ παι] τίοοου ἍΤ Ὁ ὁ σίτου ἔτι χλωρά το, εὐῶν 
τππλολτας ἀςῆςογες. Αάδας Τα] τοπλ- μζον ἜΤΡΝΗ δι νημολμ σον χήμϑντε Ὄχι-- ξ--.- Ρεΐϊας πχαίου φαὰπι ρζο ἀπηὶ τεπι- ἥνομϑρος ἀείζων “οὐαὶ τίω χαϑεςηχίαν 

ἕονε ἷ ; ἷ -“ ὝΡΙΝΙ ἢ - ἜΣ (λον ἡ Ῥοῖς εἰν τμῖν ΦΧοΓΟΐταμ. δἄεο ὥραν, ἐπίεσε Ὁ ςράτευμαι. ὥςτε πολχα- 
γι 4οά (προ 4]: 5 οδτίρετιτ, οο5 ὁ- ἰδεν ξευέθη αὐα-χωρῆσα τε ϑεζοσον ἀὐζε 
ογὰς ἀϊδοάοτο, ὃ ἴῃ Πὰς ἐχροάϊτιο- Ζι" ὀπή ρνγττ ε ρα εὐ μαο ας 
ΠΟ Φαλτα ουΠΠ πὸ ἱτηπιογα. Νά δὲ βραλυτατίων γ)μέοϑαι τί ἐσξολξωω 
4υϊπάεοϊπι ἀϊος ᾿η. Ατεῖσα πλδίςτᾶς. αὐτέων. ἡμέροις γὸ πεντεχαίδεκα, ἔμειναν 
Ῥογίάεμα τεπηρὰς δἰ πιοηϊ ἄς», ΑἸ... ον τῇ «ηικῆ. χτὶ δὲ (ὃ αὐτὸν γθόνον Σι- 
πἰοηἤαπι ἀπχν σολέξα Ῥαπσούαπι ΄νν τς ἡ δ νσο ἀρεταὶ {τ ἐμ κὶ 
Ατβεηϊξῆμπι χαὶ ἰῃ ργαΠά ἰς ογᾶτ, Β ἤρκῷ ὑ ΠΦΉΚΟΩΝ ἐδ εῦ πἐλναρηα ἸΣΚ κ 
ὃς ταλσηᾶ ἡΠ᾿πς (Οοἰογαπι πιαπα» Ὁ αϑρᾳκής, υϑυδαιων Σσοικίαν, πολεμίαν δὲ 
Εἰομὰ φια: οἰξη ΤΉγαςία, Μἕάαο- οὖσθρ, ξυλλέξας ἀἰϑίοναίοις τε ὀλίορες ἐν 

. ΤΠ σοἰομμαπα δ ταης ΠΟΙ ζ, ροΓ. αἢ ᾧφυείων, ἦ χαὴ ΔΜ ἐκείνη ξυμμ αἰγωὶ 
Ῥτοάϊτιοποπα σορ τ: Πςό ας ΟΒαΙ-. ᾿λιῦϑᾳ »διδομϑώζεω πέλοδε ΝᾺ 
οἰἀςηῇθας ἃς Βοτιίαις πιρροτίας - Φ7θ,, ὍΝ ᾺΣ: οὐδέμονμν Μ᾿: Ἢ 
τξτίθιις ἘΧρΡΌΪ 5 οἱ, ἃς ἡγαΐτος τί - χοδαγοῆμα ἔχι ξοηϑησθμτων χαλκιδεῶν 
Ἰϊτος απηίῆτ, Ἀ ορτοῆπης ἐχ Αττίςα Ρο- χρὴ βοῃιαίων, ὀξεκρούοϑη πε, καὶ ἀπέξαλε 
Ἰοροηποηῆδιις, ϑραγτίλτα αι άοι πολλοις “δ ςρατιω β' αἰαιχωρυσόρτων δὲ 
Ἰρῇ δὲ Ππἰἰπχογατη ργοχίπηϑ 4 δ ο τῆς πιο ᾿ ΑΝ 
4ς ργοροζδητοῦ δά ἐγοπάα αὐχὶ- Ὃν, πῆς αἰ τΙκηρ τελϑιπουγησίων, οἱ ασαρ- 
ἴα Ῥγίοι ἰοζε: σατογούατη γοὸ πάται, ἀὐθι μϑι χαὴ (Ὁ ἐγϊύτα ἃ δ ξ-. 
ὑναος Ἀν γεν εισρος Ρτοίς- ρίκων, δὺς ἐξοηθοιω χὶ τίω πύλον" ἶν 

ἴο ἐχεϊτῖς πχοάὸ γοπογίογιπυ οχ ὦ κλο᾿ , δα χα; 
Αἰϊα ἐχροάίτίοη ο. ΕδΙΧεγιητ αατοια ἡ. Ἐρ αψοήνμ χουν ρας βέσδντεξα τυ 
ΡεγΡεϊοροπποίῃπι νε ρείπιο ηασο- γέτο ἡ ἐφοδὸς, ρτί ἀφιγικενων αῷ, ἔτε» 
48ε τομηροζς ΡΥ]ο {διιεπίγοιασ: φὲς φρατί αι σὐξοντίελλον δὲ και τοὶ ποι στε 
διὰ [ὑᾶς (ςχαρίητα Πλιῖος ας 4-ὀ χοπίνγησον » βοηϑεῖν ὁτιτείχιςα Ἰχὶ πύλον. 

ΟΥΟΥ Γαι ΟΥ̓Δ τς » ΔΕΠΙΙΩ͂ η11- ᾿ ΒΝ ; Ἐ Ρυά Οογογγατι » ὙΠΕΡ ὦ ἡ εν ἀεγχύρα ναῦς ὁ 

" αὖ 

(ογαπτι Οα εἴαη(ροϊτατα ρογ [οὰ- Ὦ , με 
ἑξήκοντα ἔπεμψαν, αἱ αἰ χρενεηθεῖσου ΧΩ οδάϊα ΠΗ τᾶ; φιῖ Ατεὶςᾷ ςἰαε πα : 

ια Δ ΖΑογπτβά ογατ;]ατα {το Ργ- λέυκα δίων ἰοϑικὸν͵ χαὴ λαϑούσοι ζᾷς εὐ ζά. 
Ἰοιπρογαφη γᾶς, υῦ [4 ργα τὸ οὔτ. «ύγθῳ αἰ ἥικαὶς ναῦς , αἰφικγοιωῦται δὶ πύ- 
δεάείξεγ ἐΧχογοίτας. Τ)επλο τ ξης:, ΠΕ ὝΕΣ ΡΎΜΝ ὅὸς ΤΥ ΎΠΕΣΥΕΙ 
αάπας οὐ ουχίππη τοποπτθας Ρο]ο- ἀρ δ ρα βο Στ ὲ 
Ροπηδἤιηι παυηθιι, οσσιρατ ἄθας μίθοϑένη δὲ, ασϑαηλεόντων ἔτι μ᾽ πελο-, 
ἐχία!ς. (ἀπηλίττοῦς, δὰ παη τἀ 51 Τ᾽ ποννησίων, ὑπο εκ πέμπει Φϑοίσες δυογαῖς: 
Ἐπγγπιςἀοῃτὶ , ΔΠ!αις ηπὶ ἀρυᾷ ὐνίείλαι Εὐρυμεέδονίι χαὶ τοῖς εἰν ταῖς να--΄ 

. Ζαογηίμαπι οτπὶ οἰαϊε ἐγαηῆς ἃ-Ξό τ΄, ἡδδ ϑελνδας Του ἡ δὲ 
« Ετ Πα ηυϊάσπι ἐΠοηἰοπῆθιις, νε ργαϊτὸ οἤεπι,ταα-ὀ δὴ Ὁ’ ζακύν τ ; Ἔρεν «ἤβ γηβ ἀδὰ; 
σπαηδε ρους πη. 4αδηι ἰοςὸ 1 ἀϊίογπτεπι δάάιι- τὸ χώξλου κινδγούϑύοντος. ΧΗ οἡ ῥϑυνῆες πιληάατατ, πιᾶρηᾶ 
ἴῃ πλυίραπάο ςο- ἐἴο. “Ετ ἼΠ1 φυϊάεπα; ρύους επιο- χατὰ τοῖχος ἔπλεον χα ἴῷ τὰ ἐπέσαλνϑυα. 
οὐϑμς τοαὶ δά μί- Προς τηλη ἀλίαῖ. ξο Πἰπδητοῦ δ αἰ πυὸ Δυμοάϑένοις " (Ὁ) δὲ λᾳκεδουμόνιοὶ 
ἣ ΕἾΦΗ ἢ Ε ν τῷ Ν 

ἈΠῸ ἀογαπῖ: Τλοοάατηοηὶ νεγὸ» νε- ; αν πὰ Ὁ 
νῶν Ἂ ᾿ ῳ ῷ ᾿ς 9 

ἀμ [πὸ ὁρριϊσῃαταγ ἃ τοῦτα ὃς πτατὶ πϑρεσκθυαζοντο ὡς ῷ τείχισμα πσροσία; 
ε “" ! - ᾿ς λ Ι! 

: Ἰοςσιηι » (ς ᾿πγμεθαης, ἰδεζαητες ὁλϑεοῦτες χαζᾳ τε γὰῦ χφ χ ϑαλόίοσαν, 
“ἫΝ ἐλο]ὸ ἐχραρηαταζος ἔς ὀρ φαοά ἐλπίζοντες ῥαδίως αἱρησην οἰχοδομημια, 
ΠΡ δὲ ἃ ριορεγαπτδις. οεος οχίγα- ΓΕ Ἢ δι δ )Ὰ)" 

᾿ Α ᾿ ; ὧν εἰ ρ" ἐγον. ( αὐνθρωήτων ολι τθῶι ὅϊαπι; δ ἃ ῥδας5 τεπογεῖατ, Ο- ἂν Ὅχι ᾿ “εχ Πρλραί" πᾷ 
π΄ ἐεγὰπ1; Ζυι Αἰτ]ζαύαπι Δα αΠῚ ΧΡ ν ΠΡΟΣ ἧ ὯΙ τίμα 

ΡΡ τυ ἃ Ζαςγητμο ἀυΧ Πα ἐχροδαγοπι, πὸ τῆς ζακύνλου Ὑ ἀπ υϑΐω γεων βουθήαν, 

αὐ Δ ἰξΣς τίω πόλιν ΣΕΥΡΑ 

θ. ὥς πὸ “χώρζου κινδερυδύοντος 1 τὴς 

πύλου. 1 Καὶ αἱ δ νῆες κατὰ τύχοξ} 
αἱ δύο. ν 

'α Τὸ αἷδὶ τίω πύλον Ἱ πάθος δυλονόπ. δ Περὶ τίμ! καϑερηκῆαν ὥραν 1 «πἰξὶ 
β τ Αμα ἢ ποοὶ ) ἅμα δὲ προὶ ἐσβα- | τίω ἐνεςῶσεν. ε Καὶ βεκχυπάτίω 
λόντες “οὶ τὸ δέοντος χαιροῦ. γ Ἐ- | ἡμέώϑαι 7 ἐν ὀλίχκας ἡμέραις. ζ' Καὶ 
«αάγιζον τροφῆς τοῖς πολλοῖς] Ὀυτέσιν,οἱ Ϊ Δ ἐκείνη ξυμμα χων Ἶ καὶ πολλοιὶ έ- 
Πολλοὶ αὐ! οὐχ ἱκανίω) ἔχον ῥοφίώ, καὶ ξυμμάχων, ἡ Ἰῶν «αἰδιόϊκον Γ. 

Υ ἰἰς 
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εἰννῷ εἶον, ὡὸ ἄφᾳ μυὴ ππϑότερον ἕλωσι, Ἀ. 
χαὶ τοῖς ἐξσγλοῖς πῷ λιυῦβος ἐμφραίξαι, 

ὅπως μὴ ἡ τοῖς ἀϑέοναϊοις ἐφορμμέσοιοϑαι 
ἐς αὐτίν. " ἡ δ νῆσος αὶ σφακίηολα κα-- 

λουμϑρη,τὸν τε λιυᾶϑα «οὐρα τείνουσαι, Υ χαὴ 

ἐγ Ἐλεκειιδέη, ἐχυρὸν ποιᾷ, χαὶ τοὺς ἔ6-- 
λον φενούς, τῇ ἢ νϑι,δὺψν νεοῖν Δἰϑπλοιω, 

κατὰ Ὁ τείχισμα, ἣμ αἰϑίευαιων, χαὴ τίου 

πύλον᾽ τῇ δὲ , ασϑϑς τίοῦ ἀγλίω ἀπίενν; 

ὀχ ἢ εὐνέα. ὑλωῦνο τε δὴ ἀτοιξὴς πᾶ- 

σα “ἰ᾽ ἐρυμίας ἑῶ, σὴ μμέγεδος. «ἰδ Β 
πεντεταίδεχα ταδίοις μαλια. τοῖς μϑμ 

δέ ἔαυλιοις ταῖς γαῦ σὶν αὐτίασοφῥοφες “βυ--: 

ζκυ κλύσᾷν ἔμελλον" «ἰωὺ δὲ γῆσον ζω τίου 

Φοζούκϑροι μυὴ ἐξ αὐτῆς (δ πόλεμον σφί- 

σι ποιούίγται, ὁπλίτας διεξίξασὸμ εἰς αἰ-- 

πίω, χῷὶ αἷδι πίω ἤπειρον ἄλλοις ἔταξαν. 

οὕτω γγδὰ» τοῖς αἰϑάίενα!οι: πἰού τε γῆσύν πρ- 

λεμίαν ἔσεοϑαι, τίω πε ἤπειρον, “δστύδασιν 

οὐκ ἔχουσϑμ. ἱτὲὶ γὸ αὐτῆς τῆς πύλου,ἔξω 
τῷ ἕαυλου, πσϑὸς ὦ πέλφοος ἀλίωϑμα, 

ὄντα, οὐχ Ἐξ ἀν ὅθεν ὀρμκονϑμοι ὠφεέλησοισι 

τοις αὐτῶν. σφεῖς δὲ, αἰδὺ πε ναυμαχίας 

χαὶ χινδγυύου, ἐκ’ πολιορκν σήν Φ χωρδζον,κα.-- 

ζᾷᾳ τὸ εἰκὸς, σίτου πε σφκ εἰγόντος, καὺ δὲ ὀλί-. 
»ῆς αὔρα σκϑυῆς κατειλημμένου. ὡς “γ᾽ ἐ- 

δύχει αὐτοῖς ζαῦτα, χαὶ διεξίξα ζον ἐς πίω 

νῆσον εις ὁπλίτας, δἰπυχληρωσθμτες τἰσὸ 

πϑύτων “ἢ λόχων »χαὶ διέξησὸμ μϑρ χαὶ 

ν α|αδοχίω, "οἱ δὲ ἄλλοι πσϑϑτερον καΐζᾳ 

πελδυταῖοι χαὶ ἐϊκαζωλάφϑιντες, εἴκοσι χα] Τὺ) 

τετρακόσιοι ἡσὸμ,ᾧ εἵλωτες οἱ αὐξὶ αὐζοις. 

ἤρχε δ[ αὐ δῶμ Ἐπιταδεις ὁ ἡ Μολϑθεϑυ, δΔυ- 
μοοϑέγης δὲ ὁρῶ τοὺς ' λαιχεδομμονίοιρ' μέλι- 

λονζῷς παροσξαλλάν' ναυσί τε ὥμα καὶ πε- 

ζῷ, αὐβεσκόυαζοτ Ψ" αἰγὸς, χαὶ ἀς τει- 

ἡρᾷς, "αὶ ἡσὸμ αὐτῷ ἰπὸ δ κατα-- 

ἀἰφοινῶ αὐαασάσας, «ὑπωῦ τὸ τείχισμα, 

δ... ὄ λυ νὰ, δὰ 

ΤΗΝ ΟΣ ΘΙ ΝΒ. Η15., 

ἌΓ ε ν᾿ " Ψψανυν ἘΞῚΥ παι. Δ»... δ»... τὰ 

ἴῃ ληΐπλο Βαδοῦαητ, πἱῇ ρυς οχ- 
Ῥαρπαῆοηι, οδίσιοτε ἔλασος ρού- 
τι» πς ΠΠπαπὰ Πιδέγς ἐλ εἴτε Ατῆς- 
αἰσηῇδθις παὰίδι5. Γ{π|α οἱπι πὸ 
πλίης ὁρμιαέξογία ροστι Ῥγαίοητα - 
δῖατς νἱοἶμα», οἥδοῖτ δὲ ροσταπι τὰ- ᾿ 
τα ΠῚ ὅς ἱπιγοίτις ἀπρσυίζοϑ: ντ Βίης, 
ιᾶ ἀνοζρίτδά Ατμεμπϊοηἤιμτι πλιι- 
Ὠἰτίοηο5 ἃς Ῥσίσηι »δίη παρα, : 
ἩΠπο., φυᾷ νεῖρὶς δά χε ]άδηι 
ςομτποητοπ », οὐξοπὰ ποποηάνε 
τταηίοδητ. δ. {τὶς τοῖα» ΡΥΌΡτΟΣ 
(οι ἀϊητηι » δι ἰπαΐα », Ναϊηάε- 
εἶπι ἔσγηις Παδίογαπιν τηαρπίταά!- 
ἠδ. [ητγοίτα πη ̓ρίταῦ ἱπτεγοίογς ' 
(τοταούσηῦ Ὡδαθ5. κ᾽ ΠΟΙ ΟΥΕΙ ΠῚ , γράρ φῆξρε. 
ῬΓΟΥᾺΣ ἐροϑπείδυς, (Ουϊποτίαηι. ᾿ 
ἴῃ ἰρίαπι ἐπίπατη », εἰπηοητες πε ἢ- 
δὲ εχ τὰ δεϊαηι βογος 5 αὐπηάῖος 
τεαηίροστασιηῦ, [115 1π σοητίποη- 
το ςοἸ]οσατίς. [τὰ παηαας Ατῆς- 
πἰοηῆδιυς 8ὲ ἰπίπ]πὶ ἔοσς ΒοΙι-. 
Ιεπ» ὅζ σοπτίηοητοπι» ντ 40α: ὁ-᾿ 
σιοίπηπι 1115 ποη ργαθογοῖ, 'Νάπε 
ςαῖολ οἰττα Ῥγυίοῃ ἐχίζα ἢὸς ἴπ- 

Οἰγοίτας ροίαρις ἐρεξεδητία » ἱπηροῦ- 
ταοία ἔαπτν πες ταῖα νηάς ΠΠ|ρτο- 
Ποϊςογοητοῦ δά ἔπος δἀίαπμαπιος: 
{ξ νογὸ»εἰγοα ραρηδπι πάσα οι οἷ- 7 
τιάσας ροχοι!απι (τ ογεά ης ἐ- 
ταῦ) ἰοσιπὶ ἜΧριρηαταγος, ἰῃ 410 
ςοΠΠτοᾶτιι5 ΠΟῚ οἴες πἰῇ δά δγο- 
τις τορι {ππηρτιῖς, ἢ ΌΙ Πᾶς εἰς ὁ 
ρτοίρεδμα {πητν ὃζ αΥ]Πἶτος ἴῃ ἐπέα- 
ἴδπὶ τα ροσζαγαης,, εχ οπηηΐ τ᾿ 
Βεις (ογετὶ σομοστῖθας, αἰήφας 1. 
ἰχάς αἴας 411 ΡοΓ νίςος τγαϊο δι: 
ῬοΙγοπηὶ δατοπ) 41} {ΠΠ]ς το] δ, ΠΕ τ 
τγοσοητί ας νἱρίπεὶ ἕπογιητ,» “ργα- ς Ργαῖος Ἠοίοσας; 
τοῦ ξΟΥΠΠῚ ογαϊτία, , ἄπος Ἐρίτα-. 
ἀλ; Μοϊοδτὶ βίο. Τ)οπιοεῃς:, 
σούμοης. ᾿αοεάαπχοηίος ρεάϊτα Ὁ τ. 
τὰ ῬΑΓΙΓΟΓ δὲ οἰαῇ!ς ἀρργοίαγος, ἍΝΝ 
ἃς ἰρίς {ς :πῆγαϊς » ἃς γα πος 
υα 6δὲ τα ]ίχαα; ἐγβῃε: [υθάι- 
εἰς αὦ πλιμιτο 8 » ὁ ααιμιίαις 4 4 «Αἰῤον περ 

Οὐδ, Κγμάς πππὸὶ 
ΝΝ ᾿ “07, 

ΠΣ ας εἰς 
ΓΕῚ ἤἥκξης. 

Π 
᾿ 

« ΟὉπωςμὴ ἢ τοῖς ἐϑίωαϊοις ὅπως μὴ 

δωυατὸν ἥῤντω. [β Ἡ γὺ νῆσος ἡ σφα-- 
κτηρζα Ἰυσὸ τᾷ λίωδῥος “ πολὺ ἡϑρόκειται 

νῇσος σφαχἼηρία ἐγίι, ᾧ δὰ Ἴ2τι αὐτίω 

ϑρηκειυϑρίω χέγᾳ, δύο ἢ : διὰ Ἔ νῆσον γίνε- 
τῶ φἡμαΐᾳ  λιιδῥος,ἃ δέσει οἱς «ὠνόμα- 

σέν. ὧν «εμιάτων, τὸ εϑὺ ἐγ αὐτῆς  πύ-- 
λουγ φενέν ἔξιν, ὥςτε μόλις δύο τριήρεις 

ἅμα. πλέζν" τὸ σ᾿ ἕτερον, πλατύτερον, ὥςτε 
ἐχ]ὼ διυίαιϑει τελήρεις ὥρμα δᾳπλᾶν, 

γ Καὶ ἐγγιὰ ὶ ὅδεικφυδῥη] τὴ γὴς πύλα αἴα- 

χειωδῥη.ς δ᾽ Βύζίω κλή σὴν ἔμενλο"} ἀ ἀ- 
ϑρόως. οἷον , βύσεωτες τως ναυσὶ τὸν ἔς-- 

πλοω.  ε Απόξασιν κυ εἐκξ ἔχουσευ λείπει, 
ὅτε εἰς τίω νῆσον, ὅτε εἰς τίω ἤπειρον. 

ζ Τὰ γὺ αὐήῆς τῆς πόλυ τὰ γὃ αὐτῆς τῆς. 
πύλῃ ἔξω, τὰ ἀλίμϑμα, Ὀυτές!, τὲ ἔξω τῇ 
αν; κυ ᾿ παρέξειν φερσύρμεσιν τοῖς ἄϑη- 
ναΐοις. ἡ Οἱϑ ) τελϑὺ ταῖοι ὴὸ ὁ ἐἴκαταλή- 
φϑίντες} πδοιήτς ὁ ὄχ. 9 Μέρλοντας 

φερεθάνν}} πύλῳ δηλονότι. Ναυς, 
σί τεάῖμα ἡ τ Ἰϑρω, ὐπὸ τε τῆς νήσου 
ᾧ ὑπὸ τῆς ξηρᾶς. κα αρεσκδνάζεν} ̓  
πυλεμικῶς ὦ ἡτοιμαΐζετο., ἂ Αἴας ἡ ἴκ, 

ἐς εἶχε λοιπεὶς πώσαι; ὮΥ) τὸ πί- 

χοσμα “οὐϑσεφσμίρωσε. Ὅυτές!, νεολκήσαζ,, 
ὀρ)ας οὐ ἢ πίχοις ἔ φοαξεν. ἔγι δὲ, 
ὅτι ξύλοις ὀρθοῖς 
“ ᾿Αγαασυτίσοις 1 ὑπὸ 

Λογόπ, 

χύρωσεν ὁ 
ν ἀδορδνῆςε, Ἷ 

Ἵ 



ΒΞ 

ῥγάβρίς : σαγατη πααταβ (σιιτὶς ἰῃ- 
Ὁ] ἀἰς ἀγ παῖ » δὲ [8] Πρ 15 ΡΙοΓ ας. 
Νεας ἐπὶπ Ῥοτεύδης ἰπσυΐτο ἴῃ 

᾿ῳ Ὀσαιρατατο, ἰοςο" ἐπρρεάίταγε ἀτηλὰ. Ουΐη Παῖς 
ΠΡ. σορογδης ὁ ταγομ Μεϊοηϊο- 
το απ» ριπλτίο ας πδιρίο » Πα ΠΊ 

ξουτὲ {πὸ ἀρρυ!ηΐεπς Μοῆεμι 
ὨΙΠΊΟΤΟ ἔστε αυδάγαρίητα, 401: 
δυὰς νπὰ ςυπὶ αἱ δίς Πεπιοίῆβεμπες 

ες φυτοῦ Ο ἄλθη τας δὲ Πγπλας ὕ 
Ρᾶγξες πιρσί,ςρπ᾽ ῬΌΓτατα ἱρίο τι!» (4 ργαςοὶρυὶ Πι: 
ρδπκοτῦ ψετίας ρογ οχιγιδξα, πὰ ῥραττε ἴῃ σοητί- 
Ἰὰ ' ποηῖοαι νεύραπῃο ἀπροιςτργα- 
εἰ: εἰρίτ νε ρεάιτατιτη » ἢ ἀρ στγοάϊδτιτ, 

δύοοσῃτς. [ρίς » ἀεϊοξεῖς ΠΡῚ εχ ον 
πγηΐδιις (οχαρίητα “ αὐ πγατίς, ὃς 4]1- 
4πος (Ἀρίτταυη5.» πτυΐὸς Ἐργοάί: 

᾿ ταῦ πγαίο ν ΓΝ; 4πα Πγαχιπγὸ ραγ- 
᾿ ἀἸηΐοεα αυίάεηι το 1105 ἀείςεημἀοῖς σομαΐαγος ὅ ἴῃ 
» " ἡμρί τὰ κε δῆς Ἰοςα αἱρεγὰ ρειζοίάψσυς δά τηλτε 

ν᾿ τὰς τηϊηϊπιὰ ἢτ. Υ ΕΓ.» ὃς ἃ πηυχας Ἰρίογατα {4 
ἰκρω ἰγίε δ ΠΠΊΠητ5. εγατ» ἐα πὰ τ σο οὕς διι- 
τος ὐ ἀυδεηάυᾳ, [705 {πἰρίζαδαταγ. Μαγαπι ε-. 
δῃϊςετετ, δεροὶ, ὨΐπῚ ἔγαρίίοη ἔσοογαῖ» ααὸς ρατα- 
᾿ς ΕΦΝ “δα απ αδηι ἔούς νὸ ἡδαΐδιις {ὰ- 
οὐ ΡεοΥ εἴτις Βοίδς : δ(» ἢ “πρεγίοσ 

; εἴϊει δά ἐρτοάϊοη ἀπΠὶ ἐπι τοΥΓΑΠλ» 
« ὉΡρί απ σάρτῃι {π|. σας δά 
τη τη πὶ ραττεπι ργοίςεξι ν11- 
Τὶς αὔπιαῖος ἀϊπροίαϊε, λά ἀὔσεη- 
ἀαϊ απολά ροῇες Ποίζεπι. εὐ 
4ς ᾿ἰ5 νοῦς εἱξ δά πογιδει!5, 
γεκι 4 τηεσιη δος {δ 11- 
{{ἰ5 ρογίσαϊπιπι.» πεπλο νεϊγατη 

. πλλῖ τ ἴῃ δας πορείπιατε νἹάο τὶ 
-.- ἰῃτο] Προπβ » γορυτδηἄο ΟΠΊΠΟ5 
᾿. ὐθς ηθρλορ ρα αυα: τς εἰγουηίἴαπε ἀϊβῆουϊτα- 

ἐπυάετε, » ἤρεπι [65» ΡΟτΙΠ5 “ “πὰλπι ἐεσατὰ δί θο- 
τα μρα τ ακιθῳ Ὧᾶ σατα ίρε αυάλδεος Πποίτες ἴῃ: 

ΟΟἸυπιὶς ἐχ ἐς ἐμά- 
τ ἀαι. 

» 

ε ΜΠεΡας ρτα- 
οἷς ατπιάτυγα;. 

Ἐγρ δεις 

κ 

ΕΙΒΕΚ ΟΥ̓ΑΚΤΝ 5: 

Ἧ ἢ ᾿ ἣ 

υλάετς; εχ εἰς ἡ ΠΟΙ μηλ}5 ἐπδίαΣ 15... τὴ ι ᾿ : 
5 δ ) “Οὐγαντίοις, αὶ ον τούτων αἱ αὐἰδολμόυϑμος, 

᾿ 7 
Α “μορδϑσεςζαύρωδε, χαὶ τοιξγασζῷις ἐξ «ὐνδαμ 

᾿ὥπλισεν" εἰ ασίσι τε Φαὐύλαις, χαὶ οἰσυΐναης 

ταῖς πολλ αἷς. ἢ οὐ γὸ ἑω ὅπλα τ χωρίῳ 
ἐρήμω πορίσαοϑαι. δλλὰ χα ζωῦτα “ ἐκ 
τληφρικῆς “μεοσνλίων τιοια χοντέρου ἡ χέλης 
πος ἐλαῦον οἱ ἔτυχον το ουλμένϑροι. ὁσελῖς- 

'παΐτε ΤῊ μεδσηγίων τούτων εἰς πεοσαωρᾳ- 
κογζῳ ἐδῥοντο, οἷς ἐγοῦτο ΠΧ διχων ζοις 
μϑιυδδζω “πολλοις δὲ τε ἀόπιλων ᾧ ὡσελι- 
σχκένων , κι τὰ τετειχεσμένα μάλιςα χαὶ 

Β ἐχυροὶπῷ 'χωδίᾳ πσϑϑς πίω ἤπειρόν ἔταξε" 

τσ οφητῶν ἰμειυύᾳ εϑω) τ" πεζὸν, πσοδ9ς-᾿ 
ζάλη." αὐτὸς δὲ δπολεξάκϑμος εχ πὸμ- 
'τῶν ἑξήκοντα ὑπλίζοκ, καὶ τοξότας ὀλίηϑες, 

ἐχὼρᾳ ἔξω πῷ τείχους σχὶ τίω ϑαλαοσαν, 
ἡ μάλιςα ἐκείνοις πρϑϑσεδέχετο γερο σεν" 
Φσσδα νάν" ἐς χωολα γυϑμ χάλεπα χαὴ πε: 
τζωδὺ Ὡρὸς δ πέλασρς τετραμμένα, σφί-. 
σιδὲ τοῦ τεΐχοες ζυ τὴ οἰοϑενεςαΐτου ὁγηος,. 

"Ἐχιασα σα οϑαι ἀδοες ἡγεῖ» ἀσδοθυμο 
Ο σεοϑαι. "οὔτε » ἀὐζι" ἐλπίζοντες ποτε 

γαυσὶ χρᾳτήστοϑευ,, Οέχ ἰδγυφον ἐτείχεζζον, 
" ἐκείνοις πε βιαζομϑμοις πίω “ἐποξασιν, 

οτλώλωσιμιων τὸ χωρίον γγνεοϑα, κα αϑτο 

δξῶυ πσϑός αὐτέων πίω θεύάλαοσαν “ χωεί- 
"σας ἔταξε τους ὁτελίτας; ὡς εἴρξων, ζω δύ-- 
γηται " καὶ ϑδεχελ ϑύσευτο τοιαίδε; ᾽Α. π- 
ΔΑΤΡΟΕῚΣ δοὶ ξιωαροίυϑμδι" πῦϑδεπῷ κυδύ-- ες 

«γου,κκηδεὶς μι" εὖ τῇ τοιὰ δὲ αὐ α[βυη ξυς « 

γετὸς βουλέοϑω δοκεῖν ἐῃ ̓ ἐκ λογιζόρϑμος «ε 

Ὁ ἀπὸ τὸ αἰξεεζως ἡμαῖ δέον, μάλλον ἢ ἀ- « 
πε σκέπδίως δἴξλπις ὁμόσε" ̓χωρῆσου τοῖς «- 

«ὦ 

: πα] 

ΝΣ ἹΠρόσεςοιύρωσεν Ἰρϑτὲς ἔξησεν, β Α: υπυκόψας ἐκ Δ προνσηκόντων ἡῳπ Ἵ [ὦ δηκονότι. μαὶ' Χωρίσα;]τοιὶ ὁσλίτας 

τ΄  ασίσι τε φαύλαις Ἰτοῖς τυχούσαις. ταῖς ὅῃ- 

" τυχούσαις, καὶ τιλέσν. Ὑ Οὐγὼ ὥ 
᾿ς ὅπλα] οὐγὸ δωνατὲν (ὦ ὅπλα, καὶ τὰ ἐ-- 

᾿ξῆς. δ Ἐκ λυορικῆς 1 λόσωης πεια-- 

᾿ χκργτόρου λῃφρικῇς καὶ κέλητος σὺ ἀϑη-- 

᾿ς γαΐων, ταὶ ὅπλα ἢ λυςῶν ἔλαζεν οἱ παρόν - 
πες τῷ Δυημοεϑίγει μεοσήνιοι. ἤγραω,, ἐκ 
ληορικῆς τῆς ποιακογτέρου ἔλαξον οἱ ἔ-- 
Τυχον ὐδα βυόμδμοι ΔΑ μεοσηνίων. ἔφ ἢ 
πριακόντορος μᾶβ, ἡ ὑσσὸ τειάκοντα ἐρέδ- 
σομϑμη"χέλης δὲ ἔς: μικρὸν καὶ ςεγὸν πλοῖ-- 

᾿ ον... εὐ Αμωμώα ϑει τὸν πεζὸν, ὦ «πρὸς: 
βάλῃ ἤγρίωυ; ποδ᾽ώκειν τὸν νπὸ τῆς ξη-- 
εᾷς φρατὲν, ἰὼ πσοόσβάλῃ τῷ τείχη... 
ᾧ Αὐτὶς δὲ ὑπολεξαάμϑμος ἐκ πωΐτων} 

Δ. 

» Ἐπιασάσαοϑαι ἐρρακάρ έν ΔΝ 
μιέρος αἰοϑένειαν τοῦ τείχοις, ἀφορμέω πα- 
ἕξειν τοῖς λακεδαιμονίοις ὥςτε 5] τὸ 
αὐτὸ ὁρμῆσαι. “εἰ ευῆὸν δὲ τὸ πσορϑυμυήσε-- 
οϑα!. ἥρκεὶ γὸ τὸ δητασείσαοϑει. ἔγιοι δὲ, 
ἐφελκύσαοϑωιι! αὐτο ἡ)εῖτο εἰς φροϑὼ- 
μίαν ἐκέννο ἢὸ μέρος; ὃ Οὔπ γὼ αὐ- 
πὸ ] δὲ αδεὸὴ τὸν Δυκοιϑένίω; ,Ἐλπίς- 

ὑζοντες ποτὲ γαυσὶ κρᾳτήσεαϑα! Ἷ οἱ ἀϑη- 
γαῖδι οὐκ ἰαυρῶς τὸ δϑς ϑάλαοσαν ἐτεί- 

χισοιῦ τίω πύλον, οὐχ ἡχούμϑμοι ἐντεῦθεν 
δηιϑήσειϑαι ποι ἐναντίοις ,ἅτε δὲ ϑαλαΐ- 

το φφετοιυύπτων αἱ ϑίευαίων. κ Ἐκέζνοις 
τεβιαζομδῥοις Ἴ βιαίως ποιοίσιν. 
λα ᾿Αλώρσιμον πὸ χωρίον γίγνεοϑα! ] ἐλπὶς 

δηλονότι. 71 Αὐδρὲς οἱ ξωυαροίυϑμο, ἢ 
δὴμυνχγρθάα Δημοεϑένοις. τὸ φσθϑοίμωον ὡκ 
χοϑοσε χης. ἔρηται δὲ τῳ δειυα τῳ μόνῳ. 
Σ Οὐ ξωυδροίιϑυοι οἱ σιμεφαψ ο μβροι. 

ὁ Τούδὲ ποῦ κεν δευύου 1 τὸ ἐδ, σοῦδε τοῦ 

κινδεμύου; αὐτὶ ποῦ τόνδε τὸν κίν δελυονγ" καὶ δὲ 
διάνοια » αὐτὶ τοῦ, μυνδεὶς ὃν τοιούτῳ κὶγο: 
᾿δεωώὼ ϑόωϑμος ὁξᾷ τε καὶ ἀϑαγκαίῳ, 

"σωυετὸς βουλέεϑω δοκεῖν 1), χαὶ εἴξαρι-: 

θμείτω “πὶ “ὐξχεςυχότα δὲγὰ 9 ἀλλὰ πὶς 
ὀνανπίοις ϑαρδαλέως αὐτιτα ἥξϑω., κα-- 
πφμογήσο; τοῦ “ἰθιεονκότος κιγδεου: 
μᾶλλον γὸ ὶ τοιοῦτος κρφτήσῃ «Ὦ πολε- 
μίων. π Ἐν πιᾷδε αὐάγκη} ὧν 
παρεσώσῃ, ᾿ 

ι 

Ὁ χορήσαι 
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.» ὅσαι “ὸ "ἐς αἰα κω ἀφρέαι," ὡς τάδὲ, 
» λογισμὸν ἡχίςα, ογδεχόυϑυα,, κινδιωίδυ τῷ 

» ζαλίςου ασεεσδείτοι. ἐγὼ δὲ χϑὴ τὰ πλείω 

» ὁρω  σεὲς ἡμδσοντα, ζιὺ ἐθολωμϑύ τε μεῖ- 

» γα! χαὶ μὴ τῷ πλυϑὲ αὐδὦἶὍ καΐαπλα- 
» δἀὐτὲς, ἐπα αὐ αῤχοζῳ ἡμῶν κρείοσω κα-- 

» ζι αροδοιῶαι τῷ τε γὺ χωείου ὃ δυσέμι- 

»(ζαζν, "ἡμέτερον γομἰζω, δ »μϑμόντων ἡμδαὶ 
ὥ ξύμμανϑν γίγνεται, "Αἰ τυυχωρήσαισι δὲ, 

» ὁ χανεῖν χαλεπὸν ὃν, " δύπορον ἔςαι «μμηδὲ- 

»ὸς κωλύογγος. "σὴ (ὃ πολέμιον δνότερϑν 
" ἕξομϑυ, μὴ ῥᾳ δίας αὑτῳ πάλιν οὔσης πῆς 
» αἰαγωῤήσεως, ἑὼ χαὴ ὑφ᾽ ἡμδμ" βιαίΐζοται. 

» Ὀχὶ γὴν ταῖς ναυσὶ ῥεεοί εἰσιν αἰ μυύνεοϑαι" 
»"ῳ ποραύτες δὲ, ̓ο» τῶ ἴσω ἤδη τὸτε σλῆ- 

» ϑοὺ αὐπορε γον δεῖ φοξψοϑαι. κατ᾽ ὁ- 
»υλίρον γὸ μα χεῖται, χανε πολυ ὃν, ἰποείᾳ 
» ἀῆς τσρδοσορμκίσεως. ἦ χαὶ Οὐκ οὐ γῇ φβατὸς 

» ὅφν ὧκ τῷ ὁμιοίου μείζων ) δὶ στὸ γεων, 
προ ι ͵ ᾿- “ΠΡ ΩΝ ΕΘ ΥΒῚ 

» αἷς πολλα τὰ χαίθλα, Ἶ δὲ! ὧν τῇ θυ Λϑοσης 

» ξυμξάδαι. ἐῷςτε (αὶ τούτων ἜἜ ποοίας αὖτι-- 

» πᾶλοις ἡχϑῦμζαι " τῷ ἡμετέρῳ πληφ' χαὴ 

-»; ἁμα ἀξιω ὑμιαξ, ἀϑίευα ας ὠγτας, ἢ ἔχι- 

12ς» σα ψϑβρες ἐμπειρίᾳ γαυτιγὴν " ἐπ᾽ Φνλοῖς 

- Ὡἰπόθασιν (ὅτι εἴτις αἰπορϑδροι, ἢ μὴ φόξῳ 

Ν ῥοϑίς Ἢ γεαΐν δηνότηηος καιταάπτλν ἰσσοχω- 

Ὁ» ξϑίη Οὐκ αἴποτε βιάζοιτο ) καὶ αὐὖζες νερῦ 

»» ἀμᾶναι τερὸ αμείνονϑμοις ὃ “δὲ αὐτίω τίω 

ΙΒ ἤεπιαύσοᾳας εχ Βος δοιίογομι μα 

ΤΗΝ Ο Υ .1.9.1)55. ΗἘ51. 

Α Ουχοιπασας οπἰπιίντ ἢκς ἱρί8) ἐπ 
᾿ποροἤῆτατοπα ἀοιοή ογτν "δα πλϊἢ]-- 4 Εοσαπὶ πιίηϊ πιὰ 
τα ΠῚ Τατίο πο Π1», οοἰ στ ΠγυΠὶ ΡΟΤὴτ [ξὰ ρειὶ Ροσεδν 
οαϊαπὶ ἀοΠἀογαητ Οὐδ σα γῆ ΣΡῸ ςεἰουτίπια. ὀραςος 
δίαιτα ποδιΐσαπι ἔμοοις νἱάςο,, ἢ δὲ βάθεης. 

' ᾿ ὁ Ἰπιροταπι εογᾶ. 
ΠΔΊΟΓΟ» Π6Ὸ ἃ απ ΡοτίΟΤα ΠΟ κι πιποτο,ηξοαμας 

δὶς αἀππιῶτ ργοάόγε νο ατη115» 1.0} Βαδοπιὺς σοπιπιο 
εἰταάϊης ΠΠογατι ἀοτοσγχίτὶ, Ἐτοηὶπα δἴτᾶτος, Ψεί ὀρρονε- ᾿ ᾽ ΚΝ . δμρβ αδς σέ ται κ6 
Ῥαστεγα ἰοοὶ 4 τος ηγ5,᾽πασςοί γρρώμε,, ἀοίξεεςς 
ΠΌ1Πξ ἀυθιτγοῦ, αἀτϊατγςέπχαις 61] ὑοίαυλαε, πιοῖς 
ποδὶς ρουταπτίθιις : τοςοἀοητίθις “οις τ ΙΠ. ἔναρ ἃ μιὰς δά Ιοξυς ἀςςεῖς 
νογὸ» οτῇ ἀ{ΠΠ Π]1ςπ|, ἀσοςῖτα ταπυεη (ὰ ἀν βηοηις εἢ,ἰ4ος 
ἔλοϊ]οπι ἔοσο, πα} ργοδιίθ δες, Ηο- Ρῥδ ποδὶς. ἔισεῦτα 

εχ βίπιο, υΐρρα 
ἧ ἘΝ Ά ΠΡΎΟΝ Ἶ πο Ουἱ ἱπιρεζυπὶ αυΐ 

δεδίμμι5, αιὸ οἱ; ἢ ἃ ποδὶς νέρεᾶ- ἀσπι (βποπείδας 
τυῦνπῦ ἐποϊϊις γατίις ΠΕ ] τοσερτίο. ποδὶς αυχιπατα- 

᾿ ΡΝ τη, ΤῸ ἤτρᾶς ἢ τοοεάα 
Νληι ὃ: ἀπηιὶη παιύῖυ5 ἐξα ςΙΠΠ}- μμε ρμελλον τ ' 
τὸ {Π| γοΠίπιτατ: δὲ ἄπι ὀρτεάίτιιγ, [ἰ5 ον ἔς βιτυτας,,ς 
“ἴλπὶ σαυο ἰῃ Ἰοςο ἱρῆυ» πααϊτίς Η ἜΤΗ ἘΓΉ γ μα 
ἀο;φαδ θεῖ τηᾶρηδ» (1Π ΕΧΊΒΌΟ 6- χε πεπνΐπε ἐκ ν 

ΐ 

Ὠΐτη ἀἰπγοατα)ηοη ναϊάς εἰπηξάα Ῥέπεο. 
: ταν ; Α ς« “πα ὶ : 

«[Ὦ, Οὐ Πκτοτῖς ἴῃ απο ἃ ἀοἰςομάϊταγ Ἰωρίαόοῦ ἑπλοόα ἢ 
ἰαϊσυίτατοηχ. ἼΝοαας ἜΧογοίτας ἢ} ἐρῆως πνοϊτίταδος,ς ἰηϊ χυίτατοηι. ἼΝεαας Ἔχ ογοίτι » πραϊείεαάονς 
ἴῃ τογγᾶ οἱΈ γύίψας ξατατιις πιαίοχοχ ἤἐ7μέκν φμάπεθαι : Χῇ ἮΡ' ἐηρες ἐεόζέογεηαε,, 
ἰοςὶ α'φια!τατο, (οἀ ὃ πδα! ῬΌΡΠΑΙ φνιωρνροσίκα εἰαμνς 
ἴῃ Πιαγὶ » ΝΌ] πορεῖϊο εἴ ροεγου]οία ἀρὰν σΟΝΝ 

δ σ ὁ ΥἼἹ Β Υ] Ἅ.: Ξ 

πιυϊταοδτίηογς. Αἀοο (μᾶς {ΠΠ|5 41 ἐσ Ν. ΜΝ [ 
Βοιυτατοβ ἘΧΠΕπιο 1Δ0{Ὧγ οἵα αμ1Δ]15 ἀκύρν τό τι πλ.μάδο 
ποίξγα εἰ Ποπλἱηὔ Ῥαιιοίτ45. {ΠΡ ΟΥ ρηρο. 
νοϑβ οδίδογο; (αι ἢεῖ5 ΑἸ οι ζίς5, 4. Νεαας πιίος 
ἃ ἸΞΟ ΔᾺ ἈΡο ἃ 19 ἀεῃ- ἽΠ|ο ῥομέμννα ἐχοτεῖ. 

ν ᾿ΧΡΕ Ι Μῃ 8 105 6 λϊ Δ τῸ51Π τεσγα ορε-. 

{24}, Γςἰατί5, Πα ἱβ ρεγἘεῖρ πες τοΥΓὉ τἰπάς ψενηβεναδᾷ 
ΜΙ]; “ - ΜῊ 1η-- ὃ παυϊθιβ βέκρρας τς ΠΠμοσὰ Βυδιυῦ, δὲ οὔ ἱπιροτιν ἰπ- ἢ πον ἐφεῦκενς, 

συγγέσα Πλιμ (πιοιιεατυμῦς πῇ πλυϊτα οοπηπιοάϊ-, 
'ηυᾷ νἱ {Ὡπτοιογγνε Ππηαῃ οατίβ»α ἃ ἢρ τᾶτοϑ ἐπ πιᾶτὶ ςοη- 
"ἵὰς {ἱττοχίς ἃ] εταϑαγοῦτες ποϊς,ν γέ πφπιστώμς, 

᾿ 

ε΄ 

ο ῥαχίδυ,ρξῳ ἡμαζτε ἀδριὶ ὴ ὃ χωείον 
. 

(ας ἰρίος ραγίτοσ ἃς ἰοοῦ οὐ(ογιοτί. 
᾽ Ἦν 

“ἃ Ὅσα )»ὰ ἐς αἰώΓχην ἀφίκλαι]τῶτι ἐξη- 

. τ γήηηκόν ὅ8 τοῦ “οδοτέρου. οἱ γὸ ἀὐ αγκαίως 

“-ἰἘκεφτῶτες κίνδεωυοι οὐ διαλογισμοί χρή- 

᾿ζοισίν ἀκῥίξοζ,, ἀλλὰ τι δίχκινδεωυδύειν 
ἰὔκνως καὶ ἀμελετήτως. τὸ δὲ ἥκιςα, οὐκ 
55) ἢ ἡῆον, ἀλλ σδὲ τῷ ἐσλ᾽ ὅλως κῶται. 

β Ἐς αἰάϊκην ἀφίκτω) ἤγρωυ,αἰαΓκαῖά 

εἰσι ὁ βίαια. γὙ. Ως τάδε] πὶ «ἰκε-- 

: εῶπι. δ᾽ Τιρὸς ἡμδ ὄγτα Ὁ πρὸς ἡ δι, 
χαὶ μὲν σύμμαχα καὶ ὠφέλιμα ὄντα. 
ε Καὶ μὴ τῳ πλήϑε αὐδ᾽] 3: ἐναντίων δηξ᾽ 
λογόπ, ζ Τὰ ὑπάρχοντά ἡμῶν 1, τὰ πα- 
ρόντα ἡμῖν πλεονεκτήμαΐᾳ. γ Ἡμάτερον 

᾿ γορίζω }εἰς ἡμετέραν βοήϑεαν. θ. Ὑπο- 

χωρήσασι ἢ ἰἱ ἰσυχωρησεαύτων δὲ, κα! τῷ 
δυσέμξατον ὃν γ ἀεπίξατον ἣν σεται τεῖς 
λακεδαμμονίοις. , Καί ἧρ χαλεπὸν ὃν] 

εἰς ὅγηξασιν δηλογότι. κ Εὔπορον ἔφα] 
ἀψεπίξατον, »,. Καὶ ὃ πολέμιον δενότερον 
ἔξομδμὴ καὶ διαΐοια., τειαύτῃ, οἱ πολέμιοι 
(φνσὶν) χυοχωρησοεντων ἡ δα, ἰποζαΐτες 
τ γεῶν » καὶ ἐπελϑόγτις τῴ τειχέ, χαλε: 

πώτεροι ἡμῖν ἔσονται. εἰδότες γὼ ὅτι, αἦ μὴ 

κρατήσωσιν ν᾽ ῥᾳδίως ϑἰποιχωρῆστῃ δεωή-- 
σονται ὀπίσω, δὶ δ᾽ χαλεποτηΐᾳ ὃ χωρίου, 

με ἀπονοίας ἡμῶν μαιχουῦτα»ἢ δἰπολέδχ 
ζητοαῦτες, ἢ κρατῆσαι τῇ χωρίου. ῥᾷςον γὸ 
(φησὶν) δῶν ἔτι αὐοιὶ ὄντας 57}: 1 γεῶν αἰ- 
“ιωύαδχ, μ' Αποξαύτες 2] ἀἰποξαύτες δὲ 
(φησὶ) νεῶν, ἴσοι γίνον) ἡμῶν. καϊασκϑυαΐ Ι 
ζει ὃ. δος, τούτου ὅτι οὐση᾿ ὅλως. δὲϊ αὐτοῖς 
συΓχωρῆσαι κατελϑεὶν εἰς Ἔ γῴῶ, ν Ἐν τῷ 

ἴσῳ ἤδη πότε] ὐπὸ κοινϑ μᾶν ἔσονται ἴσοι 

εἰς δ πόλεμον, δὶ τὸ πἰπορεϊν πϑ χρὴ οἴξορ- 
μηϑῆναι με ἀσφαλείας, δι πὸ δωσέμ(α- 

πν. ξ Καὶ ἐκὼν γῇ ρατός ὄῤι]ὰ μείζων 

αϑύ ὄφιν οἱ ςρατὸς αὐ δά, αλλ᾽ ἐκ ἀπὸ γῆς ὁρ 
μιώμδρος ,ἀδὲ ἐν γὴ αὐοκίαἥφιδμος, ἢ ἀπὸ 
Τ κλυδωνίς τὸ ὐπὸ ἢ αὐέμοον νὰ ἐξ ἄλλων 
πολλῶγ, ο Αἷς πολλὰ τὰ καΐολα Ἰαὶς ἄσι 

πυλλῶν χρεήα. ἢ ζηγητηδείων, οἷον εἰ πεῖνγα.-- 

νέμου, ἢ χωρίων φιλανθρώπων, καὶ εἰρεσίας 
ἀκαίρε, ἕνα διυννϑῶσιν αὐζωτα χθίεϑαι οἷς 
ἐν γῇ. π᾿ Δᾶ ἐν ἢ ϑαλάονη] πὶ δεῖ αἰὴ 

΄ 

Ὁ 

ἔωθεν. ρ Ὡςτε ταὶ σούτων εἰπορζας] ὧρ᾽ 
αἢ εἰ ἔλεγν, ἐπεὶ πλείονες κυ αδὲν εἰσὶνγ ἡ“, 

μεῖς ὃ, ἐλάχεοι, ὡς αὖ ἐξισεὶ τὸ πλῆθος. 
χρεὸς τὸ ἡμέτερον, τὸ πολὺ αἱ ὑἰπορίας ως 
ἔχοισι. σ Ὁ ῳ ἡμετέρῳ πλήϑ4]ἔξες! λέγᾳν. 
πλῆθος ἃ 5} ὁλίγων. Ομήρος, Πλήϑη τε 

σφετέρῳ ὑπῇ δέα. δῆμον ἔχοντες. “ Α-. 
ϑίωαίοις ὄν τας] ὡς εἷῷ δ, “ὃ πσερσηγροίας, 
ἐνέφηνεν αὐδ τὸ ἀξίωμα “ κτ' ϑείλασσαν. 
δφῃςήμης. ὧν Ἐπ᾿ ἄλλοις ἀπόξασιν Ἐς 
πίω κατ᾽ ἄλλων υἰπύδασιν εἰδότας » σὺ,, 
ἐαΐ ξις καρτερήσας, “σεοσ δέχηται ϑαῤ-:, 

ῥῶν,, καὶ μυὶ φύγῃ καταπλαγεὶς τῷ φόξῳ, 
τῆς δὲνότοτος τοῦ κατάπλου, πάντα και-- 
φορϑοῖ, ῥόϑιον δέ ὅφιν ὁ ἦχος τῆς μᾶς 

Φ ΤῬαρ᾿ αὐτίω τίμΣ ῥαζαν, 
ῥαχία ζὰ πεπρώδης τόπος, αδὸὶ ὃν αὐιῤ- 
ἐήγνυται ἡ δώλαοσα, καὶ ὃ κλύδων; καὶ ἡ 
τῆς ϑαλάσσης ὁριμύ. ὅ9εν τὸ γώπον ὀξῶ-. 
δὲς, ῥάχις καλᾶται,, ὡς ὑπὸ τῆς ῥα; 
τῆς πέσρα,. , ΜῈΝ 

᾿ 



ἀπ ἐρίονυε τερὶο- ΠῚΠΓΟΒ. ΕΧΙΓΟΧΙΟΣ : ἰαδεβάταις 
«ἴις Ἔχεγυεξαπὶ πε- ψις || ζζζογὶ πδυΐθις νὶ ἴπ, τεῖς 

: ΜΝ 

ΕΓΙΒΕᾺΚ ΟΥΑΚΤΥϑ5. 279 
Ηις ταρτὰπη ΜΔ πχις θεηιο- Α Ἰοσαδία τῷ Δυμοοϑεένοις ποβακχελδυ- 
(ἴποης » Αἰπεηϊςηίος οἰαογίοσοβ οξ. 

ἀοίζομάοητος δά πιαῖς» (ς 
ἀϊροίμογαης. 1 ,ἀοοάαπηοηί! νετὸ 

ἃ. Τοιτεβείοχοῖς ΡΓΟΡΤΟΙ͂Ι οαετίδ. 
εἰια.» παυϊδύ αι πο Π 65», Δα] δά αμ6» αιᾶΣ τος ὃς 

αμπδάγαρίητα ογλητ», ἽἨ γαίγηλε- 
8. παυατομου ἱ- 44 Ογάτοῇο 5 Α{20 ϑραττίατα » Πὰ- 

παγοῆο ; ραστοπὶ 44 [επιοίζεπος 

ξῶϊ» 

χαιῖτιν ΤΗγαίγ- 
το 4, Ογ. 1}. 

Ρίωπι ρτορυρπα- 
εξυΐαπι ἱπυδάπητ: 
(δηυς εα Ῥᾶττα ὀρρετίερατυτ ἰηυάμης, 
4 Τ) πιο Β ἴρε ηἰοπίος νετὸ; ὃς ἱρῇ ντιπαας ἃ 

τόγγα ὃ. ἃ πιατὶ τοπεθδης. ΠΠ] ἀς- 
Ἰκδις αἰΐψαος παυΐδις » φαρηίδηη 
ΡΙασῖδυς ΔΡΡΕΪΠ Ὡοπ Ῥοτογαῖ, ΡΥ τ 
γίσος Δἰ1ἰς αυϊοίςομτίθις.» Δἀπδαί- 

το ραθαῃῖ : οπηηὶ ἀιάδοϊα ἄζαις ἐχ- 
πο το τ Βοχίλιίομς ντεῆτοβ.» 'ἥαμο Ῥαζθ 

τοίεδειῖς μοῆίδας» ἴοςο, βοῆτους 

ταῦθα, 

Ὁ (οηίρίευυ ἐ- 
τατι γε, ἜΗΝ 
τρις 

νον 

ταῦ. ᾿πτοῦ 4πος 

ἊΝ 

᾿Ῥατουπε, τη ηϊτο 

“πεπι, ἂὉ Βοῆιδυς “ ςαηῖ » {ρεᾶατγςε. 

ἀρ «Ῥεἰ τοίεγα- " 
Ιμδεδάταις; 

1 λοοδαπηοῃιῖς 
“ε Οκίλλφν 7κοά δε 1}}1ς Ἰπηραδ!ς» 
-ἀπηρίπροτε» ρήκ 
“49. ρὸ  ἀρρὶίςατε 
Ῥέση, γεάεσππο. τὺ ΡΟΕΙΓΙ. 

20": 7ηῸὸ 47: 

«ογη{ενιόε!κγγ ὦ ἐς ΠΟΤΩ, δάεριτ δὴ 
᾿ς φα 171 ΤΕ7Τ 7,2 μἱ" ἔ 

᾿ φεγεαί12:7.. 
᾿ς Ἀερεϊίτατ, 

ἜΣ 

Βτεαῇάας νπὰς ἃ τηϊογαγο δ. : αὶ 
᾿ φυμηι. φογπογος, ἰοσαπη. ἀςςοῖϊα 
ἀϊθςεμι, (οά ὃ. ἤςυδί, Δεςεάϊ ροί- 

͵ "ἧς νἱάεθαταγ » {πεγαγοῆος ρμθεῖς 
ε΄ μαϊογέίηας, ἐογπχϊάλητος ,, Δς πᾶ- 

τὸ Οσηξίηροτεη- αἰδιις. οαποητοβ, ΠΕ 
ορᾶης φαυυτῃ ΤΌΤ νος ξεγαβαταῦ » ὁ ἀϊςοης ἴπι- χ 

6» ἄσαν Πρηὶς ΡΟ ΩΠῚ οἴε, 4αππὶ Ἰἰρηὶς ραῖ- 

ταῦτ ἀείςοεπάεγεητ: πένε Ρίροζοῖ 
(οοἷος ἱπιργαιςπεαταπη Ὠδυιοβίμας 

ΚΞΝ] ῬτΟ. εν; ταᾶρηῖς Βεπεβοιὶς, 

Ὡς ἦγ δέῥτως Ἔρτεῖϊος δὲ ν]γίς ὃ ἰο- 
Τα ἵνειδὶς Βγαῆς 

ἀλς αἱίος ἰπίρδῃβ ». βαθογηαῖο- 

ΟὔϊοΠῚ » ςοπαῖι5. ἀείςεπάογῳ 
Αἰβεηϊομῆδως, δ “Ῥεγοισευχ: 

αι ρεάϊτατιι, πγ1ι- 

Αἴδες 

Β 

πιλχιπη: δ οχταθαῦ 

Ὁ Τὴ 

ΠΟΣΊΝ 

1{Π1ς Βοίξεπ. νδὶ 

“ποιηνδῥοις" 

ἐπηροηάςσζε : (ἀ 
φμιαςαηαιις γατίος 

Ρεορέηίαας. δά 

“μός εἴπως ὦ 

ὑ πθύτων δὲ φανέρωπρλες. ὁ Βροισίδευς ἐ- 

ΕΣ τἐριξαρχῶν γ»; 5 ὁρών, τοῦ ΕΗ 

«δου, χαλεποῦ ὃ οντος . ποις ταιιξαίῃρες ἡ 

χυβεργήτας, εἴπου χα! δοκοίη ὁ διιυατὸν ἐἢ 

εῦ,οἰποκῤοιεῦπὶς, ἃ φυλαονοφδέοις ἐδ! 
"αν ριὴξωυπεί 

εἰκὸς. εἴη ξύλων. ̓φφδουϑύοις ᾿ τοὺς 'πολε- 

νίοις. ἐἦν πῇ χώρᾳ «ἰξὰδεῖν τεῖχος. “πέρ 

σαμδῥου, (ὦ αἰϑζωσαῦοι ἐδοιρσησὸρ πε ῥῶ 

λον, χὼ ὀχικαζα αὐ τες" ἐπί ζανῇ πον αὐ- 

; ἰοὺ τίω δ αίλακοσαιν. οἱ δὲ λακεδο μόνο, 

ἄραντες, τω τε «ὦ γάδερατῳ! ἀρθηόες 
ζξαλλον τω 

σιν ὧμα ἢ οὔσαις πεοσουὀοικογζῳ, καὶ πεισί. 

γαώαυρχος δὲ αὐδᾶν. ἐπέτελᾳ Θολόορω" 

λίδῳως,ὁ Κράϊησυριένε,ασαρτιάτης. Ὡροσὲ 

(αλλε δὲ "ἠῶ ὁ Δημοαϑέγης πσϑϑσεδ-- 
χετο, χαὶ ̓ ῷ «δὲ ἀϑίωναῖοι αἰμιφοντέρωϑεν 
ἄκ τε. γῆς καὶ ὧν ϑα λάοσης ἡ ἡμιύύνοιτο" οἱ 

δε πάντ᾽ ̓ὀλίγας γαὺς δγελόμδροι, “διότι ςἕκ 

Ζῶ πλείοσι αὐξηλαῖν ̓ ὦ. «γα πεεώύοντες,. ὧν 

ἡῳ μέρᾳ: τοιῪ ὀχίπλοις ἐποιοιώηο, ασθ9- 

ϑυμίία: τε πεσγγρώρϑροι᾽ ὼ αἷδαωλώς 

τειχίσμέατί. » ἡ χαὶ ταῖς γα" 

οἱ ἕλοιεν ὦ τείχισμα. 

σίν εἔζοα, λέγων ὡς Οὔκ 

λα (ἐτε σφετέροις γαῦς, 

“ιβιάζουδβοις τίωὶ ἐπέξασι, καταγρμεύαι 

ἐκόλῴε, καὶ τοῖς ξυμμιαηϑες μὴ Ὡπονϑὴς 

δαὶ, ̓ ἀὐτὶ μεγάλῳν δἸεργεσιαῦ Θὲ ναῦς 
παῖς ῥλακχεϑαιμονίοις ον πῳΐ χϑροντι ἔχε: 

Ἵ Απιάϊρα “' τοπὶ ἔπαπὰ δά Δρρ!οληῃάϊιπλ Ὠᾶ΄ 40 'δοωῶαι" “ ὀκείλαγζας δὲ, καὶ πὸρτὶ τρόστᾷ ᾧ 
᾿ἀπεξαίτας, δ τε αἰϑροῖν τατον χρείου 

ἀραπῆαια: χαὶ ὁλϑι. τοῖς. τε ἀλλοὺς ποιαῦ- 

πα, ̓ ἐπέασερχε, χϑῇ. ῷ ἑαυτοῦ χυβερνής 

“πίω αἱαϊκάσας ὅ ᾿ὀκεῖλιαι ἐζωὺ γαΐν, ἐχωρᾷ 

: “Ἰἱ τίω δἰπυθα, ϑραν. χα ἱπειριωθμος ἀὐποξαινᾷν, ἀὐεκοητη «χοῦ σὲ δα ἀϑίωυαίων" 

-ἃ ὌΒΙΝΑ αἰὶ , τό παρετάξαντο, 
ἢ ὑπέχθησαν, καὶ ἠυπρεπίαϑησεν. ; 

Ὁ Καὶ τεῆς ναυσὶν ἄμα 1 οὐ ταῖς 
᾿ Μ᾽ πολεμίων, ἀλλὰ τως ἑαυδ, 
τ Ηδῇ ὁ ̓Δημοιϑένης φεϑσιδέχετ ἢ 

᾿καπὲ τὶ μέρος, πὸ γέδον ὅδ: τὸ πισρῶ-- 
δὲς, δ ὅπου καὶ φοσεδόκα ὁ Δημοϑέ-- 

δες ἀππΠρ΄ΨΦΠοὺᾧΨῸΣ 

. γῆξε δ "Διότι οὐχ ἴώ πλόοσι ὥϑφϑ6 - 

᾿ ΡΊΩΙ ἐπειδὴ οὐ δωυατὶν ἰὦ πλέζοσν σο»-: 
συρμίσοαεϑαν δι τὶ  πεσρῶδες » δᾷ ἧη 

; ὀλίγαις ὥρμησαν ναυσὶν» ἢ ταὶ ναῦς αἰᾳ.-- 
“παύογτες, ἢ αὐποὶ αὐαπαυορϑμοι, 

ε Καὶ αἴδὰααλά σμιῷ 1 αὐθακινήσ. 
ζ. ίσως. ὠσαρϑνοι } σοιξ ἐγαγτίοις δὴ-- 

λογότι. ἢ Πώντων δὲ φανερώτατος] 
απνυδαιότατος ἢ καὶ ὄψιδηλος. ταῦ πεῖν-- 
τας ὃ ᾿ Βρασίδας, ἐλύον ἐν ἐκείνῳ πρἔρ-: 

γῳ ἕἰς φερϑυμίαν" καὶ Ἰ ὁρῶν τοι τειηρδῤ- 
λοι ὀκνγοιῦτας δὶ τὸ λαιλεπὸν Γ ἰ χρείου, 
᾿αὐθὰὶ Δ νεών φυλαοσημᾶνοις τῷ ὅπως μὴ 

σαυταίψωσην αὐταί. ; 9 Διωατὶν ὧ 

οἷν “ ωφρεῖν. , Τῶν νεῶν 1 ἤ; ἤγρὼω» 
πνας δ νεῶν. κ Βιαζομϑύοις} σιωὺ 
βίᾳ ποιριῦποιε λ Αγὴ μεγάλων ᾧ- 

εργισιῶν) ὀγζαῦϑα τιρδι λέγ, ὧν Αἰάλλουα 
σιν ὕξερον ἀψεργετοϑίεδαι αὐτοὶ οἱ σύμι:: 
βίαι χθ! 5 καὶ πμηϑίῶαι, Ἡ ἀεργεοῶνγ, 

ὧν αὐπιᾷ ἀφηργίτηστιν ἤδη οἱ λακέδαι-- 

μόνιοι. μὲ ᾿Οκέλαντας δὲ } ἀσξϑασε-: 

λάσαντας » Ἀαφὶ ποφοσεγγίσεωτας. 
,) Ἐπέασερχέν 1ἐπεαπούδαζεν. ξ .0-: 
κἄλαι τίω ναῦν. 7 ποοσοκξλαι. ἐλλιμδμ!-- 
σα. ο Ἐπὶ τίω ἀποδάϑραν καὶ ὑπὸ “ἢ 
γεῶν ὅη τίω γζῶ υξοδὸργ ἐποξϑρα κα 

λόταις͵ 

γ πον ΄. 

“., 
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Ὡ πραὺματιϑεὶς πολλὰ ἐλφποψύχη σέτε, 

ἴα ϑϑεσογτὸς αἰὐτο " ἐς τἰληξεξ νων 

α ασὶς αὐθεῤῥυη εἰς πίω ϑαλᾳοσθμ. ὺ 

γεηϑείδης ἁυπὸς ἐς τίω γζῦ, ὯὯ δυμεῷ 

αἰελόνϑροι, ὅξερ οὐ ασόϑς Φῴ,πα)ον ἐγρή- 

σϑωτο, ὃ ἐς σὸμ»" τὴς ασδεσξολῇς ζῴοτης. 
“οἱ δὴ ἀλλοι αγδοὐθὺμοιοῦτο κϑις ἀδευωα- 

τὐνῆ᾽ ἤσθρ ΣΑνΘΩΣαι; ἫΜ τε χωεἰωὡν χα" 
Χεπότητ, ἡ χαὶ ἢ ἀϑειραμὼν μϑρόντων, 

χαὶ φρήδδνηζστυ γω ὀϑεούτω) ἐς τ το τε πε- 

ιέφη ἢ τύχη ὧὥφτε εἰϑίουαοὶς ,»ϑὺ ἐκ γῆὴς ῥ 

ἧξ χαὶ της λακωγινὴς αὐκιεώεοϑα ἐ ἐχεί- 

γγδες ὀλεπλνξονζᾷς, λακεδουμμώνίους δὲ, ἐκ 

γεωῖν τε χρὴ εἰς τίω: ἑαυϊῶν ΩΝ οὐσθμ 

ἐπ ̓ αὐϑξϑάϊοες Ὀλχοθανᾷν. ἔχιπολὺ δ 

᾿ἐποίᾳ ̓ἡῆς ϑιξες δ ἐν τὰ τὸ τοτὲ, ζῖς υϑιὶ, ἡπει- 
βώτεης ῥάλιςα ἐ ἐβκὰ π χὰ ἐπεζαὰ κρασί, 

τοῖς 5. ϑευλοοσίοις τε, χαὴ Ταὶς γαισὶ : πλῴρον 

ταξϑέχῳ. (ὐτίω μδὺ δὼ τίωὐ ἡμιέῤῥιν χοὴ 
τῆς ὑφεραας ἀέρος πὶ ἀδξησζολας ποιησοί-- 

δννοι, ἐπέπαυντο. " αὶ ζ ̓ τϑίτη Ἐχὶ ξυλὰ Ὁ 

"ἐς μηχϑνὰς  χξδέπεμψαν “Ψ! ἀργεὼν ἡγε ἐς 

ὐσίγέυ, ἐλπίζοντες ὃ χτ λιμδῥὰ πεῖς 
"χοεῦψος ἐϑρ ἔχήν, Ἔποδάσεως δὲ μάλις- 
'"ξὰ οὐσὴς, ἐλᾷν μεηχϑμαῖς.. Ἐν τούτῳ δὲ αἱ 

ὧν πῆεζακύνοῦ νδὲς ἿΜ ἀϑίωαίων πα- 

ὀρυγέγνονται τεοσα ῥοίχκογτα. πσξεσεξοννη- 
σὸρ γὸ Ἣ πε Φερυείδων πἰγὲς ἀδοῖς ΟὟ ρυχπάϊατιὰ ἐχ 'Ναιρδξῖο ; ὃς 44- 2’ »5 

ὧν γα πα του, σὴ λα τέσσαρες. ὡς δὲες Ἐἰ- 

δὸν τίωϑ τε ἡπειδον ὁπλιτῶν «ἰξίσθλεων Υ, 

"πίω τε νῆσον, ἔν πε τω λίωδμι οὐσας ὧς Ὁ 

γαῦε,κὴ Οὔκ Θαπελεούσας » Ἀὐτορήσομτες 

δὴ καϑο ῥιμίσαγται ᾿ ισὔὶε εδὺ ἐ ἐς «ρεό- 

τίω τ νῆσον, ἢ οὐ πολὺ ἀπέχί, ἔρημος οὐσεὶ, 
ἔπλόσὸμ »χὴ πὀλίσθμτο" τῇ σὴ ὑφεραίῳ 

κρυϑκον μον ὡς Ἐλὶ μόδα λίαν 
- 

ὭΟΩ Ρτοάϊγε » ἀτηθιρότος σιόπαπι ἣ ἔχον. ἘΡΚῚ 
ἌρρεΠ]ογοης » τάπης ςοητεηάογαηξ Ἐκιδῦμος 

Ἰὰς δά ῃαυαὶς ρυχίασα, ταχεῖ 

ΤΗΥΟΥΌΙΟΙς. μὲ 5}. 
Αἰ δι 4ασπι πτυϊτὶς νυϊπονῖδιις (ας. 

ταις Οἴεῖ , Ππαοηῖς δ ϊπιο 10. τος 4 Παροξερεσίὰ 
ταϊρία πα ςοἸ]αδίτας : οἰγρούξο; οἷας μον ἐγεωκόνμν 
ἀἐβαχίτίη πιάγο ἃς δά τεγγᾷ ἄρρα]- γι μοι ὑμν 
[5 εἰ: 4ο τόςορτο , Ατβεπιίοη(οὲ ρῥοηδ, ξό τερνξε:. 
Ροίϊει δά ὑορμαιπη πεν, αυοά 
ἀς ας ἀρργοβῖοης {ἀτυογαητ, ΑΠΠς 
1ζε Π11 δος ΠΟ 1115 Δάεγαῦ 4] 46 Π} 
Δρϊηγος δά ἐρτοἀοἀπη)(ἀ Ειςα]- 
τὰς ἀοογαῖ» ταπὶ ἸΟςΟΓΠῚ αἰροστα- 
ἴεν», τὰν Αἰβεπὶοηἤυι πἰΠ}} τὸς 
ἀςηυίατη ρογίςπογαητία. Αἴας οὸ 
ἕοσταπα Ῥεάςηϊς νε Αἰπομϊο (ὃς 
δ τεγγα» δέ εα 1 Δοοη σα, ασοδατηο- 
ἩΪος ἀρρ σατο Ργομἰογοηῦ {1 4- 
Ἰοα5. πος ἴῃ τέγζγαπι {πᾶπὶ τὰπς 
ΘΟΙΠΊ πλ "δοίζεπάεγο σοπαζοηταγ. ὁ ΤΠ εἰξεπάογεης, 
Νίαπι ἔύς οὸ τεπηρούς ἀξ ψΠΠῈῈ ω2ὲ Σαρρα ενιοναίς 
ας τ} 15 Ορίηἰο εἵατ ντ “1 πιο- ἡ μου χβάνι “πὲ 
ἀἰτογτδηεῖ ρξάςτίθιις ςορίϊς ἰοπρὲ μἰργμάς, κι φρο, κ᾿ 
ῬγαΙ λητἰ ΠΊμυΙ οἴΐεωτ, 111 Πτὸσ Ὡγ- εἰεννλουβδνε ἔν 
τίπιοβ ρ᾽ αὐ Ἰπλυπὶ τς πδυλ]! ρυα- γαρυνος Σ: 

τ νυ σὴ 
ΟΕἸ]οὔεητ. τας δος ̓ ἀϊε ἃς ρᾶτγτε δ᾽ φίξαεῆοε αῇὲ- 
ἱπίςαεπτὶς αἰ αυοτίος ἀρργεῖπ ἀἐ- "λαμ αὐκακηεαροις 
Ἱπτεγαης. Τοστίο ἀἰς αἰΐσιοτ πᾶσες ἐπ πικὺς εἰκο τς 
αἄ πιστοῦ πιαοπιηαγαπη ἰῃ Αἢ Ἰη πιδπίος ρεάείεεὶ 

. ἀἰπη ογητῖ » ἰροζαητος {6 πλάγι Πα ἐαρ α λε τα 
ἁ τυ ἤπιος» 

αι! βοτταπι ἐροξξαθαῖ, Αἰταπη 41|- τμης ἴῃ παυαῖὶ ῥον. 
ἄξπτ. (εἀ ἐρτοίποηὶ ργαοειριὲ ορ- τἰδιπιὸ τέ βογοτοςς 
ΡοτταμιΠ., πΊλΟ  Πῖς ἐχραρηα- ᾿ ΑΘ 
τυῖοβ. Ηος ἰῃτοῦίπι τΕΠΊΡΟΓΟ ἴῃ παυαὶὶ ἐΠῈ ῥῖας 
Ὡλες Αἰποηϊδηπαπι Μοχαρίη- Φπληεία Γοϊετουεᾶς., 
τὰ εχ Ζαογπίῖβο αβπογαης, παπὴ Τρ μἰκονευν οἱ, ΠιλητιΠηπιος εξ. 
δοςεἤεταμε εἰς ΔυΧΊ]Πο αἰϊχαοῖ δρένμο ἌΝ 

ῥαδμέε, ἐξα μὐπτὶ 
ταοῦ ΟΠ ας. ας νθὶ νἱάεητζ δὲ σοη- ἐαμμρροῖε, 
ἘϊηοΠτοΠῚ δ 1Δ{]Δ1ΔΏ. αὐτηατὶς τς- τεσ. 
ξαυταπη,δί παύος υχᾶ ἴῃ Ροστὰ ἐγδητις 4 κερενφεὶ ὲ 

Εν ΠΟΉΝ Ὑψα--. 

ἴῃ ῬΓΙ πλάτη Ἰηταϊαπη » δι ἀείογτατα, 
ἧος ἴτὰ ἀππαητοῦι, ἰδίαις Ἰπατίο-. 
πεπὶ Βαδιοίαης. Ροΐξετο ἀΐε νετ΄ : [ 

᾿ 

« Ἐς πίω παρεξφρεσίαν ] παριξειρεσία ᾿ 

δὲν ὁ ἔξω τῇ τὴς ἐρεσίας, "γῆς νεῶς τόπος, 
χα ὃ μέρος οὐχέπ κώπαις ἀδρξίωται. 
ἔςι δὲ τῶτο τὸ ἀκρόταῶν τῆς πρύρωης καὶ 
Ὡς πρώξας. β Πρὸς πὶ χροόπα]ον 
ἐχεήσωνν) αὐτὶ ἢ τροπαίου ἐχρήσοιντο 
“αὐτὴν ἢ ἀποσροπαίῳ᾽ καὶ αυτίω ἔφησαν 

“πλέονος ἕνεκα κόσμιου καὶ ) δόξης. 
Ὑ Τῆς ωρσβολῆς ] αὐτὶ τὲ τῆς μάχης. 
δ' Οἱ ̓ ὀδοι} χακεδαωμόνιοι δηλονότι. 
᾿ Καὶ λα ϑίωαίων «ϑνόγτων ὦ ἐς αἢ εἰ 
ἔλεγυγ ἀμωυομέῥων τοὺ φρονράν ὶ ἐ-- 

ποίησαν, Καὶ μὴ ἐώντων μηδένα ὁ, λακε.- 
δαι ῥίον ίων δποζίῷῶαι ὑπὸ δὰ νεῶν ἐς τίω 

γζῶ. τὸ δὲκαὶ οὐδὲν ὑχουχωροιώτων, αὐτὶ 
κατ᾽ ὀὐδὲν ὐσοχωροωώτων. ζ Ἐς 
τἶτί τέ αἰελέφη ἡ τύχη Ἰὼς αὖ εἰ ἔλεγψυ, ἐς 

“το αἰ κέςη ἡ σύν «ϑίωαίοις καὶ λακε-- 

δαιμονίοις; ὥςτε αϑίωαίοις μϑὺ ὠκ τῆς λα 
κων κῆς " αὐτιτάϊἥεσϑαι λακεδαι μον ἰοις" 
λακεδαημονίοις δὲ͵ 5) τίω γζῶ τίω ἑαυ- 
ΔΆ ζητεῖν ὀκ νεῶν δἰποξαΐνάν καὶ τιύτου 

χρφλύεαϑε. χΤ' πολὺ γὸ ὃν τοῖς χεόνοις ἐ- 

κείνοις ἔῤῥεπε τὰ τὴς δόξ γε" τοῖς (δῥ λακι- 

δαιμονίοις εἰς τὰ ἰπίὰ μιεγίροις ὅσιν ἀἱ 
γιῶ δοκεῖν εἰς Ἐ ναψμαχίαν »ρατίσο ς ἢ)" 
"πὶς δὲ αϑέμαίοις » γ εἰς ταὶ ναυτικοὶ τεχν 

πῶς ὅσιν ἀεὶ, γωῦ δοκεῖν ἀρίςοις 17) τὰ 
πεζά. “η Καὶ τῇ τείτη ὅτῃ ξύλα] αὐτ 
ὃ, ὅῃ ξύλα δῃιτήδ᾽α «ποὺς μηχανᾶ 

ποιηϑησιρόμας εἰς κα ϑευρέσιν τει χῶγ. καὶ δ 
ἀσήγη, πόλις δῥι λακωνική, 8. Ὑϊώτε, 
νῆσον Ἰπωὴ σφακτηείαν. “ Ἐν πετεῖλι 
εϑῥι! ὅ ὅστις ται ἐ γαῦς} δ ἈΑΘΗΝΝ 
λογόπ. 

- .- Ὁ 
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ξ 
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 δΔιέχεμυὴ δώωσιν, ἐγ δέκιν αὐτὸς ἕλωμαι. 

ΓΙΒΕᾺΒ 
Ῥιοσοάσπε: ) ἢ νοϊαπτας μοἤίιμη Ἁ αὐήγθνηο., 

ἔεγγος ἰῃ ἀροστι πη ΠΊΑΓοΪ οὐδ αΐδην 
ἴζο: Πη τα ἰπιιβολη, βογ ἐμ ἱρῇ ἱπρύοΙ- 
{υτ. ΠῚ ἄσηας ὀθιία τὴ ἴεζε» πο- 
48ς » φιοπηαάπιο ἀπ σορΠἜτις- 
τλητν ἀϊταπι οδ ἔτι χογοίοά απΐς- 
τί ἴῃ τοῦγα ἤδιος ΟΧρίςΡαητ, διίε 
ῬΓαραταθαηῖ » ΑΔ ΠῚ ἴῃ ΡΟΥΙΤΙ; 
4υὶ ποῖ Ῥαγαι ογαῖ, Πα ς ἰη σύο5: 
ἀεγετασο ρα ρπατιγι. Οἱ σορηϊτο 
Ατβεηίςπίοβ δὺ ντζοαιις ἱπρτοῖτηι 
ἴῃ Π|ος τεπάππτ : ἱπμεϑάηις .ΪᾺ 

4. Ἰα Ἀ]τ εξαηξ, σοπηρίαγος αγαπι μὰς ἴλη] “ οΧ- 
τοῦογος ἰη ο Π|5. ΡΓΟΣΙ5. οὐδηΐς ηΔ- 

ἡ αο8» [Π ξιρλπὶ νοσταηζ : ἃς Ρογίε- 
, υτίςντ ἴῃ δγοαὶ ἐρατίο» πγυ]τίς [- 
οὐ τίς» συ ηα6ο ςφαρίηϊ» δί εα- 
ται να ηὶ ΟΠ ἱρῆΚ νΊΓΙ5., σαῖο- 
τὰϑ αι ἴῃ ΤΟΥΓΑ Τα τοβαροταητ ἴη- 

τῇ ορίεναηεωι, παάπητ: φαατζαπι χα φάθας ὃ Ρ[οΞ 
, 

᾿ ΟΜΝ 

ΒΙ ΓΕ. ΝᾺ, 

γᾷ, 
᾿ 

πᾶ εἴδητ» Ῥχι απ (ΠΡ ἀισεζοι- 
ταρξευαπτ: αυσίάδηι νη άε νἱγὶ ι- 
βΆτα ἐςςοζλητ, Ἀ]ΠΙραητος , γδοιια8 
τγλῆπης, Οὐκ σοῃίρίοίοητος [.ὰ- 
σεάχτηοηί! , ὃς ἐαπὶ ἰλδειγαμη α - 
βοιγιηις ἔογςητοβ. ααδά 4 ἀρυά (ς᾽ 
1ηπἴλτὴ οἴδσητς ἰητούςῖρο γοηταγ, δά 
δαχίϊπι νει τεν ται ο οὐδ τς ἂὐ- 
πγατὶ τηαῦο ἱηργοι , ἀρρυοΠοηίἃς 
ἐσοπτγατίο πδι105 γοιγαΠῆτ » οχὶ- 
{πἰπηαητες ρύο {ς αιϊίαχας [4 Οριις 
ἱπηροά!τὶ συ ςαπ ας ἰρίς ποη Δά- 

᾿ οἴος - ογάταις ἰηθοιη5. τα ΠΊΠΪ 15, 
ςοπγηλιιζαῖα ἀπ ΒΟΥ πὶ δά δυο 5 
ἔογηια ἀἰϊῃϊςαηάϊ!. Οαΐρρε [ἀςο- 
ἐμάς, ΘῈ (πάτο Ἄταις ξογηγ!- 
ἄϊη ον» ΠΙΒ1] αἰϊα 4 αυὰπιί νι ἢς ἀϊ- 
(ΔΠ1} ὃ τοῦτα ἤδυαὶς γα στη : Α- 
τῃομίεηίςς νοχὸ, νη σοηῖςο,ς ργα- 
(επτὶ ξούταηα ἡααπηρ  υτἱπγᾶ Ρτο- 
ςεάεγε νο]οητοθν» ἀς πδυΐθαις ρεάςο- 
τς ῥργαϊίαπα ροτορδης. Μαυϊτόσις 
ἰλύος, ἂς πγἰείβ ἐμ αἴ σεται να] Ποῖ- 
δι15 ἀοςορείξ ἀἰγεπηρτὶ Παπτ: ὃς ἃ [.4- 
ςοἀαΠλοΙ 8 νασιιας ΠΔ 1105» ΡΥΆΤΟΥ 
(5 μας ΡτΙΠοἰρίο ςφαρτὰ ξμογδητ, 

τ ζγαλία, Κ ορτοῖιϊο τη {πα ντ6πε 
οαἰεγα, Ατπεπί  ίς5»ογοθο ορΠαῸ» 
τοι Εἰτατῖς ποσταῖδ. , Ροτίε ηδυξγα- 
8115» Ργοτίημις ἱπί]απτοἰγοαπημο- 
πΐπης παμδιερςυξζοἀϊύπι ας, τὰμ 
{απ Υἱτὶ ἴῃ οἃ οἴης ἱητοςορεῖ, 

ὉΝ Α Κ ΤΥ 5, ΕΘ 

“ὖὁὋ μων αὐτεκπλᾷν ἐθέλωσι 
σφίσιν ἐς τοὺ θύρυγῳο αν" εἰ ὃ μυὴ, ὡς αὐτοὶ 

ἐπεαυλδυσούνϑροι. " χαὺ (ὦ) »νϑρ οὐτε αὐτα-- 

γήροντο,, οὔτε ὦ διεγοήϑησομ,, ᾧροίξαι ζρες 
ἔαυλοις, ἔτυχον ποιηστμτες" ἥσωχαζοντες 

οἢ οὖν τῇ γῆ, ζας τεναῦς ἐπιλήφοιωυ, κα, πα- 

ρέσκδυ ζοντο, ζε ἐαυλέη τίς, ὡς οὖν τω λι- 
αϑυιι ὄντι οὐ σμικρῷ γαυμα χίσοντες. ἢ οἱ (η 

ἀἰϑάουαῆοι. γνόντες “, χαϑ' ἑκάτερον (ἢ 

ξασλοιον ὡρμησὸμν ἐπ᾿ ὠΐδιξ' χρὴ ΓΝ μ»ϑρ 

πλείους χαὶ μετεώρφφις ἤδη ϑμγεῶν καὶ αὐ- 

τί ἐοϑὲς παοϑασεσόντες ἐς Φυγέω και-- 

πέςησὰμ, χαὶ δχεδιώκοντες, ὡς δζρα Οφι-- 

χέος,ἔτεωσὸμ Γὰ πολλας͵ πέντε σγ ἔλοζον, 

χαὶ μίαν τούτων οὐΐοις αἰδράσι" τεῆς δὲ 29:- 
παῦς οὖν τῇ γῇ καταπεφόυγιαις ὠγέξαλ-- 

λον. αἱ δὲ, καὶ πληφϑύνϑμαι ἔτι, ωρὶν αὐα;-- 

γέοϑαι οὐκ όχήοντο. χα] ᾧμας χαὺ αὐαι δοῦμε: 

γοι,κεγαἘ εἷλκον, "ἢν αὐδραΐν ἐς φυγά ὡρ- 

μηυϑῥων. ὦ ὁρωντες (Ὁ) λακχεδαοιμώόνιοι, καὴ 

«ἰξεαλορεῦτες τῶ παθᾳ, ὅτι εὴρ αὐτῶν οἱ 
αὐδρες ἀπελαιμξαΐοντο εἰν τῆ νήσῳ, πῆρε-- 
(οηϑοιωυ" χαὶ ἐπεσζαινοντες ἐς τί ϑαίλαο-. 

σὸν ζω ζοῖς ὅπλοις αὐλείλκον, αὐτίλα μι- 
(ανόμϑμοι “δ μνεαΐ. " χοὴ οὖν Ουτω κεκωλύ- 

ἁἹ ἐδόκει ἕκατος, ᾧ μυϊ ἔωι τῷ αὐτὸς ἔργῳ 

παρζῶ. ἐλϑετο' τεὸ Σϑόρυζος μέγας, χρὴ αὐ-: 

τηλλαιγμιένας, τῷ ἑκατέρων Φ που τὐϑὶ αὶ 

ναῦς. οἵ τε "ὃ λδχεδοιμόνιοι ὑπὸ σξ: 

ϑυμίας χαὶ ἐκπλήξεως, ὡς εἰπεῖν, ἀλλο 

σὐεϊὲν ἢ εκ, γὴς ἐγαυ μαίχοιω" οἵ πε αἰϑη- 

γαῦῆοι, κεκτοάξανονθε βουλένϑμοι πῇ᾽ μηνὶ 

σρτίχι ὡς δχιπλάτφον ἐπεξελθεῖν, εἰπὸ " 

ν ἐοὶν ἐπεζομα χρεώ. πολεώ τε πόνον τῦρᾳ-: 

τδας ἀλληλοις, χαὶ τραυ μα τίσθμτες, 

διεκρίθησθμ. χαὴ οἱ λφκεδοι μόνιοι ζᾷς κε-: 

γας γαῦς, πλζω “Μ' τοσοῦτον ληφϑ4- 

σῶν, διέσωσθμ, καιταςάντες δὲ ἑκοίτεροι ἐφ 

Ὁ ρα τύπεδὸν, (δὲ τροπαῖον τε ἐφησερ, 

χρὴ νεκροῖς ᾿ ὠπέδοσομ, τὸ νανα γίων ἐχρατη- 

σὸμ" δ᾽ ὃ τίεὐ γῆ νῆσον δύθυς. ἀὐῥναερία, χαὶ ὡ» 
φυλακὴ εἶγον, ὡς ἣ αἰδρων ὠπειλημμένων. 

ᾶ ἘΠ μῆ αὐνεικπλᾶν ἐθέλωσι σφίσι 1 τὸ | βὶ Καὶ, οἱ μδῥ]οἱ Ἀρπ ΟθραδΝ 

᾿χῆμα αἰανίαπόδοτον. καὶ Ομηρος, ὯΝ εἰ ᾿ σι ἀϑίωωαϊοι γόντες Ἰτέω
 βολίω ἐκείνων 

κει κειφλύάχ ἵ ἕκαςος τὸ ὠροέγμιατα , ἐν ᾧ γ Οἱ 
ἕκοιςοι μυὴ δὐρεϑείησαν. ζ Ὡς δηηπλξιο 

τ ϑὺ δώσουσι γίεας μεγάϑυμοι αχαιοὶ, Αρ- δηλονότι δ Καϑ ἑ ἐκάτερον πὶν ἔσ-- Ἶ «ον ἐπεξελϑεῖν} πλέον ν ἐργάσαοϑαμ. 

᾿ σαντες ΧΤ' ϑυμὸν, ὅπως αἰτάξιον ἔςα!᾽ ἘΪ πλοιιἿ ἤχριωυ, τόν τέ ςενὸν καὶ Σπλατωύ. ἡ Καὶ ὀ ὧν φυλακῇ εἶχον ] τίω νῆσον δὃ- 

λόγόπι εἰ Καὶ ἐν Ούτῳ κεχρολύϑαι ]ὸν πιύτῳ ἐδό- 
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- ὼ δ ὧν τ ἠπείρῳ “πελοπονγήσιοι, χαὴὶ Ἀ Ῥεϊορομπειίες αὐιτοπι 4. ἴα οχ 

Ὄἰπὸ πϑώτων ἤδη βεξζογθηχότες, ἔυϑυον κα-- 

ᾷᾷ χώδαν Ἐχὲ τῇ πύλῳ..ἐς δὲ τί ασαρ- 

πίω ὡς ἠγίέλϑη αὶ γελρηνδῥα «ἰδὲ πύ- 
λον, ἔδοξεν ἀύζὶς ὡς Ἐχὶ ξυμφορά, μεγα- 

λῃ, "ᾧ τέλη καταξαιζᾷς ἐς ὃ ςραπε- 
δὸν, βουλβύφν΄ ασϑϑς τὸ χοῆμα ὁραγᾷε, 

ὅ,τ αὐ δοκῆ. χαὶ ὡς εἶδον ἀδεούωτον ὃν τίκ(θ-- 

ρφν“οἰς αἰδρασι, χαὶ κινδεωθύᾳν οὐκ, ἐξου- 

Ἄρνηρ, αἰ σαὶ λιμοῦ τι παϑεῖν ἀὐζες, ἢ κἰ ασὸ Β 

πλύϑοις βιαϑένᾷς, ἤ χρωτηθεγᾷς, ἔδο-- 

ξεν ἀὐοῖς ασοϑς τοῖς ςρατησοις ἫΜ ἀ8η-- 
γαίων, ζεῷ ἐθέλωσι, «ονδαὶς “ποιησα υϑβους 
ὑγὰ πὐξδὶπούλον, Ὄἰσοςεῖλαι ἐς ἢ αἰ ϑέωας 

“ρέσξ εν ὐεὶ ξυμξάσεως οχαὶ τοὺς αἰδρας. 

ὡςζῳχιςα πειράοϑτο ᾿χομμίσοιοϑοι. δεξα.-" 

μδύων δὲ ΔῈ ςφρατη γῶν (Ὁ) λόγον, ἐγίγνοντο. 

«σπονδαὶ ποιαῖδε., λακεδοιμονίους »μϑρ ἴᾷς 

ναῦς, οὖν αἷσ ἐγαυμαίχησδυ, χαὴ Καὶ ον τῇ 
λακωνικῆ πάσεις, ὅσοι ἦσαν (κοιχραὶ,παρα-- 

δὸδιοῦαι κομιἰσὸ μίας ἐς πύλον ἀἰϑίωναιοις, ἢ 

ὅπλα μυὴ ἐχιφέρᾳν τῷ τειχίσμωτι, μήτε 
καζα γάδ,μμήτε χτ' ϑαίΐλᾳοσαιν" αἰ,ἰϑίωυα ας 

δὲ τοῖς ἐν πῇ γήσω αὐἰϑραῦσι σῖτον ἐαν τοιὲ ἐν 
τῇ ἠπείρῳ λαχεδαιμονίοις ἐκπέμπειν τα-- 

κι τὸν, καὶ μιε μια γιμένον, δύο χοίνικας ἑκας'ῳ 

ὠθιχας ὠλφίτων, καὶ δύο κοτύλας οἴνου, 

χαὶ κρέας εροίποντ! δὲ, “οὐτῶων ἡμίσεα" 

(ὗτα δὲ; ὁρώντων “[ὲ! ἀϑίωναιων ἐασέμι-- 
πειν' χαὶ σέλοιον μη δὲν ἐαολιᾷν λα, ϑρα. φυ-- 

λάσσειν δὲ (ἢ πζωὼ νῆσον. αἰϑίενα]οις μ᾿ δὲν 

ἥοσον, ὅσα μὴ Ἔἰποξα]νονζᾷ" χαὴ ὅπλα “ μυὴ 

Ἰἐχιφέρν τω πελοποινησίων φρα τω 'μϑῖτε 

κτὶ γάδ, μότεχτ ϑώλαοσαν. ὅ,τι σ᾽ αὖ. 
πούτων ζαίνωσιν ἑκτερϑι χαὶ ὁτιοιοῦ, 
τὖτε λελύοϑαι Ὡς ασονδὰς: ἐασείαϑει δὲ. 

αὐζρὰ μέ;ρις οὗ ἐπ μέλθωσιν (Ὁ ἐν Δ. 

ἀἰϑίωναΐνν λᾳκεδοαιμογίων ωρέσξᾳ4ς. “πος 

φεῖλαι δὲ ἀὐϊουὶ ποιήρᾳ αἰϑίωυαϊοις, χρὴ πά- 
λιν κομίσαι. ἐλθόντων δὲ, ἴᾳμ4 τε «σονδεὺς 
λελύαϑωι ζῴυτας, ἡ ας ναῦς “ἐἰποδοιοῦαι 

"άϑηναίοες ὁμοίας οἱαςρ αὖ “ρα λάξωσιν ς 

Ο Ρὰς ριιρπαίδοης » ἃ ΄συσοιηᾶαέ 

Ὁ (μγτίπι ἱπργοδογοζαγ : ἃς ὨΙΠΙ]ομῖ- 

οὔ πηοάϊτοζγάποα ΓΘΡΊΟΕ ἃκ- 
Χο νεπεδηΐ; οὐμοῖο εἶγοα Ῥγ- 
ἴασιν {λτίοοπι Βαδεῦάηι. Ροίξ- 
αυαπὶ ϑραῦία μαολα ΡΥ ]α. βοίζα 
ἔχης γεπαπτίατα , ΡΙαοατ οἰ5. ν ας 
{ἀρεγ ἰη σοητὶ ο]λάς, χαρ γαῖ δά 
οαἰἴγα (6 σοπέογτς » σοπ{]ταταγοξ 
Το η(Ρ οὐδα ψιαγργ ρον ααἀπδων 
ἀροηπάσηι ν]ἀογοτασ, ΠΕ ΝΟΣ αὉ 
τηδάιοσζογαητ μα11 τατίοης ρος ἢ 
(υἱς {πσοαστί, “πος βογοἸϊταπάτιπν 4 Νος «ὐδαρεη- 
Ραταγαητντ ΠΠ νοὶ ἔχτας ΔΙ υ ἃ ρα- ζω ἀεβς μοῦ ὡς 
τΟΓΟΠΤΕΓ » γ 6} ἃ το τἰτιιάϊης ΟρΡΡΥΙ- πὸ νεῖ ἕαπις ρσε- 
ΠΟΥΟΉτΟΥ »οἀρογεπίύγνε» ἢ ΝΠ απ τα ομ ΟΣ ας 
εἴ σαπὶ Ατμεπίοπἤαπυ ἀπο θι5 ομπ Αιβοπίκηβᾷ ' 
ἀφο άϊιηι» νῦ αααπι ἐπ ἀποία 5ῈΠῚ τὴν ἐράρομες Ἷ 
δὰ Ρυ]αηι; ἢ νοΠςοητ, δα εἴἴοητ; ἀμεις εχ δυδτῃ 
Ἰερατίο Ατπέμαβ ἄς σοπιιεμι ἢ - εἰποσθης: Ἰοράτοςος 
Βιις πιϊττοοζαῦ » φαὸ {8 ΡΠΠΊΟ βενσγ δος ΕΝ, 
ΖυΟσις το ΠἼΡΟΓΕ σΟΠΑΓΘΊΓ Γὸτ χηγίττοτς, ὃς ἔπος 
σαροζαῦς, Αςοορτα ΡΥ ἀποἐς ἈΞ ἐ- Ρτίπιο 4.τοπηροςο, 
πἰοηἤαση οὗ ἀϊτίομον ἴτα σοπιιομίτ: Ατλ τοσμροξάξονς 
Τλςεάαπηοηῖ! σας Π1.» λυ 481: τ δ δοα 

ἴῃ Τιἀοοπίςα οὐὰ ἰσῆρα οἴτητ, αά-, 
τιοξξας αὰ ῬυΠαπὶ τέλάογεπε τῆ - ς᾽ 
πἰοηῆρα5» πες αὐ πὰ ᾿πξοσγοπτ Πῖι-᾿ ᾿ 
εἰτποηῖθας πεαὰς ἃ τοῦτα ποαὰς ἃς ἀπε 
πγαγὶ : Ατπεπιοηίος ααΐοπι Πποῦοπε 
1105 ὁ σοητίπεῆτο σοτηρογταύς {Π|5 
ἴῃ Ἰ !α] πὶ σοἵτιηι πο τ| ΠπΊςη- ( 
τὶ τηοάπηι» δῖπας ομοσπὶςας Ατῖτ ΝΣ 
ολ5» ὃζ τοτ ἄς σοῦ ]ὰς νίτἹνὃς σατ-- 
Π6Π1» Υἰ ΓΙ ΠῚ» τάν (ογαϊο: 

Ῥ 

, 

ττ15. ἰπίπ]ατλ σαοάϊγοητ, ποιὰ 
1Π1 αδίγεπε, πένε ἀγῆγα 1 ςοάα:- 
τπχοηΐο τ πὶ σΑ Υῖς ἱπέογγοπε ψο! 
τοῦζα γε] πιατγὶ, Οὐϊοαμ!4 αὐϊτεὴι ᾿ 
Βουαηι νο] δ πτυ Ποῖ Αἰτοχυιττὶ ς ΤΑπε απι: 
τδηίργεάἀογεηταγ,, [δὲ] ἱπάαοία (ο- 
Ἰατα: εἴης, εαὶ δυιτοπι ἀπγαγές ἀπιπι 
Ατβεηῖὶς Ἰ ἀσεάαπηοηπίογιτι 1ς6- 
διατὶ τοά!Ποπε: πος Ατπομϊοηίος 
Ρογταγεηζ ΓΓΙΓΟΠῚς δίας Χοροσία τ᾽ 

τγοητ. 1Ϊἢ οογαην γοάϊτα ἱπάδαοία 
ΤΌΠῚ το ΠΊριι5 Οχίγες, γίαας δας πᾶ-᾿ 
1165» σα ΠΠπ1Ὸ 4  ἀἐςορηςης Αἰπὲ- "Ὁ ΠΥΤΗΗ͂Ν 
ὨΙΟΠ 65.» οἰ! πο! τοπίτιοζοητ., ἜΝ 

ἰάχις Αἰποηϊοπῆρθιις ἰη]ροδαπεῖ- 
Βι5: πένς ν] πὶ ἢΠπς δι ρίμην τ' 

Αἱ 

β 
Ὶ 

α Οἱ σ᾽ ἐν τὴ ἠπείρῳ πελοῆοννἥσιο ΙἾ οἵ τε 
ἐκ τὴς πελοποννήσουγκαὶ οἱ ὑπὸ δ ἄλλων 
ξυμμάχων αὐζηὶς ποοσπελϑόντες γαῦ. 

β Τὰ τέλη κα αἴτα; τοι δρχοντας γι Τὴ 

ασαρπα δ, γ Τὰ αἰοὶ πύλον καλῶς ἡ "»"ν “« 

φῳεροϑήκη,ἵγα δηλώσῃ ὅτι  αὐἰξὶ πάντων 3 ,. γζω 1 μήτε τοῖς ὧν τῆ πύλῳ, μυότε (οἷς ἐν ἦι, 
ρφιγμίτων ,ἐδὲ παντὸς Ὑ πολέμου, αἰλλαὶ , 
«ἰοὶ μόνων “ἌΓ ΚΤ' πόλον. ἵνα νοήσωρϑμ, εἰς [ γριω, τοιὲ πρέσβᾳς Δ λακεδαιμογίωνο, 
πὸ ΧΤ᾿ πύλον μώνα. δ' Μὲὴ δῇηφέρειν] 
αὐτὶ τῇ ποοσφέρᾳν,καὶ ἀγᾷ. ε Μήτε Κ'"- 

σφακτήφίᾳ. ζ Αποςεῖλει ὃ αὐτοιὰ] ἤτ΄ὺ | 

4 
ἡ Αϑηναΐοις ὁμοίας Ἰἤγρεωυ,αἰκαϊξιλύτεις Ε 
ἀποδοιῶαι Ὅς λακεδαικογίοις. . 



ῚΒΕᾺ ΟΥΑΚΊΝνϑβ. 
οἈά Βαης εν ἰηδυοία ραθα 
{υητν παπέία; τγάϊτα οἰ ΓοίτοΓ (Ἔχα- 
σίμτα,ας ἰορατὶ πα! ΠΠ: 4] ααῦ Ατῇς- 
“πᾶς Ῥεχιοηξο, τα δ υς ἀΠογαογῦτ, 
ΤΑΓΕΡΔΕΜΟΝΕΙ Ποβηγϊογας 
πίας, ΑἸπεπ! μ 5,84 τγαηῇροη 1 Π} 

᾿ς ἀεῖς αὶ τη τΠ{] {πητ ν τις πα ἀ- 
τε αι σααϊᾷ νοδὶς εἰ πο] απγεπτῦ» 
ἰδέξπηαιε ποῦ5» ντ Ώ Πος ολἰαπ)ΐ- 

“ Ἠοπεῆυπι πιὰ- τοίο ολίϊι, "ἀἸ ρῃἰτάτοηι, Ριαςεϊρυὸ ἢς 
ωῤη ἴζποδίς βὰς ἈΠ λταγαπα οαας νογὸ ἰοηρίοτεπι 

Ρίατοῦ ςοπίποτιάϊη ῷ Πα οθί Πλίις 
οχατίομοηγ : (ςἀ πο ᾿Ππίτατί οἵ, 
νι ρᾶιιοα γοτδα {οί πητ,ποη ντὶ 
ταυ]είδ: γυγίις ντὶ ρΙασίθα5, φιοτίες 
Ροΐζυϊας. τοπηρις ἄοςοζε νους 
4αϊά ἴῃ ργίπυῖς ορεγαργεγαινι ἢξ 

: ἔλοεῖς, μα νος μοἰίτε ΠΟΙ  ηϊ- 
δ; Νέεφυε γοριδης [10 ἀςοίρογο, "Ποσαςτα Δη0 πα- 

᾿ 48λπὶ 'σπᾶτος (ὁ ῬέτΊτΙ ἀοσεδηηίη!: ἀρ πος πηδη- 
τ, οἰχτλμ ὅδα- τἰοης ἀς Ῥεης σοηία!ξάο Δ οί Π1115» 
᾿(ϊταπάο εοπιπιο- αι ἃ ρεΓῖτος ἜΧΗΙ πιά τη 15. τε Ἷ ΠῚ 
τρρεινας γϑοννῇ Ἰίςεῖ νοδίς ργσίοπτοπι ργοίρογϊτατέ 
φετρταιξητέρτοῦ τοξεὸ σο]]οσάγα; ΡΓῸ [5 405 πὶ νῈ- 

τ Ροτίτατξ, ρυϊοῃτὲ {γα ροτείτατε Πα ετίς αςοῖρίξ4ο Πο- 
ρος Ζ, ΠΟΥΈΠῚ δί ρ]οσγίατη: πες δάἀπχίττξάο 
πέσε ἱπνάδεπεν ᾿ά απο 4 αι! 48 ξιοἰατ, 4! δάερτὶ 4}1- 

 Θο: χεγεγειρτατοτ- αι] ἸΠΟΧΡοτ ΒΟ! ἤξροΥ ργορίεῦ 
᾿ἥιρηιοικειες το, ῬΓαΙότξ εχ ἱπορίπατο ργοίρογίτατ, 

᾿ τοῖϊατε Βαβοεῖς,μο βεγδητο5, ΠΊΔΙΟΓΑ οδουρήςαηε. Αἴ 
᾿ ΤΡταα μα δ 1] αα!δ’ ογεῦτα αἰτογπδητίς ἕοσταης 
πες ἐάν μετὰ ἃ ν] οἰ Πτυιἀίπες οδτίρογῦτ, " 10{Π| τὰ τ, 

. ἀο, (0: Ροιοβίεικά ἃς ταϊϊπηὲ ογςά1}}} Ῥτο ρογτατί- 
᾿ ὧν κρατεῖτε «ἐμὲ γε- θᾳς, ἰᾷ ἀπο ργαςοίραὲ δὲ ν εἰξγεὶ οἰ- 
3». Κιάε μοι, ἃ, . κἰ, ἌΘΩΝ 
ξρεχεοι κοητις- Π1Ὁἀτὶ ΟΡ ἘΧρογοητίαπι » ὃς ποίτγαΣ 
᾿ τυάίπεπι. πχογιτὸ “ ςοπποηίδε, Οὐοά ετία πη 
ιᾷ ὑἶος, Ὑνεδος νΟδ 5 Ἰίσός ᾿πτοΠ]Πρετο» δά ΠΟΙΓΟ5 

᾿ φρείδας οπῆδετς, ζα Π5 τείριοἰοπάο : 41 αυππη ἢ- 
4 Αἀδε. ΚῪεὶ, [πῆτ. χη 15 Πιπχπχᾶς ἀρ Οταοοβ ἀϊρηϊ- 
᾿4ἀοβυα ἀἰββἀξ-. νος, τα πηοῃ γος δἀϊαίπιας δά εὰ 

Ῥοϊυϊαη 4 ηυα ἄλγος Δητο ας !ΤΡῆ, 
᾿ εἴα πιεττὸ δάξι» 
05.. 

᾿ νι οχραϊηχαξ, Ροτομτίοχος οΥΔΉλιΙδ: 

20) 

Α αἱ »ϑὺ ἀσονδα] δχὶ τούτοις ἐμοντο, καὶ αἱ 

γϑες εβεδὸϑησόμ, οὖσαι «ὐξὰ ἑξύήχοντα,χαὶ 127 

Ὧ) τρέσξᾳς ἀπεςαλυσὸμ" ἀφικόνϑνοι δὲ 

ἐς Τὶ ἀϑίεωύας, ἔλεξαν "»οἰάδε, “Ἑ πὶ ε μ- « 
ΑΝ ἡμαξ λᾳκεδοι μόνιοι, ὦ ἀἰϑίωυαῖοι, 

δὶ τῷ ὦ τῇ γύσῳ αἰδρων ποραξονίῷς “ 

ὃ, τί αὐ ὑμᾶν τε ὠφέλιμον ὃν δ᾽ αὐτὸ πείθω-- 

μϑν," χαὶ ἡμῖν ἐς τίω ξυμιφοροὶν, ὡς ὧκ “ 

ΤΜ λόντων, κίσμκον μαίλιςα μέλλῃ οἰσην. 
Ὑ γο!ς δὲ λϑορες μιϑικροτερϑὲς οὐ ὡῬὰ Θε 

Β εἰωθὸς  μανκιυγούνϑμ, ἀλλ᾽ Ῥβηιχνειὼ ὃν ἡ-- “ 

ων, οὗ μϑὰ βεαχεῖς οὐ καὶ μι πολλοῖς « 

γεῖοϑαι, πλείοσι δὲ," οὖν ᾧ αὐ ̓ ιεθοη ἢ δὲ-- 

δαισχονζαξτι “Μ καδϑύρηρυ λόχοις Ὁ Ὁ δέον “ 

ποδάσσειν. ἦ λοίξετε δὲ ἀδξες" μὴ πολε- “ 

μίως,, μηδ; ὡς ὠξιεώετοι δὲδοωσχέυϑμοι, « 

αἰσσήμψνσιν δὲ τῷ καλεῖς βουλϑύσαοϑαι 

ασοὸς εἰδότας ὑγησούυϑροι ὑμῖν γ δ» θύτυ-- « 
χίαν ἰοὺ ὐλοῦσὸρμ ἔξες! ὁ κολωςς ϑέαϑα,, « 
ἔχοεσι νϑὺ ὧν κρῳωτεῖτε, τσδ9σ λαξοῦσι δὲ «- 

ἴφ τιμιἀω χαὶ δόξαν"' ὼ μὴ παϑεῖν διπῦρ οἱ οἰη-- «- 

γωρτὶ αἰγαὸν λαμίανοντες Ἷ αὐιϑῥώ- « 

“πων "" αδὶ Ἰγὸ τοῦ πλέονος ἐλπίδι ὀρέγον- «“ Φ2 

ται," 3 9 Ὁ κὴ ταὶ πϑϑόντα ἀδοκήτως 8-ὖἢ 
πρβοὺς “ οἷς δὲ πλῴέζαι ΟΜΝ ἐπ « 
αἰμφοότερᾳι ξυμξεξζήκα σι, ̓δίχαιοί εἰσι " χαὶ ΠῚ 

ἐπιφότατοι ξἢ ταὶς δὐπρᾳγίαις." ὃ πῇ πε « 

ὑμετέρα. πόλᾳ, Ἶ δι᾿ ἐμπεῖοίαν, καὶ ἡμῖν 

μάλις" αὐ ἐκ τῷ εἰκότος τασοϑσείη. γγαῖτε « 
δὲ χαὶ ἐς ἴα αὶ ἡμετέροις νιοῦ ξυμφοροὶς ἐπι- « 

Ὀ. δόντες, οἵτινες ἐἰξίωμα. μέγεφον ὦὋ ὲ λλάϑων «ς 

ἔχοντες ὕκοιυδρ πϑν ὁ ὑμᾶς, πσοότερον π- 

“οἱ " κυρδλώπερϑι γομίζοντες εἶναι δοιθδαι « 

“ἐφ᾽ ἃ γιῶ ἀφιγμένοι ὑμᾶς αἰτουμεϑει, 
πΥ ὁ 

υ ΠΕ 

--  ΘΌΝ 

ΝΣ Ἐπερψαν ἡμᾶς ΤΡ ἸΡΕ ΥΩ, πὸ 

᾿ φρεροίμιον ἐκ φὐυσογῆς » καὶ ἐξ ἀυτὴ τοῦ 
᾿φραλμιατος. τέμνεται δὲ πολλῷ τῳ συμφέ- 

᾿ ρον, ἔα “δ΄ ὅτε ἔχέ καὶ τὸ ὶ λωυαπὲν αῇδᾳ- 

᾿μηγύμδμον. Ἔ: Καὶ ἡμῖν ἐς τίω ξὺμ- 

προυλα καὶ ὃ αὐ ὑμῶν ὠφέλιμον ἐσύρϑμοῦ 

ὄριδείξωμδμ, καὶ ὶ ὁμοῦ ἡ ἡμῶν δὐαρεπὲς ἐν 

ΩΝ παρούσῃ συμφορᾷ. γ Τοιὸ δὲ λό.- 

γι μακφοτέροις. 7 πιῆόν τὸ μιὰ δῆς 

ροις ., ἤρκει γ ὁ ̓ξἰπεῖν᾽, πιᾷ ὃ λόλριξ οὐ 

αϑὰ τὸ ἐωϑὸς, μκυνοῦεδμ. δ' ἕν 

ὦ αἵ καιρὸς, ἥ. ̓, διδώτκονταξ τι᾿ Ἵ διὲ- 

᾿ ὑΥρδμδο λόγρις τὶ δέον, ΔΠΓ σδοὔρ)ου- 
π ὡρᾷ σι γα ἡ ἡ ιζην, πείϑοντοις λόγῳ 
ἤλιν δίαπορρίβεθϑαι πὰ «ρουσήκονζα. 

παραΐτεσιν δὲ ἡ λέξις αὐἰϑιέχφ᾽ τὴς ἐσομά-, 
γῆς μακρολολγίαξ; οὐκ ὄντος λακωνικὸϑ 
μακρολογεῖν. ε Τῶν φξρῦρχου ᾿ δῷ 

αἀπυδαήων. ξ λάξεε αὐτοιὶ Ἰἀκούσα.- 

τεῦ Τ λόχον μήτε δυσιδυμῶςγ ὡς πολέμίων 
ἀκούοντες, μήτε ̓ ἀσωωέτως " αλλ οἷα δὴ 

διωετοΐ » ὑσομνήσεως μόνης ἕνεκεν ἀὐφιξ, 
γορώσατε λὲ γεοῦκ σοὺς εἰδότας ὑμᾶς ΓΑ 

ζασα. ἡ Μὴ πολεμίως Ἰἤγρωυ, μὴ δα" 
δέση πολεμικῇ, 8. Καλῶς ϑέ χ᾽ ἐπὰν 
γέτῶς δηοικῦσα!. 1 Καὶ μὴ παϑεῖν Ἰοπὸ 
χϑδινοῦ τὸ ἔξει, τὸ δὲ, αἰγαϑόν π λαμ(ά- 

γνόντες, ὅῃ ἡ ἃ ρα λουῦτις κῶται. 
κ τὰ ἿΣ πδ ἡλέονος ἐλπίδι ὀρέγονται ] 
ἀὰ γὸ ὀρέγονται τ πλείονος, ἐλπίζοντες 

᾿ πεῖς ἄνωρῳγίαις. 

αὐ δῇ! τεύξ εὐϑοὶ!. πυροσυπαλοῦστη δὲ δεὶ ἔ-- 
ἕωθεν τὸ, καὶ δία τῶτο ὀκπίτῆοισι τὴς {τὸς 
χας. λ Διὰ τὸ καὶ τὰ παρέντα εὐδοιοῖς- 
τως ἀτυχῆσαι Ἰ"γρεω, μετα πὶ ὠτυγίας"; λα-: 
(ἂν ταὶ παρόγτα. μ' Οἷς δὲ πλῶρτω 
ματαθολαὶ οἷς πῖον δὲ ἐπ΄ ̓αμφότέδα, ὅδ. 

τὲ δηλονότι ταὶ ἀγαγὰ καὶ τὰ κακαν 

ἐγ Δίκαμοί εἰσι Ὶ τούτοις φν σἹ) μυὴ πιφεύειν 

πῶς ἀμωρῳγίαις φοϑϑδήκει, Σ Καὶ α- 
πιρότατο 1 αἰξιῆος δὶ χαῖ., ὁ ΟἿ τὶ 
ὑμετέρᾳ πόλει 1 τὸ μυὴ πιςέύειν δηλονὄτ!" 

ἐπ Δ᾽ ἐμπειοείαν ἢ 
Ὁύτου Φροίγλατος. ». Κυριώπροι ἢ 

᾿δγηχαϊότεροι. σ ἘΦ᾽ ἃ νιϑπαὶ αὐὐγ δα 
λεγᾷ, 



564. 

πα γ -. ν᾿ 

ΤΗΝΟΥΡΙΡΙ 5 1 8.5 1." 

τὰς τοῦτοι οὔτε δουυαμεως οὐγδείᾳ ὁ ἐπαϑονϑι ποιῇ." Δεαρῇ ἴῃ Βοςϊηξοιταμιῦ αυλ 

" αὐτὸ οὔτε μείζονος" ἀπφλδηλνδάς οὐρᾷ 

" σόμτες, " Ὡσὸ δὲ Δ ἀεὶ λυ αρλόντω 

"γνώμῃ σφαλώτες, , ὦν ᾧ πᾶσι τὸ αὐηὸ Ἢ 
" μοίως αὐ’ ἀρχά. ὦ ὥςτε Οἕκχ εἰκὸς ὑμιῶς δζγ᾽ 

᾿πορία τ ἰτιι 111» δατι ςορίᾳ ἰμίο]ςπ-" 
τοῦ Βαθίτα » (εᾷ πλοῖο τόσα δὰ- 
πλαπ Αγ ΠῚ» ρος ἀεςορτὶ» νΟὶ 
οπγηίατι σσαιια, φο ἀἰϊτίο οἰξ. ΘΟ 
πΐπιις οροστοῖ νοϑρυαίοητί Οἰαἶτα- ἀςςίδογιπε - 
τίς ν εἴτα: σόθογον ὃς ἀοςείποηε ἃ- 

Ἦ 
ἣ 

ῖ 

Δ 
᾿ 

Ἷ “ Νέεῆϊςε τιῆξῃ 
Ὑο] αυδά ἀεξαοτὶς 
ποδὶ ροτοητία) 
γε] αυὸά οὗ εἴτις 
ἱπογοπιοητιπι πῃ σὸς 
(οἰεπῖες αὶ ἢ-ὸὖὸὸὦ 
ΠῚῚ59 δας ποδὶ 

(μὰ 
4υσπὶ (οἴϊτα γίξες 

᾿ τίω αϑρούσθμ γι ῥωμέωυ πόλεώς τε καὶ 

Ἢ αυφοσγελμηνϑρων, ᾧ τὸ τὴς τύχης οἶξ-- 

εὖ οὔτι ἀεὶ θ᾽ ὑμδι ἔσεοϊ,. ἐσωφρόνων δὲ αἰ- 

᾿ ϑρων οἵτίγες ταγαϑαὶ ἐς εἰμφίζολον ἀσφα-- 

» λοῖς ἔθενζο," χαὶ ταῖς ξυριφοραῖος οἱ ἀντὶ ϑ- 

5 ξιινοτώτερον αὖ ᾿ πευσφέρονζο, τῦντε πό- 

᾿ λέμιον γομεἰσωσι μὴ κφι3» ὅσον αὖ τὶς εἰνταῖ 
» μέρος βέέληται μεζαχφοίζν, τούτῳ ξωτ 

"γα ὅλ ὡς αὖ αἱ τύχαι αὐνὴΓ ἡγήσωνται κα 

» ἐλόχις’ αὖ οἱ ζιϑτοι τῆαίογτες, δζρς τὸ μυὶ ᾷ 

» ὀρθόνμϑρῳ αὐΐ' πιξεύοντες ἐπε ρέοϑαι, "ον 
᾿ ῷ δὺτυχεῖν αὐ μάώλιςα καζαλυοινζο, “ὃ νεωῦ 

δε κηκ γηρθαῤνβδα θυ ἢ θα Α τ εν 
"πρᾶξαι ᾿ὦ μήποτε ὑποον, δὼ ἄφᾳ μυὴ 
» πείθουϑιοι σφαλῆτε(ἁ ἃ πολλὰ εὐγδέχετω) 
" γορμιεαϑῆναι τύχη, ὦ τοὶ γεωῶ ̓ αρηχωρησομζα. ," 

» χρφυτῆσοι" ἐξὸν αἰχίνδχυνον δόκησιν αἰλ ίρο χρὴ 

3 ξωυέσεως ἐ ἐς τὸ ἔπειτα καταλίπειν. ἔλακε- 

ἢ δαμμμύμοι: 5 ὑμάς ροκαιλοεοῦ,) ἐ ἐς ἀπονδοὶς 

"αὶ δῥέλεσιν πολέμϑ, διδόντες κα ᾿ εἰρξύξιω ὼ 

» ξυμμαχίαν, ἀλλζωυ φιλίαν πον ζω κα οἱ- 

3 κειότηζο. ἐς δλληλξς «αν αρχῴν,αὐταξδν- 

» πες ἢ τοῖς οὐ. “ γήσου αἰδρας᾽ “ὦ ἰκμεινον υἷ-- 

128» ἡδρδοά ἀμφοτέροις μή ̓ δζακοδωωυϑυεοῖ,, 

Β 

ποδὶς εἴΐεης, ορὶ- 
Παγᾶ γογᾶ ἤτοτοβ,, ΟΡ᾿ ΠΑΥῚ ξοσταῃᾶ μίοης ἀεςερτὶ ξαὶ 
νοδίςἃ ρεγρεταὸ διταγᾶς ἢ χα τ παρ: 4υὰ ἴῃ τὸ ο- 

πηηἰΏ Τῇ »776- Ργουδογ Βοῃηηὔ, εἸ οίτατξ ἔτ πν Σ᾽ ρμάε αφηοι. 
ΡΓῸ σοῖῖο μαθοῖο τα ἰησοσῖο ροῆϊά ΄ 
εἴϊε,ντ [εζξάϊς ἀες ἀοητίθιι ἤπττη- 
{τι ι!ογοδιηοαας οΧΙ Επχαΐο» 48α- 
τεθ ας νοΪποσὶς αυς ἀρογοάϊ Ὀ ΕΠ], 
φατοη 8 οἱ ξισυ]τατῷ δά οἴε,ίς4 η8α- 
τοηας ἰοσταϊτα {πὰ ἀπςξι Ηπ ὲπιο- 
ἀϊ μοπηίῃ 68, 4ἷα αἰ Πγο5 ΠΟ το ]- 
Ἰαπτίυα ργοίρογίτατε σομ ἢ ἢ, Πγϊηῖ- 
ται ἰαδύταγ 5 ἴῃ {ππηγγηἃ ἔοΠΠοἰτα-ς τ (ἰτείκατξ "Ωῇ 
τε πιαχὶ πὲ ττορ 41. ἃ Ουοά ἢ οἴρα πιαχἰπιὲ αὰ βποηι, 
Πο5 Βος τοῆροσε ἔμοιδεὶς Ατῇό- τε βάψει, 
πἰοπίος, θεῆς νοι ο Δρίτεγ : “πῃ ὦ 74 ε,, δὶ ἰπ ἕος 
ἰὸς τοίριατίε» ὃς Ροίζοα ααϊά ἀάιτιετ- πρρονο. ἴα γος 
ἢ ρατίαμηίηὶ» (μα! πααΐτα σοι!- γιθῃ ἐπς ἰὐλανὴν 

ες πο 
γερθθε ἢ γος ἃ πο- 
δ15 ποθ Ἔχογατί,. 
τεριις. δἀυοτίς 

αυα παης ποςοϊοχιπεν Γοιξταγος: 
4αατῃ ΡοΐΠιῖς πα]]ο σπὰ Ρογίοαϊο 
ἔλγαατη δὶ ροτοητία: δὲ ργιάςητία: 

ςοηβιξἐεηνί πὶ, 
ῬοΙϊορίτατί γε] πασογςο. 1 ἀσοάαπιο- (φιαῖες. ππμΐξας, 
ΗΪ δαῖεπλ νὸ5 δά ἔχ ἄογα ὃς δά ἢ- ἀζοίάοτς ροῆμπε), 
εαἰοηάππι Β. ἃ ργουοοδῆτ, οβξεγ- ἐπ ΠΒιπιοποιηὶ 

υοαμς ρτοίρετι- 
τος ρᾷςεπη» [Οςἰεϊαζε ΠῚ » δὲ ΔΙ ΠῚ [Π ταεθηὶ ξορευϊτὸ οὖ 
Ῥοίξεγιπι φιαπγοΐαιυς Δη,] οἰτία πα κτι ἡνὰ ΣΝ 
ἢ ΠΑμαΠατικατόηγαιιο : ΡΓῸ Ἠὶ5 το- ΠΣ ΑΝ 
Ροίςεητοβ ὁος αι] 1η μία! πηι 
νἱζοϑ : (ἰάΐααε νιγίαας ἔοτο οχί- 
(πηγαητες ποιὰ δαάϊζς ἀπ οχίπιςη» 

» 

α. Καίτοι οὔτε δωνάμεως }ἤχρωυ, ὡς ἀ- 
δεύατοι ὄντες. β' Βπάθομϑμ αὐτὶ 

᾿, γῦ δηλονότι συμφορφίς. ὁ Ὑ Τρορῆνο- 

“δῥνε] δωυάμεως, ὐπὸ κοινοῦ, δ Απὸ 
9 δ ἀεὶ ὑπ ἀρχόντων] τῆς σαρήϑοις δὺ-- 
γώμεως. δά γτων ἀεὶ ὶ Οἧς αὐϑρώποις. 

« Ἐν ᾧ πᾶσι τὸ αὐτὶ ὁμοίως ὑσαρχ ]ὼ 

τῇ δαύαοϑει γιωμῃ σφαλίωῶαι. ζ Σω-: 
φρόνων ὃ αἰδρῶ»] σωφρογές εἰσιν οἴπίνες, 
ἀδήλου ᾧ ὄντος Τῇ ἢ ἐποξησομϑύου, ἐκ τῇ τῆς πα-- 
ῥούσης ἄναξαξίας ΧῊ, ἀσφαλέσερον ἐέ- 
ποίσι, καὶ. εκ ὀξυξείζεαν, ὡς αἰ: α δνού- 
σης αὐτοῖς. «εἰ γῆς  ἀκρφαγίας, αἰγλὰ συμ- 
ξαί γοισί τοῖς ἐγαντίοις. ᾿ Καὶ τοῖς ξυμ- 
φοραῖς οἱ ̓ αὐτιὶ]. καὶ ὃ σαὶ συμφορρὶς οὗὖ- 
πὸ δὲξ τερον αἢ καὶ ὡς σωωυετοὶ φεοσδέ- 
χρρπὶ τὶ καὶ φέροιεν, β Τόν τεπόλε- 

μον ὑγομώσωσι»] ἀπὸ κοιγοῦ πὸ, σωφρόγων ὃ 3 
αὐδρῶν, οἵτινες αὐ μετεὶ ϑάρων, καὶ πὰ 

ἑξῆς, αὶ ὃ διάνοια, σώφρονές εἰσιν οἴηνες 
οἴονται τὸὶ ἐκ Δ πολέμοονν με κτ' Ὡρϑα!-- 
ἰσιν ἡμιετέροῖν ὑποξαίνειν, αἰλλαὶ ΚΤ' τύ-- 

(φησ)ν). ἐλάχισιν 

σφαλῶς ἔϑε γνῶ. 

Ὦ ἀτυχοεν. 

χίω. ἔνιοι ὃ τόνδε τὸν σρόπον ἐξηγήσατο, 

σώφρονές εἰσιν οἱ ἱ νομίζοντες τὴν πόλεμον, 
Ουτές! τίω ὡκ τῷ πολέμου νίκην. μυὶ κα δ΄ 

δ μέρος αἴτις ἀμτὲ μετα χί οίζηται. . οἷον 

γαυιιαχῶν, φῆ τῶν σίιυτυ [χοίνειν, αλλ ὡς 

αἶ καὶ τύχ' ἡγύτοι Ὁ πολέμου. 1 

λαᾳε᾽ αὖ οἱ ζιοῦτοι γβαίοντες οἱ μὴ πτι-- 

φεύοντες τοῖς Ψ' πόλεμον ἀιωξργίαις. τὸ 

γὺ ὑρθούφϑμον τίῳ ἄνπξαγίαν λέ γ4 οὗτοι! 

μὸν ἐν τῷ ἀιωραγεῖν αὐτοὶ καϊατιϑῴζμοι. 
ὀξηγνζικὸν δέ, ἔφι τῶτο ἧξ, σωφρόνων 3) αἰ.- 

δρῶν οἵτινες τὸ αἰγαϑα ἐς ἀμφίξολον ἀ-- 
. Κ Ἐν τῳ ἀτυχεῖν Ἰαϊηὶ 
.λ Καταλύοινῷ ] αὐα-- 

παύοιντο. μ᾽ Ονῶ υ ὑμῶν] ἀδάνωρα- 
γίᾳ καΐαλύσαιϑαι , καὶ οὐκ δἰποϑέοϑαι τὸν 

πόλεμον, Ὑ Καὶ μή “ποτε ὕρερον 17γα μεὴ, 

ἐκ ποτε σφαλῆτε ὕςερον »απιϑήσευντες 1 ""-- 

μἔν(ὠ δέχεται, ἡδ)νομιώῆτε καὶ πὲ νωῦ ἄλ- 
λῶς ηὐτυχνκίνα! , χαὶ Δρεὶς στευέσεως" 
δε σίας υἱ μὲν ὅσαις , ἰρίκύης “Ἰνομάψης αἴ 

κινδιιύων,, ἀξαλίας τε ἃ ὐμμ δξαὶ, 
πῖς μαΐᾳ ἴαῦτα αἰρώποις καϊζλιπεῖν τ΄ 
λύοῳμδὺ, δἰᾳ τὸ μεῖναι ὑμῶν 3) ἀἀπυρίαν, Ε. 

μυὴ μια Οληθῆναι" ἀνζελίας ὃ, ὅτι ἐασεί-- 

σικαϑε ἐν πῃ ὥτυ χων, εἰδότες τὸ ἡ τύχιρά-., 
φευτιν. ξ΄ Λακεδαμάόγιοι θ)φ τ φρόνη- 
μα ἥ' λακεδαιμωογίων τα τε ἄλλα κα μάλιαι. 
ἦτ ὄρνϊ). καὶ γὸ κολακεύνοι τοι αἰϑηναίος, 
χαλτοι γκ γΠαίσεωτις, ἀλλὰ εδύεσιν τ: ῥ 

φρογήμαϊζο" ᾧ λέγρισιν ὅτι,λα 
ὑμῶν εἰρξωίω διδόασιν, ὡς ὄντες το (ιἴ--, 
ἐκοι ατοιμῆντις ἢ τοι ἐκ δ γήσου αἱ μὴν 
δυλονύτι. κα Ὁ ὠντεῦϑεν κύρκοι γεμύζεσιν᾽ 

Καὶ ἐ.- 

Ἴαίοιν, αἢ οἱ τὴν πίλε- 

οἵ γεγὼς αὐπὸὶ διδόντες αὐτίω, ̓ αὐτ᾽ αὐτῆς 

αἰτάσν τοιὶ αἴδρας. ὁ Καὶ ἄμεινον ἡ, 
εὗροι οἰμιφοτέροις] ἡμῶν καὶ ἡ ἡμῶν, ὡς Αν- 
τύλλος φησὶν ἵνα δοκῶστ λακε δεμιόνις " 

ἡ ἥ 

Ἵ 
. 

οἾ ΒΒΙΝΝ, ἀμ ν ΡΨ ΒΝ 

ὄγιοι. 

τὸ ποιησαὰχ ὃ ἐἰρίωίω οἱ λακεδαμμόν οι ᾷ 

; 

; 

; 
᾿ 

' 
᾿ 

νεῖη ἐο! οῖταςς γο- ΐ 
τἰπριητ) θη εἰϊνε ρυζεῖ νο5 δὰ ἢγα ρεγπιαποατίσ.. 

ἔ 

ξ 
Ι 



ΣΙ ΒΕΚΝ να κτν αὶ 
“ἤας ΠΕ ΡΝ οβίατα αἰίαυα (αἴα Α “ εἶπε βίᾳ διεφύγιον, 

Η Ῥυπὶ οεελῆο τἰ5 οοραῆοῃς» ἤπιε ἐΧραρθατί Ρο- 
δρέειε γα τἴιις φαρίαητατ, ἃς γε βεπγοητεβ πί- 
Ε οΥ̓ΑμΣ τον παι οἰτίας ἴτὰ ἀοηχᾶ νίχαςησδαις ἀ{| 

ΜοΙαἱ αὐθίτγδητοβ., ποῃ ἢ ἀϊηγοᾷάο 
Ρατβαίτογα ἴῃ, ὈεἾϊο ἱδπν πλυΐτο αῥςε 

τ οαταας κε μδ γίογ αἰτογάτῃ δά ἰαΠαγαπ 4 δἀέραῖ, 
Ξ: ἔκτατ, ΠΟΩ͂;ΟΧ απὸ Ῥαοἰ σατατνίο ἢ;"} 4 
Ε" ἀέρα λτά τογηριαις δάείξ ἰάςπι αι οἰοη ἀ 1» τσ 
ἐδεατα ΙΝ ΓΝ, γιδτῖχ οοςαῇοῃπίς ρα ϊςἢτίας ἀτημς 

ἤδη ἰοἰ αι “πχοάε[ημ5, αἰτογίας ἐχρεδατίοηξ 
ΕΟ λον Ἐ"᾿ τοςσοη οἰ οταγ δηι Π|ς ̓λπγ ορπο- 

᾿ς ὀχτογτα, παι, ΧΙα5 πὸ δά ΟὈΠίζεη 4 τλῃ 4 ςοα- 

Σὅς 
᾿οὐδατυχούσ᾽ς δε-- 

υγὸφ᾿ σωτηρίας, εἴτε χοὴ ἐκπολίορχηλέντες, « 
μᾶλλον αὐ ̓χαρωθεῖέν. ὑνομείζ ομϑύ τε (ἐς . 
οἀἰεγαλας ἔϑρας μαίλις᾽ αὖ ̓Δἰφλύεοϑαι, ὦ 

᾿ βεβαίως, δζκ ζὸ αὐτο κω δρυός ἂς ϑὴο 

εἰλεκρατήσοις τὰ πλέω πᾷ πολέμου, παῖ ὡ 
ΤΡ ΡΥΎΕΝΝ ὅρκοις ἐκαΐ (λα μθαίων, μή: ϑσῦ εἰ 
Ὧδ Ἰσοῦ ξυμοῦ: “ δλλ᾽ δὼ παρὸν Φ' αὐτὸ « 
“δάσορ αὐφϑς [9 ὑλεϊκές, χαὶ Ξροσῇ αὐτὸς » 
"γικήσοζς φϑκ. ὡ ̓ππεοσεδέχετο, ἐ Ε μμετξίως. ὡ 

γα βοορα,, 1. 
ο νιδτιχ «ἢν 
ρτοθίτατς ΠΟΥ 

ἐοηαἑ ον: οοηραρη 
1. [εἀὰ ΡΓοδίταςξ. 
ομροηίατο ΩΝ 
2 γι: ̓ βγ αἴτια εἰ: - 
τὰ ἐπρέ Ρη 

,Αἰπαιοά σ᾽ 
ιπιυπα. ἊΣ μέ 

"ἰάατ, “ἃ ϑενϑηιταν 
Π πιξάιςα δ δ, κῇ τύ] Ἷ 
Περι ἡμᾶς ̓  τὸ ᾿ Ἶ 

ζ ἡμᾶς. 

Ἐτευῆν Τῇ δὲΪ 
͵ορᾳοξ ἀπτεροόπᾷ 

ΠΥ 
πὰ ςτοτὶα Ογαι- 
5ηιαϊοσγῦ τους 

᾿ἀεπηιι5: ουτὰ5 στα ΓΙ. 
γοκυργαοϊρυὸ 

το ςξ(εθῦν. 
εἰ. Ομ αρ δία, 

᾿περορταπα νει. 
ἽΝυης εηἰ τ δε ]ο 

70 ε. 

᾿ϑεθὺ αἱ γέμα ζξῃς, (54 οὗ νογεςιπάϊ δά τείξγθη- 
ἀλ ρυατίᾶ ργορόπού λδῖτ οὔπιοητίϑ. 
Οοά οἰκίας ξλοίιπτι Βοηγίπο5 οΓρα 
πγαίοῖςς συληχ οὐρα Ὠγοάϊοςγο αἀ- 

᾿Παηάδαπὶ ςοπυόη- ΠΟΓΆΓΙΟ5: Παπιπ ἢν παταγα σοιρα- 
Ἢ ρεστηρεον, ἊΣ ἕλταπι νῖ ίξρε ἔροητο σοάοητίθεις 
- “ πθεπτοῦ Ἰῃάι]ρ ΘΑ πλγι5 » ἰαίοἸδητ-" 
Ποδὶς ἰηιογοά ἃς- [115 οτίδῃι σόμτγα Δηΐηι ργοροῖ- 
ἢ ΟΠ Ροτίςαϊο δάιμιεγίςπλι, 

ΝΝοθιίζαπι. νεγὸ νετίημς, ἢ νη- 
ὑμᾶς: (δ᾽ εοπινὰ 4πᾶπι αἰϊᾶςιθης Ργοίς τὸ ργχοϊα- 
2 η"ἰο »ὑής ὑμᾶς τὲ ἀρίτιτ. ἢ ἴηι σγατίαπι τεάοληλιις 

Ῥυϊμίηαδηνϑ ΑἸ α! ἐπ ἀϊρηιιπι μος 
ἰαΐογοα ρατὶ ςοπτίηραϊ» εχ 40 πς- ὅ' 

ἀδρθεύ, ῥούσρᾳ- οεἴϊς Πτ “ πος. ἀτογη ΠῚ οὐρα γο5 
δεζγοῖς οἀϊᾷ ρα] ςὰ Ῥιπλτάπηηας, 
ὃζ νο5 δ} ΓΟΓΙΠῚ ΔΠχἰττατίς αὐθὶ 

445 ἡπης ἢΠλρίτατημ5. δεά 
αυοηίαπι δάδιις ἀπσορ5. σοι 
εἰΕ, Γεσοπο! Πἰςηλαγ » νῸ5 σαὶ ρ]ο-- 

οϑα, ῥοληορναίεν, ΥἹᾺ ποτά; Βεπειο Οτία, ΠῸ5 οι 
πχεάϊο οτί το οὐδ Π΄χις Ἰλέξαιγανάς- 

λητατ» ποίσίεη πἰταῖο ἀςάεσοζο, ἢ Ετ αι ἱρῇ ρΐο 

Β 

-Χεσον 

«οὔ τίγος 

Ν : Εἴτε ξἴᾳ δα φύγριεν τὸ δίφινδωωδύε-- 

{8 αι υξηγεῖται, πῶς μέλλει δζακιν δέω ὅυε-- 

ὑϑοι αὐτοῖς καὶ δόξα. ἐπείφησ!) βίᾳ ὁϊαφύ-- 
γριεν ἐν οἱ αἴδρες.» αὐδα πεσούσης φιγὸς δὲ 

΄ τύχις σωτηείας,καὶ ̓Ἀρησόμεϑα πα-- 

Ιν ἴσοι ὑμῶν, ἔτε καὶ ̓ὀκπολιορκηϑέντες 
ἧπαρ ᾿ὐαδ, τουτέςιν, ὑὐπολόρδροι δὰ τῆς πὸ 

ἃ ιορκίαρ γα σκϑυάσουνν ἡ ἡμαξ, καὶ ἐ- 

᾿ λκύσονται, τεὸς 5) κοιγῇ ἔχϑρα, καὶ ἐπ 
πέραν ἔχάν ἰδίαν λακεδαημονίοις καὶ αἰϑη-- 

ναί "ὦ ῥὶ π αφατυχούση πε-- 

Ῥκιης. 
ὑτε ταὶ μεγάλας ἔχθρας παύειϑαι βε- 

᾿ ΝΟ ἐπεϊ δον ΚΤ πόλεμόν ὥς πλέο- 

᾿γεκτήσαοις ΤΥ ἐναντίων, «ἠα[κοίσῃ δὲ᾽ δ᾽ ὅρκων 

᾿αὐτοιὶ ἄκονταις συμθίωαι, ἃ μὴ δικαίως, 

; (τουτέρι, σωυθήκας ποιῆσει λεογεκϑικας 

᾿ ὁ ἀδίκοις καὶ αὐΐσεις, κα αὶ ὡς αὐ συμφέρῃ ᾧ 
γεν κηκπιγαίλλ᾽ ἑαὶ δωυαΐμδμος αὐτὰ ἡ αῦτα 

᾿ “πεῖσαι τὸν ἡδηϑέντα τὲ ἄδικα καὶ πλέο-- 

: - σιωϑέϑαι, μηδὲν Ούτων ἐπαιτή- 
ἢ αὐτὸν αἰλλ᾽ ἐκ τ ἴσου. δια»λαγῇ, καὶ Τῇ 

ΟἿ. Νυμώζομδῥτε ταὶ ὁ  νομάζο--. 

᾿φιλαιρωπία αὐτὸ τὸ ἡλεονεκζικὸν καΐα- ὁ γοι. ἡ ρ φεὺς ἐκείνας Οιῤ «ξὶ ὥτελ 

τήσῃ » αὐροὶ τίω ἐλπίδα Ῥδκκρδην. | 

αδύου, δῆλον τὸρ ὅτι ὁ κεκρατημδῥος ἐλ-- 
πίζει ὐλορὶ τῇ κρατή σαντος ἀ δικεῖϑαι καὶ 
πλέον εκ ξίοϑα!. οὐδεὶς γῦ νεκήίσοις αὐέχε- 
ταὶ ὁμοίως καὶ οὗ ἴσῃ τάξει ασένδε:ϑαι τῷ 
γεγικηυῦμῳ., ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ πλέον ἐϑέλει ἔ-- 
χἕν» δ' Αλλ ἰώ παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶσαι] 
ἤχρυν τὸ γικῆσιι. ε Μετείως με -- 
πειγοφροσιύνς. ζᾧ Οφέΐλων γὸ ἢ 90] ὁ 

ἐγαντίος. ὁ γὸ δ᾿ ἐναντίας , ὡς αὖ μὴ ἴδια-- 

«ϑεὶς, αἰλλ᾽ δ ηεικείᾳ πειοϑεὶς, εἰδὼς τὸ ἐκ 
αμαύεῶς δίκαιονγοίνν᾽ οὐμιε ξεοῦτα Ῥδρε-] 
πίω, ἕ σοιμός ὅξιν ἐμιμιέγειν ἄὲ συνϑήχαι 5 

αἰαωυδϑμος ἕ; “«ϑοακειῶαι. τῷ ὃ ἐτοιμότε- 

ρός πσξοσυπείκου ςέον τὸ ἐκείνου, ἤτοι τῇ μυὶ 

πειοϑένγες » αἰλλοὶ βιαιϑέντος ἀσείσιαϑοει. 
ἡ, Καὶ μᾶλλον «δὺς Οις μ4ζόνως ἐχθρὲ] 
ὸ μᾶλλον φεὸς Ὅις μειζόνως ἐχϑροις ττο 
δρεῖσι,τὸ, ἀνγνωμονῇσωι, ἤτοι ἐμρϑϑυῶς ἐμ 
μένειν σωυϑήχρας., ὡς ν ἐκ μεγάλων 
ἐχθρών ὀκφυχόντες ὴ σώϑέντες αἰσἰκέγως 
φέροίσι τὸ  ἡτυχάζειν, κέρδος γομώζοντεξ' ΩΝ 

αὐ πάλιν κινδὺνδύᾳν «πρὸς μέζω μα; ὧν 

μαβίων αὐτοῖς διεγεχϑένταςἔςι ἢ ) αἰτίπϊω- 

σις αὐτὶ γὸ 5. αἰεὶ μμδίων ἔΐρηκε Ὁ μέβια. 

Ῥ Πεφύ κασί τε ]πεφύκαισί τε οἱ ̓ αὔἴϑρωπεν 
Ὅις ἃ ὁ ἀγνωμιόνως συγϑερδύοις μαλακώτε- 

ροι γίγνεοϑει ἀσθὸς τὸ ἐκείνοις αὐσένδεοϑα!, 
τρὸς ὃ Οιὶ ὀνανπιεμϑύες αὐ τδϑαΐρεσιν 
δίοκινσιευδύειν. Η ῶν ὃ ὃ καλώς, ἐξα 

ποτε, ἔχᾳ ἢ ἡ μῶν ὃ καλώς ἐχέζφησ))δίρρλα-- 
γζωῶαι τὐϑ τὰ, αὐήκεςόν ζς παρ᾽ ὁπυτερωνϑν 
γενοιδμον » εἰς αἰαίκας ἡ ἡμαξ καίαεῖσαι 
αἰδῆου ἔχβῥας. τὸ ὃ τς Ἔ κοινίω χαὶ ἰ-- 
δύων ἔχήν, ποιὰ τον ναὖ μὰ κοινἰω ἔχον πὸ 

λοποννήσιοι παύτες «σθὸς ὑμαῖ ἔχθραν" εἴ 
δὲ μη ἐΐξετε τοῖς λόγοις ἠμδ, καὶ ἰδίᾳ 

λακεδαιμόν (οἱ ἐχθροὶ ὑμδ! ἐσόμεϑα. ἡ 

κ Ἐπ σ᾽ ὄντων ἀκρίτων ἔτι δὲ ὄντων οὖ“ 

ΧΤ' τίω σφακ]ηοίαν, εἴτε οἱλίσκογτει οἱ 
αὔδρες, ἄτε δᾳφϑύχοισι,καὶ ὑμῶν μδὺ δό-- 
ξης πρϑσγινουδύης ἃ φιλίας παρ᾿ ὑρδ, 
ἐαὶ απεισώμοεϑα, ὡς οἷ γαῦ ἔχοιϑμ" ἡμῖν 
δὲ πῖς λακέδαμεονίοις, αρὶν ἀφοῦ δινοῦ 

πειφα ϑέιδαι(αἠτὶ ἣ »ρὶν, αἰλῴγαι Οιὶ αὔ- 

δρωρ τῆς συμφοράξ μιετείως ἐλλξλκάνι 
νης ,δἠφλλαχρυδμ. ΄ 

2.1. 

κρίτων καὶ ἐμφιξύλων Ὡρῳγάτων ΔὮΡ 

ξιωαλλαγῇ. ὀφείλων δ» ἤδη ὁ Φγαν ο ὡ.. 
πος μη: αὐταμμφεοϑεη ὡς βιαεϑεὶς, δὶ 
αὐτῶπτο δοροῦαι τρετίω, ἑτοιμκύπεαθς ὄξην 

.α͵6 [χοἰ ἐμμένν οἷς ξιωέγκῷ. ̓χϑὶ μδλαχῳ 

«δὸς ὧν "μειζξόιωρ φβροιῤη αϑτο δραΐσιν (ὦ) «ὦ 

αὐιϑερποιὴ ἢ “σεῖς τοὺς τοὶ μέτρια διενηθν ἡ 

Ὡς " “πεφυύχασί τε τοῖς »ϑὺ ἑ ἐλϑεσίως ὡς ; 

δὸ σιν αὐϑνοσᾶοσαι ἷϑ ἡδονῆς, ασϑ9ς ὃ 

᾿ὐὐβαυηρεῶται' καὶ αὐ γνώμάυ »" 
κινδυουϑυφν.' ἡμῶν δὲ κουλαίς, εἴπέρ ποτε, 

ς ἔχ αἰμφοτέροις ἡ ' ξεωαλλαγὴ ωρίν τι αἰή᾿ 

29 “μέσου; “)μάδουο ἡ ἡμας ἐκαΐζαλῴς 

(φν, ὦν ᾧ ὁ αἰαΐκη ἴδιον ὑ ὑμῶν. ἔγϑραν “σϑὸς 

τῇ κοινῇ χαὶ ἰδίαν ἔχήν, ἡμιαξ δὲ τέρηνϑδου Αἱ 

ὧν με “σξοκαιλθυμεϑου. "ἔτι “ἢ: ὄγτῶν ὧ- 

χρίτων, σὴ ὑμῖν νϑρ δόξης αὶ ἡμετέρας φΦιν 

λίας πσδλσγιγνονϑμης,, ἡμῶν δὲ πγξ9 α͵- 
»ξυμφοραξ μετρίως καζῳτιδα- 

αϑης, δἰ φλλαγῶρϑμ" χαὶ ἀδοίπε αἰτὶ 
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- πολέμου εἰ ρζύξωω ἑλωρμεθος, χαὴὶ ζ;ς ἄλλοις α 

Ὁ ἕλλησιν αὐάπαυσιν κακϑν ποιήσωμϑρμ" “ οἵ 

τ χρὴ οὖν τούτῳ ὑμαξ αἰτιωτέρφες ἡγήσονται. 
᾿ ον ἡ ὦ 9 ς ͵ » 

“ἐδ .» πολεμοιίῳται ὃ ἀσαφώς ὁποτερων᾽ Ὁρ᾽᾿»- 

τς ξαύΐτων" καταλύσεως ὃ “μονϑμης {ἧς νεῦ 

ο ὑμεῖς τοστλέον κύρμοί ἐςε ) τἰω χαῖξαν ὑμῷ 

᾿ς ασδοοϑήσουσιν. Ἶ ζω πε γναῖτε, λαάκεδαιμο-- 

τ γίοις ἔξεςιν ὑμῖν φίλοις “δυέοϑαι βεξαίως, 

δ αὐτῶν τε πσοοκα λέσα ϑρων, ἀϑοισειμέ- 

ΤΉΝ ΟΟΥ  δ.  Ν ὙΤὶ 

θεῖο Ῥαςεπι οἰορίπης» ΠἰΠ ΓΤ 
ςατογῖς Οὐ οἷς ἥηοπὴ πηαἰοσγῦ ρσα-ὉὉ ; 
{αδίπτας : φαογαπι σα] ρᾶπι ροείιις ἡ 
ἴῃ γ 511} γεξαμάεπε » ψὲ ζος οὐπ-- 
εοἤόγίες. ἸΝαάτα Βαδεομυς ΒεΙ πὶ 
δογαηζ » ποίοίοητες γε Δατπογοςος 
ΒΕ} ἐχεϊτουι τι ξλδϊα νέγὸ τοσοηοῖ-. 
Ἰἰατλοπ ε(σαΐα5 απο ρέος γῸ5 Πᾶν 
ἰογ Ῥοτϊοίζας οἰξ)ργατίαβ νοθῖ5 παδο-.. ι 
δυητ: κ ἀμηη (οἰατὶς Ἑλου]τατοπνν ο-- 4 Ξίψας κόρ ρεῖ: 
δὶς αἀοῆϊς, Τλοςάα πιοηΐος γπτοϑ Τριἐϊατῖς, ξιςυτᾶι 

ἐλ σε ὦ ὅς τς 

- 
“ 

- 

“Ὲ}7Ὲ 

[129 

τ νοὶς τε μᾶλλον ἢ βιασα μϑμοις. χαὶ οὖν τούτῳ 

δ᾽ οοσκο--. τα ογόγτα ἀγαϑε᾽ σχϑπεῖτε “ὅσα εἰχϑς {ῃ. Β 

ο ᾿ήμδμ γὸ καὶ ὑμδμϊζωυτοὶ λεοοντων,, τὸ γε 

᾿ς, ἄλλο ἑλλζωυικὸν ἔξε ὅτι «᾿ πσοδεέφερον ὃν ταὶ 

᾿ μέγιςα Ὡιμήσᾳ. Οἱ μϑμ δξίωυ λακεδοιμό- 
γοῖ τοσαῦτα εἶπον, νομίζοντες Ὧοις ἀϑη- 

γαίοις εἰν τω φρὶν γϑόγῳ ασονδῶν νϑμ ἔζχι-- 

ουμεῖν, στραΐν ἢ, εὐγαγτιουνϑμων,κω λυέαϑαι. 

διδὸυϑρῥης Ὁ εἰρζωύης, δέξεοϑαί τέ ἀσγκέγως, 

χαὶ τοις αἴϑρας “Σ΄ποδώσφν." (Ὁ δὲ, μϑμ, 

«πονδεὶς, ἔγοντες Οιὰ αἴδρας εἰν τῇ νήσῳ, 

ἤδη, σφίσιν οὐγόμιζον ἑτοίμοις ἐ1) ὁποτὸν Ο 

᾿ βούλων) ποιφζοῖ, ασοθς ἀῤουὶ τῷ δὲ πλέο- 

γος ὠρέγϑντο. " μάλιςα δὲ ἀδῥεὶ εἰγὴγε 

Κλέων ὁ Κι λεαινέτου,, αὐὴρ δυμαγωςος 

κατ᾽ ἐχεῖγον () χεόνον ὧν, χαὴ τω πληϑά 

“πιϑανώτατος" χαὶ ἔπεισεν "“διπυχρίναοϑαι ὡς 

ἀρϑοιὲ δ δπλᾳ φὐ σφαῦ ἀβενδο ἐν 
τὴγήσῳ κο αι δονίᾷς χοστον, κομιιοϑέωυαι 

ϑίωαξε' ἐλϑοντων ὃ, δἰιποδονζᾷε λάκε-- 

δαιμονίοις νίσοι αν, χφὰ πηγας, χαὴ 9: ζζῦα, 

ὸ ὠχαϊαγ(ἁ οὐ πολέμω ἔλαίζον, λ᾽ ἰσὸ Ὠ 

ὁ ασροτέρος ξυμξάσεως, " αἰἰϑίωευαων ξυ 

τυμδλμνα τὲ Ἐυμηνφρε ὁ ἀπε: 
τε δεουϑμων τί μῶδλον ασονδῶν) κομμιίσαι- 

«ϑαι «ἄὧσ' αἰδρας, χαὶ «ον δὶς ποιήσαι οϑαι 

ὁπύσον αἢ δοχὴ ξόνον οἰμφοτέροις. ἢ οἱ δὲ 

γος ἀπηῖςος οβΠοϊοἀϊ ἃ ἢ αυϊδας 
δά Πος ργουοςαμη!ηῇ ἀς ἱρῇς δς- ὁ Ουμαι δὲ ἱρῇ δά 
ποροτία5 ιὰπι πιὰ] πγοτ τ! ἔα ο- ἜΡΩΣ ἐβειαῖς 
τἰτίς. Τὰ απο ἀός οπα ἱπείϊο ογα- ςατανὶ πεῖς, πο 
ἀϊδι1ς ἢν του ἤάεγαϊε, 5 πη Πα νὶ ςοπιραπιτὶ. ὦ 
ποδὶς νοδίίηας τγαϑεδητίθιι, οα- 
τόσα Οταοία (ντ (οἰτίς ) ἐπ βουΊου ἀ - ἀϊςοπείδιι. κά οἷ, 
συΐταῖς σοπιρίουαθίς. ας ἀς- γίνε . 
τα Γἀοοἀα ΠΟ] ἀἰχεγιητ, γα τ  αζάοον ΓΈΡΟΝ, 
τί ΑἸ Βερίοπ(ο5 σαρίάος 40! ἄς ΠῈ ἔος ἀμκέονεν ῥγοῦ αν 
ἀογιιηι ὅ ρα ΠΕ ποσίιτι; (δ Ρογ Ιρίος 
ῥτοΒΙΒεγο]αταπν νεχὸ ραςοπὶ ]1- πούαρ ἰηίεείοτοβ᾽ 
θοπτοῦ δοςορτυζος, ἃς Γεάάϊτιγοϑ πιᾶχίπια γοιογοης 
4ποὸς Βαδούοπε, Αἱ {Π|, φαία μος Ὁ ὈΡΘΩ͂Ν 
Βα ορδητ αι Βιτγαιιέος, ]αοτίςϑ ν εἷ-- 4 
ἰοπτ, “(δσαπι δά ξλοίοπ άτιπι ἔχ ἀιι5 φρὴν χρόνῳ ἀτονα 
Ῥαγατοϑ οἵϊο Σαρα εγμοηἶθς, πγαίοτα δῶν. Κ(νάε σηπσε, 
ἀβοθάθαπς , ρα ογττα ἔ νγροητς 
ΟἸεοις ΟἸεαπηοτὶ ἡἤῖο, νῖτο ροριι- νοι !οπτ,βα 
[ατὶ κα τοπιροίξατο., δὲ ἰῃ ἀϊοοηάο {}} ἱπίες, 
παπ]εἰτα ἀϊηὶ ἀοοςρεΠτηο. 15 Ῥογτίμο. 
{πῆς τωρομπάογς ορούτοῖς ΡΥ } 
605 4] ἴῃ Π{π||ἃ εἴεπιτ.» ὃ( αὐ Πηὶδ ὅς, νῆα 
{εἰρῆς τγὰ ἀϊτί5» ΑἸ οπ 45 ροστασί : (6- Ὶ 
σαηάο ἰοςο » νι] το ἴσης 1.4- το. ἵ 

.: ; 

γοδὶς ἀε 1ᾶ- 
(εά. 

ς Νῆαηπι εδάει 
ποδὶ γοβίζῃις 

ΟΣ, 
(εὐ εν δξιέδης, Ὁ 

δ) ποῆϊς ἔοσε 
Υτ σατογὶ Ογ 

Σερὴ ΕΝ ἧ 

ε ἰδὲ ἴῃ ρτὸ 
Ρῖαμ ἔογο ἡ αυοεῖοι 

17} ἱαβιρᾶςε ΟἹ 

ἰ ἷ 

ςοάαστηοη!! ἸΝΙ Δ πὶ» ὃς Ροραβ, ὃ 
ΤταζΖοηδ, ὃ Αςἢαΐαπ» ΄ια θο 110 
ὩΟῺ Τορ ἤοητ, [ς4 ΑἸοπίοπίος οΧ 5 οηοοπ 
{πρργίοτε ραδείοης, οἰδλάϊθιις αβξε- υμπὶοο ἔέπιρο τε ἰπάιοἱ 5 πιαρὶς 
δι, δ ςοποοπηἴεητ, ταμη νοχὸ 4]}- ορυς Παδογοηῖ, θὲ 
αλητο ἀεοοητίι5. Ραο σοητες Γε- ἔνε γονιοί οί 
εἰρεῖς μος » ἃς ἔασάοτα ἱπίτο τὰπὶ σας ἀν Μ᾿ 
ἀϊπταγμα ἀυδητᾶ νοτα; ΡΙδοιμοτ, {5 Κέψκαρῶν τοὶ: 

Ρεσο)... τ΄ 

τὰ 

α« Οἱ καὶ ἐν τούτω ὑμαῖ 1 ἐν τῷ ἀυτῷ 
εὖ ἐώϑαι δοηλονότι τίω ἐρίωίω, ὑμαΐ νο- 
μμιοῦσιν αἰπιωτέροις. αὐτὶ τῇ, πλέον ὅδ λα- 
χεδαμμονίων, ὑμὰν Ὁ χαίραν  εἰρίωης ὁμο 
λογήσοισιν,ὁ ὃ καὶ σαύδεσμος αὶ πεολῆ ὡς 
κεῖται, αἰλλ᾽ αἰαϊκαίως. λέγᾳ γὼ ὅτι Ἢ τε νο- 
μέσωι ὑμεξ γεν ικνυάν αι, νὰ τίω χείφαν τ εἰ- 
ρίωης ἐς ὑμαῖ μιρλλοισιν αὐενεγκεῖγ. 

β' Πολεμουῦτω, εδῥ γὲ ἀσαφωῖς Ἴ πο-- 
λεμοιῦται τὰῤ ἀδήλου ὄντος τ τροίγμα- 

ὅς ἧς Ὧν ὁ φουκαταρξάμδμος Ὁ δ πολέ- 

μου, ἴτε λακεδειμόνιος, εἴτε ἡ ἀϑηναῆος, 

καὶ  υὐξῆς. γ. Ἡντεγνώτε, λακεδα- 
μονίοις Ἶ αἴ τε πειοϑῆτε ) υξεςιν ὑμῶν λα- 
κεδαμονίοις φίλοις “βνέώϑει, χάφαν δοί-- 
σιν μᾶλλον ἡ εὗρ βιαοϑεῖσιν γχτ᾿ αὐτῶν. 
δ' Αὐδῶϑτι ὥροκα λεσαμδμων  ϑελησει- 

των χαὶ φεοτρεψαίτων ὑμαῖ ὅγηὴ (οῦ-- 
ᾳ. ε Οσα ἀκὸς ἴ{)] αὐτὶ τοῦ συμξήσε-- 
ϑω. ζ ἨρΝΩ καὶ διδνίωμ λε- 
“όντων }ή αδΆΓ γδΡ καὶ ὑμδι ζυπεὶ ασενδε-- 
μϑμων ᾧ ὁμονοοιύτων ; τὸ ἄλλο ἑλλίωυικὸν 

« Ὰ ὑπήκοον ὃν, μεγάλως ἡμαῖ ζιμήση. ἡ. Ὁ 

ποιξϊ χ, (α- 

τέπειϑεν. , Αϑίωαίων ξυϊχωρησαϊε 
τῶν 1 ἀϑίωαίων ἴὰ φορϑειρημᾶῥα 
λακεδαμμογίφις συ [χωρηστώτων ὧν ἄξ αρῦ- 
πέραις απονδαῖς, δὶ τὸ ἐν συμφοραῖς ἢ). 
πεῖ γὸ Ὁ ὄρητα ἥσιϑμον ἰασὺ δῇ. 
“μογίων σμυεχώροιυ, κ Καὶ ἐντῷ. 

δεοιϑμων ἢ; λακαδαμμκονίων.. [ 
φοὺς μδὺ τίιυπόκρισιν οἱ λαυκαδα μόν 



αἴθ οοπιτδάϊχοτνς ἰΠογῦτ τὰπιξ 

τ πρὶ ΠῚ ἀϊσορτατοτος,αριά πος 

αιποτὸ ππραΐα ἐχροποηάο δυιάϊοπ-. 
᾿ ἀδαιις;ορπιιοπίγεταν [Ὲ [5 Ζιας αἷτο 
τί αἰτογίς ρεγί απ ῆςης Τ απο ΟΙοοι 

ὰ γε βεπιοητοῦ ἱπίϊατε» ἀϊοςηάο (ς α- 

2. Μὴ δα βποίφείς, ετἰᾷ αητὸ " ΠΗ} Εἰς Ἰα 
ος πὶ ηίπιο μ4- 80 1πι5 Βα εγοπῖ» ὃς πῃ Ὁ ΠΟ 486: 

οἵε παδηϊξοίταπι : ααΐρρε αὶ ΠΙ81] 
ἄϊςοτε αραά πιατταἀϊπεηι νς]]ξτ, 
{4 ἀριιά οποία πα ραιϊοογ. δά, 
ἢ φιά (βπὶ σορίτατέητ» ἱπθος ντ 

ὴ αριαὰ νῃϊπογίος ἰοααογοπταγ, ΠῚ 

'ςογπεηζο πόσας δὲ [ας οὔτ αά ρο- .«Ὡ ἢ 

αἀάμπδιὲ ςοηςεάοπάμηη {ΠΠ|5 ρυτα- 
τοηῦ ἀριιά (Ο οἷοϑ ἱπυάοίμπη ἔοτο 

-ἰ χρογαῖᾶ δόπο οχογαῖᾳ. ποῆας Ἀ- 
᾿τδεηϊοηίςς πηοάεζατὸίε ρείτιιγος 1. 

ον ἀϊς αἀ φια ργουοςαγοπταν ἱηξεδᾶο. 

᾿ Ῥγίο μια (ΟἹ τα (αητ: ὃς γεροῖοῃ- 

ἀερτοἀάογοτοςυίγιητ: ἄλητες οτί- 
τηΐπὶ φαὸά στα εοπποητῦ ἴῃ. πλὰῚ 

Σ ο πἰδοπὋίησυγποης ξοοιεμτ, αἱᾷ -᾿ 

᾿Νοη πιδρπὶ ῃς χιαῦ ῃοη οχίρια νἱάοδαπτιιτ: 
ἐς πρ ΗΝ δας τατίομς πἰτεητος, απὸ 4 [ρ΄ σου- 

χρθὲ ἀδιά- ποιτῖ ἀϊδᾷ εἤει,εα 40]υτα ἔοτς “ἢ-; 
πτωκ. 4υιά εἴπει φιληταχη! δες ἐγαίρτος. 

ς 91 νεὶ ταπαά (πηγ. ΟΟπτγ ἀἰςο μεθ ι5 115, ὃς ἄς, 
ΜΝ ἦρι δον δαΐδας ἱπιρτοθὲ ἀρὶ (ες οἰατηλη 
ν» Ὁδὰ με ραγιο τἴθι5, 4  οοἤτα πα οἰτοϊτάμχημς δά δε, 

ταρμνήαρα ἐα4 ἰῇ ραταιι ἀπ π.δὲ ὁπιηὶ ορο δά ΡΥ]; 

πιο... τῇ Ῥρος 

τ το τ τ Βας ὃ τορίοης (οπηρεγ ἰητεγάϊα ἰπ τ 
προ {]4 ορουπτίρις, ποέϊα οπαῃΐδας, 

ἀείποορς ἴῃ Πατίομις πιδῃοπτίθιις» - 
Ῥζατοῦ οἂβ πα αὐ ρείαριαϑ ἡϊιοτίς8., 

ν ψομτας οἵοις ἐχουράραῃτ: δά μᾶς.) 

᾿Λἀουβοάμαι, ἀοςοἤογαης οχ ΑἸΒοη δ ὁ ΟΡ ολμάδ, 
ἥ ςἀαίλην γἱρίητί» ἱτὰ γον ῃϊμοτία Πι 

τᾶςτο εἴης ἱςρεμαρίπια. Αἰ ΡοΪο;, 
μβηγηία ἃ τοῦτα ολίϊγα Βαεητος; 
(υδιμάς πλυτος ἀοιεὐαπτα, ο"- 

ΕΠ οὐ ἢ ἐν Ἴνε Γὰ 

τ χυῦξα, ΣΙ ΤΩΣ 

τ ἧς ΕΝ κι ἈΝ 8, 
λάδος τείροιίμηι Γἀοοάαπιοπῖ! Α πσϑὸς μϑρ τίοὼ Ὄλπῦκρισιν Ογοδη αὐ πεῖ πὸ, 

“ ξωυέδροις δὲ σφίσιν ἐκέλδυον ἑλέρϑαι;. ; 

Ῥαΐαπῃ Ιοιΐ» ὃς παι ἃ ςα]απλίτατο 

πεσοτίο Ατποη!ς ἀςοΠογιητ Ουϊ- 
ας ργοξε!5, ᾿πάυςία ςὐξοίτίπι ἐς. 

τἰδὰς παῖε οχ εὐπεητοντπεηῖοῦ- Ὁ 

στο εὔδυ. ΔὉ νυ; ἀςςοττατᾷ εἰξοβ ἱπίβ αϑαΐτςς 

Δ ἐτένεει 

-' 

267) 

,5ν 

οἵτινες λέχϑντες χοὴ οἰχϑύογτες πόθ ἑκαίσου;. 

Δι ξυμξ σονται χὰ ἡσυχίαν ὃ. αὐ κὐλϑαν 

σιὰ δνδλήλοις. Κλέων δὲ οὐ αῦϑα, δὲ πος: 

λὺς οὑέκειτο, «λέγων. γεγνωσκήν «δὲ χάϊ. 

πσότερον Ονεν, ον νῷ ἔχονζας δίκαιον αὐ-" 
τοιᾷ, σαιφὲς σγ᾿ 1) τοὰ νεοῦ - οἵτινες τω (δ 
πλήθῳ συυδὲὶ ἐθελοισὶν εἰπεῖν, ὀλίγοις 5 αἰ- 

δράσι ξιώεφροι βούλονται γέγνεοϑεω. λα 
᾿ .2) 4 δ Φὰν Σἢ διὰ εἶτι ὑγιὲς Ὁ] φρνοοξῶται,, λέγάν ἐκέλθυσεν 
ἅπασιν. ὁρώντες δὲ (ἡ), λακεδοι μόνοι οὔτε 
σφίσιν οἷον τε ὃν οὖ πλυρᾳ εἰπεῖν, εἴτε χαὴ 

αὑτοῦ τῆς: ξυμιφοραξ ἐδόκει ἀύδὶς ξυίγω-. 

ῥΆν,μυἹ ἐς οις ξυριμιαηρις ἷ Δἰ αϑληθώσιν,, 

εἰπόντες, αὶ οἱ τυχόντες, οὔτε τοὺς οἰγηγαίοιᾳ 

Ἐχὶ μετϑίοις ποιησογζξις ἃ πσοούκα λοιωῦ- 

“»,Ἀνεχωρησὸμ ὥκ; ΤΜ ἀϑυνοὺν ὠγαοᾳπίοι. 

αἰφικουϑύων δὲ εὐ ἦν: διελύοντο δοὺς αἷ᾽ 
πσονδαὴ αἱ πὐξ ; πύλον" χαὶ ζᾷ ναῦς οἷ λαᾳ- 

᾿κεδιοη μόγιοὶ ἀπητουν, "καϑοί ξωσέχειτο" 

οἱ οδ᾽ αἰδλζουαῖοι, ᾿ἐϊκλόμκατα ἔχοντες, τας 
" 

δροικζιῦ πε τῳ ποχίσματι ἔπ οιασονδὸν, 
᾿ 

"ᾧ ὅλα σε «ξιδλόγα δοκρεῶτα 41), Οζα: 
πεδιδὺσὰρ -" ἰορυδαζ ἔνϑμοι ὅτι δὴ εἰβητὸ,: 
Ἢῥαλ χὼ ὁτιριοῦ πο ραξαϑὴ, λελύοϑοι (ᾳβ. 
ἀσονδας, (Ὁ δὲ λακεϑοι μονίοι θωπέλοηον᾽ 

πε, ̓ικἂὴ αἰδίκημίοι ᾿δπχικα λέσθρτες δου 

ὑὰρόρ,  ,ἀπελϑώτές, ἐς πόλεμον καϑιςανζο,: 
γ ᾿ ! ε ς ἤμ" ας 

χρα ζα, «ὐεὶ ἔῦλον σον ἀμιφοτέρων Καξ"», 

ΟΕ κρυτοριἐσξολχεμκεῖτο; ἀϑζωυαῆοι κι᾿ δυοῖν». 
γοιν ̓ογαντίαιν εὐεὶ τύὰῳ νῆσον Θἰξιπλέοίδες: 

τῆς ἡμέρα ἢ. δ μκίϊδρκοὸ ὡκασαγαίβεώρ-.. ᾿ 

μβικαφάειλ δὲν πὸ ασοβϑονδ πέλαυνετόστοτε" 
ΝΠ ως ἐν ν ΆΞ 45) β᾿ ον» 

αἴειλοθ, ἐξ. Ὁ χρὴ, ον αἶο! αἰ ϑηνοῖν ὠύρες εἴων 
εν ᾿ἦ 3 δὼ Α « ὶ 

κοφίιγῆξα. ἀφ κδυτὸιἐς πίε φυ λακήνδ, ᾿ 
᾿ 

αἱ πᾶσι, ἐξδὸ μυμεανζου. ἐμοντο. ) πελοιον 

᾿πονγήσιοι ἢ ον δῆ πταηθ αν δ εν ετος 
.-Ἀ», ΠῚ ! ᾿ «νὮἋ ᾿ ῳ 

""» ὃ ἀὐξυσοελαλωμήνθμᾷ τεξγεσίαν» 

λιωθήσοντον. Ὑ Διαξληϑῶ-- 
μισηϑῶσι. δ' Καϑα παΐυ οἱ ἀϑίωαϊοι. 

οι ὁ «Ἀγκλήρνληε ἡ αἰδηλα 
ἐἰκλήματα διφέροντες ᾿ τες νδυκιοϑτε, ὁΐῳ, 

Τ᾿ ζ Παρρίαπον--  φέναι.. Ἀ, Απε, Η Ἶ δν Ἢ 3 

11 αὐδὰ τὸ ἐν παῖ σπονδαῖς συγκεῖς ἡ ϑίυντγμοι 

- ᾿ 
Ὶ 

. ᾿ 
ν ἰοασηι ὑμὶν 19 

͵ “" 

ἱπ1 Ἃ ΟΝ λετιξεϑθεῖ ν ᾿ . 
9 ΓΕ Σ ἢ ΣΤῊ 7.) ἌΜΕ ΟὟ ὙΌΤΊΤΩΙ πιῶ τῆ, τ τ τ , 

οἱς δὲ ζιὶ δαιλεξοιῆνοις πε- “μῦρα. "" Καὶ ἄνα ὑκ ξιόλολαἹ ὑύτε- ὁ χδὺ ΕΣ ἁίων », ἀἱαιχωῤήσεμτες ὅθι). 
,Καὶ σιιυδοκιμιάσονται: .β Ξυβ-.  τλῆτδναυκαὶ ψυχεά: υϑν, ἐπβὺ διζέμδροι ἐϑψν ἢ 

᾽ Γ « ᾿ 

ἐπερειδόμδμο! 9» ὡς ἰσυρὸν «οθϑτεινοντες 

γδσρα κἐ δὸντὸ 9 δ Μὰ 
μι Αϑίιουεῆοι «δὺ δυοῖν} αἰτὶ. 

τάχ ἀνα 
λεέμῶν. 

, Ἑαὴ καὶ ὁποιῦ 1 τὸ, ἀϑηναίων μδὺ δύο ναυσὶν ἐναντίαις πε---- 
σαν} ἀμ {25 ι ....Ψ - παν , ᾿ ἮΝ ΑἾΨ “ ἐλ" εἶ 

ΠΣ τυ τόρσωϑας τπεζϑε ας βεαχὶ αϑετιϑῆς . κ. Καὶ, Ἰοιχλφόντον πέρ) βου τὸτοίδὲ,ἱνωμάλ ἐκ δ : ᾿ Ε ὴ ΕΌΣ ὙΣ “ ψᾳ; " ν᾽ } ΨΑ 1 ὧν 
γι ἰχζεν ς ὁ ὅδηκαλέ τς καὶ εἰκαλοῦζος γέσῳ δ φὸ αὐπαυδοῖνν μΑ. Εοίσαυσννζιὶ ἐγτῆξ , 

ἐπ καθ ιμὶ ἔπι λδὴ σφακηρκφλ ελϑέλεν ιτοϑουλοαλναρκιισβοχαξ 
λϑόντες ἐς πόλεμον, χοιςς ἡ ποιρύμβροι σε σείρᾷ ] δὐτέικαιν οὐ εἰ ριπόνοτ. 

τίω ἀκρόασιν το ἐλενσαν.. λεμὸν Ἀρίϑί χροΐ, τ τὴν ὑἴγε ὥποϑον 5 50 
χ 

2211:.. 

3» 



δὲ 

268 το, 3 τ 

" 

ποιῦτες χα! 69ν,εἴτις «ἰδαπίσοι, ὧν ὥρτε ὧν Δ (ογυαράηταας ἤἥψυα οςοαῇο, οβὲις ΠΝ 

αἰδρας δῶσι. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ τῇ σικε- 

λίᾳ συφακούσιοι, χαὶ οἱ ἱξύμμαλοι, “πεῖς 

ταῖς ον μεοσήνη φρϑυρϑύσους ναισὶ, Φ᾿ ἀλλο 
γαυζικν., ὃ αἰβεσκθυα ζοντο , πσδοοχομί- 

σθμτες, τὸν πολέμιον ἐποιοιοῦτο ὧν, τὴς 
μεοσήνης. χαὶ μαλίνα ῥναν Ὧ) λοκροὶ, 

Μ᾽ βογίνων χτ' ἐφθραν" χαὶ ἀΐοὶ ὃ ἐσξε-- 

(λήχεσὸρ πϑρωδεμεὶ ἐς τέωὶ γῶ αὐτῶν" χαὶ 

ἐν αμῳ τὴ Ὁὐποσπειρόίοϑαι ἐξούλοντο, ὁ-- 

ραδτες Ὧ ἴοις ἀἰϑέωναιοις (ι αϑὺ παρούσας Β 

ὀλίγας ναῦς, ταῆς ἢ σλείοσι χαὶ ἢ μελλούσας 

ἜΝ πριδπενόμονμν πίω γῆσον πολιορχεῖ- 

ἢ εἰ ̓γὸ χρουτήσφαν το γαυτικῶ, Φ 

ολ: ας πεζῆ πε χαὶ γαεσῖν ἐφορ-- 

μμρῦτς ῥᾳδίως χφρωσεοϑα!, καὶ ἤδν σφαΐ 

ἰρωρο τὰ ἐ πράγματα γίγνεοϑαι ξευεγ- 

)»"- ὃ κέ εμϑύου πᾷ τε ̓βηγίου εἰχρωτηξίου 

τῆς ἰταλίας, τὴς πε μεοσήνης τὴς σικελίας, 

τοῖς ἀϑέωυαοις πε Οὐκ αὐξναι ἐφορμεῖν, 

Ὁ ὃ τῷ πορθμοῦ κρατεῖν. ἔς! δὲ ὁ πορθμὸς, Ὁ 
Τὴ μεταξὺ ῥηγίου δείλαοσο χαὶ μμεοσηνης, 

ἡ βεαχύτατον σικελία, τῆς ἠπείξου. ὡ- 

πέχέ: χαὶ ἔς!ν ἡ ὁ χάρυζϑι" χλυθεῖσος πῦτο, 

ἡ ἡ Οδυοσιὸ λέγεται Ὡι[σπλδῦσοι. {9 

ςενότητα δὲ τ ἐκ μεγάλων πελᾷ »ῶνϑ᾽. τε 

πυρσηνικϑ96ἷ χαὶ τό ᾧ σιχελικοί, ἐασίη]ουσα ἡ 

σλδοστο ἐς αὐτὸ, χρὴ ἢ ῥοώδης οὖσαι, ᾿ εἰκό-" 

τῶς χαλεπὴ οὐομιίϑη. ϑη τουτὼ ΓΆΝ, 
, 

μεταξιὺ ὦ συφαιχούσιοι χαὴ οἱ ξύμμαχοι "Ὁ 

ναισὶν ὀλίγω πλείοσιν ἢ τοκαίκοντα ζωα 

καεϑησὸμ ὀψὲ τὸς ἡμέραις "αὐξία δίδει ᾿ 

πλέοντος, ᾿αἰτεπλναιχϑτ: 

λϑροι 'τῦ: τε αὐϑέευάίων γαῶς ἐκχαίδεκᾷ, 

ξὶ πλοίου 

χαὶ ῥηηγένας ὀκτῶ. ἡ νίκηϑέντες πὸ Ὑ ὍΝΝΙ 

ναίων γα τειγρις ὠπεπλϑυᾷ ὡς ὅχανοι ἔτο 
Δ" εἰς ταὶ οἰκεία, φραπύπεδα τότε, οὖ» τῇ μμέσ' 

σήγη ὦ τ ᾧ καὶ ῥϑγίῳ "μίαν ναῦν ̓ Ξαυλέσομς. ̓ 

τες. "νὺξ ̓ ουϑὴ τῳ ἔργω. κα 3 τῶτο, ! 

οἱ »ϑὺ λοχροὶ αἰπῆλϑον εκ, τῆς "ΤΊ ῥηγίνων" 

“Ἐχὶ δὲ 

ἐν 

πελωφίδα, πῆς μεοσήνης συλλεγεῖσαι αἱ ἢ συρᾳκχϑυσίων ᾧ ξυμμώγων 

Γεταγ αο5 Πρ ογαπάϊ, Τητογοα ἀρὰ ᾿ 
δ ΟΠ] τι δγγα ςαίαηὶ ας (0 ο 5 {πῆγ- 4 Ῥεστοῦ βαιεςς 
Ρῖα σατογὰ οἰαῇο φααπι σοπήξειχο- ΡΓΑΠαϊατίας αι, ἣ ἀρυὰά Μείδπαην, 
ταῦῖ» δε] υτὴ εχ νῖρὲ Μεβαμα οὐδητραὐποθαραο 
Ἀδιυουίας ργα ἢ ἀϊαγίαβ ἱπῖγα ντθ πὰ τοῖα οἰαῆς ς τα 
πᾶς Θογορηζ : (Ὁ ]]οἶται! πλαχί- [μαι ὲ ἐνῥῥαωνος 
πιὸ ἃ Τοογοπῆλιις » οὐϊο ἈΠορὶ- τεβητν ζοΠίοἰτατίρ, 
ΠΟΓΙΠῚ : ἰαπὶ ὃς ἱρῆς π΄ πόζατα 65 
ἀΡΤᾺΠῚ ΟΠ} ΟΠιηὶ πηδηὰ ἐρτοί- " 
ἢ: νοϊεδάηπταιϊϊε παιιαΐοῃ ΟΧΡΟΓΤΙ Π 
Ριρηαπι, ΄αὸά νἱάο]ίςες ςἔγηο- ͵ ἶ 
τοηξ ραιιςας αάοῆςε Αἰποιϊςη ἢ) ᾿ 
πα 05, ἢ (ςἀ ρΙαγος αβπταζας ΦΖαμΠΊ ὁ Μαίοσα δὐοπιὺς 
ἱπίαϊαην 1 ὁρριρηαγὶ δα δηῆφης, οόγαπι ράτιο, δ 
ϑρογαῦδης ἜΠ]Π1ν ἢ οἰαῖο ν] οἰ Πδιῖ, ἀμ κρίνει 
τοῦτα ππλτίαας ἀροτοῖθοϑ (ς ἢ ΠορΊο ηαπι ον βάετὶ αὰ, 
ῬοτίταΓΟΒ» ἃς ΤῸ {85 ἰΔ11 Ροτοη- ἀἰϊεῆξέθ, Ἷ 
τίοτορ ἔπταγας : ὃ. α1Π| [ἢ Ῥγορίπ- ᾿ 
{πο εἴτε ἈΠερίαπι [τᾺΠΠ1π ργο- . 
τιοητου 1.» ὃς Μεῆληα ἴῃ διοῖ- ς Τέδε πηποῖς, ᾿ 
Τὰ» ποη ΡοΓΠΠ γος νὲ ἱπρτοάο- ᾿ 

' 
ἕ 

᾿τοπταῦ Ατμοηϊξίος, ἐγοιύτη ας οδ- 
τἰπογοήτ, ΕΠ δυζοῖν ἔγοζαπα ἰηῖοῦ ᾿ 
ἈΠπρΙαπγάτααε Μαληδηη πιάΐο; 

ς «υὰ δτουῆιεπο ἱπεογαλ!]ο διοῖ- ἥ 
11 ἀπίϊατ ἃ σοπτίμεητς : ὃς Βος!]- 
Τυι.4 οἷ φιοά ΟΠαΥγ Ὁ ἀϊ5 ἀρρε!]ατᾶ 
ξὐϊοααα βυταγν [γῆς ροτιταπηῆς. πν. 
παπὰ Ὁ τὸ ἀυτοη “ ἢς ΧΙ πγα- 4 δασυᾶ εχίβίαι 
τὰπι», αιὸά οαάατ ταρίφὸ ροῦ ἀπ- ἦτο 
βαίτας ρεϊαρὶ Τγτγπεηὶ ἂς δίσιτ τ 
1. ἴῃ Βοςῖρίτοῦ πηοάϊο ϑγύασα- ῸῸὋ ἢ 
(ἀπογάηι (σεϊοτίπταας ράσο ρίυ. 
πυὶπι τρί ητὰ ἤδιος. σοσξία πὶ 
{0 (ογαπι ἀϊεῖ ριρπατε στη Α- 
«τεμιόη ἤαπὶ “ ἀπόάδου! βίητὶ δι“ Τερὴε ἐχτα 
ἈΠερίποτιπι οὗδο πδυΐθιδ», εἶτ κα» ὀκασίδεη! 

"κοι, μα ἐβ, ΓΙ Ως 
οἂ παυϊρίιπι χαρά {146 σαγίιπι 
τεμεδαῖς » σοπουσοητες. ΑἸ 
ΟῚ Ὁ Ατβοηϊςηῆθας, ςεἰογῖτον 1 
(μὰ ταῦτα, υὰ χαςπηοαήας (οΥδ᾽ 
τα ἱέ, σοητειδεγάῃτ, νη Δα ΜΟΣ Ὁ. 01} 
(ληλπὶ δὲ δα Ἀ Βορία πη Ὡδαιΐ ἄγη} 
(5 χυσπι ΠΟΧ ρύα]ῖο ἰπτογο ΠΣ 
(ει. Ροῖζεα Τοὐογεπίος ὃ ἈΠερί- 
ΠόΤαΠῚ ἀργὸ ἀπ ςοεγιης, ὃ ὅγ- 
τασι!πουππὶ (οοἰογύτμησας ἰπ ν- 
πηι σοαφίας Πδιο5, ἢ οΥᾶπι Ρὸ- αἴιοηβοα ἀπια 
Ἰουἀ 61» μας ΕἹἙ ἀρτὶ Μαπιοτίηί; εἴ Μεβχπα, 

Σ ἰεγυηξ. γ 

α΄ Καὶ αὐτὶ δὲ } οἱ λοκροί. β΄ Τίω' 
γῆσον πολιορκεῖ οαϑτ Ὑτίωὐ σφετέραν. Ὑ ἘΪ 
τὸῤ κρατήσηαν τῷ γάυπικῳ οἱ λοκροὶ δὴ-- 
λογότι, δ' Ἡ μεταξὺ ῥήγίου γαάλασ-- ᾿ λογέσι, ἡ 

στε χαὶ μεοσήνης 7ὴ εἰς τὸν μεταξὺ ῥηγίου 

Ἰ καὶ μεδσήνῃς ποταμὸν ῥέουσα. ε Κλη- 
ϑεῖσα τὔτο τὸ μέρος ἡ Ἰαλάσης. ἢ ἘΪ: 
κότως χαλεπὴ ἐνομίοϑη] εἰς τὸ πλέῦ σαι δε-- 

Μίαν ναῦν ἐπολέσευτες 
οἱ ἀϑίιυαγοι δηλονότι, 

Ρειότατογ.. 
Ὁ Καὶ εὐξ 



οι ΤΆ [81 ΕΝ τοῦ αὐ ιν 

ἔευζεα πλὰπὰ νΏΔ ΠῚ" ΕΧ ἔ|5 Ρογαά - 
ἀεγαηθνἐτίβ παῖδη 4ο εἰαρῆς. ΜΟΧ 
εἴ ἀεπλ ἱπρτείης ϑυγδουαιῖς » δὲ 

ὅδε κππϑῖν Ὁ βγῃς ἐγαποπτίδις Μεὴλπαπι νεῖ- 
“δ ὥρων π [ἀνγασίας Αἰ βοηϊοηίες Οσουγτ τ; 
αν ακακαε εξ δὲ 1115 5 ἄλτο ἔρμο Ρεῖυς ἰλιλάσηα 
ἄνπερ ὑποσημειω- τ 015» ΑΙτοζαπι πδυΐτη ἀπ} Ἔγμηζ, 
σαύτων, πον» πἰπρσι.. μη Ο ἴῃ τηοάμππη ϑγίδοιδηϊ ὃς 
μωσαΐτων. γηάε σα ἦτ, οἸΓσαπηηδυϊρτίοης » δύ 1π πᾶ- 
᾿" 1111 ςετταπχῖπς πο ἰπξευίοσεβ, ἴα 

᾿ (λδίοχυμιξ, εἴἴχας αθδαῖς ρεάιτατιις, Αὶ 
4. το Οἷμϑ ἱπτιτὶ νάσιας Αἰπεπίεηζες 
π ρα, οἴάας ἈΠΒερίηὶ » Αβρ ΤΟΙ, » Ἰηϊοῶ 

Ῥοτταπι ἐς Μοίϊαπα: τεσορογαπι: βυκῖ ᾿ἰπολλύοεσι. χαὶ ον τῶ! 
᾿ΑἰΒεπίςηίες νεγὸ ἰῃ ΟΟλΠΊΔΥ ΠῚ» 
4041 ΡΓΟάϊ ϑγγαςυίληϊς ἀσςερε- 
Τληῖ ῬῸΣ ΑὙοίδπα δὲ αὶ εἰπι{6- 

ΜΙ λιοβεοίδεωαι. φιεδαητατ, ἡ ΜΜμαηιογτίποζαηι ἱπ- 
τεῦεα οπχηΐβ ῬΟΡΏΪ5 ἃ τοῦγα Ρᾶ- 
ΤΊΤΟΣ ὅς παϊθ5 ΔάἀπεΥι5 Νάχιπι 

- ΟΒαϊοἰάϊσατη » αι Επίτίηγα εἰ, 
Ρχοῆεϊοἴταγ : ἃς Ργίπλο ἀϊς πεζὰ 
ΤαυΓΟΚ ΓορΠΠΕς ΝΑΧΊ15, ἀρτιΠὶ ρο-- 
Ῥυϊλθαταν, ροίζοτο σιαπὰ οἰαε ρεῖ- 
πδυΐσαηβ δά δπηηεπὶ Αςεΐπεη; 
ἄργαπι γαίξας. ,» ρεάίτατι! ορρί- 
ἄἀσπι ορραρηδηῖς. Αἴας ἰητο- 
Τίπι δἰ σα! πηοητδ! δά ξεγεη ἀΔη1 
ΝΝαχίϊς ορεπὶ ἔγεχαςσητες πὰ ΜοΙ- 
{επίοβ ἀείςεπάπης. Οος νὲ σοη- 
ἐρεχόγς Ναχί!., ππηρῖο δηΐπιο 

ὧ τς ἀεϊρίος τησταὸ Δἀξοττδηταγ.», ται}- 
ἐ δα δὶ νοπίλης ΔΌΧΙΠΟ 1 εοη- 
Ἐρο εἰμὶ » σα π «ἰΠ5 Ογαςίς (οςὶϊς : 8ζ 

{δϊτὸ εχ νήθε εγιπηροπζος , ἴῃ 
Μεῖῆεηίος ἐγγσαητ, δ ἰῃ ἔπραπι 
νεζίαῃξ, ἃς {αργα πλ}]}ε οσοϊάππι, 
ςατεῖὶς πρτὲ ἀοηλαπη εἰλρῆς, ΝΔΠὴ 

ζῷ 

269 
γῆες ὡρμδν, ὃ ὁ πεζὸς ἀδζις αἰδωῦ. σϑδοσ'- " 10 
πλδυσόρτες, δὲ οἱ ἀἰϑέουαῖοι, χαὶ βηγνοὴ͵ 
ὁραῦπες ζὶ ναῦς κεγαξ, οὐέξαλον' “ χαὶ 
χϑεὶ σιδὴ ὀρ, χεδαφθείση; "μάν, γῶν ἀῤζ!ς 
ὠπώλεσομ, ἿΜῬ αὐἰδρών Ὀποχολύμιθηα 
σὸμτων. καὶ μ᾽ πὔτο, ὡς συφακχουσίων 
ἐἐμξαγτων ἐς ζιδναῦς, καὶ πλεόνων 
4 πὸ χάλωὲς Τ' ϑπελρλε ὦ ἤν 2.σ-- 
ἀδϑνκ φλιϑθόναο, ριον οσάμι 
τῶν ἐκείνων," χοὴ «περεμραλόγτων, ἑτεραν 

“αὐ ροίπλῳ, 
καὶ τῇ "αυμαάνχίᾳ ζιουτοηόπῳ δνορδι ΓΙ 
οἕκ ἔλῥεοσον ἔχοντες, οἵ συρᾳικουσιοι “ὰϑ 
βεκομίοϑησὸμ ἐ ἐς δὺ οὖ τῇ, μερσΉῚ λιυϑμας 
χαὶ οἱ »ϑὼ εἰϑζευεῆοι, καμα αίνης ἀγ[ελϑείς. 
σης “9 δὲδὸοϑτι συρφικουσίοις «ἶ πο’ ̓ Αρ- 

χίου χαὴ ΤῊ μετ᾽ εἰὐτο, ἔπλϑθυσθμ ἐχεῖσε. 

μιξοσήιοι τ ὡ ων πορυδομεὶ κι γἀῶ 
χαὴ ταῖς γωῦ σὶν ἁμκοὶ ἐρρατευσὸῳ Ἰγνώξιν 
«ἰοὺ Ἀλυσένοέοι ὅμορον οὖσθμ" χρὴ ἦν 

Ο φρότῃ ἡμέρα ὗ πειχήρᾳς ποιήσδμτες πες 
γαξίοις » ἐδήίοιιυ πίω γάϑ" τῇ σὴ ὑφεραίᾳ, 
ταὴς νϑρ γαισὶ ̓  αὐξωπλϑύσθμπες κ Τ' ἀχε- 
σίνζευ ποτα μὸν, τίρο γ ἐδαήοιωυ, τοῦ ἴρρς 

πσξὴς πὸ πόλιν ἐξαλν. ὧν τούτῳ 
ὃ) οἱ σικελοὶ" χἱχύρ ΟΜ ὦ χρῶν πολλοὶ κατε- 
(αννον΄ βον)οιωῶτες Ἐχὶ ες μεοσηνίοις. χαὴ 
οἱ ἱγαίξιοι ὡς εἰἶδὸν )ερσησθμτες,ᾧ ποΐραχες- 
λδυάμϑροι οἰ οὖν ἑαύζ!ς ὡς (Ὁ) λεογῆνοι σφίσι 
χαὶ οἱ ἀλλοι ἕλληνες ξύμμαροι ἐ ἐς τιφείαν 

Ῥαθατὶ ἰπ υἱῖς ἀρρυοῦη ρεγπια!- Ὁ ἐαΐβχονται, ὀκ,δρα μόντες ἄφνω ὧν ὃ πό- 
τοβτττοί ἀδυογτ», δὲ ὩΔ1168 » χυς 
Μεῖαπαπι τεμμεζδης » ΤΟΧ ἰῃ 
ἤπαπὶ ηυζηις νηρεπὶ Γεηγοα- 
τας. διδάιη ας Γοοητίηὶ ἃς (0- 
Οἱ σαι Ατπεηϊςεηῆδας Μεῆληδη,, 

ζῶ διεχρίγησὸμ «λεογηῖνοι δὲ θὐδὺς χαὴ οἱ ξύμμια χοι 

λέως, κσδοςπίτηοισι τοῖς ἀμεοσηγίοις. ὦ πέ- 
ψαντες, αἰ πέκ τειναῦ τε τοῦ χελίρεργαὴ οἱ 

λοιποὶ χαλεπῶς ἀὐχυχωρισὸρ ἐ ἐπ οἴκου! χαὴ 
“ὃ οἱ βαρξαρϑι εἰν ταῖς ὁδοῖς ὑλιπεοῦντερ, 
«δι πλείους διέφγφαν. ᾿κ αἱ νῆες οοὖ- 
σαι! ἐς τ ἤλναν ὕξερον δ ἐπ᾿ οἴκου ἕ 'κριϑ 

ΛΖ' ἀϑίωαιων ἐ ἐς Τ᾿ μεοσήνζεν; 

ππτέΕοἕριο. 

λοὶ Ἰαντὶ τῇ, οἱ 57) ιβάκρων ὄνπς, ἃ δὲῥ 4 Καὶ γχοὶσλρῷ] δηλονότι ὑσὸ ΧΩ 
συ. ν δηηἝληϑείσῃ αἴ κὴ νηΐ «μίαν 
εὖ ἀπώλεσαν οἱ ἀϑίωυοι.  Απὸ 

κα ᾿λεγριδύῳ παρόλκῳ. ἀΐγὃ παρ᾽ 
αὐτίω πίω γί πλέοντες οὐ δεωύανται ἐ- 
ρέῆειν..  Προσβαλόντες 7Όἷς συερ-- 
κοισίοις δηλονότι. δ' ᾿Απισημωστύτων] 
ὑπαγαχωρησοώτων, ἃ ματεοωρασαήτων ταὶ 

Ἶ 
Ἂ 

γαὖς, ἵνα ἐκ πολλοῦ δᾳεήματος δωυηϑῶπ 
με μείζονος ὁρμῆς ἐμῥάλλειν Οἷς ἀϑη-- 
γαΐοις, ε Καὶ φπεοθεμξαλόντων] ἡ 
συ φρεκοιδίων ππρ9 ΩΝ αὶ ϑίωάζων δηλονό-- 
ᾷ ἐμβαλό γτων. ζ Τερέρεις ποιησαιν-: 
τις] ὀντὸς δηλογότι ἡ τει χῶν δ ποκλέσοω- 
τες. ἡ Τρὸς τίω πόλιν , ἐσίξαλον 
τίῳ γάξον. Ὁ Ὑφὴν ΝΜ ἄκρων πολὰ 

δρεινών, ωἱ ς ἐκεῖ οἰκοωύτων αὐδῶ! , Βοη 
φοῦγϊες, 59} ζοιὶ μμεοσηνίοις ἸΟῖς μμιαοσῃνο 
δηλονότι βουϑοιῶτες καί ΔΨ μαοσηνίων. 
κ Καὶ αἱ νῆες φοὔσαι } “δ συ ραικοισίωνς 
λ Ἐπ᾿ οἴων ἕκα αι διεκρίθησαν 1 ἐπέξ 

πλόυσαν ἐπ᾿ οἴκον δέ, Κρ ϑ στ 

»" 

δλὶὶ, 

ἂϊ ; 
μι 
τῶν 

εἰσξα 2 
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Κ θράσυς “ὡς χεκακώλδμην, ὁ ἐφρώτευον: ἊΝ ὁ «σεροξεἰλ. ἃ 

εκ λοντες, οἱ »ϑιὶ αἰϑέευ οι χτὶ (ὃ λιυδμα " Ἐ 

2 ἐπείρων γωρσὶν "ἐπειρων ζρ ὁ δὲ πιζέ, «ὐλετίω Ἰώ 

λιν. ἐπεκδρομάο ποινσαι ϑροι οἱ μεοσῃ- 

Ἡοἱ , 3 ὃ λοκρὰν ἕνες αἴ πὸ Δυμοτέλοις, ὁ οἱ 

μα ὃ παρος᾿ ̓ἐϊκατελείφγησου φερυρθὶ, 

ὀξωκυύμων χαξρασεσόντες, πρέποισι ὅσρα 

τεῦ μοι τὸς «Ἢ λεοντίνων Ὁ πολὺ, χαὶ ὠπε- 

χίφγαν πολλὸς. ἰδόντες δὲ (ὦ ὠϑίωαἶοι; 

χαὶ ἀἰποξαύτες στὸ ΤΡ να, ἐξοηλόεω, ;χαὶ 

᾿αιτεδίωξαν ες μιεοσννίοες πάλιν ἐς τίω Β 

“πόλιν, “ πεταρουγμμένοις ᾿Ὀχελνόμδυοι. δὴ 

ξπαῖον φησόμτες, αὐεχωρησὸμ ἐς. Ὁ ̓ - 

γον. μ᾽ δὲ τ», οἱ »ϑμὶ δ τῇ ἢ σικελίᾳ ἕλ- 

ληνές, αἴδυ ΔΨ ἰϑίωναιων, χα χὰ ἀδέςρά- 

τευον ἐπ δλλήλοις. οὖν δὲ τῇ πύλῳ ἔτι ἐπ 

πολιόρκοιεν Ὅιες οὐ τῇ γήσῳ λάκοδαιμτο 

γίοις οἱ αἰ ϑηναῖοι. ἡ) τὸ ον τῇ ἠπείρῳ φραπό- 

πεδὸν “ἦμ πελοποννησίων χὰ χε» ἔμδυνν. 

Ὄχίπονος σ᾽, ζω ὁ ς εἰϑίωα)οις ἡ φυλακὴ, 

σἴσου τε. ὭὌπρολα ὃ ὕδατος. οὐγὸ ἐκρίθη ς 

ἴδ τί μὴ μία. οὕ αὐτῇ τῇ ἢ ἀκροπολᾷ πῆς πύ- 

λου, ὦ αὕτη οὐ μεγαίλη: "Φλὰ οαἰσκῴ- 

κϑροι τὸν καχληκα οἱ σιλάσοι 6 κΧὶ τὴ ϑαυ-. 

λοίοση, ἔπινον οἷον εἰχϑς ὕδωρ. 'φενογωρίά πε 

ὦ ὀλίγω φραγοπεδεομδμοις ἐγίγνετο" χαὶ. 

“δνεοὴ Ούκ ΣΎΝ ὅρμον, αἱ μδμ σῖτον ὧν. 

εγῇ" ἡἠρφεῶπο κι, δ μέροἐ, ̓ αἰδὲ, μμετέως: 

69Ι ὥρμοιω. ἀϑυμίαν τε πλείφην ὁ χεῦν. 

νος ράχε, “αὐ λόγον ̓ θπγιγνόμδμος, 
οἱ ᾧοντο ̓ ήμερω) ὁ ὀλίγων κ πολιορκησν, Ὁ 

ΦᾺ γήσῳ τε ἐρήμη καὶ ὕδατι ὀλμυρῷ. 

χεωρϑμοις. αἥτιον δὲ ὐ ὦ λακεδοι μόνοι, 
ζοφήρ Ἀρ ἐς πίω γῆσον ἐσαιγάνὁ ΠΩΣ με 

ζ (δουλόνϑμον ἀληλεσμένον , ὦ οἶνον , χαὴ 

τυρὸν. χρὴ εἰτί ὦλλο βρώμα, οἷον αἷ ἐς πο- 

λιορχίαν ξυμφέρον" ἴαξωντες Ξὐργυρία 

πολλοῦ, καὶ Χ) Ἢ εἱλώτων τω ἐ ἐσαιγαιγϑόντὶ ἐ- 

λδυϑερίαν αἰ ιοψούμϑροι. καὶ ἡ ἐσήοον ϑιήοι 

5 δ ́ η 5 τι, : 
γε ςδαιυιαίατδ,ορριβμδίυπη. ΟἿ: 4 Μεχδιδιη νά 
τόγἀιμτ: ΑἸ Πομιοη ες αμιάδὰρος- δμαον ν τον ἢ 
τὰ οἰπὶ οἰ νροάίτατυδν εχὸ ἃ τοῦτ τς δ 
χα ΑΟ ὃς εχ Γοςχεμῆδυς αἰίαιος Ὁ τ 
οσαπῖ [λεπιοτοὶς ΡοΙὲ ςἰλάοπη δοσόι « ; 
Ῥιδπ δά Ρααβάϊι πο ἰξ]ρ,ἀςρέπ» ᾿ 
τίμα ογαρτίοις ἱημπάξητος ἢ Οχόγέ ἡ εὐεεοὰ ον 
Οἰεασῃ Ἐιοοιμ τ ΠΟΥ ΌΠᾺ »᾽ Ῥίαιμαας τἰποσοπὶ πιὰ, 
ἴῃ ξμραπα γοσταπασχαμϊτος οοοὶς ἔΡ Κα βυσς, 
ἀπαςιο ᾿αίροξεο ΑἸΒοπἰορίςβ ὃ-- Ἀο 
δγοβεπαμίδυς αὐχ Πα ἐογάτιταν αι... 
{ες ἸΜαπιοχτίηος ροτ(οθτὶ ἐαῃε «.. Μοῆροῖον,, 
δά νχθεπι νέαις.» Ρογταγθατί ἴῃ ἊΜ 
(ἴδητε » δος Ροῆίο ἰγορῆσο Ἀδε- 
δίασι τοποχτογιμηζ,., Ῥοίβαεῖα- 
οἱ 4 ἰῃ δ: οἰ α Παητν ᾿ατογ (6, ἥῃς β 
Αἰβεμίεπῆθιις 5» Αἰ αἰϊος "ς.]]1ο ὶ 
τεῦγα ἱπίοϊαδδήν. Αἕ δά. Ῥγ]ιΠ1» ἡνήμα 
Ῥεϊορομμομῆθιβ ἰπ -οορηρηςε ἐᾷν 
(λτίμα μπαρδεμοθι5.» ᾿λοεάαπιοηίε ; [ 
αἱ ̓ λ Ὰ0}ὰ ἐγαπεναάπος οὐ ἤάε- ἢ 
Ὀαητιγαὺ Αὐβειιοῆθαβ : ἐτάτ- : 
ας 1|5 λἀηγοάππι ἰαδοχίοία οἱ: 3 
[το άϊα » οὐτι οἰδὶ δέ, δημα: ἱπορία: ᾿ ᾿ 
(αὐ Πὰς ομΐπι εγας Ὠἰἢ ν τ ἰῃ ἵνοῦ 4. Ατες. 
τίος ΡΥ] ἔοι5» δὲ 15 ΠΟΏ ΠΊΔΡΏΙΙδ: 
(ς4 οβοῖο ρίειίηας δά πηᾶτὸ (ρα- 
0» φιλίοπιὶ ογοά!δις οἱξ Δαυδην 
Ῥοταθαιτ) τιμὴ Ἰοςὶ δηρυία » ἱπ 
απο Ροῆϊα εἴδης οαἤξγα : δὲ Ζαιπι 
δῖος Πατοπ ον. οὶ Βαδεζοητ, 
ΑΓ ΠῚ Δ] ΡΟ νίσοϑ. “ ὃ τοῦτα ἔγα- ΚΝ να εἰδᾶ 
πιοηταπι οοη με μοθδητ » αἰ ία ἴ οχ- ἐϑωλαρεια μὴν 
τοῖα Ἐχοιθαθαηζ. θα ΠΊΟ οΕδ πὶ ϑράείκεε;, κὰ 
δηϊπιὶ αηροτς ἁβηοἰοθδηταχν χυοτα “ἤηήαη, [ 
Ἰοηρίοι ἐχρεξίδιίοιις πποσὰ αῇξος 
τεβθδτ; ορίπᾶτίθιι5»εο5 4 ἐπ ἰηπ|4 
ἀείοττα εἴσης, ἢ ἄχυς δαυὰ ντε- 
ὙΟΠταΓ» ΡΑιιςὶς ἀίςθιι5 Ἐχραρηδη-, 
ἄος. Ομΐμ5 τοὶ σαπία εἴης 1.2ςε-- 
ἀχηιοηῖ» 4] οἀϊχοζᾶτ νε αυϊαυῖς 
ψε ]ου ας ἐγαπιδιίαπι τπομτᾶ νἱ-᾿ 
πΠπι;»ΓαΐοιιΠι » 8. Πααϊά αἰϊαά οἴσιι-- | 
Ιεμταπι οἴει, δίς το νει]; σολαροῦ 

; 

᾿ 

ταγοτηρότί [4 ργοιίο ταχαηζος, Βίας Ἠεϊοτίδυει 
αἱ αοαις ΠΠοστάτοπι ἰροηάξη- 
το5 ἰάσπι ἔλοϊεμεθα5. ἱμας οὐπι Αἰ, 

» 

᾿ 
3 

α΄ Ὡς κεκακφιδῥίω κακῶς παζοουσων. 

“Φιδυςυχηκῆαν. β᾽ Ταῖς ναυσὶν ἐπει-- 

ρὥντο Ἴ χάφεπω ἐπείρων. πίω μεοσήνίω 
δηλονότι, Ὑ Καὶ κατεδίωξαν ιὶ μεσ- 
σηνίοις ἤγουν, διώξαντες ἐνέξαλον. 
δ᾽ Ὑεταραγμένοις Ἴ Οἷς μεοσηνίοις. 
“ Ἐπιγϊνόμδμο!] Ἰϑρετεϑέντες. ζ Και 

ὥᾷ χώραν ἔ μιαγεν Ἰὔγριω ἡσύχαζεν. ἡ Οπ 

μὴ μία χρυ εἰ μὴ μία. δ΄ ᾿Αλλὰ δ]ᾳ- 
μώᾳϑμο! αὐτὶ τὸ δίᾳσκασηοντες. ἔρηται δὲ 
κπὸ ἃ ἄμε, ὁ ὅδι σκαφίον πλατύ, βέλεται 

δὲ εἰπεῖν ὅτι δα σέρλοντες ἢ κίχληκα ,χσὶ 

ξόϑροις ὅ5}) ἃ αἰγιαλὸν ποιοιῦτες »"ὗει- 
σχον ὕδωρ, οἷον αὖ ες ἐς αάγκον πίοι δὲ᾽ 
ἄκραν δίψαν, , Σπγοχωξία τε ἐν 4.-- 
λίρ 1 δίᾳτημαπ δηλονότι τῆς γῆς- 

ορϑμος 1 

κ ἩΗροαυῦτῃ τ μέρος 1 αἰ τὰ χ᾽, γδ0. 
χίώ. λ Αἰδὲ, ιατέωροι 7 ἤχων. τ' 
ἀγκυρῶ ᾿ 

αὐδα ποροδνιίαν συμβαΐνων. 
γ Ἡμερῶν ὀλί ϑρν] ὀντὸς δηλογέπι; 5 Ἐ’ 
γήδῳ τε ἐρήμο; Ἰὔντας δηλονότι. ὃ νυ τΤά- 

9 ξαντςἾ πὶ εἰσείγαγα απ ͵ - 
γ δὴ λον ὅτι. 

-- 
"τ΄ ΛΕ ᾿ 
Δ 

» 



ἀ 108 ἘΞῚ τ ὙΤᾺ Ὁ ΤΥ ΥΊϑι ΕΣ 
τὐπλ νοτὸ ἃ ἕταὶ δάοδηζες Ρεγίοα "Αὐτε: κοϑδακινδοουδϑογτερ καὐγμίέλιρα (εῖς 
οδροτταϊατιτ,ιγάιπαϊετεητοςὰ λήλροιοὶ να 

ΓῚ {}Χ41 πιὸ 
Ροπηοίοῦ φυαοιηαιις ροτεγαητ, ὃς ὧς ὑπαρ ᾿ τῆς πελογδλγυήθου 

2 Ἠδίοιεξ: 

"δ. ἀδλδιςς το 
τὸ μο ἐοτεὲ εἶξε. ποόξι 404; ξοπ ἀςητος δά οΔπὶ ἴῃ- ὄποθεν τύγριον, χρὴ χλυγαισηλχέοντες ἘῊΣ "-," 

γε Τελτομεέιες {ιἰατραγεξ χυκ ρεϊαρας ἰρεθατ,“ οὉ ΤΣ ἐξ ωἰσελς ὃ πέλαηθο τῆ νον οὺΣ μα ὅροις 
Ὁ ΟΠΊΠῚ [610 

Ἶ 

ΓΤ ας τώρα ωβοξοιρον οραθ πναβτρ ῦ ὑγρόν γα πρὶ 
405 εἷς ζοητι Ἶ ἴα- 

ει οἶδας ἰατεαπε σα οἰ ΔἸ τΙγοπἱῦ, ῥᾷον γὸ φυλαιχῆν ΝΜ πειρῶν ἐλὼς 
ἕ Ῥοεη ἂπιὰ- 

ξείη οδίειαδάηε πα θαδ πη ς ταζά τόδ πη οἵου οἰγοι πὶ 
σεητυία οὐγνὰ ἰάυἱᾷ Βαθοτε ατιοιῦ. ἐδς 1} παὰὶ- 
χοπῖοπι. “414 νετ- εἰα β 4 {ππ|071} ̓ πηρίηρογεηῖ (ςοι171» ὀμη , Ψουτο {Ππ|ὲ 
δεξεττὶ. 7ἀε6, οε- τῷ τΆΧΑτΟ ΡΓῸ 115 ρχοτιο αι αὐτηᾷ Ὁ 

ϑαναβει “νθθρις ὧκ, “ποντοὺ εἴθ." " ἀπῖο- 
τῦρον γ5 ἐγίγνετο αὐξεορεεεῖ. ας δὲ ἐάφέδυς ΤΣ ΩΡΣ 

δ καταπλοις καϑεφήχει. ᾿ἐπτωχελὰ οὐ ̓ ὰ Ἷ " 

᾿πλοοϊαγοημηυϑῥα ἜΝ ξαριαἐ δε οἧς 5 (εἷμα χιὶ ἐπε ἐμαί ἐγα 1, “ λά τιὰ- ΣᾺ ΐ θὐδῃ ὦ ὁπλῖται 12} 

ΣΤ ΑΣΠΙ απηϊαιὲ αἱ ἀείςεπίας ἴπ ἰη{18 οἰπτο ἀοητὶ "αϊξὲ Ὅς καϊαρσέ: γήσου ἐ ἐφύλαοσον. ὅσοι 

«ἢρι τλβρα ἀᾷ Βυϊς. Οὐΐοιπαας ταπλοπ πλασί τγὰη-ὀ Ὲ γαιλέωὐῃ χυνδεευδύοφᾶν, Ἰλίσκοο δέσε- 
" ψτφαε 4α!!ο Ροτίςα] ἔξοογιμπτίπεογσερτί. γεν Ὁ χαὶ χὰ τὸν ἍΙ νϑ α: κ Ἀυμθηναὶ ς ᾧυ- 

πυρὰ γιά; ξεττο πῆς. ΤΟ πχεαθαητ εὐ ΠΠπῸ ΡῸΓΡοΥ ἌΟΝ 
ΠΥΒῚ γπῦο." μὰ ἡδιλούμην με ἠκε μη πὴ αδίετ! «ὯΥ ὀβθολοδψ ον αἰσχοῖς ᾿ἐφέλκθντες μή 
Ὁ τηρορομυβέμᾷ Πεητος τπ νεγίθιις ἔραρδιιοῦβ Π16}}1- ἘΡΈΣΨΗΗ ιτῶ μϑμζωυ. »ὐχαὶ λίνου ἀδέρμιαὶ 
γα εόαταν, 14εό- τῇ (φῃτοπ, δίς Τιπιεριπἤζαπη, αἰδι15» χεχυμεμιένον' ὧν τοαοξ ὅτου λανθοιγόγτων, φὺ 
τ ητέμάμε φαῦ ἃ ρχϊποϊρίο ἰατυςητ,ου Οὐεβ λαχαλύξερον ἐξδρονο. λυ ἧς “ϑιποφέ ἜΝ 

διλοτ ῥάλεονε ἐπ: ῬΟΙΈΟΔ ἈΡΡΟΠΙΙ {ππτ: οππῃΐ 4; γατῖο- ἀν τὸν κδϑ: γ Φπῳ 

τοϊμηρερνα. ΣΟ Ὡρργο (ο ντΓ164; οό πη Ὁ οθΔητα» καΐτερφι ἐτεχνάντο, ὧ ἐασέμπειν γὰ 
ςΦ σιτία, οἱ δὲ, μυὴ λαγθὰ γήν στραξ: δ᾽ δὲ ταῖς Καΐαρσές εν {Π|ρν τὶ οἰθατία γα πυττογεποξίνης 

εἰροί. Ῥοκανε 
: " :Ὲ ῆ 

5 )με ΚΣ οεἰλτεπτυτ, Ατμεμί θη (ες 4αϊ 1π νΥ-: ἀἰϑίωαις σιέέυθοω διλυοινωθ πὴ τ Ή δ 

εἰ ΄, 
ΓΝ οἱ .“ ἤχ Τ  ΤΡΟ "ἧς "ὐνς ἐδ 

Ν μιὰς. ποῆντῃ Ὀς εὐαθΌν: γείοϊογαᾶς στ ἜΧοῦς μὲ ᾳ λαι ὅτ ̓χαὶ δῆτος Οἷς "ὧν τῇ μὲ ἐδ 

ταπη, ὅς ἰηλίεαεη "ἢ (ᾳο πι(ογὸ Δρί δ ἔγαπαφηταπη ἴῃ 
τ 

σῳ ὅτί ἐαυλᾷ," ἠπόξοιω, χρὴ, ἡἐδεϑοίβεσθ» μὴ Ἰηταπι, Κεύνπιο 114 τγαυρουταυ ΐπορο5 ΟΟΠΠΙ ἐ- 
βΐμμπι; ταρτ: ν ὀγεθατάγα; ἢς οἰμποάϊα ίπο- σφαῖν χα ριον "τίω φυλακὴν Ὠχελαζοὶ, ὁ Ὁ" 
: τῷ ἤγοπης ἱπτογοςάογεῖ : σε ητο5 ρώὼτες Ῥμπε ἐχιτηδείων τω κὐδὶ ἜΣ 
5 πος; περοίαγία {Π|5 οἰγοα Ῥοοροη-. πελο πόρνη ἡ καὶ μι ὐοτδνώ ύατον ἐδολδέν 
ΝΥ πείατη ροῆϊς, {ππ||, ντίιιε ἱπ ]ο το 

πε -- ἱπουΐτο,ποη; Ροῖ αἰξατό (υ!Ποίεητία ᾿ἄΦ ἄμᾳ ὦν χωείῳ ἐρήμω »τὲ οὐσῃ᾿ ἐν ΑΝ 
ΝΞ». τεδίπλϊττὶ » πσαις ΠΑτοπξ {5 ἔοτε, μ᾽ οἷοί τε ὄγτες ἱκαναὶ " αἰξισεέμπενν" τοῦ τὲ 

1η Ἰοςῖς ἱπγροτταοῇς: ὃς {105 4α] (ο- ἔφορμμον,γωφίων ἀλιμδιωνδ ὄντων, Οσἕκ ἐσό- 
᾿τοητίη ἱπίαἰα»ῇ οὐτοάϊα ἱπτογπιῖυ- χΑρο ον ἢ σφαῦ ὐόδέων φὐαὶ φυ Αξείδὴν 
τεζεταοαίιγο5 ᾿ σο] απγοβδπῖ Ὁ ἧ,ῳ οι Ω ἢ ζῶ 
ἀξ παυίδιις φυΐθιι ἐγαπιεπτῆ ἱρῆς κἰλονάνορα, ας αὐδρας,ἢ τοῖς ἡλοίοις 

᾿ φιτ Ποητοδίεγιατα τῶρείζατε αρι- Ὁ ὦ ᾧῷ σίγον ὠὐζοις ἡγέ, χἀμῶνα Τηρησυμίας 

τατος δείαμισά ἀπες οχβηΐα ἦπιο- ὀχ πλβήσεῶκ, πϑύτών τε ἐφοξοιωτο μεί- 
᾿ 1} ΕΧΙπηγαΠτος ΔΙ] ητα] ἴλη ι τ πα δ σοὶ 
: Ἀυε δα οδάϊείοιις Πβρμημε νυ οήᾷ δὲ νηύρμῆς ἡ ἀῤῥν, βα νον ὴ δὰ ἀρβῳ 

; ᾿ οαδιισεατογξ ΠΟΙ ΠΟ δά ἱρίος ἰουεῦν ἀύφις φγόμεζον Οὐκέτι σφρίσιν " ἐ- 
, ἀε ραοϊβεοκριίοπε:αῖηιε Δάεο ροτηΐ- “ικηρυχευεοϑαι χφ ἡ μετεμέλονζο, ἴω «σύν: 

᾿ τοραι εος ἔσσάεγα ποῦ δάπυῆῆς. φιὰς οὐ ,δεξαάμϑροι. Κλέων δὲ, γρους αὐτῶν 
Ομ: ῃις ἤογοπτ [ς ἱπηροάϊηπηοπιο τὸ ὁ 4{ν εἰϑὶ . 
Εμΐς ΟἸεοι ἱμτοΠροης 1105. (6 ἐξ ταὐτὸν Αἰ κούζεϊαν τῆρ χωλὺς 

6:1... ΡίσΑΥΙ » περαας νεΐαπὶ ἀϊςόγε 49 τῆς ἐνβάψονενδι τὠληϑῆ ἔφη λέν 

»»- ἐνῶ 

ἢ ἃ. 

α Ἑς πὸ οεὺς τὸ πέλαγς 1 ἐς ἃ ἀ- 
φορώντα. β Καταφέρειϑαι Ἰκαπέγε- 

γ Ἅπορον ὧρ ἐγί γῈνο “«ἶκορμεῖν} 
ἄπορον (ὦ δηλονότι τάϊς. ναυσὶ πἴξιορ- 
μιαῖν πίω νῆσον. δ' Αφειδὸς ὁ καταῖ- 
πλόις καϑεούκε! Ἰή2τν; ἀφειδοιῦτες ἐάυ- 
Ι χατέπλεογ. «εἰ Ἐπώκολον τὸ τὰ 
ἡλόῖα 1 ἐξεδίδοσαν ( φησὶ ) τῇ πέτρᾳ τὰ 

᾿ πλοία ὠνγηϑέντα χρημάτων ὑστῦ ̓ λακεδα- 
᾿μογίων. ὑπέροντ, ὡρ΄ Οἷς ναυκλήροις 
᾿ ᾿ δώσην παι ἁμαὶ ὦ ἀπόληται τὸὶ αὐτῶν 

πλοῖα. ζ Περὶ ταί μα τς ρ- 

σής λέγᾳ Οιῃὶ ϑηγπτηδείοις εἰς καϊαχργέω 
τόποις καὶ εἰς τὸ  πεϑσορμίζεοϑαι. τὸ δὲ ἐφύ: 
λάστον, αὐτὶ Τὰ τὰ, φρουροὶ ἥσαν τιγὲς ΤὮ} πο-- 
λιορκουιϑῥων, ἵνα ὠϑὺς ἐπολάζωσι ταὶ 
φαΐ, ἡ Ἐσένεον δὲ } εἰσεκολύμιξων. 
εἰσήρχοντο. 
μελιτωμδῥίων 7ὅθς βοτάνης ἡ μήκων, 
ἧς ὁ ὁ εδὺ ὁπὸς ϑαγάσιμός, ὡς λέγεται, 'σξὺ 

δὲ σῶμα, Γλυκύταζον. δεωύατω δὲ: πείνης 

απαλλάδειν μιγνυρδῥη μέλιτι: «ς Καὶ 

᾿ὴ ̓Εφέλκοντες μήχωνα μις 

- κηρυκεύεοϑει 1ωρεδβείαν πέμιπειγο 

λίγου ἀπέρμα κεκομίμέ γυ] 22 ἥψες εἰ- 
παλλάδει. ϑεραπεύει μὰῤ αὐτί φεὸς ὃν 

λίγον ζνα καιρόν. ὅϑεν καὶ Οἷς πυῤέϊῥ᾿. 
τοῖσι φερσαΐγεται αὐκὰ δι᾽ ἰασρών. τὸ δὲ 
κειομιμκένον »ἀληλεσχιένονξ κ Ἐν 
»ἠσῳ 775 σφακτηξίᾳ. Δ Τίω φυλχα- 

κὶν ὅῃμλαάξῃ 1 κωλύσῳ. μ΄ Πεειγίς 
γήσευϑει Ὁις αἴϑρας 1 αἰὴ δ αἰρασωϑὴδ. 
γα!- ζύσψν. γ᾽ Οοη ἔχοντας Ἂ» ἐδ δ} 
ἤχσιυν, ἔχονταις πολλίωὐ δειύαμαν. ξ᾿ Ἐσπα 

Ἶ 
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272. ΤΗΥΝΟΥΌΤΡΙ5 ΗΙ5Τ1 
οι δεαγίολωᾷα. “πὐδωινοιιύτων δὲ ΜΔ αὶ οὰ παπτίλγοιτ Ουὐηγαμε ᾿ἱ χαὶ 

ἀφιγμένων, εἰ μὴ σφίσι πιφεύοισι,, χαταῖ- 
σχόποις Ἰναἰ πέμψαι, ἡρέϑη χατασχϑπος 

εὐτὲς κΘεούίθοις απὸ αἰϑίώυαίων. 

χαὶ γγους ὅτι αὐαγκαεϑήσεται ἢ ζαυτὰ λέ- 
γὰν οἷς διέξαγλεν » ἢ τάγαντία, εἰπτν, ψευ- 

δὺς φανήσεοϑαι" “ερενᾷ Ὅς. ἀϑίωαιοις, 

δρῶν ἀδοιυὶ χρὴ ̓ ὠρυυηνϑβοις τὶ τοσγλέον πῇ 

γνώμη φρατεύάν, ὡς χοῦ κριτα σχϑτρὸς 

μδὸ μὴ πέριπειν, ᾿μηδὲ Δ φιμέλλάν χρῃτ 

οὲν παειένζς: εἰ δὲ δοκεῖ ἰὐξὶς ἀλνϑὴ ἢ Β 

ᾧ ἀνέλλόνϑμα, πλῷ ἐλχὶ τοις αὐδρας χρὴ 

ἐς Νικίαν (ὃ ἸΝοκηὀοίηου, φρατηοὸν ὄντα, 

“ὠπεσήμαινεν, “ ἐγϑρὸς ὧν, Ἶ χαὶ ἔχετι- 

εδω, ῥαδιον ἢ σκϑυῇ,, εἰ αὐϑρες εἶεν 

( ςρατιορὶ, πλθυσὸμζᾳς λαξῷν ποις ὦν 

τῇ νήσῳ" χαὶ αὐτὸς γ᾽ αἱ εἰ ἦρχε , ποιῆσου 

χοίΐτο, ὁ δὲ Νικίας, μ΄ τε ὐϑίωναίων τὶ ἢ 

αἰ ποοϑορυξεσομτων ἐς ὧν Κλέωνα, ὅτι οὐ 

χοὰ γιοῦ συλέφ, εἰ ῥαίδιόν γε αὐτῷ φαίνεται, 
χαὶ ἅμα ὁραΐν αὐτὸν δχετιμδώτα, ἐχελόυεν Ο 

ζώτινα, βούλεται -δυωΐαμιν λαθόντα ἡ Ὧ 

Ἰηγ σφαξ τῇ ἐχεχέρῷ. ὃ δὲ, ὃ μϑ τοῦ- 
το οἰονϑμος αὐτὸν λόγω μόνον ἐφιέναι, ἕτοι- 

5 το γὴΣ: ἶ ! 
μος ζω" γγοις δὲ τῳ ὄγτί “ὐδαδωσείον- 

τα, αἰεχώρᾷ, χαὴ Οὔκ ἔφη αὐτὸς, " δλλ᾽ 
ἐκεῖνον φρατηγεῖν" δεδιὼς ἤδν,, χαὶ Οὔκ αὐ 
οἰὀμδμὸς (ὦ αὐτὸν τολμῆσαι «ἑπσογω- 

ρῆσοι. αὖϑις δὲ ὁ Νικίας ἐχέλϑυε, καὶ ἄξι. 
ςαυ τὸ τὴς Ἐχὶ πύλω Φρχῆς ὺ χαὴ μαρτυ- 

ρας τοὺς αἰϑζίοναϊοις ἐποιεῖτο. οἱ δὲ (ἅ Ὁ ἔρτγατατα αἀπογίαις Ρ.Ϊαπα {ἰτερτὰ υἱετε νεῖ ἀεάο. Ὁ 

ὄχλος Φιλᾷ ποιῷ) ὅσῳ μᾶλλον ὁ Κλέων 

«τ: ἐφέγε (ὃ πλοιῶ, " καὶ ὀξανεχώ- 
ρᾷ τὰ εἰρηυϑμα, “ πόσῳ ἐπεχελϑύοντο τω 
Νικίᾳ, πο ρα διδόναι τίω Ὡἠρχζω, ᾧ ἐκείνῳ 

ἐπεξόων πλῴν, ὦςτε σἦκ ἔχων ὅπως 
εἰρηνϑῥων ἔτι δξαπαλλαγῇ, ὑφίξαται ζ) 
ἑπλοιωῶ χαὶ χρελθών, οὔτε φοξξαϑει ἔφη 

λακεδαιμονίοις, πλϑύσεοϑα) τε λφίων, 

ἐκ μϑὺ τῆς πόλεως οὐδέγα,, λημψίοις δὲ 

χῷ ἰμβρίους τοῖς προς, χρὴ πελταςεὶς 

΄ 

ἰπάέ λἀποηείδης Βογεαγδτυγ ντῇ ἱ- ἘΠῚ 
Ρῆς βάξ ποι Βαθογότ,ἰίαμιοβ (ρον δ εροναμας, 
οὐΐαταπα παἰττογεητῖρίς ρχο δ ίρεσα' φμἰρα μέβ, ον 
ἴτογε 8 ΑτμεμίξῆθσωἌ απ Τμεο ὁ σ᾿ 
φεῶς οἱὲ ἀεἰςέξιις, 5.4 απ πταάιιοῖ- Ὁ αι ἴδῃ 
τεῃβ ίοσε ποςεἤαγὸ νὰ αὐτολάοηι ἈΉΔΟΣ 
ἀϊςσογος αα Ἡ 1 ααϊθυι ἀειχαχογαῦν ς μος οεἰπιίηδς 
δας σοῃτγάτγία Φίσεπάο; πε ἀΑχ 4- μα τονε ύῃ 
φηοίςεγοζίτ» υαάἀόθας Ατβούοα. ᾿, Ἔ 
ἔδυ, ̓  πος σεγπεθαῖ δηϊπηαζὸς ἀά 4,. Ωυυαὶ παρα 
Ρἰαζαϊαπι ςορίατιι πὰπι οοη- δὰ δ μᾶς, μελαιδις 
{Ὀπτογαης πχϊττοη ἀπ »᾿ ΠΟ οΧ- ἄυπι εἴς ἐος φοτα 
Ρεάϊγς πλϊττί ἐροσαίατογος » πος πόγεῦν ποη παίεος 
τοπΊρι5 οπηττοη ἀο ἐχρεδιαίς: (ε4, ἐμδεβε στρα ναὶ ΗΜ 
ἢ νεζὰ νλάδογεητιν πα γοηιτία- οοοαποηοπι Ῥσῶτος 
δθαητυτ, {Πὰς εἰαήεηι ἰγε. " δἰ ρηὶ- ΟΝ, ᾿ 
βοαδατλάτοῃι ΝΝΙοίατα ἸΝΊσεύδα - Ὁ μὸν 
1ϊπ» σαὶ εγαῦ ἐπ᾽ Πλΐσιβ5» ταῆς ἀκα: . 
σςῆλ» Χριό τδης ἔαο]ς εἴς ἀρρα- ἀν 
γαῖα οἰλῆς ργοβείςεητος, Πῦ νιτ εἰ ΚΑ ἡ 4οβ, ϑετοπαῖνς 
(ξητ ἱπρογαζογοβ, σαρογς οο5 αι ἴῃ ἀντι μιαιο Ρκάιν 
ἰμίυϊα ἰογεητ: σας ϑΘυγά ες , 
{ες ἱπηρεζατογ, Αἱ ΙΝ οἰας », νἱάεῃς αν ἡ οὴν 
τισι ὃ ΑἸποπίεηίος. ποπη ἢ} {πος 72 Διβεηϊεηίεα.. 
ςεπίξητος ΟἸεοηὶ» ιδά πὲ ἤσης ΟΝ 
αυϊάς» ἢ ἔλοΙ]ς ΠῚ νι! ἀογοτυγ»ηα- (ΟἸξοποπιὶ τυ" 
αἱραγοῦτασα Π]Πυππὶ ᾿ρῇ ἐχργοῦσγαη- ΣΝ 
στη» ἰαητ, ἐαπὶ ντ ἢ {ππηρτὶς οο: ὦ ϑαπιρεῖς φαίς 
Ριῖ5 Παμᾶς νεἸ]ςς, οἥῆ οἷο ἱρίμις ἔμη- εν μιψέ τες. ἢ 
σεζοῖαγ, Ἐς νεγὸ , ἃ ρΧΙηοἱρίο γα3 ΠΠς ὥρρεζοτεῖθευς 
τι. γερο ἀιππιαχαῖ εἰ! {πὲ ἴι- ΠΣ τέ ΑκῸΣ 
τὰ ος ἄεγς, ΝΟ] συρίοητεηπα ἁἀρηοαίτ, δ᾽ ριίαιὸ υἱάσπι 
τεγρι που θαταγ» ἰη α!ο5 ΠΟΙ [6 τᾶτας νεγθοὸ τοσοῦ 
{4 {ΠΠππ᾿ εἵϊε ἱπγρεζατογεπ. νἱάε-: οὐδ» πον γομοῆαν, 

! 

νυ 

᾿ ᾿ , Θεί, ριον δὰ ρηληασο, 
Ἰίσες νογοθάτοῦ ἰατη» στη ΠΟ ΟΧὶ εὐπὶ {ΠΠ| ξοάοτονος 
{ππιαῖϊες ΠΡῚ {Πππὶ ςεάεγο αἰητι- εν πεαφηετε ὅσες, 

δ τὰ ἃ Ξε αταῖ 

τασα. Ευγίι ΝΝΙοἰας» ἰάσεται ἱπθόη5», τοροἘ τΆτ8 ον γι: δῖ νδὶ σορῃσυ. 

Δ τ, Αἰμοπίεηζες τείξατως, ΠΗ ἤμο τῖ9. τορετί ἡΠυᾷ 
Ἶ ως , τ τγαάεηάί τογρίαςς 

τηασὶς ΟἸεοι {ὰ τε πρίεθ δῖ πδυ-- (τὶ εαρίτ, δὲ ΠΠά,ς 
φατιοπεπγ ας τεγρ που ρατΓ», 60 πη ξ, ἀἰρηίτατε,, 
πτλρι5 ( 4υΑ] Πα νυϊρυς ἔλσογε βλι- ἀγεμτα ἧς ἀϊαῖμς 
ἀευίϊυθεῖς ΝΙοία νττγδάογες ΠΑ ρῚ- εἰπιοσε ἴαπν ρεστῦς 
{ἴγδιμιπι. δὲ ἀςοἤλτηατοῖ ΟἸςοπηὶ νε τυἱζωε, συ ποι, Ἷ 
᾿ ΠΝ , ’ »75:. ᾿ 
ἵγοῖ, ΠΠς νὴ ὨΪ81]1 Βααΐς χο ἃ ἀϊ- ξ΄ Ἱπηρετατοτίο 
Δὶς {μἰς (6 ἐχιππούοῖ » τσ π5 {πἴτο- πιαπετεαρυάᾷ Ργ-. 

Ρἰτ: ρχγοςοάδέηπίηιϊς ἴῃ πγχεάιεπη»η- τλπΥ σά, εν (αι: 
ααΐτ η {ς τἰπχεῖς ᾿λοοάαπηοηΐος» 
πδα!ρατυγάπη ας, Δ} }1ο΄ ὁ οἰαίθις 
{ππχρτο,ς ἃ 1 Ἔπχη 5 ατάας ἔπι θτῖς 
ἁΥῃ τ 41 δάογδης » ὃς. Ῥοϊτατ5 

α Απεσήκαινεν Ἶ ὑποσκωηῆων ἐδήλου. 
ς Ἑχϑρὸς ὧν ῷ Νικίᾳ δηλονότι. γ Καὶ 
2 πιρδ έ[κα λων. ὅγη μαμιφόωδμος.ν4-- 
δἔίζων. δ' Ὑπυϑορυξησεύτων με, 30. 

εύζον ἐἰσέντων, ε Τὲ δ) σαὶ ζῇ ὅηι- 

ἰδεῖ ἐοι Ὡϑ ο ἐν οὐ δραι πιεῖ. ἢ, 
μέρος τὶ ἐφ᾽ ἑαυ δ) Ε). τὸ δὲ ζῇ, παρέλ-: 
κα ἀῆικῶς ἢ, ὡς Αντύλνος, 5η} σφίσι Τῖς 
φρατηγοῖς δηλονότι. ζ ΤΙαραδωσείογ-- 
(ῳ} ἐφιέμϑμον ᾿ξ δώσην τῷ Νικίας 

ΙΑ ἡ Αγεχώρειαὐηὶ τῷ αὐεδύεπι,. 
ἐκεῖνον φρατηγοῖν 1 ἀλλ᾽ ἐκεῖνόν 
τηγεῖν. «Καὶ ἐδ ίςετο Ἴ παρε 

ὦ οὐδ ᾿ 

κ Καὶ δξανεχώρει]αὐηὶ ὅὰγανεδύετε πο ἣν 1 

ἀελ ὑσέχε, ἀπίρνμιν. ΣΎ 
ΨΚ: 



ὟΝ ἢ Δ ἀπ ὙΔ ἊΝ 

11 8Ἑ ΚΟ ΝΑ ἈΊ ΝΙΣ: 
4ιῖ εχ ΑΕμο αυχί!ο νεπεγᾶτ, δ α- Α οἱ ἦσὸμ ἔκ, τε ὠγνου βεξον,ϑηκότες, χα] ἐνλο-- 

ΤῊΝ {|4ς (ἀρίτταγιῖ5 φυφάτγιηρτί5, Ε]ο8, 
4 ΣΑρὴὰ θλάρραν 8 (ΡοΓ οος ααί 4 Ῥγ πη εἴΐξητ μὰ 
φεὺς Ὧϊς ἐν πύλῳ ᾿Λυρῃτᾷ (ξναἰτϊητγα χ χ ἀϊος αυτΊ δος 
φραπώτωης. ἀἐχηχοηῖος νίπος λἀδιέξαγά, ὃ αὰς 
ὁ Ι1δὲὶ ἐος οςεἰζι- ἡ ἀξα συ ι γος 
τατι για προς ἴδ᾽ ταοττεπι ορρετίταγᾷ, (Οὐ (εγ- 

φνάριην ἐεφε πχορὶς ἰεπἴτας5 Αἰ οποηῇρθας οτῇ τὶ 
ἀποϑὰν εἶν ρτο ὄπο (1 ῃ πχομἴλπλει ἱασαη 4ἄΔ οχειτίτ 
χἴανᾶν,ααι ὑποιες ργυάοπείθις,αἰτεγαπι ἀαογά θοπῸ 
ΠΡ τῷ ἔοτς οι ἀοχάτθας » δαὶ ίς ἰδ ε- 

: γαῖα ηι {γὶ “πηρογταηίζατε ΟἸΘΟΠ18» 
ς« Αἰεοηε. 

ι (φαοά πηαρὶς ἐρογαδητ) διιτ; ἢ ορὶ- 
πίοης Κ]]Πογοητατ, [λοςἀα πο ηΪο5 
ἴῃ ἰρίογᾷά τηδηὰβ ν οπταγοβ. Ροχίο- 
διῖς οπληί θ᾽ ἴῃ οὐ ςίοης το, ΟἸοό, 
ἀείερατα ΠὈῚ ρογ βταρία Ρυ]ο ρύὸ 

ὁ Αἰοᾶο. εἰποίαννηο δι ἀεο]ςῶο Πετηοίζης 
Ὡς ΕΧ [15 ἐπηροζατουῦ αι! δά Ργ]ά 
εγᾶτ, εἰ τἸρῖο ργοβοϊοἰταγ, “1 ε]ε- 
δίταυτξ Πεπηοπεης φ δυάϊγεϊ δὲ 
1ρίἃ ἴῃ δπίπηο παθεῖς ἴῃ Ἰη(ι] ἀεἴ 

: οξάεγς. Ετεμῖπὶ τ τος Ιοςσοτῶ ἀ{- 
βοαΐταῖς τηα]ὲ ἀσσορτὶ; το ίςΠῚ ρο- 
τί αυλπι ορἤάεητε5, δά ρει ο τα - 
ἀΐ διιϊπιατὶ ογδητ, Ετμυς λάάεθας 
δηϊπηῦ ἰηία]Α ἰᾷ ογοπηλῖα. ΠΔπὶ αυ 
ΡῬεΐας οἴσει ρίοίδα; (ἡ]ποία ὃς ̓ πϊαν 
Ῥτορτεογ ρεγρεταᾷ ἀε(οἰλτο 6 ΠῚ; τὸ 
ἐοχγυγίάαδας Τεπιοβοηςο, 14παε 

ΠΕ τηδρὶς εἴς ρτο Πο[ίδιις αὐ ιτγαθα- 
κ Πα οηΐπι εττο ταῦ Πδὶ οὔ πηλρῃίς σορί 5 ςρτεῖϊο 
“τες ἐρίοσιιπι δὲ ἂρ ἴῃ τογγᾷ 11 οΧ δ ἀϊτὶς ἰο εἰς δάουτί 
| Βοος τὸ κε. ποςεῖς Ροΐϊεπι: ἢ Ιρίς νεγὸ ποι ἱτέ 
πᾶς ἴα ἀρετῖο ἐο ΠΠ]ΠΟΓΆΠῚ δι ΕΥΓΟΥοΒ δας σορίδς {δ- 
᾿ τεῖᾶς Ἰρίοτῇ ἐχεῖ-- το γ΄ {Ὑ] 4 πὶ ἀρηοίςοῦς » Ζαππὶ {ἱ 

ξεν ἐσαίρίευος τι ἐΧΟΓΟΙτα5 Ρεσσᾶτα πη] ἱπ ἀρεῖς 
ἴαγος., Κρεαηίην το αἴσῃ : δάσο νὲ φυδοιησας Πο- 
᾿κέον οἱμιδοτήμαι- (Ἐς γΕἸ]οἴ » ΟΧ ἱπηρζοιμο ἱπυροζατη 
τα. “ἀ εἰ» εὐγονε» ἦλγς Ῥοῖϊοῖ, ρες8 Ζαείη (Όγοῖ δί- 

᾿ εἰ ρεεεα!494.:4 16 Βήῤτὶ { ἄϊ - 
γποτίαίε ἦε 4ἱ4 ὈἸΓΓΠῚ ΤηΔΠπ5 σοπίογοῃ ἀϊ. Ομ δά 
᾿ποβγα ἐπέρα ἀεο- ἢ Ἠο ἴση ἰη ΙοοΠ. δὐδοσίδιις ἀξ- 
" εὐνήν ̓ (ταὶ 4ὲ [πὰ σοτΉρΟΠ]οΓευ Πα ΠΊοΓΟ Ἰηξεγίο- 
ἤξερα πο ίμεε- τῈ 5» (εά Ἰοςἱ ἐχροῖῖοβ» {Προχίογες 
Ἅμπ|. διιπὶ 44} τπ- γι] τ ἀϊης ἱποχρογία ππάϊσαθατ, 
ἀσεμοηίαν αὔξων" ες πη ἡοάμις οΧοΓοίταπι πε. »Π11ΠῚ 
Ζ. ϑυυπι ργαῖε- τ θΪτα5 οἶος, Ἰσποζαταγασῃ Ποιδὶ 
 υοκοῖμι Ιαογαδητίθις ορουτόγες πηαταὸ ἔογ 
{εῖο ρτοβίραιαπι ΓΕ ΔΙΧΙ]Α., 4αϊα ΠΌΠ]5 ἔοτγεῖ ἴῃ (1- 

. ἀτί, αυυπι ρτοίρί- πῃ ργοίροδεας. Ἐτ οὰπι Ῥεῖ {6 πιο- 
ταν τρις ἐμὲ ποραπτῆσςο ΠοπηοΠοῃ οπι, ταπα 
Αἰτενδ κῖτς δὲ. νοτὸ Ροίχιαπι δριιᾷ ΔΕΚΟΙ τὶ 
δεγεπε ρρετίας.᾿ 

Ὑ τ 

ἐρᾷ τς εἰν 

4 ΑἸϊερὶτ, 

)εν γοξότας τετρακοσίοις (τα δὲ ἔχων, ἔ- 

Φη ωρὸς ζι ὦ πύλῳ φρατίωτας, εὐ τὸς ἡ- 

μερῶν εἴκοσιν ἢ ̓αἴξᾷν λαικεδαιμονίοις ζεῖ» 
᾿ς ἢ ἀντ ἐἰποκΊενῷν. ζοῖς Ὁ ἀθηνρίοις εἰγέ- 
πεσε ϑῳ ἀς γέλως, τῇ χουφολογίᾳ αὐ- 

τῇ, ἀσμένοις δ) ὀμκθς ἐγίγνετοζοῖς σω ῷροσι 

Ῥω ϑο πων; λογιζουϑροις δὺ οἷν ἀγα-- 

ϑοῖν τῷ ἑτέρου πεύξεοῖ,," Κλέωνος ἀπαλ-- 

λϑιγήσεοϑαι ( ὃ μᾶλλον ἠλπιζον) ἥσφα- 

Β᾽ λάσι γνώμης, λακεδοι μονίους σφίσι χφρω- 

σεαϑα!. 9 παγτα Δἰαποδαξαάμϑμος - 

τῇ ὀκκλυσία, χαὶ ψηφισανϑμἕων ἀἰϑίωυαων 

εὐτῳ () πλοιωῶ, μ᾽ τε ἐν πύλῳ φραπη- 

ὧν ἕνα πσδοσελόνϑμος Διηριοαϑενζωυ, τίοὼ 
αὐαγωγάὼ δὲ τοίχοις ἐποιφτο. τὸν δὲ Δη- 

μοαϑενζωυ «αϑοσέλαξε, πτελυθανόνϑμος τίο 

Ῥἰπύδασιν αὐτὸν ἐς τω γῆσον Ὁ} φινοφοϑαι. 
“ὧδ φραϊιοῖται, καικοπαϑοιῶτες τῷ χω- 
Εἰου τῇ Ὄστοοία,, χαὶ μεῖλλον πολιορκούμε- 

Ο νοι ἢ πολιορχϑεῦτες,, ὡρμιζωυΐζο" ὯΝ ῳχεν- 

δυω ϑόσαι. Ἢ χαὶ αὐτω ἔτι ῥωμζω χαὶ ἡ νῆ- 

σος ἐμιωρησϑεῖσοι " πὔρφχε. πσοότερον υϑὲ 
“ὃ οὐσης αὐτῆς ὑλωδὸις ξχττοπολὺ, χη ἐ- 

τειξοῦς, Δ] οἱ τίω ἀεὶ ἐρμαίαν,ἐφοίξ το, καὶ 

“δὸς “μ᾽ πολεμίων πὅτο ἐνόμιζε μῶλ-: 
λον ἐῃ πολλῷ »ὃ α) φραποπέδῳ ὀἰσοξα)-- 

. ὦ δ ἀφανοιῖ χωθίου καφοσξαλλονζαχ' αὐ- 

τοις βλοπηφν. "σφίσι μϑρ ΝΣ ( ἐκεί- 

γων ομδοτίας, κ κοϑασκθυζω, ὑ ποὸ τῆς ὑ- 
Ὁ λης,Οὔκ αὐ ὁμοίως δῆλᾳ ἐ{)" "ηῷ δὲ αὐδὦἶἝ 

φρατοπέδου καζα φαγῇ αὐ ἘΠῚ παγταζᾳ ἀλ 

εἷδτήριατα ," ὥςτε. πσοϑασὶπῆάν αὐ ἀὐδους 

ἀπσδεσδοχήτως ἡ, βουλοινζο,' ἐπ᾽ ἐχείνοις. 

ὃ ἐῃ αὐ τίω Ὀχεχείρσιν. εἰ οσγ᾽ αὖ ἐς δα 
σύ χωξίον βιαίΐξοιτο" ὁμόσε ἰέναι  τουὶ ἐ- 
λοίοσους, ἐμιστείρεις ἢ Ὁ χώρας, κρείῆοις εὐε-- 

μιζε δ πλεόνων ἀπείρων' λαγϑαγᾷν τὲ αἰ 
ὦ ἑαυ φρατόπεδὸν πολὺν «ἰαφΦοφρό-. 

μϑρον, “ οὖκ ὄσος τὴς πσφοσόψεως ἢ χοῦ 
δλλήλοις ἐχτξουϑεῖν πὸ ὃ τῷ αἰτωλικοΐ 

᾽ τ 

ἣν πιῆ δηστν ας, Γ 

« Ω 
Οὐδ γατιὥτα 17: αἰϑίιυναίων. ς Δια: [ ϑίωαίοις. ζ Ἐκείνων αμδρτίας 1 ἐΞ [ αὐτοιὶ Οιξ λάκωνας ἐπ᾿ ἐκείνοις Οἷς λα 3 
χινδαωυ δῆσαι 1 αὐδάξολόν ὅ, δανοραίξα-- ἡ κείνων ἴδ᾽ χακιδαιμονίων. η Το δὲ ἡ κεδαμμονίοις. κ Ομμόσι ἰέναι Ἰαύτὶ τῇ, 
«Ὅει... Ὑ Καὶ ἄυτῳ ἔτι 1 ὠντω τῷ Δη-- | αὐ δ! ραππέδου 7 αὐδὰν δὰ ἀϑίωαίων. ἐς χἱρας,καὶ πλησίον, ἥτο! συφα σίου μεί- 

μοιϑένει πσεφϑυμίαν ἐνεποίησεν, ἢ ἐπ!έρω-- 1  Θς τε ρορασίηπειν αἱ αὐτος Οἷς ἀ-- 7 χης, λ Τών πλεόνων ἀπείρων 1 “δ ἀ- 
τ , Αὐτοιὶ βάλλειν 1 Οιῤ λίάκωνας. 1 ϑίωυαζοις δηλονότι πσοϑασίσῆειν οι λακε- ϑέωαίων. μ' Οὐκ οὔσης τὴς ὠρ’σό-: 
Ὑλογόπι, ε Σφίσι δ ργὸ )σφίσιζς ἀ- ᾿ δαιμονίοις, 42 Ἐπ᾿ ἐκίνοις γὸ Τῇ αὐ ἡ ψιως τῆς ϑεώοίας, 

΄ 

2. 

122 

2 παρέρᾳ 

2 βα. λλεή. 
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274 ΤΗΝ Χ ΒΥ ΟῚ 3. Ξ 
παϑϑοι" ( με τών Αω μέρρεδι ἐλῥεπ) Ἁ πιαϊὲ ριιρηαιοίαῖ: ΟυΠι15 οἱ οἰχά. 

τηαχίηηα ραΐβ Ἐχυ τς {γ]04. Ουμπὶ 
δατοπη ΓΝ τος απ ρα α ̓ αᾺυ]ὰ δο- 
σογοηταῦ » ἄπην δά. ἐχεγεμηᾶ {]- 
τὰ ΡΥορΙ πη πδῆτ » ΡΕΓ ΡΓΙΠτὰ σ05- ἐξ 
απς ἐχοιθίατιπη Ἰο σᾶ; ργα πη 41) ρᾶ- ι 
ταθαϊ ργατία » ἥυϊάαπη ραρ]α- ᾿ 
τίμα {γ] πὶ ἱποοπ ἀϊτ Τ᾿ αἰτιῖδ : δὲ 

οὐχ ἥχιςα αὐτὸν ζωῦτα ἐσγᾳ. "Μ δὲ νέμω ΓΝ 

“πων αὐαΐχοιαϑέντων ΟΣ, σενοχώείαν 

τῆςνήσου ως ἐ ἐοάτοῖς «ξοσίοονζος ΦΡΩ, 

ποι φοῖ, ο  ο' πσενφυλαικῆς, ᾧ ἐ ἐμιαρήσαν»- 

“ἰς ἴνγος καζαᾷ μικρὸν τῆς ὕλης ἄκοντος. ταὶ 

Ὑπὸ Ἰότου πγϑύματος ἔθει υομϑμε,τὸ πολῦ, τηοχ ὀχοστο γοητο » 4αθιπν πτα]- 
αὐτῆς ἐλαϑο καταχαυϑεν. οὕτω δὺ ἤτοις πε ταπὶ οΧ ἐλ ογοπἸαγοταγ , τα πη ἢ ἰά 

οιδὼν πλείοις Ἐοίξεπι Πορᾶτ. [τὰ πο ῇμε-"  ΑΑΚΌΙΝ 
ἀϑυδδθημο θῶ μιάνιν μὲ ἢ ΠῈΣ ἀροῖτίης ἱπτιοῃβ ΡΙυγοΣ οἵα 

“" 
ΠΝ 

᾿ 
Ἧ 

᾿ 
ΗΝ ᾿ 

Ὁ 

' 
΄ 

ΣΝ.» «ζν, 

ἀξ, οἰ ποονοῶν αὐδὶ ῬΠΝΝ ἐλδίοσοσι Ὅν οἷς. Τιλςεάαπιοπίοβ ιὰπι αυΐ δι 16: , 
τον ἀδ ὁ ἐασέμιπειν, τότε ὡς ἐπ ̓ αἰξιό εἕωι Β γαῖ {ιρίσατις παἰττὶ [τυπγεπτῦπ|». 

(ἄν ἐἀἰϑίωναιοις μῶλον «σουδὲνγ ποιζοϑαι, δι πγαίτι5. ΟρΟΓαΡΓΟΤ πὰ Αἰ λοι 

πίω τε νῆσον δἰ απεβατωτείραν» οὖσὸρ, τἰωὸ ΤΡ ΒΠΡΝ ῇ πηνίκα ̓ γᾷ ἜΗΝ 
υἷλτν αοαις ἔμ ο Ἰογ θην δὰ ἀξία ἊΝ 

ἔζη χείρισιν πϑρεσκθυάζετ, σράτιαντε με- -φοπδομάιιπι» ἀροϊηροθαῦίς δά ἴῃς ᾿ 
(ἀαπεμπων Ἢ ἐϊγυς ξυμμύχων, καὶ χ) ᾳ παδεηάσπι; εποςατὶβ ὃ ν]οήο 10: Ἵ 

ὀιλα, ἑτοιμια 'ἕων. Κλέων δὲ ἐ ἐκείνῳ τεῶρο- εἰλ!θεις ἐν το ̓λὸ ςαϊοα μη τε 
Αἀ παπς ΟἸεοη » ῥγαπηηἶο 

πέμψας ἀγίελον ὡς ἡξων, ἢ ὄχον φραϑιαὶ νδηκόρον 
ἄς [πὸ ἄπεπτα. παητῖο » οαππὰ 115 
{5 λρίταιιοτατ. σορίῖβ νεπίς δά ᾷ 

ΟΡ υΪαῖι: " εοηρτοίίσας ατηρο!αή- 4 ἀμώδι ἴα 
τς οῃτηία δὰ Βο[ίαπι οαίἔτα αμια ἴμαϊοι φοπιιομίίες 

( οἴαμτίη σοπίίηεητϊε,, ὀλάιοξάτο- Πα 
τοῖα ταϊττππτ » ργοποσδτασῃ. Ηἶος 
δῇ ἰαίεγο νο]πς ἤης Ρογίοιο ἐος 
4υΐ ἰπ ἱπία]α οἴεης᾽ ὃς ἀὐπηα δι {6 -- 
Ἰρίος ἀφάοτε, αὔογιδηάος τοίοσα- 

; ζῷ, ἡτήσουτὸ »ἰφικγάτω, ἐς πύλον" ᾿χαὶ ἅμα 

δλοόμδοι,πέμποισι «ρεῦτιν "ἐς τὸ οὖν πῇ ἡ- 

πείρῳ φραηόπεδοι κήρυκφ, περϑιλοῦύμε- 

γοι εἰ βούλοιντο αὐόυ κινδυύου ποις τ πἶνη- 

“ σῳ αἴδρας σφίσι ζῳ τε ὅπλα χα σφαξ 

εἰὐθις χελδὺήν οὐδ ἢ ἐφ᾽ ᾧ φυ- 

λαχῇ. πῆ. ἐμεπέλα, τὴρήσονται 5, ἕως αὐ ὦ 
ΠῚ εὐϊοάία , ἀοπος αἰϊχυϊά ἀξ ......0 

"αὶ “πᾺ “δέ: » 60 τα δε ΡΠ ἢ 

τὰ ἐθλος ξιμξεῖῇ, ν᾽ σϑεζῶν {πηχηλὰ τού ἔα οι τγδμίαφίαπι,, ἢ αξ ἈΠΝΜΗ, 
μϑμω μίαν μδι ἡ θοῦ ἀὐοχα μη υΝΝ 

57" αὖ αλδὲ, τ εμα ἡμέραν ἐπέραν, Τῇ. τ μα  ϑρανθἰεϊοῦιθὶ γησυθισσε μεϑε εἰ ΡΣ ΜΗΩ͂Σ 
ὁ. βύαγ νος νη ἤσι ον 

οῇ ὑφεραα αἰηγαγϑντο μϑιὺ,νυκ]ὸς ἐπ᾿ ὀλί- 

γᾶς γαῖς τοῖς ἁπλίπες, πόρτας Ἐχιζι(α-- 

ταν, τε: ὁ δὲ ὅ ως ὀλίγον ἀπέραμοι τὴς 

νήσου ἑκατέρα ὃςν ἔκ. τε Φ πελο)ρες ᾷ Ὡρὸ 

διλιμδνοῦ, ὀκζαχόσιοι μάλιςα ὄγτες ὀπίλις. 

“αι " καὶ ἐχω ἐπὰν δρόμῳ, “Ὠπι πὸ ωρωΐτον 

᾿μαδλ ἀϊςηι {προγίςογαπε: ῬοΙῖγ- ς΄ 
ἀϊς αὐτηατὶς ουληΐδι5 ἴῃ δον ΠΣ τϑπῃὶ 
ας πᾶῦοβ ππηροῆες » ποδιι ἀπε- 
ἅπηξ : ὃς φασπηι {}5 αὐγογα ἴῃ ἰπ-- 
(πἴλτὶ ἀοἰςοιἀ ἴσης, ντήηαιις δὲ ΠΟ. 
ἃ ροϊαρὸ δὲ ἃ ρουτα οδείπβοπει τ Ὁ ὦ 
πὸ αὐπΊατὶ οὐσία ταυάπητ αι! .. 
(ας. ρεπλσπι Βοίξίαπν ἐπ΄ ἐπ᾿ 

[9 

φιλοκίβευμα τὴφνήσου. ̓ ώδε δ)» διετετεί- μια δία διδιτιδιτανιο ανδραθρν ν ν ὙΉν ΑΝ 

λρξ- ἐῶ ὥωοτῃ μϑὺ πῇ Ὡρώτη Φυλακῇ. ογληῖ. ἜΧΟΙ άΡδης -αὐξοπν ἸΠ “ἔα: 0. σκὸ ὐν 

ὡς τελάχοντα ἡσὸμ ὁπλῖται, "μέσον δὲ καὶ. Ῥαίπτὰ ἐϊατίοπε τε ρίπτα εἰζείτοῦ αὐτὶ μὲ ν προς. 

ὅμια λώτᾳτόν τε χα) εξ τὶ ὑδωρι οἱ ἱ πλῴοοι τηλτί. ἸΝΑπι παρά ία ὃς φἰαυληηησα Ὁ μας; , ῬΗ͂ΜΑ 
ἐν αἱ Ἑ ΝΩ͂Ν, ἐτῶν "ἢ ημααας ὃς Δα]μΪ οἰτουπηϊοδιαν ἴσοι Ἀν ταμΝ μ 

αὐ ταὶ ταν μι νοι ἰχέ" μέρος; Ἀεθατ᾿ Ρίούδαιις ρατς “οὔτι Ἐρίτν. ΟΠ ω τον 
δία οὐ! ἡπολὺ ἀδού ἔσχατον ἐφυλαόσε. Τρ 

« Ονδ( δ ὑχίῳ μέρος Ἰήϑ πάλοις δῆλο- Τ 
γύτι., δ. τῷ δὲ ὁρᾳπωδι δῷ αϑηναίων. 
ἌΣ δῷ γ. Τοιξ τε λακεδαιμιονίοις, 

μᾶλλον ἘΣ Ο ὁ Δημδοϑέγης δηλαδή." 
δ᾽ Τὸν ὅπ. αὐτῷ] τὸ αὐτὰ ,(πικὸν ὅ71ρ-- 
ἔνμα. καὶ Ομήρος, αὐτῷ ἐρυκακέοιν. Ῥ 

ἀλ ἀκιςς ̓ Π αἰίοτ: Αἰ οχιγπαπτ 

τοῖς γρὼ φιλανῃρῥώπῳ. ἡ κ ᾿"πίοὶ ἢ κί ΡΣ κὰν 
σλέδνος: ξυμξαϑὴ Ἰ ἡλρίω αἰεὶ σον δῶν δημ φέρει δ ύπ σειὰ ται σα 

σύμξασις γἤδνται ὠς αὐ {ἔ ἔλέγε,νὶ ὁ αὶ δ ΜΠ ΤῊΝ ἘΣ σον. 
"ὀβῶν δ μὐτωνδὼς τέλφαι απογ δαὶ γέ- Ὶ ἐν μϑὺ, ἐν τῳ ἄκρῳ τῆς νήσου οὔ τὸ δὶ 
γώνγται, κα“ παντὸς “ὦ πολέμου αἰχαλλαγή..} λάλοξ " ἕτερον δὲ, ὧν τῳ ἄκρῳ τῷ πυρὸς πὲν 
λ. “Καὶ ἐχώροωυ δρόμῳ: ἤγριω ἔσρεχον:  ληρδύα "ἕτερον δὲ, ὁ τρῦ ,ἀἰσῳ τῆς ήσου» 

Ξ ὕΚλέων ὶ ἐκείνῳ Δυμιδεϑέγει. ζ Καὶ 
ἄμα ἱενόμδμοιΉΓαν, συγελϑόνγες ὁκλέων 

καὶ ὁ Δημιοιϑέγης. ΝΜ Ἔρ τὸ ὧν Τῇ. ἠπείρῳ 

φρατόπεδον κήρυκα ΒΓ λάκιδαμμονίων: 
δ Ἐφ᾽ ᾧ 1 ὐτὶ ἥδ χάφιν, ς Τῇ μάν, 

μ᾿ Ἐπὶ τὸ τρώπν φιλανῆήεμον. “δ γήσου) δ 
δραμόγες. ἐχίϑενο Ὧς πρώτως φυχάσα ἢ 
σις Ὡδεὺ δετινάλαζ Ἰδατεταγωέ-: 
γο. καὶ μαεμιερκαμένοι ἡ ἦσαν οἱ ὧν Τῇ λήσῷν 
ἃ, Ἐν ζμύτι. μὰ τῇ “ρῷτη φυλακῇ] ̓  

ἐ λον: οτοχ αν κρὴθυδγσψμληα μὰ 

ζῳ, τὰ εἰ φῳ 'γήσον 



᾿ Ρατίεπι ἰηδγυδιὶ 

. Σεηῖ. 

᾿ σίξάι εἴςης Ὁ [5 

τας 0. 
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ἰηίυ]α Ῥγίοῃ νεγίις » ααοά ργα- Ἃ γήσου Ὁ χσρὺς τίωὶ πόλον, "ὃ ἢ ἔκ τεϑα- 
ταρταπλ ἴῃ πιαύδιαζααε ἃ τεγγὰ τηΐ- 
πἰπτὸ ἜΧραρπαθης ογαῖ. ΝΑ δ 
τα τΉ]Πππν {ΠΠ|Πι φαοάάαπι νει 
εἴαῖ (αχὶς ραῆηηι ᾿εϑεῖὶς σοητα- 
διαπι;χαοά ΠΡῚ ργοξιταγαπι ύδί- 
τα θαηταγ, ἤφια πηαίογε νἱ γεῖζοῖ- 
γε σοροζεηταγ. Αταις ἴτὰ φαϊάς πὰ 
111 ἀΠπροῆεί ἐγδης ΑἸ πεπί οηες νε- 

, Τὸν σιος ἱπααίογε ἢ ργίπηα [πατίο- 
Ὧε οὐοάος; ΠΠ|πὸ τες  ἀλπιετς, μ- 
δὶ εος ἴπ σαδ Πιι5 » ὃς ἀάδιις ἂγ- 
τα σαρίοῃτεβ: πα ρρε 4πὸ5 ἀείσοη- 
{05 Βοίτίιη ἰατυ ες, ορίπαητες 
ΕΧ ςομήποταάίης Παιιος ποΐξι δά 
{τλτίομεπὶ σοπιπηοαῆς. Εχοῖῖα 
{ἰλτῖ πὶ διγοσα.» ΓΟ τις ἘΧογοίτας 
δαϊαπη Ρᾷα]0 ρ]ὰς χιὰπι ἐδριαα- 

. δίητα, Ργατοῦ τ] Πγϊ45 » {ὰροζας- 
ταἰοντ αι αιιο ογαῖ ἐπ γϑ 5» οι πὶ 
{λρὶττατιἰς οὐδε ροητίς, πος ραποίο- 
τῖθιι ΡεΪτατί5, ΜεΙεπειις δα χη] Πα 
τῖθιι5. δὲ 4[1|5 χαίσπη ας οἰγοα Ργ- 
Ἰοῃ τεμεβαηξ » ργατογυδπη Πγ- 
τἰτοη πὶ οσυοάο5. Ηἰ ἃ Πεπιο- 
{Πεπς ἀϊροῆτί ἰπτεῦ {6 ἀππαθδης 
ἀπςεηί, ὃ ἐο ρίαιγες » αἰ σαδὶ ραιι- 
οἷοΥο5» Οσσαρδῖ5 ἰοσογ ΠῚ σᾶςιι- 
τα ΠΡ 15.» ντ ααα Πρ] τί πλα πὶ ἢο- 
{τε ἀηρογοητατ, νη άῖχας σοποῖι- 

“ Αδυετῇις υᾶ ἢ : ηςς Παδοπτες "αοτγίαπα (δ ἀἰτὶ- 
ϑοζοηῖ {64 τρί πτυϊτίτἀϊης ἀπ οί- 
Ρίτος εἴης: ἢ ξογις 41 Δ ἰἰς αὶ ἴῃ 
ἔτοητε ἤαθαπτ, ἢ ἴῃ εὸς χυϊὰ τεῖ- 

4υΐ ἃ τογβοεταηι, 5Ὸ εγᾶῃς τοηάογομτ, αὖ 115 νι 
ἢ εος 4 ἃ (οπ- ας» ῇ ἴῃ τη πεγίο5,α ΠΠ] ἀπὸ 1ῃ τοῖς 
ἰς εῇῆοηε ἀἀοτίτεπ σὰ φργμ πη» απασυπήας φοάοζοης τοῦ :- Πη τγαηΐιος- : : ᾿ ᾿ 
ἴος., 18 ἰΐς φυῖ ν- Ἡ ΠΓΙ5 Ἰδοῦ ἀΥπιδτίς, “ δί υΐ 

1η. δοίεαι Ρῥγοάϊ- 

ὁ Θυίρρςε υὶ (ε- 

τείπαις ςοἸ]οοατὶ ΠΟ σοπηίπις (δ Ἔπηηας ΠΥοηαΐ 
, οπρλρέρι χε. τῷ (τ ἀρ τί 5» [4 Π]15», ἰρί ἀΙδιις, ἔχη- 
ξτοἀετεπτιυν ἃ τοῦ ἀ{5: [Π 105 ᾿ππδάογε πο ᾿ἰσεβαῖ, 

Βιαδίτυτί ἐγάπε τ] Ευσίοηάο νὶ τ ααίρρε αππ βιρίοη ἄο νἱποοοης Ὁ6 ΠῚ ἀγπιδτυγᾶ: ᾿ ς - 
δι 1 φαΐ ποη «ο. δζ ἱπἴΐλύοης σοάεητίθις. Ηος ααΐ- 
τ ρφνρημοα ἄεγα σοηἤὶιο Πεπχοίἤεηες δ 
΄ “25 -“",»Ἴ0ΐ, : ὰ : οΣ 

ἃ το αϊς τιβευξ- ΤΕΒΤΟΙα ῥυίας » δὲ ὁ 1ῃ τε Βοῖθῃ 
᾿ἀϊοοαιμαπι δὰ ργα ἄα ῥοηεα εἰξ νέας. ΠῚ ν εγὸ 4] οἰτ- 
ἐϊμπι γεηεαπι εἴς. τ Ἐρίτα 4λΠ| ογδητ,δζ αια πηαχὶ- 

᾿ τὴ ἴῃ ἰηία]4 ἐογμπι Ῥοστίο εγαῖ» 
νιν! ἀεγαης δὲ Ρεπχατη ργαΠάϊαπι 

Β 

ς 

"9 

οίοσης Ἔἰποχρημλνον, χϑὴ ἐν πᾶς γῆς ἧχι- 
ςα Ἐχίμαρν. “ χρὴ γδὲρ ὧι χαὶ ἔρυμιφ. αὐτῷ- 
9. ὦ παλαιὸν, λίθων" λογα δέω πεποιη-- 
κϑύον" ὃ οὐγόμιζον σφίσιν ὠφέλιμον αἢ τῇ, 
εἰ καταλαμβαϊοι αὐαγώρησις β εξα)ὸτές: 
δα οὑτω »ϑὺ τεταγμένοι ἡσὸμ. ὧϑὰ 
γαῖοι ςἄσ' μϑιὺ ποο τοις φύλαχᾳς," οἷς ἐπέ- 
δρα μιν, δῦϑυς Ὁ. φϑείφφεσιν, ἔν τε ταῖς δὺ- 
γαῆς,, ἔτί αὐαιλαμίξαγογζᾷς τὸ ὕπλα: " χοὴ 
λοίλόντες πίω Οὀἰπύξασιν, οἰουδμων αὐτῶν 
ἃς ναῦς χτὶ Ὁ ἔθος εἰς ἔφορμον τῆς γυκτὸς 
πλῷ. ἅμα δὲ ἕῳ γεγνορνϑρη, καὶ ὁ ἄλλος 
ςρατὸς αἰπέξαμον͵ εἶκ, »ϑὰ νεαν ἐξδὸμιήκογ:: 
τα, χαὶ ὀλίγῳ πλιφόνων, παίγτες, πλδω 9α.-- 
λαμίων, ἦ ὡς ἕκα τοι ἐσκδϑυασχκέγοι" τοξόται 
τε ὀκτα χόσιοι » χαὶ πελταςαὶ (έκ ἐλφοσοις 
τούτων." μεοσηνίων πε οἱ βεζονϑηκότες, ᾧ οἱ 
ἄλλοι ὅσοι πόρδὶ πύλον καατεὶ χον πίῶντες, 
᾿πλίω μ Ἐχὶπο τείηρες φυλοίκων. Δημό- 

εϑένοις ὃ τάξαντος," διέςησὸν χτ' Ὡ]οκο-᾿ 
σίοις τε ὁ πτλείοις. ἐς] σ᾿ ἡ ἐλοίοσοις, ξ χ- 
εἰων ζᾳ μετεωρότατα λφζογτες, δπτως ὁτί- 
“τλείφη Ἔσοοία ἡ τοῖς πολεμίοις ἀϑυταχό- 

ὁεν'χεκυκλώμϑμοις, χαὴὶ μὴ ἔχωσι ποδὸς διὰ 

αὐτιταξωντω,, Γλλ᾽ ἐμφίξολοι γίγνωνται 
"τω πληϑᾳ, εἰ νϑὺ τοῖς ασόθαϑεν δχέοιεν, 
«ἰαὐὸ ἢ κατόπιν βαλλόνϑροι, εἰ 5 τοῖς πτλὰ 
γίοις ποῦ ἢ ἐχατέρωνεν τ ατεταγμέ-- 

γων.χτ᾿ γώτου τε ἀεὶ ἔμελλον δι " γωρή- 
σέαν οἱ πολέμιοι ἔσεο ψιλοὶ, ὸ οἱ διπορώ 

τατοι τοξϑύμασι ᾧὶ ὠχοντίοις χαὴ λίθοις χαὴ 
σφενδόναις, “ον πολλοί ἔγοντες ἀλκζωώ οἷς 

μηδὲ ἐπελθεῖν οἷόν τε ζω. Φϑυλγοντές τε ΝᾺ 

ἐκρατον, τοὶ ανα γωρϑσιν ἐπέκειντο. τοιαύτη 

(γνώμῃ ὁ Δημοοϑένης τοῖε ὠραΐτον Τ' ἀπό- 
(ασιν ἐπενόᾳ, ὁ οὖ ᾧ ἔργῳ ἔταξεν. οἱ ἢ αἷδὲ 
(ὃ Ἐπιτάδαν, ᾧ δαἷρ ζιῦ πλάτον Το τῇ. 

ἊΝ ! -“ Ι 

γήσῳ,, ὡς εἰδὸν τὸ, τε χοοϑτον φυλακτήσλον 

« Οἰὠξκπ ϑαλάσης δ αἰρ(φησὶ) μέ-- γοῖς Τῖς Ὁξδύμασι. δ καὶ ξέλτιον. καὶ γὰ 
ρος τὸ ἔγαῖν,ἃ «ενέχον ὅ}} τίω πόλον, 

σραγύ τι ἰωῦ καὶ δύσβατον. Φ Καὶ τὼρ ὅι 
καὶ ἔρυμα αὐτόϑι ἰώ Ἰφρούολον. γ Λο- 
γάδέω πεποιηωῦῥον ὅηπλέκϊως. δ' Οἷς 
ἐπέδραμον 1 ἤχρωω κα Ῥ'᾽ ὧν. ε Καὶ 
᾿λαϑόντες τίω ἀπόξασιν} λαϑραίαν ποιγ΄- 
σωντες. 7 Ως ἕκατοι ἐσκϑυ ασμιέν οἰ ἤν 

᾿ ᾧσπλισμένοι. ἡ Μεασηγίων τεοἱ βεζοη- 

φηκότες ] οἱ αὐοο βυόμδϑμοι τῳ Δημδιϑένει 

ἐξ αῤχὶς εἰς βοήϑηαν. ὅ» Διέςησον 
ἐπέχϑησαν μεμεφασικένως. , Αλν ἀμ- 
φίξολοι] ἑκατέρωϑεν βόμόιϑμοι. ποωνΐᾷ-- 

χόθεν. κ᾿ Ὑφπλίϑι ] ὑπὸ τῇ πλήϑοιρ. 
λ Καὶ οἱ ἀπορώτατοι Ὁξδύμασιν οἱ μδὺ 

ἐξ γήσανζ, οἱ ἄποροι ὅπλων, καὶ τοξδ. 
μμᾶσι μόνοις χεώμϑμοι" οἱ δὲ λέχρισιν, οἱ 
εἰς ὄπνρίαν καϑισούτες Τιᾷ αὐπτεταγριέ- ᾿ τεροπόῤῥωϑεν γὸ τὸ τέξον ἰσύει, 

καὶ Ομηρος ἐχρήσατο τῇ ζιαύτῃ λέξει, 
᾿ φιυ ἢ σις ΓΦ, “νν»΄ ΠῚ 

χλωρὸν εἰπὼν δέος, ὡς ἐκ αὐτὸ ἔχον πίω 

χλωρότηζε, ἰλλ᾽ ἑτέροις αὐτίωυ ἐμποιοῦν» 
᾿ ,, ᾿ ͵ ᾽ Ψ 

ἃ τὸν Διόνυσον φασὶ μαινόμϑμον, ὅχ ὅπ 

αὐτὸς μιαύνεται, αἷλλ᾿ ὅτι ποι ξἶ (καήνεαϑα!. 
μ᾽ Ἐκ πολλϑ ἔχοντες ἀλκὴν Ἰως αὖ εἰ ἔλε- 
Ὧν κ πολλᾷ δίᾳοήματος δὲ δωύα μων ἔχον» 
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ξιωεταίξαμτο, Νὴ) τοῖς ὁπλίταις ἕξ: αἰϑζουαϊων 

ἐπγεζοβελέμδνοι" ἐς χείρας ἐλϑεῖν, “25 ἐ- 

γαντίας γ οὐ οὗτοι καϑεφικεζ ῶκ πλαγίου! Ἀ 

οἱ ἱψιλοὶ, ὃ κτν γώτῳ. Ὅς νδϑρ οἱ ̓ ὁπλίταις 

οἕκ ἠδυωυνγιὺ πυξοσμίξα,," εἰδὲ τῇ ἡ σφε- 

πέρα ἐμπειείᾳ, γρ ἡσαι οἷ, οἱ ον ψλοὲ ἐκας 

τέρω βώκοτη εἶροον, χαὶ ὧμα. ἐχεῖνοι 

Οὔκ ὦ γε ρελδα δ λ᾽ Ἰσύχαζον. ὌΝ δὲ δε 

, ἢ ἡ μάλιςα, αὐτοὶς ̓αροιϑέοντες Ὥρηατ 

χέοιντο ἔπτεπον, ἰὼ ὡ αὐ οφρέφοντες ὑχως ̓ 

νογτο," αὐθρώποι κούφως τε ἐσκθυασμένοι, ὸ 

“αξολαμβάνοντες ῥᾳδίως Φ φυγῆς, χϑείων 

τε χαλεπότητι ̓  μὰς “ἰαὺ τῆς Ὡρὶν ἐρημίας 

σεαχέων ὄγτων" οὖν οἷς ς οἱ λακεδουμόνιο οὔκ 

ἐδιχωύαντο διωκειν ὅπλα. ἐ ἔγοντερ. “φόνον μϑὺ 

5 ΧΕ ὀλίγον ὅτω τὡρὸς δλλήλοὶς ἡἠκρόξος- 

."λίσαντο. Ψμ δὲ λαχεδιαι μονίων ὠχέτι ὀξέως 

ἐπεκϑεῦν " ἡ ἡ «ὐδοςπίτηοιεν δυευναΐϑμων, 

γνόντες ον οἱ ψιλοὶ βεαϑυτέρρες ἦδὺ 

ὀγζᾷε το ἀμ κα πὰ ὦ ἀὐοὶ τῇ τεῦ τῷ 

πιρσεῖν Φ' πλάσον εἰληφότες, πολλαστλ ἐ- 
σιοὶ Φαινένϑμοι, ὶ ξεωυ 4 )ισμκέγοι μιοζλλον μιη- 
χέτι δφνοιὶ ἀδοις ὁμοίως σφίσι φαίνεοϑαι, 

“τί Ὁ δὐθυφα,ξια," τῆς πσοϑσδὸχίας ἐπε- 

πόνεσθρ ὥρων ὅτε «οεῦτο ὀπεξαηνον ὗ τῇ 
ωμῃ δεδουλωμϑμοι ὡς Ἐχὶ λαχεϑα μος. 
γίως, καταφρονήσθμτες,κθὴ ἐμᾷζούσαντες, 

εἰ ϑρ9οι ὥρμαησὸμ ἐ ἐπ᾿ ἀΐθιφ' χαὴ ἔξαλλον 

βοῆς ἅμα πῇ δχιδρομῆ,ἔυπληξίς τε εἰνέ- 
σεσεν ἂν, ο ποις ἀήϑεσι οιαύτης μαίχης, ὃ 

ὁ κονξορτὸς τῆς ὕλην γεωσὶ κεκαυνϑρμής ἐχω- 

μὲ πολὺς ἄγω. εἴπορϑν τε ἾΗ ἰδὲ ΩΝ Ὡωρὸ 

ὐὐτ, “σα Ν τυξάυμαΐτων χαὶ λίγων Σἰσὸ 
πολλαΐν νιϑεύπων κ᾿ τῷ κονιορτῷ αἶμα 

φεφορϑρων. τύ,τε ἔρον τὐν ζοιῦϑοι γα λεπὸν 

ΤῊ ΟΥ̓  ἩΝΕΥ͂, 

διεφθαρμδον, “αὶ φρατὸν σφίσιν Ὠχτόντα, ΡΓΟβίρατιιμ, δὲ ίς ἱπυδάοητξ ὀχοῦ-ς 
εἶταν δοίοπα ἐπ ξγιιτν δὲ ἰῃ Αἰῆς- 
πἰοηίος ἀγπηατοϑ (ἱ οἰλΐπι ἐΧ ἄπο γ- 
(ο αθδητῖ» ἐχ τγαμίπογίο ὃς ἰὰ τοῦτ 
δο Ἰευ5 ἀγπιαταγα ) ταπἀπμηῦ», νοὸ- 
Ἰομῖος νοηῖζο δά, πηᾶηε8 : (4 π6- 
παϊογυπτ γπαῃι5 ΟΠ ΟΥοΓΘ ἡ ὨΟΟῸΟ 
{0 ταλίτατο (οἰειτῖα.» ᾿παπὶ Ῥίον 
Βιδογός νεγία ας ἰου το Ἀντη δεῖ: ὃς 
ἽΠ τὰ οσσυτίαπὰ ΛΟἢ ἰγξο 64 αυΐον 
τ αγοητν ΠΙΠ φυὸά αυα πηαχὶ πιὸ 

Β Ῥᾶττε ἰῃ ἐρίος ἱπυρότιην ἀαθατ ἰσυς 
ἈΥΠΛΔΓΟΓΑΣΡΙΟΡ ΤΟΙΣ » ὁδὶ πραθᾶτ. 
ΤΠ τἀυθη ἐπε ιρίςπάπηχ {εξ 
᾿ἀεξιηίαθαμτ, νίροῖε μοῃλίποβ εχ. 
Ῥεάϊεὶ , δι, ας Πὸ ἔιραηι οσςσιραῃ- 
τὸς Ροῦ ἰοςὰ αἴροια᾽, ὃ: ον ῬηΠ- 
μᾶπὶ (ΟΠ τα ἀπ οτα (Ἰοδγοία, [αςο- 
ἀχτηοη!δ» φαὸά αὐπιὰ βοίτγοηῦ, 
Ῥεγίοαα! ποὴ ναἰξείθιις. δὶς αἰ αμᾶ- 
ΤΡ οΥ ἱπτοῦ οο5 [δὰ] σοχταπλίης αἕτᾷ 
εἴ, Ἐν ΄αιπὶ 1ἀοεάαῃιοη!! ἰαπα 
ποη Ροήομς σο]ουΊτοΥ. ΘΓ ΠΊΡΟΓΟ, 
φιοη! Δι ΙχοςΠοθδμτα , εὀΐημπε 
ἴδπι ταύ ἀϊογορ οβούζος ἀπ πηδά πος 
τοῖοῖ [ςυἰς αὐ πγαῖαγα» τὰ πὴ ἱρίΔ Ρ]Ὲ5 
απάαοία (πλοῖον "ᾶς ῥα [Ὁ [ογέε 
αιδᾷ ρίαγος. πλμ]το ἱρῇ οἴδοηῦ 
χυόάσιις αἥτιςτὶ 1 ἴδπῃ ΤΆ Πις5 τοῦς 
τἰδΊ1ος 1Π05 Ρυϊατο» ἃ φαίθις ποῖ 
{πατί πὰ αα]ία {υἰρίοαδαητιιγ Ραΐδὶ. 
βοητ, αυππὶ ΡΤ ΓΛΏΓΗ ἴῃ τοτᾶπις δὰ 

ἐρτοβὶ (πτν "ταπ συλ σαρτίαϊ αν Ἰρπὶ τὴ 

4 Μῆάο “προῖν ἢ 

λ 

{ἐγαϊ-, 
αιοπάαπι ἱπὶ 

ταῦ. ἴταηιῖς φαὸά ἴῃ ᾿ιαςεάαηλος πιοτεπὶ ἀεϊξβί., 
ὩΪΟ5 ἰΓοΠΌραγαὶ ἐλοίοητοβ.» {0 ]Ατο “' 
εἷλπιούς σοπέογτίπι τε ἀπ » ΠΝ. 

᾿ ᾿ τὼ Πι|ιράϊις ἱποοπαητι; ρι ἀϊθα5, ἃ- 
λίδοιρᾷν κὴ τοξόύμαυσι καὶ οἰκοντίοις, ὡς ἕ-- Ὁ. 1 Ρ 

᾿χασόρ. ἁ φρόχφρον εἶ; εἶχε. νουδνης δὲ τῆς : 
σἰτεθοῖδοι}15, ργουτ ΑΙ] 4 φααας 
Βαϊεθατῖ δά πιαππη,. Εἶος οἰάπιοῖε. ἡ 
οἄϊτο δίψιις ἱτροῖα 5» ΤΟΥΓΟΥ ἐπ 
οὐἴω5 εἴ Ποπιηῖθας παϊυίπιοάϊ. 

ΟΡαρης [ΠἰΠοτῖ5: ὃς 4υ1ΠῚ Ραμ. (Ἱ 
πα Παρ οῦ ἰησοπίᾳ ἴῃ {δ πῖς ἔογ- 
Τείυτ» ἀγδυατα ογλς ργοίρίςοίς ΠΡῚ. 

Ῥηάε “ποῖ. 

δάπουαϑ τη α]τοσι πὰ Βοπηίη {πὶ [8--  Μάρμα ὭΣ 
δίτιδβ, ἀχάχις» υα νηὰ σαπῈ ρι11- ττε ργοπιοραπτας 
τοῖς ἐεγοραηταγ. [δ] γος ἱπάϊρηα 

ΤΕ λοράφπιοπῇ, θο 
παρ 5 ἀΠΠῆσυϊκα, 
τίθι5: 4105. ὅ:- 

ον 

α Ἐς χιραςε ἐλϑεῖν Ἰσυμπλακίῶα!. δ Ἐξ 
ἔναγπας γὺ ὅτι,} οἱ ἀϑίωαἾοι. γ Τοῖς 
δι ο ὁ ὁπλίταις 17} ϑίνυαίων. δ' Οὐ 

δὲ τῇ σφετέρᾳ 1 ἵνα λέγῃ τῷ πεζομαχεῖν, 

χα ὁ μᾶλλον ἔμπειροί εἰσὶν οἱ λακεδα!- 
“όνιοι. “ ε Ἐμπειρίᾳ Ἰτῇ ὅγηςήμη Τῇ πο- 

λεμικῇ,. ζ. Καὶ οἱ ὑποξρέφοντες ἡκώ-- 
ψόντο ] οἱ ψιλοὶ τοιὰ λακεδαιμον ἰοις παυϑ.- 

ἀϑύοις τῆς διώξεως πορρέφοντες ἡ-- 
μιονζο, η. Ανβρωποι κούφως τε ἐσκόυα- 

σμένοιἽψιλι ὁπλίσῃ ὡπλισμένοι. 8 Καὶ 

προλαμῥαΐοντες Ἰφθανοντες, ὥςτε μυὴ κα- 
ζαλαμξαΐεοϑτυ. , Ἡκροξολίσοωδο ] οἰογεὶ 
πόῤῥωθεν ἔξαλον αὐτοιξ, κ᾿ Ἢ εραυ- 

ἡἤοιεν οἱ ψιλοὶ δηλονότι. λ Καὶ αὐπὶ 
γῇ τε δ 24 ἐγ ῥῥησειν ὁ ψ4, ἰδόντες ἑαυτοιὶ 
πολλαπλασίοις Δ ὀγαν πίων ὄνγας. ἢ πολ-- 

λαπλασίοις ἑαυτοις δόξαντες ΜΓ ΚΤ' τίω 
ἀλήϑηαν ὄντων... μα Οτι ἐκ ἀϑὺς ἄς. 
ξιαἼϑή (φησίν)ϑνν ἔπαθον Ὁ μαῦτα οἱ ἀϑη- 

γαῖο! ὑσὶ λΓ λακιδαμμογίων οἷς οἷα 
δόκον παϑεὶν χ᾽ αὐδὴν ὠς δρχῆς ὥ- 
ϑυς,, ὅτε ἐπέξησου τὴς νήσου. ν Τὴς 
“ρεθσδοκίας] αὶ τῷ τῆς δειλίαρ. ἕξ τῇ 
γώμῳ δεδουλωμδῥοι] ὡς αἢ ἔλεγε, π- 
παπεινωμδῥοι φόξῳ,, ἔγεκα γῆς ὑσολή- 
ψως ΔΑΓ λααδαιμονίων,ἧς ζγον αἷοὶ αὐ- 
,ὡς ὅτι ἥγγκ εἰσὶ τ μάχ αὶ τος 
λεμακοί, 

[λας 



μερί οἱ {π|ὰ {Ὡρίττίς ργοτοροθαηῖ, 
δὲ Ἠαίτα: ἄτιπι ἐπγττογοητατ, ἔγατι- 

ἃ νη με εἶχόν τὸ σοσαηταγ : " αι 8 ποη ργοίρί- 
Ει νλν σφίσιν αὐῆς ξρογς οἰγοιπηίερτί » ποη οχαπάϊσο 
᾿ὐπυσημίβο ον ἀ αυκ ἱρῇς ργαςιρογοητογ ροτούδητ: 

᾿ φρετοητ γε, Ουὸ ΠηαΡῚ5 ἂς Παλρὶ5 νοοσίξογαπτς Πο- 
" ἐῤπνη σφ δμς {τς : μα] απὶ ( νηάϊαις. οἰγουπγῆ- 
μα ἡ ἥω. (ἴοηῖε ροχίςυϊο ) ἴρεπι δαϊοητος 

 ηε το, ἃ φαᾶ “οηδηι πιοάο {6 τατλπτος οροῦ- 
ξογαπὶ οευϊὶς '- τοτοῖ οπλάοῖς, Ροϊεγοπχὸ πιαϊτίς 

ἣν οὐρα σα της ἴχγη 1λ πο ϊ5» σασην αἰτάὸ οοάοιη 
ἱ αυα ἀητὸ ρεάες ἴ ΙΟςῸ ΨοΟΓΑΥΟΠΓΕΓ.» ΠΟ  ξοττὶ επα- 
᾿ ἄδτοπι, ἄτης ἱπ οχίγοπια πές οαἴῖεϊ- 
᾿ ᾿ς απ» ἰτα ἀϊλῃ5.» ὃς δά {{π|πὶ 
᾿ 1θίάεπι ργαπάϊαπν. Οὐν νϑὶ οο- 
Ἵ {εγονταπο νερὸ [οστοῦ ἀγηηδτὶ πιαὰ- 
᾿ ἰούς ὃ. οαπιούς ὃς δι ἀλοῖα τη{8- 
; ο ΧΟ ὃς. σιοίσππαπςε εχ [ἀρεάα- 
ἱ τποηϊίβ ἃ {π|ς ἀϊρτοῆος οχοορι- 
᾿ ἔξπτ, ττποίάατο, δε4 ρ]ογίηις δά 
ὶ πλαπίτίομες. οἰαρῇ » οπν Π]αγαστα. 

εὐοάίθδυς (εἰε Ἰππταςθαηε, ται- 
ΐ υληι ἀοξεμίατι ἰοσιη αι ρατ- 

τς ΟρΡΡΌΡΠΑΡ 5. ογατ, Ατῇεπίοη- 
(ὃς νοτὸ οος ἱπίσχυστί, ααστὴ ἔς Ὁ 
«αἰγοσπυξαηάοῦς, ἃς ἰοςιπι σοποία- 
ἄετε οὐ ἤτιι8 ἀπῇοιυτατοη ποι 
Ῥοΐοῃς , ἀρρυοῆι δάμπογία ἔγοηις 

ὶ φιοροοῦε σοπαδαπταγ. Ὀίάσιας 
᾿ ἃς Τηαχίηγα ἀϊεὶ ραττὸ νεγίαας ὁ- 
πνε τἰξέ ραρῃα, ἤτι;» ἴο]ς .ταπγοη οὉ- 

' Πς μἰτοδδηταν, δὲ αυίάοτη νὰ {1105 ἃ 
ἰοςο {προγίογε ἀείγαάοζοητς : {Π| 

. ψογὸν Ὡς ἀοσιγιάογοπειγ. Ομοά (- 
᾿ τούς ΄υὰλπ δηζοα εἰς ἔλοΙ ἐι|5 ογαῦ, 

ἐεδυς ηαία οἰγουῖτι ἴδηι ἃ ἰατοσίθιις πο Ὁ 
ὉΠ ἢ ᾿ροτεζδητδεά σαππὶ ΠΌ]Π] 1 το5 μὰ 

; Βεῖες οχίταπ)» ἄχ, Μοοη!οΥ 1Π|» 
δὰ : ΟἸεομεπι δἴηας λει Πεπ πη. 

Δα οποίπηαυίς Ἱποαῆϊιπι οο5 Ια τα- 
ἃ «το: ἢ νοζὸ ΠΡῚ αἰ] ααητα απ. ἃ- 

.. διἰττατίοσαηι. πὰ ἰειῖς. αὐπχαζιγα 

: ΝΟ δι" 

ΟΝ ΕΟ Ὁ ΨΟΘΌΝχ ον αθδρ 

μὶ 

: Αὰ εἰτευπηι 
πἰοδάμπι ΠΠος  νο ΐοης ἄαγο» ἢ οἰΓοαπηοπεαγάπι 

᾽ ἀπο φυδουηαὰς (ς {Π|0ς ἃ τοῦρῸ »ἡπᾶοιπαιο νἱλπ 
Ε μος ἰγεηηρλν ἰπποπίγος 4 Ραταγοῦ (ς ΡΟ ε ρεῖ- 
 Ῥεγυδάεγο, ζει ρος αἀάούςο, Π46 ΠῚ». 15. μος ἀοροροί- 
ἥ, ΕΠ ΡΖ ΧῚ ν Σ ομε γουρίῳ “ἐτΆς Δοςορτίβ »υὐϊαουΐαπι » πε 
ΓΞ Ἰηῶϊς. σομ Ρίςογοῖα » ἀργοῖς,“ αἰ υὸ 

υέπι δάϊτμηι (6 οι 1} ὐώε ὑὴς 1 Ὰα]α ρογρῶς 

κι; νὰ πᾶν ὁ να ωάν.. ἡ. 
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Τλφόάἀαηλοπ 5 νὰ οἴ» 4πο5 ης- Α Οἷς λακεδαιμονίοις χαϑίςατο. ἣ οὔτχε δ᾿ οἷ 

πῖλοι ἔξεγϑν (ὰ πιξϑύματα, δὸραίτιὦ τε ἐ- 

γαποχέχλιασο βαλχλοϑμων. εἶχόν πε φϑοϊὲν 

σφίαιν ἀὐζῖς 2 ίσαοϑαι, Ἰἰποκεχλιηϑῴοι 

μδὺ τῇ ὁψ4 τῷ πσϑϑοράν, κ᾿ πσὸὲ ὃ. τῆς μεί- 
ζονος βοῆς πολεμίων, δ ς οὖ ἀδξις πα- 

δαγἰελλόνϑμα Οὔκ ἐσευώθοντεο" κινδχυύου 

πε 'πϑμταχοὸ ον αὐἰθιεςτῶτος, χαὶ Οὐχ ἔχον-- 

τες πωδῇ κουϑῦτι γ65 αἰμειοῦονϑροες σω- 

ϑζεῦαι. πέλος δι, πραυμαιτιζουδρων μὰ 
πολλαΐ, ΕΝ Ὁ «εἰ ον τω εὐτῳ αὐαςρέ 

φεοϑαι, " ξυίϊκλησδμπτες, ἐχωρησὸρ ἐς πὰ 

ἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσου, ὃ οὐ πολὺ ὠπεῖγε, 

χαὶ τοὺς ἑαυτῶν Φύλαχας. Ὑ ὡς δὲ οὦ ἐδὰ-. 

σὸν, να ὗϑα ἤδη πολλῷ ἔτι πλέον Οοῇ πες 

“αιρσυκύτες οἱ ἡ ψιλοὶ ἐ ἐπέκειντο, αὶ ἤΨ χαδν 

κεδοη μωνίων ὅσφι νδὼ αὐπυχὼ φοεὗτες ἐγ- 

καιτελαμᾷανοντο, ὐστεϑνησχον" (Ω) δὲ πολ- 
οὶ, Δα Φυλόντες ἐφ τὸ ἔρυμα, “ΚΜ 

(τη φυλαίκων ᾿ ἐταίξαντο αὔδα πϑῦ, ὡς ) 
ἀμεώούμϑμοι ἡαὴν κά Ἐχίμα ον. χαὶ οἱ ἜΣ 

μὴν Ἰθπιασώδροι, «ὐξίοδον μδὺ αὐτῶν ζ 

κύκλωσιν χωρίου ἰοών Οὐκ εἶγον, καϑόσιογ-- 

τες ὃ ἐξ ογωτίας., ὠσοιόϑαι ἐπειραῖτο, 

καὴ “,Θόγον μὃρ πολι ᾧ δ ἡωΐφας ὃ αλῷ- 

σον ἴαλαπωρούμδιοι ἀμφότεροι “ὑποῦ τε 

πῆς μα "χῆ5 χαὴ "δίψοις χαὶ χαὶ ἡλίου » ἀντεῖηον, 

πειρώμϑνοι, οἱ ἑμϑ, δεελοίσιοϑεν ὧκ πῷ 

᾿μετεώρφου, οἱ 3,0 ̓ ὀνδοιῦα!. ῥάνο᾽ οἷ λα 

χεδα μόνοι ἡμιεύοντο ἢ οὐ τῳ φρὶν, 

Ὁ οὔσος σφρεὖν τῆς κυκρχωσεως" ἐς ἀπ γα. 

κὴγῇ: δὲ ἀπερουτον ζεῖ, πσεϑσελϑεὸν ὁ ὧν 
μμέρδυνίων , φράτηλϑα Κλέωνι καὶ ὃ  Δημοιϑενᾷ, 

᾿ἄδλως ἔφη πονᾷν σφραξ᾽ εἰ “δὲ βούλονται ̓ 

ἑαύτα δοιωῦαι ἀα τω μέξος ἀχαὶ οἰ 

ψιλώ, αἙ ΞΘ ένω χ' γωώπου αὐτοῖς ὁδῶ: ἡ ἢ 

αὐτὸς ἄρ, δοκεῖν βιάσαοϑαι τέω ἔφοδον. 
λαξων ἢ ζω) ὦ ἠτήσειτο," ὧν ὅ 9 ἀφανς ὁρ(μή- 

σεις, ὦςτε μὴ ἰδεῖν" ἐκείνοις, (κεν δα εἰ πα- 

ἴρνν τὸ πάρη σε πῆςνήσου ὀηνξρθαων, 
᾿ 

Ἂς 

“ἃ ΠΕ ΜΕΕΜΡΎΣΝ : νπῳ ἐρύματι. ε ταξωνι απ τῶν] ̓ ξ ὐῇὲ , Ἄνως ἔφη πονῇ» ] μα- 
ἤ 

πικίᾳ ἐνδύμαία, ὥρα λοξάκια ἄνα ὑπὸ αἰνὰ πᾶν μέρος “δ έρυματις, ὅσον ἰώ μιά-.] τίς. κι Ἐκ ἢ ἀφανοῖξ 1 αὐτὶ “ὦ, ἐμ 
ὠὀνδοόμεϑα, οἱ δὲ, τὶ ὅηπκείρϑμὰ ἡ ρος. ὅηήμα,χον Ουτέρι, κα ὁ ἐδεωώαντο οἱ. | “ἢ μυὴ βλεποιϑύε ΔΆ λακεδεωμωον ων, 

με Ἶν. ἀογδμη β᾽ Ἐυϊκλήστω-- ͵ ἀϑέιυαῆοι «εϑσελϑόντες μιαίχιοϑευ, 1 λ Ἐκείνας] ἤχρωω ποιὰ λακεσδοωιμον ἰοἰζο 
5 πες Ἰσειυαασίσάντες. πυκνώσαυτες σιυαχθέν) ζᾧ Καὶ κύκλον) λείπει τὸ ποιήσαοθα!. ᾿ μ' Κατᾷ τὸ α εἰ παρῆκον τουτές!» ΚΦ" τὸ ἐγτ- 
τ πεῖς, γ Ὡς8 ὠέδεσανὶ ἔκλιγαν. ἐχευ-- ἢ. 5.» ἧς πὸ πλαίγια Ἰαϊ τῇ ἐκ δ᾿ πλαγίων. 1 διδοῦ, καὶ αἰάξασιν παρέχον. 

᾿ τώϑησαν. δ' Μεπὶ δ μύτη φυλάκων] ἢ 9 ἀξοδανεβημενοι ΒΠ1. αἴρειν 
ΔΑ. 
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27 ὃ “ ΤΗΝΟΥΒΙ ΜΥ5ΈῈ 

χαὶ κἡὶ οἱ λᾳχεδαι μόνιοι, χωείου ἰοκὶὶ πιςεύ-- Α λά οαΠ) ραττῦπη αιαπὶ 1 ἀσοάα- ΠΩΣ 

σόμτες, Οὐκ ἐφύλδοσον, χαλεπῶς τε χαὶ 

μόλις κόθεελθων ἔλαϑει αὶ θχὴ πῷ μετεώ- 

ε9υ ἐξαπίνης αὐαφανεὶς χτ' νώτου αὐτὴ, 
τοις μϑρ τω ἀδοκήτῳ ἀξέσληξε, " τοι δὲ, 

ἃ «οϑεσεδέχοντο ἰδονᾷς, πολλῷ μᾶλλον 

ἐπεῤῥωσε. καὶ οἱ λακεδουμόνιοι, βα Χο νϑροΐ 

τε αἰμφοτέρωθεν ὑδὲ;, χαὶ γεγγόνϑμοι οὖν τω 

εἰτῳῖ ξυμτηωματι ( ὡς μικρὸν μεγάλῳ 

εἰκασαρ) τῶ ὧν ϑερμοπύλως. ἐχεῖνοί τε 

Ὁ τῇ ἀτραπτῷ ᾿ αὐξεελθύντων Μ᾽ αὖρ- 

σῶν, διε ϑείρησὸμ " οὗτοι τε, ἀμφίζολοι 

ἤδυ ὄντες, ΟΥΧέτι αὐτεί ον, δλλὼ πολλοῖς τε 
ὀλίφοι μαιχόμϑμοι, χαὶ αἰδϑενεία σωμαΐτων, 
Ὁ κἱ τίοὐ σιτοδείαν, κἰπἐχώρφεω" χῷ (ὦ 
ἰϑίευαῆοι ἐκρᾳ τοῖο ὕδὴ δΨμ ἐφόδων. γνοιξ, 

δὲ ὁ Καὶ λέων χαὶ ὁ Δημοοϑέγης ὁτί εἰ χαὶ ὁ-- 
ποσονοιεῦ μᾶλλον εγδώσοισι, ἰφφϑαρη- 

σύνϑμοις εἰδοις «ἰ ποὺ τὴς σφετέρας φρα-- 
τίαξ, ἔπαωσὸμ πίω μάγζω," χρὰ "ἐς ἑαυ- 
ἿΜ ἀπεῖρξαν, βουλόνϑμοι ἀγαγεῖν ἀδζις 
ἰϑίοεναίοις ζωγίε, "εἴπως τῷ κηρύγματος 
ἀχουσόμπες “ ἐχικλαοϑεῖεν τῇ γνώμῃ πὸ. 

ὅπλα ωὐοᾳ δοιῶαι, καὶ ἡοσηϑεῖεν τῷ παφ9ν- 
τος δᾷγα, ἐκηρυξαῦτε, εἰ βούλοιντο τα ὅπλα 

ἰϑρβδα ἐέτσφις ὑἰρἀθρνμ, 
ὥςτε βουλ δῦσα ὅ,τι αὐ ἐκείνοις δοκῇ, οἱ δὲ, 

ἀἰκούσόμτες πα ρῆχαν ταὶς ἐασίδους οἱπλᾷ 

σοι, χαὶ ζαικὶ γγεῖρφις αἰέσφσὸμ, δηλοιωῦτες 
“πσδοσίεοϑαι ζο κεχηρυγμένα.. ΠΣ δεζῦ- 

τὰ ἄνονϑῥης τῆς αἸακωχῆς, ξιουῆλϑον ἐς Ὁ 

λόγϑες δε Κλέων χαὶ ὁ Δημοοϑενης, χρὴ 

ἐχείνων, Σ, τύφων ὁ Φάίραιχος, Μ᾽ ασόότερον 

: Φρχόντων τῷ δὲ σορῴτου πτεϑνηκότος Ε 

πιτάδου, Ὁ μετ᾽ αὐτὸν “ππαγρέτου ἐφη- 
ρήνδμου, εν τοῖς γεκροῖς ἔτι ζωντος κεινϑμου 
ὡς τεϑνεώτος͵ αὐτὸς πιρέτος ἐφηρηνϑμος ἀρ-- 
χῷν κτὶ νόμον, εἶτι ἐκείνοι πάφριεν, ἔλεγε δὲ 

ΟΣ τύφων χαὶ οἱ μετ᾽ ἐστῷ ὅτι (δούλονται 

᾿ Διἰακηρυκεύσαοϑει πρϑς τοις οὖν τῇ ἡ- 

πείρῳ λακεδομμονίοις' ὅ,τι γρὴ στραξ ποιᾷν. 

πο]! ἰοςὶ ἤτι ἔγοτ ποι οὐἰξοάίε- 
θαι, αργὸ ἃς νἱχ " ΟἸΓσαΠγΐοης 1}- 4 ΠΙῚς ἰηζει!ς οἰές 
Ιος ἰχγαῖς : αἴ]ὰς εχ ἱπηργοιμίο ἃς πες 
τορουτὸ ἴῃ ἰοςο {Προιίοσς ἃ τοῦ- 
Ὁ Ποίξίιπι σοπίροξνι5» πο5 πιεῖ 
οομίξογηαδαίς,, ἤιοβ» σαοά οχρο- ἢ ἀμ κλνομος 
διδοῖ σΟΥΠΟΠτΟβ » ΤΌΪτο πηᾶ- ἐυμόθρμν κροτ 
δὶς ογοχίτ, [τὰ ᾿ δοοάα πιο! 4αι πὶ 
νείμας σα ἀογοηταζ » οὺ ἑοσταηα 
ἀοιοποζάμι, 46λ}ς (ντ ραγαλ πιᾶ- 

15. σοπηραζοηταγ ) ἀρᾷ ΤΠεῖ- 
πιοΡΥΪας ἔαϊτ, ΠῚ οὨῖπι ἴῃ {πγίτα 
εἰγουπηποπτὶ ἃ Ῥογῇδ » ἱπτογοπηρτὶ 
ἔχηι : ἂἵ {{Π}» υαπὴ νη άΐαις οα ἀς- 
γοητα» ΟῚ Πρ] 5 τε θαῆτ» 
[24 ρατιοὶ οπὶ πλιεὶς ἀϊπηϊοαιι- 
τε5» ἰληραἀϊς ἱποάϊα σοΥροσιθι8» 
ςοάςεθαητ: δὲ ἰαπ) Ατπεηίοηίο5 Ρο- 
τα εἴαπὶ δοσοπθρας. Ουόσας πιὰ- 
δὶς σοάδοθαμπε » ὁο πχαρὶς τπτοῦίο- 
ἅλιιπ [Ὁ] απἰπηαἀαοίζοητος ΟΙοοι 
αἴχις Πεπιο ἢ ςπς5» Ραρηαπι {ὁπ 
ἀαγαηῦ ΠΕ δ τὶς {π|55 νοϊςατοβ δά- 
ἀυςοὶ νίιος 1105 δά Ατβοπίοηίςος: 

ς ἢ (οιτὲ νοςς οαἀφαςελτοτίς αὐάϊ- 
τ4» ταπιροζοηταγ. απ πιο δά ἀΓηγα 
τταάοηάα » δί ῥιαίεητι ςαία νἱπ- 
σογεπταγ, επαπτείδυήτηις εἄ- 
ἀιισεαῖοῦ πππημ! 4 νοϊϊοης ἀγπηᾶ.. : 
ὃ. {εἰρίος ἀεάεγε Ατβεπίοπῇριιο» 
δά! ἀσσοζποπάμππι. φυϊςημίά {ΠΠ|5 5 ςρταοηάαπι ἐὺ 
νἱ ἀεγεταζ. Ηος φυϊπὶ δι Ηοιῖ, “0. 
(ουτῖς ΡΙοτίχας ρὸἢεὶς τπᾶπιῖις Πά- 
τἰοραπτ, Πρμιβολητοϑ (ς Δοοίροῦς 4 Εν κατ ΠΙΙς 
οσοπάϊτοπόπγ. Ἐλξιβ ἀοπίης ἴη- ϑιγρῆου., Ῥῆαγα- 
ἀιείίς 1π. ςο]οαιίαπι νεπίμης “15 δίας» φυσπι,ς 

, ᾿ {προγίοσυπη ἐπλ- 
ΟἸεοα Ῥεπιοιπεπέίχας , δὲ ἢ εχ ᾿ἀνρησθάροι βία με 
{ΠΠ|5 ϑύγρμοῦ.» ῬΒαγαςιις, Ερίτα 4, ἡθιόναι «ες ας. 

αι Ῥυπγις οΧ Ῥυϊογίδας ἀπείθεις (τε » 41τοτ' σαι 
᾿ "4811 εἰὰ5 ἰοςαπε 

ἔχεται, οςοϊο» ὃς Ηϊρραφχεῖο, {{{| ἐγοατυς βιογανς κά. 
{(ἐουη άτις αν {Π10 ἔμπεγας εἰεθιις, π- μὰς {ρεγῆςς πος 
το ΠΊΟΥΤΙΟΣ ἰάσφηῖς, τη ΠΠΔΠῚ ουμλπὶ πιοτταὺς 
ἀεξιηξῖο; τἀπλοη δάπιις νῖμο : ἱρίς ἱάφογοῖ ἡ ἱρίς τορο 
τοῦτο Ιοςο {βξεθιις δά ἱπηρεγάι- [95 «τράτας φαΐ, 

, Σ δ τῶ; φν ἰορίτὶ ἱ 
ἄσπι οΧ ἰορε» Παυᾳ 1ΠΠ|5 ἀςοί ἀΠοι. βωβὰ μενενδηεν. Ἕ 
Ϊς αἷς ὃἃζ 11 4] ςιαπὶ οο ἐγαπτ νε]]ς 4υ]4 ΠΠ15 ἀεςιάε- 
ίς ἀεπιιητίαγε 15. φαΐ ἴῃ σοῃτὶ- Ῥτῖῦ πῦχρα ὑμροῃ- 
πεητε οεης 1 ἀοοἀαπλοηϊὶς αυλά- 

ξέρα (πη {{Π|-,έσσφ᾽ 
. ματ' ἐχάνων. ᾿ 

' ἐμ 
» νον 

« Τοις δα πσουσεδεχοντο ἤγρωυ, αἰ35-- 
γαίοις. β' Καὶ Οι ἑαυ απεῖρξαν) 

γῆς μάχης δηλονότι. γ Ἑἴπως τῇ κηρύ- 
γμαῦς ἀκούσεντες 1 οἱ λακεδαιμόνιοι. 
Σ᾽ Ἐπικλαιϑεῖεν τὴ γνώμῃ } χαυνωϑθεῖεν. 
Ε Παρῆκαν]άφῆκαν, ζ τἹππαχκέτω ἐ- 

φηρημδῥα Ἰαντὶ τῇ, μετ΄ ἐκεῖνον ἐρημδῥον καὶ 
χιροζνηθένος. ἡ Ἐἰπ ἐκέννοι παφοιεν} 
ἤχρωω; ἀποϑείνοιεν, 
ΔΧ] ν ἴσω αϑῤπως ὅδ) τῷ δηηυκηρυκεύεωχ. 
εἰ μή τις ἔποι τὸ ψϑὲ δγανκηρυκε εἶχ, πσοος 
φίλοις γτῆ δι δηηκηρυκιύκῶχ, σοὺς συλε- ᾿ τη, 

μίοις. ,Ο,πι χρὴ σφαῖ ποιξὶν Ἰκαίτοι εἰ» 

θ Διακηρυκεύσα-- 
ἀλλὰ λέχρομδν ὅτι ἐκ μδὺ ἔλεγε “Ξξοὶ δ 

»αδω δῆ, ὀνφιῦγα δὲ, οὐαὶ ὦ αὐδένηρᾶς 
“ 

τοῦ ἀεξιηπᾶος τλη- 

' 

᾿ 

; ᾿ ἐφηρηρῦος "Τέγεῖ. ς 
πᾶπλὶ ἱρίος. ἰδξσοζς οροχζεζοῖ, μηνονρηδγώηὲ αὐτο 

: Ψ 

ἶ 

πεν αἴω ὅτι ἔδοξεν αὐοῖς «δα δοιωῦ αι πὸ 
ὅπλα, καὶ ἀσεϑσίειδαι τοὶ κυκρρυκευυδῥα., 



ἡδᾶ 
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ὙΙΒΕΚ ὀνλκῖν 6. 279 
ὯΝ ᾧ ἐκείνων μϑὲ δϑοϊενα, ἐφέντων, ἀρ δ δὲ 
Ὁ αἰϑίωναιων κοι λοιούτων ὡχ, Ὁ ηπείοθυ 
κήρυχας, "κ ̓ δρουϑμὴς ἐ ἐπέρωπήδεωξ δὶς α 52 ϑρομέ: 
δὰς, ὁ λΔΗϑδο; δε πλδυσαξ αὐτοῖς Ἔὐτὸ ἐρηδόμιν να 

4 ᾿Οὔυκι ἄυτετι ος ΠΟ ΡογΠγϊτεοητος Αἰ Βεπίοι- 
οι! πεΐηϊποῖη τὸ ἀϊπο! πῆι ΑτΗ. {ἐς τ ἱρῆ ἃ σςοπείπεητε ςαάιςεατο- 
Ψεὶ., Ἐὸ ρτοήοεε Υε5 ςποςάγαητ: δὲ 4ιηῖτὰ δὶς τέτνε 
β΄ 5... » 1: “ ἱπτεγτοράταπι εἴδει, ροίγοηχις 4αὶ 
᾿. ἃ. 1 λοεάαηπιοιλίς 4 ἐος ἐχ Ἐοῃτῖ- 

πέητε ἀνας ϑνὰ το πτίδεν αεοῖ δὰ ἐκ, τῆὶ ἡπεΐ ρου κοοδνρο εν αἰ; τήσεων 

ὁ Ἰυδεπὲ γος πὰ ἀατποηΐ " αθεῆς νειάς νοθὶς ἱρῇ 
᾿ βθρεμεηναυια εοπία Ατῖβ.» ὨΙἢ 1] ταπγοη ἥμρυν- ἐτουδαρρας, ̓Ξ) λακεδαῃμὸ τι κἐ᾿δϑοῦὲ 
χἀταϊἐἑαεὶς: ἜΡΙΣ ξχεΐθητες. ΠΗ. ἰπτοῦ {6 σοηη!ο βμδρίτης εἰ τὐδὶ ὑμδν μερί ρεθινε: 
Ζαὶε ἀε μῶν φε- ἰῃῖτο» ἀυτῆᾶ (ἐς ἀοάϊδεγαηι, Αι: “μηδὲν αὐακφὐγποιδνζας. οἱ ἐδ κα ἑ ἐἑαυΐρες 
ἀξ γήῤηας αν Ἐν Ἴη μὰ υρναὶ ἄϊεπι {Ππὰπὰ Σ᾿ βολϑυσανϑροι, πρὸ ὅπλα. πὰ ρέδοσθμ ; ο᾽ 
γριχρεὃ αἰφεννῖ ἐς σς ἸΠΙΘ ας ΠτοΠὶ ἐοὸ5 ἢδ- 

“μὰ πεσὼς Αἰδευρίδεα: ἃζ ροῆεῖο: ϑραξ ἀδε. ὃ Οὕτω μϑρ τ Τ ἠμεβᾶν καὶ 
ἀϊὲ εγοδο ἴῃ ἱπίαϊα ττορῆσο ; οα- Β πίω βχιβσο νυυκΐᾳ ἐν φυλακῇ εἶχον αὐ- 
τόγὰ δά, ἡλαϊρατίοποι ἀρραγας τοῖς οα΄ ϑζωυαγοι" χῇ σ᾽ ὕσεραίᾳ οἱ ἡ αδι ἀγηὰ 
Βαπε 5» σλρτί!ς: 4: οτοίαπ] ρεΐ ναϊοιξ9παῖον φήσθρτες ον τῇ νήσω τα ὅλα 
τιϊεγαγοῖος ἀηγιδυτίς : ὃ. 1 ἀσοάα- ἃ, ἂ ὙΠ 
ΤΩΟΠΙΙ ΠΟ ἐλάιίσεαίοτε πιοῖ- διεσκ αζοντο ὡς ἐς πιλοιοῦ, (ξ γος αἰδρὰς 
ταῦς. Γεξπροζαγης, Του υζοπὶ ἐπὶ τς τειηξοίρηθις διεδίδοσθμ ἐ ἐς φυλακήν οἱ 

: ΠΥ ΕῚ ῬΆΧΟΤΠ. ἰςαῇ (πε, Ραγῦπι 3 Λακεδαιμόνιοι. Χήρυκα, πεέβάνψαντες, τους 
“." Μῆμν Πάρις: (ἀελάπιβοικὶ τὰ ΥΡ νέχροες διεκομείσαρ 5. αἰπέθοινον σ)᾿ εἰν τῇ "ὰν ἱ παπγεῖο τγαἤογδης δύ τηᾶ: 
ὯΝ ἔν εἰξοεῦτι πιίπυς οϑο να ἡ σων ὦ ζαΐτες ἐλήφονῷ τοσοῖ δε"εἴχσι εϑὸ 
ὩΣ ἄαρτὶ ας, ΠαΟΥΌΠΩ δὰ σεπταπι νἱ- ὃπ- “ῖπαι διεζηᾷ ὦ τυ κδηνα οἱ πλϑτες" 
ἐάν Ῥιητί; δραγτίατα ἐγαπτ: οατοχὶ τῇ; τούτων ζωνπε ἐ ἐχοιαίοϑν: ᾧ ἐκίω Ὥστο δέοντες 

; Εχ, Αἰδποπιεηῆθιις ποπ πλαϊτὶ ἀς- ἡεϊαχσωι ον δορά αεέθεζγον, ἢ ἀδαγηα;- 
, ἤάεγατί. ποῃ ᾿οπὶ πὶ Ῥαρπᾶ λ- 9 ὁ ΡῈ ΣΟΝῚ Ρ Α 

τὰτία ἐῖς. Τοτηριις δστεπὶ νηΐ ται τούτων στην ᾿ζωντῶν «δὲ ἜΧΟΝ 
πογίαπι 4 {ΠΠπιππ-Ἰητ]ὰ οδίο ἕκατον. εἰϑέεναίων ὃ ̓ πολλοὶ διεφϑαίρηᾧ ἡ ἢ 
Π Πππρὰ Ῥυρῃᾶ ὩΔΌΔ]ὶ νίηας δὰ γ μάχι υὶ ξα διὰ ΥΩ “γξόνος Ω] ̓ὁξύμιπας ἐ ςξ-- 

φλπι ἀμ: ἴῃ τηΐτ]ὰ ςοπητηηα εἴ, διό ἐσον οἱ αὐόρες οἱ ὧν πῇ νή σὼ ἐπολιο 
ἄπο, ὃς {ἐρτυαρίητα ἀϊες ἔπεζο: ν νὴ 

᾿ΦΈΣ (ραεὶο γἱκο Σ δέ ΘΟΓΙΠῚ νιρτητὶ,», Ζαΐδις5 ἀρίς- χήν, ὌΑτο Ὁ ναυμαχίας μένοι πῆς οἷν τῇ 
᾿αἴβιοσημη ἐπ ]]16. Ὁ ΤΟ, Ἱεῤατὶ Καάογατ ργδεα, πι- νηήσῷ μαΐχις, ἐδδοριήκονζᾳ ἡμέραι ᾧ δυὰ- Ἔ ΠῚ αοηταπα 115 Ἐϊοῦσῖ εἴ» γεὰ- δῶν «ἰξὶ εἴωου ἡμέρας ἐν αἷς οἱ ωρέσξάς 
ον τ "600 -τερλροῦς. οἰδη οἷς πάα]- 
ΜΕ οι ἐλο τι τοι ̓ βμορίας αἰτὶ Τπητ- Ετ εἴδης ἔτω- «ἰξὶῆ ἀτοιδῶ ἀἰπηεῷ, ἐσίοδοωῦτο; Τα δὲ 
ΤΠ ὑ ΒςΠ ὅζαμς Δ] οὐμπι οἰσα]οητος: δας “οἷς ἐρπλέθσι λαῖϑρα διετφέφοίζο. ὰ 
᾿. τον απ ἰδὲ τοβααία:. διφυίάςπι Ερί-- Ὁ δι ας ὡ τῆνησω; κ᾽ ὅλα βρωματὰ ἐ ἐγ-- 
᾿. ᾿ταάδο ἀπ χ ραγςίας. {Π|4 “αὰπ ρῥγὸ. ᾿βῶο λείφ ϑη: δ δὰ ἀῤχων. Ἐπ δοιῥρδέῤλκ 
"Ἄ ᾿ςορία ργάρεθας. Ἐς Αἰ οηίοηίος ΡΟΝ τίοῦ ἐξ ' 

πα άοπι ἃς Ῥεϊοροηῃπεηίος ὁ Ργ- σέρως ἑκασω: ῬΥ͂ΧῸ "Ῥ αγξὴς ἀκ ΑΥΣ : 
σίαν. οἱ δὲ δ᾽ εἰ ζέυαῖοι ἡ οἱ πελοποννήσιοι 
ἑα χω δῶ φράπω ἃ ον ᾿ πολὸὺυ ἐχαί-- 

περϑ, ἐπ᾽ οἴκου, ἢ πῷ Κλέωνος σία μα- 
γιώδης οὐσὰ ἡ Ἀϑωύλεσις, ἀπεέθή; ἐντὸς γὸ 
εἰχόσιν ἡμερῶν ἢ; ἠγαγέτοις αὔδρας; ξ ὡς πὸ 

αἑωέρη. ̓ ωἴϑα γνώμδι τεδὴ μάλιςα 
χτ πὸν πύλεμὸν τῶτὸ τοῖς ἑλλὴσιν ἡΠΉΝΔΝΣ 

δὰ ταὶ ε ΨΊ 

γίοις, γ Ἡ φρὺς τίω ἐἰϊξοισίαν Ἵ τίω ὑπ εοξϑη. 

[ο σἰπὶ οΧεγοίτα νει αίις ἀοΠγ 1, 
δίεσις. Ετοβοξέατη εοπίςυίξα. 
εἴὉ οτἢ νείλπα (Ἰεομὶς ρεοπηί: 
ἢο. ΝΔτὰ ἱπτίὰ νἱρίητὶ ἀϊοξίαιςπι- 

0 σπορίά δάτηοάιπη ΟΠ οίτιις ε(Ἐ ). Βο-: 
πος Βε]]ο ςοη- : ἥκῃ φάάιιχίτ  ργατεῦ ορίπίομεπι 
τἰξετυπέ » πιᾶρ!5 (ἡ 7 ΔΙΙΟΥΆΙΠῚ » τ1ΠῈ νογὸ οΟΥ ΠῚ 

ξ 

ΒΕ τ ϑρίμον Ἡρεκρχαβα 4αὶ ΒεἸ]ο ἁβιιογαητ.. 

ὁ Νεάυςς Α 

Οτχεὶς δεςϊάϊε, 

α΄ Καὶ ἐκείνων μδὲ οὐδένα ἀφέντων] ΤἿ ἡ Παρὰ γώμζω] αὐτὶ ἢ, 
λακεδαιμονίων “δ ς ἐν. σφαχτηείᾳ. ἀ-- 
φίντων δὲ χκέγᾷ, ὥςτε ὀξεχϑῶν δίωωρυ- 

κεύεοϑω, «ες ποιὸ ἐν ἢ πύλωῳ. β Μη- 
δὲν αἰφεὺν πτιουιζητι τ αἰν!ῆΐσπευ ὡς ὅτι 

μᾶλλον βέλπον ὅξι πεσεῖν , ἢ αἰχμα λώ- 
πίῖς ληφϑύωαι", ὡς γύμος λακιδαιμκα- 

ἰδίαν δηλονότι. εἰξίῳ γὸ ἄντῳ καὶ πλείω 

παρέχαν,, ὡς ἐηγύετο. δῆλον ὀκ: “ δύρε- 

ϑέντων σιπίων. δ᾽ Αγεχώρησεω τῴορα- 

τῷ σιιὸ παντὶ δηλονότι. ἐ Καί μα: 
γιώδοης οὖσοι 1 αὐτὶ τ", ἴοὲ Ἦ μιύλλοντς 

ἀφανὴς δπύφασις, ζ ὡς τῷ ὑπίρη] 

“οὶ τίω οἵ οἴησιν γ καὶ τίω υὐύνοιαν, καὶ 
ἴρο φερσδοκίαν" διότι οὐδέποτε οὐδεὶφ 
φοσεσδύκα ουδεμμᾷ αἰάγκη λάλααι" 
μμονίοις ϑίξαντας 5 αὐ δδεῦαι τὰ ὅ-: 
σπλας 

ΔΔ.Ἡ: 



' ἐπαϑεῖς 

ἥν, 
2. 

280 ΤΗΝ ΟΥ̓ΘΙ Ὁ 5. 18 151. 
Ὅιες Ὁ λαχεδουμονίεο ὅτε λιμῷ, τ᾽ αὐα . Α Νό εηΐ ἄς 1λοοἀα πχοηϊὶς τὰ οὐδε. τς 

χη εδεμια ἠξίοιου πὸ δῆλα, κοδαδοιιδαι, δᾶτνι ἈΌ]]ὰ ἤπιον Ό]]Α ποςο(ῆταςς ΤΕ ΤΥ 
ΔΚ ᾿ Ν μληδ, ὡς ἐδγω δάλδεὶ γα φοχδεαγ πλαίοά ἢ] γοηφε ον ι 

τἐ: ἴωσι » Φ ἿΝ 9 ; δῆς τὸς. ὃς φιοαᾷ ροῆξε ἀἰπιϊοαπτοβος- “ἢ - τον 

“ο Σπονησκάν" απτιςοίζυπτες τὲ ΜΚ εἰ ες φμιηθογοης, "δ [υἱς 4 πχογτῷ ΟΡΞ “ Κἐδε ᾿ππο.. 

τἰραϑδόνας τοῖς τεϑνεασιν ὁμιοίοις. χαὶ τινὸς μεάϊδρι ἢη)Ή]ο5 ποηπααληλίς ἀθ: 

τ ε ! ᾿ ἢ “ ἸΠΟΤΏΠ. ΝΞ 0: τὸν δυξ ἢ 
ἐρομϑρου. ποτὲ ὕςερον τ αἰϑίευαίων ξυμι- ἜΥΕΝ βέθϑεμαι 5 Π: Ἰ τὴ οὐδῷ ΠΩΣ 

ἢ δι αν» δ “« ΚΕ του ξορν ΔΓ 7 απὸ οτα Ροΐζέᾳ αἰσυλη» τ" 

μα Α αρϑηϑὸνα  Ἐνα, τἣυ Οἱ τὴς γῆσου ἀρ ὕρογ φοπτυπλεϊίαδη ἰητεῖσορας- δ Ῥεα εὐὶείεϊα,. 

αἰχμα λωτων͵ εἰ οἱ τεϑγεώτες αὐδμ'κα λοὶ χοῦ δἰ! υΐς οχ Ατμοηϊοιἤαπλίοοῖς Ὁ 

κα γαϑοὶ," ὠπεκρίνατο αὐτο πολλοί αὐ ὠ- ἈΡΕΝΑΝ. ἰΐ μον ἤτν τ ὡ οἶδ» ἤρυρὸ. 
5 “αὶ νὰ ἣ ὙΠΕΡ ΌΝ. οὐΐδίσας Βοποἰ Τα ΠΕ τ τερῶ- -..... ος.. 

ξιον 60) (ὸ ὠπζακζον( λέγων τὸν ὀϊφὸν ) εἰ ἀϊτ» τααρηϊ: ρτοξε ὸ ξιοϊοηἀατοία ἧς: 5 , ς; Ἵ ἢ : 

τοις αγαῦοες ἀλεγοσωρα; δηυλώσιν κονξ Β χιταοπ((ᾳ ρίπαίῃ νἱἀο]ςος ἴητο 
μϑνος ἔτι ὁ εὐτυ[χαγων “οἷς τε λίθοις ἡ τον. βοηθῇ θοποβίητογποίςοζοῖς: ἢρῃϊ 

ξρύμᾳσι,διεφϑείρεζο. κορμοϑέντων ὃ "Ἶ αὖτ Βοληφνε φαϊίομς ἰη ἰαρ:ἄςρας ἰἀρίε 
ϑραῖν, οἱ ἀϑζουαῖοι ἐξο λ δ σϑῥ διοχος,μδὴ 9 τὰ οἱ Δ Ποο οφοιδυηῖε: Ὁ] δας 

ΡΨ ἘῸΝ "ἢ ᾿ς -. ἐλ ἢ ; ὰ “ΟΣ 989 τἀσςερεῖε Αἰβομεμέος» ἄςοζε: 
ἀὐθις Φυλαόσειν, με ξις: οὗ τὶ ξυμς σιγῶ μργοὶμ νι ο ]ς αἤεγαδη άοβ, 4ο-. 

“ἢ (Δ πελοποινήσιοι ὁ πσοβ τούτου ἐς τίωἬἩ πες αἰϊηυ!ά  αἱαν Γεὶ ροηροηβδηα 
ἀ ἐσξάλωσιν, ἐξαγαγόντες ᾿Σἰποκίζνα;. ςοπαςηϊου : ἤπ: ρα5 1} 1π ἀρταπι ᾿ 

ῥά ρλεῖ ἣ ιν ἰρίοσαπῃτοιϊγαῆοητ, ἐἀπιϑος ὁ οαγ- 
τὴς δὲ πύλου φυλακὴν κουτεφησθμτο Καὶ πους οοοίἀοπάορι" [π. ΡΥΪΟ δυτόπι Ι 
Ὁ “ τ Σ «ἢ “Ὸὦ , Ὰ ἢ 

οἱ φρο ρῖς γαυπτανς δ κβοϑηνίοι, ες πθΤ Δ: οἀμημ ἡ Δεπὰ φριαπάϊαπι ςο] οςα.. ' 

δὼ ζιυτίωυ ( ἔςι γὸ ἡ πύλος τὴς μεοσηνί-ὀ μ[φητ. Μοεμι! ὁ ἸΝαυραδο πηηῆις 
δὸς ποτὲ οὐσοις γῆ: ) πέμψαντες σφων «ἰ-- Ο “οἄεπὶ πομηα ]ΠἰςΤοςἰογ ορροττας ἷ 

ΑΝ ΨΥ ΣΡ ΤΩΙ χω εἰ δι νη 5, τὰ απιδηχ ἴηι Ῥατγίδτην (ο{Ἐ 
ΔῈ βευὶ, (λπαηδρτένρες, ἐλρὴ ζό ἫΣ οὨΐπι ΡΥ] ἐχοο απο Μοβεηΐο- 

᾿ εὖ ϑη «ς ! ᾿ ᾿ . .“- 

λοικωνικὴ; χαὶ πλᾷςα. ἔξλαιτηον, ομοῷωνοι γᾷ αἰιὸ 4 Επ|ς (010 ) ἰατγοςί 115 1.- 

ὄντες. οἱ δὲ λακεδουμμόνιοι, "οἰμιοιϑεῖς οντὲς ζοηίοᾷ ἱπξοίταδχητ; πιαχί Πη(α; ἰΔ- 
ἐπξβέο ἀρ ἰὀκεκλῷ, ΧΟ Δὲ ὅτυτδ αἴποίενᾶτ, φυῦ εἰαἀξ πρυα 

ον τῶ Ὡριν γόνῳ ληςειας τὸ ζιούτου τ Γ : Ἶ ω δ Μ . Ὧν χξ , "ΚΑ τς ρῇρε, Ἠααὐμηο ἀϊ θ.111 απτοα ἱη ποῖ τ ἢ 

; ὍΝ Τ1ιλοςάαηιοηλ» ὅς φπὸά (ογα {|| Δ . τς 
ἃ φυῤο οδιοὶ μὴ καὶ Τχμουκρόφεονν σφέτ Ἐρῖε Παρ μδερεκιαλ αταμια τῆκε: αἱ ἰαϑον ΤΩΣ ς Φορουκθμοι μη χ) 67{| μμοικρότερον στ ϊ-- ἘἨοίξξ ξιριερᾶτον οὐ “ποαα!ά νἶτο- ε ἰεἸοπείαν ρεοῦ 

σι Ἢ νεωτεολαϑὴ ΤΩ κτὶ τίω χώραν, ἀῤῥα- τίας τὐβαμ αν Ἀουατοῖασ ἡποῖ ᾿τλΆ, ῥρρια ΜΠΕΗΣ 
ἀπμο ἘΠ ΡῚ πον ἢ οἱ "ὁ ἐογοθδῆτς ὃς χυξαμᾷ Ζά Οςςιι]:9 οἱ ἢ διως ἔφερον, λα οἱ βουλουϑμοι ἔν. “" ΤΟΟΡΗΞΗΙΙ ὍῈΡ̓ βίοπις: εὐβιοτύσε : φ ΠΝ ἰσναν β γνϑμ ; τῇ εἴς νοϊοσδης Αἰ πομιθη ἤθιι5» τα-- πομαγᾶ πιο]ίτῖο., 

διλοι ει) τοῖς ἀϑίωναμοις,, ἐωρεσξδοοντο. ι ἀνυρβεονδωχίς: . ͵ τς πιξ λά οος Ἰεραῦομ αλίογᾶς; τότά- ΩΝ γόκυ.. 
“ἢν ἀὐζις γ ΧΩ ἐστει γτὸ τίωυ πε πύλὸν χφὶ Ὁ ος ἃς Ρυϊᾶ γεςίρεζς ὃ σαρτίπος: Αἴ δαπε,ϑφεὶ ρατοβενὴ,, 

Ἐ Ι ᾿ , ἐβελωροι ΡΟ ἦμρις ἀν, ψ- ἈΞΒεηϊθηῇθ . ποις αἰϑρας κομιίζεοϑαι. οἱ δὲ μειζόνων τε 1 πνδίοχα δβοξιἀτορἰἀξτιἀς τοις, ἐμ τράλαιρ το 
ὠρέροντο, " ᾧ πολλάκις φοιτώντων, ἀδοις (οβἸερατος τς ἰπξοξδα τομηογᾶς, Ἐπ ρὲ ἔγδηλον, »ὅ 
πυξον ζ μι ἡ δή ΩΣ Ὡς μας αυϊάξ οἰγοα ῬυΠᾶ ρσεῖϊα βιογᾶτ. ἔγδηλοι. 
ΦΈΣΕ ἐς ἀπτεπερεπον ζοῦτα μϑ τὰπες ᾳἘλάξ ἀξίαις “αιπι (ἐσαπάῦ μας ᾿ 
εἀλπύλον μόμϑνα. 4 Τοῦ σ[, αὐτο γεῤοές Αἰβεπίεμίος ἱπ ἀρτῷ (οι πτμίαπε 

μεζῳ τα θ)9ὺς ὠϑίωμυαγοι ἐς πίω "χοονν- τ {ὰηῸ πες παιιδιις (ορτιια- 
ΤΣ ι ἢ ᾿ ἴητα» ἄπο τ1}|1ὰ ἀτηηατοσύιπῖ πος αν ἐς ράτευσὸρ γαυσὶν οἶδούκο δύοκτ: ραν αἰγὶ μμαα ΠΡῸΣ ΘΟ, πε θα 
Ἢ Ψ ἧς ῬΆΝ ἌΣ ὲ μ νζα»Ὁ, “Ὁ ΙΠΙ5 Ατῦςΐ:» οὐπηα; πἰρραριπίθας ὑ ἷ ᾿ 

ον μξζάνν ἧς: ᾽ Ἰνδώχν χα ἀποεητος οααῖτεβ ἔγομτθι5. Οο- ΟΠ 
γαύσι, Φ᾿ φκθσιοις ἱπσεῦσιν. ἠχϑλου)οίω δὲ πιταδαηταγ 'οος ἃ (οἷς ΜΙΙεΠΙ,; “ὁ 
χὰ τῶν ξυμμάχων μι λήσιοι, καὶ αὐδριοι,χοὴ ΑἸιάτ! ΑΥγ Ἐ]. ργαεγας Βυίς οἷαί , 
μοί μέρ ἀιν ἡ δὲ γδχω ἃ ἐπ γώ. ἢ ΝΙοία5 ἸΝΙοογατί βηδα σαπι ἄσο- ͵ 

βύσίοι ἀρ άπη δ ἐξ. ΠΕΣ γος ςοἸ]ορίς. 580 ὀχούταπι δαγοσα τς 
τυ, Τξατος αὐτὸς. πλέοντες δὲ ἀμ έῳ, ͵ , ἯΥ: 

ὑλωω, αν δα ον 

πολέμου, δ πε εἷ λωτων' αὐτομολοιούτων; 

α Ὡς ἐδωϑαντοϊ ρων, ἕως διώαμως πε-- | γοια, ἀϑηναίων σύμμιαγχός τις ἀχθόρϑμσς, [ ἐγτυ [χάνων] δ υχὰν ἔζτε ἈΝ ΔΩΣ υ 

οἰῶ αὐζοῖς, β΄ Απιςοωῦίς τε μυὴ 10 1 ἤτοι Τῆς ἀϑηναίοις ὡς φορδικῶς ἀβχοισιν" [ ϑός. η Τῶν αὐἰδρῶν Δ αἰχμαλώτωνε 
ἀπιςοιῦτες οἱ αϑηναῖοι δι, ἐπύφασες, πε- ἢ ἀχθόμϑμος ὅ5} τὴ Ὁ λακεδαμιονίων συμ 1 θ᾽ Τρὸ Ὁύηυγ)ῇ συμξίῶαι. « Αὐτομοα 

εκῆή. γγ Τοιὶ αϑδῳ δόντοις ]ἑαυζοιὶ καὶ πὰ ἡ φορᾷ, ἤρεΐ ἕνα ὃ' ἐκ τῆς νήσου. εΑπε- | λοιὠώτων] εἰς τέωὶ πύλον. κ Καὶ πολλά 
ὅπλα. δ' Δι’ ἀχβηδόνα δὶ λύπην. δᾷ- ἡ κρίναζρ ἀντῷ 1 τῷ ἐρωτήσοωτι, ζ Οτι ὁ [ κις φοιτώντων] ἦΨ) φρέσβεων, 

᾿ 



4 Ἐχηλεϊονος 29- 
᾿ς εμέ ει.» “ά ΓΤ 

᾿ “ἐπε: 2γησι σφόπυ 

ΙΒΕΚ 

ἴπτοῦ ΟΠεγγοποίιπι ἃς ΚΒ οτ τε- 
ππεγαητ Πἰττιι5 ἰο οἱ ἔπρεῦ ἄμ οπη 50- 

᾿Ἰγρίας ςοΠΠ|5 οἵξ : φιο ςο]]ς Τρογες 
ἀποη 48 σοπχμίτον, οὔ (ὐοσί τ], 
4] ΑΕΟΪος ἰπεγα νύθ πη οεητ, σε]- 
“Πρεγαπεζαης. ΕἸΖιιε ππης οαἰο]] 
ποπηίης δοϊ γρία ἱροῦ Ἰρίπτηνὰ χια 
τες απο πᾶιες τοποθαῖ, ἀϊτας 
πδλάϊις ἀυοάεείτη » αὐ νθε Οοτπ- 
τῆ εἰγοίτοῦ (Ἐχαρίητα, αὸ ΠΠΉ πὸ 
“ἱρίητί: (ὐοσί πτΗ!}» εχ Αὐρίς σοστίο- 
τες [λδιὶ ἀς νοηταγο Ατβεπίεηῇμπι 
ἘΧογοῖτα » οπτπο5 δά ΗΠ ηγᾶ ν» ( ΡΓΑΝ ον 
τοῦ ἐο5 41 ἐχίγὰ ΠΕ πλαπα σο] 1.) 
δά δητὸισοαυγγογᾶς, φαογζῦ (εχοῦ- 
τι πὶ Απιδγδοίδτη δὲ Γιειισα 418 ρτα- 

᾿ ϑόρδροι γεξξνενη- ΠάϊῚ στγᾳτία αίογαητ: σατοῦ! πο ἀε- 

Ὶ 

᾿" 

ἕ 

“6 “κηρμ207, ΙἸεδλιι οδίεγααθᾶς κά ἡπαπὶ ρδετεπι 
“Αςπεπιεπίος. ρρε ]εγέτ. δεά ΄αππ 
το5. {ΠΠΠ ποδϊα ργατογαςξε! ἰατα 5 
(φητ, ὃς Πρ αἷε ῥο έν ααϊμομζ ἴ- 
Ῥῆς εγερτα αἴσατν γοϊδα Γποσαπν 
ἀἰταϊάϊα ραττς ἀρὰ (πο γολπ1» 
ἢ ἰοχιὸ δάποτίας. ̓ ΟἸΟΠΙΠΙ ΟΠ ΟΠῚ 
᾿Αἰβεηϊοηίες ἱγέητ; ργορεγὸ δυχί- 
Πΐππι ταϊογαπς, Ἐπ᾿ Βατῖιϑ» αἰέεσ ὸ 
“ἀποῖθις (ἀπο πάη ας ργα]ο ἂἷξ 
βιογιμηῖ ) ἀσοορτο -σπιίης ΡοΥῥίξ 
αὐ δοϊγρίδμη τυταπ 4λπ1;» ΟΔ τ πὶ 
Ταὶς ΠΟΙ ΡΥ ΑἰΓΕΠῚ : ΟΠ ΠῚ τα]: 
45 ΓΥσορἤτοη σαπῃ Ποίϊε σοπ- 
Βιρῖς, (ογπτῆτίς ρυϊηγὸ ἰπ᾿ ἀοχιγᾶ 
(ΑτΠοπίςη ἤιιπὶ ΠΟΥ» πὶ ἀρροι (Ἰλτίτχ 

9, Ῥείξεπάοταε, δῆτ ΟΠεγγοποίσην ὃ Ῥτοςοίογας; 
᾿ξ ΤῊ οατοτας οο- {Πτῖ9 . ἀοίπάο" σατετίς σορίΐς, ΑΙΞ’ 
᾿Ρίᾶς » “ἴδι Ὁ746- 
᾿Υ ἔνεει εν»; (Οογέρ- 
Ἧ ο2ρῆ:. Ἐ ἜΡΙΣ Ἐρ11792 

ΡοΓαΠῚ ὃς τοΐατη [ἢ πιδη δι ρΓα:- 
[τὰ πὰ ἔπῖτ, Ἐτ΄ ἀεχιγαπι Ατἰβοηίεα- 

ἴῃ δηήκφοϑαι, ἤιπι ὃς Δεν Ἰοσά σοζηα(Εὶ ἐπίπα 
 πγέντ,ν (7ηα τπ- 
᾿ χεγργθέαης αὐ θὲν- 
᾿ ὀμενῃ οκερε ἤδποηγ Ἔχςορίσοατηις αρτὸ γοραϊίς, ΠῚ φυᾶ 
᾿σιαη» ὀγηφέρεῶι,) χά Πγαφογίατη νίσας σοἰΠΠσητν (το- 
2 ηο Ἰρηροταπο ζάρος χα ομὶπη ογας ἰο οι ἈΟΟΠαΪ Σ᾽ (ὰρετ- 
᾿Ζοχγθοί ΥΥΉΈΓΕ, Ἢ χὰ; ἱ ' 

πὸ αρίάίθις. ποίξεπι μλξεγμις ροῦ- 
ἔ τατι ἱποοοδαητ: αυάπηχας ρααπᾶ 
: ς φεοϊμΠ πο τασίας ἰπααίεγε: ὃς Ἔχ ο-᾿ 

Ρίςπτίθιις εος Αὐποπι ἢ» τεσ πὰ 
Ρυρηδ Ἰ τηδηΐθις εἴας, (ὐατεχὰ πὶ 
εοποῦς Πσασάλπη (οΥπτβιοχῇ ἤπιτ' 
ἔτο (ποσγᾶ σούπα {πρροτίᾶς ἔεγθη5,. 

ΟΥ̓ΑΆΤΥϑ8. 2 
ΑΔ,“ ἔρον μὐζᾳ ξὺ χερσονήσου τε κϑὸ βείτου, ἐς ἐν 

αἰγιαλὸν τῷ χώξὶα αἰ οὐ ὁ συλύγιος λό- 
φυς ἔριν" "ἐφ᾽ ὃν δωριῆς “πάλαι ἱφρύλεντες, 
ποὶς ον τῇ 7 πολ κρευϑιοιςἐ ἐπολέμιοιου, οὖσιν 
"αἰολείσι." καὶ κώμῃ γεῦ ἐπτ Ἰ ΑΔΥΛΤῊΝ 

καλουμδύ φῖν. ἰπὸ δὲ πῷ αἰγιαλοί τού- 
τπρὺ ἔγθος αἱ νῆες κατερον, ἡ ὑϑρ κώμῃ αὕτη 
"δώδεκα, σα δίοις. ἸἌσε, ἥ ἡ δὲ κοδχνϑίων πό-- 
"λις, ἑξήκοντα" ὁ δὲ ἰαϑ μὸς, εἴκοσι. ἐοδώρα 
ϑόνϑροι δὲ κοοίνθιοι ἐξ αἱ ἄργϑις δτί κα φρατία 

Β ἧξᾷ τῶν αὐθίευαων, ὧκ πλείονος ἐξοηϑησὸμ 
ἐς ἰαϑομον πϑύτες," πλέω τῶν ἐξω ἰοϑμού, 

χαὴ οὖ ρα οί νον αὶ ο» λϑυκαδῖα αὐ-- 
πήεσὸν αὐτῶν “πεντακόσιοι Φρυνξ" οἱ σγ᾽ 

Ἀπ ωδλμδν εὶὲ ἐπετήρριωυ ποὶς αἰϑίώωαϊοις 

ἐοὶ κα ζᾳ οὐϊσοεσιν. ὡς ἢ ἀδριὶ ἔλαϑον νυκΊὸς 
καζαπλόσόρτπες, " χαὶ ταὶ σημεῖα, ἀὐξὶς 
ἤρθη, καζα λιπόντες ζιὶ ἡμίσφς αὐτῶν εἰν 

χε, [χεϑς, ὦ ΕΥΣῚ ΗΡΥΘΡΑ͂ΝΣ ἐλ Ἐ κρομ- 

εὐδον ἴωσι; ἐθδοηλοεω χτ τας. χαὶ ΒαῸΣ 

Ο τῆς εϑὲ ὁ ο ἕτερος τῶν ςρα τη γῶν ( δύο 

σὸρ εἰν τῇ μαχι οἱπαρόγτερ) λαΐζων ἫΝ 
ἤλϑεν ἘΈΕΡΝ συλυγήαν κωβμζω, Φυλά- 

ἕξων ὐτεῖν, χεξὸν οὐσὸρ. Λυκόφρων δὲ "τοῖς 

ἀδλοις εὐὐσαλε χαὴ τοσῶτα μϑρ τῶ! δὲ- 

ξιῷ κέρᾳ τῶν ἀϑίευα)ων δύθὺς Ἰποξεξηκότί 

ας: τὴς “χεῤῥονήσου, ὦ χφρίνθιοι ἐστεκεινηο". 

ἔπειτα δὲ΄ χοὶ ἡ τωῖόλῳ φρατεύμιαι. χαὶ ὦ 

ἡ μαχι τρτεραὶ, χαὴ οὖ) χερσὶ τ τῇ χα 

διδὺ δεξιὸν χέρας τῶν αἱ ϑίεναίων: καὶ ας 
ΡΟ ΈγοΠΙ 1 ἴῃ δοίς γα) Ὁουπτῃϊος Ὁ. ρυς ἰὼν ( οὗτοι Ω τἰδατεταγιλένοι ἡσὸμ ἔ Ἐπ 

Δαΐοὴ ἐδέξαντό τὲ τοις κορλνϑῖοις, " χαὶ ἐώ-- 

ΓΝ μιόλι οἷδὲ ̓Ἀαπσυχώρηήσθ πες πυδὸς 

αἱμασιαν (ὦ 3». ὧ χώεῖον πσϑδόσομτες 
πὸ) βάλλοντες ποὶς λίθοις ταιϑύτόρθεν ὃ ὃν- 

τες; ᾿χαὶ πα ωνίσομτες,, "ἐπήξ ἐσὸρ αὖ- 
Δ δεξανδῥων δὲ τῶν εἰ ϑέουαϊων, ο χερσὶν 

πάλιν ζῶ ἡ μαι. λόχο ς δὲ τίς τῶν κοραν-- 

2ω νήη δέξανς πὰ ἀρ το ὑκαῚ ἑαυΐ, 

"" ο 

ΕῚ ἘΦ΄ δον ρυγοουίμν 

β Ἐφ᾽ ὃγ δωρκᾶῶς Ὁπώλαι ἱδρωωϑέντες} 
ὅτι Ὁπαλαιὸν φεὸ ἢϊ δωειέ ὠνγ᾽ αἰολξς εἰ--" 

ΐ ̓ χνῈ κόρανγογ.. οὐὖγο Καὶ κώμη ναῦ ἐπ᾽ 
Ὄ σολύγφαγαῤοὶ  ἐπαΐω ἀμ δ᾽ ξ λόφυ; 
ἕὰ Πλίὼ ἔξω ἰϑιὼδ) αὐτὶ ἐκ νων 3; 

᾿χρραγϑίων ἐξ ὧν ἀπήεστω παεοσβοηγῆσαι 
Ὡς συρμιμαίχοις: αὐποι; ἢ ὅσῃγ ἔξω φύτου 

ἐς 

“ἢ ἰϑριοδι τα ἐπείγᾳ ποίοις. ε Ἦνς 
κόσιοι φραροί Ἰἐσόμϑμοι δηλονόπ. ὃ Σ 
κα δ ίσοισιν Ἰέλλικδρ ἰσοισιν,ὅπε φοεϑελδύ- 

σονται αὐτοὶ οἱ αἰϑίωυαἾοι. ἡ Κ αἱ πὲ σὴ 
μεῖα αὐζοις ἤρ8η]} αὐοῖς(φησί)οῖς κορανΞ 

ϑίοις ἤρθη τὰ σηβιέϊα «ὐδῷὶ Δ φίλων αὐ- 

ΝῊΡ ΔῈ ὁ τὴ χώρβε, σημιαλνόντων αὐΐδος δὰ.) Ὁ 
πυλέμιοι! ἐπῆλθον, δὲ δὲ “σξοσυπακοῦ στα 

πὸ, ἡμέρας “βνοιδύης. θ. τοῖς ἄλλοις 

ξωωέξαλ εἸσιὼ Ὁἷς ἄλλοις ἀϑίωαγοις. 

, Καὶ τῷ ἄλλῳ «ρατεύμαϊς ) “δ ἄϑη-- 

γαίων. κ Καὶ ἐώσανῇ μόχ δῖνος 

φανϑίων δηλονότι. χ᾿ Καὶ παιωνίσευ-- 

πος} δύο παιαῖες ἥσει)" ὠνυάλιος) ὅτε ἦρ-: 

γ5 ὃς καὶ τρϑ τῆς μάχες ἐγίγνεο “ καὶ 

ἑπερόςγότε ὀνίκοῦν: ᾿ 

Δ4.}11 
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ἔστενε δΨ᾽ ἀϑέωναίων ὃ δεξιὸν χέροις, καὶ Α ἀοχιγαηι Αἰβεοιίοπβαην ἴῃ πιρδηὶ 

ἐπεδίωξεν ἐς αἰῶ ϑαλφοσαν. πάλιν δὲ Ὀἰστὸ 

ΟἿ νεαῦν αἰέςρεψαν οἵτε ἀἰϑέουαῆοι οἱ κα-- 
ρύςτοι. “88 ὦνλο φρατόπεδὸν ἀμφοτέρωθεν 

ἐμωώχετό σξενεχῶς, μα λίςα, δὲ δ δεξιὸν κέ-- 

δας δι κορανθίων, ἐφ᾽ αὶ ὁ Λυκὸφ ρων ὧν χτ᾿ 

Ὁ βῥωνυμον “Δὲ αἰϑίευαίων ἡ μυύνειο.ἰἤλπε- 

ζον "ὃ αὐτοῖς Ἐχὶ τίωῦ σολυγάαν κωμῶν 

ἡ πειρασην. “φόνον μϑὲ δέζυ “πολι αἰτεῖ-- 

χον,Οὐρὲ εὐνδιδὸνγτες δλλήλοις"ἔπειταί ἡσὸρ 

γὸ τοῖς αἰϑίωαίοις οἱ ἱπισεῖς ὠφέλιμοι ξυμ, 
μαχόνϑμοι, ΔΜ ἑτέρων Οὐκ ἐχόντων ἵτσπτ- 

ποις) ἐτράποντο οἱ κοράνϑιοι καὶ αὐτο εχωρηφ 

ποδὸς (δ) λόφον . ' χαὶ ἔθεντο τοὶ ὁσλα., χαὴ 

εἰχέτι χατεδάμνον, ὄνλ᾿ ἡσύχαζον. ὦ δὲ τῇ 

[ξς πῇ ζοτη, τὶ τὸ δεξιὸν χεξοις οἱ πλῴεοί 

τε ἀπέθανον αὐ ὃ Λυχόφρων ὁ φρατη- 

οὐδε ἡ ὃ ϑνχη φραψια, ᾿ τούτῳ τῷ ζ πῳ "οὐ 

καὶ διωξιν πολλζω, σξεῖὲ (αχείας φυγὴς 

ρορδυνς, ἐπεὶ ἐξιαίεϑη,, ἐπθμαχωρήσασα 
αυδὲς τὰ μετέωρᾳ ἱδρυϑη. οἱ ὃ ἀϑζωαῆοι, 

ὡς Οἔκέτι αὐτοῖς ἐγτήεσομ ἐς μάχξω ζοις τε 

δ σδίας γεχροες ἐσκυλδυον,ὼ ζοιὶ ἑαοΐ αὐη- 

δοιεῦτο" τροπαῖον τε θύϑεως ἔςυσὸρ ζοις δ) ἡ- 

μμἰσεσι ἢ; χορλνϑίων, οἱ ἐν τῇ κεῖ φ« ἐ καίϑηγίο 

φύλάκες, μὴ ἐχὶ τὸν χρομμιύωνα, πλϑυσῳ-. 

σι ζούτοις οὐ καιζαδηλος ἡ μαῖχ" ζῶ «ἰασὸ ἢ 

ὄρφες πῷ ὀνείῃ " κονιορηὸν δὲ ὡς εἶδον »ζαὶ ὡς 

ἔγνωσὸν, ἐξούθοιου δύθυς. ἐξοη ϑησὸμ Ἀ' χαὴ 

οἱ ἐκ τῆς πόλεως ωρεσζύτερφι “ἢ κοραν- 
ων, αἰοϑούϑροι τὸ γελμνυμϑρον. ἰδὸγτες δὲ 

οἱ αἰ ϑίωαϊοι ξυμπὸμίᾳς ἀδουὶ ἐξχτονίᾳς, ἢ 

γομίσθμτες “Μ᾽ ἐγ[ες αἰσυγφτόνων πελοπον- 
γνησίων (βούϑφα» δχπέναι, αἰεχώφϑων καΐζοὶ 

τάχος Ἐχὶ (αξ ναῦς, ἔγοντες τοὶ σκυλϑύμκαι-- 

χα, χαὶ “οες ἑαυ μ᾽ νεχροις, “πλζω δυοῖν, οἐἧ 

ἐϊκα τέλιπον, μὴ δευνάμϑροι θύρᾳ. καὶ α)α-- 

βαύτες ἐχὶ ζιἐ ναῦς, ἐπϑραιωθησθῇ ἐς ᾳς 
Ἐχικεηνϑμας νήσοις" ὧν σἹ «ἐν ἔχικηρυ-- 

χευσοίυϑμοι, ἴοες γεχροιυὶ, οἱ ἐϊκαπέλιπον,ὑ- 

“πουασύνδὸις αὐείλονζο. ἀπέθανον Ὁ κορανϑίων 

μϑὺ ἐν τῇ μαΐχη δωδεκφ, χαὶ οἰ συῦσιοι, 

Ὁ τε. 

ψοχτῖς » ὃς αά παῖς νίχις ρετγίς- 
ααστα εἰξ. " δλης γασγίας Αἰ μεπίοη- 4 Ἀυτγίαθδυτεπιὰ 
ῇ “ΟΠ ὰ τὰ ΤΝ πδυΐδυ5 Ατἤεηϊξ- ὃς ἀτασοὶ (ΑγγΓ ἃ πδαϊδιις ἔα- εἰς δι Θατγθη τας 
βαῃτ, τοὶ ]ιι8. ἀατεπιχ ΟΧΟΓΟΙΓαΚ ἀεγῇ μην: 
σορτίποητοῦ νιίησας ἀϊτηΐϊσα- 
θαῖ : ρυσοὶρυαὸ ἀεχεγασι Οογίπ- 
τϊογάτη σοσηα » ἢ 400 ἤδης [γ- 
ςορβγοη ἤηπῖτο Αἰπεπιεπῆαπι 
τοπίζεθας. ϑυίρισαθαπτασγ επὶπὶ 
605 ϑοϊγ ρίαν οδίτο πὶ τεητατιῖ- 
τοβ. [τὰ ἀϊπ πουττὶ σεάοηζος αἶτε- 
Τίβ» Οδ ΧΙ ρογζαθαης, Ἰαηάςπὶ 
ΟὐοΥίμτμιὶ αὖ ἐφαίτατα 41 Ατε- 
πἰοηῆθαυς δάογαι (ἱρῆ οπἰπν ἐαιος 
ποῇ Ὠαθοθαης.) ἴῃ ἄιραπι νοΠἕἔ 
(ὰπτν δὲ τὰ φο] οι {δ τοςἰρίθῃτεοδ, 
ἀεροπαίηιις ἀΓηγἷ5» ΠΟ ΔΙΉΡ] ας 
ἀείςοπάεητος» ηπίεπεγο. ἴῃ μὰς 
ξαρα ΡΙασίηιὶ οογαπιῖη ἀοχέγο σοῦ - 
πὰ ἱπτογίογο  ἰπ 5 ΓΥΠΟΡἤτΟ 
ἄχ. Ἀε]χαα ἐχεγοίτηβ ῬΑΥΒ.» πὲ- 
αας μοίδε νοβεπηςητοῦ ἱπίςηπομῖο, ἢ 
ποαας εβξι ἔιρα »Ῥοίαιαμι {πρε- 
γάτα οἴϊ, ἀ αἰτίοτα τεςοἀςηςἶοςο {ξ 
ταταδαταγ. ΑτΒοΠἰςη ον Β1 Δ ΠΊ 1" 
ἘΠ] ]Δοοητιγ». ποία σαάλαςγα 
[Ρο]ίδης » {ποζὰπὶ το] απῖ, ττο- 
ῥάσα σοπτίπαὸ Παῖππης. ΡΟΥΓΟ 
ἀϊπιίάϊα ραγτὶ (ογίπτῆϊογαπι αας 
ἴῃ Οεποῆγοα {δίδάοζαῖ οςυο5» πε 
Βοίεις ἰῃ Οτοπιπηγοηςη ἡδαΐϊσα- 
Τοῦ» ΠΟ εἴαῦ δροσταηιίαρ Ομ θο 
ταοηζς ἐροϑδουϊιπι ραρηα» ὃ (ς4 ὃ 5εἀ γδὶ ρυϊυς:, 

: ; :ι4. Τα πῇ ςοηίρεχεγᾶς,, Ῥαϊι5. το νῇ » ἃς τὸ σορῃϊτα» διτέπα ξογαοαξν, 
φοηίοίτἰπι δυχ]ο νοπῖτ, Ὑ ςη μη ταπι. 
ἵτεηι διχί ο εχ νῖρε Οουίμτθ!. 
(εμο5 » ΝΌΪ χιοά φσοζεζεῖαν {εη{ε- 

Οττο5. νηϊπογίος σοπίρί ςατὶ 
Ατπειιοηίος ἴῃ (ς τεπάςητοβ» χατὶ 
ἱπαδάϊ {δ ἃ νἱοἰηἷς οἰγοα. Ρεϊοροη- 
πεηῇρας » Ῥγοροχζὲ δά Ὥδπας το- 
ςοἴδοτς » Βαθεητος {ρο] 4» ὃ ἴμο- 
ται οαάδιιοζα» ργατογαπαη ἀπο- 
ΓᾺΠῚ : 4105 ΠΌ11Π} ΓΕροσΓς πεααὶ- 
αἰοτ.» Το] χαογαητ, Ατχας σοι- 
{τεπῆς πιδυδιι5. » δά οἰγοιπηϊεόδας 
ἰπίυ]α5 τληΠγοταγαητ: νηάς τας 
(0 οαάιοοιῖοτε» 4105 το] αι εγαηξ 
ΤΊΟΙΤΙΟΒ.» ὃ ἰσκάογς γεςερεγαηῖ, 
Ἰητογέοξε! δατεηχ (ας Οοσίπτδίο- 
τατῃ ἴῃ ριρηδ ἀποςπτὶ ἀποάες! τ; 

α Τὸ κ ὁδῆο φρατοπεδὸν Ἰῆτο! τὸ δὲξ ιὸν κί- 
εας “ἴ κορανϑίων, καὶ τὸ ζ, ώνυμον ἢ; ἀ- 
ϑηναίωγ. β Ἡλπιζον "5 αὐτοιὶ Ἰοὶ κοράν- 

ϑιο. Ὑ Πήεασην ) τροσυπακουςέον τὸ, 
ἐλϑεῖν, δ᾽ Ὑφζν ἑτέρων ἐκ ἐχόγτων ἵπ- 

ποις 15" κοραγϑίων. ε Κ αἱ ἔϑεντο ταὶ ἕπλα] 
«πέϑεντο. ζ Απίγανον αὐ δ} δ᾽ κοραν-- 

ϑίων. ἡ Καὶ Λυκόφρων ἐ φρατηχὸς 1 Δ} 
κορλγϑίων δηλονότι. θ Η ὃ ὁήη φγρατικὶ ἢ 

πὸ δὲξ μὸν κέρας ΔΆ ἀϑίιυαξων, καὶ τὸ δρ᾿- 
κόγτων “Ὦ αἰ ϑίωυαίων. 

σερὸν ὃ' κοραγϑίων, ι Τούτῳ τῷ πρόπῳ 
τὶς αἰαχωρήσεως δηλογότι. κ Οὐκῆ᾽ 
δίωξιν πολλίω" ε φθύγοντες ταχίως, διτω- 

λ Ἀρυήνω, 

ὀυϑὺς Ἰἔφρεχον ἐς βοήϑήαν. ᾿ ἣ 
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ἕν Αἰπορίεηἤππι ρααίο πιίπας φαΐπ- Α αὐ ϑζεναίων δὲ, ὀλίγω ἐλαο(οτοὶς πεντήκοντα. 
Πυδρίητα ΡΥ ΟΣ οχ ἱπ{{]18 απ. 0] εν» “ἐν κθμ. 
ἴῃ ΟΥομηγόποη ( αι οὐδ ἀρτὶ ἊΝ τ τὲ μρῇ γυναι ΘΡΨΗΝΣ 
ΟοΥητ 1) ἐεπταπι ὅς νἹρίητι {ὰ- τόρ ἀθῶα, Ἧ: μὴν ἘΥΡΘΕΧΡΟΟΘΥΥΝ Ὁ 
ἀϊ|5 αὐ νδε ἀΠδητοπλ, εο άοπὶ ἀϊς ελνδιας. αἰπεχά δὲ τῆς πόλεως εἴξκοσι ἡ ἐχα- 

δα ΡΣ ἐγ πδυϊραῇςηι ΑτΒοπίομίος, " ἱπσγο. σὸν ξα δίοις, ᾧ καϑὸ ρμμισοίνϑμοι πζω τε γάζ 
ἐταπε.  εί,Αρ- ἢ χορ ἐν, : μ ἢ τορίομοπι Ρορυϊατί {ὰπτ, πο- ον Δήωσθμ, ἃ τἰωνύκζᾳ, γλυλὶ υὐμῖς, τῇ ογ Ρἰϊσαςτιης, ν᾿ ᾿ Ἶ ; 

φιέπηαιε ἱπηπγογατί. Ῥοίζείο ἀϊςξ ο΄, ᾿ ἢ (ὰ 
Ῥδυΐρληζεβ ργπιὰπὶ ἰῃ Ἐρίάλι- ὑπεράα πὐϑαπλϑύσομτες ἐς τίω Ἔλι- 

ΣΡ: ἰγογτν τι ἀρταπην Ποπ] ΊΙ ας ἐργοῇ, δέοσθίαν χορ τον, χαὶ δἰπέθα σίν τινα. ποιη-- 
“Οὐύπηαυε ἀείτε- ᾿ς ; ᾿ Ι ὙΡ 3 ἢ ) ΝΞ ἀλη αειν (-- ἰῃ Μειποηςεηι νεηΐιης 4 το σείυϑροι, ἀφίκογίο ἐς μεθώγζω τίω μεζᾳ ξὺ 

᾿ς εἰβεητο μά εἰ, ον ἘΡΙάδατιπι ἂς ΤΥσσΖεηεπη ἤτα οἵ. ἢ Ν ΡῈ ἧς 
 γανεινύ! ἀε(εονάεα- ΠΕ τὐϊη]ας ΟΒεΙγοπεῖῆ , νδὶ ὅχι δοιύρου χαὶ τροιζ ζεδος"“χαὶ δἰπολαξὸν τ ; μαφαρ τὴ ρα Μεῖδοης οἵ, σαρίαπιε; “πλαγο οἰγ- Β τὲς τὸν τῆς χεῤῥονήσου ἰοϑομὸν, ἐτείχισθμ, εἰν 

πε. τς φαηάᾶτιἰπηροπιόῃ; ργαΠάϊο, «᾿ο4ΔὉ ν᾽ μεθώνη 661 χαὶ φρουύδλὸν ΠΈΣ ΗΒ 

᾿λαιμάμφέμμς ἰοπβο ροϊολτόροτς ἴῃ ἀβτο ἼΓαΣ- γο, ἐλήξευον τὸν ἔπειτα χρόνον τίού πε τροῖ- 
Ο όφυε ρταβάϊο, ΖεΠο ὃὲ ΗΑ εηἢ ὃς ἘρίἀΔιιτίο ἰ4- δἰωϊον ͵ οὐδ νην ϑαδο 

Ὑτατοπίαπιροίε- ΓΓΟ Οἷα ΟΧΟΓΟαΪς » ἀοτηα πη τεάϊο- τῶν ὙΠ ῥα; Ω ἘΝ 

πον τᾶς. 4|Ρεγ Ἰάεπι τέρας ηιο ας ρο- τας δὲ γαυσιν ( [ὩΣ] ἐξετείχισὸμ τὸ χω- 

Βταπι ρορυϊαδαη- ἴζὰ [1 πτ; Ἐπτγ Πιοάοῃ ἃς ϑορῇο οΪ65 εἰον)ἐπέπλδυσὸρ ἐπ οἴου. «Καζ᾿ 5. 
ταν. Ῥοβαμάπι α- Γι Π. Οἰαε Αἰπεη!οπῆμππι ὃ Ργὶο “ὀἠι,φδο ὁ ΟΣ  ΟΥῤο ΣΝ 
Ἐέπι, ἀπηγάπη 80: δ στ τ το ῬΙΟβοΙσεητεβ » 1 μὺ ἐ τὰ τὸ Σοφοκλῆς ὩΦῷ Ἂν - 

3 ) ον τῆς 
(οἰυοτγᾶτ, παῖδας ὅ πν ταν 
ἀοπιυαι τεἀϊοτᾶτ. ν ΟὨ ΠΤ ητ ἢ (οχογγδιη;, ργοάίεγας 

. - “ιν ἦν . ᾿ ! ᾽ν 3 ὶ ͵ 
η΄ δοίοπι» δά άϊτίς ΠΡῚ ἱἰϊς αὶ ορ πύλϑου ἀπήξοιν ἐς τίωὐ σικελίαν γαυσὶν α'- 
Ρίάμσπη ἱποο οθδης » αἀυοχίιις εος ϑζουαίων ,αἰφιχόνϑροι ἐς χέρκυραν Σ ἐφρά- 

; δ, αἱ 1η- ) ᾽ π 3 ' 
Οὐτογεέίες 4.! ἡποῆτὲ Ηϊοπεςίη- Ὁ τ σὰ ΖΦ Μ ἐκ τῆς πόλεως Ἐχὶ τοι 
(εο ἀππ ροί (ξἀϊτοπ τγαηῆτγέϊ, ᾿ ρος ΎῸ ἢ : 
τερίομοπι ἔαα: ἀϊτίοηἰς ἐξοογαηῖ, “ἢ Τῷ ὁρᾷ τῆς Ἀμ υ αρεῦβιο οψος 
νεπεμηοητέγαις νοχαρδης. {Π|4- αϑροῖς, οἱ τῦτε μζν τέων φασιν Δ [9,ξαὔτες 
ἀοττι»πγυπίτίοῃ μος {ι κ ἐχρ ἀ τοι τε τῆς γῆς, χοὼ πολλαὶ ἔξ λοιαῆον. 

φατη ἃρτηΐηε νη ἱπιεη ἀετες ἴῃ [ο- ο,σξαλόντες δὲ, " τὸ μϑὲ τείχισμα εἶλογ" 
οατ απεη ἀλη εἀϊτίογοηι» ρα τ. ΕΝ ᾧ 
οὔ ΒοΙΠΡι5 (απὸ νὰ δΔυ χη] ατος ααὰ-ὀ “1: 9 αὐδρες χαζαπεφθυγϑτες ἀθρόοι πρδὸξ 
ἄεπιτγδάεγεητ, ἀς (ς γετὸ ροΐξττα-. μετέωρον τί, “ ξιὼωέξυσὸμ ὥςτε τουὶ μϑὰ 

ἀρ υπα Αδαικο μολιο ος Ἰεοίσνς αδκλεῖη, «Θὐ εσφαῖτὶ 8 Ρ Σ ὀσῖλα “ἰδαϑόντων “ὃν οἰϑίουωίων δῆμων ἴδ Ριγ οΠ ἄλια ἤάς ἀτςες τγλτς Ἶ ᾿ 
ἱ ᾽ 3 Ἐπ εἰ κὦ 

Ροχίδγπητς αὔογιαηάος ἄοπες Α- Αἱ δ γνανναι . χαὴ ἀὐζζες ἐς τοὺ γῆσον διφρα.- 
(Ππεπᾶς παϊττογεης : τα ταπιεῃ νὰ Ὁ τηρρὶ τί “ὐἸυχίαν ἐς φυλακὴν διεχόμι-- 

ἐπα πρικφι νμενᾷς ΟΝ σὸρ οστσο ασὐγδδες, μέρας  ἀἰϑήναζε πεμς 
Ῥίο ΟΙττ ΕἸ ΟΠΊΠΙΌΛ5 ἔβι γε- φϑώσιν' ὥςτε αἤτὶς ἁλῷ ἐἰποδιδράσκων͵ ἅ- 

τὰ πὶ Ργίπιοσος ΡορΡαΪ (ὐοτογγοη- ᾿ ἷ ἀρρ ΑΚ ευνα 
υχη»γογθηζος πὸ Αἰμομϊομίε ας πασι λελύοϑοι ας «ασονδεαὶς, οἱ ἢ τὸ δόμου 
Ρῥγοξεδος [ἴο5 πχοῖῖε ποῃ αῇοε- κγροςαται ΝΜ κερχυραίων, δεδιότες “μὴ οἱ 
τξι, μαϊα πο! τογὴ πιο πατατ: ἀϑηγαῆοι ζους ἐλϑύνζοι ἐκ Ξἰποκιείνωσι, μκῆ- 
δαδηαίττιης δά φιοίάληι 4] ἀριά ἀνε ἠξφονε δὲν ἢ ΡΝ 

πο τς ῬεγςΒίᾶ εγαπτ, αἰχαοῖ απηϊσογατη; ΔΎ αὗται ἣν οὐχ τ ἡ ὼ μὸν ὁ Ἀέρα τὸν 
ἢ να 1ΠΠ| ρεγίιαάολης, ὁ ἀοςεητεοο- τίνας, ολί ρὲς αἰαροπέμψαντες φίλοις, χ, φευοίεπείά πιοτὶ : ἐ ε γαμὰ Η ὲ 

ἄἀοςεαης Ὅ1Ὲ ς. ῬΓΠΊΠῚ [λξὶῃ εἴπ νι ΡΟ 4πο- διδαξαντες γῶς κοιπτ θυγοιαν δόϑεν, λέγῳ 
γε ΡΓ.4. τ. 1.10.6ἅ- ἀδδι - Ά ν᾿ “Ὁ ῷ 

ἔεάτην: ὩΔῸ ΡΤ. ΠῚ ΠΡΟ ΘΗΡΟΤΕ ἡΠης ΤΟΡΑΤΙΣ σαροῖ. ὅτι χρφτίφον ἀὐύδις εἴη ὡς τάχιςα. Ὡσοδὲ-: 
ϑυτοπὶ (ἐ ργῶρα- [41|ἴ.» ἡδιΠρίο 4]141|Ὸ ργαραγαῖο, , Ἐποσε το τ Ἐκ ΤΟΝ αὶ ᾿ 
τατατορ εἴς, ὀτγαάίμιτος οηΐαι ἄπο; Αἴῆε. “ῥαϑαι πλοῖον δὲ τὶ ἰὐοι ἑτοιμαίσν. μέλλήν 

πἰοπῆππι ἱρίος ρορυ!ο οζογτεπῇ, “ὃ δὴ τοιξ ςραπησρις ΤΜ ἀϑζωναίων φἷδα- 
; δωσφν αὐΐοις τῷ δυμὼω τῶν χερχωραίων. 

« Καὶ ἐπολαδόντες  ΦὉρωκλώσαιντες. [ ἰσώγης. δ' Ἐωυέξησων σιωεξιξἀοϑηξ. [ διδάξαντες] Οις ὑποπέμηοις. τὸ ἑξῆς, (ἃ 
 Ἐξετείχισαν εἰς τέλος ἤγα2»ν τὸ τῖῖχος ἡ ε Μὲ οἱ ἀϑίωυαῖοι] οἱ ἐν τοῖς ἀϑίωύαις, 1 διδάξαντες τοὶ ὑποπέμπῆοις χέ γάνος ὅδ: 
 χωρίσ. Ὑ Τὸ μδὺ τείχισμα] τὸ δ) ὦ 1 ζ Ὑῶν ἐν ἤὶ γήσει] τῇ τῆυχία, η΄ Καὶ 1 9εν ὑπὸ ὀύνοίαρ, 

: ΔΔ.1111, 
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284. ΤΡ ΟΣ  τῆδη ἨΠῚ 5. 
ὡς δὲ ἔπεισθμ, “ χαὶ μηχϑρησα ϑρῶν ἢ ΦΑ Ηἰ αὐτοπὶ ψασπι αὖ 1Π|5 ρογ[ιλῆ 

σπλιοῖον, ὧκ πλέοντες ἐληφϑησθρ,ἐλέλεω- 
πὸ τε αἱ πσονδαὶ, χαὴ Τοῖς χεῤχυραίοις πῶῦρε- 

᾿ δίδοντο (Ὁ πόϑτες. Ἂι ξμυελαίζξοντο δὲ πὸ 

τοιούτου οὐ ὑχιςα,, δ ὥς τε ἐἰκριξῇ 5) 

παξέφασιν ϑιυέοϑαιν,, χαὶ τοὺς τεχνήσαι μἕ- 

γοῖς ἀδεέξερον ἐϊχφρῦσαι, οἱ ςρατηδ»ὶ δὼ 

αἰϑίευαιων, κα ταδηλοιῦντες ζἄσ' αἰδρας μων] 
αὐ βουλεοϑαι “τ᾿ ἄλλων κομιοϑενίας, 

δθτι οἰδ(ὶ ἐς σικελίαν ἔπλεον, τέρω φιμιζοῦ 

τοῖς αἰχϑέσι «ἰδὲς ποιόσαι. αὐ ρα λάξοντες 
«δὲ αὐθιὶ (Ὁ κερκυραῖῆοι, ἐς οἴωμμα, μέγα 
᾿καϑειρξαν' χαὴ ὕξερον ἐξζαροντες ΠΩ εἴκοσιν 

αἰδρας;  διδοον, δ αἱ δυοῖν σοίχοιν, ὀστλιτῶν 

ἑκατέρωθεν «ἰδατεταγμένων , δεδέμϑροςς 

πεσξὲς δνλήλοις, καὶ παμουϑροὲς, χοὺ κεν- 

τουμῦρμοις ὁ αἰ ποὸ “ν᾽ τ Ρατεταγμένων, 
εἴπου τὶς Ἵνα ἴδει ἐηϑρὸν ἑαωτοῦ' μας!}5- 

᾿ς Φόρρι τε ϑλίοντες  ἐπετάχυνον τῆς ὁδού 

«ὧν ὀρλαίτερον «σδοσιογζαις. χαὶ ἐς μδὶ ἂὔ- 

'ὅρας ἑξήκοντα ἔλαϑον τῶν ἐν πῳ οἰκή- 

ματι τούτῳ πῳ ὅσπτῳ δξαγασόντες, καὶ 
ἰα φϑείραντες." ᾧοντο ὃ ἰὐζυς μεταςφή- 

σὸν ποι, ἄλλοσε ἄγφ. ὡς δὲ ἠαϑοντο, χα 

ὡς ἰὐΐζις ἐδύλωσε τοῖς τε ἐἰϑζεναιοες ἔπτε-- 

και Δοιῶτο, χαὶ ἐχέλδυον στραξ εἰ βούλονται 

ἀΐθες «ἰαφλίρῳ. ἔκ. τε τοῦ οἰκήκωτος 

οἔχέτι ἤϑελον ἐξιέναι, οὐσγ᾽ ἐσιένω ἔφασὸμ 

κι δυυα μιν πἰξοόψεοϑοι σϑσένα: (Ὁ δὲ 

κερκυραῖοι χτὶ μϑρ ζαὰὶ ϑύφοφις οὐσὴ᾽ ἀδοὶ 
 διενφοιεύτο βιαζεοῖ,, αἰαίξαντες δὲ ὅχτ Ὁ Ὁ (ςοηίο χἀϊβεί! τοθο », τευυπόαας 

τέγος τῷ οἰκήατος, χαὶ διελόντες πίω ὀρ9-- 
φξὺ, ἔξαλλον τῷ κερφίμω χαὶ ἐτοξόυον καύ- 

τω." οἱ δὲ ἐφυλοίοσοντὸ πε ὡς ἠδυυύαντο, χαὴ 
ἅμα οἱ πολλοὶ σφραξ ἀδζες διέφθφρον, ὀ)-- 
σοῖς τε οἷς ἀφίεσὸμ ἐχεῖνοι, ἐς ζὰὶ σφαγας 

καϑιέντες, ἐκ. κλαιγοόν νων, ἐτυηον ἀὐζις 

οὐγούσαι, τοῖς ασπέρτοις, χαὶ οὐκ, τὴν ἱματίων 
“" 

"Πα πῦ πα σαάχοητ,» Π0]]ς 1105 νῖγος 

Ο ας Βυποίη πποάϊπηι οἀπέϊος τΓα-- 

παισί πὶ πηδομίπατὶ οἴομτ» Ῥτο- 
Βοϊίςοστοβ Ἰπτογοορτὶ {απὸ : ἄτας 
ἴτὰ ραδξῖο (Ο]πτα εἰζ, τγαάιτίχεας ν- 
αἰπογῇ Ρορυΐο Οοτογέοπῇ, ΑΓ οὐ ἀέρος 

" ὟΡ 4 ς , ἃ Δ η0 ΓΟΠῚ Π8- (οπίογισης δὶς σομΠλοητο ἐπ ΡΓὶτ μδητος ὧ ρείαιὶς 
Ὧ115 Αἰποιοηπηπι ἄτιςος5; 410 Ῥ]τι5 Ατβοηιοηῆυπι ἱπιῦς 

οςςαῇοιμ δ δά ξιρληγ» ας ταϊηι5 τἰ- ῬετΑτοτοβ,ποφαυϊᾷς 
ὃ ἜΣ ἀςοῆτσε πυῖς ἤπια- 

τλοτῖϑ ἃ4 σοπἸτΠ ΠΟ η ἀπι οἴοτ: Ἰχείοηὶ, νεφας Πε 
Ῥύα: {ὁ ἔσγοητοβ » πολ ΠῚ ἴῃ 510]- πιϑίοτο σα πιῆδα- Ὁ 

Ἶ εἶα αιοά ςπιοπεὶ 
ἐ ' , ἐγδὴς ἀρργράφγξο 
ἴῃ Δίου  Ῥοτοίζατομη ΨΟΠΙΓΕ» τὰς οἰϊερογαπεν,ς 
(τὰ ργαπλ! Ιοςο . 'ῃ τοσγιιη ἃ ἡ π|- 4ππρρε ἀὐδλβοας ' 
δα ἱρῇ ἀροίτὶ οἵςης. Ηος 4υπα μος (ἃ νίκορ μοθὺ 
ἀσςοριοης (οΥογΎοη ε5. ν. ᾿πεΓα κέρώμος αὐ αἰ. 
σιδηάς αἀϊβοίμπι ἢ ΠΟ δαογιηῦ. ἐδ γι μῳ τον 
Ῥγθάιξεος ἀοπίης ΜΙφόπος κ᾿ βε- πρλλος παυΐίραςο 
ΠΟ ΔΥΠΊΔΙΟΥΙΠ. ΟΥ̓ΔΙΠς ΛΈΓ Π- δαπε» αεόφεις αἰμαρς 

΄ : ς ἰ 0 )ρ)ΉΏ477 676. κορεν ὅς {Ἰρατος » ἀΐσας ἱητογ  ς Ὁο]]Π|τ τ, ἀερων ὃς 
ϑατος τγαάιςςθδης » ΡΟ ΡοΠεΙθ δ ρ]ονίαπι  ἀοροῦς 
οο5 Ρογρυτϊεηεἰδάίαας 115 ἅμ1οἰτ- Πκακέης ΒΟΘΡΜΕΙ 
τὰ ζΟἸ]οοατί τλῆ » ἤοαδῚ αι π|- ν᾽ οπουίετιπε., 
φαϊσαιν Ππὰτη αἰροχ Πετργοάοαη- Εδαθος, ἀφ πο». 
τἰδύίψας Πφεότίδιις. αι τυγρογοπτ 05 
δο5 4υὶ ταγάϊις ἰησοάογοης. Ατ- 

οἰάατγιητς δά [Ὀχαρίητα» ἱρῃασίο τοὶ ; 
τὶς αὶ τῇ αἰ ΔΕ οῖο ἱπρογοχαπο αι ρ- 

Ἶ 
Ἷ 

᾿ 

ΡῈ ΟΡ παπεθα5 (οςΐο5 αἰ ὸ τταάπ- 
οἷ. Δὲ δαζοπὴ γος οσαπτν ἃ 4π0- 
ἄλλην εἀοέξὶ! » τας “ ἱπυοσᾶγο Α- ς Ἱπιρίοτατεν 
τῆεηϊοηίο5 9». ας αθοῖε ντίς » ἢ νον 
Ἰαπτας. εουιπὶ ἔοΥγος » ἸΡῚ οξοὶ- 
ἄἀεγοητ : πορ τς {ς Δξ ΟΧ [ΓΟ β»αιῖ 
Αἰσαοπι πτγοίτς », πολ ροῆτηῦ 
Ῥογπηασοϑ. (ογογίομίος νοτὸ 
Ὡς Ἰρῇ φιίάοη νἱπὶ δβεγοπ ἄδπ 
ξοτιθιι5 οχΙπηαπόγαπτ : {4 σοπ- 

Ιλσιιμαγὶ. 5, τόρ] ς (ἀρίταίας ἴὰ- 
[τὰ Ῥοῆτος ρόξθαης. ΠΠ] νέροῖοτ 
τὰς (ς ργότεροθαης : ἱρίογήπι- 
4τς πλμϊτ πποσῖοπι δὲ σοπίο - : 
ςοθδηζ ν βαγίπη {4 ρίτταβ αὐ Βοίῖς 
ΠΛ 75 Τρ ῸΠ15 Ἱπηρυπηεῶζοδ» ῬαΓ- 
τὰ σαβα τ πὶ {πογὰπὶ 4πα 11- 
Ἰης ἱπεγαμς Εἰ διι5.» ραγτίη τὸ - 
{πιδιι5 4ιὰ5 ἔσοοίαης οχ ν εἰ 115» 

ἃς ὧι ξὲ. - 

ἃ Καὶ μηγανησοιυβμων 1 αὐτὶ (δ ζπρε- 
“σαύγων ὄπὲ, β΄. Τὸ πλοῖον } αὐδὰῷ᾽ 
“Ἁ ὡρῆι πόλε κερκυραίων; 70 Ξωε- 

λαβόντι δὲ  σωυελα (ον δὲ ζ΄ Τιούτου 
οὐχ ὕκιςαι, ὥςτε πιϑαν ζω καὶ πτεὴν γνέ-- 
ὅϑειι Ὅς ἐν τῇ τῆυχίᾳ αὐ δράσι τίωὐ απά- 
σίω, οἱ φρατηγρὶ “ἶ' α ϑίωαίων., ὦτα πίω 
αἰτίαν λέγᾳ, ἐπειδὴ ( φησὶν ) αὐτοὶ απέ-- 
πλέον 5] τίω σικολίαν, οὐχ ἐξούλοντο δ᾿ 

ἄλλων πιγῶν κομισούτων αὐτοὶ ἐς ταὶ ἀ- 
ϑίώας, κα ρπώσαι γε τί) δόξαν. 
δ Ωρτεάκρι(ἢ τίω πρεόφασιν } πιϑα- 
γίω καὶ πιφήν ζοὶς ἐν τῇ πυγίᾳ αὐδρασι 
δηλογέπ. “ε Διῆχον δίᾳᾷ δυοῖν ςοί- 
χοιν)ργεθίζαζον. ζ Ὑπὸ δὰ αὐἴδατε- 
ταγκένων 1 ἑκατέρωθεν. δηλογότι. 
η΄. Ἐπετάχωωον τῆς ὀφοΐδ ] εἰς τὸ ἔμωσον- 
«ϑεν τῆς, ὁδοδ, θ... ἕλοντι γὺ αὐτοιξ τοιὶ 

κερχυραίοις, 4 Διενοῦντο βιαΐζεοϑιι ἢ 
μετὰ βίας εἰσέρχεται. κ Οὐδὲ ἐφυ- 
λαζοτοντό τε ] οἱ ἐν τῳ οἰκήμαπ. λ Ἐς 

τοὶ σφαγας καϑιέντες 1 ἤγρωω,, εἰς τὸ 
ρος τὸ σώματος ἔν γι σφώδονται πὲ ζῶι 

σφαγέω καλοῦσι τὸ κατὰ τίω κλῶσαᾳ ἠδ 

αὐϑθρώπου μκέρος ». δὲ᾽ οἷα ϑιᾶσι πεὶ στδό- 
εκα οἱ ϑέλογτες ἑαυζιὶ αὐελέῖ». τὰ ἐπ 



ΓΕΒΕΚ ον ΑΑΤν 5. 

᾿ΨΎΨ 

2ὃς 
(ε ἢεδιρυίλητος, Οπτηὶ ἀοπίήας Α “ περωρήματε “ποιοιεῶντεξ ς πα [χόρϑυοι, 
ζαῖίοης πηλρΊ Δ. ρᾶΙτΕῈΠ) ΠΟ (ἢ 15» 
(ποχ ςπίπι ἱπτεσσοηῖς ) ταῖν ἢΠδὶ 
τηδθα5 ἰμξογοητος» τυὩν ἃ {προγμὸ 
ἐογιςητἰθς ἀρ ππιρτὶ ἔαπς. Οὐος 
οσῖα 'αςς (οσουγοη(5 ἰῃ Ρἰδυίεγα 
Δοογυδτίη) σοη!ςξξο5 οχίγα νγθοῃ 
Ῥοτταύμητ, ογύπησιε νΧοίος {1 

“ ᾿Μυπίεοποτι, χης ἰητία ἡ παϊβοίαπι ςαρτα 
τρόηοδ 12, 41:0 γε 7γ12-- 
»ῆρ. Ἐκ ἰία ἀπιξρη- (ππτ » 1 ἀογαίταζοτη. τοάορογπητ. 
γα δίς πείγφμα ΤΑ}. ποτε ΟΟΓογτοηΐος. αὶ 
“μα ἰφηιοά, Ῥαείθ. γγ ΟΤΟΙῚ ἰπίςάογαης, ἃ ρορυ]ο ΔΝ [ ᾿ -ν ἐν τ“ οἴκημα Ὑ ας αβοξνὶ : ἄτας {ςἀϊτίο, 4 

ος 3417. 

τλαϊτα ἐχείτογαῖ » ἢης ἤπεηι δ6- 
δαῖτ.» αυάτεπας, αά δος. ΒΕ απ 

ὁ. Νέερας. εηἰπι ῬΕΓτίπεῖ, ἢ ἤραας οηἰπιὶ ἀς ΔΠ]ς 
" το! ααυπὶ αι! σάμδηα ἰΔη} ΓΟ 4 αμπ οἴαι {π{ς 

Ζι:α ΑἰΠ15 9 αἱ 
᾿ς οὐ ποϊηϊηΐ5 ὁ- 

1- 

Ρἰοίομε ἀϊρηαχ, ΑἸ μεπϊοηίε5 δὰ- 
τας. Ψε  ΕἸυ ΠΏ. ἐ- τοῦπ, ἴῃ. δ Πα » ἀπὸ ργιπιὶτα 

ξ ̓ ντδοοὴ ταν μετ ἰηΠπεπογδηῖ, ργοίξί» αάϊιπη δὶς 11- 
᾿εἷτξ τηεῆεῖο βερὶ ΠΠι ς΄ ΤΟ οἰϊδ.» Ὀς ᾿ πὰ ρογοθαης 4 Εχ- 
το τ παρε τγεπηάαιο.- αἴζατε, 41 ἀρᾷ ἵΝΔι- 
Ὁ1 ΓΕΘ ῺΙ εὐ ἢν, αὐ ξρο,-. φῶ πρεεειην, ΡΆΦΕ ΠῚ ογλητ Ατβρηϊομίες ἄτας 

᾿ συ] Πὰς. ποιηϊηὶς ΔΟΔΙΏΔΗ 68.» (1ΠΔ ΘΧΕΥΟΙΓΙ δι 1ς8» 
᾿ς φἴάητ. 

ος Ἰαξλυείδυς. 
Δηαξίοτίαπι Οοτ πτϊοσιη ορ- 
Ρί ἀιιη.» “ἴῃ οὐαὶ ἤπις Απιβγαοὶϊ 
ἢιυατ, ΡΟ ΡΓΟάιτίο πολ σερεζαῃῖ, 
άσυς» εἰοϑ!ς γῃ ἀΐψας (ὐουΠ ἢ 15, 

᾿Ἀρδγηδο5. ἱρῇ τοπαείαηξ : ἀταμς 
“ἴδ εχ, ᾳϑεσαςζηῖς ἤγεπης Ατὶ- 
ΠΙάε5 ΑὙΟΒΙΡΡΙ βίδα» νῃυς ὁ “ἀω- 
εἰδιι5. οἰαῇις δά [Ὀςίος οὗ ρεσυ- 
τῖαπλ σορεη 4ΔΠ1 ΠιΠῆα » ἀραά Ε- 
ἸΟΠ ΠῚ.» φυα οἵδ προσ. ϑεγπιο- 
ςΠῚ;» ΑΥταρἢοΥΠ ΠῚ νἱγαπι Ρεῖ- 
(λπῦ αϑτερε 1 λοοάαπιοπο ΠῊΠ 

,{ἀπα σορίτ. Ουο Ατβεπίεπίος δά- 
ἀυξιο . ἐρο]α5 Ιερεγιης εχ ΑἹΞ 
{γπἰς Πτοχὶς τα ιφεδβ : 4αΓ1ΠῚ» 
᾿4ααῖη αἰΐα πχαΐτα (οτ δεγεηταγ δά 
Τιλεοεάακηγοηΐος » {ππηπλᾶ. μας 
εἴαῖ » ἸΝοίοϊγς (ς ψυϊά 2 νε!]ςητς 

᾿θάτα “πππὶ Πλ0τἰ Ιερατι νοηἰγοηῖ, 
ὨΠ]Π]ὰτὶ εδάςπι ἀΐςεγε : ααὸά ἢ 
ψνο]ορς ἀρεσιὸ Ἰοααὶ, οὰπὶ μος 
Ῥεχίᾷ δά (ε νῖγος πηίκτογεης. Ροίξ- 
τὰ Αἰβεηιομίος Αὐτλρβογηεπὶ 

πουτὶ ὥϑπῳ Ὁ πολὲὺ δ) γυκ τὲς (“ἐπέλμετ 
γὼ νυξ τω παιϑημα}) σ᾽αδοιεῦπχες στφραξ 
εὐΐφες, χρὴ βαλλόνϑμοι εἰ πασὸ  αἴω , δγε: 
φϑεωρυσὰμ. χαὴ αὐτοις οἱ κερχωραῖοι, ΡΤ 
ἡμέρο ἔρετο, " Φορμιηδὸν ἔχι ἀμαξας 
Ἐχιδαάλόντες, ὠπήγαον ἔξω τῆς πόλεως. 
Ἂς δὲ γοιυαῆχαᾳς;, ὅσοι εἰν πω πειχίσμκαν τῇ 
ἑάλωσθμ, ἡ κὐδραποδίσομτο, τοιοι τῷ μϑὲ 
ὅφπῳ οἱ ἐκ πῷ ὅσοις κερκωραῖῆοι εἰ πσὸ τῷ 

Β ϑύμου διεφφϑαίρνσο)" χαὶ καὶ ξαίσις πολλιὴ "γε- 
νουϑρη ἐτελϑύτησεν ἐς πτο, ὅσαι γε ΧΤ' τὸν 
πόλεμον τόνδε οὐ γὸ ἔτι δῦ κ' ασολοιπον μ᾽ 
ἑτέρων δ, τί χαὶ αι ιόλοοον, (Ὁ δὲ αἰϑίωναῆοι 
ἐς Τ' σικελίαν, ἵγανεῦρ τοασοῶτον ὡρμάωυτο, 
ὡ ποπλϑυσόρτες, «ὦ ὧἶμ ἐχεῖ ξυμμαΐχων 
ἐπολέμοιω Καὶ οἱ ἐν τῆναυπακτῳ ἀϑη- 
γαῖοι,, αὶ ἀἰκοιρνᾶγες, ὧμα πελϑυτῶντος τῷ 
ϑέροες, φρατευστέμϑροι, «ὐακιτόρλον, χορὰν-- 
“ιν πόλιν," κεῖται Ἐπὶ τω φοματι τῷ αἶμ- 

ΓΟ “ποραᾳκικοί κόλπου, ἔλαζον ασφοδὸσίαυ. 
ἥν ἰφτν ͵ ᾽᾿ 2 η ᾿Ὁ ὀχ πέμψαντες χοδανϑίοις ἦ ὐξὶ εἰκαρ-- 

γᾶνες οἰκήτορφις στὸ πόρτων, ἔρον δ᾽ χω- 
᾿Εἰογ' χὰ τὸ ϑέρος ἐτελόυτα. {Ἰού. σὴ, ἔχιγι- 

γρομϑῥου χήκιῶνος, Αελςείδης ὁ ἈΑρχίπωου, 
εἰς τὴν ϑογυρο λόγων γεων αἰϑϑίεναίων ξρα» 
τηοὺς αἱ ϑξέπεμιφϑησοὸν «σδὲς (ἦν ξυμι- 
μάηοις Σ Αρταφέρνξωυ αἰδρα πέρσην ποδὶ 
βασιλέως πορϑυόνϑυον ἐς λακεδοαίμωνα, 

δ ξυλλαμξανᾳ εἰν ἡἱόνι τῇ ̓Ἔχὲ φρυμόνι, " χρὴ. 
Ὁ εἰὐτύ κομμοϑεντος͵ οἱ ἀἰϑάου αγοι ζῳις »ϑμ ὅχεν. 

ξολας ̓ μεταγρωψαίυϑροι ὧν Ὑ ἀοσυρίων 
»ξαμματων,αὐέγνωζ᾽" οὺν αἷς, πολλων ἀϊλ-- 
λῶν γεγραμμένων, κέφαΐλαιον ζω πσϑὰς 
λοχεδαιμονίοις, οὗ γεγγωσκάν δ᾽ τί βου Χο)» 
παν πολλαν γὸ ἐλθόντων ωρέσξεων, ουϑέγα, 
ζωτα λέγφν. εἰ δυο ι βουλο!) σαφὲς λέ- 
γὰν, πέρυψαι (τῷ πέρσου αἰϑρας ὡς αὐ-- 
τὸν. ( δὲ Αρταφέρνζεω ὕςερον οἱ αἰϑεύαγοι 

----ο- 

ΕΎΥΥΎΎΨΉΥΡΉΗΗΗΥΗΥ Υ ΜΨΉΥ ΗΝ 

ἃ Ῥαραιρήματα ποιοαῦτες Ἴ ὡς αἷ εἰ 
ἔχεγε, τελαμιῶναξ νας ἐἰπολάζοντες ΔῊ 
“ἡμαπίων » ὡς αὖρ ζώνας ἐπυίοιω" καὶ “λέ- 

κοντες αὐτοὶ, χαὶ ποιραῦτες ὡς πἧρ οοινία, 

οὕτως αὐτιὶς ἐχρῶντο τεὸς τὸ ἀπάγχε- 
᾿ φϑεὺ οὐδετέρως δὲ τὸ απαΐρτον. β΄ Ἐπε- 

δ νιν ΣΟ ΡΝ ΝΡ ἐπειδὴ δε 
᾿πρλὺ τῆς γυχτὸς, ἵγα μή τίς ἔίποι; καίτοι 

ὦ ἡμέρᾳ ζαῦτᾳ ἐλύενν, λέγᾳ ἐν τῷ μέσῳ, 

εἰ πελύετο γἃ νὐξ. γ Φορμηδὲν δη) 
ἐμαάξας 1 ὡς ἐαΐ τις πλέξῃ φορμοιᾷ, τοιὶ 

καλουμϑῥοις ψιαϑοις, τοιὶ εδὺ κα ταὶ μιὴ- 
κος αὐδάν εὶς, τοιὶ δὲ ἄλλοις πλαγως 
ὄγμιξαλλων κατ᾽ αὐδά!, ἐμφαίνει. δὲ πῦτ 

ΩΝ κιρκυραίων τίωὐ ὠμότητα εἰς τοιξ᾿ ἐπο-: 
ϑανόγτας, ὅτι οὐδὲ μετὰ πὶν ἐκείνων γώ-- 

γατον τοῦ πρὸς ἐκείνοις μίσοις ἐπαύσαν-- 
π᾿ δ Ηνδραπιδίστιντο 1 ὡς αἰδραπό-: 

δοις ἐχρήσαντο. ᾿ε Καὶ ὀκπέμψαντες] 
αὐτὶ τβγκαὶ ὁκξαλόγτες ζιὶ ὄγτας ἐκξϊ κρ- 
ἐλνϑίοις, ἢ Αὐπὶ ἀκαρναῖες οἰκήτο.. 
ἐας 1 ἀφ᾽ ἐκάφης γὸ ἀκαρνανίαξ ἐπέξη:- 
λαν τοι οἰκήσοντας. ἡ Καὶ ἀυτέ κο-. 

μμμοϑέντος 1 εἰχθέντος ὑασὺ πδ' Αειςεῖ-- 
δου. θ. Μεπεγφαψαμδρο!] ορϑερμίιυθν 
στωτέξο β 



286 ΤΥ ΝΣ  ΕΦΎΤ. 
Ἡποφυλλοίσι τειὶρᾳ ἐ ἐς ἐφεσον, χαὶ ἢ πορέσξᾳς Α νπὰ σαπὶ Ἱεραεὶς τυίγονηὶ αὐ δνα μὲ 

ἅμα: οἱ πυλουδυοι αὐτόϑι βασιλέα Αρτα- 
ξέρξώωυ ΞᾺ Ξέρξου γεως] ἱ πεϑνηχότα (χ᾽ ὃ 
αϑτον (δ) γεόνον ἐτελθύτησεν ) ἐστ᾽ οἴκου 
αὐεχωρησὸμ Το), ἀὐτοῖ χα ρκῶνος χαὴ χίοι 

“Ὁ πεῖχος «ξεῴλον τὸ χα)νὸν, κελῥυσόρσειν 

οἱ ϑέμυα!ων, ὦ «(ποοτῆδι σὸμ των ἐς ἀὐδζες τὶ τὶ 

γεωτεξιφν" ποινσεέυδμοι μϑμτοι πσξὲς αἰϑη- 

γαιες σίςής κὶ βεφαιότητα, ΄ κ᾿ διουαῖ, 
δὲν πὐξὶ σφαξ γεώτεξον βικλἔσῳν. χαὶ 

ὁ χίμθν ἐτελόυτα,  ἕξδὸμον ἔτος τω πο- 

λέμω ἐτελῥότα τῷδε, ὃν Θυκὺ δίδης ξῶωέ-: 

ὅφανψα, {τὸ σδ[, ἐχιγεγγουϑρου ϑεροις, 8.- 

οὺς τῷ τε ἡλίου ἐχκλισές τὶ ἐΐρετο αὐἰελγους 
μλνίαν" ἡ τῷ αὐτοὶ μζευος ἷςα »ϑρδ ἐσφσε" ὃ 

(ὡ μιπυλίωαίων φῴγάξες χαὶ τ αἴχλὼν 
«λεσξίων, ὁρακομνϑιοί οἱ πολλοὶ δὐγο. τῆς ἠπτείς- 

ἴρου, ὡὰ μμιοϑωσαμϑμοι ἔκ πε- πελοποννής- 

συ Ἰβπκουεικὸν ἰχαὶ αὐηρ)εν ξιουα γείροινΣ 

πες, αἱ οοὗῦσι ῥοίτιον. χα! δ λφιθογτες διραλίρις 

Β χῃπὰς δυΐις δὰ] αὐοά ΤΗΐογ- 

Ἑρδοίαπι. Ν᾽ πυιπὶ ἀςςορηοπε,.. 
ΑΥΤΑΧΟΓΧΟΙΙ Χονχίὶς ' αἰ πν Ργο 
Χἰπτὸ ΟΧ ΟΣ ἐς νίτα (ρον 14" ἐξ 
τὐπι τοπυρὰῖς ἰάςοογατ 7 δοπιαπν 
τοάϊογό, 4 Εαάοπι Ὠγέτης ΒΝ δὸ- 
αὐ  ἡγασυίπι ΑἸΠοπ αι Πατι τα 
(- ἀειη εἰ πια ες, Πρ οἀπο πν 
Ἰρίος ῃσυΐς χεδας Ππαἀοὐὲ ἡ διῇ Ἐ- ἔν “Ἂ Ἶ 
ἄςηι [ζογαῆτ; δὲ ηιολά ροτείδηξ. υδεΜινς 
ἰατἀαδαπε , (8 μΙΠ}] ἀἀαεγ8. 41: » νοΐ ΝΆΜΩΝ 
Ιοξ ποιὶ ὁορίξατατοβ. Αὐφαε δι“ τ δῆς αὶ ὩΝ 
Ἀγεπη5 (Ἔχίϊς ; Πηγύϊῃας: Θρεήδιθ Ὁ ἜΞΩ 

ἀϊάος ὀοπίσέρῆι. “4 !ηἰεῖο. Παείηι 
ἐπ ςααδηείς, οἰϊατὶς εἰγοὰ ΠΟΡΗΩδς τρς οὐεβᾳ ῴεᾳ, ᾿ 
πἴπηχ [0] :χύραγες ἀδξοσιε: ῬΌεον Πδιρίκαις, 
ἀξηγηας. πγοπίξ: οχεεε. τεγπεηῖος Εἰ ὑ ἜΠΗ ἐἰρήνε πιξτς 
τι »  Μαυ]εμαὶ αἰήᾳύο: ΤΟ τον ὑττ νος ; 
οχυϊος Οροξπλα τὶ ἼἸΩ’ οοπείθοης: ρας ἀκοραρδμνος 
τοῦν Ῥγοίςξε!; οσφίγα {Πτπς πλαητιν Ρτοῖ δι. νειν ὐΐο, 
δὲ Δαχι δ εχ Ῥεοροπποίρ. ἀπο τον βόπα ρα δ 
σοάε᾽ ςοῃ ἀαόδίςιν, ΟΗΜΡΚΡΗΦΡΗ͂Ρ 

ἐπεὶ [τ 

“2.5 5 

Ῥαητ ὅς ιασσερτίς ἀπο θυ ῬΉΟ δ" ο: ... 
σογαπι: Πξατεγιμτι τ] Πδτιφ, Γαγία5. 

σα τήξας φώκα ἜΤΗ ἀπέ ἐν σὸρ πα λν Ὁ τοφάϊδεγαπε ργόγίας Πα της Μοχ. 

δὲν ἀδικσϑμτες. χαὶ μετεὶ πὅτο, ἐχὶ αὖ- 

τόυδρον φραπτευσὸμτες, πσϑϑδοσίας ἕδϑοι: 

᾿ τϑρηΐξ λαμξανοῖσι τίωὐ πόλιν.χαὶ ζεῦ «ὐδμ᾽ 

αὶ δζανοια 6τε ἀλλας πολέοζᾳς ἀκτώας 

καουῤρϑρας, ας ασξέτερον αὐτὸ λίεψαίων 
νεμουϑρῶν οἱϑάω αἷοι εἶσον, ἐλφυλεφριεῶ," κὸ ᾿ 

πϑρτων μάλιςξα τέωυ ἀγτλμϑρον. καὶ χρφυς. 

πυνάμϑροι αὐτίω ( γαῶς τε ΝῚ ϑὐπερία ζῶ 

ποίξοϑοι αὐτο)εν, ξύλων αὑανὠρχόντων, 

ᾧ τῆς ἴϑυς Ῥλικειμδροο)χαὶ πῇ ἄλλῃ αοῖδα- Ὁ 
σχθυῃ ῥάδιως ἀπ᾿ αὐτῆς ̓ ὁριόνϑροι, τίουτε 

λέσξον ἐγζες οὖσθν χακωσήν, χαὶ τα ἐν τῇ 

ἠπείρῳ αἰολικα πολίσματα ᾿χφρωσεοϑευ.ἢ 
οἱ »ϑν τα πρρασκϑυα ζεοϑαι ἔμελλον. 

4 Δϑιωυαῖοι δὲ, οὖν το αὐτῷ ϑερᾳ, ἑξηκοντα 

γαυσὶ, χαὶ διοαλίοις ὁπλί "οώς, ἱππισεῦσί πε: ὁΞ 

Δλίροϊς, καὶ ΔΨ ξυμρμιαιχῶν μιελησίοες, χαὶ 

«ἰλλοις Τίνας αἰγάγθιπὲς, ἐφραπευσὰμ Ἐλὶ 

χύνοιβοεεέᾳραντηγᾷ: 5, αὐτὴν Νικίας ὁ ἸΝικη-- 
ἐατου, αι. ΕΝ ιυκύςρατὸς ὃ Ο Διοσφεφοιξ, κα χ᾽ Αὐ! 

πυκλιῆς ὁ Τολίφιου. ταὶ δὲ κυϑηφφι " νῆσος 

61", Ἐχίκειτα, δὲ τὴ ’ λακωνικῆ κα ταὶ μ(4:-- 

λέαν: λφκεδιο μόγιοι οἢ᾽ εἰσὶ “ν᾽ αὐξεοίκων, 

απ ΑὨτα ἄγ σορί δ μας ἀπ: 
ΧΗΤοηι, νΥθ τη ἀπτογαοηϊοπτς Ρχοτὶ 
ἀιτίοῃ  σαρίὑτ, Ἐογατη δυτοπηργοῦ. 
ῬοΠταπΠῚ ογαῦν οὐμην αἰτίας οἰαϊτατὲς; 
χυς Αδἴαα νοοληταῦ », ηυάίηπε ; 
ΡΥΐας ἀποοϊεποδες Μιεγ]εμαὶς ΑΞ ὰ Ῥο επεΐδαφευς 
[00 τ. τοποβαητίη ΠΡ οὐταύεαν. ε 
ν᾽ ἀϊοᾶά!, ται νογὸ Αηταη ἀγατη: τ 
“δὲ ἀμθπΥ οὰ Ροτίτὶ οἴσητ, αιήρρο  ΨΡΙ ὨΎ 
ἴῃ α0ὰ οὕᾶτ πάρα ΟΡΡΟΥΓΙΉἶτᾶς παρέα ἢ πα ΧΩ 
[λεϊεμάαγαπι ἡδαϊιπη. οὐ πιαταὶ ουΐτας. {Π|5 ἐγατρ 
τἰατη,δὲ {ΠΠ πο, δὲ ὁχ [Δα {πργὰροῆτά, βαρυσεσο, ᾿ 
δῖηις Οὐ Δ]Π1ΠῚ ΔΡΡΆΓΑΤΙ ΠῚ »ἔμοῖ: ἃ δὰ ἱπηρεηάε- ᾿ 
1} ΠΠἰππσυγαπῆτα ἱπξοίξαῃ 41 1 ὔθτιπα τοῦ) οὑπὶ τεθαμους 

ετἰάπι ἀρράτγαῖυ «αεο νἸοἰ λα Π1) δὲ οσσιραη ἀϊ ΑΕοΊ ἀλαόῥοςς ι 

ἈΒετί πη Ὁ σριι-: δα οτος. ἼΞ 

᾿ 

ΐ 

Βαοὲ » εχ δὰ ποτοῦ 
Πιοος νίοοβ πὶ ἴπ σομτίποπτς δ- υοπάο, ἱπέεβαπά!ος 
ταητ Ἐς ὶ αυίάοπι μας ἕλςογο σοῃ Κορ ἐΑμδντ ὑνθς 
Πιταογᾶτ, : 4Ελάοῃη νογὸ αἰζατε Αἰ οῦὲ ῥένῥογεμα, μμο 
τποπίομίος σα ΠΔΟΪθι5 σ᾿ ἄτιο 4ε “πποῦ, ! 
ΤΆΜ]Πὰ. αὐ πγατούιτη δ. ΔΠΠ]υοτ 6- 
ἀαΐτος. ἀπσοητοβ ; ΕΧ (Οοἱἰ5 τοὶ 
ΜΙη]εῆος; δί αἰῖος ποηημ]105» πος 
ΝΙοῖα ΝΙςεγατὶ, ΝΝιςοίγατο Ὁ1ο- ἣν 
τΓΟΡΒΙς» ὃς Αὐτοοὶς ΤΟΙπγαΐ δ, ἢ ἴα ἴον 
Ῥε πὶ ἱπευϊογιης Ογτβοτῖς» 4μ,σς ρευίδειιας. μὰ Ὁ. 
οἵα Ἰηία!α Τλςομίςα Γαρροῆτα οἵα, ἐσκὶ οὐ φϑενἀξ 
Μαϊεαπι νετίαβ., υὰ ]ιἀροάα- ὅ τηΡ» σαί, “Π γρροίηγ., ΨΕΥΜΕ, 
πλοΙ 5. οἰγοαπχίεύιις Παδίταϊαγ. ᾿ ᾿Οὐμεδίας ποι 

Ὃ δι ΠΣ 

ἀ 
-..- » 

« Τὸ τεῖχος αἴριδλον κα ϑεῖλον, τῷ Ἐκ 

δ διωυατῶν] αὐτὶ τῇ πάνυ,καὶ ὡς͵ ; ὀγεδέ.- 

γάπρ Καὶ αὐτόθεν ξωωαγείραντες} λίρα σημείωσαι ὑηπώπωγγέγφισγεῦς ' 
Ὑπὸ τὴς ἡπείρου, δ' Καὶ πάντων μα-- ᾿ πασῶνγε 

᾿ ; ΝΣ 



“ ὧν. κυϑῃροδύκες. αᾷ αιιαπλ ὁ τη ρὶγᾶτις δα ἰπς ἀϊ- 
4594. ἐπάεν; γ0»- ο γάῇ Φαοτλη!ς εχ ϑρασία τδηῇ- 

νατ, αγηπχαϊτογάηησις ργα Π4Π (ςπ- 
ΣΧ ΤΣ 75 

ἰλλανγοδίκης. ὕάε 

ΕΙΒΕΚΒ ονακτν5. 287 
Α ᾧ κυϑηροδίχης Ἔχὴ ἐκ τὴς ἀσαίρτης διέ-. 

ζαμεν αὐτέσε χτ' ἔτος͵ ὁστλιτῶν τε φεουροὲν. 
διέστεμιτον ἀεὶ, χοὴ πολλζωὶ ἐχιμέλᾳαν ἐ- “ποῖ. ΡεΓ πλἰττοθατιι ἃ ῥαοραία»μο᾽»5,5» δῖ 

ἸΏΡΟΙΠ5 συγ οἶπ5 σογοθαταγ, [ρῆς ο- 
ὨΪΠ| εἴας εχ ΑΕρυριο δι [ἀρὰ νο- 

“ ΠΙΘΊΓΙΙΠῚ ΠΔυΠΡΊΟΥΙ ΠῚ ΓΕ σορζι!8, ὃς 
Ταΐπα5 ἰλτγο οἰ Δ ἃ Πγαγὶ (πὰ τα π- 
τὰπι ροτοῦσης ραστε σγαηαγ}) ] αοο- 

ὁ γίδεη»,. Ἰἰολπι ὕληι νεχαραποντροτεῦτο- 

ΠΟΣΊ, (τππ1π| ἐρτταΓ ρρα δὶ 
᾿ Αἰπομίςῃίε5 στη ἜΧογοίτι, ἀςσθῆι 

πααιίθιι5 ὃς ἀποθιις ΜΙ]οΠοτγ τα}}- 
Τθς νγθεπι πηαυϊτπηαπὶ σαρίαπς 
ποπλΐης δοαμάεδῃχ. Κ Εἰ! σι] 
ἌΧεγοίτα αροιητος δῷ ἰμ(υ]Α ἰπ Ἰο- 
οἃ Μαλΐελγη ἐρεξελητία, το ἀπητ λά 
τ ΔΓΙΓΠΠ1Π ορρίάφασῃ Ογτδεῖῖο- 

᾿ ταΐ 5 ορρίἀαηδίσας τερεγίπηςο- 
ΓΤ 6ς {π0 ΔΥΠγΐς Παητε5. (οτα τα 

(Δ Ῥαρῃδ, ΟὙιβογ! χάση ραα]ροῦ 
: ἐπηροζαπη {τι ἴτητ, τοῦρα ἀλη- 
; ὅν. νίω αἴω πό. ἴ45» Δ “ντθοπι {προγογεῦη χοξι- "χῦ- 

λιν, 4πρά ἀκρόπο. δΊΠητ. ΡΟΙΤοΔ σι} ΝΝΊοἰα ἀταις ο0]- 

455. πἰοηἤθιις ΡοΓΠ ττο τη» οἰττᾷ ταπχῷ 
ὁπηποτὰ ἴπ (Σ ρο- ΠΊΟΥΤΟΙ,. ἘΠΟΓαΠς Δυτο ΠῚ ρτίας [Δ- 
τεβατοπι ἄάγοπι, 11 (ἘΓΠποῊ 5 ἴητοῦ ΝΝΙ οἱ ἃ ὃς Ππος 
ἔ ἄλῃν Ογτπογίοσαπι: απὸ ἐείπαη- 
ἕ τίας ἀρτάίαας αυα: αά ςοπποπτίο- 

Π16 ΠῚ ὃς Πρ γα ΟΠ τί Γι! ὃς ἴῃ ρο- 
. ϊεγτατη ρογοπεθαητ σοηξοθα {πηϊ. 

Ἧ δυάς ΑἸΒεηϊοηίος Ογτβοτίος 
« ϑεἀϊδυ5. (αἷς εχ ἐγ ῃ πα] ογαπῖ, [ΠῚ αι 1 Δοςάς- 

ΓῚ ΠΊΟΠΙΐ οὕαητν» τὰ 41π|8 ΘΟΥΠῚ ἴπ- 
{υ14 δἄτο εἰξ 1 χοοηΐςα οἵα οδίς- 

Ὁ ὅϊα. Ῥοίϊ ςδιεπείοηοπι Ατποηΐςη- 

-- 

ῬΟΥΤΙΠῚ ἢτο» δὲ Ογτβοτῖς ἱπηροῆτο 
ΡταΠάϊο»παυίραγίιητ η Αἤπλη,, ὃς 
ΗεΪος; 8 Ἰπ Ρ] αγίπηα ἢτα δά πιαῦς ἴο 
οα:ἴη “αι ἐρτο 2. ξογγάρρδ οὖ 
Πάεητος νδίσαπαηις ορροχζαπιπη 
γαῖ, τορι Ομ Ρορα]αᾶταγ οἰΓοίτοχ 
[ορτξ ἀϊος.1 δός ἀα το" οοΥΠοητος 
40 Αἰμεπίοηῆδιις τεποσὶ Ογτῃοζα». 
ἀμ ΠῈ οΧροξίαγεητ {01πΔ σαοαας 

ἣΝ τῦΎ Δ} ΠΠΠ]] τοῦ Ἰηα ΠῚ ἐγ» απ 
Το ς΄ πάη ΠΠΠ 4υ!άςπι σπὶ πγυϊτὶς 

σορ 5 ρυτάγαμς ΟσΟΠγΓΟΠ 4111; 

τᾶτι δίςαϊο ἂς Οὐςτίοο ρείαρο οὔ-. 

ποιοιοῦπο. ζω δ. ἀὐζις δὴν τε ἐπ’ αἰγυτῆου 
χαὶ λιξυης ὁλκάδων " πσδοσζολή: ἢ ληφαὶ 
ἅμμα τζοὸ λακωνγικζεύ " ἥοσον ἐλύποιω ὧκ 

ϑαλοίοσης, ἡ μᾷνον οἷον τ᾿ ὦ ̓ κακουρ-- 
γεϊαῖ,. “πᾶσα δ᾽ αὐέχᾳ ποὲς Ὁ' σικελιχν 
χρὴ κρατὶ κὸν 
εἰ ϑωυαῆοι το φρατω δέκα ἅ “αισίχ δισ-- 

Β χιλίοις μελησίων ὁπλίταις τίω φχὶ 9α.-. 
λαίοση πόλιν σκαγδηαν και λυνϑμζου αἱοοίσι: 
τῶ δὲ ἄλλῳ φρατεύματι δἰ πος ἀντες τῆς 
γήσου ἐς ζαὰ τσοϑς μαλέαν τετραμμένα, 
ἐχωρφιω Ῥχὶ πίω ὄχι ϑο λοίοση πόλι δ 
κυϑηρίων,χαὴ δρον θϑθὺς ἀὐΐζ εἰ ἐξρατοπε- 
δα μϑμοις ἁπανίᾷς. χα μάχης “ἀμομϑιης, 
ὀλίγον νϑμ ἀνα γόνον αὑτυ ἐφησὸμ οἱ κυϑή- 
λοι, ἔστειτα τραπύμϑροι, κοι τέφυγϑν ἐς τίω 

, αὔω πόλιν. ὦ ὕφερον ξωυέξησὸμ πγϑϑς ἵΝ!- 
λιν αἰνοκό, ἐαροσι Ἰορῖς τιλῃίορογαητς νὰ (εἰς Ατῇς-. ς χίαν,ὼ 

] 

πέλας. καταοίντες δΐζυ οἱ 

(ἂν ξωυαὶ χονᾷᾳς, αἰϑίωαιοις ὅχτ-- 
πἰξὶ σφῶν αὐτῶν, πλξὠῤϑθανατου.. 

ἡσὸμ δὲ ὧμες χοὶ “Δυόνϑροι τω Νικίᾳ λό- 
οὶ ἀσδότερον ωρός ἕνας “ἣν χυϑηφίων. δ Κ 
καὶ ϑζοσον χαὶ δχετηδηότερον τό,τε πϑραυ--: 
πἰκα χαὴ Ὁ ἔπφισα τὰ τὴς ὁμολϑγίας ἐωραἰ-᾿ 
᾿ᾶϑη ἀἰδδις. " αἰεςησὸμ "ὃ ᾧ εἰνϑίευα)οῖ κυ- 
ϑηδίους, Ἀρικεδουμογίους τε δγζᾷς, καὶ Τχὶ τῇ 
λακωγικῇ τὴς γήσου οὕτως ὄχικειμϑμης. 
ΑΙ δὲ τί ξομᾷξασιν, οἱ ἀἰϑέεναῖοι τέο τε 

ἴως δρσορῖα δοαηάςα ορρίάο (Ὁ 1) σκαγδψαν Ὁ ἔχε τω λιμῦμι πόλισμα. πα--. 
δα λαζόντες ἦ χαὶ ὙΜ κυϑήρων φυλακζωὼ 

ποιησαίνϑμοι, ἔπλδυσθὸν ἔς τε ἀσίγζωυ χαὴ 

ἕλος, χρὴ τοὶ πλᾷφα μ᾽ αὐξὲὶ θα λαοσόμ. 
χαὶ Ὅσορα σῴς ποιούρϑρμοι, " χαὶ ογαυλιζό- 
αϑμοι “ἣν χωρίων οὗ χα οὸς εἴη, ἐδυήοιου τίωὼ 
γἀῦ ἡμέραις μάλιςει ἐπῆα. (Ὁ 5 λακεδα;- 
μόγιοι,ἰ δόντες υϑὲ «ὅν' αἰϑέωαίοις τὰ κύϑ»- 
ἐκ ἔχον, πὐδοεδεχόμδι οι δὲ αὶ ἐς 1 γάζ 
σφων' δἰποξασές ποιησεοο οιαύτας, ἀθρόα. 

οὐδωμοιῦ τῇ δουνάμει αὐτεταξαντο, 

μ,λῃσεύρϑαι. δ᾽ Τιᾶσα ᾧ αἰέρᾳ] 
ατείγ4, ᾧ αὐαπέσαται. Καταδόντες 
Ὁ] αὐτὶ τῇ φζσορμάσαντες ἐν αὐτὸς τοῖς 

κυϑήροις. Τςέον ὃ ὅτι δύο πόλεις ἦσαν αὐ- 
τῶν ΔΕ] κυϑήρων, μία μδβ,ομμώνγυμος" ἐτίρα 
ἜΚ. ; -» . δ ν σῈ δὲ ἡ σκαΐδχα κα λῶται, ἐν ἢ νήσῳ ΔῈ 

' , ἈΨ κυϑήρων ὐροὶ ϑοΐλαοσαν κειμᾶῤη, ζ Ἐ- 
πιτηδ,ότερον τότε 1 αὐτὶ τῷ συμφερόντως 
Φύτοις Οἷς κυθηοίοιςξς, ἡ Ἑωρφίχϑη 

“ῃ ᾿ 

αὐΐζοὶς τοὺς κυϑηρίοις. 4 Αγέςηστω γ5} 
ἡγρίω μιετῴκησοω.- 1 Καὶ ὀναυλιζόμι- 
γο, ἢ) χωρίων ὃ χαιρὸς ἐΐη Ἰορα τοπεδεύον.- 
σες εἰς τὸ δπικαιρότατον Τ᾽ γωρίων. 
κ᾿ Ἀποξασης ζιαύτας ποιήσεοϑει } ἤγριω 
πολεμικας., ἶ 



“δϑ ΤΗνΝΟΥΡΓΌΙ5 ΗΙ5Τ. 
κατ᾿ ὃ τὰ γώεαν φρουροὺς "διέπεμψαν, ὃ- Α [δά ρογῦ τορίουιοπι τὰς ἀυθιςη- 

διωλιτῶν πλῆθος, ὠξέκα κα χόσε ἔδη χουν ἄλς., Ῥγους ααΐαις ἸΙοοας Ρισῆ- 

ἀλλὰ ςὺ φυλακῇ πολλῇ ἡσθ,φοξούρϑροι 

μὴ σφ ἰσινεώτερὀν τι Ἄρητω, ᾿ ἿΨ αὐθὲ πιιὸ 
καΐζαςασιν, γελοηνϑόου δι τῷ οἷν τῇ νήσῳ 
παῦοις αἰελπίςου χαὴ μεγάλου, πύλου δὲ 

ἐχονδίῃς, κὐ κυϑνρων,χαὶ πϑιυΐζῳ, χόϑεν σφαξ 
ὅ «ὐξιεςῶτος πολέμου Ἰζαχέος, καὶ ἀνπο9- 

φυλακζυ. ὥςτε «ρα πὸ εἰωθὸς ἵπατας πε- 

'πραχοσίοις χα τεςήσθμτο, ἡ ξοίζᾳς ἔς τε 

πὲ πολεμικαὶ, εἴπερ ποτε, μιοίλιςαι δὺ ὀκγη- 

οϑτεξϑι ἐγροντο, ξεευεςῶτες, φρ ρου πίω ὑ- 
“ἰξηρυσὸν στον Ἰδέὰν πὴς πο οασκϑυῆς, 
ναὼ τίχ ᾧ αἰγῶνι, (ἢ κοεὐτῷ πσοϑς ἀἰϑζναοις, 

“οἷς Ὁ μὴ Ἐχυχφρούμϑυον αἰεὶ ἐλλισες δῦ 

τῆς δοκήσέως τὶ προ ξήν. χα! ὧμα τὰ πῆς 
τύχης πολλὰ, ᾧ ὡ» ὀλίγω ξυμξωνα πα- 

ξοὶ Ἄϑρον ὐὐΐοις, ὀκέπλυξιν εἰεγίφην πϑρς χε᾽ 

ᾧ ἐδεδιεσὸρν μή ποτε αὖϑις ξυμφοροί τις 
᾿ἀδξις αὐξιτύχῃ, οἷα ὼ οἷν τῆ νήσῳ. " ἀἰτολ-- 
μόπερφι δὲ δὲ᾿ αὐτὸ ἐς Κα μαχαςἤσομ, αὶ 
ποῦ δ,τι χινήσφαν, ῴοντο μῦς τήσεοϑαι, ϑχοὲ 
κερκίμψην., ἀΓιαφκυαχίας 

“ λυ Ζ -“ “ ἢ 

πῆς ὩρΙν ἀνλείας τῷ κοικουζο «γεν. τοῖς οἵ 

ἐἰϑθίώναοις τότε Ὁ πόραϑα λοίοσιον διηοῦσι 

πεὶ μδιὺ πολλὰ ἡσύχα σὸρ., ἄφκα 3» ἐκοίφον 
Φρϑυροὶν γίγνοιτο τίς Σἰπόθασις, πλήθᾳ τε 
ἐλόοσοῖς ἕκαφοι ἠοούμϑμοι ἐῇ Ὁ οὐ τῶ 

ζω. μἱμμφομεὶ Ῥν τ νϑεν 
αὐξὶ κορτυτὸν ᾧ αἰφ οοδισίαν, ᾽ν νβὼ 
ὄχλον δμ ψιλαὖν ἐσκεδασμεένον " ἐφαξησεν 1) 
᾿ἐχιδρομῆ, δ ὁπλιὴμ δεῖξα ϑῥων ὑπε- 
χώρησε πάλιν" αὶ αὐδρες τέ τίνες ὠπέθαιγον 
αὐτῶν ὀλίροι,ὶ ὅστλα ἐληφ.9» (9 πα)όν τε 
φήσθρτες οἱ ἀἰϑζοναῖοι ἀἰπτέπελϑυσὸρ ἐςκύ- 
θυρφι ον δὲ αὐτὴν αἰξεῤτελδυσὸμ΄ ἐς ἔχτ- 
δαυρον ᾿τὠω λιμραίν" χαὶ δηωσὸμτες μέ--. 

«» ἡ 641 μδμ τῆς κυνουράας- γῆς καιλουμϑδῥης, 

ΟΡγίαμπι, Πδ᾽ σοητίηρογος, Ελρτο- ε 

ο ἀϊογοβ » Ἔχ μηδ ητος » φασι ά 

ἧς γῆς, αἱ “20, Ὁ ᾿ἀείπ Ἐρὶ ἱΠῚΟΓΔΠῚ : ΠΊΟΧ ρος τὶ τὴς γῆς, αἰφικνοιωῦται φχὶ ϑυρέαν των ΤΠ] ΓΔΠῚ 

ἀϊπην ροιπυ]αθατ, ΑΙϊα χαϊποιίατι 
ομ οάιοδαπε , τιπηοητος "πεησ!ά 4. Νοσυίᾷ εἶτοα 
δὶ Ἰουας (ςαϊτϊοηἰς Οτίγοτασ: ἀἰ ον ἐλνλν τ τς 
αυμη ὃς μι. ἐμ ]ὰ ἱπορίπαϊα δι 
ἸΏΡΘη5. σα πλἰτα5 ἀσσορτα οἴϊοι» ὅς Ὁ 
Ῥγίτς ἂς Ογτπογα, ἢ δια, δ ο1- ὁ Τοπετεπτας αὐ 
Ιάσγαας Ἰρίος νπάϊαις οἰγοιηνῖα- “ἦα 
Τοῦ Χοροπείπα αι ὃς ἱπ]ργοι απ: 

. δάοο γε ρύατοῦ, σοπίποτι ἀπ πὶ 
Ἑσααΐτος ος ὁ ς ἃς ἐλ ρ!τταγίοσ σοη.- ; ᾿ 
Ραγαγοητ, ἃς αὐ τα] Πἰταπ ἀπ} » ἢ- " ' 
“ιδη 40 Δ] 5» ται πηαχί ηγὸ» 16- 
δος τοφάογοηταν : “ φοπιγαποητοδ Ὁ Ἀξείπβεπεος δ 
μας ἰπ ἐρςοῖς ἀρραγάτιις ἡιοπὶ Πα- ρακί ἔργα, μἢ 
δεθαητ δά πδυα]ς σοιταπχοητἀημιο Ρυαίμπν παιαῖς, 
οοπιγὰ ΑἸοϊοπίος, ὁ αἱ «ιοτίος τῆν. τοι ἀρὰν. 
φ14 ΠπΟη ἀρβίθἀ!οδμτατ, Ἰάθο ξενδείοπεύν, ὑᾶ 
ΠΟῚ ἀρογοά!οαηταγ» ασυὸά ΠΡῚ 14 ἐξρεσμόθον ἐν 
οβεδεαγι πο νἱἀοϊάταγ. Ῥγατογοα ἔην, γε ως 
ἐουταίτα πλαΐτα μα ἱρῇς Ργατοῦ γὰ- φυϊὰ ποῦ ἀρρτο- 
τίοπομα ἐβυτμ ἐμεὴν ν δ: τὰς ἢγο- ἀοτοητατ ει, Νὴ 

Ἶ ὃ - - φη πος {ἔγρῶβδν 
τη ἱποστςθαητ» πο]υδηάο οὰ- τ: 
ἰχιλγῖταβ αἰΐψιια τυγίι5.» 4815 δά [δ ἐπα ρατὶ ἴητς 

ἀξνχὸν μένοι 
αἰσααίᾳ ἱπτεη 

δ τάνε βρης τγηβε: ὉΓ οἵαπῦ δά ρῃσπαπάμπμηι τπ11- 

ΤΊΟΠΥΟΏΛΩΥ 5 14 ἐπιμξαπη ἔοτε: Ἐ 

ἀφεῆς χὰ ἐχρίοη- 
᾿ ᾿ ἀμιπὶ τοι. σ{τ| 

ηα, Αἰπομ ομῆθιιβ δαζοτη ΟΥΔΠῚ [ὸ ρεῆυτος ἔροτας 
πιαυϊπηδηι να εαλητθα5, ἱρῇ. ΡΙ-- βᾶης ευπια 

ΡΓαΠάϊο ογὰς (ογογτα ὃς ΑΡΉΓΟ  ρέαιςς εχρεῦ 
ἀἰϊπα ». ταῦθαπι ἰεμῖβ ΛΠ ΔτΙΗΓαΣ ἰοποπιυο 
Ραϊαταπι τοροητὸ ἀρργοῖα, τοῦγο- ἤμασι 
τοῖς : (64 ἐχοορῖα ἃ σγαμὶ ἀγπγα-" Γ΄  ΡῊα 
ταῦα » Ταγίας. (ς τοςοριτ᾽» ΔΠλ}Π[ς 
αἰΐψαοι “ποσὶ » ἀτάθις. ἀΓΠΊΪ5. 
Αἰβεπίοηίος. » οὐοᾶο τορἢαῸ» 
ἴῃ Ογτποῖα. αὐϊογταητ» αἴατς ἱπ- 

γαίίλια {011 ρατῖς.» 'ὰ ΤΠ γγοδηι 
τοῦς “πλὴν νοσλης ΟΥ̓Δ ΌΓΔ417)» 

ἃ Δηέπεμοψαν δία μερίσαντες ἔπεμδψαν. ̓ 
β. ὡς ἑκατα χόσε ἔδς ἢ εἰς σαὶ ἐν ἐχοίσοις 

ἌΣ, ἜΘ μ- ἰβν τ. ἐμ 
ρξϊν ἀεί τι “ροι ἥξειν κζμγὸν, ἡ σέρησις ἐδὸ-- 

'κει δάσους δοκννϑέντων. 
ἥν Τὸν δὲ ὄχλον ] τὸ πλῆθος, κ ἜΣ 

ζ Καὶ ἅμα  φόξησεν εἰς φυγίω ἔξαλεγ. 

τόποις φρούρλα. γ Τῶν αἰοῈ τίω κα-- 
ὥζτασιν 1 ἅ, δὴ αἰεὶ τίω πολιτείαν αὐδῇ 
καὶ τίω χώραν. δὶ Ῥεριερῶτος πολέ-- 
μου 1 ξρςπιηηόντων ᾿ἀὐφν ἰδγον πάγτεϑεν 
ΤΑ πολεμίων, καὶ αἴϑὺ τῆ δε ψα δι πὐο- 
φυλάξαϑω, ς« Οἷς τὸ μὴ δηυχέρού. 
εϑμὸν ἢ οἷς παν ἀἰϑέαζοις τὶ μὴ ὄπεχί- 

πὸ τῆς τύχης πολλὰ 1 δία τὸ μυὴ πιφεύᾳν 
αὐτοι μνκίσι μυιδὲν!. καχοτοροι γήστωτες 
ὃ παρ᾿ ἐλπίσία,, οὐκ εἰωϑότες ἐν τῳ ρὶν 

᾿ς . »""- Η ͵ οἱ , 

χέδγῳ ἀτοχεῖν, οὐδὲμίαν αἰϑὶ ΔΆ μελλόν- 
τῶν ἐλπίδα βεξαΐαν εἶχον. ἡ Απλ- 
μμότεροι δὲ Ἴ ὀκνηρότεροι, 8 Καὶ πᾶν 

ὅ,τ κιγήστοαν} ὑπὸ ἑαυ δ᾽ δηλονότι, 

δρομἣ ἐξ δχιδρομῆς. δ αἰφνι δίας ἐφὸ 

δου. μ᾽ Ἐς ὄφῃ δαυρον ἄλλη ὅδ 
δαωρος. ὧν τῷ ἰσθμῳ,. ν τίω 

φονν] ἐκ ὁκ λιμῷ οὕγως ὠγόμαςαι 

διὰ τὸ πολλοιὶ ἔχεν᾽ λμιϑῥαρ, αὐ τ 
γηφοζν. ᾿ δ. 



" ος ΕΙΒΕΚΝ ὌΝΑΚΤΝ 5. 280 
ν ἁρύαπι ᾿Αγρίσα αν ἀῦαις ᾿σοηΐ- Αἰ μεϑορία, δὲ τὴς τὐργείας χαὶ ἘΆΝ ΤῊΡΕ 

οαπὶ ἀΠξογ πλπδητίς : Ζιδηχ [λςς- 
͵ ἀαταοηῖ! σο]εητεβ » ΔΕρί ποις ρα: 

᾿ τὰ εἰςέξὶ5 ᾿ἱπσοϊεημ ἄδην ἀεάογαητ» 
ἰῷ Τα ον με. ἴαμα ὁ ΠΠδεγαϊίτατοπα 44 ἴῃ ἰρίοβ 
 μεβοῖα, δὲ τετγα- γῇ 1] ἔπούδητ» ὃζ τοΓγαΠγοτα5 το πὶ 
ΟἸβοτοδ τΟρΟΣΟ, ρος ΟΠ τατς ΠΊΔΠΟΙΡ 5. » τὰ Πὰ ᾽ 3 ι « Ι “ 

᾿Σ ὑρδαν τος φιὸά Αἰμεπίεπῆθας {δ άϊτί ,.τὰ-. αὐλίω αιῶν Ἀρφιὴν ον ὰ ον Κϑει ῶετ ΞῈν ἐγζον 
Τηίασγεκογ απ » ἴδ ΤΊ ΘῊ ΡΥῸ εἰς αἰ ἀπὸ {επίεγλητ, Α4-, ἔχείνων γνωμεόου αἰεί ἕςας λυ. αδοφηλεόγ ἰὰ 
{ὲ ξοϊϊοξατα. πορταπτίδας Ἰρίτιι οὔ οἰαῆε Αἰμς- τῶν δξζυ ἔτι τὴν αἰϑάουαμὼν, (ὦ) αἰγινῆπωω" Ὁ 

πἰοηῇθιι5, ΑΕ ξί ποῖα το οῖο ααοπι, δὰ Τὴ τῇ θα λάουν, ὃ ἔτυγον οἱ κοδυμιεεῦς- 
Ὑ δά ταῖς Ἐχιυγυχοζδηῖ πηπτο δά {π- ΠΡ ΠῚ ΡΠ ν 
Ἧ Ῥεοσοπι 4πᾶπι ἱποοίεθαπι γύ- γι, ὠνρίλωμμνον, ἐς δὲ τίου ἀὐω πο- 

: θεπι χεβιρογαπειάοςςπ εγοὰ πιὰ- Β' λιν, οὖ κἡὶ ὠκοιω, ἀπεχωρησὸμ, αἰπέγουσλ 
ΟΕ τί Πλάϊλ ἀϊταπτεπι: ούπηφιε εἰς. ςαϑίοες μαίλιςα δέκα, τῆς θαι λοίοσης. χαὶ 
Γ:». νῃὰ σοΠοἵς Τιλςεάατηοῃίογιιπα, ὡὐὼν ΚΕΝΣ δωριυήδῳ ΩΝ ἄνα “) 
᾿ ἀαιλ ά ργαπάϊιηι ἰοςὶ » απ ἐχ- ΡΥ ΨΥ ἐνῶν ; 
Ἢ τας 4ο πλιὸ ἰοοία ἔλεγατ; ταηχοῃ τίωῦ χώραν, ἡκῶρ ἊΊ ξυνετείχεζε, ξυνε: 

τοῦτος ἰηρτεάϊ ποϊαίς» πο ρύοοδη- σελθειν μϑιὶ ἐς Ὁ τεῖχος Οὐς ἠλέλησεν; 
᾿ τῖθυις αυ!άςπλ ΑἘρίποτῖς, γαῖα ρος δεορϑμων τῶν αἰγινετῶν, δννν "“αὐζες χίνδυ- 52’ αὐτὶς 

τἰςα]οίμιπι ΠδῚ ἔογς πιατὶβ μοἹ 41: ὸς ἐφμίνονέ; τὸ τεῖος ΗΜ ἈΗΝ 
[4 χαϊπὶ ἱπηραζος {6 δά ριρηδπι 

᾿ οΧΙΙπγαύεηῖν» πδϑι! ἰοοὰ εἀϊτίογα; 
᾿. φαϊεπογαης. [Ιἤτοῦολ Ατμοπίεηίες 
ἔκ ζῶδαπε ἀρρα- δ τογγᾶπι τοηςητο5, Αἀπχοτίς οπηπί-. 

: δὰ5 σορί5 Τ γγεδηι σαρίαπτ, 41- 
τἰρίππτ». ἱησοηάπητς: Ατμεπάίαας 
τοάσαπς, ΑΕρίπειδβ, φαίσαπαιε 
ἴῃ σοττατηίπς πο ΟσσΙβιιογαιττ, ὃς 
δηταίαμι Ῥαῖγος 5 {ἤῤηρηε » αὶ 
ἀραά {Π|95 ἔποζας ρίο 1 δοςάφπιο- 
ΠΙϊς ἄχ : (φυπηι επἰπλ να] πεγα- 
τιι5 εἴΐος , νίαα5. σαρτιι εἰ ) αἰ] ιος 

Ἔ δερυτιιεὶς “τἰᾶπι εχ ΟΥτβετί5 (481 “ τατοῖα 
Προ» τὸ γετον δτατία νἱΠ ἔπη δ! ἰὸ τγληίζογεη 41) 
᾿ἡἰφιμκμραξαίς αἀάισεοηξος. Ἐπ μος φαϊάςῃη εχ (γ- 

᾿φυΐαπι. τῇετῖς σοπίπεγαπε ΑἰΒοπίςπίο5 ἴῃ 
4 Οζιετοϑ, [υλπι ἐπίτη]ὰς τγα ποτ ἐπ 4ο 5. [105 χαὶ 
τέδοεσὶ δυτῦν 5 
ἢ τ: ἀπατεγα ταϊεητα ρεπάεγε : ΑΕρὶ- 

Ἠεΐδ5 νεζὸ » ργορίεῦ Ρεγρεϊμαπὶ 
ΠηγαϊτατοπῚ » οπλπὲς ἤπίσαηαας 
σαρτὶ ὀΠοητ»ποσαη 4ος5, Ἴληταϊαπὶ 
Δατϊεπι {πρτὰ οαῖοτος 1 λοράσηγο- 

Φ Τηνίπευϊα οςὅ- Πἰο5. Δρι4 {η{π|ΔΠ| ταρ!05» Φ 411:- 
ἀἰοϊοπάυπι, ξαιλάστα. 4 Εδάεμι αἰἴζατε ἴῃ 51- 

ΟΠ ἴπτοῦ Ολπιδείπθος αἴσας σα: 
Ιοος ἱπάπιοία: ρυϊπιὴπι ἰἰτα {ππτ., 
ΜοΧ οατεῖ! ϑιομ}! Ιορατίς πη ρι 5 
ΤΌΠ1 Οἰπτατιπα χὰ (εἶπ σολέξ! 
ἰπῖοῦ (ς τιαϑαθαης ἤσαο ραϑο 

μμόνϑρμοι ἢ αὐτίω ἔδοσθρ λακεδοιμόγιοι αἿ]- 
γνήταις ὡκ πεσοῦσιν οὐγοικεῖν, ἍΝ οὐ τε “ἀἐ 

εὐ τὰ ἢ ι ’ ΡΞ. δ ὅν ἀνε «ἑπσῇ τ' σῴσμον σφισι ἥἕνονϑϑας ἡ Ὑ εἱχωΣ 
τῶν τἰοὺ ἐπθμάςασιν δῥεργεσίας., χαὴ ὅτι 

το Ὁ 

χωρήσδμτες ὃ Ἐχὶ ζὰ μετέωρᾳ, ἐἧς κ. εγό 

μεζον αἰξιόμαηρι ἢ), ἡσύχαζον. οὐ Ούτῳ 
Τἃι Ὁ ἃ “κ{4ς ! κ᾿ ͵ δὲ οἱ ἀϑζωυ οἷοι 'κωταοίντες, ὃ γωρήσθμτες 

Ὁ δδ)ὺς παση τῇ φρατια, αἱοοῦσι τίωὐ 9υ- 
ρέαν" καὶ τίου πε πόλιν καιτέχχυσὸρ, χαὴ 
ζῷ «γόντα ὀξεπόρϑυδθρ. (ες τε αἰγινήτας, 
"ὅσοι μη] εὖ χερσὶ δεεφϑοίρησθμ, αἰλοντες,αἰ- 
Φίκογιο ἐς ζῷὶ ἀἰϑίωύας., χαὶ ᾧῷ ρηρνγὰ ὃς 
“ἕρ ἀύζις ἐῶ λακεδοιμονίων : Τα τα--: 

λον τ Παΐξοκλέοις, ἐζωγρήϑη γὸ τετζω-: 
μϑμος. ἤσον δέζινας ᾧ ἐκ τῶν κυ ϑήρων αὔ- 
δρας ὀλίϊοις » οἐς ἐδῦκει αἰσφαλείας ἕγειζφα 
ἐμεταςῆσαι ἃ τοὐτοὲς ( οἱ ἀἰϑζωαγοι ἐξου- 

τεβίοηςπα ἰπζοίσῃ Π}}ς τοἰ παπογεηταγ » τείδαταπι Ὁ) λόυσθωη» καζῳϑέοϑει ἐς ζᾷᾳ, γήσοις, χαὶ 
Οις ἀἴλλοις κυϑηθάοις, οἰχκοεοῦτας τίωὐ ἑαυ.-- 

τῶν, φόρον τέοσοι 9. τ Ἀφινΐα φΦέρν' αἰγὶ- 
γήτως δὲ Ὡιποκίψαι πόύτας ὅσοι ἐὶ ἀλωσὸμ, 

δῷ Ἢ ασοοτέραν ἀεί ποτε ἔηϑράγ' Ταί-- 

ταλον ὃ ΓΝ Οιὶ ἄλλοις " γι οὖ τὴ νήσῳ 

λακχεδοημονίοις καζαᾳ δῆσαι. {7 σγ αὐ- 

πὸ φέροις, ῳ σικελίᾳ και καδάγαοις χαὶ γ)ε- 

λωοιρ' ἐχεχάοία, γίγνεται πε ῦτον ποδὸς δὴ: 
λήλοις. εἶτα ἡ οἱ ὅνιοι σικελιῶτει ξιισελ- 

ϑῦντες ἐς γέαν, πὸ πασῶν τῶν πόλεων ωρέ 

σξάς ἐς λόχοις καιτέφησδῥ ἀλλήλοις, εἴπω 

« Ταὶς ὑσὸὺ τὸν σέσμιὸν σφίσι] Οἷς λακε- 
δαμμώνίοις ὑοῦ ὃ αἰγινητῶν,. β Πρὸς 
 ἐχκείνων γγώμζω ἀὲὶ ἕςεισαν ὁμόφρονες 
ἃ φίλοι Ὁῖς λακι δαιμονίοις ὄγτες. Ὑ Τὸ 

͵ὔ "“" ͵ 

(αϑετο τῇ τειχίσψκατος. 

 ηὶ ἠϑαλάον ]ἤγων τὸ ἔἴξαϑα λάσ- 1 καΐαρόντες αὐτὶ ἧἰ κρατήσαντες. ᾧ Με- 
σον, δ' Καὶ ξωωέπίχιζε Ἰσιωεπελαμ-- [ ἴα“ στι ]μμεταναίςαις ποι ἥσει. ἡ Τοιὶ ἐν Τ᾽ 

ε Καταρόντες] ) γήσῳ τῇ σφαχτηρίά. 88). Ἐχε χέρία γί: 
αἰτὶ Ὑ φρφσορμέσοωντες τῇ ϑυρέᾳ οὐ γὺ λἔγᾷ ᾿ γέτοι 1δρλόιψις τὰ πολέμου. 

«ἦὉ 
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Ἡξάμμα ἐπ᾿ ἀμιφότερᾳ, Δι φφερονϑϑων, 
“ χαὶ αϊξιοιώτων, εἰς ἕκαςοί τι ἐλφοσοῦοϑαι 

οὐόμιζον " καὶ Ἑρμοκράτης ὁ. Ἑρμονος συ-- 

ἐοιχούσιος., δα χρὴ ἔπεισε μάλιςα, ἀῤῥεὲ 

ἐς κοινὸν ζοιούτοις δὴ λόχϑες εἶπεν, “ Οὔ- 

τε πόλεως ὧν ἐλαχίξης ὦ σικελιῶται, Του 

λόορις ποιήσομαι, " οὔτε πονουυϑμὴης μο- 
λιζα τῳ πολέμω, ἐς χοριγὸν δὲ “ τίωὺ δοκοῦ--" 

σόμ μοι βελτίφην γγωμίων ἐῃ ̓δἰσοφωνό- 
ἐϑρος τῇ σικελίᾳ πάσῃ." χαὶ «ὐθὰ μδὲ πὸ Β 

πολεμεῖν, ὡς χαλεπὸν, ξἰ ατις πο τὸ 

οὐγὸν ἐκ λέγων ἐἰν εἰδόσι μακρηρροϑίο : οὐ- 
δεὶς γδὸν οὔτε οἰμιαϑια, αὐαἊὉ χοίζετα) απο 

ϑρῶν,ϑτε φόξῳ, ζω οἴηται τί πλέον ογίσν, 

Σποτζέπεται." ξυμξαινᾳ 5 ζοῖς νϑρ,ζῷ κέρ 

δὲ μείζω φαϊνεαΐ, δὲν δένων"" οἱ Ὁ Τις κιν- 

δεωώοις ἐθέλφεσιν ὑφίςα αἴ, ασϑϑ πῷ αὐτί- Ὶ 

κα τὶ ἐλαοσοῦα τ" ' αὐταὶ ὃ ζαῦτα εἰ μυὴ ὧν. 

χαιρῷ τύγριεν " ἑκαύτεροι πραοσοντες," αἷ. 
παρανέσης “μ᾽ ξιωνα λα γῶν ὠφέλιμοι, ὃ 
χαὶ ἡρῶν οἷν πω αϑροντὶ πειϑουδροις πλεῖ- 

σου αὖ ἀξιον Ἄροιτο: “ τὲ “ὃ ἴδια ἕκάτοι 

ς δδβουλδυόυϑμοι δὴ ἔϑέοϑαι, τότε “σεϑτον 

᾿ σεως “ἢ ἰδῥό πσξοσώπου, τέμνεται κὶ δη-- 

ἐπολεμήσαρμϑιν,᾽ χαὶ γιω ασθϑς δληλοις 

δὲ αὐτί λογιοΐν πειρώμεϑοι καταλλαγάδα"-. 

ῬΈΓΠΊυς » ὩΠς ἰπυΐσο πη αἰτογοδητος » τε μτοηΊιβ πὶ ΡΥ Πα ΠΊ τράγο σγατίατη: 

ς Ῥιαίομεία αςετο υὸά ἢ ἢςς πεὰ 

ὙῊΗΝΟΥΒΙΡΙ15 ΗΙ51 
ἀγεῖεν' χαὴ ἄλλαι τε πολλαὶ γνῶμαι Α' τοςοποϊΠατοηταῦ, Ἐς φασι πχυϊτα 

Υἶττο εἰτγόσας (ππτεητία ἀϊσογοι- 
ταν ἀπ Πεητιοπτία » δέργους χαϊαας 
{εἸαίαπα ἐτὶ αὐἰτγαθδτιγ ἐχροίτιι- 
Ἰφητια, Πεγπιοοζαῖος Ἡογπιοηίβ - . 
ἐΐμς δγταςαίαπιι5, ααἱ ργαςὶραὲ εο5 νι 
αἀλοτχαης δομπῦ ποτταατιγν μας α΄ Ἐς τὶ κοινὸν “4 
᾿υαρεητοάϊ Βαϊρυὶτ ογαιίοη ῷ» ΙΝ ΟΝ θεν με, τ ἐορρηα, 

ΡΝ ἰτὶ δι ον 6 5 σνάδίεν 2778 ΕΧ οἂ οαίτατε » νἱγὶ δ οἰ] οτίο8,, μια ρα οφμόρα γος. 
δας πληίηγα τ» απτ πχαχὶ πιὸ δ 6110 ζγνι. Κγάο “απο ἢ 
ἰαδογεῖ »Ἔροὸ οὐτας» νεῦρα ἔμϑευτας 
{πππι:ς ἃ νταροχᾶ πα τἶἘ1 ἰοπτο 
τία ορτίπχα νι ἀοατυγ ἢ οοτηπποῖο. ὁ 
τἰιις δι ο α Βοπ. Α΄ δ 6} φαϊάεπι ὁ (υϊά δκείπες. 

5, ἫΣ : απεηφύδηι Πηρι- 
Βογογο αὰ πὰ το5 [τ τΓΠἘ15» ΘΟ ΠΟΥ 15 ςοἰπρεηεοπν,1- 

Β - μἰ χὰ 3 

( φια ἴῃ εοίοϊ ες οὔτίπρσογο» βαιά". μα ἀρινὰ ποη Ἰρῃᾶ 
πᾶτῃ ἰοηρα δριιἀ  ςίεητος ογάτίοιης το5 ὁγάτίοης γεῖες 

ὴ τς Κεἰ, Οὐοτ αυΐς 
ἘΧοσιατα ὁ ἸΝΕΠΊΟ οΠἿ πὶ ἀπ ΥοΓ Πρ  λαπὶ εχρος 
ἱπηροχίτία δά πος ἀροη Δ σομΊρε Π πᾶς, ρτοϊίχα ἀρὰ 

εν ᾿ Ὸ5 απ πογυπῖν ταγναισ δ μος ἀρτηάο, Πα! ἀ ἅπας τὸ είόης ναῦς 
ΡΙΐας αἀερταγιιηι {ε ἰρογαῖ» τΕΥΓΟΥΟς θά νἤιιεηΐς νεὺς 
φοογςοῖα, ς Ὑ ἃ ταπηξ νοπῖς γε Ηΐς Βίο υϊάετι πιαῖος 

᾿ Β - " εἰ ἥ ταίογα ν᾽ ἀοᾶτιν ἰυοτα ἕοτγς αυὰπη ἐίουῖς εἰς γβδς 
ἀϊῃοιυίτατος:}}}} αὐτῷ γηα]πς {θῖτς τον, ΗΠ αυσάυίςς, 
Ρεγίσαϊα αι γε] αἰ ιᾶ ἰαδειγᾷ τα ξείπαοπ, αἄες, αυὰπι νηὶ. ἰάπος 

Ἢ ἀρ ηϑγο ; ς ἐξυγαπὶἰη ργαίπ 

ταὶ ἱρία αἱ τἔροτις θεποβοίο; ἔλοο- τὶ ἤισοτς πιαϊίπε, 
τε ασαητ»] ὨλΪΓ ὀχποσιατίοαάτο ἡ, υδά ἢ πεὰν [ 

' 

͵ 

γῆ ῥκβρα “μὰ τι !8 Παῖς Πιςοεάᾶς. 
σΟΠΟΙ]ΠἸατιοη οὗ ἀππεῖτ. (4 απο ΠΟ κεῖ, Ουδά ΠΒας, 
δὶ Βος τόροτε; ἢ δοφιυϊοίοίπλι15» ἐπι Ἀπό, κρῇ ΠΝ Ὶ 
Ρτ πη Ορογαργοιίαση οὐ αιηας κα αδος Ουδὰ αὶ Ἷ 
Δητοαν απ νῦ {{|5 Πα ας γΕθι15 πουτεὶ δ. Πα ροτος.ς 
Βεπς ζομήμιϊογος. , Βοῖαπι Πιίος- ᾿ς ἤῆς πιαρποο,, 

ἱποοιηπιοάο, Ψοΐ᾽ 
γπαίο,ροῇιης. Υ 

« Καὶ αἰξιοιώτων Ἴ αἰτὶ τῶ, δηλοιότων , Τὶ τὸ μυὴ πον εἰν ᾧ πολέμῳ Ὁ πόλιν ἀυτες 

Ἷ δι ἃ μώλιςα, εἰώϑοισιν εἰπιςεῖν τοὺς Οιξ 
᾿λέγοντας. δ' Τίω δοκοῦσαν μοι βελ- 
σίφην 1 δίᾳ δύο αἰτίας εἰώϑαμϑμ ὠπιςεῖν 
ΟἿς συμξφούλϑύοισιν " ἢ δ τὸ {). ἀδοξον 

᾿" 

χαὶ «σξοσαγίξλλόντων οἷα ἕκατος. «ὐὐοοὶ 

ἢ ἑτέρου ἐπλέονεκτήθη. β Οὐτε πό- 

λεὼς ὧν ἐλαχίφης 1δυμινγροία Ἑρμοκρά- 
πῖς συρᾳκοισίου. τὸ φοϑϑοί μον ὡκ συςεί-- 

μὴ ἐν καρ κα ὃ μυὴ ἐν καιρῷ ἑκάτεροι πο-- 
λεμεῖν ἐθέλοιεν, οἵτε ἢ: κερδῶν δηλονότι ἐπ 
φιέρϑμοι, καὶ οἱ ἀἰχϑν ζόμδμοι μυὴὶ ἐλαασοῦξ᾽ 
ἄχ, ὠφελιμιώταΐᾳ αἢ διδιαγεῖεν. σιωίφη- 
σ᾽ δὲ δαὶ Ὀύτων ὅτι ὁὶ δεὶ τὸν αἰεὶ ἐρίώῃς.. 

μνγρεία αὕτη τῷ δικαίῳ, καὶ τῷ συμφέ-- 
ροντι, καὶ τῷ δωυατῳ, οὕτω. δύχαιον μδὲ γὸ 

(φησὶ )αυοὸς ζιξ ὁμοφύλοις συμξίῶαι, καὶ 
«δὸς ζιὶ ἀϑίουαίοις αἱρεῖ ϑεω πόλεμον, 
" " ͵ Ἧ»-" 
εἶτα δὲ ἢ συμφέρον μυὴ ἐᾷν κατα δουλω-- 
“ϑιῶαι σικελίαν.τὸ δὲ δωυ ατὸν» ὅτι ἑαἱ ἐ-- 

μονοήσωμϑρ, ῥᾳδίως Φἢ) ἐνανσίων “ἰελεσό- 
" ΄ Ἄν» ΄ τῇ 

ῥεϑα. Οὐτεποόλεως ὠνέλαχοης (ὦ σικε-- 

λεῶτω, οἱ αἴοΛὶ κατα λύσεως πολέμου πα 
»" ."ν ε ͵ ͵ ΄ 

ραινοαῦτες,, ἀει χαυ δύοντω 5 δίῳ φό-- 

(ον καὶ μαλακίαν τὲν πόλεμον ὀκφδύγον- 
τες, (αῦτα παραὶν ἔν." δ᾽ καὶ ὁ Ἑρμοκρά- 

σης τἶτο ποιϊ. ἔρμα, δὲ καὶ αὔξει τὸ ὃγ μα 
γῆς ἑαυ πατοίδος ἵνα συγγνώμίω ΕΞ 

χῶσιν ἄντῳ οἱ λόχοι, μετὰ παῤῥησίας 
φρονήματος πἰθχεριγόμϑμοι. πὸ δὲ κἰ πονου-- 
αδόης “προσέθηκεν, ἵγα μῆ ὥς ἔπη ὡς ὅπ 

“- 3. " κα ὁ ὙἘΈΩ ᾽' 

δίῳ τῆτε ἐρᾷ τῆς εἰρίωώης ὅτι καὶ πόλις αὐὖ-: 
πῶν καϊα πονῶτιι. Ὑγ Οὔτε πογουμδῥης 
κατ᾽ ἀμφότερα. σωυις ἃ ἑαυτὸν ὁ Ἐρμο- 
κράτος, χαὶ ΚΤ' τὸ Τ0) ὀνδύξου πόλεως, χαὶ 

Ὁ φοεόσωπον ,ἢ διρὶ Ὁ οἰκφωΐν ἕγεκα χρφών 

λέγᾳν τὰ πσορότου ὐοοίδγγαια, Ουμῖρος, 
Δαμμόνι᾽ ἐπρέμας ἧσο, χαὶ ἄλλων μεῦϑον 

ἄκυνε, Οἱσέο φέρτεροί εἰσι. “ὦ δευτέρου, 

Σῳ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος αἴΐκε πόρῃ- 
σιν. καὶ ταὶ ὑξῆς. ἀ πἷρ ἐἰμφότιρᾳ μδοτυ- 

ρξί ἑαυτῳῖ ὁ Ἑρμοκράτος μὴ ὑπ αρχήν. 
ε Καὶ αὶ μδὺ ζ΄ πολεμεῖν 1 συμιπέ-- 
φασμκα. τὸ γὸβ ἠφεϑοἰ μιονηδμολοχουύμϑμον. 
2 Τίαΐ ἂς παῖ τὸ ὀγὸν 1 τὸ μδρ » παν τὸ 
ἐγὸν ἐκλέχρν,, παύτα. ὅσα ἔνεςι πολέμῳ 
κακοὶ, φησὶν, ὅηη λεχριᾶμος. καὶ δὲ διωΐοια, 

«ἰραῆ ον ἐν εἰδόσι δυηγείοϑτ ὡς χαλεπόν 
ὅφι πόλεμος. οὔτε τὸῤ ἐφίεται ὥς ἀυτὲ δ᾽ 

ἄγνοιαν ἐν ἡμῶν, οὔτε ὑποπρέπετωι δὶ φό 
ζον, α΄ γε δὴ ἀμίσην πλέον ἐλπίσῃ. η Ἐυμ- 
(αΐγει ὃ Τὶς μδὲ] συμξαίνει δὲ τοῖς μδὺ ἐ- 
ρῶσν ΤΠ χρη ΕΣ, κέρδη ποι ξὶν αὐτοιὰ κα 
ἱαφρονῖν Δ δὴνῶν ΔΩ ἐν τῷ πολέμῳ.Οἱς 
να μὴ “πλεονεχτη ϑζιῦ αἱ «δῷ ἀλ- 

γες 7οἱ σολομησείοντες, ι Αὐτὰ ὃ ἴαῦτα ἃ 
λων δουλδῦ σα! ζεσιν. ὃ Ο ἐδ) Ὁ κινδύ- 1 ἐν ὅσῳ ὅήκεινται ἡμὲν οἱ αἰ ϑίουαἶοι. 

συμβουλδύοντα «πολέμου χατηχρρξϊν (ἕω- ὦ 
λὸν γῶ) ἀλλα μᾶλλον. τῆς κατ᾽ αὐτὸν α'ἰχά!" ᾿ 
οίας. κ Ἑκατεροι “ροίοσοντες 1 οἵτε, 
δ. κίρδος ἴδγον πολεμιοιῦτες δηλονότι, δ΄ 
οἱ διὰ τὸ μυήαἰφαιρεϑίεϑαί ἕι ΔΙ ὑπαρχόν-- 
τῶν αὐτοῖς. λ Αἱ παραινέσης Ἰγλυ-ὦ 
κὺς ἀπείρῳ πόλεμίος. μ' Τα γὸ ἰδ πὸ 
ἑξῆς τ ἰδίᾳ 85 ϑέωϑα!. ν Ἑκαςοῖ ΕἼΣ 
κελιωτῶν. ἕξ Θέαϑαι 7 οἰκονομιῆσαι. ο Καὶ 
γαῦ χοὸς ἀλλήλρις] τὸ (ἃ δὲ αἰπιλογιῶν,. 
πὸ δὲ αἰγιῤῥήσεων κρὴ λόχον, δηλοῖ" τὸ δὲ΄ 

καϊζαλλαγῆγαι.τὸ δίολλαγέιῦ αι. ἴσον δέ ἊΝ 
σῃ τὸ “αρϑσῆκον ἑκα ςωγιὰ δὴ κσηον «τὸ σγ ὡς, 
ἐγ κρίνω, ὡς ἐχοὶ γομίζω. ἡ ἢ δγαΐοια, 
γυγ(φησὶν)ἑαὴ μυὴ προχωρήσῃ ἐκ δ ἐχκλῆ 
σίας ζαύτης , πὸ νομίζειν ἕκατον ἔχοντα πὸ 
ἴδηον ἀπελθεῖν, αλλεὶ Τγωθαντίον ἀδικά, 
οϑαι, ὑςερον πάλιν πολεμυήσομϑμ., αὐ : 

ἕῳ, μεᾷ πὸ ἀπελϑεῖν Τιΐ αὐϑίωαοις" 

τίως δὲ νωῦ βέλτιόν ὅβι πὸ διόμαγζοῖα!,, 

ἥδυν., ὦ 



᾿ ἜΩΙΒΕΚΙ ΟΥ̓ΑΊ ΤΥ 8 29 
τ ἦς δαίμοι ΓΟποαΤὶ δά ΒΟ Πα, ἰῇ Γ Αὐ χαὴ ζῶ ὥρα μὴ “σδόχωρύσγν ἴσον ἑκάίςω » 

τ, δἰεϊϊίαπι,» σα ἴας σαΐα; γοάδατας. Θυληααᾶ ποῖῖς. ΄" ᾿ ἌΕΥΡ ΣΝ ΥΕΡΙΣ Ν χά ΤῊ ἀνε 
᾿Αιβεηϊοπίες ἱπῆ- γος Θροσίοῖ ΠΟῊ ἄς ρεϊματίς πιοδὸ Δ' ἐῶ οὐρὰ οἰναθῤμδμραίνν νον π- 

τῶ - τάξι τε διιβα (ρὶ πιαθ)οοδόξιπη οἵϊξ σοῦ: “1 γϑώναι Χο ὁτί οὐ οὐδὲ ΤΜ ἰδίων νὸν, ΟΝ “ 
ἈῈ ςεττὲ ραεϊβοα- οἰ πὶ. [54 Δη νηἰπεγίλτη ιοαμα, αὠφρϑνοζυδ,;" ἡ ἡ ξιωώοδὸς ἐφαν,δολ᾽ εἰ 
᾿ Βόνες πλυϊτο τ᾽ ἃ ΘΠ ΄λπὶ αὐ ἰηβά!απείδαβί ντ ορο, βε, δίδυὁ ἀϑυΐ ἀρῶ πᾶσὸρ σικελία ρέθ" 

 ἡρβι μάν ὀφμῇ ᾿αΥθίτγοῦ ) Ατβοπιομηθες ροΠΠπηι8. ἘΥΜΕΣΕῪΝ κεἰ 
᾿Αἰβοπίςηίες »4υᾶ οχ οτος : ἅτα; Πα τ15 Χο Ἔχ ΠΙ πλατς᾿ χρίνω, λὐσπο’ αἰϑάεναίων, δουυησόμεϑει, ἔτι 
᾿ ποι ϑοῦῦα. εἰ ας ἰρίος Αὐμεπίηίος εἰ πηαρίς υὰπι,. 3. [σῶσαι "γῷ διϑλακίας πολὺ ὑμῥδις 

λϑγαν αἰα καιοτέφοις καἷδό τῶνδε ἀϑηναίως “ 

νομίσαυ, “ οἱ δευϑαίμιν ἐ ἔγοντες γακο 

᾿δωύων, αι τε εἰ δγηιας ἡιδ" τηροῦσιν," 

τοξεξιὸ πιυΐτο ἶ 
ν Εν" ντροτὶ πος, ψ υθα Πηοὰ Ραοῖς ξαιιείετος εἴς πο- 

γαιεγασαι ̓ Ἰπϑρόντεε,, χαὶ ἀδινὰ: οὐγνόμω "" 
ξομμαχέαρ; τὸ φυσᾷ πολέμιον" δ ορέπῶς “ 

᾿ Θοί, πραίτο πεαογδ ΓΟ (Γ.γ]ο 5: 4 Πηα ΧΙ ΠῚΠ ΠῚ ἰητοῦ ο- 
το» "οὐ αἤοττέ 6 ι . 4 

εχ! ἰπιληάπη οἷς ΠΊΠ 65 ΟΥΣΣΟΟϑ ὀχοΓοίεμ πη ἀαιςεητοβ, αὶ 
Ὁ ὠνεσα δά οδίογιιδα 4ε]ἰδξα ποτα μια πὸ ἢ 

ΡΕΕΙΝΣ ΓΘ ἢ- ᾿ μ: δ ππαιρὰ μια, (ατιτ σαὶ ραιοίς πΔ δα: τος φαϊάς 
γε τοῖο. ζε. 5ε4 ἈΘΠΊΪΠΟ [0 Οἰεζατίς Ἰερίεἰηγα,ἴςά ἢ8- 

᾿μ:4 πο [ ἐνρίε: ταγα ΒΟΙΠ5: σαίρρε 4 δά επιο- 9.6. τὰ ἐς ὑμφέφον ΔΕ “ὐτῇ 
᾿Σ ον αας «ὦ ἰαπυσυτῦ ἤλαπα ἰητοπε ἤηι. ΟΝ ηχῇ ἐηκο ρν ἐν κΡ Ἀραῦμα ἐκ μον ΠΡῚΝ 

Ὰ “ΒοΠ] εἰορογίπηα5, δὲ Πος νίγοϑ ᾶο- ὡν ἡυδμ, χαὶ ἐπα λοκϑμβων αὐ ΠΟ χῶνδε, ροαβ Τ᾽ ὲ 
ΠΟ θῥεγμνεοάίο [Ὡπη5 ΠΟΥ ΠΕΥΙ Π5, αἱ ἐυία τ τ Δοςεγίεπ 
ὑκε πράξη “4 θεγτ τα] γιις ΟΠ ἱπξογῦς, ν ὶ πος πιστὸ Φοὶ Ἐχιςρατεύοισι κακῶς τε ἡμαξ ὐξε - 
ῥπξ, Εττηυΐτο πιᾶ- ᾽ 

ΨΌΧΑΙΙοΥΠΊι5 ἀοτη εἰ ἰςὶς {ἀπυρτὶ- ἴ580 Ατβοηΐεπ- ᾿ πριοιώτων ἢ πέλεσι τοῖς οἰκείοις, χαὶ " πὴς - 
Ἔ θμ5 «ὄρ! !, θεὶ διι5 » οὔ ρτοξεδξῃ ἱπυβ γι! {τουι 1» ΡΣ ΨΥ ΠΝ ἫΝ Ἶ 

ἘΣ π- οὐαί θι1ς οἰ οος αἰαιᾶάο ουπὰ πιὰ- ὥΕχῖν ψερενθόρ ἐλ τον μηό δ μος ορϑδ' ἊΣ ν 
τοῦ Πο5 

κῦς, ὅτὸμ γνῶσι ἡμαξ πετρυχωμϑύοις, χϑὴ “: πγωῤῥνεν κἀοίϑεθε ἸΟΤῚ οἷἶαῇδε νεηζαζοβ » ας ποτα ο- 
Π΄νεκιῆις ορριρετιάνρηαῖ. πληϊα δ 4108 αῇεδος ςορποίσέϊ, ς “πλέογί ποτε σύλῳ ἐλλοίας ἀδίις. σοί δὲ ες 
εἰ,“ εονηρονεορ. ἀμ με οά,, [Π {πᾶ πὰ ροτοίξατξ γοάίρεζο σοηαζα Υύτα πειροίσεοϑαι «τ σασὸ στῥαξ ποιᾷοϑαι. “ 

καήτοι πὴ ἑαυτῶν ἐκούφοις,εἰ σωῷ φονοῦϑμ, «- 
τονάατ. ας ἐδτ τοβ. Αταυῇ [ἀρ᾿πχιβοίατίας. εἰξ γηΐ- 

ἡ" ω μ᾽ τὰ ῥανοον κἐ «ὁ 
ἶ ουἱα; αἸοπα ἱππαάξάο αμᾶ εα {μα 
ἢ Ἐπὶ ομπαίά Οἷς ΡΝ βελιιέψοιν εἷος ἀροίγοας 

ων πρὸς πλῤμυνυμααιια ρεγηϊοῖο ἃ5 εἴϊε εἰ- ἐλ δι 9 ὦ κε Ν δυάδα 
᾿ὀθίεγυδητεδ, πὶ αἰτατί δ βνατα; 5: ΟΠ] πᾷ ποῦ! ἰη- ὥ ασρθο- 

ἴριις ραυςίς φοἸδεία5 νπίσεγῆς τάπητα ἱπῇ- λαμθανάν' νομίσαι δὲς σασιν μίλια ἐν. Ν 
ρφ'« πόλάς, ἡ Τ' Ἧ σικελίαν ἧς δ οἱ ἱ ἔνοικοι «- 

ξυμπόρτες μδ΄ ἸὨχιδωλδυόμεϑαι, χτὶ " 

πολάς δὲ διέςα νϑμ.ἃ χρὴ γνογζᾳς.χαὶ πς Ἂ 

Ὁ χίω ἰδιωτη καϊαλλαγάδαι, τσὴ πόλιν πό- ὦ 
ὁ γιεητε59 δὰ 

Γι ̓μαμασς μρ ἀϊα, ,ἀ ποίξγα οἰπίτατες Α[1ὰ οὔ 4]1ὰ 
᾿ Τεχευ,θεί, γα [- ςοτῷἀατι (Λα 5 ΔὨΙ Πγδἀιτιογτότοϑ, 

αὐξει μϑνν ἀςδεπγαΣ,ρτίπατιι οὔ ρχϊματο»δί οἷ- 

Ὧη: ὐηναθμα λᾷ," χα πειροέοϑει κοινῇ σωζῳν Ὁ Ἱ πᾶσαν. 
᾿«ὁπιοάδηι. 14 εἶ. ἀϊτπι ἔπιπι οχρίοπε οπὶ ἴιο οτίαπι ςοπητηοάο. εἰ, Ὁ ἀἴτπι ἤτειπιὶ ἐχοὐοοητδβ ἠπεοτί πὶ ετίαπι το θυδ ἴη5 

Ο φοηίϊαπτ. ς Βεϊϊυπι Πιο ρ:απνεϑ ἐοσενταο αἰροιδμων. το σηο γαήα, αἱρϑιϑρων. ἀ Νθΐπος ἐχμαυῆος ἍΑ ςορποιιοτγίπ, ἥ 

᾿ εἰ, 1 λδονίδυς δὲ. παϊ (τις ςοηξεᾶοκ. » εἰ» Διτοι(Ἀ5 5 “πὶ αὔηεξλα:γοῦῖς τὸς ποίεγαβ: ᾿ 

ἶῆραν οἱ αὶ τοῖς μῇ δχικα λουμϑβοις αὐ- “ 

Ο ἀπηδτατη ΠΡὶ «ἄ- 
Οἰπρηΐμα διομίος ὁ- αἴτα5 οὔ οἰπίτατο Γεά γος ἴῃ σγατίνας 

᾿ τη ψωμευς δάμη «οἷο (ὁ τη ΐτοῦ ἄλγε ορεζᾷ γε οπιπο πη 
τε 

πόλεκων ἕξομδν.» δα φϑει ρησήμιεϑα, δῶρ 

δηλ μιαῖ πόλεως ξυμβξαήνει. οἱ ὃ ) δγαΐοια, 
"ἦν ακελ αὶ δύ αὐ κακῶς αὐοοιὶ δή 

: ὥπλης ἃ πολυτελής. μ' Αμὰ «σϑ-- 
«κοηόντων Ἰυφφεδοποιοαύτων. ν Ἐπεί-. 
νος] ἐκείνοις Οἷς αϑίωαζο:ς. τὸ ὃ οὐ9- 

σον ἑκάςω ἔ 0) Ομηρος, Μή τις 

ὌΝ αἱ πεμξόμϑμος κίοι ἴσης. βὶ Ἡξωύο-. 

οτπμὰ σαυαχργὴ ἡ ὀνγεΐδε, Ὑ Καὶ κα. 

᾿ προς 
Ν χα εἰς τὸ ἑαυτοῖς ξυμφέρον. , Τοὶῤ αἷ- 

᾿ ᾿διδηακπειὰ ] λέπει τὸ χοή. βούλεται εδβ 
ἣν ὅτικαὶ χε ̓ δὲ ὀνηακταᾷ. δἰπὸ κοινοῦ ἢ 
φέον τὶ, ὡς ἐχεὶ κρίνω, δ' Οἱ δύ-- 

ψαμειν ἔχοντες 157 γόν δωισατωτατοι ὄντες. 

“ Ολίγαις γαισὶ παρόντες Ἰανεὶ ΔΡβι- 
ἰὼν τὸ ὀλίγαις γαιϊσὶν ὅπ ἔχουσι. .- Καὶ 

: ὀνόματι ὀννόμῳ ] «σξϑδρμ μδ ποιοῦνται 
ἢ φεοὺς Τὶ χαλκιδεῖς συμέμιαχίαν, ὡς 
διὰ συγζέγειαν γϑμώμῳς αὐτὸϊς ξυμμα- 

χραῦτερ". φύση δὲ πελέμιδι πᾶσιν ὕντες δί-- 

πιλιώταις, τ ἡ ἴδτον συμφέρον δίᾳ ἡ “Φοὸς 
“ὶ συμριαχεῖν ἀωρεπείας καίασκϑυ ἀζόν 
σαὶ. Ὄυτέςι φηρώντω,. ἢ Ἑὐαρεπῶς} 

Φ Ἐς τὸ ξυμφέρον καθίσουν. 

᾿ Φραρ]Όις ἀἰϑηνάίοις δηλονότι. κ Ῥοιδωῦ- 

τῶν Ἰϑπὸ κοιγου τὸρ δι. λ Τέλεσι τοῖς 

. φἰκείηις Ἰτέλεσι, ταῖς δὰ πω αἱς᾽ ὅ.9εν κρὰ 

κοηηὀντωγ,οξϑοδοποιγτων καὶ ἄν σβεπι-- 

ζόντων. ἤρου ἠσθοκοπὴν αὶ δή δοσιν 

πειοιύτων κἡ δ δὲ ἀῤχὺς ἐκείνων: ξ Καί- 
τὸ τῇ ἑαυτῶν 16 γοξ ἢ χελθυϑβων, οιϑτος, 
ἀεῆ,, εἰ σωφρονοῦ δι, ἑκάςοις ἐμδν ἥΓσ- 
κελίωτῶν,  ἀνότειά δηικϊωμδῥοις χα) 
δ ῤπάζοντακ, μῶλον Οἰὰ ὀυμμιαΐχοις ἐπώ-. 
γΆϑαι, ἤπῷ ᾧ ἕπιμα βλαπβονταςοζουτέ- 
κῖν» ὅγαν δὰ ἰδίων ἡμδ καλως ἐ ᾿χόντων. 
καὶ αδεως δσκειμθῥων, ἀρκῇ, ζ' 

᾿ πλεογεξ [αὐ ἀλλότοια δγηκ)ήστιοϑαι ἢ τότε 
δεῖ ζι συμμεΐχοις ε ἐπείγεδαι; ᾧ πιῤκιν- 
δωώοις ὑφίξοιοϑεω, ἃ μὴ ὅπεν ὁ ̓ κίνδυνος 
ἴθι ὃ οἰκείων ἡ εδῆῦ γίγνηται: ο Τὰ μὴ 
ἡρεοσήκογτα 1 ἃ αλλότεια. π Βλά- 
τῆοντας 1 ὑπὸ κοινῷ ἢ χρή; ρ Τὰς πό- 
λειξ ᾧ πίω σικελίαν 7 τίω σικελίαν πᾷ - 

΄ ͵ [, Ἅ,, 2 ͵ “ ᾽ 

στ οἷς μίω πόλιν ἔλαβε" καὶ φηδὲν ὅτι εἰ 

ϑέντων ζῆς οἰκείοις δάπαννἑκασ, καὶ Φθιαὴ 

ροαύτων. "ὃ πὐδικοδῆόγτων δ᾽ ἡμιιτέξας δ 
χῖς ὥξϑς τὸ  ἐμίνοις συμφέρον » εἰκὸς Τιὲ 
αἰδηναίοῖς, ὅταν γῶσιν. ἡμίας ὀμκτεχρυχῶ-- 

αϑροῖς,ἐπελϑόντας πλείον! φρατῷ, Κατα 
δὲυλώσεῶχ ἃ ὀϊαῦϑαά. σ ᾿Ἐπηδουλόνός- 

μιεϑα]ὸξ ζριξουλῆς πασριδυ: τ᾿ Καϊὰ 
πόλεις δὲ δὲ ἐσειῤδυ Ἰδεηρηδύως κατοικοῦ- 

κἂν. ὑ Καὶ πειρὰ ἀχ] μυὴ γομιζέτωσειν 
διὰ τὸ συγίεν (φησὶν) Ὅἰς ἐς Ἢ οἷς 
οἱ ἡ χαιλκιδεῖς, ὁ ἐν ν ἀσφολείᾳ κα εςούαὶ . ὁ, 
γὸ δίοτι πολέμείν ὅδε τὸ δωρίχον' ΠΩ 
ἰωνικῷ, δὶ τὸπο ἐχθροὶ ὄντες οἱ ἀϑηγαΐδι 

Ὅϊς δωριθῦσιν ἐπιὰσιν, αλλ ἐφ δζδμοι δ᾽ ΓΟ] 
ζ. σικελίᾳ ἀγαϑῶγοτὸ ὃ ὃ. ,ὐτιὶ τὸ δύχϑυον 

μἰᾶλλοῦ ὁ ξωωϑήνος παρέοκγσν, ἀν ἧς 

“οεδϑϑυμότερον ἡπὸρ ἐχοίῶ, ΚΤ' συμμαχίαν 

ἐ ζρήθασεν: φ Ἐοινὴ γνώμῃ δηλονότι 

Βδ; 
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. σικελίαν, "απ ρεςαίγαι δἰ κκηδενὶ ὡς οἱ μϑῥ δω-. ἃ δι. ]αην Πἰδοζοπτις. Νες ἰπ πγοῆτ 

141... φλφς ἡμδλμ", πολέμιοι τοῖς αἰϑίεδαιοις, τὸ δὲ 

᾿ χαλκιϑδικὸν, "τ ἰάδὶ ξυγίονείᾳ " ἀσφαλές. 

.» 5 δ τοῖς ἔϊϑγεσιν ὅτι δα: πέφυχε τῷ ἕτερε, 

» ᾿ξβϑεὶ Ὄνος, ἀλλὰ τ΄ οὖν τῇ σικελία ἀγα 
.» ϑὼῶν ἐφιέμϑροι, ; ἃ χοιγὴ ἡ χόβῥηήμιϑω: ἡ 

»» σαν ἢ γεῶ οὖν τῇ τῷ Ὁ χαλχιδυκού δύοις πα- 

» δφκλῦση ἦ τοῖς Ν᾿ σπεξποτε στρίσι ᾧ δ' 
» ξυμμαχιχὲν πασδοσζονδησεισιν ἀὐοὶ γὸ δὲ-- 

"- Ἰαιὸν μάλλον τῆς ξυνϑήχης παδεϑύμως πα 

5» ρέϑο γτο. ᾧ τοῖς υϑὲ ἀϑηναίοες ἴα σῆλεο-- 

ὡ εἰἶρ τε χαὶ πσξλνοξαῖ, πολλὴ ξυγίνω μων" 

δὲ τοῖς ἰξ ἀρχήν (ψλουϑμοις κἰέμιφοριαη, ἀλ- 

3 λὰ τοῖς αἰ τυ αχούφν' ὁ ἑτοιμοτέροις οὐσι. ̓ πέ- 

155. Φύυχε “ὃ τὸ αὐ ,ϑεύήπειον τ οἱ πϑωτὸς 

» χῳ »ϑυ πῷ εἴκοντος, φυλθίοσεαϑαι ΝΝ “ὁ 

τ νοηΐτο ουϊρίαν ρότστοῦ » ποτα. 
τὸς υϊάοιι Τλογὸβ Αἰβεπίοπῆθιι , 
οὔτε " ποίζες, ΟΒα οἱ ἀουίος αὐτοπγ. . Ἰπυϊίος, 
ῬΓΟΡτΟΥ Ἰοπαμ ςορπαοποπι  ἢ- ἀ ΠΟΥ περ 
ἄἀεἶος, Νέας ἐπίηχ Ατποηΐοη [ὃς ἀρ ΜΠις πλοῖον. 
Ἰηξογαπς ΒΟ Πα πὶ ροητίδιις τιοτὶς 
Ῥαυτίασῃ οὐϊο,ίοά ξογεπαγαγ ἀαῖ- 
ἀϊτατοιαας. ΟΠ}! π᾿ 5:01 Ῥοίοί-: 
ἀσπλμϑ. 14 αιοά ἴῃ ρατείθες ΟΠ αἰεὶ 
ἀεσηῆπην ἀςοϊαγαγιηταῦ {115 ἀοοίτ, 
Νὰ φιίδας παππᾶ οχ ἔχ ἀοῖς [Ὁ 
οἰοτατίς αἀίμεῖ ἐπε γαητ,ἶς ἰρῇ Πδόὸη: 
τι ἴὰ5. σοπίκ ἀεγατίοηῖς ρα Π|τε- 
τάττ, ΕτΑτπεπίοπῆδις φαάξ ας ἐν 
Ῥγοίρίοἰεπεδιις ἃς ρογῆςείς νο]ὅ- τὰ 
τῖδιις ΠΙ ΠΡ ν ὁπ! ἀο, πος οσ8 απ 
ἱπηρεγ αβεέξξλης » 10 οὸς χα ρτο- ν 
ποσοῦ ἔπητ δά ἱπηρογατα βιοίομά,; 6ῸὃῸὋ κα 
να ΈΓΟ. Ῥαπταηΐ παηηας ἵηροπ Ι 
πατιγα σοραγατιτη οἱ νὰ Πι δ υτϊτι 

“ἂμ υ 
2 Ὁ ΑΠεόξςς 

. Ῥχτόν. "ὅσοι Ὁ γεγνώσχοντες αὐταὶ, μὴ ὀρθῶς 

.» ἡὐοοσχοποῦμϑρ, μηδὲ πϑτο ὡς" 

τῳ τὸν ἤχει χρίνας, τὸ κοιναίς "φοξερὸν "ἀπὸρ- 

Ὧι ἀὔρέαϑαι, ἀμδδτομομῶν. ῴακτα αὐ 
ὼ ἀπαλλαγὴ ᾿ἀστϑί Ἄδοτ Εἰ ἰπσελεδληλϑες ἂν 

. ξυμξαινμϑυ.οὐ ̓ ὃ στὸ τῆς αὐτῶ, ὁρκκῶνται 

.» αἰ ἰϑζευαῖοι, δνλ᾽ ἐκ τὴς " ΤῊΝ ἔχικα λέσα- 

. Αϑῥων. “ χαὶ οὕτως οὐ πόλεμος πολέμω, εἰ- 

» βζωῃ ἢ Αἱ αφορα ἀπραγμόνως πεσον-" 

., ται. οἵ τ᾿ ἐχίκλητοι “δὐωρεπῶς ἀδικοι ἐλ- 

. ϑύντες, ὃ δυλόγως ἀωραν τοι ἀπίασι. χαὴ δ 

. ϑμ'σσδϑς ζοες αἰ ϑίευαϊοῖς͵ ζοσοῦτον ἀγαϑὸν, 

ὼ (ὃ βουλδυομϑμοις δύρίσκεται. “ἰὼ δὲ αἰ πσὸ 

. πϑώτων ὁμολοχϑμϑμξευ “δίξιςον ἐ) εἰρυνζωυ 
ἢ χαὶ οὖν ἡμῖν οἰὐξεις ποιή σα οϑτι; 

. Ἵ δοχεῖτε, εἴτ ἃ ὅθὴν ἀγαϑον, ἢ εἴτω ταὶ 

» Οϑαγτία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον, 

"» ᾽ 

. πῶς οὐ 

ωρεσξυτα- 

Η] ! 
ἡ πολέμος, 

εἱ χυΐοῖοπι οἵο 

τθιις δοηῦ εἴς ςδροτίεταγ Ραςς ν ἃ 

αὐ οι! ΠΟ ΓΑΓΙΔ » ΟΠ ΡοτοΥ πα, Ϊ 

τ ἔων τὶ {6 “ ρυχῆζ, σδιιεαῖ ἂν Ἰηπαάεηῖε. ς »εἀπωρεμίθς 
ἐΟυκ χυ ας ποιγά φορποίοιε, 4 Ομϊοάφως κἄν, 
πἱῇ ρεοθὲ ΡΓοίρ ας, τα; ἢος ἀπτὶ τθαι.» δα μῃ ὰ νον 
4 ΠΤ τάφος, οὔ γι πο ΠῚ πποτῇ 
εἴϊε εδτυνις οηγηϊα] τ, ΕΠ ταγ. 
Ηος τηετι; ἢ λας σοποηία 115, τ ᾿ 

αυᾶρεῖπγῦ ΠΡ ογα δἰ πηασ, Ποα; ΘΠ ΠῚ να. Ἡμεῖαφῳ - 
ἘΧ {πα Πο5 τοΥτα Αἰποηϊς ΠΩΣ ̓πιτα- 40 τοξὶὲ [ς 

ἀυποίξἀ εχ ἐογατα ἃ παΐδας ἀςοίε τὸ ἰδ ἐκ 

Ρετίρεδεα Παδοας, 
πιιιδοῆοη ἀπ] ρεπαὶ 
γα ρ μέρήγαις, ι 

ἀυοά ἰαμὸ: ἄμε 
{πητ Αταας ἴτα ποη δ. ἃ Β.]10; {δ χυμηίκοι. πιόῖαπε, 
ἀπουάϊα ρασο (Δα ἰταγ, ΠΠ] οἴ πο- φβδει, ΒΠέπιωε., 
βοτίο. Ετ αι! ἀσσογῇεὶ νΟ ΒΕΓ Εἶμ 
πο τὸ δι ἴα γο ορτίπιο ἃ 
᾿πίαξια το. 5Επ ος απ] 4ςπ|, πα πτῇ τοχτὰ. 
δά Ατποπί ξίος ατείπεῦθεης οὔψι1- ὁ Ἐξ 

δ. Τερὴ παύσον-, 

τῶ, πιόρ παύοντα:, 
πῖ, ᾿ ϑροείοίο ἘΠῚ 

υάητυπι, 
αυΐᾷεπι Ὧ Ατπς 
ττϊηοῖ, ταητᾶ νεῖν, Υ 

τὸ φυῇ σα! οριίπλαπη οὔ σοτ-- ΠἸτας εχ θοβοτόπ, 
Ὁ βεοητατ » αιόῃαπι πιοάο ποὴ ο- 

Ῥογτοδῖ 1ΠτῸῦ ΠΟ05, ΠΟΣῚ ΝΠ 14 ἀΐτατα φοπεροτῖν. 
ὌΧΙ ἰπτατίς, ἤσαὶ δοπὶ 4 ΕΠ; ταεν, ᾿ δΎ τ υῖσαΣ 

ἢἰο, ἢ Πυὰ Ἰπἰς-, 
“αἰπλις5, δά πος τοῖτο 

τς ἢ 

αὐὰπι Βα Παπεν »' Ουλπι! με απ; ἐπῆρ 

α Παρετςαΐαι δὲ] δόξαν ἐπερχίϑϑομ. 

ς τῇ ἰάδι ξυγγενείᾳ Ἰώς αἰαφέρον δὴ- 
λογόπ τὸ ύος εἰς Ὁι αἰϑέωαίοις Ὅς ἴ ἴω- 

γας. Ὑ Ασφαλὲς 1 ἐρίωαϊον. ὅπητή- 
δχον.αἰκίγδεενον. δ' Οτι δίχα, πέφυκεν 
αὶ σικελία δηλονότι. ε Ἐχθει ὅγίασν) 
οἱ ἀϑηγαῖοι. ζ Α κοινῇ κυιτήμεε αι Ἰη[σν, 
ὧν κοιγίω) κεχτήμμεϑει σίωΣ ϑπόλαισιν. 
α Τοῖς γ ἐδέποτε σφίσι Ἰύῖς ἀϑηναίοις. 
2 Καὶ τδονοξϊοϑοι 7αὐτὶ τῷ πσξοσκένῆε-- 

Ὁ, Γ΄, 
"ἥως Ἐπομμκοτέροις σι αὐτὶ ὅ' ἐπί-- 

μοις. καὶ Τέφυχε γὸ τὸ αἰδρώπειον] φύ-- 
σιν ἔχά. λ Τὸ δηπὸν] ἤχριὼ τὸ κρξῆον. 

μα Ὁσοι ὃ γιγιώσκοντες αὐταὶ Ἰϑσοι(φησὶ) 
“γνώσκοντες αὐτὶ, ὅτι πέφυκεν αὔϑρωπος 
δι παντὸς Ἔρχήν μδὺ ἐθέλειν τῷ ἔζκοντις, 
φυλάπεδχ δὲ τὸ ὅητον, μὴ ἐρϑῶς τς»-- 

γοβωᾶν καὶ φερπκοτοῦεᾶν, εἱμδρταουδυ. 

ν Πρεσβύτατιν ἥκει κρίγας 1 πὸ ἑξῆς, 
“᾿ρεσβύτατον 8) ϑέαϑα!. Ὁυτέοιν, ὧν ἄσοφό- 
Όις το φυλάξαϑαι, καὶ δ δα ϑέδαι. 
ὅδδι τίωΣ δυύλωσν. ξ Φοζερὶν ἃ - 
παυπεις δ  ϑέοϑειι Ἰκοινὡς φοξερὸν δούλω- 
“ροή αἰϑίωαίων δῃι(ουλθυομί 

νη πᾶσιν ὁμοίως. τὸ δειξῆς, “πρεσβύτατον 

47 9έϑαι. Ουτέκιν, ὁ ὧν ἡσροΐποις “ὄτο φυλαί 

ξαῦχ καὶ Δ δαϑέοϑαι. ζυτέςι τίωὐ δού- 
νὰ ͵ ὃ Τάχα αγ᾽ αὐ ἀπερλαγὴ εἰ 
εὶς αἰλλήλοικί (φησὶν) εἰρίωυ ϑύσαι μϑμ, ̓ πί- 

χεα αἶ καὶ δῷ ἀἰϑίωαίων δη;ζουλὴ «- 

δεεςέρᾳ, ἔςαι. καὶ Ἰ πίω αἰτίαν ὅηιφέρει, 
δούτι οὐ᾽ὶ ἀπὸ τῆς ἰδίας γῆς ᾿δεμεῶνται 

“ϑὸς ἡ μαῖ (οὐ δ εἰσν αἰςυγείτο ερλαλ᾽ 
ἐκ τῆς ΔΙ᾽ ὅγικαλεσομόῥων. καὶ εἰ τῦτο 

ποιήσουϑὃν οὕχως, οὐκέτι πόλέμος τέκος 
μον δίαιδέξεται, «ἄλλ᾽ εἰρίωη πίω ὅχτ. 
φοράν. σκέπει δὲ πῶς τὸν πόλεμον ὄζ:- 
φήμως δαιφοροὶν χαλῦ. πα Αὐπ6] 

ΝΩΙ κοινοῖς φοξεροῦ. δηλαδή. , 

΄σ Καὶ ὅτως ἐπόλεμος πλϑ δ ΑΝ ; 
"λαδὴ ὡς πεν. ἤτοι, φ σοὺς ἀλλήλοις ξυμ. 
(αΐημδν. τ Οἵτε ὄπίκλητοι οἱ ἀϑης᾽ 
γαῖοι δηλονόη,. νυ Ἑυωρεπῶς ἀδιίθ, 
ἐλϑόντες οἱ αἰϑέω αἶοι μι προφαῖσ ; 
ἀνωρεποῖ ἐλϑέντες, ὡς δῆϑεν συμμμαθος 
χραῦτες Ὁῖς ὀγϑα δὲ χαλχιδεῦσιν ὅῳ 
γος ἀράχτι ἀποιδύσονται, ἤ χη 
τῶν ἡμδῥ. φ Ἐὐλόγῳς ἀρακ 
ἀρ λόχος ἀρ ὑησταν “. 



ΕΣ 

 γιζοίαις ἢ 5 “α- 
ΜΕΥ 7 7144.6 φορεῖν - 

ἢ ̓ἡ]υά ϑογρέϑρ ὃ 
᾿ φέπιφιις Βοποτες ΟΠ] 116, “ας, Θγάτίοης ἰοηρα, «χςς- 

αυεμαδάπιοάιηι οοδεγατίο. 

᾿ἄϑαα αἴϊα. 4υα ἐνφψεν ρα ἢ Στὰ γοβ φΌμη, 

᾿4υι5᾽ οτας, Ἴοπρα," ΠάογΔΏτς 5. ἀεβειίο. ὭΡΩ νεῖθα ῃρρα. 

Ρύο πιμῖϊο βαθόγο, (4 (ας; Ροῦίιις 

᾿ δὲ ἀϊρηίτατοπ πι4-᾿ ἴταγ 
ἷς ταῖς βάθεζο, Ψψεμο 

ὑμότοι ς 

ΠΩ ΜΝ ΜΔ αν. 
᾿ ἕπὴ αὐ Πδεταράζ γε Δ) Αγ μγὶς ἀι(ςεάξτες νεΐπη; πο- Α 

: ἰτᾳ Ῥεῖ ααίοτῷ φοπίογιο 8, ἔτι." 
᾿ γὴδαρῥοῖαε, ταῖν τηΐ γήμας ροΓ ραοῦ ἤης Ρετίςαϊο. Βο- 
ὦ ουὐπαρασπταν Ἀοτίθιιϑ, ἀἰρηἰτατίθιις, αἰύᾳ; αιια-- 

τὸ υϑι. »παῦσαι. αν ἑκαπίρῳ, δ δὲ ξωυ- 

᾿ἀμουβινινὸ ( ἰμκὰς καὶ καὴ ἈΜΡΡΑΜίΟι, ᾿ 
αἰκωιδοειϊιτέῤας ἐχήν τἱεὸ εἰρζούξευ, ὦ 
τε ὅσ οὔ μεήκει λόγων αὐ ἐξ μϑῆραν ον 
«ἴξλὰς πολεμεῖν; ;ἃ γξὴ ̓ὀκεψα βϑίοες μαι “ 
τοῖς ἐμοί, λόγϑες αὐοβιδεῖα, τίν δὲ ων ἀκ τὲ 

ὠνὼ δρτηρλαν μαλλὸν απτ᾿ αὐδἕω ππξοῖς" 
δεῖς “ χαὶ εἴτις βεξαίως’ πὶ ἢ ἡ πω διχαίῳ " ἡ ἦς 
βίᾳ. “ξαξῷ οἴξται, τῳ αν ὀλρτίδῳ ΓΝ 

29ξ- 

Ὁ: ἡ ἀασείαβ μετίοντες, τοῖς, εἰδικοιωῶς-. ̓  
ἘΣ δὰ ἀκρρετιμν οἶα σιαυΐτοτ. ἐμμα. λλεπϑε σφαλλέοϑω, γνοι δτι πιλείοςς 

ςπῇ σοῃοςριῖ 
Ἐραβει τς 

ἜΣ ΈΣΝΣ 

"-. ἔγ8ν1 μα Ἀδμμϑε 
Ὁ. ΨΥ 519 

πὴ 

μιὰ} 

ς δυτιῆῶ!ι 

Ἰδυπλισο. 
ΡΎ ἰᾳφαϊφέ ποι ααΐ ἰμ μία ουρίαπα ἢτ» Ῥγο- 
εὐ εγιηττ γετὸ τη {πΠἸᾺ Πα. ΡγΟίροπταζοπι ηδῃ- 

᾿ἰμβορδης εμανκά Οἰρίταγ : 5 πόαιιο γίγρς Π011|5 τος, 

ΝΞ πὐυκευρονον Ὕσπῃ ας ξαζατί το πιοχῖτὰς : 
οπαμὴ εν δἰδυνγορκρεπυνωὰ πιηϊ ἡδλσρο 48 ]- 
ἐπα, μδάνεας ὡς Ἰιοϊπισια ταπχῷ ν εἰ! Πππα νίάςτυτ.. 

τίς εἰν Ν.ῃ. αμην ταπταμάςπα τἰπιογίβ 
μα κὐϑην ὑνιγίαας αάεί, οἰγομηχίρςἐεϊας αἰτοῦ 

)2ίεσι. [ἐ Ρίεγαης ἰθογμπι ἱπ Δ άίΠγι5. [τὰ παπο πος. 
ται ξατατὶ γ αιοά οὈήσυγατη ἱποχ- 

Ῥετϊσυϊοίῆ!- Ρ ογΑτύιμη1 6} εἴξοτατι Αἰδεμιξῆμμπ,, 
4μὶ ξογηγφο]οῆ ἴλη αἀτητνπχεῖιι, 

ἿΣ “ιιοά {ἀρεγείξ οχ ΠἸ ἤλεπλι5 » αα: 
εϑήρυο ποξειπα ἴς δόϊαγιμα ἂἵ- 
Βιτκαίσαταγ. φα Ργοσίας πος ἰπηρο- 
ἀϊηχοητίς ργοΒ δ τα, εἴϊο, ὃς Βοίξεπι 

᾿ Ἀεπίϊειληνα. δαπὶς τορίομΐ ἱπηηλίςητεηι “ ΠλΠ ς 
»Δαιαπάεπιμια, {1.1} ξχρίληλι5 : ὃς Δῃῖς οπληία 1- Ὁ ἐς ἴδον ξυμξαίνϑυ, εἰ δὲ μυὴ, γέονον. ὡς- - 

ΠΠπ|ὺ πὶ φῇ. ἰπτοῦ. πος. ἀτούμιπ. ἔοσάιις 

ΠΡ 
ΤΟ ΧΙ ΓΤ 2) 

᾿ 

6.4 
τ. 
᾿ 

γ] 

᾿φυμπηγφίατ, ρἰςγαας ςΟιἰρἴςίατα ὃ . ἤδὰ 
ἐν ροψε σι γε] δ ν]ο οοη ἀλε ἱπίατίδς, 

ΐ ᾿ν Εἰ ΟΠ οίκατες ἐρονντία» ἐτοτὶ αἰίαμια 
ΤῈ οἱ τανϑοὰ πὶ πρυροτοπείαμᾷ ΠᾺΡ] απ ἀαϑ ἐλουήτατος. 

τομάφαμπτηλεμετι ααοά νοϊοσαην ΤᾺΝ 
ὃ) δὰ ἐδηρίιην Ὁ ἀεφογίητὑ (οᾷ ξροΏ το » [αὶ (ἰατῷ;͵ 

ηῖα- ἹΠῆτος {1451 ἡ οσίητ, γ]ῆο ςηΐ ἢ.» 

"ΜΆ ε ΕἸ ΠρΑΠΊ5. :- ΠηΠλΠι5. », σεγτὰ [ἢ 

᾿ Ἂ 

ἄς: καὶ ἐλπισόμτες ἕτερρι διωάμει μὴ: ο 
ππλεάγεχ τισην," οἱ νϑμ " οὐχ ὅσον οὐκ ὑμιύς " 
γαντο, δλλ. οὐδέ ἐσωϑησὸμ, τοῖς σ᾽, αὐτὶ τῷ “ 
ὐλέον ἔχφν, ̓  ασεοεκοωταλίπεῖν ταὶ αὐ μα 

ξεωυέῷι, ; Ἅμώξλα Ὑδ Οὐκ θχυχεί, δὲν 
χαϊως ὅτι τὸ ἀδικεῖται, φυσὲ ἰκχὺ )ς βέξαιρν, - 

δ) ότι δὴ δελπι.) ὃ δὲ δλληνα τὸ μέλε 5 Ὁ 
λοντος᾿ ὡς ἐλεπελήρον χρατεῖ πόρτων πε“ 
σφωλερώτατον ὃν " ὅμως χαὶ χρησμοῖς “ ᾿ 

ς τατον Φα νέται. ἐξ ἴσου γὸ δεδιότες," «ον 

᾿μινϑείᾳ μᾶλλον ἐπ ̓ ϑλήλοις ἐρχόμεθα. 
: "χαὶ γεῶῶ πῷ ἄϊραγοεὶ τε τούτου 

κρμοῦρτον δέος, κὶ δ 16}6 ἤδυ Φορερριξῃ ἄας 

ὀϑνζᾷε ἀϑδυσιρῦς χρτ᾽ ἀμφότερα φῶς“ 

πλαίδῥτες," χά Ὁ ἐλλιπὲς τῆς γγωώμοης, “ 

ὧν ἐκα τος "ὡς ῴηϑηρϑι, “ἀσξὺ ταῖς κω--- 

λύραις. ζαύταρ Ναὶ γομίσθμτες εἰρηθῆτκ τω ες 

γα!, κἄν: ἐφεςῶᾷς πολεμίοις ὧν τῆς χω--- ψὲ 
ἐκ Φ)αυπέμπωρϑρμ᾽ χὴ αὐτοὶ ̓ μάλισα (δι «- 

δ οὐτέ- 

πλάτον ασησαίνϑμοι, ας ἰδίας ϑζρφφοροὶς ἐς « 

ἰγηριδιρηαρα ΚΈπληαΑ ἱπιἀαοιίς βιδὶ» ̓ Ῥίαστας ἴῃ αἰϊπά τεπυρὰς. ἀι(ζογάϊας “ 
τος 

5 

᾿ ΖΕ ἔπς βεβαίως ἡ δ)αΐοια,ἄτις ζε-- 
φαίως 2, καὶ πωΐτη πεωύτως οἴεται “«ξοί-- 
ἃ κρατήσην ' Ω ὀνανηίων ἤτοι δὰ τὶ δὶ 

χαίως αὐτοῖς ἔσῃ νομίζειν; ΧΩ ἰ- 
χυρ του κε μιν ἡ χαλεπαι γέ τω 

τι τρχβδ»Ν οἴησίν τε καὶ ἐλπίδα 
“φαλλόμδμος ἐ ἐλέγχεται τσ ̓ ἐμοδ'ὸ οὐ ϑύμοη 

ϑεὶς ὅη πολλοὶ δικαίως ζιμφρήσοιϑει Ὁιὴ 

ἀδικήσαντα, δ)αποηϑέντες, οὐ μόνον ᾧ ὑκ Ἢ 

τυ ο αὐπριᾷ, ἀλλὰ ἃ αὐπὶ σϑσαπω΄- 

Ἄρντο ἑκάτεροι δ᾿ ἡ ὁ ἐλπίσαντες πλε- 
ὁγεχτάσῃν ἢ" πε ᾧ μὴ δεῖν πλῆον, 

Αγ μλε ἐπι υμδῆ λιη 
μὴ δεῖν αὐτοιὰ ἐλεῖ; Γγομῶῥοις χαλεπαίνειν 

ἄγεσται., β Ἡ ῥίᾳγϊκύϊ. γ᾽ Οἱ δ] 
μοπόντες ἃ “σειὺ δίκη Ὧι ἀἰδκοαῦτας., 
δ Οὐχ ὅσον ἐν ἠϊκαώ ἀντὸ Ἰηγρεωυ, μὥ- 

γὸν ον ἠμωύαντο. ε Προςχάϊελιπειν 

ποϑοσζημιωϑίωαι!. ζᾧ Τιμωρία γὸ ὡκ 
ὥτυχεϊ δικαίως }εἐχ ὅτι ἀ δικείται, ἄτυ-- 
χεὶ δικαίως. δὐ γὸ ἐπειδὴ ὁ ἀμφῳρούοδϑμος 

ἀαεθεσταν δὰ ἥπ ἐπεξιὼν ἄντυχήσϑ: 
δίκαιον μδῥ γὰ δ᾽ ἀδικηϑέντα ἀτυχῆσαι Ψ' 
τίω ἔρωρφξιν τὴ τὴς ζρμωρζαῤ, εἰ αἱὼ καὶ 

ὑποξαῖνον οὕτως. οὐδὲ ὁ αυρὸε(φηοὶ) δὰ 

πὸ ἐλπίζειν ὦ ὧκ τὴς διμαίμιως κρανήσην, 
διὰ θα 53 πὶ ἡ (ἔξαιον ἔχ, " Τὸ: ἢ αἀτα (θμῶ- 

Ἧν]π ὃ ἄςιτιν αἷ τύχῃς, τὸ ὁ ἄδολον; ὡς 

δητὐπλῶτον πέφυκα κρατεῖν. ἔς! τὸ πολ- 
λάκις νικῆσει χαὶ Ἀπὸ ἰδγας δῤετὴς, ὡκ 

τὸς τύχις. 5 Ὡς ὄρῃηπλᾶον κρατεῖ 
πίω ἰχωὶ ἔμ. ͵ ΤΙρομηϑείᾳ 70 66- 
γώση. σκέψα. χ Καὶ νωῦ ἢ ἢ ἀφανοις 
τε Ὀύτου 1 καὶ νυῦ τῆς μδὺ ποὺς ἀλλήλοις 

διαφορὰς δηηιλαϑώμεϑα δὺ' ἰμφότερα;", 
δία τε δηλαδὴ τὸ ἀ δῆλον τυ Γγαειν εἰ πει-τς 
σύ(οϑὰ ἕν; ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ δι, τὸ ζβῥα- 

2) αίοις ἤ δὴ φοζεροις ἡ ἡμῶν Ὁ) παρόντας» 

ἱκανοὶ νομίσαντες αἴπά τῆς  ὑποξοπῆς ;- 

ᾳᾷ. κ᾿ Καὶ πὸ ἐλλιπὲς τῆς γώμαι] καὶ᾿ 
ἥὅτο (φησὶν) ἐγθυμηϑέντες, ὅτι ἐ σενσιδὸ- ̓ 

κήσαιϑμ ἐν αὐεληαφιξολτν τι ΚΣ τό 
λέμιογ)έλλιπῶς ἐγῥεη, καὶ ἐκ ΠῚ ἡῶι- 

πέδας γώμας πέδη. ταῦτα οιὦ αὐτὰ μὴ. 
χΦ τίῶ ἡ μετέδαν γγωώμίω ἡρόμϑμα, 15: 
κἀγοὶ κωλύματα ἡμῶν καὶ ἐμωπόδηᾳ γὲϑ 

“ὐρῆϑϑωι γομέσωιϑμ " καὶ τύπις εἰρχβέν-! 
τες εἰς τὸ μὴ ρϑδιῶαι ἡμῶν τὰ «ροίγιια-- 
ᾧ ὡς ἠἐζουλξώεϑα,, οι δηηκειιδῥοις ἐπ᾿ 
μὲν πολεμίοίς, ἀφωροίκζοις υὐτοπεροίον 

με)ὰς 
ΡΠ, 



τ 284. 

ἐᾷ 

την οὐ δι ν 64: 
αὖϑις αἰαξαλωώμεϑα. “Ὁ ξύμιπθῳ τε δὴ, Α ἀϊβοζαπιας(οἰξξος ἣν Π παιάν μὴν 

γνῶρδῳ, πειϑόυϑροι υϑὺ ἐμοὶ, δ πόλιν ἕξον- 
πὶ ἕχασον ἐλδυϑέρον, ἢ ἐφ᾽ ἧς ἀἰζχράν- 
ρὲ ὄγτες, τὸν 89 χαὶ κακῶς δρῶν, ἐξ ἴσου 

Ὥρετῇ “ ὠμιωιυδύμεεϑα," "δκὸ δὲ αἀπιφήσθμ- 

πα λα μδδ θρωβδν: ἰού αἰθὶπξ τὶ" 

αϑρησα θα, γα: » δολὰ οὴ ἃ ἀγϑρ "εἰ τύ-- 

ἶ ἀδνδυ, φίλοι μδὺ αὐ" τοῖς ε ἐθίσοιρ, κα, αφο- 

᾿ϑϑὶ δὲ' οἷς οὐ χε, κατ δ γα γεγνῶμιεν" 

ϑξ: υοὴ ἐγὼ δ, αν χα Ἔὐρχόρϑμος, εἷς- 
πον," πόλιν τὲ εἰἐγίξην ηϑρεχόρϑμος ," ᾿ 

ἜΝτΩω ἡ μμιῶλχον, Ἢ ᾿ ἀμιυνόμϑμος “ἀξιῶ, 

πρέλόδομϑῥους αὐτῶν ξυϊγωρᾷν  χὴ μὴ ζῶν 
᾿ὥανῆοις υὕτω κακῶς δραὶν ὥςτε αὐδεὶ ζῴῳ. 

πλείω βλαπβεοϑα), ᾿μηδὲ κοεία Φιλο-. 
γέκῶν ἡγείαϑα) τῆς τε οἰχείας γγωμίης ὃ- 

μῤΐως ἀδοκράτωρ τῇ, χρὴ ἧς οὐ ϑξγω 
αὐλῆς, δολ᾿ ὃ ὅσὸν εἰκὸς ἡοσἄοϑαι. χ ὲ Ου ἐλ-: 

“θὲ δια ζευτόμδι ποιῆσαι ὑφ ̓ὑεδμ' αὖ- 

τῶν χαὶ μὴ Ἀν Μ᾽ 'πολεαίων το “ῶ-" 
δεῖν. φοτϊὲν γ.» ̓αἰδιρὸν οἰκείοις οἰκείων ἦσ- Ὁ 

στε κε, ἢ ᾿δωῤλέα νὰ, δωρλέως, ἢ ἔχαλχι- 

διὰ; ΟΥ̓ ξυγίευαν: δ δὲ ξύμιπὸμ, ὙΦ 

γάς ὑγΐξας, χρὴ ξιωυοΐκους μιαξ χώροις,᾽ χαὶ᾽ 
αὐἰβιῤῥύτου »Χαὶ ὄγομοι ἕν κεκλλνϑύοις σικὲ- 

᾿χιῶτας᾽ δὲ πολεμήσομδῳ τς, οἶα! ,᾿ δτὸμ 

ξυμξῆ, τὶ ὃ ξυϊχωρσόμελα γε παλιν χαϑ᾽ 
ἡμίας ἀπῷ ἐ λόροις κοινοῖς ἱ γφώρϑροι: “Ὅις 

: δὲ δλλοφύλοες ἐπελθυνζας αἱ Ἄρϑθοι, ζῦ σω- 

φυννδμάν, μὰ νϑέμιϑα," δῶρ ϑὰ Ε᾽ 
ἐχοοις βλοτἸόρϑμοι, ξύμπουτες κινδὺ-- Τὸ υὐγῇ ρεΠΟἸτοπχαῦ : πεοίοοῖος νῃ 
νδδορϑὺ" ξυμμάχοις δὲ σσξποτε Ὅλοι-" 

᾿πὸνἐπαξόμεθει, σσεῖὶ διὰλακᾷς. ταδὲ ἡ. 

“ποιοιοῦτες,, ἔν τε τωΐ αἴροντὶ δυοῖν ἐγα-- 

δον αὶ φερήσηυϑμ τίου. σικελίαν, αἰϑζωναϊων 

αὶ Β τὰ οὔε,δν Ῥθε ΠΊΔΡῚ5 ̓ ξ φαληι ὦ 

Εἰ αὔεηίιην πὺ {πᾶ Ῥιυ45» ατυγά ῃ-ὸς 
δετᾷ οἰνίτατξ, γινάς μαδοαπλας ἀγδὲ 5. 
ται θόπς ππαϊένε ἀροπε; ρύό πδ΄ ὃς 
τὸ αοίαγε νοῦ ἐς ἀδά!εῆτι αἰοίπι - ..... 1. 
ταὶ ἠδ᾽ Ποία Π1|ος ἀὐάἸϑαμ9, δ᾽ ἡοανὸ ἀρ γόνα... 
ἀενΠοἰξάσ᾽ ποθὶς ἈΠ ἀντ γὰρ δὐϊδν. τορι εἰς 
(4 ἢ “Δ νοτᾶ ῥτοίροτὸ τοάόξ, πιϑὲ κ᾿ βννν, “παρνν 
ςεῇατνιὸ ἀμνοὶ αιη ἀεὶ ἤξ χα. {ηλΧΙ- : ᾿ 
πιὰ Ποίξεν΄, αἀπιονία τ νἐγὸ ἢν 40}- ἂν. ἂν ἰυβὴ «5 
θὅ πος ὀε πὸ δὲ ἀμαμερΑ ΒΗΆδι ΘΕ, κι ἬΝ μριὸ Ἰδωθρ: 
Βεερὸ (φιοπιλάπισάᾷ πιο ἀἰΧ 1). ὁ Πρ 59 δ γον} Εὰ 
ΕΧ δ΄ δἰιπτάτε φυΐ πα΄ ἡι τηλχί: “τ ὑτ 

᾿Ἐξὶς ΓΤ αῦ 

τοροπποστοῦ νὰ ἴῃ ῥόϊεόνα “ρτο- ἘΠ ρβλζον 
(ριοἰοητε μξοῦ ΠΟ5 ὀοπιιοή ας," ἰεγο νοι. Κο  Α- 

πένε Ποχἀαεμᾷτίος ππυϊδεολυιὰς γε Πἰασπι ῥοίίενε ἰη - 
ὰ πᾶ[υτα5 » Ροτίαϑ 

πος δ Ρ(68: νεμοπιότίας ᾿ς ἀλγμηυε:πέ- 4υλπι ρεορυϊῶτι 
νε ὁ οουτοπτίοηἶα τη δ αὐ σΙΕγ - τῶ ἔπε, εἴ Ὁ 
πγιτ ἀοπλϊμος οἵ πὸς ἃ, ργορυι “ἘΔ Ρτούρίεῖεη 

τοῦ. εἰ οί ο 
ςοη ΤΠ δες δας “ποαπδαμᾶ 'ἀδημί- δέόβεδῇ μ ἤρίδίξητες, 
ΘΔ ΟΠ ΙΓ ΕΟ τυταῖ: (δὰ αὐατο Π 5. ΡΑΥ γολβ φοδλερνοίβες 
εἴτ ἀὐϊτττος αἴὰς ἅΠ165 Ἰὰτο Τ βόγαν,. βεπευλ, ὦ γρδούμ 
οἀτοβεις Ποῖ ρὲζ τὸς ξιξίοη ἀν᾽ τπτογ πος δοδιρο 
40 ποις ρατίοηῦ. Νεὰϑὲ επί ητιααοομννννα 
τατρε οἱξ Τότ αἰτίαις ἃ τγοις, δας ροϊδῶν ἐᾷ . Κι ἀε ἀπ- 
ΟΒαϊοἰφεμίδην ἃ [πο ρέμτη! Προ τὸς 
τί» ὀπηπες ᾿παΐςογῃ σοι βηες ἢ- ν, δι πρχΩΝ 
πὰς, ὃς ἱπτοα νηΐτις ΓΟῦΓὰΣ εἰυβ. κι γον υδς, 
ἀξθαομίδ μία, δε 46 (οτατ ποις Κα ο ᾿ 
δ οἰ έ(ἐς: 4] αιηἀς Μὲ] σείει Ὁ ὌΝ 
(τ ὁρίπου ) απαλἄο. φομυξή δὲ 
τὰτίας ἴῇ πγαγαδπη το δ δ  Πγ5 στα: 
τἴατα » Παδῖτο σου πη 1 ΘΟ] 10-᾿ 
αἰο. ΑἸ οἰ σοπας ἀτό πὸ νοηίεα ἡ Ἔν. 
τοῦ» ΠΙΆΡΠΠι᾽, ᾿ΕΠΊΡΟΣ ̓ ὁδμἰση δε. 
ΡΓοραΠΔἰσἐταινφαυπη εὐ λα Ὁ ἢ ΠΣ 
αιυΐδυς {ραγατίπη νὶς αβξεζαταϊ, νη ᾿ 

τς 

ω ε 

Ἐπ κετοτν ἐ: 

εἶμι νι 

ΠΥΥΡΉ ἘΜ Ῥ, ὦν 

χυᾶ ροίμας ἀοζοτίςηι᾽, πεᾷ; γεςό 4 7» Ραεϊβοα-. 
οἰπατογὸξ Οαοά εἰεπτορ; (ΟΠ ὃς το 
ἐπι ργαϊζεατὰ ἀπο δ᾽ Βόηῖς πὸ ἔλα. 
ἀλη» γε οἅ ἂν Αἰμοπίοπῆδας 

- 
᾿ 
᾿ 

, 

ἐ 55] τ ΨΥ ὠμ λ 

«͵ Τὸ ξύμπαν τε δὴ, γναδιδμ τὸ σιωΐολον 
δὲ ἀδέναι (φησ) χο ἡ τι πειαϑέντες «δὲ εἰ-- 

μοὶ, σας ἡ χωτείδας ἐλϑυϑέρᾳς οἰκήσομδμ" 

ἀφ ̓ἧς ὁρμώιδνοιγα ζ ζξῃς. β Πόλιν 

Ὁξοντες ἕκατος }Ὲ ἰδίαν. Ὑ Αφ᾽ ἧς αὐ- 
Ὁκράτορες 1 δεασύτω τῆς ἑαυ δῇ πόλεως. 

Αμωωυούμεϑα τὸ ἀμιωυόμκϑα, 57] 
καλοῦν, ἐγχῦϑα τὸρ ὅπηι “Ἷ δύο σημιαισιών 

᾿ ἔλαξεν αὐτὸ, ἃ ὅη) καλοῦ ᾧ ὅη) κακοῦ. 
Ξ Ἡνὰ ἀπιρησαντες ἸΌς ἐμοῖς λόγοις 
δηλογόη. ζ οὐ «ξὶ [Ἴ ἢ ϑιμῳρήσειαϑαί 
ὥγνα 7 λέπει τὸ, ὁ εἰγθὴν κα ἡμῶν ἔςοωι » ὠλὰ 

“ὐξὶ τὰ δουλω ϑέωαι «Τάτο "ὃ ἡϑικῶς ἐἰκί.- 
κοηῆα!. ἡ ἘΪ τύχοιμϑρ } ἀμφρήσαοϑα! 

ἄνα δηλονότι. 

αἰϑηναίοις. ͵ ὀἵεν ὁ χρὴ κατ ̓ αάϊιν] 

Τῆς σραλιώταις. κ Πόλιν τε ἐμεγίτην 
παρεχόμδμος 7αΓτὶ τῷ, ἐκ μεγίρης: πόλεως 
ἑρμώμδμος δηλαδ. λ Καὶ ἔηεών τω 

μᾶλλον] αὶ εχ δυγάιϑμος δηλονότι Φἤῳ ὄγμέ. 
γα! δῆλον ἢ " ὡς ἐχ ἀπλώς αἰϑὶ ἑαυπΐ ώ- 
γον λέγ το, αλλὰ κοινωῖς αἴοὶ ὃ πόλεως 
συ ξαχουσίων. - Ἀξιῶ φεϑειδομέ-- 
γοίς αὐνδ!] ἦτοι «σρϑγν ὕγγας ἃ φροΐγμα- 
ᾧ. ἥτοι παδογοοιῦτας ἑαυτῇ. ὕ ἵγα ἃ νοΐ ἢ 
Ὁ ἥτις, συμξωμ “ρογοήστιντες ἡ αὐ-. 
δ, ν Μηδὲ μωρίᾳ φιλονεικβῶν ἡγεϊακ] 

ἐδὲ αἰ δι μφοίαν φι». ογεἠκῶν, 7,73, 

Ὁ τοῖς ἐχυλοπ}Ὸ; ὲ ἡμαβῳ, ἥδε δίας γώμης αὐπκρά 
τῷ καὶ ὶ αὐπεξούσιος, καὶ τῆ τῆς τύχις, ἧς 
γος ἴοι δργω αἴϑρωπος ἄγ: ξ Καὶ πε 
οδῥδιι δα ἐ παρϑγρς τέκεν, ἀλ) 
φίωαι βελόμδμος ὅτι ἐκ ἔφιν ἡμῖν εἰς (ᾧ 
ἄλλοις κοιγωνία,, δὶ τὸ νυηαὦτας τῷ. 
ο Ὅπῳ ξυμξῇ Ἰὅταν καιρὸς νη). χ Καὶ 
ξυιχωρησύμδϑά γε)φιλιωθησόρζϑα: ̓  δ 
γρὶς κοιγοῖς χόώμϑμο!  λόγρις συβιξα χϑ 
Ὡικοῖς, σ᾽ Τοκι ὃ ορλοφύλοις Ὁρη 
γαίοις, ᾧ ἐν δῇ «πεῤτυγἀλλοφύλοις, ἡτ' 
γησοῴμδροι. τ ἰρ καὶ καϑ' ἑ δ᾽ 
δ᾽ ὡὐνηινων διῶ ῦ βλαήϊφυϑῥων ἐν ἰἀλίᾳ Ἢ 

πανἔϑγος ΑἸ ΝΑΙΝ Το μβδανδλβς, 



᾿ 
ὶ 

ὃ {4ηοά ψεγ Ῥοῦ 
τοβ) μὰς γονίς 

ο ἐβεῖ νεμούμανα; 

: ἔχ, με αι ̓ ρεϊαραίαν ̓ σοπποπόγηπτ, νῦ δ Αγέη 5. το 
μαϑεπῖοβ ἐχέτα- ἀετγέτιτ', οδειεπείθιις ηαϊαυίαις 

4: Οδτπογεη ποιοῖτο Μὸν 
᾿φάρτίηα (ΑΠλαυσοσιῆγ, ἐξέσται 
᾿ϑγγαομπί 5. τροοηϊαπλ τοάδάεης 
οὔατα: Θσοῖ νεγὸ. Ατβεπίεη αι, 

βολο ας Οἰτί5 Πογα πὶ ρυίπγοσῖθιι5.» ἰπαιτετ 
χάοτα ια: ἱπειηάλ εἴςητν ἔοτς 
ἰξοατι σοπαπλαμία. Οοά ἀρρτο- 
Βαῃτί δι ΠΠ|ς ρα οἰ οδε τ. Ροίεα 
Αἰβεπίεηαπη. παὰε5 ὁ δι: ο τα ἀς-" 
οεἴεγαπτ, Εαγαπὶ ἄποςβ ἀοπγαπΥ 
Τδιογίος οἰετας πα! δαῖτν. ΧΙ] Ο 
αυ!άςπι 105. Ῥγιβοάογαμι. 8: 50. 
ῬΒοοίεηι» ρεσιμιία ν ογὸ τουτί 11» 
Ἑαγγπχεάοητεμ : 4 ροη ἐς ἐος 

τ υπεείρέν δὲ ἑος Βα Το ἢ δ. Πα πὸὶ Πιδίρογςο, (δ ρεῖ- 
 εργ ἐνσαλὶᾳ (ᾳλῇ παποσις ἀδίςοπητης. Α- 

ἄεο; ἔτ εἰ ῥγαίςητίὶ ργοίρεγίτατς,ά!-- 
Ἐ τέρυρ Ἠλτε, Κλ, Ὁ σπαπιἀαςοβδητς ΠΙΒῚ] ΠῚ οοπίτε- 

δι ποη ΠΡῚ ἐς γε, ἃς ΠΟ πιὰ Ῥεέζζαις ἀτᾷας 
ἔχοἸ]ϊΑ.., δὲ ἥιις πηαρηὶς 'σορίΐ5, ἢ- 

ἢ Πὸ5 ἴῃ ἔρὲπι ΠΝ ΕΧΙρ 5.9 σοηβροοζο, Οὐϊα5 Γεὶ 
᾿ εἴίβδης ἐὰ ὙΠΩΝ ̓ υί εγατὶ χαα ληίπιος δά (ροζλη- 

ἀα.αδπιίη γα ατ, πλα]είροχ ργα- 
πιάτα ἐκ ἰϊςίταϑ: Κ εἰν [ΕΓ Γατί ΟΠ οτὴ [ΟΠ οἶταβ. 4 Ελάετη α- 

ἐ πιλβπάπη τς (τς ΜΜερλγοηίοδταπι δε ο ΑἸῃς- 

ὃ Ἀεοϑα' 3 
αι}: υ 514 ξ 

τϑοοτα ταύνονον, 

ε΄, 

σίκελιαν. ο γιὸ 
Ἷ ύρηψῃ 

᾿ἀππηϊ Ἱεπτεῆτῖα 
᾿ἐδηϊηβετει ἡ 

ἢ οἶτοα ῥυτίηγα 
οδαῤηεῖαῖ ἱπορὶ- 

᾿χῶπι (μαγαπι ρατ- 

᾿ πλείογων, Τη εήε- 

μι ϑερίωνε- 
πα τες πες ορέ- νεπεγᾶς ἢ “ταραυᾷ οΡοστογει γεορὶ 
ΠΝ τοὐπρη5 

πω 
γ. ,οδ. ὁρμω- 

Ὁ ε΄ τεειρίεη- 
ἀμααιδον 

ἐν ὁ 5. ΓΞ ΎΨΙΨΗ 

τεπῖς φανα εἰ, ἣν Ὀἰοηἤμπι » δὶς υοτδηηΐς ἴῃ ἃ- 
σίαηι Ἰρίοσαπη σαπὶ οπτηῖδις ςο- 

Ζ’ ἐπεσ» ἀεθεποη ΠΣ Ἰῃ στοά! ΠτἸ στη»τα πὴ ἃ {π|5 Ἔχιι- 
ὅ ἜΨΨΟΣΑ Ἰίσας ( “χαϊΡοῖ (ξἀϊτίοπ ἐπι πλα]τῖ- 
-»" ταν τεῦ τά ἰς ἐχαδιὶ αἰπάαϊς ἰλεγο οἰἰ 5. 
π  »έεάζοΣ ἐς ριαϊαρἀτα γα βῆιδι,π πο ΤΝ 

ΖΙΒΈΚ᾽ ΟνᾺ ἈῸῪ ν΄ 8.: 

ἱπτοβιπόηας Βεῖϊο ᾿ἰρογοσλις, δ. Α. 
4 Κα ἡμαῖ ἴῃ ρΡοϊϊογαΠι κ᾽ βῈγ πος Πβογαπι» 

αἰϊοτάπηηας τλῆ 4 1}ς. πιίηις. ὁ: 
ποχίφιῃ. ροϊιφορίτηιδι Ταϊία 10: 

δ ἐφλεῦρέ, ῬοῚ ἀαατο Ἡογπιοςίλτέ », ροΓ δῇ δίςοί 
πϑυδουύονννς Ἰιοιίος ἱπτεγές ἰπ μαπς ἐεπτοπτίαπύ 

᾿. ὧλ 

ῥᾷ αἴϑα 

δὸς. 

τὸν ὃ πίον Εὐρυξ(έδοντα 

σιχε λιῶς 

ἐρυργθμτίνζο, ἐῃ ; Ὁ γύ: 

Ἐπμοίν πονᾶ 
( ξαύτο' ὡς ὅξογ ἀρῆς: ᾳ οὖ σίκελίᾷ 

ταφρέψαοϑει, δώξϑις σειαϑεντες δῆ 
ρήσφων. οὕτω τὴ 7 αϑδούσῃ ϑϑτυχέα χξω- 

ῥϑροι, ἠξίδευν σφίσι ἐμηδὲν οὐαντίοῦοϑαι, 

λα χαὶ ταὶ δεουαζᾳ ἐν ἴσῳ μὴ τα Φσο-: 
ρώτερᾳ μεγᾶλη πὲ ὁμοίως χαὶ Φὐδεεε- 

σκθυὴ "χὰ τεργαξέοϑαι. " αἰτία 
δ ζω ὁ ποῖα λόγον Τὴ σλφδγων δῶξα- 
μία, αὐτοῖς «(πσοτιϑεῖσα ἰ ) τῆς ἐλπίι- 

4΄ Τοῦ σγὐ ἀὐλεῖ ϑέροις, ἀεεγὰ- 
Ι») ρᾷς ὦ ἐ οὖ τῇ ἡ πολ, πιεζόρϑυοι αὐσυλδε ἃ ἐξ 

ϑίωναίων, τῷ πολέμῳ ἀεὶ χτὶ ἔτος ἕκασον 
δὶς ̓ ἐμθδαλόντων πϑρτρατιᾷ ἐς πζὼ χώς 

πρλβ) ΡΒ ὑπὸΐ ἢ σφετέρων φυγάδων  ὧκ πηγῶν, οἱ ςασιασάντων᾽, ἐκπεσόντες ὑπὸ 5 
ὠρόςς Ὑωλς δμοι. πλήλοις, χαλεποὶ ἡ ἠξ ̓ληφεύοντε, ἐποιθντὸ κὰκ -ῳ αὐλονὰ ὡς μ ῳ ̓διξαρδὼν 

«κα τ ακεμ ν νι, ὁπ 
ἡ σὶ δικὰλ᾽ώτα, Ἱπειοδέντες. Ὑ Αὐ. 

- πὸὶ χϑβ κ᾿ φφαῖ αὐὐχοιᾷ] ὠμωνόησαν αἰλλή- 

λοι χα» ἑαυτοιᾷ, μὴ κριγολογησάιδυοι 
νον ἀϑίωυαίεις. δ᾽ Ξιωννέ- 

"]σκέψ. ἐ Μοργανήνίω 

ὥ ἰχόλισμια. ζ Τακτὸν ὃς 
συ βαχωιοΐοις Ἰὠφλσμεένον. ἡ Αποδοῦ- 
“σιν Ἰαῤὶ τῷ ἀπεδοθην. Ὁ Παραχαλέ- 

σαντες αὐ ΤΣ ἀϑηναίων δηλονότι, Τοιὶ 

ἀνπίλᾳ ὄντας Ἰζις δὶ Ῥυϑύδωρον, κ Ἐἶ- 
πὸν ὅτι ξυμἝήσοντω 1 ὡς αἢ εἰ ἕλε. ὅτι 

"δὲν δέονται αὐ δ εἰς ξυμμαχίαν" ἔπ,κα- 

ϑὺ ἐασείσαντο ἐς ἑαυτοιὰ πάντες οἱ δνκε- 
λιώται.τὸ δὲ ὔδᾷκα λέσωντες, δὴ τῇ εἰς 
εαυτοιῤ κα λέσωωτες. Καὶ αἱ αὐονδαὶ 
ἔσονται 1δ] Οἷς αἰϑηναΐοις. ἵνα ἑα ες ξυ- 
ληϑῇ ὐπὸ σικιλίας πλϑῦ σα! καὶ Τ᾿ αὐὴσὺμι 
ζαλλόιδυος “πελοποννησίο!ς., χρολύωσιν αὐ- 
πόγ. μὰ Καἀϊγοις κοινὰ; Ἰθῖς συμμάχοις. 
ν Ἐπαινεσαύτων ᾿ 9 οὐδ 7Ὲ ορατηγῶν ἴ' ἀ- 
φηναίων. ἕ Καταφρέψα δχ ̓ δουλεσαὶ. 

ο Καὶ ὑπορώτερα Ἰάδεώατα. φῳ κατ- 

ἐργάζειϑαι νικᾷν. ρ Αἰπία οἵ ἐὦ] α͵- 
ὥζζα δι᾽ ἰῷ τῷ ὔτα γομίζειν » νἱ ὧν Οἷς ἡλέ.-- 

σοῖς τὐροί)μιασὶν ὄυδοιγία αὐοφὶ ἰῶφθς- 

δοκίαν τς ἀϑηναίεις, ἢ ἡ ἐλπίδα ς ἰοὺ ρας 
παρέ πὰ “αύτα κοτεργάζεωις δια ὰχ: 
σ Τὸ “ 

λα ὶ διξαμδύοις Οιβ φδύγογτας ὁ νοῶ οι8- 
τὸς δβηύ, οἱ δύ᾽ πλέογες ΔῊ ἑιειδρέων ἐξέ: 
λοντὸ αὐὲ ἰσεκαϑοὶ ἠσδθς ζιξφυγάφας α ἀω- 

τῶν᾽ οἱ δὲ τῇ διῶυ φερεείται, νομίζοίτες 
ἀδωύατέν ὦ, ὠρδφλιλὰ τᾶτο ἐσερδτάι, » δἰ τὸ 
μὴ δαύαιϑει καρτερεῖν ( ὃ ἴδ δύμπολικν 

᾿σεύξοϑαι ) Τὰ δυμοτικοιὶ μὰ Χ} φυγάς 
᾿ δων, δ) ἃ κα καὶ ἴὰ κιζγλοντὰ ἔφιϑ πα- 
δαὶ δα φυγάδων, οὗτοι ἡδτὸ δείφειντες, μῶν» 
οῥιᾷ ῳὐϑσίφερον. 

ὉΡ.1111. 

ἀυτό 9έροις Ἰμετάξαώς, 2 Ὡς : 

29. 
τειὠπαλχαγώα!, Ὰ ὃ οἰχείου πολέμου. χβὲ « 

ἐρ'κὐ ἔπιεισα.; χοϑ᾽᾽: οὐμιάξ: "ὐἀϊοιὶ ἐλθυλεῦς 
ὄδγ: γήβδύμωθα χἀὶ Αἰ εσὸ ἀλχῶ ἡϊοδὺν ἘΞ ὦ 
ξουλδοομϑόδῦ. “Τοϊαῦ τὰ, τὸ Ἐρμόχρῴ» 

τὰ εἰπόντος “ ὑπειθύχϑινοι (Ὁ 

γα; ιὐϊὶ μδρ χα ζα σφαῖ ἀξ “ξ 
τνάαυ τ ὥρηει, ᾿ὠπὰ λλθιοσεοϑαῖ αἰ 
ἐγωυγἐχονσενὰ: ἕκωφοι ἐ ἔχουσι" Οἷς δὲ 

μφετάνον 
εἰ δα τὴν τοῖς συ ραλωουοίοις ᾿νπορᾷ 

Β ἀν δὲ μια ϑεωυαίων ξυμβίανι; 
ἐπ καλέσαντες, αὐτῶν' τοῖς ἐἀνείνᾳ ὅξι, 
πξρλον ὅην ξυμξιησοννα, 5 » δ χῷ αἱ  αυονδα ἔς. 

σον τοὶ! “καἰχεήνοις κοιναί" ἐπαρεσθμτῶν δὲ 

ἃὐτῶν᾽, ἐποιδιοῦ ἀδωὼ δμιολουίαν" χαὶ δ 
νῆες Ἢ αἴγηναίων ὠπέπλθυσανμεεζα (αῦ- 
ᾳᾷᾳ ὃκ σιχελίας. ἐλϑέίος δῈ τοῖς φρῶτη-" 
ἡϑὲξ δἱ οὐ τῇ Τχολᾷ αἰϑερεῆοι, “οἷς »ϑὺ, φυ- 

"2 ̓ἐζηαίωσθρ, Πυθοδὼβὴν χαὶ ἡ Σοφοκλ ἐᾶν; 

, 
δ᾽ ἐσβαλέν 
Των 

14 



δοό- ὙΥΟΥΕΏΣ Ι,β 95 Ὲ 51, 
" 

. ἥρες  φϑυγρνζαε, μὴ ὠμφοτέρωϑθεν τέιὐ πόλιν Α εχυεϑν πον παις οἰϊτας ρογάδει. 

φϑαίρήν." οἱ δὲ φίλοι Ἢ ἔξω ̓ 5 τον εϑ 89 ; πὸν »ϑρϑεοῦ 
εἠβομρωναν μᾶλλον γαρότερον 

[ εὐζὶ ἡξίοιω τουτε τῷ Ὁ λόγου ἔχεαζ, γνόντεὸ 
Σὲ οἱ πῷ. δυμου ααξϑφαται οὐ δωυνατὸν (ὃ 
δῆμον ἐσόμϑρον οὐποῦ τ καχϑίν κζ' ζι σφαῖ 
πρκρτερᾷν, ποιοοῦεῃ λέγϑὲς δείσλμτες Ὡρὸς 
τρις Ὁ α ϑίωαων σραταρρεὶ, Ἱππαυχράτέῳ 
τε τὸν: εἰ βονος, αὶ Δημορϑεγέοω τὸν Ἀλ- 
χιρϑένοες, βιχλόοδροι "οὐ δοιῶαι τί πῦλιωνν 

τρὰνοβείζοντες, ἐλάφσω σφίσί ὃν «χίγδρρυον, Β 
ἢ τοιὶ ἐκ πεσόνζας ὑπὸ σφωίνκαι τελϑεῖν, 
ξωρέζησὸμ τεφοξῶτα χϑὺ, τὰ μαικᾷ οἐ περὶ 

ἑλῷ ἀἰϑευαύας, (μὐ δὲ σα δίων ψμιαΐλισα ὧς" 
τῶ Ῥἰαὺτῆς πρλίέως Ὁθχὶ τύω γίσοηαν Ὄγλις 
δ αὐτῶι)δπως ΑΙ ἡ λιζονϑησώσιν α τὰ; ὃ 

γισοίας οἱ ἐπε θητοννη τοι ὁ “ὦ ἡ ἢ οὶ μόνοι 

ἐφενύρρεω,βεξαμ ὑτητος ἕνεκα ἕξ μεγάῤων". 
ἔπειτα δὲ “χαὶ τω αἰω πόλιν πειρᾷοῖον- 

δοιιῦαι βάᾶον σ᾽ ̓ἤδὴ ὄμελλον απῶ9 παωλρότει, 
πουτὸ , γελρηρϑύν. οἱ τ ἀἀϑιναῖοι, ΤᾺΝ ἰπό 

ἔργων. ὦ τ ̓φόγῶν πἰρεσκθίαιο ἐμ.-. 

οὐ εμβμε)νὴι νυκτὰ πλόισλμπες, ἐς μιί-- 

γῴαν τί μεγαιρέων νῇ νῆσον ὁπλίταις ἑξακὸ- 

σίοις., ὧν ἱπποχράτις ἢ ἤρχω ἠῶ ἐν μα! 

ὀκαϑέξοτο ὅθεν ἐπλύϑλευον τὰ τείχη, "χα. 

πεῖ χεν οὐ πολυ" οἱ δὲ κ“Φ τῷ Δυμοοϑενοῖς 

ἀὐτθαι φρατηγρῶ, πλαταγῆς τε ψιλοὶ νὴ, 

λιον, ὃ ϑν ἔλαφον ἄπωδε. κῷ ἤθεα ΔῊΝ 

δεὶν,ε μδοἱ αἰϑρες οἷς ὑχημελὲς ζω εἰ δέναι Ὁ 

Ὁ νύκτα ζυυτίρυ "χα ὅη4, ἕως ἔμελλε γί-. 
γεαῖ, οἱ αχο9διὲ δόντες “Μ᾽ μεγαι ρέων οὗτοι 
τοιόνδε ἐποίη" ἀχούτιον ἀμφμξαχόν, ὡς λητ 
φαὶ ἐκ. πολ ἐ τϑεραπριύτες ἢ τ΄ ᾿αὔοιξιν Ἷ 

πυλοὺ εἰωθεῷ Ἐχὶ ὡμάξη, πείθοντες Τ᾽ ἐρ- 

τίοοΠῚ ῬΟΓΓΑΓΙΠῚ » Πα οπηοάὶ ἀξ ἘΣΣΙ 

τοῖα ἃ πα Πατρίμτο Προητὸς ξοσὶ τ... πνς 
ται αι] Ἐχτγα γα ἀπο; ροϊδαϊας ἢ πον τ πτο 
τε ὃ ἱρῇ Ὡιιὰτην χεϊτέα προχτίυδ" ντι γι βυίας κῶς 
Βιυϊαϊπγοάι. φΟἰ!οαυᾶ ἠναἐγεταιγ,αῖο {ξυᾳἰο(ὲ ᾿γα- 
ὉΤΩ ΟΠ ροητος. αἰτοιχασ ᾿ῬῬυϊπιόγοοὶ Ἀκσώγαεσκον ἢ 
εἰμἰοατ ς᾽ Ρβασοταιν σΟ] χα δ᾽ πιά ς, ρυΐὶ ρὲ βοντῆν δ 
Ραγεπχῆθῃ ἔοτς »τἰπνόχὸ αἀπέε! τη: μαιαῆτος Ἐρτὴ ἡ 
ςοἸὀφυίαπί ξαπι Αὐνοιι σιν ἄτι γε κς ρεα παηίον 
εἶδιι5 Ηἰρροοσατουλαιρῃζοηις ΝΗ θοί γεαιμφινε υποίο- 
βιοδῆρης ΑἸΟΙ επί Αὐο νει το, τα ἀλρλννλδνρ ύς 
γοϊαϊτορ ἀςἀοΐς οἰϊήτατοητ ΕΧΗΈΙΕΣ δὶ, θειρογονί, ἐπ 
πιληϊέίζιιεἢς ταΐμες Πδ . βου αι φροο οα (::: 
(ππλ αυλαν ἢ αὐ ἐρῆ οἰ ςεν τοιπογτοϑὶ 
τοῦζατν Θοπίξιαπι οἴ ρυμηληννέϊ μήδα 
Ατβερίομίδς ᾿ἀοπλο τούτον πλαγοσὶ τ 
“ ληαρίος,οὗδο ἔερηις (τα δίοτιμην αὐ. ς δελανδι 
νιροαἀ ἸΝΗχαΠι ογῦ βουεαην» νῷ ; 
εχ ΝΙ(χαϊἀρουντοῦξι Βεοροπινειαι 
(ε5» 4! 401} {Π|ς; οὐδ᾽ νεθὶ Μοράτγειν ἀρέρ;" 
Θαηγτατο δηγν ργαπάϊυι παρ οθᾶϊε ἐπεβήρε, 
ἀοϊνές περβικοας ΚΑΜΕΒΟΑΝΟΝ ἐς , 
ἰατια δογοθαγς ὶ Γοδ ἔα τγα σοι Εἰ 4: . Ἐϑέὰειτὴ ἃ 
ἔοι ϊις, ΠΙσ τοπιοοῆο, νον ορετίο ι ΠΜΑΜΝΕΝΟΡ, Ξ 
Βιυιαταιοὰ Ὁ] οαυίο. φάγος βιαρὰ! τ νυν 

( ταῦίας νεγίη ας ἱτῇ ο[Ὁν, Ατβομίεπς εἴτε. Αἱ 
ΘτΩ ποΐῃ τά Μιποδηι Μοβαζοης: ΕΥ̓ 

Πυμλ ἀλλ τυ το οϑνε σα Πὶ ΓΟΧΟΟΠ, νττὶ 
τίς αὐγαὶ, ἄπος ΗΙρροογατο, ἰού αν τοι 
(μην σοῃίξάἀογαης» πο ἦτα ργοςι βκαμο μέθες ρεῖτ, 

πρ τ ἃ 

ΠΠππης ἀἠπαπτοπιν νη ἀὲ ἰατογός αάυε 506 ποδέξπι., 
ἐχιταςη ἀος πλαΐος ἐΒοΙςραπτΡ Δ... ἔσταν 
ταοῃ ἐς αὐπτοηχ [σατο ἀγηγαὶι, αἰὐλάΐ: ΝΗ Ἵ 

Ἰ ΔΥΡ “ἣ πὲς 

{|| 0 ΠΟ ΠΟΤ ῬὌοοπηροηῆς αἴτιος Οὐτουίοσερ.,ς 
3 7] ἀμποοαρυά τῴρ!α Ματτίθ, πο 4» λάθοι, ον 
ΡΓΟΡίμ5 εἴτ, δά ἸηΠάϊα5 σα] οξαῦ -΄.. 0. ες 
ἔπογαητ, ποπλίης (ξητίοῃτο» ργατοῦ ἸσΡῸ 
εος αυΐδυς δοιγα ἔτ οὰ ποδξοίδη- ἢ. Σίαε μοῦ 
“το Εε χαύμῃ δἀαοηΐαγει Δ ἰεπ]»: 
Μεραγεηίος αι} ρζο ἀϊείοη δ. πτο]ς. 
Ὀαῃτυτγ αι ρυ ἀξ σο πη πηοητὶ ἀροῦ ἡ Ὁ 

᾿ Ἔν (κ φυνο δ ᾿ 

ΤΣ ι 
ἌΡΗΣ ἐπί: 

τοπα [ποογητ. 50 11| ἐτᾶπε πούόζαν Ἰϊσος ὌΜΩΣ μιν 
νο]ατὶ ἰαττομος; Ραμα. αο πηὰ- ἰά ἱπιρκιτάπάυπ, 

ΩΣ ὑζέωπο, ᾿, ᾿ 
Εν τὰν ἐπ 

δι᾽ ΟὝΣ Δ ΜῈΝ 

α«. Οὐ δὲ φίλοι δ) ἔξω 1 Δ φυγάδεωνο 
β Τὸν ϑροιῦ αἰεϑύρδϑμοι τὸν ἃ. ἄλογον, τὸν 
γιγιόμδρον «Ἑὶ δ φυγδων, τῇ δεῖν δίᾳ- 
«δα! αὐπιῴ, Ὕ Ἐνδδοαῦαι τί πόλι» 

αὐτοῖς: “δυλονότιο, δ Ἐν αὐτοὶ μόνοι ἐ-- 

φρούροιι. ' ἥτοι ὀκτὲς Δ ἄλλων ξυμμά-. 

χρυ ὧν: ὄἰχον ἔξωϑεν τῇ τῆς πελοπονγήσου.. ἢ 
μόγοι λέγᾳ αὐτὶ Ὁ  ὀκτὸς ἢ λιειδρέων. αἴ αὔω 
δὲ πόλιν αὐτὰ ὶ ταὶ μέρδρα καλῶ, ε Καὶ 

αἴὼ πόλιν Ἱτίω ἀκρόπολιν. 
ἐλ πὸ πὲ τείχη πλίνϑοις ς λαμβαΐον- 
ϑις ἐπίχζον. ἡ Καὶ, ἀπεῖχεν " ἐ πολ} 
ὅκ ἀπεῖχε (' (φησὶ) ώ μεγάρων ἡὶ μινώα, ἢ 
αὐτὸ τὸ ὄρυγμα τὸ ἐν Τῇ μεγώᾳ, Ὁ Γε 

ν 

δ Οϑεν. 

ἐτὸν ἐς τὸν ὀγυάλιον δ“ φυλάκων οἱ, 
, αδὸ,, ἱδρυμῦῥοι και λοωῦται" οἱ ἢ, αἰείπολοι. 

ἡδρυμῦψον μδρ ἃ ἐν εἰσὶν οἱ ̓ ἀεἰ οὐδρκαϑεζό-, 
αϑμο!» καὶ πολιορκομῦτες᾽ αἰϑίπολοι δὲ, οἱ. 
«ἰἘιερχόμδροι,καὶ “ἰθιπολοιῦτες ζ φρού- ᾿ 
ξλα ἐν τὠφυλάδειν, ,. Ὁ ὅδ ἔλαφον 

ἄπωϑεν ἔλασσον εἰπέχοντες γα οἱ ἐν τῷ 
ἐρύγμασι καϑηιδμοι σρὸς τὸγπεῖχεν 9 πὸ 

λὺ, τὸ ἔλαουον ἄπωθεν. κ᾿ Καὶ ἤεϑετο 
ἐδεὶς} ΤΙ μεηρέων δηλονόη. λ Καὶ 
ἐπειδὴ ἕως "ἡμέρᾳ. μι Ο ἡ φερδιδόντες 
οἱ ̓ φεοδεδόντες δηλαδὴ Ὡς ἀϑίωαίοις ᾷ 
μέρα, πλοῖον κατεφέρον ἑκαίρης γυκτὸς 

ὅη]  ϑαξλαήανητνϑε φριπευκέτερ τὶ τὴν 2 Ῥ 

πυλῶν δχογίᾳ ὅπως. αὐτοιὲ μυὴ κωλύᾳ, 6 Ὁ 
δῆϑεν δῃ) λησείας ἐκπλέοντας δ᾽ ἄϑην αἰα , 

ὅ! ἐγ πῇ μιγώᾳ φυλαήῆς γτωγὶ ει σφ, 
ἡμέ, ϑις “ὦ Πέρα αὐὉ εἰς πὸ τότε: ; 

᾿ἡμέξαν κρύγλεοϑαι πὶ ἀκάπον; 
γα το τ ὧν ἀϑίωαίοις ὁ ν᾽ ὧν 
ὥνων λῃςεύονται, Ακάπον ἀμῷ 
σὸν Ἰδλοιάφιον ἐχατίρινϑεν ρξοσό δε 

γον, ὦ ᾧ ἕκατος δ ἀλεσθμ ΜΝ 
πίας ἐρέήεμ 



Μ᾿ 

ΊΒΕΚ οσνὰ ΑΝ 
Ἁ δϊπεατα, αϑαλγίααν πασίρίαη σαγ- 

το ἱπηροῆταπῃ; ρογ ξολτη ἃ ἃ τπὰ- 
τετγαάισείε» ἃς Παιίραγε, δὲ Γαγ- 
{ὰς αητε Ια σεπὶ ἰά ροΓ ρούτας σαγτῸ 
ἴπ πτατος ἱπιγοξούγονντ Ατῃεπίοθη- 
ἤρα Ζαΐ δρᾷ Μίποαπι ἱπίπ]λτὰ 
εἴδη, οσοιίτα οτος {π᾿ ουἴο 411, 
4αππὶ Πα] πὶ οπληΐπο ἴῃ ροστα 
Ὠδαϊρίιηη εἴετ. ΤΊιπ ἀιζεπι ιι πὶ 
ἴδπη δά ροίτας οἵϊος συγίιις» ἃ Π15 
ΕΧ πγοΐς (ταηαᾷ Δά τοςρί ἐπ ἀλπι 
ΠΔιΠ οὐ] απηγαροζία οεἴτητ, Αἰεηὶ- 
πέος πος ν (εχ σοπιροῆτο ἐπὶ ΠῚ 
ἔλϑιαπα εγατ) ἐχ ἰη Πά ς ΡΓΟςσαγΓς, 
ψΟΪςητορ, ρΟΥτας ΡΥ ΜΠ 141} ᾿τοΥΠΠὶ: 

. οἰαιιδεγόταν, οσφαραγο » ἀἴαις ἰγγᾶ- 
ποθ Φοίο, ἀἃ δάδιις συγγιις {Π|5 οἱ ππ- 

Ῥεάϊπχότο ς ΟσΟἸἀδητιτ : ὃς σα πὶ 
2 (οὶ ἔΐογυπι ἱΡη5. ραγίτοῦ Μεραγεπίες," σαὶ τὸ- 
ΡΑττίδας βαοιεδᾶς. ΓΤ ογδητ (0 οἱ » οἰ 465 ἀρὰ ἱρίᾷ5 

Ῥοτταβ τγποί ἀλῃτῖ : ὃς πη 1Π} ρτί- 
ταὶ 4] εἰγοα Γλοπποεποπ εγαπῖ 
Ρ]αταεη ες, ἃς ἢ οἴγοαπα Βαρδίταη- 
το5 ᾿σγαραητ» οο ἰοοὶ ν ὶ πῆς 
τορῃσυπι νἱῇειτ. Οοπἰήϊη αις 

τ Ἱπιτα ροτῖασ, “ἱπιγὰ νΥθο ΠῚ εος ΡοΪοροπηποηίος 
ΩΣ 

ὦ Οἰτουΐϊτοτεϑ. 
Φεραηὶο «ρὲ, ὸ: 

ἘΠῚ 41] 1Π ῬΓΟΧΙΠΙΟ ἀροραπεὶ 

{ἐς {προγᾶτ, δ ἰπρογαοηΐεπεος Ατῇς- 
πΙς ΠΩ͂ σΎλα! αγπηαταΓα ταϊΔ5 ρογζας 
Ῥιαϊζαθαης. Π]Ὶν τ φα ας; ἰπεγαθατ, Ὰ 

αἰ Δὲ Ῥοϊοροηπξ- τριγάογς δά πλατγιηι. ὁ ῬΡοΪοροπηοη 
ἴες ρυχίἀἸατὶ! ρτὶ 
Σηὸ αυάςπι τε- 
πῆ ζω 

ἔπτη ρύαΠάϊαγίογαμι ἃ ρτίπεἰρίο 
τοΠίοητος ρδυεὶ νῚΠῈ ἀύσεῦε » Ὡοη- 
Ἠ8}1}1 οςοὔθετε» ρ]ογίχας η Βιρᾷ (ς 
ἄλγε, τἰπηεητος ἱπργποπτό ποϑε ἢο 
{{ξ: δοφακηι ΠΠς ρισηαγεης Μερα 

τ χοηίεβ ργοάϊτογο » ΔΡ οπλη ιις (ς 
Μεραγοπῆθιις ρέο άϊτος ες ἐχ {{|- 
τηδητοβ, Τὐοπερίς επΐπ νεργᾶσο 
Αἰπεπίοηἤαμη τπορες ἐομἢΠ]ο ἀς- 

ἑἔαρᾶ ἱπτεπἀογαης τ ργ πιὰ αὐιγογα 
1Δ τ ΠῚ Παρ τί Β » ἂς τ] ηλαΪταητί- 

-ττς 

ΡῚ 
ΓῚ ΜΕΝ 

᾿ΩΣ᾿ 

ΒΒ ἱπέγα νγθεπὶ Μεραγεμῆρθιι8,. 

ς 
τς αὶ νεπίςθαητ λυ χί ο » ((ςπίέγαης Ὁ 

Ῥεϊορομηεπίςς)οοηρτοίδὶ Ὀ]λίαοη. 

οϑῆος 
λδνζα, δὲ τ χαάφρου καταχοιμίζάν ὄψυκτὸς 
Ἔχε πἰοὺ δα λοιόσθμ, χαὶ ἐκ λιν; χαὶ ὡρὶν 
ἡμέραν ἐ1) , πάλιν αὐτὸ τῇ αἱ μάξη κὸϊιί-- 
σύρτες ἐς ὃ πείηος κῸ ἐς αὐλὰς ἐσῆλϑν, 
ὁπῶς Ος ᾿ὺ» τῆς μινωὰς αἰϑζευαιοις ἀφᾷ- 
γὴς δὴ εἴν ἡ φυλάᾳκή, μ" ὄντος ον τωῦλι-- 
ϑϑι πλοίου φανεροί μκηδενός. “ χαὶ τόϊε 
“αρὲς ταῖς πύλως ζω ἡ, ἡ ὡχαξα" χαὴ 
αὐοιγϑ)εισῶν χτὶ Ὁ εἰωθὸς," ὡς τω ἀκατίω, 
Ὁ ἀϑιωαῖοι (ἐγίγνετο "ὃ γ᾿ πὸ ιξιω ϑή- 
ματος Ὁ ζιούγον } ἰδόντες, ἔσκον δρόμῳ ἐν 
τῆς ἐνέδρας, [βουλόνϑμοι φϑασοι ὡρὶν 
ξυϊκλ 4οϑῆναι παλὶν ζἐ πύλας" - καὶ] ἕως 
ἐπι ἡ ἁμαξα ὧν αὐταῖς ζεῖ, “κώλυμα οὐστὰ 
πσοϑεϑεῖναι, καὶ" ἀὐφὶ ἀμά καὶ οἱ ξυμε- 
ποφάοσοντες μέγα ῥᾷς ζῶν; κτ' πύλας φῦ- 
λακας κπτείνοϊσι, χαὶ τῷ ὥτον μϑὲ οἱ πῖθὶ τὸν 
Δημοοϑενζευ πλαταιῆς τε χαὶ αὐθέπολοι 
ἐσεδρα μων οὗ νεῦ ὦ (, παῆον ὅφη, ᾿ καὶ 6- 
ὃὺς εὐτὺς δἢὦἕ' πυλῶν ( ἤδϑοντο γὸ οἱ ἐγ1υ-- 
τατα πελοποινύσιοι) μα χένϑμοι ζρες «ἀδοφ- 
(υνϑοιῦᾷς Φ. πλαταιῆς ἐκρ ατυσϑῳ, χϑὴ 
Οἷς ὧμ αἰϑίεναων ὁπλίτες ξ ἔχιφερο- 
υϑμοις βεξα οις ς πύλὰς πϑρέοον. ἔπειτα 
Ὁ. χαὴ Μ αἰϑίωναίων ἠδὴ ὁ αἰεὶ εἰγτὸς γι- 
γρόυϑρος “χωρᾷ ἘΧῚ τὸ τεῖχος: χαὶ οἱ πελϑ- 

ποννγήσιοι φρφυροὶ,, 1Ὁ ωϑρ πῦρ ὥτον ἢ αὖτί-- 
δόντες ἡμιούοντο ὀλίγοι, χαὴ ἀπέθανον “ινὲς 
αὐτῶν" οἱ δὲ πλείους ἐς φυγάὼώ καπτέςη-- 
σὸν, φοξηλέντες οὖν γυκτί πε πολεμίων 

Ὁ πδοςπετδ]ωχότων., καὶ τσδ8ιὲ δόντων 

μεγδρέων αὐτίμα χονϑῥων᾽, γομμίσαντες 

"ὧν ἀπορίας σφαξ μεγδρέας πσδϑδεδω- 
κέναι.᾽ ξιωέπεσε ΝΣ χαὶ τὸν “ἦν αἰϑίωναίων 
χήῥυκᾳ ἀφ᾽ ἑαυΐζοῦ γρώμς κηρηξα! ὶ ῷ 

βουλόνϑρον ἰέναι μεγραρέων μ(" αἰ ϑίεϑαίων 
ἘΞ ϑησονϑμον ζα ὅπλα. ὦ σ᾽ εἰς ἤχουσὸμ, 

Οὐκέτι αὐένϑμον,ολὰ τῶ ὄγτί νομείσθμντες 
. " ΐ “- 5 ᾿ 3 7 

χονῆ πολεμείοϑωι, κατέφυγον ἐς πίω γί- 
᾿ .“ Ὁ ΔΕ. ),.α Ι ΕῚ 4 σογαν. ἅμα, ὃ ἕῳ ἑαλωχότων ἦδὺ ηὴν πτειξ 

γμόγο ὃ ὡ τῇ πὐλε αἰρρδονλορδδθχήθω, 
« Καὶ: ὅτε δὸς ταῖς πύλαις ὅτε πσξφε: | 

“ἴδον πὸ μέγαρα. 8 Ως πἴακα- 
ὦ] ὡς τῇ ἀκα τίου μέλλοντος εἰσκομίζε- 
α΄. 7 ἀπὸ ξωυϑήραωτος δ“) μεγα-- 

γ δηλύνοπ, δ' Κώλυμα οὖσα 
φο ϑεῖναι] αἰτὶ πϑ,κωλύουσα συΐκλει- 

ϑίω αι. ε Καὶ φϑὺς ὠτὸς δ! πυλων] : 

ὑαρξατίν. τὸ δὲ ἱξῇς, χα] ὠϑὺς ἐντὸς δὲ 1. Αντίλόντες Ἰγ [ον αὐτιςαύτες. Ὁ Τοιὲ 
πυλῶν μαχόνϑμοι,, ζοιὰῪ «δος (οηϑουῦταις 
οἱ πλαταιῆς ἐκράτήσαν: Οιὶ δὲ πσϑοςζοη- 

ϑοιῦτας λέ: 4 αἰρὶ ὧν ἔφη διὰ μέσου, ἤ-- 
αϑογτο γὰ οἱ ἐγεύπαζ: πελέπονγνήσο!- 

ζ Ἐπιφεροιδῥοις Οἷς ἐφ γεώμοις. 

αἴ ταντας ὀφαΐ Ἷ ἤΓων Ὅις πελοποῦ! νσήοίς: 
, Ξωυέπεσε γὸ Ἰσιωωέξῃ. κ᾿ Θ᾿ ἡδόεϑμὸν 
ἴὰ ὑπλὰ] ἤγριω ἐἰποθησόϑμον: Δ Οἱ 

δι᾽ ὡς ἤκουσαν Ἰη γρωω οἱ πέλοηγονγήσγοις 

2 ἐχάρα 
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δ᾽ σπλινϑουρ 

ξοὃ τῊΡν ΟὝ Ὁ 

“ οἱ αρδὲς «ἄν. ἀϑίευαϊοις ππγραξαντεξ, χα Ἂ 
ἀλλοι μετ᾽ αὐτῶν, πλῆϑος ὃ ξιωηδ, ἐφα- 

σὺρμ χεοξῦω αἰοίγῳν (ᾷς πύλας, χαὶ ἐπεξιέ- 

γαι ἐς μα ̓γίω. "ξιωέχειος ἢ, αὐτοῖς, πυλαΐν 

αἰοιϑεισῶν," ἐρπτιτῆφν «ἄν ἀνθζευα]οις" ἀΐζὶ 

8. δζαδυλοι ἔμελλον ἔσεαι. λίπα Ὁ ἀλεί- 
ψαῖ, ὅπως μὴ ἀδικῶνται." ἰσφάλ{α ὃ 

ἐδθις μᾶλλον ἐγίγγειο τὴς ἀνοίξεως, χαὶ 

“ὃ (Ὁ ἀπὸ τὴς ἐλξυδῆνος χτ' τὸ ξυϊκείνϑμον 

πετραχίδάλιοι ὁπλίτω ΜΝ αἰϑίωαιων, χρὴ 
ἱπατεῖς ἑξακόσιοι, οἱ τέις γύκτα πορδυόμϑροι, Β 

παρῦσθρ. ξ ἀληλιμμένων ὃ) αὐτῶν; ἡ ὁγ-- 

τῶν ἤδη, αἰξὶ ας πύλας," καταλορϑὺ4 τὶς 
ξιωάδως "τοῖς ἕτεροις τὸ ἔχε ξούλδυ μια" ὦ 

οἵ ξυςραφέντες, αἱ ϑρθοι ἤλϑον, ὁ Οὐκ ἔφα- 

σὸμ γείωζαν, "οὔτε ἐπεξιέναι ( σσεῖὲ Ὑ» 

«ότεξθν τω τϑτο,ἰούοντες μοῖλλον, τολ-- 
μὴσαιγούτε ἐς κίνδγωυον φαγεφθν τἰωὸ πολιν 

καταγαγεῖν. ν εἴτε μὴ πείσεται τίς, εἰστεῖ 

τω μα γέω ἐσεοῖ,.“ ἐδυλοίω δὲ φυξθὲν σὴ 

ἦσασι ζῷ πορᾳοσύνϑμα, διλ᾽ ὡς ζὰ βέλτι- δ 

ςα βουλόυοντες, ἰουφλζογηο , ὦ ἅμα «ἰδὲ 

ζς πύλας παρένϑμον φυλαοσοντες, ὥρτε 

Οἷς ἔλωε»» ποῖς δχτξουλϑυοεσι πρᾶξαι ὃ 

ἔμενλον, γνόντες δὲ᾽ οἱ Τὴν αἰϑέωναιων φρα- 

τλϑ) ὅτ ογαντίωμιοι ἐς ἐλ εν» ὁ τί πόλιν 
βία οὐχ οἷοί πε ἐσοντω λαξάῴν, τζω γίσοιαν 

δὐϑὺς αὐἰξεξείχεζον γομίζοντες,εἰ “«ρὶν ὅχι- 

(ρηϑήσοι ἐψαῤ, ἐϊξεέλοιεν, ϑεῶοσον ἀν ᾧ 

μέγα τρφϑοχωρῆσοιι. παρέμεν» δὲ ἡ σί- 
δορός τε ἐκ, ἢ ἀϑυγαΐν ζυχὺ, ὦ "λιϑουρχϑὶ, Ὁ 
ἢ τἄλλα ὅχιτήδαα Σρξα μϑροι σγ᾽ πὸ τῷ 

«πείχοις δ εἶχον, ὁ διοικοδὸμυήσοινττες τὸ κσοὃς 

μεγδρέας, ἐπ᾽ ἐχείνου ἑκαιπέρωϑεν ἐς 9 - 

λαοσθμ τῆς νισαίας, τάφον τε τείχι δὲε 
«λορϑμὴ καὶ ςρατιαὶ ἔκ, τε τῷ πσφϑαςείᾳ λίθοις 
ᾧ σλύϑοις χφωμϑροι, τὸ κότήοντες ταὶ" δὲν- 
δρα, ὕλην, ᾿ἀπεςαυρον εἴπη δέοιτό ᾧ αἱ 

οἰχία) 8 πσοϑαςεία ἐπάλξᾷς λαμξανεσαι, 

- ὦ» 
ὡς 

᾿τρησύδζ » ππηρῖο. ἰηϊτίο: Μοβα- 

᾿ οαάοθαμῦ, αἰϊάσας πηατοτία, ὃς ἤοι!- Ο' 7υείσην εἴτα 

ῖ ο ΠῚ αὶ 
ἰ φυὶ ξιπογαητ. Ατποηϊἐπἤδας πὰ 
σαὶ αἰτ]5, " οὐίοία τοὶ πγα] εἰσ! ἀϊππ6, 4 δὲν πῤῥοβνὴ 

- ΩΣ "Ωἤχη ϑΆ0772 υς τρεέεζίᾳ ἄϊοοτο ῬογταΣ ἀΡΟΓΙΓΙ ΟΡΟττΟΓΟΙ ὃς ἴῃ ταν ων, καῇ 
Ρυρηᾶ οχίγς Οοηποπογαῖ νΙΔοἸςος τεδξ (9 “14 Θενῃ 
ντροῖτὶς ροττὶς Αἰ ποῃἸοηίδ ἱγγῆ- αι: μαι τεϊίψυ 
Ροτοπτίρῇ,"πένς [χ ἀογδταοίπτοῦ - το υάιυς οα 
ποίςεη ἀ:,ο]ςο οοηϊ ἰπτ ἐνὶ. Ρο- καρ, ἄλο ἰῶ 
ΤΟΥ τἀ ΠΊ ἢ εἰς ΟΧτΙΓς ἡ 1ὰ ΠῚ ΟΧ ἀΡΟΥ αὐδὴν πλῆϑος. 
τίοης Ροτταγᾷ ταΐο]α. δα! ιλ- ὁ Μαηιξεῆϊ δαὶ ἰγν ὐρθνα ἢν Ἢ Ὥταγὶ ὀγαης: αἱ το ΠΠ]]1ὰ Ῥεάϊτᾷ ρτγαυίς ἈΣΠΊΑΤΩΣ ἐς σοὶ (ς οἰεόνε 
τὰ δὲ [Ὀχοοητί ἐσαίτος ΑἸ ποπίοη ἢ δυτὶ εἴξησης Ἰὰ 
ποι ἰτίποῦς ἔλέξο ἂρ ΕἸειἤης» ἐχ 4 τέπεας. 
ΔΉΣΣ ὕ ἀ Ε ΝΣ ς Ἀρεγτὶβ αὐτοῦ 

ςδροειο άογληζ. ἘταιμῈ {ΠΠ] ᾿τγ ροετις πιαρὶς ἰης 
δἰ  ἴατη δά ροῦτας οοιμον Π5 ΟΧ οὖ τὸ ἡ τὸ ετᾶτ, δ) 

ἐνὶ . “". “ιν δὰ τὰν ὅν. κροΐ. 
(ἰὶς ἰηΠάϊας ιν 46] ἰῃ{ἱ] ογᾶτ Ἔχρό- 2 ἕμθο ἀρτοίπι 
μἰο ΠῚ, ἐςοίριγατίομς ξιδϊα, ἐπι γε, οηξοττίαι 
τε νοηίπιητ, ποράπταμε ρΓοάΙΓῸ 2ῳ “οφμητέδ. ει. 
σπᾷ οροστοζο, ἸΝςα; ἐη πὰ {δ ἅπ- ' 

το ποο,χιῦ ν] ἀἰογος οἤεηθαιος. Ὁ ᾿ς 
ἴεν» ἤεαας ἱπ ἀροταπι ἀἰ ουιπλξ ὦ ἔ 
εἰυιτατῷ εἴτ ἀεάιςεη ἀ4: Παῖς νοτὸ : 
ΠΟΙ ΡαΓΟλτ, ἼΡΠΕΣς ρα ρηᾶ οτος. ἐἀ Γ, γα ρ παροις 
Πμγυ]ᾶτες (οἰςίτο ἠιπ4 οἰοη ἀᾶ ἔο- Α΄ Μιαϊανὲ αι 
τοῦ, (εἀ τἄμιᾶ δά οὐ(ταη 4 ημο ἃ Πδηϊβκαρᾶε δ κί 

ΓΕ ᾿ς το αυϊά ἰπἢίταος 
᾿ορεμηῇ οἤοιίς τοβογαίοητιβ δ 1Π- τον, θεοί, φικά κ 
{προγαά ουτοάιξ4α5 ροττας ρούητα κει μὰν 
ποβᾶτ, Πχας πὸ Προαίεἰπ Πάίατοσῖς αι οῆτι εὐ μπὴ 
δὰ ςορίτατα ροζροίγατο. ΑὨἰπγ8 4- κοπὲν ρεγείηδοῖες 
πούτοητος αὐτῷ ΑἸ πἰοη Πα ἀἀςος μάνα υντο θυ, 

᾿ ἐᾷ 2 ἐν εἶ ἀὐως “πίο αἰεὶ 
ὑμἱεγεὶ ἐπρ ὁ πχεητῶ ἱπτοτ οΙβ {00 ρα ἐὦν μι 
πος (ς (Ἀτ|5. γα]άος δά ντρ δ᾽ ΟΧΡιι- Κνάο ζααοι ὦ 
᾿Βῃαη Δ Βιῖατοϑ; ργοτίημ ΝΠ βεατη 4 ϑἰπιύϊαας αὶ 
πλιγΟ οὗ οἰ Φατ,λτ ἰτγᾶτος ἢ Ῥχίης ὅς τ ν 
ὁ4πῇ ἥπλπη αἰχμα {μοσαγγεγεποςο ἴν 
Ῥιἤεης» ἔοτς νῦ ὀογυ Μοραῖὰ απ 5. 
ἀεαϊεϊοιοηλ νο ίγές, Ἐς αυῦ ὁχ Α- πὰς 
τῇ ηΐς ργορείο δάποπηοη τ, ἔουγῇ, Ἑ. 
Βιρβογορα]!άααςε προς τα, ὑρλα- ὁ. γίάονεν ἐερὴ 
ΤΠ} ΕΧΙΧ ΧΟΓΙης » αἱ οο αποίη ἱρῇ πλινδουρχρὴ, πο 

λιϑουργρι.7: «, ἊΡ 

. : ἀἰβοορῖοο γροαδ Κι 
το ίος γογίας, ἂρ 1110 νεγίπαιο δα ρεινων, μβίανα. 
πλᾶτο ΝΠ σα» ντοητοβ ΠΊαΤΊς ὃς ἔΟί- ρνο σανηκόναν, 
(5 ταμι ἑλρίἀϊδιι5 ἀτηας Ἰατοτίθιις’, Φερμα θα 
εχ {θυ δῃ ϑοτιιπη ἁυδουίθιις ας ἐΦ γιά ἐγγᾶῇ 

κι μόν . δὴ ἿΣ δὲ αυ!ά. ἀοογας » Ἰοσαπι οἰατ τὶς ἘΣ ΘΉΩ ΩΣ 
ὩλαΠΙοτεβ»οΧοοίτα πγαγὸς5 ἂς ΙΓ θεά αρρποῖ 
λυ ἀείτγιεητο Οὐΐη Ἦκ ἰρίς 4ο- 
τπὰ5 {πριν απα » ἀοςορτί5 ΡΠ 8» 

ἢ “τ φν 
δ᾽. 

4 Οἱ φεὺς ζι αἰ ϑίιμαίοις τὐροίξαντις] 
ἤγοιω, οἱ σωυϑέρϑμοι Ὧ!ς ἀϑίωαίοις- - 
β Ξωδέκειτ δὲ αὐτοῖς} ἤχρωυ συμφω-- 

γία ἰώ, γ Ἐςπίημειν μεῖα βαβοις εἰσ-- 
ἐρχεῶς. δ᾽ Οπὼς μὴ ἀδικῶνται] ὅν, 
μὴ βλατῆω:ται. ε Ασφάλεια ὃ αὐτοῖς 

᾿ μᾶλλον ἐγίγνετο 7 αὐτὶ τᾷ, ἐν ἀσφαλείᾳ δὲ 

μῷρλον ἔμελλον ἔσει αἰοίξαντες τοι πύ- 

Δ προδοτῶν. ἡ 

ζαγγέλλει. 

δόσ, 4 Καὶ οἱ 

ἀϑίωαίων. Ἅ 

λαξ. .“ζ. Αληλιμιμένων καὶ αὐτῶν Ἰῆγοαυ 

3». Τοῖς ἑτέροις [ϊς μὴ εἰ- 

φαϑέντες, κ Οὔτι ἐπεξιέναι] κτ' δῇ 

ἀυτί τίω μιώχέων ἔσεως ἢ ἔτε μὴ πείσονται 
οἱ αὐπφαώσι ται," μα χίώ ἔσεοδτω πρὸς 

μιειδρόϊσιν. μ Ἐδήλοωω δὲ οὐδὲν 7. 
τὶ τῷ, ἐδὲ ὅλως ἐδήλοιυ, ν᾿ οὐ δ 

ϑίωαίων φρατηγρὶ] οἱ ὀπὸς ἔπι 
μείδῤων, καὶ μήπω εἰσελϑόγτερν, 
δορός τε } λιϑουρχός, “ὁ 
ὅλίω Ἰάλλίω δηλονότι. π᾿ 
Ἵν ΄ , εἴπη δέοι τό τι χαρακώματα ἐποίει. 

-4-τ τ εν 

Καζαγρρθύει ὥὶς Ἰκα-- 

ξυφραφέντες Ἰσυαπε!-- 

Εἴτε μὴ πείσετειι, ὥς, 



2 Ἐπ δυπς ἀαΐ- ΟΥΔΏΓΡΙΟ ὀαςο]]15, 41 αποά ορυς. ἃ 
ἀςπὶ ἀΐοπι τοῦαπι οζας ἀος ἐπί απηρτιις οἰϊρϑς (ξαςης. 

Ἔγὶ ἱποῦπιθε- ἘΠῚ 
Γι ροβείάϊε αι νήσας δά νείρέγαπι »ἰη 14 σποά το- 
ἴοπὶ οἶα γείρο- {1} )4ῖ δά ρογἢςἰειάπη..  μάς πς- 
βειαεαυίη ἀδίοία [α ΡΟΓΟΠΠΙ͂ αὶ ἴῃ ΝΥ ίσα ογαπύταμι 
τὰ οςε πιαγας, ΕΓ απγοητὶ ἱπορί4.5 410 εχ ἀύος μᾶς. 

[ὑροτίοσ ογας ἀοιιςέζο » ἐπ ἀϊετ νἱ- 
περαηυτᾶ ἀείρογατίοης ςοἰοτὶς Ρο- 
Ἰορομπμρηῇῶ δὐχ!! νταπα ασαὸά Μς. 
ξατοηίςς Ποίϊες εἴϊε {ρ᾽ ςα θδητι» 

. Ραδὶ {ὰπὸ ουπὶ Ατπεπίἐμῇριις να 
τχαάιτῖς αὐπχὶς σεχτα πη ρῸ ρεσπηία: 
ἀϊπυϊττογοηταῦ : Ατπεμπιςμῇθα5δι- 

ψ τεῖη Ἰἰσεζει ἴῃ 1 ιοοἀαπηοηΐοβ ἐο- 
ἂν 

Ὅε 1 ἐπ. : : 
ον λμιο. πἰςηΐς5, Ιοπ οί τηυχίς δῦ ντῦς Με- 
γε γοίϊεης. γε, σαγοηῇ “ἰπτοίοῇς» ας ΝΝΙίκα δςςς- 
αυ!σα ἀ νο  ]οπε, Ρτα, δά αἷτα (ς ̓ πσυοθᾷε. {Ρεῖ δας. ς Αδτωρτις, Κεἰ. : -΄᾿ι 
Ι ἰρεμῃ ᾿τεπηροχὰ Βτγαῆ 445 1 δοεάαπηοη 5 
; Τοῖς βάωδεοῖτοα δισγοης ὃς (ο- 
᾿ χἰοταιπιαροης Δά ςοπηραγληάιην, 

. 

ἴῃ ΤὨγαςοίδηι οχεγοίζαπηνντ ἀσςορίς 
ἢ . ἀεοχριρπηατίοπε πχπτογῦ » τ οἹς 

Ῥεϊοροπηεηῆβδας φαὶ ἐπτία ΝΠ ἃ 
εἴᾶπῖ 7) πένς σδρογοηταῦ Μεραγὰ, 

᾿ ταϊταῖς αά Βαεοτοβ, ἰαθεης ροροῖς 
᾿ οὐ ο5 σαπὶ οὐηηὶ οχογοίτα ργαιτὸ ΠΡὲ 
ὦ εἴτε λά Ττιροάιίςιιπι» αι οἰξ νἱοιις 
ἥμ: ἀρτὶ Μερατὶοὶ παθεης ἢος Ποπιοη; 
ἢ {τας α πιοηῖς͵ Θεγδη ει. Εὸ ἰρίς 
ἥν: νεηἱς οΠὶ ΡΥΔι5 αὐ πγδλίθγα (ο-᾿ 
ἷ χἰπτπίογαπι ἀποδιι5. τα] Πθι5. ἂς 
ϑ {ερτπροητῖς5 , ΡΒ] αἤογιηι αμα- 
᾿ ἀτιηροητίς, δ᾽ ογομπίοσιτη (ςχοξτί5, 
Ἅι ῬΙΖτοΓ οος 105 ἰΔΠ|ἰρίς ΠΟ ορογΑ,» 
Οτρίπεήκξῃν “ογοάςῃς ΝΙίσα ποπάδ ἐχριιρπα- 
ϑέμπι ἱπεχρυρπα ζᾶ (Ὁ [Ὡταιται πὴ Δι Χ Πἰαπητας ν Οἱ γοπὶ 
Ἅπ|. ἀςςερὶς (ποϑα επἰπηδά Ττίροάς 
ον ττανὰς μμϑν μὸ σαπι ΡοΓαο ἰτ)ερτ οι, “Δπτευδη, 
ἤξπι ρεγυεηίῆεε. ΠΟΙδΙ Δι άϊτι5 οοτοιπι ἀο!ςϑδττο- 
Γ΄ Ψοΐοπο,νε 4υἱ ςρῃτοΟΥΠὶ πιληπ δοςσοῆπ δά ντρς 

τ τ μβμον Μεραγοιπατη ἱρματὶς Ατμεπίοηῇ- 
ἢ ροῆεε, οι- Ὀῃ5 αὶ δά πιάτο ἀροθαητ ΠΝ σαπι 

» Νιΐξατα το γλταχι5», γοῦρο σα!άεη1» [τἀ τε 
ἐτεεητασς : (ςἀ τη τ : 
επης Μερατεη- {ποις ἢ ροῆϊετ: φιιάφας ργαοὶ- 
ἴαπι γεδοπὶ ἰη- ῬιΠΠὶ οἵαῖ » νχθεπὶ Μοράγοη- 
εἤι5,τυτάτῃ τοά 5 - Ἔ ΗΝ Δηζαμάβῃα Πυύπι, ἢ ᾿πιγδῆει, πχιἰταχας. ΡῸ 

αἱάεπι ἔράτρεης ΡΟίςοἷτ αὐΐοπι ντίς τοςἱρογοηταὸά, 
ς γεῖ!ς» ἀταυς ἃ- 4 ςογοῖ ἴῃ ἐρς οἵϊε Νίκ ἐαρίεῃ ἀϊ. 
εο τεὶρίᾷ.. ἤηυά - Ἶ : 
τίσης ροῆετ,γο- 

εης ΝΙΓ γ᾽ 

͵» τάπησας ἀποοτα ὃς ἢαιυίς ΑΙ ας ἰπ-᾿ 
γ᾿ Ὁοηζαίεγε ρσὸ [115 οὔτοι δ θεὸ ντὶ τ ίτγὶο ἴτὰ ρα-, 
[το ἀτδίτγίο. Κεἰ, ὥίοῃς ἔλέξα ἀδίοσαης 11». ἃς Ατῆς-. 

299 
αὕταῖ «ὑῆρχον ἔρυμα. χϑὴ ζωύτζωυ μϑὼ 
τοὺ ἡμέρφιν δλζω εἰργάζοντο" τῇ δ ὑςε-- 

ράϊᾳ «ϑὶ δείλζο τὸ τείηος “ὁσονοιὴς, ὠὦπε- ̓ 
ῃ “ΝΑ. ἀν τετέλεσο, “ χαὶ (Ω) οἢ τῇ γισαία. δείσαντες, 

σίπου τε Οἰπορίᾳ (ἐφ᾽ ἡμέραν γὸ " ἐκ, τῆς. 
αω πόλεως ἐ εὗτο) χαὶ ζοις σπελϑυτοννῆ- 

σίοες, οὐγομμίζογπες φχ Ὀχεξου,ϑήσην, 

ζις τε. μεγδρέας πολεμίοις ἡρούνϑροι, 
ξωρέξησὸμ τοῖς ακλζεναίοις, β»ποῦ, μδὰ ἕχα." 

“σογργυθίου Θὀιπολυνθζεδαι, ὅπλα ΓΟ 

Β δῦγζᾷς, τοῖς τε λακεδοημονίοις, τω" τε δ -- 

χοντί,, χὶ εἴτις ἄλλος εὐγζῶ, γοῆοϑαι αἴϑη- 

γαΐοες ὁ,τί αὐ βούλωνται." ὁχὶ τούτοις ὁμῶ- 

λογήσδμτες ἄξηλϑον. χαὴ οἱ αἰδζουδῦῆοι (οὶ 

μοικρὰὶ πείγχη »ἰποῤῥήξαντες "δἰπὸ τῆς “Μ᾽ 
μεγδρέων πόλεως, αὶ τοὺ γίσα αν χρῖοο.- 
λαξόντες, τάλλα πε ρεσκθυώζοντο. ἢ Βεοισί 

δας ὃ ὁ Τελλιδὸς λοιχεδοιμόνιος τὶ τὅτον᾿ 

ῷ χοόνον ἐτυΐχόμε «ἰϑὶ συκυαίνα χαὴ χό-- 

εμνϑον ὧν, ἐχὶ «ϑιραίκης φρατία) πέρασκθυα, 

( ζομϑιος. χαὶ ὡς ἠοϑετο ἦν τειχῶν τέωυ ἁ- 

λῶωσιν, δείσοις πὐξί πε τοῖς οὐ τῇ νισαία σπτε- 

Λλοποιγησίοις,, χα μυἱ ζ; μέγαρᾳ ληφη, 

πέμιπει ἔς τε τοις βοιωτοιξ, χελϑύων χαΐζᾳᾷ 

ταγος φρατιᾶ αἰπαντῆσοι θχὶ πριποδίσχου, 

(ἐδὶ 2 κώμη πῆς μιέγαραδος ὄγομίᾶ πὗτο 
ἔχουσαι, κὑ πασὸ τῳ ὁρᾷ τῇ γεφανείᾳ) κϑὴ αὖς 
τὸς ἔχων ἤλϑεν ἑπ]ακοσίοις μϑὰ χαὶ διοα- 

ίοις κορανθίων ὁπλίτας, Φλιασίων ὃ. πε- 

πραχοσίοις, σρουωγίων δὲ ἐξαχοσίοις, χαὶ τοὺς 

Ὁ κἴϑ᾽ τ᾽, ὅσοι ἡδὺ; ξωυφλεχμμένοι ἥσθρ. οἰό- 

ψϑνος τί γίσογαν ἔτι καταληναῦϑαι α͵ά-- 

λωτὸν. ὡς δὲ ἐπυλετο(ἔτυγε γὺ γυκτὸς Ἐχὲ 

πὸν πδαποδίσχϑν ἐΐξελθων ) Ὡπολέξας τρια 

κοσίοις πὸ φρατῷ , φρὶν ἔκπυτος “μέσ, 

πσξοσῆ λῆς τῇ Τὴ μεγαρέων πολᾷ, λαθὼν 

ποὶς αἱ ϑίωυαϊοὲς ἔγζας «ἰξὲ τω θυ λαοσὶμ" 

ἑβουλόυϑιος νϑὲ τῳ λόγω, καὶ μα, εἰ δύ-- 
γαμτο, ἔργῳ τῆς. γισεείας πει οίσοι" ὃ ὃ μέν 

γίφον., τοὶ “μ᾽ μεγαρέων πόλιν εἰσελθὼν 
, βεξαιωσαοϑαι. " χαὶ ἠξίου δέξαοϑει στβαξ, 
λέγων οὖ ἐλπίδι ἐὴ αἰαλαθᾷν νίσοιαν. 

----. Ἄ-- 

| 
' 

| ̓ 
᾿ » 

ΕΣ 

Σ Οσονούκ ἐπετετέλετο ] αὐ τὴ τῇ, καῇδοὰ [πόλεως ἐχρῶντο σίτῳ δηλονότι. δ' Τῷ πὸ 
μὠκρὸν ἀπετελέοϑη. (Καὶ οἱ ὁν τὴ γισωᾳ} ἢ Ἔρχοντι Ἰνγρωυ, τῳ δ βγοντι δ" λακιδαμμο- 
υἱ πελοπονγήσιοι δηλονότι, Ὑ Ἐκ “ἰαΐω ἱ γίων: ε Ἐπὶ ζύτοις ὁμολογήσαντες ἤν 

συμφωγήσαντες. ζ βυουλόμδμος χδὺ τῷ 

"λόχῳ ] αὐτὶ τὰ ἣ᾽ φήμη. ἡ. Καὶ ἠξίου 

δέξαιϑιι σφαὶ } ἤγριω Ὅις φὗἶρὶ αὐτέν, 



δοδ . ΤΗΥΟΥΡΙΟΙ 9 ΗἾΞΤ. 
“αἱ δὲ δὲ" μεγδρέων ςαύσᾳς φοξούνϑροι, Α νοτὰτη ντγάηας Μεραγεηθά διὸ 
(Ὁ δι, "ἱ οι φϑυοονᾷς σφίσιν ἐσαιγα-- 
οἷν, ἀδῥι ὀκξώλῃ » οἱ δὲ μὴ αὐτὸ χῶτο ὃ 

δῆμος δείσας Ὀχίϑηται δτρίσι,ρὸ ἡ πόλις ὧν 

μαχῃ καϑ᾽ αὐτίω ὅσα, ἐγζεὰ ἐφεϑρθυόντων 

ἰϑίωαίων δἰπύληται, ἢ Οἕκ ἐδέξαντο, δλλ᾽ 
εἰμιφοτέροις ἐδόχει ἡσυλχάσασι “ “ὃ ψμϑήον 
αἰξάδεῖ. ἤλπιζον ΝῚ χαὶ μαίχζωυ ἑχῴώτε-- 

ει ἔσεοϑαι Ὦ πε ἀἰϑζωουαϊων χρὴ τῶν πσθς-- 

(υνϑυσθρτων" “ χαὶ οὕτω σφίσιν ἀσφαλε- Β 

φέρως ἔχῳν,ὁςτὶς εἴτ, θύγους κρατυζᾳσι τῦδος- 

χωρῆσαι. ὁ δὲ Βρασίδας, ὡς Οὔκ ἔπει)εν, 
αἰεγώρησε παλιν ἐς τὸ ὀνὴ φραϊτευμιαι. μα 

δὲ τῇ ἕῳ (ὦ βοιωτοὶ χϑρῆσομ, ἢ διανγενοη-- 

κϑβοι ἀδὺ, "χαὶ ωρὶν Βραισιδν πέμψαι, 

βονϑεῖν Ἐπὶ τὸ μέγαρα, ὡς Οὔκ θηγοτοίου 
ὄντος τῷ χιγδυούου, καὶ ἤδυ ὄντες πὸρμςρατιᾶ 

“πλαταιᾶσιν. ,. δὲ ὼ ἤλϑεν ὁ ἀήελος, 

πολλῷ μᾶλλον ἐῤῥωάϑησθμ" χαὶ “δὀἰποςεῖ- 
λαντες δἰ φυκϑσίους ὸ διοαλίοις ὀσιλιίτας, 

ὼ ἵπαίας ἑξακοσίοις, "οἷς “πλείοσιν ἀπῆλ- 

ὃὺν πάλιν. πϑλόντος δὲ ἤδυ, ξύμπόρμηος τὸ 

φρωτεύ ματος ὁπλιτῶν Οζκ ἔλαῆον ἑξα- 

κιοαλίων, ἢ ἢ αἰϑίευαων τῶν νϑὲ ὁπλιτῶν 

«ἰξάτε τἰωὺ γίσαι αν ὄντων χαὶ τίωὐ θαίλᾳσ- 
σὸρ᾿ἐγμξὰ," ῬΜ' δὲ ψυλώνωα αὶ πεδίον) 
ἐσκεδοισμμένων, οἱ ἑπῶξις οἱ “δὲ βοιωτῶν ἐ- 
ἀσξοςδοκήτοις δχεπεσοΐίες ζοῖς ψιλοῖς, ἔτρε. 

ψου αὶ ἀὠθώλαοδονμ, ἐν δὰ τωδναδο. 
πὖ σσείεμιία βοηθφ αἰ πω τοῖς μεγαιρδοσιν" ἐ- 1) 

δῶ μονεν ἐπῆλθεν. ᾿αὐτεπεξελεέσαντες δὲ 

ἡ οἱ τῶν αἰϑίευαίων “ ἐς γεῖοφις ἐέσαιγ" καὶ 
ἔλρετο ἱππομαχία" "ἐχιπολὺ, εἰν κἡὶ ἀξιῶσιν 
ἑκάτεροι ἐχ ἥοσοις δμέδῖ, (ὃ »ϑῥ γκ ἵπ- 
ῆρχον “ἣμ βοιωτῶν κϑὴ ἄλλους ἕιναἰ εἰ πολ 
λοις, σϑϑς αὐτίω πίω γίσα αν πσοοσελά- 

σαντες οἱ αἱ ϑηναῆοι, ὃ “δἰποκί είνωντες, ἐσκυ-- 
λδϑυσὸμ"ᾧ ἥμπε νεχραῦν πουτῶν χρατήσαιν-- 

τες, ὑποασόνδοις ἀπεδοζ,, ἡ ῥοποῦον ἔςη- 

σαν: οὐ υϑύτοι ἔν γε᾿ τῳ πϑρτὶ ἔργω βε-- 

ζαίως ἀδετεροελϑυτήσαντες ὠπεκρί νῷ, 
----------- « 

νεγτα»αἰτογα αυϊάειη»ης 1Πος γοάι- 
διεὶς Ἐχ ἶθιι5 ἘΧρΟ]]ογοῖ, αἰτεγα γε-: 
τὸνης Βοε τἰπιοσζο ροραΪ5 ἢ δ ἱπὶ 
Ῥετῦ ἔλοεγοῖ, ὅς ἰδοῦ ἱρίᾳ ἀἰπυίοαῃς 
οἰαἶταϑ », αν ἱπῇἀϊδητίθις ἃ ργορίη- 
40 Ατβοπιομῇρι5 ρεγάἀεγοτι, πὸ 
χεοὶρίξάπηι ρυτααῖς . (64 ΩΡ1 χαϊοῖ: 
Τεμτίθις οποπτᾶ οχροδαη 4. δρ6- 
ταθδητ ἐπὶ πὶ ντγίηας ἔοσγε νείπτοῦ 
Αἰβεηίοηίος δὲ οος 41 δυχ ]ο γος 
Ὠοίδης ΡΥα ΠῚ σοταἰττοσοῖαγ κατ-Ὁς 
{ας τὰ "τατίαι "ρῇ» ντ 4 με οὐμηλ., Ταείας Πδὶ ἐο 
1Π|- (τα ΠΗοτ,αἀίιτοτοβ δοσοάογοητ, το νἱϑογιπὶ ραν. 
Βτγαῇάδς, νἱ ποῃ ρογίυλάος, γεῖγο ἔτ; τὸ ΑΝ 
χὰ ὃ ΔΙτπιπὴ γοά τ ἐχογοίςα πγνᾶς ρχὶ- ἴξπευσυο 
πιο {ϊατίπι ἀϊσυϊο Βοσοτί αἤτιο- ὁ Ἐ εἰϊᾳυῆ, Ν᾽ ἀπε 
ταρτ, αὶ ἰῃ απίπιο ηυά ξ μαϊδεβᾶτ, κι ΜΚ9 ἐκόγοί 
οτἱᾶ ρυπί δά ἱρίο5 Βγαῇ ἀλς ἡιηεγα ἀοίοφεναν, 
Ζἐπφην ταϊττογοῦ; Μοραγα δά {ποςυγ-᾿ ᾿ 
τοη Δ ργοβοιίο! , απ ιᾷ πο αἰίς- 
ΠῸ ἃ (ς ρου ο]οταῖαας δάοο Ἰάτη ἴῃ 

' 
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ἁρίο ΡΙαταθηῇ οὔ τοῖο ἐχογοῖτα ε- Ἷ 
ταμτ : (4 Δά ποτα ΠαΠΕ δη  πτατίο. ᾿ 
τες παυΐτο ἐβεῶι, ἀπόθις π Πὰς. Ὶ 

ἃς ἀϊπιςοῃιὶς ἀγπχᾶτίβ, σα αἰ δύο ππι 
[εχοςητς χά ΒγαἢΠάλπη πη δ ̓55 σαπα ᾿ ᾿ 
ΠλδΙΟΥ ἱρῇ ἐχείοίταβ ραῖτε γεάϊε- 

5 ᾿ ς Δηικοά ν ταητ. Οὐμαπι δυτοηι ἰΔπὶ ἀβογοητ ἢ τ Μ Ε΄ 
ΟΠ 65 ΟΡ ΙΔ’ ΑΥΠΊΔΤΟΙΙ ΠῚ » ΘΠ Βιις εχ νἱϊο ἧς 
ΤΑΪΠῸ5 1 Χ ΤΠ Πα, ἃ Αἰβεηίοη- ἐξ ιγμωῦυς ε 
(ὃς ἴῃ δεῖς ἐἶγοα ἸΝΗκαγη δὲ πηαΐς βἐρτ Ἐ Τρ ίτ. ( 
τη ἴγαδι εἴης,» ὃ ᾿ο5 ΘΟΥΕΠῚ αΓ- ἢ Αὐβοπιοπααι 
Ὠγαῖαγα ῬΕΙ͂ οΔΙΏΡΟς ραϊδλία, ἢδης 4 9 4ε φήσε 

Σ 5 . ΠΊΔΠΠ5 ΠΟΠΓΟΓΕ 
ΕΣ ἱπηργου!ο Βοοτογιιπὶ ἐαττα- γρηε,ας ἀΐα τα 

ἥ Ουΐρρ ε ξός. 
Ρυυΐ]αἃ αἰσαπάς Μεραγοηῆθιι ἀγείς Ἀπερα ς 
(υδαεπίγοτα ἱπιαίδγας - σα πὰ απο πυϊῖα, 76. πῆ ' ᾿ ΠΡ» ἴῃ οσσαγίαπι ρύορίςι Αἰπεηίεη- σῆμα ρα, Ἂε 
{65 δά ΠηΔΠι5 νοποζοᾷς 41 64 1165 ἀσροσδοκήτοις, 1 
ἔχε ργαϊαπι ας ἸΏ 410 γιγίαιις ἀεο είν ξγα 
ΠΟ ἱπξεγίοος (5 χες ἜΧΗ πιὰ “π αηομοτι αι Ἰουβτ ϑ ὲ περίετ9 φηὺ κί 45 
ταπτ, 5  4υ! ἀς ΠῈ ριαξεϑᾶ ἘαΕ ΓΕ ΠῚ 2 μεδτ μοῦ: ̓Ω 

δι αἸίψαος αἰϊοβ δά ἱρίληι ΝΗ δπὶ δ)» “ἀκεννεδενς 
ὁ ρχοίςξξος ἱπτεξεπιοζαης (ρο] ἃ- πγόψανδα, σα. 
τάπταιο: δέ ἃ σλάλιοτα» φαΐδι5 4 Κεΐς Ῥτοαι 
Ῥοτίτι ογᾶτ, 115 εχ βοσάεγς στοά! 4: δος. Κορ “ ; ένα ῥὲς “πε " , (ξηττγορμάτιιπὶ {Πἀταεγαητ οὐὰμηι μεν γα. κει, 
αι ΠΕΌΓΤΙ ἴῃ τοῖα ραρηα δογίτοῦ γῇ προσελάσαντας,ῆ 
48 δάοο ἰμήϊαγεητ, ἀἰγέχτηρτι {ππτν 5975. ἀρυσελάσα 

τεξ.ς Ρ 

α Αἱ δὲ Ὦ μεγδρέων ςείσης 7οὶ φευσιά-- 

στὲς. β Μὴ Οιὶ φϑύχοτας σφίσηζοις 
ἐκετὸρδῦσιν, Ὑ Οὐκ ἐδέξανη Ἰτὲν Βρα- 

ἔχοντες. 

σίδω. δ' τὸ “μέλλον αἰρλϊ δεῖν } πε-- ̓  εἰς ταὶ 3ήζας. 
θασκοπήσαι,, ε Καὶ οὕτω σφίσιν Οἷς ᾿ αἰϑίωαίων. 
μιεὰρῥῦσι. ζ Διανενοημδῥοι Ἰσκοπὸν 

ἡ Καὶ φρὶν Βρασίδαν πέμι- 
ψωι]άγγελον δηλονότι. Ὁ) Τοῖς πλείο-- 
σιν ἀπῆλθον πεόλιν 1 ἤχρωυ, ἐπανέορεψαν 

λαίσαυτες δὲ Ἰ ἡγρίω, Ὀειὶ ἵπποις κινηήσαισ. 

πρι μα Ἑἰς χεῖρας ἤεστων ἐπλακι 
“- , , , .1- 

σαν. ν᾽ Ἐπὶ πολὺ] δίῴτημα χρόνου δὴ- 

, Ὑών δὲ ψιλῶν 1 ΔΆ 1 λονότι. ξ΄ Ὑποαυόνδοις ἀπέδοσαν 1 πῆς 
κ Οὐ δὰμόϑεν ἐπῆλϑεν} [ βοιωτιῖς. ὁ Τῷ σωπ' ἔρμῳ 1 τῷ 

ἤγνυν ὑπ ἐδενὲς τύπον. λ Αντεπεξε-  μμέχηρ. ἰ 



αἰ  ΕῈΒΈΕᾺ ὌΝΑΙΚτΥ ΚΞ Τ 201 
Βαοιελά ἔπος; Αἰ ποηϊοπίος δά ΝΕ Α δλλ᾽ οἱ ΑΖ Θοϊωτοὶ, “σοὸς τοιῤέαυ δὲ; αὐλὴ 

2 ᾽ Ἄκανυ ε γεξὴν ρος δεσανάατη ας 
τβιαβάάς οὔ οχογοῖτι ρΓΌΡ ΕΒ πιατς 
ταις νεδει Μεραγα ργορτςῆιι, 
οοσπρᾶῖο Ἰάοποο ἰοςο » ἸπἘτγιιέλα 
ἀοῖε φαϊοίσοβατς, τάτιις ὃ ΑἸΒειίοη- 
{ες {ς ἱπυσίζος, ὃς Μεραγόίος (τς 

λά [ροδίδοι!σηι [ἴτε ενυγούμπα εἰς 
“4 ἃς νετυπαὰς ὃ { ἰξι τι χὰ νἱδξοξία: " δέ ἰδουτῃ θοπε ες α “εὔξυςχιῆι- ἀετῶν ερόντνς ς ν᾽ ι 
παᾶδαπι: . , ὙιΓΟσ ας τη 40 Δρὶ; νε ποημς 1- 
ἜΤΟΝ “ Ρῆρτγοσες Δοοογοητ ]]ος » ρογίςιι» 
τς ἠάππαας ραρπαηάϊ ν]το. λάϊγοητῖ, 
ἀΑβδηβο τη υσπὴ ραϊλιῃ ἐπο ες (ς οὔτε ρατα- 

{ο5 δά ἀεί Ποποπη:8ι ΠΡ τἄυαπι 
Πηεραϊαοῦς σοἤαγᾷ πγοσιτὸ νἱϑο- 
αίατη: τἐπηηὰς αο αα Μοραζεοη- 

ὁ ποιῶ Βεπε οο- ἠδς διτίποχοῦ; γοδεὸ ςοπιΠσογο, ἰῇ 
εἰἀηῆς. ΝΙ ἢ΄ ςηἴπι- ἢ Π. νἘὨΠ7ς νἹῇ εἴης ἃ Μεράσοῃ 
111 ἐος νϑη!ἔς νἱ- 
ἀηῆξηι, εφυαημᾷ δι15» ποαιδαμᾷ {ς ἐογτιπδηι δά!- 

᾿ς φυϊάᾷ [οὲς βεετοτάμγος, δά διά ἀιδιὰ νοαεὶ νίϑος- 
ἐχρς ὅατυτος ἔα μος. τ - - 
{π ςἀ ευτῦ (ις τορς ῬΓΟΟΙΙ 5 ναθο σαγίταγος Νᾶς 

γερετιηάο δοῇ 11: Δ ατέθ ῃος ςεγίὸ αοχιπταζοβ.» νὲ 
δ εραι ἴχῶνον Ατβεπίοπῇθας ραρῃατς πο] τ ]θιι5» 
τὸς ἢατίπι ἱρῆς.. ἘΣ ἘΣ Ἢ - Μ 

εγίροτγετὺγ: ατιπᾶς Ἰρῆ ἃ οβαποᾶς ῳρρυρ Δι ποτα 
Βος ργστοῦοα (ον. -ούατία νοπεχίητι 04 ἃὲ οὐτιριτ:ἢ- 

τοι οἰἴο [πτατηδην αι 1 5 Μορσατοπέςο,ν δὲ Ατπεμίοίος Ὁ 
νι Ατῃεηϊξίες ρτα. ἢ. ε 4, ᾿ 
[τὶ ΧΉΜΩΣ, αἰἰροϊορ τε {Π| ἀρυά πηιγος 6 βος ηπγιδα 
ντἰρῆ [πε Ρια οιαςβέιρμίεμετπηὲ, 1Δξ δορῇ ξεοογᾶσν. 
1:5 αθοσγαιπι ςαυἿὰ (τ ΡΒ 2 6 1ΠΠ:: απὸ ἅ ἀιι- ἈκΕ ἐηρυμάῤην Οὐποίςεθᾶτ δας ΠΠ|, ιιὸ ἃ ςοτᾶ ἀμι- 
εὐτ. οὐ σοπίςθᾶτἢ ὰ [ἀσοάα᾽ ΠΟ Ὡς πὸ 
ς Μὴ δηιόντων ἐπηπλάογεηταν παιἀαμπααμᾶ ραγ εἴτε 
"δ": ἀρ {εφμεῦ. Δ {τ τῖγῆ οη ἔιπη ὃς ΠΙοτ ἢ ἀυιιπ 

τς χήῤερα,ηο᾽; ἐζεζη ργκ- 

Ψ 

Πα Γρὸς πιὼὶ ἐαυ δ] ἐχώρησαν δηλονότι, 

τε, δορίνίε αν», Ἰρ {15 ρΙοσά ας πες ἴσης.» ἢ ρΥο- 
ΟΠ Ἄειοιο βοεῖρεο. χος τα] ιπν Δάϊιογία5 ΡΙαΣος ἰπῖ-- 

μος Τεπτν δαζ ψόγος Μεραζα σαρτα- 
4 ὙΕε αἰϊαυλητο 795.» ἅπι ΝΙξῖος ορτίπηαπι εορία- 

 Ροβιοπιροτε, φυῦ ΓΠΠῚ Ῥαγΐοιη ΔηγΠυγος. Π|οὸς νογὸ 
ὩςυτΓΙ 4 υἱ σα 114π| :ΠΠΟΓΕΙῚ ἐχεγοίξης Πο᾿ Οχ γΠΔ εἰς 

τεπταγέτ, “44 θετν- μ 
ἐμ», ἘτἀΠαυάάϊα πΐταῖς (πὰ οχ Ππ συ γι ῥαχίας Ὁ 
ταογατὶ "εἰ, [ητὸτ σοὨ  αξεϊ »᾽ μασᾷ ΔΌ τς Ῥεγσα απ Ξ , 
Ροίτα 2140 πιο- ἃ ἱ σαν Ροαδ, κεωρ, Δ Θογς ψο]]ς. ὁ Ἐπ᾿ [Δτὶς πιλη πὶ 

᾿ ἀξόγον {5 Ῥγο Ὅϊα, ΟΊ ΝΘῚ αὖ Ἀἰτογαττίϑ ΠΙ 81 τοπτάτιτ» 

Ὀχὶ Ἔ νίσαιαν. Γ Αἰ γῷτο, Βιφισίδους χοὴ ὦ 
φραύτευ κα ἐχωφϑέω ἐγίύτερω “Ὁ θαι λοίδσηφ 
αὶ τὴς ἢ μεγαρέων πόλξωξ' ἡ καιταλᾷ (ὅγε: 

υ τες γξλον Ἐχετύήδον; “ὐρᾷταξαρϑροὶ, ἧς 

σσλᾶζον, οἰουϑμοι στρίσιν᾿ δχτέναν τοῖς αϑηξ 

κα ες χοὴ τοις μεν αρέας ϑχτοα ϑροι θε- 
Ἴ ὁρωύϑμες ἦ ὁποτέρων αὶ γύωη ἔξαι. καλώς δὲ 

τὐρομιζον σφίσιν ὠμφότεροι ἔχφ,χα μα; τλλὶ ρα οεοροιξαν κων 
πινδυευν ἐχέγίᾳε ὠρδα ἐπειδὴ γε ἐν φανε: 
ρῷ ἐδάταν ἕτοιμοι δγτες, ὠμιυνεο, αὶ ἀὐζις 
ὡς χῆρ ἀκονιτὶ διχφ ως αὐ τζωὺ γίην τίϑε θα). 
οὖν πῷ δ αὐτῷ δὲ χρὴ ασξὲς. τοις μεγαρέαρ 
ὁ ὀρϑῶρ ξυμεξαγνᾷν. εἰ (δι γὸ μὴ ὠφϑησὸβ 
ἐλϑοντες, ᾿ Οὐκ ἂν οὖν τυχὴ γίγφεοϑαι σφί- 
δι. δλλα σοφαῖς ὡἰ, ὡς δῖρ ἠοσηϑεντων ; ζε- 
ρήϑίωθαι δὐθὺς τὴς πόλεως", δὲ κἀντυξ 
γεν αὐ, ες αἰϑέευαϊοες ῥυὴ βουληϑεμζς 
γωνίξεαϑαι , ὥςπε αἰμιω γηδὶ αὐ αὐθ λέως 
αἰδοῖς ὧν ἕνεκα ἤλϑον: δῶν καὶ ἐλρετο.οἱ γὸ 
μιεγοιρῆς ως οἱ αἰϑέευεῦοι ἐτάξαντο υϑὲ παι" 

ξοὲ ταὶ μιρίχρ οὶ τεῤχη ἐξελθόντες, ἡδύχαζον 
“δὲ ᾧ αὐθὶ ἐμὴ Ἐχιόντων, "λογιζόμϑροι "χφὴ 

οἱ ἐκείνων φραπηγοί μὴ ἀληγπτα λον ἘΠ) σφίσι 

Ἃ χίνδγουον, ὅγφν αὶ τὰ πλείω ὠδὶς “ὥρος- 
᾽ ἈΓ  τν) » " ΐ -; 
χεχώρυχει ἄρξασι μα χης “αδϑ- πλοίονας 

αὐ, βλαθῷ νικνσομ, μέγαρα, σφα- 
λένς, τῳ βελτίς ῳτῷ ἑπλιτικού βλαᾳ- 
φιϑίεδαι." "οἷς ἢ ξυρυπάσης πῆς δουυαμεως 
καὶ ΔΨ αϑρόντων μέρος ἕχαςφογχινδοῤυδϑᾷνν 
εἰκότως ἐλέλᾷν τολ κᾶν:  ξονον Ὁ Ὀχτοόν-: 
τες, χϑὴ ὡς σοτθὲν ἀφ᾽ ἑκατέρων ἐπεχ 0) 

στὰς ϑττ' - ως 
χὰ ΠΝ ἣ ἐὲ. ε ; ἢ - ᾿ 

γοιαγ εἰ ῥνη ὠφϑῆστων οἱ πε λ οΊΤΟΥ ἥστο κ Ζσὺ 
ιν Δρ. νον ᾿ ΤΙ σΛ νον 5 
ἐσύλαζον δὲ 5 λολιζόμδμοι μὴ ἴσὺν Ἐσὲ 

᾿ β΄ Τιεῤκορωμᾶμοις 7 αὐτὶ ἦ5 ταϊεκορῶντας-. 
᾿Πγ Οπειτέρων κὶ νἱκῆ ἔςαι! 1 ἔπε ἼΜ᾽ ἀϑη- 

τ γαίων, ἔτε “Ἷ χακεδαιμονίων.. δ᾽ Θρ- ἢ 

ϑῶς ξυμξαίνειν ἢ εἰ οδὺ γὼ οἱ λαχεδαμιό- 

γ101. αμδηήσειντες μιεγαρέων, μυὴ βουϑή-- 
᾿ σογτεξ πίερελύοντι, οὐκ αἢ ἔμελλαν οἱ μιε-- 

᾿ γερᾶς ἐν Τῇ τύχη, σκοπεῖν, καὶ τὸ ῥιέλλον 

ἔσεαι ααἰριυδύειν: ἤγγοιμω,, εἰ ὁ λάκεδα: 

μόνιοι παρόντες γικήσωσιν, αὐλ᾽ ἀϑὺς ὡς 
σαφῶς λακεδαιμονίων ἡοσν ϑέν των 5 α3η- 

ἡσίοις ἔμελλον ἑαυτοιὶ δα δὼ σαν "γαῦ 

δὲ ποὺς Ὀύτῳ, καὶ ἃ ϑίωαιοις αἱ τυχεῖν 
σολεμιήσην μὴ ̓λδιυιλἠϑένπα, εὖ Οὐκ 

"αὐ ἐν τχε γι γνεθϑαι σφὶοννῚ οὐκ ἂὐ ὅ5} δὲ 
᾿ χιν» 9ὲ ἕω ποι μιεγαρξίς τὸ ἱκέλλον ἡ καλ᾿ 

“ὐδρύμειν ὁπότεροι κρατήσοισιν. νυ δὲ δϊῴ-- 

Δ μεγαρέων ἐλϑόντες οὐκ αὖ οἱ μεγα-- 
ρᾶςς ἐν ἐλπίδι ἀγὸς ἐγίνοντο , λα; κἀ-- 

9κ. σἷρ ἡ] νϑέντων λακεδαιμοὺ [ῶν, κω δίῳ 
ἥτο μὴ αὐοχηῆν οὐδέν» ὡς οὐκ οὕσης: αὐ- 
-“ ᾿ ᾽ ) » Ὁ. ῃ 

πὸὶς βονϑείας, ϑυς αὐτοῖς ἀϑίμμαίοις 
ὡς νενικηκέσι παρέδοστιν τίω πόλιν ὡςτὲ 

᾿σαφῶς ςερη ϑ[εῶα! σοὶ λακεδάνων ἰοις ΤᾺ 
ἐμεγρέωγ' νὰῦ δὲ ἐλϑόντες οἱ λακευαιμό-:, 
γέδι “ὦ ἐλπίδὺεηἤβοντο κρατῇ σὴν “ἤλιε-. 

γαρέων, εἰ μυὴ οἱ ἀ ϑέευαῆοι μυὴ βούλοιν τὸ 
διαγθνίζεοϑευ. ζ Μη δητόντων] “ἊΓ 
λακχεδαημῶν ωὐ. ἡ Λογιζόμδυδ! 7 δὴΣ 
ἤλλακται ἡπ]ῶσις, αὐτὶ ξ, χογιζοιδύὼν καὶ 
δ ἐχίνων φῥατηγδῦν. Ουτέςι δ ἀϑη-: 

γαίων. καὶ δὲ δγαύοια, “ἢ αἰ ϑίωαίων δὲ «ρὰ 
ηϑὶ παβετάξαντο ὑϑν ὡς ἐξ μάν" 

χίνδειυὸν αὐτοῖς. τε χαὶ “πος πελόπον ή:- 
σίοις. αὐα λογιζόμϑμοὶ ὅτι νοήσαντες δὺς 
μικροὶ κέρδα)ν οἷσί, μέγαξοὶ λάξογτξ "}}}, 

. χρϑέντες δὲ. τὸ κραζτιςον τῆς πόλεως. δύ: 
λέστισι, τὸ γὸαγιμιώτερον καὶ ἐ πλγτ, 

ἀὐτόϑι ΔῊ αἰ ϑίωνάίων. ὃ Καὶ οἱ ἐκεδ, 

γῶν φρατη,ρὶ ]} δι αἰϑέωυαίων.." 1 “Τοῖρ; 
 δὲγξυμπάσεις σὴς δεωραμεως οἱ δὲ πελο- 

πόϑι, ἀφ᾽ ἑκάφης δὲ πόλεως αὐοῖς ὀλίχου 
αμέροις παρέντος,, οὐκ ἐφοζοαῦτο τῶ ἣτΞ 
ταῖν" γομίζοντεξ, δὶ καὶ κα Τὰ κροίτος ἤν 
ϑεῖεν, ὶ μεγάλως βλάψ4ν ται παδξίϑα 
κ᾿ Χρόγον δὲ δηγαόντες 1 ἐκαγερόν δῶ 

δου κ ὁ ον Ὁ στο γιπὸ 
»» 

, 
λόγοτις ὦ 

“ θονν 

ἐς, ΐ, 

ὅν «ἢ ἊΣ σὰς δ ΨἈΦ τί 
πονγήσιοιγπυλλίω μδὲ ἐχογτες δέει αμαν ἀζ τ᾿ 

- 
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“ἀπῆλθον σσόϑτερον δὶ ἱ ἀϑέωυεδοι ἐς τίωὼ Α Ε: Αἰδβειϊολῆθαξ ΡΥΊιις ΤῊ Νι-. 

νίσει αν, ᾧ αὐὖϑις οἵ πτελο ποννήσιοι γεν" «δρὶ 

ὡρμμήϑυσθρι ὅτῳ δὲ τω μϑὺ Βοοισίδα αὐ- 
τω χαὶ ὥς αυστὸ ΠΥ πυλέων ωρχρέσιν οἱ 

ἣν φϑυγθντων φίλοι μεγα ρῆς, ὡς ὀχιχρας 
τύέσϑρτι,, καὶ ΤῊ ἀϑίεναιων Οφκέτεέϑε λη- 
σϑρτῶν μαΐχεαϑαι, δι σας μολλὸν, 

αἰοίγϑεσί. τε ᾳ; πύλας, “ καὶ δεξαῤδροι 

κασαπεπλη)μένων ἤδὰ δν “έν ξξυ- 
ϑίωναϊοις οραξαύτων, ἐς λθορὲς ἔρηθντα, 

χα ξεν ὁ ο δε αὐσλυϑώτων Φμξυμμα- 

χοὶ Χο πολάς, ἐπελυρλθων ᾧ αὐτὸς ἐς τίωω 
κορλνϑαν, τέρμ ̓ ξ πὲ, ϑρακχης φρατείαν παρο- 
σκξϑαζον ἵνα πὖρ χαὶ πόφσοῦτον ὦ ὥρμιντο οἱ 

δὲο τῇ 7 πολφμεχδκεῇς υϑὐποχωρησρτῶ) 
κα αν, ἀ ϑίεναίων ἔπ οἴδου᾽, ὅσοι μϑν ὼν 

πραλμλ τον, παεὲς (ὧν: ἀθύδλρς μά- 

λιφα μετέομν, ἶ εἰδότες ὅτι ὠφϑνσόμ, δ))ς 

«αξξῦλαι οἱ δὲ ἄλλοι, χϑινολογησεμϑμοι 

ἡδις ΜῈ φδ όντῶν “φίζοις, κατοίχϑεσι τοῖς 
βχι ὑπηγγῶν, "ὁρκώσθτες πίσεσι μεγαίλαις [ 

αὐδὰν ἀρηαικιεχήσῳν, βνλ ό)σῳ ν δὲ τῇ ἢ πολέ 

φιξάρισα." οἱ δὲ," δὴ), ὦν ταῖς τε χαῆς ἐπ 
Τλυυντορὺ ὀίτασιν ἀσλων ἐποιησόμτο, δια-- 

φήσοιγτες. τοὺς ϑχοίᾷ,, ἐξελέξαντο πε 

ἀβρῶ ἃ οἱ ἡ ἐδόκοιου μάλιςα ξυμίσελξαι 

( σεὸ ἄν αἰϑηναιοίς, αὐδρας ὦ ὡς ἔχοι τον" 

ᾧ τουτῶν πέρα αἰαϊκασόμτες Τ᾿ δῦμον ψῆ- 

φοων φανεροὶν διενείκεϊν, ὡς κα τεγγωοϑυσθω, ὦ 

ἔκτειναν" χοὶ ἐς ὀλιγαρχίαν ὥμάλιρα κα- 
τίξησὸμ Ὑ' πολιν. ἢ πλάτον δ γρόνον αὐτὴ Ὁ 
αὐχαί ἐλαχίσων “γεμορδιη τα φάσεως με- 
τάξασις ξωυέμαινε, 4 Τοί σγ᾽ αὐτο γέροις, 

τῆς. αὐταάνδρου «τοῦ ὯΜ μετυλζωα ων, ὡς- 

ἣν διενοοιωῦτο, μελλιούσης τοἱασκόυα ζει, 

οἷτ πἰργυφφλέγων ἀἰϑηναίων φραπνορὶ,᾿ Δὴ 
ἐεάδυκος καὶ ὐ Αειςείδυς ὄντες ταδὶ ἵξνοποντον 
(ἐν: “τρίτος αὐδ ἢ Λαμαηος δίκα, ναυσὶν ἐς 

Ὑ πριτον ἐσεπεπλδυκει)ως ἠοϑοϑοντο Τ' πα 

ρασκθοξω ἡ χώξασρο ἐδύχει Ἄς διὸ τῇ 

μΑ ἀρο δα αἰ ἔπ’ τῇ σώμω Ἄδὴ 

Ὁ ὃ 

Ἀπὰ Διί Ππλ την ἃ Ρεἰοροπποα- 
ἤδιις. οὐ νηάς τργοςοίοτλης, [τὰ 
Μεραγοηίο5»,. ἐχυϊάην δανὶοῖ» ταη- 
ἀυαμα Αἰιποιιπῇθας. ανοϊοιτί 8 
ἰλπὶ σοἰτάζο, αἀάϊτο. πλλβὶΣ ΔΌϊμη0, 
Ῥοτταβ, ἀρογὰπς Βγαῖ δα νους νὶ- 
ἐχοτῖ:», σαμ. ΟἰυπϊαταΠλ. ̓ ΡΕΠΛΟΤΙς 
θὰ : τ δ΄ ΟΠ. Τοσορεῖβ' μγ.; οὐ}10-- ̓  τὸ φαιδ. ΕἾΝ 
ἀσίαην νοπίμητ».  Αἰτορίμβ βαϑῸῈ. βὰς Αἰμεμ ύηπᾷ 
ἱ Βοιπϊηΐθιις ἰΔηχ. εἰ πγογξι ὅσ: θοτογᾶς, οἰ, Ουὶ 
«υἱῆς, Μοχ: ἀπαρῆβ ἐμ ντδος Τυὰξ ῥυβοπίεηδα ΒΆΝ τὸς (ραυυτὶ ἔμο- 
(οοἰϊβ» Βιαῃάας Οοτίπτμυπα. ἤκιιοῖε τατον οι ; 

Β (ἃς, οχογοίταπη ἰα ΤἈγαοιατὴν χαὸ 
αῇτεὰ σομί[ετογας , ςοχηραζαθαῖ, 
Ἰλευεγῆς. απόαις Ατῃοϊονῆθιι5 
ἀοιηλιιην ». Μεραγοηίξς: αιϊςιμαξ. ..... πἰ 
Ῥασγτιοὶρέβ. πχαχίηπγὸ ὀχττογαητ Γεσ ἡ ΑΜ ὦ 
ται ἐο5 τγαμοπάαστιηι, νἱάςῃς. 
τος {ς εἴϊς. ἀοργέῃςπίος; ἐοπτιηθὸ Ὁ 
εχ νίθς ἐξ (μδάμχεγαπε τοάτεῖ; “ς 
ΒΑθίτο. οὐσὰ ἐχυΐατη “ Ὡροοίαγθ.. 60 
ςοἸ]οαιῆο» ἐο5 φυὶ ἀρι!ᾷ Ρεραβὰ- 6Ὸ τ 
βερδητοποσάγαητ, ἱπεεγροῆιαῆ- Ὁ 
ἐς σιιπὶ πη ΧΙ ΠΊΟ ἰαγοϊαγα 40 » ἢΐε κεϑγγόπ Ἢ 
ἈΠ (ς Ἰπίαγίαγαπα, πιοπηόζος ἔοτο, Ὁ 
(4 αμαὰ; ορτίπηα εἴεης οἷαί 6δ)ι, 
ςοπάμιίτιτος. Ατ1}}}, νθὶ τπαριῆτα-. 65. 
τας οβ ΘΕ {ππτ, ἀμππὶ ἄγη τορος Ὁ 
διλοίουιητ, ΔΙ ροῆτς ταδη ρι]ς, ἀ-. ὁ. 
Ἰίρυης εχ Τ᾿ π,] 5 δι 115 αἱ ρίας. ς᾽ 
Ῥυὶ Πυάϊοῦ Αἰβομιοηπυπὶ ἔα ες τὴς Ἂ τὰν βιμι 
νἱἀεδατατδά ςοητῇ γέχου: δ. ΒΟ ὦ ἀπε ομ ον 
Ρορυΐο δα [ογξάλ ̓ῬΑἸὰπι ἀς Ἰρῆς ὡξ, 
ἔταρία αἀλόϊο; " τἄφιᾶ οδἀεπηπᾶτος 
ἰητογβοίαῃτ : οἰατατέιηαις ξεχὸ δά ἘΜ 
ΟἸΠρΑΓΟΒιΔ ΠῚ » 1α ὁ} κα αἰργείμαια Ὁ 
)άμοον εν.» τεάίραητ. Αταας ἢὶς ἘΠῚ, 

Ὁ ἴλας εχ ἐφάϊτίοης (ςαατιιβ.» ἀϊα ἰρ ἧς ΧΕ 
(00 ραυοιιπιὶς ἀπγαιίς, 4Ελά Ὁ 
«ἰἴατο» αυμιη Απτδη τις ἃ Μιγ-- Ὃς 
Ἰεμαῖβ.» φιςηγαἀπιοάιμπι σοπῆ- Ὁ 
τάοσγληῖ» πταπϊοπάλ εἴδει» νϑὶ 14 δῷ, 
το 5 παο]ϊτ. (ςπίογαπε Ατβομίοα- 
ἤμπι ἀμιςο οἰ αΠη Ἶ Δα ]ορεηάλῃλρο: 
οσαῃ!ᾷ Πα» επγοάοςας ὃς ΑΥἸῚ- 
ἀς5», 4] οἰγοα Ηο]]οροηταῃι ἀρο- 
θᾶπτ (πδπὶ τογτίας ΘΟΣΊ ΠῚ} ἀπλᾶ- 
οἰ α Ῥοηίιην οὰπὴ ἀέσεῦι π-ὋὉ 
αἱδιις ἀδίογας ) τὸς “ πιοιχοατοί " Ῥετίς οί, Ἧ 
ΙΔ οἱἘ εἰς, τς ἰάοπιὶ ὅθμοά ἃ’ ὃ 
ΡῬυᾷ Απχα ἴῃ ϑάπιο φοητι πο ΓΟ, " 

ἐΡοβηματὰ αι 
πατὶ ἜΟΝΝ ͵ 

νϑ 

απ λυ θαι 
Ἂ ΦΌΩΣ 

«. τΑπῆλϑον φοὔπρο νἰἀϑίσεῖμ, ὡεὺ ἱ ξάμϑμοι 1 τὸν Βεασίδαν δηλονότι. 
ε, Τῶν φεοὺς τοι αἰ ϑίωαίοις Ὡρο ξαΐ-- 
των ἢ ἤ ἤγρωυ ΔῊ «ροδοτῶν, 
τις. "ὅτι ὠφϑησειν ἢ ἐφωρρίϑησαιν., 

π᾿ Ορκώσευτερ 1 εἰς ὀρκοις ἐμδαλόντες., 

ΣΧ ΣΎ: 

β. ἸΟϑεν “ρο ἐμ φησα" ̓ ὔγϑον., 7 Καὶ 

πὶς ̓ γπὸ δρπίλεων δῤχεισιν) ἤχρωυ τοῖς 

συμμάχοις Π: Βρασίδον. δ' Καὶ δὲ-: 

᾿ 
. 

ὁ οἱ δὲ οἱ φυγάδες. ἘΝ Ἐπειῶν 
τῶς δρχοῦς ἐγγθοντο, αὐτὶ τ, ἐπειδὴ ων 
χιννρέϑηστω. χ ἸλλΘΗΝΗΝ 
ματάξασς. 

ζ Ἐἰδό-- 

ἐ ! 
ἘΠ ΝΜ 

ῳ 
᾿ 



᾿Π ΨΤΊΙΒΕΚ οΥΑΚΤΝ 5, ἣν 
νι ϑαιηλοσαπι Ἔχ ϊος {τίς σοπα- Α' ἔγϑα, (ὦ φϑύροντες “ὙΨ' σα ων κατα ςαὶν- 

ΟΠ τὸς Βαοτιία ἃ Α 
«υϊδυίάατη εἷυ!- Γορας Βοκοτιῖς σαπὶ αιθιίάαπι Ὁ 

ταππίεηϊο5, ΡΕΪοροπποπῆρι5» ριι- 
Βογηᾶζοσες οἷς πηϊττοηο δά γοΠῚ 
παιιτσλ 1, Δάἀϊαπηεπίο εὐαηῖ» ὅς 
ἐος 4υἱὲ ἰπῖγα αὔθ οπὶ οἴδεητ» ρεῖ- 
τυσγθαθαητ: ὃς 781 οχοςάεγοπτ ντθς; 
τεσορταῦδης. ἴτὰ σοαδῖα εχ (Ὁ οἱ ἱς 
τηδηι» ΑὨτδ ἀΓ ΠῚ Ρετιμητ, δέ ρύα- 
Ἰο {προγατὶς ἐἰς 4] εχ Αηταπάγο 
ΡΙΟάϊογ δ τίτεγαμ Ἰος τοςϊρίαπξ. 
Νεσαε ἴτὰ ρο 1 ἀτηδοῆιις, αὶ Ρό- 
τασι ᾿πτγαπμεγδααθπῃ βπαΐπηι ΟἋ 
ἰοσεπη» αΐ ρεῦ ἀρύαπι Η οὐ δοϊςξίς 
Βαϊτ, (δ ιηετ, παπος δηχίῆε; (δ 1- 
τὰ νὶ τουγεπιία πὶ Δα πάτα πὶ {πρεγ- 
πὸ ἀειο ατῖα. Ιρίς συπὶ οΧογοίτα 
ἡτίποῦς ροδεῖγι ρεὲῦ Βιτῆγῃος 
ΤΉ γασεβ», 41 τγατς Πηαγε ἰὴ Αὔα 
{ἀπ ΟΠΒαἰςεάοπεπι νεηϊτ, ἴῃ ἡ τε 
Ῥοπτὶ ται » Μεραγοηηῶ ςο]σηίᾶ. 
φεαλάέξιηφις αἰἴατε Πϑ.επχοῖπεπες 
Ατῇῃσηϊεπῆσταη ἀπχ σαπὶ πασίθιις 
ΧΙ ἴῃ ᾿Ναυραδξαπι (ς σσπτα!ο 
{Ἰατί πα ἃ ἀπο εχ ἀρτο Μερα- 
τεηῆ. ΝΝατα ἢ ΗΙρροοζαζες δζ {Π|ς ἀς 

α Ῥυείδας, 

ὄ Ηἱρροςγαῖὶ δὲ 

ταταπὶ γἱτς ῥοὰς γι 4 οἰαίτατο5 νΊΓΙ5 ἘΔ Ὀρογδητ, 
δαητιν. τμε[,ε6- ΠΡΗΕ ( ῃ Ι εν [ρηρν, ᾿Αρυὰ ΟαρΙἐπτίδας τγαηήξοσγε ἐἕαταπι 11- 
Ἡϊρροετατεπι ὅς 1117} ἰπ Ρορα αγεπΊ; ντ Ατπεηΐοη- 
ἔδιπι φυϊάαπι ἀς (1.1; λἀούφας αὐτῆοτο ργαοῖραο 
σεέτυπὶ Βαοτίςα- 
ταπὶ ργοἀπίοης Ρτοξοάογο ἐχαΐε Ὑδόδαηο ; ὰπς 
δ ψὸ ΓΤ ὅ- 1ῃ πηοάαπὶ Γα5 ργαραγαπογᾶτ Οοη- 

Δ πδπάραπε, ( ταογαης αυϊάλπι ΡΟ ργοάϊτο- 
ποπὴ τγδάοτο 5:1:Ρἢ.45, Ορρίἀιη1 {011 
ὙΒοίρίοὶ ἴη ἤπα Ογήαο πιγαγιτί- 
Τα» αὉ}ΠΔ ἴάτη 8111 εχ Οὐοδο- 

᾿ υ «ς Ἴ : μεϊ,Ὅας ΟΥ- τπεπο Πα τοπεληι ΟΥ̓ Βοπιεηὶ 
᾿ εβοπιοῆο ἀςορη- 61 Πα ἀΔΠῚΔ Μίμηγεμβ , ἡμη ς 

(ξθάτων. 

ἀϊτατὶ εἴοπτ, αἀϊατοσῖθας ργσοίραὰ 
Οὐ Βοπιοηϊς χα δ ι15, πὶ εχ Ῥο- 
Ἰοροῃπείο ποηγἱποξηηεγοεάς σοῦ- 
ἀιπχογδης. ἘΠ δατοπὶ ΟΠ αγοηοδ ἴῃ 
ΕΧ ΓΘ Πγ15 Βοσοτίᾳ , Ῥῃδιιοτί άπ 
νογ[ι5, αα ἰπ ἀρίο εἰ ῬΗοςεηῆ, 
ΡῬτγοπηοιι παδίταητι5 ῬΠοςςη- 
ἤπιπὶ ποηηα}]15. ἘΠΊ ΠΊΙ ΓΟ Οροῦ- 
τοθας Αἰβοηιοπίες. Π οἰίιπὶ οςςιι- 
Ραγο ΑΡΟ τ ηἰς τεπαρ πὶ τη Ἴ ληδ- 
φιαλ Ἑα σάτα νου : ὃὲ μας ἱρίᾷ 
ΒοΥ ςοπάϊϑαᾳ ἀϊς» πς Βαορτ ίῃ Ὠε-, 
Ππππὶ ἐτεαιιοητες οροπὶ ξυτοητ, ἐᾷ 

τες, τοῖς τε πελοττονγησίους ὠφφέλφιω ἐς ταὶ 
7 ; ( , ἐν ἈΝ 4 ,3ὸ γαρύικ οι κυ εργήζας πέμποντες, χρὴ τις ον 

τῇ πολά σαμίους ἐς ζει ξοιγζωΣ καϑίςασὸμ, 
γῪ ἣ 2 ͵ 5. .“» ᾿ χαὶ τοὺς ὀζιογζᾳς ἐδέηθντο, οὕτω δὰ ξεωωα- 

γείφοιντες Ἔἰπτο Τὴν ξυμμώχων ςφρατιαν, χρὴ 
φλδυσόμτες, μαΐχη τε νικήσθμτες τοῖς οὐχ; 

τὴς αἰταγδρου ἐπεξελλόνξις, αἰαλαμ(ά- 
Ν ! 3 ε 

γοέσι Ὁ χωξίον ἀᾶλιν. χαὶ οὐ πολυ ὕξερον 

ἐς τὸν πόντον ἐςπλθύσας Λώμαηος, ἐν τῇ 
Β ἡδακλεωτίδι ὁρμείσεις ἐς γὸν κοίλήχᾳ πο-- 
(μῦν, ὀἰπόλλεσι ἴα ς ναῦς, ὑδουγος ἀὔωθεν 
σλρομϑρου, χαὶ καυτελϑόντος αἰφνιδίου χοῦ 
βϑύματος. αὐτὸς τε χϑὶ κα φρατιὰ πεζῇ δζὲ 
“βιϑυναν ,ϑρακδὼ (οἵ εἰσι πέραιν εἰν τῇ ἀΞ 
σία ) ἀφικῴται ἐς χαλκηδόνα, " πίω Ὀχὲ 
τω] σοίμοιτί τὸ πόντου, μμεγαρέων ὡσποιχίαψ, 

4 Εν 5. τοῦ αὐτῷ ϑερᾷ ᾧ Δημοεϑένης " ἀθη-- 
ναίων φρατηηϑς τέδσα δοίχϑντα γαὺ σὶν ἐφ!-- 
κγάται ἐς νγαύπακτον, δυδὺς μι τίω ὡκ, τὴς 

μμιεγαείδὸς αὐαγωρησιν. τευ γδρ ̓ παοχρ α:- 
τεῖ χαὶ ἐκείνῳ τὰ βοιώτια, ποραγματα ἀ-᾿ 
πὸ τίγων αἰ δρωΐν ον τεῆς πόλέσιν ἐπα οείσ- 
σετο, βουλομϑμων " μεΐζῳ ςῆσει πὸν χέσμμον, 
χαὶ ἐς δυμοκρῳτίαν, ὡς ὺρ (Ὁ ἀϑέωαϊοι, 
“πέψψαι" χαὶ Γ' τοιοδωρου μιοίλις: αἰδρὲς. 
φυγαδὸς ὡνν ϑη(ων ἐσηχουμϑμου ᾿ τάδε 

ὐδθῖς χὐρεσκδυ ἰοϑη" σίφας υϑὰ ἔμελλὰν τι- 

γὲς πο ρα δωσψν. αἱ δὲ σίφαι, εἰσὶ τῆς ϑεασι- 
χκῆς γὴς οὐ τω κρισαίῳ κόλπῳ ἤχιϑευ- 

Βατοιίας νοςαταγ) νοθιραοηι, 4ς- Τὴ λφοσίδιοι. χειρωνᾷαν δὲ ( ἣ ἐς ὀρχονϑμὸν “ὃν 

μμινύφον πσδότερον κα λούνϑρον, νεοῦ ὃ (ονώ-:" 

τείον, ξιουτελ 4) ἀλλοι ος ὀρχουϑυοιῖ εὐγεδί--. 

δοσὸμ" χαὶ (ὦ ὀρηϑυϑιοίων φυγάδες ξεωυέ-" 
πὔϑαοσν ζᾳ μάλιςα (ἢ αἴϑρας ἐμιοϑοιεῦ- 
τὸ ὧκ, πελοποννύσου. ἔς! δὲ καὶ ρωνήα 
ἕοχατον πῆς βοιωτίας, πὐδὸς τῇ φανότιδὲ 
τῆς φωχίδὸς - χα] Φωχέων μιοτείχον τίνες. 

τοις δὲ ἀϑίωαιοις ἐδ δήλιον καιταλαξῷ,, 

“ὁ ὦ τῇ τανα γραία, πρθ 35. βδξοιαντετρα μὴ 

μϑύον Απόλλωνος ἱερόν" μια. δὲ ζωῦτα ἐν 
ἡμέρα ῥητῇ γίγνεαϑαι, ὅπως μυὴ ξυμίξοη η- 
σωσιν Ἐλχὶ τὸ δήίλιον οἱ βοιωτοὶ ὁ ἀθρόοι, εἰλλ᾽ 

« Βιϑυνῶν βρακῶν 1 σημείωστω ὅτι καὶ 1 πον. Ὑ 
᾿ φἑ βιϑυνοὶ, ϑρᾷκες. 

Ἐχωροίασετο 1 αὐτὶ τοῦ φσορεδή-. [γφαίᾳ ὃν δηλονόπε ζ ΑϑρόοιἸἤγρω 
β τιω ὅγε τῶ} δὺπ. δ' Μετχεῆσαι τὸν κόσμιον 7 ἤτοι 

τόματι τοῦ πόγτου ] πίω κατὰ τὰ βυζαΐ- 1 νίω; πολιτεία, ς Τὸ ὦν τῇ τανα-- 
πανδημα!, 

ςςδἷ, 



204. ΤΗΥ ΟΥ̓ 5. 551. 
Ἐχὶ πὶ σφέτερο «ὐδὥ ἕκαφοι χωούψϑυοι, ΑΙ ἀς [εἰς Ἰρίοτᾶ γέρας (1 οἰτί ἀαιὶ 

ΣΙΝ 4. τὰ δ ροὶκα οαδκο ἐν ταρογότ, Ετῇ ςοματας τοῤτὸ ςοΠ|Πζτν « ϑρεταδαην,οιιῶ- πορϑοι! τὸ “ἡ πτείρφι, ἡ Οὐδηλίον πτεί-- ἜΡΟΝ τ ογείν ἐ δὰ ἀτροτα 
ΜΕ ΡΝ - ᾿ ον Ὰ ἘΠῚ τ ἃς ΠεΠα μλατὸ οἰδαΠξι; ἕλος [ρε- βὐμρόβομος, κὰ 
χέϑϑείη, ΘΝ ἤλπιζον, “Ὁ μὴ αὐ γαυτι. ταθλρτγοτῇ ποι ργοτίμι!ς, τἀ χγξ αἰ Π- εἰὰ'ς κείρυθμκας, 
κα γνεωτεφάζοι πὶ Τὰ χτ' (ς πολιτείας τοῖς ἀαϊᾷ πη Ὁ] τογπὶ ποιπάγαχῃ ρα ϑεί, ξνδενπαιονες 

δ ἃ , ͵ Ὡ-ν ᾿ ξ ἀν ὁ εἴ] ἾΜ βοῦς 
βοιωΐζοῖς, ἐχομϑύων τούτων ὃ“ γωείων,ᾧ λη--. τοίριθ] οας Βαξοτοσιμπ»ς Ιοςὰ μας ἀρηκμβυρόξρὰ, 60 

ἐν δεν Ὁ ϑένως " νυ τοποητίθιι5, ἃς Γορί ΟΠ ΘΠ ΡΟ [Δ[ΓΟ- τὰπιει ἴοοα ἢὰς υουϑμὴς τὴς γῆς οὔσης εχϑίφοις Ὁ] ο. τα ξν ἡ : ὑβεωρῖ. 
ὃ : ᾿ : ὧδ ἰδ μτϑρν εἰηα ἐπξοξαητθαβ: δὲ ααμχ ἤη- ἈΕΡΜ ἔχον, 

“ᾧ δ᾽ 5 «- Το ἂτ - φόχλον Ὁσοφροφησμ ον αϑμῴνχν χοξλν ρᾳβο ἐρτσρίπημο τορορτιῖς οἴου, τις ϑηξοίδατοις, 
᾿ ͵ Υ Ἢ . Ἢ Ἂ - κ 

τα ρα γματα,δυλὰ χρόνῳ, ἦν᾽ αϑηναίων. ἱπιγα 4 ]οοἱ το πὶ σομεττατᾶγίοα τῷ- τὰν, οἤξεα; ἤορὰ- 
ὶ ' “ιν ᾿ Σ ἈΣ Ὁ ὲ 44... ἰδ τατος ἰητγὰ δὲς 

μϑρ πσξϑσιοόντων τοῖς ἀφεςηκόσι,, τοῖς Ὁ Οὐς Ππξ το  ἐτόξημωινναι ἌΕΝ ας νἱα (ρατί τορα 
ἊΣ ΤΡ ἡ ΠΝ ἢ " ι » τ Ρταρ τος πη ίωο ϊα 

147 ὌΡΗ Φηθρθαα ἴω ὀγμῳνμμάφε,: ναρκλονς Ρίαγὰ μαβεπεῖδι » ροῦ μας ἢδι νᾶ τὰ ποϊηιανὰ εξ ᾿ 
αὐΐζᾳ ᾿ἐς Ὁ χετηήδαον ἡ μδρ “Ἢ ὄχι πδὸν Β λάοςοαῇοηος πχιηίτατος. ΗμΐμΣ ἀμεγώφχρῦνιις 

4Φ΄ 0 ὠμ Ὗν . Ν ὲ ἦ 

(ιαύτη ἰρεσκδυαζετο. ὁ ὃ 1πταοχρτης, παοάὶ ἱρίτιις ἱππάϊα τοπἀςθδηζατ. Ατβοπιςηίος. ἧςς 
᾿, ΝΡ Ι 5) ε ϊ πριν Ἀν κι ἴῃς δὰ συὐ.. υἦ ἀοξοοιεης (ἃ αὐτὸς υϑ( ἐκ, “ὃ πόλεως δοὼ α μιν ἔχων, ὁ-- ΒΙΡροοτγατος γεγόνοι σορίαΒ ΟΧ γττα ἐρδμμκρσνρχ ιν, 
, Ἣ" ἔμϑης ΕΑΝ δε Παρ εβδατ,ἀοθοἰλατίρίς υιἀξ αι μεραν δαοῖν μοπὺς 

ΒΝ νὰ ὌΝ, γὰρ χαῤῤον ΤᾺΝ ᾿ς τόραδ α βοτοῦ, οαδῖη Βαοοτοβ ἄπςο- οοηξετας ϑεαπεδς 
τοῖς τὸν ὃ Δημιοοθενζεω παδραπέςφλε Τὰς τοιοπηο ἘΒομοπιταπιοη οαπα πὰς Μέρα», ψΑς β 
τεδσοι ὀοίκοντα ναυσὶν ἐς τίου γαύπακζον, ὃ-- υἷδθι5 ηυλάγαρίητα δά ἸΝΔαιραδι ΠῚ μονα, ἕστο τὲ 

"2 » ἡ τ , ᾿ ! ὙΧΆτοΣ» νῖ ςοαῦῶο 1ΠΠ|ς Ιο εἰς ἐᾶ5 εχ γῆι ἴμο οοα 
“πως ἐξ ἐχεί ων Τ᾽ χωέξλων ςραάτον ξυλλέξας ἰὐπῳ. Ἂν ΘΟΌΚΉΗΙΝ ἱ ᾿τασγοης, ϑούνοῦςς 

" ἀράν, Η ν᾿ »Ἂ) "ὦ ; ξυ ᾿ Ἧ οαο οι ΓΑΥΠΑΠΙΙΠῚ κα τοΓο στη ἀϊιάτεης, 714 ἐβις 

ΘΡΝΘΕΜΜΟΘΈΙ ἤνων ξυμ Ὁ)» αᾳμπο(δοἰογαπ,» η δίρῃας πασίραγος Ευαὶ τεῖρδωυταπιι, 
πλεοι ἐχεζας σίφας, ὡς πσρλδογησονϑρας.. θλὰ ργοἀϊτίοποπι ἰροδελητος, ψαμμὴν μβδρσὶ Ἀφὶ τς ν 
"ἱἑμέρᾳ σδῃ᾿ ἀὖθις εἴρητο ἡ ἐδᾺ μα. ζᾳῦτα.- μαμάφίη: μαφιρἰερρᾷ Ἢ τ ἴπτοῦ ἤν ποθ σοι ΤΩΣ 

ἢ ον ! "Ὁ τὸ τ 005 Εἰζ σοπί{ταταναμα ἀϊες ἤας σοἢ- ἴοι, ἴῃ διαίτατος 'α “ξᾳᾷοσειν. χαὴ ὁ νδρ Δημιοοϑένης ἀἰφιχομε-- “95 : ᾧ. ΩΣ 
: ῥά: ἐτοι μ“ ) 'Φ , ΣΤ βοϊορογίεγος τ ει πεπος 4] ἀρροτ Ἐ80 ΡΝ ̓ 

καρ βόασι ὁ τι αΡα ΤΕΣ ΚΘ βγῶ ποτὴ. ἀξ ηγοπαθεπεν ΘΕ ΠπίΑ ΔΑΝ δ ον: ρον τ 
τῶν κατίωα κα σμένοις κατα λοίων ἐς ἕηὶς Αρλιηδηὶθϑ ἰῃ Τοοἰετατξ Ατβε- πμγεμμονἐ γ:...ὺ 

3 { 3 2 ." Ν » 2. 7 ΓΝ Ἦ αἰϑίεουαιων ξυμμαχίαν, ἡ αὐτὸς αὐαιφήσας μρήν μετ το λμρρν (οεἰογῦ ας πιδράνρι βϑηδαι 
σὰ "ΑΝ ἡ “Ὁ ΧΑ αυα ἡΠππὸ νης ποσδο- ἀεεοεναηιγ μα θες 
ᾧ ζυμμαλεκον ὁ ἐκείνῃ π᾿ ὁπι Σόλμ- πο υυδολὴν ἡνακὼν δά δαϊγα- πο μρύως 
αν ἄγ ϑαιοῖς φραπτυσος «ὐξτον, ΧΩ] τΗϊαμη ὅς Αργχοβ, ἀδιποτίς οορ δ, ἠν ὕμιμον ὩΣ, 

“δοςποινσούνδμος ταλλὰ,, ἡτοικαζετο ὡς: 11} ἢπιαίαπάο, (είς Ριαραγαθαῖ, νι ἌψΡῃ ἀμβιῥαα ἐς, 
᾽͵ ι « Ε] 3 ἐπί. ᾿ 

ἔχι ᾷς σίφας : δτὸμ δέῃ ̓ ἐπὸμτησομϑμος. ΔῊ ὡρὰ ΟΡαΣ5 εἴτι μφσρυο οὐεῦ δάξγι ἀυᾶταπι ρτοσς 
9 Ως ερ  τὸπὴν ἀρ τὶν α φόνον Φ δέ ρος. ἱρῇαβ. 4 Βιαῇάλ ρεῖ μος ἀξ α-- ἀϊεῖο ἄιτυτα οἤδτ,, 
Βρφσιδδωυς τ τὸν αὐτὸν Θογον Ὁ Ὡς: ω Α ᾿ 

: , ἀν» χάρι," χψ κέν βλτὶς τογωριιο» οὶ 1116 δζ (δ ρτίη- ἢ ἀξ ἀκ τὰν τὸ 
πορθυόρνϑινος ἐπ αχοσίοις κα χελίοις ὀπλί- βεητίς αὐππατὶς δά οδοιη ας γε ἀξακοργλνν ον 

2 ᾽ ᾿᾽ λ 3 ᾿ ᾿ ἀρ ᾿ 2 Ἵ τῶς ἐς τὰ ἐλὶ, ϑράχης, τ ἐμέν εἰν ἡ- 9 ΤὨταοὶς Ρέγρβοη5, νΒὶ ρογαοηΐτ Ης- ξ ἀτῦνο ἰϑαω 
“ἥ Σὗ) - Ϊ ὰ ᾧ ΠΥΥΖ ἁζιΣ, εαἀκλείᾳ τῇ οὖν τα χίνι,χαὶ πασοσπέμυψαντος τἌρολπι αι εἰζ ἰη ΓΤ Δο ίης, ρας πν.Ὁ Ἂ 

»: ᾿ ἌΡ, ταῦ ἢ Ι π᾿ Λάγίελὸν ἐς φάρσα λον οἷα τουὶ Ὧα-. τλϊετγία Ῥμαγίαϊυ τι ἀϑεεξεθαμονα αι. ἀἀμξεοῖ 
ἀξ ἜΑ βδρο ΕἸ ιοΣχά {πο5 πιμλτίιπλ.» ΕΗ αρίταῃ νε (ες ατ- [15 Ἂ ᾿ ἮΝ ὌΜΝ 

τηδείους,οεἰξιοιοῦτος 2.9 γβκατν τας οΧογοίταπι ἀοάμιςογοητ, ΟἿ ιὰπι ΕΑΝ Ἢ 
φρατίαν « ἡλῇον ἐς μελιτίαν πῆς ὠχαῖας ἀατπὶ δά οἰππη ἐπ. Με Αςπαία ματος ἄ ταῖος, 

ἡ αν δ - ᾿ ἢ , ὲ . τὰ (δ ἱπιρεγωπα, Πα γαιοὲς τε ἢ Δῶροο, χα Ἰπαυλοχίδοις, γὴ ἤξητς, Ῥαπᾶτας, Ἰδοχας Ηΐρρο- ἡ κὰν Ν ἀρριδειι 
χαὺ ἢν’ -" λϑοςν κα σῷ φακὸς ἀσοϑξενος Ἰος μι! 415, ΤΟτγγ]αιι5, ὃς ϑιγορᾶςι τς ριαριῦ το 

ς Οαϊεϊάεμῆμππι Ποίρεος , ταῖς ἱτ6 ἋἋ 51 ͵ ὡἔδᾷ τ ν ͵ “1 ᾿ ᾿ ᾿ 2 

ὧν χαλκιίδέων, “τοτε δὺ ἐπορόυετο. "γον ὃ ρῃτοπαϊτ,ἀεἀιςοπτίθιις εαπτοαπι 
καὶ λοι ὃε οσαιλ οὖν αὐτὸν, χαὶ ἐκ λαξισ-.͵. αἱϊὶς ΤΟΙ 5, ταῖχ νογὸ Ἔχ  δυῖί- 
σης. ΝΝικονίδοις Περδικκᾳ" ὄχατήδῳος ὧν. ᾶ ΝΙςομῖάα Ρογάϊοςα: “πος ο[ἴλτῖο, ε Ζεί, Αμαΐοον.ς ᾿ 

« Ἢ πεῖρα} ἥχρω κα φρᾷξις. β' Καὶ 1 “δ, γ Οὐ μϑρᾶν κτ' χώραν] ἤτοι, κατα [ σίδας 7! ἐς τρισκαίδεκα τέλος “ ἕκτη, 
ὅσης ἕκατοις 1 χαὶ δοὺς ἐκάςοις οὐκ ὑπὸ Ἷ τίω οἰκείαν τάξιν. δ᾽ Τοῖς ὃ, οὐκ οὔ- δῤχὴ τῆς ἐξδίμνς. 1 Τιαρὰ τι ὅξγτη 

πολλοῦ ὁρούήματις καΐᾳ φυγὴς τοῖς δ᾽, α-- σις Ἰἤγνωυ Οἷς βοιωτπῖς. ε Καΐᾳεήσην ] δείως 1 Οι φίλοις κ »“Διαγάν ἑαυτὸ}, 
“ζοαίων λρονίίς,, δι τὸ πλησίον 17) πὶ ᾿ αὐπά]οὶ ἀϑίωαῖοι 3ὲ δυμοκρατίαν. ὃ Ἐς δαθιξάζειν. λ΄ Ὑότω δὴ ἐπερόσετο, 
φρατέύμαπα “ αἰ ϑίεναίων » ἢ δωύαόϑει ᾿ πὸ ὅ:τήδχον Ἰαυΐζοις δηλονότι. ἡ Ἡμιάρφι 1 Βρασιδας, μι γον ἃ λοι [ὠδις, 
αὐΐο)ς βοηϑεῖν α΄ τι πώϑωσιν ὑχὺ Ὁ βοιω- δι αὐζῆς ὔρντο Ισιιυεπεφώνγητι. 9 Βρα- ᾿ γρων, ν Ἐπιπήδεος ὧν] φίλο" Ὁ ἶ 

᾿ Χ 

ὐκ σαν μὰ 



ῬΒΕΚ ἶ ΟΥ͂ΑΝ ΈΥ!; 2ος 

᾿« ΤΙκΙΙΙ 6 είαι «Πτοῃΐτη ΤῊ εἰ], (ὀπηροῖ ἃ! ααἱ Α αὐω ἡ. ϑεοσα λίαν ἄλλως τε Οὐ θὕπορον ᾿ουπὶ αἰἰοχαΐ ροττ τι ρα. ἥ διυιοδτο: ἀϊδίοις ἀπο οτα τγαῆτα , ταῶχ ἤπο ἄϊιος 

εἴας ἤπε ἀπος » τ (σα Πῇγο που Ροτοζαῖ, ντίηαε οὔ ἂύ- 

 Ρτα(εετίπι οὔ ἀγ- ῃὶς, αΐα ργοχίμηα φιπὰ; Πρεδα 
πὶ. Ατῆ]ὰς δάθο Ἧ: ᾿ Α 
οὐναί δα" ράτίτον ΓΟἀ Δ Ποτ», συιη οπχηίδιι Οὐα εἰς 

Θέκεῖξ τεβ Γηίρος Ῥασίεγ, αἰ ἢ τγαῃ τά ἐχογδίϊοῦ, τι! ἢ} 
δ εἴα, ρὲ Γορβὶο νογὸ ΑἸΠοπἰεΠριιβ χιογῶ πιο 
πδῇρπίπιογ πο ᾿ 

ἱπιρότγατα ψεπια ΓΟ ρεγροτυὸ πητ ΡΓΟΡΟΏ 1) ὙΠῸ 

τραπῆε. ΙΣ (Ἰοτᾶ ναϊσας. ἴταχας πιῇ Τ ςΠ] 
τυόᾳ; ρῥίεδ 5 ΤΠῈΡ ; ς Ν ἐβκλνις 
δἰοιυπνΑιβεηϊδ, ἀΟΠλίπατα ροτίιις ἡυὰτη οαιητατο ]ς 
ξξυπιοτε ργοίο- σῃ!πη(αποά ἱρίοχῇ εἰξ ργορτιάγντο- 
υδτα οἴ. [λας κρη ταῦ, Παπαιᾶ Βτγαῆάλε ρειτγαι- 
χε ἤος ρατγθ πη, εὐζᾷ : 
᾿ τοϑραγαα Ἀπῆξε, {πες Νληαδταης εἰ ᾿γε ρεύσεητὶ 
᾿γαμεοηα ἀοτηῖ- οὐτγαγία: ἔλόλίομῖς ἹοῆαΙ! δα Ηιι- 
β πο νην κα. πῖοη Ἑπίρομπη ΟσοαΓγ απ ροΓροῖς 
Βογποτῖ, πεαμα- ῬΓΟΒΙθεητος, αι ά ἀϊςογξε ἰμ το 5 
; ̓ ς ἰνῃωρ μα 605 οἵϊε φυΐα ἤπς ραὈ] τα δατῃοσίτα 

8 ] ᾿ ᾽ ΡῈ : Μ 
οὐρά ἢ δάϊλοι, τὲ δεγδηῆγοτ. Ατιὶ αὶ ἀποες δυΐας 
σορ Γαἤα. πος Οὔτ; ΠΟΡΑΓΟ (ς ἸΠῈἰτ15 {|| τγαιῆτα- 
πρεοῆλϑον. το 5: (4 αι (οἰ ογίζοῦ νομ Ποητ, εἰς 
ὁ Τιράυδυτος: (τας Ποίρίτος, οἷϊο οχοϊρίοη Δός. 
{πὰ αυππὶ τερεπ 
τῷ αἀυρη!ῆξς, [ς Πρίς σαοαας Βγαί 415, ρεῦ ΤΠεῆα- 
ἷ τ ἀὐιρο Ἰοτῦ τεγγᾷ {ε ἴγο» φιογᾷ ἀπηΐςιις εἰς 
πο 59] ςὰπὶ ἐ0 τος ἃς ΑἸ εη θη ἤθ8 (αἰ5 ΒοΙξίδιις, εἴει ἀεξάωυςετγο. - : δῶν 
γ,αἴα απρθη εο4- ΠΟῺ Εἰ5 αὐπγα ἰῃξεσίς ἀϊςοῦαῖ» πες 
“βκὴβέῖεες βορκία γ ας (οἰτε ίητον ΤΉ οΠΔΙα δι1 ἀοοάα ς 

γί ρίαγαίφον ἤεενε, ἜΣ ρος τᾶν μὰ " 
ΦῈ εὐσν [εα ἑηεενς ΠΛΟΏΪ εἴτε [1 Π1] οἰτίλΒ» αΐῃ αἰτοῦ 
)ηοησείονο θεν ΑἸτοτίας (οἷο ντοζοταγ. Ἂς πᾶς ααϊ- 
δόξειν τη κέμενεῖ. ἃς Ἡ}}ς Ἰπυϊεῖς ργορύςδι πος νο]]ο, 
᾿ς πηποῖς . : 
: πος Ροίΐο; ογαῦο ταπγ ἢς ργοπίθο- 

τοῖα. ΗΠ ς Π1 χα ἀἰτίς αοϊ γᾶς, Βχαῆ- 
ἀαβαστβογτατα ἀπόϊογᾶν» δητεψαᾶ 
Ῥίαγοβ αά 1πδΊθεη Δα 1τεῦ οσοίγοητ, 

τς πσίαμᾷ { Π|ξει5 συγ πη ΡΟΓΓΟΧΙτ: 
Ἢ ἃς οοάεηη 410 οχ Μεϊτία ργοξοέϊας 

οἴ ἀϊο, ῬΒατγία!α ρογαε πἰτ,δί αὐ Η- 
ποῦ Αριάαπῶ οαἰγα ρος Ατχας 
4Ππῆης τη ΡΗποί πη; δ ̓μἀε ἰῃ Ρεγα- 

Ε τίθει ἀϊρτεῖις, Ρογα δ; 4 ἀἰτίοηὶς 
: ὙΠοα!οτά ἰππε, δά οι νίω; 4ε- 

᾿ ἀωχόγιητ, ορρι Δ εχ πηρογίο Ροῖ- 
“5. ἄϊεςα .(ὰν ΟΙγπρο Πιᾶ Μαςεάο- 
τ ᾿αὐἰκ πιοητο, 1 Ποία! νογίας. ὰπς 
ἘΚ τς Ἰηπηοαῇ Βτγαῆάας Ὑ ΠΟΙΆ] τγαη 

σὐγτεης ργαποηίς Ρυυυᾷ (ς 4815 
᾿-Ἀ τἀ τη! άα ργαραγαγος, ὃς δά Ῥεού- 

ἊΝ . ἀϊζοᾷ τοροπέπγαμς ΟΠ αἰ οἰ ἀϊςά (ς 
 Ὑὰ σοητα τ. δίφαϊάξ ἢἱ φαὶ τὰ Τγαςία 

᾿ 4θ Ατβέπίοπῆρας ἀοξξοογᾶς, αἴας 
᾿ Ῥεγάϊεοςας, νι] γος Αὐπεηϊοη απ 

τΣ.: {συπάα: εϊε σαρεῖς; σοΥα πῇ τποῖα 

Μἱαπα. Πα σας ἰά ΤΗςΠΆ1:ς ἀπ8ο- Ὁ 

οορίας εχ Ρεϊοροππείο εἀπχογάτε, 

ζῶ " δινέναι αἴ αἰγωγ»(, χαὶ ΜᾺ ὅπλων γε 

δι." καὶ ἴοις πᾶσι "" ὁμοίως ἕλλυσιν ὑποτῆ ον 

καϑεφήχει πίω ἣν πέλας μὴ πείσομζας 

δεϊιένα. τοῖς τε ἐἰϑζωνα)οις ἀείποτε Ὁ πλῆ- 

ὃυς μ ϑεοσα λῶν δύγοιευ ὑπῆρχεν. γ ὦφτε εἰ 

μ" δρυναφεία μᾶλλον ἢ ἰσονομμιία. ἐγφαΐτο 

Θ᾽ ἐΐγώξλον οἱ εοσαλοὶ, Οὔκ αὐ ποτε τθ9-"" 

ἥλϑεν. ἐστεὶ χοὴ τότε ᾿ πορδυουϑύῳ αὐτῷ ἀ:--. 

πόυτήσθμτες ἄλλοι τὴν τἀγαντία, ' τούτοις 
βουλορϑμων ἔχ τω οὐγιπεὶ ποταμῷ, ἐκώτο 

λυον,ὼ ἀδικεῖν ἔφα ᾧ αἦϑυ πῷ πόρτων χϑι- 
γού πορδυόμϑρον. οἱ ἢ) ἄγοντες, ὅτε αἰχόντῶν 

ἐφαξ δζαξῳν , ὐἰφνίδ ον πε “οὐρα λμόυϑμον 

"ξένοι ὄγτες κομίζαν. ἔλεγε 5. κἡ αὐτὸς ὁ Βρφε 

σίδα.ς τῇ ϑεοσοιλων γῇ χαὶ ἀδῷῇς φίλος ὧν 
ἰέναι, αἰϑίεναοις πολεμίοις οὖσι, χα οὔκ 

ἐκείνοις ὅπλα Ἐχεφέρην. ϑεοσα λοῖς τε Οὔκ: 

εἰδέναι ἡ λοκεδιαμμοίοις ἤϑραων ἐσθμ, ὥςτε 

τῇ δλλήλων γῇ μυὶ γφῆστς. γιοῦ τε αἰχόντων 
ἐχεύων οἰ αἱ πασοϑελϑεῖν" εἐδὲ γὸ αὐ δεωύία 

ἀϑαν μλμρυτοξοϑνν οὐ ον δι οἰ ρδὴ. 
ἀκουσὸμτες ᾳαὗτα,ἀπῆλϑον" ὁ δ, ,κελϑυὸν- 

σων “ἥν ἀγωγῶν, ρίν ὦ, πλέον ξυφῆναι Ως 
κωλύσογ, ἐχωρά σσείὲν Ἐχισχὼν δρόμω. καὶ 

ζαυτη υϑὲ τῇ ἡμέραι, ἡ ἐκ, τῆς μελιπίας" ἀ- 

φωρμυησεν, ἐς φ αἰρσοιλόν τε ἐτέλεσε, ἐφξρα 

'ποπεδόύσοιτο 6 πὶ ᾧ ἀπιδϑιυῷ ποαμῷ. ἐκεῖ- 

9εν ὅ.,ἐς' φαχιον ᾧ δξ αὐ ἐς πὁρωξίαν. ο-- 

πὸ ὃ Ἴὅτου ἡδὺ ὦ Τ ϑξοσα λαΐὺν ὠγωνρὶ πα- 

λιν ἀπῆλθον" οἱ δ αὐρωζξοὶ, αὐτῶν ὑσκϑοι 

ὄντες ϑδεοσαλών, καιτέφησθμ αὐτὸν ἐς δῖον. 

πἧς Περδίκκου ἀρῆς, ὃ αἑσὸ τω ὀλύμπω 

μακχεδὸγίας σὸς ϑξοσα λουιὲ πόλισμα, κεῖ- 

ται. τούτῳ τῳ οπω Βρασίδεους ϑδεοσαλίαν 

φϑείσας διέδραμε, πορίν ἀνα, κωλύάν πα-- 

εφισκϑυασει αϑει" χαὶ ἀφίκετο ὡς ΙΠερδὲκ-- 
ΕΣ » λ “ 

χα γκϑὴ ἐς τοῦ γα λχιδικήν. κ γὼ τῆς πε-" 

λοποννήσου͵ ὡς το Ὑ αἰϑίευαίων ϑυτυχά, δε 

σαντές οἵ τε (πὶ ϑραχης ἀφεζῶτες ἀϑη- 

γαίων,ὼ Περδίκκας, “ἀξήγανον (τὴ ςρατόν' 

ἁ Διϊέναι  διοδεῦσαι, β Καὶ ποῖς πᾶ- 

σί γε ἑμοίως ἕλλγσιν ἢ ἕγλίωυας λέγᾷ τοι 
“ἰδ πὲ φαίρσαχὰ, οἷ «χαιὶ λέχοντο. 

Ὑ Ὧγπ εἰ μὴ δωναςείᾳ μιδλλον 1 ὅτι 
μᾶλλον διωαςείᾳ ἤφῇρ ἰσονομίᾳ ἐ[χω-- 
ἂν 

γφρον, 

ὡ 

᾿ εἦως" ἐχρῶντο οἱ ϑεοσειλοί, δὶ Τορόθο- 

αϑύῳ ἀντ Ἵ τῳ Βρασίδα. ε Τούπις] 
ἤχριω,, πεῖς ἐάσεισι τὸν Βεοίσίοναν δυγέν. 
γώ. ζ Οὐδὲ ἄγοντες} οἱ αἰἴοὶτὸν Πά- 

ἡ Ἐένοι ὄντες φίλοι. ο 

4 Οὐκ ἂϑ πυρϑελϑεῖν 1 ἡλοίω, ἔφασκεν 
᾿ὀὐκ αὐ πεϑελϑεῖν. 2 Ξυεῆναι γὸ κωλῴε 

δον 1 σιωαϑροιοϑῆγαι τοι χοολυδογτας. 

κ Ἐξήγανον τὸν ὁρατὸν 1 οἱ ὀκ᾿ τῆς πελο: 
πογνήσου δηλονότῖ,. : 

ςφος 
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᾿ ΄“ 

2 «ροῦ- 
πον αὐτοῖς, 
ΓΣ 

ὄσει 

2 ἐξ αὐ- 

206 

ὦ "δὲ χαλχιδεῖς ογομίζοντες Ἐχὶ σφαξ 

ποξῦῦτον ὁρμιήσην τοὺς αἰϑίωυαιοις 9 χαὴ ἅμα 

αἱ πλυσιόχωρϑι πολάς αὐτὴμ, αἱ οὐκ ἀφ-- 

ἐςφὴ κῆαι  ξιωυέπτῆχϑν κρύφα: Περδίκχας δὲ, 

“πολέμιος μϑμρ Οὔκ ὧν ἐκ, τῷ φανερ9(, 

φοξούνϑυος δὲ χαὶ αὐτὸς τα παλαιὰ «ἰό- 

φορᾳ μ᾽ ἀϑίωναίων, κῷὰ μάλιςα βουλο-- 

βᾶνος Αβῤῥιξαῖον “- λυίϊκηςῶν βασιλέα πα- 

δα φήσοι οϑοι). Ἁ ξωυέξη δὲ ἀὐΐζις, ὥςτε βᾶον 

ἐκ τῆς πελοπονγήσου ςρατὸν ἐξαγαγεῖν, κα 

ἽΝ λακεδαιμμονίων εἰν τῶ χἴρόντι καικο- Β 

ποφαγία. Μ ὃ αἰϑίωαιων ἐΐκειυϑμων τῇ 
πελοποννήσῳ,χαὶ οὐχ ἥχιςα, "τῇ ἐχείνων γῇ, 

ἤλπὶ ον διποςρέψψαι εἰδους μάλιςα,, εἰ αὐ- 

τιαβαλυποῖε ἐν, πέμψαντες δὶ τοῖς ξυμ- 

μέχοις αὐ ὴῥ') ςρατίαν' ἄλλως τε καὶ ̓ἑπεί-- 
μίϑν ὄντων πρέφάν τε, χα δὲ τῇ Ὅστοςασῳ 

σῷαξ  ἐχικα λουνϑύων. ἦ χαὶ ἅμα, “ἣν εἷ- 
λωτωνβάλουϑμοις ζω Ἐχὶ πσοοφασῳ ἐκ- 

πέμψαι "(μή τί “δὸς ταὶ πϑρόγτα τὴς πὐύ- 
᾿Ὶ 

λους ̓χονϑβης νεωτερίσωσιν. ἐπεὶ χαὶ πόδὲ ἔ- Ὁ 

“σξαξαν, φοξούμϑρμοι αὐτῶν πίω νεότητα 
“; 3 δ 

χαὶ Θ' πλη)ος(αβεὶ γὸ τα πολλὰ λακχεδὸι- 
,ὔ ι τ, “» ! 

μονίοις πρὸς τοις εἴλωΐζᾷς “ἢ φυλᾳκὴς πέρα 

μάλιςα, καϑεφήκε!) ᾿ασοοζπον, «νόσοι 
2 ΄- ᾽ ...} ! .- ΄ 
αἰξιῶσιν εἰν τοῖς πολεμίοις γελυῆοϑαι σφί- 

σιν ἄρασοι, κρίνεοϑει,, ὡς ἐλϑυ)ερωσοντες" 
“ν οὖ ᾿ κὰκ ! ͵ 

πεῖραν ποιούνϑμοι, χὶ ὑορύνϑμοι πούτοὺς 

σφίσιν “ἰπσὸ φρονήματος, οἵ πῆρ αὶ ἠξίωσαν 

“εϑέτος ἕκασος ἐλϑυϑεροϑοϑει, μάλιςα αὐ 

ᾧ ἐχιλεέοῖ,. "ὁ ασδοχρίναντες ἐς διοαλίφο, τ) ἄχτι ἹΠοτιιπὶ πιοῃίοην » χατὶ νῖ 
οἱ μϑὲ ἐξεφαγωσθρτότε ὶ τὰ ἱεροὶ αἰδεὴῦλ-. 

ον, ὡς ἠλδυϑερωνϑβοι ΄ οἱ ὃ εἰ πολλῷ ὑζε-- 

δον ἡφανισὸμ πε οὐὖφες,ὺ σ εἶεὶς ἠοϑεζο ὅτῳ 

ὥπῳ ἕκαφος διεφϑαρκ. χρὴ τότε πσοο)ύ -: 

μος πῳ Βρᾳσίδια, " αὐδἕμ᾽ ξιωέπεμο αν 

ἑᾳδακοσίοις ὁσιλχίτας, τοις σγ᾿ ἄλλοις ον; 

“τῆς πελοπογγήσου μιεϑοῷ πείσεις ἐϊξηγαῳ ἣ: 

αὐαέν τε Βρασίδον, βέλέμϑρυον μοίλιςα,λο. 
χκεδαιμόγιοι ὠπέςφλαν. ὡρθϑυμήϑησὸμ δὲ: 

πείο εἀπιχίς. Εαπη δυό ὃ Τλοοἀατηχοιὶ πα γι τ αχὶ πιὸ σαρ! 4 οαπη4],8ς ΟΠαΐ- 

ΤῊΝ ΟΥ̓ ΕΠ 5.0: 
ΟΠαϊοϊἀοηίος φυϊάςπι, φιὸά ἰπ (ἃ 
ΡῬτϊπγὰπι νοητιγος {πρὶ σασαηταῦ.. 
Ατποηϊοηίος . ααόάασας βηϊτίηγα 
ἐογιιπι οἰαίτατορ, ἀααΣ ποι ἀσξεςο- 
ταῦῦ; ᾿οἴλην ίς σοπηηχαμὶ σο ἢΠΙΪΟ 4 νπὰ εἰἰαᾶν «{- 
ρταραγαθαηῖ: Ρογάϊσοας νογὸ» ποι "θέρηρηίει οἰαπνίπιςυς 
ς : - ι ἰταθδηξ, ἰπι- 
11 φυϊάοτη εχ ργοξοῆο ΒοΙ 5 » (πὰ μα Ια Φρκρέταον ος 
τα πο ἃ. ἱρίς τοξογηγάδῃς ὈΥΝζι- Ποϊταρ δῆτ, θαβεί 
μᾶς σαπὶ Ατποπίοπ δι ἀϊςοτἀϊαδ: “Ο μμαργλαδα..ς Ἦ 
ρισορυέσης Αὐγμίθαιπι [ὑγῃσε- τὸ εκογοήρν δας. 
{ἀγασπα τοροπι ἀεἰςέξιιπι νο οθας. 55» βοη, αυϊάοπε, 

υὸᾷ ἀροττὸ εἴτε ἐς Ἢ 4 τ Αὐοςοβῆς αὐτοπι» δά ἔα οἰ ας οἄτι- πορις, (μὰ φυδδος 
ςοηάμπι οΧχ Ρεϊοροηπείο Ἔχογοῖ- ρεἠείπας ςὰπν Α- 
ταπι» ργαδης Ἰηξο]οἶτας 1ἀοοάα:- ᾿βεπίοπῇρας ἀἰίς. ςοτάϊας τείογηιἑν 
ῬιΟΠΪΟΓΉΠῚ : 4 αἱ αυ!άοπι ρεγα- ἀαγοῖ, ας ρου. 
θαης ἔα Ατποηϊοπίος» σαπὶ οατέγα πιὰπν αυὸά Ατ- 

᾿ 
ἢ 

᾿ 

Ρεϊοροπῃείο 5» τὰπι νεγὸ ροιυῆϊι- τβιδάιπι Γγπςοςς 
Παταπι τεβταν ωδ 

τε5.» δος πιαχἰπιὲ πηοάο διιογία- ὁ ΟΡΡοττιπὲ ας, 
κ ἘΣ ΤῊΣ ἐαρν, τεπὶ {ΠΠπ15 οςοίάϊς 

το5» “Παιά ἱπαΐςοπὶ οἷ ἀο]ογοῖν ; 
το. χάιϊιογίι5. οογιπὶ (Ὁ οο5 ἐς Εὐιοεφυκευαι ταις 

ΕΣΤΩΝ . τ Ρέγασηις [ἀοεάδ- ἡ Χογοίτα : ργαίοστιηγ ἀπ Ῥαγδτὶ Πεσὶὶρ εαϊαμλίμοΣ 
: 4υἱ ἐρογαθᾶτ, 7.2 

τοητ» αυΐσας ἱρίος. δά μοϊεπ ἄληη Ἷ ἴσιο 
. ᾿ 605 αἰποοζγεπ αὉ Αἰβεηϊεμῆδιβ ἀεξοξοπεπὶ κε βμα, γε τς 

χυδά ἐρεῖ ςαυίπι ἤδη νο]εσδης ἐν ἐρεβεγειτ, 
Ἀν : ὲ Ὁ ἀἱ ἢος ρτατοχέα, 

(ἐγαῖτία ἐπυίττογο » πο] 4 πομΪ οὰ 
το Ἰγοιλ- τίδυς επχίττοσς νος 

τατ, Οὐοά παμπὶ ἐεοϊεης [46ς- ᾿ἐράπο τ 
ἀκτηοη!!» ΠΠογαπι ὃς ᾿αποητατοηγ Ι 

ΘΙ, Εἷδ ἱΠΙῸΓ ὈΥαΟΙριια5. σα ΓΔ5 
δεῖς (ἐπιροῦ “ (ογυϊτίογαπη ςαϊζο- 6 Ηείοταπι, γίάος 

ἰητοῦ Βοῖϊος Πγοπυ πηι Πδὶ νὶ- 
ἀεγοηταγ ἐχετς » (ς σογογοηταζ, 

τη ἱρίοσγιιπι Γορίοῃὶ ᾿πυΠλ λ6.- Ἰαρατο γοῖοε.. Ὁ 

δὰ εἀμςοπάαπι, 

εἴσμς 41 ἅπης ἐχεγοίτα πα. αἷο- 
ς ϑίημα νἱοϊ ἤπιος 

ἀσρογίογοητ, Εο αἰ άσηι πιαρὶς περοεῖ νἱοἰηπιῖ!-ς 

αἰΐφυος ἐς Ἠεῖο- 
τεητροίζατε ῬΥ]Ο κάρτα 

ὃς τασθαπι τοίογηγίἀλητοβ» ( ἔογς 

ἀϊα ) ρισοερείπης ντ ΄αΐϊσιηηας “πη οῖν 

τη 4ααηι ᾿ἰετδη άϊ : Δά ἜΧΡΙοσδη- 

χιυϊίαις Ρυίπγις ἀΐρηπην (ς Πθοῦ- 
ταῖε ἀπςοίοῖ, τὰ πιαχίπηὸ ργα ο- 
ἰατίοιις διαί ηι! ̓Πάίαταγαπι. πο- 

κόκδδηκυ Ἶ δυίοτες ἱμάίςατί,, 
τί οἰγουρητ.», τα ]υδηι Ἰθογτα- Ζ 
τε ἀοματὶ » πὸη ἰτὰ τησϊτο ρὸϊ ᾿ 
βάς Ἰαςε {ἀριγαξε! ἔπη, ποήιιοςς Εορ εκ μουνίπά 
απὸ Ραδῖο φυίαας ρεγίογις ααΐ: οσυὶς Πιδεγαχος, 
αιδηῖ πουίΐτ. Ἐξ τας Πδοητογ {8- μη Κορ ἀπιουετ, 
Ῥείπροητος αὐ πηαῖοβ ΟΧ ἱρῇβ Οὔ ΠῚ ᾿ 
Βεαῆάδ ἀϊπιίογιητ. ἤατ σατογοϑ. 
ἢϊς πγούοοάς αἀἀιξζος εχ Ρεϊοροῦ- 

α Πολέμιος μδὺ οὐκ ὧν] Οἷς ἀϑίωαίοις 
δηλογότι, β᾽ Ξωνέξη δὲ αὐζὶς Ἰἤγρωυ 
σῷ Ῥερδίκκᾳ,, καὶ Ὧις ὅηὴ ϑράκης φε- 
φῶαι “Ἴ) αϑίωαίων. γ΄ Τῇ ἐκείνων 
73] ἥχρωω τῇ λαχφνικῇ. δ᾽ Ἐπίμων 

ὄγτων] “Ἢ χαλκιδέων καὶ τῇ Περδίκκου. 
ε Ἐπικαλουμδίων } αὐτὶ τὰ τοφρκάλου- 

δύων, ζ Καὶ ἅμα “εἱλώτων 1 σ"- 
᾿μείωσαι τὸ λαχφν κὸν ἔργον εἰς Ὅμ! ἕλω- 
τας νόρδμον, καὶ ὅπως αὐτοιὶ λαϑραίως 

δηέφϑερανγ.. ἡ Βουλφιϑβοις ἰω} ἤχοιω ὦ 
᾿Οῆς λακεδαμμκονίοις. 8 Καὶ «ϑκρίς 
γαντες ] αὐτὶ ἢ οϑϑκριϑέντωγ, δ᾿ Οὐ 
δὲ) ήγρω οἱ λακοδαμμόνιοι. ᾿ 



ὴ 

6] δὲ ἀυπὶ ϑραγ- 

Ε΄ 

Δ »γίάε “πο 

ΓΙΒΕΒΚ ΟΥΝΑΚΤΥ δ. 
Ῥταορτασογαης νίγαπι, Α χαὶ οἱ γαλχιδιῆς αἶδρα, ἐν τε τῇ ἀσαΐρτη δὸ-- ᾿ς Βεπευοίοηεῖαν οἰἀοιίος 3 

ϑείβυτον Βτοίο. 8. ἢ φραζιὰ ΡΓῸ ἱπηρίργο δά ο- 
ὃ “- 

Με ϑιυάϊα [μα οὅ- τηΐα δα τα την δι» Ροίξαμαπι Ἔχ 

Ἐυϊογαπε ίπ γίγαπι ρα πὶ ρα ασςἀα: οηΐος εβο- ᾿ οφελα ἰρρμανας 
ἔα εἴτε, νἱεάρεις ὅ{Π}. Ἐτομ ΠῚ {Ἰλτῖπὶ ἃ ΡηηοΙρίο 
δροηάίς τοις ο: " ἱπππΠ} ἴς ὅς τοπηροΐλητ οΥρὰ εἰ- 
τορι βάβοτο. τατος ἄμπι ργαδοῖ» ΡΙυτίπηα ἰοςα 
Ἐυγ ὅζ εχ 400 εἴ : 
ρος εἤος, 1. Δ οὶ Δεξεσεγιητ, ΠΟ ΏΠΌΪ]Δ ῥοῦ 
ΠΡΟΜ ἐδ Ργοάϊτίομς ὰπ| σαρῖᾶ. Εχ 400 1.4- 
ταν τα τὸ ρρἀα πιο ἑ5 οπομῖτ νὲ οοοχοης 
ὁ Αἴχυίτατε ἃ αοά νοΪοδᾶτ, γε ἀἰτίοπεπι Ιοςοτγ 
προάοτατίοης ἐτρὰ ἡ γορορτ ΟΠ 6ΠῚ » δ. ἰῃ ΡεΪορόμοίο 
εἰυΐτατες νἤι5 εἰ- ΒΆΜΗΙ ἘνυοΣ Υ᾿ 
ἠξε ἴδει ἰοϊεὰ ,« ῬΕΙ͂ ἈΧΑμλοηταπ. (Δα! ει Π εἰζ- 
τόκα μον ἱπυ- τα θ6]Π πο γεβ διουίας ἰπίςαι- 
ῬΌΠτ, ραγεῖπιὶ ρτο- : ἰ : 
ιἰεοκεοθιελάεο ὑπ εἰ Βεαπάς νἶστα τα; (ο]εττία 
νε Τιαρεάαπιοπῆ 605 4ὶ νοὶ ΧΡΟΓ ΠΊοΠτΟ σορπογᾶϊ», 
ουήρι εἰρρευ κα γε] εχ αὐάϊτα πάσα ρᾶς Ατμεμι Πα 
ΤΙΟΠΘ πηι Δα πη:τ6- Β . Ἀν ς ᾿ 

τε νείϊςπς (φυοὰ (Οοἰοκ, ργοραὲ “ςαρίάος [ἀζεάα- 
δὲ ξεσογαηι) ἴοοα πηοπίογαπη εβοοῖς. ἥδηι αυῦ ρτί- 
ἔμ τεςυροτᾶτς, ἂ- (γγγς Π|ῃς ργοά οτ, ν ας οἶος 
1ἰς πὰ υἱοὶ ἤππὶ ς Σ᾿ ἃ Ἀν 
τεάάοηάο, δέν Ῥε ΟἶΓοα Οπχηία ἐρτορίι5, ΒΓΠηᾶ ἔρεπι 
Ἰοροππεῇις Βεἰ- γο]χαΐς σατεγος εἰαίπηο 4] εἴς. Ουΐ 
1ο ̓ Ιδεσγαγεῖασνοῖς - - ἢ Ϊ δ ενες, ἰδίτυγ δά τὸς Τ τγαςία νοπηῆς Ατῆς 
ς ΨῪεὶ, ϑευάιοίος. Ὠἰοίε5 ἐα πὶ δοσεροζαπητ, Βοίζεην 

ἀειηπητίδιιοεγε Ροχγάϊοςδ: ΧΗ ηγαη- 

το5 δας ποίει αἀπεητα {Π|π|5 οἴονδς Ο δίκχαν πολέμιον “πποιοιεῦται 
3 

τιχαϊοτοίη ἄς (οοἰἰς εἶπ Ιοςὶ οὐπο- 
ἀϊᾷ ἐσεζαπς. Ρογάϊοςας δατξ,αἤιιπ- 
Ρῖο Βγαῇάδ,ατα; εχεγοίτα ἱρῆϑ (ες, 
ἴῃ Αὐτπ θα Βγοπιοτῖ βίων Γγη- 
ςεἴϊατατη Μαςοάοηᾶ τορῷδι ἤη!- 
τἰηγᾶ;, εαπμἀέπηαις Ὠοίξοτην τε ά τ, 

“ΔΜ ΌΪοΠ5 ἐπὶ ἄοθο]]γς, 15 απ δά 
ἱπρύοατα γπ οὶ νεπηἴες σα Βτα- 
Πά44; ἀτηιιε Ἔχε οι» τπὶ Βτα 4λ5 
ἀϊςοῖο» ΡΠ! 4} δΈ]]απὶ ἰηέετγο- 
ταῦ γος (ς οδποηΐζς Αὐγδα, ο- 
χατίοης; ἢ ροῆϊοε, (οοἴστα 1 Δοςάα- 

597 

κοιεῦτα δραιφήδλον δὴ ἐφ πόρτα, ὯΦ 
ἐξῆλϑε, “ πλείφου ἄξιον λάχεδαι μογίοις 

᾿ρλρόμϑρον. τό,τε ο χὐραυτίκα ἑαυτὸν πει-- 

Β 

ταοηϊϊς θατγας. Ετοπίπν Αὐτῆς Ὁ 
Ραιι ΡῈ σλάἀιςεαζογεπι πιμτία- 
τογατοίς ραγατιπη εἴϊε το Βγαπάς 
ἴητεῦ ἀηλθος ἀϊσερτατοῦ σοῃλ- 
ζαἰττοε : ὃς. ΟΒα]οϊΔεπἤιπι (αὶ 
νηὰ Δάογαητ ἱεραὶ» φαὸ ἐπὶ οχ- 
Ῥεάιτίογεπι δά {πὰ σοηβοίεη 4 
περοτία μαδεζεπτ » σφοπηπιοηςοξ- 
εἰεθατς πὸ ργὸ Ῥεζάϊοςα ἀἰβ1ς!- 
1ὰ (λίγες : ἀασπι ργαίογτίηι ἃ- 
Ῥυά 1 αρεάαπιοπειαν 8] ἔπογαπς 
ἃ Ρεγάϊοςα πιῇη,ταῖε παϊἀάληι 
ἰαξιαῇοητ, πγαΐϊτα παης ἐχ Πδὲ - 
ΗΓ Ωγἷς οἰγοὰ ἰοςὶς δά ἰΟςἰοταϊοπι 

. ἢϊογαπι δἀάπέξαγαηι. 0 Πηαρὶς 
Βεαθάας ροίτυϊαδᾶς νὰ ἐχ ρυθ]ῖςα 

, ΠΝ ε τᾶτς τὸ Αὐγμίθαὶ τγαηῇροτγετς, 
᾿ 

δφκογων" δίχα ον " χαὴ μέτειον ἐς Τιὶ πόλές, 
αἰπέφησε ζρὶ πολλα,, ζῷ δὲ ασοεδὸσία εἷλε 
χωρίων" ὥςτε τοῖς λοικεδιαιμονίοις γίγνε-- 

οϑεω, ξυμ αινάν τε βελομνϑμοις(κὴρ ἐποίη" 
σὸμ) αὐτα-πύδὸσιν χαὶ Ὡὐποδὸγζυῦ χωρίων, 
χαὶ τὸ πολέμου ὐπὸ τὴς πελοπογγήσου λώ- 

φησιν. ἔςτε τὸν γγρόγῳ ὑφερον μ( τὰ ον σι-- 
κελίας πόλεμον, καὶ ὅτε Βρφισίδου δ ρετὴ ᾧ 
ξιωύεσις͵ “ἿΜ Ἢ ϑρ, πείρᾳ αἰοϑομϑρων, “ἽΨ δὲ, 
ἀκοὴ νομισὸμτων, μείλιςα ᾿ὁχιϑυμίαν ἐγε- 
“ποίᾳ οἷς εἰϑέωναων ξυμμάχοις ἐς τοις λα.-- 

χεδιοιμονίους. χοδϑότος ὃ ὀΐξελθων, χαὶ δὰ-. 

ξας ἐῆκ πόρτα ἀγαϑὸς, ἐλπίδω, ἐΐκα- 

τέλιπε βέζαμγον ὡς χαὶ οἱ λοι ζοιοῦτοί εἰσι. 
τότε σὴ δζχυ αἰφικονϑῴου τῷ ἐς ᾳ ἐχὶ 

εϑρακης,οἱ ἀϑέευαῆοι πυόνϑροι, τὸν τε ΠΕΡ 

νομμἰσδρτες 

αἤτίον ξἢ) τῆς αϑρόδου, χαὴ δ), ζωτη ξυμι- 
μάχων φυλφᾳκὴν πλέονα, χουτεςήσοδμτο. 

Περδίκχας δὲ Βροισιδὸρ χρὴ τίω ςρατιαὶ 
δὺς λαίξων μ᾽ τῆς ἑαυτοί δουνάμεως, 
φρατευᾷ ἔπι Αῤῥιξαῖον (ὃ Βρομερού, λυ. 
κηςῶν μακεδογων βασιλέα, ὅμορον ὄντα, 
“φᾷ Φορεὶς τε αὐτο οὐσης,, χρὴ βουλάνϑμος 

καίΐῳ ςρέψαοϑαι. ἐπεὶ 5 ἐῥετο ᾧ φρατῳΐ 

μι τῷ Βεασίδου Ἐχὶ τῇ ἐσξολῇ “Ὁ λυΐχου, 
Βρασίδας λόγϑις ἔφη βεέλεδθαι χοοϑδτοῦ 
ἐλθὼν ασο3 πολέμου Αῤῥιξαῆον, ξύμμανρν 

λακχεδαιμμογίων,, ἐμὴ δεωύηται, ποιῆσοι. χα" 
γάρ τί χϑὶ Αῤῥιξαῖος ἐπεκηρυχευετὸ, ἕτοιμος 

ὧν "Βεοισίδιᾳ, μέσῳ δικαφὴ δχιτρέσειν. χαὶ 
οἱ χαλκιδέων ὠρέσξᾳς ξυμυχήρόντες ἐδὶ-- 
δωσχον αὐηὸν μὴ αἰ’ ἐξελθεῖν τα ΠΊΈρ- 

δὲ 

δίκκα τὰ δᾷνα!, ἥὰ “πποοϑυμοτέρῳ ἔγριεν. ᾿ 

χα! ἐς ζὰ ἑαυτῶν χοῆοϑαις ἅμα. δέτι χαὶ 
εἰρήκεσθμ τοιοῦγον (Ὁ) τ Ῥαὶ τοῦ Περδίκ- 
χϑυ οὖ τῇ λάκεδοαίμονι, ὡς πολλαὶ ἀδζῖς 

ΔῊ αἶϑὶ αὐτὸν χώελων ξύμμαιχα ποιήσοι; 

ὥστε οὐχ, τῷ ζοιούτου κοινῇ μοῶλλον ὃ Βρφι--: 
σίϑας ζὰ τοῦ Αῤῥιδαῤου ἠξίου “ράσσειν, 

« Πλείρου ἄξιον Ἴ ἥγριω, ὠφελοιῦήα 1 ταὶ πόλεις ταπεινόν. γυ Βεασίδᾳ 
“ἰω λακιδαίμογας. βὶ Καὶ μέτειον ἐς ̓ μέδῳ δικα ἢ} αὐ τῇ μιοσίτη καὶ δ) αμρηνῆ- 

δ' Τῶν «ἰδὲ αὐτὸν χωρίων } τὸν Τρ" 
δίακανς 

ἐς 11, 

8. 



3208 την ΟΥΡαρι δ Ομ 51. 
Περδίκχας δὲ οὔτε δκα ςὴν ἔφη Βρασίδου Α Ῥοεγάϊοςαβ ποραγς (Σ ΒταΠάδηι ἀά- 

ὙΝ σφετέρων δἰ σ φορῶ ἀ ἀγαγεῖν, μᾶλλον 
δὲ καϑαιρετώωυ ὧν αὖ αὐτὸς Ὄχποφα,νη πο-- 

λεμίαν" αἰδικήσηήν πε εἰ ἀὐτεῖ πεέφοντος ὃ 

ἥμισυ τῷ Ὁ φρατού, ξιωέςαι Αῤῥιξαίῳ. “ ὃ ὡς 

ὔχοντος ΝΣ ἐκ δἰ α φορᾶς ξυγξγνεται. "ὃ 
πειοϑεὶς τοῖς λόχοις, ἀπήγαγε τὐωῦ φρατία!, 

“ρὶν ἐσξαλᾷν ἐς πίω χα. Ῥερδίκχας 
δὲ μεζοὶ τούτο πρίτον μέρος αἰ ἡμίσεος 

"πῆς προφῆς ἐδίδου, νομίζων ἰδικείοϑαι. 

4 Ἐν δὲ τω αὐτῳῖϑερᾷ, δύθυς ὁ Βρασίδας, 

ἔχων καὶ γαλκιδέας, ἐχὶ ἀχφ,θον τἰωὺ αἰ- 

ϑρίων “ὡΔἰποιχίαν ὀλίγον ἀσϑ8 τρυγήτου ἕ- 

ςρατευσεν." (ὦ δὲ «ἰξὶ τοῦ δέχεοϑαι αὐτὸν 

κατ᾿ ἀλλήλοις ἐςασία ζον , οἵπε μεζῳ ἣΨ 

χαλκιδέων ξεωωεπείχοντες νυ καὶ ὁ δῆως εὃ- 

μως δὲ Ὁ. αὶ τῷ ὃ καρποῦ δ δέος ἔτι ἔξω ὃνγ-- 

τος »πειεϑὲν ὦ πλῦλος “τ ποῦ Βεασί- 
δὸὺ δέξα οϑαι! τε αὐτὸν μόνον, χαὶ ἀκουσὸμ-- 

(αεβουλδύσα οϑαι, ' δέχεται" καὶ καταςαὶς 
ἔχ πλήϑος(ζὠὦ δὲ σε ἀδυώατος, ἰὡς Ὁ 

» λαχεδοιμόνιος, εἰπεῖν) ἔλεγετοιαδε, ᾽Ἢ 
149.,.μ τὶν ἔκπεμψις μου χαὶ τὴς ςρατιαξ 

» “ἑαοὴ λόκχεδαι μονίων, ὦ αἰκανθιοὶ, γελρη- 
.» ται, ᾿ πίω αἰτίαν ἐπα ληθεύουσα ζωῶ Ὄγοιχός: 

» ῥϑμοι τῷ πολέμου πσδϑείπηνϑμ αἰϑίωαιοις, 

ἦ ἐλδυθεροιωῦπες τίω ἑγλαδο, πολεμιήσᾳγ" 
» Ἔ9Ε 
» ἢ ἔχει ! πολέμου δόξης," ἡ ὄζρᾳ ταχοις ἀδθὶ 

,.. «ἴδ τῷ ὑμετέρϑυ κιγδυυύου ἠλπίσαμϑῳ ἀ- 

.. Θέωναίοις καϑαιρήσην, μηδεὶς μεμφ.ϑῆ. Ὁ 
» “μῶν γὸ ὅτε δέδαν ἀφιγμώνοι,ᾧ κ(Τ' ὑμδιὶ 

" πειρᾳσύμεου κοιπεργαζεοϑαι ἰδθες. ϑαυ- 

»,αζωδ, τῇ τῇ τε ̓ ἀποκλείσῳ μοῦ δμ πυλώ, 

ὦ εἰ μὴ αἰσμέγοις ὑμὶν ἀφίγμαι. ᾽ἡμεὶς ἧς μϑὲ ̓ 

» Ὁ οἱ  λακεδοιμεόγιοι, οἰουϑμοίπε «ἰδὰ ξυμε. : 

. μμάχοες, χα ρὶν ἔργῳ ἀφικέοϑει, τῇ ο»εὦ 
ἄ γγ»ωμη ἡεὺ χαὶ ἔ βουλονϑμοις ἔσεοϑαι, 

χερόφ! ἐπήλϑομϑυ, σφ γέντες Ὁ πο, 

ἄϊτισετο ἱπάϊ σοι {παγιπὶ σοηῖζο- 
ἀογΠασαηγ; [δ ροτίμς Ποίξιαπὶ ἀε- 
Πγαξογοην. πος ἰρίς ἀοπιητίας 
{ετ: εὔπγαις ἰπἰυσίι πὶ ἔοτς τῇς ἀϊ- 
τα ϊιι τη ὀχογοίτας αἴοητο " ἔαιιοας 4 είν Τὰ τοῖο: 
Αὐτδίραο. Βταπάλε ταιηοη μος η- Ἰ Τα γεηίας, 
ατὸ ἂς τοραρηαητε σοηποηὶς Ατ- 
ταϊδαπηγοἰάίααο ρογίμαία5 ογατίο- 
πο» Δ άἀυχῖς οΧογοίταιη » ΠΟη ἀτιπὶ 
τοΥγα τ {ΠΠ|π|51πργοῖαδ. Αααο τε πὰ- ; 
Ῥοζγς Ῥεγάϊσρας τοχτίλιη ργῸ ἀϊπγὶ- 

Β “ἴα Πίροηα!! ράττοπῃ ἀοάϊτ, ΠΡῚ οχὶ- 
{τἰπλαῃ 5 ἰαἸατία πη ἤςγ, ΦΕλάοπὶ ᾿ 
αἴζατε οδτιπαὸ ρος ἢ αοραμϊο δη- ᾿ 
τε νἱπάοπηίαη , Βτιαπάλς {δου πὶ 
Βαθεοης (ΠΒαϊοϊφεηίε5», Β6]Π] στὴ π- 
τας Ασαπιῆο Απάτιοσγιιηλ. οοἷο- 
πᾳ. Ορρίάληὶ γεσίρεγεης μὰπς : 
Ὠξοῃ ον ἰμτοῦ {ς 1ΠΠ1| φυϊάςπι αἰτογοα- 
θδητατ» 4 οππὶ ΟΠα]οἰάςηῆθς. 
(ςητεαητνδς ρ]ςθ5: (ς4 ον πχεταπα 
(ταϑαιηι» ηαὶ δάδπες ξοτῖς εγδηξ» 
Ρεγμαίὰ εἰδ πιατίτιιάο ἃ ΒγαΠάα γε 
οαην (ΟἸ πὶ φἀπλίττογοῖ » ὃς πὶ 
δα ἀπο, ἀο!Π δ όγαγοῖ, Αἀ πα 75 » ὃς 
δριιά {Π|4π0{ἴλπ|5» (αοη ἀξεγαῖ διι- 
τοπ εἶ» ὃ νὲ Ποπηϊπὶ 1ἀσεάπη,ο- ὁ, δεδοί, σν. ποι 
πϊονἀἰςελάϊ ἔα] ταϑ) αἰ υ πο ἀ! ο- ρα α βιό βηης 
τατοηοπι Παθαΐτ» νὸν» ε- δηήεμηπον, ' 
80 ἀἴχις ἜΧοσοῖτ5, νἱΓ Αςδητῃῃ;, 
ἃ Γοοάαπηοη ἐς τ} ΠΠ πὰς {1 Π1115»- 
ἀεοίαγας νοδηι οἵδε σαιλτη απ απ 
σἸῺ Β.]]ο ππσποπάο ὁ Ατπεπίοηῇ- ἐΒεϊίαπι ἱπερίοπ: 
δας ργα ἀἰχΊπλιι5,ηο5 δ ΟΠ πὶ ροίτει- ἴδ. τὐνζονάννν ῆ : 
ΤΟ ΟὉ Ογαοίαπι εϑομίε πῦρ (οτος ἀϑιίωαίοιςς 
αἴταῖς Πδοταηάληλ. 51 ααΐοπι ζογὸ ἐανν Λιχκενιθμει 

ἐπι» ἀεςερτὶ νι ἀε]ίςος ἰρε ο- ἢ "Ἴε ππηοι. ᾿ 
οΥ5 ἀοθ.]]η ἀϊ Αἰμοη!ομίο5 ἤπε πῶ ἕ 

χἰ βίτπηδητεθ 
νεῖτο ῬΟΤίςυ]Ο» ΘΠ, ΤΕΡΓΟΙ ΘΗ τ πος γεηίαγος εἴτ Σ 
ἀλτησαπα πῃ ς» ΝΒ] τρις λάξοίτ, κά 605 φυΐ» ἀπτο- 
ψοποΥλ115ν οοπαζατὶ νο  ο {105 Ὡπτὶ ἊΝ κῃ ὲ 
σΙΟΥ ΓΟ ΓΟ ΜΙΓΟΥ νεχὸ πῆς ΡΟΥΤίΣ ΟΧ-- τους, αηῖπιο Ωἰτὲ ᾿ 
οἰ άϊ, ὃς πὸ ἰδ ϑεδις νοβὶς νοπῖγο, (θεῖ! ἠρηὸ Βι- 
Ετεηίπι πος ἴ δοεἀατηοιί,, οχ ες πἥπιφας μάφν ἥ 
πχᾶτοδ, ΡγΆτοΥ [4010 ἃ ἔος ππλυ8, μας ἔοτε: ταπτααι ἀἰΓ- Ὁ 
δά (σεῖος νοῃΐτς πος ροῆο πος αὔτ «τίπιεπ ἀπίπια:»,ς 

Ν ΝΑ ᾿ εἰς αυυπηδί ἱεηᾷ, ζ7 το 
ΔΗΪΠΊΟ οτ] λά σἰρίάος5 οἴον ΟταΓοϑ: ζαε αρονο “᾿ 

᾿ 

«, Ὁ 9), ἄκοντες 1 τῇ Πεῤδικκου δηλονότι. 

6. Καὶ πειϑεὶς Ὁἴς λόγοις 7 Αῤῥίξαίε. 
γ. Ἐν ὃ τῷ ἀὐτῳ ϑέρει]μεἴζζασις. δ᾽ ΟἹ 

δναξὶ Κὶ δέ χειβχ οἱ «κάνϑιοι. ἐς Δέχῷῃ] 

τὸ πλῆϑος ὃ, Βρασίδαν. ζ Ὡς λακιεδα;-- 

μόγϊος Ἰοἱ γὃ ᾿ λακωγεξ)ὅραγν λόγοι. Ομη- 

βο(Υ Η τοὶ δὲ Μενέλαος ὅλ δοχα δίω ἄγ 
βὅυε, Πιαῦξᾳ μδρ, ἀλλα μμώλα λιγίως. 
ἡ Ἢ μδὺ ἔκπεμψίς μυ }υποςολή. 9. τίω 
αἰτίαν ἐπα ληϑεύεσοι 1 βεξαι σοιοκυρῦσα, ' 

, Προείπονδυ' ἀϑηναοις7τ ἑξῆς, αϑηναΐοις 
πυλεμήσην. κ Εἰ 5. χρόνῳ ἐπήλϑομϑρ γε ὃ 
βεᾳδέως παρεγῆν ὀρῦϑα, ιν δεὶς ἡμῶν μέ 
ψυται. ὕπίσεντες γὸ τοι αϑηναίοις ἄχως 
καϊαλύσαν, καὶ τὸ τὸ ΧΟ τιω ἀπικὸὴν πολέμιυ 

παύσεως ῥᾳδίως γῆς δυκήσεως ἐσφόλημϑμ. 

λ Ἡδᾷ μκραλ νη σὴς ἡμετέφοις συμιμια-- 
χα. μ' Νώ ὦ ὅτε παρέοᾳ] γωῦ γὸ ὅτε 

πὶ Ὡρεΐγατα παροισίας ἡμῶν ἐξουσίαν 
παρίοαν. Υ Ἡμεῖς μδῥ γὸ οἱ λακεδα!- 

μόνο, }ή μεῖς ἂρ γὼ εἰς κίνδειυον τηλικοῦ. ὦ 

τ κατέρηδν, " δὼ τῆς αὐλοτοίας ὁδοιπος 
ρήσοωτες ̓  καὶ ἡ φερϑυμίαν ἅπασαν ὀνέδ᾽- Ὁ 
ξά(ζθα, Ὑπίσαντες γίω παροισίαν ἡ 

ἀσμένοις υἱμῶν ἔσεοϑειι, οἱ γε καὶ ) ωρὶν ͵ ἀ 

φικίιϑαι 5 τῇ γριῦ ποϑϑαιρέσῃ φίλοις σις 
ἕξ4ν τοι ὁπότε βουλοίεὗϑα ως «οὶ φίλοις Ὁ 
ἀφικίϑαι. ξ Βολομᾶμοις ἔσεωπαι 7 αὐτις ̓ 

τοῖς δηλονότι αἷς ξυμμιράρεε ὁ ἢ ϑ σιύπε-., δ᾿ 
ἕξις, Θεκυδέδεος. 



κ᾽..." 

᾿ς εγιῖ. 

Ν αυὸδά γοβ,ϑίαυος δ 9 Ὑ  γεΉ 10 ΕἸ 

ο τἄογιραες ρεδάϊ- 

τς Αἀλδίς τά πιᾶ- 

ΤἸΒΕΚΊΩΟΥΑΚΤΝΕἝ.: 

δος τἄτῷ ρογίομ!! οδτόρηηγις», συ Α χίγδεώυέν τε τοσονδὲ᾿ αἰεῤῥίψα ϑυ, 
3 ΜΌΝ πκομες ἈΠΟ Π4Πὶ τοσγᾷ τ ]τοχιιῃ ἀϊοχᾷ κεἰ" 

τεηδυ πὶ ἔμοτίς, ἢ ἑδες Κεῖ, Ῥεεϊτυϊοίωμι Δ ΓΟ ΡοΓΑθτδαΐπιας» ΟΧΒΙΡΊτο ο- 
πιηὶ οὐρᾷ νῸὸ5 {{|άϊο. Ουὸά ἢ νος 

ἷ το Ἐπ" ( ἁἰϊμά ἴῃ ἀηίπλο βαθεῖς» δαζῇ νο- 
φυοξυπήυς δε. {θὲ ἐρίογαπα ἃς ζατόγογαμη Ογα- 
«οὔξκτιπι, γροις οοχῇ ᾿ἰδοῖτατὶ οὈ ἢ εξ 5, πργοθᾶ 

φυιρὰς Βος ἔξγυ- ξ ογις, ηῦ πιοάὸ αυΐα ἱρῆ οὐ ΠΕΙτΙ5, 
Ρυΐθηλ [πὶ οίατν» Ἐπὴν : ΠῚ 

αι πος διςξ οἰο» 
ΔΙ αυὶ5 οδ(ςαπετυγ. 

Κεεργοξεεϊτὸ ἱπάϊρῃα; χαὸά οἰαίτας 
. Ν . “ἊΝ 

τατὰ ἀἸ]ορατις,φο, ἡξὰ ἰΔηὸ ὀργορία δὲ ργὸ ργσάφτὶ πα - 
2γζεγιν, δὲ ρτιὰξ ΒΊτα, λά χυᾷ ρΡγΙπχὰτη δος Πρ: δά- 
το5 εἶϊε νι ετνίπὶ, 0... Βαὶ Ἄν 
δια τρκεμε τὰ, πλμ τ Νοαας ἀἱὰς ἔλ δὲ (λτὶς ἰά4ο- 
αάοτμ ἀπ γιαἰ- τχρᾷ ροΙα [Πἰγο γατοπ ἐπλ, ἰῇ σαδά 
4 ἐδίζω ἐς Πὲ το γγᾷςοΥ αὐυτἰηϊαίεᾶ Πρ ογτατέ αβοττς, 
τόρ δας Ρ ες} Π] ς ατα; ἐπα ἰ ἰάτις νεηῖγα 

Ρύπιος ἀςςς, τ 115 ΤΙΝῚ 
40ἱ ἃ νγρεην 20- 

 χουπι ἰυἤιται. δά ργορυ ϊλη ἀᾷ Αἰ οπι Πα νίπι; ἢ 

᾿ς ρυϊ γίτες δὰ νἱοῖ- 

ἀυπιὶ [απτανς [ν-- πγῃφίογίητ. ( εγτὲ ὃς 4 αὐ ΜΠ Δ η} 
Τεὐἀαπγοπίογιπι -τ- εἰς ἂ : 
ννπρέγλκο ρα ςὔ ἢϊς 445 πᾶς Βᾶθοο φορ!!8 δυχί- 
᾿ᾳυσίουπαυς ξός. [0 νη ἢ, ΑἸ επί ξίος; φαῦ ρίθγος 

τα Δὺῖ ἐγαυάς 44- εἴπεης, πὸ {ἃς Δαῇ οὐ ἢϊροτς: ντ ογε- 
ἀϊθιῖς πὸ ἤτ εοίάξδας οἵϊε πγηατος 
Δάμοτίας νος ταμτά σορίαγᾷ φασητα 

ἐυάϊοο νι μεηυς οἰ ΑΙΠΔΤΙΪ ἜΧογοίτα δὰ Νιίσᾶ ταϊίς-: 
ρεδωυς ἔπι, Κὐτι Ατααΐερο π δά ρεγηϊςϊ δίς δά 
υηρρο 4] ςοτεῖζ. ᾿ρογτατ Οὐσοία δάμεῃ!, πηαχίπηο 

γοῦδι5 ἀρ. . - ῇ 4 ΝΠ 
πιοητα φονανο, 744 ἸΠ ΤΟΙ γᾶ 40 ἀρι!ἃ ΠγΔρ Πἔγαταο] ἀςο- 
ἀνε αῇεναπν,ηοα; ἀπ πιο ἱοΓ ἱπτεζροῦτο; φιοίςαη; 
ἰς εἰς εχιβίπιεε Π|}ς (οίμογο (οοίος, (μἰς νεῖᾳ; Ιορ! δ᾽ 
ζξεπάος δοῆε: «- εἴς νἸδξαζοσ: Πςη; νῦ νοβ δῖ νἱ δαῖτ 

ἀυᾶος » [οεῖος 
αδ. Κεἰ, αἴοῖτοξ. 
«“π|5 ἀςαυϊπιοβ, 
ἀἁ ΖΈυυπι εἴϊε 

Ο πρέριεπες ἀείϊης: ἔγχμἀς (ο οἷος Βα οδηγ’, (4 ἐοδττγα- 
΄ τ δυάα- . δ ηξον εν χεὴε ἐς θὰ 
ἈμΜο αρα τίο ντ νοδίςἢ (ογυτατῷ Ατῃοηϊ ἢ 
Κέεί, τον βίδενο εἰκεα χοἀαξῖ5» (ο οἰ! ἴῃ ὃ. 1]1ο ἤτημ5. Οἷα- 
γίνε ἔκέαν, ργορτοῦ ἡ ἀϊρι τῆς ςδίςο ἀμ] ῃςη; 

ΔΕ Έρο οἰμἰτατεπὶ 
ΔΙ ᾳυϊδυς τεάἀᾷ, 

“4{ὲ »εῤε ἀφάτη- 
φέρη ταϊτϊ τὲ ργῦ »ὕυΡῚ 

τορζεταλα, (Ἅγυ0. 
βαυῖς ρηυατίαι ἐπ ροξξι5 ἤπι» (α:πιπχᾷ ἐς πος ἀξ 
ΠδίαΡ αἰίᾳιο πιὲ ξχς!ζς»οηας ἐλ ἐάτις ν]τοσ Ἔχ !- 
με Π 5.» σῆλα ἐλ τε ΠΟΥ λά γο5 Πιαρὶβ Δ Πγᾶάος νεη 

(ς. Ουὸά Παῖς ργϊατίην ΟΡ αἰΐσιια 
πλεῖαςς ποι} ΟρῸ οἰἰτατξ τγα 4, 

Ῥῖως εἤ, μας ἀὸ το ζἀδξαταζυῖδ Δητς ΟΠΊΏ 65 ν ΟΠ] ο6Ε- 
 χιλρίς αυὰπι ἀς ἄατ, Ερο οΠ1Πη} Ὡς4; Δά σδοιτᾶ 8 (ὁ- 

χυδ. 
γα αἱτα ἤτ ἔξου- Ἀτος κάμῃ ἀἰτίοη νοπ ον» ςο φΟςςαϊτᾶ ΟΡίΠΟΥ 

᾿Μακ,ἰη ραττοντγάῃ οἷς υδη ἁβογο [Πεγτάζοιι» ἢ 
ἴῶγας » Θείραλόη κατ ΟΠ ΠΠ70 ῬαΓΓΙΟ. ἐτίτατο » δας Ρ]ς- 
2747 βάμιοιξ ἀε- πο ρίω, γερίο: δόπι Ῥαιοὶβ» αας Ῥδποίοτος ρ] οὶ 
τες νεγὸ πὶς ἢΔ- ἀάἀχοο. 'Νλπὶ οἀϊοῆιις Πιογίς 
Ῥήεσι δῇογτς Ππἢος ιληη ἜΧΙΟΓΠΠΠῚ ἱπηροΓ ΠῚ, Βειτάτεπὶ Ρυϊοπὶ 
Π ρατείυπι πλοτοπν ϑείνεεν ται μπὶ ἔς ἰςΠσ»ΡΙαγος Ρϑυοίοτίθυ5»αυς ρλυςίοτος ν αἰ ποτῆς (γυΐτε ΞΟΡΆΠ2. Γέξο πητέρὰ αἰσφαλῆ, 

» 
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δλλώζοάζας πολλαῖν ἡμεραν ὁδὸν ἰόντες, χαὶ Νόνν 
ποῦ Ὁ πσδόθυμων “ἰλεχόνϑροι ὑμεῖς δὲ, εἰς. 
ΤΙ ἀλλο ον γῷ ἔχετε, ἢ εἰ ογαντιώσεοϑε τῇ “ 
σε ὑμετέρᾳ αὐτῶν ἐλδυϑκοία χαὶ δ ἀλ-- “ 
λὼν ἑλλζωων, δήνον αὐ εἴδηιχοὺ γὸ οὐ μόνον ὅτι: “ 
οἰδοὶ αἰϑιςα ϑε, λα καὴ οἷς αὖ ὕχιω,δοσύν." 
ὡς ἐμοὶ προ σάσι: χοὴ δυφχερέρ-ποιδυμϑμοι εἰ 
Ὀλὶ οὐ πσοῷτον ἦλϑον ὑμιαξ, ἡ πόλιν ὀὐζξιο-- 
γξέων χρεχομϑμοις, χαὴ ξιώύεσιν δὸκοξῶ ᾳς “ 

Β ἔχεν, μὴ ἐδεξαύϑε, “χα αἰοὼ αἰτίαν οὐχ: “ 
ἕξω πιςτυ ἰποδήκγεύαι, ὄν ἡ. ἀδγκον 
τυ ἐλδυϑεέλαν ᾿ὁχεφέρᾳν ; ἢ ἀοϑένας χα), 
αἰδυυατος ἐμμω ρῆσοι ταὶ πσξδϑς αἰϑέωαοις; “ὁ 
ζὸ Ὠπωσὶν, ἀφ ηξναι, καίτοι φρατιαὶ γε τῆσδ; " 
ζὼ γωωῦ ἐγὼ ἔχω, ὁχτ γίσαιαν ἐμιοί βουϑνσαν « 
τὸς, Οὔκ ἐϑέλησὸμ αἰϑζίουαῆοι σιλιέονες ἔγτες. 

“σδοσμίξαι. ὥςτε Οὐκ εἰχὸς γηΐτη γε αὐζες « 
τω ον νισαία, φραπτῳΐ ἴσον 'πλῆϑες ἐφ᾽ « 
ὑμιαξ  ἰποςεῖλαι. αὐτὸς τε Οὐκ Ὀχικαχῷ, ἐε 

Ὁ ἐπ᾿ ἐλδυϑερωσει δὲ ν᾽ ἑλλζωων πέξελή- Ἑ 

λυϑου ὅρκοις τε λαχεδαμμογίων καταλα- ἕ 

(ων Τα τέλη τοῖς μεγίφοις, ἡ μέζω οἱἷ αὖ ξ- « 
! ! 

γγεπσελστγαγωμαι ξυμμιαγοες, ἔσεοϑαι α 
᾽ ! μ “ 3 « 

ὐδογόμους. ,χαὶ ἄμα οὐχ ἵνα. ξυμμάχοις « 

ὑμᾶς ἔχωμϑμ, ἢ βία ἢ ἀπάτη πσδοολοι- ὁ 
(όγέες, διλλ ὦ τοιού αντίον, ὑμῶν δεδουλωμέ- ὦ 

νοις αἰπὺ αἰ ϑηνά ων ξυμρια χήσοντες, βίκοιου « 
ἰξιαϊ οὐτ᾽ αὐτὸς «( ασυτῆδύεοϑαι, πίςφς τε « 
διδὸες (ας μεγίςα ς,οὔτε μι ο9ς ἀδιώατος « 

Ὁ νομιἐαϑῆγαι 5 “σθσιχωρᾷν τε υἱμιᾶς ϑοιρση--ς 

σανΐίᾳς.ὁ εἴτις ἰδία. τινοὶ δεδιὼς ἄρα μὴ ἐγω ας 

τίσι τασοϑοϑὼ πίω πάλιν, αἰνσδόθυ μος ὅ61, ἐς 
πόρτων μάλιςαι πιςευσάτω. ἐγὸ συςασιώ « 
σων ἥκω, δὲ" ἀσειφὴ Τ᾿ ἐλδυϑερίαν νομίζω ς 58" ἀσφαλῆ 
χιφέρῳν εἰ Ὁ παΐιον χϑρεὶς, Ὁ πλέον τοῖς «᾿ 
ὀλίγϑις, ἢ τὸ ἔλφιοσον τοῖς πᾶσι διμλώσοιμμι. «, 
χαλεπωτέρα Ὁ αὐ ὀοφύλϑ οἰρχῆς εἴν, « 

Ζ 

ἀποαις τ ξαῤ ,--,ς 
τῆς “Ὁ ἀπεβῤῥ[- 

« Καὶ τίω αἰτίαν οὐχ ἕξω πιςὴν 1 τ 
ἀἰίαν Ὡς ἐμοῖς ἐξόδου λέων, οὐ σιςευ-- 

φήσοριαι,, εἰλλκὶ φοξ’φασίζεοϑει δίξω, ἐ-- 
λδυϑεροαῦ ἐπωγίελλόνδμος ποις ἔλλίωνας 
ὅϑ τῷ ἀδικεῖντι αὐτο" ἢ ἀἰδιωατος ζῇ 
᾿βουϑεῖν πρὸς αἰϑίω αἱοις, αἵ δ ίωσι πὶς 

συμμάχοις. β΄ Ὅρκοις τε λακεδαμμκο- 
᾿γ]ων τὸ ἑξῆς, ,ἔρκοις μεγίςεις τὰ “1 λα- 

χιδαιμενίων τέλη κατάλαξών, αὐτί “ὧν, 

ποιήσας ὀμόσαι ζις ἄρχοντας “δ λακι-- 
δαιμόνων. Ὑ ΑΑσαφὴ τίω ἐλδυ9ε-- 

εἰανὶ χάφεται ἀσφαλῇ. καὶ ὁ νοξ ἔχἑ ὦ- 
δὲ, οὐδὲ γὰ φανεραν δξιφέρειν νοράζω 
τίωὶ ἐχάνϑεοίαν, εἰ καᾳλένας ΠῚ πάῤιον 

(ὄγρωυ τίω αῤχοίαν ἐχδυϑερλαν)δουλώ- ὦ 
᾿ ͵ Ψ ν᾽ . ἍΜ 

στο τὸ ΠΛΈΟΥ Τοῖς ὁ λ4.}»)ς, ἡτοι γ τοῖς αλλοῖς 

ἀκανϑιαίοις τοῖς φασιάζοισιν. ἢ τὸ ἔλασ- 
ῃ ᾿ -“ " 

σον, τοιὶ αὐτοιὶ ἀκανϑιαίοις τοῖς πᾶσιν, ἡ- 

γρίω πῆς μιακιδόσιν, ἢ ϑεοσαλοῖς, ἢ τω- 
χὸν πιῖς λακεδαμεονίοις. ποι γὰρ αὐτοιὶ 
εἰκανϑιαίοις 9 πολλαϊξ τε καὶ ολίχρις ἔφη- 

σεὲν εἶναι" “Ὡϑῆς αδϑῥ τοιὶ «αοταςας, πολ-- 
λοιζ" φεὺς δὲ τοιὶ ἄλλοις, μακεδόγας γυ-- 
'χὸν καὶ λακεδαμκογίοις , ἐλάδσοις, 
δ τῆς ἀλλοφύλου ἀῤχῆς ὄῃ 1 δ ἀϑην 
γαίωγε 
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Ῥ γῶν χαξας καϑίςτετο, αὐτὶ ἢ ἀμυὴς ἢ δόξης, 
Ἢ αἰτία μᾶλλον. “οἷς τεηοις αἰϑίωαίοις ἐϊκλοὶ 

Ὁ μασι καταπολεμοῦνϑῳ, ὐδῥὶ αὐ φωνοίῶθα, 

᾿ς Ὁ ἐιϑήονα "ἢ ὁ μυὴ κἰ ποοδείξας "δἰδετλού χο- 

ἘΣ. ἡ γακτώρδοοι, ἡ ἀπατη “ὃ δυωρεπεῖ αἴγειον 

" πῖς γε οὐ ἀξιώματι σλεονεκ ἤσαν. ἢ βίᾳ 

ἢ ἐμφαιφ, ὁ Ὁ δὲ γδ, ἰσχύος διχαιώσᾳ, ζῶ ἡ 
Ε τύχιδωχεν, ἐπέργεταν "δ δὲ γνώμης ἀδὲ-- 
Ἷ χδὺ δχιδουλῆ οὕτω πολλζω αἰθιωπὴν ΤΡ 

Ὁ ἡμῶν ἐς τὰς μέγερα." Δ. 4 φοροῦν ποιόμεϑαι. Β 
Ἢ κὶ οὐκ ὧὐ μείζω' πσϑϑς τοῖς ὅρκοις βεξαίω-- 
σιν λοίδοῖτε, ἢ οἷς ζεὶ ἔργα ἐν ὋΜ λόγων 
᾿λαξαθρεέυϑυα, δύχησιν αὐα ἰχογαν βρέχεται 
Ἢ ὧς χαὴὶ ξυμφέρᾳ ὁμοίως ὡς εἶπον." εἰ σγ᾽ ἐμ 

᾿ζροῦτα πσϑϑιοδυϑῥου,"αἰδουυύαποι υϑὲ φυσε-- 

πο Ὅτε ἐδ, νοι δ), ὄντες, ἀξιώδσετε ᾿μὴ καχϑυ-- 

» μϑνοὶ ἔδχωθεῖς αὐ, ἢ Ζ ἐλδυϑερλὸρ μὴ ἀκι-- 

» δχώον ὑμῖν φαίνεοϑαι. δίχαηὸν πε δι), οἷς χρὴ 
ἢ διώατον δέχεσαι, αὐτίωὶ, τούγοις ᾧ Ὡπφέ- 

 ρῳ ἄκοντα 5 μηδένα" πσξοσανα [κα ζφν δῇ ο 

" τυζοις ἅ: θεες ᾧ ἥρωας ὥοις ἐϊγωφάοις ποιή 

᾿ σόα! ὡς ἐστ᾽ ἀγαθῷ ὕκων καὶ πείθω, γἀῶ δὲ 

» χίῳ ὑμετέραν διηαῦν, πειφδίσομ αι βιάζεοϊ; 

» χα Οὐκ αἰδικεῖν ἔτι νομιεῖ, πσδοσεῖναι δὲ τί 
» μοιῖᾷ κτ' δύο αὐαΐκας δ δυλφορν" "Δμ μϑμ 

» λακεδοημωνίων, ὅπως μυὴ ᾧ ὑμετέρῳ ὄγῳ, 
» “εἰ μὴ προσει θησταϑε, ὅ πἰς στο ὑμδμ" 
» χρήμασι φερῤμδμοις γῶν ἀἰϑίωναίοις β λό- 

» 7ηωνται; (Ὁ δὲ ἕλλζωες, ἵγα μὴ κω λύωντοω 
. ὑφ᾽ ὑμδιδουλείας ὠπα λλα γάζα." εἰ γὸ δὴ 1) 
» εἰκότως γ᾽ αὐ ζά δὲ ποραοσοιυϑμ" δὲ ὀφεί- 

»» λομϑὺ οἱ λακεδαι μόνιοι μυὴ κοινᾷ τίνος ἐγα.- 

., ϑοδ αἰτία Ὅες (μη βόλονϑροις ἐλδυϑεροιῶ. 

ΤΗΝ ΟΥ ΒΥ 5. Τ᾿ 

ὌΝ ὦ μων “οἷς λαχεϑοιμογίοις Οἦκ αἢ αὐτὶ πῦ- Ἀ δ. ποθ ὶ5 1 ἀσοάαπιοι 5 σγαϊὶα ἴα" 
δοτᾶ ποϊιοζῦ ποπ ἀςδογοζαν, ἐπ 
Ῥῖὸ Ἠοποτο δὲ ῥ]οτία ροτίι5 ἀσοιήα 
τίο»; φαὸά ιῖδιυ5 οὐἱπιϊαίδις ᾿{6- 
δοειλαν Αἰ οπ 65,04 ἴρῇ Βαθοτε 
νἱἀοαπλι» τηαρὶς μα ἴῃ ΠΟὈ 5 
ααυλπι ἰη οο αὶ Πᾶς νἱστατξ ΠΟ ρτὸ 
Βτετογ. Εγδς ομΐτη οἰ ἐγ ογρηρλδμς 
άμκεξ : ἐπ σεγὸ ἴῃ ᾿ὶ5 αὶ γηαἰογὲ ᾿ 
ἄἀϊραιτατε ἔπὴς ργαάϊτί, ξοκάϊοτ δ . 5 ᾿ 
αυᾶ αροστα ν]ο τι Ν ἃ νἱοϊξεία ἐπ" 
τὸ Ῥοτότία: » αι ξοττμη ἰαγρίτα οἴ» 
ἔταις αὐτῷ πῇ 115 ἐπ ργοροῦτί 
διαπαταγ [τὰ μος τα] τᾶ ἴῃ πηαχίπγα 
τῷ γεγά "πιοιηοητίβ Δἀ ΙΒ οιηιις οἰγ- 
ςἀϊρεδιοηςνες νοὸς πταϊογῶργα- ἡ 
τοῦ ᾿Πυγᾷ 4, οὐ Ηγπηατοηξ {ππ|ὲ- 
το ρος, χαΐ νη άς δέχθι τατίοῃϊ- ὁ Ἑλδα ἰρίᾳ υσ: 
θὰ τοίροἀοητία πεςοαγιᾷ ὁρίηἱο- ἐὰ νι ὑφ Ρετίρί-: 
ποῖ ργαέτνργουτ οτἱᾷ οδάιςϊτ» γε μλα “πμιονύρτη να 
ἀϊχι, Ουὸά ἢ πη νολὶς πα ερτορο- ᾿ βαε ἄδενε τᾶ 
Ἀδιοταπγξη εραδἰτὶς νος ρος οὐ (δ- δα τι σον, ἐμρνο 
ιῖνδὲ χαῦ θεης ποθὶς ν οἰ τ, ρΟΥται β ον ῥίς εὔὲ θγ- 
Ἰαθττίνε ἥπο ΠοΧαὰ αυ!ο[ςατ5, δ δαίαξο. Ῥιάξαησ, 
ΤΠ οττας νοδῖς μ ἤπο ροτίσαϊο οτος ἔρος δι χον ἦα 
ν  οτυτοϊατύτη4; οἴϊε ε 1115 ΟβΈΌΓΓΕ τοιϊοϊαεῖς, υσκραρ. 
4υϊ ροῆαῃτ γος ρογοϊ τῇ δατο ΠῚ ἣν θμρτο πον "ἢ 
ςογηρο  οὐς πεηγπςξ: δος τοου δζ ἤὶ πος τεήςεγο. 
Βοζοδβ ἱπἀϊρεηας, πγὸ θο’Ο νοίζγο Κεἰ» πος ἃ νοδίς 
νεηϊεητῷ Ὁ181] νοτδίς ργοᾷςογο:ςό- "“Ρ Ὑειαβ τ 
ας οχρογίαγ ναλάϊς ἀρεῖς δά πος 
νοϑ σόα! !εσο: ΧΗ Πᾶ5 ΟῚ 1ζ ΠῚς 
ἰπίατία νος αἰποογοίοἄ τατος, 8. ἀπα- 
Βιι5 ποςοῇατις γατοπίδις 14 ἕχσογο, ι 
νηΔ, ΡΙΌΡτΟΥ 1 λοςάἀπηηοηΐος5, “Ὡς ἃ Νε ἢ, ἐο 4υὁ 
αὐλοῖς νοϊτο,ῇ ἢ δδοςεάατίς ΠΟ ]5, π95 Ρτο ἐᾳυϊπιὶς 
111 ἀαπγμο αἰποίδηταγ ἃ νοῦ!β, οὐ ΒΡΕΡΟΌΨΜΟΥΡΙ 
Ῥεςιηίᾶ φαᾶ Αἰπεηῖξ ἤδιι5 Ραμ ά1- ποι δά διιςεπιῖπί» 
τί: ἀἸτογα.» ργορτοῦ Οὕαςος,» ἃς ΒΟΥ Ἀν ΙΑ Ραμ μΟα 
νοϑ (εγαίΐτατς Πρ ογασί ργο  δοᾶτιγ. αἰεῖς ἀατυπά ΒῸΣ 
ΝΝεᾳ; επἰπι πιοτὸ ἐλ σογομλα πος; τίδπτας α- 
δος ἀοθεπηις αα! ἀξ πΠο51 ἀοέάα- ᾿ 
το τ μηαΐτοβ αἰΐογοῦο ἴῃ ΠΡ ογτατῷ, 
αἰῇ σαί αἰΤουΐι5. ΡαΡ] οὶ ΒΟΩ , 

“ ὕὅπάό φαποί: 

. Οἷς τε ἤρα ἐφ᾽ οἷς, β Ἡἑμ(.- 
σεδείξας ὁ μυὴ σεοεπα γγφλαίμϑμος.τὸν αἰ-- 
«ϑίω ἄϊον αἰνἥται. Ὑ Αρετίω } αὐτὶ ὦ 

᾿ αἰοσκεψιν, ἢ αἰριάϑρησιν, ἢ εόνοίαν, ἢ 
. ἐξέτασιν. δ᾽ Καπικτώιδμοι Ἰα αδιξά- 

αὅμοι. ε Απώτι γὸ ἀωρεπεῖ ] τοῖς γὸ 
δωυώμει(φησὶν)ῖσιν ὥς αἰ ἐσμιὲν ἡμεῖς, 
αὔαιόν ὅξι μετὰ ἀπάτης ἀ αρεποιζ κτή-- 
σαΐχ ἡπόρ βιασαμδύοις ἐκ τῇ φανερᾷ. τὸ 
δὸ γὸ βιάσαδχ,τῷ ὦ ἰοϑος δικαίῳ γίνε-- 
Τῶι καὶ ὡς παρέοαν ἰὴ καὶ τύχη" τὲ ἢ ἁ - 
παύήσοιι, ἀπὸ γνώμης α δίκου γίνεται. 
ζ Τὸ »δὺ 75] τὸ, βίᾳ ἐκφανῶ, η Τὸ 3] 
γδγαίπείτν ἀ, πορεπεῖ, 8. Διαφορῶν ποιύ.- 
μεῆα ]δαφερόντων. -, Τιρὸς Τῖς ὅρκοις 

᾿βεξαίωσιν 1, φοὸς Τϊς ὅρκοις(φησὶν)οιΐ ὦ. 

μοσα, ἐκ αἢ δοίητε παρ᾽ ἐμοί πίσιν βεξαιο 
πέραν λαξᾶν,εἰ μυὴ α᾽αμείν ἡτε τὰ ἔργα, κὰ 

ϑεαΐσηοϑε αὐΐᾷ ἀφομωονόμϑνα Ὧϊς λόχοις οἷς 
γωῦ χέγρ», πίςιν βεξαίαν  συμφέρᾳν αὐτὰ 

ἢ λόχρον παρεχονϑμων. κ ᾿Αγαϑρόρδνα] 
φανεραὶ γνόμϑμα. λ Εἰ σ᾽ ἑμού ζαῦτα ] εἰ 
δ᾽ ἐμοΐ ζωῦτα «ερτείνοντες ὦ ἐπαγγελλο-- 
αϑῥου, φήσετε μυὴ δεωύαὐδτω ἤτοι ἐλϑυϑερω-- 
ϑιιαι, ἢ συμμιαχιῖν, δρόσος ὃ αὶ φιλίας, 
ἀξιώσετε ἡμᾶς δ)ωϑεῖϊἀλι » ὑφορωυϑμοι 
μὴ ἄφᾳ ἐκ ἀκίνδωυος ὑμῶν ἡ ἐλθυϑερία 
όντω ἔπ δὲ εἰ λέγοιτε ὡς Φήκᾳηον Τύτοις 
ἐλδυϑεροιῶ οἱ καὶ διιύανται δέξ αὐϑα τε κα 

καΐαοεῖν τίω φϑυϑερίαν, ἄκοντα ὃ μηδέ- 

γα αὐαίκαζειν ἐλϑυ ϑερβιϑαι " μάρτυρας, 
δὲ ϑεοιὶ καὶ ἥρωας, ἢ πὶ ἐξὴς. μὶ' Δ- 
δεμαπι μδφήσετε ζῇ) 1 σεοσέρχεοϑαι δυ- 
λογότι ἡμῶν. ν Μὴ κακούμϑμοι ὑφ᾽ τε, 
εδϑ, ξ Διωθεϊεϑαι] ὑμᾶς δηλονότι, ὦ 
ὁ Προσανα[κοίζᾳν] ἡδυϑερξ οϑτι δηλονότι: 

π᾿ Καὶ κτ' δύο αἰαίκας] ἤγριω αἰπίας., 
» Τῶν μδῥ λακεδεμον ἰων ] λείπει τὸ ἕνε-- 
κιν. σ ἘΪ μὴ προρσαχϑήσειϑε } ἡμῶν. 
λογότι. τ Τοῖς ἀπὸ υαδ}] αὐτὶ τῷ δῇ 
ἐλλίώων. ν᾿ Οὐ γ δὴ εἰκότως γ᾽ αἢ] ὁ 
Ὁ αἱ ὠλόχος ἐϊχάροϊωϑμ. ἐλϑυϑερῦν πιᾷ 
ἕλλίωας, ἐσὶ᾿ αὐ δεκαίως τοιὶ μοὶ βέλος, 

«ρας ἡδυϑερδ ὥς, ἀδυϑερὲν ἐπεχέρθωϑμ, ἐ 
μὴ κοινῇ πῶσν τοῖς ἕγλησι τοῖν σιυέφερεν 



, 

᾿ 
Νοάως νοτὸ ἀοπυίπατιπα αβίέϊ- 
τλβ, (δ 4 4105 ΡΟτία5. ̓ἀφπιίπατιῖ ἃ - 

πϑον ἄϊοατε ΡΓΟΡογαητοΣ. οὔομγιῖς ἱπΊ ΌΤΙ 
ἃ Ῥιπραίοσξ ὅλες 31. ρ]εγοίαιις; ἢ νῃϊαογῆς (ὰ ἰατα 
“όταν Ῥαττεπὶ 5 ἢ ἐξ ἢ ἀβρρυε νον θτς, τοις ςμτορο πα ττογεμγος νος Παὶς 

ΟΠ τότ ἰηάυςοητοθ» ξιῶο Δάιογίαητοϑ, Ὅς θεῶε οὅ- 

ποίων, ̓ υκψναμηειβὸ ικοιοαππίταην δίας τῶ ντ ῥγίῃς- 
ρΡυσηαηῖοϑ 

Ἐπ ετμα ας οἰρς8 ἢεῖς, ἀρυά Οταςος σαρεῆοηάα: 
ἔς ᾿ἰθεγγατίο, ταπιντ τ [πρὶ τογι γοδὶς 

Εἰοτϊά ρατίατίς, τᾷ ῃς νοτα Ρῆυα- 
τοτὰ θοπα ἀοτγίμπςητῦ δοοίριᾶτ, τῷ 
νενηϊμοτία: οἰαἴτατί πο ΟΠ Πηλεῖ 

. ΠΟΠῚς Ἰπηροπατίς. Βλδέεηας Βχαῆ- 

ἴζο οἰιγόᾷ; αἰτογοαί!, οἰλπι ἀδεὶς (π 
ὃ ἔτλρ! 5» τα ργόρτεῦ Βγαῇάα νεῦθᾷ 
β χὰ ρεγπάεηδά ἀρροῆτα; τη} ἔτα- 

δϊασηι ἀηἰττοπἀογιην Ππεγινρ ογὶ- 
4 σορ πογαης Ὁ Αἰβοπίξηῆθας 

᾿ Ὑὶ ἀσμόν αἀο- ἀςβεϊοπάυμη: "Βοδίτάχας Β4ς ἰατί- 
διποκεοδα, πυρὰ Ἰαταῃ ἀο ἀπο ἃ ἰυτάτας ἢὶς ἃ ἀςο- 
ζὠπεπεὶ πιαρ τας ἀπε] ΠΟΥ πιδρ  Ἐγατίδυς ἀϊηλ- 
τὰς Ἐααςεάαιοηίο (υγς εξ, (Ο οἦο5 αίιο5 αἰ  (σεγοῦ [8 ν- 

᾿ ΤυπΠὶ Ἰμγατυῃ) οὔ ῃ ἬΡΗΝ ἢ 
κα ἐξαίνα ἌγΟΚ [οσ!θι15» [τὰ ὀΧειοίταπι δάπαὶ- 

᾿ς Νες πνητό ρὸἐὲ (γα τ ἘΠ ο5 (εαυστα οἴ ποη πλαϊτο 
᾿ϑιθρίευς Αηάτίος ΟΣ ςτασίγος Απἀτίογαπι φο]οηία, Συηι. οβόλαν ἀε- 
Κα, εν Βα {ππτ Ρὲγ οαπὶ αἰζατεμη σεία: 

ς Ῥηϊείρίο {λτίηι ᾿πίς αι ἢγο- 
Γ᾿ Ὀυϑαι Ἡφρο- γῃΐς, 4 αιισημαἀπηοάμτι ΗἩΙρροςγα- 

εγατι ὃὲ Ὠεηϊο- πῆ ἢ 
ββοηὶ πηρεγατο. {ἰ ἅζαας, Π)οπτο πο ηΙ Ατβεηίοη- 
᾿εἰἶδας ΑἰΒεηϊεηθά ἤατ, ἀμοίθαθ ἐτας φΟμΙτατι! πὰ 
᾿σες Βαοιὶα τταὰς οἰτοῖ τὸς Βαξοτία: , 8. οροστεθας 
τοπτυγ. 7 εἰν ρἔοάς ; ἔδυι Βυης ες οἰαίίο αἀ δ:0 85 οσσυτ- 

Διὰ 

σέπευτ. Κεὶ, Ουΐ 
ἴῃ εὸ ἐἶξηε νε τγα- γος» {πη δά οἰ τπ|ν» εὔγοσς ἀϊς- 

ἜΣ κεντ Κι άξ απν ἢ αμίθιις ἀεσερᾶς ντογαας σαπὰ 
Ἷ ΘΧοΥςῖτα ἴσο» ξαέξιπὶ εἰ ντ αασ τα 

Ῥοπτ οἰ με ἐς ρυΐοσ δά διρῇθαθαρ- 
ΡΠ οάἜος, μαδεῆοίπ πασίθις Αςαγ- 
πΑΠ 65» δζ ΓἾτος ΟΧ {ΠΠ|ς.]οςἰ5 {0- 
εἷοβοζος ἔγα γα οἴὔοτ, ἀςτςέλις ρεῦ ΝΙ 
ὁοτηάοῆσην ἰΠ 415» νἐγαπα ΡΒος- 

ὁ Ἐχ Ῥβαποιεο. {6 πὶ ἢ Ῥῃδηοζσιιπ;. Ναμῇ ἰ5ἴαςο- 
᾿ ἀχηγοηϊίς ἡ μητίδατ». δὲ ΗΠ} Βοο- 

ἄν Τὼ οὐηηὶ Βατοτίδ πσουτζεπζο; 
ἔφιαπα μἰ ἢ} ἀπ ἩΙρροογατός; αὶ 
1ῃ τηράϊτογγδη οἷς ογαῖ» ἰσΠ Ποῖ, οε- 
ἐπραῖδ' ἴτας δίρῃα: ἃ (δατοηοα. 
᾿Οὐυοά ἀεμδμτι Ὑὶ τοίοιπογπηζ 
᾿54 γε πὶ τγαδεδιιογδηζ. ΠΙΝΠ] ἂρὶ- 
τ ἀππη} ἴῃ οἰυτατίδας σο!αὐὐπητ, 

τ πγελαϑαπ ΗΙρ- ἢ 
ν ον πδάυπι - 

ξΟΤΌΙΙ τερίοης ἡ 
᾿ εἢει,ῖπ ἀυέπερος 
τίυπη εἰ}15 ἔα εἶο- 
Σεῖ. Κιάε “ρροΐ. 

ἱ ργσάϊτίοπξέ 
δολβκος 

Τ'ἝὙΣΥΒΊΈΡΗΙ ΤΟΙ ΤΙΝ ΒΡῈ 311 
ἊἋ υσγ᾽ αὐ δ ἰδχῆς ἐφιξρρεϑει, ὑπειῤόνφθ εἰᾶλν ὼ 

ον ἑπέδοες ασεύδοντες, “ τοις σιλιείως αὐ ἀ- «: 

'δικοῆυϑῳ "εἰ ξύμπασιν " ἀὐδφνομίίαν ᾿φχιᾷε-- « 

Θϑύπες; ὑμιαξ πους εἰγάντιρϑμοις κδ ἴϑδὶς 

κϑι." πσϑϑς ζαῦτα βελϑύεαϑε 8), χαλαἰγῳ» ς 
γίσει ϑε τοῖς τε ἔλλυσιν ἄρξαι δ το ἐλδὺ 

δεείαρ, καὴ αἰἴδίον δόξαν “ καΐζοϑεοϑα;: χαὶ 
τὶ χα τε ἰδζῳ μὴ βλαφιίεαι, γαὶ ξυμ ἃ 

πάσῃ τῇ πολ Φ' καίλλιξον ὄνομα αὐξϑεῖ» ̓: 

νᾶ. Οὐϑυ Βοφσίδας Ὠσαῦτα εἶπεν: Ὁ « 
3.» ἅἢ ἡ ! ᾿ με ν 

ἀλ5. Αςδ τὶ! νογὸν πταϊτα ρτίας νυ]. Β ὃ αἰκαύθιοι, ' πολλαῖν λεγϑέντων αγόϑτερον 
σα! 

ἐπ᾽ ὠμφότερα, ̓ κρυφᾶ ̓ψνφισοίνϑροι, τίν, 

πεπτὸ ἐσαυδης εἰπεῖν τὸν Βιοφισίδου, Σ᾿ αἰεὶ 
πὸ χῷρποῦ ̓φόξῳ͵ ἔγνωσὸμ οἱ ἱπλείοις ὐφί» 

ξςὰ οαϑαὶ ἀἰϑίω αἰῶν." χρὴ πιςωσὸμτες αὐτὸν 

τοῖς ὅρκοίς ̓ ὅς τὰ πέλη δ'ἕ λακχεδοι μονίων 

ὀμόσδμτα αὐλὸν ἀξέπεμιψαν, ἢ μι ἔσε-. 
οϑπι ξυμμάχοις, αἰὐζνόμοις ὃς αὐ πλξοσειν 

γάγηται, ὅτω δίρνται Τ᾿ φρατον. Ὁ 5 πολλῷ 

ὕξερϑν τὸ φαγῴοος, οὐ δρίων “δἰποιχία, εξιονα- 
Ω πέςῃ. αὗτα μϑμ δξχυ εὖ τῷ δερφ᾽ τούτῳ ἐς 

Ἄϑετο. 4" Το Ἐχεγιγνουϑρα χάμϑνος 
βυϑὺς ϑόχορϑυν, ὡς τα Ἰπαυκράτει ἃ Δ 
μοαϑένᾳ φρατλγθ!ς ἔἶσιν ἀϑηναίων τοὶ εἶν Ὅς 
βυμζῶ; οὐγεδίδοῖο͵ ὁ ἐδψ Ὁ  Δυμοεϑένω 

γαυσιν ἐς ἴᾷς σίφας οἰποὸντῆσωι, “ἢ δ ἐπὶ 
᾿ δυλιον, βοομϑίης ̓, ὀχζαμδοτίας ᾿ξ ηῤ 

πελὲ 

δ᾽ ἡμερῶν 
ἑεἰς αἷ ἐδ ἀἰμιφοτέρϑες φραίϑύφν, ὁ ὁ »δὺ Δὲν 
μοοϑένης αέστεροι πλόύσεις κϑὴς Θὲ 
φας, ἀξ ἔχων ῳ ταῆς γαοσιν ἀἰκαρναῖας, ̓ ὸ ἔν 

ἐκεῖ πολλϑς ξυμμάχων, ἀἰωράκτος γίγφεν, 
μουλώτος ὦ ἐχιξςολθυμαοφιξασὸ Ν- 
κομοῦχου, αὐδρόρι Φωχέως᾽ ὧχ Φανόνως, ὃς 
λακεδοιμμονίοις εἶπεν, ἐκεῖνοι Ὁ, (δοιωτοῖς 

βουδείας “μουϑμὴς “ἀϑύτων βοιωτῆν χού 

"γείβητω Ἰπαοχρ τής πἰρελύπει ον τῇ γῇ 

ὠὴ ̓ ἀπευκαῖζα λάμξάγοται αἵ τε σίφαι; δ 
ἡ χουρωνφα ὡς ὃ γαϑοντο οἱ γορ δσογτερ᾽ τὸ 
ἐμ ν, ν ὀκηδομῇ . ἊΝ πόλεσιν. 

Υ 

1)1 

ἀ ΤΉ πλεϊοις αἱ Ὑ Ὅις ἀϑίωαίοις. 
β Αὐπινομίαν ἰσότητα. Ὑ Ρρὸς ωῦ. 
τα 7 ἀφορῶντες δηλονόη. δ' Καταϑέ- 
 ἀπυ)εαυτοῖς δ δηλονότι. ε Ὑὸ καλλιςον 

᾿ ὄνομα αἰ ϑεῖ, αι 1 τέωὺ ἐλϑυϑεοίαν. 
ζ Πορλιῶν χλεχϑέντων 1 ἀμφιζύλων χό-- 

28» λεχθέντων. η. Κρύφα ψηφισεμιε- 
“, καταφεισίν κρίσεως ποιήσαντες. 

ϊ 

ὅρων σοὶ διϑῶμι. ͵ 

“έςν ᾿δἿ  ἃ ϑίωαων. 
γγιοιῥου χἀμῶνος 7 

6. Καὶ πιςώσαϊτες αὐτὸν ανὰ ἑρκοις 

αὐτὶ τῇ, ὅρκον ἐξ ἀυτε χαζοντὲς. ὅτε γὸ λέ-- 
γριϑρ, πιςῶ σε ὅρκω., αὐτὶ Τᾷ ὅρκον ἐκ σε 
λαμξανων" πιξοῦμια σε δὲ ὅρκῳ , ἀὐτὶ πε: 

κ τὸν σέ ὅπὶ τὸ δηλ } δηλονότι ἀΞ 

᾿ παλήῆσει.. κ᾿, ἜΡΟΝ, Ἰατοχαε. ᾿ς. 
ν Τῶν μερῶν 1 “ἥδ σ: μεπεφωνγμδῥων, 
Σ᾿ Εἰς αἱ ἔδς γριω ἐν αἷς. ο΄ Ἐχεῖνοῦ 

9ὲ, βϑ,ωπῖς έξὅπον. π᾿ ΓΙ αὕτων βοιὼ- 
δ γὴ ἡγρίω παντῶν Ἡ᾽ βοιω δι σι δρα- 
μιόντων εἰς τὸ βὀνϑῆ σαι. ὁ ρ “Πρθκατα-. 
χαμξαϊογτώ } ων Δ, βοιωδ: ἕ ἦν 

: ἀΑΝΡΝ ΝΣ ξοδοσίαν, 6 ̓ 

᾿Αποικία ξυνά-: 
κ Τοῦ δὴ ὄὅφῃ- 

ματάξασ:ς. 
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ὁ ἢ Ἱπαῦχρ της αὐα φήσεις ἀϑέεσαϊοις παν- Ἃ 

δὲ μεὶ ἀὐδες ὧν μετοίκοις, χαὶ ξένων ὅσϑι 

“πἰρέσὸμ, ὕςερος αἰφικνῴται Ἐπὶ Ὁ δύλιον, 

- ἠδ Ομ βοιωτῶν αὐακεγωρηήχϑτων πὸ Ὧν 
. σιφαὐν" ζαὴ καϑίσεις τὸν ςρατὸν, δύλιον ἐτεί- 

“αζεζοιῶδε ῥοπῳ', Ὁ ἱερὸν τῷ Ἀπολλωνος" 
τοίφρον υϑὸ κύκλῳ αὐξὲ τὸ ἱερὸν ἢὸ τὸν νεῶν 

ἰὴ "τείχοῦς τὸν ἡϑειῦ. "ὁ ςπυροις 
. ἔσκεύπον, οὐχ 3. τῷ ὀρύγματος “ αἰέξαλλον 

Χφῳ- 

, ἡαπογνεύτες, ἀμιπελον χέτήοντες τέο αἰδὶ 
ων π} 4Ψ“.} ᾿ η ε ΝΥ 

αὐ ἱερὸν, ἐσέξαλλον. χαὶ λίους ἅμα χαὶ 

ἀλίϑθον ἐν ΟΜ οἰχοπέδων “δι! ἐσ[εξ καϑα;- 

οϑιρῦτες, χαὶ πϑρτὶ ῥϑπω ἐμετεωφαζ ον 
»ἵἴ. ε Ι 7 ͵ ΕἾ Ο 

ἔρθμκα: πύυρηϑὲς τε ξυλ ἰνοῖς και τεςυσὸρ ἡ 

χρλο9ο. ζώ, κῃ πῇ ἱερο οἰχοδόμσγμα 

ἈΝ 

ΓΟ 

Οοὲν 

αὐτοτηρχεν, ἡ κὸν ὃ ἀῦ ςοα κα ταπιεπηώχει. 
υἱμεέρα. δὲ τοξανϑρ οἱ τϑέτη ὡς οἴκοθεν ὡρ-- 

μησὸν, ζαυτζω τε εἰργοίζοντο, χαὶ πἰοὼ τε- 

χαίρτζων, χρὴ τῆς πέμῆης ᾿ μέξρις Ὁ ρίφου. 

ἔπειτα ς ἰ'πλέςα ὠπετετέλεςο, Ὁ μδὺ 

φρατύπεδὸν πδϑαπεγώρησεν τ πὸ δηλίσ Ο 

δ δίχα ςαϑίοις, ὡς ἐπ᾿ οἴκου πορθυουϑμ ον" 

καὶ οἱ μδρ ψιλοὶ οἱ πρλᾷσοι θόθὺς ἐχώρφιωυ, 

οἱ ΠῚ ὁπλίτω ϑεϑϑροι τὰ ὅπλω ἡσύγαζον, 

“1πῶνχε ὡτης δὲ αἰ πο υϑμὼν ἐτι, καϑιςατο 

ιφυλακάς τε καὶ πὲ αἰδὶ ὃ “αφοτείχισμα, 

ὅσαι ζῶ «ασόλοιπα, ὡς γρζ Ὀχιτελέσαι. 

(ὦ δὲ βυιωτοὶ εἰν τεῆς ἡμέραις ζωύτως 
ξωυελέγοντο ἐς τίωὐ ταγαγραν" χαὶ Ὁ 

πὸ πασῶν “θ᾽ πόλεων ὐρϑσὸμ 

ἠοδοίνοντο (ἄν ἀἰϑίωναϊοις ἢ ἀὐδλεχωροιῦ-. Ὁ 

ἃς 

ΚΞ 

σας ἐπε ὀϊκου, Ἷ ἀγλων "βοιωταρχῶν οἱ 

εἰσιν ἕνδεκα, οὐ ξωωυεποαυνοιώτων μείχε- 
ϑαως-, ὯΝ οὐκ ὧν τῇ '᾿βοιωτία ἔτι εἰσί" 

ἱζμώλιξα )ὰ ὦ μεεόοίοις τὸς ὠρωπίας ὼ 

τεὐϑίρυαζοι. ἡσὸμ, ὅτε ἔθεντο τὰ ὅπλα,)Πα- 

ῥαγδὰς ὁ. Αἰρλάδου βοιωταρχῶν ὧκ ὃ»- 

(ῶΐν μετ᾽ Αφιανθιδουῷ Λυσιμαιχίδου, χαὴ 

ἡγεμμόνίας οὖσης αἰτεῖ, βουλένϑμος τέο μά- 
χίωυ ποιῆσοιι, χαὶ νομίζων ἄμεινον ξἢ 

«σκάλῶν ἑχάφοις χιὶ λόγους, δέω θῦσοῳ, 

9 
χιν- 

δ τὼς μὴ ἃ δρθοι ἐκ λίποιεν ζὰ ὅπλα, 

ΤΗΝ ΟΥ̓ ΙΙ 5 Η151. 
ΗἸρΡροοζατος δυιτοπινοχ οἰτατο Οπηῆ 
Ῥόρυΐο Ατμοηϊοπῇ, οἰπῖθι5» ᾽ηοο- 
ἸΙς, ἃς φαϊεσμηις αἀογαητ" Βοίρί- 
τίθδιιδ» Ροϊτογῖου οοητε ἀΐτ δά [)6- 
Ἰαα; Βατοτὶς ἰλπι γεπογῆς ἃ Βρῃ δὲ. 
φοπύά(αιις ςαἰτῖς. » Πεἴνατην παιτο 
ςοὐπο ας, ΑΡΟΙΠ ἰ5. τε πηρ πὶ» 
αἀπιης πιοάππι: Βοπι εἰγοιπὶ 
ἔλθσπα ἂς ἀοαδταπν ἀποιίηῖ, μὰ: 
ταιπὶ ὁρολ} ΡΙῸ ΠηῖγΟ ἀρρο- 
ταῦτ, ἵπ οα να ]]ος ἀεῆραητ, οἷα- 
τυγάνταμον νἱπολ θα οἰγοαπιηοέϊα 
ἔχπο οἵατ, ἐχοῖί : [πρὶ ἀδρ οτίδΠ ἂς 
ἰλτοῦος ἐχ ῬΓΟΧΊΏΥ8 αάϊδας ἀοῖγα-: 
ὅζος ἰπ οἴπης - οπλπὶ ἀοπίαας τὰ- 
τοις πυΠΠΙτίοτιο5 ΟΧοἰτα τ, ΡΟ Πτ5 
οτία τι Πση εἰς ταυτίδιι5 Ὁ] Ὄρροῦ- 
τα πὶ οἵας» 8. ἈΏΠπ πὰ Δ τα ἀ18- 
εἴτιπν ογᾶτ. Πα ΠῚ ρογτίςαϑ απ: ἔπ: 
ταῦ σοποϊάογατι ἴτας τούτο δᾶ 
Ἐρτοπιίην ἃ ἄοπηο ἀϊς ααππιἰηςε- 
Ρηΐκητ, απατταπη ὃὲ ααΐπταμῃ πο" 
ας νίχας αἀ ργαπα τρις 1 
οροῦς φοπίμτηρίογιηξ. Τθεῖπάε 
Ῥφιαπι ρἰέγασας ρογ ΟΠ ηοχοΥ- 
εἴτις {ΠῚ γοσείης ἀοσειη ἔογπης 
βιλάϊα» τα παμδπι γοάΐοης 40 ΠῚ ΠῚ; 
{ατίπηχαῦ ( χια: παχίπτα πα]τῖταξ 
ἄο εἵατ) ἰκιῖς. ἀγπιαταγα ἀς οι: 
αἵ σγαυιίς ἀὐπιάταγα τα τος ροῆτί5. 
ΥΠγἱ5 Ζαϊοίςοδαης, ΗΙρροοίατοτο- 
1ιϑο δά ςτὸ ἀϊας, ὃ το το υΐ 
ὐαῖ οἰγοα ργορυρπαοιΐα οριι Εἰ- 
διὸ; ςοπβιτποηάμπην ῬΟΓΠΟς ἀϊες 
ἴῃ Ταπαργα Βαοτί σορεσδηταγ: δος 
νθὶ οχ οπιπίδθις οἰπίτατίθε αῆτιος 
ταῦ σορηοποάηταις Αἰ Πεηίοη- 
(ες (ες ἀοταῦ τεοίροζςο, σατο ῦ! Βοος 
τούα πὶ ταλρῚ ἔγατιι5» αὶ νὴ ἀοςῖπι 
{ππι, ἀΠπλάοθαης ργα πὶ» 480“ 
πἰαπλ Βοί 5 ̓ητχὰ Βοσοτίαπι ἰδ πὶ 
μου οἴες : (ἢ σοητΟΓΠΎΪΠ15 ΟΠ} 
Οτορίᾳ οὔαπῖ Ατβεηίοῃίος αι 
αὐτὰ Ῥοίπογαητ ) {.4 Ραροπάλε 
ὙΒεθαπεις ΑΕοΪΔάὶ κ᾽, νπιῖς 
Βαοτότιιπι πιαρὶγατίθι]5 οἰΠὰ 
᾿Αὐἰαητδίάς Τγῆυλαςὶ 16, ρο- 
Δὸ5. ἡ Πὶ τὰ πο ἐπηΡΟΓΜΙ ΠῚ οὐαὰῦ 
σαρίάας ἰδὲ ριιρινα: σοπηηἰττοπ αν, 
φιὸᾷ (Ἀεῖιϑ εἴϊε ἀι δΙτγαδδτα ροτῖ- 
οἸϊτατὶ, , πογταταβ παρα ]Δ5 σοΒοΥτοβ, 
Ὡς ἔποαπεητοβ αὐπγὰ ΓΟ Πα οΏ τ, 

“4 Ῥεγορτίηξι 

“μά αοεανά, 
Ρᾶτς ἀδίοίυτα εἴς: 
ἴςς. Κεἰ »ΓΜαχίπια. 
εχράγις δϑίοϊατα. 
οἴϊοξ αρρεείον 

ΓΕ ἧς Ἢ 

- ε΄ »: 

ὦ - 

υχὰνπς: τωνοονουνι νον, οἱ.» “-.-... δου αν: ,ω.μ6... δον, μϑϑδυ οὐδ ωκονο 

- 

« “᾿Ανέξαρχον αἰὴ πείχοις τὸν χοαῦ ] 

αὐαῤῥίσθοντες ἐπίϑοιω. β΄ Καὶ πω- 
οι} ρϑεὶ ξύλα." γὙ Ἡ καιρὸς ἰώ 1 ἤ- 
φρμω,» ὧν ᾧ (ὦ ϑηηκαιρότατον. καὶ δῤμο-- 
δηώτατιν. δ᾽ “Μέχρις δρίξου! δρίφον τὸ 

γεῦ λελόυδιον ἐν Τῇ κοινῇ σιιυηϑείᾳ. οὐ γὰρ 
διωάμεϑα 5} ἑασέρας λαξν αὐτὸ, ἐπεὶ 

ἔλεγε καὶ τίω πέρνω, ὡς ᾧ ταὶ ἄλλας. 
ε {Ἱπποκράτης δὲ ὑχσουδρων Ἰἤριων, ὑπο- 
λειφϑεὶς ἐν τῷ δηλίῳ. ζ΄ Τιροφωροαῦ» 

σας ἐπ᾿ οἴκου 1 ἤγρωὼ, 

καὶ βοιωπάρχης. θ 

καγδοιύου γωρίϊστιμ. 

΄ 

τὴ δ ΤΑ 

ὌΧΥΥΤΕΣ ἃ 

δηλίου. ἡ Βοιωταρχῶν} βφιὐμαβνέν. 

Κινδαρδῦσα;} 

(μαῆς 

Ἐ" ἣν 
ι ΓῚ 



» 

τιεπίεηίςς»οογταπηέπαιςο σοπχπηΐτ- 
; τογξο μα ςοπιοά! οτατίομ, Ῥ ΛΚ 
« ὑλῇ ἴῃ πιδηεθηι ογατνν ἹΓὶ Βοθοτῖ, ἢ ποηλϊηἱ ν οἰ. 

τ ῆτωα γερίκαι ἤῃ πιοηῖοῃι γοπίγε, αἱ πηαρίτγα- 
τα ε[π5» ποῦ οἵδε σοπίεηταποιιηι 
νε ἐππὶ Ατβορίοηῇθι5» ὨΠΠΠ οο5 [ἢ 
Βαοτίᾳ αἴεχυιμτὶ , ργα πὶ πλοα- 
Ὠγι5. 'Ναπι απ ἰπ Βατοτία Π}11- 
πἰτίομιοβ Ἐχυγαχογίητ, ὃς ἐλπιὶ ὃ Πηΐς 
τἰτηΐ5. Ιοςἰ5 ργοξοξει ἤπιε αβ]διατ!, 

; εἰπυίγαπι ρύοὸ Βοίιδιις, παϊεηάϊ 
{πητ ὃ. σποσαηηας ἰπ Ιοοο ἄσρτο- 
Βεηπάληταγ » ὃς νηάεομπαας νο- 
πίοητος ρεεγζαπε μοί τ2.Ετ πὰ ον 
Πραΐ χοζ ρησηάγό ταις νἸ4ο θα, 
ἰς πγατρ΄ (ξητεπτίαιῃ. ΠΝ πς οηἰπὶ 
οαἀοτα ργουϊάοηεία γατῖο Βαθοη ἄα 

5 ἡρημβε μὰ χοηα εΕ 115 4υοτγαπα ἄς ἀρτο Ρεγ αἰϊιπι 
ἀπυπάύτας αυὰπι Οςομραῖο ΔΘΊΓΕΣ » δζ 115 41 φαΠι 

ἧς φαὶ ζῆ. 14 εβ, {2 Ἰρίοτγιιπι ροίβ ἀεδητρίυγα σοπ- Ὧ λάεο Ἰχφυκα Παρ ςοητος,ν το αἰΐεπα ἱπυδάπητ. 
 εἰτεαπιίρίξετε εο. Εἴ γΟ 5 σοττὸ οἷ πὶ Ραῦγῖιπ οἰ» 
ἔσο ππβοδέ ἱπυλάςητεπι νοβ ρεγεργίηιπι Βο- 

ἐρεπῖν ρῃη, 8. ἀοπιὶ ὃς Ρζύοςα] ἃ ἀοπηο» 

ὁ Νίεηΐϊε επἰπὶ 
τῶπι οἰγοιπιρεδὲ 
δὶ οδυτὸὲ ἀροηάἀυπὶ 

Ξῆνῳ. 

τὐπδαὶ σα  Ὑ 8. Ἢ τὦᾧἴ’ 
{παῆς Βοξοτίς ντ ἱγοπι αἀδαογίας Α- Α ἔπειθε «ἦν βοιωτοςς ἰέναι ζχὲ τοῖς αἰ9»- «᾿ 

κ 

γα ους, ἃ (ζὸ οἰγῶγα. ποιζοϑαι" λέγων τοιαΐδε, “ 
ἼΧΡΗΝ αϑὸ ὦ αὐδγες βοιωτοὶ, μιησγ᾽ εἰ 
“ἔχνοιαν "νὰ ἡμδμ ἐλθεῖν ΟΜ Φρόντων; “ 
εἰς οὐκ εἰκὸς αὐϑέεναοις, ξεῦ τῆρα μὴ ἐν τῇ “ 
βοιωτία ἔτι κατα λάξωνϑυ αὐζες δύ (α- δ 

χῖς ἐλϑεῖν. τίωὺ "ὃ βοιωτίαν ὧν “ἧς ὁμιό- Ξ 

δου ἐλθόντες, τεΐηος ογοικοδὸμιησοί νϑϑροὶ.“ 

μέλλοισι φϑείρᾳν. χαὴ εἰσὶ δυνπου πολέμιοι; “ 

εὖ ᾧτε αὐ χωρίῳ κροτα ληφθῶσι, καὶ ὅϑεν “- 

Β ἐπελθόντες πολέμια ἔδρασθμ. “ γιὸσὶ δ “ 
εἴτῳ χαὴ ἀσφαλέςερον ἔδοξεν ἐῇ), “μέτα: “ 

γνώτω. οὐ Νὴ τὸ πδομηϑὲς " οἷς αὐ ἄλλος 

ὄχίη, πὐθὲ τὴς σφετέρας ὁμοίως ονδεγέτε“ 

Ἅθγεσ᾽ μὸν, κοὺ ὅςτίς ταὶ μδιὺ ἑαυΐ ἔχᾳ, τῷ δὲ - 
πλείονος ὀρέγονϑνος, ἑκωῶν ὧωι ἐπέργεται. ἐς 
'πάτειον τε ὑμῖν, “ρατὸν δυλόφυδον ἐπελ- “ 

Οὐνται, χαὶ ὧν τὴ οἰκεία, χαὶ οὖν τῇ τὴν στέ- “ 

λφς ὁμοίως ἀμιωξεοαΐῖ," εἰἰϑέουαϊοις δὲ, χαὶ “ 

«σδεσετί ὁμόροις ὀγζᾷς, πολλῷ μάλιςα δεῖ. « 

΄“-» 

: ταπινεγὸ σομπομΐς πχαΐτο πηαρὶβ (πα οὐς πε "ὃ ἀϑελυὐτυγείτεγα; πᾶν Ὁ ὡὐὴξ- 

Ατπεπίορίς5, δὲ (αἰ ἀοπὶ βη τί Πγο5, 
Ριορα!ᾶγε. ἴλην ἰτὰ ἀεπχστ οτι- 
ἐυΐχας οἰιήτατία Πρ οτταβ ραγαταγ, ἢ 
ἴῃ το ποπ άο νἱοἰηΐς ραγ ἢςτ. Οὐὸά 
ΠῚ ποη πιοάὸ νἱοἰπος5.[ςἀ οἰλπὶ 
ἸΙοηρὲ ροῇτος σοπαητα ἴῃ (ογα!- 
ἐπτοπι γοάϊρογο» 40 τα ἀεπὶ ραδῖο 
ΠΟη δά ν]τίπηππι ἀορεαπλις νεηΐ- 
τς ςογταπλίἷς5 άπ ογίας οος :(δαθο- 

ς γα 1.5 αυτοπι Ἔχει ρἰ ἃ εγορίομε ρο- 
ὰ Δι τος νη. ἤτοϑβ τγαης ἐγετᾶ Ἐπ οξο5» δὲ στο: 
᾿ φάτνας, ἔστε ντ γ- Ογαοία Ρ[ασίπηπι» Πποπηοἄο ἰδ 

παλον" χαὶ ἐλόδύγερον καιϑίςουται "" ᾧ πσδὲς - 
τούτοις γε δὴ, οἱ χαὶ μυὴ τους ἐγίες ὀυδιὰ χαὴ -- 

ποις ἄπωϑεν πειρῶνται δουλούοϑαι, χῶξε 
οὐ ᾿χοὺ χαὶ ἘΧῚ πὸ ἔσχατον εἰγῶνος ἐλθεῖν; « 

Ὡἰϑαδήγμα δὲ ἔχονϑν τοις τε αὐτίστέρφις « 

βὐξοέας,, καὶ τὴς ἄλλης ἑλλαδὸς Ὁ πολὺ, « 
“ὡς αὐζῖς Ὁ. οἰχειται. χαὴ γναΐγαι ὅτι τοῖς ε- 
μδὺ ἄλλοις Ὁ πλησιόχωροι «δὶ γῆς ὅρων ες 

αἱ μαχας ποιοιεῦται" ἡμῖν δὲ ἐς πᾶσὸμ, « 
: ᾿ 5 .: “ , ς ., 5 -“ ἐπ » 

πὰ ἴη γηϊιοτίαπι ς (ἐς 6ΣΠ ἢ) ὃς ἱπτο ΠΠροῦς οσίοτος Ὁ ζὸ γικηθώνϑι, εἷς ὅρος σύκα αὐτίλεκτος πα- « 
γόριο,εηρ ἴεττηϊ- .. : αν 
δ πος λίηδειν, ἀς ϑἹοπο κε βηῖθις ἀϊαχίςαίςο, ὁ πο- 

401 πηριπἰπιὲ ἀϊ(- [515)}} νἹΠοΙ ΠῚ», νη ἴῃ ἀπογοετ ἴῃ 
πὴ τοῖο τογττοσίο πη οἵϊε Παταοη ἀαι 

᾿ γέαλεονεενη “ἀἐ»η1::- υΐρρε ποίϊγα ἱμρτοῇη νΊ οδεης- 

74:. ΝΌϊ επίὴι εἶ δ ῇτ,τᾶτο Ρεγσα]οὔπι5» συᾶτο ςαῖο- 
Ἰηρτεῆι διεγίηι, . ἰὰς ἢ μον μαῦ 
τέδις ποῆτίς νἱ ΤΊ5 ῬΓΟΡΙΩ5 Πἴο5 ἀσοοδς ΠαίδοπλιΣ. 

᾿Ροτίεπτυτ» εόψυς ΕτΔηὸ οὐίπομπεγᾶς 4] ν τίθιις βζο- 
των πο εἰ(γε παης ΑἰΠοΠΙομ(65)ν 1ο 15 ας 

᾿Βῖς ἔππε ΠῚ φυλτ 
δἷτι ἀοςοΐα. 

γήσεται. εἰσελϑέντες γὸ, βίᾳ τὲ ἡμέτεροι ε 
« ῇ 5 τ ἘΠῚ ἕξουσι. ποσουτῷ ᾿δχιχινδ,ου ὠτεροιν ἑπτερῶν εἰ 
πίω “π'βοίκησιν τῶνδὲ ἔγυϑυ. εἰωϑα, σί πε « 

“οἱ ἰδάύος που θρασέ τοῖς πελαφ(ὡς καῇ ἀ9η- 

γάζοι γε) ἔχτοντες, Τ' »ϑιὶ ὑσυχα ζοντα,χοὴ 

οὖν τῇ ἑαυ μόνον ἀμιωύννϑμον, ἀδεέφερον « 

τηα Ἰηξογατ αἀπογίις αϊοτ, ὃς τη {πᾶ (ς ταητάπιοο τοῦτα ἀςξοη ἀξτοπη » ργοπΊριίβ 

« Χρίῶ μδὺ ὦ αἴδρες βοιωπὸὶ 1 ἡ «κϑὺ 

πρότασις, ὅπηπλήξεως δῇ μὴ σευεπει-- 

9έον Ἐκτορος ἱπποδάμοιο. 

ἄλλος γι} ἐκ ΔΆ ἢ Αἰσώπου μιώϑγων, ] ἡ 
ζλητῆ κὸν ὑπὸ «εοσώπου;, καὶ όπου. 

Καὶ ἐχδϑύϑερον κα ϑίφαται] ὕγρωω, ὁἦ΄ 
δ' οἷς αἢ 

9 εὐνεΐψ"" 

γοιύτων μιώχεοϑοι" καὶ δὲ καϊασκϑυὴ, ὧκ 

διαθολῆς δ ἀϑίωαίων.,, ὅτι πανταχοῦ 
ἐχθροί. β' Νωνὶ δ᾽ ἤτῳ καὶ ἀσφα- 

λέςερον τὸ μμἱ πολεμῆσω. 1. Οὐγὼὸ 
πὶ ερυϑὲς ] ὁ νοι, οὕτως, οὐχ ὁμοίως 
δῶ τὸν δηηξουλθύοντα καὶ τὶν ὅηζου- 

λϑυόμϑμον ἀσφαλ ὡς μετα χέράζειν, ἀλ-- 
“λα δῆλον ἵπι δεῖ «σρρκινδωυδύειν τὶν ὅ7π- 
᾿ξουλδυόμϑρον. Ομηροςγ Αλλοὰὶ σὐεὶ ψυχῆς 

᾽ν 

«ἄγνος ἄλλον ἀγρθῦσωι ϑέλων χρέχὰ Ὡς, 
ἄλλος σὲ ὀΐδον ὡς κακοῦ σώζων. ὡς οἱ 
ἰϑέκυαγοι, μᾶλλον χορομυηϑητέον. τὸ συμι-- 

πέρασμα πρϑτρετῇ κὸν εἰς τὰ ρφικτέα, 
κΦ' διορασχαόν σι ΟἿ αὐἰϑρώπων. ε Τ1ά- 
ποιόν τε ὑμῶν 1 ἐπὸ τῷ ἔϑοις καὶ ἐργασία τ 

δειυατᾷ " “φοφαναφωνᾶ «γ᾽ δ μέλλει δ 
“«ϑσᾳ δείγματος ὕξερον ἀποδεῖξαι. 7 “Δ- 
ϑέμυαί ας δὲ, ἢ προσέτι τὸ συμφέρον μέν 

ὃ ,οὸς Τὶ ἀφυ γείπνας αἰτιπαλαίοντύς 
καὶ αὐτιμαιχόμδμο, ᾧ ἐλδύϑερο! εἰσι. 
4» Καὶ “ἤζυθς τούτοις γε δ] Ὅις εἰρημιά- 

νοις, , Καὶ ὅπη) πὶ ἔλαττον ἀγῶνος ἐχ- 

ϑεῖν Ἰἤχρωω ἀγρὸν ἱ σαοῦαι μάχρι ϑαγαΐπινς 

κ Ὡεαὐπῖς δίῴκειτωι 1 ὑπούκειται., 
λ Οὐκ αὐτίλεκτος } αὐτὶ “ὦ αὐαμίφ ζο-: 
λος. μ΄ Οὐίδος ποὺ ϑμάφᾳ] ἐγριῳ 
μαῖκ ϑρασείας ἰούος, ᾿ ἱ 

«1' 



14 ΤΗΝ. [5 ΠΡ 81 Ὑ, 
» Ἐχτςρατευάν"᾽ τὸν ὃ ἔξω ὅρων τσδϑαῆθς Δ ἰά ἔάςογε : ἂἷ εἰ αὶ οχίγα ἤποβ ο05 

» τῶντα, ὦ, δῦ χαιοθς ἢ, πολέμου ὭὭχονται, 

»» ἥοσον ἑτοίκκ᾽ς χα τέχφν. πεῖραν ὃ ἔγονδι ἡ- 

» μεῖς εἰυτεῖ ἐς ζοιέδε. νικήσθμτες γὼ οὐ κο-- 
ὰ ρωνεία, ἀὐοις, ὅτε τίω γἀῶ, κὶ μι) ςάσια-- 

» ζοντῶν, κατέσον, " πολλέων ἀδέαν ἐν τῇ 

» (οιωτία, μέχρι σῷδε κατεςήσα ϑι. ὧν χεὴ 

» μνκοϑενζᾷς ἡμιαξ, τοιέ τε ωρεσξυτέρϑες ὁ- 
οἡμοιωκθζεῦαι Ἶ τοῖς τρὶν ἔρχϑις, τοῖς τε νέω- 

» τέρϑες, πατέρων ἴ' τότε ἀγα ϑῶν γμονϑύων Β 

πιο μέσα οὐδέν 
. σηχούσεις ξὐρεζῷφ᾽ "πιςευσθ μίας ὃ τῳ λεὼ. 
» Ὡρὸς ἡμδν ἐσεοϑαι οὗ πο ερϑν αὐόοί(φς τεῖ- 

» χίσωμτες γέμονται, χϑὴ τοῖς ἱερφις ἃ ἡμῖν 

. ϑυσαμδύοις κα λοὶ Φαίνεται, ὁμόσε χωρὴῆ-. 

. σοι Ἔῖςδὲ,, χαὶ δεῖξαι ὅτί ὧν νϑμ ἐφίενται, 

.» Ὡρὸς ζν: μὴ αμμνονϑμοις Ἔχτογτες κζω- 

. αϑωσθρ᾽ οἷς δὲ γμναῆον τίω τε αἁτῶν αἰεὶ 

. ἐλδυϑερφιοῦ μαΐχη, " χαὶ τίοὐ ἄλλων μὴ 

. δουλοῦοϑει αἰδίκως, ἀἰα γώνιφοι αἰ στ᾿ αὐ- Ὁ 

.» τῶν Οὐκ ἀπίασι. Τοιαῦτα ὁ ΠΙαγωνδὲευς 

Τὶς βοιωτοῖς ὐδαμνέσας, ἔπεισεν ἰέγαι ἐ- 

πὶ (ἄν: αἀἰϑίωαιοις. χαὶ καζαὰ ταγος αὐα- 

φήσας ἦγε (δ «ρα ον " ἤδν 7,5 χαὶ τῆς 

ἡμέρας ὀψε κῶ “" χαὶ ἐπειδὴ πσφεσέμι- 
ξῳ ἐγίεὸ τοδςρατεύμαος αὐτῶν," ἐς χ- 

εἰων καθίσας ὁ)εν, λόφου ὄγτος μεταξὺ, 

οἦκ ἐθεωφφε δλλήλοες , ἔτασσε τε χα 

“πἰρεσκϑυάζετο ὡς ἐς μούχζωυ, Τῷ δὲ ἴπι- 
ποχρώτει ὄντι αἰθὰ ὦ δήλιον, ὡς αὐτῳ ἡ Γ- Ὁ 

Ἄν» ὅτι βοιωτοὶ ἐπέρηθνται , πέμπει ἐς 

τὸ φᾳρατευμαι, χελθύων ἐς ταξιν καϑιςα- 

οϑαι " καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕςερον " ἐπῆλ- 

ὃς, καζοιλιποων ὡς ποία κόσίοις ἱπσέας πε-- 

εἰ Ὁ δύλιον, ὅπως φυλακές τε ἀκα εἶεν, 
π΄ εἴτι ἐχίοι αὑτῷ, “ χαὶ τοῖς βοιωτοῖς, χα!- 

ον φυλάξαντες, δχτλροιντο οὖν τῇ μάχη. 
βοιωτοὶ ἢ ααδὲς ζούτοις αὐτικα.τέςησοιν “οἱ 

αἰμινουϑοις" ᾿χαὶ ὍΔ καλάς ἀύζις εἰ- 

εν» ιἰπυρεφαίησαν τὸ λόφου, " χρὴ ἔϑαντο 

οαγγαῖν διοῦ οσσαῆο διοχῖτ» οἰ Πτπηχ 
ἰποϊρίαϊ.» αἰϑίπλο ΠΊΉΠ105 ΡΓΟΠΊρίΟ 
σοοζοοῦο, (ὐυΐας τοὶ οχ {{π|5 ἀοςι- 
πηεητα δαθοπγι5, ΠΔΠ} Πα1Π1 οῸ 5 
τούγαηὶ οϊζεληιν [ςἀϊτίομς. ἰαθο- 
ΤΔΏτοΠΙ τοποηζῖοβ » ἢ αὐ Οἤστο- 4 Αά οτγοπεδι. 
ποδτη νἹ οἰ ἤοηλιις, ἐς συγατη δάπιο- 
ἄτην δά πος νίχιας τεπιρι5 Βοο- 
τίαπιλ ργαιτἰτίπηις. αούαπι πὸς 
τδπηοῦες ἀοθοπλι5 ἀμ 5 40] 
πηγαίοτος αι ἀξ πλῖι {ππηπ|5, ντ λ0- 
{τὶ ἤγτηη]ες ἤπλι5: αὶ νεγὸ ἱπηῖο- 
ΤοΘ ΟΡ ΤοΡ ς ἢΠΠ|5 οὐτὶ ραγοπείθιι5»πε 
ἀοπιοίξίςας ἰδ άος ἀεάἀεςογοπ,μο: 
οοηβάεοητέίαιαρ ἀεο» ἰρίπμῃ ἃ μο- 
δὶς ἐπτασγατα, σαΐας ἔλπαπα {{Π| ἢς- 
ξατὶὲ τπατο (δρεαπι ἰμοο πτν ἤεοτ 
ποπ (Δογ ῆςὶ5 » υα ποδὶς ἱπι- 
πιο δητίιις ρ ]οἶτα {ς οἰϊτομάϊιητν» 
αἀαεγίας μος το ἄοζο» ας ἀεπηοι-, 
{ἴγαῦε εἰβ.» (ς πᾶς φοποιρη απο; Ορείπεις ὀρὸν 
Π8}}15 ἀεξεη ἀξείδιις ἀρρτοῆος δοὉ- τοῖο. 

τς Ῥατεὶ ἃ ροπεῖσ 
Πιλιὶς εἰ, 

εἰπυϊῆς: (4 αὖ εἰς φαῖθας “ ρεης- 
τοΐμπι οεἰξ ὃς ἔπι τερίοῃ τη (ταὶ 
Ροῦ βΡιαρῃαπάο ΠΡοζαζον» πες α]1ο- 
μδηὰ ἰαἰα τὸ 1ῃ ἐςγαϊτατεη στοά - 
δεῖς, ἤπιος σοτταηγίης 0 ἀϊοοῇα- 
το. Ηἰΐς νουθὶβ αὐ διότγτατας Βαο- 
ἴοβ Ῥαροηάας ρεγίιαίε ἴτε δάπογ- 
(ας. Αἰπεοηίεμίες. (οηίοἄπηαας 
πιοτὶς σα 5 ὀΧούοϊα πὶ εἀυχίτ. 
ἰδ ἐπ Πν ογαΐ (ογισῃ, ἀἸςοῖ. Ετ ροίτ- 
απᾶπι Ρτοπηοαίς ρύορς δοίζομι» 
{σηπἴτ ἴῃ ἰοςο σποάαιῃ νηάς 
ἰηυΐσοηγ {ς αἰρίσετς ἱπτουοο ςο] - 
ἰς ποη ροΐεητς: ἃς, πο5, ογάϊῃαῖν 
δ ταπαιδῃ} δά ργα] πη ἰἸηΠἔγυϊτ. 
Ηἰρροοζαζοβ » 41 ἀρᾷ Πεϊαηι 
εἴα» νὈ] εἰ πιιητίαταπα εξ ἰηξο- 
{τος ἰγε Βοῶοῖος » αἰτεῖς δά ἐχο- 
οἴταπι » ἱαθεης νὰ δοίεπι ρύαρα- 
τοῦ: προ σθϊτο ρὸ τ ρίε αβαϊοτο- 
1ιδιῖς ογπις τγεσοητίς οἴγοα εἰ ππὶ 
εαυίτίι5» τα. δά ἰο οἱ οὐἴο ἀϊ4Π1» 
ἢφαΐϑ {ΠΠατὴ τοηταγοῖ, ταπὶ ντοσςα- 
ἤοῃς οδίογπατανραρσπα ὁ αἀεβοητ, ας οι 
Βαοτί, ἀπ ροῆεϊς φαΐ μος ργορυ]α- 
ΤοΠΌΝΙ οατοα τοτὲ Βα ρορδητία- 
Ρέζλῖο (ο]]ς ἀρρᾶγεπτ » τεπεῆζοβ 

Ρεζαεηϊεξος 

α Τὸν δὲ ἕω ὅρων 7} ἑαυτῶ."  Τιολ- 
λὴν ἄδῳαν τῇ βοιωτίᾳ Ἰἤγρωυ,ἄφοθον πε- 

«εὺς ἡ εδῇ ἔσεοϑτιι Ἰθγρωυ, βου ϑησήν ἡμῶν 
τὸν ϑεὸν. ζ Οἷς δὲ γγναῆον Ἰήγριω πά-- 

σας τὸ φράτευμα δηλονότι, 

ὄγηοι ἀυτῳ 7 τῷ δηυλίῳ. μ᾽ Καὶ Οἷς 

Ἵ 
' 

ΐ 

ΤᾺΣ ποι πειήκαμδν τίω (οιωτίαι. Ὑ Τοῖς ὡρὶν 
ἔργοις 7θῖς ἑαυτῷ, δ᾽ Πιειρόξαδτω μυὶ αἰ-- 
φευΐαι ταὶ προφσηκ σας δῤεταὶ ) ἤχρωω ταὶ 
συγίἐνικαξ. Ομηρος, Μηδὲ “Ἔἔύος πατέρων 

αἰχευνέμδμ. ς Πιρεύσωτες δὲ τῳ ϑεφῖ 

τοῖον, καὶ ὑπὸ ύοις. ἡ. Καὶ τίω ἄλ- 
λων δηλονότι γί. )' δὲ τὸῤ καὶ τῆς 
νἱμέρας ὀψὲ ἰω Ἰἤγρωυ, ἑασέρα, ἰώ κλίναν 
τς ἡλίου, τ: Καὶ ἐπειδὴ προσέμιξε» 
ἐγ] ἐπλησίασιν. χ Ἐς χωράον καϑί-: 

βοιωΐζῖς 1ΧὉ Δ βοιωτῶν. ν Καὶ ἐ-- . 

πειδὴ καλωῖς αὐτῆς ἤχιγοῖς βοιωζῆς ταὐ΄ 
γῆς σιωτάξεως. ξ Καὶ ἔϑειτο τὰ ὅπλα] ̓  
«ἰξκέϑεντο, ΓΟ 



᾿ ΓΙΒΕᾺ 
δύήλα γαΐχας ἱη Ἔγἀδ}} ,» φαςπηλά- 
πιοάτιπι ογλης ριρπατασί 9 Γδρτεην 
ὉΛΠΠΠἰὰ ἔοτο σγδιυιβ αὐ ΠχατιΓα » ἰδεῖς 
νογὸνίαργα ἀσοεπι Π11ΠΠ{ά : ἐααΐξος 
ταῖς» Ρεϊτατὶ φαίη σεπεὶ, οχύγαπι 
φούηα τεποῦδης Τρ αηὶ συτ {0- 
οἶἶ5» πο 41] ογαης ΗΔ] Αγ ὃς οτο- 

δοςοΐα : Πα γαπη τεπερθαπε Τ ἢ ς- 
{ριοηίςς, Ταπαρταίαις, ὃ Οτεδο- 
ταθηΪ. [ἢ νιγόαε δε ΠῚ σΟΥΠιΙ 
ἐααΐτες οὐδ ἃς ἰοιι5 ἀὐπτατιγα. 

ἃ Ῥιδεήππο. 1 οΡαπογαπι ἤΠπρι] 5 “ (ουτατίς 
4υίηὶ δέ νἹοεὶ ἀρΡ] ατὶ εγδητ: οα- 
τοῦ, ντ σφυΐα]ας σοητίρσογατ, ππς 
ἴῃ πιοάπηι ἰηγιδι Βοσοτὶ ἔμπογα 
αἴχις ογπαῖϊ. Ατβεπίοπῆμπι δα- 
[61 Δοίε5 σύδι! ἀΥΠγαταγα ραγ Βο- 
(Ποῖα οέξοῃ!5 ἀεηία νἱγίβοαα- 

Υ τε5 ἴΠ ντΙοαας. σΟΥπα εἵατ. [,6- 
ὁ δεν Δά θεν- αἷς αὐπηαταγα ἢ ΟΧ ἀρραάγατα ἰπΕἴγιι- 
ὄμπι; Κι 46 ἀπο (Σ. χραας ἴῃς Δάογατ, ποάῆπς 

νίθς εγαῖ. ΝΝαῆλ ας νῃὰ ἰη οχ- 
Ρεάιτίοηοπη εχίςγατ.» πχαἶτο ΡΙΠΓΟΣ 

᾿ μοίίδις ἔπογαητ, ὃς ἰπ εγητο5 πλὰ]- 
" τί (Ἐψαμτὶ , νῖροῖς ργοπισαο οΧ 
᾿ Βοίριτίδιις 41 αὐογαης ορρι δηλ: 

4ς ἐχοζσιτα» 4αὶ γε ρυιπηιπ ἀο- 

ἡ οὐ ὦ.  ἰ μμΝἐμοὐδυναν “΄ὉὭ 

᾿ 

ΡΨ Ε--- 

Ψ μ᾿,, 

- τω 

᾿ 

᾿ 

Ι 

ὨλΠΠῚ ἱγὸ σοροζιηῖ » πο αθαε- ἢ 

δεῖς Παγεπε ἰαπηία πη σΟΠΟΟΓΓΕΓΙ» 
ΗΙρροοίαζος ἀπχ {προγποηΐοη5 Α- 
τῃεπίοη ἤτιπι ἽΧογοἰτα πὶ ἢῚ5 νο 5 
Δάποσταῖις εἴ 7, Βμενιῖς 4υ1- 
ἄκπι . Αἰπεηπίεπίος » ἐχβοιτατίο 

: ἔς δριιά ρυχιἴδητοβ νίγοβ ἐξά τ - 
ταηάειι ργαϊζαϊ » πιαρὶς ἰπ ηγε- 
τχοχίαμη τοάϊροης ηπὰλπ ἰαῦςΠ5. 

; . Νεπηπηὶ αἰτοη ποίϊγαπι π᾿ πιοη- 
- Νος; τοπιτὰ τε γεηϊαῖ» “τΔηη ᾿πηργοθ πὶ 

᾿ αὐδπὶ ρα ἤε,α]ς ΠΟ ἢ ος Ἡος τΔητιπὶ ροτίοαΐπη ν εἰ- αϊπτεῖγα ἐπιάη τ΄ 
᾿ τυπὶ ροτίςυΐαπι ἰς ἰη Αἰ ’επᾷ τεύρα ΡΓΟΡυ] τς. Νδηη 
᾿ Σετε.Κ εἰρκὶ σορσῆ [η ἨΟΥΠῚ τοῦτα σογτα πιο ΟἿ ΡΓῸ 
᾿» ὁ. 279 ἐὸ φωοά γο ἶγα: 1ῃ απα {ἰ νἱσογίπγαδ ᾽ηππ- 
δ ηρεμδ αἰμέρεα,. ᾿ : 
Ἀ αύλτα ἱπυλάςπτς Ῥεϊορομποηίος, 

ἡτούαην ἐσυίΐξατι! σαγοηῖεβ. ΨηῸ 
δυῖεηι ρΥα]ο, οιππὶ {{{4π| Δοααίτι- 

κι τς εἴδνταῃι νεἰ μηδρίς {Π4πὸ| [ἰγεγατίς. 
τ Ῥεγρίες Ἰρίτιιγ ᾿ῃ 605, ντὶ ἀϊρπιτη 
Β ες 8. ραϊτία, ( υαπι νηί! - 

ὅς νοϊγιση, ἴπτοῦ Οὐασας ΡΥ ποί- 
Ρεπι μαθοῖς ἴς ροτίαταγ) ὃς νος 

ᾷ 

᾿ 
ἊΝ Α ε ᾽ 
:  χαηξ πη ραιςοί. ΠῚ Δυτοη ἴῃ 
ἣ 
'-- 
ὴ 

ΠΡ. ὙΦ ν. 

κ ἢ" τον 

παὶ ὃς Οοραεπίες5,» αἰὔπιις ἤαρηὶ 

ΝΆ ῸῪΤΝ ὃ. 3215 
Α γα δηαλα, τεταγμένοι ὥρα. ἔμελλον; δ: 
πλίται ἑπ! ακεοάλιοι μαϊλιςὰ αὶ «μιδοὶ 
αἷαῦρ μυρίοις, ἱππῆς τε χίλιοι, χὴ ἀελ- 
χαξὰϊ πεντακύσιοι. εἶον δῈ δυξιὸν μϑῳ χέ-, 

ὁφᾳ-ς ϑηζξαῖοι, χαὶ (ὦ) ξυμμοροι ὠδζις "μές: 
σοι δὲ, ἀλιώρτιοι , χαὶ κορωγαῦοι, χαὴ κως: 
“ποὐυῆς, χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ αὐδὲ τω λίμγζω" 
Φ᾽ δὲ δυωνυμιον εἶγον λαασιῆς,, χαὶ ἀϑρα- 
γγφαῦοι, χαὶ ὀρχο ϑμιοι - ἘΧῚ δὲ τω κέρα" ἐ-: 
κοι τέρῳ οἱ ἱππῆς ὦ ψιλοὶ ἡφ ἐπ᾽ ἰασιδὰ, 
δὲ πέντε μϑμ ἡ εἴκοσιν (Ὁ ϑη(αῆοι ἐτάξαν- 
τοὶ οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς ἕκα τοι ἔτυγον. αὕτη ψϑὼ 
βοιωτῶν “οἱ δασκθυὴ τ δγρικοσμλοὶ ζρῶ. κ΄ ὡ- 
ἁχευάλοι δὲ, οἱ νὃμ ὁπλίτω ἔχ ὀκτὼ πο 
Ὁ ςρατόπεδον ἐτάξαντο, ὄντες σληοᾳ ἰσος- 
παλᾷς τοῖς ἐἰγαντῖοις " ἱππῇ δὲ ἐφ᾽ ἐκ, 
τέρῳ πῳΐ χέρα ο ψιλοὶ δὲ, ὧκ κε ϑοισκϑυῆς: 
"δὲ ὡπλισμένοι, οὔτε πότε “χϑρῆσαν; οὔτε 
ἔγλυοντο οὖν τῇ πολῴ᾿ οἵαὴρ δὲ ξιωεσέξα.- 
λον, ὄντες πολλα-πὰ ἀσιοι “μ᾽ εἰγαγτίων͵ ἀο-- 

Ω πλοίτε πολλοὶ ἤχολουθησαν, ἅτε πόυςρα-: 

τίιαξ ξένων “ὟιΓ χβρόντων χαὶ ἀφῶν δρομέ-. 
γηφ᾽ χαὶ ὡς ἴοι τον ὡρμηδᾶν ἐπ᾽ οἴκου, 
οὐ χερεγμοντο, ὅτι μυὴ ὀλίροι. καϑεςώτων 
δὲ ἐς τίωὐ ζᾷξιν ἤδη, Ἶ χαὶ μελλόντων ξυνι-- 
ἕγαι, ἱπαοχρῴτης ὁ ςρατηρὺς δι χϑριων 
Ὁ ςρατόπεδὸν ὃ αἰϑίεναίων, Ῥεχκελϑϑετο 
τε,ὼ ἔλεγε τοιάδε, Ὡ ΑΘΉΝάτοι, δ. 
ὀλίρου μϑὺ ἡ ϑραίνεσις γίγνεται, τὸ Ἰσογιδὲς 
“Ὡρὸς τε ποις ἀγαϑοις αἴϑρας δυιύατα,, ὃ ἬΝ 

Ὁ πορμψυσὶν μᾶλλον ἔχᾳ ἢ ̓ξχικέλέυσιν. αὐτου", 
φῇ ἢ μηδενὶ ὑυδμ ὡς εὖ τῇ ὀνγοτρίᾳ δἰ Ὡρο- ̓ 
σῆκον τοσογδὲ χίγδυουον ᾿αἰαῤῥιτωη]δωϑρ δεν ἊΣ 
ὃ τῇ τούτων, “9 τὴς ὑμετέρας ὃ ἀγὼν ἔς 
στην ζωὸ νικϊσωνϑι, ὁ μή ποτε ὑμῶν πελοῖς 
“πονγήσιοι ἐς τίου χώραν αἶϑυ τῆς τῶν δὲ ἵγι: ἃ 

“ποὺ ἐσξαίλωσιν- ἐν δὲ μιᾷ μαΐγη τίωδεπε ς 
ποοοεκζάιϑε, χαὶ ἐκείνου μᾶλλον ἐλϑυϑς: “ 

οοὔπε. " χωρήσουτε ὄξω κὐξίως" ἐς ἀνε πῆς, 
τε πόλεως, ἐμ ἔκαφος παφίδαω ἔχωνσαϑς 
ζω οὖν τοῖς ἕλλυσιν ἀγάλλεται, " χαὶ ̓ ς 

α 

ΚὉ Υ 

"ὰ Θραῖρ ἔμωλον μὰ χίσα ϑαι β᾽ Α-] ρανεσιςἼ ἀδχου δηλονότι. ε Αναῤῥιηηοδ. [ αἰξίως τῆς πόλεως. Ὁ Ἐς αὐπιὶ] Οὰ 
φηναῖοι δ οἵδε ὁπλῖ τοῦ] οδήμια Οἰμυνοακόν. ἡ μδμ] ῥιψοκινδιωύως χαμβαίοιϑμ. ζ΄ Ἐν ὀναιτίοις. “Καὶ ῥ᾽ ἡτιτίβων 1 ϑτὲ 
ΚΑ Καὶ μελλόντων ξωμιέγαι 1 ἑκατέρων Ἶ τὸῤ τῇ Ὀύτων] γὴ δηλονόπ. η Χωρή- ἡ κοινοῦ τὸ αἰξίως. 

ἡ ορ δα, δ Δί᾽ ὀλί χρυ) ο ἡ πα-- ἡ σατε οὐ] τὸ ἱξῆς, χωρήσατε οι ἐς αὐτοὶ 
ΟΠ ἄδανο 

τὰν... 
25 αη- 
γαῖοι, αϑὺ 

οἶδὲ ὁπλῖταὶ 
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Ρ" πατέρων “οὶ ζ (δὲ μάχῃ κρφυτοιέῶτες ΠΟ ἈΑ 

. Μυρωνίδου οὖν οἰγοφφύχοις,, τἰωὺ βοιωτίαν 

᾽ν» ποτὲ ἔρον. Τοιαῦτα ζο Ἰπαοχρ (τοις. πα-- 

εαχελδυομϑμου, χαὶ κέφι "δι μέσου πῷ 

αποπέδου ἐπελθόντος, “ Ὁ δὲ πλέον οὐκ-- 

ἐτὶ φϑασθμτος, (Ὁ βοιωτοὶ ̓  αὐ δακελδυ- 

σαρϑῥου χαὴ σφίσιν ὡς δζρα ταχέων, χαὶ ο- 

ζὗϑα Τα γώνδου παιωνίσλμτος,, ἐπήε- 

σὸρμ. πὸ τοι λόφου. αὐτεσήεσὰρ δὲ χαὶ 

οἱ αἰϑζωουεοι., Ἶ χα κοδοσέμιξαν δϑρόμω. 

χαὶ ἐχατέρων Μ ςρατοπέδων ζᾳᾷ ἔφατα 

“ούκ ἤλϑεν ἐς χεῖφφις, “λα τὸ αὐτὸ ἐ- 

παϑε. ᾿ ῥύακες ΝῚ ἐκωλυσὸμ. ὃ ὃ. ἄλλο 

καρτερθι μαῖχη καὶ ὠϑισμῷ αἰασίδων ξιωωε-- 

φήχει. χαὶ Ὁ »ϑμ δϑωγυμωον “ἣν βοιωτῶν χαὶ 

Ὡρι τοῦ μέσου, ἡοσοῶτο «ἰπαυὸ ΟΜ ὠϑη-- 

ναίων," χαὶ ἐπήεσὸρ Ὁ ξπε ἄλλοις ζιυτη,ὼ 

οὐχ ἥχιςα Οις ϑεασιέας. ὁ ἰσσυχωρησὸμ-- 

τῶν γὸ» ἀΐδοὶς Μ' «οὐ Ραᾳτεταγμένγων, ᾿χαὴ 

χκυκλωθντων ἐν ὀλίγω,, οἱκὴρ διεφϑα- 

ρυσὸμ ϑκασιέων, ον χερσὶν ἀμιυόνϑμοι κα.- 

᾿πεκόπησθμ, χα! ἵνες χαὶ “Μ αἰϑίωναίων, 
οἱ οἱ σἰοὺ κύκλωσιν (αφα,ϑέντες, ῥγφόησοίν 

τε χαὶ ὠπόκτειναν δλύλοις. Ὁ μϑμ δέζω 

τη ἑοσῶτο “ἦν βοιωτῶν, " χαὶ πσϑὲς ὡ 

μαχόνϑμον κουτέφυγς. τὸ δὲ δέξιον, ἢ ᾧὡ 

ϑηξαῖοι ἡσὸμ," ἐχράτει μ᾽ αἰϑίευαιων." χαὶ 

ὠσαμδμοι κατὰ ξραχὺ, ζαυε τον ἐπη-- 
κολϑυλοιώ. ᾽ χρὴ ξιωυέξη, Πα γωνδὸου κὐξα-- 

πέμψαντος δύο τέλη “ὝΨ ἱπισίων εχ, τοῦ 

ὠφανοιῖ αὐδὶ ζ) λόφον, ὡς ἐπὸνφ Ὁ δὐώ- Ὁ 

γυμιον αὐτῶν, ἢ χαὶ αἰ χυρ φανέντων αἰφνγι- 

δίως, Ὁ γικϑίν “δὴΨὲἥῥ αἰϑέωναίων κέρφις, νομί-: 

᾿ς σὸμ ἄλλο ςράτευμα, δχτέναι, ἐς φόζον 

καταφῆναι.) χαὶ αἰμφοτέρω)εν ἤδε; κοῦ τε 

τῇ τοιούτου χαὶ «ἰπσὸ “ἅν ϑηζαιων ἐφε- 

πορϑῥων καὶ πο δαῤῥηγνωύώτων, φυγὴ καυ- 
ϑεφήχει πϑωτὸς τοῦ ςρατοῦ “ ἀϑίωναίων. 

“ χαὶ οἱ μϑὲ ασδὲς Ὁ δυλιόν τε χα πίω 

ϑείλαοσὸμ ὥρμησθμη (ὦ δὲ, Ὀχὴ τοῦ 
ὠρωπού' ἀλλοιδὲ, ασϑϑς πϑνηϑα, τὸ ἔρος" 

ΤῊΝ ΙΕ ΟῚ ΦΎ, 

τπδιοσῖθα5» σαὶ ἄκος Μυχομϊάλ,. 
{πὶ ἀρῃᾷ ΟἘΠπορῆγτα {πρεγαιίς; 
Βα οτίαπι αἰϊφυλμάο τοπιεγπητι 
Τα]δυ5 Βοιταδιμιάϊς ΗΙρροογα- 
τες αἄ τηοράϊπηχ νέαις Ῥογποποζαῖ 
ΟΧΟΥΟἶτα5» πσσάμΠῚ ΠγΔΊΟΥΟΠᾺ ΡΔΓ-- 
τεπὶ δάϊογατ,ααμηι Βασοτὶ, δάδπου- 
τλῆῖς εο5 ἢΐς σιοσις Ραροπάα, 
ῬεΓρδιοῖς ραδηᾶ πγο ἀπ] ατι ἄς ς0]- 
ἰς ἱπέοι ἐογαητογ : δ πὶ ἐος5 δάϊ- 
ἀογίο Ατβοπιοηίος; ετ!άαας σοη-΄ 
ἢιριιπυΟΧτγοπηἱδ τα ἢ νΤΓΟΓΕΠῚ- 
4ιε δά πλλμὰβ ποη Ψ ΟΠ ΟΠΕΙθιι5» 
(«ἃ Ἰάοπι τάπιοπ ρατίοητθιι5 , οὉ 
το φυΐθ5 ᾿πτογρο Πα δηταγα- 
τοῦ! δοῦὶ σαταηγίης νι οηίθιις 
{6 ρεγρεϊϊοητος σομηῆεραης, Εν 
Πηϊγαπι αιἀξ Βασοτοσι ςοΥ- 
πὰ δὰ πιράϊῃπι νίχας νἱέλιι εἰ 
αὉ Αἰπεηίεπῆθιι» ἴῃ ἀ]ος ἰατη ὃ 
ριαοὶραὲ ῃ ὙΠ Περι πος γεξὰ το - 
ἀεπτίδιβ. ΙΝδπα 4αππΠὶ 1 αΐ ςοι- 
ἐγὰ {Πετείαης » σεάεγοητ» δ π Δη- 
βυίΐο αὐ “εῤεμίφαβόη " εἰγσαπι- 
ἀλγθηταγ » ̓ητογΠοΙοραηταῦ : ΤΠο- 

πὰ8 σοπίογαούιης » ξυγοθαπτατ: 
Αὐπεπίεπἤπην φασι ποππα}]! 

᾿ἋῺΠ σοπὲϊπάςηάο πΒοίξε ραστυγθαῖ!; 
ἄντα (δ πρη ἱπιογποίσοεγοηϊ, , ἔς 
ταυτὸ τητογπποθαης. ΑὉ δας ἱρὶ- 
ταῦ ρᾶτες Βοοοτί {προγατί, ἔπ πτ» ὃς 
Δ4 ελπὶ αι ραρσπαθαῖ σοπξαιρε- 
ταητ Ατίη ἀοχεο σοσηυν νὉὶ Τῆς- 
Βαηὶ {ἀὔδηι, {πρεγαηταῦ Ατῆς- 
πἰεηίξς : απὸς {ΠΠ] ραυ]ατίηι τορα]- 
(ος»ρυϊπηὶπι ἰηςχαεβαπταγ, Οοπ- 
τρὶς ἀὐτεπὶ ντ ἀυα ἐααϊτ!. τ -- 
της ἃ Ραροῃ δ ὨλΠα: » σαυτη Πηὶ- 
{ἴγαπι δου σού Δ θογαγοῦ οἰτ- 
σαΐτο ξαγάτη ταππ]ο 7 χορεπῖς πὶ 
ςοπήρεϑιηη {ς ἀλγεης 5, ὃς Αἴμε- 
πίοη Πα ΠῚ σΟΥΠΕ » φιθϑά γίποεβαῖ, 
τεγγοιςοζεηξ » Ἔχ ἰππδπτία πα {{- 
Ρογαεπῖτε Δ]Ππὶ ἐχογοίϊα πη). [τὰ 
τοῖς Αἰποπίοηπαπὶ Θχογοίειιϑ» 
ασπηχ νττίηηας δ ἰἷς ὅς ἃ Τς- 
Βαιῖς μεγίςιιοπεθιις νυρογοῖατ» 
ἔαρα ἔλξια εἰ , «115 δά Πεϊαπι 
δι τηαγε» ΔἸτϊς ἰῃ ΟΥ̓ΟΡΙΠῚ » «ἃ- 
1 δά Ῥαγηῃείβεπιὶ τποηῖεπὶ ν 

“Φ Οἰγουπιδατὶ εἴν 
(δας Ὑ Βοίρίςηίδς,. 
40] εχ 1ΠΠ|5 ἐεοίάς. 

Ο Τφίομπαπι φαΐ (ς ἀοξομάοη4ο πχα- τπε, πιαπυπὶ οὅ-, 
{ξγεηῖε5. θεί» ἐπ΄ 
γε έρλεα βρη τος 
εοπέοῇι ἔμεγυητ. 
Ὑεἰγιταςϊἀατὶ, »ηὲ" 
“ὁ πρρεοΐ. κι ᾿ 

᾿ 

᾿ 
' 
4 

« Ἐὸ δὲπλέον 1 οραῶ. β' Οὐχίτι 
φϑαΐσωντις ναῦ αὐτὶ τὰ κἀτάλαζξόντος, 

Ὑ Καὶ «ὐϑσέμιξαν δρόμῳ Ἰαύτοῖς δηλο-- 

γότι «οϑέχοντες,. δ' Οὐκ ἦλϑω ἐς χεῖ- 
ρἀς Ἴήγρωω αὶ σωυέμεξεν, ἐ Αλλὰ τὸ αὐ- 
σὲ ἔπειθεν 1 ἑκατέρων δηλογότι τὰ ἔλατα, 

ζΡύακες 7ῤδὺ μα ὑδρηγά, ἡ Καὶ ἐπήες 
Ὁιῴ τε ἄλλοις οἱ ἀϑηναῆοι. 9 Ὑποχωρησοΐ 
Ἴων γὼ αὐτεῖς Τοῖς ἀθηναίοις. ᾿ Καὶ κυκλω 
ϑέντων ὧν ὀλίγῃ ὐπὸ ἢ) ἀϑηναίων ἀν ἐλ! [ῳ 
τόπῳ. κ Καὶ πυρὸς τὸ μια χόυϑμον μέρος 3; 
βοιωτῶν τὸ ἔπι ἢ μοϊχέω ὑσσομδῥον, λα Ἐ- 

κράτει ἢ ἀϑϑθίωναίων Ἰκρξιῆον ἰῶ, μ᾿ Και 
ὠστίυϑμοι Ἴτοιὶ αἰϑίευαίις δηλονότι. ν Καὶ. 
ξωέξη, Τ'αγῳνδὸυ] τὸ ἑξῆς, ξωυέξη ἐξ 
φόξον καϊᾳ ῆναι. ξ΄ Καὶ ὑπξρφανέντων} " 
Ἂν ἱππέων ΔΓ βοιωτῶν δηλονότι, ὁ Καὶ 
οἱ μδὺ }κγὲς δ αἰϑέωαίων. 



ὶ ΤΓΙΒΕΚ ον κῖτν ὁ. 317 
“ας ἰὴ αἴ νὲ πων ἕ τμτον ερν οὐρα ἐμ πὰ (Ὁ δὲ, ὡς ἑκα σοίτμα εἶον ἐλπίδω σωτη-- 
ουΐφιις [Ρ65 αν Ππ) τοῦ ἀεητθ 5. 405 Βόσοτι Ἰη[ε- ἥ ΗΕ πο λμτω,, 
4118 (ΑἸυτίς γᾶς, φαρητοβ τεπείἀαθαηῖ: δὲ ργαοϊρυὸ ΠΡ Ἑ νῷ χε ἤν ΠΡΡΗΝΕΣ ἐκήφνον,ἡ μα 

᾿οααίτοβταπι ἱρίοσιιπι ταῃι 1 οςΥοπ λίσα, Ἢ δά ΤΠ «τῶν,» (Ὁ) λοχροι, βε-: 
ἤιιπι, 4υὶ {ΠΠ|5 ἴλην ἴῃ ἔιραπι νογῆς,.. (οηϑηχϑτες Ῥ τί τῆς (ξο πῆς γιγνόυϑρμης, 

γυκπὸς δὲ" ὑχιλα(ξούσης Ὁ ἔροον, ῥάδον τὲ 

13 

ΔΌΧΙΪο γοπεύδητ, (ὐατογὴπι πο- 
ἐκῖς ἰπτογαοητι ἕο τς Πιριοπτία πὶ “ Α ΡΉ ΉΝΗ͂ΡΟΝ, 

τ ταΐθα !ατεηι ΠΡῚ ρερετῖς. Ροΐτο- πλῆδοο ρὲ αν γρορρ πρθυο. μὰ 44:5 
τὸ ἀϊε, 4 ἀραά Οτορὰπιὶ ὅ Πς- “ΡΟ πὲ οκ, τῷ ὠρωπϑῷ οι ΟὐὉ ὅ δειλίᾳ 
Τπππὶ γα το δο 10] ρυαΠάϊο,(αά- ᾿Ιφυλακὴν ἐϊκαζοιλυπόντες ( εἶχον γὺ εδηὰ 
Βιὰς οῃΐπα 114 τεποδῃτ) ἀοπλιπι ἕφς ἔτι ) ἀπεκόμίαϑησθιν κα ϑαλαουθμ 
“Το ππατὶ τεσερεζπητ, Ετ Βοσοτὶ ττο- Β ἐν ἀμ μῇ ἐδ ᾷ, ὙΠῸ μὰ ! 
Ρμαοροῦτο; ολἀλιετιδύίαμε ἴμο- “ δ τυ ΚΗ Οἱ ῬΡΟΙῶτοΙ, ξἌτόηον πηϑρτον 
τὰπι απϊάςπι {{ππιρτὶς » Βοίίμπι Ὁ «ἄν". ἑαυτῶν “αὐελόνϑροι γεχροις ζρες τε 
νογὸ {ρο] ατίς » τε!δόφψας ρίασῆ- φἦΜ᾽ πολεμίων σκυλδύσθρτπες, χαὴ φυλάκὴν 
ἄϊο » γομοτῇ ἐπης Ἰη Ὑ ἀπαρτληλ πη... υ χα λυπέγτε ς,αἰργώρησθμ ἐς Ἢ τοίνα γραν" 
Πάϊαῃτος ΤΠ εἰῖο » τα 4ιαπὶ ἀρεῖ. ς ΟΠ ΉΡΗΡΗΕΡΟ 
{μπῖ. Οὐούατη τφαδασελτοτὶ ἅτις: 4 κυ Ἐπ ουλ ον ὡΡ «ΟἴλσοαΣ 
πἰεμῆππι σςαἀαςεαῖοῦ 4 πιούῖαος Ἅλϑέωτες. οὐ Ὁ Ἕν ἀὐϑηνάψων κήρυξ πορόυο- 
Ῥετεηάος ἱτοῦ ξλοίεἢ8» Ὁὸν δον μϑιος᾽ ἔχὶ «ἄρ νεχροις ὠπομε κήρυχι (οιω 
εὐπας τεπορᾶταγ, ιὸδ ἀϊσογες ]-. ΩΣ ὁ, αὐτὸν εἰποςρέοδας. καὶ εἰκὼν νυ) 

ο΄ [ππχη|81] λόξαγαηι ρυϊααατὴ ἱρίς ἀἀ ἤδη ἐῶ ἫΝ ν ἵ "Ὁ ( μ 
δ ς αὕυαι τα ΤοΠοττΗοτ.. ἢ Ιάςπα φαμπιδπῖς Ας “δ αξ ἐκ θχρηρόων Ἄον, ὉΑΜῈ: τυ 
ςοπίροδιπι ΑἸ [πο οΠίος {οτος ἐχροίαίς πηδη- καΐζᾳ ας Ὀλὶ τοις οὑζευαιοις, ἔλενγετοα πῶ 
τἰξίϊαπι ν ἐπί ἴδε, ἄλτὰ Βατοιογαπη : μαι ἰαιτὸ ἔοι Ὁ ρα γὔμ᾽ βοιωτῶν, "ὅτι οὐ διχαίως δϑράσήαν 

(ς ἐο5 αἰϊοθπ» ἀμ ἰατα παθονηπη 3 Ὁ ΑΘ ΘΝ ΕΑ ὙΓΑΨΤΗΝ 
τά ρτοίδὶ εἴης, φυΐδιι5 σοπίτα Ἰρρραλιι 2 ἂν να πῶ 
ταπη ἤτοοϑ 40 4}1ςπαπὶτογγδηλη- ὍῚ. ἐξ οὐρα ἰὀίαρ' τίω 
υδάογοῃτ» ἃ το Π1ρ]15 πα: {Π|π| Πηῖ, ρλήλων, ἱερων Μ᾽ ἐἰγόγτων αἀπτεγεοϑεη" 
αϑίποῦς, Αἰβοηίςπίος αυτοηγ1)ε- οἰϑζεσαίοις δὲ δυλιον πειχίσλυζᾷς οἰγοικέῖν, 
{ππΠ} ΠλπΓῸ ἰνόος ραν το ϊδτρά χϑὴ ὅσοι αὐ ϑεφποι ἐν βεξήλῳ δρῶπι, πὰ βο 
το ὃς φῃσοσησας Ὁ Ποπιίπίθας ἴῃ ᾿ μὴ Γ᾿ Αβέςν δ ἄνοοός 
Ῥιοίαμο ἐροῦ απο 'ῃ Π|ο ποθ Τα γγέοϑαι τ ἫΝ δα ον ἐὀάψαυ-: 
ζοΓο: δαμαπὶ οἰαηλ 4παπὶ πος φον στρίσι, ᾽ πλξω ασϑϑς τοὶ ἱεροὶ " γερνιξ! ς 4 δι. ΟΡ ΧΡ 
ρῆς εἰἤειταπρεῖς, ηἰῇ δά δδ]πεη- ᾿χοῆοϑαι, " α͵α καυίσωοι; ἀν δἰ θα τόρτε 

ἀλε ἴῃ (λογβοίπν πη 15» ἴῃ Δ1105 ἑαβ τεαῦ ϑευδκο ἑαυτῶν βοιωτῳὶ ἴδε:- 
ψίας Παυγῖγο. ΙΔεόσας Βατοῖος, ἐἠἀρε ον μρρρεξ τοῖν: ας 
τη ἀε » τατα πα νῖος ἰπποσαητες Ὁ καλου ῤδύοις τοῖς οαϑχετας δαίμονας 

χαὶ “ὃν Απολλῶ, " ασδθαρορθυάν, ἀῤξιὰ 

ὧν τῷ ἱεροῦ “ ὠπιόγζᾳς “ἰποφέρεοϑει τοὶ 
σφέτερφι. αὐτῶν. Ὧοσαῦτα Τῷ κήρυκος εἰ- 
πόντος, οἱ ἀϊϑίωναῆοι πέμψαντες πο θα τοις 
βοιωτοις ἑαυτῶν κηρυκα τὸ μϑι ἱεφφ " ὁ- 

τε ἀδικῆσαι ἔφασαν φειϊὲν, οὔτε τῷ λοις 

πούέκοντες β λοίψήν. σϑοϊὲ γὸ τίω βργίω 

ΥΝ Ιοεΐ ργχῆάος ἀσπιομποβ» αἴηις Α- 
Ἔ - ὅ :44. ΝΥ τη 

: ῬΟΙΠΪτ 6, εἀἄϊςογε 1Π|5» ντ ὃ τῶρ]ο οχ- 

ἐσελθεῖν " χὶ τούτῳ , δλ ἵγᾳ ἐξ ἐἰὐτοῖ 

ςεάᾷτ, ἔπ ἰξοιιπῃ αἰρούτδητος, Ηαο 
αι σαάμοσοατοῦ ἀἰΧΗος, Ατποπίοα 
{ς5»Π|}Π{ αά Βοκοίος {πο σαάιιςεα- 
τοζοποραητ ίς αυϊοαχαᾷ ἱπίασία τῷ- 
Ῥίο ἔξ ηε» αατίη ροίτογ πα ἰρῦτε 
εἴε(έλαγος. ΝΝο4; ἐπίῃ δὰ ἔς ργδ- 
εἴα δ ἰηϊτίο νεπηῆς, (64 νε {Π᾿πς 

σ Αναασείσανται ]ὐιμυισαρϑμοις ὑδρόύε- 

δα! ἤλοιω ἐξ ἀυτε ὃ ὕδατος αὐ ,μωρδύοις 

“οθὸς ταὶ κοιγας χρείας χρῆοϑαι. . πα Τοιὶ 
ἑμωχέτας 1 ὁμκωχέτει οἱ συμμκετέχοντες ὅ᾽ 

αὐτῶν γαών, νὰ Υ αὐτῶν ἱερωῖγ. ρ᾽ ἙΙροις 
γρρόύειν αὐτοῖς Ἰιὶ βοιωτιιί, σ᾽ Απτόν- 

ἔγσυν οι γόμδις, καὶ Καϑερηκὸς Ἰξ γγ0-- 

μον. λ ἴσντας ὅπη) δὲ ἀλλήλων γγρεὼ,' 
εἰςξάλλοντας πολεμικῶς ΧΕ' τῆς αλλήλων 

ἄρ Ἃ Αὐ δ ,ρντω ἀρφῖ ν τιχιω 
χοὸς τὰ ἱεροὶ] αὔϑυ τῇ χρῆοϑα!- ξ Χέρ- 
γιδι χρδῶχ ἤχου, οὐ ἐν, (ὦ ϑεμωτὸν ψαῦ-- 

ἃ Οἵτε ἱππεῖς αὐτῶν} Ὦ} βοιωτῶν. 
β᾽ Ἐπιλαξούφης τὸ ἔργον 1 κωλυσάσης 
ἼὌ πόλεμον. Ὑ Φυλακὴν ἐΐκαταλι-- 

πόντες Ἰὸν τῷ δηλίῳ. δ' Ανελόμϑμοι γε- 
κροιλ } αἰελόντες. ε Ἐπεξούλδι ον] 

᾿ ἐσκέηϊοντ, ζ΄ Ἐπὶ ζυι νεκροιὲ 1 7) τῇ 

ν 

᾿ς «γαιρέσῃ ἡ γέχραΐν. ἡ Οπ οὐ δικαίως 
᾿ δρά σήαν Ἰέδρασαν. Ὃ Τ᾿ αραξαίνοντις 
ἀϑοπαῦπς, 4 Τὰ γόμημα ἐγλίωων] 
" 

σαι αὐτοιὰ, ἤγρομω ζοκὶ ϑηδαίοις, κὶ μυὴ ὅτε ταὶ 
χέρας καϑαίροιεν δ᾽ ἀυτῇ δηλονότι τῇ 

ὕδατος, μῴλλοντες “. ϑυμιώτων ἀψιόϑαε 

͵ 

τας ΤΟιυὶ ἀϑηναίοις, τ Οὔτε ἀδικῆσαι ἔΞ: 
φασων ἐδὲν ηΓαν,ἐδὲν ϑδρ λυροίναοϑεω. 
υ Ἐπὶ Φύτῳ 1 7)) τῷ αἰδεκῆ σαι τὸ ἱερόγα, 

411, 



Ἵ 
πα 

218 - ΤΗΝ ΟΥ̓ τ 14Ὑ. 
«ποις αἰδιχοιῶτας " μᾶδλον σφαξ αἰμυώ- Α΄Ροτίας οο5 40] ἰηἰιτίᾶ δὲ ταξογέξο 

γώνται. τὸν ὃ νόμον ζοῖς ἔδλησιν ε1. ὧν αὐ ἡ ὃ 

χρώς τῆς γὴς ἑκαίφης, ζὺ τε πλέονος, 

τε βεαχυτέρας, τούτων χρὴ τοὶ ἱερὰ αἱ εἰ γέ- 

υνεοϑει ὅ9 ποις ϑερᾳπευόνϑνω, οἷς αὐ ὡρὸς 

ζὶς εἰωϑόσι χαὶ διυωνται. καὶ 5) ὃ» βοιω- 

ζις, χαὶ ποῖς πολλοις ΤΡ αἴλλων, ὅσοι Ἢ ἂξ-- 

αγαςφήσὸμτές ἵνα (βία. νέμονται γάϑ,δλλο- 

τϑίοις ἱεροῖς ζοασεῦέτον ἐπελθονᾷε, οἰκεῖ α, 

γιοῦ κεκἼδοϑει. χαὶ εὐ! εἰ »ϑὺ Ὀχιπλέον 
-“ ὦ τ᾿ ον. ἃ τον ὯΡ γ᾽ 5} 

δυωυνϑεῖεν τὴς ἐκείνων κρῳ τῆσοι, τῶ τ᾿ αὐ ἐ- 

'χάν νοῦ δὲ ον ᾧ μέρᾳ εἰσὶν ἑκόντες ἐ(), ὡς 

ἐκ σφετέρου Οἕκ αἰπιέναι. ὅ ὕδωρ τε ον 

τῇ αὐάβαι κινῆσοι δε ἐκ, ἀὐοὶ ὕξρᾷ πσο9σ- 

φέοϑαι» “δλλ᾽ ἐχείνοις χσδοτερϑις ξζχὰ 

ταὶ σφετέραν ἐλϑονζᾷς αἰμυυνουϑροι βιά- 

ζεοϑει γοῆεϑαι. πὶ δὴ εἰκὸς ἐ1) τωΐ πο- 
λέμωῳ καὶ δᾳνῷ τίνι κατειργϑνϑνον ὑᾷ ξύγ-- 

γνωμῶν “τἰ γίγρεοϑα! χαὶ πσδϑς ποι ϑεού. 

χαὶ ΣΡ Μ ὠκοισίων οι τημιώτων κα- 
ζ(αφυγἀν ἢ «(ὧν βωμοιᾷ, κοξϑανομιίαν τε 

Ἰἐχὶ Οἷς μη αὐαΐκη καικοῖς ὀνομια θῆναι, χαὶ 

οὐκ Ὀλὶ τοῖς Ὥστ᾽ Μ ξυμφορωνὰ ᾿πολ- 

μήσαισι. ζους πενεκρουὶ πολὺ μειζόνως" ἐ- 

χεΐνοις αὐτὶ ἱεροῖν ἰξιοιοῦτας πἰποδὰ δῦναι," 

ὠσεξᾷν, ἢ τους μὴ ἐδέλονζα ἱεροῖς τὰ ὡρέ- 
ΐ [ω 4 Ὑ{ 

“ποντὰ κοιἰζεοῖι. σαφωςς πε ἐχέλδυον σφί- 
-Ν , ἌΥΡ, -“ ᾽ . “ 

σιν εἰπεῖν," μη] ὠπίιοῦσιν ον τῆς βοιωτῶν. 

γῆς. οὐ γδὸ» οὖν τῇ ἐκείνων ἔτι ἐδ, ὦ κὶ δὲ 

δορὶ ἐκ, τήσαντο: δαὶ καὶ τὰ πάτόκα. τοῖς 

γεχροις απσένδουσιν αὐαιρᾷοϑοι. ὡ δὲ βοιώ- 

τοὶ αἰπεκχρίναντο εἰ υϑμ οὖν τῇ βοιωτία. εἰσιν, 

ὠπιονζᾷς ἐκ, τὴς ἑαυτῶν, ἐποφέρεοϑαι τὰ 

σφέτεροε εἰ δὲ ὧν τῇ ἐκείνων, αὐτους γιγνώ-- 
σκᾷν ηὐ ποιητέογνομίζοντες τ ὠρωπίαν, 

εἰν ἢ τους νεχροιὶ ἐν μεϑοείοις Ὁ μούχης γε- 

νονϑῥης κείοϑαι ξωυέξη , ἀἰϑέωυαιων χ᾿ δ. 
δ΄ ΧΆ  ; 3. δὲν 1 ἂν ὑπήκοον ἐὺ ὗκ αὖ αὐτοις βία, σζρων χρῳ. 

τῆσοι! αὐτῶγ"ἐσγ᾿ αὐ ἐασενδονίο δῦ)εν αἰ 
“ρον Ν αἰ ν ἐν χεὶ Ὁ 3 

τὴς ἐχείγων. Ὁ δὲ ὡν τῆς ἑαυτῶν, θύωρε- 

“πὲς ἐῃ ἀποχρίναοϑαι, ὠπιονΐᾷς, καὶ δπο- 
λαίῷν ἃ ὠπα τῶσιν.ὁ δὲ κήρυξ Τ ἀϑηναίων 

ΡΓορυϊτεης. Εἴϊς αὐτῷ ἀριιᾷ Οτα- ᾿ 
φοβ]ορῷ Ῥοο5 1105 τηρογίαπι {τ - 
οὐἠυίςιπηις γοριοηβδ» ἔοι ππαρπας 
(τὰ ραγααοντ ΡολοΒ οοίάς Πητ (Θη1- 
ΡΥ δὲ τοπυρία νθὶ εἰάεπι ςογεηλο- 
Ὁ] Βαρτ ίοτα" αυΐδιι σομίαοτῇ εἴς. Θαίδυς πιοτς 

ν ᾿ ᾿ τοσδρταπι Πτ 5 δῖ (εαμολά βοτὶ ροτοίς, τοὶ πὰ ΒΟ. ορωτετοα οὐαπὶ 
τοβ αἰϊδίψας ρεῦπιυίτοβ, αι ις φυΐδις ααιίαυς 
τούταπι ἀἰ υαπι νὶ συϊτοτίθιι οἷο- Ροβῖε. 
δεῖς ἱρῇ Ἰπσο υμπτ,τοπιρία αι: Ρυ5 
ΑἸίοπα οὔαπξ » οσοιραητεβ, ΡΓῸ {5.. 
Ροίδί ἀογο, "δζ φοβοῦ ρυχυλιογοπτ, δέ, ρὴάο ἀρννοι. 
Ἰρίοσγμπι τούγα ρου γοιταγοος [0115 
Βα ταγοβιημης διιζοπ. 1 ἡπὰ ρᾶστς 
τού Πρ οητοῦ οἵϊον δέ τα 418} ΟΧ 
ίχο πὸ αδίςεάετε, Ασιδηι αποαας 
{εἴη ποςείδιταῖτε πη οὐ "ἔς: ος ΡΟ ς ἈΝεοροπττατε τοι 
σοητα πιο δ ἀρροίμο, (δ ἄττπὶ ξος υνουτῆς : αά 
1109 ν]οϊίοιμηταγ χα ἐπ ἔπᾶπι τουγά βύμην ἰα πο οί 
Ἰγγαρογιηῦ, δά τη άτηπι οοΙΏρ1}- κιηῖε, ἐσυρρίᾳ 
(ος εἴϊο, Οὐληΐᾳ νοζὸ ᾿ςεγὲ θ.110, 9. οι 
ὃὲ αἀπιογῆτατς αἰΐαιια οἰΓοιΠλΠΠοητία αὐδδγν᾽ τυσδν ον Εἰς γΟΠΙ1πι 

νεπίατα οἵϊε φυλη ἄτη οτίλην ἀρυά 4 ἐρίο οείαπι ἀθο 
ἀοιηλ. τοῖν ἀοἰ δεῖς ἄοπ γοϊαη- 115. 45ε συ, αἰῖ- 

4υ]5 801}: ἀὺς ρε- 
Ο τασιῖς γοξαριιμι οἵϊο αὐδβ: Ἰςο!ά ας τίς! ποροῆητατα 

οουα πὶ νοοαχὶ αὶ Π}14 τι οςοίδίτατο, ςοιηξεϊξεας. ἕεςος 
: : .Ρ Ζ 

(μητ ῃϑα! πο οἢ οοσιπι μα  ρτορίος ἡ μονα 
ΣΝ ΤΠ χατείργορϑμον «ἀ 

δἀμοτία αἰϊαυἃ δάση. (μη 6-ι, αν γέστερπονε κά 
τίατι {ΠΠ᾿ 5 ἱπιρίὲ πλαΐτο Ὠιαρι ἔᾳ- 2έηίονιανε τον,» 

, ; 4 κννκ. 
φογοαμ ρύο τοι ρης πιοῖταος το 764 ἀμημηα γε αν 
ἀϊ ἀϊρπαμι σοπίςγεη » απ 4] ε Βεδαρ αάπον- 
τασἶτι {ια; σορίςπίαποι ηττοπγ: 5534 αὐδοπάαπι 

᾿ ΝΣ τ Ψ αὐάρίαπι φάΐρια 
Ρ]Ις ἀςοϊρίπητ. ΡΙαπὲ δυτοπηἰαρε- (ων. 
θαπης {ΠΠ1|5 ἀϊςὶ» {5 ποῃ ζοσοῆμγος Κ. Ουΐ ρτο τοπι-ς 

ὑέρβς την τη Ρ 15 πιοτῖτοος τοά- 
οΧ ἁρίο Βωοεο : Ὡ0ἢ ΘΠ]Πὶ [Δ ΠῚ ἥεο ϑεϊϊεπεν ΤΑ, 

ἴῃ ἐούπτα ἀρίο (Ὁ οἵδε, (64 ἴῃ 60 2μλ ῥγο εόνηρίες 
{με ἀγπηΐβ οὐτἰπυσητ: νογιιηη- ἤηόγημον [θε τεάδὲ 

ἢ ν φο πίανερ!, αὐὰπι 
ταπιοῃ Ἔχ σῖτα πχδίουιι πη ΡΟΙΕΆ]ΑΓΟ ὁ ποι]οπε τοπιν 
νῖ τούτο τΟ]]ογς ἰἰσοος. Βοσοτὶ Ρ 5» 6 εἰῖ, εουπρίο-- 
τείροπάςης, ἢ φυϊάξ ῃ Βοατοτία « ἡκωξηνονοην τε 
(τητ, οχοράςῃτοϑ ὃ τοῦτα {πναΐρου- ἀεζοτοι. 
τατοητῖ {πατῇ ἴα 1Ποσιπ1ν» (δ ἰλτς}}}- 
σοῖς φυϊά ἔογεῦ λοϊεἀ. Ἔχ ϊιπηά- 
τος Οὐορίδπυν Ὁ] σοπτίρτ Π10ς οὐ" ΄ 
σατθογε » σοπαπλ Δ ἴῃ εἶπ σοπ- 
Ὡἰϊς ραρῃδ»ἀἸτίομ 5 ΑἸΠοπ οι ἤιιπι 
εἢἤξ,πιοϑ σαίος ἱρῇ ἤθη τοποῖς ροῖ 
{ςητ 1115 πλαϊτὶς,ϑποηις δά οοσ γος ς ας αρῆον. 
ἀεη4ος (ς ΟΡ] ραῖος οὔϊε,, {54 1105 ι 
ΕΧ {πα το ἀθειμῖοβ» οομίςητα- 
ΠομΠῚ οἵϊε οὰ ιᾶς Γορεϊ απ γοςίρο- 
το. ος Αἰποπιοηἤιπὶ σλάἀιιοἑαϊο, 6 ὦ 

α Το ἀδυκοαῦτας 1 ἤγουν ζοιὰ φηξαίοις, 

Φ Μᾶλλον σφαξ γι ἀϑηναίοις: γ Ἐξα- 
γατήσαγτες Ἶ ἀπελάσοιντες. μεταναςήσειν-: 
περ. δ' Ὑδωρτε ὃν τῷ αἰαἴκυ 7ὐσοὸ ὃ ἀ-- 

γάϊκης ξχαιρῦ. ε Αλλ᾽ ἐκείνοις Ἰιᾷ 9η-- 

ζαϊοις. ζ Ἐπὶ Ἐ σφετέραν] τίω ὃ ἀϑη-- 
ναΐων. ἡ Ξύ[γγωμόν ὥινα γίγνεξχ] ἡ-- 
γρίω ξυΓγνώμίω λαμζάνειν. δ» Ἀπὸ δ΄ » Μὴ ἀπιοῦσιν Ἰαἠ τὴ τῇ μυὴ ἀπιόντες. ὁ, 

'᾿ξυμφορών 7 ὑπὸ ΔΙ ζηῤῥεόντων φινών" ; 
“ Τολμή σασ! ἸΟλῥωμρεῖς φροίξασι «δὶ ̓ 
ῷ καϑεςνκότα. κ Ἐκείνοις  ζιὶ βοιωτοιζο 

[ὁ 

ν Η 
᾽ 



μενος... 

ἃ, 
ἐ; 

2 Ουἱεχ ΝΙίχα 
᾿ ἀρβνμω τὰπι 
τίάπὶ Μεράγεη- 

βθι5»αἀποτί, (56. 

ν 76 βαέης γηζ- 
εβηγα ἀἰειε ερ 1076 
φμ4ε “ρπ0:. 
ἪΡ 

ἢ 

ΚΙΒΕΚ ΟΝΑΑΤν 8. 
4011} διάιοῖ;, τηΐξρῶδλ ὅς δὶς. Ει Α οἰκου σεις αἰπῆλϑεν ἀπορᾳκίος" χαὶ οὗ ξοίω- 

Βαοτὶ τὰπὶ » Δσσεγῆτί5 ργοῦ 15 ἘΧ 
ἤρα Μεῖίαοο ἰαςυ]ατογίθιις ἔπη 41- 
του ύά(η; τ ἀπο μλ Πδ 15 ρσγαυς 
αὐτασταγα (Οὐ τ οτ.», 48α; Ροί 
ΡαρηᾶδοχΙ!ο νεπογδητ, τα ἢ Ρύα- 
Πάϊατι5 ΡεΪοροπηςοπῆθιι5, " 48] εχ 
ἸΝΗζα νπὰ σαπὶ Μορδγοπῆθις ρύῸὸ 
(ξῶϊ εγδατιαἀπογίας ᾿ οἰ πὶ οα γα 
ταοποπεροτοίβδι ας πη ηχοπτ» 
οὐπὶ Δ] 5 Ορραρηδη Δι σοηοΓθ 18, 
ται νοχὸ πηλοπίηα Δάμηοῖα, 4 
ἃ {Ππ4 ἐχραριπαζαπι ἔτ» δά ἄπης 
πχοάμτῃ ξιδια: ἢ Απεοπηδηι Πρ η 
τεπὶ ηυῦ φεπιὶπᾶς ἴῃ ραγζος {ογγὰ- 
αἰεπτ» οπλτο πὶ ἐχολιδητ; οάπι- 
48 ταγία5, ν εἶα τἰδίαπι » αβαστὲ 
ςὔριπραητ δὲ ἴῃ ἱρῆπϑ πτηπιο ἰοδε 
τῷ σατεηἷβ αρρόάπηϊ; αάπποο {προ 
1Ππ4 ἔσγγοο γόῆτο δά πα π Δ; 
ἀαοά 0 ἱρίᾳ δῃΐοημα ἢ τοσεάοβαῖν 

“οὶ ϑυδὺς μεζαπεμψάρμϑροι ἔκ τε πὸ μα- 
λιέως ὕόλπου αὔχοντί εις ἢ σφενδονήτας, ὸ 
βεδοηϑηχότων αὐτοῖς απ τω μαίχζω, κὸΣ 
Θλνϑίων τὲ διοαλίων δηλιτῶν, χαὶ ἢ ἐν γι: 

! ᾽ ὦ Ι ἕ 
σαίας ἐξεληλυθότων πελοπονγησίων Φρου-: 

ρων, ὦ μεγδρέων ἄμα, ἐςρώτευσὸν ἐχὶ ὃ 

δυλιον ᾿ χαὴ ασδοσέξαλον πωὠτειχίσμιατι. 

ϑηλῷ τε ὥὍπῳ “πειροίσαγτες Ἶ χαὶ μηχόμῶν 
Δ ΔΔῚ ΐ Β σδοσήγοιϑν, ἡκὴρ εἷλεν οὐὐηρ, ποίαν δὲ κε-- 

εἰμ ἴρῃο παρα ΕΧ ραῖτε ξεγγαῖο... 
Ηλης πηλοπίπδηη ἰοηρο ἐρατίο σαγ 
τίς αἀποξξαπ1; πλπ7ὸ δά πτοιόῦ πα 
τααχἰίπηὸ ρατίο νΠθιις5 εἴας ΠΡΏΜῈ; 
οσοπῆγαπῥεις. δ᾽ φάπτοτα εἰτρταη- 
ἀϊθις (Πὰς εἰ σαρίτὶ ἀπτοππς 
πιοά δά ἰρίοΞἰρεδαβαῖ » δρρ!!οἰτἰς, 
Βατῦ οἰεηῖ: 4] Ηατὰς Δογίτεῦ δέλι5 
ἴῃ μοι» ῬΥΙΠ45 δ {ΠρΡΉΓ δ Ρὶ 
Τοπὶ παθεη5. ἱπρεητεμη Πδτηπηδπι 
εἐΧοϊταυ τοπιαγάπηαας ἱπ σε ἀ τ: ἴτα 
νεπεπηίης (ρεΓ ἐπὶ ρεγζᾶτε; (ε4 
οπγηΐθας ἰῃ ἔπ ρατη ἐς ἀῤτίθιι5»πηιι- 
εἰπιεηταπι σαρεΐεταγ. Ῥέα Πάϊα- 
χίογαπα αἷ1Π οσσαδαεγαπ: ἀποςπτί 
ςαρτί ἔχης » δία “πιυϊτίτιάο οοη- 
{τεῆς παυίθιι5 Γοζορῖς ς ἀοπηιη. 
Ἐεςερίο δαζεμη [)ε]ο ἀςεοϊπιοίε- 
Ῥεήιο ἀριρμα ἀϊς» σἁἀπσοαῖοῦ Α- 
τμβεπίςπῆππι τεὶ σείζα ργογία 'ρηα 
Τα» ΠΟᾺ ἰτὰ ρὸ δ γαγίιβ σαπτα νε- 
ὨΙος σα ΐοτιπν σίατία» ἐος Βασο- 
τὶ τεἀάιάεγιης » ΠΟΠ Πρ] 115 οὰ- 
ἄετα τείροπάεοητϊος. Βεγίεγαπε δις- 
τεῆλ ἴῃ Ραρηα » Βασοζογιηι 48|- 
ἀξ ρδυῖο πηῖπς φαληχ αὐ! ροητ» 
Ατδβειϊςηἤμπι νεζὸ » οαπὶ ΗΙρρο- 
οἴδῖς ἱπηροίαζούς » Ῥᾷμ]ο τΐΠι15 
4αὰπι ΠΎΠ]Π]ς,ργατοῦ ἰοιαἰ5 αὐ πηδτιγρ 
δἴσις ᾿ΙΧΑΓα ΠῚ πηαρηι} Πα ΠγΟΓ, 
Ῥο ἤδης ραρπαηι ΠεπιοίΠποπεβ. 
ΨΌ] πδυΐσαπεί ΠΡ δά 51} 45 τγαάϊ-- 
τίο πο ργοςοποφάμην πα ογοτη 

ς 

᾿οἃ οἰαῆίς Αςαγηδῃιίῃ) ὃ Αρίσογᾶ. 
ὃὲ ΑἰῃπεπίοηΠᾶ δά αυλάτίηροητος 

ραίαν μεγαλζωυ δέγα Ὡρίσϑωπες ᾿ ἐκοίλα.- 

να» ἅπασαν, χοὴ ξιιοήρμοσὸμ “πάλιν ἀἶχρι-- 

(εἰς ὡς ὖρ αὐλόν. καὶ ἐπτ᾽ ἄκραν λέξητα πε 
ἥρτησθμ αἱλύσεσι, χαὶ αἰχρηφύσιον “ξἰπτὸ τὴς 

κεραας σιδυρφιοῦ ἐς αὐτὸν γϑδον καιϑειῆο, 

χαὶ ἐσεσιδύρωτο ᾿ὁχὶ μέγα. χαὶ το ἀγλου 
ξύλου, τσδθσῆ ον δὲ ὧκ πολλοῦ ἀ μοαίξα;ς 

τῷ πείχᾳ ἢ μάλιςα πῇ αἰμιπέλῳ τὴ τοῖς 
ξύλοις ὠκοδύμωγτο" χρὴ ὁπότε εἰ! ἐγίες, φύ- 
σαῖς μεγαίλας ἐφξϑῶτες ἐς Ὁ «σδὲς ἑαυτῶν 
ἄκρον τῆς κεραιας, ἐφύσων. καὶ δὲ πνοὴ, ἰοῦσα 

Δ εγανως ἐς (δὴ λέβητα, ἔχοντα αὐ,ϑρα- 

χαξτε ἡμιμμεέγοες χϑὴ ϑεῖον χαὶ -πίοσθμς Φλό- 

γα ἐποί4 μέγοίλξωυ. χαὶ ἥνψι πῷ τείλοες, 

ὧςτε μυηδένα ἐπ᾽ ἀντι ἔτι μείγαι, δλα ἐ- 

πολιπονίᾳς, ἐς φυγάὼ καΐᾳ ςῖναι, χαὴ “ὃ 

τείχισμα ζούτῳ πῳἱ ὥπῳ ἁλαΐαι. ΔΨ" δὲ 
φεϑυρων οἷ δὲ ἀπέθεαγον, Δ] σι κόσιοι δὲ ἐ-- 

λήφϑησὸμ. δὲ ὁλων "ὁ πλῆϑος ἐς (αὶ 
γαῦς ἐμξαν, ὠπεκομίαϑησοιν ἐστ᾽ οἴκου. τῷ 

δὲδηλίρυ ἑπηαχα) δεκατη ἡμέρα. ληφϑεν- 

“ς κ᾽ τἰωὺ μαϊχίω,ᾧ ὅ Σσὸ ΤΜ ἀϑηναίων 

κήρυκος ΟΣεἰὲν ἔχιςα ϑύε ν᾽ γεϑνηνϑμων, 

ἐλϑόντος οὐ πολὺ ὕζερον αὖϑις αὐξὶθγε- 
χραΐν, ἐπέδοσαιν (Ὁ βοιω»οὶ, χοὴ οὐχέτι ζυ- 

(ᾷ ἀπεκρίναντο. ὠπέθονον δὲ ξζοιωτῶν μϑὺ 
οὖν τὴ μοΐχη ὀλίγῳ ἐλαίοσοις πενζαχοσίωγ" 

ἰϑίεναίων δὲ, ὀλίγω ἐλοίοσοις χιλίων, χαὶ 
[παυχρ της ὃφρατηγθς᾽ ψιλοῦ 5 ᾧ σκόνο- 
φόρων πολες Σριθμές. κ᾽ δὲ τίοὺ μαΐγζωυ 
Οὐτίω,, ἢ ὁ Δημοοϑένης ὀλίγῳ ὕφερον, εἰς 
τῳ τότε πλϑύσειντι ζ «ἰδὲ (ὶ σίφας 

τῆς ποοδὸσίας πέρι εἰ πσδοὐχώρησὸρ ἔγωγ 

πὸν φρατὸν Ἐχὶ δῥ᾿ γεωών, δἶῥ πε ἀκρίρνά- 

γῶν χαὶ αἴγραίων τὸ ἀἰϑέψαιων πετοοικοσίοζς 

α Πάλιν ἀκφιθις] καῖᾳ φύσιν, β' Σπρυώς ἐς τὶν λέξητα }ϊὐτὸν εἰπεῖν, δᾳ σεγανοῦ σώματος. 

ἀ4 αἰ, 

119 

“4 



δ ϑραζη- 

σκῷ 

“ 

΄ 

0 ΤῊΝ ΟΥ̓ΡαθΊΚ ἩΓΠ5ΞΙΤ, 
ὁπλίτας, ἐἰσέξασιν ἐποινίσσι"ο ἐς πίω σ»- Δ ἀὐησλτος; ἐρτοῖίας εἰ [η ἀρτῦπι 51" 

κυωνίαν" ἢ πρὶν πάσας ζᾳἐ ναδς χαζα πλϑ» 
σα! βον,ϑήσοιντες οἱ σικωώνιοι ποις Ἔιποξε-. 

(ηκόταις ἔτρεψον, χα! κατεδίωξαν ἐς Ων» 

ναῦς, ὸ (δν᾽ «ϑι ἀπ κί φναν, τοις ὃ, ζωνᾳς 
ἔλαξον. ζξοπαῖον δὲ φήσοιντες, τους νεχροιε' 

“Αἰ ανοασονδὸὲς οἰστεδοσοιν. ἀἰστέϑοινε 5 ἡ Σι- 

τάλχης ὀδρυσῶν βασιλικαὶ «ἰ ποὺ ζᾷς αὐταῖς 

ἡμέρας Ὅς ἐλὶ δολίῳ, ρατεύσαις δχὶ “ει 
(αλλοες, ἃ νικηλεὶς μιοίχη.Σ θύϑης ὃ ὁ Σ πα: 
δαϑδῦχου, αἰδελῴιδὸεξ ὧν αἰτεῖ, ἐξασίλδυ- Β 

σεν ὀδρυσῶν τε, ᾧ τῆς ἀλλης ,ϑραίκης ἡσκὸρ 
αὶ ἐκεῆος.. " 4 Το σγ᾽ αἰτεῖ χαιῶγος, Β6ο.-- 
σίδαις ἔχων “ες ᾿δχὶ ϑραΐχης ξυμμάχοις, 
ἐφρώτευσεν ἐς ἀμφίπολιν τίωὺ ἔχε ςρυμόνι 

ποταμῷ, αἰϑίωυα ων Σαοικίαν. Ὁ Ἃ χώξιον 

πῷτο" ἐφ᾽ οὐ γι καὶ πόλις δὴν, ἐπείροισε υϑὺ 

πσϑότερον ἢ Αξιςαοόρος ὁ μελήσιος, Φϑ0- 

γῶν βασιλέα Διαύρῴον, καιτοικίσου, δννιὰὶ 
“ἰπυὸ ἡδώγων ὀϊζεκρουύαϑη - ἔπειτα. δὲ χα) 
ὼ αἰϑίωυαγοι ἔτεσι δὺο χαὶ ποιαίκοντα ὕςε-- ᾿ς 

δον, ἐποίκοις μάυείοις σφαΐ τε αὐτῶν, χαὶ 

ἄλλων (ὃ βουλοίνϑμον πέμψαντες, οἵ. 
διεφϑαρησὸμ Εν “δδαξήσκῳ “ἰὐ ἕϑρα- 

χϑύχαὶ αὖϑις ἑγὸς δέονηες τοιαχοζῶ ἔτειἐὰλ 

θύντες οἱ αἰϑίρυα,οι, Αγνωνος τῷ Νικίου οἰ- 
κις ὃ ἐκ πεμφθέντος, ἤδωνας δξελάσαντες, 

ἔχίισαν “5 χώεκον ῷϑτο ὁτὸρ ρότερον οὐγ- 

νέα. ὁδοὶ ἐκαλεῖτο. ὡρ(κῷντο δὲ ον τῆς 

Ἵϊόνος, ζει αὐτοὶ εἶχον ἐμμυπόσλον Ἐχὶ τῶ σῦ- 

ὧδ 

σεῖς ρου 

ἐγοηίϊιπι τ "ὃς ρυα! απ πὶ ΘΟ πος 
ΡΡο ]ογοπτ ἤδιῖοδ» Θ᾽ Οὐ ΟΜ ἀ4 [πα 
τυταη δα νοηϊεηζῶβ.» ὁ05 401 ὄρτοι 
ἢ διούδης ξιβαϊογιητ, δα παυέ!- 
απςνίαας ρεγ απατῖ, Αἰο5 ἰπτογο- 
τπούμητ,» ἃ] 05 ν πος σορογύπττ ας, ᾿ 
τΓΟΡῃδο ογοδξο»οα(ο5 10]5 Ρετοπτῖ- " 
θυ" γεφα! δογιιῆτ. Ρογ οοἴάεπι ἀϊε5 4 Ῥαος ἕαυςῆ 
χαΐδιις αα Το ἴα τος σοίτα οἵδ. 51- "οδάϊδογαιε, 
τα]ξες Ο ἀτγίατιιπι Γοχ νἰτα Ἔχ 
ἢτν νἱδξας ἴῃ ργά]ο ἃ Ταιδα!}ς,χαὶ- 
θὰ Ἰπτα]οζαῖ αὐπτα Ομ Πισοείδις πῃ 
τερηο Οατγ τιν ἃς στοὰ οαϊ 
Ὠὶς ἱπηρεγδθογαι ΤἬτγαοία" 5 ΘΟ στ ος αἰέν, ἡἢ 
" ϑραγδδοοί βογπυληῖ 5ιτα] οἷς γλμε:ὁ Ρεῤίρδα 5 
4 Ἑδάεπι ἤγοπις Βγαῇ ἀΔ5, ΕᾺΠΠῚ 1ϊ5 ςραταάοοο ἸΙΣ 
ἅς ἰπ ΤΉτγαςία μαθοθας {0 οἰ 15, 
ΒΟ τ ᾿πτυ] τ ΑΠΙΡΗΙροΪ!, Ατῆς- 
εἰοηἤπ ἢν σοἱοηϊά ») δά δι πῖο- 
ςφηι βυσίαπι. Ἠπῃης Ἰοσιπι νδ] 
σῆς τὰ οἱξ ντθς, ΡγΙΠγῈς5 τοητατ Τρ; ᾿ 
εἰς Ἰποο]οῦς ΑἸἸΠρογας ΜΙ] οῆιι5» Ἄδειρς μηδ 
ααάτῃ τορῷ Παχίππι ἔα ρογοοίς δ᾽ ἴῃ ἰοουπι ςο] οὶ 

. ἙΔοπίδιις εἰοθις οἵ - ἀοίπάς Α- 4κϑμοετο, 
τε οπίος, ἀποθας ρὸ ΠΕ ὃς τ σης 
τῷ ΔΠ115 οὺ τα] δἰ5 ἀφ ο ἢ} ΠΏ} Π0 15 
᾿ποο ΔΓ ΠῚ» [ΠῚ {ΠΟΥῚΓΠῚ» τ ΠῚ ἃ- 
Ἰογασι αἰ!ςυη ας τς ν ΟΠ] πττ αἰ 
ἃ ὙΒηαοραβ. ἀρι4 Ὀγαθείςσιιηι 
ἔχης ἱπτογεηιρτα. Κατα νη ἀοῖγν- 
ςοὔτηο Δῆπὸ ΑτΠοη!οηίο5 γοπο τ, 
Ἄρῃοης ΝιΙοία: πο ζο]οἸίαπ ἀς- 
ἀποοητο» ἜΧΡΟΌΪΠ Ἑἀοηῖσας ἢαπς 
γεθεπι σοπάίάογιητ, 1 ΡΥΙῸδ 
ΝΥοιιοπῚ νἱα νοσαδατυγ. Ρτοξϑὶ 
Δαζοπη βιεγλητ οχ Εἰοης, ΙΔΠ} Ρ 
ΤΑ Πλ τη ΟΠΊΡΟΥΙ ΠῚ 1 ΟἸς 

ματί τῷ ποΐᾳ μοί ξχηθοι λοίοσιον, πέντε χαὶ Ὁ Ηυυὶ Βαδεδαηι» αιπαπε δὲ ΨῈ- 
εἴχοσι ςαι δίοις αἰπέγθν Ὥστ τὴς γωδ πὸ- 

λεως, ζ αἰμφίπολιν Αγνων ὠνόμασεν, ὅτί 

ἐπ᾽ ἀμφότεροι ἶξ ῤῥέονηος γ»( φρυμόνγος, 
“α|σ' τὸ αὐξεέχήν αὐτίων, πείχᾷ μακρῷ 

“Ὡολαάξων τ, ποταμοί ἐς ποΐαμώῶν, πε- 
εαλφανὴ ἐς ϑυιλαοσὸμ τε χαὶ τέων ἢ πειρον 
ὄχισεν. δχὶ ζυ τίου δέζυ ὁ Βρᾳσίδως ἄρας 
ὥς εὐρνοὺν Ῥ χαλκιδικῆς͵, ἐπορόυετο τω ςρὰ 

τῷ χαὶ ἀφικόνϑμος αἷδὶ δείλζω ἐχὲ τὸν 

αὐλώ, ᾧ βρωμμίσχον, ἢ καὶ βόλξη λίμνη 

ἐξίησιν ἐς θείλαοσὸμ,ᾧ διφπγοποιυσαμϑμος, 

ἐχωρᾷ τίωγυκῷᾳ. χήμων δὲ ζω), καὶ ὑπέγι- 

Φεν. ἢ χαὶ μᾶλλον ὥρμησε, (ϑουλόνϑμος 

δίητί {λά]ἰϊς ἀϊαητεπὶ ἃ νύ- 
Βεσια παᾶης εἰ": απάπιὶ Αρποη 

1ά4οο Αππρἢ!ρο]η ἀρρο!]λαῖς χαὸᾷ 
Ῥιατογβαςητε νετπαμο δυγηηοης. 
οἰηρογετα :ἀ πόσας ἃ βαπγίης δά 
βυγαοι]οηρο πιιτον»ςοπρίςαπν 
ΤηΔΥΟ ΨΥ ὃὲ σοπτ πο Πς ΠῚ (0]- 
Ἰοσδυε σο]οηίατ, Αἀιιογίας παης 
Ἰρίτας Βγαῆάλς οχ Αὐηὶς ἀρτὶ ΟΠα]- 
οἰάἀξῆς σχηι Ἔχ ογοῖτα ρχοξς 18, ο γ- 
(ἃ {0]15 οσςαίστη Ρεγαεηῖς πὶ Αἰ- 
Ἰοποτη δὲ Βγουηϊίσιπι » ἦα [{- 
ϑῆυπι ΒΟΙΡο πηλτὶ ἰμβτη ἀϊταγ:οου- - 
πατάαας,Πο δι ἰγο ρεγρίς Βγατιι- 
τεπῚ τοπηροίϊας » (πρδηϊηροβδάτηιε: 
460 ΠΠδεητίμς ἴτοῦ οἰ εθατ,νοΐοη5 

« Αδελφιδοῖζ ὧν ἀυτ] ὦ Σιπτάλκου. 

Ρ Ἐοδ δ᾽ ἀυτέ χειμῶνος } ματάξασις, 
γὙ Ἐφ᾽ οἦνωδὴ πόλις [δὲν ἡ ἀμφίπα-- [φριυμόνα. ε Απολαξω»] δἰποκόνα με Δ, ΔΗ αἰριχῃ αὐ γεν ΡΒ 



Ἢ πλείονος Ἰκαιρὰ δηλονότι, δ᾿ Ἰιρὸς Οιξ ἐμ.- 
( “ολιτεϑοντας  μιετέχογτας τῆς πολιτείας 1 
᾿ς ἀμφιπολι δα, ε Καὶ τότε δεξί μϑμοι αὐ- 

ΚΙΒΕΚ ὀνλὰτνϑ. 
ἰλῖούς αὶ τὰ ΑἸπρμϊρο!η εκ 
οπορτγατογ ρχῸ ἀϊζουοβ. ΝΑ ΠῚ ογαπτ 
ἰδίταπι πομὴα}}} Αὐρ! !οταπη, (4! 
{ππτ Απάτίογαπι οςοϊοηὶ )11ς 4ο- 
ταὶ Πἰπν μαθοπτο5» ταπα 1 Παΐας 
ΧΕΙ ραγτίς ρα » ραγείπι ἃ Ρογάϊςςα» 
Ῥαττίπι ἃ ΟΠ] οἰφεπῆθιι ρεγίπαῇ, 
Ργχοϊραέσις ΑΥΡΊΠΙ ἰπ ργοχίπιο 
Βιαθίταητες, (ἐπηρέγαας Ατβοπίεη- 
ἤθας {ροϑ, ὃς ορρίάο ἱηΠάϊδη.- 

“ ΜΌΪ ἄχια μεν ἴ65. ΗΠ» ν 1 8ζ τοπηρας αθδαῖτ, ὃς ΒΓᾺ 
οςςαβο; ὃ Βγαῇ- ἢ. 45, τη ἰαπηργίάςη} ἀς τγαάεη- 
οσέρρραο ̓ οὴ 4 γέρε ἢ σοπηροία Ποης. οτιπὶ {πὲς 

οὖ Σερὴεξωραξαν, αἱ πχαιαῖα τορι ]Π τας Δἀ πη! Πγα- 

ὦ; 

ποκἔωραξε. Ὀδητϊν»ταπς Ἔα π1 1 νχθεπὰ τεσορο- 
δ΄ χυῆτϊ: εδάξῃσις πος ἀρ Ατδε- 

ηἰοηῆθι ἀςβοίϊξτεβ,» εχογοίτι τη δά 
Ροπίεπι Παπιίμ!ς ῬΓοπιοπεγαηζ, 
νῃμάς" πγαρὶς απὰλπι ἃ τγαπῆτι ορ- ς Ῥέήε  ρμοί, 

Ρίάαπι θείς. Νοπἀατη πχατίς οἰη- 
ὅταπα ογαῖ» ντὶ πππς εἴτ, (εἀ ργχῆ- 
ἄϊιι φαοἀάᾷ πχοάίςατα ἰδὲ σο]]ο 
κτατη εγὰτ : θά ράγο περοτίο 
Βγαῇάδϑ νἱ (ατηοπεης»τ ρζο ἀϊτίο 
πἰϑοτ τέροἴϊτατίς, ταῦ γοροητίηπὶ δά- 
πέτας θεηεβςίο, ρουτέ τγᾶῆτ : σοι- 
τἰππόσας εογιπὶ Ροτίτις εἰς χυς 
ΑπρΒίρο ταποσαπ) ραπηι ἐχίγα 

ἀ ὥυμπι δαζετα ορρίάιιτῃ Πα ἰτἄτία πὶ γαητ, ὁ ἤος 
15 γα πίττα 1Π0 ᾿ ΐἿ Ῥιπαταν ἰϊ φυὶ ἕῃ Τ ΡΟΒΓΙΠΟ. εἷας τγδη τι δάμιογίαις 
εἰαίτατε εγαπς Ἂς- Οἰαἴτατοπη λέξον δὲ εούιτα 481 εχ- 
«ἰάιῆςε. γί» ΕἸα5 γα ἔπογδης πγαϊτίβ σαρτίβ.» [115 δά 
τεαϊςξο. ς ἧς 

γεθοπι ἔιρα εἰαρῆς, ΑἸρ Προ τα- 
Ὠΐ πιαίοσοη ἰῃ πιοάππη τα Πλ ]τυα 
Ῥαπτιαγργαίεττίπι πλπταὸ {|ρεξ!!. 
Οἴεάϊταπι εἰξ (νι ἀϊοίταγ ) Βτγαῆ- 
ἄλτη» ὨΠΠ πλα ες (πο9 δά ρτα- 
ἄλτη αιὰλπι δά νεῦεπιὶ {δ ἰτὸ ςοη- 
ὉΓΓΟΓΕ » οἂΠὶ ΕΠ π5ι σαρταγιιΠ1: 

Ἃ Αι πβθςο Ἂ “παπο; Πίζεμβ ἐχογοϊτ ἢ », δά δὰ 
ΚταΡο οἰ» “Ὁ ηυα; οχῖγα νγθ πὶ {απτ ἀϊτρίοη ἀὰ ξεὰ 4 εχῖγα ογᾶς ὸ ( 
εχουτήοπες ὥοο- ἀΠσαγτγίτ. ἀο(τἰτίῦ τα πο “Π1ΠῈ ΡΕΥ 
τε ςπερίτ,ας ταπάξ ρος ῃ! ἰπτι5 οἴδῃτν πιδ}} εἰς (αο- 
ἀεῆιτς αυππ ρεῦ ἃ ς κω ἥν τῇ 
ξος φυΐ, ζ7:. Κεί, “εάεγος, (ὐστογὰτῃ Δάποτία τι ργο- 
Ἰηραριο ἀεξεὶς, ἀἸτοσίθιις ππαϊεταἀίης ργαρο !εα- 

ἴε5» Π6 ἤατίπη ρούταΣ ΔρεΥ ΓΕ Π τα» 
ταϊτταε οαπὶ Επεΐθο ἀπος » 4 - 

ΟΖ Δδ Αἰβεηίοη- ἄογας εἰς δά ργαπάϊαπι ἰοςὶ ἔ ρτὸ 
ἤρὺς γηρω.  ὀ Α(Πεπιοπῆθδας», δά αἰτοζαπι ἀιι- 
2. Μέαρινιν ἰερήξε σετα 5. Τ Βγαοία ργαβάονε, ΤΠὰ- 
ΔΙ δ ϑράκος. γε- ογ ἀϊάοτα ΟἹοτὶ βέλεα» αὶ ἢας 
“ε“υῳποῖ. ςοπίςοτχρῆι, ἀρότεῃγοίζοα Τ Βδίοη; 
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λαϑεῖν «ξι ἐὖν τῇ ἀμφιπέλᾳ, πλιἰω δὲ 
υφοδὶ δόντων. ἡσὸρ δ ργιλίων πε εἰν αὐ- 
τῇ οἰκήτορες ( εἰσὶ δ᾽ οἱ Ὡογίλιοι, αἰδϑρίων 
ἀποικοι) (ἢ οἱ ἄλλοι, οἱ ξικυέντοιοᾳοσον ζωῦ- 
τα, οἱ "ϑι, Περδίκκᾳ πείϑόυϑροι͵ οἱ δὲ,χαλ- 
κιδοῦσι. μάλιςα ὃ) οἱ τ ργέλιοι, “ ἐγζες τε 
καδοσοικϑιοῦτες, ἡ εἰεἴ ποτε τοῖς ἀἰϑζοναίοις 
ὄντες ὑποτῆοι, ὁ ἔχιν λϑύοντες τω χωρίῳ, 

“ὯΦ᾽ ϑρότυχεν ἑχαιοὸς, τὴ Βρασίδας 
ἥλϑῳ, ἔπραξεν τεῦ ὧχ, πλείονος “ πσρὲς 

Β (ὃὸ ἐμιπολιτευονζᾷς σφωΐ ἐκεῖ, ὕπως ἐ»- 
δὸ ϑησεται ἡ πολιφ" χαὶ τότε δεξαϑροι αὐ- 
τὸν ᾿τῇ πόλᾳ,ὼ ἰτοςτίντες ἀἰϑέωυαίων ἐν 
ἐχείνη τῇ νυκτὶ κουτέςησὸμ (ὺ «ρατὸν “πϑ9- 

σῳ ὀπὶ τίοὼ γέφυραν τῷ ποταμοί, ̓  ὠπέ- 

χά δὲ τὸ πύλισμα, πλέον " τῆς «αἰ ᾳ56- 

σεως' χαὶ οὐ καϑεῖτο τείχη ὥς πῦρ νεωῦ φυλα" 

χὴ δὲ τίς βεαχεῖα καιϑει ζήκε!. ζωὼ βια σοί» 

ῥϑνος ραᾳδίως ὁ Βρᾳασίδοις, ἄμα μϑρ τὴς 
πσθδοδοσίας οὐσης ̓  ὧμα δὲ χαὶ χήκῶνος ὃγ- 

Ὁ τος, καὶ οἰπυδοσδόκητος᾽ πσδϑασεσῶν , δυέ-: 

Φιεἰνῤ έφυμων, φὴ ΘΡ ἐξω Φμλ μέριτοι 
λιτῶν οἰκοιούτων χτ' πὸ χωείον δύθυς 

εἶγε." τὴς δὲ “αἰ α΄ϑάσεως εἶστε ἄφνω τοῖς 

ων τῇ πολέ γελρηνϑμὺς ὁ χα ἡμέξω, πολ- 

λων μϑὺ αἰλισχϑυϑρων, Τὴν δὲ χαὶ κα ταφδιν-: 

οὐντων ἐς τὸ τεῖχος, (ὦ ἀμφιπολῖται ἐς 
ϑύρυζον μέγϑδμ κουτεφησὰν, ἀλλὼς τε χαὶ 

Σλήλοις ὕποτήοι ὄγτες. ᾧ λέγῶ Ὑ Βεα- 
σίδαν, εἰ ἠἐδέλισε μυἹ ἐφ᾽ ἔρπαγών " τω" 

Ὁ φρατῳἹ τραπέοϑαι,, ἀλλ᾽ δὺς γωρῆσαῤ 
κσϑϑς τίω πόλιν, δόκεῖν αὐ ἐλᾷ" νιῶ δὲ, ὃ 
αϑρ ἱδρύσας (ὃ φρατὸν ,.“Ὀχιᾳ ἔξω ἐπέ- 

δδαμε, καὶ ὡς ΘΟ τὸν αὐτῷ Σἰπὸ “ἿΜ ἔνδον ὡς 

ποϑσεδέχει» ὠπεξαινεν, ἡσύχαζεν. (Ὁ σγ᾽ 
ὐγαντίοι γοις πσδοδιδούσι, χκρατοιῦτες τω 

πλήθᾳ, ὥςτε μὴ αὐτίκα ὁ πύλας αἰοί- 
γεοϑαι»πέμεποισι (Τ᾿ Εὐκλέοις τῷ φρατη-- 
τηχού, ὃς ὧν ὙΜ αἰ ϑίοναίων “πϑζωὼ ἀὐζις 

φύλαξ τῷ χώολου οὐχὶ (ἢ ἕτερον φρατη- 

9» τὸν ὅχὶ ,ϑραΐχης, (Θουκυ δίδζων τὸν Ο- 

λόρσ, ὃς τδε ξμοέγρανψεν,ἔντα πὐξὶ ϑεέσον, 

α Ἐγίι τε αϑοσοικοιῦτες Ἰτὴ ἀμφιπόλει. 1 τὸν οἱ δῤγίλοι, ζ Τῇ πόλει) οἰκείᾳ. 
ἡ Απέχή δὲ τὸ πόλισμα Ὶ καὶ ἀμφίπολις. 
8. Τῆς δγρῥάσεως 1 τῆς γιφυ' ΟΝ 

ἱπροασεσεν 1] ἤγρωω ὅήηπεσών. 
κ Τῆς 3) δαθώσεως αὐῆ᾿ Ἰδίᾳ περαιώσεωξε 

β Ἐπειδὴ περέτυχι 1 συνέζη. 1 Ἐκ 
λ Τώρρατῳ τραπέσϑπαι Ἰσεεὺ τῷ ορατῴ. 

μ' Ἑπὶ αὶ ̓ ξω ἐπέδρα δι )ηγοωω; ἐλ: 
στιτο ταὶ ὠκτός. γ, Τὰξ πύλας αὐοίγι“ 
«ϑα!}] τῆς ἀμφιπόλεῶς, ξ Παρίῶ αὖ. 
τοῖς φύλαξ] Οἷς εμφιπολίττηρε 

τς 



Ὁ. ὙΨΨΨΎΥΨΎ,. ΠΥ ΤΎ. ι δὲ ΒΝ μὲ} ὦ ' ἢ 

22 την αν το ΗΠ ΘῪ. ἐν 
ἔς) δὲ ἡ νῆσος, πξρίων ὐποιχία, ὐπέχουσει Ἃ Ῥαγίογαπι οοϊοηΐα; (ας εξ ἰηία- ΠΝ 
τ εἰμφιαε ̓ϑῇ ὡς: ἡμίσεος ἡμιέφφις μεῖλι- ἴα ἀϊξαης ἃν ΑΠΊρΒΙρΟΙ ἔογο᾿ {1- 

μοὶ σλιουδὴ «κολδιυ σφίσι σι κ ὼ ταὶ Διατὶ ἀϊοὶ πδυϊρατίοηο) αι θεμτος 

ἐ μϑδὺῥ, ἀκουσας,, καΐζαᾷ τάχος ἐπ] αἱ ναυσὶν, 

οὗ ἔτυγϑν “ἰροίσαι, ἐπλφ ἐξούλετο 49 

σαι μάλιςα, μϑὼ ὄξω πίω ἐμφίπολιν,ωρίν 

ᾧ, εἰὐγδοιωῶαι, εἰ δὲ μι, τοῦ ἠϊόνα. πσξϑκοι-- 

ζμλαῦᾷν. εἰν Ὅυτῳ δὲ ὁ Βραῦιδας, δὲ- 

διως χαὴ τίωὺ -Οἰπὸ τὴς ϑαίσου “δ γεων βοή- 

ϑείαν 5» χαὶ πέωυθαινονϑμος ῷ Θωκοδὶ- 
» ; ) 

δίζω κί σιν τε ἔχφν Τὴν «χρυσείων μεταλ-- Β 

"λὼν ἐργασίας ον τῇ «δὶ ζιὗτα ϑραχη, 

χ) ὡὠπ᾿ ὠδ διαοϑαι εις ποοϑτοις δ] 

ἠἡπειρωτῶν, ἠπείγετο πσόοκαταοεῖν εἰ δὺ- 

γωιτο πίω πολιν, " μὴ, ἀφικγουνϑρου αὐ- 

(δ, ὃ πλῆϑος Ψ αἰμιφιπολιτῶν ἐλπί- 

σὸν ἐκ ϑαλάοσης ξυμμαχικὸν χαὶ ὐπὸ 
τὴς εϑρακης γ ἀγείραντα αὐτὸν ας 

ποιῆσαν σφαξ,, Οὐκέτι πσόϑοω 691. ἢ τίω 

ξυμίξασιν μετείαν ἐποιῴτο, χηρυγμα. τὸ- 

δε' αἰφπῶὼν, ἐμφιπολιτῶν χαὶ αἰϑζεναίων 

δ εἰνόντων (ὃ) »ϑὲ βουλόνϑιον, ἔχε τοῖς 

ἑαυτοῖ, τὴς Ἰσος " χρὴ ὁμοίας μετέχοντα, μέ-- 

γήν " τὸν δὲ μὴ ἐθέλοντα, ἀπιέναι, ἴᾳ ἑαυ- 

πῷ ὀχ φερόνϑρμον,πέντε ἡμερων (ὦ ἢ πολ- 
λοὶ, ἀχούσόμτες, " δλλοιοτερϑι ἐγέβόντο 

(κὶ γνώμας. ὀως τε καὶ βιοαιχὺ νδὃι αἰϑη- 

ναίων ἐμππολιτείον, ᾿ Ὁ δὲ πλῴον, ξύμιμι- 

κίον. χαὶ ἶν ἔξω ληφϑέντων συχνοὶ οἰκεῖοι 
͵ 

ἔνδὸν ἡσὸμ,, γαὴ τὸ κήρυγμα. πϑὺς ὧν Φο- 

(ον, δίχα ον δὴ ἐλάμίξανον, () κ»ϑὺ αϑ»- Ὁ εχίτοης, πο ἰάςῃι Μὲ ἱπηροη- 4 

γαῆοι, Ὁ οἱ τὸ ἀσγμένοι αὐ ἐξελϑεῖν, ,ϑύμε-: 

γοι Οζκ οὖν ὁμοίῳ σφίσιν τη ζᾳ δὴ αἰ, και ἐ- 

μα οὐ κσξόσδεχόρμϑμοι βονϑφαν ἐν ζαχφ' 

ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος, πόλεως τε οὖν τω ἴσῳ 
οὐ ςφερασκόνϑμοι, χαὶ κινδχωώου δα δύξαν Ρογίουϊο Πἰρογαγοώγασ, [ταις ἰἰς οὐ ΩΝ 

ἀφιέμϑυοι. " ὥστε “Μ᾽ παρ ᾳοσόντων πτωΐ 
Βεφσί δια. ἤδη χὶ ἐκ τοί φανεροί ̓ δ|9.- 

διχαιοιούτων αὐταὶ, τα χαὶ Ὁ πλῆθος 

ἑώρων“ τετραμμένον χα το παρόντος ἀ- 

“ϑίωναιων φρατηο»ὦ Οἐκέτι ἀχροώμϑμον; 

“να ΠὈῚ νεηίγοῦ διχ]ο. Ομοᾷ ἢ», 
πυθΐας Π|ς δι άϊιτ» ο ἰορτοπι ηα- 
αἰθι5» 4ια: ξοττὸ αάογδητν ρσοβοῖ- φλοιβιη : ; Ἂ 
(οἴταγι " γοΙςης 1Πς ἀυ άοιη ῥγαοῖς ,ς γοίρης νοὐϊῥι 
Ριιὲ απτοαυδπη ΑΠΠρΡὮ ΡΟ] 5 ἀςάς- βπναπι αυίάοπα, 
τεῦ οσσυγγεζε: πη ηγῖππςν» Εἰοηᾶ ἐμέ κεν ον τοῦ 

᾿ το]υδηὶ ἀοάϊτίο Οφραραζο,, ἴητοῦοα Βγαῇάδβ, μος νὰ βετο : ἤὴ ποῖος 
τις τα] ὃ ΠΤ Παίο Δ ΧΊ]ΠἸὰ ἡ αυΐα ΠΊ, πυς»Εἰοηρων οςςα 
ταπιὶ αιὸά δυάϊοθαι ἢ ΤΠ ιογ ἀϊ- ἀμ Τρησονς 
ἄςπ ἴῃ ΟΠΊΩΙ οἰ Γοὰ ΤΗταςσία οἤποῖ- ἂν Ἔλνγεῤφλιν, Ἶ 
εἷς δια 5 γα οο.» ἃς Ρογ (δ δά- ἀβεέομα θείης 

.- .- Ζῤγάσι ἰφεῆ εἴγε πο ἀμ} ΡοΙϊς ἀριιά ργίπχογος ἰπ ερμέμος, σπβαεῖς 
οοπτίμοητο» ΔΠΏΪΧι οδ νυθο πῃ ἢ πὰς αὐδατίας ροίος 
Ῥοῖοι απτεσάρογε: πὸ ἢ ἢ1ς γοὶ- Πάοτορταυς δίηςς 

ΤΣ 1 μὲ " νι ΟΡΙΒὰ5 τητοῦ ᾿τίς- ᾿ 
τεῦ ῬΙΕΌΣ ΔΙΠῚΡ ΠΡΟ τα ἃ ΒΡΓΑΗΣ τὴο5 εἶδ εογπι 
οαπ ὃς οἰαἴϊο ὃς ἰοο! ΟΥ̓... ΔιΧ {15 οἱ οοπτίηοητοῆνο, 
εχ ΤὨγαςία σολϑεὶβ νγθοπὶ ἀςίοη- ῬΙΡΉΝΟΝ γίνης Ι 

-».»- » - 3 . 

{γα ἰᾷ (ες ἀσάοτς γοσυγοτ, τάς γγίε πππονο 
τα ἀ'αιαθι!ῷ σοπμοη το ΠῚ ΠΗ 1» 
μος οἀϊέϊο μοῦ ργχοοποηι ἀςηιη- 
τιαῖτο» ΑἸπρΒρο ταπούατη ἴασις 
Αἰξεοηϊοηἤμμα 48] ἰηττα νύθοπὶ οἵ ; ᾿. 

Ὁ 

ς ἰξαταιμααΐς νε]]ος» ραγὶ Πηλ]αις τῇ 
ἴασς ντοητοπι ΠηαηοΥς δριά {πὰ δῸ 
μα: 4 ΠΟΙ] οτ, εατῃ δυῖγο, Ἐχροχία- 
τίς {π|ς ἔα σαϊτατίρι» φαίης ᾿ητγα 
ἀϊος. Ηος διιάϊιο ρ] γα» αἰτούίιδ νος 
Ἰυητατίς βοῶ! μη, ργαίοσττα αι 
Ῥοραμοος Αἰβεπίοηίος χορ Ὁ] σα 
Δάγ  Π ΓΑΙ Εἴ » σατο! » να]ρι5 
ΡΓΟΠλ σα.» δέ ΘΟΥ1ΠῚ ΠιᾶρΠα οΧὺ Ὁ 

Ω ξ ᾿ς πξας ὁ ον Στ Αταυς ἢἱ ααὐ 
Ῥαᾶττε ἘΣΟΡληασΙ Ἐς Ως 61 ΚΟΓΙΣ εὶς ταρτὶ ἐμογᾶτο 
ξαεζαῃῖ σαρτὶ ας ΡΥ ΠΊΟΤΕ ἀ 8 1ΠῚ πιιῖτος Ἰητυς ρτοςος 
εἵϊε εἀϊέξιιηι οΧ Εἰ πλαθαμτ: Ατῆς- Ρίπαμος μαθογέτς,, 
πἴεη(εβ. αυϊάςηι , φιδά Πἰδοητοῦ ᾿ ; 

Νοη μάζεπι 
ἸΪῈ Ν Ὁ ες εἤξε ἤπᾶπὶ οδάϊτῖο, 

ἄετε ρου οι] 410 ἃ 4115 γατίναιιό ἀ- ἢ πὶ ταῖν ἀυδάαδ΄ 
ας ποῃ σοἴογοηι {πεσυγίμτη ἐχρο- Ρετιουϊα μά ὀβ,Μαις 

Ϊ υὰπι δ}, ἕϊαύοης : σκίογα νογὸ πλαἰτιταο, “νΐς ΟΓῸΝ ἜΝ 
Ν ᾿ ΣΤ ΣΉΝ 15 Ρογίου!α ἵπηξς 

χιὸά πεαιοα μα }}} οἰ τατ5 ἰαΓῸ πεΐποζε ταὶ, γνάθος 
ῬΙσαγοηταΓ» ὃς ργατοῦ Ορί οποηι “πηι: Ι ; 

4: οὐπ Βιαῆάα σομηροίΠογδηῖ» ᾿ 
ἴῃ δρέττο ἰαπὶ οἀϊξειπ ἱπτιιπ αἵ - ἢ 
{εγεητίθιις » φιδά σογποίοης νὰ]- ἐ Ν ἔ 
βὰς ΄συοαας πγυιαῆϊο (ςτϑη Δ}, 
ὸς ΔΠΊρἤ 5 ἐχαά τς οαπὰ ΟΝ 
φἄσγας. Ατἰπεοπιοηῆμι, ἀμποεην 

« Κελδύοντες σφίσι ζονϑῆν ΚΣ Θυκυϑὲ- 
δὴν. δ Μὴ, ἀφιάνουμδμα ἀυτέ ἢ ὃ Θκκυ- 

δίδου, γὺ Αγείραντα αὐτὸν τὴν Θου- 
κυδιδίω. δ' Ἱπεραποιήσᾳν  σώσην. 

4 Ανειπὼν } αὐακηρύξας. 2 Ἐπὶ Οἷς 
ἑαυτὰ 7κ) ἡμάσι, δηλονότι. ἡ Καὶ ὁ-- 

μοίας μετέχοντα 1 πολιτείας. Ὁ Αλ- 
λοιότεροι ἐγγύοντο τοιὰ γνώμας Ἰηγϑωυ μμε- 
τεδλυϑησαν τίω! χοϊξραίρεσιγ. , Τὸ 
πλέον ξύμμ ον 7οὴ πλέίοις οἰκήπρες 

σύμμκικῷι ἧσαν, ϑγρωυ ἐκ δίᾳφόρων γε- 

νῶν. κα Ὡςτ δ) ρα οσύτων τῷ Βδ, Ἢ 

σίδ αἹ ἤχριω σιιυερχρκύτων εἰς πίω ἡσοϑτ 
δέσιαν. λ Διαδικαιοὐντων, αὐταὶ] δῆτ, 
καὶα κρινόντων ζὰ “ἢ Βοασίδα. “τες 
πραμρμέγονἹ μετα ληϑὲν τίωΣ ὠμίω 

ἱ ὁ ΤΌΝ 
-ς 

' 
Υ 

Ἵ 
- 

" 
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ΑΙ ἀνα κι ν᾽ ἂν 
ἀφοερία ςοπάϊκίο οἴ ἰπἰτάφας οοη- Α 
ποητίο τἀτηας πάη ἴῃ. πιοάϊμπι, 
ντθετεδάϊια. Ἐοάςῃι ἀϊς οἰτῦανο- 
(ρεύαπι ΤΒυργ ἀϊάε58. οιπν παυΐτ- 

2 ἘτΑρμίρο- δὰ5 δά Εἰομα ἀρρυϊία εἰἴ,5. Αηι- 

νη φυίάςηι Βταῖ- Ρδίρο η τοπεητα 1ΔΠὰ Βα ά4α: δῖ 
᾿ἀλ5 πιοάφὸ οςει- ἂς Εἰ δἰ, δα ων 
Ῥάυετας, Εἴοποπι ΠΟ έξο Εἰοῃοηι ἀσοοάϊς, [ζατίηα [α] 
γετὸ αυΐη οτοα- ΔΗΓΟΓΑ ( ὨΠῚ ἤΔΙ165. ΠΟ] οΥτε αἰχί- 
Ράγεῖ » ΡῸΓ ὙΠΑΠῚ 1. ᾿ ΕΗ ποτα» ΒΟ ΠΑΡ] 10 ψομ ἴοης ) οσσαραηάδη. ἢ 56 
βετίε. Ρεί, “49ε- Γαλάτην, ας, ΤὨμογ ἀϊάος5. 4ι1- 

ἀὐβανε ϑεγὺ Ἐ- ἄρῃ Γε5 ἀρ! Εἰοπεηχ ογάϊηα σα» 
7054 24 1452- ᾿ . 

δου τοΣ  ἤγαια νι ὅζ {την ἢ Βεαθάας ἰηαδάογοῖ, 
ΝΗ ομίπι πᾶπος “ ὃς ΠΟΧ (ο5 απ ἀξ ἱπρογοσίτιβ 
δυχη]ῖο αιᾶπι ρτί γγηῇζο εχ ἔκάοζε νε]εηξ, ταυτὸ 

ἐγλρότο ἡ ὁμολογία, “χϑὶ Ὡροσεδέξαντο ἐφ᾽ 
οἷς ἐκήρυξε. τὸ οἱ νι τίου πόλιν τοιούτῳ ὁ 9 

πῷῳ πἰρέδοσθρ'" ὁ δὲ Θουκυδιδης ἡ αἱ γῆεσ. 

τη τῇ μέρα, " ὀψὲ χατέσελευν ἐφ᾿ τέο: 
ἠϊόνα, χαὶ τέο υϑρ ἀμιφίπολιν ὁ Βρφισίδαι ξ᾽ 

τόνοτι εἶχε, τίω ἢ ἠϊόνα τἱδοὶ γύκίᾳ ἐββοτο: 

λαξῷν. εἰ γδὸ» μὴ ἐξοηϑησὸρ αἱ νῆες Ὁ. σ᾽ 
ζ»ις, ἅμα ἕῳ αὐ εἴγετο. "(τ δὲ πὗτο, ὃ 
μδν τὰ ὦ τῇ ὶ ὅγι καϑίςει, ὅππως χρὴ ἴραυ-: 

τίκα, ἑὼ Ἐχίη ὁ Βρασίδους, ὦ ποέπειτα ἐ- 
σφαλαςς ἕξ, “δείξαιϑρμος «ὧν ἐθελήσὸμ- 

ἔν Ὧν αὐεοταΡοίΐεητ οΧοίρογο. ΠῚς αὐτοπὶ τος ἴᾳς" στο χωρῆσοι ' αἴωναεν τ᾿ (αὶ ασονδούς. 
-“- 118. ἕαις ροητὸ ταα τίς σα Πα ὨΔΕ 115 {ςὰπ-- ὁ δὲ ὡρὸς υδὲ τίω ἠϊόνα" κωτάπα Θγίπο 
Φ 'ροῆμες. {0 Ππηπης δά Εϊοη θη νεόϊα5, Π’ πορυδονς ὡμοζοθ ΝΣ 

4 Βείη ροβοτά ξοστὸ ργοπιοηζοσίο πὸ ἃ ἃ πλαΓΙ5 γόον ᾿ νὰ ΤΣ ἀπβεδει ὁ- 
τα μδορῆ «- ὁχριχτίς οσςιραᾶζο » βαπιίπίς οἵ ἰἰς σαίζ,εΕίπτως τὸν ἀξ νδὴν αχρ αν απὸ 
οὶ μχεὰ ἔα ̓ ποδοαασιβε μανοθ ὐϑννρῇ ἃ τοσγα Εἰο- . τεχοῖς λαΐων, κρ φυτοίη τῷ ἑαύλου ᾿ χαὶ χὰ 

Ῥεί ἴυχτα ςοπάϊ- Π6ΠΔ ΠΕ. ΓΕΓΔΠΕΓ.» ντΠ 686 ἣν τς ᾿ τ᾿ δ» Ι 

γα δι στ ΡαγίτοΥ εἰ τερα ις : ΟΡ ἰάχιε δά 2. βαοθθς Ἧ, μη ῥαλᾷ ἐπ μας Σ 

αϑίκεδοτς νοῖμο- ΓΕ5 ΑἸ ΡΠ ΡΟ  ταηδ5 οὐ ἀϊηλη ἀδϑ ἔς δέν, ὅκῃ ἀρ κλῆε ἐρβοιομς ἐώε ς με 

τᾶς. δεθοὶ. ἐχρ. ἃ σρῃταϊιτ : ὃς αά οατὰ ἀεξεςίς Μγευ- τύέτο. χα! μιύρκχανος πε αὐτῷ πσδϑσεγωρ τὴ 
Τυροτίοσουσθα,, πως οἰαίτας Εδοπεηῇς, Ρίτταςο σεν, ἡδωνιχηὴ πόλις, Πρῆακοι οὐ ἠδωγων 

Ἑάοπογαπατορς ἃ [Πρ ετὶ5 ΟΟΑΧί5 δὲ βασιλέως "οἰποϑοινόντος « πτσὸ δ), Τοάξιος 
γχούς Βέδαζε ἱπτογξεξξο: ἢςς πιιΪ- μρὺδ νὰ ἢ ὟΝ ἼΘΈΝΗΣ 

εὐ δύνα Οὐρρνκ ΟΕ ὐλ υα᾽ ΤΕ ΡΟΝ ΕΑ Ρ ῊΝ Δ αΤ 
{0ητ Τ βαπογυπι ςο]οηΐα» Ρεγάϊς-" χα γάψηλος οὐ πολλῷ ὑφεφδον, " χαὶ οἷἶσυ- 

ἵν ς Βαςτχκηῆροητο, σαὶ Πατίπι ΡΟΣ. μη. εἰσὶ δὲ αὗται ϑιωσίων “δἰποικίαι. ΤΟΣ ̓ 

: οἀρταπα νγδοπι αβῖιογατ. Απλ λ Α-΄ςς δὲ αὶ Περδίκχας δὺς μ᾽ τίω ὥλωσι, 
: τῇοπ  ξίος ΑὐπρΡΒΙΡΟΙ ἱπρεπτί πες ὰ βρέηνδενν, 

τὰ τοποραηταῦ » ριαίεγτπι σιὸά ξυγκαῦιῃ ζοῦτα. ἐρυϑιυνο αλλ ἜΡΥ 
“. Βα οἰτταβ εἰς ρογατΙΪ 5 ογαῖ» τ ΠῚ “πολεως͵ οἱ ανϑζουαῖοι ἐς μέγα δὲος καυτέςη-- 
ἷ νθναύφαΣ πλοία; ἊΝ λά χάϊ- σὺ, ὀδω ἑὰς ὼ ὩΣ ὠφέ- 

ςαπιἀλα ἤλαο8 ΟΧροχιαθαίαγ » Ρεοιι- ) ͵ ν 
Ὠἰαόχας : τῇ φιιὸ Δάπογις ἔρος ἀπὲν: ̓ ἘΑΤ Ἢ Ὑρ μηδ μὲ ουοονε ὙΠ Ὁ 
(μος δά διτγπῖοη ἐπὶ νίψας, ἀοά- Ὦ γέ μάτων πσθόσοδιυ" χα οτί μέξθιμδῳ 

τ φορτίδας ὙΠοΙαϊΙς, τγαπῆτας 1.4- Ὁ τοῦ φρυμμιόνος ζῶ “χὐϑοδὸς, ϑεοστιλῶν “214- 
᾿ ςεάαπηοη ἐς γλδς αώσον Ροη- οὐγτων᾽ χε ζει ξυμμαίλοις σφαΐν, “οῖς 
᾿ ἴεηι το ποητίθυς » ΡΓΟρτοῦ ἱπροῃς ὀεχοξο αν διό νος ἢ ἢ 
ᾧ (πὲ βυχηϊηΐς ἴῃ ἐἀρόμοεῦνωι [1- λρράδορμανεν; ἘΕΕΕΑΈΧΕΟΝ γἱ φὰ 
᾿ Ῥηυπι» Βλιἀηαδαιμδπι [ἰσεγεῖ ᾶο- ζιω των, αἰωλεν μϑῳ μεγοίλης οὔσης ᾿ὁχὲ 

οεάεῖς » τ Γοπἶθ5. ετίλι Ατῇε- πολὺ λίμνης τοῦ "ποταμοί : τὸ δὲ αὐϑὸὲς 
᾿ ἐκηρκρῳ τ αὦ Ἐϊοπεῖα ἐχοιρδη- ἠϊογα "τειήρεσι πνρφυμϑμων, σέκ αὐ δύγαᾳ- 
᾿ τἴθα5. Ταπο δαζεηλ Αἰβεοηϊοηθς ὼν ΡΝ ΟΣ 
4 γιά σηνον ὁ Ὦας ἔλοΙΠἸὰ ἔλδιιι εχ! πἰπηαθδηῖ, ἀτο με τὰν ἕ ΟΝ ΑΙ κλνς ΠΣ 
4 Μοῤβετλτυπι, ’ ης ἀοβροοζεης (οἱ! νογερδη- μμἰζετο γελνῆοϑαι. καὶ τοῖς ξυμμιαηϑες δ" 
ῬΡΕΙο [οι αὶ ας, πὶ Βταῆάλε σὰπι ἰπῚ ζοεοῦτο μυὴ δἰποςῶσιν. ὃ γδ. Βροισίδει εν νῳᾷ δι. Βοηᾶ ἔ{}- » : ἢ τὰ- φὸ δΊΘΟΝ ζκώσι. Βεδᾳ ς 

τος, Κεὶ, ΜΙ- τοτί5. “ πιοάοίζιιπι {ὲ ργύαθοραι, ἔχε ποῖς ἄλλοις μέτοικον ἑαυτὸν πὲράχε 
πΡ μι Πανα χχργγι χεγὸ ν θαι ρα σάσαε [6 ́ . ς 05. α΄... δ ἐν Ἧ 
“οὐ. χαὶ ἐν “οἷς λθγοὶς πὸμζουχού ἐδήλου ὡς 

ἀ. Καὶ οευσεδέξαντο] τὲν Βρασίδαν. τε τὸν πυΐξι μὸν 1 ἤγρεω δια τῇ ποία μού. ἡόντων 1 δίᾳ'Θαζόντων. ν Ἐπὶ Ὅις 
β Οψήκατέπλιον μετὰ δυσμιαὲ ἡλίου. ἢ 9 ᾿Αμφοτέρωϑεν ἐπεκρούοθη Ἰἤγρωυ ἀ- ᾿ ξυμμάχοις σφών 1" αἰ ϑέωυαίων. ξ Τοῖς 
γ Με δι ήφη ὁ μδῤ]ὲ Θουκυδίδης. Ὶ πὸ γῆς καὶ ϑαλώαης. , Αὐτῷ «ϑοσ- ᾿ λακεδαμμον οἱς τὸ «ξῆς πείροάος ζῖς λα 
δ Δεξαιϑδμος]ὁ Θουκυδίδης. ε Ανω- ἐχώρησε] τῷ Βρασίδᾳ, κ Καὶ οἰσύ-- 1 κε δαιμονίοις. ο Ὑφμήρεσι τηρουμεέςε 
9εν ΧΦ' τειὶ σον δας Ἰ γριωυ ἐκ τῆς αὔω πό- ἡ μὴ Ἰοιπὸ κοινοῦ τὸ χγεοσεχώρησε. α ἘυΓ [ γων 1 αὐτὶ πιό΄, πιροαύτων δ[ῥ ἀϑη- 
λέως, ζ Ο 9]. Βεριφίδας, ἡ Κατά ᾿κοιϑίρη ζῦτα 1 σιωεζεξαίουν μκ΄ Δια- ' ναίων, ; 

Ἀὲὶ 



324. ΤΗΝΟΥΡΙΡΌΙ5 ΗΙ5Τ. 
ἐλϑυϑερώσων τίωὐ ἑγλλάδϑῳω, ἐκ πεμφϑείι. Αἰ αά Πἰθεταιάλμι Θυχείδρα εἴϊὲ τὶς 

χοὶ αἱ πολᾷς σπιξέυϑανόμϑυαι αἱ “ΟΜ αϑη- 

γα)ων “ἰπυύκοοι ) τῆς τε ἀμιφιπόλεως τέο 
ἅλωσιν, χαὴ ἃ πϑρέχεται , τίω πε ἐχείνου 

“πραότητα, μάλιςα δὴ ἐπήρϑησθμ εἰς ὃ 

γεωτερλζν. χαὶ ἐπεχρρυχεύῦοντο κυϑὸς αὐὖ- 

τὸν χρύφα͵, ἐχτπαρλέναι τε κελθύοντες, χαὶ 

βουλόνϑυοι οἰὐθὶ ἕκα φοι προ ὅτοι Ἔἰσοςῆναι. 

χαὶ γὰ» χαὶ δα, ἐφωνετο ἀύζις, ἐψευ-- 

συϑμοις υϑρ τὴς ἀἰϑίωναίων δυνάμεως ἐχὶ Β 

τοσούτον ὁση ὕξερον διεφαίη, Ὁ δὲ πλέον 

βουλήσῳ κρίνοντες ἀσειφᾷ,, ἢ κσδενοίᾳ 
ἀσφαλᾷ, εἰωθότες (ὦ αὐ ϑεφποι, οὗ μϑρ 

Ἐχιϑυμοίσιν," ἐλπίδι ἀξ εσκέπηῳ δὲδόγω) 

ὃ δὲ μυὶ ασϑϑσίενται, λογισμῷ αἰὐζκρ οἰτο-- 

δὰ διωθείοϑαι. ὧμα δὲ τὴν" ἀἰϑίουαίων ον 
τοῖς βοιωτοῖς νεωςὶ πεσληγμμένων, χὴὶ τοι 

Βρασίδου “ ἐφολκαὶ χαὴ οὐ τα ὄγτα λέχϑν" 

πος, εἷς αὑτῳ Ὠχὴὶ γίσαιαν πῇ ἑαυζ μόνη 
ςρατὶὰ Οὐκ ἠγελυσὸμ οἱ αἰϑίωυαῆοι ξυμι-- 
ζαλῴν, ἐθοίῤῥοιω » χαὶ Ὀχίφευον μηδένα, αὐ 

Ὄχὶ σφαῖ βοιϑῆσοι. Ὁ δὲ μέγεςον, οἱ ΩΝ 

ἡδογάω ἔχον εἶν τω αὐτίκα, κοὴ ὅτι τοαορ ῷ- 
τον λαχεδοι μονίων ὀργώντων ἔμερλον πει- 
δαίσεοϑει, χινδυου θύφν πλυτὶ ῥϑπτῳ ἕτοιμοι 
ἡσὸρ ὧν αἰοϑανονϑμοι οἵ »ϑρ ἐἰϑίευαῦοι φυ- 

λάχαὲ, ὡς ἐξ ὀλίγϑυ χαὴ ἐν χήμϑνι, διέ-- 

πεῖυπον ἐς ζᾷς πὸλ άς" ὁ δὲ, ἐς τω) λακεδα!- 

μονα, ἐφιέμϑμος.,, φρατία! πε πσϑϑσεπο- 

φέλλάν ἐκέλδυε, χαὶ αὐτὸς οὖν τῳΐ φρυμόνι 1) 
ναυπηγίαν πιοιήρων “χὐρεσκϑυαζετο, οἱ δὲ 

λφκεδοι μόνιοι, τοὶ μϑιὴ χαὶ φϑύνῳ ἰπὸ “δὴ 
“οεζτων αἰδρων οὐχ αὑτσηρέτασομ αὐ- 
τωΐ, τὰ δὲ » χαὶ βουλόνδμοι μᾶλλον τοῖς τε 

αὔδρας (ὧν ἐν τῆς γήσου κομίσασθαι, χαὶ 

πὸν πόλεμον χαταλόσα.. Το σγ ἀυτῷ 

χεῤθνορ; δή αράν νι ες μέγρὴ, τἱν 
ἃ σφώ οἱ αἰ ϑίωυαοι εἶχον, κατέσκαψαν 
ἑλόντες ἐς ἐδοωφος" χαὶ Βροισίδους μ(τ' τί 
εἐμφιπόλέως ὥλωσιν ἔχων (ὅσ ξυμμά- 
χρις, φρατεὺᾳ Ἐχὶ Ὁ ἀκτίω καιλουμϑμζω. 

ἔς! δὲ Ὥστ τῷ βασιλέως διορυϊμματος ἔσω 

πτϑοθηουσα;, χαὶ ὁ ἄθως αὐτῆς ὄρος ὑψη- 

λϑν τελδυτὰ ἐς ΩΝ αἰγοῆον πέλᾳϑς. πέλεις 

δὲ ἔγφ, σόμίω μϑμ, αἰδρίωννἰποικίαν, 

χη, Ουοά διιάϊεητος ας Ατῆο- 
πἰοπῆθι5 ραγοθαης οἰαίτατος,, ὅς. 
ΑΠΊρΡΒρο] ἢ ὃ ἐο σαρταπιν ὅς υ- τὰς 
ἰεηι (ξ φιάπησας πλΐτοπι Χμ θ6- ἐξ φῶτ 
τεῦ » γεποπηοητγὸ δά τὸ πο- 
Ὡδη ἄας. ἱποϊταϊαῃταγ : ταις. δά 
οα1Π15 οἶλῃ, πγδὶς σα ἀιισοατονῖ δι» 
δορεάοτς ἱπθεθαηῦ ρτὸ (ς φυας 
δά 1]Ππππὶ γί ῃυὶ ἀεῆσογε νο]οῆτοβ, 
αυΐρρε γατὶ πο τἰπηφάϊηι Π|Ϊ,τᾶ-- Φ΄ Ῥεροοδοε δ- 
ἄϊα ἀεἰπίτοςῖς Ατποπιςηῆππι δ ῇ.- “9 ἐρηξοίε ἀρμοῖς 
ἄϊο , φαλητιπ ροίϊοα. σομ τς 
Ῥίυς ἀβεδίομς οασὰ ἱπάϊοαηπτες 
ἀυὰλπι σὐττα ῥγουάοητία : απο 
Βοπλίηε5 αοά πιαχἰ πὲ αβοέζλητ, 
14 (ρεὶ ἱποοηῆάεγατα ρεγπηΐτζοσος. Ὁ ἰ 
αυοά ποι αβεέϊλης, ἰή ρχίῃ οἰρί γὰ- ι 
τίοι! σοι παϊττογο Απροθαταῦ ρύφ- 
τοῦοα οἷς Βάμπςῖα πεπγίποπι δάποῦ- 
πογίας Ιρίος δυχί !ο νοπταγᾶ, σαὸά ᾿ 
τοσοηῖοπι Ἰη Βοοοῖίᾳ Ατῃεηϊεηίος } 
οα]απγίτατοπι ἀοςερηϊεης : Βιαπάᾳ ᾿ 
αύοσας νεσθὶς δἰ οἰσητε» πος νοζα ; 
τοίογοπεε » πο εἷϊς δυίοβ σοηρτο- 
ἀὶ Ατπεηίοηίες ἀρᾷ ἸΝσδῃι (6- 
σαπι {πππὶ οΧοζοίτιπα (ο]πτη δα- Ι 
θεητς, Ῥ]άςο αητο οπτηΐα νοϊαρτα- ῥ πὰ ἰδρηίμνμαυ 
το Πὶ ἱπηργα ςητίαγιπι ορ θαι: ὃς νυ.» το ἔπνο. 
αυΐα ταπο ρυϊπιὴπι 1 λοοα ΠΟΙ [ξπιεπι αἤεγορατῳ, 
ςοπἐταογαπῖ οὰ ἰοςα τοηϊαζο ἡ ἱ- ΜΝ ΩΣ 
Ρῇπαθπαζς 1ΠΠ5 Οροῦα πὶ ΟΠΊΏΣ Γᾶτ μβθιστα γηδδθ» ᾿ 
τίοτις Ραγατὶ ἐγδητ. (ὐυα (ςπτίςητος "φλμρργείοεία, ὅς, 
Αἰποηϊεηΐος ργαπάϊα , “ νη τοηγ- τὐρ χες ῥόνκ σεν: πὶ 
Ρογς δὲ Ὀτουὶ ὃς ΒΥ θογμο» ἴῃ ντθο5 ἀδς ἀοπάεείά γᾶς 
ἀπ ογιητ. Ατ Βγαῆάλς ἃ 1ιςε- ἐχροττυτῖ, φυοάς 

ΤΣ ΧΣ ὌΣ τἰς ρογίςυ ἃ «άϊτα, 
ἄχστποης πγἰττὶ ἢ] ΟΧογοἰτ αι} ρατατὶ ὀγαπε, είν, 
Ἰαίβ ες, Ἰρίς δριιά δι πιοπεσῃ ἢγἈφαμάμιινὉ΄) 
δὰ φοπιρίηροη ἀς πᾶπο5 (ς ἀσοίῃ- κεκοὰαι, ἐποολῖς 
ϑέθας. ν ἐὐὰπι μας εἰ ἃ ,λσςάατλο διεταπε. ᾿ 
Ὠἰΐς Πιρρεάϊτατα ποη ἔμπης, ραγ- ". Ὅτ. ὡρθξ ἐκί-, 
τί. 1414 ΡΥ ΠΟΙ » ΡΑΓΟ 3: καὶ ἐν χιμῶνια 

᾿ - ᾿ “7, φυαἰμα ΖΑ 
«ιὸά πηαίοραης ἔχο5 οΧ ἰμ{]|2 το- ορηρονες ὀγεααου 
σαρεγαζο» ἀῖῆις δε] ]ηλ βηίγς. γῶν δ᾽ ἐγενπεναίεις 
4Ελάςη) Ὦγεπὶς Μεραγοηίος ὁ πὰ “ Τόρο: Ἷ ΠῚ) 
ἸΟΥΘΠῚ ΠΠΠΓΊΓΏ1» ΠΟ ἀφ Ἰρῇβ το- αυοςὶρῆβ ἐγερίοςὺ 
ππογαητ ΑἸΠοηϊοη ος., γεσμβεγ4- ἐεηυεραης Ατᾷ, 
Ζητς οαογταηῖ δά (ο]αηγ. Ἐπ Βιδῆ.. : 
4λ5 ῬοΟΓΓ σαρταπλ ΑἸρΡΒΙρο τη, (0- 
ΟἰοΥαΠ ἐχογοίτι αι απ Βαδεθαῖ, 
ἀυιχίτς δάπογας. ἰοσαπὶ ποηγίπε 
Αἄαπιν φυΐ ἃ Βοῇα γορία ἱπεγοι- "ἢ 
{πἢ Ργοηγίηςς, ομάίαας Αἰἴμος . 
πΊοτ5 ΟΧΟοΙῆις αά ΑΕραιπη ΡεἰΔ- "ἢ 
δι5 ταὐπηίηαταγ, Ν᾽ σομτίπεπταῦ μ᾿ 
γεθς5, δῆς Αηἄποχαπι ςο]οἑΔ» 

« βλπίδι ἀαἰεισκέηϊῳ διδόναι γἑαυτοις δυλονέα. 9 Ἐφολιρὶ } ἔλνυν ἐπαγργά. 



Γὲ ἘῈΒ Βα 
ἀγρϑῇ Ἐσπαῆη, πιάτα νόγίις φαοα Ἀ" ΟΝ αὐτίωΣ πίω 
Ἔσπδαδη Ἰρεδαῖν ἃ Τ γι ; ὃς 
ὉἸεο αν δὲ Αὐτοτβοῦς, ἃ; ΟΙορῆγ- 

ῷ 'χέῖς, δ᾽, ΘΙο τὺ αι ἃ ΡγΟΓΩΠ σας 
ὦ, Ὀδμεῖδας μαρὶ- προηεῖδυν Βαβίταητυν Βαΐθατίς δ- 
ταητυτγ δαγθαγογᾶ 
Βηϊηρυίωπι. )αε “ΠΥ 6} 5) δι ἈΠ! πα πτοϊαπην ἃ ΟΒαἱ- 
; ρρφαφῥμ ΛροδιΦ ἢ Πδὰ5,{π4 ργαοίρας ΡεΪαί σ᾽ εἰς 
Ἀ ἠλωμοαβδε ὙὝνγεββοη!ς; 40] Γ  Πγπίια.) αἰ τις 
ἃ Οταουοὰ (ε-ἀο᾽ Ἀὐποῆ ἀϊα [16 Ἰῃ ΟΠ Ποὔπητ, δὲ Β.- 
τῷ ΟΠΕῊΥ ΓΑ Πς πεῖ. (γε οὐδ ΟΥεξοπῖοο, δὲ ἙΦομ δι8, 

Εν ΓΑ ΓΟ Βαϊ οἰ ἀϊςα-ς ΓΈ χέπνο (ἃ ρταεὶρειὸ, ΥἹεαἸΑ πὶ Παδ᾿έαητίδ 5. ἨάγαΠῚ 
Ε Ῥεϊαίειςα, Ὑγι- Ῥίούξαυς (ἀ ΒιὰΠάπηΥ ἀοίοίμοῖο. 
παρ οὶ τξρ, Ἀογὴ εν δλπε δὲ Ῥίοπι (σὰ ΟΠ ΠΕ- 
᾿ΒΙΩΙτῖςα, ἃ Οτο. ΤΟΥ 5, ΘαΥ ΠῚ Τορὶομ τα Βειλῆ- 
οπιρι,δι Ἑἀοηί- “ἀᾷεν Πλτίια {Π| πὶ πάδεης,, ρορυ 1: 
τεγεμὴ αγιείς, τὰς οι Ἐξ 41 ΠῚ ̓̓πηρογατα ποῦ 
Ἐἰπα (2.4. ἐγ θει- ἕλσεγεητ», ἐοπτησὺ ἐλ ἴγα ᾿πηουίε 
Δι) ον Ῥήοαεένε: αἀῃογίας ΤοΥοήδτα ΠΑ ΟἹ ἀϊξα τη; 
2:14 Μεγήρρεναι ΠΩ 
χπμιχρὰ πολίγμια. Δ ΠῚ Ατβοπίςηίες ἐοηϑβδητ, 0]:- 
παρίἀεί,Ρει γίςος ΟἸἰτᾷτας ἃ Ραιοἰς φαϊδινδλην, ν- 
ΤΟ ἔριον, {ας δ ΦΡῊ τγλδεῖς ρλγατίβ. Ετ ργοξεδας 

κησονξιπας. ποδεο. ἴα πῆ δἰγοα ἐπ] οα]ιητιὶ οὐππὶ 
Ῥμκπι, ὀβλῆνθαν. ορ ἐγοῖσῃ Ἐ δοβίαϑίς ἐδ το Ρ πὶ ΣΧ ΣΝ 

: Οὐ οτις ἃς ΡοΟΠ]αςοἰς» ἃ οά αὐ ντ- 

εἴαπῦ οὐτοήηας ὁρρίάδη!ς" ρζα- 
τς τοῦ δδ5 48} σαπι 116 τγδηίςρεγαητ; 

εὦ δε νόπευζαπη ποιπούαπτ: ΖΠΟΥαπα 
π΄ Ὁ ἀβδαοῖ, αἱ εαπὶ εἰλπῃ Δάίογαηῦ» 
τὴ μοὺς αἀπέπξαπη ἴρῆθθ. σδίογιαθδητς. 
στο το τ ἐπ Οὐ ν δὲ ΠΠ ΠΥ λάοῖε {δηογσηῦ; 
οἰ , φαπιοζαητ δᾶ (οἸῤτόμη μον μ 
- . ΜΠ αδεμπεες ἁτθόγαπη ΠΗ“ ρ]λ- 

᾿ ἀϊο5. οι ἐπίην ἀπῆτάχαῖ οχ νἱρτὴ- 
᾿ὖ εἴν φαϊδιις ποροοίατῃ ἀλταπη ογαῦ 

ἀπρτοάϊ! Πδπ εἰπυθεῦο» ἄπες 1 γ- 
βῆταιο ΟἸγπτπὶσ: Π βεῦ ἡλαγατη 

ι...:} πίη σοπίσεπί ΑἰεΠπππὰ αὐῶὲ νύ:, 
0. τ δ δ α ΤΠ επ ροῆτα ,, ργαἢδίϊπι 
τς πέρ με 80 4 ΠΠΠΠς ἐγατιοδιγαηοαητ, ὃ ροῦ- 
Ἀὶ τα ϊδῆν ψυὸς (πα ἴγατιπη ν ἐγ [863 
ἘΠ μννρυμκυμανασες Βυαπάδς Δαζέδη 
: πω στα ἢς ἈΠ] Π]ΔΉτα πα Ῥτοφγοῖας σα πὶ τα: 
ΓΝ ̓ γηὰ εὐαι ὕΟΤὉ ὉΧοΓοίταν αὐἠοίοεδαῦ, ργα τας 

οἤῖς, τοπι αά- 5 φόΠτα ΠῚ Ρεἰτατίς5, Πα αα πῪ ΡοΥ- 
Ὁτπᾶραης , αμιπὶ τὰς ἈΠ Ὁ 012 ἀρ ΟΣ Γοητατ δ Πρη πὶ 

ὧς ροτταΐαιη ἀϊ- μὲν αλϑδι 58 τὴν σεῖς "" 
Βάηεηι ὃς ροττᾶς αίο. οοΩ εἴαῖ" οὐ, 

ἜΝ στο ογατὶ ΡΥ ΠΝ ὐτπηροζοητ, ἘΞ ἀαϊ ἀφ η; 
δϑο νεεϊς 4- «δ οηταῆτς ᾿τοπηρούς. δζαθιπ: 
πλρ ἀνὰ τὰ ᾿ἀιζαά᾽ ντθο" οἴ Ρὲτ ῬΦΕῚ 

ἀτῇ ̓ εἶγειπη - 
ἔϊος φυοίάαπι ἣν 
υῤῃ ρας» 

ρα ]δε ἀρρτίο! 

ἥμε 41 [Ἐ} 8 ΕῚ 15 αι ἱμιγοϊογδητ, 

: “δε ἐὐθὲις ἔοτς {ΠΑ δης ἀπἴας, ἱρηα- " 
ὶ τὶς Ατποηϊεπῆδας χα 101 ργΠάϊο Ὁ ἢ 

ρηνησαδαπιτίπεας ἀυύεην Τ δύση. 

ΟΝ ΑἌτνϑ. λὩς 

διώρυγα ἐς Ὁ δὸς εὅ- 
ζοϊὰν πέλαο τεζαμρδμῶυ" Δὲ δὲ “ἀῤαξ, 

ἡϑουηχϑὴ χχεωνάῤ χα αἰχροωοίς,. γᾷ ὁλό-- 

φυξον, χαὶ διὸν" αἱ οἰκοιοῦται ξυμμίκζοις 

ἔθνεσι βευρθάῤων διγλώοσων. χαὶ τὶ “δὴ 
μα λειδιχο ἔνι βελχὺ, δ δὲ πλάρον, “πἐ- 
λασγεχϑν, Μ χαὶ λῆμγον ποτε χαὶ ἀ κως 

Τυρδηναν οἰκησθ τῶν, χὰὶ ̓ Ιβισαλπιχο, χᾷ! 

χρηφτυνιχὸν, ΒΕ “χα δὲ μιὰ αὶ πο-- 

λίσματα οἰκοίΐσι (δ οἱ δὲ λείοις “«ὐδοαε- 

Β γωρήσὸρ το Βρασίδα, σεών δέ χὰ! δον αὐ- 
πέςη " «αὶ αὐδῶ" πἰοὸὶ λώρων ἐμιμείαὐ τὰ 

φρατῳ ἐδήου. ὡς γ᾽ Ἐὐκ ἐσηχϑυον, δ) δὺς 
φρὰτευς Ὀχὶ ὁρώνω τί χαλκιδρον, κα 

τεχούϑρδω ες χοῦϑ αἰ ϑάψαιων. χαὶ αὐτὸν ας 

ὅδερ ὀλίνρι ἐπήλρντο, δ τοιμοι. ὄντέξ» πῶ 

πόλιν τἀὐἶθαδὸ εοὗα! " χαὶ ̓ἀφυλόυϑυος γυκ᾽ μὲ 

ἔτι χα) αἰϑὶ ἐοβοϑΡον, “πῶ φρατω ἐκαϑέζες- 

τὸ τὸς ἡ διοσχούρφον» ὃ ὃ ὠπεχῷ τῆς πὸ- 
Ἄξως τρῴς μάλιςα ξὰ δίοις." τέο υϑὲὶ δῆχῦ 
ἀρδω πόλιν Ορωναίων, ὦ πὶ : ἀϑεδλονοὴ 
τοῖς ̓ἐμιφεοϑυροιῶτας ἐἰλοίϑεν: "οἱ ἑδϑῥᾷσϑβ 

σοντεβ αὐτῶ εἰδότες δ' 7] ὅξοι, "δ] ὠξυδτλο 

φύντες πιγὲξ αὐ λϑϊιϑρὰ ὀλίρρ 1) ἐγήδρεδ 

2) παόέσοδὸν - 4) ὡς ἠδϑονῆσ᾽ βρόνα; 

ἐσχουἀζοῦσι Ρ' ὠδοιξ ἐξφδίδια ὃ ὑροῖ ἴαξ 
αἰ ϑῥῶς ψιλϑες ἑηῖά. τοδούτοι δὰ ζώνον; ἂρ 
ϑρῶ) εἰκοὺῖ τοιροϑβοον τἀγϑεγχών, "δῦ χα τεξ 

δησθν ἐσελϑεῖδ' "(δε δὲ αὐδὰν Ἀὐσίςραξ 
Ὥο. ὀλρώϑιος)} ἃ ὦ δἰ ϑιδιώτες, χὰ Τϑ ἀὐοὴΣ 

ἀά τῆλτὲ νοῦ ροητοιη ᾿ῃτγοργεῇι, ὲ ΟΣ πέλαγος Δείχδες, 15) ᾿ λλϑέγηε; δε πὲ 

᾿Ἀαμῷ ἵν αὐ ἀϑωτὰ ᾿ φυλδκίηδίου δ υῤν 

ὀὐσὸς τῆς πόλεωϊ ΘΕ9} 5. τὐϊλόφον, ἁὐαζὰῦ 
ἥξς ὀνέφοφ αν; ωῦ χα κἀγὰ Φραῦον᾽ πυϑ 

λίϑᾳ διηϊδοίωυ, ὁ ὁ δὲ Βρββδίδον!» Ὑ δ Σϑβὶ μ" 
ὁρατῷ ἐσύχα ζὼν,ὀλίρνν. κἰδϑέλϑων. ὁ χὰ 
τὸν δὲ πελτειξαὶ ποϑηβεῥιπεὶ, ὅπὰ ᾿ Αδαδ 
"πύλαι τινὲ αὐοι ϑεῖεν;. ὦ τὸ σημεῖον Ἔλϑείὴ 
᾿ ξωοέκεΐς, "ἀρῥϑδηοὶ ἀδραβοιο.. τὰ) 
(δὲ; χεδϊου᾽ ἐν γροδίου; Γὴ  ϑευμαζαν 

πες; κῷ ὁ μεβζρον θτδηδν ἐγ: 1} πόλεως 
μὡροσελϑόντες: οὗ δέ" τορωνα ὼν ἐἐνδοϑὲν 

τἡβθιυθνάξυρθε, ἀφ δ φσελιλυλνων 
τοαικίας -..--ς--ο..- «- 

μικροῖς πυλίσμιασι. Ὑ Ὑ ἰὼ πόλιν πα-- 

«. Ἐρκομμλμρδμη ἕο, υνλωΐρο , οὐμϑϑιιϑα πω πορώνίω. “δὶ τ φῶ ξ πρῳθυνάδιρτ ζ Κα αμλίϑονε. 
β Καπὲ δὲ μικρὰ πολίσματα 1 ἢ, ἡγρὼ ὦ ἢὶ τρῖ φμκαϑέζετον σιωῦ τῳ ὁρατοῦ!" ε Οὐδὲ γωδῥο]) δὶ ἐγτρόνῃ δ ν, ᾽ 

. φρρδζοσογτεξ. ἄντα! Ἰ γι οὐυνεῤχδεῶγες τὰ δ᾿ : ὐλς Σα τς οὔοοκ 

ἐς, ἷ; 

25" αἰωτάτὰ 
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ὡς ἀϊοῖς ἥ τε πυλὶς διήρηἷρ, χαὶ αἱ κι πίοι Α Ργαραγαθαηῖ νῖ δὲ γε ο μὴ ο σοαρα-: 

αἰγϑεοὶν πύλαι, τῷ ὅ μοχλοί [9 

αἰεῴγντο νοῦ τον νϑὲ κατὰ τίου πυλίδα, 

«ἰνας  αἰξεαγαιγϑντες ἐσεκομισλμτο, ὅπως 

κα τοὶ γωτου χαὶ εἰμφοτέρωϑεν ηοις ὧν τῇ 

πολᾷ οὐδὲν εἰδύτας ἐξαπίνης φοξυσφαν" 

ἔπειτα Ὁ σνμεῖον τε τῷ πυρὸς, ὡς εἰρητο, 

γ,χαὶ αἱ σ᾽ Ἢ κατὰ τίω ἀρορανπυ- 

λ τοιὶ λοιποιὲ ἤδη Ψμ πελτα ςῶν ἐσεδὲ- 

ὅν. χαὶ ὁ  Βεασίδους, ἰδῶ Φ ξωυδυμα, ̓  

δρόμῳ, αἰαφησας τὸν φραπὸν, ἐμφουσομίας 

τε αἰ ϑρθον ο χα ἔχ πλνξιν πολλζω τοῖς ον 

τῇ πολ οἰ δαοδνζαε, καὶ ἡ (Ὁ εδιὺκα τᾷ φ) 
πύλας δοὺς ἐσεπιηῆον" οἱ δὲ, κατοὶ δυχϑις 

τετζαιγώνοες, αἱ ἔτυχον τῶ τύ πεω)ω- 

χότι καὶ ὴ οἰχοδομουμόρῳ, ποϑὸς λίθων βαλε 

χὴν ασξ:σκείμϑμαι. Βεασίδεις "δ δέζω χαὶ 

δι πλῆθος δὺς αἴω καὶ ἐκὶ τὰ μετέωροι 
πῆς πύλεως ἐτράπετο, βουλόνϑμος κατ᾿ ἀπ 

ρας χα ἡ βεζαίως ἐλῷ αὐτίωύ - ὁ δὲ ἄνλος 

δμίιλθς κῃ πόρτα ὁμοίως ἐσκεδϑμνιουζο. Ὧο 

δὲ τιρωναίων; γεγνονϑμης τῆς ἱλώσεως,, τὸ 

αϑὺ πολὺ σεν εἰδὸς ἐδορυᾷε, “ ὦ δὲ 

πράσσοντες, χαὶ οἷς ζωῦτα ἡ ϑρέσκε, « ἿΨ 

εἰσελθόντων δὐγὺς ἡσὸρ οἱ δὲ ̓ἀϑιουαῖοι (ἐ - 
τη») ὃς οὖν τῇ ἀσορὰ ὁπλῖται καϑευδὸν- 

τες ὡς πωτήκρτα) ὯΝ ἤαϑοντο, οἱ αδρ τί: 
γές ὀλίονι Ὡ[ α Φϑείρονται " " χερσὶν αὐδι, 

τῶι δὲ λριπεν,οἱ αϑὺὴ πεζῇ, οἱ δὲ,ἐς ι β ναὺς 

εἷ ἐφερυφϑεν δὺο καταφυρόγτες, Οἱ σι σώ- 

ζονται, ἐς τίω λήκωυϑον τ φρσύξιον. ὃ εἶχον. 

ἀὐοὶ, κατα λαξόντες ἢ ἄκρον τὴς πύλέωφς ἐς 

“ἰὼ 2εύλαοσαν. ̓ ἐπειλαμμϑύον ον. φενῷ 

ἰοο μῷ. κατέφυρνν δὲ καὶ τῶν τορωναίων ἐς 

ἀύζις ὁσοι γσὸμ σφίσιν, Ὄχτυτηδϑοι. γευν- 

ϑίης δὲ ἡμέρας δα, χῷ βεζξαίως θαι 

λεωφ ἐγορδύης, ὁ Βεφιαιδαις τοῖς μδὺ μῷῷ 
ἀϑίωνων πυρώναίος. ξιραρεφημέμαο 'κῆν 

ργμα. ἐποιήσατο, τ ἡ βουλόμϑμὸν, "Ὠχιπὰ 
ἑαυτῷ. ὁ ἐξελθόντα, (ὁ ἀδεῶς. πύλετεὺᾷν,τοῖς ̓ Υ 

ἀϑίραιοις, κήρυναι καφοςπέμ ας, ὀξιάνω 

ἐχελέορι ἐκ τῆς λῃκύτυ “ἰπυςὥσο δὸς, 

χαὶ ταὶ ἐσοτε. ἔρνζοικὡὡς οὐσας οὐώκῦ 

κοστεντος, 

“«ἰὖἶς, 

τοητ, ὃς ροσῖᾶ; Δρι!ά [ΟΤι1Π ἀϊβᾶτα- 
διο νοέϊς ἰρῆς δρεχγοηταγ, Ιάοτα 
᾿Ρηπηὰπὶ οἰγοιπηδαξεος ἡποίάληι 
ΡΟ Ρογτυίατα. Ἰῃτγοάισιης,, νῖ 
ἐο5 4 ἴῃ νεὸς οἵοις ΠΙΆ (οἰςα-.. : 
τ65» δι ἃ τοῦρὸ ὃ. αὖ νίζοσας ἰατοῖς “ἢ 
τορεητὸ τούγογοης. Βείπάς ἰρηεπι ! 
(ᾳφυοά ἤρσηυπι ςοπάϊξτα ι οζαῦ) β 
ἐργοξσιητν δὲ ρΡογ βοστὰς (οτί ρε]- “ Ἀποδῆωμε, 
τᾶτοβ ἰΔΠΊ -τατογος δοςὶρίμῃτ, Ες 
Βηαῇάας, ςομίροξιο ιοά ςομε- 
ποίας ἤρῆο» οχοϊτατὶς {αἷς » ςατία 
ςοπτοηἀϊτν ἰδοπτίάςηι νοοϊξετδη- 
εἴθιις ά ᾿ηοατίοπμἀππι ἢν αυἱ ἴπ- 
τι ας. πλεῖ. Οογατη. Αἰ ΐ ὁ Ῥρν ροττας ἰσγασὶ 
Ῥτοτίπαρ δ᾽ ἰῃ Ῥοτῖαβ ἱποϊἀογαμ» Ρι τασε,» αδι ρας 
11 ἴῃ τταθο8 φιλάταμρ ατος για ᾿τθθεθν 676. 
δὰ τοϊοηἀὰ χα πριγὶ ςο]] ρῆ, δ Ἀ 
ααὶ τεβοϊοθατατ.» “ἅπτὸ Πατρὸς ξνςνν, Ἂν ̓- τας 
ἢτα εὔαπς, Βγαῇάας Τρίτον ΘὨΓΗ μον ἐρίενρν, ἐορόρας, 
τπαυτετιάϊης. φρηξκίδιπχ, (υγίαπι 4,» «70. τὸ τείχοις, 
νοσίας δά νυρὶς (προτίοτα φοηαοῖ- Φερκείμδναι. Σ΄ 
τἴτιισ » νυ θη. οαπὶ ἃ {πππΊο ἃς 
Ρτοσ 5 οσσιρατο: ὁ οατοσὰ ἱτοπὶ 4 ἐνερ λύρα αὐτξ, 
Ραῆπηλ ἀϊίσυχτίς. [ἢ ας. οἰαϊτατῖς ταν τε υα 
«χρυ ρηλτίοης Ρἰευίαας τοτίμις ΧΕΙ ἀϊίςἐνποίπε νοβατ, 
ἰρῃατὶ (ταροθλης: αΐ νογὸ ραττὶ- μεκῦντεα δὲ ΤΌΝ 
εἷρος ἔμογαητν ἃς ααίδιι5 το5 Ῥαςο- ἀνταν ἐπρεγειυει 
θαι, δ᾽τὸ ᾿ἱπεγοςπητίθας (ς αἴο- πιαῖον φυνάξ με 
εἶαῃς. Ατμςαϊςηίοβ αατοη (ογαῃξ ἐ- γὴν, ἀκρήρ ἀγὸς 
ἷπὶ ἀΥπγατὶ ΟἸΓΟΙτΟΓ 4 ἢ αι ἢ - βογααϑγανίατ ρτο, 
τα η ἴοσο ἀογγαίςητεβ)ν δι (δηΐς- γυμαύν ὑεβῳνους 
ταττ, αἰΐσυος εογαπη ἰητεῦ Π]ΔΠῸ5 ἐλούνθις 
ΠΠογαπι “ οδιγαῃσατὶ {πη το]! εφε 
ἔιρα εἰαρῆ » ρατς ἰτίηοτς ρεάοίετί, 5 Ὁ εἰ, : 
Ρᾶῖ5 δά ἀτις πδαςς» αυα οσυοάίας Ρ' 
ἀροθδηῖ » ἐπαίογιίης 'ῃ ΤσογτμιΠ1» " 
Ργαβάϊαπι. αυοά τρῇ τεμπερδῆϊ, 
οςουρατα ἔτος νεδὶς., πλαγιτίπης ἔΡῖ ἀβο μρμρν ριε 
Ἰλδηραεὶς ΕΒ πο ροῆια: δά πος ὅς μάγνῃ Ἐκων 
ετίατη ςομξαρογυής ΤΟΥ ΠοσΈ ΠῚ ἰαιπτοιρῶ! ᾿ 
αυϊοιμλαας ᾿εγαητ ιάιοί Π᾿ογαῇ,; 
ἔμαιος οττᾶ» δὲ νΥΡς ῬΓΟΓΙῸς ςαρτᾶν 
Βτεαῇ ἀδ5 ἰς. Τογοηαὶς ἡπσπηος -Ὁ 
δά Αἰβεπίοηίςς ργοβιρογαης» Ρεσ 
ολἀιαςελίογοπχ. οἀϊςίς » 4οϊι8.. 
εΧίγε νεθτ » ουτη ταυτὸ δά (ὰὰ τόμος 
(υπλ » πηιη δ οἰαϊτατὶς ξένε" ὦ 
τα π.. Αἰβεηϊξηίος νεγὸ Ἰαετ αί 5. 
το εςγῖβο,» νὲ ηυα ἤτ ΟΒαϊςἰἀδη- ὦ 
ἢυιῆν » 8 ἀχτα ἴῃ Βος Βάς εος ὃς 1" 5 Αξξὸ 
Ρίοσιιπη ξαουίτατος ἱπςοίαπλον ἔοτς, 

ΠΡ Ή ὃ ᾿ ᾿ 

Ξ 

ὑω 

« Οὐδὲ ρρῴευιννςςς ι τα. τὰς τξεδὲ: 

“ας. β᾽ Ἐν χερὶν αὺ δ}. ὧῇ πλεὶ τὸν 
Βραοδαν. Ὑ ἌἌκρον τῆς σύλεως ] ἤπ 

γβαυ , τῆς πιρώνῃς.. 
γαόζοι Ἰφιλᾷι,. .ε Ἐπὶ τὰ ἑαυτοΐ ἐξέλ- ἢ 

ϑόντῳ ; τῆς λινώ)ονε: ζ Αδιῶς πολι-: 

δ᾽ Σφίσίν ὅτα- 1 τεύειν ἢ τεκῆειν κατοὶ πὸ ἔφος σῇ πελεν 
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' : ΤΠ ποραης ἀμ 4ς (ς Ιοσπν γε δξιι-- Α οὗ 5, κλεῖ, γυϑρ Οὐκ ἔφα σϑμ͵ ἀσείσο. δ, 

“4 Τίἄεαι τἄπιεπ γος, ρΟΠάοΥ ταπτοη ΠῚ ροίεαπε δή 
; οὐκ νον τὲ ἀϊοι (ρατίαπι δά πτοσταος το ]ζ4ος. 
ΠΝ . Εις Βάς ραδοα ἀϊος ἄπος ἱπάα]Πτ, 
Ι αυΐδις δὲ ἱρίς νἱ εἶπα αάἀϊβοίᾳ ἢτ- 

τηδαΐτν ὃς Ατποηἰοηίος πὰ. Τπίπρεῦ 
ςοπ οἰ ο Τογοησοτ οοδϑτο; τΔ]Π1ἃ 
χυίάςξ Ιοφαυταβοίς 4πᾺ]18 δριιά ΠΠ|05 

ν 48ὶ εγδητ πη Ασδηῖπο » Νοη οἵδε α- 
᾿- ΤΠ 4αππ ὀχ Ππηγατί» 4αϊ (ες ἄς τίαὰ- 
ἷ ἀοηάα ντθε τγα(ρ! οητ,ςατεις 46- 
Ἂ τεγίο γοβ τ ργοάιτοτος οἵδε: χαίρρε 

4] πε; Ροσιηΐα Ρογιδῇ ἢος ἐρ 
ἰοηῦποα; (Ἔγαϊτατὶς, (4 ΠΡ ογτατίς ὃς 

: - ῬΟΛ]οΙ σοπηπηοά! ργαῖία : Διϊ ἐς 
ΕΣ αὶ Βαΐα5 ἐλ} ραττίςῖρες Ποη οχτὶ- τὴν 

Ι 

᾿ ἕεβαείτο εἴς. χς, ὃς εηϊη νεηἴς ποη δά οἰαϊτα- 
1 τς τεῖῦ Ῥογάοη ἀλη; δἰϊησέτηνςε ρτὶ- 

τλῖατη: δ. ἰάςίτςο εἀϊξιυη ες τς 
ἐς ες 40} α4 Αἰ πεηίεηίος παρ της, φαὸά 

Ἔ Ὠ1Ώ1]ο ἀετεύτοσοβ σοηίεγοῖ ΟΡ ἁιηΐ-- 
δ᾿ τ΄ εἰτίαηι αυα {ΠΠ|5 βαΠἶος σαπὶ Ατῆς- 
- Νεδυς [δὲ εχίϑι ἈΙ ΗΠ: “ ποάιις Τιλοεἀαπιοηίο- 
τρῶγε ἕστο γε [εἱ ΣΌΠῚ ΔΙ. ΟἰτἰΑ τη Εἷ5 » 00 Π| ἐχρεττί 
β δ ἀὐλμοννι ἔπουτ πον πὰ ἐπὶ τυ! οὐοπ1: (4 εο 

ἕο ἀδρυν τε Ρτορεπῆοτος δὰ ἰρίοταπι δοπευο- 
οἸρῆς εἴξπε » (4 Ἰδῃτίατη ἔσο πδῆτο 1 ξατασὶ ἐοσς 
ὑτουΐτο εείδπι πιὰ. ἐμ Ἐ] τος: ππῆς απὸ ἱποχροττὶ οἷς 
Ντ αρθο νας {πῸ ἔα ηὔἴἔς ἀοτογτγίτοβ. Εος ἔς ποσταῦὶ 
τῇ Ρτάδεπε ἀπο ομλποβ δά (ς ργαραγδῃ τι ταπησά 
δ ἐρε δ βάε]ος ἔαταζοϑβ (Ο εἰος:εοἴάοπι ροί- 
ὅν μᾶς; ἢ ἰαπὰ ρεσοαπογίητ,, (Οπτες ἔο- Ἶ : κ 
ὰ Νιΐα ( αε- ὕε, παιΐ ἀπτοῆας ὁ ἰηἰυος ποη 
᾿ὅος ες ἐφεῦδοη βιηο, (εκ 1105 ροσίεις φυΐδας ἔοτ- 
δ ἀροω τἰοτίδυις. ραγι σης : ὃς Πφαϊά δά- 
ΟΡας: δὲ Βαϊ Ὧἀ- πογίατί ΕΠΠςης , νεμίδπι ἀλη ἀλπὶ 
οδεγίατι, 7. 1:1, ἐκὸ - ὡδ ΒῚΝ -- 

“Νὴ ὅρῶς σαι ας ἀϊσεηάο 1105 Πούταρα 

ἵπιο τὸς φορὶς ογιδυιπὰ ἀρρτοάϊταγ. Αἰπεπιςοηίος 
ἐν 1 ΤΟΡῺΣ ἃ πη) γ]ς ρῬαχ ΠῚ ν Δ] 415.» ὃ. π' ἀ1ῇ εἰϊς 

τὸ τῳ τὐρῆρθρα, Ρίπηας μαδοπεδας, οἴ ἀεξειμίαθᾶι: 
ἅς. νηύμπησας ἀΐεηι νἱπῈ αὐσαογᾶτ, Ρο- 

{ἴεγο δατεμ 41Π1 πιο Πίη πὶ Πο- 
{{|5 λάπγοταχιις οἴει, εχ τὰ ἱρῃ θην 
ἴῃ Ἰρπεα ργορυρηδεια Ἰασυϊαζο- 
τα» τυγγ τα Πρποάηι {Προῦ σα! βοῶ 
ορροῃῦτξ δά ἐδπη ρατίοπ) δέ ψιιαπὶ 

,, ἴδπι τεπάεθας ἐχογοίτης ; αιδέψας 
ὩγαχΙ πιὸ ΕΧοοβταζα τη ΔΟ ίΠΔ ΠῚ Ρὶ- 
ἰαδαταγ.» ὃς ργχοίρμὸ οχραρθαθη!ς 
ἐγδτ, ἤϊπις πγμἶταβ Δι ρΠ τᾶ ἀαια, 

᾿ ἀΐαιο νγηδ]ΐα δὲ ίΑχα ςοπηροχταπι: 

νο ! «. ! ε ἊΨ 3 Ὁ. σφίσιν ἐχελδυον ἡμέραν εὃν νεκροὺς αὐε- 
λέοϑαυ. ὁ 5, ἐασείσοιτο δυο. " εἰν ζω τως δὲ 

Δ} ἍΜ Ἡπε ᾧ 3 Ξ ! Ἄν δ), αὐτὸς τε ἴα! ἐχγίες οἰχίας ἐκρώπτυνατο, χαὴὶ α.3 
ἢ πω λαδι ἃ Ν ᾽ “Οζευαῖοι τὰ σιβέτερᾳ οὐ ξυλλοῦον ὙΜ τυρώ- ; 
γαίων ποιήσοι, ἔλεξε τοῖς ον τῇ ἀἰκαάνθω πα- 

᾿ «“ 2] - δφπλήσιά: ὃ δ᾽ δίχαιον εἴθ) ζ"τὲ τοῖς “ξά- ; 
αν Ἴ . δ Δ ν ἣν Ἵ ξανζας" πσϑϑς αὐτὸν τ' λῆψιν τῆς πόλεως, 

β ἔτ Ν ᾿ χείρφες, οὐδὲ αὐϑοδυζᾷς ἡγείοϑα,." οὐδὲ γὸ 
Ἐχι δουλείᾳ ἰδὲ χενυμασιπειοϑτιζας δρά- 

Β σωνπῦτο, δολ᾽ ὄχι αἰγαϑώ χαὶ ἐλδϑυϑεοία 

τὴς πολεῶς" οὔτε τοις μὴ μετα ΐᾷς οἴξα 
᾿ μὴ Μ᾽ αὐτῶν πεύξεοϑαι. ἐφίθαι γὸ οὐ 
Ὡι[α φϑεραὺ οὔτε πολιν , οὔτε ἰδιωτέωω οὐ- 

δένα. το δὲ κήρυγίκα. ποιήσοιοϑει τούτου ἕνε-: 
κι Οἷς πϑὲ αἰϑίωωοὲς κοιταπεφδυο όσιν, 

ὡς ἡγϑύμϑρμος σϑτεϊὲν χείρεοες πὴ ἐκείνων φι-" 
λίᾳ: ὀὐσὴ᾽ αὐ σφῶν “πειρᾷσα ϑμοις αὐτοις, 

Ὧ λακχεδοαιμονίων δὲκεῖν ἥοσον, δινλαὶ πολ- 
λῷ μᾶνλον, ὅσῳ διχαότεροι “τ «οσούσιν, 

Ὁ δ)νοὲς αὐ σφίσι δμεοϑαὶ" ἀπείδία. δὲ γα κ8 
πεφοίδαϑαι. Ἰθεξ τε πῦὶ ζᾷς χοβασκδυα-- 
ζεοϑαι ἐχέλϑθυεν ὡς (ῥεξαίοες πε ̓ ἐσονϑμοες 

ξυμμάχοις » χαὶ τὸ Ἔτο ταδῈ ἤδυ; ὅ,τι οὖ 
αἱυζοτανωσιν, αἰτίαν ἕξονίᾷς. τὰ δὲ πσοότε-- 
ὅφ δ᾽ σφᾷς ὠδικείοϑαι, δλλ᾽ ἐκείνοις μᾶλ-: 

λον αὗτο" ἄλλων κρειοσυνων"᾽ χαὴ ξυγίνωμιζιν 
ἐξ εἴτι τωῤαντιοιεῦτο. καὶ ὁ νϑρ,, τοιαῦτα εἰ- 
“τῶν. χαὶ πο ραϑαρσέωας, "διελϑθουσῶν ΠΩ 

Φουνδῶν ἃς πξεσξολας ἐποιᾷτο τῇ λη- 
ἩΠδτ, δοπόηυς 4. ζατ ΝΒ τεπηρὰς ἐροπῇοηίο οχί τς Ὁ χύθῳ, οἱ δὲ αἰϑζωναγοι ἠμιιονπό πε" ἐκ 

φαύλου τειχίσματος, τὸ αἰπτ᾿ οἰχιαὖν ἐπάλ-- 

ξῴᾷς ἐγρυσῶν. χα μίαν νϑμ ἡμέσαν᾽ ἐπέ» 
κρουσὸτο" τὴ σ᾽ ὑφεραια, μιν γόμὴς “ελλοῦ- 

σης αρδλσοίξεο ἢ, ἀὐδζις ἀπὸ τῆν εἰγαντίων; 
ἀφ᾽ ἧς πῦρ δνησᾷν διεγοοιωῦτο ἐς τὰ ξυλινα, 

πὐδαφεαγματα, καὶ αγεϑσιόντος ἤδη τῷ 
φρατεύμαος ἡ ῴογτο μάλιςα, αὐτοιὲ 

πσδοσχϑμίν πίω μυνχϑμζω, χαὶ ζω ὅγπ- 
μαχωτατον, πύροον ξύλινον ἐπι’ οἴκνμιαι αἰ- 
πέςησομ, χαὶ ὑδατος ἰμφφορέας πολχοιὲ χαὶ 

πίλους " αἰεφόρησθμ, χαὶ λίδους μιεγαίλοερ' 
ἊΝ ἃ... νὰ, 

ἀ Ἐκίλδιον ἡμέραν] μίω» δηλονότι. 
.β ενΐζωτως δὲ ἡτεῶς ἡμίάραις δολονότι. 
ἦ Πρὸς αὐτὴν πίω λῆψιν ] ἤχρω πίω" 

“ίρωσιν. δ' , Οὐδὲ γὸ ὅἢ δουλείᾳ) 

τῆς πόλεως δηλονότις ἐ Μὴ ΤΆ αὐτὰ 
τεύξειϑαι Ἰοῖς πσροδόταιξ, ζ Ἐσομϑμοις 

ξυμμά χοις] δ᾽ λακεδαιμονίων. ἡ Δι-᾿ 
ελϑουσῶν Ἷ ασυν δᾶν δ ἡμερῶν 3" απὸν- 

δῶν. 8. Ἐκ φαύλου τεχσμέατος Ἴ μι: 
κροδ, ,Απεκρούσεωτο]οὶ ἐγ τῇ ληκά-: 
ϑὼ ἀϑίωα,ο. κ Αγεφόρηστί} αὐτὶ 
Οἰζαστως ὭΣ 

ἔξ,1, 
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μια, λαζον μεῖζον ἄλϑος, ὀξα πίνης χατεῤ- 

ῥαγ»" τὰ δ μθις πὐλλδ “υομϑρου, ηϑις Σ᾿ υϑὲ 

ΕἾ χα ὁρώαι Μ ἀϑίωαίων ἐλύπησε 

μδλλοι ἢ ἐφόξησεν" οἱ δὲ ὥπωϑεν, χαὶ μαί- 

λίςα οἱ “8 πλείςου, γομίσθρτες Φὐτὴ 

ἑαλωκέναι ἤδη ὦ χωελον, φυγῇ ἐς πίω 96:- 

λϑοσαν χα ζαᾳ ναῦς ὡρικησὸμ. καὶ ὁ Βρα- 
σίδαις ὡς ἤαϑετο ἀδρις π-πἰὀἰπολείπονζας τε 

(ς ἐμ αξές, χαὶ ὦ γιγγάνϑμον ὁραῖ, " ἔχι- 

φερόμδυος τῷ φςρατῳΐ, βϑθὺς Ὁ τείχισμα, Β 

λαμθαϊφ χαὶ ὕστῖς ἐϊκατέλαξε, διέφϑϑρε. 

χαὶ οἱ ἱμδὺ ἀἰϑίευαϊοι τοῖς τε πλλοίοις τὰ ταὶς 

γαυσὶ, τούτῳ τω τρόπῳ ἐκρλαιπύντες, Ω ἐγ 

αλον,ἐς παλλξώξο δεεκοικίοϑησθρ" ὁ Ὁ Βδφς 

σίδας ( ἔς! δὲ ὧν τῇ ἢ ληκῦ Αὐϑζωυαξ ἕ-- 

δὲν, καὶ ἔτυχε κηρύξας ὅτε ἔμελλε πσξ5σ- 

φάλλῷ, τῶ ἐχιξαντι φέξτῳ “τῷ τείλοις, 

τειάχοντα μγας ξϑίργυειου δῳ) γομμίσας 

ἄλλῳ τινὶ τρόπτῳ ἢ αἰ, ϑεφπείω τίωὐ ὥλω-: 

σιν ϑδέοϑαι, Φώτε τειάκονζᾳ μναξ τῇ τῷ Ο 

ἀπέδωχεν ἐς Ὁ ἱερόν, 'χαὶ Ὑ ληχοθον κα ε- 

χὼν, ἢ χαὶ αἰασκθυίσας,, πέυνϑμος αὐῆκεν 

ὥπϑμ. χαὴ ὁ νμϑὲ Ὁ λοιπὸν τοῦ χήμθνος ἅγτε 

εἶχε δι" χωρίων καϑίσατο, καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἐπεξζούλδυε. χαὶ τοί χοκθος, διελθόντος, 

ὄγδοον ἔτος ἐτελότα τω πολέμῳ. 4Λλα- 

χεδοι μόνιοι δὲ χαὶ ἀϑιω ῆοι, ἅμα, ἤδι τοῦ 

Ὀλιγιγνουϑῥου ϑέρφις, θύθὺς ἢ ἐχεχφολαν ἐ- 

ποιήσθμτο «γιαύσιον, γομμίσδμτες, ἀϑίωω 

υϑιϑ εκ αὖ ἔτι ον Βρασιδὸν στρογ πσεϑσα- 

ποςῆσαι σεν, αρὶν τὐ ϑασκθυασαρίο κ δὰ 

ἡσυχίαν, ἐᾷ κα τ εἰ καιλαύς στρίσιν ἐ ἔχοι, χαὶ 

ξυμίδαι τὰ πλείω" λακχεϑοιμόγιοι δὲ 
(αῦτα τοις ἀϑίωυωοις ὑλρυρδροι ἐἰ ἐδ4- 

σὸρ Φοξζοϑα;, ὦ ϑινονϑύης" αακωχῆς κα- 
κυ ᾧ (αλαρπωρίας," μᾶλλον δχιθυμ. 

σὴν διε περ ἀν τπθμοες, ξωυαλλα γάζα 

τε, χαὶ ποῦι ̓αὐδρας, σφίσιν τ ποδυνγίᾷε, ἀσον-- 

δα ποιήσειοϑαι καὶ ἐς ζ) πλείω γέόνον. 

“πἰφδ. δὲ αἰδρας «ἰδὶ πλείονος ἐποιοιοῦτο 

χϑιμίσοιοϑιι!, ̓  ὡς ἔτι . Βρᾳσιδὰς δυτύχφ' 

Ὁ ΡΙας" ἄς Ἰρῇς ά ἀοίξϑιοποπιτγα- ἡ παν οἵἶαιτ (εαᾷ 

ΤΗΝ ΟΥ̓ ΌΓΒΥΜΙΦΊ, 

αὐ ϑοῷ ποί τε πολλοὶ ὶ ἀνέξυσθμ. ὃ δὲ οἴκη- Δ τηυϊτίαας πχογταῖος λας ὑον- ὅἢ 
0 οποῖς παῖους αὰπι γε 
ροΐος,, αἀιβοίαπι τοροητο ἀπο" Ὁ "π᾿ 
(πὶ. οἷ τ εἀϊόσας ἱπβοητὶ ἔταρο- 
τῶοος Αιμοηιζίος. ηα] σομηϊπας 
(ροδαβαπε, ἡταίογο ἀοίοῦς αϑξοοῖς 
ααὶπι πχεῖα : ἂτ ̓ ὶ «αἱ ομ.5., ὃς 
Ργα σιὶῃι τοπιου!Ππ πὶ: αΐσας, 
ΕΧ ΕἸ ππαητο οᾶρταπλ ἴσα {ΠΠ|8 
“Ῥᾶττο ὁρρίἀιηι ν» ἔιρᾶπι δά πιαύς μ: 
ἃς δά πδιος σαρομης, Οαος Βτὰ- Ἷ 
Πάλς νυν! ἀϊς ἀοίογις ργοραρπα- ς΄ 
σα, ὃ φαοά ἀσοίάογας αἰροχίι, ᾿ 
ταρρτοῖϊας στη Ἐχογοτυ ορρίἀσιη Α τἰὐλη ον λογου ̓  
οαρίτοᾶς φαοίσαπας [δ᾽ πδῃ οἰ οίτασ, τ κοος , 
ἰπτογβ οί τα Ατβοπιο πίον, ΓΟ δο ἰὸ "ἣ 
ςο»πδαΐδιι5 Ἂς παι! ρί5 τὰ ΡΠ γοη ναί. 
ίς γοςοροαπε. Ῥεπαπείλογας Δὰ- : 
τοῦ νοςὲ ργαςοηΪδ» 4ΠΠ1ΠῚ ΟΡΡα- 
σηαταγας Γοογίπαπχ οἴος. Βιαῆς- 
ἀλ5., ἀλτιγαπη {δ τί ρίπία, Πλϊ πᾶς 
ἀγροπτί οἱ 4] ρηηγυδ, ΠχμγΌττι 
σοπίσοη ἀϊῆος. Ν᾽ ογὰ ΠῚ τατιῖς ποπ 
δι πιαπίτας (δ ΑἸ τοῦ ἐχραβπαῖίο- 
Ὡοπὶ ΟΧτΙτΗΪς , οαπη ρος απ Ραΐ- 
[λάὶ (οἱ εαῖπι ΠΠ|ς οἷαι ἄοα: τοηι- 
ΡΙατη) ἀοπαιῖτ: ὃζ ΝΟ ὶ 1 ἐογιμαπὶ 
οἰπογτίτ, τοραγαιήταιις , ογηης ἰᾷ 6- 
Ἰαπὶ 21 ἀοάϊςαυίτ, Ας το χασπα 
Ἠγοπγῖς σομίτηρῆτς ; τὰπι ολ ἸΟςΔ. 
4ια 0 εθᾶς Παδη θη 40, ταηι ἃ- 
1115 ἸαΠάιαη ἄο Ουὰ ὨγοπΊε. ἐς φ 

διὰ πρστ τ τς τω σι χις ον τονδ 

οὔασμας ὈΕ}11 Δπηι5 ἐχος 
δεαπτς δυζοπῃ {ατίπι γος πον 
τἰς αἰξατῖς., 1 ἀοςἀχτηοηὶι ἅταας 
Αἰβεμιοηίος ἀμητας ἱπάποίας ἔς - 
εἴς, απδά σεπίογοπς Ατπεηΐϊοη- 
(ο5 φυίάοπι,, Βγαπάλιῃ π18}} ἀπι- 

ὁ Ἑαγυπὶ τὸ 
"νῷ ἰρίοσωσι 
τη 

Βεἰ!Παπιςοπιρᾶσαι 
δλαγα ΠῚ» ρα! ΠΑ ΠῚ ἢ Ρεγ 4υίοτο πη ἕπς ὦ 
τοβοεγοηταῦ , Ππιύϊας νι Π᾽ Εἰς: κυρό εϑερον 

θεῆς σεδογοῦ, Υ]τοσίου ςοησοηο. 6ῸὃῸὃς 
βεγοῖ : 1αοοάχιηοηι! νοὸ, μας, ἀῤρθν- τος 
Ἰρί (ρους ογατ) Αἰβεηϊοιίος οχ- 
τἰπλοίσογο,, ὃς Ἰαχαπηοητο πιαίο- 
ταπιὶ ἃς ἰὩθοΥ Ἢ . ἔπτατος {8 
ἴροπτς δυϊάϊοτος Δά ἀροπάσπι ἀς ; ἢ 
τοςοῃ οἰ Πατίοης, τοἀαϊτάίαας, τᾶ- " 
Ρυαῖς,, δά Ῥαοϊσεη ἄμπι ἴῃ ἰοη- πὰς 
ίιι τοΠΊρΡ 15, Ναπαις [πος τοςαρο- [ει 
γΆΤ ΟΡ] ασήπηὶ ἑαοἰοθαμῦ, ἀδὲ οο τηὰ- ΐ Ρίαείς αι οἰ οδά 
ξἰ5 απὸ Βταῇάδϑ τηαρς ἘΠΕ δὶ ἀν Σ 

ἃ Ἐπιφερόκϑμος τῷ φρατῳ ]) ὄπ. πϑέ-- 

ζᾶθος σιὼ τ ρατώ, β΄ Καὶ πίω λή- 
κυϑοῦ «ἀϑελῶν } τὶ τεῖχο τῆς λνκώθου. 
5) "Καὶ ἀνασκῆ,α σας αὐ οἰκοδεμ σας. 

δ Ἑωχὶ ὠακῚ Σῤγιᾶν τοῦ πολέμου. κοῖτῃ ς. 

ε Τθροσοιποφῆσαι 15 ἤγρωυγαρὸς εἷς ἀπε- [ 
φησε. ζ Καὶ ὦ ἅμα εἰ καλῶς σφίσιν ἔς 
οι Ἱ ἤγριων σι σούτῳ ΝΠ συμφέροι αὐτοῖς 

ἡ ἐκοβεία. ἡ ᾿Αναχαχῇς ἤχριιυ ὅζα- δοῦτι, 
θ. Μῶρλον ὅπηϑυμήσᾳν αὐ- 

ἀϑίωαίοις.. Εν ἴμὴ φισὶσ 

τύχᾳ) ἤγριω, πὶ κατὰ τὸν πο) ξύρον ὅψω 

τϑννν ὍΝ 



 Σηϊττογεητ,οιπὶ ἰἰ- 

β 

ζιῶ, “4 μχκερ: 

᾿ ὀκεχήία } ὁμολογία λακέδαμμον ίων καὶ 
ἀϑίωαίων ,κὰ δ᾽ ξυμμάχων: γ μα 

ΒΕ ὄνάκννϑ, 
βηύυγυπι εγλεν νδὶ τέπγσυς αὐρόθατν παδοητεβ ἴῃ δηΐ-' 
ἡ}]ς νἱ 
ἐτοῦως εἤκενοξ τες [10 ἀὐνοῦ φοπβττηατο, ἃἰίος αὶ ἐχ 
ἀά ἀπεὶρίτοην ίου- 10. το τογοηῦ» τζηταῦε ας νίη-. 
τιπλτῃ δἀάυχηΐετ, σργς, Τράτιιγ αὐ ἰδ δὲ. σογιηγ (Οἱ 5 
νι ΠΠος αὐυϊάφηι 4- 

ἰπἀποία ραϑα: ἔπτη ἴῃ Παῖς ιν οΥθᾺ» 
Ἰϊ5. δυῖεπὶ σαι ν Ὁ Ὁ ᾿ά τερηρ] πὶ τάς ΟΥ̓ΓΙΙ- 

᾿σίσιδυς ἀἰπιῖςοησ Ια. Ἄρο Π πίς Ῥγτία ἀττίπετν ρίαςος 
τε5 5) ετίαπὶ ἰπ ἀπ : Ὁ ΨΥ 
ετίποφη ἀς νίδο- ΠοΟδίδοντ φαΐν ΟΠ Ώ}]ο ἀο]ο η8]- 
τία γεπίτεηξ, Κεἰ, [δ σας πιο σοι {ἰλητοδᾷ ραττία πὶ 
ὔωρῃ το ναίίαας τἰζαι.1 ἂςς ἀαπιοη ρχο- 

, θαιογθης μας ,οογάπηψας 41] Δάε- 
τδῖλ (ο οἰ: ἀτχας ἀϊχογαης (ς Βοσο- 
τὶς δος ἀᾳὰς Ῥῃοςοπῆθας, ημοδλά 
Ροίϊεμοταο σαάπσεάτοτε ροτγίμα- 
ίατος. Οοά δά ρεςιιπίλτη ἀεὶ δεῖς 

ἰώ ἐπονεροα πετσαγα τοῖο γι "ίοητος ἀεργοδεη- 
δε, ἐειλοβηνμοίε, ἀἄλυα » δ ἴῃ ἐο5 ἑὰς ὃ ΕΧ πχαϊοσῦ 

γτεπτος νιτίχιις, ἰσρίθς Δηϊπηδάποττατηαβ Πο5 νόΓ- 
᾿αάκερον Σὰ ας; δέ φαϊδιηςιάμπ ας ΔΠΠς ᾿ἰδυιεγίτ, 
δε ἡ ἐμάν, τιεὶ- ῬΑΤΓΙΑ ἰηπίτατα (γαδητίθας. ᾿ς ἢ 5 
ας γιέτες οπιπεϑ. ἐρίτῃγ ρος ΓΔσοάἀα ΠΙΟῊ 5 δίεο- 
Πα ῬατειοΣ τὐδοδ Γιῃ τη (Οοἰϊκ(ἢ πιοάὸ Κα άετα βλητοῦ 
τεϊαίατα δι ἸΙοβες. ΑτμςηἰςπΠθαβ)νεγοίᾳ; ἱ ἴῃ {πὰ τεῦσὰ 

ταλπεγοςοτεητοϑ 5 μα: Πα οΠ185; 
Τιλοεάαπιοηίος φυϊάςπι; ἴῃ ΟοΥν - 

τ Ῥῇαῆο ἱπιζαὰ Βυρῆγαάεμπι ὃ Το- 
τπο ΠῚ πηΔΏεητο9» ΑἸοηἰεπίες Δὰ- 
τογη» ΟὙτβοσὶς τας πο α; Π08 ΟἸΠΠῚ 
Ἰρῆβ»ἤδαας Ἰρίος ποδιίσι (οοἷς- 
ταῖς πγιίςετὶ. Ἐοβ δυτοπι 4} ἰη ΝῚ- 
{χα οἴϊοπτιδί ἴη Μίποδ, πο τγδηΐς. 

ὁ γιάε αππο, ἰγς ἴτε] αιοά εξ ἃ Ργ]15 ἢ Ῥγατεῦ 
" ᾿ΝΗῦπ δά Νερταηὶ ἀρ! υδγαπι: Ὁ 

ἰρίο δαζομ ἀεϊαδτο {τλτὶπὶ δά ροι- 
τετ» Μίμοδζα νογι5, Μοραγοηίες 
φιοαμς ἃς (οοἷος πο τγλη οξάογς 
νίλτη μαπον δὲ ἱπία]δτη παρ οητος 
ἡμαπὶ Ατβοηίοπίος σορογαητ: ποι 

329 
Α σὴ ὀμολλον, Ἰὴ μεῖζον χωρήσδρτοὶ ἰού, ! 

χαὴ αὐτίπα λα καὐζαιησομΐος, Ὁ δὲ φερέ- 
ϑα], τίσ οὐ τῷ ἰσοὺ αμαῶνήμδροι, χιγτ 

δέω β'σν αὶ χρᾳτήσν. " γγνεται δίχυ οἰ - ἰ 

γι εἰὰ ἐὐζις τε ᾧ τοῖς ξυμμάχοις, ἥδε, 

Περι μδυ τῷ Ἐρρδ οὴ τῷ μντεϊουτοῦ. 

Απόλχωνος τῷ πιϑίου, δόχεῖ ἡμῶν λοϑοϑᾶρ « 

ᾧῷ βουλόνϑμον ἀδόλως κα ἡ ἀδεεῖς ὑχΡ το Ἢ 
παπθίοες νόμοις. τοῖς »ϑμ λακεδοιμωνίοις « 

“Φῦτα δόκεῖ, χαὴ τοῖς ξυμμάχοις ἴοῖς « 

Β »ϑρούσι" βοιωτοιὶ δὲ χαὶ φωχέαςξ “πείσην « 

φασίν ἐς διωαμὲν " πὐδοσχηρυκευόυϑμοι. «- 

θὰ δὲ ΤΙ χρυμαάτων ἡ) πὰ κού πμε- 

λᾷαϑωι "ὅπως “ες ἀδικοιξζᾳ" ̓ ἀξωρή- «Ὧν ἐξϑρή: 

σώϑι," ὀρθῶς ᾧ δικαίως τοῖς πατρίοις γδ-- ὡς σορὸν 

μδις χεώχϑδροι αὶ ὼ ὑμεῖς ᾧ ἡ Σ ἡμεῖς, ὁ νὰ ἀλες 
λῶν (ὦ βουληνϑροί, τοῖς παιδίοις γόμοις « 

“φώρϑμοι πόρτες. αὐξὲρϑὺ δὲ δξζω τούτων ἐδὸ-: 

ξε λαχεδοημονίοις Φ τοῖς αἴλλοις ξυμμά- 

ις,βαν «σὸν δοὺς ποιῶνται οἱ ἀϑίωα)οι, Ἐχὲ ᾿ς 

Ο᾽ τῆς αὐνὴδῥ" υϑρῳν ἑκατέροις, ἔχονζας ἀπῇ. 
γιοῦ ἔχόρνϑι" τοιξ νϑμ, ον τω χορυφασίῳ, « 
ὡυτὸς τῆς βουφῥᾳδὸς α τού τομιέως ψϑρον: 

ΙΝ τους δὲ, {- κυ ϑήροις ̓ μῆ ἔχιμιση»- ἣν 

»ϑνο οἰς ἐς πίω ξυμμαχίαν ; “μήτε ̓ ἡμαξο, 
ποδὸς ὠδοις, μίλπτε ἀύϑις πξὸς ἡμεῖς “τρις 19 
δὲ ὦ νισαῆς. κ κἡ) ἀἐινώα,, μυὴ ̓ αὐυρθα νον ἼΒ 

τίωυ ὁ ἰδὸν τίου ἐπὶ Ῥμαυλών ΝΜ ΧΟ Ν 
γίσου ὁχὶ Ὁ ποσφδωνιον, οἰσπὺ δὲ τοῦχοσάος, Σ 

δωνίου, δὐθὺς Ἰλὶ τίν γίφυξαν τὐιϑερχά; 

ττόΐαας οἰτπη αἰτοσὶς ν]τγο αεἰτγόσις Β. γωαν " μ"δὲ με) δρέᾶς ὦ Ὠις ξυμμάχοις: Ἂ 
ςοπηπιογοίππι Βαθούς [τοπ {Π|5 ντί ̓  
Ἰίςετε “φασουπαας ηθης πῃ Ἴτο- 

λυνόν χωμένε τεῆς δαεηι; δὲ ἀς φυϊδιξαπαιιε 
ἀμαυνη ρο εν γεν. απὶ ΑἸ όπἰοηἤθ5. σοπαςεποτο 
᾿ὅεαι «ἀ ργαεεάεσε ΠΠΓΠΟΠ τὶ [ΠΤ » Πιοσιπηαο. 

᾿ Ρἰλοιοτίς νοὶ! δά [μὰ 1 Κρ γγεῖ 
αά (οεἰογαπι ἱζα. ΕΣ [ςε- 
ἀχπιοηῖὶς Ἰίσοῦς δ (οοἱἷς ῃλαΐρα- 
το δαΐ ποη ἰοηρα; (οἀ4 αἰίο ηδιυιΐ- 
βῖο φιοά ζεπιῖδ5: ἀρατυγ» ἤταις 
Ῥοπάο νεδξατα ὁ ἀυύπη τλΝΠ] ππα, 

ἴτεπχ. σαάιιςελτοχί 

᾿ς Ἐαζεν1 πὰ ἐν σροι 

4 ΟΥΡΕΝ 
τα. πεγταχδσίων, 

δεά φηάειων αἰεεεν ΤΑΙ ὨΓΟΓΕΠΠῚ, 
ἀρ, 

αἰαϑξαινάν τέο ὁδὸν ζω τζωυ, ὃ τι γῆσον 

ξὺ πὸρ ἔλαξον (Ὁ ἀϑιωαῆοι: ἔχονᾷς, ἥτε,“ 
᾿βατμισορμδῥους" μοιδετέρῥὲς ἀὐηδέηννὰδ» “ 

δέ᾿ κα ταὶ ον προιζ ει ὁσοουκῆρ, γεοῦ ἔχόεσι,, ̓  
ἡ οἷα, ξιωυέϑεντο πσθϑς ἀϑίωαιοις" ον 

ϑευλοίόση γεώνδβοις ; ὅσα, αὐ "κατὰ ΠΧ, 

ἑαυ δὰ Ὄῆϑνε ἡ πίω ξυμμαχίων. λάκχεϑδαι-, 

ψμογίοις ϑὲ τοιῤ ξυμμαίχοιρ' πλφροὶ μᾶσις νι 
᾿ὰ νηὶ, ὥγλῳ ϑὲ κοπήρέ πλοίῳ, ἐς σονται 

χόσιαι, τάλάγτα αἴχϑντι μέτρα;" πήροι δὲς δῇ 

α Καὶ ἔμμλνο»} ἐγαδύλῳ Τῇ εἰἠκοᾳτή- 
σοισιν ἀν “ξμελλον γὸ, ἰσορρόπως 
ἀγφνιζόιδνοι, κρανήσην μδ ὃ ἀϑέωαίων; 
“ποιὶ 1ὲ αὐδρας ὑπολέσᾳνι. ' ΤΊ γιεταὶ οι 

ρϑέκμο φαίνεται. 

τ ϑκιὼς γόμοις Ἴ ἥχρωυ, χ᾽ ἢ Ὡφ9σ- 
᾿ταλίω δὴ“) πατρίων γόβρον. 

αϑμο! 1 ἤχρω δᾳ κηρυκεαξ: ἢ Ἐχήμε- 

χεξῆαϑδ! 7ἔδοξε δηλονότι. 

ἀδυκοίῦτας] ἤχριω πῶρε ὁ Βξϑυρήσο-: 

«ϑ.1] ἠέξ αἰϑιαή. ὁ Ὀρϑῦε] ἌΤΗΝ 
κ Μέγειν ἑκατέροις } πὶ λακεδαιμιοίοιξ, 
καὶ τοιᾷ ἀϑίωισδίοις μυέτα' δι συμμιάγων.. 
να Ἡμᾶς ἀσθὺς "αὐτοιὶ] ἦ ἡχρίἑ ἡδϊξ χακεη᾿ 
δωμιογίδις.. Ν ᾿“Μηδετέροις ἤχθω; ἄμε 
ναΐοις χρὶ μεγοιῤέας. " 

6έ,11, ᾿ 

δ᾽ Ταῦτα 
ε ΤΙῤοσιιηρυκευσ 

ἢ Ὅπως τοιΐ 

Ὦ κα ε᾽ ἡ 

ζω 



5 δόμ- 
στιν λακιδ', 
καὶ οἱ ξύμα, 
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32) 

ΤΝΟΥΡΥΘΒΘΙΒΊΒΙΊΙΒΤ.: 

» “χῷ φρεσξείᾳ, " χαὴ ἡ ἀκολφύλοις ὁ ὁπόσοις αἱ Δ ἀἴηυς ἰοραιὶς» σοι ύϊας φασέ- ὦ 

" δοχὴ πὐξὶ καταλύσεως τῷ πολέμου, χαὶ 

» δικϑῦ, ἐξπελοποννησὸν καὶ αἰϑίωαζε καὐστῦ-- 

" δας τῷ ἰρώσι χὴ ἐπιοῦσι, καὶ καΐα γάσχὶ 

" κατὰ ἐ λεύλφοσιν. ἥρὶς δὲ ἀδέμόλοις μὴ 

" δέχεόθα ον τούτῳ τῳ γξόνῳ, μτε ἐλδ- 

γιραν, μήτε δοέῖλον, μότε ὑμαξ, μήτε ὑ- 
᾿ μας. πὐ αν τε δὲ δόνωι ὑμαΐξ τε ἡμῶν, χαὶ ἡτ- 

τ μᾶς ὑμῖν κῃ, ζῷ πάτεια, Ὃ ἀμφίλογα 
ε"  δίχο αἰσλίοξε αἴϑυ. πολέμωυ. τοῖς μϑὺ 

᾿ λαχεδιαμμονίοις Ὁ τοῖς  ξυμμαηρις ζρῦπα, 

ὙΦ κάλλιον "ἢ δοχεῖ" εἰ δὲτί ὑμῶν εἶτε ᾿καλλιῴτερον, εἴτε 

᾿ διχαιότερον τούυτῶν δόχεῖ. τ), ἰόντες ἐς λα- 

ἡ κεδοιβῥδνα διδασκετε αἰδενὸς ΝῊ ὐποςφήσον- 

- Κῷ ὅσα αὐ ; δίχαηα, λέγητε,οῦτε οἱ ̓ Αθιμεῆνηυ 

Ὁ μῤμοι, οὔτε οἱ ἱξύμμαροι. ὦ δεὶ ἰόντες, ὑπές 

"δος ἔγντες. ἄντων, ἡ χϑὶ ὑμεῖς ἡμᾶς κε-: 

᾿ λβάτε, αἷς Ὁ) ἀχσονδοι ἐνιαυτὸν ἔσοντω.᾽ ἔδὸ-- 

" ξεῷ δόμῳ ἰΑχαμαντις ἐωρυζονδυε, θαϊ- 

᾿Μπῶος ἐγξαμμάτευε, Νικιάδης ἐ ἐπεςἅτει. 

᾿᾿Λάχες εἶπε, τυχε ἐγαϑὴ τῇ αἰ ϑίοναίων, 
" ποιξοϑαι πίω ὀκεχφείαν, καϑαὶ ξυϊχωρο- 

᾿ σι αικεϑουμόνιοι, χῷ (ὦ ξύμμαχοι αὐδν- 

᾽ χαὶ ὡμολόγησομ εν τω δύμω πίω ἐκεχά-- 
" οἰαν ἢ χήν δὲ τίούδε πίω 

! 

ὡψιαυτον. 

- ὑάραν, Τετραδα, Ἐχι δέχ τοί ἐλσαφπθος 

» λὶ αὖος μιδωυός. ον τούτῳ τω χεόνῳ ἰογζᾷς 

» ὡς δλκήλοις ωρέσξᾳς νὰ κήρυχας » ποι4-- 

᾿ αϑετοὺς λόγος καυότι ἔ ἔςαι ἡ ἱκαζολλυσις 
5 ̓ πὸ, πολέριου. ἐκκλησίαν δὲ ποιήσλμίᾳς "εις 
" «ραδγρες, χαὶ τοῖς ς ρυζαγᾳς, προ ζτον «ἰΕἰ Ὁ οαπεθ5 ἱπιρογατοσῖθεις ἃς Ῥία- 

» σῆς εἰ ἐβμοφ βουλδύσειοϑαι αἰϑέευαοες,κα- 

᾿ δῆ αν, εἰσίν, ἡ ῳρεσζεία ̓ πὐξὰ τὴς καταλὺ- 

τὰς εἰ υ. ἀπείσαοϑτὴ δὲ αὐτίκα, 

λας αρεσξείας ἐν ὥϑμῳ Τὲ ἐαδν 
5 " ἀμάμάς ἐμρϑυῷν οὖν τωὺς «-σονδιοῖς τὸν ἐγι-- 

» ἀμσθνς» «Κατα. ξιωοέδεντι λϑικεδοα μόνοι," 

᾿᾿μυδὲνώμολόγησόμ. πὸ οἱ ξύμμανρι ἀδν»" 
Ἴ ναίοις γὴ πεῖς ξυμιμιυχοιομεόμωὸς τ λᾷκε- 
δαῤμων. Ζκξαοίου. δωδεκοίτη, ξεωετίθηντο 

δὲ χαὶ ἐασενδὸντο λαχεδοιμονίων ᾿μϑὲ οἷδε, 

“ οἸἸ5᾽ Ρἰαοίτα πη, Ὁ ὸ 4 ἢ φυά ἀὰς 

Ο Νιοεῖαάες ργατογατ, ΤᾺςῃ ες “ 

οαηᾳὺς Πδὲ ρἰδοιογίτ,» Δ ΠΟ] οι ἀὶ 
ΟΠ ργατία. δύ, ΘορτΓουοΥΠαγαα» 
ἴῃ Ρεϊορομηείαην Αἰμοπάίνε επη- 
τἰδιι.» ἂς τοἀφειμείθας »τοῦτὰ πιασή- 
ας Κχάεγα ος, Ὑτδρ παρᾶς, ἰῃ- 
τοῦοὰ που γοςὶρέν ΠἸθογα τη (οι υὐτα- 
νῷ πεσαρὰ νοθ 5». ποημς ἃ ΟΡ. 
Ἰτεηι “νοβ ἡ εαἰϊίλην ᾿ἀϊσοχς ποδὶς 4 Κ θε αρπσε. 
ἀεξεγοητθι» ἃ πος νοδὶς » (τουη- ἡδύν. 
ἄμπι τ πίττα πγαϊογατη» δα {Π{π|- ὁ Οοπιγουονῆας, 
βδηἄο ἰἰτομ (Ο]αἱ Ἰαάϊςίο εἰιτα ᾿κτς Φἰείαιεηεοϑ,ς 
θα πὶ. 1λοοάπ γόοις ας ας (05 

Βοποίπιας Πὶς δας ᾿ατίας εἴς νο- 
δὲ5 ν᾽ ἀοτιιγ» εαητοβ ἴῃ ᾿ιασεάπηγον εφουδ 
πᾶ ἀοςεῖς, Π1}1] οαἰπὶ φιοά πος ὃ 
ἀὸ ᾿υΐξαιπι ἀἰχετίείς, ἀϑπαςης νεῖ τ, 
ΤΙ λοςἀαπιοη!!» νοὶ (οοἰ!, “Ετ ἰ χι! « Φυἱ ἀτεπι τούε; 
ἴδαητ, ά (ρα αγοιτήψας ἴπ εαπ- ναγνρν θα ος 
ἄο ἡ ϊμιωμ, ιλζοπαδ γο5. ΟῚ »νοῥηγεαῖ βάν, ἤς-ς 
᾿αεδ τῖο. Ἑσσάογα μας δά λημιπι υἷ ΤΉΝ ἰὼ, 
εἴαπτ. ἐΡΙασαεγαπι Ρόριυϊο. Αρα- ἃ χω, Ἄῃ 
τηδῃτὶβ. τΔρΊ ΥΑτι1} ῬΥγτΑΠοιΙΠ ρορυο. πΟΥΜΝΝ 
βεγοθας,, ΡΗχηίρριις ἡογίθα εταῖ, “ἶ 

τοοῖτ: ε Ὀἰχίε, είν Ῥγο. 

ταῦϊτ» Ομοά πααπη Ατπεπίεη- πϑρτίδαϊε, 
ἤρθιυς ἢ, ᾿πδιοίας Ηοτὶ» Ῥγουῦς ςοη- 
ςεἤοχαμς 1 ιλοοάἀατηχομῖ! εογύμπη- 
4ιις (ὁ οἱ : ὃς Ἰροροπάογιητ ἰπ ρο- 
Ρυΐο ἐμ άαςοίας οἵϊε δηπιιας,αα πο- 
ἀϊεηο ἀϊο ἰηοἰρίαητ» φααττοάεοὶ- 
πο ἡ ΕἰΔρΒοβο]ϊοῃίς 24] ἐ{Γ 1 ἐεόημα: ᾿ 
ὄν ταοηδ. Ηος 1Ἰητογίπι τοροτε ἢ 
νιτογαπαιις ἰορατος. αἴας ζαάα- ᾿ 
σολτογο5.» ἰμ] σο Δάςθητος » {Γᾶ - 
ὅλαις πα τατίοης δεϊϊαι ἀϊῆο]- 
συγ, (ΟΠοΙο ἘΠῚ δατοπ δάιϊιο- 

ταν. τος, Ὁ" Ἄσσον ὅ)ῳμκς ὦ. «χὰ οἰ... 

δέω ψαὶ ρῶς 
σέδρ ες βηλεηῖ, 

Ὸ 
Ἧ 

᾿ 

τοῦῖθιι5 » ρυϊηγὰ πὶ ἀς Ρᾶςς ςοπίμ!- 
ταῖς Αἰπεπίοίςβ, συόηαπι πχοάθ ἢ τῷ 
ἐλάελι Ἰερατῖο: ἀς ὕε]1ο΄ ἀΠο]αςη- Φ ἢ "ἀς ἀπποῖ 
ἀο: δ ρεύχυατα {πδἱτὸ Ιεραῖος 41] 
δάἀογιποίροηάεγε δριι ρορι, {δ 
Δρ[λοἰτἰς ἔξαταιγος δά δηηιη νούτοη ὁ ἙαδετίβανΣ 
τοπι, Ηᾶς ςοπιιότα δς ρἰδείτα μας Το οπαρηιίν, : 
βλτεΥ Πασεάἀπσηιοηίος. Αἰδοπίοη - 
{ξίαιις ὅς νιχογιπσαξ οοἷος» Θογα-: ἱ 
ππαρυ 4] Δοοάαπχοηΐος πιομῇςάίθ Ὁ 
ἀυοάεείπιο. Οοηῃποπιότῶ διτθ σ᾿ 
τεβ ΟΧείτογπητ, ἐχ 1 λοοδαπιοηίϊς;, 

αν Καὶ, πρεσβείᾳ ἡ γρωυ ιρεσβδυπεῆς.-. 
β.. Καὶ ἀκφλούϑοις δὰ φρεσβϑὺ τ, καὶ 

᾿ς χρρύχφγς. Ὑ΄. Ἐν τιύπῳ, τῳ. κττι 
γῆς ἐγϊθησιαίᾳς ὀκεχίρίας « Φδοηλονόκπι-. 

ρον 
λα. 

ἰλῶα ἡ, ἤρρω πὶ μοί». 
Εἴτε καλιώῃρη δῇ παρ᾽ ἡ-- 

᾿ «- Π Εν « 

μαδλῦ λεγρεϑίων δηλογότι. 
ἔχοντες ἰόνγων ἢ ὕχρωυ, κύρμοι συμξίμαρ ἢ. 
αὔϑ. “ἡ πόλεων. 

᾿ ΔΑ λωα δαιμονίων, ᾿ 
᾿φρυπάνδον τῆς τρυταγείας ἦρχε. Ὡρυτ 3 κῇ κων ἐϑ αν Ω 

᾿πωείαγδὲ,, ἡμέραι κοῦ Χμ Ξιρα ἃ γον. ὦ 

ζ τέλος. σίαν.. νΑ͂ Λάχις εἶπεν. ̓ἰαπερηγάτι κα ὦ 

κ᾿ Ταὶ πρεσβειας  ἤγριμυγτοιὶ αν εσβόιςο., 
γι Ἐδιξετῳ δήμῳ. ἢ ταὶ τοιὶ περόύτας, . 

θ ᾿Ακαμιαιτις, ἐς} ς 



ΕἸΒΕΆ ΟΝ ἈΚΆΤΥΒ 

Ὕλαγις Ἐοβοιίπιϊ ας Ατμεπαις ΡΟ Ταῦρος Ἐ γετίείδα,, Α,ϑέωδαγος ἵ᾿Τερινχεί- 
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ἀκ: εχ (οΥίπιβιῖς ΑΕ τ τας Οὐογταν 
᾿ΕΘΡΒαπυάας. ΑΥἸΠΟΔΥ τα : εχ δ1- 
οΥοηϊίς , Παηιοτίηγεις ΝΑ ογατί5» 
-Οπαῇηλις Μερδο]ῖς: ἐοχ Μεράγοη- 

95. τ ν ρας ΝΙοδίας (ες), ΜΜοπεογατος 
πρτο ΤΠ ΝΣ ἈΠ ΡΒΙ 4οτί: εχ Ἐρίἀλιυγίίς , Απι- 
μύτη εἰ Ρἢίὰς Βυραίάχ: εχ Ατἢεμίςπῇθιι5, 
“ Ἱπῃροατοῦοβ» ΙΝ ςογαλξας Ὀίοτγε- 
ἬΝ .ο ΡΒΙρΝΙεΐας ΙΝ ςογατί»Αὐτοοὶος Τοὶ 
εἶτς αὐτ λα τηκὶ βίλασ. Ατααὰς ἢ ἀυάς ᾿η ἀποία 
“. ἴριτα εατῦ ἔραν ρ ο χ (ἢ, ὃς "ρογ οἂ5 αὐ αὸ ἐπ οο]- 
Εν ᾿]Ἰοαυιᾶ ἀς τεγῦ ἡπαϊογᾶ ἔσσάογίδις 
τ ᾿ψερεταδαταγ, Υ ἐγὰ πὶ ρὲ Πο5 ἀϊες 
δον: ( πυσιαὸ Β]ῃ ας Ππιποδοίοπα ἀριᾷ Ρε οπᾶ 

' , οἰαἶτας αῦ Ατμεπι ἤρα 51«4 ΒγαΠ 44 
ἀοβεῖς. Αἰᾶτ δυτξ δεϊοηα! (ς Ρο]]6- 
πεηίς ηυἱάξ εἴς, εχ Ρεϊοροππείο 
ογηαΐρς: (εἀ τηλίογος (πο 5, πὶ ἃ 
Ὑτοία παι! ραγοποτδρείζατς 4π4.Α- 
«δία! νῇ (απὸ, ἴῃ εὖ ἰος ἀρρυ](05, 
ἰδὶ εδίς ἀηΠπ Ὁ ος,ηπ ἀοξεοιἤοητ, 
ποᾶ Βταῆάας δάϊτργσοῦτς οἵ οἰ! 
βύδῖία τ ΓΟ ΠΊ (ς] ΠΘΠ5 ΤρΡέ6 ἘΠ. ΠῈ15 

; δὰ, Φᾧιλο χαξάδας Ἐρυξιδωΐδα “κόβδάϊϑγων 
8,.Αἰνέως Ὡκότου, Εὐφαμιίδας Αφιφωνθ- 
“μου  συουώνγίων ἢ), Δαμώτιμιος ἽΝ αύκρ ἀτοῖς, 
Οὐάνημος Μεγαχλεοις -μεγαρέων ὃ. ΝΙ- 
κώσος Κεκαύλε, Μενέκοίυτης Αὐίφιδωσφυ: 

Ὀχιδαυοίων ἢ, Ἀμφίας Εὐπαβδω" ἀ8»:- 
νάψων ὃ Ὁ φρατηδρὶ, Νικόςφρατος Διὴπρε- 

φἔς, Νικίας ἸΝικηξοέτου, Αὐζοκχῆς Τολι. 

κοήὰς Ἢ ἐδδ'ϑὺ ὀωυρμε αι τλἐϑμοὰ 
Β ξωωυκέσὸμ ον αὐτῇ αὐξὰ Μ μειζόνων ἀσονὶ 

δὼν Αἱ σ᾽ πθυτὸς ἐς λόχοις. “ Περλδὲ 
ἡμεέροὶς ζωτας" αἷς ἐπήρχονΐο, σκιώγη δ 
τῇ πελλζωύῃ πόλις ἀπέφη αὐ οἰϑάεουαϊῶν 

“δὸς Βρφσίδϑρ.Φ ασὶ δὲ οἱ σκιωναῆοι πελ-- 

λζυοῆς “ϑρ ἐΠ) ὧν πελοποινήσου, τλέονζας 

δῇ, στὸ τροίας “ στροῖν ποις κρότος κατε- 
νελϑήγαι ἐς Ὁ χωρίον τῶτο ; τῶ ἱμιφν! ᾧ ἐ- 

χεύσθμν ὠχαϊοὶ (ὦ ὠϊύ οἰκῆσαι “δἰστος σὲ 

δὴ, ἰὐζὶς ὁ Βρασίδας διέσλέυσε νυκτὸς ἐς 
φξιυλτίο παυήρίο» νι ἢ ἴῃ 4ιιοἀ Πᾶ- (- τω σκιώνξευ,τοιήρᾳ μϑὲ φιλίᾳ πσοόσελιεθίς 

3 ᾿ ͵ τ αἱρί {πὸ ἡγαίεις ἰπ οἰ ἀ ΗΠ οτρΥ Γο ΠΥ 5 
'ὍΡΕΠῚ εἰ ἔσσγοῦ : ἢ νογὸ ἴῃ 118 σ αιιὲ 
τηλρΏδηι τ Γοπγζ» ΠΟ οΧΙἰτηαας 

, ; ΠΠ|4π᾿ ἸΏ πΐπυς ἡδαϊ ρα ἀϊγεξε Γᾶ, 
οἰηρούδδςν οη- (ςἀ ἴῃ παιοπη» δώ ἐς ἰητογοα “Δ] μπῇ 

ἴοτς. Οὐπιηι τι τοταῖϊοι,, ςοαϑο 
ϑείσπαογαπ ςοποϊ ο» ἢ οἀπὶ (τ ἢΞ 
τοητίαπη ἰοαπατις οἱὉ ἴῃ αυ4Π| δΞ 
Ρυά Ασδηζῆμπι ἂς ΤΟγΟΔΠ1: δὲ 
δος Διυρ 5 » οἵ ἱἴος ργχεῖραλ 
ἰδ άς ἀΐρπο5; φαΐ» ααστῃ ῬΕ]εης 
ἴῃ Πῖδιηο ἤτα α Αἰμεπίεπῆθας 
Θοςαροῖισ Ῥοτίάχαπι τοπςιτίθι18» 
αυάπγχαας μ18}} ἤπτ᾿ αἰ αὰπι 
ἐπί αἸλη1. ταθη δὰ {ἰδ εγτατοπτ, ν]- 

᾿τύ0 τὐαη Πογίης » ΠΌῚ ὀχροέξδιζος 
δ γεν, οἰρμασιέοῦ νὰ ἢ  ποσείπεαβ. ἐΧρσὶ- 
ὐἰαρ, νέο ἐμαμκρεσαν βροῦν Ἔνὴ ἀοπιςξις! δο- 
τοεῆς . εος δὰ ἤι- 1: “ δί εἴϊο 14 ἤρῃπηγ; ἐ05 δἰ αι 
᾿Ῥεθπάυαι. ἀΠιι Δ] Γαι, Γογαῃν πηαχί ΠηαγιπῚ Ρτα- 
δας ἀεέμηέη ἰξλητ δηίτηο (δέκατος. (Οοά ἢ 

ἢ ι5 ἴστε, ἢ οχ {ξητοητία ὁσητίηροζες » παυά 
δὲ οχ γοιὸ ἤιζος, ἀμ ΕΗ ἀε!ΠΠῖπτος Πιλεοάδαπιοη ίς 
{ε ΒάεἸ ἤπιος 1. ΔΠλοὁ5. ἘΧ ΕἸ δτυ τη. {1.5} δΐημέ 
«εἀὐχπιοπίοτοπι Δ[1}5 1ῃ γερ5 Ποπογατάπη. Οαΐδθες 
ἀτπίςος ἴἶϊος εχ δὶ : , Ὶ : ἀπατυταπ) οἴει ατ- Ὑ ΕΓ 5. ογοόϊζο διιΐπιο ϑοίοπαὶ δὲ 
4ε 4]. ἴῃ τοῦ. μο- Οὔ ο5 Ῥαγίτο διάϊτοτος οβςέ!; 

᾿ φοξδευτυτη.. ἡ Α ἋΑ' πὐπίῦ ὁ τον, »όν δ δ 

ΩΝ 

»" 

ἔγ4 1: κν οὖν Ἰνς ἽΡ ΥἾΒΕῚ 

δῃ, αὐτὸς δὲ εἰν κεληπίῳ ἄπωθεν ἐφέπό-- 

»ϑνὸς, ὅπως εἰ εϑρ τινι τῷ κέληϊζος ἀκείξονὶ 

“πλοίῳ αὐδετυϊχάνοι ̓  ἢ “Τελήρηξ' ἀμοῖσοι 

ολθερεἠνὐλου θαι  νσιήρυ με λρὸς. 
ἀϑρηφ., οὐ ασϑὸς Ὁ ἔλαδσον νορείζωντφέψε: 

δϑερ; ὥλλ᾽ ἐχὶ τί γαδν, χαὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν 
δι. δι σώσι, «ὐβανωθεὶς δὲ , χὠ ξυχχουον 
"ποιήσας δ δκιωγαων, ἔλεδ ἃ τὲ ἐν τῇ ὡς 

καίνθώ χαὴ "ρων." ζφὴ ασδοσέτι φασχῶν 
Ὁ αἰξιωγατους ἀδξαᾳ Τῇ ἐπαίνου, οἵηινες, πῆς 

πελλζεῦης ἐν τῶ  ἰαϑιμῷ ἀπειληββμ ἐνηδ 
ὗχοϑ αἱ ϑζουα ων ποτίδου αν ἐχόνγῶν . χρὶὴ 

ὄντες σοεϊὲν ἴλλιο ἢ γησιώτω;; αὐτεκάγίελε 
το ἐχωρῆσὸρ ασφὸς τίω ἐλϑυλκοίαν; ᾧ εἷς 
αὐέμειναν' ἀτολχειἰα αὐ ϊζον σφίοι πδθσὰ 
«λρέοϑαι αὐθὶ τῷ φανόρως. οἰκείου ἐγαϑοδ. 
σὴήμεῖον τ Σ᾿ τοδχῷ ἀρχφη αὐ ὠζον ἫΜ 
ἀεγίςων αἰδρείως ᾿ζ:ασὸῥῥεϊγα,,, εἰ “;ϑήσει 
γα κα ζᾳ νοιω τα ρα γλα τὰ" Ἀιτοτα τοτὲ 
τε τῇ ἀλυϑλείᾳ. ἡγήσεοϑεῳ ἀὐοες λακεδα!- 
μονίων Φίλους ᾽ χαὶ τἄλλα τιμιήσῳν. χα; 

᾿αδὲ σχιωναῆοι " ἐπήριϑησὸν πε τοῖς λόχθις, 
, δ δὺς ϑοο, οὐ ν σεῖς τ ἣἰ 

---- 

ἣν ἐδὲ δὴ ὀκελφελα] ἡ οἱ ακροχὶ Τῇ πὸ- χόντο εἰξ ὀήήλοις ἐκοίτερδι. ὃ δ Σφῶν} | ὠναΐοιφ, ἡ Τῶν μἐγίφωγ ἤχρλὼ ΔῈ 
λέμου. β΄ Περὶ δὲ ταῦ ἡμέρας αὐτὰς] 1 ἡζριω δὴ πελλωυῶν. ε Απλμιᾳ] δὲ αὐαϊκαγοτάτων, δὲνῶν δηλογόη. 9 Ἔ: 

ἡ πῆ «ἰὴ τῆς ἑατα. Ὑ Αἷς ἐπήρ: 1 ὠπλμίαν, ζ Ανάζριν σφίσι τοῖς σκ!- 1 πηρϑηῆσαί τεέπ]ερώϑησαν. ᾿ ; 

Ες.11}}ς 

τόο 



, " 

2. ἀφικ- 

τοοιιῦτ 

312 . ΤΗ͂Ν ΟΥ̓ΑΊ ΕΗ Τ. 

καὶ ϑαρσύήσομ τες πόρτες ὁμοίως, “ χαὶ οἷς Ἃ οὐίαπα 1 αὐϊδιυὶς ατοα τὸς αϑα ἀ{- 
ἢ ν, οἱ ι .ῬΙΠοαοίαῖ » του τμόσαης ἔχοηὺς πὔρϑτερον ἤρεσκε “πραοσὸ Ὁ Ῥ : 

γλλν ΘΆΑῸΝΣ Ὁ μνᾶ, θα Π]υτν Ἰμξοστς, ἘὺΒυαάλτῃ οὐαὶ 
τὸν τε πολέμιον δρενοοεωῦτο τσ ϑομως οἷς, 1.) ςχτοτίς Ποποϊὸ ἀςουρογᾶτ, ταῖν 

σήν, χαὴ Ὅν Βρασίδαν τί π᾿ ἄλλα καλῶς γοτὸ δὲ Ῥυ δ] σὰ αὐτοα οογοπα Τὸ- ᾿ 
: ἐδέξαντο, χαὶ δὲ μοσίᾳ. αϑὺ »χευσῷ ςεφαήῳ ἀϊπηϊογαητ » τὰ 45) Οὐαοίαι 1":- 

᾽ ͵ ξκ « ΟΥ̓ΟΠ.:" ἸΠΔτὶ Ωὐ .. 4 «14 θεγύηη Ἐς αἰέδεησοιμ, ὡς ἐλφυϑεροιάτα τέὺ ἐλλάϑεν, δεπατοτοπηνὰὶ Ῥυμμσεῖπι τα ἴδοοκ τς τ τος 
τς λ Ή  βονα ; μ' ΤΟ ΔΠΟΙΏΣ » 0 νοΪατὶ ἂἱ ΠΙ οτα Π ον πάθης, ἀτηὰς 
δια, δὲ,ἐτοωνίοιου τε, χα! γατο σηρηθντὸ ὡς τοαπεηταγαητῖ, ΠῚῸ σο οἰ πλν γε δά ευπν ταπαμᾶπι 

᾿ ἀν αε ἐ ! ἐνὶ . : : ᾿ ΔΉ ]οταπὶ ἀςοράςο ἀθλυτῇ. ὁ δὲ, τὸ, τε πἰδαυτίκα. φυλακίωο Ἰἰέϊο. εἰς «αἰϊχίαητο ρα Πα ῖο 5, τὲ βπι, ρήγα μὴ 
μα ἀὐοῖς ἐπιαταλυπαν," διέξη πάλιν, χα! ἱτὸ ΑὈὐτ Νος ἡγοῖτο ρὸΠ οι ΠῈ Πγ8-- κορ ταννν ὑηρίνελεετ᾽ 

ἢ ς 7. δι» ' Ἰοῦς ὅχογοῖτα τγδη βἐγετα ας οο ΟΠ; "πλέηρν ον πόπα ἐπάν 
ὕςερον δ 'πολν φρατίων στλειω ἐπδραωσε ΤΈΣ Τ ἐς 

ὑθοΑ Ὁ πολλῷ φρατί ΚΟΥ,  ΜΟΪομ ΡΜεπάλιη ἀτηας Ρουδαιηι 1 ράναπι γιδσς ΕΡῚ Σ ἀξ ραρήνενν: ᾿ ι το πὶ δι ἰοταηγ 
βουλόνδιος “μετ ΚΘΎΟν τῆς τε υδύδος χα] Ἑ τοπῖατο» ς᾽ σία οσοιραῖςο απ Ἰυταηἀϊ δὲ Βοπο- 
πῆς ποτιδαίας δἰστοττειρφίσορ" ἦ ἡχρύνϑῥος (αυοά {ρ:παδατις ) Ατβεηίοη- ὩΣ εἰν εν 
ρος μμμα βοι ϑῆσοι αὐ ὡς ἐςγῆ-.- ἴεδ “[ΔὩ 431) Ἰηίυϊα ἱθ ΟςΌΓΓΟΓΟΙῖ, ὁ Μεπάλπι διφυθ 

; ΡΟ: "Ὁ, ταὶ Ἐϊ σασαιν ὨΟΠΜΙΒΙ} ἀς το ἀἰτίοῃιο Βοῖ. ξεπεατς : οχί- 
σὸν, χαὶ [δουλόνϑιος " Φϑείσαρ. χαὶ Ὁι χα , τηαπίἐρηΤοῖ σατη Ηἰς οἰαἰτατίθι» δὲ δια ίαν ὅς Αεβος 
ν» δι ! 3 ᾿ ᾿ ͵ Ἢ ἱ 

αὐτῳ ἐκρραοσετο ἐς ζᾷκ πολᾷς ως ἴχγγτειη οὔτοι Δρϑτοαγ5» ΠΠΓΟΥΙΠῚ ροτίας ἰμροτόνο 
πὐξοδοσίας πέρα. χϑὴ ὁ μϑρ᾿ ἔμελλεν ἐξ λά Ἄπτπ νεπίσπς οατ τείγοῖί (αὶ δείρρὲ 4υοιβ ἰϑ-. 

Σ : Ὁ εἴςι, ὃς γοὶξς 
χέρυσην ταῖς πόλεσι ζιώταις" ἐν τούτῳ δὲ; πη διοιας ΓΟ πῃ τίΆσοητ: δὲ ΕΧ Δ Εἶ δ᾽ ολειίοέξονς, 

πρρμῷ τ ὀκημοῖν «ϑι γύρο. ἐοῦσα ἀἰβεαμεα αν ίεν Σπσδα τς 
περ΄᾿ αἰφικνοιοῦται ΟΡ αὐπὲν,,  αἰϑίωναιων τῃς τυτίας Τοτοηᾶπι τόμου οἵδε βέκένς: οδῇ Ψ 
αϑι,Αδιςώνυμως, χακεδιαμμονίων δὲ, Αϑη- δὲ Ἰορατὶ τεπυπείαης Βτγαβάα: ςοη- κ᾿ ρει, ῥσαι 
γαιος, γ4) ἡ νὃμ φρατια" παλιν διέζῃ ἐς το- Ὁ ὕθητα. μα; ἡυϊάεπι νπίμογῇ ἴῃ Ῥεμτ κι πρεντ 
τ πὸ ' ., ι ΤΒγδοῖα (οοἱΐ 1 ἀςεάα ΠΟ  ΟΥΤΠῚ ἡαάρμη. εις ἔα 

ρῳνέεσ᾽ (Ὁ ὃ. τῷ Βρασιδιᾳ. αὐήγίελλον τέαι ἀρΡρεοθδιογαμς. ΑὐΠΠομγ Πλι5. δι ΓΚ ἐλέει. 
͵ ϑικ" ! «ν᾽; ! ͵ 

ξιωνδνκκυυὸ ἐδέξαντο πόμτες οἱ ἐχὶ βρᾳ- τε ςαζοζα ἈΠ σοΥΕν ϑοοηαῸ5 τᾶ - 

κης ξυμμαλοι λακχεδιι μοιίων τὰ πτεασρα- τῆζ ποραγο ἴῃ Κα άεγιρας. [οτε, ᾿ Α Ὶ : “ἢ ἢ 
μένα; Α εἰςώνυμος δὲ τοῖς μϑι αἴλλοιφλκα- θΠΟΣῈΣ ἀϊόγαπι πρρυτατίοπε {οἷς Ν 

; δ Ων τὶ ΒΝ ἢ δαῖτ Ροή᾽ ἰηΐτας. ἱπάποίας ἀεξεςηςο, 
τήνφ, σκιώγαμοες ὃ αἰοϑομῦμος ὧκ λογισμοῦ Βγαῇάδς σοητγὰ πγυϊτὶς ψουἱς ἃ ἐξα πὐλοσατύσα, γοτὸν 

Α ὁπὶ ἀϊαγὶς- 
μήμε ρῶν ὅτι ὑφερον αἰφεφήκοιεν, (ἔχ ἔφη βγηιαγςο,δητοὰ ἀςέςοιε;, Ὠροίο γΥ- τοδαι. 

ἘΣ ΩΣ δὰς 3, αἰπέ Ὀ 11ε τγαάοσο, Οὐκ νδθὶ Ατί- οὐ ασόνὶ εἰ ἐσεκῖ,. Βέασιδας ὃ αἰτέλεγε δεῖ νς ον, ΟΣ 
᾿ἰὐνῶ, δὲ παὐτάδρι, καὶ οὐ ώφι αἰ Ποηγηγις Αἰβειας γοῦ]τ» ργοτίς. 

λα ῖ] τα: 93 ἀρ πρρανν κλινῶν, ες πυρϊβεπίεηίος ἰῃ ἐχροάϊτο ἔπος: 
᾿στολιν. οἰς σ᾽; ἀπρηγίελλεν ἐς ας ἀϑίωυας ὁ νι γης Θοίοπα Βέϊαπι ἱπβοοη δ. 
Αειςωνυμος «θὲ αὐτῶι, οἱ ἀϑζωνοῆοι θυϑὸς Τ0 5εἀ 1ιλοοἀαπιοιῖ!, πα λ Ἰοραιῖο- 
ἕτοιμοι ἐσθ ςρατευάν Τὴ τίωὐ σκιώνξω: πὸ ἐὔηθαν εος τεβξθόκιαὐον φοσχτι "Ἔ ἐψρυονὰ εο5 
ΕΣ ΟΣ , ᾿ ἾΝ τί » δε ίς Ρ΄ὸ οἰαίτατο ἱπτογοοῆαγχοςν ᾿σάξγα γἹοίαζωγος. ἐσξᾷς πεψαν 
Οδλα ψεδαμεμηταῦ Ῥ)" ἐμένα πῇ, ἢάοηι Βα άα Παθεητου: ραρατόθι τ τανε τος 
αἰ Ῥαξήσεοῦαι “ ἔφασθμ. (ας ἀν. κμςίς ᾿μάϊξίο ἀΠζερτατε. Π]Ὶ 0116 ἤθι νεπάϊςαθαπς, 
δῶς, ᾿ καὶ τὴς πύλέως αὐτεποιοιοῦτο, Βφφυ.. ἰυάϊοῖο ρει οἸἸτασὶ. ἐξ ρείπηο απος πεύκη γον. 
υἱδια, πιαέύουτες". δι κρπε ἕτοιμοι ἐσθμ ὐδὲ ὅπ. τεπγροῦς οαπὶ ὀχοχοίτα ργοῆς. ὁ. ι 
ἊΝ ἕ 7 τῆλε τως ες οἰἴοι: ἕ ἰχατῖὶ» Πααὶ 'ῃ η{υ]]ς ἰατν Κα Ἱρά αςὲ αυ 

ἁῤτῆς χρίνεοθαι. οἱ δὲ, δίκῃ μδὲ οὐρι ἤλελον [τ αὶ ἂν ἱρῇς ἀε(οἰουνάμην Ἀν Σ ἡνυ 
γκίγνδορυϑυάν; φρατευᾷν ῥα εγαιχίρῖι, ὀργά ζεπίςδητ» ἱη ἢ} δὶ 1 :ἀςούπκαιο- ἐκ ΔῊΝ 
πριούμϑιοι» εἰ χαὶ οἱ οὖν ταῖς. νήσοις. ἅδη ὄγτες Ἀϊουυ ΠῚ τογτο Ἐγὶ ροτεητία σσηβηῆν ες ρυίατεῆες 

-- 
εὦ -- ἐδ 

ξιοίοι" σφῶν ἀφίςα οἱ, πῇ τὶ γἀῦ λακεδαι μονίων “ἰχῶν αὐωφελεῖ πιχεύοντεάς “. 0 Σ 
κ᾿ : ᾿ ΕΖ τ 2 }6 Ὁ } ΦΠ1᾽} ἀν 

Αυουν ἃ 5 ΟἿΑ ν  ἷι 1} υ ψ ) εἶ εχο 50} ΓΗ ὅ ὦ, δ Ὁ εἧς]ὸ τῶν νὰς 4 ' ᾿ 

᾿ τ ΤῊ ΤΣ, 

ΟἿ ὰ σθαι τ ολκ τῶν ὅοὰς, υο! Ὑ} 23. ὙΉΠΥΝ 
« ἜΔ ἧς οὐὐπιρον] ἕρραυ ϑαίϊεσοις χαὶ | ᾧ Ἡργρύμδνος καὶ τοὶ α ϑιωναίοις Ἰἤγρω, 
ἀλεϑῶνἐληϊδῶν.  βι Ῥέν τί πόλεμον) 1 ὡς ναυηϊοὶῥ τα χίως αὐ ἐλϑεῖν εἰς βοή- 
τὸν ὑπὸ Δῇ α ϑίωιαίων. γ Διεζη πά--  ϑίω. ἡ Φϑάσω) ἤχρων, φερλαζξν. 

λιν εὶς, τίω) πυρώγίω» δὲ» ονότι, ὃ Ἐπε- ἐκείνοις. 8. Ἑμιρλεν ἐγχίρήσᾳν) 7»-- Ἰ 
γαΐωσε] διεξίξασε δ ννῶν εἰς τῶ σκιώ-- 1 9ήσην. 1 Αφικαοιῦτ πα αὐπὶν 1 τὴν [ἢ 
γίω,. « Μετ αὐδῇ} δ! σκιωναίων. 1 Βρασίδαν. κ Πάλιν διέξη } ὑπὸ τῆς [ π Ἰουΐ αγωφελᾷ!)} λόπειγὸν ϑοιλαφσηο.ς 

᾿ Η εν: . . ΠῚ 

σκιώνης. Δ Κατήνει Ἰσιμυετίϑεσν, καὶ 
πένϑυσε στιυαιγῶν. μι' ἘἜφασαν αὐτοιᾷ 

» 



᾿ς φηοά ἀεεεπέλαιτο- 

᾿Π {ιενα {πα {γι - 

ΠΠ κ“ αἰμθ). 

«τ 

ἰὰῳ 

᾿ 

ὶ 
[ 

Ϊ 

τ Β4ηι, 
Ἶ ᾿ 

μαι, 

Γ΄ ρησειν αὐτὶ τῇ ἑκουσίως, αὔάν «γενδεσίας. 

“ Ἂς ςεττᾷ πιαρὶς ( : 

ρα τες ανρό διιοπξ Ειπἴς, σα ἴα {ὑμηπὶ ταταθ απ 
φεδυευτ, χυλην ἂ- ( Ατποηϊδίος, Παίρρε ἀποῦες ἀἰε- 

«πεηϊειίε οουίο- μὲς ΡΟ ΕΓ τς ἃ δοίοπα!5 ἀοίοἰτα πὶ 
ἔμ Ν πὶ ἄμον ΠΣ) Ἰταχας ἔλδο ἰη {επτεπτίᾷ ΟἸοο- 
εάν ἀϊοδυς εἰ. τὴϊς ἀσοῦοτο ἧς δεϊομαῖς ἢ σαρίοα- 

ὁπαὶ ἀοξεοκχαῖε, ἀἧς ἐπτοτί πιο ἀλίομας, φατογὰ οταίτς 
πον Ἂς τοητοονά πος {εἰς ργαραύλδαητατ- 

φιςἰητόγζα αὖ ἐἷ8 Μεμάα ἀεξεοίτ, 
. οἴαίτας τ ΡΟ] ομα; Εὐγιπτσοσῦ οο- 
Ἰοπία: ααατη ὅς Ἰρίλπι Βγα ἀκ τεςο- 
Οἷς» ποι οχ ἰπηδηβ (ς τοτὲ ἀρο- 
τῶ αΐα ροῦ ἰῃ ἀπολο αροττὲ ἀςέςο! 

βῃς ΡΠ τ ΝΑ τὴ ογδηῦ αυσ ἰηπίςξ ΑἸΒε- 
πἰοπῆδας οτἰπιίμὶ ἄατοῖ, ντα ἀεγᾷ 
᾿χαρτοσδας, Οδ0 πιαρὶς Με άἀςηίςς 
ἐμεγεδσάδοξοταπι ςορηΐτα Βιαπάα: 

ΣΕ ΊΣ φύορεηίᾷ (ςητεητίανταηλ {πππηρῖὰ οΧ 
ο΄ Βροϊοηκῖὶς σοπις τᾶν 4105 πὸ ργο- 

ἀϊάϊοτ:τὰ φαὸά εἰς ραυοὶ ΄υῦ λάείς 
4 »εσδηωσι ΟΥ̓ «οὶ (εγγῖ σου 11» 8ς 11 ταη ς ἐσαῃ δατεπ- 
“ κάκ (ες ΤαΤ ΟΠ ΤΆ ΠῚ ΘΗ οπ οποία αυ 
εαρίανη 8 »»- ΠΌΤ 5 εἰπχεγοητης ρατοβογοποῖα- 
μεάν οαοε ρει πιὸ εος 4 ποτὶ γα πτργατοῦ ορί- 

πίομοπ) ρογλαϊ ες. ας χα 
φάπονοο ῥοὲ αεεὶ- Ῥγοτίπας Ατβοηίοπίεβ ἀσσορεγαηῦ, 
Ἀν ἐ πρνῶν Πλπ|τὸ τηαρίς ἰγγίτατί » ἐς δάπιογι5 

τ 40 τνηγροιιεε βε- ντΙατνααε οἰυήτατο πὶ ̓αΠγίοθαττ: 
φαογαπ οἰαἢης αἀιιεπταπη οχρο- 

ς Ἀρετεὲ ες ἀεάϊ- 
ἀι ΠΗ πη. ΕῚ ἐν 

Ῥτοάϊτίοης, 

ὅλης Βεοῆάας, ᾿ἰδοτος νχογζίσας. 
ϑείοῃαουιπι ας Μεπάοηῇιμιι- 
ἀαχίτῖη ΟΠα] οἰ ἀϊσαπι ΟΙγ πε 111» 
στα μία Πάϊο αυἱηροπτογαμη Ρε- 
Ἰοροπηεηῆι » τοτφέπηαις ΡεΪ- 
τατογαπι ΟΠ αἰςϊἀοηἤιη » ρίαέε- 
ὅϊο οπηηΐαπι ΡΟΪγ ἀληγάα. Ἐτ {ΠῚ 
αμίἀοπη» τα ]πατη ργοροάίομη ν η- 

ὁ Ἐδς ἤια5 εοπι- τὰτ!5 ΑἸ ΠοΠΙοπῇρ ας» “τοδὶ Δηὶ 
᾿ πευηίτες δάογηας ἐ τοΥ (6 ΠΟΤ ΠΊΠΏΙΤΟΥ Γὸδ ΔἀΠ]Πῖ- 

ἤγαρδης. Βύαπάλς δυτοπι Ἰητοῦοα 
'ραγτεγας Ῥογάϊσοας τασίας δάπιοτ- 
{5 ΑἸ ραπηι τεπάσπτε ἢ Γγη- 
᾿σαπη : Πΐςο, 45 Παεθαῖ οορία5 ἅι- 
ςεη5. Μαςοάοπιπη δὲ ἱποο αΓη 

ΐ Οταςογίηι : {|| ρύατεῦ {085 Ρε]ο- 
ΤᾺ Ροπηεηῆηπ) το ι45.» ΟΠαΪοϊ- 

ἀεμίος, Ασδητηΐος, ὃζ οΧ αἰ ροριι- 
1ίς »ρύὸ οσαἰαίαας ἐπιαρηϊεπάϊης. [ἢ 
ἸΠΊΠΊὰ » ΟΥ̓ ΘΟΥΙΙΠῚ ΑΓ ΠῚ ἀτΟΤΊΠΠῚ 

ἐο χ᾽ 
εὐϊταῖς εί, 

(ςηπερθάθταγ Μαςεάομμπι οἰιπὶ 
Οαϊοιἀομῆρες » οἰγοίτοῦ, 2116: 

ΣΟ. 

ΤΓΥΒΕΝΚ ΟΥ̓ΆΚΤΥ 9 

5 (οπῆλβας ταπηοη τον εγα ἀείο- Α εἶχε δὲ ᾧ ἡ ἀλυύθφα αὐδὲ τῆς Οἰποςαίσεως 

Κτοτεία τα Πα » ἐψαῖτοβ ομλη 5 πα} 
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μῶλον ἢ οἱ ἀϑίωυαοι ἐδικαίοιω “δύο δὶ - 

μέραις ὕχερον ὠπέφησθμ οἱ σκιωγαῆοι. ψ:- 

Φισμιοί τ᾿ δύθυς ἐποιησανίο Καὶ λέωνος γνωμιη 

“πειαϑέντες, σχίωναϊοις ἐξελεῖν τε χα] Ἔἰπο- 

κφναι"ᾧ τἄλλα ἡσυχαάξοντες, ἐς τῷ» “Ἴ)ε- 
σχϑυα ζοντο. εν τούτῳ ἢ μϑρδὺ ἀφίςατω 
αὐ πόλις οὖν τῇ παλλέωη, ἐρεξιέων Ὥἶποι - 

χία οὐ ἀδῥις ἐδέξατο ὺ Βρασίδας, οὐ γομέ- 

ἕων εἰδικεῖν, ὅτί εὖ τῇ ἐκεχέίοία εἰ φανεραΐς 
! 3. ι « Γ ὙΒΕῚ 3 ͵ 

Β ποδοσεγωρησὸμ, ἔς! γὸ ἃ νὰ αὐτὸς ἐνεκοαλά 

τοῖς αἰ ϑηναίοις τ Ὀοι δα νήν ζα αὶ ασονδαὶς.δ 9 

χαὶ οἱ νϑυδοῆοι “μάλλον ἐτόλιιησομ, τάκ τε 

πὸ Βρασίδου" γνωμέευ ὁρώντες ἑτοιμιέωυ, 

τεκαφοόνϑροι τὸ "πὸ τῆς σκιώνης, δτι οὐ 

πυδοὐδὶ δου" ἢ ἄμα “ΨΜ πυραοσόντων σφί- 
σιν ὀλίγωγτε ὄγτων, ὦ ὡς τε ἐμέλλησθμ, 
οζκέτι αὐέντων, δλχὰὶ «ὐδὶ σφίσιν ἀύξις Φο 

ζουμϑμων Φ καΐζῳδηδον, χα) χαζαξιασαι-- 

μϑύων πο ροὶ γνωμέων ποις πολλοιέ. οἱ δὲ 

( αϑιίωυαῆοι, δ) δὺς ποϑένϑμοι, πολχῷ ἔτι μᾶλ 

λον ὀργιαϑέντες, πϑκεσκδυα οὐ, ̓ἐπ᾽ ἀμι- 

φοτέρας ζᾳς πολ ἀς.ᾧ Βεασίδως, απο :σδὲ- 

χόνϑμος τὸν ἐχίπλοιω αὐ, ὑπσεκκο-- 

μἰξ4 ἐς ὅλεωϑον τἰωὺ γαλχιδεικχὴν παῦδως 

ἡ γιουαῆχας ΤῊ σκιωναίων ᾧ μϑμδαίων" χαὶ 

δ πελοποινησίων ἀὐζις πεγτακοσίοις ὁπλί 

τας διέπεμιψε, (᾿ὶ πελταςαὶς πιοιακοσίοις 

χαλκιδέων' ἀρηοντὰ πε ἣμ αἰπτόμτων [Πο- 

λυϑαμίδομ." αὶ οἱ μϑι), τοὶ οὐδὲ σφαῇ αὐ- 

“οι, ὡς οὐ παχᾷ πορεσομϑῥων ΤῊ ἀἰϑηναίων, 

Ὁ 9νῇ ϑύτρεπίζογηο. Βρασίδεις δὲ καὶ ΤῈρ- 

δίκχας ον τούτῳ φρωτεύοεσιν ἅμα ὌΧΤΑβ 

ῥἰδαμονζοδούτερον ἐς λύΐκον 'χαὶ ἤγρν, ὁ μϑβ, 
ὧν ἐχρῴτει μακεδόνων πίω δοωώα μιν, χαὶ 
(ὟΝ οὐοικοιτων ἑλλέωων ὁπλίτας" ὃ δὲ, 
ασδϑς τοῖς ἀστῷ αὐθελοίποις ἢΜ' πελοπον--: 

γησίων, γαλκιδέας, χαὶ οἰχογθίοις, χαὶ μ᾽ 

ἄλλων χτ' δευαμὶν ἐκασων. ξύμιπὸν δὲ τὸ 
ὁπλιτικὸν Μ᾽ ἑλλέεύων, ἡπριοάλιοι μιοίλι-- 
σα: ἱππῆς σἢ οἱ πότες ἡκολουθοιου μκαχε- 

ἢ δόνων ξιωῦ χαλκιδεῦσιν ὀλίγῳ ἐς χιλίοις," 
» 
᾿ 

« Δύο ἡμέραις ὕςερον 1 ἤγρωυ, μεετὶ 
᾿ πίω ἐκεχέελαν. β΄ Φανερῶς “ἀἤροσεχό-- 

ΟὙ Μᾶλλον ἐτόλμοισεω }ἐϑείῤῥνησαν προο- 

μἔγαι τα Βροισίδᾳ. δ' Τγώωμίω ἑρῶν- 
τες ἑτοίμζω] εἰς τὸ βουϑῆσιω. ε Οτ οὐ 
πού φίλου] ἐΒρχοίδαει 
φοτέρας ταὶ πύλεις ] τίωὴ μϑῤδέω κα σκιώ- 

γίω. ἡ Καὶ οἱ μδῥ, τὰ «ἷξὺ σφαὶ αὐὐοιὶ} 
οἱ ὑπολειφϑέντες ἐν σκιώγῃ καὶ μδρδ.- 

ζ ἐπ᾿ ἀμ- [9 Καὶ ἥγον,ὁ μδῥ]ἤγοιω ὁ Περδίκκας. 

ιόι 

- 
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χαὶ ἄλλος ὅμιλος ΔΜ βαρξαρων πολῖς. 

ἐσξα λόντες ὃ ἐς τέω Αῤῥιξαιου,ᾧ ϑδρόντες 

αἰπεςραΐζοπεδευμϑῥουις ἀδοῖς " τοῖς λυίχη- 

φας,αὐτεκαϑεζονζο αὶ ἐδξίυἡ ἐχόντων ἢ; μϑὺ 

πεζῶν λόφον ἑκατέρωθεν, πεϑν δὲ τοῦ μέ- ρων νείϊπαας Βα οτοητ, δὲ σαπῆς ἐς σῇ 
ον ἐκ Ἰρονελο βηωλενδν, ἘΟΡᾺ αὶ ἰατογίδοοας ἐααΐτος ροσ- 

σΡΝΌΠΡῸΝ γι 1. Ἡρῶ "κα όραμοντες,, ατγοποραρηα ἱπιογεος ραϊπηὰπα, : 
ἱστῶν μοι χησὸρ ποξῦτα αριφοτερων ἔπεισα ςρμρίεγὶς φομα πὰ εἴτ: ἀοίηἀς Βγα- ᾿ 

Ὁ, ἡ ὁ Βεοισίδους χαὶ ὁ Περδίκχας, ὐϑελ-- ἢάας δι Ῥογάϊςολ5, αππιΠ γηςείξα ΤῊΝ 

ιγτων ασοοτέρων “Σιπὸ τῷ λόφν μα πο Ῥοάϊτος οὐπὶ ἐαα τίθει ὁ ΠΟ] ρτίο- ἐ 
ἀν ρ δ ἐδνον, ,κἀἐδηύνν ῬτοςΟ ΠΟ πτραγατὶ δά ργα απ; ἘΝ 

Ξ5:Ψ ὅλῳ ὐμὐ ἠῶμον Ν, Μ"" Ἷ 5.“ ποτίο Ριοάπξδις ὅ, Ἰρῇ ςορ δ. ἡποαν ν 
ὄγτων μοιχεοϑο αὐ τεπαι γα χθν τες χαὶ ἀὐδι ςοιβίχογαπι, ἐγηςοῆα ἴα δι- ἐντὸς 

ξωωυέξαλον, καὶ ἔπεψαν τους λυίκηςαξ' χὰὺ φανῃ Ν Μοὶ ᾿ τας ργνον "ἢ 
δ δι δοέ ἬΡΕ ΣΤΣ ὶ - αατεέσπρίεηάο αἰτίογα δάορ»αυὶς 

πολρελδε ΦΜῈ “βρῶν; Θ κῶς ἀλρὴ ποζπητ, Ροῖπας Ἀν ἐρβρρψα. ἡμὴ 

φόνγϑι 356 “ἘΞ τ ύδονα τ ζ ἷι ζοι. διάαιαι τ ἀπάπησας {  πἰτεγαητ,, ν 
μῷ ὃ το, ζξοπαῖον φύσόμτες,' δύο μϑυ ὃ ορροηεητος ΠΙγτον αὶ ἃ Ρεγάϊοςα. " 

εᾷς ἡμέρας ἐπέορρν, τοῖς ἰλλύρλοις μϑμογ-- } Ὠγογοράς ςοηάμδὶ γοητασὶ ογαητι ; 

βκι ΧῈ ον γον τῷ Περδίκκα αἱ ἀϑυύμάλ: ναὰπι Ῥεγάϊορᾶς ποῦ (δ Πάετε. ᾽ 

ὙΠ αν ὁ σὲ ἀν αν ἈΓΉΡ τας ν οἱ εδαῦ, ςἀ ἀἀπετίας Αταὶ . 
Χοντες ἡξῳ: ἐπείζᾳ. ὁ Περδικχας οὔλέετο ταιδαὶ ορρίἀα Ργορτεάϊ. Β͵γαῇάας ΣΥΝ ᾿ 

«αϑδοϊένα," ἔλὶ Φἐπὸ Αῤῥιξαου κώμοις, διτοπυ τορι οἰςη5 Δα ΜεπάαπΊ» 16: ᾿ " 

ἐκ μὴ κα ϑἤξϑαι Βρασίδας δὲ τῆς τερὸμ- 
δὺς «ἰξκορώρϑμος, νυ Τῶν αὐθέευαίων ασξό- 

τερον ἔχιπλϑυσόμτων τὶ παθη,ὼ ὧμα τῶν 

᾿ ἰρλυρλῶν οὐ κϑδντων, " οὐ πσδόθυμος ζω, 

2, ἀσαφῶς 

δλὰ αἰαχωρῷν μᾶλλον. ὁ ον τούτῳ ὄζοι 

φερονϑρων αὐτῶν ἠγίελϑν ὅτι ἡ οἱ ἰρλυε οὶ 

μετ᾽ Αῤῥιξαίου ταϑοδόντες Περϑίκχαν γε- 

ϑρζωται" ὥςτε ἤδνν " ἀμιφοτέροις νϑρ δὸ- 
κοιοῦ αὐαχωρῴν," ΟΥ̓ Ὁ δέος αὐτῶν, ὄντῶν 

αἱ, ϑοἥπων μαιχύαφν" ᾿κυρωϑὲν δὲ σϑεϊὲν, 

ἐὸκ τὴς δα φοραξ, ὁπηνίκα χρὴ ὁρμάδϑαι, 
γυχ ἐς τε ἔχτλμουϑῥης,οἱ υϑὲ μιοικεδὸνες, "ὁ ΤῸ 4ις πγαϊτίτιἀο, δίτο τίποτε ροῖ- 

τὸ πλῆθος ἢ βαρβάρων θυϑὺς Φοδηλέντες 

(εὖ φιλῷ μεγάλα φρατόπεδα""σαφος 
ἐκ πλύγνυοῖς ) ὁ νομίσλμτες πολλατελα- 

σίας νϑρ ἢ ἤλϑον δχπέναι, ὅσον ὃ ἐἰδέπω γξ»-- 
φναι,καταςείντες ἐς αἰφνίδιον φυγάω, ἐγω-. 

φφώυ ἐπ᾽ οἴχϑυ καὶ τὸν Τερδικιχὸμ τοσσξϑ--ς 
τὸν Οὐχ αἰοϑανόμϑρμον͵ ὡς ἔγνω,ζω αἰκασὸμ,. 

"ωρὶν τὸν Βροισίδομ ἰδεῖν (ἀπωϑεν ΝῚ πολὺ 

ὡιλλήλων ἐφρατοπεδευοντο) σι ϑαπελϑεῖν. ' 
.: 

ΤῊ  Υ Ό15..855.510. 

Ἃ αἷτα Βατθαγοσύαπη πιαπαϑ βεζηηϊτα. 
Ἰπρτοῖϊ γεσίογεῦ, Αὐγ ἰδ αὶ» ἄσυπι 
1υγηςοίϊας ἐχ δάπετίο, οαἱτγ απχεῖα- 

. τοβ ἱπαοη ὔεητ, ὃς ̓ρῇ οαγα ροηᾶτ,, 
Ουάπησας ρεάϊτες οο] οηλ ἐγεξίοτε 

(. Ατβεηϊοηΐε» ὃς σαδά ΠΙΥΤῊ ποῦ ἂ- 

Ἄ 

συ! ρατογεγογ ἢ ρυῖας ἀρρεϊ!ογοπξ 

-Ν)ονάίκο. χϑ᾽;- 
ἀοαῃτ, Ὠο δά ργοργοάϊεῃ ἀπ; 
(εᾷ τά τορτγοάίοπ άϊπ Ῥοτίμς. δηϊ- 
παλτὰ ογατ, τ ἄππι ἰἰ ἰητοῦ (ς ἀἸτο- 
σαγοηταγ» παῃπτίατατη οἰξ ΠΙγτῖο8;, 
Ῥογάϊςοα ργοάϊτο, οαπὶ Αὐσδίθαο 
εἴς, Εχ 40 νεΐαυς νι φοραταῦ»ς 
οὐ ᾿Πογααν “πλοῖα Ἠοπλίηυμα. 
Βο]]ΠἸσοίοσαπα » οἷς αδοπηάιιπ. 
Ουΐμηαμε ργόρτοῦ σοῃτοητ ΟΠ 1, 
ἘΪ81]1 εἴτες σοπίτυςαπν  απόθδπι 
τεηάεζε οροττογεῖ » Ἱπτογποηίεπτα 
ποόϊο» Μαςεάοῃες, δασϑαγοζά:ι- 

ὃ.» αὐ ἈΙ 

ἐ χὰ, {ἽΝ ον “ἀν. - 

4 Οὐυλπάο ἱπάδ᾽ 
πιομεηάαπι οἴἶξτ., 

οὐπ, 014 φιοά ἴῃ πχαρσῃηΐς ἐχεζοῖ- ἡ 
τἴθιις ἤογ! οομήμειίε, ἰῃ ογτὶς σαα- 
ἢ5) αυὸδά ρυταγοη Ρ Γο5 αἀδιιοητα- ᾿ 
τὰ φυὰπι ψοπίοραης. " ταητάπχαιις ὁ Ας ἑαπιίαπι, 
πομάιππι λάοιίο,, ἴῃ σοροητίπαπι ἔοσξοι εἰὰ 
ἔαραπι ε ἀαητες, ἀοπγαπὶ γειιογτε- 
ταῃξ. τ Ῥοχάϊςοαπι ἃ ῬΓΙΏ ΟΙΡΙΟ τς κραβδαπιν 
δηάγατη γείνντ Γ ΟΣ τυ ΟΟ ρΟΓ Πζν το, δὸ 
φρῖοησαπῃ “ Βγαπάλῃν, Ἰαίρίσογος παρ ς 
(φύοου! οπὶπὶ (Ἀπὸ αἰτοῦ ἂὉ Αἰτοτο δον δι 
οαἰϊτγα Παρ οΡάητ) ΠΠΠπς ἀσεάογο. Βεαῆάα. ἱπία!υτὸ 

ἴο. 

α Τοῖ λυϊκηςας τοι αἰθοὶ Σ ΤΙερδίκκαν 
αὶ Βεασίδαν. (᾽ Απὸ τα λόφυ 7 οἰκεῖ. 

Ὑ Οἱ λοιποὶ Ἰλυίκηςαί, δ᾽ Τροπαῆον 

εήστιντες Ἰοἱ αὐξὶ Σ Βοοισίδαν. « Δύο δὲ 
ἢ σρᾶς ἡμέρας ἐπεοον]αύζιὶ δηλονότι χ1' 

Σ σέλμων. ζ ΟἹ ἔτυχον τῳ Τερδίκκα]. 
Πενγοῖ ἔμελλον ἥξειν. αὶ Ἐπὶ τοὶ ζ΄ Α.- 

ἑιξαίᾳ κώμας αὐτὶ ζ΄, ΚΤ Ὁ Αῤῥιξαία κω- 
ΑἿΜ 8. Καὶ μὴ κα γῆ χ 1 ῤγὸς τῇ. , τῆς 
τα δύδης “ἰδκορώμδιος Ἰώ λαξόιϑμος.«αἷδὶ 
αὐδὶ κηδόμϑμος. κ᾿ Οὐ πρεόϑυμος ἰὠγωφοὶ 
ένα! δηλονότι. λ Αἰμφοτέρόις μϑὺ δοκθν}. 

᾿Ἐ κυλυλίήος υϑιρίς. ἕξ εκ , 
ον, δι αὶ ἃ ἔχθραν. ο Ασαφῶς ἐκ 
ἁἀχ]ανηὶ ἢ ἀδήλως ὀκπλη πες 

αἰτὶ , δοκϑνζος, μι Διὰ τὸ δέος αὐδῇ} } ἀῆμωὶ" 
, ὠρλλυρκῶγ. ν Κυρωθὰν ὃ δὲν] ὸ ἐκοϑίγ αὐσὶ : 



779 οἱ. Ῥλάε “προι. 

ΟΥ̓ οη ροέείπνοῦς 
᾿ξεπάοϑβ. 

τ᾿ ἧς 4υϊ ες 
δὐϊπιπιὲ εχρεττὶ 

3 ϑϑ,.........................----.....ΧἍὕ..0..ϑὕὍἡὕδϑϑϑδϑϑϑδϑϑϑϑϑϑϑϑὲ. 

ΓΙΒΕΝ ὈΝΑΚΤΝΒ.: 22) 
Βγαῇάλερείπιο ἀΠ]συ]ο»ροϊαυλπι ΑΒ οισίδως ὃ ἁμιᾳ τῇ ἕῳ ὡς εἶδε γοεὶ μαχε- 
ἀσσερίς δὲ Αο ες Μαςοάομες, δὲ "Π- 
Ἰγγίος ἄτας Αστδιδατπ ἱπυαία- 
τοϑν αιιδάγατο ἰρίξ ἀρπιίμο [συ ατ- 

ᾧ Ὀιρεῆοπι ὅς ἰ- πχλταγα ἴῃ πιοάλιπι δοσορτα, “σοη- 
{πταογας αδίςεδεοτς: 4 ροΠάίαας αἄ 
οΧουγγοηἀππι», ἤσια ᾿ππαἀογοτα» 
ἱπηϊουίδιιβ» σαπα ἀεἰοξλα τρίς ττο- 
σοητούατῃ πιᾶηὰ ἰῃ δΔηΐπηο παδο- 
βαῖ νὲ ροϊγεπγις ἀϊσεάογοες.» τοῆ- 
{εη ἀο ρυί πιὶς φαϊδυίχας Βοίίμπι 
{ε(ε οβξετοιπεῖθα : δυρχίαίαατη 11 

νε ἰα Ὀγει» τατος 

ἵὰ ῬΑταθᾶι. 

ὁ Ῥεουι Ρτορεγᾶς δἀιϊοηταζοηῖ; ᾿ 

Ροτογας, Κεί, τ (Πος Λάπογτατας εἰ, 
τὸ Πρ σαγογ, 1 Ρεϊορομημεπίεςτεί- 

τέροτὶς δηραίεις γογε νοΒ εἶδε ρεγσα]ος, αιὸά ἀἄεγο- 
Ἰιϑας ἤπι» φυδάφιιε δαγθατγὶ ὃὲ 1 
Ρεπηαϊτί ἴῃ πος τεη ἄδητ» ΠΟΠ ἴτὰ 
νος Βοιϊαγοῦ ρασίτεῦ ἂς ἀοςεζεμη. 
Νίαης χαοά δά ἀείοττίομ εἴ πο- 
{γογαση, ὃς δὰ ποίειιην πγαἰτίτα 41: 
πιῷ ατιμγοῦ,ν οδἱς αυα πηαχίπηα (ας 
τευ «ἀπιοηίτοτπς ὃς Ποττατίοης 
Ῥαηαλάετς σομαῦοῦ. Οομαπεηΐς ο- 
αἰ νοδίβ πῃ δε Πἰςἰς τε’ ἤγεηαος 
εἴϊο, πο ργορζοῦ ργαίςητι (οςίο- 
τὰ {ἐπιροτρίά νἱττατίς Ἐιρρεία ολὰ- 
(λτπςαας Δἰ ΟΥ̓ 11 ΠῚΙΙ 
τοί. αυίρρε φαΐ πο εχ εἰαποάϊ 
τοβυίρῳ Ποῖος οὔταιπι ἀποϊεῖς ἴα 40] 

4 Μηάρταν Ῥηεϑρες Ὅ05 ᾿ρταίο τ ραμοὶς πλυϊτὶ, ἰςά ρος 
Ρἰασίδιις Ῥαυοίοτο8, Π0}1ο δἰϊο 

δάερτί ροτεῃτίδπι αυληι νποέη ἠδ 
ἐπι ῥυα 5, Βαυθαζος δυζοτη (405 
τ ασ᾽ποχρεῖτ [ογπγϊάατίς γίςοίτε ἀο- 
δοτίς 8 εχ 1Π]Π|5 “οὔττα ]αος ρύο Μα: 
ςοάοηίθιις ρυιρηδυ 5» δζ οΧ ἰδ ατι8ς 
ἐρο ραχτίπι οὐϊςόλιγα ραγτίτη ἐλ Πιᾷ 
Ἰητο Προ ἵπό αἱρετοςίοσς, υαῖςιιη: 
4; εὐΐπι γοπογα {ππῸἰ τ 6 ο 1} 18, (π4 
Ρυταητυγ να] 4» απη} ἄς ἱρῆς ἀο- 
οαπιοηταπιν ογίτατίς δα ςοίογίτ, αὐ: 

Γ᾿ (οτέϊτα- ἀαοίοτες ἀδαεχίατίος τεάάιητταμ:- 
Ριι8 αὐτοπι 8 Δ] ψιοά ντίφας δο- 
Ὡδ πὶ δάοίξ, Παυὶς 4 ἤοη ρσαπάς-: 

"ε ράταπτ, ἐεγτοτί {τ , ἢἰς ἰῇ 605 ἔΌΓΟ οἷο ξοσταγ, δ ΤΠῚ 
γεγὸ χαδά ταγάϊ (ὰὩτ ἰπ νοπίεμάο 

Ρἵορετγατῖίο ἀάβδτ. 
,ἰ Ῥτουὺς {ΠῚ 

Ῥτορογαπάῶ εγαῖ, 

« Νεηϊεῖς. 

2εχὴ, Οὐαεο ἱερὰ μὰ 

“ "δ άε“»"ο). 

τευςτγα ἱποίξ. 
Αι {πιργάυπι αυϊ- 

Ρῥγαϊ πὶ ̓πὶ- 

ΝιΞῚ ερο 

μοίως διδιαι 

εἰτα άίης τοῦ - 

χίω ὧμα Τῇ 

ΠΚ  διωυατίαν, ἢ 

Ὁ χαὶ ἀφ᾽ ὧν. ἐγὼ" "εἰκα 

δόνας πσδοχεχωρηχϑζᾷς, τοῖς τε ἰλλυριουὶ ᾧ 
ν Αὐῥίθαιον ̓ μὐδλονίας δχτένω; ξϑνμαῖγα.- 

γοχχαὶ αὐτὸς ἐς πάγων ταξιν τοῖς ὁσλί 

ὥς, χαὶ τὸν ψιλὸν δι ὁμίλον " ἐς μέσον λαθών 

διενοίτο αἰαχωρῷν «ὠὐ ϑρομοῖς δὲ, 
ποφοσξάλλοιεν ἀδῷῖς, ἔταξε τοις γεῳτατους" 

ζῇ αὐτὸς λογαδως ἔχων πϑιακοσίοις, ὅτε- 

λδυταῖος γνωμόω εἶχεν, ποχωρο τοῖς 

οὐγαντίων πρρῴτοις. “αευσκήσομδροις οαὖϑι- 
Β ζανϑυος αἰμεβώεα, χρὴ πρὶν τοῖς πολεμίας 

ἐγ ρ, ὡς δχοὲ ταχέων ̓ ππϑρεκελφύσαο. : 

τοῖς σραιτίώταις ποιάδε, 1: ΜῈΝ μὴ ς 

ὑπωτῇ δυον,αἴδρες: πελοπόννήσιοι, ὑμιαξ ὑπ" “ 

τε μιαμοναίοαϑαι,, αὶ χϑὴ ὅτι βαρξαροι οἱ ἡηπόν- 

τες, χαὶ πολλοὶ »ἐκσληξιν ἔχήν, Οἕκ αἱ ὃ- 

, τ ραχελθυσῳ Φ' “ 
ποιδμζωυ. γωῦ δ᾽ πσδϑς υϑὺ Τ' τ' Ὡαόλάψυ - 

ἡμετέρων; ᾧ τοπλῆθος οὐγαντίων, βαλεῖ « 

ὑπόμνήματι ᾧ πραμέσᾳ τὰ μέγιφαι πειρώ- - 
6 συμθῳ, πείθῳν. εἰγαϑοῖς Ν ἐ4) ὑμῶν ασξ3ση- 

Χεὶ τὰ πολέμια, κυ δζοὲ ξυμμάχων “πϑροὺ-- « 

σίαν ἑκαίσοτε, διὰ δὲ οἰκείαν 
μηδὲν πλῆϑος πεφοξῆδ ἑ ἑπερῶν-: οἵγε ἐξν- «ε 

«δὲ ἸΌΝ ὁ πολιπειαῖ, ποιάτων ὕκέτε ον ἧς οὐ ἐ 

πολλοὶ ὀλίγων ἄληρίαν., Φλὰ ἀλέόνων 
μάλλον ἐλοῥοδοῖς: Οὐεδιλ μι ἐκιτασοίμϑροι « 

ὦ μαχθμδωοιχρατεῖς, βα ὰ 
ξαμιρ ἢ ὃ δὲς γιοῦ ἀστειξίᾳ: δυδυτε,μιαϑείν, γρὴ 

δξ ὧντε ̓ σερηγώνοος τοῖς μαϊκεδὸσιν ἀρ, 

ζωπε, χοὴ ἄγων ἀκοῇ « 73' ἐαζω 
Ὠχίφαμκαι,  υὶ δάνοις ἐσοψϑῥοὺς: " χαὶ γὸ ὄσφε 
ἐϑὺ πω οντι" ὠοσϑενῆον ἴῳ διπολξμμοϊμδδων- « 
σιν ἔχῴ ἰαώος; διδειχὴ ἀληϑὴς αγοϑσηγρομέ . 
μι αὐεὶ αὐ ἐλείρσεϊωεμαλλ ν 1 ἀμβεῖμο- « 
μδύες;" οἷς ὃ ̓βεδαως τὶ αὐδϑσεξιν εἰγαϑὸν, - 
μη ) παϑοφδὼ; νι αἢ ἀδοῖς τολμυϊοότερον « 

᾿ εἴπη 

᾿- 

“ΤΥ ἜΣ 
Ὑ"“ 

« Μέλλοντας ὅ)ηέναι] αὐἴοϊς δηλονότι. 
β᾽ Ἑεμάσον λαξὼν 1] αὐτὶ τ, ὐδελαξζὼν 
Οἷς ὁπλίτως. ἤγραυ, ἔτάξε Οιὲ νεωτάτεις 
ὀκπρέχίν, ἃ ηπέναι Τῆς μα τ Αἰῥι- 

 Βρῳσίφουν ἱ γ ἘΐϊπΗ «εφσβαλλόιεν οἱ 
μετα ἃ Αῤῥιξαίψ.. “δ᾽ Τελδυταῆος γώ- 
μ»ν ἀχ τὸς σιυτάξεωξ: ε΄ Ἔ εϑρ μὴ 

ἀπωτῆδυον,αὔδρες 1 ϑϑοιμμακὸὶ ἔννοιά 
ἤν, ἃ ὅτεκα Ἰασκϑυίυὐ ἔχέ, ὅτε σιμιπέξαι- 

ΟΣ Ῥερδήκκαν. ἡ Καὶ μηδὲν πλῆϑος πε- 

ξαΐν, εἰ δηυχέροῖεν «τενσβάλλήν ζῆς μετὰ ἢ 

σα “δὺ τῳ ὁ 
' αἰ ϑιιᾶς. ὅ ὄντες, δύκησιν ἢ ἰαύας. ἀρευτῃ 
᾿ς ὠναγήοις, αὐοὶ τούτων τάληϑῆ μαϑό γ- 

σμα:. ξ τῷτπιμεμενῶδι]ϑ συμμιαγίας 

φοξἤδχ ἑτέρων αὶ ὦ δημοκρατίας φυσί. 
θ. Προ χρνιοϑε] φοϑεπολεμυήσοιτε, « Οὐ 
δανεὲς ἐσομϑῥοις) πὸ πολέμια: . κ Καὶ γὸ 

ὄντι αἰεϑενὴ ὑντα] ὅσοι πολέμιοι 

τες οἱ δ ἐγδμτίας,, ϑαρόξίύοντωι μιῷλλον" 

ὁσὸὶ ἢ τἀδόγτι εἰσὶν ἰχυροὶ τῤύτεις εἰ μυΐ τις 

ὡς ̓Εευφλ σε ῦσα, τσ τυΝ 

ζμαφεθεϑεν μιάϑοι ἡ τολμυνρότερον:κιαλόύκ.ς 
ὀρθῶς αὐΐοῆς πεῤσεγεχβήσεται: .«Ἀ: Αὐϑει: 
νῇ ονῖᾳ δἰ πρλνοίδινισίν ἕμ ἰοίος ὺς ὡς τὰ 

ΔΆ ἐναντίων βαῤῥάρῷν;- ποῦ βὰν 

βαίως πὶ ἀσεύσεςιν᾽ ἀγαϑὸν Ἰάῥαβ: ηβέῖνε 
ἤγριὼ 3 οἴπινές εἰσι τῇ αἰληϑείάι αὐἰδρᾶοι: 
ν᾽ Οὗηι τέ μιῴλλησιν μδἩνῶ ἀθχένα) 
δΦολονότι, ἤγριωυ ἐκ φοξοῦσι, μέλλοντες ὅπη: 
ἕνα!» 13 ἡ λυ »οὰξ φοξεροί, ἘΝ ψεδννόνς 

σεξ, ἐκ ὸν χέρδὴν ὄντες ᾿ς "ὧν Ὁ» ὅς υὐ 

ἐτέωϑ χὴὴ 

ες 

πυξοσφέροϊο, ᾿ ὅτι δὲ δὲ τίωῦ μἰξδλοσῖν μδὲ « 



16, 

2 ὁρᾶτω 

336 ΤῊΝ ΟΥ̓ ΡΟ ἢ 9 ἢ ς Τ. 
» ἔχοεσυτοις ἀπείοφις Φοξεροὼ “ὡ λή- Α' τοΥΓΟ ΣΙ ἔπητ ΠΕΡῚ ἐπηροσίεῖο: 

» θφξὀκχξεως δηνοὶ δὰ ϑϑῆς μεθα ἀφόρητοι. ἡ τε 

"δῴφχενῆς ἐπϑθμασῴσις λόπλον ἔχ “Ναὶ 

5» δὺ λωσιῖν εὐπειλῆς" πὐεδϑδβάξαν δὲ γοῖς ὑπό- 
μετ... οὖν ὅμοιοι: οὔτε δ), Ἡξν ἐ- 

3» όντες ἢ ϑεῖεν αὐ λιότῶν τίναὶ χὼ βὰν 

» βιανοδμαν ἧ πε φυγὴ ἡφφοδὸς αὐτὰρ, 

υ»ἦσην ἔν δόξαν τοῦ καλοῦ Η αὐεξέλεγ- 

»ἰκζον ᾧ᾽ τὸ ὐδρᾷον ἐμ: “ κὐτοχρ οὐτὼρ δὲ 

» ῥιοῦγε: μαλιφία αὐ ὼ ποξόφασιν τοὐ σωζε- 

ᾶϑαι τοὶ ̓ωρεπέντως ποῖσε. τῷ πε εἰς χεῖς 

»Ῥα: ἐλϑεῖν πιφύτερον " ̓θλ φοξησῳν ἡμᾶς 

ΗΣ »υὐχυδοδυὼς ῥχοιώῶται. “ἐχείνῳ ν ἀν τσθ 

Ὁ φούτοῦ ἜΝ σαφῶς πὲ πϑϑ' τὸ οϑὺ- 

οΥηθ θὲ ὀδῳονέ εἰτν ναρέτει ὍΕΦΝ ὀρρωϑὺ 

Ξ ὀξκῷ ὃν. ὁ δὲ ὁ: πἰχοῆ" κουτα αδΈΡΌΥ. 

Ὰ ὁ ἀὐφάμείωτες, Ἐλεφερῥιϑμον, ᾧ- ὕτθα 
ε ΚΝ τι κόσμῳ ὃ τίξᾳ αὖϑις αϑαναγαλόν 
περ ὸς τε τὸ ἀστραλὲς ϑεῖδσον αἰφίσειϑε; ὁ 
υγόσεϑε τολοι πον" δ ὍΤΙ οἱ ἱτοιούτο εχ λό]. τοῖς 

υρδβπίωὼ ἀροσζεισ ἐφοδὸν δεξαύϑμοις, ἀ- ὦ 

οὐπωϑεν ὠπειλαῦς τὸ ἀὐδρῴον᾽ μελλυσ ἔχε: 

ἐν κυμνεδόσιγ" οἱ δ "ἀν εἰ Ξωσὶν ἀὐοῖς κα τοὶ πό- 
γέντο" ὄψι» ̓ οὖ τῶ ἀσφαλῷ ὀξᾷς ἐνς 

»δείκρειστᾶϊ." 4 2διάγσθε. Βεβδιδεις ξϑραγ- 
οτμέσεδυξ, δ ἀἕ τ ὅγε τὸ φρατευϊχα; ὑδοΐ δὲ βέρ- 

- ἡξἀρουήδόρτεῤφ πολλή βοῇ, ἃ ϑορύξῳ τροσέ- 

» ομρῥ)νγοτιγορήσθῳτες Φϑυγάν τε αὐτὸν κᾶν 
δ΄ γργαν Διαφφλίρῳ. ἀ ὡς αὐτοῖς 

οἷρ τὲ ὀκδρομ: δῆτ ὕἥη ποϑο σίτηοιεν, α;- : 

» ἱστῶν) ̓ ᾧ αὐτὸς ἔχων ποις λογαδαξ᾽ Ἐχι- Ὁ αι εχ ζυγός ἀπδοῦ α;ΠΠ| ἐπηρ εἴ ἀμεεδαε.. 

ο κε ἐδρῥερ ὑφίραϑο,τῇ τε χξοίτην ὁρρεῇ παῖ 
» περ ηγωροδοννἀντέξησομ, ο χα! τολο τὸν 

οἸνρχαφερηυϑμοῦρ: μδι᾽ δεχόρδροι οι ἠμαάυονς 
» ποροΐαυ χἀζόντῶν" γον ιας Ἀυ τ 

ψιροτεαί βού" ὙΔΟΙΙε  δϊηίς οὐ - 
ἃϊ, ἃς νοοϊογαυϊσύης πταρηϊπάϊπο 
το Π δ 165. δὲ ̓Ἰμδηῖς Ὁ 618 ἘΔ ΟΣ α 3:- 2. 110 Ἄτην 
φλόγαση ὈΓΟρΊτατίδ ἀρξοίοπι πὐϊηᾶ- «οπειῆ!ο ΤΕ 
ταπὴ Βα δ οτηο4 Πἀ6η11η ξομ δ ξά!ς ΡΓ 5 ΤῈ ΤῈ πείπας, 
Ὑπαηῖ δας ΑἀπόγΠι οὖς 41 ἢ Πἴὰ 5 ὁ Τά εβ, Ἰβοτυπὶ 
τἰποῦτ, τι ταῖος εχ υπες ἸΝοο; οηΐ νὐκυρὴνυ εἴν ον μὰ 
Ρυιδοῖ οοσ»,  ηξογμιβλ οαίμεῦηα γ05 Στὸ: ὦ 
δ᾽ οραργτῖο5, ΠαΌ τι ΟΥ̓ 1 ἐπι ὨΠΠ]Π] αὐ. 
μιαδολπο]σοῦ ἀοίεγογο, δα {Πρ ο- ὁ Ῥαπε νγροπεαν, " 
ταῦταῦ: ἀϊοτ ἔιρα ἐ4ξ αυαπὴ ἀρ ΓτΡ ΥΩ 
Βιοῆτο Βοη ΟΠ Βἱουιᾷ μαδ όσα το ἡ) νυ. τ 
πγορτ ἢ ὁΠΌ1} γοας ἔοττὶ οΧ ΠΕ πιὰ- ἐΚΉΝ “δ εῦν. 
ταν, Ἐε φάτ ρᾶρπα τογ ἀοπλῖηα ὡς, τέ; ΝΣ 
ἢτ ρύσοιριιόαας ἤξον ραν δαΐ Θά} Βοβοπι. αδοτιτί, 
ἀςοούς οααί πῇ σοἠίγιαπάα ἅ}ι- αὐννομ μο νέος ᾿ 
τίς » τασίαϑ ἀπ ςῦτ οτγα [ἃ ΡΠ ΕΠ πιεα. ῥνγεϊδι τοὶ 
τετεσξισοῦο μ65 ἀπλτη ποδη δ᾿ νὸς Ρυδπα ἰη μα [Ἑ 
πῖτξ Δα τήλπας: 14 αο Δ ἐος ῬΥΪα9 δνθα ΓΗ νην β 
ααληι ΠΠ 4 ἔπ ογ  ὁρουτογεῖ αὶ αἰ χίπνα με ξιδονόκεςς 
δὰ ααϊσαα!ά ἀἰβογίτατίς ἱπηρξδελέ; Ρ ΦΡΊΘΗΝ ἀς- 
δεγ τίς τς φαϊάξ πηοάϊςᾶ , αἰρέξει κι! ἀδυ;α᾿ 1 “7 
αὐεξίδς αὐ δίει ἔγοΧ. Εος; αι 16 - οχ βίπιατοης (ες 
ΤῊ νϑηϊξονος {πη ἔτος, ὃς αῦ τῶ ἀφο νά μεῃ ὌΝ ; 

ἃ Ρ(ι5 ἐπ οὔ ἀέξοούς δὲ οΥ̓Δ1 Ὁ ΓΕΓ(Ὲ5 ἀοτς ΚΑ [απὶς 
νοβ τ ἀιιςδτοδ,ἴη τατῦ ργορόῖο ἀδὶ Ρευίσυϊαπι, φυὰπε, 
δ εἰς, “οραἰταγ]η το] ααᾶ τρια τ ῥα, τὐδῆν μὸν, 
ἐπ οαϊ ταγθ 45:15 4] ρη πᾶ παρξι Δηῖοα ἐποἠΠέτ, μοδς 
ιὖ ἐχοοροχίπο οἴζοηταῦς γο δα Παὶ: Ἡϑέλιρέα γκ. τς κὸν 
παδῦδας Ἔτη ἃς ἀριηϑιαβᾶάλε: ἡ μαβολυγνλς, 
ἐοπεγὰ» ἢ εἰς ἐεάλταγ, ἰη τοῦρα τιιζ- ἕοπάστη εν, 
τὸς: Πγεπαϊζατξ ἴῃ τοῦτο ἀειποη γα ρἐρῥβῥχρνος ἐξένι 
το ΤΑΙ δυὶς πὸς Ποτζαζις Βτα Πάδξ, εἥξ ας ἡ τὴ δὲ 
οορίας “δ άισεδατι Ουο νἱίο, δαγ: κυ]. δὲ ἀυτίδας, 
διατὶ πτυϊτα νὸ οἰξεγατίοης ἀσταπηαὶ ἘΜΟΜΩΣ 
τὰ ἱπρταςδαηῦ, οἴ Ειροῦ ἐὐριη ἄτορ, 65. 

4 γεάε “πποΐ, φγεαποτήδηηας (ε ἰπτοτϑεγός, 5.4 4 ὁ Ῥεἀεισηιίπν ὃ 
ΑΨ Κ᾿, 

ἤοπξ [ιοϊεθαπτ οὐ Πτεέοητ:; δι ἱρίς 
τ ἀεϊοξξα ταὰπα τα ἄτητος {{{Π}: 7. ἘΡ φύσει δέ 
πέζες » βέχτέν ὁρίηϊοί δ ἀδάογίις παρείμαι ἀερόννς 
Ῥεϊπτᾶ Ἰπηροτᾶ γε ητούπητ, ἐδ ἀοῖπ- νον ες 

Ρυρηα ἢ ὧν 4ξ8 σερ5 ἜΧΟΙ βίο 40 ο05 ργορυ Πγαπῦ; ἐη υσδα ᾿ ι 
Ἔ ἀἰσδαιοα τοτυῖοτν ἣν φωναὶ Ὁ Ό 5 “Ἢ ἜΤ ΧῚ {εἰο!υᾶ α ΠΕ ρὲ μετά πὸ πολ τοδον κα ἐελτορίανιαι ν 

{ “- ὝΩΥ. Ἐν ᾿ 

ΠΕ κῶν 00) ΕΣ ὐνὴς ἢ ΓΣΣ ψῇ τὰ» ϑένκο. ΟΣ : πυράν πη ἐ παν, ΑΘ 

τ Κνν Θὰ ΤῈ ΚΑ τῴ φα ᾿ ᾿ ὩΣ 
: ἜΑΡΟΣ “μιὰν δὲνοὶ ἸΣπορὸ ἐμ-- ΠΡΩ ἐφ ᾿Απ' αὐδῇ, ὁρᾶται 1 ὁ οῶται δὲ ρὸν, αὐδρείας αὐάτασιν μιῴλλουσειν πεὶ 

"πιϑσις τ Αἰἰδιϑεῖεῦ αὐ Ἰώςωρ ΠΣ σαφῶς ὅτι τὸ ἀπ᾿ αὐδῇ δοκοῦ δαγοὸν, ὄψιν 1 λοαῦ Ὥς δὲ μὴ δεξαιδῥοις, ζλχὰ Φ8 τυ 
»αἈλιίκεδαμμδεισεαβεριω ύσί λον ΕΠ τε φυγὴ ̓αδὺ καὶ ἀποίω κἀταπλήήεται » διωάαμιει ἢ στ» τὸ δγῶχον ὠψύχως, ἀξέωτόαι ἐρέται 
-ὀοεφαδος αὐϑιλῆ; ὁμοίως αὶ πδοφύγεῖν δὲ οὐδέν ὅδι."ῆτο οἰὦ ὑσπομείναντεὶ (ἡ ἅτε δὴ ὸν αὐφαλεῖ καϑὲςεὸς 5 ὡς, α ἣ 
χαὶτὸ ὃν: ̓φαϊνετειρ πεῖς βαρ- φωνξειὺ αὐξξρφν μὲ, καὶ πέιὺ ὠπενλίω). καὶ [ἜΛΛΗ 
φροιφ καὶ ἐκ. ἐξεσείζεται πότερο! εἰσιν ἢ θκόσμως ἀν καιρῷ τ ΓἽ αὐαχωρξῖν, ὑσύχω: Ι 
αἰάῥειδβαρρὰ, οἱ ᾧ ύγουσες» ἢ οἱ δ)ώκοντες, ᾿ ρήσειύτες ἰσφαλῶς ὑππονοςήσετεγκαὶ γνώ-- [τὸ 
δλιφιυπρκρώξωρ »ἱὸ μαίχν 7’ μαύχν δὲ αὐ-- [ σειϑε τ λοιποί ἐν τε ἀσφαλι καϑεςῶτες. 
αν νῶα ἔξναν Δ β κων «ἰαραῖ. ἢν π. Καταασέρχον 7 κινοιι" εἰς Μεϊκίαν». ἢ 
πξιν, παρέχῥ σεόφάσιν φδύγᾳν τοῖς ὅπως-- ἰλεριγτμοοι "θη οἱ ἵδιούνο,.7: σὲ ἄρ] 
οεἰῶ; βου χαιδίοι Κ στό ζεύνον.. .. κ΄ Ἐχονῳ ᾿ βαρίμρωνπλῆϑος τοῖς “δὲ πίω! πρώτα: ἢ οὐ λακεδαι ΄ 
ὃ αἵ αοφὸ ζύτου ἐχρῶνπ)αίἐς χεῖρας ἐκ ᾿ ἐμξολίω δεξακδῥονς, ἀπωϑίν. δθη φοίενυ ἢν τ Ἐπιφερσιδύοις λθβ]αιἐβαρδώροιᾷ. : 

( 



' 
᾿ 
θεν  δεἀκεόγενν 
ποτ πέρέπο Βεηζῖεβ. ἈΑξ αυίιπα ἴῃ ρλιοίπῃι 
Π ἔλαιρο δόμα ρας ὙΦΏταΠ,, Ε( ἸΟσίλΠῚ.» ἃ Οὐχοῖς 4μὶ 
ππ οὐτοὺ ὰ τὴν οαπὶ Βεαῆάλ εγληζοία τη Ρεοςπδο- 
᾿ εἰς αυος Βτᾶ ἔς ΩΣ χτλοη ογάμι Βαιαγίνας ραγε το Πξλα οταῖ, 
᾿ Ἱπιρτοήιοηξ αϑι ν Βος ἱπίδαιατα οιῖπῃ ἐρῆϑ ςομίο- 
Ν ἐρμρβδε νόαρ τῷ ΤοΙοῖ ΠΔ1118.. ΝδῆΣ σατο: αὐτί 
᾿ς Ζ. ΓΜ72 “-ἡὶ. ἴθ 4 ἡἶοο ἴα. θοπτομάεγδης ἤῃ βιρίεμτοθ αςο- 
{ξαμεης. πάπας 4ΟΠ δὲ "α]ποχπα ντ 1Δ αυξηφις ητ 
᾿ φοπίεγεγετ,οζτετὶ ψ δ ρ αρνοαετι οἰφοραῆτ, τγαοίφαητ, ΤΠΙ4 6). Δη: 
τιητ»ζῦ βαΐο ἰπ γέρίοηςηι Αὐγ θ αἱ ἸΏ τεῦ 

ἄιιο5 οο] ο6ἰηρτοα οσομραΐίον (οἰ- 
κι τ μῦς ομτεθ πο αἸίληι οἷς Βγαπήα δά το- 
Ἴ: ἑν ἀοαηάπῃι νΙΔ1» ἰδῃι, δάἀπρηταη- 
τυ Ὲ} Ἐπ τοηα {Ππ|πὶ, δά Διασιμιπα νία: οἷτ- 
ΣΕ 215 }}} Ὁ, 

᾿υκὶ Τηιδροσβευν!, οὐ Πα τρτα πα] θη σαρτατί, Ατ 
᾿Θοπείυμινῖ, “΄ ἀϊξς, το σορῃίτα, ργα οἰρίς 115 ημὶ (ς- 

ον ραπὶ οἴδῆξ τγοροΠτδ.» ντΠ ΟΠ 
Φονν 406 παδρὶβ {ἰρ᾽ σφθατιις ζαρταπη 

πὐὐτακο ει σὲ ΤΟ]]ἐπὶ το ἀοηζεδ» ααλπ ροί- 
ΕΝ (φιτ ρύο {8 «μίας φοἸεγείπιρ σαγ- 

{πε ογάϊης »οοΠπαγςηταν ἐχεζα- 
ἄοτς Βαγθαζος απ σοητγὰ νοΏ!εΠ- 
τοϑ: ρεϊ!ταδη πηα οὐ! Πού πτη δο- 
ςεάςῃτε τυ ἰτἰταάϊῃς » 101 ςοποία- 
ἀείςσταν. [τὰ ΒεαΠάϊδη! ἐο5 (αὶ ἱπ. 

᾿ ΓΟἷ ̓ς ογδης δρ Υς ἢ ἱπηρετιι» “αρο- 
ταῦτ» δὲ ΚΟ πὸ ἜΧοΓοίτιβ, ἐΘοάστη 

᾿ (οί ας οομςοῖπε. ᾿απι θαγθατὶ 
ὦ Οὐυὸδά εχ εἀ!- "84 ΠΠπς (ποχπὶ ἔιρα ἀετοῖ- 
᾿ς ὁ. βιρ ατὶ χἱτ!» ὃς απδά Πος δά ἔπος οϊε ἰ4η--. 
“--- 4πε οὐδ. ΔΙ ΓΓΑυ ΠτΟΓ ». ΠΟΩ 

{0πη- ν]τοχις ρογίςχατί. Βγαῇάας 
ἁπτεηι »,. δ] εἀϊτίομα φάερτις ον 
τατίας ἰτοῦ οί ἢ 5» ΡεΓ εἷς οοάςπη 

ἢ ἀϊε Αγ ἤδην ρυηὺπι» μα ογαῖ 
ἀϊιοπὶς Ρεζάϊοςα, ν θὲ Ὠλ]ἴτος5 Μα- 
ςοἀοπίβδις » ηιδά ρείοτεε γοςο 1. 
{επς » 1γατί» νείῃ αυσαμςίποίϊάς- 

θοιηι.» γε! ναίὰ αι. Μαςοάο- 
εαἴδμς ἀροίάργαης (. 48} οἴοάι-, 

{ι ) 
ποι, 

ἤν κάκινο, 
ΟπΒΕΙ, 

Ρ Ωδὶ γα λὰ τ Αἴμας ίης ρτῖς 
᾿ ηχὰρῃ Ρεύάίςρας Βγα ἢ ἀλη), δι 8ο-' 
᾿ Ρ τς με: ἴτερᾷ οἵϊο οχεηγαιίς, ὃς. “ ροίεα 

τοιοτιοα ἱπάἰοίο Ρεϊορφηπομῆμτα ἴῃ Ατμο- ἃ [μ4 «οπιπιοάα ἢ 
«τδδυς ἀαδας ο- ηἰεμίοβ ποι, ̓ςοπίμποτιμσι οὐϊμην 
δίς ξόε. Γγ εῖ, 

οἴξαυερα 
είρουκεδὸ οϑυποη ε0 4υἱάοπι πρρρ θην, «ἀ ἐνννε ίρε 

τῶ ἱπυρυϊαϑ οἰΐξτ.- 

ΤΙΒΕΚ ὩΝ ΑΓ ΚΙ γ.5.: 1 

ἀκα μὰν φλνδοντας ἃ ἜΡῸΝ ἀπ. 

21. 
Α αὐπειδα δ πᾷ Βρασίδου ἐλλίων ο᾽ 

τῇ θὑριχωείᾳ (ὦ πολλοὶ “ν᾽ βαρθαῤων 
οὐῆτρρντοι, μέρϑε. “δῈ μι καϊζρυλιπτόντες. αὐΞ 
“εἶς: ἐπεικελουϑονεῶ “δόσξ ἀλλ άν, “ οἱ: λό 
οὶ. λωρίσαντες δϑρόμω.,᾿ Ὀχίπε ι φέ- 
»ϑνας μαιεδονὼν ». οἷς εἷς οὐ τύηριεν, ιὄξ 
κτεινὸν, ᾿ὰ ὃ ̓ἐσξολέρυ, ἡ μεζμ ξύδῳ- 
οἰγυλοφφοιν᾿ ςενὴ, ἐς πίω)" Ἀρῤῥιξαιοὺ φϑεῖς 
ὀρ, “παξεκουτέλξθον, ὅ "εἰδότες οὐράν 

᾿ συμ δι ζου ΩΓ Βαβϑιδαύ ̓ἀλᾳρανρῆσιν οὗ “ἃ 
Β οόνθοιραδι αἰντοῖ, ἐς αὐτῷ ἤδη Ὁ ὥπορον 

τὴς ὁδὸν" υχλιδερῦχοῃ ὡς" ̓Ῥποληνόρρε, 

γοι. ὁ δὲ ἐγ, καοέπε ζ;ς “ὃ αὗται. 
τειάχοσίοις, ὃν" ὦξτ μαλδοὶ αὐ ἐλφι ΚΙ 

λόφων 5 χορησθμίῷς καϑὸς αὐτὴν δρομὼ, 

ὡς ἴχισα ὁ ἔχουσος δδύθαται αὐδυ. πταξεως" 

πειρφεῦτο!" οἰπτ᾿ αὐτο ὀκχρούσα. «(ἄφ ἤϑὴ, 
ἔπιες βαρξῳροις.' Ὡρὶν ἡ τω πλεί-: 

κοῇ κύκλιωσιν᾽ "σφῶν αὐτόσε πσεϑσμκίξαι!: 

χαὶ οἱ εϑὺ, αὐεϑασεσόντες, ἐχρώτησα γ τε" 
ὃ ΕΥ τ λόφου, χαὶ ἡπλείων ἤδη, φρα-: 
ὑν ΤῊ ἑλλλζων ἡ βᾶον ωρὸς αὐηὸγ ἐπορόμον- 

Ὁ. οἱ γὸρ βαρξωροι καὶ "ἡ ἐφοξηθησθυ, πῆς. 
Ὅπϑε αὐζις δῆλα “πνουϑύης σφώ. 
πὸ τὸ μετεώρου!" χαὶ ἐς Φ πλῴο εἰ ὄχέτ ἐπ᾿ 

πηκολουζομω,, νομίζοντες. ὁ χαὶ οὖν μεϑοΞ.. 
δίοις ἐῤρ ἐδ ἤδη, καὶ Ὡὠψῳπεφόραι:. 

Βρασιδος, δὲ, ὡς αὐτελόξετο, τῶν μοτεῶν. 

βϑι; χτὶ ἀστράλφαν μάλλον ἰων, αὐϑημιε:. 
εἰρϑν ἀὐφικνᾷτα εἰς. ϑζνιοσθμ. δλ ΜΕ κῶν πῆξὸ 

θάηῃς ἰπτοῦ. ἐπηάσπι., νοὶ ἰαρα Ὁ Πφλκμν, Ὡρχῆς. χαὶ αὐπὶ. ὀργεξόμϑροι. 
Φ φρατίοται τῇ ἢ ασεϑαναχώρησ ὯΜ μας 
κεδόγων, ὅσοις ογέτογρν. ικαΐα «ἰὸ ὁδὸν. 

ξαϊγιϑν; αὐτῶν βοφκοις, ἢ εἴ ωι σχδύ ὁ οὔκ," 

“επηωχότι., (οἷα ο γυκτερ αν. χαὶ Φοβε-", 

δφὲ ; αὐαρωρίσῃ εἰκὸς ζῶ. ̓ξυμξμδα!)}" πρὶν, 
καϑὸ “ἰστολύοντες καυτέκοπῆον, Ἷ» δὲ οἶτι. 
κείωσιν ἐποιοιεῦτο. Ὄπ, πούτου τε φραΐτο, 

Περδίκχᾳς Βέᾳοίδϑμ πε. πολέμιον. ἐνο-. 

Αμισε, ᾿ χϑὴ. ἐς πὸ λοιπὸν. » ὅτελβητδυνησίζν. πῆ. 

Αδὐ γλόξιξ, δ᾽ ἀἰϑίεναίοις οὐ ̓ ξεεύνϑες μῆῖσορ. 
μόρου» χρωοό τ εἰ εν 

4 Αγαχώρησεν Ἰφυγίως ζ᾽ Καὶ πφυσίόγε ἡ κ΄ Σφων δύτέσε! δ βάρξαῤων. λ Καὶ 

αὐ, τ .υν..,.ϑϑ λιν ὁ τὰ τὰ λὸ “ὁ μας “ἘΝ Ν 

Ε “ χὰ σαν ες ζχὴ Ῥαρξάε" [6] χπιευμμεῖ ἢ πνονίς ἤϊον; τ μιοβ οὐ υὐποὺ δ Τιερδύοζα Ὁ 

ὦν δ ἐσβόλιω 1 ἔδοδον: ἢ κυκλοῦσιν οἱ βαβξαβοὶς 8 Ατοληψόμε: ἢ μὲ Τὰ μδὺ ὑσολύοντεν' κατεώηθον ἢ δ᾽ 

γ σ τ ἐπέλαζον ωοὐλαξόγ-' ᾿γοὶ Ἰπτοιβόζοντες Στ ὙΤΙρλΥ ἃ Κ᾿ πλείδγα ᾿ζαύγῃ δηλονότι. ν᾽ Καϊες τὸ “λολπον» δὲς. 
ἣξ οἱ βαῤξαρθ!," δ᾽ Ἐἰδότες ἐκ ὅσαν 4,5} κύχλωδιν 7 ρὶν Οιὶ πολλοιὶ δ᾽ κυχλοωῦ Ὅς βαρ τὸ οκ: πελοποννησέδερ ἐ ἐμάσε οὐ 
Δ 7 ἀὰϑ' τὼ [(ῦ πόρος ὑξελϑεῖν. 1 λᾶκχεδαγμον δίς χιελλόντων παρξίγα!:" “1 κ᾽ γνώμης πὐϑραϊρεδνν, ἐδὲὲ ἔϑος ἔχον! 2) 

εὐ ϑέωυ αἴ οις μῶλον γ ὡρὶν ἐρώσῃ: 

τ 



τό 

3:8 
εἶχε, “ΟΜ δὲ αὐαγχαίων ξυμιφόρων διᾶγα- ἃ 

᾿ ας, ἔαρ αοσεν ὁτῷ ὅπ ἄχιξα τοῖς "δὰ 

Ἐιμθιουτεμ! δὲ οἰπευλλάξεται, Βρασίδας 

δὲ, αὐαχωρήσας ὦχ μάκεδογίας ἐς τορώ- 
νάυ,καΐα λαμιξαὶς εἰϑίωαϊοις μϑυδάωο ἡ δ 

δὲ ἐχονίας. χαὶ το ̓ἡσυχαίζων, ἐς μδὲ τίω 

παλλωυζω ὠδευατος ἠδὺ οὐόμιξεν ἐξ εἰ 

δζθαὶ θμιορήν, τ  δὲορωνῶυ Ὁ φυλαχῇ 

εἶχον. αὐτοῦ )ὺ (δ) αὐτὸν γρόνον τοῖς ἐν εὐδ 

λύϊκῳ ἀξέπλϑθυσὸμ ἘΧῚ τε τίω μϑῥδέω ἢ ὲ 

να λσθ οἱ αϑηναῆοι, δια αδιευκοκε. ἣ 

ζοντο, ναυσὶ μδὺ πεντήκογζα, ὦ ὧν ἡσὸρμ δίκα 

χίαι . 4 ὁπλίπως δὲ χιλίοις ἑαυτμ᾽, χαὶ το- 

ξότως ἑξακοσίοις, χα «ϑρᾳξὶ αἱοϑώζοῖς χι- 

λίδις, χαὴ ἀήοις ΜὋ Ἢ αὐγεϑαν ξυμμάχων πελ 

(ξαῖς. ἐςρατήγᾷ δὲ Νικίας ὁ ἸΝικηροίτου, 

χα ἸΝικόφρατος ὁ Δηπρεφούς. ᾽ ἘΝ 

δὲ ὃν ποτίδαίας ταῖς γαυσὶ, τὴ ώντες κα 

δ Ποσήδώνιον, ἐχωφρευ ἐς τοῦς ὁ μϑυδαίοις. 

“ὦ δὲ ἀνδρί τε, χοὴ σκιωνάίων πιδιακόσιοι, Ὁ 

βεξονιϑνκότες , πελοποννησίων τε οἱ ὅχ1-- 
κϑυξϑι, ξυμιπόμτες ὁ δὲ, ἐτήακϑσιοι ὁσγλῖ- 

ται; χαὶ ἡ Πολυδὰ μίδως ὁ ἐϊο "οχὼν αὐτῶν, ἐ- 

τύχον ἀξεχρατοπεδοί μϑύοι Ἵ ἕω τῆς “πόλεως 

Ἐχὶ λόφου καρτερυύ σὲ αὐτοῖς, Νικίας 

»ϑὺ Ἑ μεϑώναμοις τε ἔχων εἴχοσι, χαὶ ἑκα τὸν. 

«μιλϑις, καὶ λογάδας ΤΜ αἰϑίωα ων ἑπλι- 

τ ἐξηκονζα, καὶ ΚΝ τοξότας ἁπόμίᾷε, κι 

τόαπον τίνα. Ἵ λόφου πειρωνϑμὸς τσξ9σ - 

Ο δα), κὰ τραυματιζθωδυος ὑπ αὐς Ὁ 
τίν ἡδυώνδν βιασειοϑαν ΝΙχόςρα-- 

τος δὲ," ἀλλη ἐφύϑδω᾽ ὧν πλείονος πϑρ- 

εἰ τω ὀιδῳ φρατοπέδῳ ἐπιὼν τῳ]. λόφῳ 

ὄρη ϑυσξάτῳ; χαὶ παγυ Ὁ ἐθορυ(η, 8», χοὴ 

ἐς ὀλίγον αφίκεν» πὸ ὃ ςράτευμα 
εἰϑιευαίων νικηϑέεδαι. κοὴ ζτῃ μϑὲ τῇ ἡ-- 

μέρα" ὧς οκ ονέδισὸρ (ὦ μδυδαϑεικὴ 
οἱ ξύμμα»ρι, οἱ οἰϑίοσα)γοι “ ΄ αὐαχωρήσειν- 

τες ἐπ ΈΒΕΕΗΝΣ χϑὴ οἱ ῥϑμϑδαῦῆοινυ- 

κίὸς γον ξρανέ ες ἐς ς τί πῦλιν πο 

᾿ Μεμάρῃηίεϑ η ντδξ ςόῃ ςεεγαῦπι. 06’ 

ΤΗΝ ΕΟ ΤΌΣ δ᾽. 5.8 51. 

σοίδιτ: ἴδ ᾧ ΦαιΠΥ ὃ ρΥΔα δἰ ἷς τα - Ἀν 
Ἰαπυϊτατίδιις εηγογΠος, ἀοάϊτ ορογᾶ τ. 
νὲ φιοσιοπιοάο πιαπηργίμηι. τ 
οαπὶ ΑἸπεπίεπῇθις σοι θη ϊγοῦ ὃς ἡμε 

ἃ Τιλοοάδαηγοηϊὶς ἀΠΠ οἰατοιαγ, Βγα  ᾿ 
ἢάας χ᾿ Μαςοάοηΐα γειιεσίις Τόσο τ΄ ἢ 
πᾶν οβοη ἀϊτ ΑἸ ΠΟ πὶ οἰ δ ̓ ατὰ Μοσ .- Υ 
ἄλτῃ τε πητοβ : ὃς 1 ἱππα!  άτιπι ὁ ΠῚ 
{ε λά ἐχρε!]ειάος ἴα Ποῖος. π΄ 
ῬΑΙΠεηαπα τγαηιῆγες, αὐθ γα δαί» ἀτο τιμῇ 
ἰδὲ {δίς άϊε χά νεθὶς ργαπάϊα μη. 
ΣΝ πῇ ρεῦ ἰά τοπηρι5 Αἰπομίεης , γλαν δ 4 

8 ΟΧΙογδ τ ΔΈΧΙΠΟ ἰ5 αὶ ἀρα τεπιριςν 40 τὸς 
Τγποιπ εἴλης σοητία Μεπάἀαμὴ ἐλεξδιωανε ν » 
ὃς δοίδ Δ ΠῚ» 4ιοηγαἀμῃηοάπΠι1η- εἰεπίος δὰ ΚΥΡΆ, 
{ταδὶ ἐγαῆς » φυϊη φααρίητα οἴη ἀ8πι δὲ ϑείοπάπε, 
πααΐδες ( συλγαηι ἀσοεῃ εαηῖ μα ιπορμρος 
ΟΒ ας ) ἐεγομείδιιβ. πλ}}}ς ἀυπηαζοϑ δητρα (δ ἀςείηβες- 
(ἀοταγή Ρορυϊατίιηι, (ὰρ ταγὸς ἐν μαραρνι ο 
(ἐχοοητός, ΤΒγάσαηι πγοοεπατίο τ ὙΉ54. ὅς 
ΤαΠῚ ΤΠ]ς.» Πίος ηΠἰς (οςοἰο- 
τα! ΠῈ ΡοΪταῖος , ΙΝΙςίᾳ ἸΝΊ ΘοΓατί » δὲ 
ΝιΙςοίγατο ιουγορῃῖς μ᾽, ἀπ- 
εἴδιι5. Οὐπι απ οἰαῖε ἐχ Ροτίάσα 
ΡΓΟΓΦῊ 5, Ζαιπι ἰαχία ᾿Νορτμηὶ 
τοι Ρ 1 Π| το πὐΠοητα ἀπογας Μῶ- 
ἄἀοηίεβ ἰεγε, 11, δὲ δοϊοπαοτγοηι 
ΔΕΧΙΠΑΓο5 τγοσοητίν σάτα Ῥοοροι- 
ποηΠυπὶ ρυαῆ ἀϊο »,, ΟΠΥΠ65 ἀγηγατὶ τὺ 
ὨΠΠΊΕΓΟ (ερτηροητῖ; ΡοΪγ ἀλη α Ὁ Ὁ 
ἄμος, εχίγα νγθοπι σαϊἔγα Πα θόράπτ. ὁ 
1{ρογ ταῖατη ς6]]οπ.Ἐὸ ΜΝ] οίας ἐγὰ- 
φατθυ5 α! υάλην οπαάεγο “ΠῚ 
τεηταῖες , Παδεῆς (οοπὶ Μοῖμο-" 
ποηῇατα ἰοῦ αὐπηαῖος σοπαπις 
νἱρίητὶ » ΑἸβοπΙοπΠυην Ἄγπηδῦο- 
ται ἀοϊεφτὸς Τἐχαρίητα., σαπὶ ὁ- 
τηηΐθυις (ἈρΊ τυ] ς ]Πο5,αὉ ᾿ρῆς γα] 
ὨοΥατιις » Τα πυπγοιεγε ΠΟῺ ρος. 
ΝΝΙοοδτγατις αἰΐο Ιοῃρίογε {ποῖ᾽ 
οὐπὶ Οηγηὶ το απο ἐχογοῖτι ἂρ:-᾿ 
διοῖτος ἐπα ρεγα φΟ]]ςπν," ἐο Ρὲγ- ̓  προς 
ταχθατίοπίςν οηΐς νὲ ρασατα ἀδῆϊε- 40 0 ῥαίε αυΐη, 
τίς φαΐ τοις ἈτΒοη ει ἤιιπη εχεῖ- τσ οὐ το τε 
εἶτας νἱποογεῖαγ, τ φασι οὐ ἄς ὦ 
Μεηάεηίε (οοἤσις ἀεἄεῖς ἰοτέσα ς΄ Οὃ Ὁ 
(γομυάρτείςὶ Αἰμβεπιεηίες,οαῖτα-. 6Ὸ΄ Ὁ ἢ 
τηεῖατὶ {τ άῖας ἱπίξαθατα ποξξς. 

» ν ξ-.-. Ἂμ“ 

νων νι δπναν,,  ν. ὡν λονεν. 2.» 

" 

ΣΞ ἘΠΕ ΎΝ ἘΕΎΨΜΦΗΝ δε 

ΣΕ 

« τῶν δὲ ̓αἰαγκαίων Τρ όμας γέκέν. 
“ἢ αἰαγχαίς συμφέρονῶος. δὶ τίω ὐα [- 
κην συμφέρειν γομάσαις μισεῖν ζιὶ λακι-- 
δαμμιογίοις, ἀπο οις ' διεωροίπεζο πῶς ἀ9η-- 

γαΐοις μδῥ φίλος ἔφα λακαδαμενίων δὲ 

ἀἀπαλλάξετω. ὁ Οπλίταις ὃ χλίοις 
ἑαυ δῇ! 1 δὴ) ἀ ϑίωαίων. Ὑ Αραντες δὲ 

γρύπεν. ον γραίαν δ' Οἱ δ᾽ αὐ- 
Οἱ πε] θγρίω, αὐτοὶ δὲ οἱ μδυδαῖίοι. . ε Καὶ 
ῥαυμαπζ ἔμϑμος]} (ανόμϑμες ὑπ᾿ αὐδῶ. 

ἔνιοι δὲ αὐαφέροισιν 5) ζις σιωὺ αὐτῷ, 
ζ Οὐκ ἡδωυήϑη βιάσαοϑωι Ἰξίαν φεϑσα-- 

γαγεῖν αὐτοῖς. »" Αλ ἐφόδῳ 7μα- 
κροτέρᾳ ἐδ ᾧ κατ᾽ ἐκείνων. 8. Ἐκ σλῴο-- 

.--- » 

ΜΕ μασέκοει δλουύκς Ἅ Δυ 
βάτῳ Ἱ δυσαιαζάτῳ. 
ἐδρλίασεν. 



ΠΥΒΕΚΊΦΝΆΚΥΝ ὃ, 
Ῥοΐξετο:: ἀϊε . Ἀςπειμίοηες. ογαα αὶ τῇ ογλδριψαία, οὐπϑὺ᾿ ὐϑθεδϑδηοή βγγρλχ θυ: 
δοίομα ̓ ργατογιοξεῖ,, δία. (αρατι 

ς ὕὑδῆα οσρείππι» δὲ ἀρταπι αιιδητα 
οα υὶς. ἀϊς: ᾿ 1πητ΄» πέπτ!- 
τ᾽ ξοἀςπὶ ργοάευίςο. ἔγατ οη πὰ 
Δλο!]Ἐ}]} {ςἀ τι οπῖ5 πτγα νγθοπι. 
Ἐτααμπι Ῥχοχίπηα ποέξς τγεσεέητὶ 
11: ϑείοτιαὶ ἀοπιιπι ἀο ϊεπύ, ρο- 
φάος: ΝΙςίας. σαπὶ ἀϊπλ! ἀϊο οο- 
Ρίατιιπα ργοριοῆθς δά " βπεςδοῖο- 

β ῃδογμπι Τορίομοπλ ναϊδιμε : δὲ 
“απ ες: ΝΙςοΙγαταβ ΡαΥΙΓΕΓ σαπι ΓΟ 118 

ΠῚ ΤΕ χῚ 

« (οηῃῆηϊα. 

᾿ ΜΥΡΕΠῚ οδίεἀϊοὰ {πρεγουιθιιβ ροΥΞ 
τἰ5» φιᾷ τας Βοιίάαλην. Ροϊγά: 
τάδε φαῦπα αὖ πᾶς ρᾶτῖς ἽΜεπ: 
ἀοηῆθιις Δα ΧΙ Πἰτάίαας ἰπῖγα Πγὰ 

ὶ ταπι ἀύσηα ροῦτα εἰΐεης, οος τδῃ- 
; ον δηλ δά ΡῈ ΙΡΏ ΔΙ τηξεαοβαέ: ὃς 

ααιπα δά ἐχευπ άπ Πογτγγοζι; 
. εἴφας ἃ ροριιο, ψυϊάαπα (ςἀϊτίοίὲ 

οοὐτγαάίςετοῖ, ὃς (ς ἐχίταγατα Ὠς- 
βατεῖ, βεάις δεϊ]ρεζατο οροζτε- 

ὁ Ατἴααεῖς. νδὶ στε : ὃς ρίς Βοηῃηίποιη, ὃ νὲ σοῃττα- 
«οητγαάίχίς» πιᾶ- ἀἸ Ποθ ας» πλδι] ΔΟΓραΗΪος ἀῖαας 
πὰ σοτγορίυ 9 δε] 
δου τον ἀθίο «ΓΡοσταγθ ας » ἰπάίρηαστας εαοίτι- 
(εν ἂς ταπιυϊειιατὶ σίο ῬΟΡΌΪΙΒ » {ππρτῖς ἀὐπτΐς τοιι- 
᾿Ὡ ̓βετριπάίξπ, ας 1ῃ ΡεΪορομπομΐος » δ ἰπ εος αὶ 
᾿ οὐαὶ 1Π| ρορυΐο δάἀποχίαί εἴξεμτε: 
Ἷ πος, δὲ ἱπηροῖι. ἄλῖο ᾧ εὐτίς ἴῃ ἔαρατη; 

ταπι οὐ χερεπτίπιιπι σοσιαπδη» 
Γ ταῦ οὗ τησῖαπὶ Αἰ Πεη ςμ ἤιει, 
ἢ Λροῖῖα, ᾿ ἀαΐδιι5 ροτία βοῦς “ ργαίσαξια. 

μήρρε. Ῥεϊοροῃμποηίος {υἰρὶςα- 
ἀπος ςοπὶρᾶ- μι λῃηξιγ ὅ 1105 αὖ αἱίψαο Ῥγαπιο- 

Ὁ Πᾶς ἀρρτείοϊο 
ἠϊτοβὶπ (ς οἵϊε νοηταγος. [τὰ φυϊ- 

τ σαηαας ποη ἔξατίι ἐογαπι οςοὶ- 
᾿ὐδὰ ἢ {ὑπτ » ἴῃ. ἀὔσεπι. σοπξιρογιηῖ, 
τ. φυδηῃ ἸρΗ͂ ἰλπὶ δητό τοπεραητ Α- 

οἷλ5 ογδῖ γεμογίι5) πῃ νσθεπι Μεη- 
ἄλπι συπη οπηηΐδι15 σορίΐς γα πη- 

ὩΟΏ ΕΧ ζοπαεηΐο ἀροζῖα ἔς) 
[ ἀϊτιρίαπειντς νἱχ οο5 ςομίθείερο- 

ἮΝ τιογίης ἀποοβ Ὡς ὃς Ποπηΐης5 τῆὰ- 
εἰάατεης. Ροίξ ας ἰυετε Μεη- 

: ἀςπίες ρυϊξίηο σῖτα τοπηρ. δά πγι- 
᾿ς πἰξγαγο νῦ ἀς ἢϊ5 ρογ (ε {πρρ]!οἴμ 

{ἀππεζεηῖ 415 εἴς ἀοἀϊτίοηίς ἀα- 
τος σομίἴςης. Εοϑ φυτῷ χαὶ ἴῃ 

᾿, . .-2 ἜΣ 

ς λᾳζὼν τὰ ὅλα, 

᾿ τιεπίοεπίεϑ δυτοτα ( ἰδ επῖην ΝῚ 

᾿Ρδηζοδ.» ΨοΪατι ν! σαρταπλ (ντ ααρες 

σϑμνγεῤ ἐδ Ἂ “δ ξοκλώῤι τ χε ἢ ̓ωβοάξεοι 
εἴρονς χρὴ τὸ ἡμέρων ὡπᾶσομ -ἐληριὼ κ' 
γἀχλ! σεθεγοξ. ἐπεξνένηο, ἊΣ Σαρ)ῷ ξὰ σξὰ 
σιασμῦς ὡν τῇ πῦλᾷ. ΦΘὸδ πδλαὶ οὐσ)οτοββῇ 
δχιωγαίων τὰ ἐξχτούσης γυκ τὸς ἀπεγόῥηδόΡ 
ἐπ’ οὐοουυὶ τὴ ἢ ἐλεγεγνορδύν ρα: ΜΗ 
»ϑὰ πεληιαυτ᾽ ὅ φραπίῤησεοϊωνε ὥρμα, ἐς 

μεϑύξιαν δ σχιωγαύων: τίω ρα ἐδυοο ΝῊ 
ἀθωνε ἢ τοῖς λοιποῖς Κῷ αἴω ἀὐλέρ 

“32)Ὁ 

ἡ Ὀχὶ ποτιδιαίαις ἔρχονται, ̓ ὐθείδίϑευ, : : 
τῇ πόλη. ὁ δ᾽ δὲ Πολυδοιμείδαφί (ὀτυχεηὸ 
ᾧυτν τοῖς αδυδαίοις χαὶ ὕλτιαύξρι οὐγτοὸ 
τῷ τε. λοις πὸ ὅπλα χείνϑρα γον ο τξοϑεὶ τε 
ὡς ἐς ῥαύγχξι; χαὴ παρηνᾷ τοῖς ἐϑῥδαοις 

ἐπεξιοναι. Πα ἦνος αὐτῷ “ν᾽ τ ἰπὸ Ὡλπὸ τῷ δὸ- 
μου αἰτειπτόντος τ δ φαιϊσιωτικὸν, ὅτι οὐκὶ 
ἐπεξϑοιν, φεϑὲ δέοιτο πολεμεῖν" ᾿ χαὶ ὡς 

αὐτείπεν, ἔχτασα «θέντος ἐετὴ ἡ χάδι ξδον 
εἰὐτε, χαὶ ἡ δορυθηϑέντος, ὃ ὁ ϑῆμωρ ϑύϑυς αὐὰ- 

᾿ἰ αὐθὲ ὀργῆς ἐγωρέ 
ἔχετε πελοποιησίοις , καὶ ἡ ὥς ογαγηία 

σφίσι μετ᾽ αὐτῶν φράξαναι δὲ κβξησ-" 
πεσόντες, πρέποισιν ὧμα μδὲ μιαΐχη αἰφνι-: 
δίῳ, οἵμα, δὲ τοῖς ὠϑίωυαιοις" μ᾽ αυλωΐ 
αὐοιχϑυϑρὼν " φοξηϑεντων. φηϑησὸμ Ὑδρ 
! Ὁἰπὸ σσξρειρηυδύου. νὸς αὐτοῖς ἕο Ἐχτ- 
χείρησιν- )ρέοϑαι. Ὁ, ἡ ὦ δὲ ἐς ἰὼ ἄκχρύε 
πολιν: οὅσοι μυὴ αὐτίκα διεφλοίρησομ; κα- 
πέφυγον » ἀδχᾷρ χαὶ ὁ πσοϑτερον ἀδῥὶ 

μ εἶχον. (ὦ δὲ ἀϑέωναδοι (ἡϑν γϑρ. καὶ ὁ Νι- 

χίας ἐπομαφρέηψας ὡρὸς πῇ πολ ω) 
ἐασεσύντες ἐς τίμὐ μϑμδέωυ πόλιν, ἅτε οὐκ 
Ὡσὸ ξυῤξάσεῴς αἰορϑεῖσλμ, ὡπάση τὴ 
φραθδ" εἷς καυτοὶ κρ τος ἑλόντες διήρπα 
“" σὴ μόλις οἷ φρατηγοὶ κατέλον ὥστε 

μὴ καὶ (ἄν αὐ ϑοϑπους Κ ἐψόίῥε ἀνε σλν 

χαὴ τοῖς οϑιὸ μϑυδαίοις λῷ' (τα " πο: 
λιτεύν ἐχέλδθυον ὡς εἰωθεσὸμ,, ὠδθις 
κρίναγζᾷς ςὖ» σφίσιν. ἀδῖς εἰ όγας δορεῦ- 
"ταὶ αἰτίοις τῇ τῆς Ὀἰποραίσεως: «ὧδ ὑῦτα 

Ἐδιύοιὼ τίω) γί 1 τω σκιώνίως 
βιὼ : ἐπεξ ιόντος 1 σκιωγαίων. 
“Ἐν ἡῤ δι ἃ «ἀσιασμιοῦ] ἡ ἤγρω, ἤσαϊ 
"πὰ φευσιαζοντες... δ Καί “νὸς ἀντῳ 

“Ἄρεα ἢ δήμου αἰρυσόπα ἢ ἤγϑωυ, δὴ: 
᾿μόπυ ὀναιπωϑίέγτος γΧ π ἔλος ὃ κασια τ΄ 

ζόντωνγαϊτιλέγᾷν δηλονότι. ε Καὶ ὡς 
αὐτεῖπεν 1 ὦ δημότης.. ζ Περὶ ὀργῆς 

ἐχαίρει αὐτὶ τῷ ὑσὸὺ ὀργῆς. 4. Τῶν πυ- 
λών αγοιχριϑῥων, φοξγϑέντων αὐτὶ τῦ τῷ φο 
ξηϑέντες,ἐφοξ ἤϑηταν δὲ ὅτι ὠύϑησαν ὑπὸ 
πῆς ῳρὺς Τὴ αἀϑίοναΐοις σωωθήκος αὐτοῖς 

δηιδέϑα!. 5' Απὸ φξρεϊρήμδμὸυ 3 
γὸς Ἰσυμφώνου: , Τίω ὅθηιχι ρῆσιγ 
αὐ "δ τίω ῳρδόσίν. ἃ ὃς αῷ 
κράτος ἑλόντες, διήρπα σευ πὲ ἐγόγηξε αὖ- 
Τῶν δ᾽ Ῥοληπύειν ἐκέλδοον ὥς ἦδ Β,ϑεΣ 
σῳ πίω οἰκεϊού πολιτείαν ἔλάν. . 

ΕΗ. δὶς 

ΩΣ 
»ὶς 

20 φότηϑεν: 
τας 
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ΤΗΥΝΟΥ͂Ρ ΓΡΏ15. ΠῚ 1Τ. 
λ ὙΨΎΕΞΥΡ, ] τυ Νὰ 

"ν᾿ ἀχροπόλᾳ, ὠπετείχισαιν ἑκωτέρωϑεν τείς Δ ἵἕος εἴδῆτ. ςοποϊίοίιης πλαζό 

χει ἐς ϑούλαοσθμρὸ φυλακὴ ἐπτεκαιϑίσαν- 
ἈΝ ὯΔ αὶ ῳ οιἷὰ πίω μλῤϑλρ υριπέρον, 
ἐχὶ τίωῦ σκιωγζοο, ἐ γωρϑεω.οἷ δὲ,αὐπεπεξελ 

φύναες, ἀδοὶ χοὸ πελοποννίσιοι, ἱδρύϑησαν 
ὑχὶ χαρτερο λόφου ωρὸ τῆς πόλθως ὃν εἰ 
μδὶ ἕλοιεν οἱ ογαντίοι, οὐκ ἐγίγνετο 

“ἰξετάχισις, "πὐϑοσξαιλόντες “ἢ αὐτωΐκα 

ζᾳ κράτος οἱ ὠϑιωναῆοι, χαὶ μοΐγῃ ὠκκρούς 
σδμτες τοις ὁχτογίᾳς, ἐςρατοπεδευσεινηῦ τε, 

δ ἐρῷ ἰξατειχισμιὸν ἴξ σγταῖον φήσαιντες, β 

ἐἰκλλο τώυκὸ στλνῖς 
δϑν ἤδη, οἷν ἔργῶ; ἐντων,οἱ κ πῆς ὠκροπὸ- 
λέως ον τῇ μϑῥδο"πολιορκούνϑμοι χήκου-- 

εἰ, βιασείμϑμοι προ ϑοώλαοσιμ πζωὸ φυ-- 
λακὴν, νυχ ὃς οἰφικφοιεῦται. ΔΙαφυ)ϑν- 

τες οἱ πλέάςοι ᾿ Ὁ ἐχὶ τὴ σκιωγη φρατόπε- 

δὸν, ἐσῆλθον ἐς αὐτίω αὐξετειχιζονϑμὴς δὲ 

Ὁ σκιώνης, ΤΠερδίκιχας Ο)ς ἢ ἀϑίωαιων ςρα 

τηρρῖς δχικηρυχευσώμϑμος,, ἔδμολογίαν 

ποιξται ωρὸς ζἄν' ἀἰϑίωυαιοες, οἰτ πίω πῷ 
Βρασίδου ἔϑραν αἰϑὲ τὴς εν πῆς λυύΐκου 

2 Ι! ΕἾ ᾿ ΕῚ ! ! 

αἰαχωρησεως,θὐϑυς, τε ἀρξαμϑμος ὡρασ 

σάν. καὶ ἐτύγόμε γὸ τότε Ιχασῤρας ὃ λᾳ- 
χεδαι μόνιος ςρατίαὐ μέλλων πεζῇ πορϑυσην 

ὡς Βρφισιδϑὺ ὁ δῈΠ ἐρδίκιχας, ἀκα μϑβκε- 

λβύοντος τῷ ΝΗΙχίου, ἌΝ, ξιωεζεξηχει ἔν- 

δυηλόν ὦ ποιᾷν ζοις ἀἰϑίωαιοις βεβαιότητος 

πέρα,᾽ ἁίκο, δ) αὐηὸς ὀκέτι βουλόνϑμος στε 

λοπουνησίοις ἐς Ὃ αὐτῷ ἀφυωφαῖ,, αοἵδα- 
σκϑυ ἴσοις ζοις ἐν ϑεοσαλίᾳ ξώνοις, ν χεώ- 

ἐϑιος' ἀεὶ τοῖς ωρώτοις," διεκώλυσε τὸ ςρα;- 
τυμα ὦ Ὁ τὐρδασκθυζω, ὧξτε μηδὲ πει- 

ὁάοϑαι ϑεοσαλώΐ. Ιααρύρας μϑρτοι, χαὶ 

Αμεινίας, καὶ Ααςεὺς, ἀδζί πε ὡς Βρφισί- 

δὸμ ἀφίκοντο ,χιδεῖν πεμο. αὐτων λακε- 

δαιμονίων τε ποοοίγμματα, " χαὶ ΔΨ ἡξων- 

τῶν αὐτῶν" γόκιφς αὐδρας ὀξηον ὧν 

«πτέρτης, ὥςτε πόλεων ξοχονζᾳς κοίϑι-- 

ςαγα;,᾽ χαὶ μὴ ζοῖς “ὠντυ χούσιν Ἐγατοέπειν. 

Ῥμαηψας της Ἐχογοίτα πὶ τουγο τὶ κιεπῆδας ἀάκαςς 

εἰ τῆοη Πἢαροτῖαϑ ὃς Αηγϑιηϊλς ὃς Α- 

νιτίηαιε δά παῦε Ροστηρσεμτὶ» ὃς 
ἴῃ οο ἱπιροίποτο ργαῆάϊαπι, "Ρο- 4 Ροιυεὶ Μεπάαδι 
τἰτ 115 υσ οἶγοα Μοεμπάλητ, {πον ἢ 
δάιιοχίας δοϊοησπὰ τεπάπητ, "Ὁ: 
υἱάῆν Ῥχοάομιητες ὁρρίἀληϊὶ σαι 
Ῥοοροπηςμῆθι » ἴῃ. ἀϊβας}}} ατς 
τε νγδοπυτιπλιίο σοηπάμηρ: ααξ 
ἈΠ σαροζεὶ Ποίξς » νυδοπι οἰζ- 
σαπλ ]Πατὸ ποηροῖςγας, Εὰππ ἂτ Ὁ Ὁ  « 
τοηϊοπίος Πχομιὲ λρστγοίδὶ.». ἀς- 
τγαΠίαιια. ραρῃα ὃ αὶ Οσσαγζος ν᾽ Τὶς αὶ ἴῃ ἡΠ 
ταης» οαἴτα ροπαηζ » ΓΟρΒαπτηι ἐπυαίεγαπε, 
(αίασης » ορρίάυτη σοποϊάογε 
Ῥαδης. ες σασϊτο ρα , αἰππα 
πῃ ἐο ἰᾶᾷπχ ΟΡ. ΟσΟΠΡαγΘ ΤΩ 
ΔΌΧΙ Πα απ ἴῃ αὐοο Μοηάς οὁὉ- 
Πάεραπτιγ , ἱπρογατίς “ ααΐ ἃ ἃ 11ὰ-- ς «4Ἰρον (ρὸ ἰ, σν. 
τς ογαητ οὐποάϊδιις, ποῦ αὐ- ἢ ἤ “σποι. 
ἰεσιητ, υογμῃι. ρ]ογίφας ὁ ἔμ- 4 ΕἸαρῆ. 
βίοῃτος ρεῖ Βοίίμστ οατα οδῆ- ᾿ 
ἀοητίαπη ϑοϊοπδπι »᾽ ἐλπλ ἰπτγα- 
πούπητ, Εαὰ Οἰγσαπηια τα, Ῥοῖ- 
ἀϊςςαβ Ρέσ' σαἀισοαῖοτεβ οὐπὶ Α- " 
τπεπίεηἤππι ἀποίδι ἔα ἀτις ἐπ ϊτν ἣν 

( οὐΐο Βγαῇάᾳς ςοπιγαξῖο οἱ τοάϊ- 
τιπὶ ΟΧ ΕΥ̓ Π0Ὸ “ ἰλπὶ τιπι {Ἐλτί πὶ, γε ρονῥαν φρὸς 
τη ταλῆροίς ογίις. ἢ Ετεπίηι Ὁ ὶ ἀϑιωαίοιςαρά 
σοϊηραίαῖα δριιά ὙΠοίαϊος 5. οχ- σειν, ΡῬάτεοβ Ατῆο- 
τούΠο γα ΠῈ Πχλη αν ΠΠΟσΊΠ ρεϊηο- πίεξιν [εααΐ, 
τῖθδιις (προῦ ιογας νίις,, πηι! ἢ, ὅκα γαλχώσι. 
ΝΙςοία » Ῥοίζαχυαην ἰπτοῦ οὸ5 σοτ- }φαίο: ρὸβ ραγεη: 
ποηῖτ» ἰαθοητςο." νὰ δἰ Ἰηῇ- με πρέοῦς 
δος ργὸ Αἰβεηϊοηῆμπι ταζοία ἔτ ς γε, Ἐοσαπν οἴ 
οογου Ππλ] (ὰα ἰροητῖςν φαὸά πΠο]- 4υΐδας Βοίριεὶ } 
Ἰοῖ ἀπιρί τας ἰῃ Τ0ἀηἢ Γορίο ποῖ νο- μελέα τ τμὰ Ἵ 
εἶτα Ῥεϊορομποηίος »᾿. ργοβίθαϊς 9 ΑἸταυσπι πᾶς 
Τμαρούαπι 1ιΑσεφαπιοῃίμηι (ἰς πἰξεαπι Πρηίβ- 

[εἴ 2 γυἴῳ ει} 

ἱππεῖς ἀοράμπῥιαγας δά Βγαπάδηι ἐπαν μὰ Ρτοροι Ῥ 
ἐἰς ὧς ὁ ς ὅι. Ἑενησς ογᾶτ ) Ἀς απ ΟΡ ς ἱπηροάίπηοη- πος, ἐϑῃς 

άΐαμε τταηῆγοει : τὰ ντ ἧς Τ ΒοΙλ- ὁ Ἐξεβειμοο α 
Ἰος φυϊάοιαι 1}}} τοητάγοης. Τρίς τα- Ράγάταςς 

τἰεις Δά Βτγαῇάλτη ρογιεπεγιμον 
ἃ 1 λοε απ γο 5 Ὠλἰ51 δά το ἰη(ρί- 
εἰοι ἀλ5» εἀπδεὶς ἃ δραῖτα {ςοαΠὴ ἃ- 
ἀο]είςεπευ δα Ιορο 1 νεταγξτ), 
απὶ οἰμίτατί ας ργα βοογοηταγ» πες 
εἀ γο5 4υ δ θοε σοπηπιττογοία, 

ξύμζασιν. α Τὰ αἰοὲ τίω μϑῤδέω κατέοον 1 ὀκυ-- 
εἰϑυ σαν τῆς μδῥδης. β' Τροσβαλόντις 
σι αὐτῷ } τῷ λόφω. γ. Καὶ αὐδῶ) οὐ 
πολὺ] δ) α ϑίωαίων. δ᾽ Πολιορκού-- 
«δμο!1 βιασείμϑμοι τίω φυλακὴν, γυκτὸς 
ἀφικνῦνται τοὺς γάλασαν. ε Τὸ δηὴ 

τῇ σκιώνῃ ορατύπεδον } ζιξ φυλάεσονταις 
τίω σκιώγίω. ζ Ομολογί αν ποι ται} 

᾿φουλόμϑρος 1 ὁ Περδίκκας δηλονότι. 

Τ 

ἡ Αμα σ᾽ αὐτὲς ἐκἕτι 

49. Χρώμϑρμος ἀεὶ Οἷς πσρῴτεις δῆλον ὅτι 
ξέγοις καὶ, φίλοις. , Αἱ Οἷς πρῷ-- 

Ὁ, ο]ὔγρω οι ππδώτοις, φίλοις ποιήσας. 
κ διεκώλυσε τὸ φράτευμα ῬΑ πελοπον-- 

ὐΤοἂὴὰΛ ἐδεδεσεῖ. ἢ οὐκῦνπς νομικοῦ, Σῤγο ᾿ 

τας καϑιςιίνειν ταῖς πόλεσι πιὰ κα Οαἷν τα 
« ΓΖ , ᾿ 

γνησίων, λ Καὶ δὲῥ ἡζώντων αὐδ᾽ πα-- Ἰ σεὐειγγάνὰ λακεδαιμωνίοις ἐγχέφίζοιν 
εανόμως } ὡς τὰκ ὄγτος γορωκοί ἐξα γὴν 



ΓΙΒΕᾺΒ 
Ἑι ρυχξοοογαης ΑἸΔΡΒΙΡΟΙΙ ΟΙςατὶ- 
ἄλτα ΟἸεομγπιὶ » Τογομα: Ερίτε]ῖ- 
ἄλπι Ἡεορείλη ἀτὶ βίῤερ. 4 Ελάεμα 
αἴλτε ὙΒερδηὶ πιιγος ΤΒείρίςη- 
ἢαπχί ογἰπαϊηί ἀαδητες φαὸά ἰεπεῖ- 
τεῆς οαπὶ ΑἸΒεηἰεηῇρας ) ἀϊγας- 
χαητ. 14 αιοά {ἔπηρεῖ φαϊάεπα νο- 
ἱπεγαποΐξά τας ἔλοΊ] 5 ξμαῖς, φαο- 
τῖδηχ ἰα Ραρπα ουπὶ Ατπεπίεπῆ- 

΄ .-. 5 

Σ ν᾿ ΕΝ 

ν΄ Ρὰβ ςοπιλλ, οπγηίς εοσγιιπα ἰα- 
ἰρι εὐ νος πεητατς 005 εγαῖ ἐχιμόζας. Τοπ- 

το τ΄, ρ]απὶ φιοαας [υποηΐς ἐλάεπι α- 
ππΠΠΠ ἈἘλτολριά Αὐρὸς ἀοβαρταυί ΟΕ 

ἢάς ἰλοετάοτς, , αππι ἀγάφητοπι 
“ εις αάπιο- Πυδη ἀλη ἸασογΠΔΠῚ " ςογοηΐςρ- 
υἱῆῖε » δὲ ἰηιογίπν ρο (ες, {Π|οἰτὰ (ορογατα νι ποι 
ὙΞΙ κ΄ τον (ἃ οπληΐα ἀῖαας Εἰαργαητία πη (τα 

γε οέσυϊεο ἰη- τίζες. ῬΥΌρτεῦ 4ποά Ατρίπος νε- 
κοῖς σαρς οὅ εἴτα» ργοτίπες ἰη ΡΕΗΠΠητοπὶ ποᾶς, 

εο5 οἱϊ ργοπγυ ραιδοαϊίδπη Ἰημπίτιιον 
τε (Ἀςεγάοτεπ) Σ ποιδίης ῬΗΛ ΔΗ 

δ Ουυπι οδλαῦ ἄςπὶ » ἢ πὶ Οὐδο ΔηΏο5 ἈΌΣ5 
᾿ἰρ Ων ΒΕ] ΟΒγγῆς ργαβιες ὃς ἀϊτηὶ- 
ἢς ατεϊρίθες, ΨῪεί, ἐν ἀϊλταπη, ψιαπάο Ργοξαρίς, Ετ ϑείο- 
Αἀ. οἐϊαυσπι 4π- ὯΔ Δ ἜΧΕΓΘΠΊΟ αἰτατίς νῃάϊαις 
δὰ πὶ Ροσαρηίβετ, παγὶς οποία οἴ : φυϊθας ἱπηρο- 

ἤϊο Ατβοηπίοπίος ργαῆάϊο , οὔπὶ 
οἄτεγο Ἰοχογοίτα αδίεγαας. 4Γη{6- 
«ες ἢγεπις δρᾷ Ατῇεηιςηίςς 
δίααεϊ δοεάαπηοηίος μίςα τηδη- 
ἢτρτορτογ ᾿πάμοίας, Μαπεπεί νε- 
Τὸ ας Τέρελτα οἰηι {ι|5 νττίη ας 

ςοηξαρίε. Αὐρίαι οχ ἰερε φιῖ ἀρυά ᾿ 

ΟΝΑᾺ ΤΥ 5, 341 
Α χαὶ Κλεαρίδαν ϑϑ(ῷ Κι λεωνυμιου κριϑίς 

φησιν ὧν ἀμφιπόλᾳ, ̓ Ἐπιτελίδαν δὲ, τὸν 
Ἡγασάρδρου, ἐ᾿ ̓σορωνη: {Εν δὲ. ποῖ 
πριν ϑερᾳ ϑη6α)οι. ϑεκασιέων. πεῖ: ιγ9ς αἶξω- 

᾿ » Ἰλικαλέσθμτες ἡἀθιάμν . βουλό- 
ἀλμυμδι. χαὶ ἀεὶ, 4 χερεφηκὸς δὲ ράον, ἔοῖς 

"οὴ ὦ τῇ στξὸς ἰϑζεύαίοες μα "διὰ 
αὐτῶν “ αὔϑος"Σοπολωλά. χαὶ ὁ νεὼς “τὴς 
Ηρας τῷ ὅ αὐτο λέροις ς᾿ ο» οὐ κοιτεκαύϑη, 
Χρυσίδος τὴδ ἱερείας λύχρον᾽ ἐμὰ ϑκίσης 

Β ἡμμένον πες τὰ φέμματα, κα ἔχικατα- 
δωρϑούσης. στε ἔλαθεν ἀφϑώτα πόύτα, 

χϑὴ καιταφ λεηϑένγα, χαὶ ἡ Χιρυσὶς μϑρ δὺ- 

ϑὺς τῆς γυκ τὸς, δείσοι σαι τοῖς Ξργίίοις, ἐς. 
Φλιοιεῦτα φῶ γή. (ὦ δὲ, ἄνω ἱέρφαν 

ἐκ, πὸ ϑομου τῷ καξυκοιεδώω καυτεξήἠσάι γὴν, 

'Φα φγίδα ὀνομιαι. ἔτη δὲ “Χρυσὶς τῷ πολέμου 

πὸδε ξ ἐπέλαζεν ὀκτω, ᾿ χαὶ ἔγγατον εχ, 
μέσου, ὅτε ἐπεφ δ) γ4. καὶ κὶ σκιώνη τῷ ϑέρφες 
ἥδὴ πελϑυτῶντος «ἐξ ατετείχιοό τε πϑὺ- 

ς τελαῖξ, καὶ Ὁ ἀϑίοωυαῦοι ἐ ἐπ᾽ αὐτῇ φυλά-᾿ 

κζοὸ χαταλιπόγτες,, ἀὐέ γωρησὸμ τω ὰ ἄλλῳ. 

φςρατῳ {Ἐν Ἢ Ἐχιογτι χίμῶνι ταὶ 

"" ἀ ϑίωαίων καὶ λακεδουμονίων ἡ ἡσυύλα.- 

᾿ .[9' τίωὐ ὀκεχήρίαν' μιϑρτινῆς δὲ, χαὶ 

τεγεώται, χαὶ οἱ ἱ ξύμμαχοι ἑκατέρων ξυνέ: 

Ε ποτ ς (σοἰδαραά 1 λοάίσοατη τεσγα  Οὐο- (αλον οὖ λαοδικείᾳ, τῆς ὀρεοίδος. καὶ νέμει, 
Ἶ ᾿ς δι» ἈρΑενλον το ἃ ᾿ἀμφιδνειος ἐδλύετι, κέρας γὸ ἑ ἑκάτεροι 

τς ἊΝ οτἵα ἐχείτις. ΝΔηγ“ αἴτεῖο ντίαας ἃ - 
πὴ ροΥπα ἴῃ ἔιρδηι νετ ; {ΟΡ ΔΑ τεόνανὸς καθ᾽ αὐ ,Θπεϊώτε ἀμ. 
. τλος Βχογάπε , ὃ Πεῖρβος ἰρο]α πλΐίε- Φότεροι ἔτησορ,, χα! σκῦλα ἐς δελφοιὴ ἐ- 
᾿᾿ τος χαητ. Οὐππὴ ἐμ ἐπῇ ταθϊτῖς νετπ Ὁ πέπεμνψαν. Δα φλερώτω μϑρτοι πολλαῖ 
στὴ ΤΕ Φ υἱὰ πε οαἴϊς Ἐς ἐακο τᾷ ΝΣ Ῥι- ἑκα τεροὶς, ᾿ τσὴ ἄγχωμα, λου πῆς. μἀν ἡς. 

προς . Δηζο5 ΠΟΧ ἀϊγεηλες οαῖα: ϑι 

. φηδξν ΑΝ μα Ῥεϊποξέδητες 5 ᾽ ΑαΣ κε ἀθν δροιδίνς » υὶ ἀφελομδιύης νυκτὸς. ὦ: 
“:- τλΡρβκαπα, ὁχοίταγαπει: Μαπεῖπεὶ, 29) » Ὁ τερεύται δι " ἐπηυλίσθμτο. ΤΣ 
μα τΝΝ πος ύσπι ἴῃ. Βαςο] οπἐπι᾿ ἀπ ΟΠ τ χα. δὐ)ὺς ἐφησὸρ ᾧ,παῖον" μαϑτινῆ. δὲ 
ἊΝ (ἐπε; φῦλον τὰν οὐ 3 πον εἰππγώρισὸμ τε ἐῤ βουκϑλίωνᾳ, χαὶ ὕφερον 

ἯΙ... χείμητ, Εχίτα οἰαίά [π᾿ Πγ ἐπῚ 5; ) το 
π΄... ὐμ οἈρροτεητε γεγο Βύαπάλε ΡΟ ἀπ απ ἢ ᾿αἰπεφη Ἁ τείρα σε δὲ τῷ εἰς ὅσος 
νεν τς πεο τος τρῖδις Νοδε ἐπῆν ΔάἸ ἢ ς»ἴσαϊας νορχα ο᾽ ἡΒελοίδᾳς τελιδυτώντος »: δ οί ἣε Ἐπ "᾽ δάπιουίτ: τηλϑεπάίαιε Βοίξεπι ἰα- ἔωρ ἴδε, ποτιδοίας. απξεσεχλὰ δὼ 
εὐβμῷ , τι. ̓ Πᾶτη τπῃπαρυΐο ̓ ς πῦκὶ Ὁ κλίμακα, ὁ κϑεὶ ἰς, δημέχρα ἀπλωνς 

οι δι χὰ ππ».. τ" οϊκῆδοβα γέ α ΩΝ κδὶ τυ, ἔλαλε." αὖ ὁ κώδωνος αϑρονειθέντος, 
εἱς 5 ἘΓΥΡΗ 0} τὰ ὯΝ, 

ἃ Ἐπικχαλέσωντες Ἰἤγρωω ἐγκαλέστωτες.. διεφϑείρη ]γάφεται ἐπολώλει. ε Οἱ [λοὺ τῆς μιά ἧς μάχες, ἘΡΑ͂ Κ ἀπνυλίσαντί 
ὁ πλμαί θμῆν μωβίο δι νεῖ; δὲ ἀλλίῳ ἑέρειαν} οἱ δῤγεῖοι, -- π Ἐπέ-- ταἸκατεσκίωύωστων. λ “Μέχρι δι ζώπι) 
ῥᾳδίως αἰξεελᾶ τὸ τεῖχος, ἐπειδὸ δῇ ": λαθει ἐκ] γκατέοᾳ, ἡ Καὶ ἔνγαΐζον ἐκ Ὶ τὰ ππεφοϑεῖναι Ῥ κλίμακα. μ' Τοδρ 
τὴν Ὁ φοὺς ἀϑέωαίοις μάχῃ πὶ 
ρα ῳ ὥλει.. ΝῪ Ψ.- Ονὰ ιῴῷ 

αὐδῶ ωὔϑος 1 Μ᾽ ϑεασιέων. δ Ανϑος το]αμιφισβητήσημοςι 

μέσου τὶ ὄγδοον ἐπλήρωσε! τὸ δὲ ἔννατιν, 

ἡμιτελὲς ἐῶ, ..3». ᾿Αμφιδήομτες ἐλμε: 
κώδωνος τὸ γὺ κώδωνος παρεγεχϑένπς, 
Ὡρσεμικῶς. Σοφοκλῆς δὲ, Χ ἀν κοτόμοου κα΄, 
δωνος ὡς. τυρφην!κῆς, εἰπε εϑηλυμάρς, ον 

ἙΠΤᾺ 

,- Καὶ ἀϊχωμώ- " 

μω- 

26 δηεφ νυν 



742 
“οὕτως ἐς Ὁ 
κυ βα διδόντα αὐτὸν, ἡ πυϑϑοϑεσις ἔλμετο. 

ἔπειτα μϑρτοι δυθὺς αἰαϑουϑῴων ὡρὶν πσϑϑσ 
ζκῖα,, ἀπήγαγε: πάλιν καίοὶ ζᾳ παηος τίω 
φρά τιαὴ » Ὁ Οκ αἠέμεινεν ἡμέραν “ἡ μέοϑει. 

Χο ὃ ὁ χῴκιθν. ἐπελθυτα" ὦ ὄνναζον ἔτος τω πο- 

λέμω ἐτελόυτα τῷ ταν, Θυκχυδίδης ξιωέ- 

ἌΥΎΩν: 

ΤΗΝ ΟΥΙ  Ή  ἩἙΠΦ ΠῚ! 

ἰχέγον, φῳρὶν ἐπόμελϑεῖν τ Α ἢς"ἰπολῆιμη δηίε ἰρῆις Ῥύο ἀϊτο-, ρριρων δὲ προ 
τὶς γεἀίταην αάἀπηοτῖα (τεῦ τα] : δ ἐζο με ονες [βαι 
αυΠὶ {ξλεῖπὶ {(ηπῆοε Βοῖιίς. Βτα- θοζε; Ογαες θι 

“επί αῦ ἐπφεήιρεν 
Πάδς » Ῥυϊιίααπι ἀοζεάοζες, Τὰν με - 7μαν βὴ-- 
Ῥεὶπι γεῖσο γοάιχῖς ἐχεγοισα τ, [ὰ- ἰ εψαβ, Ὁ» 

ῇ ἔ, Ἀ Ζ αν ον “2: 

τς οι ἐχρόδεατα. Ἐπ ἐπ Ἔχ αἱ, μία εν. «ὐπ 
δηηύΐχας ὨΟΘΏ5»Β ΐ τς 86, πρὶν Ρτοάίεοτί5 τεάὶ 

ὃ τάν βεεῖς Ὁ: ϑηάδα ἘΠΡΝΝΗΝΗΙ μῆς. -αὐμ Ὑπδκ γμν ἰεχήε φρερδὲ 
δόντα: 7μπενε θεν, 

ἶ 24» ἐε ἐεδξιο χα 

᾿ἀγαδεινννν πὸν «ἰν λίνα ων Φ είνοοι χὸὲν κωδωγα 

ἃ Οὕτως" ἡὴδπ ὁ δίδλανον τῆς κλίμακος ἡ μιᾶχὰς ἕως γ ὁ πἰριὼν με ΠΥΡΧΣ αϑδολως 

ἄλλῳ παρεδχδου κα Ω κωδεωγα, χ ὄνν Ἢ ἐγζνο- 
παρε φορϑεὶς τίω κλύμακα. Ἷ 

δηλονότι. δγάκανον εἶν - ἀφυ λακῶν λέγ. 

τ λαϑὲ δὲ ὁ Βρασιδὰς «ΘΟ ϑωῦ αὐ τίω κλί 

ἫΝ. τ 15 δ ΑΘ ἘΝ Μ ΡΝ Σ τς 
Ἰ ν᾽ τιν ἿΣ : ὉΡΝ 

{ ἔθει ς ο ) (ΝΣ δ ἢ Οὐ γε» ΛΘ ἘΞ Κἢ κι Μ᾽ ς σακζο, Κ 

χίςς 59} Ὁ ΠΑ τ ἐν "ἢ γρξ" Δ ὰῳ νὰν 9) 
πὶ τς ΝΒ γ  ς, (οος ἘΝ Βωῖ τ, Ξος Ὁ Φ,,.2., 

ΘΥ Κὶ 

ΗΠ ν ΦΕΥ Ὁ. 

ΕΙΕΊΈΣΕΡ, 

ΡΟΝ ΝΕ 5 τϊς ο;. 

οΝὲΝ Ἡρύνις, τὶ 
! 

νυ Νὴ ΟΥ̓ ν Ἰθηγεγνοιϑύν ΝΑ 
( ε:: 7 ἐπ ς γχὴ οι αὶ ΚΑ οὐιαύσιοι δον 

ή δ δὰ] "διελέλεωΐζο μέχοι: Ὁ 
ιν 
πο δβ ων" ἡ δ τ πῇ όκεχφείᾳ; παν ΚΑ να 

ἡηδθς ὁ δυλθὺ οἡγησάρϑροιχο τ παλαγαλ τς ἡ 

νὰ αὐτίανε οὔ ̓καλόῦρϑα,. ὀνας᾽ τΝροἰδι τιν ἘΠΡ 

ΕΣ ἐλλιλὲς σφίοι Ἐΐ) πϑτὸ τὴς ὠλεν 
σὲὼς, ἢ πύόϑτεοθν μοὶ δεδυλῶν ὡς αὐερλον- 
τες αἱ ἡρκας ̓  πεϑνεώτων, ἐρθῶς ἐὐλομεισδὴ 

ποιῆσαν. ἡ χὰ δὲ ἱ μϑὲ δυλιοιβάτρα μύ ἢ φν,δαρ 

νάκοὶς δόντος δίς, ἐγ τάν τα ὠχήσθρ δ 8 
ἴωξ ὡς ἕκασος ὥρμτο.. Κλέων θὲ ἀϑὺ 

ναΐους πείσοίς, ἐς ζ χιϑρῥάκης χωρία ἐξέ: 
πἰχθυσε' τίω ὠχεχφρίαν:, ̓ἀϑεύὰων 
(δέξητ, ἀφο εἴτε ὀσηζοοζαζος. δες Δ οτὶς ̓ ιεϊξηδιξ πο “ΔΗ δίτος, κε δά ἴλετα [αοϊεπάδ ςοηϊείτατος. δὲς “ηέθπε σ᾽ ; 
ἐειαριιφμίκε Ἡμῖν. νςολόνῃ ἀ ἡὐτρυνΑν ΤῊβ “ἄμε ἀρρυϊετας. » ͵)άε “πιροῖ. ᾿ 

τολλώσπ ἀἰδιο δον γκτ υὐκ «Ὅλ 

Εν ι (ρὐτόν» Δς Ἷ 

Ὁ αἱ ϑζεϑδ)οι δυιλίαο" εὐεςη 

ς Ἢ ἀρ θα τα ἐλύτη. Ὑυαβόατίνο. Ἵ 
, κώδωνος (φηοῖ) παρενεχθέντς ἐς τὸ δ 
κινον ὅπως ἡ ̓ωθϑιος μ ἀγα 

μν ν 

ΣΩ͂Ν 
ἣ ἘΞ ΟΝ ττ: 

Δ ο τ, Οολ οι θα 

α΄, τε Ρϑῖς Ἡε Ὸ 
“ ὙΣ πε π τ οὶ Ν' 
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Ὁ Ἀ δ᾽ τῆς "ες, ὦ δ ας 
πΝν ., ὦ 

ΞΕ τον ἐχλενὸ ἴδ Β θτς 

ἢ ἊΣ 1) {ΤῊ Ὁ ον 

ΕῚ ἫΝ 

ΣΝ ΓΕ ΟΣ σῷ κ᾿ νἰ ν 13} 
ΠΩ Δ ΘΕΈΘΟΝΈΕΈΝΤΙ 

ΕΥ̓ "πτὼ πες ξνεύεννα 4 Ῥαάετα αυα ἢ 
(ρατίμπι Δηπυυι 

 ΘΎΕΟΤ} 

ἀμοιμονκημμ αν μἰσϑτο ναυίὰ 
αυδάλτῃ ςαυα ποη κῆς οτος 4 τ ὑμῖν ἐν ' 

οἕὰ [λοιςῃ 48» ἃς βος Πρί τοίατς “τ ρρκεα ποιντο 
Ρἰιοιίο; ἀς μα ίἀροτιὰ ἐδέξεβη γέεερ 
Ὡγοπγδίατωτη οἰδροος (Ὁ τ ὦ ΜαρΡγ. βεγροτᾶ,ϑε 
δούυηι πλοπυπηοη τί» 4 αἰτο ὰ ἰς Ά νχὰτόκεδος 
ξυπι οξηίαὶ ΠΝ Τ' ἐπρῖμς νετὸ. Αἴας ὁ 1 Ῥ δ, 

Β. ψιγιιεαιηχίῃ ΑΠα.» ἦ νι ανίβμεος . 4υάτιτη ἱπάυρί 
ἀἰδαν, εἰς Ἰοζυτι ἄλατς ΡΒγηρον κ᾿ αμδν τε να, 
ἱποοϊασεμῃς. Οἴοοη ροίξ, οχαξδαβ ταῆο οὐδμαι εἰ 

πιίης, θ εἰ, 5 μέσας; τᾷ αίξιμας μιὰν ζὰσι οι » ΡῬεαιαπ ΥὙΓ ΔΊΟΥ ΠῚ ετἰπλεπρρατγὶ πο 

. - - 
.2: ἀὐ' Ναί φυῖο δος ξάχο ἐξ νυ 

«᾿ γατεην ονδὴ 1 τοφενέξχαν γᾷ 
ὅρον» ὀχεχφοίά. β᾽ Ἑνὴ ὀκεχάροία; 
αὶ ἰσόῤς δ λΊδοΥ λεόνον τὸ πολέμου αἱαθο- 

λὴ ἃ ἡσυζαν αϑρὶ τὸ ἔχάν ταὶ χεῖρας, οὐν- 
χεὶ έ ἰχιχέσία. Ὑ Αγέφηδαν ἐκ δήλου } 

απ βινιαλιξι μένοι, γα 
μι ϑα)} ουτέσίν, ἀρῶς αὐακείοδει, τῴ ϑεώ, 

ε Καὶ ἅμα ἐλλιπὲς σφίοιν ΤΡ 1 μιυναὶ τὲ 
ἐκῥαλᾶν τοι ζῶνται, ἔπι δοκοῦντας ἐννεί- 

᾿ πεν γῆ χα ϑδίβση, ταὶ ϑήκας δῇ ηεθγεώτων 

πασττκπας ᾿Αχραρωη 
"ώρου. ̓ ἀδρὰ μὐῆἥοιον, Εὔπολίξ ϊ, 

αιὐβειον, Θουκυ δίδος: Ὠκησαν 
'λἥήπει γὸ, ὀϊαῦϑα. “ 9. Μεέβ"πϊαὶ ὀμέα 

χιείαν] μέρ ὃ λύων «ὐΦΆ ἢ: αϑονδὲ 



πᾷ ΒΊΕ Κα ἸΟΣΝ ΝΥ ΜΗ Ὺ 
ῬΝΠΠς διιἀαοςητοβ αὐρηαζοβ,ς απ ὃ- 

ι ααίτίθιι ἐγεσφῶτς ας οοἰούατη ρα 
-ἰοὰ φαφονε βςς τίθιι5,." ἴῃ 'ῬῬχομίηςίαηι: ΤΉταςία» 

ΚΕἸ οσαν φαμπιαά δος Ατπεηίεπίος ἱμάπχί 
᾿ ἐαταϊκοῖς, Ει 4αυηιϑείουβ., Ρη- 

υΣ ἀἄπυς πιὰτη τομυ ες, δίᾶπη εἐΧραρηατᾶ, 
οὐδάδῥειι. ΔἰΤαπηρτῖς {Πς ργαΠά γῆ ἀγιηδ- 

τίβ» ἴῃ. ροσζιπι Οοἱορμοιίθγιηι 
παισί, ἤθη δάπχοάᾷ ἂῦντθε 
Ἰοζοπαοσῦ ἀϊπᾶτοι. Ν Βὶ ςο του 
ἔλδας ἃ τγαη( πρὶ ἀεαας ΒταΠάδηι 
ἴπτα οἴο, ὃς αὶ ἐἴεητ» ἱπαραγες ἔο- 
τς δά γοπίτοη ἀ Π} τοΥΓΟ ἘΓῚ ἱτηχοῦς 
δάντθδτομάϊτ: ὃὲ ἀεσεῆλ ἡδυΐθιι 
δά ςἰγοαπιειπάιπιπι Ρογταπι ἀ 1 
ἢ»αητε οΟπγηΐα ρεγρῖς δά τηπηὶπη- 
ταις Βγαῦάας ντδὶ οἰγοιπηάοάς- 
ταῖν οἱ οῃϑἰποϊπάογε {δ αγθδια, δὲ 
ἄϊτατο νετοῦὶ τηγο ν Δ ΠῚ. οἐἤςεζς 

« υύκιᾳυε γο- γγθοπη, Αἀογτίς οὰ Α(Βοη!εηῇδμ5, 
τοι πιυγὶ ρα 776)72 
ΟΣ δρόβοοι Ῥαἤτεειάας ᾿λοςάαπχοηίας ἄχ ςἅ 
νπᾶπι οὔοοῖς γε- (0 404 δάογας ργαάϊο [ὰςςατ- 
δέξαι. τοη5 τεπίζεδας. δε4 απ γερεῖ]ὲ- 

Τεταγν δ, Ῥγατοοδ τἰπγοζεῖ πόνε ηᾶ- 
τὸς Παα: οἰΓοα λα: ογδῃτ» οἰγ- 
σαΐτο Ῥοχτὶι ἀςίογτδ πη, ὙγΡ πὶ ος- 

4 ̓5[ ἐχρύρπατε- σιραζεηῖ» πένεϊη πλυτο ἦ ἀμ! εχ- 
᾿υιρθορήβ, Ῥαρηδθαζαγ ἱρέες σαρογετατ, ἐο τε- 

᾿ 1Ἰιᾶο δά νεδεπι ςυγίι ςοητεῃ ἐϊΐτ. 
οι, εγὰπι δὲ Αἰοηϊοπίος “ οἰλίβιςϊ πὰ 

προς αἰδας οργείδί, γεθεπι ῥείοσοβτοςο- 
ἢ ἐποιίοβ Ῥεγαητιδι ἱπίοααστας σαπα γοςίίς- 

ὙΤ χαιίομς Ρεάϊτατιι5, 408 (Βχμτας νο- 
τιι5 ΠγΓῈ15 οέατν ἱγγυρίτνας 1 ἀςεᾷαί- 
τηομίοχασα, Τογοπαογύμηαας, ἃ- 

ΕΓ Μος φαΐ χεριρπαβᾶι; ξαείμα ἰπτοσο- 
'τηογιης » ΑΠἰφςν! πο, ςερογαῃτ τ ίη- 
τοῦ 4109 δὲ ΡΑΠτο] ἄδι ἀιισεμη. Βιαὰ 

Ἔ ἐς τίω τῶλν; ναῦς 5 

ἡήταξας -πειανοσίος" ̓ τ ΜΠ δὲ ξυμμείχων, 

πλείους ναῶν ὃ τειαχοίζα. “ων ὃ, ἐς σκιώ--: 
εὐδο πραρτον, ἔτι ποληόρχφυμϑιυζευ,ὶ τα “σξοσ- 
-λαίων αὐτό)ε)ὸ ὁπλίτας ἥξ φῥουρων χαπτέ- 
᾿πλέυσενές τ ἥ: ἐμλεηόηθῃ λίϑῥα, δῴνγω- 
γαΐων οἰπτειχοϊζῳ, ἴᾳ, ὁ πολὺ "ὃ πόλεως." ἐκ, ΓΝ 

εἰμὶ, δξοϑομϑμος αἰῶ ̓αἰὐΐρμόλων ὃ ὁτί σὲ 

Ἤοαδίδος." οὖ τῇ Ὁ ῥωνι ούτε οἱ εἰγόγτες 

᾿αἰξιόμαρρὶ εἶ εἰεγ, τὴ ἢ κὃρ φραπιαὰ ἐπεζῇ' ἐρᾷ 

᾿ αξεόπέμιψι δέκα τὸν 

λίρϑρα, αἱξεπὸὰφν- " χαὴὶ ττσδϑς τὸ κὐξατεί- 

χόμα: «ὐξϑτον ἀφικγῴται, δ᾽ πσεϑοαϊεεέ- 
(αλε τῇ πολέ ὁ ὁ Βέκσιδας, "ὠτὸς δουλό- 
μϑἕμος ποιῶσι τὸ «σεραίςφειον' μὰ ἡ διελων τῷ 
παλαιθπερρες, νίαν. αὐτζω ἐποίησε πολιν. 

βονίγησαιντες, δὲ ἐς αϑηὸ ΠΕασιτελίδως τε ὁ 

᾿ ᾿λάκεδθιμόνιος ὥρων χαὴ ἡ ἡ πϑρούσαι φυ- 

λακῆ, πσδοσξαλόντων Ὦ αὐϑίουαιων,ἠριύ- 

Τοΐο, ὁ 'χαὶ ὡς ἐξια ζοντο, χαὶ αἱ νῆες ὦμοι 
ς αἰξιέπλεον ἐς (δ λυϑμα «ἰξεπεμφϑεῖ- 

«σοῦ, δείσας ὁ Τασιτελίδευς μή αἱ τε γῆες 

φϑασωσι λαβοίσου ἔρημον τίου πολιν ὶ καὶ 

ποῦ πειχίσματος «ἱλισκομῦῥου ἐγκαίῳ- 
ληφϑ, ϑπολιπὼν αὐτὸ," δρόμω ἐχωρᾷ 
ἐς τίω) πόλι. (ᾧ δὲ ἀϑέωναο φλεύοισιν 

οἵπε πὸ δ νεωΐν ἑλόντες τω ρωγέεν, χα 

"ὁ πεζὸς ἐχιασόνϑμος ἀξζοὲ ) γαξτὶ Φ 

δ ρηνϑῥον τῷ πα χω πεῖν, 'χοῖς ξωωυεαπεσών. 

"οἱ ̓ἄλιλὰ ἀπέκηνω δ πιελοτοννησίων 
φαναυτοπι Τοτομαπι Π]ς υϊάςπι Ὁ χϑὴ τορωναμῶν δθϑὺς. ὀρ χερσί" τοὺς δὲ; ζώ- 
᾿δἀ(υοουγεμάμπι ρεοξεξευς εἰ, (άἷ. 
ἀπ νὶα ςεγεον 48 ἐχριρδαθοης - 

ἐπιχὸ τὐος δας το άετ: ρυσαςξηγαγις Βοίξό, ἰῇ 
Ὁ πο φαλάγαρίητα ἔεγπης {24 1}5. (ςτίον 

πο πΠὴς (μἰῆες, ΟἸφοη ἄταις: Ατβοηϊομίος 
, τορῆαα ἄυο εγεχεγυητ, νη δῆτε 

«τα, αἰτεγάδητς πηυγοσ:ν Χοιί- 
ἀΐηυς ἃς Πἰδοτὶς Τοτοῃαοζιι ἰῃ 
ἀμώυ ς ΔΓΟρτίς » ἱρίοβ ἀζᾳιις 

- ---«-........ “:-:ον.».... ..-- 

"αἴῶ τ τὸν λιρδιύα, τὸ 

χίσμια!ε κϑὴὶ ν᾽ ἡ τορωναϊωνε γεωυ αἴας ἡδὺ 

ὧς ἔχαξον; χαὶ ΠΠασιτελίδϑρ Ὅν νῷ χον- 

ΝΣ Βερσιδαις δὲ ἐθοήϑᾷ »δὺ τὴ τορώνη, αἱ ἀϊ- 
᾿εϑόμϑμορ δέχαθ᾽ ὁδυγἑαλώκῷαν. αγεγώ- 

υρῆσεν , " δὐτοσηγῶν" τεοσάφοικϑνται μαίλιξα 

τφοιδίοες με) φϑείσοῃ ἐχϑων: ὁ δὲ Κα χέων χρῇ 

οἱαἰ,ϑέωϑα)οι οποῆα τε ἔξησθμ δύο, Ὁ υϑὲ, 
» δὲ πσδὸς πω ὅει- 

ταδί ὦ κδρρὰ ἐκέμνόνν τα μι ἐ δὲ χαὶ 

ἐτπύσες δχιωγίω ἢ Ἐλχιμδρισᾶ;. ὦ ] δ δ ὦ πὸ ̓πρεϑατηρν, ἔπιον τεῖχος χαϊγδν. γυ 
᾿ϑοσξΑδήονσν, τ βάσκ: ἢ τοῦδ. 

ρει ἐς τί πόλιν 1 πῶς ὁ ὀντὸς τίς: 
ὧν ὁ ὁ Ρασιτελί φαῷ, δείσας αὐεχώρει 

δ ἐν τὰῖκαι-- 

"4: 
Ἃ αϑρὸ ὁπλίτας ἔγων Ὁ ουοσαίοις, Φ “χιλίοις, ἢ 

“ 

σπ: 

β' Ἐκ ὡτὲ αἱοέμνος ἢ χιλῥος" Ι 
Ὑ Ἐν ρων» 8, δυιλονόα.. Ρ Ὑξῇ. 

, αὐ ἢ ταλμρο, 

ἜΣ 
ποιῆσαι πὲ ἢ Ὁρωναΐων φεράξέον, 

παλαιοὗ τεΐχοις μέρος δᾳκόψας καθ᾽. 

ῬΟΥ» χὰϊ συνῆψε! ὯΝ πίω διαίρεσιν τὸ χα 

Υἱὸν δὶς τὸ πῳλαιον, ὥςτε ἐν τὸ παῦ ̓χί- 

"ὥαι. ἢ ἘΩ͂Ν Φουλόι ̓,δῥος 71 πὕλεως, 

ἐϑνλολ ότι. Καὶ ἜΝΩΣ [ ἡ παλαῖ πὶί- 

᾿χοῖς Τ7πὶ μέρος, δηλολόσι. ὰ Καὶ ὠξἐ: 

᾿διαζονγτα] γρώὼ,  ὑδϑὸ δας διά ϑέωαϊων 
᾿ἡδώντ οἱ ἜΔΕΙ Τά στελί ϑαν. “λ Δρό- 

ΤΎΔΙ͂Σ ἢΓ 

ἡ) πίω πρωνίω. ζ᾿ ΣΤ 
τῆς Ὁρώγηξ ἦ; καὶ 
μα Ἰδουλόιδμος ὁντὸς ἘΣ 

ἰφρὸς τίωΣ πόλιν) μή ποτε ὯΝ 

᾿γατερά ᾧ «Ἐιέχοντ τὶ ἀν τ, δέρας 

ὺ δὲ μὴ κα πόλις «λῷ, ἥπς (ὦ τὠῴπαλαιῳ 
᾿ πείχι, καὶ αὐτὸς ἐν καιναῖ καταληφϑῆ» 
καταλιπῶν τὸ ὁ φεραξήον ἐς πίω πόλιν ἐ- 

᾿χώόρδει, ὡς αἰδιπειήσων, αὐτίω, Ὁ Ἀπὸ 

λϑηλατθσα. 
ἽΠΠ]. 

2 λακιδαι 
μονίων 



δὲ ἄϑων 

ιός 

2, φχισαν 

344 

᾿βοιωτοὶ «ποὺ Τ᾿ αὐτὸν χς 

« ΑὐκιὶοἸὐτολυσρωϑείς.᾿ 

᾿Ὡ τὼ ξύμβασιν Ἱτίω χοιγίω ΔῊ σικελιῶ-. 

ππελοπονγησίοις »χὸ εἴτις εἶλλος 

ΤΗΝῸΟΙΥΒΗΘΣΥ ι ΗΠ ΠῚ. δ Ὗς 

δίων Α [ατζεάαπιοηΐος , δὲ Παίς αἰϊας 
ΟΒαϊοϊἀεπῆμπι δάοταϊ ». σιπϑτος 

«ὦ ξυμιπομθεἐ ὃς ἀξ το ἡμνονό. δὰ » ς σπαπιοζο, Αἰποπὰς παίὸ- ᾿ 
ἐς ἴοι ἀϑίούαξ χὰ ὠΐθις δ μδὼ πελοποννν- της. [ητοῦ 4005 1 ἀοοἀα πο"! 
σιον ὕςερϑν οὖ ταὴδ ὅἔμομδμαις «ἀσονδιοὴς ὦ- 

τ γογεστε κω λαρλων μάτηο 
θέων, αὐὴρ αὐτ᾽ αἰφρος“ λυϑείς. εἶχον δὲ χαὶ 

πόρακχτο ἀἰϑίεναίων οὖν μεϑοόίοις τεῖχος 
ὄνον πασϑοδοσία. Ἢ 

ὁ μϑρ Κλέων; φυλακ ζω καταςφησᾶνϑμος ὃ 

Τρώννς, ἀφας «ἰξιέπλᾷ ΓΟ ἀϑω,ὼς ἢ ω 

ἀὠμφίπολινιφα αὐ ὃ ὁ ὁ Ἐφασιφράπου," τεί- Β 

“ς αὐτὸς, οἰϑέουαἰων πεμπόντων, γαισὶ δῦο 

ἐς ἰταλίαν μὲ σικελίαν φρεσξβυτὸς “(πὸ 

( αὐτὸν φόνον ὀξέσλδυσε. Λλεογηῆῖνοι γ., 
ὠπελϑύγτων ὠϑέωωαϊων οὖν, σικελίας ΤῸ 

«ἰωὼ ξύμθασι, " πολίζετε ἐπεγραψαντο 

πολλοις ὦ ὁ δύμωος τοὺ χά εἐπενοὸ4 ὁ αὐά-- 

δασαὰϊ ὦ δὲ δυιυα"οὶ, αἰοϑύρϑβμοι, " συ 

δφικοισίοις τε ἐπαΐχονται,χοὴ ὠκξώλλοισι Η 

δδμον. καὶ οἱ ΠΝ ἐπλανηδ)υσὸμ ὡς Ἔκᾳ οι" 

οἱ δὲ δεωαποὶ, ᾿ὁμολογήσθμπες συρφιχου--᾿ 

αἷσι, χϑὴ τίου πρλὶν ὧν λιπόντες; " (ϑὶ ἐρη- 
μιθσόμτες συρφεκούσους,." δὲ. πολυτείᾳ, 

᾿φκησϑμ. χαὶ ὕκερον πάλιν αὐτῶν ἀνὲς, 6, 

ῷ μὴ τὐρέσκεδλοραπο λιπόντερ αι ἃ Ζμσυ- 
«φακουσῶν, “φωχέας πε πῆς πόλεως Ὡς τῆς. 
“λεογτίνων χωθίον καλου υϑμοὺ " καύπλαμ.- 

Θαύρισινῷ βεικιννίας, ὃν ἔρυμα ὧν πῇ 'λεοῖ»- 

τίννς χαὶ ᾿ ἦν τά δυμου τότε οὐκ πεσόντων ὦ 

πολλοὶ ἡχδργὰ ὡξ ἀΐοις χαὶ κουτούςτέγττες, ἶκ, 
ἿὙΜ πειχῶν ἐπολέμοίου (ὦ περυϑαυνόρϑμοι (ὦ 

ἀϑιωνάιι, ἔδυ. Φαίακα “περιποῖδιν, εἰπτὼς 

, ΣΙ ΕΣ, ἐς. σορίσιν ὀΐζις. αὐτῦϑι ξυμ-. 

εχ κσάοχθις ροίζεαι ᾿πῖτῖ5 " σεις . Ἀσμετᾶ ἕμπτ, ὦ 
ἢ ίμης,», ἐατεῦ αν ΟἸγητΠς γεσε- 
“Ῥεῖ» τους νἱτὶς Ρεγπηπτατι. ΒΟΥ 
ἰάοτα τοπηρὰς ὃς Βοοοτὶ Ραπαξιιπι 
τλυσαμη ἰπ σοβηϊὶς οὶ ογας Α- 
τμομπἰεἤυ πὶ » ρχοάιτίοης ςορέ- 
ταπτ. Ἔϊς ΟἸεου ἱπιροῆτο εηὐρὰρν : 
ἄϊο Τοσγοηκ ρχοξεδ ας, Αἴμὸ Ῥρίο- » χρή φηῆοε, 
ΡῈ δά Απιρβίροϊίη νίψιιε ρχατει- 
ῃδαΐραμῖς : ὃς ῬΏααχ Εγδῇγαιὶ 
 ίδες σαται ἀπόθιις ΓΟ]! ρῖς 40 Α- 
τποπίεπῆθας ργο Ἰορατο τη ΠΣ τη 
Ἰταϊίααλ ἀταὰς 5:0} αὶ.» ἀτπιαθε5 
σαπὶ δαΐδας τγαμίπηϊῆς. ΝΙαῆχ 
Τιεοητίαὶ Αὐμορίομῆθας ἃ 511} 
τοιογῇρ ρος ςδιςητίοποπι, ααπα 
τηθἶτος πὶ οἰυίτατοπι ΑΙ ΓΙ ΡΠΙςΩς,.. 
δὲ οἱεδϑ ἀργαπι νἱγιπι αἰ! άετε . -. 
Βαδδογες. ᾿π δηίπιο᾿; [4 {ξητίεητες 
ἡ φαΐ ρότοητες εγαῆτ» δγγαοιηα- 
Ἠΐς ἀροίτίς» ΡΙοθεπν εἰεσόγο: “ὦ ἐα, ἘΠΠ ὐἰδϑο 

Ὁ Ῥδίβιηι οσσαδυ πα, ἀοει τος {Ὁ 50 .- ἐγγαηιοβ,αυο ζνι 
τασυίληὶς » νερέιηααε «ἀείογοδτος, 386, Πζρηξον 
ας (Δοίοἰλητες Βαδίταςα 4. ὁγγδοῦ- νον τὴν ἱπίτο εἰ 
ἴεν οἶκος, ςοῃγηλργάγαηευο- δγεασυαηϊς ξαάς, 
τισι πόππα}}} ροίξεα,, ἀἰρ] οοπ- “τ ας ΠΥ ΡΤ 
τὸ ἡδι ᾶο, το 8]. ογτδευῆς 710- τὰν ὀγταρυίαηοτᾶ, ' 
"οατ φαοηάαπι ντδὶς μα: ποηλὶ- οἰυἶταςε ἀομα αι 
Ὥς ῬΒΟΓεᾶς σεροῖο» ἃς ἀγοοπὶ πο τ 
“Ἐποπείηο ἀρτὸ γα λῃ] , ποηνὶ- 
ἢς Βιϊοϊπηϊάς,, Δ4 χιοβ βεγπλοτί 
-χαϊδητίς ΡΙοδίς ἔξ σοηταϊοσιτητ:ὃς 
ΡΓΟ “παγίς ἤπιος» ΒΕ] ρογαθαη- 
ἐὰτ. Ἤος φαυτη. διἀηΐεης Ατῇς- 
εἰδή: ΡΒ σᾶςοπη τα! ογαηῖν ἤφυο 
πὶοάο Ῥογίιαῇς {π|ς αὶ ἰδὲ ἐὔλης 
(ὁ οἰίο, δι Δ[Πἰς ἢ ροβεης δι οἰ ξῆθιις, 

"ροπηπηπηίτεῦ (ἀτηραῖς ἀὐπαίσ, ταπ- Μεροιε ϑγεας 
μα χους,κοὴ ποὺς ἀδλους, διώύωνται, σιχε- αλτι Σιν δτίας: Ῥοβείξη τόδῆ ὅγ- Ωρ μέν 

λιωζᾷς κοινῇ, ὡς συρφικοισιωῶν δουύα μιν γαςυίαποζυπι ροτοητίαπὴ ,. Πδετα- δι». Ἢ ᾿ 
ιαὐξεποιονμϑέων,θϑειφρατεύσεῳ, δζεσώσψαν τεπεροριυΐαπα 1 οσπείη αν ΡΗααΧ 
(Ὁ δόμον Ὰ λεοντίνων. ὁ δὲ Φαίαϊξιἀφυώ- “ψθὶ ἀἀαξηΐς , ρεηαλῆς (Ολπτατί- 

ρᾶμος,, τοις υϑὲ καμαφλϑαίοις πείθᾳ χρὴ 
ἀχραγαντίνοις: οὖ δὲ γέλα νάλραμηαουε 

Δ. 

"Λαῖς ἀἴχις Αςταβλητηί δ», 8 ἃ- 
“Ῥιά Οεἰλπι σοβ᾽ εἰς ἃ σοπιζαγίο 

-ς Τρι, 

Ὅς αὐτὸς Ἰθυτέσι, κοτ᾽ λἤων δὅο. γ᾽ ἽἍΜε, 
γηπῆδι βούϑέαν τὴ ᾿ς πόλεως.  Ἐ- 

᾿πλανγήϑησαν. ὡς ἕκαροιἼσλαι ηϑέντες δκέ--, 

͵ 

ᾳλαμθαίουσιν 75: ἤσραυ, λᾶι 
κατοίκησιν. ἕ, Τὸν ᾧ 

σῶν. δ Πολίτας ἐπιγράψαι πολὺς], 
εἰκειώσανζ. ἑτέροις ὅη) Οἷς φσιν ἐεγφα- 
ογψανΐ εἰς τίω πόλιγ. εὖ Ἐπενίει Ἰωερέ-- 
ϑυμεῖτ. οἡξίν, ζ “Αναδιάσαι αι 715 
ὑσεαρχῆς δασμὸν χαὶ μερασμιὲν ποιῆσαι 
ΤΑ λέοντίγω 9 ἢ Συρᾳκουσίφις τε ἐπά-- 

μίω. 

φησαν. 1. Ομμιολογήσάντες ] σιιωθέωϑμοι. ες συ ξακουσλοις, πὸ 
κ᾿ Καὶ ἐρημώσαντες καταλιπόντες ἐρής- Ε Ι 

λ Ἐπὶ πολιτείᾳ ἐ ἐπ᾿ ἴση πολι--᾿ 
" Φωκίας τε, , 

ῆς πόλεως οἱ εὐ, ὀκτίωδῥως. αἰαγινώ-- ἢ τ 
ΠΡ συρᾳικουσίων.. 'τείᾳ 

σκουσιγγ ὡς ῳρρισταᾷ “ οἱ δὲ, σιινεςοιλμμέ-- 
τως. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ βευωννίας. γΚα- 

εὐνξῳ ιν μηΐηρβ δ 



΄ 

ΓΤ ΈΒΕΚ ΟΥΙΝΥΝΚΗΤ 
εαοηϊοδάς , χα οχέεγος πο βεί- 1 Ἁ οβχσρὰ ἐγματορ οὐκέτ, Κβεὶ του δ δὲς ρ. 
τοχίξ » μιν τὸ ἀμ πιλιυάἀαυσαύάτῃ 
ίς {Πν ρεγίδαίαχανι τ {54 γεάίεης 

᾿Ῥογϑίςαΐος (ὐατληδπη». δ ἐπ τχαπ ες 
τς ὅ0. Βειοίπηίας. νεπίςηδν αὐδογια- 

“ πᾷίψας, ἀϊοοίδίτ, 15 ταπηση 8. αασπη 
“ἀν δις Π πν τὐαη μαἰῆς.. δὲ Γαξῶς 
ἀπατῃ τεάητν ἐπ [κα] ὰ σατη ΠΟΙ- 
ΠΠΆΠΠς. οἰαϊτατίδις ἀε αηγίοἰτία Α- 
τῇοριοπῆππι ἐεγησοποαῖν Παδαΐε, 

δον ἐδ τος ἐίδτχας οἰπι ἢ Μδηπεντίηϊβ, αραᾷ 
βὰς αυὶ Μοήεμα ΓὍΟΓος ἀροΠτίδιι, φαὸ Γέϊορατὶ ο- 
4υππὶ τηςο[ιοζάς, ΤΑ], απη ΡΟ Ὁ (ΟΠ! εἢ ἤιιπα ρᾶ- 
ἀλλο ιμασάδε ὁ ᾿Οἰβοατίοπεγα οστα πιεῖ Μδηγεῖ- 
μα ιάραςς γα αἶπος (ς ἀϊτίοπε» αν δάπεγῷ ἔλϑίο- 
Ἰὰς βιεγας » αυυπὶ αγξ. ἀσοϊτίς Γ Οὐγε! δίς. εἰεθε εἰ 
Ομ ντμρν ας, ἵππτ :ϑθάσας εἰξ αἰϊχυλη ἀϊα ΜΟΙ 
Μεῆεηίίς (εάιο μα ᾿:οογεπῆα. Ηος ἰτα ιϊε ΡΉααχ 
τις ἰαδοτοσιίδας, ἡαις τοζερτας ὨΙΗ]] ἰσῆτ, φαΐα εὐΐῃ 
τος δροίυϊῆει. Γεγεηῇριας τγαηίερεγας ΑἸ ηἸεῖ 
Ἡις τ τευετ- ἤυΠπι ΠΟΙ 6.50}} ἐπ Πγ οπληϊαηι 
"εὐ ᾿ ΤῊΣ (δοϊογυὴγ» ἴῃ Γέσοι οἰ ατίοης δ]- 5 οδυϊι5,.πῦ} 6 ς 
ἰαϊηίοτία θεοῖς, Εἰ ΠιιΠ1ν ἔσε ἄτι Αθ παογαητ στα 
ἶ ΕΥψς, ὠ Αἰδβεηϊεηῆθας : πε ταπι 4αϊάςπι 
Μείδηῖς, γα, δάἀπιματι πῇ ΒΕ Π]10 αά ποτα Ἰτο- 
“"π01. Ἶ 1 

Πηϊαπηος ἔπος {πἀπιαὰς το] ηΙΆ, 
ΕςῬΗαΑΧ χυϊάεπη᾽ αἰ χυαπῖο ρο- 
(ζεγίας Ατβοπας γεάϊτ. ΟἸθοῦ δὰ- 
τεπ (ΟἸπεη5 ἃ Τούοπα Απιρῃὶ- 
ΡΟ νοτίας» διαρίγαπι ἃὉ Εἰο- 
ἧξ Ρῥγοξεδας ἱπυδάϊς, , Απάτιο- 
ἵαπι », δ Οαϊερίμπι ΤΠαΠογαπὶ 
-τοἰοπίδηι : (64 1Π|}Δ που ἐχρυρπά- 
τ» ἤαης οΧριρπαῖῦ: τα Πίαας δά 

᾿ Ῥογάϊςοαπι Ἰορατίς » νὰ σα π οο- 
Ρ Ϊ5 οχ ἰατε (Ὁ οἰετατίς δά [ς νεῃ Γοῖ, 
ταϊδῖς ἴτε ]1ἰ5 ἢ Τ᾽ γδοίαπι δά 

65 δὲ Μεῖχσος οσσυρατὶ δι εητ, ᾿ς πα ως ΝΕ "7 ριτει γεν ὁ ρος ἰτῶω ἐξ 
᾿. μιν ] ζ ἢ 

πχωνίας ἐλϑαν; δ ἀγῆϑδι ἶ 9υῤῥιωϑλ δ. Χρλ γιός 

Ἔλ ΡΟΝ τλαϑδιορμιδρ δ δρῶλονρες 

τοῖς δΐζυ ὁ Φα εὐ τυχὼν Ἰοῖς κοϊειδδιιξ- 
᾿γοὶς Οὐκ ἡ δίκησεν. ἐγέγῥητο δ). ζ φιλόχροῖς 
κὐδϑς αὐτὸν ὁμολογία ξυμξασεωξ πέρα 
“ωρὸς (ὧν' αἰϑίωαϊοες. ἡμόγοι δὰ δ ὅ ξυμ- 
᾿μείχων, ὅτε σικελιαΐτοι " ξιωυηλλ᾽ ἀδσονηῦ, 

δ, 9. Α ᾿ ἵν». 8 "πῷ Οὐκ ἐασείσαντο οἰϑηναίοις " οὐσγ" αὐ τὸς εἰ 

λαιοες πόλεμος οἷ μόρφες πε ὄζμεὺ ση
ς. 

καις αὶ ὁ μϑρ Φαίαξ. ἐξ (αὶ αἰϑιωαρ βδόνῳ 
ὕξερον ὠφίκεηθ" ὃ δὲ Κλέων,ὃς οἰπὸ τῆς 10-. 

ρώνης τῦτε αἰξχέσλδυσεν Ἐχὶ τίω εὠροῶί- 

πολιν, δρεκϑεϑρὸς ἐκ τῆς ἠἸόγου, ρα  ὐρῳ ὧν 
“αξλσβαλλ4, αἰδρίων Σἰποικίᾳ, ϑὴ οὔχεῖ- 
λε'γαληψον δὲ τέοῦ ϑαοίων δἰγλ κι  λοὲμ, 
(αὐφ κα, κράτος. χαὶ πέμλψας ὡς Περ- 

᾿δύεχων ὠρέσξῇ ὅπως κρδοᾳ ἡμοποξραϑθς 
ῬοΠςη Ὁ ἀοπηλητιπι τερεπι» 4α] Γ) χτὶ τὸ ξυμμιαιχεχϑν; ἡ ἐς τέωϑ, ϑῥαῤχην υἱδ- 
φιαπρ  αγίπηος Τἤγασες πηεγοςάε " 
᾿ροηάυχογαῖ ἰρίς ἀραιὰ Εϊοπέ Β- 
(εάϊτ πος εχρεᾶδης, ας Βγαῆάδς 
«υῦπι Δοσερηἶες » δι ἱρίς ἱπίδάϊτ 
᾿χορίοῃς ΟοΓΥ] πὶ» 4] οεἘ Ιοςιια 
᾿Αὐρι Π}Ἂογαπι της. Παπχεηῃ οἀίτιι5» 
"βαιά (πὲ ργοςα] ἀπέδλης αὐ Απι- 

ἢ ῬΠΙΡΟΙ, νμάς οπηπία {δ ϊοἰεσαη-᾿ 
Φ Νεΐδεετε 4 τὰ ΟΟΙ] 5 : Δάξο νῖ “ πε ἰατεζοῖ 

τα ροβει.  ίάοπτ ΟἸκοη (14 χυοά (ιδευτις 
εχρεϑλθατζιιγ) ργοάίο5 σ ἢ ΕΧοῦ. 

ἌΝ ἡ 

ἵ 

᾿λοῖς φρϊδοὶ Γολλζὸυ Μ᾽ ὀδομιδύχων Ἰδιῖσι-: 
᾿ λέα", ̓ αἰξογζᾳ μιαϑοΐ εϑράχας “ὡξλγλέί- 

'φοὺς, αὐτὸς ἡσύχα ζὲ κιΐδυϑῥων ὠ τ γι. 
Βρᾳισίδως δὲ, πιέξυϑαγὀυϑμὸς ζῶτε; ἃ)- 
τεκαΐνητο χαὶ αὐτὸς Τχύ τω χερδυλίῳ; ἔξι 
δὲ χώφίον πῷτο “δρυύχίων : Ἐχὶ μειρώ- 

69υ, πέραν τῷ ποΐᾳ μοῦ, οὐ πολὺ ὠπέχον ὃ 
ἀμφιπόλεως χαὶ κα τεῷ αἰνέτο 'πϑύτα αὐ-- 

ΡΥ ΠᾺΡ Υϑ᾽ ΄ 3.0 3έυν δ τ οἱ ϑένη Ὑ 5 ᾿ 

σθθς 5 εἶτα, ντ δάπεγίας Απιρἢρο]η Δὲ ΨΥ ΜῈΝ δὲ ἘΑΦῸΝ ΑΚ ΝῚ ὅμεϑ εϑρος ὁ Κα λέων τῳ ςρατω! ᾿ δα «ὔθσε- 
ϑδύέχετο ποιήσην αὐτὸν, δ)τὴ τίωῦ ἐμφίπολιν, 

᾿ Μ ὡ - τ π ᾿ τ ἘΞ 

« Ἐχομάποιν] ὡμίλησε. ὁ Πεοὶ φι-} τῶι λέγοντα," οἱ δὲ βάρδαροι οἱ ἐν αὐῆ,  ἐαυῇ}}}" χορῶν. ἡ Ῥαἴτα αὐτίϑεν ἩΉον, 
αἰας Οἷς ἀϑίωαίοις Ἴ λόγοις «σεσσήνεγκε ἡ σικελοί. ὅτω ὃ ἃ 55} ἱταλιω δὲ, δ᾽ Ομὸ ἡ παΐτα Ὁ Ἔ Κλέωνος δηλονότι ἐφαἠγέζ ᾧ 
πειτικοιζ. γ Οἱ μεῖῷ Ὁ σκελιω φῇ] σέον ἡ λογία» 7Ὁ κοινζω δηλονότι. ε Ξαυνλλάσ- ἡ Βρασίδιᾳ ὑπὸ ὃ χερδυλίν. ὃ Ὁ αὉ εξ μᾷ 
ἢ ὅπ οἱ μδὲ ἕγλίωες οἷόν σκιλίᾳ, σι κῤαιὥώ- ἡ σον αὐτὶ Τῇ σιωυήεσαν. ξ Καὶ ἀποίκοις 1" δέχ Ὁ] Βρρίγδαξς, Αὐτὴν ]ὰ Κλέωνα; 

Ὑ αἴδα- 
ϑρασὰυ ας 



346. ΤΗΝΟΥΡΙΌ15.ΗΓ[5Τ. 
αὐεβιδόνσα" σφώ δ πλβληο, τῇ ἢ πϑρούσῃ (Δ. "αἰοδάοτοι, ΒοΙ ]οβ σορ δε ρύᾳ [αἷς 45 Οἀπι γαίης 

φρβοιᾳ, αὐ αρύσεαῖς, " ὡμα δὲ χοὴ παρε- 
νόον ε μμοϑίῳσοις τεντακο- 
σίοες χαὶ) ῥἤδωνας πόμα: πα- 

4ᾳ ἐδιριρίηδε ἱπαίας" τσὴ ῤκυρ- 
χείρ! ἃ γαλκιδίων χιλίοις πελταςαὶς. εἶ; 

“αξὸς Ὅς ον ἀμφιπέλά, δ δ ὁ ὀπλυῖχαν 
ἐψέθα αὶ ἀροίαϑη, “δερέίλιοι μαίλιρα ,χαὶ 
ἐπράκέννμοει, τϑχαικϑσίοι.. τούτων Βερρίς 

ϑὲς οϑὲ ̓χὼν Ἐχὶ χερδυλίῳ ἐκαιθητὸ ἐ ἐς 

ἐποτασς τὴ χελίους; φί φὶ ὁλροὶ ον ἀμ- Β δὶς. ΟἸεοη. ταπερεῦ ἢ οὐ τοπαῖς ὁ 
φιπόλά λῳ  Κλεαρίδου, ἐ ἐτεταίχατο. ὁ δὲ 
Κλέων, πέωρυϑδὺ ἡσῴχαζεν, ἔπειτα ζωα- 

χρό πεῦκο, ὑφ ὁ Βρασίδας ασξϑσεδὲ- 
ΡΩΝ ΟΝ ΝῊ φραπίωτεῶν ἀρθο δύων εϑι" “τῇ 

ἦδρα, αὐαλογιζομβήων. δὲ κίον ἐκείνου ἡγε- 
υμρϑίαν ὰ εὶς οἵαν ἐπειοίαν Ὁ χαὶ τὐλμιν 

αῷ: δἷας" ̓ἀεπαξημοσέέρις καὶ μα λαϊχίας 
“δλυϊσοτο,ὶ Ὁ) οἴκοθεν, ὡς ὠκοντες αἰσ ξιωῆλ- 

Ὁργ αἰοαϑονϑμος ζ) εϑροιῶ, καὶ ὅ ἐβουλέμδρος- 

ἀζοιὶ δχὲ ὃ ὦ ζ᾽ ἀτῳ" χαϑουδύοιρ' βας- 
ῥμρεοϑαὶ, αἰαλαξων ἡ γεν ᾧ ἐ ἐχρήσατο. τῷ 
ἴα φως χαὶ ἐς Τὶ πόλον. δὐτυχύήσαις Ἐχί- 

εσύϊαφεννῷ ἐς μωίγίωυ μδρ γὴ οὐρὰ ἥλ- 
᾿πισέν οἱ ἐτεξιένει. ὐεῖναν τὸ λίαν δὲμ μάᾶλ- 

᾿λονἔφη αἰαξαίνφν τ, ρει ὺ Τ μείζω πᾳ- 

“ἀλρθμν «ξείμεμε 'χ ὡς ὦ ἀσφαλῴ, 
ἀδαίᾳ, καζη.)», αἰξεορίσων θην ερκύχριῳ 
αὐξισας, ον Τ πῶλυ. ὅλων ε χαὴ 

οἰρεθήσρις Ὡὶ λόφυ καρτεροῦ “ὧδ Ὁ ἃ ἀμι- 

φιπύλρως τ’ Ὁ φραπὸν, αὐτὸς ἐδε το τὸ λινοῦν 

; δερῶ φρυμώνος Ἔλα τῆς πόλέως ὅπ Ὁ 

: ϑρακῶυ, ὡς ἔγοι. ἐπιέναι τε οὐόμιζει,᾽ὁ ὁπὸ- 
πὸμ βουλν )»ἀμαχεί "ὃ σδοῖὲ ἐ ἔφαμεν 

Ἰοσυι {εἰς ἀἰχίς αἰσοη ἀεγοηδίοσγξ 

τἰθι5 σορὶϊς αἴξ. 
ἀετοιιά ο. δον- 
ἡδέως ῥγαγερείδες, 
(δ᾽ ποη ἐχρεύζατο 
τείεφηαγνα φάηοο 

φχαίομείθυι οὐπτοπιροῃβ. 1 ἴγαος 
δαταυτξ (ς Βγαβάε:» ΤἈτγαςῦ πλεῖ- 
τεάς οοάιιδξοςιΜ Ὁ. δὲ Βῤβοπερος 
πο, ροϊτατοβάταιις ἐαιητοϑ ζσαον. κι υίρρε 40] μο 
᾿ΟΑΠΡ: ΠΑΡ οηΞ ρταῖογόα ΝΜ γτοϊπίοχᾷ βΐαπε παπιοσαπῃ 
ιδ΄ ΟΠαἰοἀςηπάνργατοῦ ἐφς υόκβ4- “ πλθπιμεγεε, 
ΡιυάιΑΙ ΡΒ ρο] Ὠρε]τᾶξος τλλ]]οτΐα 
(τ πγα δά ἄπο τ}}Π|α. σγαυῖς ἀὔπλα 
ταγα,δί οααῖτος Ογαοοχῇ τροςέτος, 
Ηος χιᾶ Βαδεγοῖ, Οεγάγ]α οὔ τα !}- γῳΤ ἃ 
Ιε αι ροιτίβ ἰη(ςἀϊτ» οατοτίθ πεζὰ ΜΝ 
ἈΒΊΡΒΙΡΌΠΠ συ ΟἸεατίἀα ἱπτα- 

γε 

τ νῷ 

Ουζευϊτ,. γε, 
ἄἀυπι ά υοά Βταῇάας εχροδαθας ῬΑ ίαπι ἀἰδα!ς. 
ξαςεῖς ςολέξις εἰ. ΝΑ αρτὸ τ ΝΠ ἶτεβ ἰπρε:" 
γορᾶς πλοαουλοῤκιυν ρέων οἶδα δ ΤῊΝ 
αυφητῦ ἐπηρείας ἀτημς Ἰρμαιία. τ 
ἀμεὶ ίμο εἴϊες, χἀπογίας Βγαπάλην 
ιαητα ρΡεγίτία αἴας απ ἀδοία νἹγ: 
τΑάβαςς, “ἰπμτὶ ἀοτηο σαπὶοονεῆς 4. ἰρυΐιος (ἐξ ἀ 
ταυτὶ Ηᾷς τηιλτοι ς διμίξοτς φιῦ Βιερμς οἴ 
δηϊπιδάποχτογοι ΟἸοοη, ὁ ποΪςῃ5 ἰ-- φυῖῆε, ΜῚ 
Ῥίὸς φυὸάίπ εοάεπι ἀοθάογοιτ!ο- 4. Νοίεης βεαυΐς ὶ ς τοῖ ἔξγτς {8 ἴπ δ 
Το ρταπατί»σοητγόλος οάιιοῖτ», νἹὰ5 ἄετιἸοςο ἀείς 

ς. «ἀξτατίοῃς πὰ ἀρᾷ Ργ]ᾶ : αυα τὸ αἴϊαπιρτος ἐάϊ 
εἶτ, ᾿αὐϊαι ρτοίροτὸ ςεῇςτατ,Α] αὐ] ά (ς (ἃ- ᾿ 

Ῥογε ορίῃφθατιγ, Ετοηΐμ πεπηϊηξ Ἵ 
Ἰρογαδατ δά ραρηδηά Πδὲ οδυίλπη 
οχίταγα: πίη ροτίαδ δά ἰηβριοἰς 4 

ταηλς λρραζατᾶ οχροδαθαῖ » ποῃ νὲ 
τμτὸ ἢ λὰ πος σορογοῖατ, ραρηᾶτα- 
ταθρογαταγά(αεἴξά νι εἰγοσπ,- 
᾿ἄλτο ἐχεγοίτα νγρῷ ἐχρυρπαζαγιις, : 
Οὐππι νοη οι, δι “ να] !4ο ἐπ οο11ε 5 γάμο: 
'(ᾶητε ΑἸΠρΡΒΙρο]ίη ἐχογοϊτᾷ ςο]]ο- 
οαἴϊες, ἰρίς ςομεζρθατιν ϑγπιο- 
τὶς Γεϊαριατίοι 6Π1» δὲ ντδ 5 ἥταπι 

Ὁ ΤΉ γλοϊᾷ νοχίις, φιετηαάδῃχοάᾶ (δ 
-Ἀλθεγοι: ΧΗ πηᾶϑ ΠΡῚ φυδάοςυπας 
εἰδεγες αϑίρςάεις ᾿ἰσεχε Αρίαας Τεῖ- 
οπαπηίης. Ἐτεπίπη πεπῖο ἤοααε [ἃ- 

οὔτ᾽ ἐλ τείχους φής, οὔδε χτ πύλας Ρῷ Πημτος ερρίριρλεδαβδαι πεῆις 
.εἐργεάϊ! Ροττίς» ας δὲ οἷαι οπλπε8 

ΕἾ μλνανεοςς » τε ἦσθ πᾶσα. σι Ἰή εὐδῆτ. «Αἄάοο ΠὈὲ ρεςσαῆϊς νἱφεθα- 
ρον κ!.: ἐπί ϑδῳ τεξχαμανζοτν, ταῦ φαδά οτίλπῃ ςαπὶ στηλο ἰηΐ5 

δλυος Ω κῶμω 

«. Σφών τὶ τ τῆν Ἵ δγλεωμημοτίων, 
β΄ Τὴ παρούσῃ φραπᾷ ἀ᾽ξήσεοϑαι ἢ τὸ 

«δῆς ϑὴ ἢ ἀμφιίπολιν; ἀἰαθε σέάϑωω τὸν 
Κλέωγὰ μαῖα ἡ παρόντων φράπω αὐ. 

ΒΡ" ὶ φδιμείνανᾳ παν ταὶ Ὑ Αμα δὲ 

ᾧ παρεσκϑυάζετ ] ὁ ̓ Βεαδδας δηλογδτι." 
δ᾽ τῶν γ οραπωτῶν ἀχβορμββων αἰωϑύ-- 
ἄϑρος τὸν θρῦν]. Κλέων δηλονότι. ε Τῇ 
ἕδρᾳ) φεϑ μον τῆ, δατειίῇ, Ἣ τῇδ. 
“ἴᾳ,. ζ Καὶ ἡ πέλμαν Ἱτίω ἢ [ Βρρσίδου. 

γοξζο 

ἡ Ἀνεπιρημοσιύης } δηλούότι τ Κλέω- 
Φ ᾿Καγηιδῥοις Ἰένήλλαξεν, εἰπὼν, 

κοι ϑηιδῥδις, αὐτὶ τῇ κα ϑηρϑρων. 

ρωύεοϑωι Ἵητοῖ ἀ χθεοϑαι- 
σαΐ, τα ὕπῳ] τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἐπῆλϑιν 
ὁ ὁ Κλέων πίω αἰμφίπολην ᾧῷ καὶ “Ὡϑόοϑεν 
δὴ πύλον:, πουτέσιν  αἠαλογίξως δυτυχί-- 
σας, ὃν τ πύλῳ » φήθη φρόνιμως τῇ, 
ν Οὐχ ὡς τῷ ἀσφαλεῖ, ἰὼ αἰαγκαΐζη- ΐ 
πῶυχ ὡς τρσλήϑει δῇ ὀγαγτίων κρατή- πῆρ. 

σων, εἰ αἰαἴκαζοιτο πολεμεῖν (ὃς οὐδὲ τῇ 
παρουΐση φρατιᾷ Ῥιὶ πολεμίοις ὠεῷ αἰπ-:, 
ἀἄξαδχ) «᾿ αλλ ὡς μεῖᾳ ΦᾺ ἐπελόυσε ϑύωγ, 
ἄντω" συμμιαίχων πᾶστω ἐν κύκλῳ ΘΈΑ οη- Ἰ 

σων τίω φρατιαὴ, καὶ βίᾳ ἐκπολιορκήσων 
πίω ἀμφίπολιγν, μ' ,Ῥεριρόσων ] 
τῇ ὑαδύσωνγκαὶ νεκαΐσων. ιν Οτπὸ- 
ταν βούληται, μαχεῖ [1 λόπεὶ τὸ, δεουαν, 
τὸν { 

͵ Βα- 
κ Καὶ ἐχρή- 

Ἀγ τὰ 
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Ἦ» φνλαρήτης ἃ Ὅρα νων: Ροῇς οὐϊΐπι νθ οι; Α ἐδυκέν; ἐλ φ γα} ἢ τλὶὴ Ἀ)ὰ "δ ἐῤημωϊτὲ 

- αδᾷ ἀείεεια εἴζεῖ; ςαρὶ. Ατ᾿ Βγαῆ: 
' οὐρα Ἂν ἀν; ἢμυυίας; υτλλιότατο. ΠΌΤΕ δ» Βεριοίδου βὐϑὸς "ὡς εἶδε κι ουρϑρ οι τῶν ο 
᾿ ποσός ίς ςορπιουίτ» 8( Ἰρίς ἀοίςεπάεης ἃ πεὐιδζουαίοες κου τοι ὡς χαὴ αὐτὸ τὸς εἰηὸ τ χὲρ- 

δυλίου  εἰσέρ γετάρέ; ̓γζοὺ αἠκφίπολιν. νὴ 
ἐπέξοδον' δὲ ταὶ αὐτίτεξιν. Οὐκ ἐπομἠθοιπὸ ὁ 
τας τοῖς αϑέξϑαϊοιξ; Δοδεδιως Το αυζ. 
μοβδασκδυδυ χὴ νομίζων" αὐυσοδεέξέρρις ὡ 

ἀλρρίγαις. ἰᾳ δ, (Οετγ}!0» ΑΠΑΡΒΙρο] η ἐπεγατ: τὰ - 
95 φῦ άκκτον Ἰάπχαμ!ε. ογαρτίομοπ.,. ΠυΠ]]ΔΠὶ οἱ 

μος ἐν μαι 6 μἰλπα "ἰπβταοηάι ᾿ΑΡΠΛΙΠἰ5 δάτιεῖς: 
οησγεένπα “τε τῆς ε( {5 ΑἸ πε Ἰετὃ5 Πρηϊβοατοηεηι 
4 επήβηναγοι. ἂ- ξχρης : ἀιβῆ(ας σορί!5 {ι͵5.». {5 1π|: 

ηἴς 1π|. ; Βαϊειίον ρον Ρᾶτος ΠΟΙ͂ ῥυτὰ “τὸ ΠΟΙ ΙΙΠΊΟΓΟ ἐῇ, εἐὐηον πλή(" αὐ τπώλρι γα γκίρ πὼς ζι) ; 
εἰς αἀ. οαπὶ ἐχρο- (ὩΔΠῚ ῬΙΟΡεπηοάμππ Ραγο5 ὕαη1) εὐξλχαὶ 
᾿ἀιείσλξιυ, βεσες: ας ὦ ὀγηατα; ἸΝΆπε ἐπιδαι ἐχρεά!» ᾿ το ἐξώματ. (διεγὸ οἰ ϑέεσαίῶ 
ἂὶ Ἐεμσ Νὰ νᾶ- 
ΙΔ ἤτπια Γι ἐπιηῖο ΟΠ ΟΥ̓ τα δας, της Ἰφῆαπι 5, 
τὰ κὸν δ. Εεπυηπίουίτη ἔπιδτογάπηιε το 

δι Βαγ. [τας ἀττοι ἁρρτοίοτιις ά- 

ῥαδεἐφρατευρ, ὁ ναϑευρθν ἐξῆλθε "ὰ ληὲν ; 
Β μνίων χὰ ἐμιξοίων- δ ἀρ ῴτισον)" τέ δὲ - 

γεδεσιθυάξευ θλεδησόρδιυο. Εἶν δ; εϑείξψε τὰν δὰ ἐσς ἀρρτε-. 3 
ἀϊεπάος ντὶ ἔδρα: δίδεῖ, φαῤά νἱ ἀεἰςοτ; ἢ πἰσπτογα πα ζ γῳ 15 δγαντίοις τὸ, τε ἡ ζω - 
ΤΡ ΚΚΕΝΣ ἘΩ͂ Ἰοσαπῆ. δὲ' χυαηταπι περοῇαγίε πη ζω ὁ πὸ, τε πλῆθος Νρ" δπισῖν 
τῦπι πυιπιεειπν ας ἐὐατ αὐπηατοσῇ οὐξοπ 4 }|οτ,ἢ αι αγ- ᾿αὐακαίανυὖσθμ. χα ὁ ἕαρ, τ ὐκ οὶ 

τ μμἄλλον»αββελμέσϑαν"" ἢ αὐδὸ ποὐφῶ, εξ 
τε ἃὐτῶν, κα ον δἰῖὺ ὐ ὄριος κανάζρὀϑνή: τς 

σεῶς. ̓ Ροϑλεξε δυο δε διαὐὴς "πεν χϑν 
τα ἡ ἑκατὸν ὁπλίζ;, ἃ τοὺς ἄλλοις λλεδὶ 
εἰδιᾳ. τξηφαξας,ἐδουλόυετο Ἐχυχάρψνα)- Ν 
φνϑΐως, ον ̓ἀπελϑεῖν, τοις δέ ϑζω αἰοεξ - 

Ο (ἕκ αὐ διρωοίως ζει νομίζων Ὡσολαῳν 

Υἱχ ζιβιοϊςητεπν δ τγαθαταῦ τηαρὶβ ργοβούγο φαυὰπη 
Ῥεί θέίονα ΕΥ̓ ΤῊ ἘΠΕ ὩΣ 
ταπὶ οβοπάειει, ἢ ἱΠργου 5 εἴϊεῖ Δ. νεγὲ “τοι- 
ποαιααυαπη, τηα- ΤΟΠΊΡτ5, ΓΘ ΊταΓ ἀοἸ εδεὶς [δ] ἀγπηα- 
Ὶ δε ἴα δ ἰω τὶς σοπταπι αϊπαπαρίητα,», ἃστγΔ- 
ἐοηίρεέξυπι οοτ ἀϊτὶς: ΟἸεατί ας οατεῦς» σομ πίταϊς 
δ τοῖο, δὶ δάοι ἢ ρηπίαυαπι δϑίγοης Ατῇε- 
ἀκεῆει ἐομεάαναὶ Π ΕΙΓΌς : γάτας η ροτίηᾶς Π]0ς ἀ{ 
ἤπετες. Ἰρίτατ ἀ6- ΟΙαίος ἰτεγιιπι ἱπτογοίρεγε ροῖξ, ἢ-! 
Ἰεξί5 (πε. 4: ἱρῆς {πρεγασηίγεητ “ΔυΧ 
ἐἘὟ ος εχ οἂ τεγτὰ ψετὴ 4ἢ : ῇ 
εβε ρεοξξδϊοςυς Υ ἐΓὰ πη ΠΠ]Π τος Δάποττατ! » σο ἢ 

Ἄρτον ἐοσειτυαΐ ΠΠπγ 4 ς [α11Π| ἀρογίγε νυ εηβ,, δά9 
ο΄ μηανηβοης μα ποσαᾶτὶς οπγη 5.» ἰη Βαπὸ τηο03 
απε, 11 ετὰ (επὶ 

ἄπηι διβευδιο; Ψψιακι Ρεϊοροη- ἃ εχτίτῖτ, ὃζ γος 

“ πο Δ Πῃ ΕΟΧ ἐὰἃ ςΟΥΓΔ- 

ἡ βούθφα. ξυϊχᾳ λέσας δὲ τοις πϑρᾷς φρα3. 

πωζθα, χὰ βουλόμδιος ̓αὐὐδαθουρσειδαί: ΟἿ 
καὶ Ὑ ἐχίνοιαν Φεαίσο ἔλεγε "ποιώδε, ΟΝ « 
ΔΡΕΣ πελοπονγήσιοι τὺ κ οἵ οἵας χωρὰς - 

ὕκομδι, ὃ ὁτί «ἀεὶ Δι οἱ ὶ τὸ  ὀψωρνῚ ἐλδυλερᾶξ; « 
χαὶ δι. δωριῆς ἔπι Ἰωσὶ μαι χέάϑαυ, “ὧν - 

εἰώθατε κρείοσοις ἐδ , Θῤχείτω βεαχε ἰωφ᾿« 

τες δἀποτίας πρηΐδς 9. 

δ ποις ἢ Ρτοίεϑι νος οἱδίς ψιια ργόρίογ ρε 
᾽ε:ραυεὶς ἀεεἶ1- πέγοπιαῦςπι Πθεγα (εγαρῸΥ ὀχτίτίτ, 
“ἢ δορθάνερ γα ὅαυία [λόγος οαπὶ Ιομ δα5 ἀϊηγίσα 
εεαρρτεὰὶ βατυς τατὶ εἰπε, αΐδυς {ἀροτίοτο εἴτ ςό-: 
Ὧν γογὸ ῳ (που }{π|ς ἴτίς ετὶτ Ῥαιοὶς Γοπη ἀρεσί-" ὶ - 

τῷ ραυείε θηβηδ τειοσεδο νος σαόπλπι πιοάο ἱγ-ὀ δεδηλωρϑρον. ἢ τω δὲ ἐχτγείρησιν ξωτε « 
ἢ οἴ οπιηίδυς Γαρτίοη  ἔχσοῦο ἀο[ίπο : ποφυὸφ᾽ Ὁ τῷ διανου βρῆ ποι, αϑαν λἀιδάξω" “ἥα μι « 
1} βοτεμοᾶτοης, 1 ῬΑΠοἷβ ΠῸΠ οὰπὶ νηΐ Γῇβ' ᾽ τῦντε κατ᾽ ὀλίδ ον" ἡ ἀπθρίᾳ;. κιδὺ- 

ὀνσκαν, αέδεν, Υ ῬΕΠ οἰεαηάμιπν ἄτιςο., ν δἰ»: πω. " 
νῖψ, εὐδεὲς Φαινόμδιον» "᾿ἀτολμίανπία- «- τὰ εχ εἰ πιφῆτες,- 

"-- ἀπ θος ΠΠτάτοπα νἱγίααν Ἰατέγρτε-": 
πρῳ»: ΩΝ Ριαπεί. Ηο-ἴ ἐν» "(ἄν ΣΡ οὐγαντί ᾿ρὐϑθκάς εὐεν “" 
ἈΝΑ χε καρ “Πῖς ἘΠῚ ΠῚ (φαληταπη οὐνφημβρομημ 

μον λ.λ..-. 

ριον ]τὼωὴ ἐηβιοὶ πίω χΦ' δῇ! πολεμέ 
ψνως 
ΠΡῸΣ 

, ἣν τὶ κνρμλίσι, ζὶ ϑίωαίοι,}. ̓ αρρφωρ, και, Σ πὸ τ ὙΒΌΕΥΣΤΣ 

καὖθις μμεμωονωρμϑμοξς; εἰ τύχοι ϑ)ούσα ἰζῖς ὅθ! 

ἴζῳ τίω ἀμφίπολιν., 

ΠΑ οὐ αὐ κνκανοϑϑυϑαῦ. 
ἄ ἡρίδγα ωἶθδρατκ δ . Ὑ Ὑποδεεςέ-- 

κα τῇ κὰ ἐἑαυηθ᾽ δηλονότι. δ Αντίς- 
ὰῤ πως ἰώ 1} ἰσυρείσνα ἐχαΐτεραι τὰ 

Ῥατεύμωτα ΟὟ ἐναντίων. ε ΓΙ 
᾿ ζι ᾿ Καϑαρὸν 

ΕΝ δδηκούρων, 

πολιτῶν. ἡ, Τέχ ἡ ὃ 'πα-- 

ἐς μάκονο φ Ἀναΐκαίαν σω 
᾿ τλῆ ἢ ὁκ ἐκ πβλᾳτκδυῆς.. ͵ Ἡ αἵν 
ρρόψιώς π ̓ αὐ δὰ! ἡ ἤγρωυ, ὅτως ὀγόμισε 
δευλρέϑαι Κλέωνος δ “δὶ αὐτὶν, 
εἰδῶ χρύφα, οἰκᾷν ὅ2ι τὸ αὐδὺ 

Ὶ ὁ καϊαφρονύστως Ὁ ὅ ὄνως.Ἡ, αὔδὺ ωϑϑ0-- 
᾿γαώς πε αὐ δΨ!,, αἴϑυ τὸ μιὴ δητδεῖξω ζὶς 
ἐναντίοις τὸ ἴδτον σλῆϑος ὁ Ἐ ὅπλισιν αὐ, 

ἥτ 6 ὅδιν αὔϑυ τοόψιως. καΐϊαφρονή- 
 ὑσὸ ἀϑίωαίων ὦετο εἰ 2: ἔσο 

«ἰδασκδυίω. κ᾿ Απο- 
λεξαϊδρὸς οὖν 1 ὑὐποκόψας δηπλεκδικῶς. 
λ Κλεαράδᾳ τορηίξαρ] μιεζῷ Κλεαεί- 
ϑὰν τάξας. “ Αὔὖϑις μιαμογω δύες» εἰ εἰ 

τύχοι Ἰπέδυμοία δηλονότι αὐδᾶν δὰ 
ἄλλων λαξᾶν συμιμμα ἐχῶν, καὶ τύ οι Ὁ ᾿ἡλῦσα 

Τόλλη. 
τς ἷς ἐὠθατενικᾷ. Σ Ὑ ἰὼ ὃ δηηχεῖ- 

αὐτοῖς βούϑια κα ἡὶ ΤΑΣ ἃ [] Περδίκκου αὶ 
᾿ σῶν εἰώγατε κρείονοις᾽ ἴῇ αὐτὶ ἐπὶ. 

ὁ Καὶ μὴ ἅπαντας εὐνδιναὸρ ) δ μὴ . 
δεὶς ὑμῶν, δὰ τὸχατ' ἐλ χριξ ἐρῶδον : 
λεὶν ἐξ ιἔγω τὴς πόλεως, μηάπην 
ἀἰρόοις κινδεω θεῖν “οὔϑς νὴ 

ἀξιόμαχον γορέστας, τίωυ αἴρασκθυίω, ἀ- 

τολμιότερος ρυταμ π ιΑπλ ἴαν πα.-- 
ἐλ! Ἵν μὰν δηλονότι. ρ΄ Τοιὶ γδέναν- 
πίοις εἰκάζω] θκάζω λω ὁναντίοις, καὶ 
ἀφρονῦντας μδϑ, καὶ οὐ φορσδυκῶντας 

ὅτι ἐπεξελόυσόμιεϑαι αὐτοῖς γ) ̓ α᾽αξίαι 

«ρὸς τίω ἀμφίπολιν, καί δίων, , καὶ νῷ 
διᾳ Ὁ ϑέαν ἀτάκτως ἐσκιδχημένοις, ὁ ὀλι- 
γφρέινιζυτέςι ῥ ῥαϑυμιῖγον ̓ Ἢ 

᾿ .. 
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»» » Φερνήδη τὸ ἡδμ, ἃ ἊΣ Ὀἕκ αὗ 

48 ΤΗΝ Ὁ ΥἹΌΣ  ΚΌ ΡΒ5Ὶ Ε11 5 Τ, 

) ἐλπισὸμίᾳς τοηγρτιν ποίχι ; πος πὸ ρυζαῖτ ἢ 
γᾶν 

ἐὮ" τ Τδαάίριίρηλαν ργορτοῆαχος » Ἰος- ΚΣ 
"ραν ἐ ἐπεξελθοι εἰς ἀἰὐθοῖς ἐς τῆς ῥῆξις οὐ ἡ Πυπ σοι ίσεπ ἀἰτεᾶς τυ" δά ᾳ Ξρε δειά! ρὴεῇ 
ὃ» ξκϑωπτε “ωρὸς- τὸ ώ οἰοὺ » ἢ νει αὐτανπὼσ' ἀσαϊπλ οοπιτογ [185 ΔΌΠ1ο οὐ τἰλνογάϊηῖρας αδ-ι ζω ἰρεδ ΨΨ ΦῈ, ο(« διαν πετραμβεῦνοις ὀλεγωρᾷ “δρὰϊς δὲ ἄϊμς ἐξουγας ἄρίτί . Οὐχ ῥξδσατα δα, ̓ ἘΝ ΗΝ 
ΑΝ, τὐλωνό 'χ διο[ιυπνιυϊίαυ:ορεϊπαὸ απίμταἀς δαιπὲπι ΡΕΣΙ ΠῚ τὰ 

» ἀὐτωσύπιὸι δαδρτίας μι ΣΝ ̓ πογτῖτρδυργ Εἰς ἰξγία πα Ν τ δι ἐθΣ ππλον ὅς. 
»ἐ λιραι ἰδωὸν ἡ μα φρὸς πέρὺ ἑκὸ “ΣΟ ρρτοάιταξ ιΏση ἰά ξαοϊοιμβίολαρος ν. 5. τ στ νονν 
»μο: ἡφίωὼ ἸὨβεχείρηδιν ποιήται. μὴ Ὡἰπὸ το δε βταέϊο οο τὰ ἀμίαἶπο πιὰ ττρῖς ἣ 

ανούς. ρρυδὴ ἊΣ ̓μμαδμίριϑὲς Εἰ ἘΌΝ Ρίᾳ παρ Ὁ ταυκαν να δῖα τοῖς ἐς 
ταῖς" Βαὶς ρει αοῖς Ποὶς εἴ τῷ 

πρὶ δ" “' ὡρβὸς) ὅδ παςὸὶ ξυμ φέροντος, οὐδικκΑ ταῦ δ ἰνφεθνδιμ ὀμεννείνάσηα εἶ ἐπρνήτας 

» εν αὐ ὀρθοϊῆθ. νὰ, τὶ χλέμμαζοι ἴεν βηβίπιλπα βἰοσίδμι. οὔδει μεν ΡοΥ τ8. τὸ Ὰ ἸεῚ 
ω καλλίφην δέξαν ἔχφ "ὲ "(Ὁ δολέμεον, αα- Β ἀν εύμν ὑπὲ 
»ἡματ ιαῇ τς οἰπειβύρεις, ΤΟΣ φίλοις μέγ 

δὲ αὐν ̓ ὠφελήσηέν. ᾿ ξρῦς 

᾿ ϑρρρασέσι., ᾧ τῷ τ ἀπιένω, πλέον ἢ 'πῷ 

» ὀϑώοιτος, δξ ὧν, ἐριὶ φαϊνοντῶ), πίω. Ὡ ϑς 
» Ἡμρμιξηρερεν,ο ποῦ αἰάνϑμῳ αὐτὴμ τῆς γρῷ 

τ μϑφν καὶ «ορν. δμοδαηθῦμαι μάλ πίκς δὸ-: 

Ε ξαι, ἐγὼ δ ἔχων τους χχετ᾽ ἐμιαυτεῖ (καὶ, 
": φφλείσεια,. ιν διεύτωμιαν, τωροαδεσοί και δ): 

ομῳ Χτ, ᾿ μεέσον Ὁ σβουτευμα" ἀὺ δὲ Κλρρα 

ὥ οἶδε, ὕφερον, ὁτὸμ ἐ ἐμὲ ὁρᾷς ἤδη «ροσκείμε 
.» γον ὸ ὁ κατ πὸ εἰκὸς φοθοιεῦται αὐτοις, τε ̓ἀζ' 

. σεαυτῷ» ποις τ ̓ αμφιπολίτας ᾧ τοῖς ν 

ὃ ξυμμιάηρες «ἔγωγ, αἰφνιδίως “(ιᾳ πύλας 
» αἰοίξας ὀπεκιϑοίν, χρὴ ἐπείγεοζ, φράχια. 

» ξυμμίξαι. ἀὐλπὶσ, ̓Ν "μώλιςα, αὐποις ὅ- 

- τῷ Φοῤοϑέεδαι." ὃ γὸ ἔχιον ὕςεδον, δένο: 

» δεδονποῖς πολεμίοις αἴ. οϑροντος καὶ ὐμοίηο- 

»αϑῥεγὸ αὐτὲς τε αὐὴρ ἀγαϑὸς ,γέγν, στε 
» σε εἰ κὸξ,, ὀντὰ «παρτιαϊτέω" κὺ ὑμεῖς ὡ, ἀὐ- 

δ. ὅρες τξυμμαχοι ἀκολοὺ ϑήσατε. ̓αὐδρείως, 

» ον πιν ς᾽ χαλες πολεμεῖ, τὸ ἐ- 

3᾿ 

»Θ 

τρί ἐ ἔῃ. ἀκοήϑοϊσκ μὰ 

ἐς 

4ιια: “ Ῥεαοϊριὲ 4ιη5 ̓ οίξο πη" 8]- τὰ 
Ιεῃϑ5, πάπιο δηγίθος φξς ατίςοπι: ὙπῈ ἵτες ΚΠΙτ' 
τπποάο, .Εγρο΄ ἀπ ἱρὰ 
πιο οσηβάμπει; ἀϊμῆ αιε 
Ροτίις: αΠυὴπν πηι τά! ( 4ιδητιΠη οἷα οἰγοῦςπίςησ, 
ταί, νἱάεταγ ) αὐ πησην μα ητ, 
δ Ἰῃ Πός οογαπι ἀπ οἰρ τ σφ ἢ] ο; 
ΡΠ Πι πὰ δὶδ οπτεητίληη σοι 
ῬΟΠ Δ » ΘΡῸ ὉἸΠῚ 5. 4805 Βαθοὸ 
Δ το αοΥ ΓΔ ΠῚ ἐπ. τη οάτπν δου την 
δβηχὲῃ » Προ ογο υ ᾿πσασΎ ἢ 8 δύ 1γπ. 5 «Ὁ 
γπεη5. Τ αὐ Οὐοαυ 44, τοχ νδὲ τὲ 
ἴλτη ἰπ ΠΠ ἶς σομίροχοτβ, αὐααδίνο  ... 
οτεάίδης 66) τοιγοητο πη ΜΠ] 5᾽ταῃς: ἐδ: 
νοχὸ ρατοξιίς, Τοροπιδρογτθ ργού 
ἄελβ οαμη {15 πὶ τεσιηι απ αὶ .υ 
ῬμΙρο ταμίαις ἃς (οὐδ »,ΔηΠῖτοτ 
τέφας ἡυδτη ἐς (Ἰ ΠΔτ δι πγὰ τς ρχα, ἐξ, 
1Ιο. ἱπχπηίέςεζε. 5.16. επὶπι, ρύσοῖτι, σ΄ 
Ρυὲ᾿ ἔρογο εοξτογήϊαην ἐγὶ: ποιά ὁ. 
τοῦτ δ  ογοβ Ππητ: ἈΟΙ (αὶ Ἰητεῖτ 
πεηίθητ ρυσηα αυλτη αι! τη δά: ΠΟ Νν 
(αὴῖ δὲ Ῥιρηδης. Ἐς αιράδάτεαι. ... 
τίη ες να δραζείατδπι ἀοξοῦ, νίγαπαὶ ΄ 
το ορτορίμπι ΡΥ χα: ὃς συμ νοβίο τὶ 

Ὁ οἱϊ {γεπιὸ ἐς πλ! π1,» ΧΕ πηδητορι ὩΣ 
Ἰά ἀεμημαι ες θεης δούς, γενς-"δ. "Ἐξ “οὐδε 
Τ1ίδννο γα οίοας», ντ ἀποιδι5 ραγοαβ: γε 

α: «οἰΠπιὸ 

ἀι τ 

ΣΝ 

ΧΩ τ 

«εἀεῖς τ΄ 
Ροίϊπης. 
ς Μαχίηνᾷ ΓΤ Ρ᾿ 

᾿ 
ἃ Τὴ ας ἐὀέῃδί, ἱ 
τεῦ ΠΟ ηδ ἀπίϊ 
δι πεπαεμοῖ 

ἜΤΙ ὁ αἰρευύεοϑαι, τοὺ τοῖς ̓ρχοισι ἀταμς Βοβίοτηο ἀἰς ἔοχε νι ἥμιν δ οικοαι αϑίρωε α μ᾿ 
“ὦ τήδὲ ὑμῖν: τῇ ἡμέρα, [ ἢ ἀγαλοῖς τὶ εχηξατίδ, ἢ Πγομμὸ νος οἤεκιτίο, «ἰρἀείοσιε δὲ ἴη: 

τ φϑμουδβοις ἐλδυϑεείαν τε χοπνυρχῳν, "τὴ ἘΠ ρου νὴ ἧς ερανὸρ τὲ 
Πλ Δ ΔΙΠΕΠΙςΏΠΙ ΤΕΥ.» 411- Β1] ρταυίυϑ ν᾿ . λφκεδοημονί αγ9ι με ἥοϑαι, ἢ ΕΣ 

ἘΔ ῸΣ ἀα ἐρκ τς τίογε οἰ φιὰτη Ῥογτα ΠΕ ς Φογαίτα-. υβορτίηραν, ηος τα 
. ἀϑἰαἤων τε δούλοις, εῦ ταὶ ξικα. αὐ. το ἢ εὐἰά ορεϊποὲ γὸ βοὔογ είς πο ἐμὴ εἰδέμηίομβες 
. αὐδραποδισμο ἠϑανατώσεως “Οϑαξντε; : φαρτίας, ταπῖςῃ ἃς «κἀς Βοβιαρξεαν οὶ οἰΐξυπη 

Χχ ὑϑ ἀι 
πον ἈΛΘ ἢ τὸ; ὐτωὴ Σὰ νόσον 

"Ξε τι ᾽ τ χι, ---.- ιΐ κω: ᾿ 

«Ὅν ἢ ὁ ταὶ ἐζ αὐτὰς ̓αἰμδρτίας δ᾽ ὅςτις δ τ τὸ ὶ δα ῤῥῶν πακεπλῖν, τα «ἰπιέγαι, προ φαῦνο "4 Ἃϑ καλὼς δὰ 
δὲ “ ̓πολεμώων αἰιδρτήματα ἰδων, καὶ τε διανοοῦ τ Τα μιᾶλλον ἢ ἡ δύων βαϑύμως ἐκ ὁ ῶν ̓Ξ δκαλώνα ὑεῖ 
Ἴω ἰδίαν διιύα ραν ὄδιχέρῶν, μὴ ἐκ αὐπὶς διακειμδύοις, ὁ οὐδ ἐν αρθίῶαι, ἰφ ἰονὶ 

τὰ ὥς αὐτιτάδηηται, ἀλλὰ «εὺς τὸ πα ἐγῃ ἂν ἔχων. εἰ. Ταὶ ὁ πύλας αὐοίξας 
δῥμοδορόῥου, » ὀρϑῶς αὐ Ὡραΐῆοι, 

οι “Δύξαν ἔχ] παρέχά. χ, Α τν πολέ- 
ὠνῇ αὐτὶ τὸ, δ ὧν αν 223) πολέμιον. 
δ' ως ὅν ἔπι ἀπρασκδυο: ἕως ἔπ 

ἔπεκϑεῖν ϑέλησον δηλον ζη. ὁ (᾿ ἌΝ ἢ 
)δ]γμῶν δηλονότι. ἢ Μάλιρα αὐτοις. ὶ ὅτω] 
δοιλογότι ποιραύτων ἐν. 5 τον ἐ- 
πιὸν τὸν ὕρερον οὐ γΣ ὕφερὸν ἔρηόντες. φοθερώ 



"1 

Ἧ Ξ ἐἶ ΣΏΠΒΕΔΟ ΟΝΑΝΤΟΥ δ; 349 

". εατοίίχας ΟἸαεὶς φαοπλίπιις Πρ οτ! Δ χοῖς δὲ. λοιποῖς ἕλλησι, κωλυταὺς ἫΝ ἔοϑαι « 

4 ϑεά ἪΝ ορετᾶ ΗΠ: ἰπηροάϊηχότο ἢτίδ. "5. Ποης νῸ8 

“ὅλες νε προῖϊές τος Εγοηαί Πτίς » φαῦ (οἰδτίς φιιᾶτις ἀς ᾿ς χηϊίηιϊιε ποη ἔ- ΕΊΣ ἡ 
᾿ εἰς ταὐ τὴς αὐτεπι ΓΟΡῸ5 σΟΣτΆΤηςἢ ἢτ: δς ἐρο οἰξἀΔ πὶ 
δ 6ὲ φρο ἐγ τις ΠῚ πηλρίβροίϊο ΔἸ 105 ΔἀΠοττατὶ 
 ἄλπὶ εὐπὶ πὶς ος : ἘΚ ᾽ ε: τῇ 
οἱ βοῇ πιθρὶς “ΠΊΪΠ115 Ωἰὰ ΠῚ ΒΥΔΌΪΤΟΥ ἴρίς. σοπηὶ 
᾿αἷίος « γε: {ε{τἰ- Ὡπ8 ἀροῖο. Πδέζομας ἰΙοχαστας Βγα- 
2.ἐπάαε δοτῖον ἢ ἥλς τι ρη (ε(δ λά οΧοΓοίταπη ργαρα- 
ἃ υὰπι Ἰρίοπηεῖ ςἀ5 : 4] 7 ΟἸεα ἀλλά Υ 

᾿ἐχοαυαν, Γοί, Ουἱ ΓΑ τατη 41105 ς (ΟἸεαγ!ἀα Δ Ροΐ- 
ΠΝ τοι δὰ τὰ αὐα 1 Ὠγλοῖς νοσδηταζντ π- 
ΠΥ Ὰ ρος βια, ἀἀπηοάμηι, ἀϊέγυτι οδ΄ ἐγαπηρο- 
ΝΠ ΩΝ δὰ τεπὶ ΓΕΏ τ» ΠΟ] οσδαίτ. Υ ογὰ πὶ χαΐα ἃ οὐ- ῇ 

τοοπίξττε Ροβηπι͵ ἀν ]10 ἀοίςοπ ἀε115, ὃς ἴῃ νεθε 4004; 5. 
ὁ γιάεσηπο. ςοπίρίσια τῷ ἀϊιπαπὰ ἔα οἰ 5, ἢ ἃτα: 

᾿ πη μλΟΪδης εχιζα υθοτα οἶγοα τοπ- 
Ρίαμι ΡαἸα ἀϊς ἤτεγας σοπίρεξευ:, 
ἢος ΟἸεοη! πὔτίατατα οἵ ς(ρτοςεί. 
{εγᾶτ επῖτ τι δά ἐροότοι Πα Π|) δς. 

Ὶ οπγμοπα ΠΟΙ, οΧοΓοἰγά ΠῚ ἱπιγδ' 
δν..9.}.... νίθεπτ (υδἱϊςὶ οςα 15. δὲ (Ὁ ροττίδ. 
᾿ ᾿ γε[ρία τλαϊτα ἐααοχιπὶ ἀῖημς Βο- 
ὃ ταϊη πὶ τη 4υδτ Ἐχοπητίαμ Π0- 

ταῦῖ. ας χυμπὶ δα άηῆςι, εὸ ροτο-: 
χίττάζαας νΡ] γε ἀρηουΐτ» ἰδεῖ 
οΟΠ]ΠΠρὶ ναί ἀά. ργοβοιίἝσοῃ ἀι11}; 

πῇ ες 4υδά {σε ποΙ]οῖ ριρηα ἄεςξεῖ- Ο 
πεζεργίίυδηι ἤδη νερίγός διιχί τ᾿ 

ἰ 115, φαδάφας ἀτθίτγαγεταν ἔαρατη [ς 
ἢ γίάεῖηγ αἰῤεον ἰο- “Δτο Δ οΥς ΡΟ ο: οἀ!οἴταας αδοιη, 
472 7540φησεᾶχ: εις αα ΠΗ ταν σογηπίταη δ πὶ 
ΟΖ ογμίπ ἤας,. : ᾿ ΣΝ 
[θυυτηρρπυπὶ το. ἀβεΓοιά (Ὁ]μπὶ Πἰςογ Εἰ ἔ ν οί, 

᾿ φερταὶ ἀατὶ ἰΠ (6 (δ ἀπςογοητ. Ν᾽ γα ιν Ὀὶ δος [ὅ- 
δε, ᾿ τὲ ἀρὶ νἱΠητη εἰ οοπμετίο ἱρίς ἀεχ- 
ἀ νίάο “πο. ἴἴο τοπυ; δὲ“ ππάδ ΒοΠίθυ ργα- 
ν θεηςαθάσοοθας ἐχογείταπ Οσππι,, 
ἣν ἰητοτ!πγ Βγαῇ ἄας»ν Οἱ ὁρροσιιηῖτα- 
Ἴ τεπι δάειδς σορπουΐτ, δί Ατμοπίςπ 
Ρ {ιπ} ΠιοιοΓ! οαἰτγα.» δά οος5 ἱπυΐξ, 
ὟΝ 41 {δς ογδητ αἱ δίχις», ΠΕ πος πῦ. Ὁ λέ 
νν εχροξδᾶς: ἸηἸεἰο οἱ πηοτιι ἰδσεατα. 
᾿, ἴσας σαρίτα πη Πάπιῆος αι ση 
π᾿: Δϑαητοῖ Πα ά σοηίαπογιμε ἐχροῶδ- 
ὅν, ὟΝ Τεϊηυδάεητος, 5.4 ηὔς [1415 τὶ 
Ἧ Ῥοττας ηι125 ἀϊδέιιπι εἰς Ῥατείδεϊαῖν 
εν δοργαιεᾶτί δῃίπηο φυάπιοεϊογγ πὸ 

Ἵσγυάπησβ. 560 μᾶς, ρΕῚ ροΥτὰ5. 6ὰ5 
γε μα αὰ γαϊ- “απα (πητ {πὰρ γ να]! 1π|.» Ῥέγαις 

ἐμαὶ ἀμοιπξι, ΡΥ ηδ5, ἰοηρὶ 4 ἔστι ογατς πλὰ- 

ἐλδυϑερωσεως. Σολ αἱ μεύτε ὑμεῖς μια Ἀοχε- ὁ 
τ ε μ τ " 

δῆτε, ὅρωντες " αἷξὶ ὅσων ὁ ἀγα ὅθν" ἐγὼ « 
΄ Ε Ἷ φ "»" ὡς 

τε δείξω οὐ “ἀἔὁνωνέσοι οἷος τε ὧν μαλλοὺ ἃ 
“"Ἥ 3) Ὰ 5 ἃ .] ον τοῖς πελοις, ἢ χαὶ αὐτὸς ἐργω ἐπεξελθεῖν, « 

Ο μϑὺ Βεασίδας, τοσαῦτα εἰπτὼν, τίου πε 

ἔξοδὸν “περεσκϑυ αἱ ετὸ αὐτὸς; χαὶ τοὺς Φιλοὲς 

μα τὰ Κλεαῤαδο καϑίςη δχὶ Ὅς .ὃραΞ 

χίας και λουμϑρας ΤῊ πυλῶν, ὅπως ὡςαἷ» 

εἴρητο ἐπεξίοιεν. " τω δὲ Κλέωνι, φανεοφὅ 

“λρουϑίου αὐτο πὸ τῷ κερδυλίου κουτῶ- 

ζαντος, χαὶ εν τῇ πολά δχεφαγᾷ οὐσῃ ἔξω- 

δεν οὐδ Ὁ ἱερὸν τὴς Αὐϑζωαξ ϑυουϑῥου, κἡ 
(ῦτα ποροίοσοντος, ἰγ[έλλετα, ( πσφούχε-- 

χωρύκεὶ γὸ τότε “ καϊζα τέω ϑέδμ ) ὅτι ἥτε᾿ 
φρατία. ὦπασα φανεροὶ ΤΜπολεμίων ον 

τῇ πολά, καὶ «ἰοῦ ζᾷς πύλας ἵππων τε πὸ: 

δὲς πολλοὶ χαὶ αὐ, ϑοϑπων εἷς ἐξιόντων ὑἰ- 

ποφαινονται. ὁ. δὲ, ̓ ἀὐκούσως ἐπῆλϑῳ" χαὴ ὡς 

εἶδεν; οὐ βουλόνϑμυος μάχη “δ γωνίσα- 

αϑαι ωρίν οἱ ὗ αὶ ἐρες (βοηϑοες ἤχειν, χρὴ οἷο: 

εϑιος. ὀφ, ϑήσεοϑει, ἀπελθὼν σημαίνᾷν τε 
ἁμια ἐκέλδοεν αὐαγώρησιν, χαὶ μι Ρήγίεννε 

φοῖς απιούσιν. ἐχὶ Ὁ δθώνυμωον κέρας, ὡφαῆρ. 

μόνον οἷόν τ᾽ ἐω αὐ ἀγῳ Ἐκὶ τὴς ἤόγος. ὡς. 

δγ, αὐτ ἐδῦκει" λολὴ γίγρεοϑαι » αὐτὸς ἐ-- 
πιξρέψας ὃ δεξιον Ἶ καὶ τὰἀιγυμναὶ “σοὶς 

“ες πολεμίοις δος, ἀστῆγεν ζω ςραπια. 
καὶν πόυτῳ Βεφσίδως, ὡς ὁρᾷ (δ και οϑνρὰς 
τὸ φρατευμα “ ἀϑίωαιων χινούρϑρὸν, 

! 

δες ὑριαξ οὐ »ϑμουσι, δηλφι δὲ Τὴ τε δόφοι--- 

»Ὰ ᾽ ““νΝν Ὧν} ΡΡ ἂν. Ἃ 
“γᾷ τοῖς ἴθ ἑαυτῇ καὶ τοῖς ϑιλοίς ὅτι οἱ αὖ. 

ποὺ πὴ χιίνη σα χαὴ “δ᾽ κεφαλώΐ. " οἷ; γὸ αὐ 
ατὸ γίγνηται, Οέκ εἰωθευσι νϑμάν τοὺς ὅχτ-- « 

ονῷᾷς. Ὡλλᾷ (κξ πε πύλας πὶς ̓αὐοιγῴτω. « 

ἐμοὶ -α εἴρυται ,καὶ ἐπεξίωμϑυ εἰοτεύχιςὰς «ὦ 

Θιρσφιεῦ τες. χαὶ ὁ εϑῤ κατὰ (ς Ὀχὶ πὸ ςαυ- 

ρώμιο: πύλοι » Χὰ (αὶ «σοῴτας τῷ μαιχροΐ 
-΄ τί «βτοῖθας» σιτία, ςοπτεπάϊι τοῦδ τείηϑες τύτε ὄντος “ἀξελϑαν, ἔα δρόμῳ Ἀτζὰ. 
᾿ ; νία νδΐ παης Ῥογ Παχὶ πιὸ ἀγάμλ. δὴ) (ρρ πίων ϑϑθεμαν, ἡ αϑρνιῶ κα τὰ τὸκαρ--: 

Ἰοοὶ εππείδιις ττορμαυση. νλῆτιγ,. ΝΕ} ἄτος ΠΩΣ μὲ ὯΝ ΦΩΣ υθ δ τοις 
μ᾽ ἷ παρώταπον τό χὥελου ἰογτί. Ἔλητδον ἐςφηχεὶ 

------ 

: α΄ Περι δοῶν ἐὰ χόν δδιν]ἐπάθλων. δηλονότι," δ Καὶ ΕΥ̓͂ 

Η β: Ταῖδὲ Κλέωνι) έξῃς τῷ δὲ Κλέων | πιὶ ὑπὸ τοῦ Ιπερδικκου." 

βοηϑοιὶ ὕκει» 7 | ἀπιόντες; χαὶ τὸ ὅλον, ἀπρόμρος οὐκ ἐών 
' τη" Σχολὴ γίϑ 1 βϑδονν. σσοιδύειν περὶ. πολεμίου. “ον. 

τ γποίγγέλνεται φανεροῦ βμομϑύου σοδ Βρᾳ: 1 λνειβαι Ἰχεόνος ἐγγίγεοϑαι». θ΄. Οἷσοδ [ κ᾿ τξελϑων,ἔϑε δρόμῳ ὁ Βεασίδας... 
Ο δου, Ὑ Καὶ ὔτα «ὀροίοτοντος 1αγ.: Ὶ ἀδ ἤδη γίγνηται Ἱ ὁ αὖρ ποίλοισιν αὐτείν.. . 1 χ ὙΪω ὑδὸν ζωπίω ἄν ϑεϊαν] ἤγρωω ἐδ. 5 
 γλέτν δ᾽ Κατὰ τίω ϑέἀνγ διὰ τίω ἡ 2 Οὐδ ἐώϑασι μδῥειν 1 οἱ κινουῦτε ποι 1 ϑέως, τ ὃς οὐυρα πυσεδὰ 
 3ίαν. ε ἈΑκούσαρ- ἐπῆλθεν 1 ὁ Κλέων Ϊ κεφαλαὶ καὶ τὰ δόρατα ν» καὶ μὴ ἡσύχως 
,» 

σὸς ἕω, 

ΠΗ 

) 



3220 ΤΗΝ ΟΥ̓ 151 ἨΠῚ5:ΤΙ. 
κο πξοσξαλων τοῖς αἰνϑέουαίοις πεφοίη- ΑΙ Αταιῖς οἶτοα πχοάϊαπι ἀρήλοῃ τι" 

μϑέοις τε ἅμα τῇ σφετέρα ὠταξία,, ὁ τἰωὼ 
τόλμαν εἰστῷ ἐκ πεσιληγμκένοις, ΧΤ' μέσον 
Ὁ ςρώτευμα, τόπει. καὶ ὁ Καλεαξάδας,ὡς- 

“πῶ εἴρητο, μα καΐα ἃς εϑραχίας πύλας 

ἐπεξελϑων τω φρατα ἐπεφέρετο. ξεωέθη 

πετῶ ἀδοκήτῳ χαὶ ὠξᾳ πίνης αἰμφοτέρω- 

θεν εις αἰθέωυαοις ϑορυξηιϑέωδαι. καὶ Ὁ »ϑὺ 
βλωνυμον χέρας αὐ ὧδ᾽ σοὺς Ἐ ἐδνα, 

δὲ ̓ ξισεσχεχώρῆχει, "β)9ὺς τἰποῤῥα μ᾽ ἔτ 

φέυγενὸ ὁ Βροισίδοις, εἶ σῖσο χρερεεῦτος ἤδὴ Β- 

εἰντοὶ, “ ὀχισεδιων τῶ δεξιῷ, τίπρωσκετα)" ἀ 

πεσόντα ᾿αὐτὸν (Ὁ) μϑὲ ἀἰϑίωμαῆοι Οῴκ α- 

εϑαΐνονται ,᾽ οἱ δὲ πρλησίον, ἄραντες : ὠπή- 

γείκὸμ. Ὁ δὲ δεξιὸν δ" ὠϑίωναίων ἔνϑμέ τε, 

μᾶδνον, καὶ ὁ »ϑρ Καὶ λέων, ὡς τοαγοϑτον οὐ 
διεγοζτο νϑρᾷν, θὐθὺς φϑύγων, καὶ κοιτα λη- 

φϑεὶς ἴσο Μυρκινίου πελζᾳ οὐ, ποϑνή- 

σκᾷ" " οἱ δὲ εἰντοῖ συςραφέντες ὅσλιτω δὶ 

τον λόφον, τὸν τε Κλεαρίδθυ ἠμιαιώογτο, αὶ 

δὶς ἡ πϑὰς παξοσξαλοίζᾳ, δ οὐ ̓προύτερον 

ογεδὸ τὸρ τὴν ἡ πε μευρχιλία χαὶ ̓ὶ χαλκί- 

δι ὴ ἵπασς, καὶ οἱ πελζαςαὶ «ξ κώώντες ᾷ 

ἐσοικοντίξοντες ἀΐοες ἔτφε ζαν. οὗ οὕτω δὲ ὦ 
φραΐτευμα πϑξ ἤϑη “ἦν ἀἰϑίωαιων Φυγϑν 

χαλεπῶς. "ΟἹ πολλαξ ὁδδιε πραπόμϑρμοι 

κοτε ὄρν. ὶ ὅσοι μὴ διεφϑοίρησθῳ ἢ ἢ αὐτίκα 

ὧν χερσὺ, "δ σὲ τῆς ᾿τχοων τ τἴ 

που. χα Ἢ πελταςῶν;, οἱ λοιποὶ" : ὠπεκο-: 
τόρ μώϑεσὸμ ἐς πίω ἠόγα, οἱ δὲ, ηὖν Βρφισίδλω 

ἄραντες ὧκ τῆς μώχης, χαὶ Ὁ] φισωσὸρ-- 
τες, ἐς πίω πόλιν ἔτι ἔμυπγοιω ἐσεκόμισὸμ. 

χα) ἤφϑετο υϑὲ ὅτι γυκῶσιν οἱ μεέντ᾽ αἰστεῖ οὐ 

πδλὺ δὲ Ὁ συ λιπτῶν ἐτελόστησε. ἡ ἡ ἀλλὴ 
᾿φραπίαὶ αἠα χωρήδοισαι κζ' ἦν τ Κλεαείδου 

»Θχ πῆς διωξεως. ἕ γεκρου πεἐσχυλδυσε, καὶ 
«Ἔρπαῦον ἔφησε. μα; δεζῦτα, τὸν Βοκισίδλ. 

οἱ ξύυμρια λοι πόρτες ξιὼ ὅπλοις ὅλχτασύ- 
ῥϑνοι, δυμώσια ἔ ὑεῦψαν Ὁ τῇ: ἡ πόλᾳ ασδὴ 

τλσνεοῦ ὠκ»εξς οἰ σθς. χα το λοιπὸν οἰάμφι- 
πολῖται, τος κὸν τῇ ἐἰὐϊο ὃ μγηρμεῖον; 

οπι ίς γεςερογσητ, Βγάπάας, ἀυσπα 

ἰπῖγα νύθεπὶ δηῖς ἔοσαπι ασαδ 

ἄοττας Αἰμοηϊοηίςβ, ἰαπὶ τουχῖτοξ 
ἃζ πᾳ ςοπδιῆοπο ὃς {Π1|5 ἱπυδάςη- 
τὶς. διιάαλοία, ἴῃ ἄιρδηι νεττίς, Ἐς 
ΟἸεασιἀακίνε ργαοορτιτι ἐγατ)σι πὶ 
οχογςίτα ΤΆ γαοὶὶβ. ἐρεῖς ρος ἡ 
τὶς ἱπέοστασ, ΕΧ ὰὸ ςοπτίρις ντ 
ΕΧ ἱπορίπαῖο ἃς τορεῃτῖμο Αὐ ἢ 
τῆς πίςηίος νιση ας Ρεστασθάσοη- 
ταγν νταας Πα Ἔτι ΠΊ ἐοσπ) σοσπὰ 
Εἰοπειι νοτίας, "Πουτὶ ργορτοαση 4 Ουοά ἃ ρσΞ 
εἴας, ἀΠΠρατιπα ἔπραπι ἕδοετοῦ; δὲ ΦτΝΝ ἐδο 
Βος άπ ἔπρίεπεε» Βγαῇ 418, φαπηὶ 
ἴῃ ἀοχεγαηι Ἰηστιογοῦ » νΏΪΠογα- 
τοτογ: Παδη.  οαἀεητοπι απαπὶ Α- 
τπεπίοπίες ποῃ δηἰπιαάπιοστ οι; 
{1 φαὶ ρέοχίην ἤάρασς. {00]2- 
ταπι αἰροσυταγιης Εόσας πιαρὶς ἄχ 
τζαπῇ Αἰ μοῃοηἤαπι Θογμα ΡογΕ-- 
τς, ΟἸεοι, νὰ ρει πυὰππι ΔΟῊ ἢΈΧΡΕ: ὁ Ἱπιρεέμαι βηέ- 
ϑιαύς σοι ἰταογαῖ» (τατίπτ, ᾿᾿. ἔιρα τ τ 
οἜΧοόρταβ οἱ ἃ Μγτοίμϊο ροίτατο, 
δ. αὐ ἐο ἱπκογίδδιιο, με αἱ νεγὸ απ 
60 ἔιοζδηῖ δγηγαῖὶ» “ σοπαεγῇ ἰ ἴῃς Οὐμπὶ αριηΐης 
Βοδέτα {πρεγ ταπχυϊαην ν δἰ τότγ-: ἰὐρυλιαμέμομ στο 
νος δίπιεμεὶ (Ἰεασιάς τοβειτογυηῖ, τ ππουτς " 
πες Ῥγΐας. σοβογαπε 4ιλπὴ ἽΜγε: 
εἰπίογαπι ΟΠΒαϊοἰἀεηΠάπχαιϊ!ς ἐ- 
Φαΐτατις ς Ρεἰτατὶ οἰγουπηβίξοητος ὃς 
αἴας ἴδοι} 15 ἱη σοἤσῃτε5, ἴῃ ἕπραπιὶ 
ὁο5 νούταητ. [τὰ νηἰπογίας. Ατῆς- 
πἰοηῇαηι ἜΧοΓοίταΣ ἰΔπὰ ἀϊβυρίοηϑ Ί Ὁ ΘΆΡΗ 
πρτὲ » νατίδβ ἴῃ πποητίθι8 νία5 1π-' ἀρ υ. 
τεπάϊε : ὃς 4υϊσαπάαὲ ςαῇ ποι τ 
(ας, ἀξ ἃ ργϊποίρίο » ἄσππι πηὰ- 
πὰι5. σοπίογαπτε » αὐ Δ0 εηπίτατα ' 
ΟΒαϊ εἰ ἀεηἤΠπαπΊ ἀτάις ΡΟ τλτί 5; Εἰο Ἧ 

οαπι {ὰ] ἐ ρύα]ο (διταχιζοι; 
Οἷα νεθεπι Ροήαλτας λάδας {ρὶ- Γ 

τη55 ςορποιηζ 1468] ἔπος 1Ὸ. 
νι ηε, (ς4 ποὴ τὲπμ]τὸ ρὸϊξ ἀεῆ- 
εἰεῆς οχρίγαιιτ. ΒΟ] ύτι5 ἐχογοί 
τας απ Οἰοατί4α ρεγίοφαατῃ Βο- 
Πεήλ , νϑὶ στοά! οαίο5. (ρο] δαῖτ» 
τιορῃαύπγαϊις οὐοχίτ, Ροῖ μας , 
νηϊαογῇ (0 οἱ Βταπάλιι “(Ὁ ἀγ- « Ουπι Ατπιίδι 14 
ταὶβ σοπηϊτατὶ» ρα δ]ὲ ἱρεΐογυπε Κπεαβαν το τος 

πῆς εξ; ἀείηἀε ΑΠΙΡΗΙ ΡΟΝ τα πὶ 
ταοπαπηχδίαην δἴτις οἰ αἰ λπτοϑν 

4) καὶ ̓σερωηορέκη ακραπελνλύϑε, εἰς 
τὸ ἐμανρφοδὶν ἤἄλϑεν. «Εὐθὺς ϑὀποῤρα-: 

Ἢ ναυαιδὲν ἧς δἤνς τάξεώς: Ὑ Ἐ- 

φδυγε)τρεψαμϑμος ὁ Βεαίδας καὶ διώ-- 
ξας πις μέσοις, ὀρμιήσσις πσεὸς τὸ Ἔῤισε- 
δον κίρας, καὶ οὐ καΐᾳ γαίων αὐτὸγμκετέξη 

πεήϑετ τῳ δεξ ιο. 

σάώλιν χοὸς ἡ διξιὸν Δ ἀϑίωαϊων. 

δ. Ἐπιπαρικὼν τῷ δεξιᾳ}} πλησιείζων ἐ- 

Βεᾳσίδου δηλονότι, 

δηλονότι ἐς σἰω πόλιν. 

συφραφέγτες. ὁπλῖται] ἤτοι ὠμκπὰ τῇ Κλέω- 

ε, Οὐδὲ πλησίον γ᾿ "χε 
ξ Απήνείκαν] ᾿αἰωὶ μάχέω φδύγοντες.. 'κ Ὶ Ασεκομ 

[ Οἱ ἢ αυτό. στῶν Ἰδ)εστώϑησειν... Ἀ.ς, Τερλέρ ΑΚ ΤΕς Ἢ 

λριὼν πϑξαφερίξαντερν ΠΝ ο 



τ ΒῈ 
ῃ 
«4 Ταπαύδηι δε- ἴδηαι εγοὶ ηπην ἀοά!ςαγῦτς, 
᾿ χοὶ πεδυοζᾶς. Σ } : ᾿ὐρὴν ἀξον Βοηστος τ αοχα τ, ςοΥτα ΠΉΪΠΔ ἃς 
ἣ ἀπηϊ ποτα Πα (οσί ἢ εἴα , ςο]ΟὨ Δ ΠῚ 

χιοσας,νοίας ἀοἀπέξοτ! Δ ἀ(οτὶρίο- 
; (ὰ αἰ ὰ γι ητ,ἀοιεϑες Αρηοηὶς σι τς 15» ὃς 

ἀεάυδιιοπὶς. οἱὰ5 Ψ ἥ ; ΨΡΣ 
᾿χιπεπιοίγπυπ» {{4π|25 5: 468. 1 {{ΠΠπ|5 Π ΟΠΊΟΥΙΑ ἔπτιι- 
ΓΟ οί γιογανηερεεη, γῃρ εγᾶτ: τῇ ΒγαΠάατη [δ εγατοτγ (υ 
τρηρλμμν Ἔχετε αὐδίτγαπξο», τ ον ργαίςη- 

{ρογοτᾶς ποά το Ατποπίοπ Πᾶ πγοτιι,} ἀσοάα- 
οὐρμδμ Ὁ ἐο ςο- ζῃρῃϊοτην (Οςἰεταῖο ἢ) “ἀομηογοη- 
ΘΗ ΡΉμΑ ε μαΐες. τόδ. ΙΝδπι 1Π|05 Ποηοσο5 Βα εἰς Α- 
εἰ Ῥ ει; ανδίομτος. σΠΟΏ ΓΗ» 06; ἰζὰ ΟΧ ντ]ίτατς ἱρίο-- 

:: τα; ποαιίς τὰ ἱποάι πη ἱρῆδβ ρύο- 
ἼΩ Ρῖογ Βοιπβτατοπχ Ατποπιςηἤιιη, 

ξαταγαπι εἢϊς, ΠΗς ταπτεῖ πγούίος 
τεάἀάϊάογαπτ : σαοσιπλ ΠΙΠΊΟΓΙΙΣ 

ΟἸἈΜΕΙΒΝ αά (Ἔχοοητοϑ ἕαϊξ, Ποί 1Πν ἁυιτο ΠῚ; 
᾿ ΑΝ πεῖς ἰπῆτα- (ερτεπυ: πο ίδπ “πὸ ἰυξιην ργα- 
δὰ ςομλπυἰ πὶ 111} οΧείτογαῖ, ἐς 4 ροτίμς ἐχ δα- 
πτιωαι μα, 1π|πηο ἀἱ οαἤα» δ. πο ρσϊαθσηεῖα. 

δ δ δεῖς πχογιαΐς» 1ΠΠ ἀουμηετη πᾶ- 
; αὐἱραπεγαηζ: αὶ σατῃ (Ἰεαγ 48 65 
ἰ ἢ χαητῖ, Τοῦ ΑΠΊΡΕΙΡΟΙ τα απ σοὐλ- 

ὃ ΠΑ Πογαπι. Φεῦ ολάξτοπηροτα» 
{0 εχυγεπηαπη αἰξατὶς, ὶ Παρ ἰΔς 
ὃς. Αὐτοοπαίίάλς ὃς Ερίον ἀϊ 415, 
Τλεοεάαπηοη!! » “ ἴῃ ΡΓΟυΪΠ οἰδη 

᾿ ἀρῆρῃραμραθοὶη πεν {πα ογᾶῖ ἴῃ, Τ γαςία, τγαηροττα- 
᾿ φεὴ ἀε ξογεής ἰοερῇ τας πΟΏροητος. 1 {ρρἰοπιοη- 
ἂρ, »»πἄνεα!. δὲ [ὅ- πῃ γῃ αὐιατοβ: ὃς απαπιὶ Πογα οατα 
ΓΕΧΣ : ὁ ν 

' αὐυκ οἴη Τγαςβίης ρογαοηηβοητ, 
αυχοπηήπε ποη Ῥγοδὲ ς Βαθοῖς 

᾿ γῆ (πτ οἰς» σοι ταεγαπτ Οὐΐθιις 
: Ἐδιάοπν ἀρομεθι5 » ργα αν Βος 
ἢ βεοίυηι οὐ αἰΠπάίαις οχοεῆῖι 41η1- 

τίο αὐτῷ {λείαν Πγ οΠγΐ5» ᾿ϊ 401} σὰ 
ἈΒΑΙΏΡἢϊα ογδητ, δά ΡΙΟΓΠΠ} νίη» 
ἴφια εξ ΤῊ οΠΔ]1δ: πος )ρυορτοῆι 

ΠΡ Ἐτ ἤφυά αἰέυά 

λυ 

᾿ - “" 

ὶ 

ἱ ὁ «44 θενδεύ. Τὴ 

ν᾽ 

εὐ 

Β 
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Α ὡς ἡρωΐ τε “ἐντέμνοεσι; χαὶ τ ας δεδώκᾳ.:, 

σιν, “αἰ γῶνας χαὶ ἐτησίεις θυσίας" χαὶ 1 ὌἜποι-: 
χίαν ὡς οἰκιφὴ τσδοσεθεσλμ, καιταβὀηόντες 
"τὰ Αγνωνφα, οἰκοδομήματα, ᾧ ὠφανίσαν.-: 
τες εἰ μινημωσεξνον που ἔμϑινεν εἰνττ “ὃ οἱ- 
χίσέως “ἀξ έσεο "᾿γομμίσομτες “ν᾿ ̓ Ν Βρϑι- 

σίδολιυ σωτῆροἱ τε σφρων γελμῆοϑαι, 'χαὶ τ 
τῶ χϑροντι ὦκα. 1 ὃ λακεδουμονίων ξυμ: 
μι χίαν Φόξῳ ὃ' αἰ ϑίεϑαιων ϑερφιστάζοντες: 

ἕν δὲ Αγγωνα,, καὶ δ πολέμιον ΠΝ θη. 

γαίων, Οξκ, αὐ ὁμοίως στφίσι ξυμφόρως εἰσ 
αὐ ἡδέως ζῳς τίιμιας ἔχφν.χαὶ τοὺς νεχροῖς τοῖς 
αἰὐϑίωσαίοις αἰπέδοσλυ, ὠπέθανον δὲ ἀϑη- 
γαίων μϑμ, τῦξὶ ἑξακοσίοις, δΨ δὴ ἐγαντίων, 
ἑ]ά: ΟΥῚ τὸ (μὴ εν “οὐ Ρᾳα τάξεως, Ὡσο 
δὲ ποιαύτης ξιωτυχίας ζα, αὐδοεκφοζή-- 

στως τίρ μαγχζω ἱμῶλλον “δρέαϑαι. μετα 

δὲ τίωὐ αὐάϊρεσιν "(Ὁ κϑρ ἐπ᾽ οἴκου ἐπέ- 

πλχόυσὸρ, οἱ δὲ (Τ᾿ τῷ Κ λεαρίδου, τὰ αὐδὶ 
Ἰ,ἀμιφίπολιν καϑίςαντο. Καὶ «(ἰ ασὸ τοι 

ς ὐδις γχξόνοις ᾧ' ϑεροὲς τελδυτῶντος, Ῥαμ.-- 
φίας; καὶ Αὐτογαρίδεοις, χαὴ Ἐπίκὺ δίδεις, 
λοικεδιοὺ μόνιοι, ἐς τοὶ ἐχὶ ϑρᾳΐκης χωεία; 
βουϑῴαν γον εὐγναχοσίων ὁστλυιτῶν. χὼ ἀ.- 
φικόυϑμοι ὗ ἐς ἡφοίκλιφαν τίω εἰν τεαλχῶι; 
καϑίςαντο δι τί ἀὐζφις ἐδύχει αὐ καλώς ἔχψν: 

ονδχρτειξόντων δὲ αὐτῶν, ἔτυχεν ἡ “μάχη 
αὗτη μμομϑύη,κῷὴ Ὁ ϑέρος ἐτελόυτα. 4 τῷ 
οἢ δχιγεγνονϑῥου χήκιθινος,, δὐθὺς μμέχϑο 
ὑϑὺ πιεοίου τῆς ϑεοσωλίας διῆλϑον οἱ κζθὶ 

(πε: (δά ἰπΒ δ ίτι ἃ ΤΒΟΙΠς, δι. Ὁ τὸν Ραμφίαν' κωλυόντων δὲ ἢ ϑεοσαλωΐ,. 
Ῥγζτογολ τοῦτο Βγαῇάα, δά 16 Π} 
σορίαϑ ἀιισοθδητ» ἀοτλ1πῈ ἐσαοστο- 

7 ἡπυϊατὰ ὁεοα- ταππ» Ῥυταῆτος, ἢ, Βαυά ααφαδην 
προς ἰλιτὶ τεπηρὺδ οἴϊεγ ααππὶ δ Ατῇο-: 

ΙΖ ΦΡΣ ΤῈ: σ6- ἢ ἥανώςνι, ᾿ ᾿ ; 

γεόάα, ἕρετεῆς. ὨϊοΉ(ο5 ν] δε αἰδσητ (πος Ἰρῇ ἰ4ο- 
θεὶ όσοησ 41} αἰ ἐσα!ά ἐοσγιπι σοι - 
βςεΐξε αι Βγαῆάλο δηΐπιο ἀρίσταις. 
{τ᾿ χαστη ργαίογτίπι [οἰγοη ιδη 
ἄο ἄοπιο οχίήϊοης', Γλοςάαπηό- 
ἡλἴοβ' ἔαΠΠ{ ργοροηἤοτγεβ αἀ ρασεηη. 

γὶ - -ὦ 

χαὴ ἅμα. Βρασίδου. τεθνεῶτος, ᾧπὸρ ἤσουν 
τί ςφρατια), ἀπετραίποντο ἐπ οἴκου γοριζ-- 
σὸρμπὲς" σϑθέγα, και ον ἔτι ἢ), ΔΨ τε ἀϑ 
“δα ων ἥοση ἀπεληλυθύτων ; χαὴ Οὔκ αἰ-- 
ξιογγρεῶν αὐτῶν ὄντων δρᾶν τί ὧν καχεῖνος. 

ἐπενὸφ, μωλιξὰ δὲ ἐπῆλθον εἰδότες “οεῷ 

Λακεδαιμονίοις, ὅτε ὀξηεσὸμ , πὐοϑς τίω 

εἰρζωύζων μαῖλλον πίω γνωμέων ἔχοντας... 

συ ἃ 
μι 

α Ἐντεμινοϊσιν] ἐγαγίζοϊδὶν. ἐγαγίσβιατα 
«Φδυσφέροισι, ϑύοιδιν." β Αγῶγάς, καὶ 
ἐτιδίοις θυσίας. ἤγριὦ δ ἔτοις ϑυσὶ ἀΐζειν' 

καὶ ἀηαΥ ζεόϑυ. 7 Τὰ Αγιώνεια οἱ: 
χοδομι ματα 1 Αγνών4α, Τὰ Τ Αγίωνος" 
ἔσει δὴ ὁ ΑἸῶΥ αἰϑϑωυαος [ὠώ;, ὁ οἰκιςὴὸ 

, ἥῆς ἀμφιπόλεως. δ' Τερμἐσεδδα Ἰφυ- 

"λαχβήσεῶτη. ε Καὶ ἐν τῷ παρόν} 

“οοὸς τὸ παρόν. ζ Τὸν ἢ Αγωνα] οὐ 
“ἦσο λέλᾳ ὅτι ὁ Αγνων ἐχ ἥδετο ταῖς τι-- 
μῆς ἀν ἃ ὅτε συμιφέρειν Ὅϊς ὠμφίπολ!» 
ταῖς ἵ, μιᾶαϑαι τὴν Αγωνα,, δι τὸ κολα-- 

κεύειν ποιὰ λάκεσδοαγμον ίοις, ὅτὲ ἐδὺ (ὦ Ὅς 
ἀμφ ποχίπεως τὸ ὠριᾷν αὐτὸν. ἡ» Οἱ 
αδὺ ἐπ᾿ εἴων ἐπέσλιδυ δον } οἱ εἰϑίωαἴοιε' 
8. Ἐς ἡ ορώνληαι ] ἡ οοίκλφα ἡ ἐν αφαχίν 

γἧς ϑράκης. “.Μάχι αὕτη 7" ηΗ καηᾶ'. 
πίω οἐμφίπολιν τῇ. Βῤασίδου. χ Οὐδ' 
δένα καιρὸν ἔτι 10] ἐκ ἐν καιρῳ ἔη ὃ}).- 
Χ Τῶν τε ἀϑίωαίων 1 ΔΝ αϑρ. ἀν. 

γαξων» δὶ τὸ ἡ οσνϑέεϑαι, ,ἀποκεχωρηκότων᾽ 
δὴ ὃ αὶ τὸν Ραμφίαν, ἐκ ὄντων δέω . 
δρᾷν τὶ ὧν ὁ Βεοισίσδας. δγεγοξτο. 5. Ὁ 

ΠῚ; {τ τττι 
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ξιωέξη τε δὐθὺς Κ᾽ πίω ον ἀμφιπόλᾳᾷ Α Ετίαπι οὐτίρίενι {ξοαπάπιτα ραρτι 
μαχίω, χαὶ τω Ῥαμφίου αἰα γωρησιν ὧν 

ϑεοσπολίας, ὥςτε πολέμου μϑρ μωδὲν ἔτι 
“ἁψασΐ μηδετέροις, ασεὲς δὲ δ' εἰρδευζωυ 
μᾶλλον Ὁ γγωμών εἶγον" ὁ οἱ μδρ αἰϑηνωῦοι, 

πληϑρτες ἔχε τε τω δολίῳ," ἡ δὲ ὀλίγϑυ 
αὖϑις εἰν ἀμιφιπολᾷ,χαὴ Οὐκ ἔρντες τ ἐλ- 

πίδει τῆς ῥωμοης πιφὴν ἔτι, ἡπὸρ οὐ ἀσέσε-- 
δέχοντο ἡσάϑτερον (αὶ «σονδεὶς, δὸκοιοῦ τὲς 

τῆ πϑρϑση δὺτυχία" καϑυπέρτερ9ι ὅνησε- 

οϑει" χαὴ Ὅις ξυμμαηϑὲς ἅμα ἐδεδιεσθω Β 

σφοΐ, μυὴ δζρα τὰ στφόλμιατοι ἐπτυράμενοι, 

ἔζχιπλέον δισπεςῶσι. "μετεμέλοντό πε, ὅ τὶ 

ἡ τὰ ἐν πύλῳ καλώς τὐ θα σὸν εἰ ξυγέ- 
ζυσὸμ. οἱ δ) αὖ λακεδοι μόνοι, πο οὶ γγώ-- 

μάω μϑμ ᾿ἐποξαίνογτος σφίσι τῷ πολέμου, 

οὖ ᾧ᾿ ῴοντο ὀλίγων ἐτῶν καϑαιρησήν Τὶ 
εἰϑίουαιων δεώαμιν, εἰ πίω γέω πέμνοιεν, 

«ἰξεπεσόντες ὃ τῇ οὐ τῇ νήσῳ ξζυμιφορφξ, 
οἵα, οὔττω γέλρητο τῇ ἀσαέρτη 5 χαὶ ληφεὺς;- 
ῥϑρὴς τῆς χώρας ὑκ τῆς πύλου τὸ κυϑύρων, 
“ἐδ μολοιωώτων τε “ἣν εὑλωτων- χαὶ ἀεὶ 
“σϑϑοδοχίας οὐσης μή τὶ ᾿ὰ οἱ ὑπονϑμοντες, 

ἑζῶς ἔξω πίσεουοι͵ πσοϑς τὰ “δόντα σφίσιν; 

ὡςπὸρ ᾧ ποϑότερον,γεωτερίσωσι. ξειυέξαινε 
᾿ΑΣ Ὶ 27 4," νῷ σον 
Ὁ χαὶ᾿ δὲς τους ἀργείοις ἀὐοὶς ζαα τεια-- 
χονταετεις στον δὶς πἐπ᾿ ὀἴξοδιῳ ἐδοὺόρας 

ἐκ ἤθελον ασωδεὰ , οἱ ΦῬγείοι, εἰ μι ἕις 
ἀὐζις Ὁ κυγϑοίαν γἀδ δποδωσφ ὡς τ᾽ ἀδὺ- 

γάτα τῇ ἐφαίνετο ὠργείοις αὶ ἀἰθηναίοις ἀμιαι 
πολεμεῖν. πε εἶν πελοποννήσω πολέων ὑἰ- 

“πωπῆδυόν ἕνας Ἔἰπο τήσεσ αὶ χωρὸς τοῖς φ»- 

“εἴας δὴν ὦ ἐγ μέ, “ζιῦτ᾽ ζω αἰμφέέροις 

ἀὐζις λογεζουϑμοις ἐδύχει ποιδέα. ἐῃ ἡ ξυμ, 

᾿(ασις, χα! οὐχ ἥοσον τοῖς λακεδοη μονίοις 

ἐπιθυμία αἰδρων ἢ ἐκ δγήσω κομισχ οἷ, 

Ο τ, ὃκ ἰἰς φυΐϊὲ Ργ]ο δοογιδετίς ρζο- 

αι. δά ΑἸπρΠίρο]η ροῖα εἰϊ, δὲ 
ἈΒαρΡΒ Ια το ργοῖ)» που ἀπ.- 
Ρ᾽α5 αυρρίαιαι 6} αττρείεηῦ; 
δὰ ρᾳοοῃη μηαρὶς ἰρεξέδητοβ : Αἰ ο- 
πἱοηίος ἀυϊάοιῃ» φαὸδά οαἰδηχῖτα- ἣν 
τοῆὶ ἀςσοόρογαης ἂἀραά [εἰν Ὁ ΜΝ 
ὃς Ῥδθ]ο ρὸδὲ συστὰς δά Αἰαρἢὶ-- 
ΡοΪη 5 πσαὰς ἰὰπὶ " Αγπλδ νἱ- 4 Οοτίδιπ, 
τ πὶ (Ρὲπὶ Παρεητεθ ντ δΏτεα; 
Ῥχαᾶ ποι ἔσο οχροιαγδηϊ, δ: ἔ πόρνας ἄϑι 
Ιἰοτὶ {ς ἔπτατος ςοῃάϊτίοιχε» ργα"- ἐαρν να ρηυλῳ ἢ 
(τῃτὶ ΡυΟΙΡ εσίτατο, σοι ἢ. Ῥγατογοα ποῦ δἀπιειεδαης, 
δι τεξογπυίἀαδλητ (οςίος» πε ργο- οὺ Ργαίδηιξ ρέο. 
ΡῬτεῦ Ἰρίοσιι οἶλάες εἰδτὶ “ οὐϊῖυς ἐεβιναρο.»ς ἤώρδο 

ἀεβοοζεηει δ ρα πίτοθαῖ ος “ηαὸά τίοτες. εὐαίμτος 
Ρὸπ σεπὶ θεῆς ροίζαπι δά Ῥυ μη ἀρνρσυς Β.,. 
ποη Ραδἰβοδιῆεης : [δοςάσηηο- ρὸν εὐ δον ρραα 
ηἱ! νογὸ, φιιὸά (σις ἀταὰς Ορίπατὶ “ρα. ἐπ ἀπερι μεχν» 
βὐῇεμτς, ΠὈλ ἴῃ Ὁ6110 {ποςεῆϊογαῖν ἃ ὥυδά βοῆ τες 
ἰῃτγα σαΐας. Ῥᾶισο5 ἅλΠῸ5 Ραϊας κω ἰὴ εἰϑνα 
τλττ Ῥοτοητίαπη ἐς Αἰβεῃἰοπἤιπα παπι μαι, βκάας, 
ἀεἸεειιγο» ἢ τεγγαπι ἢΠογα τ ἄορο- ον δ αδεααρτονεῆε 
Ρυϊαγεμτασ. Ασσορτα δατετη δά Ργ- πη ρερίβιβοης.ς 
Ἰᾶ οἰλάς, ψια}15 Δα] ρσίαβ 'ῃ ϑρασ- 

ἀϊθαητ, τερίομεπι ἰατγοσίηϊο ἰπ- Ἔν. 
ξεπλητίθυς» δι “ἰεχυὶς δά Βοίξοπι 4 Πείοεῖδαε, 
ττδαίςπτίθ 5,8. 54 αἱ {προχογδητ»,. 
αἰπάπὲ {ηρεΐῖς, ποαυ!ά που! ἢ-᾿ 
σα ΡΥα5 ΠΟ] Γεητυῦ δά ρα -Ὃ Ὁ ἢ 
τοπὰ ἤαταπη, "(ΟΠ οἰτατὶ ἢ ἐς αὶ ἡδοερν τί, ἊΣ 
ἐμριεητ ας ἀσςεάεραι ιὸά ἔρος: Οὐ «αἀ πόδεοπι, 
ἄογα τῦϊσοπηα]α σαπν ΑὙρίαἷς ρογ- τταπῆῆςηι. 
εἰἠα»ἴη ἐχίτα εγαπτ: ἢες αἰ νο].- Ἶ 
θαης {Π|| ἔογῖτο., πῇ τοῦτα ΟΥμυχία Ἧ 
ΠῚ το ταογεταγ, [ταηὰς ραταραης 
Αὐρίυἱο ς δὲ Ατποπιοπῆθας ρατίτεῦ 
ἱπηραζος δά δε]! ρογαπάσπι : εὖ " 
αυΐάεπι πιᾶρὶς αιὸἀ ποηῃηι]]αό 
Βαδερδητ ηρεξις ῃ Ροορομπε- 
(0 εἰπίτατοβ» ης ἀεβοογοητδά Ατρὶ- τς 
ποσιρτουῦς δ ἔλδαπι εἴτ, Ηαςς ἱρίτυτ' ΜΝ 
νυ ας ἀπίπιο νεγίδηατί ας. νἱ- 
(μπὶ εξ ἀς ραδεομίθα9 ἀρεπἀπηιν 
πες] ἀοοάαπγοη!ς ηχίπιι5» ἀςἢάε- 
το τοοίρί ἐπ 4] ςαρτίιος ἐχ ἐπί, 

«"" ΑΨα ἀϑαι μυνδυγέροις 7 ϑίωυα! οἷς καὶ 

ῬΥΒΕΡΟῚ 

πελοπονγησίοις. β' Οἱ μδμ α ϑίω αἶοι, 

πληηζοτες , ζημιώϑεντις, γὙ Καὶ δὲ 6-- 
λέφου ᾿αὐϑις: ἢ. αὐτὶ “ξ, μετ᾽ ἐλίχον. καὶ 
ἰλίσι, πιφεύογτες. 77. ἰοζυὶ ὙὉ αὐδῦρ᾽, δὺ'᾿ ἰὼ 
ὡωοθβρον καὶ Φϑοσεό  χ γτο. ται ἀσυνόὰς. 
δ. »Καϑυπέρτερο, ρυσεδωω 1 ἐδ λακα-- 

δαμοογίων. εἰ Ἐπαϊρόρδμοι 1 κινου-- 
δέοι." ζ. Ἐσιπλεον ἀσυςῶσι δ᾽ «.-- 

ϑίωαίων,-. πη. Μετιρ(λοντότε } ματε- 
μμέλογτο τε, ἐξὸν, καλῶς καιροδ ὕῆητη»- 

τ 
δείου αὐδατυχόντος τοῦ προίγματος, οὐ 
σιυέξησων Ὧϊς λακεδαμκονίοις. 8. Με- 

τὰ τὰ ὧν πύλῳ ] κατπρθώματα. , Οἱ 
δ. αὖ κακεδαιμόνιοι Ἰδπὸ κοινοῦ πὸ μιετε- 
ἀδιοντν κ Ὡογπὀλίγρν ἐπ καϑαι- 

»ησὴν 7. ἤχρωωγ δὲ ὀλίχφν ἐδ} παπειγώ-- 
σή. λ' Τῇ ὧν Τὴ νήσῳ ]} Τὴ σφαχτη-- 
οἴᾳ. μ᾽ Αὐτιμολοιώτων τι} πὐϑοὲ τοιὶ 
ὧν πύλῳ δηλαδὴ ἰϑέω αήοις μοπως. αὐτ-- 
μολήσωσιγ οἱ ὕλωτες οἱ ἐσσοψϑμοντες πτὸ- 
εοὶ Τῆς λακιδαμμον οες γ' πιφεύοντες ποις 

ἔξω, Ὀυτέε!, Οἷς ηὐτριοληκόσι δγρὶ πὰ συμ 
(εξηκότα τὶς λακεδαμιογίοις, ν Καὶ 
οἱ ὑχοορδῥοντες οἱ ὑπυόλοιπο. ξ Τοῖς 

ἔξω πισιώοι ἢ) αὖ «μολήσαισι δηλαδή. ὦ 
ὁ Ἰρὸς ζοιὶ δργείοις αὐτοῖς τοῖς λακὶς 
δαιμονίοις, π᾿ Ἐπ εξοδὼ ζῇ ἢ 
ξει ρ Οὐκ ἤθελον ἀσὲνδεοϑα ] ἢ 
μπὲ ἀποὺ δῶν ποι ξοϑαι, σ΄ Ταῦτ 
εμφοτέροις αὐτοῖς λακαδα μον οι καὶ 
ϑίωυαιοις δηλογόπι,, ἷ 



ι' 
ΤᾺ Χο 

ΕΙΒΕΚ ὈΝΊΝΤΥ 5 
ααῖρρε ἃαυϊ ἐγδις " σπητ: ̓ δραγτίατα ᾿ὖσὸρ )ὸ οἱ ἱ ασαιρτιαΐται «ΟΝ. ̓ωοϑτοί οἵ τερὺ « Κέάφε «ηνόϊ. 

᾿ ἀῖαας ΡΠ πλούοϑ ται γογὸ Ἰρίοσπ πὶ 
Ργορίπααι Ἑόᾳας ἰαπη ἰη ἀς οχ απὸ 
σαρτὶ Πιοζαποτζαπῆροῦε σορογαηζ: 

εἶ Ἄρευς ἀεέιμι δ (εᾳ Ατπεπίεηίεξ, εἰατὶ απ πο» ΠΟΙ 

8εὰ Ατβεηϊοηίεο» ἄτι γοἰεθδης ἀ 15 ΠΟ ἀἰτίο ἢ] -᾿ 
᾿υῦπι τος ΠΠ|5 ργο 15 
Ὃ ετὸ, εἰ, “σὰ ϑοτ, 
κϑρρᾶυᾳ ποπάᾷ 

νῦ] 

βπίγε δεῖ απι. Ἐοίάομν ἀρυά 
εἰμ πὶ οἶς αἴεθος σηαῦὶ 1 ἀσος 
ἀαπιοηϊ! τὰς 14 παρα Δἀπληατος, 
σοπξοίπα ἀπηυ5 ἔσσεγς ἴῃ ἀπο ίΔ8, 

« ἴπετα 45. χά “Παίς ἐος οροττοθατ ζοῖτο ἀς πὶ 
δ 7πι Ὰ: πάγηθὲ ΒΗ δ Υὴ τοπιροῦς οδ(]τατιτος. Ρο!ξ- 
“ογπβσεος ςοημό 

το ορογίεθαῖ, 
"ὡς Ιδπρίοτὶ ἐεξιρ. ΑἸ μοἰ δίθιι5 πιαϊὲ ριιρτιατιιπη οἵ, 

ὃς ΟἸκοι αἴας Βγαῆάας τηοττεπὶ 
ορρεῖίεγε, 48] ρταοϊραὸ ἃ ἀϊαοῦο 
ρας Δἀιογίθαητασ: (Βεαῇ 4λς χαϊ- 
ἄετη; φυὸά ργοί(ρογὲ δε! ]ατεῦ, δὲ οὗ 
ἑᾷ Βοποζος αεχαεγοτασ] οι δὰ- 
τεῃ)» δά! σαυίΐετε οἰ αἰτατὶς εἴς άε- 
Βατίε ἴῃ {(τεἰογίθα οὖ πλίτεξάϊς πτά- 
πε πιίοτξέ ἔοσς, δὲ πλίμτις μαδίταγά 
δάεϊ τὴ οδιτοθι 4ογτᾶς πλυϊτο πιᾶ- 
δῖϑ ος ἐχορταθᾶς; ἃζ ̓Δῃῖς ΟγηΠ ον, 
ἄπο η 8 νττ4; οἰαϊίᾶτε ὰ λά Ρτίη- 
εἰραταπι ργορεζαητοβ, ΡΠ ολΠΑΧ ς 
Ῥαμίαπία» Γἀοςἀα ΠἸΟὨΪΟΤΠῚ ΓΟΧ» 
δι ΝΙοῖας ΝΙςοτατί β δμσϊή τὸ πλ}}}-- 

᾿ ταῦ» ἐοξατῃ ἃ πὶ ταπ σογᾶπτ ἰοπρὸ 
ὁ Ταϊεϊιανε, , “αἰλει της, Πἰς φαίάεηι; ἰφαὸά ἴῃ 
ἐπ ξανξάϊε οοἴπ 460 181] ἄππι ἀληϊηὶ ἔςς 
φερηετ,, δὲ ἀυπι (ξτονοϊεθατ, ορογσαας Ργέθ απ Ριι- 
 τπποείζαξειι 1π- ἐλ δ τάο νι [ε]!οἴτατοπη » δύ σι Πῃ (ἂ- 
“τεῦ ἔπος ἐεηεῦδᾶῖ, 
᾿ἈΠΙοίτατοπι. μένα ΤΟΓῸ5 ΟἵΠ165, τἀπὶ ν ογὸ ὸ (ες ἰαδοτίδις 
᾿ φοπίεγυατὸ γό]ε- ἐπ ρ ας ῃτίλτα πὶ γα σαγε, δὲ Ποπηξ 
ΟΑΜΙΝΕ ἠιφοὶ 1 Ροίξοτίτατί τοϊπαμιούς ααδά 8 ηιηΓ. 
αἰαπα τείρίπαε- ααᾷ ἀφ Γορυ] σα πλαὶς ἡγεγίταβ οΕ 

οαἰθοτ. εἰ, ΜΠ υς (ξρι(ἐρ ἴτὰ ἀοπγᾶ ἀΥδίτγαθαταν οὔτίη 
ἐἰλά!ς τεῖριαυτῃον 
φιϊδει. Βετενῖ ΔΠ181] Ρετςα]! δάϊγοτατγ, ἃς ἢ- 

4 Μίδεσρριοῖ. 

ἀὐϊε (ς φαδητηνίηϊπγῦ ξογσταία οὅ- Ὁ 
παἰττογοῖ:βιρά αὔτ ρει σι! ραος ρις 
{τυ} }}}1ς νετὸν φιὸά Δ ἐπ᾿} οἷς ἴη.- 
“Πηγαβαραταΐ ἀς γεπεγοῆς δα 421)- 

πι ς δεγξιναιοείος ΔΙ χα οἰ άϊς ἀσεῖρῖε 
ἢ γα «πίον. 
τὴ τ Δία Βερατ’ ΕτοηίπΊ ἸΏ βπηυ]αδαταΐ 

ἀριιὰ Πεἰρμος εταῖ ν᾽ ει δῃῆοι.. 

ἃ νογὸ σιὰπι ἃά ΑπρΠΙρο] ἢ Ὁ. 
τ κνλωμᾶς πρδφυν τ, “οἷς ἀϑηναϊοις ἐγέλρητο, ὁ ἐτεϑγήκει Καὶ λέων 

ἐά, δινα δῇ οὐ μᾶς ουΠρά {Δ ὀδτη-- 

μᾶτ,ἁ Τλοεάαπχοῃ 15 οἱ (ξρογ δἰπιῆ-- 

δ- ἀυὸᾷ εὖ Απδοοῖς βαϊγέν γατὶ φιας 
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σι ξυγ[ενᾷς. ἤρξαντο μϑιὲ δξζω καὶ 

8,9 ς᾽ ΚΙ Ὺ ὥλωσιν αὐ δ᾽ πράσσειν δλχ 
οἱ αϑὥώμυαϊοι ""ἀττὼς ἤϑεζον, 6) φερζωϑροι; 

“Ἔχὶ τῇ ἴδη καζαλύεαϊ, ἰδφδλέντων: 5, αὐνδὰμ 

Ἐχὶ τῷ δ ηιλίῳ, «ὐδαγεῦμα οἱ ̓ λάκεδὰη- 
Ἀθνιοι,γρόντες γιοῦ ὁ μᾶλλον αὖ ἐ δεξορϑρες; 

-ποιοιοῦήοι 1 ἐψιαύσιον ἐκεχήείαν; 
3 .. π᾿] 
ὁνήὴξ 

ξωυιονίας ὦ αἰθὲ τῷ πλείονος Ζεϑνουβ δου. 

λϑύεαϑαι. 5 χα κἡὶ ἐν ὠμφιπόλᾳ ἥοσα 

τε χαὴ Βροισίδας, οἵπὸρ αἰμιφοτέρώωθεν μιαί-- 
λιςα ζωαντιοιῶτο τὴ ἢ εἰρξεν (" ὀυϑμ, αἰοὶξ Φ 

ἀὐτυχεῖν τε Χ) ὸ τιμαζαῦ, ὁ ὧν τῷ πολεμεῖν, “ὃ 

ἡμμβῤμλέης κα ἡσυχίας κατα φανέφερος γοζε- 

ζω αὐ ἐἢ κοικουργᾶν, χὰ πιφοτεροε' δζᾳ.- 

δαλλών)τότεϑ ὃ ἑκατέρᾳ τῇ πὸλά ἀπεύδοῇες 

(ᾳμάλιςα Τὶ ἡγεμωνίδν, Πλφούωξ τεὸ 
Παυσανίου βασίλ ὁις χαχεδοιμογίων, χαὶ. 

Νικίας ὁ ἸΝικηροίτου, " πλῴςα ΔΨ τότε δ 

( Φερόυϑρος οὖν φρατηγίαις, πολλῷ δὴ μιᾶλ-- 

λον «ὐδοελυμοιεῦτο" Νικίας υϑρ ββουλόμε-- 
γος, οὖν ᾧ ἀπαϑὺς δ οὴ ἡξιδτο ὁχα σώσα ον 

πίω δὑτυχίαν,χοὴ ἔ ἐς τε δ αὐτῖκα πονῶν πὲ- 

παδοΐ, καὶ 
Ἂ ἡ τω μέλλοντι 

αὐτὸς, ὺ ποῦ πολίτας παῦσαι, 

ὄνῳ καταλίσειν ὀγομια, 

ὡς ξυϑὲν σφνλὰς τί πόλιν διε βετο" γ0- 

μιίξων ὧκ τῷ ἀχύδουου αῷτο ξυμ νήν, 

βλ ὅςτὶς ἐλαίχετα, τύχῃ αὐτὸν οὐρα δίδωσι, 

Φ: ἢ. αἰκίνδευυον," .Σ ᾿εἰρζωύζωυ πἰρέχην' Πχᾷ-, τ 

᾿φοαγοιΐξ δὲ, 
ΤΥ "Ὸ5 αὐἰϑὶ ὃ καϑύδου,κὶ "ἢ ἐς εὐθομδοῤχοῖς λα- 

κεδρωμωνίοιρ' ἰδὶ αροϑίλι ; 
ΟἿ, ὅποτε τὶ “«ὐ]αϊσφαν, ὡς “αὶ 

αἰσπϑ ἢ ἐθρων" (διλόμε: 

ἡ δι «Ὁ “ 

υος ἐξ Ζσ’ Κα 

πίω ἐχείνου 

; χαϑθοδὸν ̓ αἰδανομηϑεῖσὸρ (τα ξυριξα- 

γν4, "τὼ γὸ φείμαντιν τίς ο δελφοῖς ὁ ἐ- 

ἀητίαῖντο αὐτὸν πεῖσαι! μετ᾽ ̓᾿Αραξοκλέοις 

τῷ ἀδελφοῦ, ὥςτε χεῆσαι λαικεδαμμογίοις 
Ἐχυπολὺυ. τάδε ϑεωροῖς ἀἰφικνουνϑροις, 

ἢ Ἰοηξο τέροτς. στ [λοοάχπιοη 5 δά Ρεῖοιγάα οταύυϊα οὃὸ τα ΠΠς, μας! Ρίογαηας τείβοηἀεγέῦ, 

« σαν οἱ απαρτιάται 7τ οἱ ῥγίαῦγα, Ι 
τ! ἔνιοι. ἦσαν τὸ τινες αὐδῇ! αυπιραί- 
τῶτ ἔ σεῦπι, ᾿ ϑδ0ϊς πρῴτοις ξυγνε- 
νεῖ. ὥς τὸ εἰκὸς ἀν, οἱ ξυγίενξἷς αὐν ἀπου-- 
δὼ ἐποιοιῦτο, 

“Ἷν ἀροίσειν, Ὲ πιῶ ἐρίμίω δηλονότι, 
β Μασα Ἐ ὀλώσεν «ὦ-} 

εἰ Ἐπὶ ἤ ἴσῃ Ἰάρπὶ αἰδασπκοκαύοις μῶ, 
γον ἔχέν, ἄμα δαλονόπι καὶ «ποιή ότερον. 

ζ Ἐνδεξοιδύοις ὅτωι αὐδνρδεξοιδύοις, δες 
, λογότι ἦἢ ἐρίώω.: " Ὁ μδὺ, διὰ τὴ ψ-. 
ἠμχεῖν 1 Βεασίδας. 9.93] Κλέων, 
“ Διαξλήων }ανδσοδεξομδοις,, λεπερ αὶ 

εἰρίωω, κ Πλξοτο δ τότε δ φερόμές. ἐς Θὕπως ἿΝ 1ἐδὲ ὅλως ἤϑελον., 

εὖ φερόμδμον πμγελονο ι 

ἽἹ 

ὅρης νλυγμοαύης αὐτὸν ἀβδα διδῶ] ἢ, 
ἀλόγῳ φορᾷ ᾧ ἡ τύχῃς. τω, ἐῤίωϊω 
παρέχ(ν] ᾧ᾽ ὥστ δηλονόή. κ᾿ Διαξόνό-: 
᾿αδρος Ἰὔγρειυ ὑξριζόμϑρος.. ἘΠ Αὐτοὶ 
(θη όιϑμος Ἰηχρὰω κἀσηγορθιϑμος,, ὁ Πα: 

φφνγομηϑεῖσαν} βγραυ, ἀλδφν δλξως δοϑεῖ2 
στὰ ἀστῷ. π΄ Τὼ «οϑμιᾶνθι]ηδνν;" 

᾿ γος ἤτοι ἐν πλείζοες ποροίγμιασι. » Καὶ Ἠω ̓φοαγνρδύνυσαν δ ιαγτείς, 

“ἀρ 

57’ οὔπω 
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“ Διὸς ἰού διλέου, Φ «πέρμοι “ὡκ πῆς γι 

λοπρίας εἰς τίω ἑαυτῶν ᾿ αἰαφέρᾳν᾿ εἰ δὲ 

μϑ »γυρέᾳ ϑὐλάκᾳ ϑύλαξῳν. ἐχρόνῳ δὲ 

ππεοτρένψαι τοῖς ; λακεδαιμιονίοις φϑυχϑντα 
αὐτὸν ἐ λύκαιον, ΔΓ αἱ πίω ὧκ τῆς δικῆς 

ποτέ: “κζ' δώρων ̓"δυχούσὸμ αὐαγώρησιν, ἡ 

ἥμισυ τῆς οἰχίας τὰ ᾧ ἱερϑί τῦτε πὸ Διὸς οἰ 

χοξῶῦτα, φόξῳ “Μ' λακεδορμονίων,᾿ ἔτι ἑνὸς. 

δέοντι εἰ Ὁτώ, ὁ ζοὶς ὁ ὁμοίοις Δεῖ καὶ θυσίαις 

κατὰ γα γεῖν, ὡρῶν ὅτε τοῖος ῷτον λακεδαῖ- 

μονα κι τίζοντες, (ὧν βασιλέας καιϑίφαντο. Β 

αὐλθυμῷ δι Ὁ ζο᾿ τῇ ὀζκολῇ ζιύτῃ, κοὴ γομῖ-- 

ζων, ον εἰρ ἀϑῃ Αδὸ ΦΣεϊενὸς σφάλματος 

γεγγομῦβε, χαὶ ἀκα Μ αικεδουμονίων τοι 

αἴδμας κομειζουδῥων,κἀν αὐτὸς τοῖς ἐηθροῖς 
᾿ πολέμου δὲ καϑεςῶτος, 

ἀεὶ αἰαίκίεν ἐἢ (ὦν; ὠρϑχονίᾳς Ὡἰπὸ ἶα 
ξυμφορὼν Διαδαλλεαῖ, φρϑθυμϑη τ 
ξύμβασιν, χαὶ τὸν πε χϑαθνα τον ᾿ ἠεσὸμ 

ὁ αὐεπίληπηος ἐ εἰ 

Ν΄ 2] 
ἐρ λόχϑες,χοὶ σὸς Ὁ ἐαρήδο ̓ αἰδασκδυή 

πεκαφοειτὶμεσεί,ϑη Ἔἰπὸ ἃ ἢ λακεδααιμιονίων, 

ὡς ὅλετεις 

χίσμὸν, ὅπως Φ ἀὐώνδα μιᾷλλὸν ἐσαικου-- 

οἰεν; κοὴ ΚΣ Υ. “οἰ ΤῊ σεωυόδων, μα πολ- 

λας" διχαίωσάς ᾿παφοενείκόντων δρλήλοις, 

ξιω μωεχωρᾷτο,, ὥςτε. ὦ ἑχαίτεροι πολέμῳ 
ἐρῶν Ὡποδονίας, πίων. εἰρζρῤνζωυ ποιζοϑαι, 

νίσεμαν, "ἰ ἔχῳν ἀϑίωαοις, ᾿αὐπαπάϊβνϊων 

γὺ πλαταιαν,οἱ ϑηζξαῆοι ἔφαφ καὶ βία ΝΛ 

ὁμιολογίᾳ, αὐτῶν ασξησχωβησόμτων υοὴ οὗ 

«ἙΞιαυϊολομδών κῷ δ πολᾷς ἢ 

ζ αὐξηυο Ἔ γίσωμαν. τότε δ τδακα 

Ἄς 

ΤΗΥ ΟΥ̓ΘΙΟΊΒ ἨΠ1|8τ. 
ΑἸους (τὶ (ἐπι ἀοὶ ΡΓΟΪοπι οΧ αἴϊομο 

(οἷο πὶ {πππὶ γοάποογο : Δ οα΄ αὶ ἂτ- “μὰν 
δόητοο Ἄγαγο νόσηοζο. Εἰ ἀξ 4ι0 5.2. Ατάτατος γο- 
ΑἸϊψαλητο Ρο[ τώρογο νυ σοάκ- πιετο. 
πλοηΐος Ποιταγοταγ αά δαπηΐπ γ- 
οἄο οΧυΪλητο Ὶ » Ῥτορτοῖ {{|ρὶςῖο- ὁμαι, ἰα ἔγοαος, 
ποι ἀοοορτότα ππαπογᾷ οὗ τεαϊτᾶ δός ΣΉ 
{Ππὴὺ εχ Ατεῖσα, δι ἀϊηλ ἀϊαταϑβ χάος 
τόρ! Πουίδνπχοῖα Γασοφαπιοπίοτά,, 

΄ταμποὶϊη βαδιταητῷ», " νῃ ἀοαϊςοίπιο νἀ μρρννδδα, 
᾿γεσηὶ {μἰ απτο τοι οφἀ,εἰαηλο Δ  γαρκάμσαππο.. 
οποῦϊς ἀταις Δ οΥ ἢ οἱί5 φαϊθας ρτο- 
(ςααὶ τορο5 ᾿ΠἘἰταογαη τ, αι  Ρτί- 
ταὶ τὰ 1 ἀοοάπτηπομα οὔ ἀϊάοτοι ας 
ἰφίταν οβζίας οἰ ηατίους ΡΠ Ποὰ 
παχοῇητύϊις απὸ οχηππγαθας τῷ 
ἘἸ ΔΙ ραος ἀἀπογῇ ροίε σοπείη- 
σοῖε νΌὶ 1 δορά α πιο ηἱ! [πος τόσο: τ π 
Ρ σας» ται Βαιιἀααααθατῃ (ς ἰηΐ- 
πιϊσοσιπι πα! ἀϊαΣ ΟΡ ποχιᾷ ἔοτς; 
((α (Ὀπηροῦ ΟὈ πο Χὶ! ἤως ποςοίϊο οἱξ 
Ρτα οἰροϑίῃ οἰαίτατς θ.}]] τοπηροτο, 
Ρτόρτοῦ οἷα 9 ἀοτεπχῦτα) σοι δείοη δ᾽ 
Ρταορταθατ, Ἑάτηα; με Ἡγοηγξϊπ 
ςοἸϊοαυίατη ἱτιπὶ εἰξ: δὲ απ ἰη Πᾶ- 

Ο τόνοῖς ἀρραΐδτιιβ ἃ ἀσοάατηοη 5 
ῬαΪλη1 ἃ εἰτὰθατιιτ; ΔΙ ΡΟΣ οἰπίτατος 
ἀοπατία σατο τᾶσυᾷ δὰ ταῃἰτὶοἡ δ8 
ξιοϊοη ἀαβν» 10 πχαρὶς “οχαάϊγός Α- 
τῃεπίοηίος Ετ ν δὶ ἰῃ σοι οἰ Πἶ5 πχι]-- ξομάϊτίοπες ρϑεὶ 
τὰ {ππτ νιτίπαας ἰαγα ΑἸ]λτὰ » ἵτα Ργόρομοπεδαθ. 2 
ςοπαεηζαπι οἵ γε ρὰχ ἤσει, νταῖς 
ε ἐα πα δ 6110 εἴεμητ ραγατα το ά- ΟΝ 
ἀοσηπεῖθα » (ς4 Ατῃοηίομλῆθυς ΝΙ- ᾿ 
(παπὶ ταίπορτίδαις, Νά ἀαιπη Ρ]α- ᾿ 
τλπα α γοροζοσοηῖ Αἰβοπίεμίος, δὲ 4 Νοιηαι τερεῖέ 

λμαλεπω Ἦν»; ἡβηρεθδ οἱ ὑτνΩνΗ 

βοϑ δὰ φοῖς τω 

ὁδπὰ {δ Υἱ ςορης ΤΒερδηὶ ποραγέϊ, ἰνδῃ 
πες ορρίἀλῃϊς ργοάοητίδιι5, {4 {8 ΣῊΝ 

καξόδόαττν, , ἐχνξ ω χρείον εὦ οἱ ἀϑυναῖοι 15 ἀς ἀξειδυ» 42 ἀς ἸΝΗχα ὃς 1 ἀϊξε-" ον 

δᾶτι Τυῆς οἰρρηύνδωνι μιλοοδεαϊθμάε κ 

. 

Ταηάεηι 
γετὸ 1ξεάτπιο-,, 
ηἶοϑβ ἐπηρα ς «ἅἁ 

ὁ ΨΝηάευϊοοῆπιο - 

ε Λαϊκυϊεατοηῖ ΓΕ 
τβοηϊςηίδα.. ἱρῇ' 

νὸς 

τοηῖ. 

πλγ 

Γ᾽ 
ὙΦ ὙΨ 

4 ι" 

«τ διὸς ἠδ ἡμϑϑέὸ τὸ τἰμαλ μας ̓ 
αδρ, Ἢ ροϊκλέος. λέγᾳ" απέρμα δὲ, δ ὑπό- ἢ 
ΩΣ ΩΣ Τιλειριαΐαξ. “αὐαφέρειν ἢ 
ἢ, τὸ καταγῴνς ἀὐ λάκαν δὲ, πίω ὕγὶν Χἄ-- 

κεδαμμόνιο! λύφρυση ᾿ ἔμον δὲ, τω δίκελ-" 
ΧΟ ΣΝ λαχαήνν, τοι σκαίτῆην, ὦ λά- 
ξ4ι αἰ ρφνην Ο βδην δέ η χεγβ εῤγυρέᾳ 
λάκα, φλάξειν, σρυτέσι, χημὸν ἔσεοϑει, 
δ πιλλού σφόδρα τὶ τῦν δον ̓ ὠνήσεῶχ, ὡς 

δῤγηροῖς, ἐργαλείοις λεωμδῥες. ἔγιοι δὲ κα 9 

ἡπαθνσο φασὶν αὐτοῖς Φ' γζῦ γεωργεῖν, 
ἰγέγυρον ἐ ἀγα ἐχρῶντο, 

ΤῊΝ ἤχριῳ (αΐρορίας. 
ξ τ μοδλδτω λέίαϑομς, ὃ Μαὰ 
δώρων δόκησιν. ἢ οἱ μδῥ» Ἔ δομήρνν, αὐτὶ πο 
δοκήσιῳς φασὶ κϑιϑαι, δέ,  ὀκύτις «ἥι- 
κῆς ποτὶ μιαπεὶ. ὶ δὰ ρων, δρκήσεως: αὐσιχώρη-- 

ον. ἐἰ ὃν τηρήσειντες Ἕ δίκησιν, 'τίω αἦα-- 
ἡρησιν μῶλον γαὐτ᾿ ̓αὐαχωρήσεως ἐδέ-: 

αντο. δοι Εὶ ΠΡ δόκησιν ὄρη ὃ λήψεως δῇ 

δὥρων' ἔλαξον “ἵν᾽ ὅτω οἥτππιρ ἤτοι, δὰ Σ 
ἐκ ὁ ἀἢικῆς ποτὲ ματὰ δώρων λῆψιν αὐα- 
χώρησινοιαὶ δεκτίον ἢ Ὧπ. εὖ Οἰκοιῶτα, 

φόξῳ τῳ λακεδαμωνίων Ἶ ὁ ὁ Πλειαΐαξ 

δια φυγθν, ὦ ζρἠσὲν ἐν λυϊκαίῳ. τ ὃ τόπου, 

καϑ' ὃν φκοδόμησε πίω οἰκίαν, τὸ μϑμ ἥμα- 
συ, ἰώ ερθνγτὸ ὃ ἥμισυς βέξηλον, ᾿ζ Ἑη 
ἑνὸς δέουσι Ἰηῦτο σειωταχτίον ταἰχεένῳ. ἤς- 

γρω, μετα δ' χρόνον τὴς «ὡεοῤῥήσεως τὸς 
μαντείας, σερσρέψαι τοιῤνλακεδαμμόγίες. 

ἵν αὶ λεόγῳ ὃ Φρτρέψω τοιὶ λακεδαμωο- 
νοις, ἐνὸς δέοντι εἰκοςῶ. ἡ Τῇ διᾳ(ολῇ] 
7) ὕόρει Δ χορῶν. Ὁ Ανερίληπῆος 

Ἄ Ὁ. 70} μὴ αἷ αὐτὸς παρέξων κατηγορίας ἀ- 

κα 

φορμείω, αφερύϑυ μιήϑη πίω ξύμξασιν. ἱ 
1 Βεσαν ἐς λόχοις. ἀλλήλοις δηλογότις, 
χυΠαράσκδυ ἡ τε «πϑρεπανεσείοϑῃ Ἰη πολέ 

μιν ὠϑρᾳ σκϑυῆ φθοηπειληϑη. λ 

εὀῆντερχσχιὸν ως μελόντων φρόφλα δ.» 
᾿τειχίσῃν ὧν τῇ “ΠΕ αμην δὲ 

Α' Ἐκ Φ σωυόδων ἐπειδὴ σιωερ 
αὐ δας οἱ ἐλακεδαϊριόν οι ΕΣ 671. 

ζυνπιῦπε χϑ' τὸ δίχσηον περ ΣΉ Π- 
γὰς, σιωέξηστω. ν΄ Δικα σης Ὁ αἱ 

ματα δίκαια. δ: Ἰροῤεπίδηζων Γι 
(αλόντωνς ὁ Ανπαπαιτρωτων Ὁ. 
αἰϑίωιαίων. “π΄ Αλϑ' ὁμολογίᾳ ἐμοῦ 
᾿σἰῳϑελήμαπ. ρ' Ἐχίν τὶ χωρίο 
πλάταιὼ σ΄ Τίω ἰσεραν 
πὸ ἔχάν ἃ αὐτοτελεῖς ὁ αὐτο ΠῚ μή άλλοι 

χοϊτας., ἜΩΝ ᾿ τὰν ἈΠ ᾿ 



ι ἹΜερατθηο8. νι α}ὲ ἪΡ 
, 

᾿ς οριδν ργάτες Βοοῖος δας Ὁὸ- 
“ »αήα γΈτ αἰϊος τητος» ΕἸεδίμις ἡ ἃ Μεραζοη- 

(Βὶς οἱ ας ἤόθαπε δαιά 
ἰαφοδαπε.) ἀεογοείόαμς θο ἀς 
(110 βπίοπάο, ἔστάμ5 ἱπίογαης 

Ρογουποτάπεαις σαν ΑἸποηϊοη- 
ἤδυς: φιοά Ατμοπίεηίος αριιά 1105 
ἴυχοίιγα 40 σοτηρτοβαγαης. Εα- 
ἄοχα ἔοςείς Ατβοῃίοηίος ἂς 1 Δςο- 
ἀκτυαοηὶ! συπὴ [Οςἰ5 ἴῃ ἤσαν εἴ- 
4: ἄρε οἰπίτατοϑ γάτα ἰαγοίιγαι- 
ἀοίυητ παδίτα :  ν ον δάτοην- 
Ρἰα ρυθ σα ροστίηοι » Ἰίσεγε σαϊ- 

“πο, δ άλλων 
ΠΩ μεγαρέων. 

ὲ “ηπλοίς 

ὁ Οὐβευΐυπε ἐοη σα 48 νο] τ, τατὸ ἱγεν ἢ σοι Π]οζς, 
ςοῃίτογος Ὠλϊττοο » πούς πιαὰ-᾿ 
ἰογατη»τοῦσα δὲ πγαγί. Ἐδαϊ πὶ νογὸς 

ζυἴετς, δὶ Δἀ ςοη- 
ζυϊεηάἃ πιίτιογς, 

ἃς τειηρία πα Αροϊ]ηἰβ» αοά. εἰς 
ἀρυά Γλεῖρῃος ; δ ἱρίοϑ ντὶ {|51ς- 

έξεί; ἃ εος δίδας, νεϑίρα!διις, Ἰπάϊς τς» “ ἴπ 
4υις νη ἤι ἀἰτίο- ἀφ ῃ 6016 ΓΟΓΓΔ ν ΠΊοΥς ρατγῖο. Εἴς 
πο βΒάβεγοηε,, βογγο ἔρκάογα ἀππὸς αυϊπαα- 

δίῃτα Αἰμοηϊοῆθας ἂς [ἀςεάα- 
τηοῃ ΐς ὃς νιζοζασηαας (Ὁ οἱΐδ», ραὰ- 

ὲ Υ2 ὃς ἱπθοχίαᾳ, νεἰ τογζαν εἶ γησσί. 

Υ̓ 
᾽, 

) 

᾿ ἅδιάς, "ἡ εὐ “4τη1ε- 
οΑ{η: Ἰερβον δ᾽ “με 
᾿γκρ . ἰἰδεγας εἷς 

Νες Ἰίξεγε πόσας Γ᾿ σοάἀα: Πγο ἐΐ5 
πόας Ατμεπίοπῆθας » τοτύπινς 
(οοἸ!5»αὐιπια Πδὶ ᾿πυΐςσεπι ᾿μξσγς 
ἀοιτιπχξητί σαί 5 ν}1ἃ ν οἱ αἵτε ν εἰ 
τηδοξιηδεοῃς. δίαυϊά ποῦ σὸς 
οοητγοπογῆα ἐχίζαϊ » ἰατο ἀρδηῖ, 
δι Ἰυγοίαγδη 40.» ῥοὰς σοπιοη- 
ταπὰ Αιοτίτ. κ οὐ άαης δαϊοπγ 1.α- 
ςοάχτηοη!! δο (οοἷἱ ΑΠΊΡΕΙβο] πη 
Αὐπεηϊεπῆριιβ. Γἰςοῦε ταπίθη᾽ εἰ- 
εἰτάτίδιις αυαίουπαις 1 λοςάα- 
ταοῃ ἡ γα δ ἀεγίης Αἰ βοαίςπῆριι5, 
αδἰγέ ααυὸ δ ελτ ; {πἰ5 σαηὶ ξαςα}- 

ὦ Ῥεηδεπεοὶ ἐω- ἰατθι5 : τα5 νεγὸ ὁ 45. Αὐἱι- 
'Βυτ φυοά ΠΡ ΑΥΙ ἄες ΓΙ ΡαταΓίλ5 ἔοοῖυ » Πρ εγ5 οἵδε, 

Ἰτεπὶ ποι Ἰἰσεῖς ΑἸβεη πῆρες 
. ἀτάας [0 ο5 ποσεπά! σγατία {ΠΠπς 
ξΟΥτεαγπτα » Πιηδυτασπι ρεπάσητ, 

προς θα ἔσεάογα. δυητ διξοπὶ 

τὰ 

ὃ 4 

᾿α, Αὐγριίϊαβ » διαρίγις, Ασδητῇι5ν 
φροΐας. , ΟἸγηζδιις , ϑραγτοίας. 
ἾΥος (οεἰας εὔΐο αἰτεγατσις » αας1.-᾿ ὧ 

Ἷ ξοάχτποηῃιβ; δας Ατποπι πῆρες; 

9 ΕΡΆ, ΝΎ ΝΥ ΝΞ; 325 

Α μόνιοι  ψηφισα ϑμων, σλιζωὼ βοιωτῶν, χαὶ 
κορανλιωνῃὶ ἡλείων, καὶ μιεγα ρέων, “ἦν ἀλ- 
λων, ὥςτε κατα λύξοϑαι (τουτις δὲ εἰκ ἤρε- 

σκε τοὶ πο χοσύμϑμα ) ποιοιεῦ ται πίω: ξυμ- 
ζωσιν, ᾧ ἐασείσθμτο χοὸς (ἄν, αἰϑζεναίοεξ, 
χαὶ ὠμοσὸμ ἐχεὶνοί τε πσϑὲς τοις λϑχεδου-- 
νίοες τάδε, Σ᾽ πονδοὶς ἐποιήίσθμτο αἱ ϑζωυεῆοι « 
ἡ λάχεδοι μόνοι γ ξυμμιαηοὶ κτὶ τάδε, “ 

ὦ ὠμοσὸὰμ κτ' πόλάς, ΠῈ Ρι ϑὺ ΟΜ ἱεραΐ « 
: “δὰ κοιγεῖν͵ δύήν͵ χοὴ ἰέναι, χαὶ μϑυτεύεοϑαι, Ὁ 
Β “καὶ ἡκωρῷ κτ' ᾷᾳ πατοια, ἴω) βούλουϑρον, «- 

χσὴ χτ᾿ γἀδ χαὶ κτ' ϑαλαδσὸρ ἀδεώς, Ὁ σγ᾽ « 
δοϑν, χοὴ τὸν γεων τὸν εἰν δελφοῖς τῷ Απόλ- « 
λῶγος χαὴ δελφοις," ἀνόμους ἐὴ οχαὶ ἀθ- « 

τοτελῴς, Ἶ χαὶ οὐ δίκοις χαὶ αὐτῶν, χαὴ τῆς ὃ 
᾿ γῆς τὴς ἑαυτῶν, κτ' τὰ πώτεια. ἔτη δὲ ἢ « 
(ἐς ασονδεὶς πεγπήκοντα αἰϑϑζωναίοις χρὴ τοῖς 

ξυμμάχοις τοῖς ἰϑέωϑαϊων, χρὴ λαχεδὸ- 
μονίοις χαὴ τοῖς ξυμιμώνχοις τοῖς λακεξοι- 
μογίων, οἰδόλοις χαὶ ἀξλαξίς, καὶ χα γἀ « 

ος κτ' ϑαλαοσθμὅπλα δὲ μυὴ ἐϊξζέζω ἔχι- « 

φέρᾳν Ἐχὶ “ἠημωνῆ, κοῦτε λακεδοι μονίοις ζαὴ « 

ζυ ξυμμαηρες ἐπ᾽ αἰϑζωσαηοες τὸ τοὺς ξυμ- ἃ 

μαίγρις »μμῆπε ἀἰϑέωαοις χα ζἄν' ξυμμά- « 

“χοῖς Ἐχι ̓λακεδιαιμονίοις καὶ τοις ξυμμά- « 

λοιοιμεήτε πέλφη γμαΐτε μίηχϑρῇ μηδεμιᾷ, « 
“πὰ δῶ Δ εφορον ἡ «σϑὸς δλλήλϑες, δὺὴ-- «  δίχαιξ 

χα γεογοδχυν, ᾧ ὅρκοις, κα ϑύτί αὐ ξιωθων. ἐ 
᾿Ἀποδογτωνξ ἀθηνα)οὶς λακεδοχι μόνγιοι ᾧ οἱ « 
ξύμμαχοι αἰμιφίπολιν. ὅσας δὲ πέλφς πα- « 

Ὁ ρέδυζ, λακχεδοα μόνοι ἀϑηναίοις, ἐϊξέξω ἀ- « 

σιέναι ὅποι αὐ βούλον ἡ ἀδῥιξς ἢ ταὶ ἑαυτῶν ἃ 

ἔχον ὁ δὲ πάλής,; φερούσας (ὃ φόρον « 
"τὸν ἐπὶ Αρφαςείδου, ἀνόμοις ἐδ) ὅπλα δὲ ἐ 

μὴ ἀξέςω Ἐχιφέρᾳν ἀϑηναίοις » (μηδὲ ποιὶ « 

ξυμμάχοις, ὁχὶ κᾳ κῷ, Σστοδ)δὸντων τ᾿ Φὸ ἃ 

ον τς εὑ παπονδοι ἐϑμοῦϊο. εἰσὶ δὲ αἷδὲ,Ὰρ Ξ 

γιλος, Σ ταγάοος, Ακαν)ος, Σ κῶλος, λει ἃ 

ϑυς, Σπάρτωλος: ξυμμάχοις σὴ, ἐπ) μοδε- δ 

« -ἴ ἤ-ς 

᾽« Καὶ ϑεωρῶν ] ϑεωροιὶ πέμπειν. 

β᾽ Αὐτονόμοις 10] ὕγρώω, σεῖς κα ' ἀὐ- 
ποι νόμοις χρωρδῥοις. γ Καὶ αὐπδὶ - 
κοῖς Ἰυπὸ κοιγοῦ τὸ) ἔχάν αὐτυτελᾶς αὐτὶ 
καὶ͵ μυὶ ἄλλοις σωυτελοιμῦτας. αὐτοί κι. 

᾿αὔϑρωποι; οἱ ὧν αὑπῆς τἰωὶ δίᾳ φοοοῖν δίκη 
Ἀύοντες,, καὶ μὴ. ματα γοήτες.. αὐτέων εἰς 

Ἢ 

καὶ αἰϑίωαίοις: ε 

ἤριω κρίσᾳ δκοΐᾳ. 

ὑαϑορίοις αὐϑρώπιις, δ' Διάφοβον 
ἡ ὐὺς ἀλλήλοις ἢ ἤγρωυ, λάκεναημονοις 

-φορον.} διδούσας τὸ ἐτήσιον τέλοζ. 

ἡ Τὸν ἐπ᾿ Αραφείζου ] ταχθέντα δὴ: 1 
λον ότν 9. Οηλᾶ δὲ μιὰ ἐξεξω.} ἐὰὶ 

Ὑὐπο δὲ διῶ σι τὸν φόρον οἱ σύμμάχὸ «πῖς ἃ- ι 

ϑίωαίοις κ ὅπλα, δρηφερέτωφαν αὐτὶ. 
οἱ ἀἰϑϑίω αἴοι μετὰ «ταὶ απογοδίς. , Ἑ: 

πὶ κακῷ Τὴν πόχθῶγ! κ᾿ Αὐλδλόνδων 
τὸν φόρον 1 δ᾽ αὐϑϑεώπων Δῇ ἐν ταὶς πό3 
ἐν ΤΣ ἀν φὐρδ νι γωϊδ ὰ, Ἰ Ν 

τος ὑτ ὙΠ ὶ 

Δίκοης χρήεϑων] 
ξ Φερούσας πὴ 

δραμις 



᾿: την 51. 

δ᾿ 
Ἂ 

κω δὲ ἐἰϑέωα)οι πείθωσι ζρὶ πόλάς, β9λο-- Ωιδά ἢ εας ἰηἀαχογίητ' Αἰποπίοη: 

᾿αδύας Ταύτας ἀξέφω ξυμμιαἰχουςνποιζοϑαι 
᾿ ἀδθις αὐϑέωυαιοις «μηκυβερνάίοις δὲ χαὶ σαι-- 

» γαίας, καὴ σιτζαλες, οἰκεῖν ἵν τς “πολάς (ὁ ἑαυ- 

» ΔΜ, καθαρ ὀλιώϑιοι χαὶ ἀχῴλθιοι. Ὥστο- 

» δόντων ἢ αἰϑίευαιοις λᾳκεδουμόνιοι χαὶ (ὦ 

τ ξύμμαῃθ ̓ πϑβακίογ" ἰποδόντων δὲ χϑὶ οἱ 

" ὠϑέωυαϊοινλακεδαιμονίοις ἡ χϑρυφάσιον, ο᾽ 

᾿ κὐγιρα μιεϑαλξι, . ὁ π]ελεὸν,ᾧ ἀταλαν- 

ὃ πῶ ̓ χαὶ τοὺς  αἰδρας ὅσοι εἰσι ἱ λθιχεδοιμος-. 

5" γίων "εἰν τω δυμοσίῳ Ὑ ἀϑέωναίων, ἢ Ὅιλοϑι 

Ὁ ὅχου ὅσης αὐϑδίυαῖοι ἄρχοισιν Ἶ ἐν δημοσίῳ, 

Ὁ χὰ τοῦς ΟΣ σκιωνῃ πολιορκουμδίύοις πελοποῦ 

5 νλδιων ἀφϑναμὺ τοῖς ἀλλῶς ἕσοι ὐ ὙΠ 

» μονίων ξυμμίαγϑι ὧν σκιώγὴ εἰσὶ, χαὶ ὅσους 

5 Βρφεσί δοὺς ἐσεπεμψψο" χαὶ εἴτις Ἢ ξυμμά- 

"χνδν Ἀλφκεδθίμαν ὡ αἰϑίωϑαις ᾿δεὴν 

» ὦ τῷ δημοσίῳ, ἢ ἀλλο). που ἧς αὐκλξουεῆρν 

» ρηρέσιν ο» δημοσίῳ. Ὄποδόντων ὮΝ χαὶ λό.- 

» χεδιυ μόνιοι χαὴ (ὦ ξυμμαηθι οἱ της ἐ- 

"ϑίσν αϑίωυαιων αν ξυμμάχων," ᾽ τὰν 

» ἀεὶ ζχωτοὶ σκιωναίων δὲ , χαὶ τοβωνάων, χα! 

" σῈρ κυλίων, καὶ εἴπνα ἀνλζευ πολιν ἔχου-- 

»» σιν εἰϑἱευαῆοι. ὠξθάω αἰοιὶ βουλόνεοϑαιπε- ᾿ 

- εἰ αὐδῶ καὶ δ ἄλλων πόλεων ὃδι,τί αὐ, δὸ-- 

» Κῇ ἡ ὠδοὶς. ὅρχφὲς δὲ γράμμα ἀὐθίωναίους 

» ἀσδὲς λοικεδιαμμενίοες, χαὶ “ἐξ ξυμμά- ᾿ 

»βις αιτα ἐ πόλφ. ἀ ὀμνεύτων δὲ (ὃ αηχώ- 
»» διοὺ ὅρκον ἑκάτεροι “ πὸν μέγαν ὄξ ἑκα-- 

» φης πόλεως. ὁ σὺ ὅρκος, ἔςω ὅδε, Ἐμιϑύω 

Β σαρτίπος ἴῃ σαγσο συν εἰ αραά 

ς Αἰδοηίοηπαμ οοἰογάπινς. Ουοά 

(ὃς νὰ νεϊης εἴτε (οἷα; Ἰίςοτε (Ὁ οἷας 
ἔχοεσο ΝΝου ταπιο ΟΥὐπογηαοβ,δζ 4 μον. αὐτὴ 
φληδος, ὃς δίηραος [45 ἸρΙΟΥΙΙΠῚ ἀρ Νατυν οβ κα 
νεθος ἱποοϊόγο, σι οπγδάπιο ἀ 17 ἐερν ἐγγοῦ ἐς μὴ 
ΟἸν ΙΒ ὃ. Ασδτ"» Εαζοάδαπηο- κυξερναΐοις ΚΥόμῃ- ἢ 
οὐΐας (οο Ραπαδαπι δῖοι Αἴπο- κυξερναίοιᾳ, γι 

πἰοαῆθαρῖ ἀοοάππιοῃῖος ἃς (οτος Το 
ἃς νἱεἰ πηι Ατμεηϊομίες ΟοΥγρμα- 
6 {Π|ς γοάάοτςο; ἃ Ογίβεῖα, ὃ Με- 
τποποπ, ὃς Ῥιοϊοι πη» ὃ. Αἰαἰδητα ΠΊ; 
Χαποίσιπαιο ΤἸιλςεἀατηοηπίογαπη 

Β ΤΠ σας, ο  ΔΠδὲ Ἰπτγα {πλη} ἀἰτοπε 
Βμαβεγοητ: πεοποη αὐϊούπαηῖς θὲ: 
Ἰορδποηηῦ ἱπῖζὰ δοίοπᾷ οοἤάογξ: 
τοῦ ὃζ Ζυϊσαῃ 4; 4}}} ΕΧ ΤΟ οὐς [ἀςὲ- 
ἀκτηοηιογᾶ ἀρυὰ ϑειοπᾷ οἴοητ, ὃζ 
φυοίςαπηπο Βγαῇάας οὸ ποτ: ἢ 
4υἱ5 ἀοπί αἱ ἀοοφαπποηϊογᾶ (0 οἰτις ἶ ἢ 
Αἰπεηΐς,νο ἀΠδὶ ν ὲ ἐππροσίαπη το Ξ ᾿ς 
πογομτνίῃ Ὀαγ ο  δὲι5 οἵοις, πη βυπι 
οαπὶ ἔςοῖε; Γασεβατηοηίοβ 4π0- 
αιςξὰς οοΥαΠὶ ΤΟ οἷο5 τοάάοῦο ο0Σ 
ἀευπατηοάο χαυοίσιπαμε πα οεπς 

Γ, Ἰ 

᾿ς Δ ΣΝ Ὡς . δ... δυτοῃι δά δοίοπαοβ διτίηες ὃς Το- 
τοπῸ5 ὃὲ ΘΟΓΓΊΥ ἢ Ο5» δ Παμᾷ ἀΠ 
οἰυίτατοτα Βαθεγοης Αἰμοπίοηζερ». 
ἱρίορ. ἄς 1ΠΠ|Ξ- ἀξαιιε [115 οἰαΐτατι- “ 
Ῥὺ5 " σοπηπταταγος αυίοχαίᾷ Πδ] ὁ ἢ μλλαροίμαι. 
νἱάογετας, Ἐοίδοια. ἱπβαγαπἀαπὶ τος 
ἁριιά Τλοςἀφτποηϊος ᾿κοτάπιμε , 
(θεῖος Ῥοῦ οἰμίτατος “ ἰπτάταζος, Κ Γαδ ὅρκοις σού, 
ὃς νιζόίΐαιιε. αἰτοτῖς ἀωπγοιοίιπι δ᾿ Ἶ 
ἸαΠυγδηάτιπι» απο ἃ ἡ ἀριιά νέγδη- 4 Αριὰ φυαπιᾳυεὶ 
4ας οἰυίτατοηι πιαχίπηαπὶ ἢτ: ααοά οὐμῖε, 
αυϊάεπν πος ἢτ; 510 Ηἰς ραϑιίοῃὶ- 

[ 
᾿ 

᾿ 

"ΤΕΥ ΡΝ ὧν σιν 
» ποῦς ζει ϑήχαιο » χαὶ Ταῖς ππονδοῖς ταῖφδὲ, {0 Ὁ: δὲ Πίς ἔα ἀογίθας πηϊτὲ δι ἐραγὸ, 4 ϑίης ἀοίο ἐκ 

" διχαως χαὶ ἐἰδόλως. ἔξω δὲ Δδκεδοι μώ-- 

» χέοιξ, καὶ τοῖς ξξυμμαϊοὶς καιτοὶ ζαῦτα ὅρ- 

» χος ασϑϑς αἀἰϑίωαἠους. τὸν δὲ ὄρχον αἰανγεοῦ- 

» 9α! κοιτ᾿ ονιαυηὸν ἰμιφοτέρϑες. φῆδλος 

»» δὲ φῇσοιι ὀλυβιπιάσι, » χαὶ πωλοῖ, ὁ ἰοϑυμῷ,, 

» ὕον ἀἰϑίωύαις ἐν πολ "ὃ  λαχεδάμμο- 
ΕΥ (θ μφβλῳά μἶϑδόπι μέμμρονθαι ὁπσ-- 

» περϑιοείζ, χαὶ" εἴ του: πέδα όρρις διχαζοις 

» χεώρϑβοις,. ββερκοντῇ) ἀμφοτέροις ζώ- 

5» τῇ μεζαᾳϑεῖναι ὁ ὁ77 αὐ δοκῇ ἀμφοτέ- 

»» 69,6. ̓ ἀϑίευαιοις καὶ λαχκεδοιμονίοις. ἀ»- 

"ΧΡ δὲ Ψ ἀσονδῶν ἔφορος ΓΙ λήσολαξ, : 

772 » Ὄσκόδο (ζωος πεταρτη φϑινοντὸς " 
. ἰαλλθθουος ἀπο. δητὲ βπόπι αι δ ον 

διτδατοηι 1 ἀςοάκ ΠΟ ὨΪΐ5 ἃς {0 Οὐ Φρσαγτηνο 
χά ἐπμάσπι, πιοάμπι οὐρα Αἰπο- ἐεϑοα 
αἰοηΐςος ἱππυζαη ἀπη,.1 4 δατξ αποῖ- 
ΔΆ Γοπουατ ἂν νυ! απεὐδιζατα- Γ Οἴρρος. 
Ἰος ἰαρίάεος ετἰρὶ ἴα ΟἸγταρὶ!5. ἱπ 
Ῥγεμιῖδ. τὰ ΠΠΉτηο ν ὃς Αἰεηὶς ἰπ- . ΝΣ 
τὰ νΥΡ ΟΠ» δι Γλοεάσπιοις ἰπὶ 

Ἵ 
, 

μ᾿. 

Ἷ 

Ἵ 
; 
Ρ 

Απιγοϊαο, διααϊά δὐτοπι αἰτογα- 
τιῖ5 ἴῃ πιοητοπη ποῃ νεηϊ δι Παυϊά, 
τατίομ! σι ἀπ οιηαπι σασαπὶ νεγ 
ἄπο νἱἰξαπὶ ἢτ» Βος σδηγαταῖῖ 4π- 
οαηαας ἰἢ ρατῖς νας νί ἀς4-- 
ταῦ, ΑἸπεπίοη ἤρα 401 λοεάδηιο- 
τἰϊδ, 500 τοπῖρυς σάογατη ρα 
ἢάεθας ἐρδονιις Ρ] εποἱαβ (αι 6 

« ᾿ξορυφάσιόν Ἰτω πόλον ΑΥΡΗΝ ἥ 
β' Ἐν τῷ δημοσίῳ 7 ἐν ταῖ δεσμεωτησάῷ, 

. Ἐν ἌΨΝ ὑυρύτωσιν. Δ ̓Καπὰ 
᾿ ζωπβδνω, “ίαὶ ὑμοίαν συμφωνίαν. 

ε τὸ ̓ὠηνη ἡγε, ἰδωρ ἶ 
ζ πῇ αὖ δυκῇ πσοκυκαι... ἐδὸρ ᾿ 



ΤΊΙΒΕῸᾺ ΟΜ ΕΝ 5. 

Ατῇῆςηὶς ργαπάεθας ΑἸοατδνπιοῆς Α οὖν δὲ εἰἰϑζωϑαις 
“ΕϊαρΒεθο οι ἰδ οχτο ἀπις Πη ό ἀϊς. 
Ταταγαηταυτογῃ δὲ ἔσ  ἀυ5 ρεγοαῆε- 
ταῦοοχ [ἀςεάδαπχοη!!ς5, Ρ]ερζο α5, 
Τυαπιαάροτας», (ΒΙΟἢ 15, Μεϊαρεηοβ, 
Αὐολρτδιιϑ αἱ ἢ 5; {ΟΠαροτας, ΡΕΙ 
Ιοςπαγ άλ5» Ζευχί4ας» ΑΠτδίρραο, 
Ἴς}115, ΑἸεϊημαἀα5, Επηρεάίας, Με- 
6.855 ΓΑ ρΠΠ]ι5 :οχ Ατδοηιοηῆδας 
πὶ» Απηροι ΠΗ Πλϊοπίςι!5, ἸΝΙ οἰας, 
Ταςῖιος, ΕΘΗ ἀοηλας, ΡγοοΪςς, Ργ- 
τιοάοτις, Αρῃοι,; Μγυμ]ας, ΤΉγα- 
ἔγοϊε5. Τποορεπεβ, Αὐποςατο:, 
ΙΟΪομι5, ΤΊ πχοοζατός, Γοοη» ἔα ηλα- 
δι», επιομεπες. ας ἔα ἄογα 
ἴδια ἰμης (0 ἐχεγεηχι πῦ Ἦγ ἐπ !5 ἢ- 
τὴ] δι ἰηἰ τ ΠΊ ν εὐ 5» Πατίτν ἂὸ ντ- 
δ οἰς Ὠιουγ Πί5» ἀες (ΟΠ 4 5 Δ Π]5» 
δι Ῥαιοιυ 15 ἀϊεδυι5»ὰ ρΡΓΙΠπγα μι Αττί- 
οἂπι ἱποιτποιε » δὲ αὐ Παῖι5 δ. 1} 
Ῥυποείρίο, ΚΝ εἰϊπι διιζεπη 415 πγϊ- 
δι σοηΠάεξεϊ, Δ4 ἤάδοπι δαθεπ 
ἄλῃη 5» τεπηρούᾳ ροιίας Χαδιη δὺς 

4 γιάε “προ, 5 ααοίιθετ ΑΙ Ισαδὶ πγαρὶ γάτα, αὰς 
, ΤεσεῃΠοιοιη ΠΥ Π| οΧ αἰΐχαα 

: ᾿ ἀϊρηίτατε Ὠοπηΐ πὰ Γες σοίξας ἢ- Ὁ 
φηϊβοληξίαπι. ΝΟ ἐΠ1Π1 οχδόξᾳ 
τὸ οἱ» οχροΐετε φαϊδύϊίπαηι νο} 
ἱποπητίθε νοὶ ρογεηείθις πγασὶ- 

ὁ 5: ρεὲ αἤστες “ἔγατατη : αϊάσιο φοίξειιπα ἤτ, ὃ [ςά 
δὲ Βγεπιες ““οπὶ- ῬΟΓ αἰἴζαϊοβ ὃς Ὠγεπηος ἀπειηρας- 

᾿μρρὰν ἢ οὐδ γς, φυξιπδάπηοδαμη ἔδο. νηάς 
Ρταπὶ εἤ)εσπι , ς ΗΝ 

Ῥοτίες ρὲγ ἀπιδας (ΟΊ ΡΟΓΙοΣ » ν]ΠΊ ΔΠΠῚ ἴῃ ἄτπο πιο5 
ἀϊπιιἀϊας ράττο5, ἀ18 αἰ! ἀςη5 » ἀοσέπη αἴζατος το- 
Δα ατ ἀίτα τἰἀόπγαις Ὦγοπηος παρα ῖς {πρε- 

 εὖε. ἀἀθορόη τας δε Ϊα πη. Ῥοσῖο Γιλοεάσπιος 
"Π,Ἐχ ἀϊταὶάϊα ρᾶσ γγ}} σαρτίπος ργοϊμιις 4] ρεπος (8 
ἴε νττϊυΐαυς. δεά : 3 
ἀννιοιι, φδρριονν ἀν νπεἱ ΕΥ̓ΔΊΥτ 9 ΤΩΙ ΠΟ 5 ἐοσογαῆτ: (ΠηΔπὶ {0 Ὑ- 
ἀνοράνεε ἐγεηίγινε τἰτὶ ρτίούοπη γοἀάςι 4] ἰσοι!πν οὐδηῖ 
γᾷ τ ς ΤΡ χα ΒαΒοσοπε:)π Πίος Ἰη ΤΉγα- 
οὐ ῷ Ὁρα ἀρνί. οἰΔΠ δά {ΠΔ ΠῚ πο ξτινλι μᾷ 
4,4} 4::.» τοῖα ἔγ- τῆς, ΠΟ δρούα ὅς Μοπλ ἃς ΡΠ οεἶα- 
Πρ ϑ κὐσαο μάλ, ἰαογαης ΟἸεατίάδιη Ατηρῆὶ- 
Ἰ᾿ Ῥο η τγδάογε Αἰπεπίεπῆθυς » ατ- 
᾿ 4μς ἀ]1ο5 ἔσξάεζα » αιοπιδάπιο-: 
εϑδεο. ὁυι ζοπιιεπείαῖ, 5 ἀε Πηρθς 

ταῖα πλδείε. Οὐοά ταπίεη {ΠῚ 
ἔλεος δδηποζαηξ,, ἀγδίτγαητεϑ 
ἐὰ πεοαυλααδηλ ΠῸῚ νι} εἴϊε. 

ὦν 

μι. 
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ϑίὄχων Αλχαῖος, ἐλαφηξο- 
ιαΐγος μιξωυνὸς. ἕκτη φθίνοντος, ὠΐαψυον δὲ 
οἵδε, χαὴ ἐασένδεντο, λακεδαι μονίων μϑρ, « 

Πλειφῦλας, Δαμαΐγητος, Χίονις, Μετα γέ-- Ἢ 

γης, Ακανῦος, Διαϊϑος, Ιοαγόφας, Φιλογα-ς Ὁ 
εὐδας, Ζϑυξίδως, Αὐλίπτῶος, Τ νους, Αλ-ς 
κιίδϑως, Εμπεδίας, Μῶσαξ νΔΛαάμφιος" ς 
ἀἰϑίωναὼν δὲ, οἵδε, Λάμπων, Τοϑοημειόνικος,,, 

Νικίας, Λάχης, Εὐθύδυη μος, Ποοκλῦς, Πυ- 
ϑύδωρος, Αγνων, Μυρτίλος, Θρᾳσωκχλῆς, 

Β Θεοίμης, Αφαφοχϑίτης,]ὠλχιος, ΤΊμυοχρ αἰ-. 

της, Λέων, Λαίμαχος, Δημοαϑενης, “Αὗται, 

αἱ ασοενδιὺ ἔλοντο τελϑυτῶντος τῷ χιμῶ- 

γος ἅμα ἤδι," ἐν Διιογεσίων βύϑυς Τὴν αἰξῃ- 

ἕω, " ὠϊῥδικαοετῶν διελϑύγτων, αὶ ἡμεραΐ 
ὀλίγων παρενεγκουσῶν, ἢ ὡς τοῖον 5 ’ῸΥ ἡ. 
ἐσξολη ἐς τίω αἰ πικζω, χαὶ ἡ Φρχὴ τῷ πο-: 

λέμου πόδε ἐλρετο. σχοπείτω δὲ ἕις χτὸ του 

διφόνοις, χαὶ μὴ δ ἑκαςα χοῦ ἢ ὀρ χόντῶν, 

ἢ στὸ ἀμριῆς νος τίου ὠπα οίθμονσιν Τὴ ὀγο-- 
μαΐτων ἐς ζῷα πὐδϑγελρυμδμα " σημαινόν-: 

τῶν , πιφεῦσας μᾶλλον. οὐ γδ» αἰκριξὲς 

ὅξην οἷς χαὶ Ὄρχουϑρμοις, χα! μεσούσι, χαὶ 

ὅπως ἔτυχέ τῳ ἐπείθετο δι χα σὰ θέρη 5. κα 
χήκίδνας ἀριβθιιῶν,ὠὡςαὸρ γέγφατῆαι, θὑρήσᾳ 

δξ ἡμισείας ἑκατέρου, τῷ " εγιαυτῷ τέρω 

δυωαμιν ἔχοντος » δέκα μϑμϑέρη, ἰσοὶς δὲ 

χήκόνας τῶ ρτῳ πολέμω τωΐϑε γε- 

ἀμηνϑμοις. λακεδοα μόνιοι δὲ ἔλαχον Ν 
πσϑϑτεροι δἰ ποδιδόγωι ἃ εἶχον) τοις τὲ αὖ- 

δρας δὐϑὺς ποις χρΐδᾳ σφίσιν αἰχμωλωώξ 

τοῖς ἀφίεσθρν, χαὶ πέμψαντες ἐς ταὶ δχὶ 
εϑραχης “ρέσξᾳς,, Ἰοαοόραν , χαὶ Μη- 
γα ,χοὴ Φιλογαρίδειν, ὀκέλδυον (ὴ Κλε- 

ἀιράδοιν πω αἰμφίπολιν χρῦρᾳ δὲ δῦναι ποῖς 
ἐἰϑίωαίοις, ἢ χα τοις ἀλλοις ζὰ αὶ ἀασονδαὶς 

᾿ ὡς εἴρητο ἑχαίφοις δέχεδθεί,. "Ὁ σὴ οὐκ 

ἤθελον, γόμέζοντες ξέκ ἐχττηδείας δῇ) 

2. ἴω ὡς «- ΤΕΣ “αὶ ς 
᾿" 

ἃ Ἐχ Διογισίων 1 ἡγρωυ»μετεὶ πίω ἐορε. 
πίω  Διονύσο. β. Αὐπδεκα ἐμ} 

ὁλοκλήρων. “.}0 ἴπιαρένεγκουσῶν]παρ- 
ελθουσῶν. δ᾽ Συμιἀιμνόγτων 1 σημα-- 
σίαν καὶ δήλωσιν διδόντων. ἐ Οὐγὸ 
ἀκριβές ὅ8ιν1 ἤγρωυ, αἰκριξ ἐς ἡ ἀλήϑιαά 
ὄξιν ὑπὸ “ἢ αὐἰϑρώπων ἐκένων, οἷς καὶ 

δῤχορδῥοις (ἤγρωυ ἐν τὴ δῤχῆ, οὖσι τοῦ πο-- 
λέμου) καὶ μισοῦσιν ( ἤγριω, ὦν σῷ μέσῳ 

πῦ πολέμου δσιν)ἐπεγγϑετό π.- ζ Κατὰ 

ϑέρη ὃ ἢ χυμιῶγας ἼΧΤ' ϑέρη(φνσἱ) καὶ λ4-- 
μῶνας ταὶ δέκα ἔτη σκὶ πείτω τὶς, καὶ μυὴὶ 
υξζαριθμείέϑω μότε Οιὲ δῤχοντας, μέότε ζις 
Χιπὸ ἄλλης τινὸς τιμῆς ἐπωνύμους Οἷς ἔτεα 
ἡ βρηρδῥοις. καὶ γὸ ἀκρι(ῶς ἐντεῦϑεν οἱ χοό- 

νοι ΔῊ χυρο ξεων χαμξαύοντω» ἐπειδὴ ἢ 
καιπεὶ ζι «πεωτοίς χεόνοις ΜᾺ ἀρχόντων, 

᾿ ἘΔ ᾿ ᾿ ) 

πρὶ ΧΕ Οιὰ μέσοις, χαὶ κατὰ Ὅς τιλό- 

χαΐοις, πολλοὶ ἐωροίχθη. τὸ αἴτιον ἡδη ὅ8 
τῷ τὸν Θονκυ δέ σδέων κτ' ϑέρη καὶ χὠμῶνας 
τὸν χεόγον διρρηκέναι5, καὶ μυὴ κα τ᾿ ἐγ αὐ»: 
πὸ. ἡ Ἐγιαυτᾷ τία! διωύαμων ἔχοντ] 

ὁτι δέκα ἔτη ἐπολέμησαν λακεδαμκόν οἱ 

καὶ ἀϑίωαῖοι. θ᾽ Καὶ ζιρ ἀλλοιἼσυμις 
μιχοις. 4, ὥς ἔρυτο ἑκάςοις  σωωέξὶ 
φωγήϑη. ἃ Οἱσι ἐκ ἤθελον 1δὲξ ανϑαὴ 
ποιὶ οἰϑίωα οὐς: 



ΟΝ 
οὐδὲ ἡ Κλεαρίδως “ϑδέδωχε ποὺ πό-"Ἀ 

λὶν, χαφαζόυϑρμος “οἷς χαλκιδοῦσι, λέγων 

ὡς οὐ δεωυαπὸς εἴη" βία ἐχείνων πἰραδιὶ δὸ- 

να; ἐλθὼν 3 αὐτὸς καζᾳ ταγὸς μεζα ωρέσ-- 

ζεων" αὐτόθεν, ἰπολογησομϑρὸς τε ἐς αἰ 

λακχέδαίμονα, ζεὼ κατοορρασιν (ὦ «ἰδὲ τὸν 

Ἰράῦρραν ὅτι οὐκὶ ἐπείθετο " χαὶ ἅμα. βου-: 

λύμϑρος εἰδέϊαι εἰ ἔτι“ μεζακυνητὴ εἴν καὶ ὁ-- 

μολαγία." ὯΦ δρε" κατειλημμένας, αὐ- 

πὲξϑμ, πάλιν πεμπόντων τῶν λακχεδδη" 

μονίων, χρὴ κελϑυόντων μοίλιςαι ,ϑβχαὶ Ὁ Β 

, χωείον «οἱ δαδοιῦα εἰ δὲ μὴ, ὁπόσοι πελο- 

ποινησίων ἔνάσιν ἐξαγαγεῖν, χαζα ταίηος ἐ- 

πορϑύετο. (Ὁ δὲ ξύμμαχοι, εν τῇ λακχεΞ 

ϑούμονι ἀδὶ ἔτῳχον ὄντες, " χαὶ αὐτῶν τοῖς 

μή δείξα νϑμοις (ὡς ἀσογδοὶς ἐκέλϑυον οἷ᾽ 

ααήβελμθιρεγρνίθον» Ὁ) υῆς οἷ. εὐνῇ 
ἀμορηαψδεν, φὴ περὶ ὠπεύσοα, 
οὐκ-ἔφασὸρ᾽ δέξαοϑαι., ἐὦ μή τινας" δὲ- 
χαιοτέροις΄ τούτων ποιωνται. " ὡς σ᾽ αὐτῶν 

λον ἐσήκουον, ἐχείνοεξ νμϑρ ἀπέπεμψαν, Ο 

εἰὐρὶ δὲ ασϑϑς τοις ἀξϑίωναιοις ξυμμιαχίαν 

ἐποιυσόμτο, νομίζοντες ἥχιςα. αὐ στφίσι τους 

τε ὐργείους, κ“ὯλΦ᾿ οὐκ ὕϑελον, Αμπελί- 

δὸυ χρὴ Λίχου ἐλθόντων, Ἐχιασένδεοϑθαι, 

γοιτισόρτες ἀδζοις αἷδυ αἰϑίευαιων οὐ δένοις 

δὴ ̓ χαὴ τίου ἀλλζω πελοπόνγησον μολις᾽ 

αἴύσυχα ζῳν. κσϑϑς γὸ αὖ τοις ἐἰϑίευαιοίς, 

εἰ ὄξκμῦ, χωρῷ. πϑβόντων δζω ρέσξεων 

πσὸδ ἀϑίμαίων, ἢ καὶ “δυονϑέων λόγων, 

ξιωέξεσὸρ' χαὶ ἔγλμοντο ὅρκοι, ὦ ξυμμαχία, Τὴ ἀπιπιομπίοτιπι», οἰ]αε ποχάᾶπη ἔς- 

. ἥδεικατὰ τάδε, ἝΥΜΜΑ ΧΟ 1 ἐσον- 

. ταὶ λακεδοιμμόγνοι πεντήκοντα ἐτη. ζω δὲ πἰ- 

. γεσίωσιν ἐς τίω γζῶ πολέμιοι πίω λακε-- 

. δαιμονίων, χαὶ κοικῶς ποιῶσι λακεδοιμό- 

» γίσες, ὠφελᾷν ἀἰϑίωναιοις λακεδοιμωονίοις 

173» 
ὅλωα,.. 

ἔξ πῳ ὁποίῳ αὐ δυυύωντω ἰογυρφτάτῳ κιὶ Ὁ δουνατόν. ἐὖ δὲ διηώσδρτες οἴχωγτω, 

ττπτ 

ΤΉ ΟὟΥὙῚΣΊΙΗΕΙ κῪ ΒΕ ΒΕΤΙ, 
Νῆς ΟΙεατίδας χιϊάςπι νύθοπι εὐ4:.. 
ἀϊάϊε » στατιβοαγι νοΐοης ΟΒαϊΪ-ςῖ- 
ἀεμῆδι ; ααδά περατοῖ ἴς ροῇϊς 
τγαάογο ΠΠ|5 Ἰαυθτῖβ. Ν σὰ πὶ ρύο-᾿ 
Ροζὸ ἰρίς ουτὰ Ἰερσατὶς ἡ ἴῃ 
Ἰιαςοάδαπιοηοηγν ἐμὶς δὰ (δ ρατ- Ἂ 
δαπάτιπη;, ἢ ἀοσααγοταν "ΔῈ ἰῖς κυ τυ τι δ λων 
οαπλ ΠοΠαροτὰ ογλητν αιιὸ 4 ΠΟΙ δι ξἰως ςοἱ]ερὶϑ. 
Ῥαγοος : ὃς ργατογοα δά ξορποῦ- 
σομλάμπη Πα! ροήοι ἔοεάιις ἱπι- 
ταατατῖ; 5.4 ΄αατη σοτηρογῆος 14. 
Ὁ ροπιρχοβατῇ οἴϊο; φο]οΥτοῦ Χο τ, ὁ Εἰγπιᾶ, φ οοί, 
τοπυϊττοητίδιια. ἐπὶ Ἐαςοάασπιο- “΄᾽ 
15» ἀῖχας ἱαθομτῖθι5, ρεαοραὲ, 
ντ νιθοῃὶ τίάάεγες : ΠΗΠΠΊΪΠΙ15;. 
αυϊςάσας 151 ἔοτοπι ΡοΪοροηηοη-. : ' 
{5 οἄπιςογοῖ, Οατεγὰη) Τασεάα:" 
τη Π !» αιπι αριιἃ οος (0 ΟἿ] οἤοτν. ἱ 
δι {ΠΠ| τατα μαοῖς ἔοοάογα » περα-᾿ 
τομτς οαάοπιὶ 41. ᾿γ5. σλαία᾽ {ς 
111 μαθίτασος γάτα» ὨΠΠ αἰΐηιατο- 
πὰς χα πίοτα ἤογοηϊ, πος ΠῸΠῚ ἀπ’ ὶ 
ἀϊοητοβ. ἀϊηυηογαητ; ἸΡΩ͂ σιπ) Α-᾿ ἷ 
τος ἢΡι5 (Ὁ οἰοζδῖοπη ξεσούπητῖ: 
“ταῦ Αὐρίποϑ» 48] 5» πηϊβῆς Ατὰ- 
ῬοΙΙ44 ἃς [λςΒο, ἔσ ἄϊι5 ̓ πίτο το- 

"ουΐαῆτητ, ποῃς δοῖος Ποίτος ἤθε 
Αἰδβεπίοηῆθας ἔοσς ᾧ ὃζ σατοίδηι 
ἔοσς Ῥεϊορομπείαπη αυοτιγαπη: 
Δἰοαμὶ; ἢ Ἰσοτοῖ., δά Ατβοηϊοηίοβ; 
ἀςοοβαγατα. Ρχαίεπεθις ἰρίτοῦ 
Ατἰβοπιοηἤαση ἰορατίς ̓  μαβίμς 
απο ΓΟ] ]οαα1ϊ5. σοπαοηταπι οἱἕ» ενῇ 
(οοἰοτάίααε. οὑπὶ ἰπγοίγαμάο 
ἰμῖτα μας » δἰς ὁ Ἰορίθυθ; 5.0. 4 Οὐδιεοιίδας, 
Εις οὔππτ 1 λοοάαηηο! ἃπ- 
ποὸ5. αιϊπαυαρίητα. ααὸδά ἢ αι 
Βοῖζϊες. ἀρύιπὶ ἱπυαίογιπε Τ[λος- 

ΡΝ 

ΓΟ » ΟΡΟΠῚ ἔογαης Ατβοηϊοη- 
(ἐς χυοοσιηάις ποάο» ὃὲ ΠπΔη- 
1ΔΠ1 ΠηΑΧΙ Πα] Ῥοτογαμῖ, δ] 11- 
ἄςῃν Ὠοίϊος “ ἀργατ ναβδαέγίητν 

ὁ Δξτο γαίαιο, 
δϑιοεῖης. δ. φαάξ 
φ4κίο ρο  (απε Το 

ἀ Παρέδωκε τίω πόλιν Ἶ τίω ἀμφίποΣ 
λιν βὶ Βιᾳ ἐκέγων ᾿ϑιχαλκιδέων. 
Ὑ Αὐτόϑεν (ἤγριω ͵ ἐἰπὺ τῆς αμφιπόλεως. 
δ᾽ Μετακινητὴ } ἤγρωυ, δεωνατπὴ κιγηϑῆ-- 

γα. ε Κατειλημιμένας Ἰίου φοίς. 
ζ Θὲ θ ξύμμαχοι) ΔῊ] λακεδαμμονίων. 
ἢ Καὶ αὐδή!οιὶ μυὴ 1 οὐ αὐνδ! δ συμ- 

μάχων. .9. Δικαιοτέρας 1 ἰσχυροτέρας 
τῷ δικαίῳ. , Τούτων) δ μορδῥων. 

χα Οεσὶ αὐ δΆ}] συμμάχων, 
Δ Οὐχ ἐσήκουον ] οἱ) ἀκεδαιμόνιοι. τ: 

μ Ἐπειδὰ εἰκ ἤθελον  βουλοιδῥωνίφη- 

. σὴ) ΛΠ ἄλλων συμμμαΐχων ασένδεοϑαι «σοὺς 
Τιὶ αϑήναίοις, οἱ λακεδαμμόν οι καθ᾽ ἑαυ- 
“οιὰ ἐασπείσεινηο, γομάζοντες ἥκιςα, αὐ οὕτω 
“Ὡϑὸς αϑίωαίας χωρήσην Οις δῤγείοις 

φθροϑησομϑῥοις αὐζοϊς, πετοιηδῥοι γὸ ἔμι-- 

δϑϑεν. “ϑὸς. λακιδαμμονίοις ασονδὰς, 

τότε ΔῊ « ϑίωυαίων δ: φερουῦῥων, ἐκ ἐξού- 

λοντὸ πρὸς λακεδαμμονίοις ὄγηασίνδεδι, 
ἐλϑέντων Αμπελίδου καὶ Λίχου.εἰκ ἐζυ-- 
λοντο δὲ ἔζηηασίνδεοϑαι οἱ δῤγεῖοι,, νὺμί-: 

ζοντες χωοὶς ἀξϑίκυαίων οὐ δενοιὶ ἢ Ἴ 

κεδαμον ἰοῖς σοὺς Ὧούτῳ δὲ, ἃ τίυὶ ἄλλ 
πελοπόγγησον οἱ λακεδαμμόν ον ὥογτο ἥσ 
χείζειν 5) ἡπροιῦμων «δ ἀσον δῶν: εἰ" γὸ 
ἐγεγόνεσαν., ἀλλὸὶ ὀξί(Σ «ρος χωρξῖν ὦ 
ὐϑέωαίοις, Ὧι τε δῤγείας καὶ Τις ἐγαιὸ 
φῳερὺς ἀϑίωαίας αἵ ἰποοῆναι. 
ἐξιῶ χωρεῖν Ἰζιὶ πελ οποννησίες 
“βροιδύων λόγον Ἰσυμιξακῶν.. Ξυύμε- 
μιαχοι ἔσονται] ξυμμαχία ἀϑίωαίων καῇ 
λακεδαμκογίων. . ᾿Ν εν 



Ῥτγοϊβοίξο ΠΕῚ Πα οἰ τας} ἀσεάαστλο Αὖ κε 
Ὠϊϊο ὃ. Αἰ πε ἰξῆθις; αἰποϊατύγα; Ὁ 
γε; ἀληχηο, δέ αὐ νεγίαιις ρατὶ- 

᾿ Αλέρον βδοὶ, Ογ, τότ μος δ. 1 ἀεροῃατιιτ: ἅταιις {τ 
Ὑέφε σπριοῖς ἤλῃτ ἰατὸ δὲ ἱπηρίρτὲ ὃ, Ῥαγέ, [τεηλ 

Παα! Ποίξες τεγγατη Αἰποπίοπἤαπ 
ἱπργοάίδητατ, ποχάπισας ξεςοτίπῦ, 
1 λοεάἀαπιοηὶὶ ορῷ ἔογαητ σαοςσπη- 
48ς πιοάο; δὲ φιιδῃταΠΊ Πγα ΧΙ Πα ΠῚ 
Ροῆπης: 51 ἀργαηι άεπι ναίξλας- 
χίητν ῬΥο μοίξς ἢς 11 οἰαίταϑ 1 το- 
ἀκηγοηιῖς ὃς Αἰβεπίοπηθα, δίῃ- 
οἰδιύγαας 40 νεγίαας ἀάπιηο, ὃς 
Ὁ νεσιίας ρατίτον πος ΒΕ ]απη ἀς- 

; Οηδτυτιᾶταας ἡ βᾶτ τις, δ. ἰπ.- 
να ἐ μα τρυῖς Ρἱ τὲ δέραγέ δ υὸά ἢ (ογυίτυς ἱτα- 

᾿γπομκκογητ ἱπίωτ- ῬαΠἄοδῖ 1 ,2οεἀα ΠΟΙ ἰ 15, ορίταϊοη- 
δος βάμετβις ἐ- τς Αἰ βεηἰςηίος. οπηηὶ νἱ» αιολά 
ἫΝ Ροτεζιης. ας Δυτεπὶ ἔσκάεγα ἱπ- 

ταδυῃτ 4ςπι 4αὶ {πρετίοσα νιγία- 
48ς ᾿ἰπγαπογαητ; ποτα η δ Γοπο- 
ὑδηάδ » Γλοεάἀα ΠΊοΏ 5. ΑἸΠεμᾶς 
οαπτίρις δά Ὠοηγῆδ, Ατπεπίεη- 
ἤδιυ5 Ἐλοοάσιηοηει δά Ἡγδοὶη- 

ον ΤΠϊδ: εὐςᾶο δραά νιγοίχας χε 
« Εἰρρο. 

Ὧξ 5» ἱαχια Αρο με ἴῃ Αμαγ- 
οἶχο » αἴτεζο ἀτοπὶ ΑἸ Π!5» ἱητγα 
νεθεμηνίαχτα Μίπεγαδτη. Ουὸά ἢ- 
4αϊά νητι. ιετῖς ᾿ασοἀπηλοη!ῖς 

: ὃς ΑτΒεηἰςηῇρυς αἀϊεϊοπ ἀμπι τοῖ- 
ἰοπἀύάῃινς εἶγοα [Ὁ οἰεταῖοπι, ααΐς- 
δ νττίίψας νἡΐμπα ἐιογίτοἰά σαι 

.«Πὸος ἰυϊυγαη στα ἐ ΤΠ λοεάα-. 
᾿ πε τὰ {{π|1 γα πογα ΡΠ οαπαχ, 

ὲ Αρὶς ΡΙΝΈοἸΑ5, Πλαιηάρετις, ΟΠίο- 
3 ες Βῖ5ν Μεδροῃεβ; Αςδητῆι», Παί- 

τις » Ποδαροῖδ5. ΡΒ] ΟςΠαγιάλ5; 
Ζευχίἀλ5» ΑΠτμιρρεὸ» ΑἸεϊηα ας, 
Το» Ἐπιρεάϊας, Μέεηα8, [ἀρ  ]υς., 
Ἐχ Αἰδβεμιεπῆθι5; 1 ἀπηροη; ΠΠἢ- 

-ς. ταϊθηῖοι5» [ ΔεῆςςΝΙ οἶδ, ΕἸκῆγ-- 
«ἄεπημς» Ρχγοεῖς5» Ργιποάοτας, Α- 

5εῆο», ΑὙΠἶο ογδίς ΟΠ οἰι15. ΤΊΠπ1ο- 
ογᾶτος»] εὐ Δί δε. επί ῃς 
ες: ἔκσς (Οοἰδτας ηἶτα εἴ οη πγαΐ-- 
το ῬοΙὲ ἔσκάογα:δε οαρτποὲ εχ ἰηα-, 

βῳ ἰωρδονς ἰδ τεάάϊἀοζε ] λεοάρίποης  Αἰδε- 

ςαρί τα: δυτϊείπ ΡΟΥ ἀοςοτῃ σοῖ- 

- ὡ.- 

“ατα]ο: ν πὸ υϊάεπι ᾿λέεάαπιο- ὁ 

δηοη, Μυε ας, ΤἬτγαίγ οἷςς, ΤῊ ς᾽ 

εἶξαι πἰοπίεβ. αἰτάίχις νῷ ἀεςϊπι! ἀπηϊ. 

ᾧ ᾿ς τἰποῆτοῦ ἀπηοβ Ρεπιο ΒΕ 19 φοίτα. 
π΄ ἀόγαπῦ; Βαέξεπιι σοτοὐῖρεα {αητὶ 
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πολεμίαν δὴ ζυυτίων πόλιν 'λαχεδαι- « 
μονίας ᾧ ἀϑάωαιοις, κακῆς πολ Ἁἑποῦ ᾧ 
αἰμιφοτέρων, καΐζα λυᾷν ὃ ἄϊικᾳ, ἐάμφω τω ἡ 
πόλεει Ὁ ὥφπε δ, κυ δισίως, ἢ Ἔν. Ὁ 
"ἡ ἀδόλως, ὁ ζεὼ τινες ἐς πίω ὃ: αἰϑέμυαίων “ 
γάδίιωσι πολέμιοι, (δ κα κῶς ποιῶσιν ἀν: Ε 
γα ας, ὠφελῷν λακεδοι μονίας ξοτεῳ ὃ ὅτῳ αὐ“ 
διμωνται ἰ ἰοιφοσάτῳ, κτ' τὸ δεωυατόν. ἐδ τ 
διηώσθμτες τὐρικἢ πολεμίαν 1) ζω πίω.“ 
πόλιν λακχεδαμμονίοις ᾧ ϑζωαιοις, χαὶ “ 

Β τονῶς παιάν αὐ ̓ἀμφοτέρῳν' καζαιλύψν. φ 
ΠῚ ὦμοι ἀμφω τῶ πόλεε. ζαῦχα εἢἢ ἐς μα" τῇ 
χαίως, ᾧ “ελλύμως, ᾧ ἀδόλως: ΕΣ 5 
δουλεία ἐπϑιυίςητοι, ἔληκαυμν ἀἰϑέωαίως, ἡ 
λάκεδαι μονίοις πϑρτὶ «ϑενᾳ, κτὶ τόδγουα.-- “ 
τὸν. Ὁ μιοιεῦται ὃ ζαῦτα οἷαῆ: ᾧ μάλ... 
λᾶς ασονδεὶς ὧν ὠμψυον ἑκατέρων. οὐδηξέβοθαι " 
5. (τα κατ ̓ δλιαι γὴν, Ἀαικεδοιμονίος (ζ ἄν,“ 
ἰόν ᾧ αἰϑίωας «σοὲς τὰ Διονυσιά" ΨΩ » 

γα)ῶς: δ όν ἀκ ἐς  λαχεδαύμιονα ὥρὸς τὰ ὗα:. 

ς χίγλια, φήλέω 5. ἑχατέρϑες ςῆσο, Ἢ μϑὲὶ ἐν 
λακεδοιίμεονι, ΟΡ Απολλωνιἐν αἰμιυκλαίῳ" « 
τίω ὃ, ὧν ἀϑίωλαις, ον ποχφ, αὶ Αὐϑέωξ;, ε 
ζὦ δέτι δοκῆ ̓λακεδαιμωονίοις κα Ἂ αὐνϑάρυαιόιε. ε 
σσοεϑεῖναι κα 5 ἀφελᾷν ἰδ ὃ ξυι αλία;; ε 
" τί αὐ δυνῆ δδορκον αἰμιφοτέξριρ εἰ 

φοα να, Αγις, Πλάφύλας ἐδυλελθναν" (ἐ 
Χίονις, Μετα ὅρη, Ακανϑος, Δαῖϑος,1 ΘΟ“ 

οϑραξ, Φιλογαθίδοις," Ζϑυξίδας, μκοσ « 
Ὁ πος, Αλκιναδαις, Τέλλις, Εμπεδιας, Μή « 

ναξ,Διαφιλος" ἀἰϑέωαίων δι, Δαμπων σθρα 
μμεόγικός, Δ αἱχιο ἸΝικίας, Εὐθύδυμῥος, ΠΙΡϑΣ « 
κλοῦς, Γυλόδῳρος, Αγϑων, Μυρτίλος, Θεδῖα 
συκῆς, Θεα ϑρης, Αἰξισοχρ ῴτης, Ιωλχίος; - 
Τημοχρ ατηφ,Λιέων,, Λάμάλος, Δηχδαϑέ- « ς 
νὴφ;. αὐτὴ ἡ ξυμμαχία, ἐλευ τ θΣ ατὼ γ᾿ 
δας πολλῷ ὑφέῤον, ἀαὶ τοὺς αὐδρας : γοες 
ὧκ δ νήσου ἀἐπέδοσὸμ οἱ αἱ ϑζουαῆοι: ποϊς λῴ 

κχεδοὶ (μονΐοις" τοὶ τόϑέρνὲ ἡ Ἧρχε πᾷ δεκα- 

ἄου τοις. Φτα δὲ χὰ ϑδέχοι ἔτη ὁ δ φηος 

ἐπρλνη δ μονδρνψν χρμθμ; 
ΜΡ ας νη 

Ἢ “ποιμω ἴδμτω σπἰω πόλ ν᾽ } ἥν 
ὡς ποϊησεώτων τοιῪ λάκεδαμμον ἰοἱξ,᾿ 

' Ἄμφω τω πόλεε 1λόπειγτω ἐπελϑοῦ-: 

πόλιν, 17. Ἧν ὃ ἡ δονλεία ἐν ἐπανίφη- χ' δι 

ταῦ ῦ αὐτὶ τῶ; ἰὠ καὶ οἱ ὕλωτες ἐσανίςωντοωις 
ἤγρωυ ; τὸ πλῆθος δ“ δούλων. δι. Πανὴ 1 μαΐροὶ» ζ Το ἐκ. τῆς γήσου } ληφίϑέγε 

ἀϑένει, Χ' τὶ δεινατόν ἤ, ἤγρωυ, χῇ' γε καὶ 
αὐ «Μετὰ ταῤ' ασυ)δὰς] 

ταὶ ππκὶ ὑλώδη ἐνῶ ἃς σἱ Ἰούά 

τας δηλονότι: ἢ Ξαωεχῶς γνόμδρόεῇ 
εἰλανυίτε, δειὐνῤμδῥωρε, δὲ ψ ἈΝ ΜΡ 

οὐ Τὸν δ. ὁ... 
ὄρχθν ὦμψψυον λδκεδοιμονίων οἵδε; ἘΠ λ4-- 

γ᾽ Ζ2θ 13 
ας. 



 κ 

"260 ΤΗΝ ΟΥ̓ ΌΙ 8. Ἢ ἐ5 0, 
ΞΕΎΝ ΩΣ ἐαδιξ χαὶ ἡ πίω ξυμγδὰ- Α΄ Ροί ἔχ άετα νετὸ δι (Ὁ εἰεταίοπι 

χἰακ λακεδορμογίων χαὴ Μ) εἰϑέωϑαϊων; 

εἷ ἐπι ὀνὴὸ εἰ (ᾧ ϑεκκετῆ πόλεμον, δὶ 
ΤΙλέσολα Κ οὐ λαχεδιαήμον ἐφόρου Ἀλ- 

καἰδυ δῆ υὐρ θοὴν Αϑήνηον; ποῖς »ϑὺ διξα- 

ΠΊΩΝ αὐγὰς εἰρἐρῦν᾽ δ - οἱ δὲ κορύιοι χα. 

ὅλ ἡξτελδηρννήσῳ ἡπδλ εῶν τἰνὲς “ διεχίνοιου 

ὅΪ“ὰ νἰναδαγμένα. χἀὶ δύθυς. αλλη ταραχὴ 

χκαϑίςαιτο ΤΜ ξυβῥ χων ππξὲς πίω λαχε- 

δαλμονα." ὁ ἀμια ὦ Νῖς εἀἰϑύαναγοις οἱ λα!" 

“- 

᾿ κεἰδάρχόμοι, ΩΣ τϑ “ϑϑνοῦ, ἡ ὕποτῆοι δ᾽ 

᾿ ἐχρῳωπ, ἔδινε οἷς εἰ ποῖξι τῆς ὀλνδμξω
υγι 

᾿χεηῤδρὼν “ ἁ ὁ ἐίρηφο, κὰ ὶ ἕξ ἔ τή μδν χα); 

᾿Σϑρμέζεϑας, ἀπέδᾳγτο ῥιὴ ἐξ η  ἐκὰτε-- 

“Ρῶν νά ςρωτεῦσου ἐβώϑεν μετ᾽ ἀνακω. 

χχῆξ οὐ βεξα κεφ λρπῆθον δλχήλϑοις πα ρμοῦν' 

λίςᾳ. ἔρτειτα μϑυτουὸ ιαὐα νὰ ἀϑέντες μονα 

τὰ ἱρὰ δέκα ἔτη ονδαςς, αὔὖϑις ἐς πό- 
᾿λεμὸν φαγέξϑι κατέφεσθμ. γέγραφε δὲ χρὴ 

ζωτα ὁ ̓ροφαμαννηβει ἀἰϑίωυαῖος ἐξῆ 

ὡς ἕκαςα ἐδϑετο; μα 

Ζξδυᾧτίω τε ξέρω καἀτέπειυδθρ Ἢ α:. 

» ϑῥουδμών λαχαδαιιόμιο χὰ οἱ  ξύμμαρρι, 

"μια λξοὺ πε ΐχη κ γ᾽ πτεῆρα ὦ κοὺ τελουὶ 
ον; ἔτη: δὲ ἐς χῷπο τα ξύμιπθυτα ἐλδυειο 

“αὐ πολέμῳ" ἐπα. δ εῖκοσι, καὶ πίω «ἰοὺ 
"αἰσοῦ! ξύμβασιν εἴτις. ἀξιωσά πόλεμον, 

“γομίζν, Οὐκ ὀρεὺς διχάνωσ. “εἷς τὲ ΤΟΥ ἐρσ 

φριρᾳ δεηρήται αἰ, ϑρείτω,, χαὶ ̓θύρησφ: οὔκ. 

"εἰκὸς  ὀδιεἰρζευζω αἰὐηίρ: πριϑέεδάι!) Μπν] ἢ οὔτε ὑπ: 

ὠπέδοσου πόρτα, ἀφ ἀττεδέξαν" ὦ ξωωυές Θέ ποάας τγαθίτα πόσας τερορία ἡαης: 
»ϑῴννό: ξωτεζουτων; ὐδϑο τὸν μιᾶντιμιζϑν δ! 

- Ἐχεδέεῦξαον πόλεμον, χαϊες ἀλλα, ἐριφο». 
᾿ πέρι ὡρδντήρο τα ῥιλθετο κα οἱ λὴ θραῖ- 
᾿ χηφ  ϑυράμκαλοε ἢ συν ἧς ἧσσον πολέμιοι ἡ-- 
ἤσ. ἐ σαν Ρ ἰα) ϑεχήωεξον βρρον! 

εἶστε ξωδ το οξφῳ. γοννμ “ποῦ δεεὶ 
κοσεϊεις ᾧ. τῇ μετ᾽ χὐτόνεδηθε ψαϑακωχῆ; 
ὸ πων ὐφερον δ οἰ, ϑύρηση “φ 
σαν ὃν; »λογιξόμδῥος γν ΠΣ Ἂν Ἰρ οὐμά 

κ᾿ δερη ὶ ὁ χοιῶναρ: μές ο 

ἴπτοῦ Τλοςδαπιοῆϊος ἀτησὲ Αἰ 69) 
αἰθηίος ροῖῖ ἀεέοπῆς δαϊαχα ἰηϊτά» 
(Ὁ ῬΙ ΕΗ τοΙα Τ ἀςεἀαιποπίοταπι ἐ- ν 
Ῥιογο» 8 ΑἸσαὸ Αἰβέηίς ρει Ἰάζ- 
τῶ βαχ Εἰἰταριτ ἐο5 αυγάοην ψυὶ 1 
ἰλ ἀἀπυογαήητέας (ΟΊ Ή11, ὅς ηϊας 
ἀαπη  Ρεϊσροθηοίο εἰμ τατος, ας 
αδῖα [ιεγᾶτ οὐ δαϊζέγε ςοεροτατιργοτε. 
πάϊς; 8 4118 βεστανθατίο ὀχείτις ἰοςΐο-. 
τῷ αὐπουίας Τ ἀςοδαϊποηΐος Οὐ π-ἢ 
εἴτα Γι ςό δα ποδὶ ἰρῇ ργοργοπα, 

. τὄροτ!σ τη ἀυϊρικίοπξ νεπεγε Ατῃε-- 
Β' μἰεμβδύς, ὁ αὐαάᾷ ἡ οΧ νἐγδὶς᾽ 

ραϑί θη! τίδή ἐχεαυςάτ Δ χ. τς 
τα ἢ αὐ ο5 ἀεςξπηα! πιοηίος Ὑ ἐξ ψαν δ μεν". ἃ 
ρΡοαζα οὐδ ηποτηϊημας νεπα; πὰς «ὐναπονανα 
τα!ὸ τούγαην ἃ ἀογ ἐπε χίγ Πα τα 
ψόγον ΒεμοπεΠηγὸ ἐπε οι ΤΕΥ 
Ια εθαπε; ΡῈ Ἰπἀιοίατα πη  ἤΘῺ κ΄ τ ὐβοά ἰράφεια 
Πηςογὰπ) συ οτόπι. ΜῸΧ σὐαξεὶϊ τῷ: ἀρηρνν ̓Ω Πιῆρος 
ΡβΈγο Ια ροε ἀξοοπτ ληποβ ξαυάεγαν 'ἅα. »" ρανείο ρυ 
τα τας ἐπ ἀροστ τ Ἰοῦς ΒΈ Πα πα ας ὑτισῆον ϑοοαι φηρα 
ΩΝ Ἰάς τη Τ νιον ἀ! ἀος Αἰβεοηὶς-" γν. ἐβέζαμις 
ἢς " σγαδατίπη σΟἢ (οτὶρῆτ» ααεπχὶ ᾧ Οτάϊης. 
δἀπιοάμπι πηραϊα αὐσαμε βοία᾿ 
(τ Ρὲγ αἴξζαζος δι Ἡγοπιορ,εουίααε ὶ 
ἀτπὴ Αἰμεπϊςηἤυπι ᾿πηρογατη [45 “ἈΝ 
ςοἀατηοη!ί σαι (Ὁ οὐϊς ἐαοστεγαητ; , 
ἃς ἰοῃρος πχαγοβ ὃς Ρίγαα ςορδτ΄ 
ταητια χα τοπΊρι5 ΟΠηπο5 ἀπηϊ" 
ΕΠ ἐχειτεσμής Ἱερτοσι ὃς νἱρι χα, ὦ , 
Φαδάῥαυίς ραϑίοηεηι φυσι ὐςγ50 
οεἴπε,. ἰραεῖο -δῈ}} απ θεηδαπαὶ 
πόῇ Ρυταϊ οἷς Βα χοξεὲ ραταί ει," ; 
51 οηϊην ἘΧ τοαν δε !ι5 14 ἐχῖ. ΄ΠῸὋὃὦ 
πιλδιτϊηυση ες Δ οἵδ οπίξητα- 
ἈδαπῚ οαπν ἐ{Διρατὶ ρα οοπὶ ἴῃ 48; 

ἢ ΡΛ ἢ 

{3} 

οπχηΐᾳ ἀὲ φαίδὶις. βϑουύκοδιμο ΣΝ 
Ρίαϊογ πατοἱμ ΜΑτῖοο ὃ ΕΡῚ 
τῖο ἀἴααε ἸῊ 4]Ὴς δ0}]15.. Κα τσ ἢ 
“οἰλά οὐ Δοξερέαν Ἑτο ΗΟ πλίπες π΄ ς γώ “ποοί 
ὙΤΡτὰ ἐἰα 4] τὸ οἶδ βμοῖαπτ., ̓ οίξος Ε΄ 
εχείτογίιης » δι Βαισοι ἀεξοπὶ ἀταϊος 
ἐδ οἰας ἀρεδαῃτύϊτασας διίοεχ {6-- 
ρέμιοσίς δ0] ἵ; Δεζεμηΐο, δὲ οχταίρο-: 
δῖ Ῥοίε ἩΠ 8 ἐηἀιιοίί ,, ὃς ἐλ ἐπίτν᾽ 
αθῦτο. ἢαξ: ροϊεήουν: 3} ] ̓ Α ἢααίβ᾽ 4 Ουϊυὶς τζρο 

ἴοι ἐλ ὐρε  σουθκος ὩΣ τοπ ΡΟΥΑ; τίς τατίοπέ ἴηι Μ 
Π 9} ΘΗ ἘΠῚ), 115. ΥῪ 

Ὡπρθοτ δὲ αν θὰ ὡς  οὐσοῦ σσ 
: ο Ἂ Ε τς " μν»! ΣΑΣ ΤΙ ΄}1 ᾿ Ἦ ᾽ 

αν ιικίμις τὲ παφρβυβηφοίλνοι: τρεΣ Ἔτγτυβς πάνυ τῳ Θύδν ἥσσον ἀρ λώδ ἥδε] καὶ ; 
τα Χτ' σαὶ ἀσυσὰς. β Καὶ ὥχω, ἦν Ἐπὶ τίω ἑκατέρων μυὴ 57) τέων αἰλλή- “ἰὼ ̓εἰρίωμίω δηλονότι. λ ἀρ. ̓ς - 

πότ: - Ὑπιθοι ἐλύον  ἤγεωυ δώ- 
φοίο,. ἡ δ΄. ΓΑἰἀρντοον τοῦφί απονόας.-- 
Ἢ χα αὶ Κη) ἐξ ἔσνι δῇ καὶ δέζα. μιῶαςῇ 
δξ ἔτι καὶ δζκα μώζας ἡ ἀθέξαιος. εἰρέώη 
λακιδαμμον ων χραὶ οἱἰ,ϑέοοαίων ; μιυτοὶ πίω 

λῶν τη Ἑπηϊὰ καὶ ἔζκοσιν Ἴ εἰκοσνεη!αὶ ἡ κεχὰ οἦαν δεχήμκερον βγονβο 
ἔτη, ὁ πόλεμος εἶδ πελοτώ δή ων Ἀριείϑην δέκα! ΠΝ ΜᾺ ιαδέν 
γαίων παρέτᾳεναγ.. ..θ1. Οὐκ: ὀρθοὺς: ὔκα 
χα σῃ Ἶ αὐ τὶ. τἰς ἐκ ἀληθῶς καϊιδηκαίως 
κρενᾶς .. οἈξω τέπύτων οὐφυΐζομγών, ἢ ...;.ς, 



ΒΊΒΕΚ ΟΥΤΝΤΥ 5, τό, 
Ὶ τος ἅππος ὅμοι δι αἰϊαπιοι ἀιει Ἀσοοβίρηεπι, ἕο Α χαὶ ἡμέρας οὐ μὰν εἰ ἡβρενείκυύσεις, ΣΌΣ 
Ο φἰρκε δ ραιςος ἴα - 
ὥρα ἊΝ τοῖῖρς (οἶαπιὶ ἱπαςηίςς οΧίτιι σοπΊρΓΟθα- 
᾿χίοτ; ἄτας μος ἴὸ τῦνοχ ἔς αυκ ἔσταγα οἴἴονεχ ογάςα]ὶς 
μι εχϊτυ» .. Πγτηαραηταγ. Ετοηΐπι ἀλεπιοτία 
. τεῃθο»ἂ ἱποορῖο νέαις δά Βηίτιπι 

ΒΕ Πα. ἃ σοταρυτίθιι5 ργα ἀϊσατὶ 
{οἰ τα πη.» ποιθηἰἷς δῃ ηἷβ δ. Πα πὰ 

ὦ ΒΕΓ οροττεύς, Ὅπ0 ΟΠΤΗΪ τεπρούς 
4. ϑεηβδας ἱπτε- “τη ῬΟΥ ατατξγοβ ἜρῸ ἰδ ἰπτς]- 

ρβιῖς Θεί Φορϑίὴς 
Ῥεαάϊερ εἴξια. ρογοΠι» ὃς πὶ πλπὶ Δάποιτογῷ νῖ 

Ια! ἀΠ]Πσοπτοῦ σορηοίςζεζξ,ςοη 
τἰσίο ντ φυιπα Ῥατγῖα Ἔχε ΑΓ ΔηΠῸ 5 
νἱρὶ πεῖ, ροίζαιδηι τα Διαρμίρο]ίη 
ταὶ οο ἤει ἀῸΧ «15, φυύπης» το- 
Βιις ἀσοηάϊς ἱπιογξιησηχ ἀριϊά ν- 
τοίψυοποες τϊΠπ5»ΡΓΟρτοῦ ΟΧΙΠ, 
δρᾷ Ῥεϊοροππεπίς8, ρεγ οἱἱ αἹ!- 
αυϊᾷ οαγαπι γογᾶ ἐπηρόπιις σοσπο- 

᾿ ϑογπ. Τοίταγ οότχοιογῇά χα ροίξ 
β ἀξοοῃι Δ Π05 ΟΧεῖτίτ» δὲ ἔς ἀεγα Πα 

Ῥεττατθατοηξ, ὃς ἀξίη ερς ἡοπι- 
δἀπχοάιπι ΒοΠ]Ἄτιιπη εἴτ, ἐχοσμαγ. 
ΝΝδηι ροϊεδημδηγ απ απαρίητα 
δΔημογῇ ἔσκε ογα {πη Πἶτᾶ.» ὃς ΠΊΟΧ 
{οςἰετατος ἱερατοπέίη; φυα οχ Ρο- 

ἘΠ Ἰοροπμπείο δά Πας δςοίτα ξιογδητ, 
᾿ τος Πλοεάχημοης ἀνοείεγς, 8.41 40. Ὁ 
᾿  χηξτα αδίεζο; Οοτπιδι κά Αἴρος 
ὁ Ῥιοξοδι. ᾿ ̓ςοαετῇ, ρχϊπχὰπι γεῦθα ξοσογιης 
᾿ οαπὰ αι δυ44 ρτἰπείρίθις Ατρὶ- 

ποτπην ααληΔοααίάς 1ιλοεάκηιο- 
ἈΪΙ ἔσο φογα (οοἰοτατέιηᾳ; ς Ατῇς- 

Νὴ πἰεπῆρθας ξεσογίητ, αητοα ΠΟ] ἰπίηγὶ 
τ ἢ ΟΠ] Πηΐς»Ποη οὐ νι] τατέ Ρεϊοροη-- 
: ϑεά οὐ τεάϊρέ- πεῖ, (Σά οὐ {ἐγαίτιιτῷ, οροττοῦε ΑΥ 

ηδαμας ἴῃ “γα οῃος ςοῃηΠάεζατε φιοπιοάο ([υὰ 
ἥ ες ροηϊε τος ΡοΪοροῃπεηἤςναταιις 

ἀεσεγπείοντ σισοὔσις Ογαςα οἱ- 

ἘΡΒΕΣ Ὁ» 

ἀἰτιοπῖθιι5 νίποη5» νο] οὔ ΑὙρί ας 
2 Νεήαε νεεδα (οοἰετατέ ξιοογονοὶ Πσοατιίτα γε νπα- 
Ἐ "Ωρ μέθαι φυκαας δά δἰτοίε!5 τοῦγα τ τας 

Ἢ αὶ προῖς, ἔοχας δυχι]ία : ἀς!ρεπάδίψας ες 
ἰἀίποπι ἰπ (μᾶ. ̓ ΑἸίχποῖ Βοηγΐπ 5 βοπο5 4105 ἢϊ [Π} 

μασι ῬΕΓΕ ρογ]! {χῃ]Π18, ὁ ΠΟ Γο5 ἔοτλΒ ἐπηᾶ-, 

στὸ ̓χξησμὼν οἰ" ̓χυεισουμδροις “ μένον δὴ 
ὕει; ἐχυρώς ἐπε ἀεὶ ἰγδῖ ἔγωτε κεέμιρης 

κα, ἃ Ξρριδῦν τῷ πολέμου, μέχξις 5 

μα δες "οξφερήνδμον “(ποῦ πολ- 

λῶν ὅτι ποὶς εὐνέα ὄτη δεοι“μυέοϑαι αἱὖ- 

τὸν." ἐπεξίων ἢ ϑζα πϑωτὸς αἰτῶ ̓ αἰαϑεωνό-. 
μϑιυὸς τε τῇ ἡλικία, αὶ πυδόσεέγων τίω γγώ- 

μῶωυ ὅπως ἐἰκριβές ὧι εἴσομαι. χα] ξωώέξη 
μῶι φάγῳ τίω ἐκσυΐζού" ἔτη εἴκοσι (ΤῈ τὰ 

Β ἐς ἐμφίπολιν ὁρατήγίαν. κἡ ὁ δυουδύῳ' τἷῇ 
ἀμφοτέροις Οἷς “ραγμασι ᾿ ὼ οὐχ, "ἴοσον. 

τοῖς πελοποινησίων Ὡ σ᾽ τἰωὺ φυγάω, χαϑ' 

αὶ συχίαν πὶ. ναὐτῶν μάλλον αἰαϑέαζ. πίω. 
δΐωυ μῷ ̓ᾧ δέκα ἔτη ἀζαροραν' τε υ ξυ χυΣ 

σιν “ν᾽ «ασονδῶν,ὶ ἴα ἔπειτα “ὡς ἐπολεβοή- , 

ϑηγὀξηγήσομφι. ὅδ, ὮΝ αἱ πειτυκονηθύ- 

τὰς ἀπυδαὶ ἔξλϑοντο, (ἢ ὕξερον᾽ αἱ ἱξυμμα- 

χίαι, ὁ αἱ Ἔἰστὸ ὃ πελοπονγήσν ρέσξά: ομραὴν 
«ἣρ πἰρεκληϑησαν ἐς αὐτοὶ αὐεγωρδν ὧν Ὁ 

( λακεδαίμονος. οἱ νδὲ ἄλλοι ἐπ᾽ οἴκου ὡ-- 

πῆλϑον' κοράνθιοι δὲ ἐς Ξζλρς ἐπραπόρϑμοι 

πος ῶτον, λόγϑις ποιοξεῦται ̓ ωρὸς ΓΝ Μ᾽ 

-ῳ τέλᾳ 0 ΟΥ̓ΤΩν τὐργείων,ως χοῦ, Ὡς λα" 

κεδαι μόνιοι σφε ἐπ᾿ ἀγαθῷ δυλ᾽ Ἐχὶ Ὁ 
ταδουλωσᾳ τὴς πελοποννήσις «σονδεὶς χαὶ 
ξυμμαχίαν “ρὸς αἰγηναΐους ζι;ς ρὶν ἐηι- 

φοῖς πεποίζουται : ὁρῶν τοῖς πεν ὅπως 

σω,ϑήσεται καὶ πελοποινησος,, " χαὶ ̓ ψιφίσα- 

᾿οϑαι, τέων βουλομδιζω πόλιν τμ ἑλλίωωι; 

υἷα (πι]ς Ιερδιις, ρατ! Ἰαγοσαμ5 οὅ Ὁ ὅτις αὐτονομιὸς τέ ἴθι, χρὴ δίχας ἰ ἰσας χαὶ ὃ-- 

μοίας δίδωσι, ρὸς “ξἰργείοες ξυμμαχίαν 
ποιζοϑαι, " ὥςτε τῇ ὀνλήλων Ἐχὶμαιχεῖν. 
τοδείξαι: ὃ λαϊδρας ὀλίροις ργζω" αὃ- 

Ὄκρατορας, χαὶ ἢ μι) «σεὺς (δ δόμον λό.-: 

γίγνεοθαι οϑὲς ἐῃ:" 0 μη καζαφανᾷς 

β᾽ Μόνον δὴ το ἐχυρώς ξυμξαὶ Ἶ ἤτοι 
μόνον δὴ ἧτο ἰχωρεῖς μδρτυρῆσαν. Ὑ Προ 
Πυδν ἡηναμμυ γῆ δ Οπ τεὶς 

αδεὶ ὃ χρησμοὶ, ὅτι τοὶς ὠνέα ἔτη 
Νρδῥνερο. (6 Βπεζίων δὲ] 

ἤχου, μεῖᾷ δὲ κίνησιν πολέμου, ζ Αἷ- 

ππρὺν μρψαρονέῃ ἀἰἀκμάζων, δὶ τὸ μοὶ 
παρηᾷ κέναι τέωι ἡλικίαν, φ ακολυϑῶν 

πᾶσι. ἢ; ̓ Ἔτη ἔξκασιν ὅτι ὁ συγγεφιφδὺς 
σὴν ἔτη, ἔφυγε τί πευτοίδα., καὶ αἰοὶ 

ὁπόγχησον διέφεξεν, 8 Ῥαρ᾽ ἀμφοτέ- 
ροις Ἰ0ῖς 3: λακιδαικογίων ᾧ αἰ ϑίκναίων, 

«ϑέ ἀκ] δὰ πὸ ἡσυχείζειν, καὶ μὴ πολεμεῖν 
γ ῥμῶλλον παρηκολουϑῆσα Ὅϊς γ..- 

αϑοις. ν Ὡς ἐπολεμή3η] μιεῖζᾳ ᾧ πο-- 
λέμου κατέρη. μ᾿ Αἱ πεντηκοντούτεις.} 
αἱ κοιναί. .ν. Αἱ ξυωμαχίαι 1 ἢ ἤγρωυ αἱ 
ἰδικαὶ, αἱ τὸς αἰϑίωαίοις ὡκ λακεδοαίμο 

γος, καὶ αἰάπαλίν. ξ Ὑραπόιδμοι 
χασφτον Ἰπελϑόντες. ο Τρός ἕινας ΔΙ 

ὧν τέλει ὄντων δῤγείων } ἤγρωω ;ὥφός ὥινας 

δῤίογτας 3: Σῤγείων. πὶ Οὐκέπ’ ἀγα- 

941 ἐκ σὴ συμφέροντι. “ρ.. Ἑαὶ ψιφί- 
σας 1 Οζι δρῤγείοις, σ΄ ὥζτ ἢ ἀλλής- 

εἴς πὸ ροτυὶ 
οἀδτοβοτέτων. ῃεῦυπένς ἢἤδι δά ροριυ!αηη πγεητίο, 

ῷ...... χὐλς ᾽, Ω “} ΓΝ τ 
« Τρ Εὐσαιμϑῴοις Ἰανεστείν οἷσί 4 ὶ ἰχωρόν. , Αὐνδ, μᾶλλον] ῶ φεαγμαίτων. κ Αἰ- [λων δπημωχεῖν } οἰοϑεν ξδοιλον ότι ὅσῃ, κρὴ 

καΐατοιξουϑῥν ὑχυὺ “ἥν ἐναντίων. τ Ἀποξ 
δεῖξαι δὲ αἴδρας ὀλίγρις] ἤχριω, γωρά- 
μίοις κατα στη ἡμῖν. υ Αὐ πικράΐτο-- 
εφς} αἰάϑεσιν δὰ ὅλων τραγωάτῶων ἔ- 

χονταςς φ᾽ Μη ἡ ποὺς τὸν δῆμον Τιὶ λό- 

γι ζῇ ΤΌις «αενδουϑύουις Ὅϊς δρῤχίοις. 
μὴ τῷ δήμῳ δία λέγεοϑαι » ἀλλὰ Οἷς αὐτ- 
κρατορᾷι ἔχοισιν ὀβχέυϊ:  χ Τοῦ μὴ χκὰ- 
παφαν δὶς "ἵνα μὴ. φωρϑεϑῶσιν ὑσὺ δέ λὰ 

κεδαρμεονίων οἱ σωυτετα γμένοι Ὅϊς δρΞΨ 
γείοις ἤγσαω σιωϑέμϑροι. ψ' ΓΤ γεξχῖ 

Οκὶ κορανϑίρεργἢ ἄλλοιρο 
τσ 

ἢ... 



262 ΤΗΥΟΥΡΌΙΌΙ5 Ἢ15Τ. 
«Οἱ μὴ πείσδν ὃ πλῆϑος. ἔφασὸμ δὲ Δ ἢ ΥΠ ποι ἤτ αἤοηίαγιβ. ΜΏΪτος ἐπ 

πολλοιὶ " ππξϑοχωρήσεοϑαι, μίσᾷ ΤἿΜ λα- 
χεδιομογίων. χαὶ Φ μδὺ χοράνθιοι, δὲ δεύξαν-- 

τες (ὑτα,αὐεγωρυσὸρ ἐστ᾽ οἴκου. οἱ δὲ ΜΝ 

ργείων "αὔδρες, ἀκούσορμτες, 24." ἀ- 

γήνεϊχϑρ ζοιξ λόχοις "ἔς τεζαὶ ϑἰρχαὶ χαὶ 

(ὃ δδμων,ἐψηφίσομτο Ἔἰργεῖοι, καὶ αὐδράς 

εἵλοντο δώδεκα, “δὸς οἱἷἕ τὸν βουλθμε- 

γον Μ᾽ ἑγλζωων ξυμμαχίαν ποιᾷοϑιι, 

πλίω ἀϑίωναίων χοὴ λοικεδοαιμονίων. ᾿τού--Β 

ἠων δὲ μηδετέροις ὄξψναι αἴϑυ 9 δύμου ἣΜ 

ι γείων ασείσειεϑα;. ἐδεξαντὸ τε ζαῦτα 

οἱ ϑργεῖοι μᾶλλον, ὁραΐγτες τὸν τε “Ψ" λα:- 

χεδουμονίων στϑίσι πόλεμων ἐσόμϑμον {ἐπ᾽ 

ὀξοδὼ δ “ὡρὸς ἀδριᾷ " αἱ ασινϑαὶ ἡσὸμ) 

χαὶ ἄμα ἐλπίσαντες ὃ πελοποννήσου ἡ γή- 

σεαϑοι. χτλ γδ΄ τὸν γγφόνον τὅτον ἥ τε λαχε- 

δαίοον" μάλιςα δ" κακῶς ἤκουσε, " χαὶ 

«ἰαῇωφϑη," Αἱ οἱ (ὰ ξυμφοράὰὶς, οἵτε 

Ὥ γεῖοι ξ Ὄξισα, ἔφαν Οἰς πᾶσιν, οὐ ξεωα--Ο 

δφέμϑμοι τῷ ἐπικοῦ πολέμου, " ἀμφοτέ- 

69ις 5 μᾶλλον ἔγαασονδὸι ὄντες, νκαρπω- 

σάρϑμοι. οἱ νϑμὶ δξώυ “ξἸργεῖοι οὕτως ἐς τίου 

ξυμμαχίαν ξἭσεδέχονηο Οις ἐθελονίᾷς 

Μ ἑλλίωων. " μὸυτινῆς οη, " ἀδθὶς " χαὶ οἱ 

ξυμμα"ϑι αὐτῶν χοῦ τοι πσδοσεγωρησὸρ, 

δεδιότες ζις λακεδοιμονίοις. ἴοις ὃ μωῳ»- 
ὠυδῦσι μέρος “ τῆς Ἔγοκα δίας “ καιτέςρα-- 
“«ὖ]ο ὃ αἰ πστήκοον, ἔτι Το πσδὸς ἀϑέευαϊοις 

πολέμου ὄγτος, τὴ «γομιζον " οὐ αὐδεύψι- Ὁ 

εϑεὼ σφαΐ τοι λακχεδοι μογίοις ὥὔοχῳ, 

ὯΝ χὰ οολξιὼ ἦγον. “ὥςτε ἀσμμένοι ωρὸς 
τοῖς τ γείοις ἐτράποντο, “ πόλιν τε μεγα- 

λζω νομίζοντες, χαὶ λφκεδιωιμονίοις ἀεὶ 

μα όφορον, ἢ δημοχρᾳτουνϑρέω το ὡς πὴ 
χρὴ ἀὐοί. "“Σἰποςάντων δὲ Ψ μϑυτινέων, χαὴ. 

ἡ ὁνδῃ πελοποννησος ἐς θρδν καϑίςατο "ὡς ὦ 

πίπι αἰεθαμταά Αὐρίπος οάϊο [- 
ἐοεἀαπιοπίοχιηι ἔς οΟ]]δέιγος ας 
αυππὶ ἀοπηοηγαομε (οσίητΒ!» 
ἀομυιπὶ γοπογτόσυης. Οὐα Αὐρὶ- 
1 1Π| αυπῖη ἀπ ἀΠοητ » ὃς δά πλδρὶ- 
ἤἄτατιις ἀτάις δά ρῬοραίαπι γειυμς 
(τ ἴεϊο ἀεξογεῖο » Αὐρίμ ἀπο άςα 
εἶπὶ νἱτος ἀοϊοροσαῃτ» σα χ ΠῸΣ 15 
Ἰίσεχεῖ ϑοϊοϊατοαι ἔασούε α }5 
νοεῖ Οὐχοογυμα , ρύατοῦ Αἴδο- 
πἰοηίες ἃς 1λοοάἀατηοηίος : οαπὰ 
Βοταπι δαϊοπι Πουττὶς 14 ΠΙςογοτ η- 
᾿απ ρορὰ!! Αγρίαϊ. Αἀπηήογαης .Ἂ 
δατεῃλ πὸς Αὐρίμ! ἐο ἱππροη ἢ» 
ταμι απὸ σεγημογοης ΒΕ πὶ ΠΡὲ 
σαηι 1 ἀοεάατηοη! δ ξαταγῶ, (4πο- 
εἴδη ἐοσάογα ᾿ηἶτα σα 1Π}}ς ἴῃ οΧὶ- 
τι οἴαπτ) τασι ασαὸά ἰραζαγοητς 18 
ΡΠ ποῖρες ἔοτς Ροιοροηηςεῆ. 51- 
πυϊάοιη ΡΥ 4 τοηηριὶδ [-ἀςεάαπιος 
αἰστα ἱπηρογία παι Ῥοίδι πιὸ διιάϊε- 
θαζ ; 8ζ(. ΡΙορίοῦ δσσερίας οἰαλάες 
(Ομ τοΠΊΡΙΟΙ ογαῖ τᾶς ὁ ἸΏ ΤΟΥ ΟἸΊΠ 65 οἷν Μι κίων. 
ορτίῃηὸ Αὐρίυ! (ς Βαρεθδητ, ααὶ βψενγεαίχρ μὸν, 
ποῦ {πὲζορῖο σα} οδτοῖ5. Ατεῖσο σμπὶ τες οπιπές ἴδ 
θεῖο, φιὸά σιμὰ νει ϊας ξοκάς- ορεϊαιὲ μαδεβαᾶπε 
ταῦ εἴεης » γοηὶ Δ] ἰδ γαῖ. 
τας ἴάχας ἴῃ πιοάπτπ Αὐρίαϊ 
Οὐσοούπηι ααϊσαηας γε ]οης ἐπ 
(οοἰετατεπὶ γοοἰριοθαητιαὰ χιος ρυ 

᾿ χαὶ ΜΜαητη οἱ οτΠΠῈ 10 οἱἷ5 τγαλῆέ- 
ταπῦ 1 δοοφατηοηίος νοΥἰττὰ χαΐτς 
Βιι5» ἄππι δάπας ΒΟ] αγὰ σὰ Α- 
τῇεπιο ρει ρογεητ, ραστοπ συλῃ 
ἄλιι Αὐοδάϊα {ΠΠοσυπὶ ἀϊτοη 5. ἃ- τῇ 
ἀεγτ σης » αυόΐψας. ποὴ οτεάςε- ' 
θαμι" πορίοξειγος ααὸᾷ οα Μδη- ὁ 8ε κα ροείτί ρει 
τἴπεὶ ρου γομτιγῖτα 411} σαπμέξαια αὐβνεθΈη οτς 
τα εμτοῦ δά Ατρίαος ἔς σοηταϊς εἰαπ δὰ οῆὶ οὐ ὀς 
ταπτνοἰττατέ “Ππγαρηᾷ ςοη ΠογλΠ- γηρὲ δεζο' τεγανξίς 
το ὃ οὔ [ἀοοάατηοη 5 νίηας σεζ- ΜΝ ἘΟΓΕΝ 
ταητο ΠΊ»ὃζ {πατῇ ροριυαγοπλ “πεπυς ς Ῥοιεητεπι εϊε 
δάτηο άπ !ρῆ μαρεπτεμη, ϑεσι: εχἰβίπναπεες. 
ἄσπι Βογά ἀείεθιίοπεπι ὁ το αυά, 
Ῥεϊορόπείας ρΠσεζε σοαρίτ» τἄιυᾷ 

ἄντα: 

Ὄπ σὰ 

ὥευῶΣ 

ΡΥ ΨΥ ύα ἀὐο τΝς ον 

2): 

ς τηρ θυ τς 
μη γί υ , 

α Τοιὶ μὴ πείσωτας τὸ πλῆϑος ΔΙ ῤ- 
»ίων. ὦ Τιροϑωρήσεοϑαι Ἰὶς δργείοις. 
 Ανδρες ἀκούσευτες 1 ΔΆ" κοσανϑίων. 
δ' Ανἱωὠεἴκαν ζις λόγοις Ἰδ  κορανϑίων. 
ε Ἰςτε πο υῤχαὲ 1 εἰς οι ἐν τέλει. 
ζ Ὑούτων δὲ νι δετέροις οἷ γα! 7) ἀ-- 

ϑίωαίων χαὶ λακαδαιμονίων. ἡ» Αἱ 
ἀπο δαὶ ἡ στιν 17} λακιδαμκογίων. 3» Ηγή- 
σεοϑαι ἡγεμόνες ἔσεοϑαι. , Τὸν χρόνον 
ἡὅτον τὸν Τῷ πολέμου δηλτηιότι. κα Μά- 
λίιφα δὴ  ὑαρἝαλλόντως. λ Κακῷς 

ξιωλνγνξοίαι, αὶ κω ϑδώφηῇ 

οἷ ουδενώϑη. ν Διὰ ταὶ ξυμροροὶς} ] χορὸν Ἶ Δ λακεδαϊμονίων. χ Οὐ πίω 
δὰ ταὶ Ἰαλαιπωοίας αἱ ἔπαϑον οἱ ἕλλη-- ἡ οιόψιεϑαι σφαὶ Ἰώκ ὅβηγρέψην Ὄῖς μιαῖ- 
γες. ξ΄. Αράςω ἔ ων Ὅἰς πᾶσι 1 δυτέθη- 1 ζινϑῦσι Ὅις λακεδαμμονίοις ἀρχήν 

σαν. ο Αμφοτέροις δὲ μᾶλλον 1 Ὧϊς ἀ-- ᾿ πιρραμιμέγων, καὶ ζαῦπα οολίω ἀν 
ϑίωαίοις καὶ λακεδαμμονίοις. π᾿ Ἐκ- Ἶ ζις λακεδαιμιονίοις.. ψΨ Καὶ φολί 
καρπωσαεῦμο, )ζιὶ κα ρποιὲ ὶ ταὶ “ϑϑσό-- 
δοις λαθόντες ὡπὸ τὴς γὴς ἀκεραίοις, 
διὸ τὸ μοὶ πολεμεῖν. ρ Μανπνῇς σι 
αὐτοῖς Ἴ μιωμτινέων χαὶ ἀργείων συμμκα-- 
χα. σ Αὐπῖς )Όϊς δργείοιξο. τ΄ Καὶ 
οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν 1 Δ) μιαγηνέων. Ὁ 
ὦ Κατέρραῆϊο } δεβούλωπ. φ Ὑπί- 

γο! 7οἱ μανηνᾶς. ἃ Τῇιόλιν τε μιέγάα 
λίω7 )ουραΐ, β΄. Διάφορον Ἴ μαγδ-- 
δὶ ν Ὑ Δημοκρὶ δύω ]δύνοι υ-- 

αϑῤίω." ἜΟΥ ἢ 



᾿ ; 
᾿ 

᾿ 

πῆξαι μάννα ἐἰάα φοβπουῆθςο Μδητίηοος 
Ῥε αυὶ εἰ δίπια- δά ΑΥρίιος ἀσος (5 Πότ: δύ Ππια] (πς. 
δ τ οος πιλρίε οδ(ές ̓ ιδοεάπηχοη! ον» οὔ οὗ Δ] ]α»τῇ 
ἀυξία τατιοης» ς ΦΥΡΕΜΣ ν 
Φεί, γεόφω γιείας ὙοΓὸ απὸ ἴῃ ἐοοἀογ 1 δ᾽ Ατιίοὶβ (οτί- 
κογηρεγτίς , “κά 4γ- ρῥτῇ οἴει; 5 Ρετίατὶᾶ εἴς φαϊςαυᾶπι 

: δ πρείῆς; ἀπ Ἰ] οἵ. ΦΙΛΟ ἐθαις ὡς, Ἀἀ4ιίσεγο το]]ετένςε οἱ φαοά χτίψαε 
φεπίετεης 1Αςεὰ, οἰαϊτατί ν 1 ΠῚ εἴτε] σοἀατποηίας 
4 Ῥετϊυτ πὶ πῦ Ρ ἧ ἀρ λας κἀν διιλεβιαιϊειι, ὁ Ηξρ εηίπι ρα 
τῆετο φυοά ες. 4 ἐ]ὰ ΡΕΪΟρΡΟΠ ΠεηἿ65 ρυποϊραὸ τις- 
«΄ν τὴν ὑυκόμυεη ᾿αυϊτ; ὃς δά {ρ᾿ςαπ ἃ ὑπάιιχίς ἢς 
ΓΙ ναίειν ἮΝ (ε νεός ἰπ (ἐγιτατό γοάίρεῖς Ε4ςε- 
ὁ ος επίπὶ ἔτι. ἀιηπιόη!! οὔ Ατμεηϊδῆθι5. «καυστι 
Ῥταπι. 74 ε'5 Ηας πδηάμς ξατυγά ἔς νο οα ἐπγπγιι- 
φοπάϊτο " δάζογί- Ῥί2. ταῖίο νπἰπογῆς (0 οἱΐς Δἀ(οθεγείυγ. 

; Ἐχ 46ιῸ ροττογγίτί πλμϊτὶ αὰ ΑὙρίμος 
αὐδηΠεγαπτντη εογῦ (οςοϊετατῷ ἤη 

ς Οὐαὶ δυπς ΡῈ σσἸΓός. λοοάἀατγοη!! “Βαης τοι 
᾿Ταπλοτεπι ἀἰΠιρα- τη τῷ οἹ (τοῖς ἴῃ Ρεϊοροπῃείο (τη 
τὶ οἰδηλρες Ρεΐο- : ΤΩ Ἑ : 
Ῥοπηείμα αηὶ. [“Ὠτεδ, ὃς (τί ΠτΒΐος {ΠΟ πηδρὶ- 
δ Δοκιείδειι » δ. ἔγοϑ ἔα ε, ἂς ξοκἀι5 δὲ ἱρίοϑ οι 
Οὐ ητῆϊος ἂυ- Ἔ ἔβοτες αἱ ἐς ΑΥΡΙαἱα ῬεΓουΜΠαγος»Πχϊττᾶς ΟοτῖΝ 

{ε,βκάύγχας δε - τ Ιερατίοῃ ἐν(ν οἰεητες αι ἃ ἔπτιι 
Ρίο» »(Κγ:. ταπη ογλς Ργα ι ὨἰΓο)οΧρο  υατιπι 

{11 εἴποις τοτίτις τοὶ σαραϊ»Ρεγτασὶ 
«κεἰᾷ ξατατὶ ἢ αὐ ̓ ρίοσᾶ δά Αὐρίμοσᾶ 
“Ὀεϊετατξ ἀεβςεγεης. [ἅ πὰης 4ιο- 
᾿χας ἐπίατι! εἴης» 4μ! ἕο ἄογὰ σιιπὶ 
«Αἰπεπίομῆριις ποη σὔργοθαγοητ: 
φαῦ ἀϊσογοταν ἴῃ {514 ἔναίεγε χυῖς 
αυϊά ππαίοσ (Οοἰογ ραγβ ἀξούοις 
(ξο πιῇ χιοά νεῖ ἀξοχί Ὗ εἰ μοηλ- 

αὶ Ἐλιυ εἶτ, ς 

-τῦ ἱπιρεάιπγεητῦ ἰπτογοεάογος. (ο΄ 
τἰπ ἢ νεγὸ» ΑΔΒ: τὶς (Ο οἰ 5» (ρυΐας 
δπὶπιὶ ἐο5 δάποσδιοταης.) 4υϊσιη- 
4ις ὃς ᾿ρῇ ἔκεάετα πὸ λάτη!Πῆσωτ, 
-οομεζαάϊςοίςε [μος άα ΠΟ ΠΪ 5» ΠΟ Ὲ 

: «τλῦχξ ργοραϊδπι οἰϊεη ἀξτος νὈ] ΠΡῚ 
" τίλδι οἴϊει ἰηἸατία: ΄αία πεᾷ; ἱρῇ τε- 
ἰ - ουρεγαῆσητ αὐ Ατπεπϊξῆθιις 50]; 

64; Δηδόϊοχι » ὅς Παιυ]ά Δἰτ14 ΑΓ - 
Βιεγαρδητατ αὐ πῆς: ργατόάεγετδιι 

το εν ἢ Β1Ε Ὁ ΝΙΝ Τν 8.} 
μαβπχρδηρίν με δὰ δὼ τρις τλῖᾶ ΡΙας Α. στρίσι ποιητέον ὥτο; “γομί σοι ντεὰ σελιόον γ}" εἰ- 

δύτας έτοι ῆναι οἰδζρὶ, αὶ ἐᾶν λάκεδαη- 
μονίοις μα δὲ ὀργῆς ἔχοντες ) ὧ. ἀλλοῖς 
πες χρὴ ὅτι “ οὖν ποῦς «αοϊγδιοῦς τοὺς »ὐπιχϑῆς 
ἐρῥραηῖ ογδῦορκον τῇ, καδϑοϑείνοαι κὰ Ἰὼ ὠφε- 
λεῖν ὁ,,τὶ αὐ αἰμιφοῖν τοῖν πόλεοιν δοκῆ,λρίκες 
δια)μωνίοις χοὴ ανϑζευαίοις, το ὃ δ γδαρμο- 
μα ̓μάλιςα ̓ πίω πελοπέννησον διεϑορύξᾳ, 
καὴ ἐς κι ασοψίαν χαιϑίφη μὴ αΧΤ ἀϑίεναίων 
ἀφαξ βούλονται λακεδοιμόγιοι δὸυλώσοι-- 

Β ϑῶν. ὁ δίχαγον γδὲ» τῇ τῶι ὦ; ξυμμά- ᾿ 
δ᾽ εδεδξάφγαι τοὺ μετείεσιν." ὦςτε ῷό-: 
ζούνϑροι Φ᾿ πολλοὶ ὡρίμάυτο “«οὐς ὧν 
Φργείοις χα. ἀνδρὶ ἑκοίσοι ξυμμαχί (αν 

ποιξίοϑιαι. λακεδαμμόνιοι δὲ; αἰδθόνϑμοι 
( «ϑοϑεῶ “τὸν εἰν τῇ πελοποινήσῳ καϑε- 50). ὕδην. 
φῶτα, χαὶ ποιὶ κορανθίοὲς διδουσκάλϑες πε 
ὅρορδύοις, χαὶ ἢ αὐΐις “μέλλογᾷς «πείσει Ὁ 

“αϑὸς Ὁ ἔρλος, πέμποισι ρέσξᾳς ἐς πἰωὼ 
χόρανδον, (δουλόμϑμοι" πσοοκοιταλαξεῖ 

Ὁ μέλλον, χαὶ ἠἡτιωγτο᾽ τέο τε ἐσήγησιν " πὰ 
πϑυτὸς, χρὴ εἰ Ξργείοις, "σφῶν Ὡσοςαν- 
τες, ξύμμαχοι ἔσονται. φἷ δαθήσεοϑα τ 
ἔφασὸμ ἰὐφις ςἔυ" δ δρκοῖς, χρὴ ἤδυ, ἀδικεῖν 
δτί οὐ ) δέονται (ἃς ἀϑίουαιων ασογδοὶς"“ εἰ-- 
ρένϑβον, ' κύδιμον ἐῇ δ, τί αὐ Ὁ πλῦϑος ΤῊ 
ξυμμαχων ψηφίσηται, ζω μι ᾧι ϑεών ἢ 
ἡρώων κώλυμα, ἡ." χοδάγϑιοι δὲ » περοντων 
σφίσι Δ" ξυμμάχων, ὅσα οὐσὴ᾽ ἀὐζὶ "δε 
ξαντοζας «σον δεὶς ( παρεκαίλεσεμ τἂϑ «ὐ- 

Ὁ τοιξ΄ ἀδιὶ ἰ πρότερον)" αὐτέλελον τοῖς λὰ- 

μδνιμοίμ ὰ αϑῷ ἡδικοιεῦτο, εἰ δηλοιῶτες 

αἸτικρες ὅτι" {τε σύλάον σφίσιν “ἀπέλαθξον 

36) 

ἢ τον τὰ {ς ἀείογταζος πο οἵδε ἐο5 σαὶ κὸν ἀϑηναίων, ὅτε αὐακπύξιον, εἰτέ τι ἀλλο 
γῶν... ; 
" 2 πάρ ἴῃ ΤἬγαςία. [τς ἘΠῚ ΠΤ ΓΑ Π οὐόμιζον ἐλαοσοίοἹς φρόρρημαι ἢ ποις 
Φ ες ἀο {πᾷ 1]}|ς Ραίπατίπι Πάει ἀςά!ς γὸϊ!, ζῶ:  Τλὶ θραίχης μὴν σσξϑδώσψι, ὀμόσοιῃ ἣν δ αυπηὶ νπὰ συπὶ Ῥοτίαατί δι ἐν ΠΣ : ὺ κόμαι ὅρκοις ἰδία, 1ε, ὅτε κ(" πεϊιδοι αἱ ᾿ ' 

᾿ 

ἃ ̓ Νομήσαντες οἱ πελοποννήστοι. ς πι- 
ΠΩ μιαγτιγεῖίς. Ὑ Μεταςῆναι αὐ-- 

ιὶ Ὶ τοὶ μκανανέας. δ' Ἐν τῶςς ἄξον- 

λρτδι θη! ΣΤ ΕῚν ἢ το γὰ 
“Ἔ Ὑίω πελοπόννησον δ᾽εϑορυξε!} 

ἘΝΩΣ ΜΗ πελοπογγήσου ϑόρυζον κα-- 

3... ζ "δίκαιον ὃ ῇ πᾶσι Ὅς ξυμ- 
τ τσ. τ Θρφο- 

οἱ οἱ ἐκερν δ πελοποννησίων, 
Ῥροκαταλαξᾶ γ πὶ ὁ μέλλον ἢ φϑιέσει 

 Φρὶν μέλλειν ζιῷ κορινϑίοις φερφωρῶν 

Οἷς δῤγείοις, , ΤτΤίωπ ἐσήγησιν τ 
εἰσηγήσαοϑαι! δηλονότι φοραωρῆ στῃ Ο:ς 

αῤγείοις Οιὶ ἕλλίωαι. χ Τοῦ πωντὸς] 
δανοῦ, δγρωὺ ἠἡπιῶντ. λ Σφών ϑλο- 

φαύτες 1 ΔΑ" λακεδαμκον ων. “ Ἐΐρη-- 
ἀδύον 1αἹ τὶ τὰ ὠφιεϑέντος. ν Κύεμον 10] 
κικυρωρδῥον; βέξαιον ζῇ). ξ' Κοράν-- 
ϑιοι ] τὸ ὑξῆς,, κορένϑιοι δὲ αἰτέλεγρν, 
ο Ξυμμιαίχων αὐτῶν δεηλονότι. “ Ἐ- 

δέξανε τας ὲ ασογοδὰς ταὶ «οὸς ἀϑηνὰιοὶς. 
ταὶ ἢ αἰϑίωαίων χαὶ λακεδαμάσγίωγν 

» ΤῬαρεκάλεσαν δὲ αὐπιὶ αὐτὶ} ἀῤτιὶ 
Οκ ξυμμάχοις αὐτὸ οὗ κορίγϑιοι, Τίαρε- 
κοίλεστω λείπει τὸ παρᾶναι. σ᾽ Αὐπὶ 
“σφότερον } ἡ ρ:ω, χσϑ τῷ ἐλϑεῖν ὑις ὡρέ-- 

σβεις Δ λακεδαμον ων. στ Αὐπέλε- 

γ»ν Ὅς λακεδαμμονίοις Ὑπὸ ϑξῆς, κόφένϑιοι 
δὲ αἰτέλεγρν. υ Οὔτε σόλειον σφίαὶν} 
αὐτὶ τῷ αὐὖἶΖ, φ Αναθ μί κοράν- 
ϑιο. χ Ὁρμόσαι γὰ αὐπὶς ἵρκοις.} ζῖῥ 
δι θράκης, ᾧψ Θπ μιείᾳ ποῦ, δαρατῶν} 

ἀφισαμόψων, νι 
8,1, 

4. 



364 
“τοαρώτον αἰφίσαντο, ὀήνοις ὕξερον.οὔκ.- Α 

οἴοσ αἰοαθαϊνὴν τοῖς: 2] ξυμμαχωὶ ὃ ὁραὶς 

ψβνὰ εἰσιόντες ἐς ας ὦ ἕ αἰνναίων ἀδον- 
ς. "θεαῖν γὸ πίφης ὀμόσαντες, ἐχείνοις 

ΩΣ ϑϑορκεῖν" ζοροδιδόντες ἀΐεις." εἰ ρα 
“δ δι ἐὐ μὴ δὼ ἢ ἢ ἡρώων κώλυριανν 3: 
φαϊνεαῖ, ὦ ον σφίσι κώλυμια ϑεῖον ηὗτο. υθὶ 

αὐξὶ δὲ ϑπαλαιαῖ ὅρκωνοσαδίαι εἶπον. 

αὐθὶ τῆς τὐργείων ξυμμαχίας, κζ ἔφίς- 

“Χῶν Οϑλϑυσαίμενοι, ποιήσῃ γνδιιὰ αὖ ἡ δίκαιον ́. 

ὸ υὐδὰ ακεδοφμογίων ἡωρεσξάᾷς αἠεχώρηᾧ 

ἐπ᾿ δἴκυ. ἐτυχον ὃ ἡ αϑρόντεες: Ὁ ὐξέθτω χαὴ 

γεν φρέσθᾳς, οἵ ἐχέλθυον τοῖς Χοθλν-- 

“με ἰέναι, ἐς Ἔ ξυμμαχίαν, χαὴ μυὶ ἐμδηνν. 
ἢ οἱ δὲ ἐς Τ' ὕξερον ξύγλογϑν δὶς τὸν ἵπα- 

δε στρίσι' πσοϑᾷπον ἥχειν.ἦλϑε ὃ σὲ ἠλείων 
“«ρεσξεία βύθυς, χοὴ ἐποιήσευτο υ πσξὸς κοθλν- 

διις ξομμαχίάν χοοζτον. ἔπειτα ἐκεῖν 

ἐρ δῆκγϑς ἐλϑύντες, καϑείεξ ποδοείρητο, 

ερίρῳ "ξύμμαχοι ἐζροντο. “ϑ{6φε- ς 

δήνϑροι ἐδ ἐτύϊχϑυον τοῖς ,λαικεδαιμωνίοις 
19) λεωρέ ου. πολέμου ὃ Ἄνουδῥου ποτὲ 
πσδὲς Ὥρκάδων τίνας λεωρεάταις, αὶ ἦν 

λείων τὐϑαροθώτων. “αὶ λεωρεατῶν 

ἐς ξυμμαχίαν" ἔχι τῇ τῇ ἡμισεία τὴς γῆς, χα) 

“ λυσαίντων τὸν πόλεμον, ἠλῴοι τίωὶ γάδνε- 

μόμδροις ἀδζις τοῖς λεῶρέ αἴταις ̓ ζάλωντιν 

ἔπιξων Δὴ τω ὁ ὀλυμπίῳ γείρειάάγιν κὰ 

“μέχρι τὸ δ ἀῆοωδ᾽ πολέμου ἀπέφερον" 

χεῖται παύσα μϑμων δε πσξόφασιν τῷ πο- ἐν 
λέμω, (Ὁ (ὐλῴο" ἐπινα [κα τή οἱ ἰδ ἐ- 

“φαΐ πον «αρὸς τοις λακχεδαιμωνίοις" χαὶ δὲ-- 

χης λακεδαιμονίοις " ὁχττραπείσης, ὑποτο- 

“πήσθρμτες οἱ ἠλῴοι μυν ἴσον ἕ ξάν, ̓ αὐέντες Τ' 

Ἐχιύξζοπὴν ,λεωρεατῶν "Ὁ γωῦ ἔτεμον. οἱ 

δὲ λακεδαιμόνιοι ̓ἀδὲν ἦοσον ἐδικα ζχδο- 

νόμοις ἐξῇ λεαρεάτας »χαὶ αἰδιχεῖν ἠλείοες" 

Ἢ καὶ, ὡς Οζα ἐμμάναντων τῇ ἡ ὑχίξοπῇ, 

Β 

φρεραὶ ὁπλιτῶν ἐσέπεμψαν ἐς λέωρεον... 

᾿Ἰρῇς Πορτοατίβ αιῃ (Ο] σο]ογές, δα - 

ΤΗΝΟΥΘ 18 ΗΠ ΒΕ, 
ρυϊπιὰτα γερο γᾶς, δ" ρίας ροῖε- 4 τὰν 
εα: πορατοτληας (ς ἐοκἀϊέγαροκ ο- δος 
εἰἰς εξ, ἢ (Οοἰετατοην απ Αἶμος τσ Ὁ 
μὰ ταβρρος οἰ ὐηγρρμήρνῶν “ρον ὁπ “ΡΟΝ Ν 
ἀεογαηι ἄεπι ἱπτγαιηεητς {|| 9. .Ὁ....... 
τρναεὶαν ρετίατος (ς ἑοτὸ ἢ Ῥτοάθσ. ὉΠ 
τοηΐ; ίϑιιπι αὐτοπι {Πἰς οἴεν ἢ τ 
᾿ἀίδας Βόγοος ἕόσοης ἱπιρεάίπηεη: ἡπεῃ] 
το : ὃὲ νἱ ἀοχὶ δὶ πος ἀϊιππαπὶ τς Ὁ 
Ρεάίπχοητιι εἴς. τ ἄς νεζεσὶ ἃα]- ς΄ 
᾿ἄεαι Ἰαυζοϊαχαη ἄο Ἡλόϊ ἐπ τείροα. Ὁ τς ὦν 
“ἄεγυητ, Ομο ἀ αὐτεπὶ λά Αὐρίυαπι Ὁ 
ἀοοἰδεαῖεπι διτίποίο,, {6 Βαρίτο ὁ. 
᾿οαπὶ ἃτηϊοὶς ςοη ἢ] ο ααϊ σαι! ἰὰ- ᾿ 
απι εἴτι ἔλδιγος: Ἐπ [ασεάχς- Ὁ 
τηοηἱί φαίάοπι ἰορατὶ ἀοηγαζη ἀθ- 
Ἰογὰπε : ΟΟτπτῃ! νετὸ Αὐρίσος 
χα Ἰερατί5» 4ἱ ἐτία πα αἀοζαητϑία 
Ῥόηξος ΤοοἸεταῖοπι ἰπῖγα στὴ ἱρῆ5;, 
πος ἀϊβεῖγε» εἀΐοιιης νὰ δὲ ρύα- 
(τὸ Ππερσγοχίμιο τοηῃοῖ!ο, Αάαε- 
τς χυοαῖε πιοχ ΕἸεούμην Ἰορα- 
το» ὅς ργϊπγὰπι ἰηἢς στ Οὐτη- 0. 
τῇς (Ὁ οἰετατεια; ἀεϊη ἄς, {Π᾿Ππς ΑΥ-- Ὸμ ΟνΡ 
ὁ5 Ροτότο5, αποιηΔἀ πη] οάτπιὶ ργα- 

ἰἀϊξξαην πιοζαῦ, σπὶ Αὐρία!ἐ ἰάεισι 
φεεῖε. Ἰηεμῆ ῃδησας Εἰεὶ 1 ἀςε- 
᾿ἀα πλοῦ 5 γα ΡΥΌρτοΥ Ππορχοῦ, 
ΠῚ δε]]ο αιοά. Δ εργοατα. σα πῚ 
Αγοδάϊθεις φοῆεταηι »ἀοοίεί ἃ {1 6- 
Ῥγοδτὶς ΕἸ ἐπ Δα ΧΙ 1111; τπεξορὰε 
ἀϊπι! ἀϊατογαση ἐτυδευῦ τετγα;; ααῦ 
Βεα πα (ο]ἴσης , ἱπιροίπογαπε 

ὅ οτγίδπεςς. 

[2 ΕΞ: 1 

τ ταϊεπτῇ ΟἸγιηρίο. οι ρεπάξ- 
ἀὰ Ουοά Π}} ιῦ ἃ ἀ δε] νίᾳ; Αε- 
τίς ρερεπαηεητροίξηγοάμπι ἀε- 
Πεγαποςδαίατὶ θ. Πα: ὃὲ ἀαήχ αν Ε- 
εὶς σορογεηταγ,αά 1 Δοςάἀαπιοῃΐος 
τοσυσγογαητς. “ΟΠ Πα Πα 1Π|5 σδπ- 
{λν[αἱρὶςατὶ ΕἸεΐ ἄοη ἀαος ξπτιιχος 
ἰμάϊςος » ομαἡα ἀϊσερτατίοης {0- ᾿ 
Ἰυπὶ Τα οργοαταγᾶ ἀερορυατί ἔπη. ἷ ΤΟ οπιττπι 1- 
ΝΙΒΗΙΟ ταποη ταΐπιιβ 1 οράχηηο- πρὸ δοῦν μῶν 
Ὠ1Ὶ ργουπητίαγαιης Πρ οτο5 οἵϊς ἴ--ὶ 
Ρτολταβ, δὲ ΕἸςος ἀρεῖς ἰηἰυεὸ - ὃς ὃ 
αυΐα ΕἸοὶ ᾿πά4Ἰςἰο πὸ Πρ ἅτ, αγπχα- 
ται ργαΠάϊᾷ ἴῃ Γοργοῖ πηήογαης. 

α΄ Τοαρώην ἀφίςοντ Ἶ οἱ ὅη) τῆς θρά-- 
χης. βὶ Θεῶν γὺ πίςης ὀμόσαντες Ἰύχοωυ, 

θεῶν ὅρκοις ὅ)η) πίςάφ. Ὑ ΤῬΡροδιδόντες 

αὐτειὶ ΤΌιὶ  ϑράκης. δ᾽ ἘΓρῆσϑαι σ᾽ 
ὅπ ἰω μυὴ ϑεῶν Ἰἔφασαν δὲ εἰρῇ ϑαι ὧν τοὺς 
«πονδαῖς δηλονότι. ε Καὶ αὶ δ “ἢ 
παλαιῶν ὅρκων" πρὸς ζιὶ ὅγη ϑράκης. 
ζ ᾿οὐδὲἐς τὲν ὕξερον ξύλλογον } οὗκο-: 
φάνϑιοι. ἡ Παροὶ σφία Τοῖς κορινϑίοιζο 

8 Προῶπον ἥκειν ἸΌιὶ ἀῤγείοις. , Ἐπει- 
Ὁ ἐκαῖϑεν Ὑπὸ τὴς κορίγϑου, κ " »Ρ- 
»ς ἐλϑύντες οἱ ἠλέϊοι. Ἁ Ξύψμαχοι 

ἐῥοντ]οὶ ἡ ἡἐλξίο! δηλονότι, μ΄ Δια- 
φέρόμϑμοι γο]έχθροί. ν᾿ Ἐπὶ ἦν ἡμισείᾳ 
τῆς γῆο)ήγριω, δηλ τῳ καρποϑ,ϑαι πὲ π ὕμω- 
συ τῆς γῆς. ξ΄ Ἐπειτα παυσαμδύων ] τὰ 
χοφέρειν δηλονότι. ο Ἐπηνάϊιαζον 
ἀποφέρειν δηλονότι. π Οἱ δ᾽ ἐπρά-- 

“πο ντ]} δ᾽ ἠλεῖοι. ρ Ἀπαρισαὶ ; 
δυϑείσης. σ τσονυξει] αὐὶ τ μήν 

πὶ δίκριον. τ Αγέγτες τίω! δ) ηζοπὴ 
αἰὶ τῆ, παυσεμϑρμοι “ἢ δηπηρέψαι. τίι ὁ 
κΗΥ ὑτνμοι υ "τὼ : 

μον) δήομωυ.. ἶ 

στιν Ἶ αὐτὶ τῷ τ μος ἶ ᾿ 
Τῇ ρῆς δύκος δηλονότι, αἰ Ν 
ἐμ ειναύτων δ ἠλείον δυλογόπι, 



᾿"- Ἰαμωλνιλρῥω τὰ αυσρὰ Ἢ ἄς: ἃ 
ἔν" ξοιζεε 1ιλοςἀαπιοπίος. τοςορίῆε, 

' Ρζοίαια Ῥαβίοπς 48α. ἀἰφοβαταγ, 
᾿ᾧ ὅσαις ἤπρη! μα " αμᾶ: «5, πγοῖο Ατίῖσο β.ἢο το-᾿ 
᾿Βεητο, ἀα δεϊϊαπι ποεῖ» ᾿οράομη! τοτίμεπάο ργοάϊγος, 
᾿Ατείσυπι (δ σοητα ̓  
Ἐβδ πε, οαάεπὶ το- ἴῃ δα απη:τδη αιιδηλ! ἴδ (ατιπι 
τίποητος αὐ ἐλ ε- οὐκὶ ποητοβ »αἀ ΑΥ δίμρβ ἀοβοίιδεν. 
εἰσπὶ ἀἰεάενς: τᾷ ταν  αύσα ἀςεο:τᾶ ρποοἰςτατάπιᾳμιονοιτί ἢ χαϊφειην 
Ἢ μια τὸ ἐν: εἴ . ̓ιοίπης.ν Βεςεζαπε ἰτφηχ [ἴὰ-, 
ΣΑζ, τίη ρὸ δ (ον ητ ὃς αὶ ἴῃ ΤΉ γα - 

οἷα ίαπτ ΟΒαϊςἰ ἀοηίξ5. Τάδῃχ ααο-: 
4ις Αἰϊεραπτος. Βαροτὶ Δ Μερα- 
τοπίςβ,» αίπγ, ἃ, ̓ ιαςεφαπηρηιίς 
ΨΕθΟΥΡΑΝΡΓΡΏΣνΕν, τα! ἢ αίεῖο- 

ἀ᾿ ἃ " 
4.1.) Δ ἘΝ ι Ἂ 

.- 

ἣν σὺν κὐ. 

- : ἀτρίσθενμ ὑ φϑηδὰ πλίπιις θέ ρτο 
Β᾿ ..- ξαυγα ταῦ ἀοπείπατιι Ραμποοτῦ 4ε- 
". Βοητίθυς » αὰπι τοπιρ, [ἀροάα- 

ΤΩΟΠΙΟΙΈΠ. 4Ρεῖ εδάειῃ δυίας α- 

{{λτἰς τεπηρούα Ατμεπί 65» οΧριι- 
δηατα δοίη ραθοΓος ητογέσςοεγᾶς 
Ῥιοχος ἂὸ πλυογος ἴῃ (εγαίτατοπι 
τοάςσογιηῦ» ἀρτιπγ. Ρ]αταοπῆριις 
οσοἰεμάπψι ἀσάογιπμς : πεοποη 
Πεἰϊος γασίας ἴῃ. Πείαηχ τοάμπχο- 
γα». Χαρυταπτος ὃς ῬΓΠΙΟΥ πὶ 
ἀεττπηεητδ,ὃς ἀεί αρμά 1)εΙρῇος ο- 
τάςαα. (Δυΐποιά ῬΒοςξίς8 ᾽ς [ο- 
οἴομίος ἰητογ (6 δε ατς ςοροζαπτ; 
Οὐοτίηταῖ ἱπίαρογ ἀτηας Ατρίαὶ 

Ε νερά ἐδ} 4οβϑίο- ἸΔπι!Ο 1 Τ οροᾶτη νεπούαηϊ» “νῖ 
᾿ἊἋΙ ἐξ ἀεάπνος Ὁ 1 λοοάἀαπχοη 5 ἀοφασογοητ; σοῦ 
Φεί, ἠηρεζενον, ἈΦΏζΟΒ (ςο1ΠῈ οἴϊε οΧ πᾶσα ραῖ- 
φιιᾶ αν τπαρηᾶ τε ΒεΪορομηοίμμηι : δι » ἢ Εἰς ἰοςις 
εῇξε Ρεϊοροηπεῆ 

τίοποηι φετμς ἀσρεάογοῖ.» τοῖα {ἀπ οἵε ἔπτι- 
ἢν ἂς. ἢ πρὶ ζαΠλ; ΑΑὐνοὶ ΤΈρολτα: ποόρατιηῖ 
«οὔπιῆξε »τοτάπὶ (ς Τ ἀρρ αῃοη 5 Δἀπογτιζος; 

Ἂν. 

᾿ τΞΞ Οὐοσίπτι!, αϊ σηααίτον. Βαξξοηιις. 
ξητ, ἐρεγα τ ΠΊΟ5 ἀοὨλ οΥμτητον οὐἰτὶ 
᾿ ΔΕ ΔΌ]Π105 ΟΧ Αἰ τς δά (ς ροῖπαςδς- 
Φ 'ςράογοι. Ταπιοη Βαροῖος. ἱρῆ λά- 
Χῇ εὐπάος ρυταποίαηξ» οὐαηάόίζαις 
Ἢ νει! ἀτήις ᾿ΑὙὐρίαονιπι (ο οἰ! ἔο- 

τεῆς » οατέγάσιε σοπηπἱτοῦ δά- 
ταϊ τ γαγοπιαάπας νὰ [σ ἄογα ἀς- 
Π(Π1 ἀἰοζιιΠ1» υα 1Π|5 ογαης σηι 

ἡ Ατβοπίςπῆθιις, ποη Ιοπρὲ ροίἘ ] τὰ 
αιλάγαρίητα Δ ΠογαΠλ»(ς ΑἸΠεΠὰ5 
ἰςαμμτί» Πδὶ αο ας ὅ οδτίπογεης, 

᾿ 

4 Ῥχούσαγζάγεητ, 
Κεἰ, Ἰπηρεττάτοητ, 

ΑΥΤ δ; 

ἘΜ. ͵ 241 δ 

οἷδὲ ἠλῴφοι," νομιζοντέ ἀολινα φών ἐφε-. 
φηκῆαν. δέξαιοϑαι “εις λακεδουμεονίοις, ἀν. 
τί ξίω ἡνιῶν «Φοοφέρονπές, οὐ ἢ εἰρῃῦο,, 

χαὶ μέγα ρ4ς" Ὁ αὐτὸ λέρρντες, ἡσγας, 

ὦ ἔχοντες ἐδ τὸν αὐἤικϑν πολέριρν- καϑικαμΆ, 
ἥνες, αεῦτα ἐ ἔχοντας “ὦ θξολλεῦ»" ὡς Οὔκ, 

ἰσονἔχοντες ἀφίςαγ" “δὲς ηοὲς Φργείριο, 

Σ τω ξυρμαλόε, ὡς ασξϑείρνν, "καρ, 
οὗτοι ἐποιήσθρπ. ὁ όλροτο. δὲ κα οἱ χάνι 
θιοι ἀῦλυς μετ᾽ ἐχείγοις , ὦ οἱ Ἐλὲ ϑραης 

᾿χαλκχιδεῖς, Ξἠργείων ξύμμφροι. βοιωπὶ δὲ 

ΓΝ 
πὐξιορωνϑμοι “ὑ ὮΝ λακεδορμιρνίῳν,χαν, 

νομίζοντες σφίσι τ' τὐργείων δημοκρ τὶ 

ὐΐθις ὀλιγαρχουμϑροις ἡ ἤοσον ξύμφορον ΡᾺ 

δ λαχεδαιμονίων πολιτείας. 4{Πρὰ δικιὰ 
εἰὐξες γο ὄγοις πῷ ϑέροις του που, σκιωναίοςς, 

μλμιόμμεῖν; ον πολιορκήσθῳ τερ,αἰτρύχία τ, 

γαν “ες ἡξαγᾷς, πόδας δὲ χαὶ γώ ας, 
ζιὀδρα-ποδισμ") ᾿γάμδηπλαται δῦσα, ἔδε 

σϑθρνέμελ ἢ. δηλίοις ἃ κατήγαγον παλιν ἐς 

Ἀ 

ς δϑλοηοὐθυμουυδοιζράπε ς» ταῖς μιαίχαις 
ξυμφοξοὶς, χαὶ τῷ τὴ δαλφαῖς θεοῦ" χ6ή- 

στάντος. χα] φωχὴς χαὶ ̓ λοχροὶ ̓ ἤρξαντο πο-- 

λεβμεῖν. χαὶ κορίνθιοι ᾧ Ξργείοι, ἤδη ξυμι- 

μμοιχοι ὄγτες, ὄρχοί)έ ἐς τέγεαν, ̓Θιποφίσοες 
Λακεδαιμονίων," 9 ὁραΐγτες μέγα μέρος ὃν, "ὸ 

"εἰ σφίσι ασξοβλμοιτι, νομίζοντες ἁπασὸμ. 

αὐ ἔχᾳν πελοπόνησον.ξώς δὲ σεθὲν αὐ ἔφα- 

“ ̓οφαντίω θζεῦαι οἱ τεγεάται λακχεδιχρ- 

μονίοις, ὡ κοράνδιοι μέρα: Ὥυτου φη 
τάϑς κυροσντες, “ὧν σὸν τῆς φιλοϑκί κίαφ, 

"ὲ ὠῤῥώδοισαιν μα ᾿ συθθεις σφίσιν ἔπι ώλ- 
λων «ελχωρῖ-' ὅκως δὲ ἐλλόντες. ἐρθμὶ 
βοιώτοις, ἐδέονηο σφαντε τ! Ξρργείῳν τ; 

γθέοθαι ξυμμάχοις » ὦ χα] σάλλα. εκϑινῆν 

“ράσσειν' (ἐπε δεχημέξαις ὕλιᾳσοϑας, 
εἱ ἦσαν. αἰγιναίοις χα ; βοιῳτεῖς παϑὲς ἀὰξ 

λήλοις οὐ πολλῷ ὕςερον δοόνϑνω 5 πύτων 

δ᾿ πεντηκονταετίδων. φασο) δῶν, ἐκέλέιρν, 
κοθλνδτοι ες  βοιωτοες αἰκοδλου εὐζοι γι 
Ν “ὦ σφίσι ποιῆσαι ὥφκῆρ [δοιῳποὶ (δε 

Δ. 

α Νομίζοντες πόλιν τὶ λέφρεον. ( Σφῶν 
ἀφεονκῆαν] ' ἠλέων. ἘΠ Καὶ ἔξω- 
᾿ϑῴωον ξύμιξαον: δ Καὶ ἐξεκϑεῖν} τῷ 

πιλέμου.., ' Θςίρ ἴσὸν ἔγγοντες τὸ δὲ-- 
Ἀαιογο,. ΤᾺ ̓Εγοντο δὲ καὶ οἱ ἱκοράνϑιο!] 
ἐλίω δηλογέτι; ἡ. Εὐϑὺς μετ᾽ ἐκεί- 

ὐἸ ΝΝ ἑλείοις δηλονότι. Ὁ Τὸ αὐπὶλέ. 
γυτες }Ὲ αὐτίω γιώμίω ἔχοντες. , Ἐκ- 
πολ ορκμήσευτες ] ἩΓαγ,ἐλόγτες,» ἃ δουλώ- 
σαντες ἔχ. πολιορκίας. κ᾿ Χρήσανζς [τὸ κα 
Ὅγ4» δηλονότι δηλίοις, λα Ἡρξανῦ πολε- 
μεῖν αϑὺς αἰλλήλοις δηλογόπι. γα, Ορῶν- 

ἐγος ττετεππτὶ: Τοδ ιν 
ἈΦ ῪΣΝ Ὁ "εὐ δα γῶν. 

τεξ μέγα μέρος ὃν γὲ ἐΣνολίλνοῖς γ Ἐὶ 

σφ ἰσὶ φεοτ βοιτο εϑραΊηθείη, ξως 8 
ἐδὲν αὐ ἸηΓανος αὖ. ο“νανσιω θῆναι Ἰδναν 
ζοι “ἡἡρέάᾳ,, π, ̓ Αὐδηὶ κα φιλοχειίᾳργαπέ 

φᾷ αἱ μείχιξ: ρ Ὅμως ὃ λ ἀἰϑογγερ οί κορίν 

ΜΠ: 

ϑιρὴς σ Καὶ σφίσι ποιπσαρλήπει Ὁ ἐξ νη: ; 

36}. 
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“ν᾿ , 
2 ἐ δεωχοεν- 
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(μὴ δεχονϑρὼν δὲ ἀἰϑίευαίων, ὠπείσπεῖν τίν ἃ 
ἐχεχφοίαν, ᾿ὺ τολοιπὸν μιὴ ασέγδεοϑει αὐϑυ 

αὐτῶν. βοιωτοὶ δὲ, δεουϑέων “ν᾽ κορανθίων, 

«δὲ μλρ ὐρήμών δ μδ, Τλνοεῖν 
ἀΐζες ἐχέλδυον - ἐλθόντες ὃ ἀϑώύαζε μ(' 
κορανθίων ἐν θροντο ζιὶ δεχημέρϑις ἀσον-- 
δα δλλ᾽ οἰπεχρίναντο οἱ εἰ,ϑζευαῖοι, κοθαν-- 

Θιοὶς ἐὴ «σονδεὺς, εἰαἷρ λαχεδουμονίων εἰσὶ 

Φυβίῥια οι. βοιωτοὶ »ϑιὶ δέχυ συεῖδν μιᾶδνλον 

ἀπεῖπον Ὡς δεχηέροες," αϊξιώντων χαὶ α]- 

ἀωμϑμων χϑϑανθίων ξιιυέοϑαι σφίσι, κοθαν-- Β 

ϑγοὶς δὲ αἰακωχὺ ἀκασονδὸς ἐμ ωρὸς αἶϑη-- 
γαίοις. ἴ Λακεδοι μόνιοι δὲ τῷ ὐὐτε ϑερϑις 
αϑωδυμεὶ ἐφραΐτευσὸμ, Πλάφοαϊακῶς (οὗ 

ΤΙ υσεινίου λακχεδοιμονίων ξασιλέως ἡγ9υ 

»ϑρμοὺ πῆς ϑρκαδιας ἐς γῇ ρῥασίοις ομϑύτι- 

γέων ὑποιχϑοις ὀγᾷᾷᾳς,κν' ξαίσιν “δχικαιλέσοι- 

ἡϑρω σφαῖ, ἄμα ὃ ὁ ὦ κυψέλοις πεῖς 
χοὸς αὐαιρήσοντες, δυωύωνται ὃ ἐτείχισὸρ 

μιαντινῆς, “ ὦ αὐτοὶ ἐφ οούρφεω ἐν τὴ “ὴ- 
ῥασιχῇ κείνϑιον, Ἐχὶ τὴ σκιφάτιδι τῆς λοίκω 

γικῆς. χαὶ (Ὁ νϑν λακεδαιμόνιοι ποὺ γϑῦ 

Μ αἰξρασίων ἐδιήοιών" οἱ δὲ μιαντινῆς, τέο 
» ἢ ν 5307 Δ 

πόλιν ργείοις φύλαξι δόντες, ὠΐζι 

πίω ξυωμαχίαν ἐφοούρφειυ, ἀδουύατοι σγ᾽ 
ὄντες δζρα σῶσαι τὸε οὖν κυνψέλοις τεῖηος ᾧ 

ς εὖν παῤῥάσιοις πολάς, ἀπῆλθον. λάκε- 

δι μόνιοι δὲ, τοῖς τε παῤῥασίοις᾽ ἰδογόμωοις 

ποιήσόρτες ; χαὶ Ὁ τεῖχος καϑελόντες, αἰ- 

νεχωρησὸρ ἐπ᾽ οἴκου. 4 Καὶ τῷ αὐτο 9- 
ἐφις ἤδη ἡχόντων ὠδοῖς ΔΙ  ὀπὸ ϑράκχης 
μ᾿ Βρασίδου ἐξελθόντων ςρατιωτῶν, οἱ 
ὁ Κλεωρίδας κ᾽ ἴᾷς απονδεὶς ἐκϑβχισεν, 

(ὦ λαχεδαιμώνιοι ἐψηφίσομζο, «ἄν: μ»ϑεμε- 

ᾳ Βεφσίδου εἵλωΐζς μα χεσαμϑμοις Ἢ 

λϑυϑέῤοις ἐξῇ), χαὴ οἰχεῖν ὅπου αὖ βουλων- 

ται. καὶ ὕφερον οὐ πολλῷ ἀύζες μετα “Μ 

γεοδαι κώδων ἐς λέωρεον κα τέφησόμ, κεί- 
μϑμὸν Ἐλὶ τῆς λακωγικῆς χαὴ τὴς ἠλείας, 

ὄντες ἤδὺ 'φοροι ἠλείοις" "εις σ᾽ ἐκ, 

«ἣς νήσου λυφϑᾷς σφφρων , χα" (ὅπλα 

᾿πὐραδόνζας, δείσαντες μή τί δύρᾳ τίωῦ ξυμ- 

Ο φυ Μᾶτίηεὶ ἐχιτιχογάοπογύπη6; 

Ὁ Ργοίοϑι βιεχαποαμος ροίὲ ἰηΐτα ἔσο. 

ΤΗΥΝΟΥΙΡΙ 5. Η15Τ7. 
Τηϊεγάητα; νε Ατμοηϊεηπᾶ (ἢ μος, 
αθηπογξῦ Ἰῃ ἀπος γοητίαγ δῖ, ἄςςς 
σὴν εξ ἴπ ροίτογὰ αἹῇ (ς δά μι δὶ 
τὶς ἔα ἄοτα ςούοητ. Βαοιτοραι- 
τἰδος Οουοτμις, αιοᾷ ἀἀ (οοἰετατέ 
Αὐρίπογα ρογτίπογοῖ, οχρεδζαγο ἱπ 
{εγατ:ργοξεξει δατὸ σαν 4 Ατὰς 
πδ5 ἀοος ἀϊεγῇ Κα ἀεταὰ ἤθπ  ἐπὰς- 
ποῦς : (04 Αἰβοηϊεμίος Οὐχ τ 5 
τείρομάεγαης ΠΡῚ εὐπὴ {ΠΠ|Φ ἕαταγα 
ἔααάετὰ ἢ] λοοάαπιοιϊοτγῶ {0 οἱ! ἔο 
τότ. τὰ; Βαοτίροίτα!δείδυϑ οί ,παμωρβυ αν 
τις ατη; Βαριταητίθες ἔνε ςςῦ ρα- ρζραον. ἢ 
εἰξξεγέταν,, ποϊπογιαπι τα πηοῖ ἄεο τὸ 
ἀϊεγᾶ ξοεἀἐγιδυ5 τοηὔτίαγε Γρῇϑ αιι- 
τῷ (οΥπτΠὶς τη ἀποῖα οἰτγᾷ ἔς ἄτις 
ἐχτίτεῦο οὔ Ατμεηϊεπῆρι. 4 Ελά 
αἰῖατς 1 ἀορἀα λοι ροριυ απ, 
ἄκος Ρ] ΗΝ ολπαῤὶε Ἰρίοτῦ γέρο Ραὰ 
(πὰ β ουια ἐχρεάιτίοη ξ Ἰογῦς δά: 
ποις ῬατγΠαἤοβΊη Αγοδάϊα, Μᾶ- 
τἰπμοἷς ΟΡ ΠΟΧΙΟΚ» δοοίε αὖ εἰς [5 41: 
τίοης ἰαδογαμτθας : ἘΧ οἰ τ᾿ ργα- 
τογεα, ἢ Ῥοίϊοητ, πηυγῦ ἴῃ Ογρίο!ς 

4 Τηγρειγάγιπει 
Ὑεὶ 5 (σπίςανυεῖ 
τἀ 

ρταἤάϊο τοποθδητοίη ἀρτὸ Ραγτμα- 
ἢο ροἢτεῶ » (προ δοϊ 4 ἴῃ 1 αςο- 
αἷς, Ἐν αοςάἀατηοπι αα!48 γερο 
πξ Ρασγμαπᾷ ἀερορυ ἀραηταγ: Μά 
τἰη εἰ ἀυτς, τγλάϊτα Αὐρίαὶς απο Δα 
νγθἰοἐρῇ “(Ὁ οἰοτατῷ ταταδαπιαγείδ 4 ς ϑοείϊς Ρ 
χυᾶ ποσαίγοης δζ πησγ ἴῃ Ογρίς- ὀἴπαι βγεραπι,, 
Τὶς δὲ ἰη Ῥαυγπαῆὶς ντθε5 Δείξηάοεγςο, 
Ὀϊοῖς. 1 ἀοῤάς πχοην δὲ δὲ Ραμ 
ἢος ἰῃ ΠΙδογτατέ δογαογαητ, δέ ται ὦ 
τῷ ἐχοιάογαητϊ, ἀοπγῇ τοπογῆῇ ἤπητ᾿ 
4Π|ξ ρὲ; εαηάξ αἴἴλιῷ, ἰᾶ τοογῆς 
ἃ ΤἬγδοία ταἐΠ τίρ 5 φαὶ οἃ Βταῆάα 

ΕΝ "““ὐμνμ των...  ς ῶν. Καὶ 

πὰς ἠδ; -αφοκκουεσυ τώ, γυκος »ς. -- κλδκοὰ- σι ανδω, σὸς. 

ἄεγα ΟἸεαγἀδς γεροσταπογαῖ, ἄεοσα 
πογαητίογαος αι (ὰ Βγαῆάλ Ε1{- 
(ἐπε ἴῃ ργα! ον! θογος οἵδε, ματος 
νδίσυη 4; ἰδ όγει μαδίταη ἀϊ ροτεῖξα 
τῷ: δία; Πό ἴτα πγυΐτο ρὸ Ἐν; οι 115 
4πο5 Γοςσδτογ ἴῃ οἰμίτατξ φἀ(οτίρίς- 
Τἄτοϊ Γερτγοο» απο ἴῃ 1 Δοοηΐοοδς 
Εἰεο ἀρτο ἤτιμ εἰ» οΟ]]Ο δα γι» 
ἰᾷ οὔ ΕἸοἰς ἀἰ δ 4ξτος. Αἴ οο5 φποςίας 
ἰηζα]α τὐλά τὶς αγ ΠῚ15 ςαρτος Γεσόρε- 
Ταῃτ ὃς φυϊάξ ποτ ποιηα]]ο5 Δ ηὶ 
ταδριἘγατῖίθυς απ ρεητος; ἱρῃμοπιχὶ- 
ηἷὰ Ὠοϊδιιογᾶτ, ν ΤΊ Πς ΡΓΟΡτΕΥ οὰ 

᾿ 

α΄ Αξιοωύτων ᾧ αἰπιωμβμων κοσλνϑίων 

ἐπῶντο οἱ κοδάγϑιοι δηλονότι Τυὶ βοιωτοιὶ 
ὅτι συνέϑεντο αὐτοῖς ἀπειπεῖν ταὶ χοὸς ἀ- 
ϑίωαίοις απονδαί. β' Ἐπικαλεσαμέ--: 

γων δ) παῤῥασίων. γὙ Σφαϊ]7οιΐ λα-- 
κεδαιμον ἰοις. δ᾽ Τὸ ἐν κύψιλοις τεῖχος 1 
δηητετειχισμιένον ὥςτε βλάτῇ εἰν’ τίω) σκι- 
φίπνο ε Καὶ αὐτοὶ ἐφρέροω οἱ μωι-- 

γᾶς. ζ᾽ Ἑλδυϑέροις τδ)ωάς ἥμὲκ ἃ | 
εἱλώτων φϑυϑέρων. ἡ Τοιῖὶ σ᾽ ἐκ ἀνέ, 
σου τῆς πύλου. ““ Τὰ ὅπλα δα δόγα, 

γα πότε ἐν τῇ μαΐχη αρθὲ αἰϑέοθαίοις, 



ΡΒ 

ΔΧΊΒΕΚΒ 
Ἰαιυνϊτατεμι ἀςοθρίληι 9.11] ορίπᾶτες 
{μ ἱπιπιίπτᾷ εἴς σοι ἀἰτίο ᾧ, Αἱ 1- 
αυϊά πιο] γοηταῦ γεγᾶ ποπατγ, ἢ 
ποχίδας νεεγεηταγ. ἸΝογδιογᾷς διι- 
τοῖι τα] Ἰσιποπηλῖα ντ πες σογοηά!ϊ 
ταδριγατι5»ηες πχεζοδηάὶ νεη 48- 
ἀίνε Δ] αι 4 ἰπ5 Βαβθογός. ΑἸ φαᾶτο 
ταγηοη ρὸ Στ ἀϊριίτατξ (πηττοῇι- 
τατὶ. ᾳΕλάξ αἴἴαλις ΤἭγῆο, χια εἰ 

᾿ Δ Ατδον Αἰπεπίεμπᾶ (οςἰᾷ οἰαϊτα- 
τέ; [δ ἐγ ἀϊεηίος ςορεγαης. Ομ ο- 
τηἱ αἰἕαῖε ητεῦ Αιποηϊξίες ας Ὀε- 
Ἰορομπηςηίες οὐ πιογοίιπη ἔπτ : (4 
ἰῆτοσ ς {ἰροδι! εγᾶτ Αὐ ποι (ὃς ἃς 
Τοεάαπηομι {τίη δ ᾿ῃἰτὶς ἔος- 
ἀεγίθας, Φ πεμττ! Ιοςα ἰτοτὶς γοάάς 

ῳ Ουἰδυς ρτίο- γεητ, ΝᾺ Γδοεάἀππγοη  »" ΠΟΥ ΠῚ 

δεῖληῖ. 

τεβ τοάάεπάϊ ρᾶτ- τυρΑνμρας οὐὰ ψῷ Ρυϊοσεβίη γοάάεηάο ραγῖεβ ογαηῖ, 
Ἐ5 ΙΟΥὕγζο Οὐἶι᾽- 

πος ΑΠρμίρο τα ςατεγάσις ἰοςα 
τοἄάϊάεγαητρηες (οςἰος η ΤἬτγαςϊα 
δά τεςϊριξάα ἔκ ἄογὰ δάεσογδητ, ἃς 
Ὡς Βαοῖος αυϊάξ ατα; (οσπτῃϊος: 
αἰδι Διὸ ἀϊοξτος (ς ΠΠος,ῇ ἔοεάεγα το- 
εἴρεζε ποιοητνπὰ οαπι Ατβοεπίςη 
ΠΡ ςοφέξαζος:Ρτς [πἰτατα ἀἸε»οίττα 
τατηξ (γσταρᾶ.»'ητγα ααᾶ ἀξ αὶ 
ἔκ ἄεγα γαῖα πὸ μαθογοηῖ, νυ ας 
εἤςξηςρτγο Βοίιρυς, Αγ γεγᾶ μι]- 
Δ ςοβεὶ 20 1ΠΠ1|- Ατβοπίεηίος φαιηι 
σίᾷογοητ» {αἰριςαθᾶταγν αἰἢ1] σ απ 
Τιαςεάαπιοπίος Δῃΐπλο ἀρίταο. ΕΧ 
40 Ργ]ᾶ τοροτοητίθις τοάάετς (- 

- ρεχοἀογιπύάςο νι σαρτίαος αιο- 
4ς εχ ἱπ|0}1» 4105 [ἢ Ὑἱ ποι] 5 μΔ- 
Βαεγάποτοἀάιάηϊο ροτπίτογει, (α- 
τοῖα ετἰά Ιοςὰ τεμεῖς ρεγίςπογαιε- 

᾿. ταητ, ργαοίδητες 4 11 αια {ρο- 

Σ ἃ Ὡς μήτε οβχέν, μήτε φριαμδύοις ΓΧΊ 

᾿ δὴ πωλᾶν- Ὁ Ἐπίημοι] ἤϊον ἔντιμοι. 
 Καϊὰ Ὁ δ χωρίων ἀλλ, Ἰδ τὶ ἀλλή- 

ἥ 

Ῥοπαϊῆεητρογβοοίεητ. Γλοεάαπιο 
εἰ νετὸ ἀἰΧοῖς (ς ια ροτείδης ἔε- 
εἰς. αιιο5 οΐτ ἐπ ν πα 15 ΒαΡυ 
{ες Ατβοηϊοπῆρας το! ἀ{Πς, ηγῖ- 
Ἰίτος σα! η Τ τας», δὲ Παμίς ΑἸτας 
1η ἰρίογατη αὐδίτσίο ογατα δ ἀμχίε: 
ΑὨρΒΙρο] η νὰ γοἸτιιεγέης» ποι 
εἴϊε ἴῃ πα ροτοίζατε, Βοξοτος δἴηιις 
(ογίπιῃιίος ντῖπ ἔοσάογα δάάαςε- 
τῶς ὁρεχᾶ ἀδτυγοςνντα; Ραηαδ το- 
εἰρεζξι; ὃς ἤαυῖς Ατβεπίςηῆς αρυά 
Βαοῖος σαρτίμι5 εἶδος. Ῥγ]απ. δὰ- 
τοῖα νὰ ἢδὲ᾽ τεάάεγός ροϊιυίαθαπε: 
Πηπιίημ5, Μεἤρηϊος ΠΠπς ἃς {δτ- 
αἰτία αράποοίοπε , αιϊειπδάπιο- 

-ἀαπγῖρῇ ἐχ ΤὨγδοϊΑ αὐ δαχηῖςηι: 
“Ὁ, 

΄ 

ΟΥΙΝΤΝ 5. 
Α Φορῳν νομείσειγτες ἐχᾳοσωϑήσεοθει, Ὁ ὅς, 

τες δχέτιρμιοι, νεωτερίσωσιν, ἤδη, χαὶ Ὄρχαΐ 
νας ἐχονζᾷε, ὠτί μοκςἐποίησομ" ἀτιμίαν ὃ 

. Οἱαΐδε, “ὥστε μήτε ὀσρχάν,μήπε ωρια (μέ: 
νους (ἰ, ἢ πωλοιῦτας, κύρλοις ἐϊ) ὑςερον δὲ 
αὖϑις “εόνῳ "ὑχίτιμοι ἐϑμοντο. 4. Τού δὴ 
εἰὐτιὶ )έρους χαὶ θύρσον τἰωώ οὖν τῇ ἄθῳ δὲ- 
κι διῆς εἷλον, αἰ ϑίωναϊων ϑσαν ξύμμαηον ἡ 
Ὁ γέρος τϑτο πὸ ὕχεμιξίαι νϑρ ἡσοινζοῖς. 

Β αἰϑίωυαιοις κα πελοποννησίοις" εἰ ττό τό]δυον 
ϑλλήλοεις θυθὺς εἴτ᾿ Ὁ ἀσοδαὶς οἵ τε ἀ- 
“ἰωυαῖοι χρὴ λακεδαι μόνιοι,  χτν πίο Δ 
χωείων δλλήλοις τς οὐπόδυσιν. τέων γὺ εἶμι 
φίπολιν,ωρότεροι λούχόντες οἱ λοικεδιαι μιό-- 
γιο! απο διδόναι, χαὶ ζοὶ θιδα, οἐχ᾿ δἰποδεδώς 
χκεσθρ' (σοὶ ζοεὶ χὶ ϑρακης πῆρᾷρν ξυμ.- 
μά 'χοὲς ἴᾷς ασὸγδοὺς δεχορϑμοις, οὐδὲ ζοιω- 
τοις, συεϊδ χοραγϑίοις, λέροντες ἀεἰ ὡς μέτ᾽ 
οἰδλζευα, ων τούτοις, Ζεῦ μὴ ϑέλωσι, χϑ γῆ ὡ- 

[ϑ' ναϊκοίσωσι. Σ᾽ ψοόνοις τε πυρούϑεγτο " αὐϑὺ 
ξΖυγίοαφῆς, ὧν οἷς χεζωώ ἕ «ὧν: μὦῦ ἐσιονίᾷς, 
ἀμφοτέροις πολεμίίεις. ξ1. τούτων δζζυ: ὃ- 
ρώντες οἱ ἀἰϑζωναῆοι" ς σὲν ἐργω γιγνόμε- 
γον, ᾿ὑπωπήδυον τοι λᾳκεδαι μονίας μηδὲν 

᾿ς δίχα ον διαγοΐοϑαι. ὥςτε ατὲ πύον ὠπαι- 
ποιεύτων αὐτῶν οἰπεδιδόσαν, διλλὰὶ χαὴ που 
ὧν τῆς νήσου δεσμώτας μετεμέλοντο" Σἰπϑ-- 
δεδωκότες" τὰ πε ὅλα χωρία εἶ: γυυϑμον-- 
τες ἕως στρίσι ΡΝ τα᾿ εἰρη- 

Ὁ μϑμα.λακεδο μόνιοι 3, ὰ διιυατα ἐφα. 
σαν πεποιηκέναι «τοῖς γὸ ΓΟ σφίσι δεσμκώ 
Ὅς δίᾷς ἀϑιμωαίων ᾿ἰποδοιῦαι καὶ «ὗν 
Ὀχὶ ϑρᾳκης φρατιώτας ὠπαγαγεῖν, χρὴ 
εἶτου ἄλλου ἐΐκρατεῖς ἡσὸμ " αἰβμιφιπόλεως 
δὲ οὐκ ἔφασορμ κρατεῖ, ὥςτε οὐ δαδοῦ- 
ναι. [βοιωτοις δὲ πειρφίσεοϑει, χαὶ κοραῖς 
ϑιοῖς ἐς ς «σουδαὶς ἐσειγαιγεῖν, χα στ δά 
κῶν ἰπολαίῷν, χρὴ ἀἰϑίωαίων ὕσοὶ ἡσὸν 
τ βοιωτοῖς αἰχιμιαίλωτοι ; χϑραφνς πόλον 
ϑρτοι ἠξίοιωυ σφισιν ἰσοδοιῦαι : αἰ δὲ 
ἐμὴ. μιεοσηνίοις τε χαὶ τοὺς εἵλωΐζς ἔξα- 

γαγεῖν, ὡςαῦρ καὶ ἀδοὶ ποις οεἰπὸ ϑροίχηγξ' 

᾿σωλοιῶτας 1. Γαν, με ΤΏ κυρίοις ἢ Ὡρία- 

,. 
χω 

ἐ 

͵ 

λοίς μυὴ αὐταποδ) δόγαι χωρία: δ' Χρό᾿ 
γοις τε ασεοὔ ϑεντο] ἔταξαν. ἐ Ανδὺ ξυΓ. 
γραφῆς 1 συμφωνίας γογφαμμιμιένης: 
ζ Τοιῤ μὴ ἐσιόγτας ] εἰς ταὶ ἀπονδαςς 

ἡ Ὀὐδὲν ἔργο γιγνόυϑμὸν αὐ τὶ τῷ Ὡροὶ]- 
χόδμόν. 6 Ἄλλα χωρζὰ ἔἶχον [ἢ λα- 
κεδα μον ων οἱ αἰ ϑίωνἀῆοι. 6] Ἐδὴξ 
ῥα] πτα γαΐνα. Ἀπὸ ἔρρῖτο Ἰσώθαι 

ἩμμηϊΩ, 

δ τσ εξ 
πεῦοὺ 



268 ΤῊΝ ΟΥ̓ΥΡῚ δ 9 Τ' 

ἀἰϑίωυαιοις δὲ φερυρῷ ὩΣ χωξίον" ἀδθις, εἰ Α Αἰβερϊδηιῶς ρεγίς, ἢ νοῖσμε, Ἰοδᾶ: 
οὐποάίγοηι. ϑαρείτασοας δι Πρ αἰ βὺ 
Βαθ τὶς ἰγπιοηϊδὰις ρὸν Βαὴς αἴἶταξ' 

βουλονται. πολλάκις δὲ χα πολλοῦ λόγων. 

δλνοιϑιων ὡ ταῦ λερᾷ ὦ ζυτῳ, ἔπεισὸμ (ἄυ 

αἴϑηναιοες ὦρτε ἐξαγαγῶ ς ὧν πύλου Ἅρ᾿ ; 

σηνίοις,, χαὶ τουὶ ἄλλοις εἴλωζᾷέ τε, χορὸ ὅσοι 

ηὐπομιάλήχεσὸμ ὡκ, τὴς λακωνικὴς" χρὴ κα-- 

τῳκχισὸμ ὠΐθις ὧν χρανίοις τὶ κεφαλληγίαφ: 

Ὁ υϑὺ δέζυ ϑέρος πϑτο" ἡσυχία ζῶ," α ἔφο- 

δοι εν δλλήλοις, 4 Τού εἰ Ὀληγιγνουδῥό 

χεμιϑδνοο( ἔτυχον γδ τ ἔφοροι ἕτερφι, χαὶ Οὔκ 

ἐφ᾽ ὧν αἱ ' ατονδαὶ ὀδλμοντοίαργντες αδυ,χαὶ 

ὥωες αὐτῶν χαὶ ογαντίοι ἀλη) “ὀλϑεὺ-. 

σῶν «ρεσξφαν: Ὡσὸ τῆς: ξυμμαχίδος » δὲ 
προντων ἀἰϑέευαων χαὶ βοιωτῶν χαὶ Χο6.γ-- 

Θ᾽ων, οὶ πολλὰ εν Δλλήλοις εἰπόντων," χαὶ 

ΟΣ εὲν ξυρεξαὐτων, ὡς ἐπήεσὸμ ἐπ᾽ οἴκου, 

“εἰς [βϑοίωτοῖς χαὶ χοδλγϑῖοις Καὶ λεύξουλος χαὴ 

Ξενάρνς, » οὗτοι οἵεῦρ “δ ἐφόρων ἐξούλον» 

μάλιςα θύσας: ζὰ ασυνδὰὶς, ὁ λόγϑες 

“ποιοιεῶται ἰδίοις. ἐραμοιεῦτες ὁτιμιοίλίςα, 

ἡὗτα τε γεγνώσιαν, χαὴ πειοφι οἵ, βοιω-- 

ποις, Ῥηργείων τῆμονϑρμοις εν εἶὖθες 

ξυμμιάηοες ; αὐϑις: Αζ ̓βοιωτῶν, Ξἰργείοις 

"λακεδρη μονίοις ποιῆσαι ξυμμιώχοις. οὕτω 

δῦ ὕχιςα αὐα [κα ἀϑῆναι βοιώϊοις ἐς (ας αἶτ-- 

ὥιχας ασονδεὺς ἐσελϑεν. ἐλέαϑαι γὸ λαχε- 

διαϊμιογίοις,, κατε 8 τῆς αἰϑίουαωνἴρϑρας, χαὶ 
ἡζελυσεωρδ Ἷ ρομδογ,ἐρίείσς σφίσι φίλυς 

αὶ ξυμμάχους μέαϊ. ὁ 5 ὦ εἶρορς ει ὶ ἠπί- 

φαντο Ὀλεθυμοιωῦτας ὥν' ἡμδημονας 

ἔξω πελοπουνέσου πύλεμωον ῥάω αὐ τ. δ 
ϑύτοι πανακτον ἐ ἐδέοντο (οιωηοες δπως πα- 

! λ 7 ] εϑιδώσωσι " λακέδιοι μονίοις " ἵγα αὐττ᾿ αὐ 
πύλον, ᾿ διυύων), Σπολαίοντες, ῥᾶῖον κοὶ- 

ϑιςτῶν) εἰϑηναίοις ἐς πόλεμον. "ὦ οἱ“ βοιω- 

“κἱ ᾧ οἱ κοοίνθιοι “ζαῦτα ἔπεςα λιδμοι Ἔἰπὸ 
τε Ὁ Ξεναίρες ἢ Κλεοζούλε;, ᾧ ὅσοι φίλοι 
ἤσὸμ ἐδῖς ἢ λακεδαιμωονίων, ὥςτε ὠπαγ- 
ὀβλα θα τα μρο μοντεεν δ ΘΈΜ. 

Ρ 

τῷ ρογπγουιογαητ ἈΓΒο πο δα ἀάδοι ΄ ᾿ 
ἀπιοπάοϑ ἐ Ρυ]ο Μοοηίϊος,ἂς δα- 
τοΟΓΟ ΘΓ ΠῚ (δγΈ1Ο 8» ΓΠΠῚ ο05 αυ ὁ [μὰ 
εουίςα αά Ἰρίοετγϑῆιροόγαητ: ποθ. “ 
εἴα νογεοίδυ (ὩρΒΑ  οὐταΣ ΘΟ 110 ν το οτος οὐος 
οπδγαῦιτ. Τρίτον αἰζατς ῃΔῈ "ἃ ὖ Φ): ρβα!οιία. θνύε. 
ἐγ) αε οατη δυΐτ, δὲ αἄ ντιγοίαιο, 
ἐλἠυζαν ψέῃτιτατ. 41 Ἰπἰξα πέμπει 

Οεἤλτααι ἃ Βεῖ ᾿ 
ἴο Πιὶς, Ἶ 

ἈγοπιοἸΔΠῚ οἰλῖ πὰ 411 ἘΡΠΟΤΙ οὐᾶϊν 

Β 
τος {{ {5 αιήδαις ἰηΐτα ξοεδογα Ειε- 
τᾶτν ὃ αυἱάςξ εοτῦ. ποηημ}}} [αάε- 
τθυι αἀιοτίλητος ) σαι ηΥ Ἰέρατ ἃ ς 
(σείετατε νεμηξσητς, ρει ητῖδ 9 Ἀ- 
τιεη πῇ θυ, Βόσοτο (ΟΟγ ας» δ, ̓ 
τασΐτα νἱτο οἰττό 4; ἀἰὀγδέατν πὸ ὁ ὅν 
πυϊοηθαπι ἰητοῦ οο5. φολποπῖ τ, 86... 
νττοάίειηι οἱ ἀοπιαμ; ΟἸςο λας 
δὲ Χομαγοδ» Αἱ ομΐπν ριαοιραὸ οΧ 
ἌἙρβοτίβ ἔσυάογα (ΟἹ γοϊοδαπυγίετ- 
πιοῆες Παρποῦς {ρα ΑΠῚ οὐ 
Βαοτίς αταις (οι 5 : ἢογταπος 
τοῦ νὰ ρεγξοδεὲ ξάγαπ τού. σου- 

ς ἀϊείομοπη. ςορποίςεζοπε », ντάτς 
Βαοτῖ», 4αὶ ρχϊογόβ ΕΠ ηῈ (ὁ οἷ 
ΑΥΡ ΠΟΥΙΠῚ » τατΙ5 16 ΠΕ ᾿Αἰρί- 
υἱδαςογεητ (θεῖος 1λοοδαπιοηῖο- 
ταση ἢς οἠΐπι ίοτε νε Βοτοῦ δά ἃο- ᾿ 
εἰρίξάα Αττςα ἔα  ἀξγα τα! ϊπτὸ ὅο- ἢ 
σοίοηταγ, Νὰπὶ 1 λοεάππηοηϊος τ [ 
«ἃ λῃῖς τηϊητοἰτίας Ατποηϊοηπαπι; ὁ ἢ άδ απο ος 
ἃς Χαρτίου  ἐοσάογαπ, ρἐαορεαῃς 
ΠΡῚ απλῖσος ἀξαιις ΤΟ εἷος εἴς Ατ- 
βίαος. Πχυϊάξην (πηροῦ Αὐρίαοτᾶ 
δάςπι παριογαητ υ[ροξιᾶ, συρίεη:- 
τὸς ΠΡῚ Ππ ςογὲ ἁπχϊσιτη ΑΥΡῸϑ 68, ΠΝ 

"χαλαΐς σφίσι Φίλιον ϑρεοῖ, ἡγρύμδυοι Τ' Ὁ φαδά νἱάοϊίοος εχ ίπῆαγοης δ. 
[πὶ οχίγα Ρεϊοροπποίιπι ἢς ἔ- 
οἰ ας ἔοτς. Ἐπίμαούο οδίδογαδαπε 
Βαοοίος νὲ Ραηδόξιπι  λοςάκηηο- 
Ὡς τἸαδογοηε: νὰ Ῥίὸ ῃος Τεσερτα, ᾿ 
ἢ ροῇεης; Ργῖο, οχροάἀιεὰς π- Ὸ6ῸὋ 
τοητ ΑἸπεπίςπμῇρι δΈ Πάπα. [τὰ ἐ- 
ἀοξε Βοσοτὶ αἴαε Του πτἢ}] ἃ Χο 
πᾶτε ΟἸκοθυϊόσυς; δὲ ἃὉ οπηπίθυ5 , 
Τιασεάαπιοπίογιηι δηλοῖς. α1Ὸ5 
(ξοιηὶ Βαρ ρας, νὲ ἂα (πο Ρα- 
Β]σὲ ἐὐβοι οι ᾽ ὙΉΜΡΙΟυ “ἀδίεγο, 

ΠῈχγ (σεἰοδυσι 
τερβίοηρ. 

" 

ΡΝ 

ἘΠῚ 

χα απονδας. 

εἰς νοιῦ ἔχ. 

α Ἡρέζα ΠΡΌ νων ς Καὶ 
ἔφοδοι παῤ ἀλλήλοις ὅρημιξίαι. γ Ἐλ- 

πῆ, ̓ παῖπι ἐπιγγιάσμν 
Φ ̓ Κὐγώς σφίσε ΦΙΛΙΟΥ 

ϑουσῶν πρεσβειῶν εὶς γίω λακεδαίμογα. 

δ' Καὶ ἐδὲν ξυωξαήτων Ἰἤγριω κατ᾽ ἐ- 
δέν. ε Ὡς ἀπήύεσω ἐπ ̓οἴωυ οἱ ξοιω-- 
Οἱ ὦ οἱ κορίνϑιοι.. ζ ᾿Λόχρις ; ποιοωῦται͵ 
ἰδεῖς] ἰδίᾳ δειλέχβησαν αὐτὸς τὸ λῦσαι, 

; με χ) βεζαί, ὡς φίλιον Ὡς λακιδαιμο- 
γίοις γυέϑαρ ἤ αὐτὶ βεξαίως ῥἐπίςαντο. 

ὁ ̓ ὰ μῶλλον. ᾿ 
τὸ ἡγρούυδμοιγ ὅγ, ξεν αἰκαταλληλου. “πρὸς 

πὸ δηιϑυμοιῶτας ζις λακιδαλμοον ἰους ,ολλ᾽ ᾿ ΣΎ 

Ἠλγύνϑροι ΔᾺ Ἴζω] 

ΓΕ ἘῸΣ, ἔς 

ἐανμοίτιζοα ἡ ὦ τὰ ΚΑΒ ΎΝ κ Ὅτχω 

φιρλ σης ξοιωτὶ δηλογότι. δ Α' 
κεδαμιογίοις σὲ μὲ σον αχΐζογ ἐδέο Ε 
θυ ὕτω πρμθ ὁ πῶς. δεν πλρος 



Ἱ 1 ΒΈΣΑΙ (ΟἸΧΑὙΌΤΜΕΒ. . ἡδο 
Οὐ5 ἀθομηξος ἄπο ὁ {ἀπλπΊο πιὰ- 
δἰγατα Αὐρίαὶ ἡπτοῦ νίατη, οδίεν- 
ἀδιιο γαῖ» ΠΟ ΡΥ ο(δί 116 ΟἰΠΠ1 οἷς ἴῃ 
(οἰ οαίίαπι ἀοιιεπεγιμηοῇααθ ρᾷ-ς 
διο Βαοοτιὶ ἱρῆς (οἱ! Πεσὶ, ροοηι, 
παεπγαάηχοάιμπι (ὐογ τὲ! ὃς ΕἸςοὶ 
ὃ: ΜΜδητχίῃ εἰ. ἐχιξτηγαῦς οἰηυνῆας 

4. Ῥοὶϊς ἴαπὶ ἐ]- το ργοσεάςητς," ἃς ]ὸ ἰᾶ ἐο5. 8. δε]- 
᾿ς ἢϑ σε Βα Ιαπι σς γ. κλρϑην: ΤΣ 

τοῖο αταμε ραςεπὶ ΠΘΟΓΑΙῚ δ ΡΆ ΓΙ ς]» ΕΓΙΔ ΠῚ (ΠῚ ἰκςε- 
Ο φοπιροπεῖο δι οὔ ἀΠΊΟΏ115».ἢ γέ ]Π]Ποῃτν τς Ιητὸγ ἰρίος 
.3.Ἀοοἠατλοηίίς δὲ δ γι  ρατ ἡ ἃς Πηαΐθιι5 φιιπη αἢ ς 
φυτὰ .αμϊθυίςυη- ᾿ τε : 
αιίε δἰ ἰς ὁρυς εἴ οροττέγεϊ, πο Βοσοιῖ Ιερατίς Δὰ- 
{το τατίοπες μας, 4ϊτὰ ρἰαοπογπιαυίρρε ορροχζαηὲ Νουνυριδῖο οἷς ἢ ἐν . ΡΡΡΡΡΟΟΡΡΟΧΌΝΑ 
τῦῦπε. ἀρίκηιες, Ἡἰ ΓΟΡΑἄτατ, » (θα ἀπαϊοὶ φιόας 

᾿ εϊμἰποιπῖος. ΣΙ δοοάαπηοης ἱρῇβ πη χογᾶτ. Δ 
(ςιτίθητορὶ αν. Ηἰς δάπαίϊτει ᾿Αὐρίαί, 
αυση1 τη αγοβ (δε ἴῃ. Βοσοτίαῃ]ς- 
᾿ραῖος ἀἰχΠοπτ, ἀργοὶ οποχ 

ϑῤα ἢ Βαοτὶ ἀείαϊεε δά πηδριγατιις 
τ σε ες δυΐζσαμς ΕΧ Τ ἀροάκηηοης αυΐκαις 

τ ΤΡ ἔθος ρχ Αγρίαὶς ἴῃ σοηρτοῆα ἀπ οι. 
᾿ Τιμπ. ἃ ςαυῖο- Μαρ γατι5., ἢ φιαὸδά γος ΡΙδοίτα 
μέν φεάκες, ογαῖ » ογδόίους δηίπιο οἵϊο. μ δ πὶ 
τὐϑγβαν δὰ Ῥσοσι ἱρΠ5 σιιηγ ντγαηας ραγίς σοπποηίο- 
Ἰθβοτον, βιογαηῖν δας» ὃζ ΘοΥαΠΔ ΟΡοΙὰ 1 ̓Δοοάαπιο- 
γ τ Ν νηαας Μ ὁ. . τ “ . ᾿ 

ὁ ἀοατρΗῖςε ρει Ὁ ΟΥΠΠΥ ΠΟΙ ἰπάίρεθαπε» ὃ Ατὐ 
ὃς ἔσεχ [δρράα- 5᾽ἱ λά ΠΠΠ4 ργορεγαθδης. Νε- 
-πιοηΐὶς. πος ΠΡ᾽ (16 πχα]το Ρὸ τ» ασπΏ. ἰορατὶ Αὐ- 
τ ατηϊςο5. ἐ ἀροῦν ς πὰ τ τὰ ὧν ᾿ 4 δ' 
ξοεάάετι αμα δὲ δ᾽ ΠΟΥ νοηηἤοης οὐ οα τιδηῇ- 
᾿ῃρίορυς ΙΑ σὰν ἃ ϑεηάλ χυᾶ ἀἰχιςητ, ργοθαζα Ἰρίο- 
δι Ατρία! φυσαις 11 ογάτίοῃς ξο5 ΓΟΠΙ οὐ ΠΌΡΓΟ- 
«ὦ ἤπιΐεηι ςοπ- : 

᾿ τοπάοτεηῖ, ταϊττοητος {ς Ἰοραοπείη ΑΥὐρος ἀς 
(οεἴετατε πα ]πτοβ.: Τὔτοῦοα υἱαη} 

Ες. ἌΓ εἴ εἰς» Οοτπτβίίας ἃς Μεραύοη- 
΄ 10: ΠΊΌῸ' - «Ὁ ᾿ Κρ ο τ... ποτ ς ἀξία. ἤρυς ἃ Ἰερατίς ὲ ΤΒγαςία γὴης ἴῃ 

τεῦ {6 σομλίατατς ἀς ἔογόπαθο ἱπαὶ- 
τεπ δαχίϊονντ φααας ἱπάϊρετεῖ, 
'ἀξχψας ποη σεζεῃάο σιηι Δ] 14ι:- 

ΠΝ Φργεων δὲ δύο αὐδρὲς ἧς Ἢ 

᾿ ] 

Β κατα τὺ 

3. Ὁ, ὦ γράνοι δι εἀγεταιααῤεεγμς -γεφήσ, ἐπτετηρ ϑεοὼ εὐγγιονζαις ἀνιεὶς χα. ὁδὸν. 
τ χαὶ ξυγγλνόμϑροι, " ἐς λόχοερ ἤλθονγ, εὔπως 
οἱ βοιωτοὶ " σφίσι ξυβέμιαηϑι “ἕμοιντο, ὥς 
πϑελνδιοιυὴ ἡλῴοι καὶ μιῤμένῆς. νομ ζφγὃ 
αὖ, ζοὐτου “ξοχωρήσομτος, ῥᾳ δίως ἤδυρχῷ 
πολείεῖν χαὴ ατύνδεαϑει, χρὴ “πρὸς λριλέ- 
“δαιμονίοις, εἰ βούλοιντο, " χοιγῷ λόγο γξω- 
κϑροις, χαὶ εἰ ἴνα τατϑϑς ἄδχνον δέοι, ζὶς δὲ 
Μ βοιωτῶν χρεσξεδιψνὰϊχιγὐοῖσιν ἤρεσκε, 

γ ρ΄ ἐδέοντο τοὐτων ὠναόρ ἰὼ 
οἱ ὦν. τῆς λακεδολμονορ αὐζοῖς φίλοι ἐ ἐ- 
“πεζαλκχεσὸμ. χα δα πγείων ἀὐλδρες, 
ὡς ἤοϑοντο αὐτοις δεχονϑμοις ὯΝ λόχϑν »εἰ- 
πόντες ὁτί ωρέσξᾷς πέμαψοισιν ἐς βοιώ:. 
ἡοὺς͵ ἀπῆλθον. ἀφικουϑμὸι δὲ ὦ βοιὼ- 
'τοι ἀσήγίφλαν τοῖς βοιωτοίργαης ζώπε ἐκ 
τὴς λαχεδαίμωονος, καὶ τοὶ οἰπὸ “ὧν ξυγ- 
“νουϑῥων ᾿Ξ γείων. χρὴ οἱ βοιωτάρχαι ἡ- 
ρέσχονηό τε, χαὶ πολλῶ πσϑϑϑυ μοτερϑὶ ἤ-- 

Ὁ σὸν, ὅτι αἰμφοτεέρωθεν ξωωεξεξήχει αὖ-- 
ς᾽ τοιξπε φίλοις ΔΨ λαάχεδαι μονίων 
αὐτῶν δείοϑαι, καὶ (ἄν' ηογείοες ἐς τοὶ ὃ- 
μοια. απευδᾷν. χαὴ οὐ πολλῷ ὕςξεοον ὠῤρέσξζς 
“ρῆσὸμ τ ργείων ϑ εἰρηνϑρα "τσθ9- 
καλθύνϑμοι. χαὶ αὐγοιῺ ὠπέπεμιψου ἐ- 
παινέσθμτες τοις λϑορὲς οἱ βοιωτάρχαι, 

χαὶ τρέσξᾳς «ὑπυυούυϑμοι Ξἰποζελῷν αὐξὶ, 
: τῆς ξυμμαχίας ἐς ὄὔρορο. ' ἐν δὲ τούτῳ 
, ἐδόκει χορῷ τον τοῖς [δοιωτείργαης χρὴ χϑ- 

Ἢ ' Βα Βεϊ]ο»ραρι(ςοη ἀόνο, ὨΜἢ σοτ-- Τ) ελνϑίοις, καὶ μιεγαιρϑῦσι, χαὴ τοῖς οἰπὸ ϑραῖ- 
τπηΐ σοι Π]10 : δὲ τὰ Βοσοῖος Με- 
σατομίξίχας; (ηατὰ Ἰάοπα ἢ ἸΏ το (Ὲ 
ἸΡῇ ξεοογαπεγξοσάογα ξςεῖς ἸΖ στ 
Ατγρίαϊο. Ν᾽ εὐὰ πα δπγοσυδῆη ἱπῆι- 
ται ἄτι ρυα ται » άεπὶ Βόο- 
τούιηι πιαρὶ ἔγατι ΓΕ δά ἡπαῖαοῦ 
ςομῆ]α Βασοτογςρεμος μα (Π0- 
τηδ Ῥοζοίξαϑ εξ, γοτα!ογῦτ, {δά έτες 
νι οχ νέα χεὶ Βατοτία οὔ 115 Οἰπίτατι- 

ὅδ ἢ Βα φακοὔᾳ; μος γε ες οὔίαγαγότ, 

Ἐκ . χῆς ωρέσξεσιν, ὀμόσοιι δρχοὲς δλλήλοις, 
ἡμέ ὦ πετῷ" αἰ δατυχόντι οὐρυύγάν τῳ" 

. δεουϑρω,ὶὺ μυἱὶ πολεμωήσην τῳ ἡμηδὲ ξυβε- 
(ήσεοϑαι αὔδϑυ χϑινᾺ γνωμης" χαὶ οὑτως ἢ- 

δὲ τοῖς βοιωτους ὦ μεγδρέας ( "Ὁ δ αὐτὸ 
ἐποίοιο ) ωρὸς “οι τ ὐργείοις ἀσέγδεοϑα. 
ἐρὶν δὲ του ὅρκοις γδυέαϑαι, οἱ (οιωτοέρχαμ. 

7] ας: ! -.᾿- - - ἐκοίγωφ᾽ τ πέοσαρσι (υ λεὺς ζοιωϊῶν ζωῦ- 

ζᾳ, «μεῶρ ὥπδω Ὁ κῦρος ἔχουσι, καὶ αϑρή- 

ο οζου "»μέοϑαι ϑρχοῖς ταὶδ πόλεσιν ὅσαι (ούλονται ἐπ᾽ ὠφελείᾳ σφίσι ξωνομιψωῦαις 

« Καὶ ξυγγενόμϑμοι] ἤγραυ σωυαφϑέντες. 
Β΄ Ἐξ λόχρις ἦλθον 1 εἰς κοινολογίαν, 
᾿ν ΣΦίσι ξύμμαχοι Ὡς δργείοις, ὦ 
δ' Κοινῳ λόχρ χρωρδρμοις Ἰὁμεοφρονοαῦ- [ ἡ 

σαΐ φησι γ δηλονότι ὀῤγείοις τε καὶ κοθλν- 

, 
ὙΟΉ. 

ϑιοιςγκαὶ βοιωτοιζ, ε Καὶ οἱ ἐκ « λα- 

καδαήμογος ] οἱ αἴοὶ τὸν Κλεόξουλον δηλο- 
ζ Ἐπεσίλκισου Ἰ,φοσέταξαν. 

Τοιξ τε φίλοις Κι ἐκ λακιδαήἠμογὸς 
δηλονότι αὐτοῖς φίλοις. ὁ Τὰ ἐρημδρα 

φῳοκαλέ,δμοι ]γράφεται “ὐδφεκινοωῦτες, 
4“ Ἐν δὲ Ὀύτῳ ] τῷ καιρᾷ, “κ᾿ τὸ δὲ 
αὐτὸ ἐποίοωυ 7 ἤχριωυ, τίω κοιγ ἰοὺ πορᾷξ 
ξιν ἐποίησεν λ Ἐπ᾿ ὠφελείᾳ σῳίσἢ 
συ μμεδερίᾳι, 

ΡΣ ἐχεῖ 
τς 

Ψομῶτες 



δ πρεσβϑῳ 
σόιδμοι 
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οἱ δγ ὖν τεῆς βουλῆς δΨ βοιωτῶν ὄντες οὐ 

ποτ ςδέχονται (ὃ λόρρν,δεδίοτες μὴ ὥγαν- 
σία λακεδαιμονίοις ποιύσωσι, ποῖς ἐχείνων 
ἀφεςῶσι χορανϑίοις ξεινομνιώτες. οὐ γὸ εἰς 

πον ὠδθοὶς οἱ ββοιωτεαίρχαι τὰ ὧκ, πῆς λᾶχε- 
δαίμονος, ὅτι ὙΜ' τε ἐφόρων Κλεύξουλος ὦ 

Ξιοναίρης χαὶ (ὦ φίλοι παραηνούσιν,ἀργείων 

ποσϑῦτον χαὶ κοραγϑίων “δμομϑμοες ξυμμώ- 

χοῦς, ὕφερον μ᾿ ΔΜ λακεδοιμονίων γίγνες 

εϑανοἰόμδμοι“τίω βουλζω, "κἀν μυὴ εἴπω- 

σιν; οὐκ ἄλλα ψεφιείοϑαι ἢ ἃ σφίσι ασο9- Β 

διαγνόντες παραγνούσιν. ἡ ὡς δὲ αἰτέςη Ὁ 

“φράγμα, (ᾧ κδὲ χοράνθιοι ᾧ οἱ Σἰιπὸ θρα - 

χης ωρέσξᾳς ἀσρακτοι ἀπῆλθον" οἱ δὲ 

βοιωταρχαν, μέλλοντες πυϑϑτερον, εἰ τα 

ἔπεισὸμ, χφὴ τίωὐ ξυμμαχίαν σπειριάσεοϑαι. 

παεὸς ἀργείοις ποιεῖν, οἐκέτι ἐσηνείχομ «ὐξὶ 
φξ γείων ἐς ιἐ βουλοὶς, σε ἐς Ὁ ὄζος 

τοις ωρέσξᾳς οἱ αὑπσέοροντο ἔπεμεπον, ἐμιέ- 

λέα δὲ ἂς εὐγέῶ αὶ Αἰ οτειδν μ᾽ πότων. 

4Κ αἱ εὖν τω αὐτῷ χήμϑνι τούτῳ μωκύξερ- 

᾿γαν ὀλεώϑιοι,αἰϑηγαίων Φοφυρφεώτων, ὅχτ- 

ϑραμόντες εἶλον. μ᾽ δὲ ζωῦτα (ἐγίγνοντο 
ὃ ἀεὶ λόγϑι τοῖς τε ἀϑηναίοις χρὴ λακεδοη- 

μονίως «ὐδὲ ὧν εἶχον δρληλων) ἐλπίζοντες 
(ὦ λακεδαιμόνιοι,, εἰ πϑύακτον ὠϑηναῆοι 
“δὰ βοιωτῶν δἰ πολοίθοιεν, κομίσοι οἷ, αὐ 
αὐτοὶ πύλον,᾽ ἤἦλϑον ἐς τοις βοιωτοιζ' ωρες- 
(μυόμϑυοι, χαὶ ἐδέοντο σφίσι πόῥακτίντε 
ἊὋ γοις ἐἰϑίουαίων δισιφᾷς ρα δοιοῶαι, 

ἵνα αὐτ᾽ αὐτῶν πύλον κομίσων").οἱ δὲ βοιω- 
“οἱ οἔκ. ἐφασὸμ “δποδώσην, δὼ μυὴ σφίσι 

ξυμμαχίαν ἰδ'" ποιήσων, ὡς αὖ ἀϑηναίοις. 
λακεδαι μόνιοι Ὁ εἰδότες κα ὅτι ἀδικήσουσιν 
εἴϑηναίοις, εἰρημϑμον, αἰϑυ δυλιήλὼν μήτε 

απένδεοϑει τῷ, μότε πολεμεῖν, βουλόμϑροι 
5" Ὃ σϑῥακτω αρὐοαλαξ ν, ὡς τίω πύον 

αὐτ᾽ στ χομιύρϑμοι, καὶ ἁϊο “Μ' ξυγχέαι 
ἀασενδόντων ζᾷῷ «σονδοὺς͵, πσοοϑυμουμέ-- 

νων ζακ ἐς βοιωτουὶ, ἐποιήσθμτο πίω ξυμ- 

μαχίαν, τῷ χήριϑνος τελθυτῶντος ἤδυ,, χὴ 

«οὸς ἔαρ ὦ ὃ πόρακτον θ59ὺς καϑνρῴτο, 

ΤΗΥΟΥΌΙΡΌΙ5 Ηἴ5Τ. 
Α Αὐφαι τὴ {ΠΟ ΠΠς γαλῆς ποι δά 

τηϊττοη 4 πος οζογητ, νοὶ ᾿ς 
Τ,αοοδατηοη δ αὐιογίαγέταγ, ἢ οἵ 
(στ μτὶς αὶ αὸ 1ΠΠ|5 ἀεξοσεγαπς 
οὐἰαγαγθῶτ Νεηας ἐΠ1ΠῈ ΕῸ5 σοχτίο 
τὸς ξεδογαητ {] πιαριπταταβ ἀε ἰΐ5 
αυα ἐΧ Ταςεάστηοης Πδὲ ΟἸεοΡα- 
Ἰὰς ὃ. Χοπαγορ ἐροσὶ {παπῆσητ, ντ 
Ρτίας Ατὐρίμογά (οσιηιβιογάμηας; Ἐξ 
(οἰ ἐϑιιροίζηιο ἀἅ ἤεγοης οὐ ᾽ς. 
Τιαςεδαγηοπίοχιηγ:" γατ δῇ ἱρῇ 4 Ἀεὶ, ϑ φείλρας 
τι ἀϊςογοητ; ταπλοη πῦ αἰϊι 1105 δ ΚΤ ξόγια. 
ἈΠ ’ο ἀεοτεταγος, χαὰιη φυοά ἱρῇ 
ὰ (ς Ῥρυχοορηίτα εἰ (μα Πςμς οὶ 5 Ῥεΐας ἀε!ίρε- 
αὐτέτος ἰῃ ςοητγατια σείδιτ, Οοτίμ- ΠΣ 
τα αυϊάξ δὲ ὁ ΤΉγαςία Ἰερατὶ "ὁ 
ὅϊο ποροτίο αϑίεγιητς: Βοσοτὶ γεγὸ 
ταλργατα5» “Ρααβ ἐχρεδδητος νὲ “ἰοῦ τίας ρᾷ, 
εαάξ ρετίμα ἀετός, νταις ΟΧΡΟΤΙΓΟΏ Παρ ῆξηε, ἀαες ος 
ταῦ ἔαφεζε οαπὶ Αγρί ας (ο ἰοτατξ, ροτάπι νς εἰ «ἅς 
πος ἀς Ατρὶυΐς δά ςΟ ἢ] γοτα]ογᾶτ» Αὐδίυΐς (δοίςτατε, 

ὃ ΣΟ . ἀπιγοηζ,πες ἄς Ασὶ 
ες ΑΥρὸ5 πᾶ ργοτη γᾶς Ἰορατίο ρ μῖς α {Πα μόν. 
πὲ πιϊογατ συγ αι 4 δζογ] ἐνὸν ςοπεμα τετα-, 
οςςυρατίοπο, Φ4Ες ελάεπι ἢγο- τρίσίς ἌΝ 
πιὸ Μεουθδεγμᾶ;ν δὲ ἐγαῖ Ατπεηίοα ἐλὴν ἰξοκλον ΓΝ 

ς( Πᾶ ργαπάιϊα, ΟἸγπιδι (αὐτὸ αάοι- ἔταπε, (εά ἱποα-, 
τὶ σορεγαητ, ΡῬοΙ μας 1 ἀοεάσπιο- ΜΩΝ ὦ, μῳ 
ἈΠ (Λαπὶ Ἰητοῦ ἐος5 αἴας Ατδβοηϊἔ- τπι σανηϊά ρτο-, 
(«5 αἰδίάιτα σο]]οααία μαϊγεθᾶταγ ἀς “" γεηφαλος ἄρ 
τὶς γεδάρηας σας μας τερο θα η) ὅμς: ἘΠ ΡΟΟΝΝ 
(ρεΐδῆτος,, ἢ Ραπαᾶυπι ἃ Βαοῖς 
Ατβεηίεμίος σοσορηϊοπε » ἔοσε νὲ 
ἰρῆ τεοίρεγεης. Ργίατα », δάϊεγαης 
ΡεΓΙερατίοποπ Βασοῖος» οδίξοία- 
πογάπιαις γε ἢρὶ Ραπλϑᾶ; δὲ αι 
ἴῃ νη οα] 5 εἴσεμς Ατἰβεηϊειίες εγὰ- 
ἀοχεοηταγννο ρίο [5 ᾿Ιρῇ Ῥυ αι το- 
εἰρεζοητς. ΠῚ πέρατος γεάφάϊταζος» 
αἱ ἢ Ιἐοιπὶ» πε πηδάἀτηοάιι σα π 
Αἰδεη εμῆρας » ἰοοἰξίαζεπι {ερά- 
τατίπι σοϊγεης  λοεάφιποῃ!!» ᾿πτεῖ 
Ἰίρεπτος Εἰ αυϊάςπι (ε ἱπίμυτίοβ ἔο- 
το ἴῃ Αἰδεμιοηΐίος» σαση ἀϊδέαπε 
εἴδει πεαυς ἔσκάμς ἰπἰτὶ », ποαας 
ΒΕ Παπι» ΠΠ σοταπαπ αἰτοῦ , σαρίτ 
ἀϊταπχοη Ῥαηδδιὶ τεςσὶρίεηάϊ : δΚ 
Ρίο ἐο ΡΥ]ατι Γεσαρογδη ἀϊ( αμην 
ΡῬτγαίευτίηι αὶ ργορεγδθητταγθα- 
Ὑς ἔοκάογα,  ργορειῆογοβ ἰῃ Βοκο- 4. μηάούαν ἱερὴ 
το5 εἴΐεητ : (οοἰεταΐεπι ἐξοογαητ, πὲὲς βοιωπιί, ς 
Ἦγεπλς ἰᾶτ εχίγεπλα: " ὃς (Ὁ νοεῖς 6 Ἐν δ γεγηυπε, ᾿ : . ἴαπηριι5. διδείπιαν, {ϊατῖπλ Ῥαπαδαπι ἐχοϊατα εἰ: Ῥαπ. ἐδ ἢ 

“,ὰ 

ἐνῶ αν Δ» - ἀρ τοινσ α,. 

--Ξὰν Ὡτντ 

᾿ 

« Τίω βουλίωὴ Οιυὶ βελδυταξ. β' Κἀν 

μὴ εἴπωσιν, ἕκ. ἄλλα ψηφιξίαϑει } αἰαὶ τ 

οἱ βοιωπέργοι, ἕκατος ὥετο τίωὶ ἰδήαν (υ- 
λίω,κᾷν μὴ μωϑθῶὶν τὸ ὑχὺ ΤΠ) ἐφόρων 

“Ξ---.«“ 

ἐπεσελιϑῥα, μηδὲν. ἀλλο ψηφίσεώϑεω ἤς-- 
«ὖρίαῦτα ἃ οἷ οἱ μαϑύντες ὧκ λακεδαί-- 
μονος πωραινοῦσιν. ὝὙ ὥς δὲ αὐτέςη τὲ 
φρᾷ για αὐτὶ ἄλλως ἀπίξη, δ' Ἠλ- 

᾿ δον ἐς Ὁιβ βοιωτιὶ ἢ οἱ λαλωδαμ 
ἀϑὺς καθυρᾶτο ] ὦ -. “τὸ πα ακῶν 

Δ βοιωτῶγ. ὦ 



ἘΙΒΕᾺ 
ἃς νῃάεοίηχας ΟΠ δῖ. οχίῖ. 
4 1}πουητς {λίπα νετε ἰηίεαιδτίς 

αἰἴταιίς Αὐρίαὶ » φααηάο ῃεα; ερϑτὶ 
Βαοζούυπι» 4805 {ΠΠ| αὐ! γος (ς 
ἀϊχοχαητνεηϊςθᾶτ, δὲ εοἀξ Ρ4πα- 
διὰ ὁχοιάἴὲ δοςερεγᾶς, ἱεραγατίπι- 
παοίοοϊετατῷ οσπηιὶ 1 λοεάατηοη 5 
ςοἠο,εχεπγαογάτς Ὡς [011 γε] 4αυς- 
τότιιγ, ςατοτὶς ἰοοἰϊς Δ 1ἀοοάππιο- 
πῖος τα! δα ητίδιι5»ορηδητεβ ἃ 1 
ςεάκτιπουϊς Βαξστος ἱπἀιπιέλος, δέ 
Ῥαπαξιᾶ ἐχοίἀπῆς» δε τ Ατπεπίεη- 
Πυπι(οοἰετατξ ςοηςοίδης» Ιρῆς.Α- 
τῃεπίοῆθιις Βαγάτη σογα πη σΟη - 
{15» σαπὶ ααΐδιις σαοσαείαπι ΠΡῚ 
(οοἰοτατὸμ ἕλοοῖς ἰητορτά ΠΟ οἱ" 

“ 5ίρσορεεῦ ζοῃ (ςς, αῦ δητεα ἐρεγαίεητ " ΡοΥ σαιι- 
δ θεδιε ἐδ ουΣ (1 δἰ πωτῆδηι δὲ πορίδείος ἴο-. Ζηϊεγαηξ ουπὶ ἴ,4- το 
ςεἀαπιοηϊὶς ἔκεάε Γο ἢ ἔσσάογα ας ΑἸ Ποπ θυ οἷς 
τὰ (Ο]αεγοηεωσ, ] (τς οἢ 1 λοοἀα πο ῃ 5 Ὁ πιᾶπε- 
τῷ Ατδεηϊεπήθυς. Ὁ Σ " " 
[ε[οεϊος οι. [Ιόϊ- Ιταη; Ἰῃσεττί Οὗ Παῖς οὐ ανας 

τίπγοζε Ρεγου ῇ ἢς ἤδὲ δ οΠ]Δπ ἀπ 
ἔοτες φαπὶ Τἀςεάατπηοη 5 ῬαΓΙτοῦ 
δι Τ οροατίς δὲ Βαοτίς ὃς Ατβεπίεη- 
᾿ΠΡαΡ»θαπι ρχίμβ ἔσσάεγα [ἀοοάα- 
τηοηίογασπῃ Ποη ΔΟςορ Πεητίς ἀ - - 
Ὠἰπταπι ῬοΪοροηπείο ἱπηρεγδηάϊ 
Βαθιυμεητ: πυίεζς ααυτη ρχπγῶ ροὸ 
{πεῖς 1 λοεάσπιου  ἰορατος; Ειμἶγο 
Ρδαπι δὲ ΑΕ(οηέ; χαὶ 1111 αππιϊς 5] 
τη εἴτε ν]ἀεθαηπταγ: δυθίτγαηζοβ [6» 

; νῦῖ κάθα ὅν ὶ ςοπξοκ ἀογατὶ σα πὶ] ἀσεάαηγο 
υὶπι ροίεηι ςὅ- τ115 εἤςητ» σποσύπαιιε τος σαάε- 

᾿ φάμα ἐλ τςῃτ; ΡΓῸ ζοῃάἀϊτίοης ργαίςπείτιπι 
ἴδνσ!ε τεγηεῖν βίαικ, ἘΡΟΙΈ ΠῚ ορτὶς ααΐετς δόξαγοβ. 
απ Ταςοά. ἰὴ Βογῦ Ἰερατὶ ἥυαιιπι].Δοοάχ πἸοη ΠῚ 

» ἴξ, φυδητατα ; - ΩΜΗΡ 
τες Ρατοζοητυτ, γΟΠΠΠΟποίογπηοη ὁ Παθιιογᾶτ υό- 
αΐεῖος ἔαῖυτος. ΠΔ1 ΠΊΟάο ἔσκε ἄεγα [οἰ ξάα εἤκξῃτ: 
ἀὔπνα :ο». Ῥοίτα ἀτίρους απτε οηγηΐα ΑὙΡΊ 8, 
ΝΕ Ἰοεΐρυς. δα οἰαϊτατί ο]ρΙᾶ δας ρεΐπδῖο ἀς- 

Ἰερδυὶ σαυίας πα: ἀϊςερτατίοπξ ἀε 
τεῖζα Ογμυγία , ἄς ]ια ἴῃ Πμί δας 
Ῥόῆτεα {ἐπηρεγ ΙΏτεΥ ἐο5 σοπτγοιοῦ- 
[4 εἰ“  Ὑ Ὠγτοῖ σοητίηετι, δὲ νΥΞ: 
θεπι Απιδεπαμη, οοΠτύγηαςὰ [,4- 
σεάδατηαοῃ!ς γίεά νεϊαπτι 5 ΠΟ Χ 

' Τ᾿ αςεάατηομις Ποσὶ ἀς 114 ἡχεπείο- 
ἊΣ π6Π1» δίς, ἢ νε]οὰς 11 οχ ρα πα 

ἐοσηναΐα ἔοσάμς ἴςετε; δά ἰᾷ ρατα- 
τος εἴϊο ἀϊσεηείθι : Αγρίαϊ ἰερατὶ 
μος ΠΡὶ ντίχιις ςοποοάὶ ἰη α θαπΠΌ 

4 νεῖ, Ῥοίπάο- 
τύταυς. 

ΟἿ ΥΝ ΓΈ ΝΣ 27: 

Α, καὶ ἐὐἰδέκοίτον ἔτεος πο πολέμω ἐπελόυτα. 
«ΠΑ α δὲ τω ὕει θ)ὺς τῷ δχεγιγνομό- 
γου ϑέῤφες οἱ ὥργείοι, ὡς οἵπε πἰρέσξᾳς “ἿΨΜ 

βοιωτῶν,"οἱξ ἔφασαν πέρενψφν,οὐχ ἵχογτο, 
πότε πὸ να κίον ἠαϑοντὸ κα ϑαιβφύνϑρμον; "ἢ 
ξυμμαχίαν ἰδίαν γελυνυδυίω ζος ζοιωτοῖς 

“ασϑς «ὄν' λαικεδοι μιονίοις ἔδησαν “μωὶ μο- 
γωθῶσι, ᾧ ἐς λακεδοαι μονΐοις πᾶσα κα ξυμ.-. 

μαλχία. “χωρήση. ΩΣ ὃ βοιωτοες ἄοντο πε- 

σπείοϑειι οἰσασο λακεδιαιμλονίων τῦ,τε πόμα: 

Β κζνκαϑελῷ, αὶ ἐς (ἡ ἀἰϑίωα ων «πονδεὶς 

ἐσιέναι, οιξ τε ἰϑήνα ος εἰδέναι τα: ὡς- 

τε συ τίς ωρὸς ἀϑηναϊους ἔτι στρίαιν δ) ξυμ- 

εἴδο ὴν ταιόμεθι θορῥτι ε ἀα ἫΝ 
τες, ἦν Δα φόρων,εἰ “"") μμεΐνφαν ἐὐζις 

αἱ πσθϑς λαχεδιαμμονίοις κασονδα] ζοῖς ΟῚ 

αἰϑίωυαιοις ξύμμαχοι ἔσεαϊ.. ὡσπορφιοῦπες 

δὰ τα ὦ ργεῖοι, καὶ φοζεέυϑυοι μυὴ 

λακχεδοιμονίοις χαὴ τεγεάταις, βοιωτοῖς χαὴ 

Ο ἀἰϑζωυαίοις ἅρια πολεμκῷσι, πσοότερον οὔ 
δεχόνϑμοι ας λαχεδουμονίων «σον δας, ἔλνν 

οὖν φρονήματι ὄγτες τῆς πελοποινήσου ἡ γή- 
σεαϑαι, ἔπεμπον ὡς ἐδγωΐαντο ζχια ἐς 

τίωὸ λοικεδοαίμονα. ωρέσξᾷς, Ἐὐφροφον χαὴ 
Αἰσωνα,, οἱ ἐδύκοιευ πσοοεφιλέςξατοι ἀδξῖς 

ει)" ἡγούμϑμοι, ἐκ ὮΜΟ. αἰρόντων κρατίςα: 

«ὐδὲς λακχεδοαι μονΐους «σον δοὺς ποιησοίίκε-- 

γοι,᾿ ὅγτη αὖ ξυϊχωρῇ. ὰ ἡσυχίαν ἔχφν. χαὶ ᾧ 

ωρέσξ 49" ἀφιχουϑμοι αὐτῶν λεη9ες ἐποιᾶν- 

τὸ πῦϑϑς τοῖς λαχεδαιμονίοις ἐφ᾽ ᾧ αὐ στρί-" 

Ὁ σὶν αἱ «ασονδιαὶ γίγνοιντο. καὶ τὸ αϑὲὲ πρξϑθπον 
οἱ εὐργεῖοι ἠξίοιω " δίκης ὅχτ' δοπὴν στρίσε 
“δνέωϊ,} ἐς πολιν ναὶ ἢ ἐς ἰδιωτίωυ, αὐθὲ δ 

χυγουρίας γῆς, ἧς ἀεὶ πέρα Δα φέρονται; 

μεέϑοσίας οὔσης" (ἔχῴ δὲ ἐν αὐτῇ ϑυρέαν; ἶ 

χρὴ αὐ ϑζεύζευ πολιν" “νέμονται σ᾽ αὐτίω λᾳ 
κεδοχμμόνιοι ) ἔπειτα σ᾽ Οὔκ ἐώντων λέκχε: 
δαιμονίων μεμνῆοϑαι «ἷξὰ αὐτῆς, δον εἰ 
"ξῴδονται απένδεὰ ζ, ὡς τασοότερϑν, τοι» 
μοὶ! δ) οἱ Φτεῖοι ρέσξᾷς ζι,δὲ ζιος ἐπὴ- 

γάροντο ζοις λάχεδαι μονίοις ξυϊχωρῆσαι; 

« Διὰ δὲτῴ ἤει 7 ρχορῳ. β. Οἱξ ς μδῥν αἰλλ᾽ ἐλπίζοντες. ἤτοι φροντίζοντες. [ νατῶγ. 1 Ὁ πη αὖ ξυτχωρῇ 1ἤγριω κα- 

ἔφασεν πέμψέν 1 οἱ βοιωτοί, γ Καὶ ᾿ ἡ Ἡγρύμϑμοι, ἐς δῇ! παρόντων κράπιςω} | ϑωὶς αὖ συγχωρῇ ὁ καιρός. κ Αφικόμι:- 

ξυμμαχίαν ἰδίαν Ἵ μονομερῆ. δ᾽. Μὴ ὡς ὦν τῷ παρόντι (φησὶ ) ἡ"γραῦτο κρατηφὸν 7 γο! αὐτῶν] “ὙΠ δργείων. λ Δίκης ὅ:- 

"μονωνϑῶσι 1 τῆς συμμίαίας. ε“Τοιζτε | τῇ πϑὸς λακέδεωιμμον ίοις απονδδὲς ποι σει- ) ὁοπήν ] κρίσεως φροντίδα. “μι Νέμοντε 

ἐϑίωαίοις εἰδέναι ζεῦτα 1 ῴοντο δηλοὶ ότι. Ἶ «ϑαι, ὡς. αἢ ἐνδέχεται καὶ ἡσυχείζεν. σ᾽ αὐτίω χακεδαιμόνιοι ἤγουν. τέω γο- 

Ζ Αλλ ἐν φρογήμαη ὄντες Ἰδιαγοίᾳ ἐπγρ- Ϊ ) Ἐκ ἢ) παρόντων 1 ἤγρωω ὀκ 4) δὺ-- μι καὶ τὸ κέρδος ἔχοισι, 

Ὁ 

τ βέλ δεν Ὁ 
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οὖν εϑιὲ του χϑρόντι. ἀσονδεὺς ποιήσαι, ἔτη Α 

πεντήκοντα, ἀξᾷναι σγ᾽ ὁποτερφιξοιοῦιὥροσ-- 

χαλεέσαρϑμοις, ἡμῆτε γόσου ἔσης, μυήτεπο- 

λέμου, λαχεδούμονι χαὴ Σ᾽ .γη Ἀ]σιμαχε- 
εϑαι αὐξὺτῆς γοζωλονς, ὡραῖρ χὸὶ αφό- 
περϑν ποτε, δτὲ ἰδοι ἐ ἑκοίτεθοι ἠξίωσὸρ γι-- 

καῖν' διώχειν ὃ μὴ »ἐΐξξαι «ὅραγτέρω ἢ χορὸς 

ϑὴρλϑς χα ἢ λαχεδοήμονα ὅρων. Τῆς δὲ λα- 

χεδοιμογίοις Ὁ »ϑὲ χνεῦῦτον ἐδόκει ιφοία 

τῷ ζιῦτα, ἐπειτα(ἐπελύμιοιον ἣ Φ Ξξγος 

᾿πθρτως φίλον ἔϊχφν) ξεουεγωρησαν ἐφ᾽ οἷς ' 

ἠξίοιω, " χαὶ καὴ ξωωυεγφάψψαντο. ἐχέλϑυον σ᾽ 
οἱ λακεδουμόνιοι, ρὶν πέλος δὶ αὐτῶν ἔχῳν, 

ἐς ὃ ὄρος Ὡρώτον ἐπϑθμαχωρησαινζᾳς 

ἀδωὶ δόξαι τεπλυϑὶ,ὺ Σ2 ἰρέσκοντα 
ἡ, ἥχειν "ἐρ (α Ὑακίνθια ,τους ὅρκους ποιησο-- 

αϑύοις. δ οἱ ἱ μδὺ αὐεχωρισὸμ. {Ἐν δὲ τω 

χρόνῳ »οὐτῷ ᾧ οἱ Ἔἐργεῖοι ὗτα ἔξ ασ- 

σον, οἱ ῬΕΕΤΟ Ἅ λακεδουμονίων, Αὐμδμος 

ἀϑύης ὁ Φαίδιμος ὁ Αντιυϑυίδας, οὐξ ἐδὰ Ὁ 
τορακΊον ἡ τοῖς αἴδρας τοι πο δαὶ βοιω- Ὁ 

πῶν «ὐραλοθοίᾷς εἰϑίευαιοις Ἔἰστοδδιεδαι, 

ὧ »ϑὺ πόμακζον «“ ποὸ τῶν (βοιωτῶγ αὐτῶν 

καϑηρημδύον δδρον., δ)ὶ πσδοφασᾳ ὡς ἧ- 

σὸμ ποτε ἀἰϑίωναιοις χαὶ (δοιωτοῖς οὐκ, δζρε-- 

φορᾷς πὐξὲ αἰτεῖ ὅρκοι παλαιοὶ, ἱ μιηδὲ-- 

πέρϑιες οἰκεῖν ὦ χωείον,ἰδνλὰ κινῇ γέμειν. 

(ἄς σὴ εὔδρας οἷς Εἰχον αἰχμαλώτοις οἱ 

βοιωτοὶ ἀϑίωναίων, αὐδαλαξόντες οἷ θὰ 

πὸν Ανφρομϑμέευ ἐχϑμεισοιν “οἷς αἰϑέωναιοις, 

ὺ ἀπεδοσὸμ' τῷ πεπὸμάκΊου ἕ καϑαίρεσιν Ὁ 

ἔλεχον ἀύζις, νομίζοντες καὶ ὁ τῷτο Ὡισιυδὲ δὸ.- 
γα! πολέμιον γδό χέτι ὧν αὐτῷ ἰδίων α]οις 

οἰκήσην (εεϊένα.. λὲ ορϑρων δὲ τούτων, (ὦ) 

εὐκλζωυαῆοι ἢ δινώ ἐ ἐποίοιωυ »νομέζοντες οἶδι-- 

κεῖοῦς κἰ ασὸ λακεδαιμονίων Ὁ πε πανακῆφ. 

πῇ καϑαιρέσῃ, ὃ ἔδη ὀρθὸν αρῦϑα δοιεῦαι  χαὶ 
περυϑαινόυδροι “ὃ ὅτί χαὴ βοιωτοῖς ἰδία ξυμε- 

μαχίαν. πεποίζευται, φώσχοντες “αϑότε-- 

69. χϑινῆ τοῖς μὴ δαλορόίοις (ὲ ασονδαὶς 

παρόν ρακα δι {4τε ἄλλα ἐσχκόπϑιο 

“ ὅσα, ἐϊξελελοίπεσομ τῆς ξεωιϑηκης, χρὴ 

ἱπιργαιςηειαγᾷ ἐσ άις Ποῦ ΔΠπὸ- 
τῷ χυϊη]θαλρίητα » οἃ τα Πγ Ἰερο νι 
Ἰίσεγες νυ ΤΠ θεῖ αἰτοῦος ργομόρανο 
δὰ ργα πᾶ » ἀαπηπλοάο πεαιο ποῦ- 
Βο πόσας δ 6110 ἱπρ! ἰοἰεὶ οἴδητ: δὲ 
ἀς Πᾶς τοῦτα ἀεζογπούς ἀπεπγδά- 
᾿πιοάμππι ἵτογππι αποηάᾷ ξιδῦ εἴς 
{εν φιῦ (δ νττῖᾳ; νἱδοσος ἀἰ σοί ι5 
(ερυταγαης: {δά ποι ἰαίε αὶ ν]το- 
ταις συὰπι δά Παῖς γο] {Πὰς ντθὶς 
τεγηγίηοβ.. ας [δοράαηηοη 5 

Ῥ} 

“ὰ ρτϊποῖρίο αυνάοπι νἱάοτὶ [{0]]- ς Ρεϊπιὰ φυφξ, 
ἀλ:(οἀ ἡπιπ σιρεγές αηλίσαπι ἢ 

ΤΟΏτο, 

Οὐ Ουϑυῖς ταῖῖος. 
ταπλο Βαθεῖς Αὐροβ» 01 ΡΟΙδι!- πο. τ εὴ Ουοσαης, 
Ιαθαπταγ η ἀυ] οτος » δὲ ΤοΠρταπὶ 
χρίαϊοῦς : Ἰθεητες ταπλθ ἢ.» Ρυα 
4ιαπὶ αἰ αι σοπβοογοίατ » 1105 
χοάϊτε Ατροςαά ας ἀεπηοηϊγλη- 
ἀρ ο 1: ἃς "ἢ εἱ ρ]λοῖτα εἴφητ, νο- 
ηἷγε δά Ἡγαοίητῃία ἸαΠυταη ἀππὶ 
Ῥια[ηταγος. τ 11 χα! ἄστη ἀθιούς. 
“ 4] ητογοα δυτῷ ἀἃ Αὐρίαὶ πὰ τγὰ- 
δϊαγοητ, ᾿ιλοςεἀα πιοιϊογιπη ἰορατί» 
Απάτοϊπεηςς, Ῥμαάϊπγι5, ὃς Απ- 
εἰποπἰ 415» Ζαίθι5 ἀδτιτη εγαῖ πο- 
δοτίμπη τοοιρίεπά! ἃ Βαοτῖς ῬΡαηα- 
ὁϊαπχᾶς σαρτίποβ, ΑἸΒοπί πῇ - 
{ες τοἀάοπά!, οἤοηάσπι Ῥαηαξιᾶ 
Ὁ Ἰρῆς Βατοτίς ἀἰγατυηλ» σαι! ητὶ- 
θυΞ»αποάάλῃῃ οἸ πα ἰΏτοΥ (8 ἀτηας 
Ατβεμίεμίεβ. οχ αιδάάτη σοπτο- 
πογῆαᾳ ἱπΠυῦαη ἀπτη τοῦ οί ἴθ. 
Αἰτογατσι Ἰοσιηι {Π|πππὶ ποοϊοίοηῖ, 
(24 νττἴαας ᾿π΄᾿ σοπηπλιης. Οαῦο- ἢ 
τὰπι 415 1}}1} Βαδεδης σαρτίπος - 
τεςοροίππῦ, ΑἸπεπίεηΠθύίαιςε το 
ἀϊάογαῖτ, γεξογοητοβ Ραηαθὶ οχεῖ- 
Ποποπι» θέσις Πα] στὴ ἀΠΊΡ τας Α- 

Ὁ τιεπιολῆμην Βοίξεμη Βα ϊτατυγᾶς: 
Ῥεῦδος Εχιβίηαητος δὲ Ραμαδαπα 
(ςτγαάεῦς, Ηας ἀπαπη ἀἰσεγεπταα 
διδυϊτεγ. (Διὰ ταϊογς Αἰβομϊεηΐςον 
ἰοἰατίᾷ ΠΡ] ἤογ ραυταητεδὰ [ἀσοάας 
τποη βοίππι οὐ ὁχοιπν Ῥαηδόῇ». 
ιοά {πλη5 τγλάϊταπ οροχτυοταῃν 
ᾳυὸᾷ δυάίεδης εο5 οπι Βοος 
ιοαμο {Ὁ οἰείατοῃ ἔφ οηε - ἀστιηι 
δῆτ ἐϊςογεξητς ἐς σοτηγα τοῦ δά - 
δόϊυτοβ δά οδοκἀεγαίίοη 6 ἐο5,48ὶ 
τεουίᾷγεητ, ας αἴα; αἰϊᾳ σοῃ Πάογᾷ 
το8 Ια" ΕΧ ραξίο {ἐγαλτὰ μῦ οἴοητῖ; 

ωὴ 

αὺς πιοάο-. ; 

. τ ΩΣ 

λιν ...»...τ.ὕὄ: 

Γ Ν᾿ 

νυ 

«. Τιαΐτως φίλον ἔχάν Ἴἷ αὐαΐκης. 
β Καὶ ξωεγραψαντι] σαυϑήκην ἔ[γρα- 
φον δεδώκασι. Ύ Δᾶξαι τῷ πλύήϑ4} 
αίω συΐγραφίὼ, ὡς τὸ εἰκός, δ' Ἑτῷ 

χακίγϑια εἰς τίωὶ ἐορχοὸ Ὑακίγϑου, 

καὶ [οιωποιζ,, 

ε Μ ἡδετεροις οἰκεῖν πὸ χοσίονγαϑεναίνε, 
ζ Αλλὰ κοινῇ νέμειν 

ὕμνοι γομίωὶ ἔχέν ἐνιαυτοῖς ἡ, Δ4- 

ναὶ ἐπο! 6} ἐδεινοσαϑοωω; ὃ Οἷα Θοιὼ-. 

Τῆς ΡΝ ϑἰράφὰν ἀἸδθήρννη ὁ ΥΣ 

ἄλλα, ἐσκόποιυ 1 δθημϑγαῖς ἀδελο ζοντο 

κῸ Ὅσα ᾿κελελοίπεσανῆ ὅ ὅσοι ἐποίησα 
ορβομ μθγελνα, τὴς νον οὶ» οἷος 

Ὁ ϑηπήσηφ ΓΝ 4 



ἀεςορτὸς ἔς εχίἰπηαπούπητ: αάοο Αὶ 
νὰ αἱρογὲ γείρομίο γοάφάϊτο ἱορὰ- 
τοϑ Χοπυογίας. Οπαπι εἴδες Πυ- 
ἰυππιοά! ἀἰΠιάϊατι ἰπτοῦ 1 ἀσοάα- 
τιοηῖος αἴας ΑἰΠοπΙεΐε5. » ἐἱ 
4υΐ Ατβοη!5 (οἱ αία ἔα άογα σαρίο- 
Ὀαῃτ. ργοϊίπας δος εἰἴδοούς ᾿η8|- 
τοῦ ηζ » ΟΠΠῚ 4111 ΠΟΘ 111» τὰ πὶ 
γεγὸ ΑἸ οἰ δίας ΟἸ Πα βέμ » Ῥεῖ 
δάοϊε(ςεπείλτη {1 χυάεπι ἴῃ χυα 
Δᾶμις εἴαῖ» " ντ 415 ἴῃ α]ία οἰαί- 
ταῖε, .»  σοπηπγοπάαδτίομε δυτεῖη 
ΡΙΓορεπίτογατη. (ἀπὲ Βοποζάατιο: 
ουἱ (ατία5. αυϊάεηι εἴς νἱἀεθατιγ 
δά Αγρίιιος. ροτῖίας ἀσοεάογε, μό- 
4π͵ε τα πιεηι οὗ [4 γα χερί [ἀ12ως 
«ἱάεύαξηγ» ν εὐ απ οτίδτη “ ἔςγοοἶτα- 
το (ρίγίταβ » ἔα ἀογίθιις ογας ἱπέο- 
ἴτας» πα: ρεγ ΝΙοἰαπι ὃς [λοΠε- 
τε» σοῃτοιηρτα οἷμι5 Δ4ο] εἰ σεητ]4» 
Τ᾿ λοεάατηοηί! [οἰ σης πες δαδί- 

Ἢ το εἰ Βοηοῦε νει τὶ ἰῃγε Ποίριτ!: 
4, Ἀεπουᾶγε ἐο- ΄ῃοά δῷ δ γερα Δ! αταΠ.» Ἰρίς ἴγο- 
ἐμ Πουάτηλ σαγαπογας ΟΠ οΙἐ5. «αἱ- 
ἌΠΡΜΗΝΝΝ, θι5 σαρτίτιος εχ ᾿ ἴα ἔπογας Ρίο- 
ΠΡῚ ἀε το οες (4 αυτι5. Ἔχ απο ργογίις ΠΡῚ ἀε- 
ἀειταθιπ) ες, θεὲ τγαόξ ἐτεγρυοῖδης.» ἂῦ [το 
ἀειγαὐνεϑεί, βύν 4 Ὁ δος ἢ πργομ 5 νοῖθο δἀπογίᾷθα- 

ο “πὴ εἰφεεάεγα ε Ἶ : 
ππτογρσεῖδηβυης ἴΠ7, ΔΙ ΠΓΠγαης 1105 ᾿π Δ] 4ος5 εἱς 
Ῥτίπηὶπὶ ἰητοτςοῖς (Ὁ, ὃς οᾳ σαπίᾳ ἢ σα} Ατξεοηϊοηῆ- 
ἐν ταικοοΣ 714 θὰ βοσάογα ΡογοιΠΠ{Ὁ ντ ρεγ Πᾶς 
εοἀατηοηϊὶς » θεί, Δ εἷ5. ΑὙρίποβ αδάπςοίοητ, ὃ ΓΓ- 
οοαὐμναμξλραι, (5 Ατμοπίςηίες ἀο[τίτωτος δάο- 
, πέσε, 8ὲ κα Τἰτοηίαγ, Αὐ νΌ1 ἀπ ογάϊα οχείτίτ, 

οδυΐα,ξό. ἠΚἋτπης νεγὸ ἤης τηοίὰ δά Αὐρίιος 
ἡ Καί, ουπὶ Ατρὶ- Ογ ατίτα πλἰττῖτ,, ᾿αδοαβ ντ ἡ 141}. 
ὩΪ5. Κγεαδ “προ. πων ἕ 
« Ψείροιίν:, Ρτο- (ΟἸοεΥΓΙ πὸ αα [0 οἰοτατοτη ργοιοτα- 

ποςᾶητος,164 ἐμ, τ τῇ ν οἱ Γοπτ ςαπ Μαπτίηεἰς ὃς Εἰ εἰς 
Ρτουοςάγεηξ 8 

᾿ (ρεἰεταῖεπ). 

ὦ ἡεάε “"Ὡ91. 

ὁ Ὀϊρηίξατο. 

2 (οπτιεμεϊοηὶς 
Ἴτυάτο, φυὸὰ εἰ4- 
το εἴἶϊες δΔηϊπιο. 

{ὲ τιαχίπιὶ Δηπίχαζο, Αὐρίαί» μος 
ἈΠΌ ΏΙΟ δα ἀϊτο» Πηγύϊαας σορῃίτο 
πο. ΕΠ  εαπὰ Βοσοτίς Ατβεηϊςη- 
«ες ἰοοἰοτατοη» [Σά ἃ ἴ ποοάσπιο- 

᾿ ηἰἰΐϊς νεπεπηεπτοῦ ἀΠΠάοτς, οπυ ΠΠς 
[αἷς Ἰερλεῖβ.» ἔοξάογα δριιά 1 ἀςοάα- 
τποηΠ} τγόϊαιτίθιι5.» δά Ατῆε- 
Ὠϊοηΐες ροτίας. τηεμΐοπι δάποῖτο- 
ταῃτ: γχοραταητες. αἰαίζατεπη ΟἸ πὰ 
ἴλην ΠῚ δηινίσδπγ» ὃί αιᾷ {0 {{2- 
τι ρορυϊατὶ γορογεῖοζ» αποπηαά- 
τηοάμπι ἱρῆνας πηασηα ἃ πγατὶ εἴϊες 
Ῥοτεητία » ργαπάϊο Πδὲ ξυτυζαπη; 

ΕΙΒΕΚ ΟΥΙΝῚΝ 8. 

[9 

οὐόμιζον ὄξηπατῆοϑαι. “ὥςτε χαλε- 
πῶς αυδϑς «ἄν: “Ὡρέσξᾳς ᾿ἀἰπυχρινάμϑμοι 

εἰπέσιερεψαν. χα ζιαὐύτέω δὴ, α φοροὶν 
ὄντων “Ψ' λακεδιαιμογίων τσ ὲς τοις αἰ ϑη--᾿ 
γαϊοις., (Ὁ ἐὺ ταῖς ἀϑίώως αὖ βουλθυϑρυοὶ 

λύσω (αὶ ασονδαὶς, " δὐθὺς ἀἰνέχειντο. ἡσὸμ 
δὲ ἀλλοιπε, χαὶ Αλκιξιάδης ὁ Κλῴνζου, 
αὐόρ ἡλικίᾳ ὑδρ ἔτι τότε ὧν νέος, ὡς εἰν ἀλλή 
πολά," αἰξιωματι Ὁ ἀσδϑοόνων ᾿μώνμϑμος: 
ᾧ ἐδόχει υϑὲ χαὶ ἄμεινον {ἢ πῦϑϑς τοῖς εἶρ- 
γείοις “ μᾶλλον "χωρᾷν . οὐ μϑῥτοι ᾿ δλλὰ. 

χαὶ φρονήματι φιλονάκν ζιῤαντίοὐἶτο Ἶ ὅτί 

λακεδοη μόνιοι “[4 Νικίου χαὴ Λαΐχητος 

ἔσφαξαν αὶ ασονδοὶς͵ αὐτὸν κατα τε τω " 

γεότητα “ἰπύριδὸντες, καὶ χτ' πίω πα λαμαὶ 
ἀσοοξενίαν ποτὲ οὐσὸμ οὐ ἀμήρόμτες ον. 

τῷ πάπωου ὠπειποντος, αὐτὸς (ἄν; ἐκ, τῆς 
γήσου αὐτῶν αἰχμαλώτοις ϑερφιπτάζων, 

" διενοφη» αὐαγεώσα οϑα!. πϑωταιχό)εν τε 
νομίζων" ἐλαοσούαϑαι, τότε ἀσοῦῦτον αὖ-- 
τεῖπεν, οὐ βεξαϊοις Φασκων ἐἢ λαχεδαι- 

μονίοις, ᾿ δλλ᾿ ἵνα ὐργείοις σφίσι ἀπήσαί- 
μϑροι ὠξέλωσι, καὶ αὖϑις ἐστ᾽ αἰϑίωαιοες. 

μόνοις ἴωσι,τούτου ἕγεκα, απύνδεοϑαι ἀὐφις. 

Φἰ ΡΝ τ οἱ φφιοὺ ἐρήμου ηδρν 
πει δϑὺς ἐς Ἔξοος ἰδία,κελθῦων ὡςτάχιςοι 
ἘχῚ πίω ξυμμαχίαν " σδϑχοιλουμϑροις 

ὕκεῖν ᾿ μὸρτιγέων καὶ ἠλείων, εἰς χα) οϑ 

ὄντος, χαὶ αὐτὸς ξυμιτορξωνζαμάλιςα. 

372 

(Ὁ δὲ ργάοι,, ἀἰκουσόμτες τῆς τε ὠγίε-: 
τὰ] ΠΔ ΠῚ ὈρΡΟΙίαΠΟ τοΠΊροΓο» ὃ Τ) λίας, χαὴ Φ7: 5. ἔγγωσθμ οὐ μετ᾽ αἰϑίευαϊὼν 

“οραιϑεῖσὸρ τίοὺ “ὃν βοιωτῶν 'ξύμμια.- 

χίαν, δλλ᾽ ἐς ΔΙ ουφοραὶν μεγαϊλζωυ " χὰ- 

ϑεςῶτας ἀὐ υἰ πσθϑς τους λοαικεδοιμιονίοες, 
δ δι ἐν λακεδαίμονι ὠρέσξεων, οἷ" στρίσέ 
αὖθι ἀσονδῶν ἔτυχον Ἔπόντες, ἠμέλοιω, 

κσδϑς δὲ τους ἀϑίωναϊοις μιῶλλον τἰω γγω--: 
μῶωυ εἶχον “νομίζοντες πόλιν τε σφίσι φι-: 
λίαν πὸ παλαμοίῖ, χαὴ δυμόοκρ τουρϑμζώ 

ὡραΐν αὶ ἀδοὶ ὁ δυυύαμιν μεγαίλην ἔγρυσαιν 
τὴν Κο ϑυύλαοσθμ, ξυμυπολεμήσην σφίσιν, 

α ϑρτεχαλεπῶς Ἰσιωὺ ὀργῇ. β' Εὐθὺς 
ὀνέγαιντο] ἤγχρωυ, πιςοὶ ἦσαν πείϑοντες, 
Ἴ ᾿Αξιώμασι ὃ πϑεσγόνων ] δ μέᾳ. τ 

͵ ΄“- ν᾿ ΥΩ ΄ ᾽ ος “Ὦ τῷ Αλκιξιάδου “σονγόγων αθό-- 
εγον ἰῶ λακεῖευμοον ων" ὁ ὃ πώππος ὁ τᾷ 

᾿Αλκιξ,ζδὸν αἰπεῖπε τίωὐ χσοσξεν αν. αὖϑίς 

πὸ Αλκιξιάδης αὐ ζαζεν αὐτίω;, καὶ ὅ-- 
χθετὸ ὅτι οἱ λακεδαμμεόν οι δὶ Νικίου ταὶ 
απονοδὰς ἐποιἤσευτο, αὐτὸν ἢ «σεόξενον ὃν-- 
τὰ ἰαῇρῶδον χαὶ ἠτίμα σα). 
χωρξνν Ἰτοιὰ ἀἰϑίωαίοις. « ᾿Αλλὰ καὶ φρο 
γήμαντι κω: ἐπάρσά, ζ΄ Καὶ κατὰ τίω 

παλαιαὶ 1 ἥδε δὶ τίω πα λαια. 
ἡ Διενοεῖτο 1 σκοπὸν εἰγχεν. 9. Ἐλασ- 

᾿ σόϑοϑοι 1 αἰδυκεῖαϑα!. , Αλλ' ἵνα ἐῤ)έίες 

δ' Μᾶρον ] σφίσι Ἶ τοῖς ἀ ϑίωαϊοις., κ Καϑεςῶτας 
αὐτοὶ [ποιὰ αἰϑίνυα!οις. λ Σφίσ!Ἵ τοῖς 
πῤκίοις. - 

11,1, 
- 



ἀπωοϑὴ 

374. την β του 

διῶ καϑιςῶνται ἐς πόλεμον. ἔπεμπον δξζυ 6)- Δ ἢ ἰρῆς δ.11ἃ πιουογοταγ, Μίικτῦτ ἴτὰ- 
οὐς τρέσξᾳς ὡς ποις ἀἰϑέυαίους αὐξὶ δ ξυμ “8ς ςοἰο[ πη δά Αἰ βεηϊοιίος ἀς ο- 

ὌΝ ᾿ τ « οἴκτατε ἰορατος, σοπηϊτᾶτίθις Εἰοογῇ 
ῥαχίας ξειωεφορεσῷ θυοτο δὲ χαὶ ἠλῴοι, ὯΔ ἃς Μαμῃτϊποογά Ἰορατίς, Ν' οἷς δυτξ 

τίνῆς. ἀφίκονηο δὲ χα λακχεδοιμονίων φτορογὸ ἃς Γιασοάἀαπιοηίογῶ ἰερα- 
«ρέσοίοχὺ χα, δοκοιεῦτες ἐπιτήδηροι {ὴ ο ΠΟ ΡΒ ά45, οὖ; ὃς ΕΠ άϊιι5, 
ΑΘ ΤῊΣ ΓΑ ἌΓ ΑἹ “Πα νιάερᾶτογ Πυφίοῦ οὔϊε ΑἸ οηϊ- 

ταις αἰγηναιοις, Φιλ χα, εἰδας,ᾳ Λέων, ᾧ Ἐν οὐἤᾶ:τα αυΐα τἰπγοθαταγ Ὡς ΡΕΙ ἴγὰ- 
΄ ᾿ ͵ ! φ-᾽ ᾿ 

δος" δείσθμτες μη τέω πε ξυμμαχίαν “ὁρ- ἠιᾷ χςοτότ Αἰμοπϊοπίοο οὗ Ατρὶ- 
γιζόμϑμοι ασεὲς Ὅοις τὐργείως ποιήσωνται, δ υἱς (οοἰοτατξ, τῇ οἰιᾷ δά τοροίοξάλῃι 
ἅμα, πύλον α'πουτήσοντες αὐτὶ πϑμάκτου, Ῥγίατα ἴῃ Ἰοςῦ Ραμπαξε, ὃς δά ἐχοα- 
ἉΓΑΔΥ Π τον “ς (ιπάδίοοϊεταϊς οὔ Βαοοτῖς, πο (ς14 
Ὄ «(ει ὡ βοιωτδιμ ξυμμ ἀρδνα Ὁ ΜΟΥδΣ πιαΐο Αἰμουίεμῆιτα ἰςος Π ἀρυά 
ῥϑμοι, ὡς σέκ ἔχε κακῷ Ὑ αηναιων ἐποιή-- Β ςροπομῶ ἀς ἰδ τοις φυῦ ἀϊςεζοῃτ» 
σὸρτο. ἢ λέορντες ὧν τὴ βυλῇ «ἰδέτε ζού-- (24; νοηηῆο συ Ροτείζατο {ππηπλὰ 
των," ὰ ες ἀὐοκρ ἀτορες ἥχοισι αἰδέπθρτων ἀς οπτηίδις οοττοιιον Πίς γάρ ξα, 
ρα τ ΣΡ Α ΑἸεἰδιαάς τοξογηνἀαραποπο δά 

ξυμὸ ἈΜῚ ὥαφοο τ ἐζάράιχ,, οὐράν ἐῶ Ρορυ!ᾶ εαάξ ἀϊςεγδτομἀπςείζε νὰ} 
(οι, μη! χαὶ ζεὺ ἐς Τ' δῆμον ζετα λέγωσιν, σαϑοὃς τε ραογοία [0 οἱοτας Αὐρίαο- 

᾿ἐπαγάγων ἡ) ὦ πλῆϑος, χαὶ “Σποφὴ ἡ ἀρ-ὀ τᾶ, ΑἸοϊδίαάος ἐρίτας ἀάιιοτίας μος. 
, ΨῈ ὅγαι δ πρὸς ἀὐξιξ Ἐυϊαίπιοα! γᾷ πηγὰς Πίπαταγ : {πλιά ος 

γε χμμβαχῥα, μνχόνάπαι Ὁ Ὄρος αι Τιοςάχ πο 5 ης ρα] ἐλοίδητ ρο- 
“οἰόνδετι ὁ Δλχιξζιάδης ες λαχεδιαμμονας 

οὐ ᾧ ϑυμῳ ἀύζκρ ατορες ἥχειν, πύλον τε 1ΠΠ|5 το[Ἱταταγᾷ, ἢ ρεγ[παΐαπη ομίπα 
σι .᾿» Ἵ δῦ ᾿ τὰ ἱ τ Τῆς ὠποδασέν. πείσην γὺ αὐτὲς ἀἰϑίωναίως. Ὁ ἐπὶ ἃ (ς Αὐβεπιςη(ς5, ααςπιαάπηιοάᾷ 
ἂν ἰφρὸς αὐ λρες. ὑν δεν μα... ἰτογ πυροῦ » δά εογάε]ερατίς οῦ- 
ὡς αὧν χαὶ γεοῦ αὐτί λέγν,καὶ τέλια, ξεουαιλ-- τρλᾷϊςοη 44, δε ἴῃ φατοιῖς γιγοίσιις 
λαξᾷ βύλορϑνος ὃ ἀΐεις "Νικίᾳ τε Ὥιπο- τοςδοϊΠατατά. Ηας δυτοπι ΑἸοϊδία- 
εἥσαι αὗτα ως «Ὥς, καὶ ὅπως ὡὉ Φ  ε, ἀερίάοο αροθραςνε!]ος ἃ ΝΙςοία αἰϊο- 
μω ἢ | ὀλλωνύξος ὡς σι δὰ παγοῖν δὲ ἀρ ρορυ!απα πο όξατιι5» 

τἄπααηι αἰἢι} γμαπαπι πες Πποοτὶ 3 “ γ»} ΖΛ ! ᾽ οἱ 

οὖν γῷ ἔχουσιν, σεῖς λέφρεσιν σε ποτε ἴφω-- οσορίταητορπος οαἀ νηαυᾶ ἰοημξ- 
χα, (ἄν: τ γείοις χαὴ ἡ λείοις χαὶ μιαντινέας τορΔεῥοπίεμ ως Αὐρίυος δὲ Μᾶδιὶ- 

ξυμμαλϑις ποιήσῃ, χαὶ ἔγρετο οὕτως. Τ2 39 πιος δι Εἰδος γοἀάογοτ(οἰοε:ργους 
να ἔσο , .» ι διοοπείρίς, Νὰ πὶ Ἰορατ!»ημῦ ἀά ρο- 

γ΄ ἐφ τὶ δῆμον ἐδελϑόώτες, καὴ ἐαϑωτώ- Ραΐαπι ργοςοηἤεητ, δὲ ἱπτογγορατί 
ψ» ΕΝ . “- Φν “ 3 

μϑροι Οζα ἐξασὴμ (ὡςαεῖρ ον τῇ βολῇ) αν πρραῇοτς (ς([4 αιοά ἰῃ (δπατα ἀϊχο- 
τοχρπορες ἥχειν, οἱ αἰνέων αἦοι σκέτι ζούει- ταμῦ) οὔ Δ ίο]ατα ροτείϊατε ν ει ης, 
γτο δρλλ αὶ τῷ Αλκιξιάδου πολλῷ μᾶλλον τ νετὸ Ατβομποηίξίος ἢ δαρ 5 

Απρς Αἱ ν (αΠιπαεγαοίοά “ ΑἸςοϊδ χά πλαϊτο 
ἠἀισφότερον καζαξοςτος “ἣν! λαχεδοιμο- φιὰπι Δητοα νοΠοΠιοητί5 ἢ [ἀςο- 
΄ -: ! “ Ἂς μ Ἅ ΔῈ ἢ} ΟΥΑΙ : 

γίων͵ " ἐσήκουὸν τε χαὴ ἐτοίμοι ἡσὸμ΄ θυῦυς ᾿ ἀπχηιομῖος νοοϊ(ογᾶτε δι άιογτ: Πὶ 
» ΄ Ἂν ᾽ - : ᾿ς ὡς 

πο ραγαγθντες οι “Σ᾽ γείοις, χα τοὺς μετ᾽ πιατίᾳ; βιογᾶς ρτοτίηας, Ατρίαἱδ ἰη- ὶ Ῥῆς Ἐ ὍΣ, ἘΣ 
αὐδὴν, ξυμμαλρυς ποιζοϑα. σφσμοι ἢ) δμο- τγοάαξεῖς 8( Π]Πογαηι σοπλἰεῖθιι5, δά 
πὰς ρῶν. λα ἐὸ Ὄ Ἰῃειμ ἀλη οἰ} εἰ5 (οςἰοζατοη. 

ῥϑδύου φρί τἐχυρώπζνοη , Ὁ φλυχλῆσια, χὰ πη ἔλῶο τουτχηχοτι. ρχϊαί δῆ «“ Ὑ ν ! “Ὕ",»ς ! ᾿ ! ς “ - Σ 

αὕτη αἰεθλυϑη, τῇ σῇ, ὑφεραίᾳ οκρρϑνσίϑ, ο αἰϊχυμᾷ ςοι ταογειθτ» ΠΟ; ΟἸ ππὰ 
Νικίας, χα ὸρ “ἣν λακεδοαιμονίων αὐδῶ δος ἀϊ]ατυτα εἴτ. Ῥοίϊοιο ἀϊς οοα- 
ἠπατηρϑμων, χρὴ αὐτὸς ὀξηπατημϑέος «ἰϑὶ ὅλο φομο!] το; ἸΝ οἱ α5 σατα 1 ἀςοάπ- 

λον τ ΒΝ ΤΕ ΦΑΤΟΡΕ ΤΡ πιο 5 ἀςςορεί5» “ἀς πὖ οὐ βτξάο (ς 
τοῦ μή, δὐϑχξ απορας ομολϑγησοη ἩχΕὶν,, γοης ργαάίτος ροτοίζατο, ἐρίς 40 

4ις ἀεσερταβ» Αβιγπχαίσαῖ οροστογε 

ἀρ ρξαορραυβοῤν οὐ χο δον ας, ΟΝ σον Ριΐο {ς οὔ {ἅπιὰ ροτείζατε νεηιῆς, ᾿ 
πείρᾳ "πίςιν ἐἰδξις δοιὶ ἡ μὴ ὁμιολογήσω- ἄχτα οἷς Βάςνῇ μος (εἰς, (ς Ῥγίαμπα 

Ν 

4 Αἰοι δἰ άϊ πιοτᾷ 
ἱπουτιεθαηῖι 

ὁ Τάς “ποι. 

ς Αἰεϊδίαάί, ανοϊ- 
ἴο νε Βεοπηοητίογί-ο 
δὺς απὰπι αητοας 
οἰαπιογιδς Ταςοτ 
ἀσυηοηίος ἱπίς-. 
ἔἰδλητὶ 7) δυίουϊτα 
τιηῖν ; 

Ϊ 
᾿ 

ΐ 
᾿ 
᾿. 

1 
ἀ 14 οἷ, ἴπ ἐσ 
χυδά ρεγίμαί ἔας, 
γδηῖ πο οοπβτοσί, 
(ε νεμηῖς, 7... 

« Οργιζόμδμοι] ες κακιδαμονίοις. |πλῆϑορκαζαπείσωσι. δ Καὶ ἀπωιϑῆ ὁ 1 εἶσαι ιῷ λαζεδακον (οις. ὁ Διαξαλνη εἴ ε , Ψ ' ͵ ΜΟΥ 5 ᾽ » ͵ ε ῷο Δ Ἢ ἕο “- ' ΨΚ’ ΤΕΣ 
β Καὶ ὡς αὐτοκράτορες ὕκοισι αἷξὶ παῦ--  Σῤγείων Ἰγράφεται δἰποςῇ. ε Ῥ ίσιν αὐἴοις 1 αὐὔοιλ] ὑξοίσας. , Ἑρδ δῆμον παρελπ. 
τῶν [οΐξυ σίων ἔχοντες αἰεὶ 5᾽ ὁ λων, ὡς ὅ,τι 1 δοιὶ ὅρκον βέξαιον. ζ Ἠν μὴ ὁμολογή- 1 ϑόντες οἱ πρέσβᾳς ΔῊ λακεδαμιονίωι ᾿ ̓ αὐ ἦπι καϊαεήσωσιν, Σρέσκον αὖ γῤοιτο Ἶ σωσιν ζω μυὴ φανερεῖς ὄπωσι. ἡ. Νικίᾳ [ κ Ἐσήκουόν τε᾿ οἷα ϑίευαὐοι. λ' Ἐυϑ, 
Οἷς λακιδαιμογίοις. Ὑ Ἐπαγάγθογτοι τὸ τε ὑποτῆσαι ]ῃ εν, φιλίας Ὁ Νικία ὕπο: ἱ ὠὐδα γαροντες Ἰὔλρωυ 

[ 



ΓΙ ΒΕ 
Ὠϊδιοπυίμτις Ατμβερίοηίος ἤοτὶ [ο- 
ςἷος [ιλοεφαπιοῃίο γι Ἱ βοτίας » ὅς 
ἀϊβετγοη ῴο ια δά Αγρίποσγιμμο- 
εἰεζατοπη ρεχτ πογότ τοζατη δά Τ.4- 
φεάαταοηΐοϑ Ὠυϊττεγοας ςορποίςο- 
τε φιϊά σοΏ ἢ]: παεγοης: ἀϊσοῃ5) 

- Βομοτίβοατη ᾿ρῆς. τασροπι 1} ες 
δ 1 ἀἰ]ατίοη οἂν. (την ἱρῆς οὨ]ΠῚ» 
φιαπάοαιυάἀεπη τος ὀογα πη θεῆς ἴς 
Βιαδεζέτ; ργαοϊαυ ϊπγὲ ἀρὶ ργάίοη- 
τεπὰ ταοηἄο {ε]]οἴτατοη : Π]οσιη, 
νεγὸ, φαογαπι δάπογία τος οἴη, 

«Ἰλς ναϊάς ορια- "ἰῃτογοῖϊς ντ ἰποπίγοης ]ααπηρτί- 
Βάϊ εἴῖο, είν ἐκ- ΠγΠ17} ιδηᾶπι τηοάο ρου οἸταγῷ- 
ἡμάρηα δεῖ ταῦ, διλήγαις ντ ἥ]υς Ιερᾶτος, δὲς 
ἐτοπαπὰ κἕτατε, ΠΟΥ 1105 Πγϊττογοητ. ἰα Πυγὰ 1ἀςο- 

) ᾿ἀαπηοηίος Πα! παυἱ σορίταγοηῖ; 
Ῥαμαδιυπιϊποοίαπης γεάάοῦο, Ατη- 
Ρμἰροϊπαις ὃ. Βατοτογῦ (οεἰςτατξ 

; Νιπίαδεδας τ λῃΣ ἔαςεζς : πῇ ἴτα Ρορι ρηοης 
φἀζοτιδεγξευτ, δε ααςηγαἀηηοάιπη ἀϊδα εἴ, νε πεὰ- 
υὐϑῇ γαφτ ο τὶ ἤπε δἰξεσὶς σαπὶ ν]]ο ραοϊοεγεπ- 
βεῖας νὲ πομιτί, [ΕΓ ἶτο ΠῚ ἀεηπείατι γα» Ρογρο- 
δ: ὡς τεῆς ἰηϊατιὶ εἴοοίς φαοαμο ἴλη Αὐς 
ἘΡΕΜΝ. κα ἡ δα ἐπι (ο εἰετάτοτα γοςορ ς, ὃν Βα- π᾿ (οςἰοταῖοηι ἕς- 
Κορτυγοβ. 

4Ἐτᾷ οὐκ αἰτα εγτάς (γρογ ἩποΙἀρεςη(εδαῃς Ατῃομίοη- 
αυζ γἠἤΐε νἱτίο γεσ ν Ρ 
χργοητ. ΝΙείαπ ς. (655 14 οἤτης οδἰεέξιγοβ ἱἰεραῖος οἅ 
ξλτυπι ομπὶ ]1}59 ἸΝ οἷα τα δγαῃτ. Τιοσατὶ ν Ὁ] ροζαο- 
οὐδ ει μος θογαητ, ὃς ροΙΓ αἰτα ἀομαπτίατα, δά 
ΠΝ εἐχεγοπλστη ἀἰχεγαητν πἰΠ (Οοἰέεατῷ 

1 λοσάατηοη! ατοτοτζῦ ἀἰτ πηεγέτ, 
4υϊ οεάεηδιιϑ θη σὐτίπεγέταγ οἵς 
ἀυοαις ἴῃ (ο οἰςτατῷ ΑὙρίποϑ δὲ αυὶ 
ςαπΠῚ εἰς οἴεητ γεφορτει το. ποραΞ 
ἕυητ Ε Βαοογοζῶ ἐοοἰετατῷ ἀΐγειη- 
Ραγοϑβ» (οαϊπεοητο λξεϊοης Χεηα- 
τοι ὁρῃοσί ντ τὰ γοίροῃ φούοῃτ) ἰπι5 

τεπουαζῦτι οὐδε ἐπίῃ ΝΙ οἷα 
Ὡςοπληΐ ργουίας ἱπέοξτο περοςίο 

. ἀπίξεάογες »πηΠπηυ]ατοτύγηας (14 
4ιοά δὲ «οῃτἰβἰτγαιὸ 4 Δυῖπογ ἐός- 
ἀοίαπη εὖ 1,Δεεἀατηοη!ῖς ἔα με νἱ- 

: ἀοτςοτασ, 58 εὐπ5 τοαϊτῦ, λυ ἀϊότος 
3... . ΑτΠεηϊεηίες η18}} δι ἐ μλεςάα- 
᾿ «, πτοπο χείοστὶ» (αδιτὸ ἱπάϊρπατί, ὃς 

{οἰηϊαεῖα ΗΠ οἰ ρυϊαητες,σαμη ΑΥρί- 
(Αι 4 Αἀδοταπὲ οηΐπὶ υἱδ( Δβοτᾶτ, ομΐηη ὉΠ οροτα ἃς (ο- 
δ υὰ ἀρῶ οἰοτατέ,χυεῆοτς ΑἹςιδἱαάς, ἔςςογᾶτ, 

Ἠἰς ναθίο, Εσερεκα ἐεροῖς 
Ατβουϊοηίος ἰπ ηηὸς οὐτά, Αὐρίαΐ- 
ας δὲ ΜΜαρτίη εἴ ἀέαμς Εἰεὶ» ρζο (τ᾽ 

ΟΥΤΝΥ ν 5. 379 

Δοες μιαῖλλον ̓γγνεοϑαι," χαὶ ὄχι οὐνζῳ τὰ 

“ες τ ργείοις, “πέμψαι ἔτι ὡς ἀπβκὸ 

Α ὅμως τοῖς λακχεδαημονίοις ἐφ ἡφίδαι φί: 

εἶδέναι δ, ΤΙ διαγοοιεῦτω" "λέγων, ον μϑρ τῷΐ 
σφετέρῳ κριλῷ, ὧν ὃ το κείνων ἀωρεπεί, 

ἐν πύλεμον αἰαξαλλεῶ," ὀτφφίσι νϑὲ γὸ 8). 
ἑςωτων ὥ' κοραγιάτων, ὡς ἐχεπλᾷοον ἀ- 
Εἰτον ἐξ) δζασωσο οἷ, πίω δυξαγίαν᾽ ἐ- 
κείνοις ὃ ὁ δερτυ χοῦσιν, τισαίχισα. δὕρημια δ᾽ 

δζαχινδέω θῦσαι. ἔπεισε τε πέμψαι ωὡρέσ- 

Β (ἐς ὧν ὁ αὐτὸς ξω κελϑυσογζξις λακεδαι: 
΄ ᾽ δὴν ᾿ " ͵ ἥν ἡ μονίας, εἴτι διχάηον διἀψοοιοῦται, πὸ μα λίπον ΤῈ 

ὀρθὸν Φστοδιδόναι, καὶ εἰμφίπολιν᾽ καὶ τίω 
βοιωτῶν ξυμμαχίαν αὐδναι, Ζ μή ἐς ἢ ᾿ 

ἄσονδας ἐσίωσι,καϑϑοίτό εἰ εἴρητο, ἐαῦδυ δλλή 
λῶν μηδενὶ ξυμθαίνῳν. εἰπεῖν τε ἐχέλδυον, 
ὅτι χᾷ σφᾷς, εἰ ἐξούλοντο ἀδικεῖν, ἤδη αὐ - 

"ἢ ὰς 

ὡργείοις ξυμμάχοις πεποιΐοϑα ' 
σρράνα! γ᾽ κὐτοιὶ αὐτῷ ζουτοὺ ἕνεκοι. εἰϊτέ τι 

ὅνλο ογεκά λοι, πλύτα δχεςείλαντες, αἰ- 
ἰμ τοὶ σγατία δά. 4 διχυ! αἰ ο πύπεμιψαν τοι ἜΟΝῊΝ τὸ Νικίαν ωρέσζ4ς.ἢ 

ἀὐφικουνϑίων αὐτῶν οτδὴ ἀπαγίψλαήτων τεὶ 
τε ὀιδα,, χαὴ τέλος εἰπόντων, δὃτί εἰ μοὶ τέω 

4. "Ων ! ν "»"- ξυμμιωχίαν αὐήσφεσι [βοιώτοῖς μιῇ ἐσιοῦσιν ἐς -- 
Ό; ἀἀπογδορ: » πριησονται χα ἀδρὶ ̓ ργείοε, 

χαὶ τοῖς μετ᾿ αὐτῶν, ξυμιμαίϑες τίου υϑὲ 
ξυμμαχίαν οἱ λφκεδοι μόγιοι (δοιωτοῖς Οὔκ - 

ἐφασὸν αὐήσν, Ἐχικραποιώτων Μ «δὶ 
τῶν ΞΞενάρνπον ̓ ἔφορον ζώθε γέγρεαϑαι, χα 
ὅσοι ἀδλχοι τὴς αὐτῆς: γωῤίης ἡσὸμρ, τοις δὲ. 

ταῖς ἰπγαάπ πη ΝΝΙςΐΔ βλρίταητε Β) ὅρχους, δεομϑῥου ΝΝυἰκίου, αὐενεώσθμτο, ἐῷοϊ.. 

(φτ γὸ μὴ) πϑότα. ἀτελῆ ἔχων ἀπέλϑη; ὦ 

56, ὠςπιῥῷ 
5 αὐτοιὶ 

Ὁ ἐφόῥωῦ 

Οληϑη. (ὃ δεῦρ χαὶ ὀγρεῖο ) αἰτιὸς δοκϑσ.- 
ἢ πσξϑς λαχεδο)μογίοις ασογδῶν. αὐα.:. 

Ἀραθει τε ἄτα, ὡς ἤχουσὸρ οἱ οἰϑηνοῆοί.. 
ὁ νϑὲν ὁκ ὃ θρικεδαξμο ἡζογος Πεκοραγμένον; 

δύϑὺς δι᾿ ὁ ὀργῆς εἶ: χόν' ζφ! ἡνοῥιίζοντες ἰδικεῖς: 

οϑειἔτυχόν δ ἀϑρίντες Ὁ λο γείοι, χα! οἱ. 

ξύμμαχοι, ἀ ϑαλαρόντος Αλχιζιάδου, ἐ-:. 
ποιήσθμτο. «ὐονδοὶς καὶ. ξυμμαχίαν. τοεῆς ̓ 

ἀδριβ" τίωδε, ΣΤΟΝ δΔαΣ ἐπαής « ἢ Ἁ Οιαΐδι; 

ὡσ- 

« Καὶ ἘΟΝΝ 1ὅ-. 
᾿" πίω συμεμαγίαν, εὐ ῤγείων. 
β τέμψαι ἔπ ὡς ὙΡΕΘΙΑΙ λακιδαημίο- 

ΜΝ ἮΝ ἃ ἀν ἐγ Νικίαρ. 
δ Σφίένη μδ γὴ δ ἐξώτων Ἰχα λεἷς φε- καδαιμεογίων. ἢ Ως παρέναίγ ̓ αὔρε 

Ἰ ρομόμων:. ε Ωγ καὶ αὐτὸς ὠγἷδς δηλονότι. 

ζ Ανϑν ἀλχήλων} φἤ α ϑιωναων καὶ αὶ λᾶς 

γχαφεταρως φόρεί γ᾽ ̓αὐτοιᾷ. 

11, ̓" 

σὸρτο ΦΗΣΙ οἰνϑάωαῖοι ἔ' ἐτὴ, ᾷ λκίσι, χαὶ ἂ“ 

μωντινῆξ, ᾧ ἤλφοι;. αἰ στρών αὐπξῶν, ὁ 



ἀφ Φ ΓΕΡΕΥ, δὲ διηώσειντες οἴχων 
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, 
Ὸ 

Ὀ15.Ὡ15Τ. 
» χαληλ! ξυμμαΐχων ὧν Ξε λθεσιν" “μρένων Α ῥγόσιις (Ὁ εἰϊς αυΐβυς νευίις ργα- 

» ἀδύλοις, χαὶ αδλάξῳς »χαὶ χτ' γάῶ χαὶ χὶ Χι. 

» ϑαλαοσθμ ὅὄσρλχα, δὲ μοὶ ἀξέφω Ἰπφέρᾳν 
» Ἐχιπημονῆ, μήτε Θῤργείοις, καὶ ἠλείοες, ὦ 
» μὸρτινέας πὸ τοῖς ξυμμάχοις, “Ἐχὶ ἀϑη- 

» γαϊσὲς χαὶ τοὺς ξυμμάχοις ὧν δρ ἐσιν α-- 

» ϑίμυασ)οι μήτε αἰϑζωναιοις ἡ τοῖς ξυμι-: 

» μάχες χ ϑὐργείοις, ἠλείοις,ᾧ μόὸρτι- 

» γέως,ᾧ τους ὁ ξυμριαίχοις,πέχφη μιπδὲ μηχῶ- 

»γὴημηδεμιῶ. μὸ τάδε ξυμμαχοις τὴ αϑη- 

»γέαφ, ἑκατὸν ἔτη. χαὺὴ Ζε) πολέμμειοι ἴωσιν ἐς 

» ἀξῥ᾽ γάν “μ ἀϑίουα ων, βονϑεῖν Φἰργείους 

"κα ὑλοίους χαὶ μδρπίνέας ἀϑίωαξε," καλότι 

» αὖ ̓ἐπα γίελλωσιν εἰνλευαῖοι, ζῴπῳ ὁ ὁποίῳ αὐ 

» δευύώνται ἰρωξνπῖτῳ. οἰ ΧῸ » δευυατον. 

“ὦ δὲ διηωσόμτες οἴχωνται ἣ ᾿ πολεμίαν 

τ τῇ Ὁτίω. πἰοὺ πολιν εἰργείοις καὶ μιαγεὶ 

᾿ὰ χιψθῦσι, χαὶ ῥἐλείοις, χαὶ αἰϑίωναιοις , χαὶ και" 

» κῶς παοάν «κα τὸ πασῶν “μ᾽ πόλεων τού-; 

» τῶν. χαταλύυφν δὲ μ ὄξεῖγαι (δ πόλεμον Ο᾽ 
» ἀσοὲς ζωυτίου τίω πόλιν μυδεμιᾷ «Μ 

» πόλεων Ἡ τὼ μ᾽) ἑπάσοως δὸκῇ. βονϑεῖν δὲ 

- βνώδινωμϑ δ φὰργνορὶ οδθημμώ 
» ἥλιν, διὸ πολέμιοι ἴωσιν ὅτ πίω γάῶ πίω 

» ἐλείων, ἢ τίω μαντίνέων, ἢ τἰοὺ τ ργείων, 

.» κα ϑύτί αὐ ἐλαγίς λλωσιν αἱ πόλᾳς αὖται, 

᾿φαῶ ὁποίῳ ἀν δυωίωνται ἰ ἰανεϑτάτῷ ἊΣ 

τῶ γπο- 
Ξ λεμῖαν ὴ ζω πίω αὐοὶ “πόλιν , ἀγνναίοιρ 

ὉΠ, ἄο]ο ΔΟΏΟΧΑ σάγοητοβ» τάξῃ 
τεῦζα αυιὰ πὶ πιεῖ : τς ᾿ἰσόᾶτ κἌΥΠΠα 4 γίδες απο. 
ἱηξοστο; ἀοτ  πιεητὶ σαί, πόας 
Ατρίαος, Μδρτπ ες; ΕἸοος,εουάῃ,- 
υςίοοὶοϑ» ΑἸβομοπῆθας , θαιις 
τατίας Ατπεμίςηίςς ἐεογύαας 0- 
εἷος Αὐρίυ]ς» ΕἸ οἷς, Μαητίῃ εἰς, 1 -- 
τύμηνε [Ὁ οἰΐϑον]1 γε  Άγγενν εἰ πτὰ- 
ςὨἰηατίοηο. Εχ πὰς ἔξοχα] (Ο οἰς- 
τὰϑ ἢτ Αἰ μοηιεπἢθις, ΑΥρί ας ΕἸ εἰς; 
δὲ Μλητίῃ εἰς», ῆ πο5. οοπτιπγ.. "81." Εθῇ μοίξορρζύνε 

ὁ Ὑεοβηᾶ. ἱΚεὶ: 
ἘΔΙ]αςῖα. 

. Βοίϊου τοῦτα Ατβοπιοηἤατη 1ἢ- 
"πφορρ,ὰ γρχχίοις, χαὴ ἡ λείοις » χαὴ μϑετον Β τεδεσῖπτν ἐὸ νεπίαπτ Αὐρίαὶ αχ-. ΦῸῸς 

11ο ὃς ΕἸεὶ δι ΜΜαηῃτίη εἰ (5 ἡπιυαο 4, Ῥέους δοηάτια. 
ῬαΪᾺΠῚ οἷς ξιϑειιη. οὐέα Ατῆεηίεη: ΒΗ βικιι ι 
ἤριις γρῖο ἔαις νι γθας πατηνα]- βρλτυπι. »Ὲ 
ἀπῆτηιγὲ ροτεύαπτ. δ. {|}4επὰ Ὠοίξες 
ἐλ ἄστη τεγγα ΠῚ ἀερορυ]ατί αθίο- 
Τητν ΡΓῸ ΒΟΙΠ ἤε ἐὰ οἰαϊτας ΑΥὐρὶ- 
τἷδ» Μδῃτίῃ οἰ5» Εἰ εἰς; Αἰεπιοηῆς- 
Ὀὰ5: πηαίθηϊπε αἰποιατοῦ ἃ απ ὃς 
Ἦις οἰαἱτατίδας » πα! ψας τρίτα πι - 
5 ἔτ ΒΕ] πὶ φαοά ετῖς αάθες 6ὃῸϑΘ,᾿ 
1Π|4τυι εἰαἰτατοπχ (Ο] πότε» ΙΔ -ὦς 
τληΐθας ν!ἀραταγ, [τέητψας Ατῆε- ᾿ 
ηἰοηίος. δυχἐ πὶ ἔογαης ΑΥρΟβ,. 
Μαητίποδην, ΕΠ, Ποίξῖβ ἐπαδίε- 
τίς τοῦτα Αὐφίπουπι» ΕἸΘΟΥΌ ΠΥ; [ 
Μλῃτίμεοσμπι» (" ἤσημ]ας Ῥαΐάηι 5 τ Ῥιουτος διονα 11Π|5 βαρεῖ, 
εἰς λδαπι οὐἷς ἂρ Πρ οἰμίτατί δ 5) Ὁ φεηεβν ἀράν 
ΡΓῸ {π|5 νἱγίθας φιλίην! 4 ΠΠτης 
Ροτεσιηζ, δὲ ΠΟΙδ5 τευ ἀζρος 
Ριιατας Ἀδίςο Τοῖς, Ἐὰ οἰ ϊτας ρυσ 
ΒΟ τ Αἰβεπιοηῆθις., Ατρὶ- 
εἷβ» Μαμιπγοῖς δέ ἘΪοῖδ : ἂὧὖ Β1 
48ς οπγη δας οἰμτατί διὰς πα ]ὸ δἐς 
Βεϊάτιγ : ἢςς ἔι5 ἢε (οἰπεῖς δὲ 

.“Ἶ ὋΣ 

Ψ 

» δέν τον τον μαιγτίνδῦσι, ὧν ἡλείοιρρὸ κακῶς 1) Ἰμπὶ αἀαογίος εαπα οἰαίταζοτη,», τῆ 
ν «ἰπασὸ πασῶν τουτῶν ΤΜ “πολέων, Κ 05 

᾿ “ρων: δὲ μὴ δξεῖναι (ὃ πόλεμον πσρὲς 

τάμε γδὸ τὐλυνννμνρυὰ μὐνενεν ϑγι8 
» ἢ πόλέαιν. νῆα δὲ μὴ ἐάν ἔχονζας διιέναι 

9 Ἰὰὴ πολέμῳ ὅρα. τῆς γῆς ᾧ " σφετέρας αὐ-: 

»» τῶν; ζοαὴ. ἢ ξυμμιεχων ὧν. ἀν »Ξρχωοὶν ἕκα.» 

» φοι κι δὲ τ ̓λαιλαετὸ δῶ μὶ ψυφισομέ- 
» γῶν ὐλυών λυνεύε μα “Ἔ διοδὲν ἐἢ) ἀϑη: 
- ναίων, ἀρχείων, μιαιντινέων,ᾧ ἠλείων. τοῖς 

Ἐν» ὃ ᾿ἰβουδοόσιν ἡ ἡ πῦλις ἡ πεμιποῦσᾳ: πἐρεχέτω 

» ἀέρα δι τόιάκον τα ἡμεροΐ, οἶτον, ἐγτὴν 

» ἊΝ ἐφ τ πολιν "Ὁ Σ ἐτηηείλαξ βουϑεῖν, 

Δ σπιπῖδος ἱρῆς νἱάολταγ, Νὰ 
ὅς Πηοῖς ΡῈ ΤχΔπὶ τουγαπι 10- 
οἰοτάνα γε » φαίδαις ἔπη}! ρτα- 
{ἀητρασς ΡῈ πγαζε, αὐ πτατοϑ τὐα ἢ: 
το ὐαβοίδη ἀϊ 56} σγατία.» ὨἱΠ ςοπα- 
πα ἀεόγοτο μλταπι οἰαἰτά ΠῚ» 
Αἰβεπίεπῆς, ἌΓΡΙΟ ἢ Μαηδηξα, Γ Ουϊποιΐαπι ορέ 
ΕἸοδ’ ἀετύδηίοαηάο, ἢ Ἐπ οἰς: μιλρ σωροὺς 
αἰτὰς 4 ἁγςοῇογΌ ὁρξ ΤΟ Εἰ δ.15 σοπυπιοάτυιτι ρὲ 
τοηγπγοαζῇ Ῥγα τες δὰ ἀϊος ετίρίπ: ξ6., ἥτλτν 
τὰ, ἜΧΟΟ ἀϊξ αιο Δυχ Πα ἰ’ οᾶτα το 
δὐλων ἐἢλ ψία αὐ ςεοης ̓ ἰρθαβεθηρ, 

ὴ ' 
᾿ σοῷ ΄- 

δεν δεν... 

« Ἐπὶ ἀϑίωυαίοις τὸ, ἀϑίωαίοις,καὶ 

τἰιὶ ξυμμάχοις, ἕως ἢ τῷ, καὶ καγαινέας, ἃ ζητῶσι. 

σοι ξυμμάχοις ν ἐν ἄλλῳ οὐ κῶταις 

β' Καϑότι αἢ. ΕΝ αἰϑίωαϊο! 

᾿ 7 “πολεμίαν τῇ (οὑτίω τίω 
πέλινἹ ἐξ ἧς οἱ πυλέμιοι ὡρμυήγησαιν, 

δ' σραπμὶ τρντρονος πα » 

: ρὐμοῤφμἀ γἐπερα υχ νι τ 

ΗΝ “- ὅκἱ «ἦι 



Ἔ 

ῥὁΤηϊτο νπὰ σοηῇ- ταναυϊοχυίά οὐηδλ!5 Βσοπ ΠΠἸτοῦ 
ἰϊο ρἰσπετῖτ. 

“δοοϑεῖναι «σξ3ς τοῖς. ξυϊκεινδμοις. δ. τὶ « 
συ αὐ δόξῃ "Ἔ πόλεσιν επάσεως κοινῇ «- 

» ̓Η βουλὴ, καὶ ᾿ [ ἔν δυμοι Σἐχαὶ οἱ 
ιζϑεϑομούῦτις Ἔχοντες, ὧν ἀϑίωαις, ἡ »ἢ 
βουλή. ἐν δῤγᾷ, καὶ βουλή. ἐν κκαγτινεᾳ, οἱ 

δημμουργρί. ἀγεμδ οἱ ̓ δομιουρηρί. αἱ 
ἔνδημοι Σῤχαι. οἱ ἱ ὀγδοήκοντα. ἡ βουλή. 
αἱ ἄλλωι δ ῤχαί. οἱ τα τίλη ἔχοντες οὗ Φρυ 

ταύεις. αἱ δβπωαι. οἰ ϑεωροί. οἱ ἡ πολεμιδδ᾽ 
λρηνοἱ ἱ ἐξανώσιοι οὗ ἈΑΔΌ ὐη ον τς 

“5... 

᾿ ΓΙΒΕᾺ ΟΥΤΝΤΥ 5 377 
ἢ δ τοι. ἀδευπείδι. Ἑλάεηι, ἢ ἀϊα- Ἁ χά) αἰἠιοῦσι, κτὶ υτά: ξὰ δὲ χλχέογα βωύ- ̓ς 

τἶτι5 ντὶ ὉΧογοἶτα αζοῖϊτο νεϊ τυ {{|- δυάδι μοὶ φρατ: ἄχοϑοϑω, αὐ πέλης “ 
Ῥρϑμβομου, τοῦ β αοείάϊς Ὁ ΜᾺ 
οδοΐος. ὁ5 Πηρα]ς δίλυϊα ἡμεζοπεμμακϑίη διδότω σίην, ἴω 
ἃς ἰουυΐς ἀγπγαταγας τα ἰδ ις » ατ- ὁπλίπη νῷ ὠιλῷ τοξότῃ, τοῖς ὀξολοιὶ α]- “ 
ΕΡᾺ ΣΝ ἌΡρΙ ΔΌΓΕΠΙ Ἐν γίνα!οες τῆς ἡμέρᾷις ἔκαίξης "σῷ σ᾽ ἱπρεῖ; “ 
118 ἀγδοΐϊτηας., Ὥφδδ : Ρ14- ,, "Κι ς : 

δὰ ἐπημαεμα ΠΟΥ ΟΝ το- "δεχ ὀανο ἢ ρς ἊΝ ἘΡΟΌΟΝ 
πεῖ » φυαηάία ἢ} 'ς δε ]ατῖν. οτῖτες ψαρδύη, ἡγεμονία) ἐχε τω ὅτὸῳ ὧν τῇ “ 
41} Πᾳμὸ νηϊμοτῇς εἰμί ραεὶ ν- αὐπῇ ὃ πόλεμος ἡ" ζὸ δὲ ποι δ, ξη ταῖς “πό- “- 
ἄοαταγ κρῖνε, μϑαψε ἴῃ Ἔὀχροάἰτίο- λέσι κϑιγῇ ἢ φραπεύεοϑαι, τὸ ἴσον τὴς ἡγεμο “ 
Δοπὶ οαπάιπιν» ραγτίοἰροητ ἱπτρες 
αἰμπ εἶτ  α τοῦ Ὁπγηο5. Ηας νας με "" ναι ὦπα σὰς τεῆς πόλεσιν. μ" ' 
ἔχάετα Αἰβεηίοηίος ργὸ {εἰρῆς Β δὲ Ὁ: ασοδας. αἰδζευαιοις νϑι, αὐτῷ τε Ἔα 
Ργόαιις (Ὁ οἱ ἰαγοητ: Αὐρίαὶ ἀσζοπν στραΐν αὐτὴν κὶ Ὁ ΤΡ ξυμμαχων: Φγεοιδὲ; “ 

ὃ. Μαμείῃεὶ δὲ ΕἸςὶ ὃς οογιπι (ο οἰ, ᾧ μδμέῦγο, χαὴ γἠλῴοι, κὶ νὰ οἱ  ξυμμάχοιζού- “ 
Ἂ Ρεγ {ἀα5 αυΐηας οἰμίταῖο5, Παγοητ τ ΩΣ πὐλ ον οω οι ὡς μδηγα γῇ ἐφ)" 
ὀάρος ἈστΟΠῚ ΡΓῸ ει αυίαᾳας ἰαΠαγὰπ- ες “ἥ ᾿ Ὁ Ἂν “ μι αἱ ἃς, φᾷ 
᾿ῳ τς ἀπηι; αυοά πηαχίπγιπι οἶδ, ἀρυάᾷ χώειοι εκακο νμμέγάφον κα; τὶς 
“4 Ὑιάρ φηημοῦ. ὁ τοπηρία. δαραίτα 5 ἴῃ μας νοθα; ρῶν πελείων.ὁ δὲ ὃ ὅρκος, φῶ δδὲ »Εμβϑρώ Νὴ Ἷ 
ΝΑ 8480 ἴῃ ἰοοίεταῖς Τςξαρλάσπι σοι- ξυμμαχία χα τὰ  ξυϊκείωϑμα., διχαίως χαὶ “ ὁ 8,με ποχᾶ. γε, ἀρηται τὸ, δὲ ὃ δπῃοςοητοῦν δι ἢπ- ἀδχωδδιο «ὐλω. τ πε Ν Ως 
᾿πτιονάϑ ἀωμδῦν; Ρ είτε» »,εᾷὰς τγαμίρτοά!ὰγ ν] 1 ταὶ οὐ δα 
ὀρ ον. ἀο! οἵδ, ΠΕ ς ἄχτῖς, Ὥραις τοδοῃίπαιο- ΜϑΙ τέχνη σὲ μιν γανῇ οὐρᾷ. ὀμψεώ- “ 
γ των Μά, Ὡς, [υτοπτ ἰτο Ατῇοηΐς ἐομᾶτιις τῶν δὲ ἀϑηνησι μϑὲ “ ἡ βουλὴ χαὴ αἱ ἱ ἔγδυμοι “ Ἡ, 4 Ω ν ς γμν κίας ἃς" ταϊδυμ ρ εδι5, “ἀααε !απυσβη- ς Ξὴρχαί" ὀξορκιιώτων αὐδεαρυταῖᾷ;, ὠ τ 
δας σναριήδραταα ἀπ Το γπηθης αὐαίζογος ταρυά ἀρ δ δ βθυλι  κὸ οἰδήδοζω 5 
Ἄνα Αὐβοϑί ἰαγεηῖ {παι ὃς οὐορίητα ργὴδν»" ἢ; καὶ οἱ ὀγδοήκοντα ; ; χαὶ αἱ 
ἕ ἐν βᾶρος ἄυπν. ὙἸ τίν ὃς αγίγηα: Δριαά Μαπτίπεαπὶ ϑρύναι, ὀἰξορκοιοότων ὧν οἱ ἱ ὀγδόνχοντα, ὁ εὐ“ 
εί, ἐμρρν ὑρεῆν ἰαζοης ορίῆςεϑ ς (ἐπατύζηιις, ἀροα- Ὁ μόρτινεία, οἱ ἐ δυιμιουρορὶ, χα! ἡ βουλὴ ᾧ “ Δυγο ΓΔ, Ἔ ἢ 

τοῦ παρ ἔγατι5» σοι ἤτγιιοης νὰ- ὧδ ὐαλ ὀἰξρρκοάθβγων ὃ ὀὐϑοίρρνὰ; ὁ 
Γ τε5»4ς ΒΟΗῚ ἀμπςοδ: τη ΕἸΙ4ς, ορί- “ ἐξ Ἐξ δὰ 2 πτανοορής 

ος»»αικίξοτέίαας ἀὐατγι! δε ὀχαρίη- "αιοὶ πολέ σὰ φᾷ ἤλιδι, οἱ «τὰ 
τα ν τι ΟΠ ΓΠΙοπτοριςεἰοράη,- οὶ, τὸ οἱ τὰ πέλυν ἔχοντες, τ οἱ ἑξαχόσιοι" “ χ 

Ὕ ὅπε οὐΠποάες. Ἀεηοσεης σποαμς ὀϊξορκοιεύτων ὃ ὃ) οἱ δαμιερορὶ, ΔῊΝ ̓ϑεσχκοφυ- 
Ψ. 

- ν ἀυοτδηῃ 5 ἰαΠυγάάιιη, Ατμοπίοῃ Ἀαήες,αὐανεζοϑαι ὃ. πολ ὕῤκοες αἰϑέωναζοις:- 
Ἄ (ε5. φιΐάοπι ἐαηάο ἴῃ ΕἸ τ.» Μδῃ- ὅδ ϑμοϑήδομς ἡ δύω. 

Ὲ τἰπολπη; ΑὙρος τ ρίητα ἀϊ Ῥυαητὲ, δὼ, ἰονᾳς ὼ Ὑκμευ εβ »“"" ὧν, χα ἡ 
ᾧ νμεναρ ψφ, κλάμα ιϑῳ τίμιο, Ὁ αἶργϑς, τειάκογτα ἡμέραις «τὶ ὀλυμπίων". « 
"“ ΕΙεἰ»εὐπἄο Μ᾿ μρβινρῆπαι ὑμολμ Ῥργείοις: ὃ χρὴ ἡ Ἰλείνο,σὶ ̓μιάτινέας, ἰόγᾷᾷς « να 
Ἶ ᾿ς 8ῃτε πιᾶρηα. ΡΑπαιβοηαα, [)οἴοτ- 6, ᾿ τ 
ὴ τ΄ Βαπε υοαας ρἰαοίτα Παῖς ἔσκάε- γ δέ. ἡμέραις τα μὰν "-" ὧν 
ἃ τΑ]α ἃς (οοἰαἰϊα σατη ἰατοίαγα 4 Ἵ μεγάλων 9 ξωωυδνχας «σον “ 
τ ΟἸρρο. ἴῃ Ιαρί ἀεοδείει]ο: Ατμεηϊοηίςς φα-ὀ δῶν ᾧ Το ΟΡΚΩΥ χ) ΣΦ ξυμμαχίας μα τ - 

ἀεπν»η ντδς, Αγρίαὶ νεγὸ » ἐπ ἔοτο, “ψαι ἐν φηλῃ λίδνη' αἰϑίευαιοις ον πόλφ 
δρυά ἀοϊαδταμι Αρο] ηἰδ: Μαιτί- , διηκύ ὐνομᾷ ᾿ Απόρλώνος ᾧ- 
εἰ ἁατο αν» ἔπ’ ἔσο ν ὃς ἀρε!ιά Ιουΐς ΞΡ γείοις 2904 μι 
ἀεϊαθδταπα. Οὐπιπιιμτεῦ νογὸ Ρ6: φᾷ γ᾽ μόρτίινέας ἢ, τὴν ὃ Διὸς τω ἱερῷ, οὐ τῇ αὶ 
υδης ὅς ἰαἀϊ5 Οἰγιηρίδείς απουπτ εἰγορᾷ, κωτα)έντων Ὁ) χαὶ ὀλυμπιασι ςή- « 

ν᾽. στυϊυπι [ἴς αμα πυηοίαπε Θἶγπλς. κ κι. χαλκῆν κοινὴ ὀλυμπίοις τοὺς νεέυΐ, ἐαν “ ᾽ Ῥίί5. Θυὸδά ἢ φυϊάρίᾷ νἱάοαταν ες τι ἀχζώ κοὐ δὰ ς πὐλιδρλλον. 
- ἔτίας ἣις οἰαϊτατίδιις φἀάϊ δά ἐδιό-. τεχρι, τ δόγδας οὐ θυμῆρες, μος ; 



“-σμ, ὃν 

26. ἴω ἔχτῳ 
ἐλυμπικῷ 

δ ἀπαγίέλ ̓ 
λοίσι 

378 την σα 1 ΞἸ παν τ 
μὰ 
"“», 

» βουλδυσαρδύαις, τὗτο κύειον ἐΐ), Αἱμϑὺ ἃ νἱδοδίτυτ,ἰά τατῦ ΠΝ ἔα άδογα απ 

«-ονδαὶ χαὶ αἱ ἱ ξυμμιαιχίαι οὕτως ἐ λροντον καὶ χ) 

αἱ “ὴῬ-ὲη λαχεδοιμογίων χαὴ ἀξϑέουα!ων " Οὔκ 

εἰπείρζευτο τούτου ἔνεκα οὐοῆ ὑφ᾽ ἑτέρων. 

κορίγϑιοι δὲ , Ξργείων ἔγτες ξύμμαρρι, οἕκ 

ἐσῆλθον ἐς αὐτας,δυλα τὲ δνοκδύνν ασϑϑ 
πούτου ἠλείοις χαὶ τ ργείοις χα ἡ μδυτινῦσι 

ξυμμαχίας, ζοῖς ἀΐθιὶ πολεμεῖν χαὶ εἰρή- 

γί εἴγάν,οὐ ξιωυωμοσὸμ - ὀἰρχεῖν, σγ᾽ ἔφα- 
σὸρ σφίσι πίω ποϑϑ τίωυ ϑμομδιΐω Ἐχι-: 

μαλίαν, δλήλοις βοηϑεῖν., πο ΝΗ Β 

πευφν. δὲ μιγδενί, ὦ) εϑρ χοθάνθιοι " φῶς 

εἰπέφησὸμ τὴν ξυμμάχων,κσὴ “δὸς (ὅν 
λακεδαιμονίοις πάλιν ποὺ γνωμόωυ εἶχον. 

Ολύμπια οἹ᾽ ἐΐμετο τῷ ϑεδϑες τούτου, οἷς 

Αλδρροϑ ϑεγης Θρχαὶπαΐχρ «ᾳτίον ΤΩΝ 

οὑίκα » Καὶ λακεδαμμόνιοι τοῦ ἱεροδ “ασὸ 

ἡλείων εἰρηθησὸμ, ὥςτε μὴ ϑύφν, μυμοὴ 

ἀγωνίζεοϑαι, Οὔκ ὠνκπίνοντες τέο δίκιζευ, 
ἀὐφις "" κὼ ον τωδὀλυμπιακῷνό γόμιω ἠλῴοι 

κα τεδιχαίσθμπο αὐτῶν ̓  φάσχοντες «φαΐ φ 

Ἐχὴ Φύρκον τε πεΐηρς ὑπλὰ ἐπενείκεϊν , χαὴ 
εἰς λέωρεον αὐτῶν ὁπλίτας εἰν τας ὀλυμ.- 

πιαχα)ς «πὐονδοῖς ἐςπτέμψαι. ἡὶ δὲ καπα δὲ -- 

χη, διοάλιαι μινο ἡσὸρ εχ (ἢ ὁπλίτίω. 

ἕχαφον δύο μναῖ, ὡσαὺρ ὁ γόμιος ἐχῴ. λάχε- 

δαιμόνιοι δὲ, ρέσξᾳς πέμψαντες, αὐτέλε-: 
“θυ μὴ δικαίως σφαΐ καταδεδικαίαν, λέ- 

ϑυτες μή  ἐπηγέλγαι, ποτ᾽ ἐς λάκεδούς 

μονα (ἀκ ἀσονδεὶς. ὃ ̓ἐσέπεμνψαν (ἦν (ὧν ὁ- 

σλίτας ἠλῴοι δὲ τὠὐ αν ὐΐοις ἐκεχφείαν π 
ἤδη ἐφασὸρ ἐδ... “δζτοις "ὃ σφίσιν ἀύφις 

’ ἐπαγίέλλοισι,' ζ ἡσυχαζόντων σφώ, ᾧ 

οὐ πρϑοςδεχορϑῥων,ως οὖν απσονδοῖς, ἀδῥιὲ 

λάϑειν ἀδικήσλμίαε. οἱ δειλακεδϑαμόμοι 

λὑστελομἝανον οὐ χεεων εἰ δὴ ες ἐπα! [Ξ. 
“εἴλαι ἔτι ἐς λακεδαίμονα, εἰ ἰἀδικῷ γεύδη. 

οὐνόμεζον ἀὐοις, δλλ᾽ οὐχ ὡς νομίζοντας 
αὅτο δδάσοι, χαὴ ὄστλια, οὐδουμόσε ἔτι ὠΐζις 

ἐπενείκεῖν. ἠλῴοι δὲ τῷ αἰστυ λόχϑυ εἴϊχοντὸ, 
ὡς »ϑροέκ ἀδικοίσι, (μὴ αὐ πειαϑέωϑα," εἰ 

δὲ βούλονται σφίσι. Χέωρέον ᾿ὐπυδοιοῦαι!, ἢ 

ἄςπι ἀῖαὰς (ϑείοτατος μΒαπς Ἰη πιο- δ᾿ 
ἀὰ (πε ἰηϊτα: υα τασηςπ ἴπτοῦ [- 
“δοφαπιοηῖος ἄτας Αἰμερίοσο-ὀ ΤῸ. - 
τἄτροὐ μὰς "λἈδο ἶτα πὴ {πητ, θα; 4Α ϑρυεῖ, ἡ 5, 
οὐ ἅλας δι Οὐείμι ΗΜ. ΑΤρίαοτα δ᾽ τὰ, ἐμεννὰς. Κεῖ 
οἢ οαβ αἀηγίττοσο, ΘΟΙμογατνδ Πς Γὰ- τἰαμογαης, 
τα] αυάς Ἰαγοίατᾶάο, Βαδεῖς ἰλτα ᾿ 
τηϊτᾷ, ΟΠ] Ἑ[οῖς ὃὲ Αγρίαἱς ἃ Μᾶη- 
δα νοων ἀξ4; ἢ 
Ῥαοϊβοᾶάο οὔ εἰς Βοξιρας: φυὸά, ο 
ἀϊςεγοις (βῆςεγε Πρ Γπρομοχέ ςὅ-΄ 
ὉρΠΠΟ ΟΠ ἄς ΔυΧΊ το ππαΐοξ ρτα- 
{ληάο δἐμεο εἰς ὀοἤονιιΟ αὐτῷ Βε]- Ἶ Ὄς γπὰ ἱοοῇςα 
1ο Ἰαςοιομτῖθας. ἴτὰ Οὐοππιλιὰ (ο- τὰς ἐλλλ ιν τχφς 
εἰεῖαῦς τεςοογαπογαγάίχας “σίπη. 46. δε}10. 

Τ1ιλοοἀχπηοῃ 5 (οπίογιης, Αταῖος Ἄδξ μοξβκ 
μὰς αἰζατε Ωγ Πηρία οΧετογαῃτ, ἢ η ἡρικίανυαρ ν...ς 
φυΐθυι Αἢ ἀγοιμοηο5 ΑΥοὰ ἴῃ ρᾶ- ̓ ἰκρῆρορ 
ογατίϊ σογτα πη!  ΡΓΙΠΊα ΠῚ ρα 6 
τοῖος» δὲ Τιλροἀαπηοηίς Εἰοὶ ἰῃ-᾿ 
τοι ἀϊ χοῦς τετρίο νπδ ιοηβοῦγοης ΟΝ 
ςοὐταγέητνο: συΐρρὲ 4] πὸ τ- ς΄ 
ςογότ (ξπότία; αιιαννεῖις Θ]γπρίδοῦ 4 
Ρο τυ]αθατ; οος Εἰεὶ φοῃ ἀςπηπασες 
ταῦιῦ ἀϊξοηῖο5 αὐγὰ Πἰοβἰη ΡΗγτοῖ 
Θλσγαπα ἰητα ΠΠῆς, ὃς ἀγ πιάτο εχ τς ὃῸὃΘῸ 
ἴῃ Τιορύει 1», ἀμπ ΟἹγ πηρίαοῦ ἔος- ΟΜ 
ἀα5 οἴει» ἸπγΠ}Π|{ε. Μυ δα αὐτόν Ὁ 
εΥδτ ἄπο ΠΏΠ1|ἃ πα Γαι.» ἰη Ππ- ὡ" Ἴ 
ΒΌ105 ἀὐγπατούαπη δίηα:» αοιηδά- ᾿ 
πιοάτ ἰερε σοπτείηείαγ, ΗΙ51.2- 
ςοάατηοιὶ! ΠΥ Ἰόρατίοηςε οὔτγα- 
ἀϊοοθαητν» πορδητος ἰαπὸ (ςΣ σοηάο- 
πγηαῖοβ, γίροτς ποπάπτηῃ ὁ ραϊὴπι ἁ Πεπα βίο! 
ἔλδο αριιά ορἀχπιοποπι ἔου- «ἐἀφαπιοηὶ,, 
ἄετγο, αυδηάο Ἱρῇ ἴῃ 1 ερ ᾿1π1- 
φηϊπίοης αὐμνουὸκ Βιεϑῃ ἀμοίονά!. 4. ετοία ῥαε 
σεῖς ἰᾶπὶ ἀρυά ἱρίος5 εἴς , ααίρρε κσρμρ τ 
4αἱ Ἰρῆς ρτίτι! ἀοη πεδήσας, δὲ (ς ἋΣ 
αἰοίςομπείθας» πες (4 ἐχρεθελητί- Ἶ 
᾿ΦᾺ » ΜΝ Ἰπίυσίαπι ἐχοίεηάο σ-. ὃ6θδτ:ω᾿ 
ἀογῖδα ἰατα Πςητ; Ατ σατη [πε - ᾿ 
ἀχπιοηΐ ἐχοίρογοπτ, ἀοπατίαταπι ἄνω. 
οροζταηῖς εὐ 1 ασοάαπιοη δῇ Πδὶ 
βΒοτὶ {μ{ρ᾽σάγεμταγ ἐμ] Δ πη» ΠΟΠ ! 
δυτο Ῥύοις ἱρῆ {πἰρ᾽ αγεηζυγν 

ἘΞ 

14 ἀρὶ » πεσιιὸ αὐπγὰ εἴἰδπχ ν ον ͵ 
Ῥαξῖο ᾿ἱπέκγ, 1} τα ἀοπη φλτίοπε γος 
ἰρομάςγο, πο (8 ἰηίασίος οἵ ἢ “  ῳἿ 
πο ἤιε Πδὲ εἐγοάϊταπη : σατογὴπι ἢ “ 
ἢΡὶ γοίίταοσο Τιοργειπι 11} γο]οητν 

α Οὐκ άπείρία, Ὁ] οὐκ ἀπηγρρϑύϑθησαν. 
β΄. Οὕτως αἠέσησαν ἡῆι ὄψμμαχων) ἤπ- 
“ρῳω δ δῤγείων, 7 Ην ον τῷ ὀλυμ- φρέον. 

πικῷ) γάφεται, ἰὼ ̓Ἔχτῳ ὀλυμπικῷ. ἠλόωτ. 

.δ' Μὴ δικαίως σφῶν κατα δὲδυκοί ὅπ. 

ἤχρωυ, κάτα δικοί σαι τοις ἠλείοις εἰς τὸ λέ. 
ε Καὶ ν'συχαζοντῶν σφῶν ἰδ 
ζ. Καὶ οὐ «ρορςδεχορϑῥων 1 

πόλεμον δηλονότι. , Οἱ δὲ λα ; 
μώνιοι ὑπο ῤαμιανον) αὐτὶ τῷ αὐτέλε; 
ὀκ ἡαδορᾷς ἀπεκρίνοντο: ΣΝ ἥ 

» 



ΣΧ ΊΒΕΙ ΟΝ ΝΎ ν 8. ἢ ι 379 
4 Ῥατῖεπι ἔμαπι ἐγ ἀοιῊ πὰ ὁ ραγτῶ (6 πγυ] δια: τα ἱζ. ΑΔ τὸ ἡτῶν μέρος ἀφίεγαι η ὐρ οί “κὶ 
τὴ υἱᾶλ 4ΠΠ15 το αι ἕω ὰ εν Ὁ δοιδία απ θεῖ ἄοο νῷ μήτ ὐρς νν ἄῤάηνν, μὲν ̓ ρεημῇ Ὁ 
ζωγοβ: 4υ Δυτο πὶ ἫΣ ΕΡ ᾿ ᾿ ὃ τῶ θεῷ γίγνεται ἀὐᾷὶ ταῦ ἐχείγων οκ - 
Ἰρῆ ἀθο ἀοδογος ῬΓΟ εἰ ΟΡ άτιγος.1Π| πα ῖο ΠΟ δ: 0 64΄ς Ὁ. ῦϑἌἀἔ, 62 ἊΣ : 
τατ» ἴδ ρτὸ Μ1}|5 ψοη τ α5; Γυσίας ρουατο ὀργοῦ τὴ ὡνδα Ἀχλῤμαν ρα, Ὁ αὐὖλις τάδε 
ῬεΥ οἰαταεοα, οι βξ, ἢ ποίίοητ, ΒΟΉ τοβίτυιόγοηι, ἠξίοιω, λέωρεον μδιρ μὴ Εἰποδὸεεῶαϊ, εἰ μὴ 

νοτἀπιδίσομἀογότ δά ᾿οϊ9 ΟΙγπλ- βούλονται" αἰαξαὐτες δὲ δχὶ () βωμόνηξ 
Ρί᾿ ἀγᾶτα, αασηἀοάα! ἀξ τετηρίο νεῖ κα πφολυμιπίου, ζηΐ, πσροθυμοιωτι 
εχορταγότν νῖ σογαπῃ Οὐχ οἷβ ἰπῆπ- τς ἘΠ ἡ Ὁ“ ΤῸ ἐγ, ον 
γαρδαταφταϊξαγζε, (ς ροϊξηόδατη ἌΘΩ τὺ ἱερῷ, πο μόσαι οὐγανπίον “Μ᾽ 
ντῖψας παρ ξδπι (Ο]υτύτοςΝο πᾶς ἐλλάσων," ζω εἰποδώσᾳν ὑξερον τίου κα 
αυϊάςῆγ σοπάϊτίο ποτ δοςρίςητο5 χα δίκζεωυ: ὡς δὲ σδοὲ ζωῦτα ἤθελον, λακε- 
ἰμϑοοδαϊθοιμν" ΡΤ ΒΙδἰτὶ ἰαπε ἂὉ ϑυδημινιοὶ μϑιὶ εἴνγϑντο τῷ ἰόοϑδ', ϑυσίας, χαὴ 

ὁ Σορίῃὰ μρῷ ϑυ- ἸΡΑΠπ απο π ςἀριια το ρ ἅναταθς ,΄, ἡ, 
δας, ",ογε ἡφεοτῖος. ἃ ΠΟΥΤΔΏΥ 615» ἀοτηΐαις (Δογῆ: Δ) γών: ΚΘ οἱκοὶ ἐϑύον Ὁ δὲ ἀλλοι ἐλλξευες 

ἡλα ὀγροάλαβοίε. σαγαῃτ. Γαιάος ἐρεδαιογε σατοτὶ ᾿ἐθεωρφῥιοω, πλὰω λεχορεατῶν. ὅμως δὲ οἱ 
Οὐαὶ Ῥέατογ Γορτοατος. γοεπα τὰ3. ἤλφοι,, δεδιότες ὃ μὴ βία θύσωσι, ξιὼ 

ὕρκη Εἰκῖ πο ρα υἱπι ξαρεέημα πρχοις ΜΓ εωπέρων φυλωϊκω εἶρν. "7λ- 
, λοι βοαγοηταγηγατα αποπτατῖς οχ- πῶ ἐν ΣΧ .,.. ὐλὼ χὰ 

φυδίας Βαδυεῖς: Α ἃ αυο5 ἀοςεεγαις λιν δὲ ἀὐξίς χοὶ “δργεῖοι χά! μαντίγῆς, χί- 
Ατρίαὶ ραγίτο ὃς Μαπτίπεί»οχ νιτ,. λιοὶ ἑκατέρων, χαὶ οἰνθζευ αἰων ἱππῆς, οἱ εἰν 

τας ὨΜ]Π]εηΐ» δι ΑἸπεπιεη πᾶ ἐαχα!": ἰογᾳ Ἢ καἰ χοέρϑρον τέων ἕο ὑρτέω, δέος σ᾽ 
ἐε5» 4! ἀρ 4 Αὐρος 4 οπὴ ξοιτ πὶ δή ον εὐ ἀϑμρνόν πδλϑ νοὶ γο 
ῥεχιοϊραπιυξ. Ὁπαπεπὶ τέ :}: Ὁ ττο τ πϑρηγύρα μύγαι μη). ξίωῦ ὁπῆλοῖς 
ἵλιτι Ἐιοαιοητίαπ ἱπροης ρογοα!ς ἔλθωσιν οἱ λακεδα ονιοι,, ἀλλως τε χαὶ 
τοσοῦ ΠΟΤ ἀσοαπηοη! οὔ αὐτπᾶ-ὀ 2 Ὁ χοὺ Λείχας ὁ Αρκεσιλοίου λαχεδα)- 
τἰς νεηίγῶτ, ργα στην ροϊελασαηι Ὁ Α ἐνϊὸ ΓΕΥΝ ᾽ οὐ ΤἊΝ δ ς δὲ . 

1μομας ΑὐοΠ]αἱ βίλμς Τοοάαπιο- Ὡς ἡρῶνς" ἰὸν“ ῬΈΒΕυῦσον 
1 ν κ «. ,αὔἔοο΄οὁ κα τς 55 ᾿. 

Λ τς κα, ᾿ δῶν Η Μ “χα, (ῷ - 
ἔ Ὠΐα5 νἹγρὶς ἃ ΠόιοΥδι15 σαί ἴῃ 103 ἊΝ ὀρριος ἔλαρδιότ ἐὰν το Ἔν ζά- 
ἐΜιάο αήρνοι δ τος ΠΟ ΠΕἸτατη 55 σα ά “Πα οἷτ5 δῖρα. 226 19, αὐακχηρυρϑέντος (βοιῶτῶν δὲ μοσίεὺ 
19 ὅος ἰρξοι νἱοἠες» ἀσείαγατο νοις Βοοότος ἢ κτὶ πίω σύκα ἐϊοισίαν ὃ αἰὐγωνίσεως, πσδ9: 

Ταπν τ δα ΠΟ ο18, Ἰρς ργορτο τις. ελοινν ἐς ὦ ϑβμαε:ολδρε οὸν ἠῃοθᾷ, 
ἐπ]οσα πη] αἀογιη 1 ἀφο φα ΠΙΟΏ 5 2... ΤΡ ΤΣ 
Ἰητογάϊῥεαπι; ςογοηαίϊοῖ ΔΤ Ρ4Π1» βαλόνϑρμος δυλώσαι ὁτὶ ἐαψῳ κο Ἔξμα. 

᾿ ἐ εἰ ς » ος ἘΕῚ ͵ 
δαϊάμις ἐή ἀϊσαπι τ αππιν σατγῦ ἕα: ὥστε πολλῷ δὴ μμαδλον ἐπεφόξζωτο πὸμ-- 
ίς, ΩὍο πηάρ!ςῬογτεγγίτὶ ππτοπι-. τες, χαὶ ἐδῦχει τὶ νέον ἔσεαι. (Ὁ ὑϑέτοι λα. 
ἰιοροἰρίςατίχας αἰϊαπ 4 που! ἔογο, κεδαι μόνοι ἡσύχασομ τε," καὶ ἑορτὴ ὠς 
1, δοεάδαιηοη! τατηςη αυϊόιογοαῖ-. ἢν κν μὰ τ ἀδυνΝ ] οἷ δ, Δ ΧΩ 
48εΐτα εἰς Ια άοττηι “ ἀϊς (πεςοῖε. οὐτῶ δι. εν. ἐς δὲ κορανλον Ἐς ΌΛΟΣΣ 
ϑεράάιιπη ΟἸγπιρία» Αὐρί ἀέψις Ὁ πτὰ ξὐργείοί τε αὶ οἱ ξυμίμιαηοι αἰφίκοντο, 
“ἣν Οοτίπιπιιπη ροιτόχεγε οσατᾶ δεησύμϑυοι αὐτῶν πο οὶ σφαξ ἐλθεῖν. χαὶ 
1Π| 05 νι δά (εἰταπῆγξι. Αἀεγδηζδα- ᾿ μὰ ἘΠῚ ΡΥ ΤΥ 
τοπ 1 ἀοοδα πηοη οΥαπὴ [δρδξί : δὲ ἘΠΕ (»"» φρέσξᾳς ἔτογον πἔλότες Ὁ 
ἀπ πλυ]τὶ Τογπηο τ ε5 Βα δ 1τὶ οἤοπτ; ἌΨ- ΠΗ͂ "λνομέων, τέλος ὅδὲν " νῷ 
χὰ ροιγουσπα ΠΙΒῚ οἱδ αέξαα, “4 ἡϑυδι α σάσ μι “μομϑμο, διελύθη ἔκα.-- 
ξλξιοτογζατηοῖα ἀϊργεῆαπι ἢ (2 κρι ἐπ’ οἰϊα σὰ Φ ϑέρος ἐτελθύτα. Τ᾽ γ᾽ 
οὐἰίψας ντθεπη:αῇάίαας οχοοῆτε, 5 , : γα φεξ πρό οϑα τ τὰ 
αἱθᾳ ; ; 

ἀϊηοῦτε ἢγεπὶς ρυβῆαιοιε Ηογα- ἐλλμόϑερι χηβαδϑος ραν ὠταιςγὶς τ 
ν ! " 2 -“ ὅν 

οἸεςηίοβ φαΐ (στ πη ᾿ΓΥΑΟΒ ἢ οὐοιη ἀπῖν βανὴ ἐλρεν “ωρὸς αἰγιαζας, ἢ δόλο 

ΑΕπίλπῖθε5 δὲ Ῥοΐορί δες ὃς Με- πᾶς,; μηλιέας, ϑροσα λα διναξτσοϑσοι-: 
Πέπ ΠΡ» ται αίψιος ὙΠ οΑ] 15; χριῶχα γ,3.,. τὰ ἔϑνη ζωὕτη πῇ πόλφπολέ- 
ΝΠ Βα: Πηἰτ πᾶ σεῆτος ᾿Π μο- ' δῷ ι ἼΩΣ τς Ὁ 

᾿ 

κα Ὅϊος ἐρλ διὰ 
᾿ ἐἢ. 

ἁμό, ΡῈ 

ἅ Καὶ ὃτῳϑεῴ γίγνεται] ὀφείλετω- τεῖχον. ζ Μὴ βίᾳ ϑύσωσιν οἱ λακιδαι--  ζϑύγοις Ἰηῷ δῥματος, λ Καπὸὲ τίω ἐκ 
β᾽ Ὡς δέ εἐκ ἐσήκουον οἱ λακεδα μόν οἷ. ἡ μόνιοι. ἡ λϑον ὃ αὐζὶς Ἰοῖς ἡλείοίς. : ἐϊξοισίαν τὴς ἀἰγρνίσεως ] δὶ τὸ μιηὴ ὀϊξν ἃ] 
7 Αὔϑις τάδε ἠξίοαυ ] οἱ ἠχέϊοι. 9. Χίλιοι ἑκατέρων } ζυτές! διαίλιοι, , Ἶ λακεδα μονίοις γον ζεϑ. με΄ Καὶ ἢ 
ἦ ̓Απημόσαι ὀγαντίον Ἶ κυρῶσαι ΦΥ ὅρκου ) , Υ πέρϑρον τίω ἑορτίω 1 «σεοσεδέχοντο 1 ἑορτὴ αὐζοῖς οὕτω δγῆλϑε] τοῖς λακεδα ὰο:- 

᾿ ἐγώπιον 4 Ἐϑεώροιω τὴς ϑεωρίας με-- Ὶ πίω ἑορτίω δ  λυμπίωγ: κ τϑέαστ 1 γἱοῖς οὗτω παρῆλθεν. 

ΤΈΙΤΕΣΙ͂ς 

-ς 
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δ δ χωρίον ἐτειχιαϑη" ᾧ δὐϑυς πε κουϑιςαε: 
λϑύη τῇ πὸλΑ ζωϑαντίοιὐδηο͵ ἐς ὅσον ἐδευ αν 

φϑείροντες, ᾧ τότε τῇ μαῖχῃ ονίκνσὸμ τουξ 
ἡραχλεώτας , χαὴ Ξένα ρης ὁ κγίδ 95 λακε- 

δαιμόνιος ἄρχων αὐὴμ ἀπέθανε" δίεφθο- 

ρλσὸρ ὃ χαὶ ἄλλοι δ ὑφοικλεω δ. χαὶ ὁ 

χέκθὺ ἐτελδύτα , χαὶ δὼ δίκα τον ἔτος τῶ 

πολέμω ἐτελόύτα. ἅ Τού ογ ἔχτγιγνο- 

ἐϑύου ϑερρις βόδὺς Φἰρηουϑύου ᾽ «ἰοὺ ἡξοι: 

χλιβαν, ὡς μ(τ᾿ τω μουχέω χακῶς ἐφϑεί- Β 
ρέτο, βοιωτοὶ “πἰρέλαθον, χοὸ Η γυσισιτοῖδδν 

πὸν λοχεδο μόνιον, "ὡς οὐ και λούς ἀρχοντα, 

ἐξέπεμεψαν. δείσόρτες δὲ, πὐρέλαξον Ὁ 

χωθίον, μὴ λακεδουμονίων τὸ κατὰ πτελϑ- 

ποννῆσον ϑορυδουυϑρῶν,, ἀνϑίουαἶοι λοαίξζωσι. 

λαχεδαιμόνιοι ὑϑϑμτοι ὠργίζοντο ἀἰύφις. χά 

πὶ ἀὐτῷ ϑέροις Αλχιξιαίδυς ὁ Κλφνίου, 

φρατογὸς ὧν ἀϑίωναων, Ξϑλς γείων καὶ Ψἢ 
ξυμμάχων ξυμκαγρᾳοσόντων ; ἐλθὼν ἐς 
πελοπόνννσον μετ᾽ ὀλίγων οἰϑίεναιων ὁ- 

σπλιῦν, καὶ τοζοτῶν, δ κα μ᾽ αὐηγθ)εν ξυμ.- 

μωώχων αὶ «ἰραλαῦξων, ἰτάπε ὦλλα ξυ- 

καϑιςφη πὐξὶ τίω ξυμμαχίαν, Ὡι[φπορθυο- 

ῥϑἔνος πελοττοννηδον πῇ φρατιξξ, χοὴ πατρέας 

ἢ τείχη κα )εῖναι ἔπεισεν ἐς ϑώύλάαοσαν, καὶ 

αὐτὸς ἕτερον διενοίτο τειχίσοι δχὶ τῳ βίῳ 

τῳΐ ἀγχαὶκ ᾧ. κοοίνθιοι δὲ χαὴ συωνώνιοι, χαὴ 
οἷς ζω ἐν βλάξη τειχιαϑεν ̓ ν " βοϑδσοθμ-- 

τες διεκώλυσὸν, “4 Τοί σἹ ἀντὰῦ ϑέρϑες, 

Ἔχεδεινείοις καὶ ργείοις πόλεμος ἔγνε- 

τῆν ΡΝ ἃ. 
- ᾿Ὶ “ ᾿ Ν - : Σὸν 1: ὶ 

μια. ω “οὐ δὸ ἐπ᾽ ἀλλῇ τινὶ γῇ ἢ τὴ τούτων Ἀ Ποβογλητ, αυὸά ποα αἀπεγῆις ἀϊαδ. 
᾿ 

ἀυληι ἀπιογίας (ς τα ντὸς ςοπάϊτα, 
εἴτε, Ἰἀούᾳας {{λτίπι ἀν ᾿ρία οοιιὲ 
ἀϊτα ἰηξοῖξα εἰ ἔπογαπτν αιοδά ρο-- 
τοῖαπι δά Ῥεγηϊοίοπι {Πὰς ἱπσαπι- 
θέμις » ἃς ἴῃ οὰ της Ραρηας ἢι- 
Ροχίοτοβ οχείτοσε» οσὰπι αἰ 5 ἤογα- 
οἰεοηῇθιι5» τὰ νογὸ Χεηλγε Οηϊ- 
ἄϊο Γαςεάαπιοηίο ΠΠ]Ποσπι ἀμποος 
Ἰατογξοέξο. τ ἢγ οπι ρατιτέγα:ἄπο- 
ἀεςοίπγαϑ ὈΕΠΠ Δ Ἀθη εχ τ, φΡτίη- 
εἰρίο {ξλτίπυ ἱπίςιιομτίς. αι ξατί5; 
Βοτδοίεαπι Ροίϊ ργα πὶ ρύδυιτοῦ 
αθεῶαπι δοςορεῦε Βοσοτί, ἤερε- 
ἢρρίάα 1 ,λοοἀαπιοηίο αὶ τα πα δῖ 
ῃοὴ Βοπο ρυθογηδητο» εἰςόξο, νοΞ 
τὴ πο 1 ἀςοάαπιοη ὶς ἱπ Ροορου- 
Ὡείο. τα πλἰταδπτῖθαβ. οσσαραγοης 
Αἰδεομίεηίες Ἰοσιηλ. 4υὰ εχ τε ].4- 
ςεἀπηηομλ ἴα {Π|05 γα εἐγαηζ. 

Ἑλάοπι αἰῖατε ΑἸοϊδίαάος. Οἰϊπίας 
βίμε» Ατμοπίοηἤμμα ἀυχ, δάίατο- 
τίθυβ. Αγρίαϊςοας [0 οἱἷἘ ρχγοίεξεας ἴῃ. 
Ῥεϊοροππείμπι σατα ραιιοὶς Ατῆς- 
τἰδηἤατη ἀγπγατὶς ἂς {ἈρΊττατίϊδ» ὃς 

( 485 ΠΠππς᾿ (υτπρίεγας (0 οἰ 5: εό- 
ας ἐΧχογοίτα ΡΕ]οροπ εἰ πη ΡῈΓ- 
ιΓαρῇςῃ5» εἰπῇ Αἰ᾽ὰ αυς δά 1οςοίο- 
τατοπι Ῥουτμοθδης στα τ᾽ τα πὶ 
Ῥαιγοηῆδις νὰ τηζος δά πιαῖς 
νίψας οχτοηάογεης ρογιαῆς, ΒΔ- 
Βεπϑ ἱρίς ἐῃ δηίπλο ἀἤατα ἐχιγαες 
τοίη προ Αςμαΐςο : {4 ἀοςσαγχοι- 
ἔδυ Οοτμλτ!ς δ ογοη!ίαας, χαϊ- 
5 οθαγιγί ἐγϑης  Π! οχιγα εί,ρτο-. 
μιδίτας εἴ. 4 Ελάξ αἰΐδες δε] απὰ 
ἐχείτῖς ἀπτοῦ Ἐρί ἀδυσίοβ. αῦαιῖς Ατὐς 
φίαος » Δ τίτα!ο «ιάσπι ΠΟΙ α᾽» ς Ῥραιόχεμ 
΄υλαι δά. Ἀροϊίηεπὶ Ργιβειτηι 

πορασϑόῳ ασῳ μϑὲ, «ὐξὰ τοί ϑύματος τοί τ) Ἐριἀδατὶ! φααπιδάάμοος ἀςδα 

᾿Απόλλωνος “ὁ Πυϑτως, ὃ δὲον ἀπαγα-- 

εν, Οὐκ ἀπέπεμπον αἰ βοταμίων 
Ἐχιδαύρλοι. κυρμώπατοι δὲ τού ἱεροὗ ἡσὸρ 

ργεῖοι, ἐδύχει δὲ, ̓  χαὶ ] αἴϑυ τῆρ αἰτίας, 
ἴω ᾿φχιδουυφον τῶ πε Αλκιξιαάδη χαὴ 

τοῖς ργείοις πσολολθθῳν, κι δυωύωνται, 
τῆσ τε χϑεάνθου ἕνεκα ἡσυχίας. χϑὶ εν τῆς, 
αἰγίνης ᾿ βεαχυτέφαν ἔσεοϑαι πίω βού-. 

ο(αν,ἢ σκυλλναιον πύξ σελ άν τοῖς αἰϑζοθαιοὶς: 

“ξρεσχϑυαΐζοντο δξωυ οἱ ξἰργεῖοι, ὡς ἀὐφὶ 

ίςπτ ραίσπογαπη Ποηγΐη6 νυ Ποῖ. 
πα (ογιιτ» Ομ 15 το ΠΡ]! πγαχίπχιπι, 
δύδ τα πι᾿ εἐγὰς ΡοποΡ. ΑΥρίμοϑ: 
νεγαταπλοπ ». 011 {πρΠίξεητε 
οαυία» νἱαηι εἱς Ἰρῆ8. δῖαις ΑἸ- 
οἰδίαἀ! Εριίάδιυγιι ν αὶ Ροήεητ,. 

οοοιραζο: ὃ τι νε ἃ (οτίπιμο; Ταπὶ πευίά 

{ἐρυτὶ εἴης», ἐαὰ νέ δ ΑΕρίμα ζοεμεβὰς αἄιεῖ- 

ὈεείίοΣ δά δυχι πὶ τιλϊοῶας (85 ἢ οϑπιοιιογεῖν 

ἔοτες αιὰπι οχ Αἰβεηίς » 50 .}1" 
Ιὰο εἰγοιίτο. [ταφὰς Αγρία {ε- 
ες ριαραγδρδης, τἀπαθᾶπὶ ἱρῆ 

͵ γ 
Ἵ 

« Οὐ ὸ ἐπ’ ἄρ» τινὶ γῆ] αὐτὶ τ, ἐκ 52) [ δ᾽ Καὶ ΔΓ αὐτόθεν] ἐπὸ πελοποννήδου. 
βλάξη ἄλλης πιγὸς γῶζς. βὶ Το χωρζον] ε Καὶ φῇ δαλαζὼν 7πναὶ δοηλονοτι. 

ἡ ἡξάκλεια, γὙ Ὡς ἐκαλῶς Ἔῤχοντα Ϊ ζ Τά πεάλλα ξυΐκα ϑίφη 1 βεξαιοτέροις 

ἡ. Βοηϑήστωτες δγεκώλυστῳ ] ξέπεμψαν 1 ἐξεδίωξαν οἱ βοιωηί, ἐποίει. ματπς. 

Ἂν π᾿ 

ματα βοηϑείας δραμόντες. 8. Καὶ αἴξ, 
τῆς αἰρίας Ἴ ταύτης δηλον ὅτι. 

χυτέραν ἔσειϑαι 1 δ βεαχίος δατή- 
͵ Βεα- 



᾿« ϑεῤοί, ΟΥ̓ ἄγοντες ὃ ἐ0 ἀϊο ἡπαττας ἔτ “τί οΥ ὁ δῖ 
᾿ φαρονω οδίοτυλη- [ῃ σγοῦ! (πητ Ἐρίἀαυτιπν ἀρτττι 

τε5. γεἰ ςεἰεδταη- 
τόρ. Κηιάε “απο, 86. ἀεροραατί. ΙΡΠ Ὡς Ἐρίἀλυτι!ς 

(εἷος ἱπυρ]ογδητίθ 5» ραττίπη 1110- 
ταπι πορμόίμηὰ 4ἀ6{12 τα οπίετη οαα- 
[ιϑαπιυρατγείπι νίψας δά ςΟΠ ΒηϊΔ. 

« Ῥταῖίο αϑῇϊ- Ἐρίάλυτγία: ργορυοῆι, ἐ4υΐεῖς πὶ ἐρο- 
τυόγυηςς 

ἄλιγο ἐπεγῦτ; ἰερατίοπεβ (οἱ οσ 1 ΠῚ 
ΜΜδῃτίμεδπι νεπτταγαηταῦ Ατῆς- 
πἰεηῆδιις οχείτα, Ἐς σαστη ἴῃ ΤΟ ]- 
Ιοφυΐαπι γεητιπι οἴος, ἘρΒαηηΐ-- 
ἄας (τ ητμίας Ἀέρᾶγε σΟΏρΥΟΓς 
ψοῖθα σατὰτοθας, 'ΝΔηι ἰρίος ημὶ- 
ἄσπι ἀς βᾶςε τεαυρεγέ; Ερίήδι- 
ΤΊΟ5᾽ Δατο ΩΣ δο (Οοἴοβ οὶ ΔΓΠῚΪ5 

" 4 Ἐτ Ατρῖαος, καὶ “ἀπο γΈα5.ΑὙΡΊαοΣ ἰῃ δος ἤαγο, Αὐ- 
δῤγίες. 5εά θιάε- 4:1 ὁροσίοῦς ῬαΙπιὰπι παος Ὦ- 
᾿μηρρβοζη ξοῖς οΧεγοίτας ἔφα! ντείπηας νοπο: 
." 1ερὴ! ἐλϑόγγα. 

ταπο ἀἴψας ἑτὰ Σσία5 Ιοχαὶ ἀε ρα- 
᾿ Ἶςςςς ξοϊάρτγοθαρτος Ατπεηϊοηβυῃ ε- 
᾿ δαιραδιογαπτ; ᾿Αὐβίιόίαας ἐχ Ἐρί- πειᾶϑεντέρ ἀγοῦτο 
᾿ ἀλατίλ αϑἀιχεγαης Ἐς ααατη: Ῥοξ:- 
ἢ ταοάμπι ἰητεῦ ἐος οοάεμα. ἐφείεξ: 

ἫΝ (ος -ςοηποηίτς ἤθη ρου ; τεάύ-: 
ἣν Σ ααπὴ εξ δ᾽ Αὐρίαὶβ ἱτογαπι ἴῃ Ερὶ- 

ο ἀλυτγίαπ)» Ρορυϊδεόφας Δ. Εχί- 
εὐπματ΄ συοαις 1 αοεάαηγοηί! δά- 

᾿πεγίας Ολύγαβ: ὃς αδιται τὸ Βἷσ 
αυϊάει ἀε τιαϊῆέι. (ΔογΠαητός 
Ἠιαγεβθογοάϊεγς. Αὐρτ δπτοηη, τοῖς 

ἕαπέ. Αταας ἀππι Αγρίμὶ ἴῃ: Ερὶ- Ὁ. 

ι τὰν ' 
ρῃ 

ων ΤΕΙΒΕΚ ονυνῖν 8," 38ι 
ἱ αἀιιογίας ἜΠΥΜΡΙΝ τά εχίρέδατη Ἀ ἐς τίωὶ ̓χίδειυρ νὴ αἰαὶ αἰ θϑμιοπός οπϑωὶ 

Βοίαηι οἐχίτατί. Εἀαχούμης υζουη 
ῥεῖ ξδάοηχ: τοπροα ὃς Γλοεάά- ἐκ αξιν ἐσδαλρότα: Ὁ ἐχιϑας 
ταοηἱἱ ὀπηλοτη, βοριίαπι ἴῃ ἴ.εα- τ οἱ ἐ λοαιχεδου μόν εν τ ζοις ἀδοες χ 
ξἶγα αια ἱππτ 1ῃ οογιχ ΠΟ  ΗΠ115» πανδημεὶ ἐ ἐς λδῦκπρα ΨΨ εἄω τῶν ΩΝ 
φάἀαοτίας γοαυπηράσος Αρίάς Αὐ- αρρὲς ᾿ λύχα)ον, Αγιδὸς αῷ Α ρχεδοιμου οιάαπιὶ ἠ οιτορς ἐπο:πευλίης αὸ 
τοι ἀογέατ [οίοητο» το ἱρῇς φυάοπι Βηβυνέρν ἂ ἊΜ ὑμδι, ὧμ ἤδη δὲ συϑῆὶς ὅποῦ 
οἰπίτατίθαβ. νιχᾶᾷξ νἱγὶ ἐπ ΠΝ τί ΠῚ φρατεύοισιν, ᾿ φδυ αἱ πόλφο ἀξ ὦ ἐπέμ.- 
πλϊττοραπταγ. ϑοἀ χυΐα (λοτίβοαπίος φιϑησοὴμ ὡς οἡ᾽ ἀὐζις τὰ ὀχαρατήεια 90υο-: 
Ῥζο τχαξτι» πταζο ποη ροτιξγηἴ; αδύοις" ὠ ἐαξούχώρᾳ, ἀδιίπε ὠπῆλϑὸν ἐπ᾽ 
ἀοπλαηι τοάϊεγονεἀϊσοητες (Ο οἰϊδντ οἰωὸ γὼ ΤῊΣ κὰ κε ἀξοἠβλωνεξι 
ΡοΙΕ πο αιιότοι πηξῃ!ομηίοχαῦ δὰ- Β ἈΘῚ εξ "μμια ΩΝ ἐκρ ἀρ μού ἢ 

ὦ Μίδεσπρο. ἴδηι τάχη “Μαἰιι5»[η ἀπο ἔζατα ἰδ οχα τὸν μεἔλλιοντει ( “χαριῴος σὴ ̓εὖ μάω)" ἃ 
: ἀρυά Ἰλοτοβ (ὰπτ} [ε ρυαραγδγοητ: μώλα δωριδῦσι ἰϑαυκθυαζεο, ὡς τμ- 

ἐλ υηχη ΠΥ ται ἐχίτα τ. ΠΠΠ|5 πευσῃ ϑμοὶς. Ἐργεῖοι σγ᾽ αὐαχωρησθμτων 
ἀστοῖς, Αὐρίαὶ δπτς. ααστιπα ἜΟΥ δξ 

ὁ γάε αρηνοι. ἄϊοεπα ἢ οαϊομάλγιτη {π|] «βοῇ, αὐτῶν, τοῦ τσϑϑ τῷ νὰν μάμορ ἐλ 
ἄῖντες τετρα δὲ φβίνοντος, χαὶ αἴλοντες τίω 

ἡμέραν (υτίωυ, πόρτα (χε ὄνον ἐσεξζα-. 

λον ἐς τί χιδερυρίαν, «αὶ ἐλήοιω. Ἐχτ-: 

δουύελοι δὲ τοις ξυμμάχοις ἐπεκχαιλοξοῦτο": 

"ὧν ἐνὲς, οἱ μϑῳ τὸν μιζεζ αἰ χυσοούφα οἰσοιγ- 

“το, οἱ ἱ δὲρὰ ἐ ἐς ελοείαν τὴς Ἐλιδαιυεΐας ἐλ- 

θύγτες, ἡσύχαζον. ταὶ χαϑ'᾿ ὃν Ζεῦνον. ὧν τῇ 

Ἰλτδοωύρῳ αἱ αἰργείοι ἡἠφ,, ἐς μϑυτίνφαν ὠρεσ- 
(4. Σπὲ δὴν πόλεων ξεουῆλϑον͵ αἰ ϑὠναίων 
παρακαλεσθμτων ἡ γίγνούϑιων λόγων, Ε- 

φαμίδως κὶ κοείνθιος εἰκ, ἔφη τους Ἀόίως “τοῖς 

ἔρηϑις' ὁμολογεῖν. στρ ῴς ῥϑὺ ΠΣ «ὐἰϑὶ εἰ γθης 

ξυΐκαι ϑδοθαι τοῖς, οὴ, ὄχτδευυοίοις, καὶ τους 
ξυμμιαγρεε,ὺ τούς Ξὐργείοις κ1' ὀγγλών αὐ 
τιτετά θαι. δζρε λῦσοῳ δἶζυ προ τὸν ̓χοξιδῶῃ 
ἀφ ̓ἑκαιπέρων ἐλϑόνζας τὰ  φραπύπεδει, 'ἰχαὶ 

Ὁ οὕτω πελιν λέγῳ «θὲ τῆς εἰρζωϑης:" τοὶ 

ὑπο; χαὶ τους Ἐὐργείοις ὐπήξ 
πίφαψε τῆς. ὑπηδαοοίας. ὕξερον δὲ" ἐς 
αὐτὸ ξωνελθώπες, οὐση" ὡς ἐδουνϑησὸμ 

εἰκόδαι δλλ᾽ Φ ὑδργεοὶ παλιν ἐς τίω 

θθυδαυφίαῃ ἐσέξανον ; χα)᾿ ἐδιηοεὼ. ἄξε. 

«ράτευξ, δισθὸ οἱ λακεδανμεόνοις καυρυύαϊξ᾽ 
χαὶ ὡς οὐση! ὀγζωῦϑα ̓  τὰ αἰ θανήοιὰ 

ἀὐζῖς ἐλϑετο, ἐπθῥεγωρηόθῳ, τ ργεϊδεδὲ; 
εἰὰ ἔοτς Ἐριάδυχίᾳς -Ῥρκῖς δεδι. 

ἰχὰ 
γα κυνί ὃ ἔθειδαυείας ὡς Ῥήτον μέρφς, 

νον 

ϑ, 

« Οὐδὲ αἱ πόλεις 1 αἱ λακάνικαί. ν 
β. Οὐ φονυλώρει]ή)ρωυ, ἰ καλοὶ ἐφαί-- ὦ 
γέπ: Ὑ ᾿λδεταὶ πξα μόλλοντα μῆνα δας. 
λον ότι. ὅς Καρνέϊοςιο᾽ ιῶ αἰ γῆ δ, 

καρνεῖα πολλαὶ ἔχοντος ἱερὰς ἡμέρας. ὃ, 
Ἰ ῤ βοήϑέαν δηλονότι. καὶ πασας ἱεραὶ μινιονγόκ ἐφρατιύέντο.. 

“4 Τερομύωία Ἰὴ ἑορτώδης ἡμέραι. ζ Καὶ 

; ἡ ΕΨ ἡδρὸν φὐωγθοὴοῖς 
πες. »χαϊροφυλακοαῦτερ, νρ δὲ, ἑορτά- 

ζοντεξ διὰ παντὲς πίω ἡμιέρανϊαύτίω, τότε 
«ἰπέθοδυκήτως "ἧς δι δα είδις ἐπέπε- 

"ἢ Τα ξυμμίαχοις ἐ ἐπεκαλοιιῦε: 

τϑι Οὐπνές, 
« 45... ὁ ᾿ 

οὐ δῥ)άφ' ὧν. τὸν μἰαχοωύφαι 

σον, 

γὰρ δϑε' ἐξφϑεῖν ϑυκοιόα: ων 
χέχρουτες 1) ἱερομιιυίαν. κι Ῥοὶς ἔρι. 

γρῖς ἡμιλήν νράφειαι ὁμαλεμεῆνν ̓χλκαὶ 
πειοδέντες ὥχον"] οἱ ωρέσβοις δηλόγύη: 
μ' ἂν τὸ αὐτὸ ξαυεχϑόντες 1 ἐνωϑθέντες: 
γυνὰν ἐ γγραμα, πότ ἌΝ 

“ὦ 

26 δ ὡφαξ 

σίσαντις 

Φ τ νΝ 

οἰ λει 



λῴοτα. ΤἸ οὐ γ᾽ Ἰβαιγογνομδῥουϑέρρες μετ᾿ 

φοιῦτος. λάκχεδο μόνιοι ὡς ἀὐζις οἵτε ἐπ᾿ 

πιδαιύξιοι ξυμμάραι ὄντες ἐταλαιπώροιω, 
“ χαὶ τάλλα, οὐ τῇ πελοπονήσῳ, ᾿πὰῷ μϑὲ 
ἀφάεικει, " πὶ σὴ οὐκωλῶς εἶ; ἰχενομίσϑμ - 

περ, εἰ. μοὶ δονώξενόμνι: ὧν Ὁ, 
:Ὠχ πλέον. χὠρήδεοϑαι αὐτὰ ,ἐφρώτευον 

“ 

2382 τΗ ΤΟΙ 5 ΞΕ 5.Τ.Ψ ᾿ 

ἀπῆλϑον ἐπ᾿ οἴκου, ὁ ἀ ϑίωυαίων δὶς χί- αὶ μπτνν βὲ τορτοῖϊ εβμαι ἐϑαν τὸ δον ; 
Ἰάϊο ἔπογαης παῖς ἀγηηατὶ Αἴδε- 

Διο ̓ἐθοήγεσοβ ὀσλύναμς ᾧ Αλῆβμεδας εαἰςηΠαπ,,ΑἸςϊδιαάς ἀποςι δοά φυΐ 
φρατνγϑό. πυδημδροι δὲ “ες λακεδούμο- Τἀςοἀαπιοπίος ἴῃ ὀχροάιτίομοπι 
γίοις ὀζζεςρα τεΐδϑει, αὶ ὼ ὡς Θεσὲν ἔτι αὐτῶν οχιε αυάιοηΐδητ, μάχας σροτα πδ 

ἐδᾷ, ἀπῆλθον. Θ Θϑέρος οὕτω δι5 λα. νυαῦον Πρυ ας νασοκόον ἮΝ ὑαβ 
τὰ αἴτας ὀχαξίὰ οἱζ. δ |9 ἰο486- 

{τὸ ὁ) Ἰθηγιγνονδύῳ χομδὶ ἊΣ ἈΠ ΜΑΩΝ τὶς Πγοηγὶς 1 ἀσοάατηγοη!ι οἷλη) Α-- 
μιόνοι “λαϑώτες; οἰϑέευαιοις., Φεϑυξρες τε τπροηϊοηῆθας ρυαῇάϊιπητγοσξητος 
τειάχϑσίους; ἢ Μ υκημείρὺρ ἄρχοντα ΌΝ ΟΝ πρυνα ̓ μὐλομι κα τν Ριαίο- 
εν ᾿  Ἰχίδιωυ ρον ἐσέπελιψαν.. δον» αἀ Ἐρίάαυγαπι ποτὶ “απ τ" 

μέρ τανε Ἢ ν ηϑ ἀϑίω τε ὀσοὰ {γαατιρύορτοῦ φιοά Ατρι Ατμος. 
Φργειοι. δ): ἐλϑόντες πϑὴ γίοκνν πᾶς νοΠογθ πη ἐχροίτυ]ατιμ, φυὸά, 
καί Ἀϑεῶ ὅτὶ γεγδαμιρδῥον ω ταῖς ἀυτγδοῖς, Β χυμπν ἴῃ Εαἀοχίθιις (οτῖρταπι ο(. 
5|σ τὴς ἑαυτῶν ἐκοίσοις μὴ ἐᾶν ἀλάμδι (ττν ντ ὩΘΌ ΓΙ ΡΟΙ οἃ ἰοςα αιὰ {πα 
Φιυένα ᾿ἐασ ὦ, κατὰ ϑαὶ χρυσὰ ἀϊίοῖς. οἴδεης,» Πποοης τγαπῆγε 

ῷ, ̓ 'χογχοι- ἰιοίξεπι, “εὐ επίοη ἐς [ιο πρατὶ ρετ- 
Ὁ Ἢ" τσὴ εἰ μὴ κακχεῖνοι ἐςπὸ μι τὐπῆοης Ζαεεα εθηΐοΣ τταιῖῆτο. ς΄ 
οὔσιν ἔχ: λακεδοι μονίοιες ποὲς μεοσηνίοις ἐἀἸχογάηταιιο» ὨΗΠἿ Αἰμειίθηζοβ νἱ: τ ΩΝ ὁ 

χαὶ εἴλωΐζᾷᾳε, ᾿ἀδικήσεαϑαι εἰδζί. ἀ ϑίωαἾοι: εἰἴπαι Μεοβεηίος ἂς (εγαϊτία δά 1.α- Ὁ ἦγε... 
δὲ Αλκχιξιαδου πείσθμτο, πῇ μδὲ λακω-. ςοἀπσηιλοηίοςίῃ ΡΥΪαπὴ ἀγάξροττας. 

οέωει. ὕἴατ, ἰπίατίαμη δὲ ἔλϑιμηι ἐτ].1}}}} 
νικῇ φήλη «ὑπέγραψαν ὃ ὅτι Οὐκ ὦ ΚΕ χιῆοχε ΑἸοἰδίλάς, ὃς Τιαοοηίςο ἰΔ-᾿ 
γων οἱ ' λακεδοιμόμο τοῖς ὅρκοι, ἐς δὲ πύλον᾽ ῬΙΔῚ εἰτα]ασὶ {δ (οχιρίεγς 1: ασοάς-, 
ἐκόμισὸμ τους ὧκ κρανίων "ὅλωζιε ληΐ-: πιοηΐος Ρεϊεγαῇϊς, δ. (ογαϊτία ἀζυας, ὐ. ὦ 
ζε ὡχ πὶ σγ ἄλλα ἡσύχαζον. πὸν δὲ χᾷ- Ὁ Ὡς δά ἰατγοοϊπαπάμπ) ἰῃ Ργ]υπὰ 

Χ’ ἄχ: τιληροστάμογο, οατογα ααϊοίσοῃ-. 
ν ὑεθὰ ες: πρρδαα τ ργείων αὶ ἔλπ- τος, ῬερΉλης ἘὈγεπγοπη Φαμπη ἴΠ-: 
ϑαισείων, μαΐχη νϑὸ ̓  σδοδμία, ἔγρετο ὧν τοῦ Αὐρίαοβαταις Ἐριάαυίος δεὶ- 
οὐ ασκόυῆς " ὐνέδρω δὲ σὴ καζα δρομαὶ ἰαγεῖαῦ » απ ἐυξασ ργαϊισπι 

“αἱ, Δ βρνδ: νὼ Λεφϑείς Ἔχείτίς, [4 οχ 1 Πά 15 Ἰηςαγ ποι ο5; 
οὐ αἷρ ὡς “ ἥ ῃ νδὶ εχ αἰτογυτσίς ρους οοητίπρο- 
ἐφντο. χαὶ τελδυτῶντος τὸ χήρόνος, πρὸς ῬαυποΠΉ}} σαἀοδαμτ, Αταμς οχσ 
ἔαρ ἤδε, κχίμαχας ἔχο γτες οἱ τὐργεῖοι ἡλ- τίοπηο Βγοηβ ἰδπὶ νογροητίς 1 
θὸγ ἐχὶ τί Ὀπευξυ;" ὡς ἐρήμου οὔσης μρ Αὐρία Πππλρεῖϑ [ς4]}ς γισμηρ ᾿ ποτα Ἵ 

ΡΙάλαταπι » τοπαπαπὶ ἀοίοσαα ὃ 
ΠΩΣ Ὑ πόλεμο ηβίᾳ αἷρ ἡσοντεξ' αὴ τὐῃ Ῥίορτογ ΒΟ] τὰ ἐχραρπατασι: (4 ᾿ ᾿ ἵἿ 
κοι οτῶλϑον. χα ο χέμον ἐτελόοτοι, Χ ἰῃίεϑο τοάϊοτε περοτίοι : μγόπυ: Σ 
τρίτον χαὶ δέκατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτε-- Ὁ πὸ ὃς ἀδφοίπγιβ τοχτῖ8. ΔΠἢ5 Σ 

ΕΠ οχεοῆῖι,- 4 ]τηποητίς αἰτα-- 
τὶ πχοάίο Ασα πη ἢ γ, πα 
Ἐρίάλιιτι! οογαπα,- 0 οἵ: νεχαζοη- 
ταῦ, δέ ἴῃ Ῥεϊορομποίο δἷϊα ἃ {ς 
Ἰοςα. ἀοβφογεητ; αἰϊα " πηα]ὸ σορὶ- ας τοῆρι 
ταγοπῦ; ΟΡίλΏζο5, ΠΗ ργξοσσαρας ἀεα μα πρὸ 
τξης Ῥγοτίπιβ» τὸπλ 1 ἀειεχίι8 τὰ ὀἤξης, γε ροῖς, 
ΡΓΟρτοΙ γα πα, ναϊμογῇ δάιουίας ἐξδίειοιε αδόγα, 
Αγρβοβ ἐπῆξ,, ἱρῇ Ἄγχας (ταμίᾳ, 

4 “414 Φενδηγαῃ, 

ἀϊωιὴ ὁ εἶμι [ων : δ Χ2 ἐπ᾿ ἀρ διρῦ 

Τ. ἐ3 

᾿ ᾿ ᾿ ὁ - 

Ψ Ὁ ΣῚΣ Ἂ 

« ̓ ἐξοῤῥοσανὴ τς ̓βονϑείας οχϑὰ 
β- -ὃς ὅηνδαυρον ἐσίπεμψαν) 7ε εἰσέξαλον 

ρον ΑΎ" Καὶ εἰμιλ εοῴκεῖι οἱ ἐς πύς 

«λοὺ]} οἱ δῤγιῖοι τοῖς α,ϑίωαίοὶς ἔκεγον ὅπ 

ἑαὶ μυὴ εἰστεγαίγφοσι. πείλιν ἐς πύλον ποι ἔϊ- 
λώσρις καὶ μιεοσνν ἐδρ» οιξ᾿ εξηγαλον κ πό- 
λου δίᾳ σαὶ πεὸς ἡμεοσηνίοις. σιουθήκας, 

«δι κήσεοθοι! αὖτοὶ οἱ δργεῖοι ἔνιοι δὲ, αὐ- 
“πὶ οἱ αϑίωυαῖοι, ἤκουστω, δ᾽ «ἙἘάσφὰν 

, 

βῆ αὐτὶ )ϑχρω εἰδηυνηήσεῶς οἱ ἐδῤγεῖοι. 

ᾧ τῇ «όρ λαχϑνικῇ τήλῃ ὑπέγραψαν} (ω" 
ἔςησοων οἱ α ϑίωαϊοι ἔχουσαν ταὶ λακῶν"-- 

κας ἀπονεῖδλίς. “ἢ Ἑΐλωτας ληΐζεϑα ἢ, 

ὧςτε ληϊζεαεω.. 8. Τα σ᾽ ἄν αἹ ἤχριω 
πε άλνα,. ἐκ: Θυδὲμία ἐγθύετο ἐκ σα-- 

Ἶ φασκϑυῆς ἤ: ἤχρωυ,ὀκ φανεεᾶς “«βδατί.. 
ξεως, .κ Ἐνέδραι 3 καὶ κοιταδρομια}) 

χτ' ϑάλαοπιν} οἱ αἀἰϑίιωυ ἴοι. ε Αδεική-- λεληθῦαι ὄγῃιϑίσάς. λ Ὡς ΝΣ. 
ὅσης δι δ πόλεμον Ἰσυιρβιαχίας δηλονόφις, 
μ' “Καὶ τάλλαίεν τῇ πελὺπογγήσῳ 7 ἔ' Ἔϑνῃ 
δηλονότι. Κ' Το μδὺ ἀφειοήκετ ΔῊ] α- 
κεδαιμιογίων δηλονόπ, Τυπίξίν, ἧλις 
μαρήνεια, ξ “τὰ σ)λοὺ πρδον Ἷ; 
ἤχριι ἐςεεσίαζον. σρυτέφην ἡ κόξαγϑοφι τας 
.᾽ κρρβονμ ΝΡ αἰ] ἤρρμω 
κακός Ὁ] ἢ 



“ Ὡ»-.. 

ΡΟ σὰν ΠΡ ΤῊ ΨΉΥ, ΔΕ 

«λον σοταϊταμείθιι5 ἐος Τ ορολτί5, ὃς 
υϊςιηαας 4111 Αὐοδάες οἴδης 1 .- 
φεάἀαμηοῃοτπγ ΟΝ ατη εχ οα- 
τογὰ Ροοροημοίο {0 οἱ!» δὲ 4υϊ οχ- 
ἀγα {Πλπ| ογαητ,» δά ΡΒ] μητετη οο- 
βεδαπιυτ : : Βαοτοχιπη αυίάεπη 

ἐς αιίπααςε Π]ΠΠ14 οαπὶ ἰμ{{|5 ΔΓ ΠῚ 15» 
τ, τοιίάοῃι ἰοιι5 Ἀγ πιάταγα » ὃ( υΐπ- 

δ τ τωι, βεμτὶ ἐσαίτος» ἃς τοι ἄεῃι ἡ ἤἥῃς 
δ αρῴχποι, ἤ "Ε 
οὐρίῳ ἐααῖς : (ΟΣ πε οσιτηγ δυζοτη ἄπο 

ΤΑΝ Πα ἀΥγηδίλ.» δοσιπ ρίὸ ἔπα 
σφυϊαΐαις σορία παπιογας: ΡΠ] ἰαἤο- - 
ταῦτα νογὸ ( χυΐα ἴῃ ἰρίογιπη ἀρτο 
“Χογοίτας. ἐγᾶης ) 4ιδητασιηαιις 

- Ψπ|τ πηλπα5. Αγρίαί; ταπς ργπαὰπὶ 
ΡῬιαίοιτο [λοοἀαπηοῃίογμηι ἀρρα- 
τατα» αι 1}}} ἴῃ ῬΆΠ αμτεπι τοη- 

Ἔ: ἄεγοης δά {ς σι Δ] 1ἰς ςοῃϊπηροη- 
ΤᾺ ἀοκ»τπης ἱρῆ εἴπ οΧχογοίτι ργοάὶο- 

Το» δοσοράεμτίθις Δαχι ο Μαδητί- 
τιΕἰ5» [0 οἷοϑ ἴμο5 μα η εἰθι15; ὃς τσ - 
θὲς πλΠδ5 ΕΪοοτα πη αὐιηαίίς. Ετ 
ΡΙορτοΠι 1 λοεάαπιοι ϊΒ. οσςι- 
ταῦτ δριιά Μειῆγ ἀτίιπη Αγοδάϊα: 
δὲ γεσίαιιε » ςο]]ε δοσερῖο , Αγρίαὶ 
΄υίάεπη δά ρυρηπαπι (εἴς ργαραγα- 
θαπτ, τηυδηι ἀοίτίτατο (ο εἰς πο- 
τ: Αρὶβ δυζεση δ ποέξεμι πιο- 

ἱ τ|οῃ 5» οἷαπη ἰπ ΡΏΠ πητοη σοητοη- 
ἀἰϊτ δά (οεἰος. πο Αὐρίαἱ σορηϊτο, 
ἱρίο {πατίπα ἀϊαςαϊο ἀθοιας ρτῖ- 
τηὰπὶ ΑΥὐροβ » ΠΙΟΧ ἴῃ νἱὰπὶ πα 
ἔστ ἴῃ ΝΟ ΠΊΕΔΠ1» πιὸ οχροδαρδης 
Ἰιαςεάαπιοηΐος οὔ (ος 5 ἀοίςεηάι- 
τοσΟΝ οὐὰπι Αρὶς ποι ἰά νδὶ Η{] οχ- 
Ρεδϑαθλῃτ τοῦ τοπυ τίς αἰϊι αίρς 
τἰμ5, ἀςππτίατα τε Τλσοάἀπηγ ΟΉ115΄ 
δὲ Ατοδάϊθυς, Ερ᾿ἀδυτγήίας » δί ἴῃ 
ορτηρασλ Αὐρίαογαπι ἀοίςοη άϊε, 
Οὐοτμι μι! αιοηις ΡοΠ]οποηίέξίσις 

͵ γρ ὀρϑριοι ὅγο ἂς ῬὮ] ΑΓ ἀϊπογίο ἐτίποῦς ἢ πηατιι- 
“5 δά εῃὶ ροΐγοχοζο, Βαοτίβδυτοτα Μο- 
ΜΝ φατειῃθύίαις ἃς δίογοη 5 ργαοο- 
δ Ῥίαπι ογαῖ νὰ νἱὰ 4αα: ἀιιςοῖτ Δί ΝΝο- 
ν ταρᾶτὰ ἀοίςεηπάείοητ», 411 Αγρίυϊ 
Ἂς ἱπῆάεθαπε: γε ἢ 111 δά ἀύζοη ἄλπα 

᾿γίπι, ᾿δοςἀφπγοηπίοτιπι ἰῃ Ρ]1- 
πᾶ ΡΓΟΡογάγοηι, ἱρῇ οος ἰῃηίοααα- 
τί σαιίτατα ντογοηταγ. [τὰ Ἰηεἶγα- 
διατοὶῃ τείας ρίαπα Α δἰδ»ϑατμηίη- 
τππὰ ἃ ς οςατοτα ἔρεᾷ Ῥορυϊαϊρατὰις 

ας 5. πιὰ" 

ὃ 

ἀξ : 

ἴὰι ἘΠῚ ΓΒΕΚ ννν 
ἄχος τορο πο Αρίάς,» Αὐομίάλην Α αὶ 
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ἡγεῖτο δὲ Αγις ὁ Αρχιδοίμου," λρχεδομεαν 
γίων] βασιλά4. ξιωυεφραίτευον ο᾽ αὐτοῖς τε-- 
»γεαται τε χαὴ ὅσοι λοι ρκάδων λαᾷχε- 
δαμμονίοις ξύμμαῃοι ἥσθμ, οἷσγ᾽ ἐκ “ἑἀλ- Ὑ 
λης πελοπονγήσου ξύμμαρι, “ καὶ οἱ ἴδ, 
ϑεγ, ἐς Φλιοιῶτα ξεωελέρεντο βοιωτοὶ »ϑρ, 
πωτακχιλέλίοι ὁπλίται : αὶ τοσυῦῃ εψιλοὶ, 

χαὶ ἱγτ πῆς σεντακύσιοι, χοὴ "αὐίστωσοι ἴσοι" κό-- 

εὐϑιοι δὲ »διδάλιοι ὁ ὁπλιτῶν οἱ σὴ ἄλλοι; ὡς 

ἕκασοι. Φλιάσιοι δὲ, τυμεραλῷ, ὅτι ὧν τῇ 
Β ἐχείνων ὦ ὦ φράτευμιαι. ἐΦ Ῥγεῖοι ἢ, πσῶ9-- 
ἐἰοϑόνϑμοι τότε πρεῦτον τίω αὐ ρασκθυζω 
ὟΜ λακεδοιμογίων, χαὶ ἐς ᾧ φλι- 
οἰοῶτα βουλήρδυοὶ τοῖς ἄλλοις πρδϑομίς- 
ἕξω ἢ ἐχώρρωυ; πότε δὴ ὀξεςράτευσὰμ χαὶ 
αὐ. " ἐδοήγησθρ ογ᾽ αὐτοῖς χὰ ἢ μιλυτινῇρ, 

ἔρντερ τοις σφετέροες  ξυμεμᾳίρες : τλὴς 

λείων τειοάλιοι ὅπλίται. χαὶ κσϑϑιοντες 

ὠπϑυτῶσι τοῖς λακχεδαι μονίοις ὧν μεέϑυ- 

ϑρίῳ τῆς Ἔἰρκα δίας. καὶ κατα λαμ αϊοῦ- 
Ὁ σιν ἑκούτερϑι ἌφΦον " χαὶ οἱ μϑμρ Ἔὐργεῖοι" εἰς 

Δμεμονωνϑμοις τοῖς λαχεδοιμμονίοις ἄϑρε- 

σκϑυα ον τὸ μαϊχέοϑαι, ὃ δὲ Αγες, τὴς γυ- 
κτὸς εὐ α λίρα τὸν φρατὸν, καὶ ᾿ λαιϑεὺν,ἐ ἐπὸ-- 

δεν ἐς φλιριοῶτα τοῖς ἀλλοὲς ξὺμ.- 

μαίρες. καὶ Ὁ ργεῖοιαἰαϑέρδμοι, ἅμα ἕῳ 
ἐχωεϑεὸ, φεῖτον μδὲ, ἐ ἐς ἀργρο, ἔπειτα δὲ, 

ἡ “ἀπ οσεδεηογτο ποις λφκεδαιμονίοις μῷ' 

3 ξυμμάχων καταξήσεοϑαι, πίω κατὸὶ 

νεμέον ὁδὸν. Αγις Ὁ ζω τίω μϑὲ ζῶ πσξόσε- 
Ὄ δέχον»» Οὔκ ἐπραύπεῃ, ὐἰθαγίείλας δὲ τοῖς 

λαχεδουμονίοις καὶ κασι τ ̓ Ἐχιδαὺ- ᾿ 

βίοις, ̓ ἄλλζω ἐ χώρισε λαιλεπηὶ, ζ), ὃ καπέ- 

(ηἐ; ὃ Ξθργείων πεδίον" χοὶ χορ ϑθιοιχοὴ 

πελλξυῇς καὶ Φλιάσιοι" ̓ὀρλον ἑτέραν ἐπο- 
βυοντο. τἰς δε βοιωτοῖς χαὶ μεγδ ῤδῦσι χα 

σικιυωνίοις " εἴρητο πίω Ἰχὴ γεμέίας ὁδὸν κα- 
παθαινᾷν, κἡ ἡ ὦ ξργάοιἐκαίϑζωτο, δτεωὲ εἰ 

οἱ ὥργεοι Ῥχὶ στφραξ ἰόντες εἰς Ὁ πεδίον 
βουηϑοῖεν, ἐφεπόνϑροι “οἷς ἵπζοις χεῶτο τοὶ 
χαὴ ὁ νβϑβῥ, οὕτω δι σταξας, χρὴ ἡ ἐσξαλωνέ ἐσ 

ὃ πεδίον. » ἐδήου σούμεννον τὲ ἃ ἀλχα; 

δι αὐπς ] τοῖς ϑργείοιξ: ἐ Ὡς μαβο- Ζ Καὶ οἱ ὕξωθεν Ἴ πελοπονγήσου δὲ-- 

λονόπ, β Αργεῖοι ὃ, ποϑαιϑύιδμοι 
ὅτε ατοῶτον Ἰυῤγεῖοι ὐξφαιοϑύρδμοι τίιώ τε 

πρῳτίωο ὅ' λακεδαγμονίων ἰδασκϑυίω, 
(οἱ αὖϑις πτεος χωροιῦτας τοι χααδα)- ἢ 

μονίοις δ) φλιοαῦτος, ὑαὰ πῷ τεῖς ἰδῆοῖς 
συμμκείξαι συμμιαχίαν, τότε ἃ αὐτοὶ ἐορά-. 
πυσαν. ἔγιοι δὲ τὸ γότε. πσοῴτον,, ᾿ήδησαν 

σημμαήνᾳν ἐν τῳ πότε ἀφιρῴ. “7 Ἔχω: 
ροιυ ]οἱ λακεδαυκόγιοι. δ᾽ Ἐξοήϑησων 

γωρὅμοις Ἰέρήμοις συμμάχων. ᾧ Ανα- 
φσήσοις τὸν φρατὸν γκαὶ λαιϑὲὸν τοὶ Σῤγείοις, 

δυλανότιν «- ἢ, «Αλλίω, ἐχώρησε. χαλέα 
πὴν Ἰδύσοδονε .θ. ἰρητι)ώριφο. 

53 ὅμην 
πο 

5 ὑρϑριοῇ 



8. ΤΗΥ ΟΥΌΓΡΌΙ 5. Ἢ 15. 

δὲ ἐδ τεόρ εῖοι, γνόντες, ἐξοήλοω κε ἡμέροις ἠδὺ Δ Οὑα ΔΑγριυϊςορῃίτο; ἰδῃλ [τ 4 

ον τὴς νεμἰαε,ὶ "χόντες τω φΦλια- 

σίων χαὶ κοραήδιων τγατίπέλῳ, χν}} εδὺ 

φλιασίων ὀλίηϑὲς οὐπεχ τειναν., αἱ “σὺ δὲ 

ἝἍ τ εινδίωγάδοὶ οὐ πολλῷ πλείους δὲς- 

φρεύρνσθμ. δὶ ἴω βοιωπὶ χαὶ οἱ ΩΡ ΚΕ 

καὶ οἱ σικυώγιοι ἐχώξφεω, ὡραῖν εἰρη αὐ- 

«εἴς, ἘῬχὶ τῆς νομέας, χαὶ τοις εὐργείους 

οὐχέῃι κατέλαζξον, “λλὰ ορννν νι 

εἷς ἑώρων τὰ ἑαυτῶν Δηούμϑυα, ἐς μὰ 

πξρετάοσονν, αὐτιρϑδεσκθυαίξοντο δὲ χαὶ 

κῷ λακέδο μιόνιοι.ς ον μέσῳ δὲ ὠπειλημ- 

»ϑιοιἡσὸν οἱ Ξργεῖοι. κ μδὺ δ τὸ τῷ πε-- 

διου; οἱ χαχεδουμόγιοι εἶργϑν τ σπο " τῆς πὸ- 

λεως, χα οἱ μετ᾽ αὐτῶνγ' καϑυκῦρ)ε δὲ, κο--᾿ 
᾿ρἰγθιοιίχαὶ Φλιάσιοι χαὶ πελλζυἣς" δ δὲ 

τορὸς νειέας, βϑοιωποὶ χαὶ σικυώνιοι ὐμε- 

ΚΣ ΩΩΝ ὕπτι δὲ ἀύῖς υυαοίμηραρ: ϑὐγαρ 

“πῶ (ὦ ἀϑίωαῆοι μόνοι δ ξυμιμιαΐχων ὅχον. 
Ὁ. μϑυ διζω πλῆς ἫΝ ῤργείων Ὅ, ἜΣ 
ξυμμάχων οὐχ ὅτω δάνον Ὁ παρὸν. ονόμ-- Ὁ 
ζον,ἐϑδλ᾽ ενκαλῷ ἐδόκει ἡ μάχη ἔσεοϑαι, 
᾿χαὶ ηδὲς “λαχεδαιμονίοις ὠπειληφέγω οὖν 

τῇ αὐτῶν τε τοὶ αρὸς τῇ πόλᾳ. ΜΓ δὲ τίρ- 
“εἴων δύο αἰϑρες, Θεοἰσυλλόςτε, ) πὸν 

τὲ ςρωτηγῶν εἷς ὧν, χαὶ Αλκχίφρων," «ρό- ; 

ἀμμᾷ ̓λαχεϑομμονίων, ἤδη Μ ςρατοπέ- 
δων" ὁσονοῦ ξεωυιόντων, “ὡροσελϑόντε δ 

δὶ » διελεγέοϑέωυ. μὴ ποιᾷν μαγζω. ἑπί: 

μοϊαῥδι 0 Ξήργείους δἴχας δοιῶώι ᾧ δέ- 

(ασποιϊοηάπιηιν {5 τοῦπ5 ἃ Νεῖ 

τλοὰ ρεύραπο ὃς παξεὶ ΡΠ αἤοσ τα 
Οοτϊητϊοσύπησιις χε οσατη, αἰ1- 
χιοῖ ἐχ ΡΠ αΠὶς " οδιζαποδης: 4 δον {2 
(ἃ οχ Ἰρῆς παιιά τχυΐτο Ρ᾽μΓο5 ἃ  άμίο ροβ᾽ οςοἰ ἀἄ- 
(οΥτη τ Β115 Οοτγασαηταγι ὃς Βὅπο- 
τὶ Μεραγοηίίαας ας δ᾽ συ ἢ] Ῥεῖ 
τοχοσιπητ» ντογας ΠΡῚ ργαςορτὰ ΠῚ» 
δά ἸΝΟΠΊοΔΠῚ » πες ἰδπὶ Αὐρίαος 
δἀορτιαητ: ΠΙνΌΙ ἀοίσοη ἀοχδητῖν 
ςομίρίοατὶ μα ναἰτατὶ , δά ρα ρηαπι 
(εἴς ἐχρεάίεθδης » ὃ ἱπαἰσοῖη ογος 
φίοῃς Τλοράςπιοη!. (τοὶ πα, 
Ατρίαι οἰγοι πη οιτὶ ἐὐαπτ ἃ 1 ἀ- 
ςοράσπιο ὨΪ15 ὃς 5 41 οαπὶ ἱρῆς 
ΕΥΔΠζ » 605 ΕΧ ρας σΑΠΙρΡΟΥΠ ΓΕ 
{τοαἀοηεῖθας αὐ νεδς , ἐ προζῖο- 
τς ρας (ὐογίητῃε5., ΡΗΠ]αῇις δς᾿ 
ῬοΠοπεηῆθα : οχ Νοεῦχοα; Βαο" 
εἶδ.» ϑίςγοη β ας Μεραγεηῆριις. 
Εφῃὶ δυτεπὶ ΑΥρίαῖ5 ργαϊτὸ ποπὶ 
ἐὐδηῦ: (011 πάπας οΧ (οἱ 5 Ατμε-᾿ 
Ὠϊομ τς ΠΟ ἄτη) δἀποῃεγδητ. Νε- 
αι νογὸ Αὐρίατς (Ο οἰΑἸαυς ἐχοῦ- 
ἴτας ταῖν ατοσοηλ ΠὈΪ σοῃ ἀ το - 
πε αἀδοῆς ΟΡ μαθατοῦ » “κά Ταςε- 
ἀαπιοηϊοβὰ {ς 1 {πα τοῖγα ἢ ὃς απι- 
το ἔπαπὶ νγθοπι ἀοργέμοπίος» οό- 
4ὰς (δ ριιρῃαπι ρα] ο γὲ σοματηη-. 
(γάτα. Ιάππαιιε ντγοαας ἜΧΟΥ ΟἾτιι 
τλητ ΠΟ ἢ ΠΟΠΟΠΥΓΟΠΓΟΡΓΟρΤΕΙ-. 
ἢ ἄτιο εχ Αὐρίυἱβ., ΤΒυαν ]υς ἃ 
συΐϊπαας ἀποίδυ5 νΉ115.» ὃς ΤῊΝ 
Ρδγοη ΠοΙρο5 Γλσεάαπιοπίο ΠῚ» 
οασα Αρίάς ςο]]οσιθτ {ἀπὸ ἂς 
ΡΓα Ια πὶἤσζος, Ῥαγαῖοβ οπἱπα οἴει, 
Αὐρίιος ὅξημο ἡπάϊςίο ἱπαΐςοπὶ 

᾿ξαοϑοω ἴσοις ἢ ὁμοίας. εἴτι Ὀλχικαλούσιν Π ἤχτςε “ Παυϊά τη Πηπαϊταῦθιις 1: 

τ ργείοις λακεδοι μόγιοι; ᾧ τολοιπον εἰρή- 

γώ ἄγήν., «ασονδαὶς ποιησαιυϑρους. ᾧ ὦ 
»ϑὺ (τα εἰπόντες δὲ τ γείων ἀφ᾽ 

ἑαυτῶν, ἢ οὐπτῷ πλήθους κελϑυσθρτὸς, εἶ- 

πον: ΕΑ Ἅγις, δεξαινϑρμος γε λόγους, εἰς 
τὸς ρὸ οὐ τ Πρ πλάόνων, οὐδὲ αὐτὸς βου- 
λϑυσαίψϑμος, διλ᾽ ἢ ἑνὶ αἰδρὶ κοινωσαις ἊΜ 
εὐ πέλά ξυφρατευομδύων, «ἀσένδεται πέσ-- 

σαιρας μέιας,, ἐν οἷς ἔδῳ ̓ Ὠχατελέσοωι αὐ- 
"οι ( ῥθώτα.' ᾧ ἀπήγαγε. (Ὁ «ρατὸν ᾿ 
ῥἰους,, Ὀ οθενὶ ᾧ φοίσας ἽΜ ἀδλιων ξυμμά- 

χων. (Ὁ δὲ λακεδαιμόγιοι αὶ οἱ ξύμμαηοι 

τοάατηοη!ς ἀεδἐγοηξ,, ὅς [ῃ ροίξε- 
τα πα 1615 ἕο ἀογῖθαι5 ρασοπὶ σοί ογο, 

. λὸχάγδδιν ὦ ῥοὴν 

ας εχ {εἰρῆς Ατρίαὶ {ΠῚ ᾿πτ απ 
τα τ! 4 ἰ5 φαιπὶ ἀἰχηοητ; ἀο τ΄ 
φαϊείςοης Αρὶ5.» πὸ ἐρίς φυϊδοπι 
Ἐγόσαεητία ποτα ἴῃ ΞΟΠ Πάπὶ 
ΔἀΠΙ ίτα » “ςά νμο ταπιὺπῃ “ αυα- 
ἴϊογς », 4] ἴῃ εὰ ΠδῚ σοπηθβ εχ" 
Ῥεάϊτίοης εἴᾶξ » Ῥερίρίε παλταοῦ 
ταςηίες,[πττὰ 4πο5 ἀεθἐγές ἐὰ ὁοἢ- 
ἤςεῖς χα ἀϊχ της : ἐχο οἰτάπυ- 
4πε σοηξοίξτίπὴ αράτιχίτ, οσαπι λα ]- 
Ἴο ἰϊογιιπλ Ἰοοίοσαπιη ᾿οάυι- 
τι5. Εππὶ 1 λοοἀα πο! (οο4ας 

ὡρὴν δε ΡΥ ̓ 'ποα 

κτείνειν θεν οὔ- 

τευ ποαΓῇς: 

ὁ Ἑερτορο ἔ πὶ 
γΎθεπὶ ςἰτοιπημξ- 
το. 

ς ϑἰφυϊᾷ Αγρίαίβ 
1, λοςάἀππιοηῖι οὶ 
ταιηὶ ἀάτοῖιςς, ἡ 

Ὶ Μαρηξγατα ἅ- 
πιὸ μη φφητο. Κ 
ηροῖ. ᾿ 

« Ἀλλᾶ ὶ κα αήτις οὶ δῤ)εῖοι ΟΦ ἃς 

μάχέω περέτα οσογτο } φανεξαὶν δηλονότι. 

» 

χιὰχ εἰς ὃ πόλιν. δ' Τῆς πόλεως γᾶ Σβ- 
2ριζν ε 1πποι ἢ αὐ) ς 1} ἐν ἧς Σῤγείοις, τῶν }ὔ ριω, ὁσονοὺκ, ἤδη μελλόντων. Ὁ 

γ Οἱ λακιδαιμόγιον ἤργρν 1 ὥρτε μὴ ἔρα [ ζ΄ Αλν ἐνκαλῷ} δὶ ἜΡΡΙΝΟΝ 

ἢ ὑμβιήνινο, 

͵ Ἡμοϑ ον τὸν φρατὴν} ἔρρεψεν. ὦ 

θ γαφνῖν. δ, 

ΡΟΣ 

᾿ 



ΨΨν τὰ ιΨ᾿ 

ι 

ΓΙ Εάι ΟΝ ΎΝ τὸν 5 ἐδ 
" ῬΡῸ ἄσοοδας  Γεαασεί ᾿ααϊάοι Α “εἵποντο κδὺ ὡς δγεῖτο, δ οὐ τὸν νῦῤον͵ ἐν ἀν. 
᾿. (μας ]ςο ρος οδαία » (ξ4 ἱπτού (δ τατηοα ἘΠΕῚ εἶχον καῦ ἜΔῊ λας πολλῇ Αγ 

} ἤν κ0 μὐμαν ἡ ΝΝΝ αυὸά αι 
τταπὸ σεοί {τ νὰ ροῆοης εἴ 

βρῇς ςομβίρογονπάϊαιις ΓΌΠΕΙιι- 
{0 αἱ ἐφυίτατα ρεάικτατάφιις, ἀϊίσε- 
ἀεγεης πα} ρείξα το ΠΠ0 ἀρραύδτιι 

Β΄ Ὀωοίναι 4υἱ ἄϊρηδ. Ἐτομῖπ Ῥα]ο τεστίπιας α δά 
να γίυς ἀϊξ «απὸ ἀΐετη 111. ΟΥσοοζιπι Ἔχ ῦοΪ- 
Ἐπὶ ν τὰς σσπαοηείατ, Μαχίπτὸ ἁπιΐο πῇ 
δ σνουοι δ ροηίρίσιιαϑ Εις φιοᾳά Ἰῃ ἸΝεμηθα 
ὁ. ϑροβατιρ βιῖς, {λτία. Βαδυτ ; ΝΣ οπυποβ ἤπημ] 
ΝΠ ΝΝΝ Ταοοάχηποπίογαπι ςορία; αθς- 

ς ΠΤ χῃηῦ; ἃ Αὐ]αδάοςχᾶς Βαοτί, ὃ Οο- 
ὲ τἰητη; ὃς δ ΟἹ }]» ὅς Ρ οἰ Πετγοη 65» 
᾿ ἃ ΡΠ αΠΙ, δ. Μεραγοηίος, ὃς Εἰ τη - 

τεγίαος αυίαμς ἀοἸοδε ἱπἀϊςατίαιις 
Ραᾶζος πο πιοάὸ δά ριιρπαηάμηη 
οὐπὶ Αὐρίαὶς ἐογάπιαιιε (0 οἱ 5» (ςἀ 
ετίαπι ςιπὶ αἰτοζο ταπτο (ἢ ἀσοεάε- 
γε) οορίατιιγ. Δ] ἘΧογοίτιιβ τὰ 
(πσοοπίοπς Αρίάϊ αὐῖς, ἴπ {πᾶπὶ 
νποφίσαιις ἀοπηιηι ἀϊαρίο. 5.4 
πταΐτο {ποοςηίο θαπς πιαρὶς Αἵ- 
Βα! 1ἰς φαΐ ἱπίαα Ρορα ΡΟΡρίρε- Ὁ 

. Ἀεὶ δε ἱρῇ 1. χη," ζατὶ Πα αΑπΠῃ καὶ (ες σοπηπιο- 
ἘΞ ἀϊογεπῃ 1,λοεάἀαπηοηϊί5 ργαίταπι 
εὔξο κίον ρνοβιξαν εβιιρίοπ ἀϊ ορροτταμῃίτατοπι » 4υο- 

“4: ορίατα οἤξι,αμᾶ 1,1} ἱρῇ! οἰ!πὶ ΠΊυΪτί5 ἀζαιις ὀρτο- 
δ] ἰοΣ πρ]ὰ εῆς 
ὁ ὃ ὃὀὁ βἰς ἐδειίς ὁ δῆτε νγροπὶ της 
Ργορε γγϑεπὶ σοπίγα 1105 ἀϊπιϊσαταγ!. τα4αε 
ἡ τ ὁ χεμογῇ ἀραά ΟΠδαγδάτγιπ ( 0 ἰπ 

Ιοοο» απτοσφίδηι ἃ τλ]ΠΠτία νγθο τ, 
᾿ ἰμσοςεδηῖ, ἀς οδιηῆς τ 1ΠἸτατῖθιις ἰ- 

᾿- ἀϊδαπς ) ΤΒγδίγ ] απ ]αρίδατοςο- 
ΐ ρΡεζυης. [5 δά δύδιι σοῃξιρίοιις 
Ἶ ο΄ φαοζτοπι ἀοιταας: οἷμς ταπγο Ῥο- 

οὐπίαπι Ρυ δ] Ἰσατιοσιπε. Ροίζοα {- 
Ῥεῤαςσηϊξεθιι5 ΠΉ}Π|ς ἀγτηδεῖς Ατῆς- 
πἰρη ἤιιπι 5 46 τγέσοπείς ἐααϊτίθιις» 

ι Τἀςδειεας Νιςοίγαϊο ἀπείδυς» να 
Ἴ Δϑιγεητ αεγαης Ρλῶα οηΐπι σα πὶ 
᾿. 

᾿ Τ᾿ οεάκιοη! 5 φηαίϊαεμ μηδ τὰ- 
᾿ζμαι Ῥορυΐο ποι (οἰ ποτε Ρίρεθας : πες εος “δά 

δῶ Ἄσῳ ὦ 

] 
᾿ | 

τ ΡΓΟἀαχούπηζ » ρυ!πλπι Μδη- 
ἤπδας τίη εἰ. δὲ ἘΠΕῚ ( πᾶπὶ ἢ! δάμες δάε- 
πο τ χληου δό, πρρρίους οχτογίοσιητ. 

5 γ, κυ «σὰ Ὗ 
δὲ “14 »᾿ ᾿ ι 

Ῥορυζιπι Γείροπάοίς νο]ομζος. 

νομίζοντες, ο» καλῷ ᾿ αὐδατυχὸ σφίσι 

ξυμθαλῷ,, χαὶ ἡ πϑρταιχόλεν αὐτῶν ̓δὐπόκέτο 
χλεἰσμκέγων χαὶ “᾿ πσὸ ἱππασέων ζαὶ πεζοῖς) 

σϑοὲν δρασθμπες “ ἀξιον τῆς οἰ βασχδυῆς" 

εἰπιέναι. φρατόπεδον γ δὲ τῷτο' Ὀὔλλισον. 

ἑλλζωιχὸν “ἢ μάγοι πῷδὲ ξωιωῆλθεν, ἑὦ 

δὲ μάλιςα " ἕως ἔτι ἀμ αἰ δρϑον ὧϑ νεὰ,- 

οὖν ᾧ λακεδο μόγιοί τε πουςρατία ἠσὸρ,ὸ 5 
ΞΡ οίδερ,κσὴὶ βοιωτοὶ, ὃ ̓φείνλιοι,δ, οἴκου" 

δ σὴ πελλζωοῆς, χαὶ Φλιάσιοι, χρὼ. ΠΕΣ 

Ηξ ὁ αὶ οὗτοι πόρτες λογάΐδες αἰφ᾽ ἐχαί"" 

ν, σῶν, αἰξιόμαγρι δοκοιοῦπὲς δὴ ἐὐν ον τς 

“εἴων μόνον ξυμμαχίᾳ, ὡλλα χαὶ ἀλη ἐπ ἢ 
προσ λνοιϑιν. δ »ϑὺ ὅῶω φρατέπεδογυδς- ' 

τῶς οὖν αὐτία. ἔγντες, τὸν Αγ; ̓αὐεχαφφεω 

τε χα " διελυϑησὸμ ἐπ᾽ οἰκόυ ἕκᾳςοι. 

“ὦ δὲ ᾧ αὶ ἐτι ἐν πολλῷ πλείονι αἰτία" 

[γ5ν ΓΝ ασήσαιμδμοες. αὐϑυ τῷ πλόήοιρ; 

ἐν νάξθα, κάκεϊγοι μυῇ αὐ σφίσι ποτὲ 
κάλλιον “ὦ λακεδομμονίοες Ἅπας. 

φόρα." πσϑός τε ε γὸ τῇ τῇ σφετέρᾳ πολᾷ 

καὶ λ πολλων χοὶ ἀγαϑῶν ξυμμάχων: 
ᾧ ἀγῶνα αἢ γίγνεοϑαι. “τὸν τε Θεασύλ-: 

δον, ̓ αὐα; γωρησόμπες, ὧν ζ} λαεύδρῳ.. 

(οὐαῦ (ὲ (ἐς πὲ φρωτιαξ 5 δίχας Ὡρὶν ἐσιέϊσῃ, 

χρίνοισιν) ἤρξαντο λδύφν. ὁ δὲ, περλεύτα 

Ἐχὶ δὴν βωμὸν, ̓ αξοίγν,)" τὰ ἱ μϑμτοι γρὴ 
Ὀ τίς "ἐδυμευσὸρ αὐτῶ, μῷ δεπζο, θη: 

γαίων βονησομτων “χιλίων ὁπλιτῶμ ὑρπαῦη 
τϑιακοσίων ἱπασέων , ὧν ἐφρατ ΓΝ 

ΧΡ χα ̓Νικόφρᾶτος, ( ϑργεῖοι ( (ψμον"δ. 

(ἐ ασονδαὶς ὥκγοιωυ λῦσο πρὸς «ἄν. λατ' 

κοδουμώονίοις ) ἀπιῖναι ἐκέλδυον ὠδοιᾷ. χαὶ᾽ 
ασϑϑς τὸν δήμων οὐ οὐ κσρλσῆνον, βουλομϑμόις. 

᾿ “ϑμκαίσαι αν ἢ μαντινῆξς χαὶ ἡλᾷοι {ἔτι 
ἊΝ ΔΉΤΔΟ) ῥουθνανιαδθι δεορδίειρ: 

ΤΥ ον δὼ ὡς ἡγεῖτο Ἰἠγρὼ περηγεῖ- 
.β Ἐνκαλῴ δ 

ὄῃ, ρογτι συμθαλῆν. Ὑ Καὶ 
πευΐα χόϑεν αὐτῶν γ᾽ δῤγείων. δ Αξιον 
ἢ Ἐν Ἰϑα τυ τ, μαδρζαμημα δηλονό-- 

π. ε: Τῶν μέχρι Ἔδει ξωυῆλϑε])δλορα- 
ἐδων, οζ, γον αρηῤρηλμρβρ 

ες, ν. Ἕως ἔπ (ὦ ἀϑρόον ἐν νεμέᾳ] 
"-- πῶς ϑειχβ διαιρεδέιανρ ὦ δ πελο 

πονγησίων φρατεύμαιτος ἐς φλιοωιῖπο,κἀὶ 

ἐγὸς μόνῳ μέροις Ἔ 2) γεμέαν ἰόγως, ΟΙ"- 
δὲ ἀρλώγ ἄλλαις χρῆσαι ιϑμων ὁδοῖς, καὶ ἐ- 
δαμοῦ συμμιζαίτων, ἔ έ φη Δὸν αὐτιξ᾿ 

, ὦφϑαι «ἰδ γεμίαν, » μήποτε δὲ ταὶ 
απον δαὶ «Γαχωροαῦτα πὸ ποία, α ἐπί- 
σεν ὅ3) φλίδντα, ὧᾧ γεμέᾳ, πάντα ἐγϑεῦν 
δὕπορος τὸρ ἥδε καὶ ἐδός" καὶ δ, τῶτο καὶ οἱ 
δῤγεῖοι ἐγγύϑεν παύτας ὕξειν 59} πίω μά 

λέῳ φφρσδεχόνϑμοι, χγρρα πήντων εἰς τίω) 

γρβιίαν; 4.5 "Καὶ ΠΝ ὑχαΐτες χαράν Ἶ 
δες} ὠκλελεγκκένοις,, 4. Ἐπ φιρηνὺ- 
εδύῳ 1 Ὡθϑςτεϑείσῃ. - κ Διξλύϑησαν, 

ἐπ᾿ οἴωον ἕκα τοι], ̓μὐξμμεολσκιέγως εἰς 

ἑαυ δ πατοίδσα, λ Νομίζοντες κά 
κεῖνοι 7 οἱ Σργεῖοι. μαὶ'ὶ Πρός πὶ γὺ ἢ 
σφετέρᾳ πόλει] σλησίδν. ν Αὐαχωῤή“ 
στωτες ] εἰς πίω ὑτόλεν δηλονόγι. ᾿ξ. τῖτεῖ.. 
οί (γνεται σώζεται. ἢ ἐκ τον φοὰ Ὁ 
σα; ἐποίησεν Ὁ 

Κκ., 
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486 ΤΗΝ ΚΟ ΡΠ ΓΈ Τ. 
τὺ ἔλεγϑν οἱ αὐλίωμρμς, Αλκιξιαίδὸυ δ Α 7ηγοαμεζὲ Η]ΠΔναρ ἃ Αὐρίαος ἃς (ο- 

τα παρόντος ἔν πὲ ζοις ϑργείοις χαὶ ἱξυμ 

χοις, ζιῦτα, Ὅτι ΟΥ̓Χ ὀρλώς αἱ «πονδοιὶ 

“Ὰ χὰ ὀδὼν ξυμμα, χων ἢ Ἕμοιντο, ἡ γεοδ' 

(ὦ καιρῷ γὴν» αὔήναι σφᾷ:) εἰπεοϑαὴ 
ζω Ὁ ᾧ πολέμε. ἢ πείσαντες ἐκ Ἢ λόγων 

“π ξυμμαίρες θυ ςὲ ἐχώξριω Ἐχιὸ ὀρηϑμε- 

καϑδιχϑ πότες, πλδὼ 

οὗτοι δὲ, δείθς χαὴ πειαϑέντες, ὑπελείποντο 

δ ταις ἐπειζα γ᾽ ὕφερον χαὶ οὗτοι ἤλϑον. 

γὸν “τὸν γείων. 

χαὶ πσξοσκαϑεζομϑροι ῷ ὀρχομϑιυὸν πὸὺρ- Β 

τες. ἐπολιόρχϑεώ" χαὶ ασφοσξολας ἐποι-- 

οἰεὗτο, βουλόνϑροι ως τε 4 πξοσιλρέ- 

αϑαὶν στροίσι., χαὶ διμαηρϑι οὖχ, τὴς Ὥρκα δίας 
Υ ἡσὸρ αὐτόθι κ᾿ πσὸ λακεδου μονίων χείμε- 

νοι. (Ὁ δὲ ὀρηουϑμιόι, δείσθρμτες τίώ πε τῷ 

τείχοις αἰοϑενήαν; ὦ τῷ φρατῷ Ω πλῇῆϑος, 
χα ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς ἐβοήφᾳ, μὴ ποδϑατα- 

λωνται, ζειυέξησὸμ ὧςτε ξύμμαχοί τε τ, 

χαὶ ὁμωήρφις σφν τε αὐτῶν. δοιοῦαι,, χαὴ 

μαψτινδῦσι, χαὶ οἵδ κοι τέθεντο λάχεδιη- Ὁ 

μόνιοι , πο δα δοεώαι. μ᾽ δὲ τῶτο, ἔγοντες 

ἠδ ὧν ὀρχορϑδυὸν, ἐξουλδύοντο οἱ ξύμμα-- 

χοι ἐφ᾿ δ,(ι γρ ἡ πρέξτον ἰέναι “μ᾽ λοιπτῶν. 

χαὴ ἡλῴοι δὲ ἐλ λέωβῥονέχελένο, μαν- 

ἐμῆς δὲ, ὁχὶ πέγεαν. “ καὶ πὐοσέϑεντὸ Ω 
ργαοὶ ἢ ἀϑίωαῖοι οῖς μμλρπινόζοι. ὦ οἱ 

ΚΑ ἠλῴοι, ὀργιαϑίντες ὅτι σῴκ δχὲ Χέωρεον 

ἐψηφίσόμτο, αἰεχωρεσὸμ ἐπ᾽ οἰχου" οἱ δὲ 
ἄγλόι ξύμμαχοι πιαρέσκθυα ζοντο οὖν πῇ 

μάωτιγεία;, ὡς ἐλὶ. τέγεάν ἰόντες κχὺ Ὁ Φνὲς Ὁ τίς αὰ Ἰρίψπι νεθεπὶ ἀοάεηάαγῃ. 1. 
ἐἰΐζις καὶ ὃ αὐτῶν: τεγεαΐ΄ οὖ πῇ πολά εὐε- 

δίδοστιν φᾷ, πεξαγλαΐᾳ. λακχεδα) μόνοι 

δ αἰεγώρησὸρ ἐξ ἔρργϑες, Φκτετρα- 
᾽ν ἀσον δοὺς ποιησοόϑμοι., Δ γεν. ον "- ̓ 

γάλῃ "αἰτία εἷλον οὐ χήἠρωσείμϑρὸν ὁ 
σι. ΩΝ οϑν. 'χαλαΐς, ὡς οὔπτω 

πούτερον ἀδιὶ ονόμμεξον"" αἱ ϑρϑοις ὃ το- 
σουτοὺς ξυμμα ἄνες, "ὦ Οιουτους " οὐ ̓ βαδιον 

δὴ λᾳξῷν. δ. 4 δὲ χαὶ ὶ αὐξὶὀρχουδυοζη!. 

ἵετο, ἑαλωκέναι, πολχῷ δὺ μᾶλλον ἐχα-- 

λέπαρον χαὶ ἐξούλϑυον ϑ)ὺς αἰ τ᾽ Ὁ» 

“,Μ 

᾿ ΕἰπιονΠλμἶτο νοι πχοπείας. ἱπάϊρπα-. 

εἷος οοτᾶ ΑἰἸοἰδιλάς Ἰορατο. ἀϊχοῦο» 
ποῇ τοῤιὸ οοάεγα πο (οοἰϊ5. ςαῖο- 
τὴρ ξχϑδα ἔπε : δέ παης (ἐς ομἶπα ἱπ 
πόροτο ῥγαϊοὸ εἴτε) Ἰηἱτὶ οροττεζς 
ΒΟ] απ. Θεπῖαας υῦ ΤΟ εἰος:ογα-᾿ ' 
τίοης Ροχπαπῇοσπτ, σομ έτη δά- 
ποτίας Οτοποιηομαπα Αὐολάϊςιαπι ὁ 
ΟΠ ΟΣ ἘΟΏτΟΠ ἀοΥΠΠΌΡΥΈΟΣ ΑὐΡὶ 5 νι 
το 5. ΝΑ 1 οἱ ρου πα Πυταπη θη τα]!  α μγαρταν τος 
δἰ ὰπυτηοχ ἀοιμάς δὲ ρῇ άποηο ἀρὰς Ῥιοβοῖίεε 
ταπτ.  αἰογ Πα; οὐῇάςξητος ΟΥοβο Βαπιᾶν. " 
πηομῦ ορριιρπαθᾶτ: ἢ ἃς πιο παϑῦ ̓ Τωρεείποηέαι. 
χά πγμτος ἡπατίοἄος ἔλοιοβαπῦσα ̓ μὐβο χοῦ: 
ΡΙ Δ᾽ ἐχρυρηαηάκ νυδῖ5. οὐτῃ ρζο- 
Ρτοῦ 114». τιπὶ νεγὸ απὸά ἰδὲ οδῆ-. 
ἄς οχ Αὐοδάϊα οὔαπῖ ἃ Γασοάχηχο 
ῃϊὶς Ροῆεὶ, Οτοποιπεηῖ ἔτλρ]!- 
τατὶ πιιγογιῃ αἰ πη νεχας δά- 
πογίις τοῦ ΒΟ ΠΏ οῸ Ρίαϑν οὐίτὶ τς 
ΡΥας. ἜΧραρπαγοηταῦ απὰπῃ ΠΡῚ. 
(δαεηἰγοταρορερεῖςο σαπὶ μοῖε- 
δι (Ὁ οἰςτατεπι » ἀατὶς οὐ Πάϊθιι5 εχ 
{πούαπὶ ΠΌΠΊΕΓΟ, Μμαπε εὶς» ἃ 

᾿τγαάϊτὶς. αιος. 101 1 ἀοεάατποη 
τ “εροίιηῆοης, Ἀσοορτο ἰαπὶ Οὐομο. 
πλοηο, ἀο δ γαθαητ (οἷ! σιοχίαμα. ὁ ὁ ἢ 
ἀείποερς Ροτ δ᾽ πηὰπη ἱγέ οροσζιὃ-. τ... Ὁ 
τοῦ. Β]οἱ ἑαθοῦαθε γι τη. 1ιἐρύοαπη Θ᾿ 
Μαμῃιϊηεί ἴῃ Τοροῦτη :  δί δά Βοος, Ἐν Εἰς αῇῖ 

εἶδιις. εἰ, Ηον 
δορσοάβοπάθας Αὐρίαίς ας Αὐπε- επξοβεα ἀεζεδεα 
πἰοηῇριβ » ἰη ἀίρηαι ἘΪοὶ. χα ά τίδιι. 
ΠῸ. ἀφογοίμπι εἴδος νε π Πιερύσαηι. 
Ἰτοτυγνφοπλαη γοάίογς, Οατετὶ ίος 
οἷ δριιά Μαπεπεαπη απ α4πΚ4ἀ:: 
τους Τοροληι {τατί» [ε ργαραζα- 
βαητν ἐμϑοατὶ ἃ αυϊδυΐάλῃ εχ ἰρίᾷ 
νέρθε ΤΈροΔαθ5» ΟΡ οΥΔ ΠΥ τνδτιατι:: 

Ἷ ΠΡ ὩΣ ΠῚ 

ἀρ ο ΟΠΟΡ Γ 

ξ 
ἣν δ ἥ 

ΤΥ, η 

Ἢ ΝΣ Ὁ Ψῳ0.ΙΥ  ναΣ 

ςρἀχπηοηί, Ροϊελαπαπη Ὁ Αἴβο 
τορτοίδὶ Πππτ, [αἰτίς ἴῃ σαστιοῦ πχὅ-: 
{ες αι ἀοτΡα5» Αβίάςπι γΟΒεπιοη 
τοῦ ἱπουϊραραης σαυὸά (σα: ΤΈΠῚ ὦ υὸά Α 
ΠΟΙ ΠΟΠΊΠΜΠἰ οαἥϊεῖ ἴῃ ταττὰ ΠΥ ἐπ δόγαπι ροῖς 

Αἰρβίαια. ρροιτυμήταιε. ὑαας ρας ΞΖ: ε 
Βηδη δὶ συλητα πιμλαμᾶπι Δηζολ, δ οαήοης ΟΡ ατα 
πηδίογε ἰρίοσιιτη ορίπίοης. ΝΟ ε- [3πι ἀπο ης 
αἰπα ἔμοἶϊς ἔχδιι οἴϊετοτδοταϊος (ο- ἐ ρος σαὶ ἢ 
οἷος σορίγα ποῦς, Ν Θὲ λατοιη ἀε Οἵ εἴϊδε τος ἃς τ 

Ὁ ΟΡ ΙΒΕΗΝΕΝΙ ΤΟΒοπΊοιηο σαρῖο αἰΐλτιις εἱς παπ- γάμον τ τι 
Ὄντ ἃ 

τί; Ῥερτβηα Ῥια ἰτὰ ἀεϊϊνογαναῃ. είν ἡ 

ΓΑ τιν ΩΝ 
"» 

α΄. Τὸν αὐκα δικὸν παύτες 1 τὸν παρ Ο-- 
μήρωπολύμηλον. ( Τροςἡρέδχ σφί-- 
σι] οοόσκτηϑίωῶα. γ Ἡσων αὐ763:] ἐν 
τῷ ὀρχοιδμῴ, δ Καὶ πγῳσέϑεντο οἱ δῤ- 

χτω]οωξοϑον Ὁ, γνώμην, » Ὁ πό-- 
λέ ὀνεδίδοσειν ζὰ «ραγμαΐᾳ ἠμέλομυ ΔἸ 
κτ' τίω πόλιν τρᾳγμάτων. 
Σρηος ]Όϊς λακιδαμονίοις. ν ΠΙαρφοὸν 

μανάβθλν, συμξαύτος ΩΜΡΗΣ 
σαιάχιαὐτξξ.. 9 τΑὐρόωρ γῦ Ὀσού τι] 
πολλές. 4 Καὶ Ὁ, ἕτοις Ἰ )γρὼυ δε, 

κ Οὐ ῥάδιον ἢ λαν7αὐὴ δἰ σλτῳξῶνς, “ 
ζξ Σφίσιν 

- 



ὦ 1ἰς ἀερτεζαν 
πεαυϊά Βογαπὶ ἔὰ- 
ςεγεητοίε εηἰπὶεχ- 

Ὦ ΧΙΒΈΚ αΥὙντν αὶ 
Ργάτου πὶ πηούοπλ» ὃς ἀς ἄοτπο Α 
εἰμ ἀϊγας 4.» ὃς ἀξ ἱρίο σεητιηι 
τὰ δας ἀγαςππιάσγαπι πνα]θλη-. 

' 40." ΠΠ|ς ἀεργςςαγί εος Ὡς ἰά γεΐ αρς 
τος. θοηο οπΐπη (ε οροεῖς ἀεἰϊέλα 

Ῥεάϊτίοης [ιίξο- {π γοραΓραταγιη » ἅτις ἀπσοη ἀο 
πλξυπίτε τῇ ἐΧεγοίται υἀαΐ ἔλοἰεη 40 της εἴρα 
Ῥὶ οεἰπιίηα ἀϊῆο- 1105 φιοἀ γε] ]ςης. ΠῚ ἂὖ ἱγγοραη- 
Ἰυταγά : Πππνίπιι5» 4 φιίάσπα Γηυ]ξλα ατηας ἃ ἀϊγαςη- 
δο5 τη ἴῃ ἰρίαπι 
Ῥῖο ἤιο διθίτγίο 

κ 

τοηίἰτωτος, 

ΡΩ 

ἀἰς αἰἀϊδθιις ΑΙ πποτιι ποι] ροπιτα- 
πχοῃ ὃ νο[ιρίο πα πη ησλπ δῃ- 
τοι ξῆοτ ταϊογαητ. οοςπῚ πδη- 
«ας νίΓο5 ϑραγτίλταϑβ εἰ ΟΠ] Ιαγῖος 
ΔΙΙοροπιητ, Πιλὲ αυΐθιι ἱρῇ πο ]1- 
ςεζεῖ εἄποοζε εχ νερδὲ ἐχεζοίταπη, 
Ιητεγεα παβτίας εχ ΤΈροα ἋΡ Δηγί- 
οἷς τα. ἀβοσταῦ » ὩΠΠ σε ογίτοσ 
αἀῆει, Τερελτη δῷ ἱρῆς δά Ατρίπος 

᾿ ξοχύπηαας (οοἷο5 ἀεξεέξιιγαπηρῖδη- 
τύπηχας ποι ἀεξεοϊῇς. [δὲ 1 Αςο- 
ἀχτιοῃίογιπχ. διΧ! Πα ,. ΠθοΥ ο- 
ΤΆΠ 65. ΡΑΓΙΓΟΙ ὃς {ςγα1» ταπτα ΟΠῚ 
ξε(πἰηατίομς » φιδητα ὨιιΠα 1412» 
σομηραγατα ἔπη: σοπταϊεγάπταημς 

ἀξίη Οτγεἤίιηι Μαηλ]ία: .. ἃς {πα- 

Ε ἀφλίρον {εϑοὶ, Ὅν. 

τ ΟΝ 

Ὡστυδεῖ νοῦς» Ξ 

ὙᾺΠῚ ραττίαπ Αὐοδάϊθας ργαςερε- 
ὦ χππηξ ντίη Τορεληη ροΥ ἔπ ν οἰ ρία 

τὶς ἐγοσαρητζες ἴγοης Ρῇ δυζετα υπΠῚ 
ἴῃ Οτγοα νηϊποσῇ νεπηεπε; γε- 

ο ΜΠ {Π’Π ἢ φαΐπτα {πὶ ραττε 4ο- 
τααπ(νθὶ (ες5 Ἂς ράετ ἐγαη)αά 
Τεβ ἀοῃχοίίολς. το ἀᾶς » γοϊίαιιο 
σαπι οΧοίςίτα ἴῃ Ἴ ἐροδηι ρεΐαο- 
πίππε, Ἐπ αι Παμά πλιϊτο Ρὸ 
(οςοἰ! εχ Αὐραλάϊα λἀξιεης, παΐε- 
ται Οοτίπτ μη} ὅς δά Βασοτοβ; ὅς 
ῬΒοσεμήες δὲ ̓σογοβ» ἱαθεητοβ νῖ 
Ῥιορεγὲ η Μαπτείπελιη {ποςιιγτε- 
τοης, Ἐγαπεδθζεηι {υΐθι5“ ὁ ρτο- 
-Ῥίηααο νεηἰ θη άππι εἴτε» (ξ ποα 
ΕΟ Πς » ΠΠ τοχυςπξθις ὅς (ς ἰπαϊ- 
σοπι ρια το απεῖθι5, δά ΠΟΙ 6 πὶ 
τοι τταιῆτυ5 εἰἴοτ: (Δ π| εα ηγεάτα 

ΟΩτογο αἀοδάταγ ει ηο ταπχεα πηΐ- 
Πὰς τ Ργορογαθᾶς, Γἀσεάα ΠΟ 1}}» 
αἰαχαρεῖς αὶ φάογᾶς Αὐοαάϊθας (0- 
οἰϊ5ῖη, ἀρύαπι Μδῃτίηϊσιιηι ᾿π οἰγ- 

“ χεγατ,οάπχααςε σα γ!ς ἢ Δπτς Ηεξοα- ὦ 
[15 το ΡΙαΠπὶ βοῆς ἀερορυίαθαιτ- 

᾿ 

387 
“ὐϑοὶ Ὅν ὅσπον τὸν ἑαυτῶν, ὡς χρὴ τἰωύτε 
οἰκίων εἰὐστῳ κστασκα αι Ὁ “δέκα μω- 
ἐλασι δραιχ δι" ζημεωίσαι. “ὁ δὲ χϑρητεῖτο 
μηδὲν ζουτων δρεῖν. ἔργω γὸ ἀγαθῶ" ῥύ- 
στάϑαι ζᾷς αἰτίας ςραπευσάμυϑμος- ἢ τότε 
ποιφν αἰὐζες δ, βείλονίαι. οἱ δὲ τέων μϑρ ζη 

" ἀίαν χαὶ τίωῦ κατασκαφξυ ἐπέρων; νόμων Ὁ 
ἔθει" ὃν τω πὐρον ὺς ὅπω πϑοὅτερον ἐ- 
ϑετο ἀὐδζις. δέκα γὸ αἴδρας ἀσαρτίια "δ" 

. κὐδοσείλοντο αὐτῷ ξυμξείλοις, αὐδὺ ὡν μὴ 
Β κύριον ἐἢ ἀπαγῳν φρατίων ὡκ, “ πόλεως, 
ὦ τῶυτῳ σγ ἀφικγέται ἀὐζις ἀπελία᾽ πα- 

ἐ9. ΔΜ ἐχιτηδείων ἐκ τεγέας, ὅτι εἰ μιῇ 
“πϑρέσονται ὧν ταχή, ̓ Φαυφήσεται αὐτῶν τέ- 

γεα ασϑὸς ϑργείσς ὃ γοες ξυρμια χοις," ἃ 

ὁσονούκ, αἰφέςηκεν. εἐγζῳῦϑα, δὴ ξοήθφα ΥΨ"-. 

Λακεδαιμονίων γίγνεται αὐτὴν πε χαὶ ἶν 
εἱλώτων πϑωδημεὶ ὀξῴα,," χαὴ "ὡς οὐπὼ 

“ὐδότερον.᾿ ἐχώροιιω δὲ ἐς ὀρέφηον τῆς μιφ}- 
γαλίας" χαὶ τοῖς ὑϑμ" Φρχαδὼν σφετέροις 

Ο οὖσι ξυμμάχοις ἀσοοίπον οὐ, ϑροίαϑεισιν. 

ἰέγαι καὶ πόδας αὐτῶν ἐς τέγεαν " ἀὐζι δὲ 
μέρα μϑὲ ζο( ὀρεφείου πόπες ἐλθόντες, 

ὄχ φθαν δὲ τὸ ἕκζον μέρος στραῖ αὐ νὴδῥ" ἐς. 
ποπέμψαντες ἐπ᾽ οἴωυ, (εἰν ᾧ Ὁ ὠρεσξύ-: 

τερθν τε χα! τὸ νεώτερϑν ἕω ) ὥστε ταὶ οἴκοι 
φεϑυρῴν ᾿ τῶ λοιπτῶ φρατευμκαιτί ἀφι-- 

κφοιεῶται ἐς πέγεων. χαὶ οὐ πολλῷ ὕςερον 

(ὦ ξύμμαχοι ἐπ᾽ ἰρκαδὼν ὐρῆσθμ.. 
.πέμεποισι δὲ χαὶ ἐς τέο κοῤύϑον, χαὶ (οιω-. 

Ῥ Οιᾳ, καὶ φωχέας, χαὴ λοκροιᾷ, βουϑεῖν κε΄ 
λόδοντες καιζαὶ ταίγος ἐς μόυτίνηαν. δλλα. 
Τοῖς υϑὺ “ ἀξ ὀλίρου τε ἐγίγνετο, χαὶ οὐ ῥαί-". 
διον ζω ἐμὴ ἀρϑρόοις, καὶ ὀυδυήλοες ἀὐξίκξοεί-: 

νάσι,, διελϑεῖν τίωὐ πολεμίαν" (᾿Σωωέκφεν 
δ γα γὼ Ὧι; χδᾶς 

γὸ θζρὺ μιέσουγοικος δὲ ἠπείχοντο. λοικεδιω-- 
μόγιοι 5 ,'αὐα λαί(οντὲς "Οις “πἰλογᾷς ϑ- 

τ Καἰδὼν ξυωμαηρες, ἐσέξαιλεον ἐρ τίω μλυη- 

ὡ τ τ γικήν. χαὴ ςρωτοπεδευσούυϑμοὶ Ἶ «σδὲς τω 
τατ, Ηος γδ] νἱδεγάπι Αὐρίαϊ ἃς 1 

τμασετενςτ, Ὁ ὃ ἼΣΩΣ; 
τ Δ ες τ ᾿ 

μέσου] αὐτὶ ἡβ,ἐν μέσῳ τὸρ οὖσα ἡὶ πολέ-.. 

Ἂν ΣΝ "σὴν ΘΥ 
Ἡρακλείῳ, ἐδὴ οἵω Τ΄ γί. οἱ δὲ ὥριεοι ἢ 

ἘΠῚ χα ἡ τ ποτὸν 

δ Μή κύς 
ἴων} ὸν τῇ τι; 

κ ἀφέρηκεν] ἡ ρραπιεὰ βοηϑήσουσαι 

5. Καὶ οἷα οὔπω “πρότερον γράφεται δ, 
« » , "3 ΓΑΙ ΖΩΣ 
ὡς οὕπω. , Ἑχώριωυ δὲ ἐς ὀρές{ιον} 
οἱ βοηθήσοντες. γάφεται ἐς ὀρίσηον.. ὦ 
κ Ἀρκάδων 1 ηγρίω ἐκ “Ἶ,' αῤκαδωγε: 
λ Αποπέμψαντες ἐπ᾿ οἰκου 1 ἤγσυν. εἰς. 
τίω λακεδαήμογα. γν Ἐξ ὀλίγου τε ἐγ4- 

᾽ Ψ» , ᾿ ῃ γετ 1υξαίφνηςο. ν Ξωωέκλειε γὺ δ 

μία, γὴ ἐφύλαῆεν αὐτοί, ἢ ,ὃ μᾶλλον, ἀ-. 
πέκλειε Οἷς υὑξ δῤχοις,. ξ΄ Αναλαζόν- 
τες 1 ἤχρεω, «᾽αςήσαντες,, καὶ λαξόντες- 
ὁ Τοιὰ παρόντας αρκάδων } ἤχραυ. ἐκ: 
Δ ἐῤκάδωγ, πὶ Ῥρὸς τῷ Ηεακλείῳ} 
γαῷ δηκχογότι., : 

56 οἷα ὅπ 

56 χὰ οἷα 

. ὀράσψον 



- 

χδ8 ΤῊ ΨΟΙΥ ἢ 9 Ἠϊ5 Ὁ’ 
ἃ ξύμμαηοι, ὡς εἶδον ἀὐδ ες, κατα λφίόντες Α ἰὈοἶἱ, Ιοθο πυπηΐτο ὃς δοςεῖα 4: 

᾿ ̓ χώωξιον ἐρυμγὸν 4 καὶ δυσιωρόσοδὸν, “ἶρε- 

σαΐξαντο ὡς ἐς μούγξω. καὶ οἱ λακεδουμό- 

γιοι δὐϑοὺς ̓ ἀύζις ἐπηεσαν,χαὶ μές οι μδὲ λί- 

ὅρυ χαὶ ἀχοντίῃ (ῥολῆς ἐγώρησαν, “ ἔπειζῳ 

“ἿὮἋ δ ὡρεσξυτέρων τὶς ̓Άγιδι ἐπτεξόησεν, ὁρων 

«ρὸς χωείον καρτερὸν ἰονζᾳς σφαῦ,, ᾧ ὅτι 
«[,σνοξται ἤχαχϑν καχῷ ἰώοϑερ τδηλαΐ, 

ὁ τὴς ὅξ ὠργϑις ἐπαυητίε αὐα γωρήσεως πίω 
“)λοῦσαιν ἄκχαιοον ποδοϑυμίαν᾽ αὐάληψο Β 

βουλευϑύζω ξ{). ὁ δὲ, εἶτε χὶ αἱ 4, ὃ ἔχι- 
(όνμα, εἴτε χαὶ αὐτεῖ" θεν ἄχτι τὸ αὐτὸ, 

δόξαν ὄξαϊφνης, πάλιν ὃ φρατευμα χκαΐζᾳ 

τοῖος, “ρὶν ξυμμίξαι ,᾿ αἰπῆγε. ἡ ἀφικὸ- 

αϑρὸς πρὸς τίωὐ πεγεα τίν," “ὃ ὕδωρ δξε- 

πξέπε ὡρὸς τίω μῤρβινικὴν, αὐἷϑὶ οὐ πῆρ, ὡς 
ᾧ πολλὰ (λᾳπηοντος 'ὁποτέρωσε αὐ ἐςπί- 

σῆν, μαντίνῆς χαὶ πεγεάτωι ἢ πολεμούσιν, 

ἐξελετο δὲ τους Ἔσο τῷ λόφυ " βουδοεῶτας 

Ἐχὶ τίωὐ πῷ ὕδωτος ἰκ' Φοπὸν,ὀστειδϑρ πό- 

θϑῳγται, χαζαξιξασοι «ὅν: Ὄργε ἰοὲς κὶ τόις 

ξυμμάχοις, καὶ οὐντῳ ὁμα λῷ πίω μοίχν 
ποιφοϑαι.χαὶ ὁ νϑρ, Ὑ νι μέφοιν ζουυ τευ μεῖ- 
νας αὐτῷ " αὐἱξὶ τὸ ὕδωρ, ἐζέτξεπεν' (Ὁ οἱ 

τῤργεῖοι αὶ οἱ ξυμίμιαγθι, τὸ νϑὲ τσ τον κου- 

ζῳπλαλμτες" τῇ ἐξ ὀλίγϑυ αἰφνιδίῳ αὐ- 

ΝΜ αἰα χὼ ρυσᾳ ἶκ εἶγον δ, ὐ εἰκασωσιν εἶτα " 

ΤΌΝ αἰα;χωρφιῶτες, ἐκεῖνοί τε "᾿ἀπέχρυ- 

(αὐ; ὃ χαὶ σφῴς ἡσύχα ζον,καὶ ἔκ ἐπηχόὸ- 

λούλγοίυ, εἰγζιῦϑω ποὺς ἑαυ δ μ᾽ ςφρωτεον»ις 

χαῦϑις οὖν αἰτία. εἶχον τὸ τε ρότερον κα- 

λαΐς ληφϑενζᾷς ὠρὸς ἀργά λακεδοιρωώνίοις 

ἀφεϑίεδαι, ἢ γωῦ ὅτι -ἰποδιδρασχθνζαε οὐ- 

δεὶς ἰξχιδιώχει, λη α χαϑ' ἡσὺ (ἀν “ οἱ δι). 

σώζονται, “ὀφᾷς δὲ ποδοδίδοντω. (ὦ δὲ. 
φραντηγϑὶ ἐδορυβήνησαν νϑῤ τογϑόβαυσίκα,. 

ἢ 

ες τς ὍΣ δ ) εΨ- 
Σ τ δ χὼω»ς 

ΒΟ ἢ οσσαραῖο » νεἰαεῖ δά ραρηαπι 
(ο(ε ἰππγυχοσυητ Οὐΐδας ἢπ πιο ὶ 
τὰ οδαίαπι ἃ 1 λεεάατηομς ᾿ξηι ἐς 
εἰϊ: 8ὲ φαστ δα ἰαριάϊς πε ἰασιν- ι 
ἙὈΠῚ ἰαδίιιπν Ῥγοςοἤινη) οἴϊες » 1δὲ 
ὲ {επιοσίδυς φυϊάλτι δά Αρίάοαι ἡ 
ἐΧχοϊαηταῖ, σοηοηβ ας. δά σον 5 
Ἰοσιην αὐάυιιηι τεηἄοητες» Αρὶς 
τπαϊατα πλαϊο ἔλπατο σορίτας : ἢ- Μαλέαν φόνον, 
σηϊβολης νἱάἀο]ῖςος {ΠΠππὶν Ἔ]]ο οι] ,. Βοχονἤοπσηι 
ΡΑϊΆΠῚ ΟΧ ΑΥ̓ΡῸ τοιογῇομοπη ργὰ:- ἐκ Ατρο, φια 
(εητί Πγεηυήτατο μαι Ορροχτυιια γε, Ουα νἱεῖο 
οπγεπάλτε. {Π|Ὸ,  ἤας οὐ 14 σοη- νεγεοδάτων, 
υἰτπι» ἤας αυὸς ΠΡὲ αἰ νί ἀς- ὰ δ κον οὰ δ 

σῆκῃ ᾿ εν" οἰαιπατίοπξ, ἔς 
τεῖαγ» ας ααὸτάοηγ» ὃ ν οἰ ρῖο χυδά τερδιὰ (δπ: 

σοΟρίᾶ5 Γαγίις » ρει πὰπι τ ληε γὔαρουν ΦΌΟΝΝ 
ςοηίεγογεης,, φοἰουίτεῦ, ἀδάεχίτ: πελῥεαρανάσαρος 
ὃ. νὈϊ δά Τρ ΑΓ ΠΕ ΠῚ ΔΡΥΊΠΠῚ ρεΥ-᾿ πα φοηίογυϊξητ 
ποηΐτ» ἀησδην ἰὴ ἀρύιαι Μαμπεϊπί- ἵετο αδάαχίτ, 
οαπι ἀϊπογεῖς», ἀς απ Μαπείποὶ ὃς ͵ 
Τεροαζα ἴπτοῦ {6 θΕ]]Πρσογαπτον, νε. 
Ρίογασις ναϊζαητο » ἴῃς ντγοίσιη- 
4ππὸε ἀρτος ἱποίάδογιτ, ψ ο]εθαζ αἱι- 
τεπὶ Αὐρίπος αςίοςοῖος 5 γεδμς [με ε Ῥέάε “πεπον. 

οἀπδαοηίθηζος ὃ Το 1. ἀθάπςογο, ,α 4, Δά διοτῆο 
ταν τὶ ᾿ ᾿ πὸ; θεῖ, ἀϊαεγῆο, 

επἡἤλτιιπν ἀχυα » ν ὲ Ἠοίξοπι οἵδ ποτα, ϑεραμίο κα 
{ς αυά σης, δὲ ἰῃ ρίαηο ργαϊατη 1) Ὀἰποτγεῖτ. διέ β 
ἔχετε. Αταας ἰπ οηγττοηἀ ἃ χιιᾶ ἡμὴ ιμοῖγ.».“ 
εαταν πῆς ἄϊεπι ρου: ΑὙΡΊΕ ποτεοπάα ῥνσ Ἐπεὶ 
νεζὸ ἂς 10εἰΐ ρεϊπηὸ Πυροίλξι ἐο- Γεράα »ιά6 απο 
Ρερτίπα ΠΠ]Ποσγυτ ὃ ργορίπαῦο αὐί-- 
τίοης » ποῃ Βαδεδαπε χαά οοη-᾿" 
Ἰοξέασοης : ἀομάς μοίρα αδηι 1|- 
ἄεπα ἀϊρτοίεὶ {εἰς αδάϊφογιιης » δὲ 
Ἰρῇ φιϊευοζαῃς » ἐὀίχας ἱπίξαμπι-" 
τί ποῦ {ππῦν τὰς ῬΓΟΤΙΠῈΣ ἀτιςοβ.. νν 

Ὁ (μος ᾿ππηλυϊαθαιῖ φυὸά ὃς Ῥηπ᾽ ΦΩΩΝ 
 ρρροχτηὸ “ ἀοεργοπεηίος αὔτε Αὐ- ἡ κα ΜΝ ᾿ ὍἊ. 

8ο5 ἀϊπλ της Τλοοάα πο ]ος» ὃς 

πυης Πιρᾷ (ς ἄδητες ΠποπΊΟ: ΟΠ 
ἐπίευατης, (εἀ" ΡΕΓ ὀτίι τη Πρ 6- Ῥεξ ΦΗΘΕΙΟΝ 

ΝΣ τ ἀν (ἀεί οποηι {Πα 
ταῖῖ » ἱρῇ ρυοάϊει ἰογοητ. εἰ τηναθῷ ἀρ ν με ΝΣ 
ἑχαϊίοπε ἀπο ρυπηὸ τα αὶ ἔπητ, υϑάξεοπε, ἱ 

: Ῥ ΣΕ ἀν μα ὑμνα τκῖ τος 

“ὰ αι -ῶΣ 

λυ ἘΝ νν πλλυυελλῶνν: υ Σλυκδνν πὸ μὲ 
χ᾽. γι )γὰ Ὁ» ἢ ΩΣ ᾿ 

α΄ Χωρίον ἐρυμνὸν} ὀχιρόν. β Καὶ ἡ λονότι αἠαχώρησιν 5 ἐν αἰνίᾳ “ἡνοιδῥίω, 

. ἘΠ" , ὁ ἣν 4Ἵ 
» 

Ψ ΄ ΟῚ ᾽ 

ΒΤ ᾿ ΤΥ Τ ν" 

εἰ Τερλ ΝΝ 
δις,οδόσοδον Ἰδυσίμζ αν. γ Αὐπῖς 
ἐπήξστω Κις Ὀῤγείοις δηλοτόης. “δ' Ἐ- 

σειτα ΔῊ ὠρεσβυτέρων  λακεδαιμον ων. 
ε Απ|δι ἐπεξόησεν Ἰήγρωῦ, ἐγώτπον πων-- 
χων ζ Ο΄ι διανοῶπο ὁ Αγις. ἡ Κα- 

᾿ κὸν κα Κῶ ̓ξ αϑεω Ἰτὸ χυρογερνὸς τῷ ναῦ δὴ 
λὐγότι,τίω Ἐῤγαύαν παροιμίαν οὗ Ορέ- 1 
νοῦ τὸ Αγαμέμνοὐος βηϑεῖσαν, ὅςτις τὸν 
“ὦ πατρὸς γάναῶν τῳ τῆς μυιπρὸς φόνῳ 
ἐθεράπευσε. ὁ Τῆφοξ αρῆρις ἐπαι- 
«ἴου αἰαχωρήσεως] δὶ τίω οἷ αξγρις δο- 

᾿γὰῦ αἰζαίρως αὐτίωὐ προ ϑυμοεῖοϑαι αἰᾳ- 
ελαδᾶκ; κά ἐπανοριϑῶσαι τίωὐ πότε ἢ ο-- 
αδῥην αμδοτίαν. ι Ἀναΐληψιν7 ϑεραπείαν. 
κ᾿ Αλλό δι καὶ ΧΤ' τὸ αὐτὶ Ἰα πὶ δ᾽, αλλὸ τι δύ. 
ξαν ἢ ΧΦ᾿ τὶ αὐτέ. ἤτοι, ἤνεῦρ αὐτό. α Απῆ- 
9] εἰς Ὀυπίσω ἔφρεψι. ὡ τὸ ὑδωρῶξέ- 

πρεπεῖ μιετώχέτευεν. γ' Οποτέρωσε αὐ 
ὀκπίπηη] εἰς ὁποτέραν πόλιν ῥέῃ. ξ Τ|ο-- 
λείμοιΐσεν Ἰάλλήλοις δηλογόη, ὁ Βου-᾿ 

Ν 

δ ραῦτας 7, βονϑήσοντας. πα Καπαεζὶ- 

(άσαι 1 αὐτὴ ἥ,αὐάγκην αὐτοῖς τῇ καϊ-- δὲ ορὐδίδογταο 

ὁηλιζοιδων, ἢ ὀκίπι ὁὀρωῤδῥων 
εἰς ἡσύχαζον 

Ἐβγεῖδι.. χ Αὖϑις ἐν αἰτίᾳ ἀχῳ7ὲ 

μιμφοῖδ, Ὁ καλάς λιφϑύνα χα 
ρὼς κἀὶ βεθαίως ὑποληφϑέντακ: ῳ΄ Ὁ 
αδϑιὲ σαζενται 1οὲ λἀκεδα ὅν οὶ. α Σφῆς 

.. ν ἱ εἰχεύψόν ον ὦ έτος 

ἐπέκρυψαν. φ᾿ Καὶ σφξϊς 



ΨΙΒΕΒΚ ΟΥ̓ΙΝ ΤΥ 8: 
πλοχ αδάπιξεϊς. ἃ τα πγα]ο ςορἰ 5, 
Ῥτορτοίας ἰη Ρἰλη απχ,οα γα ρο- 
4ἀογαητν» τὰπιδῃλ]η Ποίξοηι ἱτιι- 
Τὶ: ἂς Ροίἔετο ἀϊς αςίεπι πιγιιπηῖ, 
ψεὶμτὶ ραρηδταγ! σαπι μοῖϊε,, ἢ 
οαπὶ δά ΡΠ ΠΟΥ ΠΤ, 

οἀχυποηῖ αὐ μα γυσίις δά Ηετ- 
ΟΕ] ς τοπηρίιη [ἢ ἐλ ά6Π1 σαἔγα το- 

4. Οοηίριείυπε ἀοιιητ65», ὁ σοηίρίοίιητς οΧ δάπιοσς 
τερεητὲ Ποίξος δ (0 γῃϊπογίος ἰάπλ᾿ σΟΠλΪΠῚ5 ὁ τα- 

το ργορτεῖος. Ἐχ {πα τεῖδητο 
δὲ ὃ ταπιμΐο ῥγο- τίπποῦς ρεγοα ἢ (ας φααπίο Ὡπη- 

απδῃ εχ Οἤλΐ Ππιοπηογίᾳ ἔμο- 
ταῆῖ : ααρρε ααΐθις Ὀζεας ππο- 
πχοητιπὶ ἀλθατιγ δά (ς ᾿πἴσποη- 
ἄος : (ςἀ {πλτίπ ἀοςοἰοεγδηάο ἰῃ (πο 
αιήαας ἰοςο σοπἥίτογαπε, Αρί-. 
ἄς οἠγηΐα ἀμποὶς πλιποζα οδειμ- 
τον ντ εχ ἰαθ ες. Οὐμπα οί ΠΥ ΓοΧ 
οἵα ἀιχ ὀχ εγοίδηε» συ ξξα οἷας ἰπι- 

᾿ς δε δέν ρρεήα- Ῥοτο {αίμητ 5» ὃς 
᾿βοηδόνεε εοταιῖν σαὶ ας ιις ηαα: βοΓῚ οροστοαῖ ππλη- 

ἄαι. δὲ 11 ἀεί σορ5 τυ θιμηΐς » ετὶ- 
δαηΐίσας σοπταγοηΐθιι5. » χαγίις 
φεηταγίοιο5 ἀεςαηίς : σας πη 

᾿ς 5: φυϊά γογένε- ἴῃ τηοάπτα “ ἤαηι!4 ἀεΠάογαταν 
τηδῃ ἄλτὶ » σοἸεγίτοῦ ἀσπιιῃοίαταγ. 

᾿ξοάεπι οτάϊπορτο ἔογς ΕΠ] ἴῃ τοῖο 1 Ασοάἀαπηοηίο- 
ΟΝ ««ἰοτίκέττ ἢ} ΟΧΟΓΟῖτι » ἘΧοορτὶς ῥαιιοί, 
μετα δοίμεμ ἄιϊισες ἀπουπὶ ἔππτ , ὃἃζ Γεζαπι 
᾿ἀυϊάοπι ςοτηι 5οὶ ἀροη ἀλτίιηι σιγὰ ΠΊΙ τς ἱποιτα- 

δίς, Της δυζεηι ἴῃ πη ἶγο ςοτ- 
παλ,νεφεδ αι, ηαἱ ὩῸ ϑοίΓίτα πὰ ἔρος σοι πτεγαητ: 
ΟΪ! εχ Γαρεάαπιο μη ς ΟΥ̓ ΠΟΠῚ (ὈΠΊΡΟΓ ΟΠΊΠΪ ΠῚ 

[μλοςἀα: ΠΙΟὨΪ ἱπτοῦ, (εἰρίος. {εγ- 
πδηζ, [αχία μος; ὃ ΤΉγαςία γεπετῇ 

ΒΕ, δε μημεγρνέας γι τος ΒγαἢΠἀϊληὶ , σαπι ἐἰ5 ὁ φυὶ 
τοχιπηὲ οἰαίτατο ἀοπατὶ ξπογαῃτ. 

2 Οὐοβοιτες θεὶ δεσιῃ ἄν [τος » Δ Ἰρῇ 1 ἀοεάα- 
γρ πἰρκἰοε οτάιπα- Πγοη 1} ὃ σγαἀατί πη ΡΟΥ ἀσπιϊπδτιχ- 

λτη ἰη ἀςὶς {ᾶτες, 
Ψεἰ. “ες εϑρο[ῆτο.. 

δτεῖος, 

 δεήεα γρρηέα οὖ- 
“δη2:) Ῥη 48 πα, 

Ἱηε; ᾿ππρετί ρες 
πιλπὺς τγαάίζαγ, 

ὑσίτα ογάϊπαδαηῖ, 
Θεὐ, “ἀγεῤρεἤναὐ 5. 

ΤΙϊς ἤυπς ἰοουπὶ 
ἔξιηρον ῥεῖ τε- 
εης. 

ΨΗΥ γερο μώδες, ἀὲ 
' 50 δ κε “ηρο]. 

᾿δδηι; δὲ ἰυχια εοϑβ'.. 
εχ Ατοδάϊδιις ὅ᾽ - νᾶ 
“μὲ θοεαη εν Ἐδ- ἢος Μχηλϊ : 
Ζαοηίο:: 

τά εο5,ΕΧ Αὐοδάϊθιις, Ηςγαοδ : ρος 
ἴῃ ἀεχῖο οούμιι 

- Τορολῖα » Ῥαποὶς Γἀςοάἀατηοηϊο- 

᾿ 

Ηος [Δςε- 

δ(ςραηάϊς ἃ (ς 

πὼν ἔχοντες ᾿ 

χης ἢ Βροισίδᾳοι φρατιώται, καὶ νεο δι κοδᾷς 
» ΣΟ ΠΊοΣ τα Σ 5) «τὰ ! »7λ 

μετ᾽ αὐτῶν ἔπειτ᾽ ἤδη λακεδα μόνιοι ἀδρὶ 

ἑξῆς καϑίςα σὰν τους λόχοις, " χὰ ΠΕΡ αὐὖ- 
“"υἰ ρκαδων " ἡραιῆς. ΚΣ Ὁ τούγοες, καν- 
γάώλιοι, χαὴ δχὶ τω δεξιῷ κέρα,, τεγεώται, 
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Δ ὕςερον δὲ οἰπάχϑεσιν εἰὐοιὰ ὐπὸ τὸ όφου, 

καὶ πσϑελϑόντες ἐς ὃ ὁμα λὲν, ἐςρατοῖε- 
δύσαγτο, ὡς ἰόντες Ὦα ζει πολεμίοις. πῇ 
δὴ, ὑξεραίᾳ. οἵτε Ἔργείοι χαὴ οἱ ξύμμα»ρι 
“ξιωεταξανὴο ὡς ἔμελλον μαυγείοϑαι. “ δὼ 
᾿πὐδχτοχωσιν' οἵ τε λακεδιαι μώόνιοι "εἰπὲ τῷ" 
ὕδωτος πὐξδὲς ὃ Ἡρακλάον πάλιν. ἐς ῶ 
ὐτὸ ςρατοόπεδὸν ἰόντες, ἢ δραῦσι δὲ ὀλίρου 
τοὺς οἰγαντίοις " ἐν (ἐξά τε ἤδη πλϑτὰς χοὶ 
Ὡ σὺ τῷ λόφα πσξϑεληλυθύτας, μάλιςα δὴ 

8 λακεδαιμώόνιοι, ἐς ὃ ἐμέμγζωτο, εἰ τούτῳ 

τω χαιρῷ ἀξεπλαγησθμ, 2, οὶ βραχείας 
Ν᾿ μελλήσεως" ἡὶ πο’ δαισκϑυὴ ἀῤζις ἐγίγνε-: 
τοὶ χαὶ δοὺς «ἴσο ασουδὴς ἀαϑιςαντο ἡ ἐς 
κόσζκον (ὴ ἑαυτῶν, Αγὶδὸς τῷ βασιλέως 
"ἕκαςα ἀξηγϑυμϑύου χ' τὸν νόμον, " βασι-- 
λέως γὸ ἄφοντος, ὑπ΄ ἐχείγου πόρτα ρ- 
γεται,ὼ τοῖς ϑὰ πολέμαίρχοις αὐτὸς Φροί-- 
ζ4 δέον (ὦ δὲ, τοῖς λοχαγοίφ" ἐχεῖγοι δὲ, 

᾿ηοὶς πεντηχϑντοα τῆ σιν" αὖϑις δὴ οὗτοι, “οἷς 
ς οὐγωμιοτοίρχαης" χαὶ οὗτοι α τῇ ογωμιοτία, χαὶ 

αἱ αὐ ϑαγελσέξ, ζ ἡ, βούλωνδ,' χτ τὰ 
αὐταὶ χωροίϊσι,ᾧ ταλχέίαι ἐπέρχον")." «αδὲν 
γείρτοι πὸῦ, πλζω ὀλίγου, Ὁ ςρατύνπεδὸν 

. ἊΜ λαχεδοιμωνίων, τὔργοντες ζοχόντων 
εἰσὶ," χαὶ τὸ ἐχιμελὲς“ τῷ δρωμϑύου,πολ- 
λοῖς πσροσήχει. τότε δὲ χέρας νϑμ ϑθωγυμῶν 
" σκιοῖται ὠΐξις καιϑίςαντο αἰεὶ ζιυ πίω πίω 

τάξιν μόνοι λακχεδοιμονίων ἔχ σφ αὐ- 

οὐδὰ οῇ αὐτοῖς οἱ ἸΩη,ϑραί- 

πὸ Τὰπι ἐχίῖεπηα τεποπτθας» εοτάμη- 
ἂν. ὈτΉ δ "-ς Ω ᾿ ᾿ τὸ 
τ : “ες ἐαυιτατα [πὶ γτοας ΘΟΥΠῚ. γαὶ χαχε δα μονίων ̓  λίρϑι, Ἂ ἔσωτον ἔγον-- 
εἰ τ το] οοαῖο. Αἴσας, ἢος ογάϊης" πεὸν Κα οὐ ϑαϊδς αὐτῶν ἐφ᾽ ΤΟΣ βῳΜΕ . 
ἐγώ - Τδοοδαπηοη! ἱπῆσγαθι εγαῆς. 3 Ὁ Ν Στ Νὴ Ρ ἴα, 
ΟΝ Βοίμπι δεζεηγ σοῦπα ἀοχίγαπὶ λέρώ. λακχεδοιμώνιοι μδρ οὑτῶς ἐπέξαντι. 

ὺ »" 3,9. χ᾽ ς Ι. τ ἐ δὴ ὡγαντίοι" ὠΐρις,, δεξιὸν ὑδὲὶ κέρας 

ὰ Ἦν πῆριτύχωσι] Τϊς λακεδαιμονίοις. | ἡγεμονθύοντος, ὅροι τίω) τέξιν τῆς ὀρ χῆς. δηημέλεια Ὁ Ὡροίγμαπς. μ΄ Τοῦ 

πέξειτε ἤδη παύτας Κω δατιτα μένοις. 
“δ᾽ Δια ξραχείας γὺ μελλήσεως Ἰχωεὶς 
αἰαξολὴς καὶ μελλήσεως. ε Ἡᾳ- 
σκϑυὶ 1 ἐφόπλισις, ζ Ὲςς κόσμιον τὸν 
ἑαυ δι} εἰς τίω σωωταξιν. ἡ Ἑκαφα 
δἰξηχουμϑῥου αἠτὶ τῶ, δ τείἥοντος. ἐρμν- 
γδυονῷς, 4. Βασιλέως τ ἀγονῶς] 

- 

Ῥ᾽ Ορῶσι δε ἐλίγου Ἰὐξαίφνης. Ὑ Ἐν ἡσρᾷτος, βάσιλϑύ ς᾽ δεύτερος, πολέ μὼρ-: 

ἐχός᾽ τόίτος, Χο χα )ός" τέταρῶς. πεντηκον- 
τήρ᾽ πεμπῆος,, ἐνωμεοτάίργες " ἕκῖη, ὀνωμο- 
ζα. τ Καῖ τὰ αὐτὰ χωροῦσι δὶ Τὐ- 
τῶν χωροῖδσι, χαὶ ταχέως δ)έργοντει.. 
κ Σχιδὸν τὀῤτι πᾶν] οαδὸν παν τὸ “Ἶ᾽ 
λακεδα ον ίων φρατόπεδον, αρ χον τες δῤ- 
χόντων εἰσί, λ΄ Καὶ τὸ δηημελὲς 1 ἡ 

δρώμϑῥου] ἤτοι ὅ᾽ ὅθῃ γίνοϑβῶν. ν᾿ Σκὺ- 
εἴτα] λόχὸς λαχῷγικὸς ὀὕτω λελρίυϑδρος, 

ξ Βρασίδε,:7οὴ με Βρασίδου. ο Καὶ 
παρ αὐτοὶ Ἱπλησίον, π Ηρᾳ!ῇς 7λε- 

ἡδωδρμοι δηλονότι, ρ Οολ᾽ ἐγαντίο! 7 

αβγεῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι αὐδῇ, ς΄ Αὐ- 
Τῆς ἸΟῚς λακιδαιινίοιξι λον 

Κρ 
Ἐ 
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Ἔ; 

την οὐ θα ι8 ΓΒ 511. 
Α Μαπιϊηεὶ τοπεδαητ, αἴ ἰῃ ἰρίο- 
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μιαντινῆς εἶχον ὅτι οὖν τῇ ἐχείγων Ὁ ἔρφον ἐ- 

ἡἴγνγετο. -ἰρᾷ δ), ἀδθιὶς οἱ ξύμμαυι ϑο- 

χαίδων ἡσαιγὶε πειτὰ ϑγείων οἱ χίλιοι λο-- 

γάδες, οἷς καὶ πόλις ἐκ, πολλοί ἄσκησιν “ “ὃν 

ἐς ὃν πόλεμον " δημοσία έν. χαὴ ἐχὸ- 

ἐϑιοι αὐτῶν οἱ ὀνλοι δὐργεῖοι οὸ μετ᾽ εἰὐφες 

οἱ ξύμμαηθι αὐτῶν κλιεωνάοὶ χαὴ ὀρνεαύται. 

ἔπειτα ὠϑίευαῦοι ἔσα οι, ἢ Ὁ δδωνυμον κε- 

ρας ἔγοντες, χαὶ ἱπιῆς μετ᾽ αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι. 

τάξις υϑρ ἥδε χαὶ κοὐ ασκϑυὴ ἀμφοτέ- 

ρῶν ζω πὸ δὲ φραιτπεδὸν “Μ λακεδαιμο- 

γίων, μεῖζον ἐφανη. “Σιριθμὸν δὲ γφώψαι, ἢ 

χα, ἑκαφοις ἑκα τέρων,ἢ ξύμπουνζε,σέκ 

αὐ ἐδεωάμάων ἀχριξείς. δ μϑὲ γὰρ λα- 

χεδαιμονίων πλῆθος ̓  Δ! οἱ τῆς πολιτείας 

ζ χρυτπῆον ἠγνοφ», ΔΨ σ᾽ αὖ, ἑο ὁ δ αἦ- 

ϑοῴπειον χομνπῶδες ἐς (ὰ οἰκεῖα. πλήν, 

ἠπιξεῖτο. εν μϑμτθι τοιοῦδε λογισμοί ἔξε- 

ςἱ τῷ σχοπεῖν Ὁ λαχεδαιμονίων τότε πα΄ 
φαδρόνϑμον πλῦ)ος. λθη9ι εϑρ γὰρ ἐμώ- 

χοντο ἑω]ὰ, αἴϑυ σκιοκτῶν,, ὄγτων ἑξα-- 

κοσίων. " ὧν δὲ ἑκοίστω λόχω “πεντηχϑςύες 

ἤσαν τέοστιρες, χαὶ ὧν τῇ πεντηχόςυϊ, ἀγω- 

μοτίαι πέοσα ρες᾽ τῆς τε εὐγωμοτίας ἐμούς 
χοντο ἐν τῳ πρΐτῳ ζυγῷ πέοσαρες. θχὶ 

δὲ βαϑος ἐταάίξαν» »νϑμ οὐ πϑύτες ὁμοίως, 
ὥλ᾽ ὡς λοχαγ99 ἕκαιξος ἐξούλετο᾽ Ἐχί- 

πὸ δὲ κατεέφησαν ἘΧὶ ὀκω. “«Ῥὰ δὲ ὡ- 

'πϑρ, πλζω σκιρατῶν, “τετρακόσιοι κεὴ δυοῖν 

δέοντες πεντήκοντα αὐδρες, ἡ προϑότη τά- 

ξις ζῶ. ᾿ἐπεὶ δὲ ξιωυιέγαι ἔμελλον ἤδυ, ἐν- Ὃ 

ζωὗϑα, κὴ ϑραινέσφε καϑ᾽ ὁκάσοις αὑσοῦ 

γαπιτοΥγα γὸ5 ἀροδατιτ. Παχία πος 
οἴλῃτς οχ Ατεαάϊα (ὁ οἱϊ - ταῦτα ταῖς 
Ις οχὶ Αὐρίαἱς ἀεϊοδει» " φαΐραβ 90 « 
ἀϊαταγπατα σοὶ τ] ταὶς νίυηλ, οἱ- [τὰς Ὁ μη δόνε: 
υἱταβ ὃ ΡΒ] ο {πἰροπ ἀϊαπα ργαθο- πος ριδιςὸ ρταθς 
θατ. Ῥτόρεῖδος σατοιὶ Αὐρίαϊ: ροίε ῬΆτ.. 

Ουΐδυς ἰδην- 
τὶ ἀξ οἴαῖτας δεῖς 

ρος {ὑὶ (οοεἷϊ Ο]εοπαὶ ὃ. Οχηδαῖα. 
Ῥοῖεα Ατῃεπιοηίος, νυ] ΠηΪ- 
ἔχασα σογηι το ρᾶητ, σα πα ἐα81- 
ταῦ! ἀοπιοίςο. Ατααὰς Πὶς οσάο 
δ ἢ οορίᾳ νιζούπησας ἐγαητιδεά 
Τλοοἀα ηοΠίοΥΌΠη ἐχεγοίξυβ᾽ ὑρδς Σ΄ Μασ θῆς γκ 
εἷς πγαίοσ. Ν᾽ εὐ πὶ αιδηταβ Π- ὰ οἴ, 
πγεγας Βούαπι δὲ ἰτοπὰ ΠΟΥ Πη» 
νο] φυδηταβ νη πουίογιπι ἐχεῖτε- 
τιτίοσίθοῖς ἐφυ!ἀ πόηποο. απ 
Τιλοςἀα ΠΟ ΠΙΟΥΩΠῚ ΠΕΙΠΊΟΓΙΙΒ ΡΓῸ ΟΣ ΟΩΡ 
ῬίοΥ ἀοπγοίτσιπι ΠΙοητῖὶ 1πππίτα- ἀνδὰ Ὡ ἡἘΣ ΝΣ 
τα πη ἱρρογαθατιγ : ΠΟΥ ΠῚ Διιτ6 ΠῚ» τέραθ]. ροτείησητν 
Ῥτορτεσ τγορίταπι ἔμα ουϊαίαας ἴα- 7εΡ «ἀτερ. βιαεῶ, 

ὶ ἷ Ἢ ως οοουΐτα ἤπειᾶς Βο- 
δϊδητία τη ἀρ γηα., οΥΟ Δ 1115 ΤΟΥΤῚ τιῖπὶ γεροκενμς κ48 

᾿ργαῖ, Ηΐης ταπχεη χατοοἰηαη ἄον ποθὴ Βαδέδαι, ρτο- 
ἷ ν Ρῖεῦ φἂπὶ ἰδξδη- 

Τ᾿ λοςἀαηγοπίογα πὶ ἀπ] ταης Δ- τ πη αυα Βοπηίποι 
ποηἷς Πα Ππ ΓΙ ΠῚ σοῦ 1ΠἾΓ6» Φιιδ ἀ πιοϊείτυάιπξ [μος 
ὁ ρτηῖπᾶ {ρτοπὶ ραρπαιοίπητ, τῦτι εβέγτο (οἰξξ, 

Ἵ ἔ Ῥεί, Οὐ ἴῃ οἤετγξ: 
ῬΙατΕΥ δε γῖταβ.» 4] ἔπεγο [Ἐχοεῃ- ἀρ πα ἈΡΉΡΕΣ, 
τὶ : Πηρυ]α ἀργηΐηα εχ ας σεῃ- τὸ νεῖ ἀκα μὸν. 
τατῖϊς, ὃς Ππρι]α; σοπταγία οΧ ΒΩ ας γι ϑοτοὶ 
τηΔη ρα] 15 : οὐππ5 ἰῃ ὈΓΠΊὰ Ραγίς ἀρτλῖπαν πεντῆζο 

. ἡματεγηὶ ΥἹΓ Ραρπαραητ. ΝΝοηας ούας ςδτυτίας» ἐγ 
νδίσις ἀεηῆτςας ΠΟ] Οσδτο ΠῚ ἴῃ μοπίας πιαπίρυΐος 
δοϊο ρείχαμα ογαῖ, (δ ρτὸ ἀγοιττῖο 26 ἰψρίφ! αορρηρι 
οὐσία. πα {πο ἀρῃηίης ργαΐξο- ΚΑ 
δὶ, οὔϊοῃίς ἔστε, νθίψιις ποπηΐ- ᾿ 
πἰδιις ἀξία αοίς» ἴῃ ἸΙοπ ρίτι δαϊοπυ, ΚΑ 
ἔτοητς ργατξίλ: ργαίοῦ δ οί γῖτας 4αα- Γ᾿ 
ἀτίπρδτος δὲ ἀιοάοσχυϊησααρίητα, . ἐὩΚΗ 
Αταας νθὶ ἴλπὺ σοπῆϊρεπάαπη τ 
Τα» ᾿δὶ ἀριιά ἤηραϊοβ ροραῖος ἃ " 

, δυροτ : ο 
ξ 

α Τῶν ἐς τὴν πόλεμον 1 δ" πολεμι-- “μονίοις παΐτα κρύφα Ὡρῴῆειν. ζ Διὰ ὀγδονχογζετέοσαρες. ὥςπι κά ΕΣ 
κῶν. β᾽ δημοσίᾳ παρέϊχε 1 ἤτοι, δὰ-- 

μσίᾳ ἤσκει αὐτοιᾷ, ἢ, ὡς ἄνες,» (ξοισίαν 

᾿ παρέχει Ἧ ἀσκεῖν αὐτο, Ὑ Τὸ ἀώ-. 

γυμῶον κέρας ἔχοντες 1 “ΟἿ δρίσερών. σωω-- 

ξεων δηλονότι. δ Ἑκατέρων» ἢ 

ξύμπαν πὰς 1 δ λακεδαιμονίων καὶ ὃρ- 

»κἰὼν. εὖ Δια τῆς πολιτείας τὸ κρυ- 

σῆὸνν ἠγιοεῖ το 1 δίᾳ, τὸ ἔϑος ζῇ λαχιδα;-- 

" κ᾿ ΄ λήχῃρα, ὁ ἘΜ ἢ ΄ " ἘὟἉ ἣν ἐνῶ ἡ παῤ μεω το 

ε τι λἑρίρ λόχῳ ποπαυσύς πω 4. 4 ἔκατες λέχος πενπρεόαραα, καὶ γνωντοι ἦν ζ λέγων σωσνωσόιραῖ. 
ἑκάφοι πεντηκοςὺς ὀνωμοτίας οἱ, καὶ γίνονται ΦΆ] ζ λόχων ὀγωμιοτίαι εκ, ἔχ ἐχοίφη 
φρατὶν, αἴδρας πριϑαλίοις, πενρικοσίοις) ὁγδοηκογτατέοαπιρας, 

"Αόχοι ζ. , « 

Ἡεντηκοςύες κι. ὙΥΥν 

Ἐγωμοτίαι ρ(. “5 

ν᾽ Ἐπεὶ δὲ ξωυ εγαι ἔριον ἤδη] λλήλοις δηλονότι αὶ ορατεύμαϊα. 

ΕΓ ΨΥ 

πὸ αὐϑρώπειον κομπώδες 1 δ, πὶ αἰεὶ δΥ' 
οἰκείων χαὶ μώλιςα «δεὶ τῷ ἰδίου πλήϑοις 
κομιητίζειν Ὧι αὐ ϑρώπιις. ἡ Παρᾷ- 

ἤρόιδμον πλῆϑος 1 καὶ πεντηκοςυὺς σώ ἴφει-- 
σι ὑπὸ αὐδρων ἑκατὸν εἰκοσιοκ]ώ, ὁ δὲ 
λόγος 5. Ούτων τεπραπλασίων;, γίνετω αὐς- 

δρῶν πεντακοσίων καὶ δυοχα δέκα. οἱ δὲ 
ἐπὰ λόχοι, αὔδρες σειοάλιοι πεγϊακόστοι Ϊ 

ς . ν δι 

γνῪν " ὙΥΥΥ 

ἐφ “- "“ 

ἐγωμιοτία, αἴδρας λῷ" ὡς οἰνεοϑορ πὶν ; 

ΓΕΝΩΣ Ε Ἤν. 
ἀῶ ΓΑ ΤΗΝ 
ΨΥ ΩΣ Ὁ 

“- ': ““ - Ὁ 

κοσίων σκι θα Ἀ γίγονται αὔδρες οἱ πα 
τς λακεδαμιονίων, τεπρακιλίλιοι ἐχο 
τὶν ὀγδοηκοντατέοσαρες . ὶ Γὸῤ πεὶ 
σὺς ἐκκαίδοκα εἶχε Τις πιρωτοςείτας" ὁ 
λόχας, οἰ ἠκοντατέοσα ρας. οἱ δὲ ἐπ! ὶ 
2515 γένονται τεσρακόσιοι τεοσαι φφκοὶ 
ΟΧΤῶώ- ! 



ΕΓΙΒΕΚ ΟΥΙΝΤν 5. 
ργορχίς ἀποίθις ἐχμογιατίοηος ἔς ἃ 
βάπε. Αριιά Μαῃτίπεος χυϊάεπη, 

4. Ῥίἰπιίσαευτπι 3 χει οἵδε ρζὸ ραϊγία ἃζ ρσὸ {εγι!- 
᾿Οἰτί ῥεοραιτία δ ες, τς {ΠΠᾶπι ἘΧΡΟΥ ΓομταΓ διπι- τὸ [ἐγυίτυςς : δά 
γ «υἱάξ φυοά᾽ ῬΙϊαβ ΡΥΟ ἱπηρογο » ντ Ἰἀ Ἰεχρεῖ- 
᾿ἀπεςα ὀχροτεί εἰς τα πὰ Πὶ ριαυρεγεης Βοίίδις. Α- 
ὐιτοῥόλφιρρερυς Ρυιά ΑΓρίαος δυτοπι». ΡΥῸ ῥα μο 
ροΐογηπι ποηοχ- ΓΙ Π οΙρατιι ἃς ἀηπα}} ἴῃ Ρεϊοροη- 
β δα, ῖ πείο ἀϊρηίτατο πε [ς ρογρεταὸ ρτί- 
' υλῖοβ.» πένε ἐπι τας ἐπ ΠΓ]1Δ5» {ας 

ἄρε δὺ ἱπί πηϊεὶς οἰάεπηαας νἱςεὶ- 
Ὡἰς δΔοςερηϊεητ, ξεύγεητ, Αρὰ 4 Α- 

Ὶ τῇοπίοηίες ν ογὸ» ρα οπγάη οἴδενίη- 

γ0Σ 
οἰκείων φρατηγῶν ζιαἶδε ἐ ἐγίγγοντο' μαν- 
ἀψδῦσι νϑι, ὅτι “ἷὩρ τε πατειδὸς ἡ ἡ μα- 
χιῖσαι, Ὁ πῶ ΞΥχῆς ἀμία χρὴ δὸυ- 

ολοίας, " τίο μδν, μὴ πειξαισαιμϑίοις α;- 
Φαιρειϑζεδαι, “ τῆς. δὲ, μὴ αἰἶϑις πειροὶ- 
θη " Ξργείοις δὲ ον τὸς τε πα- 
νπερυή ἡγεμονίας, τὴ τῆς οΨ πελοπογγήσῳ 

“ποτὲ ἰσομιοιολας,, μὴ αἰσ' δΡΤΩΣ φεθι- 
σχομδύοις, αὐέχεοϑαι χαὶ αὔδρας ὧμα ἐ- 
Ἔϑροις χαὶ αἰφυγείτογας ᾿ῶρ πολλων ἐ- 

τεῦ ἔτεχαρητες τἴδας ἐρτορίος (0- Β δικηματων οἰμιύγαεϑαι. τοῖς δὲ ἀϑηναηοις, 
᾿ ΝΠ γμέμε- οἷο5 Ραᾳρῃαπάο,ΒΏ]11ς ὀχ ξεγε ἴη- 
ἀπὸ ςεάετε. ξεγίογοο: ἢ Παςεάαπγοιίος ἴῃ Ρεΐο 
᾿ Ροπῃείο νἱποογοηξ» {ππΠῚ ἱπηρε- 
, τπηι ὃς ΠΑ ΠΠ τ 5 δ πχαΐας Παδίτα- 
᾿ ΤοῸ8» νῇ τογγδ πη {παπὶ ΠΑ 
Ἵ αυϊρίατη Αἴας ἱπυιδάετες. Ετ Ατρί- 
4 Ταϊὶα Βοττᾶ- υὶς ΄ῃῃ!άοηι ἀταπε οοΥατα (ο οἰ 155 τὰς 
ποητᾶ., ϑεί μαίδε Ἔ 
ξκβονρμμίονιος ρτο Δ ῬΓΟρΡΟΠοραηταγ, 1 λοέάαππο- 
Ροπεδαητατ. ὀ ΟὨΠΪΪΔΙΓΟΠῚ ΡΟΓ {]ρίο5 δί ΕΧ γα τας 
4 δεβοί. ὧν. αἰδ- κγὰ ἀρ παι υυτα εἤεητ γεπι, 
ΤΕΥ͂ ἘΧΡΟΉΖ γὴ Α ᾿ 

δον; τεοοϊεητοβ απΐπιο αμᾶ Ποϊαπῦ» (ς 
4 Ἀεγαπι ΡΕΠ}:- ΟΧΒουτα σδηταγ : σπατὶ ἀνυτίηᾷ “ ο- 
᾿ζταδὶ ἘΧογο τε ο ΡΟ γ 10} Πης Δ τατίο ΠῚ τδοὶς (Α]1- 
ὭΝΩ αἰξούαηη οϊς χαὰτη Ὀγσαοπη νοῖδο- 
ἢ, γαπι θοῆς ἀϊδογαπη ἐχοττατίο- 
Ἧ' πεηγ. Αταιεροίς μας ςοῃουγία πη 
δ᾽ εἴὸ» Ατρίαϊς (ο ας νΕΠοπγεητοῦ 
 ῳ ὃς ἱγατὲ τοηἀεητίθι5» 1 ἀοεάκ- 
τ πὸ τ χηοηὶὶδ διιτεπ σΠπϑδητοῦ , δὲ δά 

ὁλπταση τ δ᾽ οἰπιιηι» 41 ̓ Π τοῦ Ἰρίος 
: ΦΆθΪτ ΟΧ ἰερς ἱπτογρο τί ἐγδητνποπ 
 Ἀφιαρήϊκον. τοὶ ἀἰαϊτία ργατία.» (4 νι (ε ἀατὸ 
414 εββ, χαιλθ}! ΡεΓ πιοάυϊατίοπεπι ἱῃοοάεγοηῖ, 
πὼς ῃένε » ΄ ῥγοφγεαίεγἐμδηγ, ἃ θυ ληὶς 

σοποαγίι πηὰρ ΟσΙΙΓῚ ἜΧΟΓ ΟΠ 

ςοηρτοίιμην ρογρογεταγ, ΑΡ!5 ΓῈΧ 
14 ἔλςεγε σοπηίτιογας φιοά ἴῃ ο- 

ἸοΣ το ὉχΓάο Ρεγίαγθαγοταν; ἰΙά φορά ἴῃ τυτες " χσδϑέλϑοιεν,, χαὶ μὴ 

Ἢ : τς (616, ἀροίδεγο,. Οὐππ δάπας ἴῃ ᾿ 

ταηί δεῖς (αδεταταγ. 8. Οοτίος ἀπα 
: ςοηῆϊριιης δοὶοδ, ἀοχίγαπι νττυα; 

ἤξιγονυ. ΠΟΥΠΙΙ πλΔΡΊΞΟΧΡΟΥΤΊΡ ταΓ,δορρσί 
το Πδὶ Πημῖσο (ς εἰγοῦ ἀρίτ:α!α ἀ 

καιλϑὺ ἐΐη, μεΐα χοίϑ χαὶ αἰγαϑῶν ξυμ 
μα χων ἀγωνιζοιϑύοις, μηδενὸς λείΐπε- 
οϑαι. χαὶ ὅτι ὧν πελοπονγήσω λόάκχεδοη-- 
Μονίοις νἱκήστ τες, τέο τε Ξοχξω βεζξαιο-- 
τέφραν καὶ μείζω ἕξουσι, καὶ οὐ μή ποτέΐις 
ἀδζῆς αἶλχος ἐς τίωὺ γάδ΄' "ἔλον,. τοῖς »ϑρ 
ὡγείοις χαὶ ξυμμάχοις " ζαῦτα “ορυνέ- 
3η: λαχεδαιμόνιοι δὲ, χαϑ'᾿ ὁ ὑχάγος πε, νὰ 

σχῶ’ ἿΜ πολεμευδᾷω γόμων, εἶν σφίσιν αὐΞ 
οἷς ὦ ὧν ἠἡπίξαντο τίωὸ τὐδακέλά)σιν τὴς 
μνήμης αἰγαϑοῖς οὖσιν ἐποιοιωῦηο. “ εἰδὰ-. 
τες ἔργων ὧκ, πολλοί, μμελέτζωυ “πλείω σω- 
ζουσὸν ἢ ἢ λόγων δ᾽ ̓ὀλίηϑυ καλω;ς βυϑεῖ- 

σὸμ πέραννεσιν. χαὶ ἡ μεζα ζαῦτα ὶ ἀρὰ 
δὸς ζώ: Ξργεῖοι μδὺ χαὶ οἱ ἐξύμμαροι, ὡ»- 
τόνως χαὶ ὀργὴ ἌΟΡ; λαχεδοη μόγιοι 
δὲ βραδέως, ἢ χαὶ ἡ ὦτα ; αὐλη δ μ᾽ πολλῶν. 
γόμω ἐκαϑοςώτων -" «οὐ ζο(᾽ 9είου χαδνν, 
“Σλλ᾽ ἵνα, ὁμα λαίς μεζο ἔριν, ὝΝ 

ασποϑεΐη 
οὶ ὴ ἡ τάξις" δα φιλζταά ᾿μέγισα φςρα- 
τύπεδου ᾿ εἰν τοὺς" πσφδοσόδοις ποιεῖν. ξυν 
ιὄντων σ᾽ ἔῃ, Αγις ὁβασιλά 2 τοιόνδε ἐ- 
βουλϑύσαίτο ϑράσαι. ᾧ ςρω όπεδα, ποιεῖ 

᾿αδὸ κὴ πόρτα τῷτο, ὑλη Τὰ δεξιὰ κέρα- 
ζᾳ αὐτῶν, εἰν τοῆς ξιωυόδὲδις μᾶλλον ὄΐξω-. 

δεῖται, χαὶ αἰξείορεσικαζα ὃ “Μ᾽ ἐνα»- 
πίων δὐωγυμιον ἀμιφότεροι τῶ δξιῷ ἵ «ἰδ 

ἩΠ 

κελδύονζ, ἀγαϑοῖς οὖσ, μομωἤώϑεω ἃ ἃ με-- 

μα ϑήκέσοιν., καὶ ἠπίςευϊῶω. ἐποίριω δὲ ἤ- 
τὸ ἀδύντες. δ᾽. ἘΪδότες ἔρηφν ἐκ πλ-- 

λαῦ μελέτέω πλείω σώζουσα} εἰδότες ὅ ὅτι 

τὰ πλέω σεύζεται. «σοῦ τῆς ἐν Τῆς ἔρχρις 
μελέτης ἐκ πολλοῦ γελγας. Γ 

κεῖ ἴαῦτα κἡ ξωώοδυς. (ὦ 1 αὶ ξύνέλθυας 
ΓΝ ὑώσνων»» 

ἧς δΦαυλείας. οἷ μάμαῖψ' δῆ πελε-] 
«μικῶν νόμων 7νό Δόμοις πολεμικοι λέγᾳ α 
,ἄσμαπα, ἀφ δον. οἱ ἡ λακαδαμμιόνιοι “μέλ 

νοντες μούχραϑαι,, ἢ γράφειν φεοσρεηῆι- 
᾿ χα ἐκάλοιω δὲ ἐμξατήρκα. ἡ δὲ δάνοια, 
ἔχκαος ὦ ̓ λακιδαμμεονίων αὐτοῖς παρεοὶ 

Καὶ 

ζ Ἐνόνως καλόρο. 

γῇ ἢ χωροωῦτες ] μωορώρ, καὶ σευ ὀργῇ, 
ἢ Καὶ ὑπὸ αὐλη δ] ἤ" ἤγριω μετά. , 
3» Οὐ ϑείου χάφαν] ὕμνου δηλονότι. 

͵ Αν» ἵα ὁμαλῶς Ἰήρεμαζως. κ Ῥροσ- 

έλϑοιεν 1 καὶ ὅπως, εἰ «εοσέλϑοιεν, μὴ 
δία ασαιϑεί ἡ αὐτῶν ἡ παξις. Ἐν ταῖς 
«ορσόδοις 1 ὁ ὧν ταῖς: ΟΝ ὃν τοῖς 
ἐγώσεσι, 

ΚΑΙ, 

τοῦ», " 
56 ἐπελϑθὺ 

ὟΝ Φιαῦτα 



δ92. 

δον ὡς μείλιςα, τῇ πῷ ὡ δεξιᾷ αὐδατε- 

ταγμένου αἰαυίδι, χαὶ νομιζ ἀν αξωὼ πυκγὸ- 

τητα "τῆς ξυπείσεως βὐσκεπαςφύτατον τῇ. 

χρὴ ἡγεῖται δὲ τὴς αἰτίας Φυτυς ὃ τοε9- 

τοςαά τῆς τὸ Ὁ δεξιοῦ κ χέρῶς, ̓ἀεσθυμούνδιος 

δξαλλπῷ ἀ ἀεὶ χὰ οὐγαντίων τίου ἑαυ Κ γύ- 

μερυσν Α τηνὲ 5 [ὦ αὐτὸν φόξον καὶ χἡ οἱ 

εἴνλοι. ᾿ χαὶ τότε δῶν κδι Φ μδῤενῆς 

πο χέρα πολὺ ἄχη οὐδαῦ!, ἔτι δὲ πλέον οἱ 

λαχεδαι μόνιοι καὶ τεγεώται ἿἊ οἰϑχευαίων, 

ὅσῳ μεῖζον τὸ φράτευμα, εἶχον. δείσας ὃ 

Αγ μὰ ᾿ σφαΐν χυκλωδν δ θυωνυμιον,κσὴ γο- 

μμίσεις ἀγα» «ὐξεέχῳ ὧν μμδυτίνέας. ν Οςς 

υϑὲὶ σκιοίταις τὸ Βεασιδείοις ἐσήμηνεν, ἐπε--. 

ξαγαγϑνίας Ὥσο ὁ σφοὺν, ϊξισῶσαι τοῖς μὸρμ- 

τινδῦ σιν" εἰς δὲ τὸ χρέχενον τῦτο γε ῥηγἝελλεν 

ὐπὸ πᾷ ᾧ δεξιοῦ κέρως δὺο λόηοες Ὑ πολε- 

μάρχων Ἰσπαννοΐδια, χαὶ Αδιλςφοκλά ἔ ἔχουσι 

“πἴρελϑεῖν, τα ἡ ἐσξαιλένζᾳς πληρώσαι, ἢ γο-- 

μίζων ἃ τ θ᾽ ἑαυτῶν δεξιῷ ἔτι αδριεσίαν ἔσε- 

αἱ ,ὺ ὃ κτ τὸ (δι «Φὸ μόρτνέας, βεβαιότερον τ τε- 

τείξεοϑαι. , ξωυοι ἣν οἴμυ τῳ, ἀτε ς; οὕ αὐτῇ τῇ 

ἐφόδλῳ χαὴ ὺ ἐξ ὁ ὀλίφου αἰδανξίλωντι τὸ τε 

Αεαφοκλέα χὺ ὃ (ὃ Ἱπαονοΐδων" μη ̓ϑελῆσοι 

παι ρελϑεῖν, δρλαὶ καὶ Αἰ τῦτο Ὁ αἰτία μα. 

ὕσερϑν φϑγῷ ὧκ απαρτης,δυξανζακ" μαν- 

ν᾿ Ἀμάν ΘΉδεΝ ὦ τοῖς πολεμίοις Φϑαίσου τῇ 

προσ μίξ4" “ὃ κελδυσόρμτος αἰυτοὶ ἔχ το Ἐ 

σχιρίζας, "ὡς οὐ παρῦλλον οἱ λόγοι ζ πολι 

αὖ σφίσι παϑλσμίξαι μὴ ) δουιυνιϑίεζαι ἔτι 

μμηδὲ τούτοις  ξυϊκλήσαι. δλλαὶ μάλισα δ 

κτὶ πόρτα τὴ ἐμπειρίᾳ λακεδοή μόγιοι ἐ- 

λαοσωϑέντες πὖτε, τῇ ἢ αἰδρεία ἐδηξαν οὐχ 

ἥδσον κοΣδρο δὼ ; [ζω ῷ ῳ χερσὶν 

ΤΗΥΝΟΥΡΙΌ15 Η15Τ. ἕο: 
Ὁ φοξουμδύοις" μοτρ ροῦν ορίσῳ ἕχκω- Ὁ τίπιοῦ φαϊίαϊις πιά (] ράττοβ ρτοὰ 

( [μογᾶ οοσπι ἢς φιοηῖε αδιμμάστα 

ἔαστον Ρίεγαη ας (ς ίζυτο {ΠΠΠὰ5 δά- 
ποιεῖ 48] ΠΡῚ ἄεχτεῖ εξ, οχιὶ- ᾧ 

ταδης δά φυαοϊυάδομάμσπι ΠοΙτς : 
τγαπῆταπι ἀοηἤτατοπι πγαχίπγὸ τὰ- 
τῷ εἴἴϊοι(Ουϊας τοὶ σᾶρας ο[Ἐ 5 40] ρσί- 
τὰς ἱπι ἄεχιγο ἔτατ σογηι, αἰδιἀ πὲ 
Ιαθοτᾶς ππάαλτη {αἱ ραττοπὶ αὐ μο- ἣ 
[ε(αϑάμιοεγεκλταας εοάοπη τἰπιο- 2 επίαμε τἰτ΄ 
τὸ ςατοτί ἰςσιπιηταγ, Εττυης 4α]- ΘΝ 
ἄεπι Μαπτίηοὶ πχαϊτατη δοϊττατγ " Ἶ 
σοΥπα {πρεγαθδητ: (ςἀ πγαΐτο ππὰ- 

᾿ δἰ: Ταςεάαπιοηὶ! αἴας Τ ἐροατα; 
Ἀτδεηϊοπῆστ; ἢ Ζπὸ Ρ]αγαβ ογδητ. ὃ Ουο πιαίογοπα 
Αδὶς δυζοπη» πε Πηϊγὰ Ππογᾶ οοτ- ἐχοροίοαπι ΜῈ 
πὰ σοποϊιἀεγοτι πιοῖπεης,, γατας ᾿ 
πλαΐτο προυίοτγος οἵἵο Μδῃτίηθος,,., Τρφδίχὶ! ρρεσὶ 
ῇ ἀεάϊ Βιληάι γΈΟΥΘ: ΗΘ, Ἀέτὶ 
Ἰριναπι ἀεά!τ δοιττὶς ἂς θυ α- πε, Μαρὶς ρτος 
ηἰς ντίς ' ἐχροχηροηάο Ιοπρίιϑ ἃ πυϊπεγενϑοί ΕΧΡΟΒ 
(υἱς, ἀφυατοητίς Μαητπείς: ὃς ἢ:- τέθοϑ οὕς 

Σ 4 ἀ βυδάωςεπάο, 
τι} ἀεπιυητίας ἀπαθι ἃ ἀοχίγο 
σΟΓΩῚ οοΒουτθι15, χαΐδις ργαογᾶς 
ΒΙρροποίάες ὃς Αὐτό οϊοβ ἐπ τη» Ἷ 
νυ] ας ἀσοοάδλητ, ὃς οδρτείδι, νας ἢ ; 
1114 ἰΙοτὰ ἐχρί εᾶτ: ορί 115 δὲ ἀοχιγ 

τῇ δι {μήγε αιο 4 Μαδῃτίη οἷ ΟΡ ΩΝ 
ῬοΠεῦ γα, τ πλίτις ρογ Ἐἰταγῇ. “Οὔ - ζω ψιωμος. ες. 
τἰρίς δτεση ντ τη ΕΧ ἱρίο σὔσιι- ἱπ ἱρίο ςοπουτῇ 
{ται εχ ΒΥοα πποηγότο ἐχοηαξ- οἤξπς Αὐμδοςίςς, 
ἀϊ ργχοςρε, Αγ οοῖος διΗΙρρομοί- διὶρίς τεῤξεὰ τι. 
ἀες αὐτο ποϊπεγίπῦ, (α0ὸ ποπηῖης Π]ὶς ἱπιρεγαιοτ,, 
Ῥοίζεα εχ ϑραστα εἰβξεὶ ἢπτν ΡγῸ ἱ- ιλᾶρε  πιρίθἐΠΗ5 
διηδυὶς Βα τ!) νας Βοίῖϊες {ς 1Π|5 
ΔΡΡΙ σατο Οσσιραυίητ : ὃς δοϊ τα» 
Αρίάς εοβ ἰῃθεηῖς , σῃαηάοαι-. 
ἄσπι ἐξοβοῖτος πὸ δοσοάεγεμῖ» ΓΕΓΞ 
{ις σοῖτς» 14 ἰαπὶ ἔλοοῖς πεηαΐπε- ᾿ 
τἰηιςες Ποτέ σοποίυάογε. ϑεᾷ νἱ- 5 54 ὠ ἼΟ 
ἀε!ιςετ τᾶς 1 ἀςεάατηοηι! ἐπ οππηὶ- ἐπῶν Ἀθη: με 
θυ οὔ Γεὶ πλ ταγὶβ Ρεγίτία » τ νὴγ- ταῦ τασι Αὐῆξηι 
ταῖς ἱπξογίογο (δ οἰξεη ἀογᾶς. ἸΝΑπι Ροτίκία, ἐογητυδ 
νθὶ δά πλδηις οἵ Ποίξε νομοπητϊ; ἢ μεξμενένα. οὐ : 
Μᾶιϊηεὶ» χυιΐ γᾶς ἴῃ ἀοχίγο σού; 9 σῶν “Ὁ: ; 

Ὁ. αἴ 

ἐγίγνοντοζοῖς εὐγαντίοις, ὃ αϑὲ ζιὴ} ΩΣ ἴῃ βιρλπι ναύτας ΠΟ γᾶ 5 οἰ τταβ ἃς νον ἀν ει ῥε- 
ΤΠ 4. ΤΟ 

᾿γέων δεξιὸν ξέπει αὐτῶν τους σκιοίζας καὶ, του μαβδρρι Ἵ 

τα Πρόςέλλειν τοὶ γυμνὰ ἕκαφον αὐτὶ “1 τότε τ αἰεκέρον ,δ 1 ἐκυκλώσειντν ὄγικάμ- ' “αμδῃ φϑι) γᾷν ]σιωέξη δηλονότι 
σκέπειν. καὶ πσευσάγᾷν δἰπὸ μδὺ τῷ φέλλειν, 1 ψαντες, εὖ Ἑὶς δὲ τὸ δίῴκενον τὔπο 1 πὸ [κα Μαλακιοϑέωῶαι 1 χαύνοις “βυέω 

καὶ τολὴ ̓ὠνομιαίοϑη: ὐπὸ δὲ Τῇ «ρρυσάγᾳν» ἡ μέσον κενόν, ζ Καὶ ἐσβαλόντας πλη-- [ λ Καὶ ζοιὶ πολεμίοις φϑαί ββκυα] ὦ φϑας 

Γ «ξοφέλλειν “δωατω λέγιοϑα!. δῆλον ᾿ ρῶσιι Ἷ τὸ δαίκενον δηλονότι... Νοβώ-- «ζιᾷ πολεμίοις ὃς χακεδαμον ἰοἱς ἡσρϑδὲο 

δὲ ἐκ τῷ ἀπώγᾳν. Ἀιποφέλλεινι(σεοσαίγεάχ. ζων τῷ δ)» ἑαυ δὰ!" δὲξιῷ 1 νομίζων τότε [. μώξαι, πρὶν εἰς υἱ δίκαν ον παρελϑεῖν 

β. τῆς συγκλείσεως Ἰκαὶ νομίζειν ὦ ᾧπε- δεξιὸν δ) λακωδαιμον ἰων ἔτι ὑαϑ ἐχάν Δ δύο λἰβρεβενμ. καδιλά μμ , 

πυκγῶοϑαι! σ᾽ ἀλλήλων πεφεοίχϑαι» ὀγαντίων, Καὶ τὸ δϑώνυμόον τὸ ΧΡ σοι μω,-- Ἰ ἃ, Αγδορ., ξήρε πρὶ παρῆλθον 

σκεπαεύτερον ἡ πύρ τὸ δηεςουίαι ἐπ᾿ ἀρλή- 1 δινέϊς ἐν ἀσφαλείᾳ ἔσεοϑαι,, ὡς αἢ μυὴ δυ- 1. χριω ὅὴ} γὲ μυέρος Φββσκιοιτῶν. ξ᾽ 

λων. Ὑ Προϑυμούιϑμος εἰξαλλαήειν ᾿ νάμδϑρμον κυκλώ ϑέεῦα!. 4. Μη ϑελῆσει πυδὺηὃ ὧ χερσὶν ἐγλγνοῦτι Ἰ λάλδῆ 

ἀεὶ Ἰμὴ κΤ' δόρυ Ὁ ἐναντία ἔν πὲ γυμνὰ Ϊ παρελϑεῖν 1 χαὶ οἱ Ἱπολέμδοχοι ἐκ ἡϑέχῃ-- κόνιον, διλογόην ἘΣ τὸ 

Καὶ στ ἐς τὸ δίῴκενον ἀγαγεῖν Οιᾷ λόχοις. τα ἀν δ σώμωτος, τουτέο! τοὶ δεξ ι.. δὶ 



," 

18 ΕΆ ΟΝΊΝΤΝΥ 8. 
Βγαϊἀίαποσ : ἐἰφόμηιιε σαπὰ (0- 
οἷ!ς ὃς Αὐρίαογ τ}}}ς ἀεἰεέεῖς Ρεῦ 
ναροιια δῷ ΠΟ. ΠΟ ΠΊΠΜΪΠΔ ΟΥ̓ ἀ πα} 
ῬΕΙ͂ εηζε8» σεοίάοζςε ΤΑοοάα- 

᾿ πηθηΐος» σοπο]ιηόίηας νοίτογιπε 
ἴῃ ἔμιραπι : ὃ τοριΠῆς δά ρἰδυἶτα 

Σ ϑυδῇάιατῖος γίχας » ἰδὲ αἰ ψαοε (επίουιη " ΡΓῸ 
ἀπιεσζοπιογμηῖ, 

ἐν 

[ 

ὁ ιάε “πησ]. 

Ρἰδα σις ἐπ γυξῖος ᾿πτεγε ποι πῦ, 
ἀἴχις μας ἱπ ραστε {προγατὶ {ἰης 
1,αοεάατηομι. Αὐγοϊψαο ἐχοίοὶ- 
τα» Ργαεϊρυέαις πηεάϊο » νθίζαρε- 
δας Αρὶβ γῈχ » δὲ οἰγοα ἐατη {τε- 
οεπτὶ ἐααίτεβ. 41 νοσαηζα » 1Π1- 
Ρέε(δίοης ἔλέξα 1ῃ {επίογεβ Αὐρὶ- 
πόζα» εὀίχας αἱ φαπαπςο οο- 
Βοῖῖοβ ποπηπαηταγ.» δ ἴῃ ΟἸεο-: 
πᾶοϑ δέ Ογμεαίδ5.» δὲ 411 [ἢ ΟΥ̓! - 
εἴδει ἐγδης ΑἸβμεηϊεηίς5, ἰΙο ΟΡ εἸ- 
ἰππτρογοίχας, Ὡς {αΠπἸηςητες χα τ 
ἄεηλ ΘΟ  ΟΥΟΤΟ Πγ4Π115. (64 {Ἐλτ] Πη’ 
δά ἱπηρεῖιπ) 1 λοοάδα ΟΠ ΟΥ̓, 
ςεάεσητεδ: φυοίάαηι οἰἰατα σοπ α]-- 
ςαμάο.» " πὸ ἔιρα εἰδεγόωσιτ. 
Ῥοϊεοαάπατη εἴησαν Αγρίαίς ας (ο᾽ 
οἷς ἄλτα {{ππττεῦρα» τυπο νοζὸ οο- Ο 

ται δοίες νττίπαις ρο γαδα εἴν 
ὃ. ἤπλ}8} ἀξχεγαῃυ λοςάςπιομίο- 
ΤΠ σΟΥΠῚ! ἂς Τ  ροδιίδίυ πη» [πΡ6- 
τλητῖε ςορία {ποχπηῖ οἰγοαίθας Α-᾿ 
τπεηίεηίε8, Δ ΟΡ τὶ οἰγοαπγεητος᾽ 

- Ν : 

Ῥεγσιϊο » φυὸά δίης σοπεϊαάε-. 
θαπτυῦ» Πππὸ ἴάπι νοοσδηταγ." 

ε Ῥυρτάσυς αἰϊος “ Ετ αά {ππγηῆαπα ἰδὲ Ῥεγαεηταηι: 

φἰιπες μη ποῦ ο(ἴςς ρογῃ εἰς πι» ΠΙΠ οααίτος 4! ἃ- 
ἴτε εγδηϊ 9 π18} 15 
Ρτεῖι ξαϊῆξηι, εἶα ἀεγδητν ἱρῆς ΔΌΧΙ ΠΟ ἐαΗεητ, Ἐτ' 
ἐᾳ.:-. οοπῃτίρίε νὰ Αρίβ » οοριῦῖτο Πηϊ 

' Πγάπη {πούυπλ σοῦ ἰΔΒογαγ ς᾽ 
" Ἃ “ηποά εγᾶξ Μαῃτηοἷ5 ὅς Τ}}}ς Ατ- 
Ψ: Βἰπογαπη δοίης ὁρροῦτιπη ργα-᾿ 
. οἰρεγες ΠΟΥ ἢ 5 σΟΡἢ5 τεσ ἀδέε δά 
γ- οὐ 44 νἱποοδατατ: δὲ ἢὸς ἃ-᾿ 

το Αἰ δηϊοπες ἱπτογοᾶ» Δί εα! 
᾿ Ουϊειὲ, γα εἰ, ἄς πα ττὶς ἃ (8 Ποῖ 5, ἃ ῥεγϑεμίη; 
ἰεπλΐης περοιᾶ 

ξηΐε, 

Α 

ττοπι 

συμ [5 Αὐρίαΐς αὶ νηὰ νἸΘῚ ἐγᾶτ,, 
εὐδάεγος. Μδπεϊπεῖς δυο ὅχ Αὐὶ 
δίαουον ΠΉΪε ἀοϊο 5 Πδη Δπ|-᾿ 
ΡΠ ας οὐδτ δηϊήτας ἱπῆαπἀϊ ΠΡὲ ὁρ-᾿ 
ροδείςνίξἀ ςεγποηῖο ὃι ἔπος ρυσῆὶ-᾿ 
φαῖοβ» δὲ Γλεοάχηποπίος ἴα (δ τή-᾿ 
πρὸ σῶν τὸ ἐλρεῖεηι Ἐχ χαϊς᾿ 

2992 
Α Βραᾳσιδείοες" ὃ ἐρπεσόντες ὡ πΉνον 

οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν ; δ᾽ ὮΙ τε γείων οἱ χί οἱ 
Διοὶ λογάδες, χΣ Ων Ὡ  σχένον ΓΣῚ ϑαῖ. 
εϑὲν, γρες λοκεδοι μιονίοες διέφϑάρον, “ 
κυκλωσείμδιοι ἔττεψαν,ὺ ὀξέωσθμ “Ὁ 
αἱμαίξας, χα Μ᾽ “ρεσζυτέρων ΤᾺ ὄχετε- 
ζιῳγμένων ὠπεκ) νων ἧγας. ταὶ ἡ ζατη μϑμ 

ἡοσντο οἱ Ἀσιχεδου μόνοι" ῷ δ) ἄλλῳ φρα 
τοπέδω, ταὶ μαίλιφαι τῶ μέσῳ, ἡ ὁ βα-- 

Β σιλάς Αγις ζῶ ὦ θὶ αὐτὸν (Ὁ τειακό- 
σῖοι ἱνητσῆς κοιλούρϑωοι͵ «ατερ-πεσύγτες τῶν 

τε Ξργείων τοῖς ἱτωρεσξυπέροις, ἢ αἱ πεντε- 
λόχοις ἀνγομμαισμένοϊς, ᾷ χλιεξώγαοις νὴ ὁρ- 

γεώταις, αὶ ἀϑώϑαων τοῖς τεταγιαξ 

κὰν ἔτρεψαν, “ οὐδὲ εἰς χεῖρ: γιὰ πὸλ-' 

λοις εἰ οσμείνωνζᾷς, δον ὡς ἐπήεσὸμ οἱ 

λακχεδαι μόνιοι, ̓  ϑοϑὺς ἐἰγδονᾷς, ἡ ἔφην οἱ 

χρὴ καζαπατηλνίας, πὸ μυὴ φιϑίωδαι τίωω 
ἐϊκατείληνψο. ὡς δὲ τη εὐγεδεδῶώχει τὸ Ὁ 

Ξὐργείων "ὦ ξυμμάχων τράτευμαγπϑβεῤ- 
ῥὕίγρεωυτο ἤδη ἃ ὡμιαχαὶ ἐφ᾽ ἐκοίτερα, δ ἀκα 

Ὁ δὲϊξιὸν ὧν λακεδοιμονίων χαὶ ΠΟῪ 

ἐ ἐκυκλούτο "τῶ πἰβζέχοντι στφρεῦν τοις ἐ- 
ϑ ώυαίοις. ὼ αἰ μφοτέρωϑεν ἰδ εὲ κινδυώωος 

αὐδιᾳ φήχει,τῇ μϑὲ, κυκλιουϑμοις, τῇ δὲ, ἤδη 
ἡοσνρδίοις. ̓  μαιλιφ' αὐ τῷ φρωτεύμιατος 
ἐτοιλαγπτύρνᾧ, εἰ μὴ οἱ ἱπωῆς πνοντες αὐὖ- 

τοῖς ὠφέλιμοι ἡσὸμ. χοὴ ὴ ξεωυέξῃ ῷ Ἀδδ) 

ὡς ἠσϑετ “Ὁ ϑθώνυμον στφαὖν “πονοιεῦ τὸ ἐχτὶ 

τοὺς μαντινέας, χαὶ ́' Ἔ Ξιργείων (δ χιλίοις, 

: αὐ δαγῖλαι “πϑρτὶ «τῶν φρὰπευμαδί .- 

ως.» “ ἴχὶ τὸ  γὐκαίυδιυδν: χαὶ ἡ Προμϑϑουζού- 

τὸν, οἱ Φ ̓ ὐϑθίωναῖοι ῳ τούτῳ ὡς “πὐρῆλϑε; 
τὰ Ὁ “ξδυινο Ὄσο ὁ σφ τὸ τὸ ρα τευμα,οϑ᾽ ; 

ῥεὐχίῶ ἐσαίϑησαν, αὶ ἘΞ γείων͵ μετ᾿ αὖ" 

τῶν τὰ ᾿ἡοσήναν. οἱ δὲ ἩΡΘΝΗ͂Ν χα (ὦ ξύμ- 

ἐἰεδι» χα Ξιογείων οἱ λογάδες οὐκέ- 

Δ δὲ τὸ 5 ἐγχεῖ αϑαι τοῖς εγαγτίοις πίω 

γϊεξωυ εἶ: εἶχον, δλ᾽ ὁραῦντες τοις τε σφε 
τέξρις γενικήμϑῥοις, νὴ τοις λαχεδαιμο-" 

γἱοὲς. Ἐβαφεροιδύοις, ἐς τα μηρί ψ 

ᾧ δ δ᾽ μιδρτινέων ἢ πλείος διφθοίρηᾧ, ᾽ 
ἣ! πρὸς ὑράνῳ ἀὐκ ἐνθὰ κολὺ ἐσώνη 

᾿νωρῖ, ΔΩ 5 Μ4 πόθ ϊ ρ]αζες σα {π᾿ 
το τος ρἰπογά ἀεϊεδξογά ρίοτίηας εὐαόιτξ," 
ταν τὸν Η , .2 ) 

πω ῶμ 
« Καὶ αὶ ευκλωκεέμμοι ἔπρεψαν Ἰζιὰ λα- . χοις τ ̓αὐαγίωςέον πεντελο ἴγοις. 

τ ἀφηχανι β ἄάμρκι φοράν 
ἔσω ἽὮ Ύ Καὶ πεντιλύ- 

δ' Οὐδὲ εἰς χεῖρας Ο πολλοιφ } ἐλϑεῖν 
δηλονότι, ε Ἐὐύϑυς ὀγδόνγαρ} πραπέντας. 

ζἕ Ἑκυκλούτο ἐκύκλου. Π τῷ σον 

τ ρυρῷ. τ Ἐπὶ τὸ γεχβόιδρο }ἢ ἌΡ 
“ρος δηλονότι, 

-α» κ 
29 καὶ αὐ ἢ: Υ̓ 

ξυμμάχων 

29 Μμαλτι. 
γέων οἱ 

πλοοι 
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τ“: Κοϑέ,. 
τωΐ, αὖ 

δαφῇ: 

ἡ μδύτοι φυγὴ χαὶ Ὡποχώρησις ,οὐ βίαιος 

“ οὐδὲ μιοιχρ αὶ διῶ. (ὦ γὸ λακεδοαμμόνιοι, 
μέχρι »ϑὲ «' τρέψαι 2 ἀγρονίους ς μούχας 

ἃ βεξαϊοις ῷ ἀϑμᾷν ποιοιωῦται, τεέψαντες 

δὲ, βεουχείας χαὶ Οὐ ᾿βλὶ πολὺ Ὧ διω- 

ξάς. καὶ ἡ μϑὺ μαύχι, Τοιαύτη ἢ ὁτιεγυταζα 
Ουτων ἐρεῖν, ὃ πλείφου δὲ χθόνου μεγίᾳη 

δὲ ΟΝ ἑλλζωυϑευ, καὶ αἰπὺ αἰξιολογωτα-- 
τῶν πόλεων ξιωυελϑοῦσαι. οἱ δὲ λακχεδαιμὸ- 

γιοι, πσοοϑέυϑμοι μ᾽ πολεμίων γεχρώνγ ζᾷ 

ὅσλια , δοπαῖον δὐθὺς. ἵσασαν,χαὶ ἢ τοῖς νε- 

χροιῖς ἐσκύλδυον,χαὶ (δι αὐτῶν αἰείλοντο,ὼ 

ἀπήγαρον ἐς πέγεαν, οὐκ ἐτα φνσὸρ" χαὴ 
τοιὶ δ“ πολεμίων «ἰποο ασονδὸις αἰπτεδὸ- 

σὸμ. ὠπέθανον δὲ Θὐργείων μϑμὶ χαὴ ὀρνεα.-- 

τῶν χαὴ κλεωναίων , ἐπτὔ]αικόσιοι: μιαντινέων 

δὲ ΑΝ φικόσιοι ᾧ ἀἰϑίωναιων ξιὼ αἰγινήταις.. 

Φἰ ουχόσιοι, " χαὴ οἱ φρατηο»ὶ αἰμιφότεροι.. 

λαιχεδοιμόνιων ὃ οἱ ξυμμιαχοι εἶκ,ἐτα-- 

λωπω ρυσὸμ, ὥςτε χαὶ αἰξιολοοῦν τἰ ἐ ὥὀπο-- 

δέ: αὐτῶν ὃ χαλεπὸν νϑμ δι Ὁ ἀλή- 

οφαν πυϑεαϊ,, ἐλέφοντο ὃ αἰεὶ τριακοσίοις 

ἰποθουνφν. τῆς δὲ μαγγῆς μδηέσηις ἔσεοϑαι, 

αὶ Πλάφοανα ξ ὁ ἕτερος ξασιλάς, ἔχων ζοες 
τε ωρεσξυτέρϑες. χαὴ γεωτεφοὲς, ἐξούϑησε. 

χαὶ Μεγ υϑὲ πεγέας ἀφίκετο, πυϑύμϑμος 

δὲ τζω γίχην, εἰπεχώρυσε. χαὶ τοις στὸ Χϑ- 

εὐνθου καὶ ἔξω σθμυό ξυμμαιχοις αἀπέττε-- 

«αν πέρε ψαντες οἱ λαικεδιοιμόνιοι. χαὶ αὐ-. 
Ωἱ ΠΝ «, Ἁ ; ! “ 

ὶ α)αιχωρησόμτες,, χαὴ τοῖς ξυμμαιχοῖς 
εἰφέντες ἢ ( καίρνήα, γὰρ ἀΐζις ἐτυ [χόδον. 

ὀγτα) τζωὸ ἑορτίωὶ γον" χαὶ πίω εἰ ποὺ ἣ' ἐλ- 
λίωων τότε ἔχιφερεμϑμεν αἰτίαν ἔς τε μα. 
λφχίαν, οἱ δ τοὶ ἐν πῆ νήσῳ ξυμιφοραὶ, 

χαὴ ἐς τω ὀνλίευ ἀξουλίαν πε χαὶ βεαδὺ- 
τῆτα, ἑνὶ ἔργω τούτῳ ὠπελυσειντο" τὺ χῇ Νὰ 
ὡς ἐδύκοιωυ, κακιζάμϑμοι, γνώμη ἢ, οἱ ἀῤζὶ, 

ἔτι ὄντες. τῇ δὲ πσεϑεραίᾳ ἡμέρα μεινέξη τ. 
μεύχης ταύτης καὶ ἄν ἔχι δαυξίοις πϑῳ-. 

ϑημεὶ ἐσξαλῷν ἐς τοὺ ἰργείαν," ὡς ἔρη. 
μὸν οὐσὸμ,χαὶ τοὺς “ἰανολοίποις φυλθιχα, 

Χ}  γείων : ἀξελλόντων ς Ὁ φφλκίραι. 

πολλοῖς. χαὶ ἠλείων. τειοαλίων ὁστὶ Ὧ 

δ τὰν ΟΥ̓́Τ ΗΝ 5 Τ. 

Α "εἰῇ ἔιρα Ἄῖαις δοίτίοης ἡφάϊὶο οΕ- 
ἐᾷ δἀτλοάιιηι», ποις ρεέτίπαεὶ: ἄν ῥά κοῦ 
διχαϊάοιῃ 1 οράππιοηι! ἀϊπι ταις ν εν, Ῥεδῆ, 
Δοῦτοῦ ρα ρπαηῖ ἄμπι Ποίϊτομη τὴ ἔι ὕμοίενια; πεαμεΐπ, 

δ μυγυις ἰοπρίηιιτι, » «αἱ ϑάτα νουτδηῖν ἔα ρατιιην δατοηχῦ ὈΥΕ τ ρνλμιμὶ, γα ας 
αἱ ὃς ποη νέᾳ; ρεγίοσαμηζατ. Ἐπ τὰ ἔτ, υτηγ, ἔυρα 
ἰε οχτιεῖς Βος Ρτα »τὰ φαϊὰ Ἰοςιι5 ἐ πνοφύαμαις 
Υἱοἰ Π δι πλμς 115. 4ἱ ΡΠ α ΟΓΙΙΣ σεῦ, Ἢ 
ογατ » τασαι 4αΐα ἀϊαταγημπι» ταὶ ὁ Νόαας ἀΐα,πε-,, 
υΐα πχαχἠπλυπη ἰητοῦ ΟγαεςἈβπὶ ἐς ἢ ρου »Ν 
αυΐα ἰπτοῦ Ροτοητἰγηηᾶβ οἰμίτατεθ. ς. ΑἸ ργα!ᾶ φυΐ-, 
σοίζαηγ. ἰιλοοράατπομι ολάδιιοζα ἐν ΘΝ ἅε μὲν 
Βοίζτιαπι ρυϊπιὰ πὶ αι! ἘΠ} ΓΗ. 8, δε κίρθερ ἐπῶν 
εχ φιῖθα5 ττορβαιπη {τατυούπητν γαια βιοι,Ἀςςεἀξς,, 
ἀεῖπάς σατοτο ὀγηλτα ἐρο]Ἰδιιοῖο, Ἀμμμροις θαι. 
ΡοΙγοπηὸ τορετεπτίθιις ἐΧ ἔοσ ἄογο, ἰδπι ἃ Ἰοηρι πιο, 
τεάδάϊἀοχονπογαπι γεγὸ γοσορτα ἴῃ ἰέπιροσο βοίξα Εις, 
Τοροῖ οὐροτταιοῖο, ἰδίαις Βυιπηδ- κε μι ἀπο αθαν, οτημηΐϑ οἷπΐ, 
αεῖς. Οὐ οιθαογᾶςδυς οχ ΑΥΡΊ αἷδ τατος ἰπτοσ (ς ορης, 
δι γῇ δατίς δὲ ΟἸςομαἸε»ξρτίηρ τὶ, εὐσεοτος ΤΆ 
εχ Μδῃτίῃ εἰς ἀπ σεητὶ » τοι! ἄς} ΟΧ [χτὶς οἾ ἐράν 
Αἰξπεμιοηῆθιις οιηι ΔΕΡΙΠοεὶβ, ὃς ἀτπιῖς ςφίογῦ ἢ 
εοτῦ νιοζης ἀμχ. 1 Δοράπηιοπίο- πιὐπρό εν ἐν β 
τη ιιτοην (ο οἷ! Πα ἱτὰ πλ τιΠὶ οαάαμετα, ἴροϊία- 
ἃσςοροῖς ὃ οἰλάϊς ντ πχοπηογάτυ ἤει τμπο ; 
ἀϊρῃιπ,νοχ αυΐδις φαοῖ ἀοῇάςτα- “ Δ Ροο 
τὶ ἤῆτ» ἀγάπη οἱζ νογαηι ἀϊςοῦο; ἥ 
οο5 τ ΠΊΟῊ οἰγοίτογ ττοσοητοϑ ἄϊςε- 
μας ἴς,(ατογὶπι αυ ἴῃ ἐο το8 
οἴει νε ριιρῃα τᾷ ἔογεῖ οδῃλττεη ἀν 
ῬΙΜΤοδμαχ γεραπη ἁἸτογ ἀτισοηδ {6 τὸ 
Ηἰογοβυχί ο δΔἀοϊοίςεπτέίαμς γος, 
τἰεθατης Ἴ ἐροα τοπιβ ργορτοῖμις, ιἐὰ 
δὐάϊτα ΗΠ}ς νἱδϊοχίαν γεῖχο χτεάτ. ἢ -Ὃ-. τς 0 
ἀςπιδυχι]α ὁ (ὐουίητῃο δὲ ἂθ 4115 ς΄ ὁ 
εχίτὰ Ππλαπι (οςἰἰς ν Ομ: οητία ΡΟΓ. 
ῃπηοίοϑ γομαϊογαης. Γἰμ 5]5 δα- 
τοιν (Οοἱἱδ τοιογῇ, (“ φἀογδηῖ ἐπὶ Πὰς, μαπὶ Ολτπο 
οἰδγδγῃα αἰ ξοίτα πὶ ἐρόγυμλτ, [τ΄ τυπὶ ςοἰεδεῖτας 
ἱπίαπυίᾶνχασ της ΡοΓ Ογαςος ραί- πςπιῆετ, φάτο με! 
ἢν ἔογοθδτυῦ » νι ἄς ᾿ρῃαι 5» εΟταοο, ἐδ} 
Ρῖεῖ οαἰαπηϊτατῷ ἴῃ Ἰηίυ]α Δοςεριά; ΜΝ 
ἃς Αἰιᾶ5» ντ ἄς ἱποοπίμίδας ἐρη- Ὁ 
θυβρος νηο ἔλδϊο 4] πεγᾶτς: ἐχη- 
τηδάηρίμυτ οσταπα ᾿μἰφυϊαῖεα. 
Βιδιὶ, φαῖ δηΐτηο ᾿ἰ ἀφ άμις οἴη. Ὁ 
Οὔδείρις δυτὸ νε ρυϊάϊο αυὰπι ργα--. 
{Ππιπὶ βοῦς ΕρΡ᾿ἀδατ οὔ ΟΠΥΗῚ Π18--. 
πα {πογὰ πὰ» ἀρταπὶ Αὐρίπαπη τδη-. 
αιᾶ ἀοίοσταπι ἱπουγγοχο τ, ὁ σα ς΄ Ἐς σαὶ ρεκῇς 
ζοΙΊΡΪαγο5. Αὐρίπογαμλ, 481 ΓΟ] Ὶτ ἀἰατ! τε δὶ ογᾶι 
φαΐ ἐγδητ ργα ἢ ἀἸατ ! οστοίοςοοςὶ- Δεϑίοῖς ἴα στρα 
ἀεγξι, Τα ἄαόφας Εἰοοχῶ μ1}}}|α5 αἷς, εοτά ἰλδν 

; οκοἰάετεθε, ἡ 

β Πλέρου δὴ χεόγου ἤχρωυ δίῳ, πλεί-- [ ϑίωαίων, ε Οὐκ ἐταλαιπώρης 1ν κακῶς" 

« Οὐδὲ μακρὰ [ὦ Ὑγ) πολὺ δίφρνμα.  γύμϑοιμ.... δι. Καὶ οἱ φρατν»»!] δῆνα- [ἀπορίαι γ Καῤνέα δύ 

σον, Ὑ Τοιὶ νεκροιὶ ἐσκύλδυγ] ἀπε- 1 ἔλον ὧν τῳ πολέμῳ, ζ Απογρέοϑα! }) 
τῷ Απέλλων, ἑορτίωλ λέγᾳ, .9» Ὡς ἔβην 

μον οὐσοιν Ἰρᾧ φᾳατεύμουτορα ἄξιοι ἢ 



ΤΙΒΕΚ ΟΝΙΝΤνΝ 5. 
αὶ αὐχί ο, Μαηεὶπ εἰς ἡπρογαοηο- 
χαμε ροῖῖο ἐχπὶ ργα]ο » ὃς Αἰῃς- 
αἰεπἤιπι πΆ}}|6» ργατογ ἁ]οσ ρυο- 
ΤῸ» ἢπε ΠΊΟΥΔ ραγίζο οτηο5 ἢΠὶ 
(οοἰϊ δάἄπογίις Εριάδυσγαπι ςοη- 
τεηδογαητ » ἄϊι ἙΑρΘΘΑΠΗΘΛΝ 

Ἐενεδεπι τους Αγ θὰ σοἰο γαγοηῖ : “ εχρίιρῃα- 
τὴ Ν ἰάπησας νΥθ απ ΠΊΠΓΟ οἰη Χούπηζ, 

Εὶν θὲ 4] φαϊειιοσγιπτ, Ατποηΐοπ- 

τι ὖ 
ι͵ 

τἰτι. 

Ες χαῦπι ΠΠ| (ος,, ψὲ ἰπ{5] αὕδῆς » οομἐο ίπι αἵ- 
οροτγὸ οοὔλυ Ι Ὰ ] 
τ Ατβεηϊοπίδο, 6611» [ΠΟ 5 ΓΟΒΎΡ τ.» ἘΧιΓαΧο- 
δῇ ὀγαπιυςοπ- Τπ τ, Αταις ῃ ἤος ΠλμΓΟ ΦΟΠΊΓΠΙΙ 
Ἧι 8εο ἴῃ 4υς ῃ τον χο !ϑξο ργα Πάϊο, ἴῃ ἔπαπι ντ- 
γρίαπι Ιπποηΐς Ἢ Ρὶ 
ὑππαπᾶ εχιτος ΘΠ ΓΔΡΙΟΓΙΠΣ : αἰτάίαις ἐχςοοίις. 
᾿λαυοῤομῆ 4[ηἰτῖο {πατίπα ᾿η δ ιιζεῖς ΠΥ 6 Π115;, 
ἐ[: γνιυο 5 “αν " τ. 3 

ἔπ αν εξηρεϑᾶς. 1 λοοάαπλοηὶ! » Ροϊεληιαπὴ (ὰΥ 
Οἰαοτθη ΠπΟΔΡΟΓορσοίδηζ» ἰη ἜΧροάιτΟ ΠΟ ΠῚ 

εχίεγαητ: δέῃ Τ᾽ ροδηι τ νε- 
εἰπεῖ» νἱῖγο πη ογαης ΑΥροϑ αι 

τ τον νι (ργηγχόποηι ἱπΠπἸταεγοης ἀς ρας - 
ςοηάο. Εγαητ δυτοπη ὃς ἰδτηρυάοΠ| 
δριιά Αὐρὸς πόθη}}}}} Ποὐπτὰ {π- 
ἀϊοῖ!; ὃς αι {Ἐατιτη ρορυϊαύοηι α- 

. δοίεγε ςαρίεθαιτ: ροίς ροίζα πὶ δὰ- 
τεῦ ρα] στ πιαΐτο να] άϊοτες δά 
ἰπάποεπάσπι Ρορυΐιηι ἴῃ ἤπαπὶ 

5:4 λύκον (επεεητίαπη εἴδη. 5 564 νο]οθαπς 
πιὰ πὶ ὑπ εἴυσὶ ἢ Τατεάαπιο. (ΟΣ ἄογα ἀπα: οαπηη 1 ἀσοάα πος 
59 ἀεῖπάς δι ίο- 1Π]ΟΥΔΣ » ΠΠ1Γς ΓΟΓΓΕΒ» ὃς ΠΊΟΧ ο- 
τες πὶ ᾿πῖγς, ἃς (11 (Οἰετατοτη»άτημο τὰ ἰ4Πὶ Ρο- 
Ἢ ἀεπλιπῈ ΡΟΡ-. : ΐ ᾿ 

Ραΐαπι αρρτεά!. ΜΗΤὰς οἰ δυτοηιὰ 
1 λεεάαηοη!ς Δά εος ( φῃὸδά Πο- 
(ρε5 εοἔμηι οἴει) 1 1οἢα5 Αὐςοῆ]αὶ 
 ιίλμαν ἄιιο Ῥογοοπταταγι5: ν Π11Π]» 
“φυοπᾷ πτοᾶο δο]]Π1πι» δ ο] 1η1::] 
τοῦ» φιοπᾶ πτοάο ρδοξ; ἢ ραᾳοξ νοὶ 
Ἰεησ, Εε ψαπην παρῇ οΧυ οι αἱ- 

᾿ς τετοαο, (Δ ἀογας ἡᾶσας Α]οΙ ᾽λ 465) 
ἡ! φαΐ 1, λοεδαϊποπίοτα {ππάϊοῖ «- 
τᾶτ» ἰδπυ "θεά αὐιάλοία ρεγίαίογύ τ 
Αὐρίας νε " πιοπιίοποῃ ςοπαεη- 

τάς “ρ»07. 

ν 

Προ σιΣ υἱπηι α- 

“νὰν ὐνψ' 

"ὃς 
Ἁ βορϑησάμτων μαντίνδῦσιν ὕξερον τῆς μα- 

, λιο,ἰχαὴ εἰϑζευαίων χιλίων ασϑὸς ζοῖς χσο9- 
τέφφις, ἐςρατευσὸμ ὥπϑωπες οἱ  ξύμμαρι 
οὗτοι ϑύθυς " ἔχτ Ὀχιδαίσεον, ἕως ὡ λαᾷκέ- 

δαιμόνιοι ἀρεῖ η9ν᾽ χρὴ διελόνϑμοι τίμὶ 

πόλιν «ἰδεετείχιζον καὶ οἱ κϑμ ἄλλοι “ἔξε-: 

παύσδωτο, ἀϑηναὶ οἱ ὃ. ὡς πῆρ πσϑϑσετοίτ: 
μια Τ ἄχραν Ὁ ἡραῖον δ)θὺς ἐξιφγασωντι. 

ὁ ο τούτῳ ξυίκατα λὶπόντες αἵ ΠΝ ζῇ 

τειχίσμαιτί Φεϑυφαὶν; αὐεχωρυσὸμ χε 

Β λές ἕκατοιυὺ Ὁ θέρος ἐτελόύτα, {Τ|0; 
Ἐχεγιγνονϑρου γή κῶνος Ὥὐρχορϑρου, δύθὺς 
οἱ λακεδοη μόνιοι," "τὰ κρίρνήα ἤγαίον, 
ὄξεφρατευσομ. ᾧ ἀφικόρϑμοι ἐ ἐς πέγεαν,}λ6-" 
γς “αϑοὔπεμπον ἐξ ̓ξρλος ξυμθατης- 
δίοις." ἡσὸμ δὲ ἀδζῖς πσϑϑτερϑν τε αἴδμερ- 
“ἐχιτηδηοι βουλόμϑμοι" "ὦ δῆμον τὸν εἶν, 

Φξγή καταλύσαι. τ ὸ ἡ μιαἴχη ὑρ 
γητο, πολλῷ μᾶδλον ἢ ἐδεύαντο πείρᾳ (ἔν 

πολλοις ἐς πίω ὁμολογίαν. ἐξουλογη» δὸ 

Ω πορῶτον ασονδεὶς ποιήσειντες πσοὲς Ὁις. 

λακεδαιμονίες,αὖις ὃ ὕζερον χὺ ὁ ξυμμαχίαν, 

χαὶ οὕτως ἦδὺ τω δυμω Ὀλιηλεοϑαι. χοὴ 

ἀφικνάται πυϑόξενος ὧν ν Ξῤργείων Δί χας ὃ 

Α βκεσιλαίου, θα ΝΜ λακεδαιμονίων δύο 

λόγω φέρων ἐς Ὁ Φ2γ9:" (δ »ϑιὺ, καϑότὶ εἰ΄ 
βούλοντω πολεμεῖν τὸν δ), ὡς εἰ εἰρζωϊξω 

ἀνγήν. " χαὶ ρμονϑμης πολλῆς ατιλογίας, 

(ἔτυχε » ἡ ὃ ὁ Αλχιξιώδυς αἰδὼ) οἷ αὐ- " 

ἐ δρες οἱ (οἷς λαχεδαμμονίοιρ' ρ ίοσυντες,ἤ- 
Ὁ δὲ ̓ κἡ ἐλ πὸ ᾧ φανερϑ' ΨΆΣΘΥ τ ἔπεισθμ᾽ ἄνα 

«ὦν: Ξὐργείοις, ασεησδέξα θαι πὸν ξυμξα-. 
τ “Θ Ι. δι. Μ ΄ . ν᾽ -ἐε΄ 
ΟἾΝΩΝ τοτ5 αἀπγτεογῶς. σας νεῦρα μας τήξλον λόρν. ἔς! δὲ ὅδε, Καὶ Α ΔῈ: 

{9 ΡΤ ΑΘ Ετ σοπο ο Υ δοοάα: δοκεῖ. τὰ ξ ογχλιησία, τ Ἧ λθκεδαιμονίων ἀὐμ: ἃς 
πιο ΠίοΥΙΠ1,» 1 δπης πιο ρᾳοϊίοἱ οὐ δεανηῶν Ξὐργείως: Ἡὐποδι δόντας τῶς «ε- 
οὐπὰ Ατρίμίδιντ γεἀάᾶς ΑὙρία! ΟΥ- παδας Οἷς. ὀρχορδρίοιο,ὶ τῶς αἰδρας: Ἡοῖς, ΨΩ͂Ν 
“Βοπηοηῖς Πθογος» 8. νίγος Μαηδ-᾿ ; 
Τι|5νγ ὅς εος 4 (τήτῖπ Μᾶτίπεδ., ἴ.α- μοναλίοις, καὶ τως αἦδ ας τὼς οὐ μϑνητ.: ᾿ 
εςεἀατηοπ δε ντα; οΧ Ερ᾿ ἄδιιζο ρσα γείᾳ τοῖς ἷς λακεδοιμιονίοις ἐρήεες α ἐν ; 

τ΄ διρἱῇ ἡἹππς ἀεςοϊϊοτίης Ατβεπίςη-. αἰαιρᾶνται ἀξ δέχα μὴ εἰ ̓κωγὴ 4) υὐδρήδυδ 
Ὶ (τ, Ργὸ Βοιίδιις πηττᾶπι Αγρίαῖςςς Ὠαδω τιϑυ εἰ 

4ιλπι πρόμος ον κὸν δί νιτοσῦς; ἐξ Ὅν πολεμίοις ὠ τοῖς εῆρ' 
τ οἶνον πΠητ οὲ “είοις χαὶ Τοῖς λακεϑοιμονίοις, καὶ τοῦ. 

πόδε τινας ἀπέεμον τ αἴρεις ι κρατπίαν. ὦ πλιαιζ πείϑεν [7] περι" ρο πιλμῶνπε ἢ Τρ βαβαυιβῆτις . 

γεν, β' Ἐπειδὴ ταὶ καίρνεια ἤγαγον} ἡ ὕγρώωυ, ΟΣ ἑμολογῆσαι καὶ ἡ σιωϑέ- Ἰ καὶ εἰς τὸ φανερὸν λέγοντες. κ Καττ Ἢ 

ΗΕ γ Ἦσων δὲ αὐτοῖς 1 ἐν τῷ 

Ὰ Ἐπιτόδηρι ]φίλιοι.. ε Τὸν 
ὙὙ τὸν μμμς ἀρνὶ ἥρωα δημο-- 
ον ΤΟῚ : 

γα, 7ὦν ταί »ᾷγῴ, δ 
πὸ τῆς ἐγώσεως, ὁ 

αϑ. ἡ Καὶ ροιϑῥης πολλὴς αὐτιλο-- τάδε δοκεῖ 1 δωο,εὶγ αὐτὶ τ πλῶὶα 5 

Πρράσοντες ἥδ} λα Ἐξ δηηδαύρου] ἐξελθεῖν δολονόπ.. ὦ 

Καὶ ἐκ ἢ φανο- ᾿ : ὼ 



196 ΤΗΝ ΟΝ 5: ἨΠΡ 1: 
» λαχεδοιμονίων ξυμμαῆϑις χαὶ “οἷς Ὅμτερ- Α (εἶδ. Εν ἢ χιεπι ρυεγιῆν [ἀφο 

, , με Ν . ἀχιποηῖ! Ρεπο ἵς βᾶδεηξ ν οἰιπυ' »» γείων ξυμμαλϑις. χαὶ αὖ Ἧψα «ἰ ἐρκοχὸν 
ἊΝ ξμμ (Ω ἣν {πα εἰυήτατὶ τοίείτιαπε. ΟἿ οχῖ-' 

» Μόνοι (παῖδα ἔχων γτιροἰστοδόυϑῳ τοῦς πολίε- σας αὉ Ἐρίάδαπίς ἰππαγαη διιπι» 

» σι πάσαις. αἰεὶ Ὁ τῶ σιώ, συμίατόσαμυϑρ τά ἱ οχίραητ" ΡΕΙ ϑεπιείθηῃ ν᾽ δ ἰμαϊ- 4. ἢ δΜμ ἀπηρ. 

» λῇνζοις ἔχε δευνεἴοις ὅρχον,δώμϑυ δὲ ἀδδις εξ ἱρῇ ἰαδαγαη 4 Πς “ργαθεδατ 
» τ Ἀσιν , Ἡ ἌΓ ΦΝ ἢ Οἰιπτατος πεγα ΡῈ ΟΡ οὐἴιηι ραΐ--᾿ 

» ὀμόσαι ζᾷς δὲ πολίας ζᾷε οὖ πελοποννάσῳ ἷ 
Ἷ δας ἐβν νρᾳ ἣν  ἮΞ πηαρηΐενε ᾿θεγα ἤαγ, νίξητεϑ ᾽ν ᾿ ᾿ν ἐκὶ ᾿ ! Ω ! 

» Ὁ ΦΕΧΟΡΌΘΝΟΗ μεγάλας αἰδονόμοις ἡδὺ πα- Ῥατγῖς ἱπ πἰτατίς. δίας οχεοο- 
ὦ σας και πώτεια. αἱ δέ κα ΨΜ ἐκ τὸς πε- τιπι τατᾶπι Ροϊοροπηςαίξην ἰῃ-Ὁ ὉΠ 
. λοποινάσου τὶς Ἰχὶ τὸρ πελοπόνασον γαῦ διοῦαις ἢτ ποοςοπαί ἐγρὸ:; ᾿νὐλ αν ἡ 
ἀπ Ἔ Β ἵδταγ ηἴτο Ῥαχίτοι σοη ΠΟ ΒΔ ΠῚ ὁ οὐαμας 

ηὈλὶ κα χῷ, ἀλέξέρδα αρμολι βουλόθη!δ παυδίπιξ Ῥεϊοροππεπῆμπα ἐπ - δνέμψαθ ν ἐὰν ἐπγωβο ,: 
»» δ μὲ σπα καὶ δικαιότατα δοχῇ τοῖς “πε- εἴο: Οιήψαε ὀχίγα Ρεϊοροηποίιπι ᾿μρχὴ ἱδι 

ὦ Σ ὼ ᾿ ν 

. λοποινασίοις, ὅσοι δὴ, ὐκτὸς πελοποινασω (οοὶϊ 1, λοοάππιοπίογαπη Πιητν εὖ τιν 
ἃ ΤΣ λακεδουμονίων ξύμμαροι ἐὐγτὶ, εὖ τῷ ἄστη ἴαζο ἤπε σι δὲ Τλοσάατηο- 

β ῃἰοίαπι ὃς Αὐρίπογαηι (0 οἰ πα 
» τῳ ἐσοιεῦται ὡ ἦν αὶ πὶδλλακες τοΥττοσία πὴ οὈτιποητος. γὲ ρίας 
. δαμμονίων ζαὶ τοὶ ὶ ὧ' ἰργείων ξύμμαχοι τογοα οαπὶ (ϑοἰϊς,, δὲ μᾷο οἰξοη-. ᾿ 
. τὶ, τὸιὶ αὐτῶν ἔχοντες. δχτδείξανζαᾳε δὲ [ἃ Βιοτίηῦ, “ νηὰ ραρποταγν ἢ ΠΠΠς “ Ἐλοἰίξαμυιχς 
.. οἷς ξυμμώχοις ξυμξαλέοϑαι, αἴ κα ἀδοῖς νἱ ἀοδίτασ : ἤμ ΔΙ το ν ἀοηλι ΠῚ τὸ- 

: ᾿Ὶ “ον 

κι δ ωΝ Ἴ “δ ᾿ ᾿ ἄσατιγ, Ηαης ρυϊμηὺπι σοπάϊτο- 
. δϑοχῇ. αἱ δὲ ι ᾧ ἄλλο δοκῇ οἷς ξυμμάχοις, ΠρηῚ Δἀπυἰττομτίριι5 ΑΥ̓ρΊαίς οΧεῖ- 

Ξ ᾽ Ι 

4 οἴκα συ ἀπιάλλάν. Τούτον μϑὺ ( Ἄρθρον οἴτις 1ιδοςάα πιοπίογαπι ἃ Τό ρεα 
«ρλσεδέξαν"» χρεῦῦτον οἱ Ὥργεῖοι., χαὶ Ὁ ἀοπιαπι ἀθίϊτ. ἸΝοη ἐτὰ πλαϊτο 
ΝΜ λαχεδαιμονίων ὃ φςράπευμα αἰεγώ- 'ΡὸΓ, ἀυππὶ πλατασπι Παρ ογεης, 

ὁ Ὑ 

νῶτος ὡς πεν δεν, ᾧ ἌΛΩΣ ἴητοῦ {8 φοτΏ ΠΊΟΓΟΙ ΠῚ » ΓΤ ας ̓ ς ῥυτὰ 
Δ ΐ ΤΥ ἡ ὡὐ ρῦσεν τως τῆς τὴς ὄμρ- ἐπ γον ΜΛ Ὁ νὸς ἄςπι 11 νἱτὶ ἰητοῦ {ς τγαίοροσαπς τ 

᾽ ἐ , . - Ὁ ᾶΪ 

ἐχιμιξίας οὐσης. ἡδὺ ΤΡ δλλύλοις,, οὐ γι Αὐρίαὶ τεϊ δῖα Μδητθου ΠῚ ὃς αν ΘΗ 
“-«ῳ 3} ε νιν Ἢ . ᾿ ΠΝ το ΠΗ ΤῸΝ 

πολλῳ ὕξερον ἐδαξαν αὐὖϑς οἱ πὶ α)-- Ατῃεπίρη ἤαι ἃς ΕἸεοσι πη (οςΐε- ὌΡΗ δ τὸ 

᾿ ι ᾿ Ν ι Ἢς ἢ 
δες ὡςτε τίου μανγτινέων ἢ ἠλείων ἡ τἰωὸ ΡΥ [λοοἀαπιοη 5 [αράετα 

ἃς (οοἸεζατοῖι μἰγΓῦς, ἴῃ ας γεσθαν. 
εἰδίεναίων ξυμμαχίαν ἀφο, Ξθργείοις, ΙΝ Βυης τηοάπηι 1 χοοάχηιο-: 
«ττυδοὶς ᾧ ξυμμαχίαν ποιήσειοϑαι πσξὲς υὐἱὲς ἃς Ατρίαὶς ρδοίζαμ οἱξ Ἰητοὶ 

᾿. λαχὲ δαιμονίοις, ἡ ἔλημον"» οἶδε, Καῆαδ { [ακάογα Ἄζαις (Ὁ οἰεατοπι οἵδε τη 
᾿ ΔΠΠ05 συ παπαρίητα.. ΑΕ ΄ιο ὅζ 
ἔδοξε τοῖς λακεδοιμονίοις. καὶ Φργείοις ῬατΙ ἰαγο ἄλγος ροσήας Ῥατὶίς πιοτο 

» αὐονδοὶς ᾧ ξυμμαχίαν ἦνδυ σπεντηκον-- ΤῸ γίθυιδ» ὃς ουπι Αἰ ἰω Ρεϊοροῦ- ΐ [ 
. ταετῆ" Ὀχὶ οἷς ἴσοις ᾧ ὁμοίοις δίχας διδόγ-- πείο οἰαιϊτατίθυς ἕσσάας πος δείο- 
» Ὡμ χα Πα πάτεια: ταὶ δὲ ὥλλαι πόλιες ταὶ ἰείατοηι οἵδε, 4 Οὐ; Ποῦα, δὲ ἴα ἀ γῆδε “πη; 

δ τὰ αὐτῃοχγτατὶς ἔπης οἰϊήταῖες», ἐπα ἡ ἀεμιΩ ΩΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥ ΠῚ τΟΠΟΓΟ »,, ΡΟΣΠᾺΒ {ἡργ26- , 
»δλῦὺ τὸ ζυμμαλμαῖ, αὐτόνομιοι ὅσ, ὁ ἀΐδ-. γ,κΣ γα ᾿αἰργηεἝίου ἡύνοῶν μι πμτῷ 
. πύλιες, ταν αὑτῶν ἔψντερ, καιῆὰ πάτοια υυϊέίαας. Οἰήειη ας αατειτι ἐσ 

191 » δίχας. διδόντες Ὡς ἴσας ᾧ ὁμοίας. ὅσοι δὲ. (χὰ Ρεϊοροπηοία τι (0 οἷ Τὰς [.2- 
, ΣΕ σεἀαηιοηίοτιπ» εἥάοπι οὖ ἀϊτίο- 

"ἔξω ϑυντθιεσθα δαχεδοίώμρν "ίοις. ξυμε- πἴδιιβ ὐπης συΐδιι5 υλοεάαιποηῆς, 
ἘΑς φυτὶ, οὖν ἫΡ ς ἀΐοίς ἐ ἐσυρθααι γἰραῖν. δὲ Αὐρίποσιη (Ο οἱ!» ᾿οοάσηι ἱαΐς. 
οἱ χὶ λάχε (ο" ὦ τὶ Ἣν ργείων εταπε πο ὃς Ατρίυὶ »ἡΠαιίπι τοῦς, μόγιοι" ὦ Ὁ 4 8 
» Σύαμανοι ἐν πω πω ἐσοιῶται πτωϊεῷρ τὶϊοτίιην οδτίποητες, δἰομδέοριις 
ἜΣ, μή ὰ ποι [αογής οὔπηιηὶ οχεγοϊτγοοίαϊτατε. 

"Οτθργθοι, σαν ἄυτῶν φ χοντές, ἄς Φ  ἼῸ.1.οεἀαταοτίος δὲ Ατρίμος φιδπᾷ 
“ ! -“ " 

» φράτιοξ δῈη κοιγαξ , (δουλϑύεοϑτη λαχε-- τηοάο ἐυ{π{ἰπὸ ἄς (οςἰϊς ἱαἀϊςεητ. 
» δαιμονίως ᾿Ξργείως, ὅπα, καὶ διχαιότατα δία! οἰπίτατί νοὶ οαγά ααα πα Ρς 

3 Ι! ᾿ »"“ 3! -“ 

»». Οὐ πελοπουνάσ'ο", κοιναν ΦΑΤΌ, χὰν ασον-- 

» χρίναυτοις τοῖς ξυμμιίχοις. αἱ δίνι τῶ πος ; ἐπδνον εἰ μλλλτν πολ ὑνΑδορεν [φυροὶ 

» λίωνη ἀμφίλογα, ἢ τᾶν εὐντὸς ἢ τᾶν ἐκτὸς ρῶς ΟΡ κα Πρ ἜΚ ΨῚ ἀπανν 

α΄ τ δὴὴ κακῶ]αυτῆς τῆς γῆς δυλονέπ. Οἴκασί ἀπιάλλειν } ὕδιπέμπεανν φέρειν, οι. τι τὸν Εν  λυνον κεῖσ δ το 



ΝΎ ΡΥ Ὁ 

ἜΒ ΕΝ ΟΝ Ὶ ΝΙΝ 8; 
(μπτ:οδιγομογλ ξποτίς δἰιτ' ἄς Επ|-: 
δας» ἄας αἰίημα ὯΠὰ ἀε τς; ἀἰίςερτξι: 
ἢαμια αἰτῶ (ΟὈΙα] ς οἰυίτας᾽ συτη ἈΠὰ 
ἀιπιάἀοατοαά ἀΠ δία οἰυϊταδξιοατατ. 
μα αιμια ἤφηις ἀἰΠΙἀόθαπενίάςε- 
διτάσ. Πζοσ ᾿ ἀπυῖσας ρατγϊοιτξα 11: 
ἀϊοοτα Ἐπ πυϊαίτηο ἀϊ αι οπ ἔοε- 
ἀεζαας (Ὁ οἰοταϑ ἸΠῖτὰ (πη: ρογ ἡτια;; 
ααυδίησαπαμς δε} πηατογίδτπ »" λὰς 

τς παι 4 αἰ 4 Πα] τατῖδὶ ἡπαϊσδηι Βα 
“Βεβαπο ἀ ΔΡοΠτᾶ οἴ. Ἰάπιαας σοπὰ 
τυυπίτοῦ γοβ. δάἀτηϊἴγᾶτος; ἐςογε- 
υεέμηξ ἐαάδησοαζοζοηι  Ατβεπίεη- 
ἤμην ὃς Ἰορατίοπεπι πουτίχαᾷ γεοὶ- 
Ρίεη ἀλη: Ὁ] γέ δε15 πγειγὶς Ρεΐου 
Ρολμπείο οχοοδογεητ, ες σαπνν]ο᾽ 
δαξραςι(ςογεηταγ ας θο απ ρογο: 
τορυ ΠΜ] σοπηπηπη τοῦ. Ἰητεηάοδᾶς 
αὐτο αρϊηῖπ πὶ οὰπα ἐς ]Π1Δ'α5:-: 
ἀλγαρταπ νοχὸ ἴῃ ργουπῃ οἰ Τ ΉγΔ, 
εἶδε: ἐδαευντείαιας δα Βεγάϊσελην 
ταϊεγξ Ἰερατοβν νε(δοαπιοδίιγαγες 
[υλάεητο» 1 ταπτῷ ποι ργοτίηςς 

ἡ ϑεὰ ἀεϊϊδεταδαι ἀοίογαίε ἀρ μΑτ ἢ πϊεπ ἢ 5." 4:4 4ε- 
“ερίξενε, φυοπὶᾶ μι}, ρα ρατ,αὰ Ατρίυορ ἰητυ δορὰ: 41-- ΑΥρίαος φυοαὺς 
ἀεενμ δ γἱάςθλι. 

ὦ ὑπ᾽4ε “"50}. 

νει οατη ὉΒαΙ ιἀεπῆβας {πῆα-- 
- χαπάιη τεπουαγαηξ, δί αἰ χά- 
ἀϊάεγαπς. Μιογῦν ὃς δά Αἰμεπίεη- 
(ες Αὐρίαι ἰερατοβ » ἱπΠατα νο Ερί- 
ἄἀλυγὶ πχυγαπὶ Το παπογές. ΠΠ| σογ- 

ες Ῥχα εατειῖς Πεητοδ“ δά σαζογι ρα 1] σοπηρα- 
ρταβἀϊαγίῖς π]1- σατο μεμα {πος οἵε ραιιςος, Πεητο- 
θυ. 

{Πεμεηι πγογᾶς δά εος εἀιοξάος: 
Ις νϑϊ ρεγαςηῖτ.» Πηγαΐαῖ (ε σγηχηὶ- 
συ ἜΧίγα ΠλΠΓΟς σεχίαιςη ἰΏΓΟΓ 
Ργς Πάϊατίος νοεῖς «ἀογο:ορτοηαας,, 
Το ιαυῖς ργα  ἀϊαυῖῖς Ῥοστας οἰλυῆς, 
ἃς ροϊιηχοάῇ τεποιαῖο σα πὶ Ερὶ- Ὁ 
ἀλυτίϊς ἔσσάετς » Ατποπίεηίες ἱρῆς 
τησγαπα γοείταεγᾶτ, ΡοΙΓ Αγρίαο 
τιιηγὰ (οοἰείατο ἀεξεθοη ὃ, Μδη- 
τίποὶ ρυϊπχὸ γο αφεατὶ » ΠΊΟΧ » 4ἷα 
ἤης Αὐρίαἱβ ἐπηραγες οἴϊεῃτ, δέ Ἰρῆ 
οασπι 1 ἀοοάα ηοη 5 ρορίροίαητ, 
ἐπηροχάτηψας ορρίἀοτᾷ τεϊααε- 
ταῃτ, 1 δοςάἀαπιοηῖ Αγριθΐίηιε ς 
τα] πΐς νεγα; {ππηρὰ οἐχρεάίτίο- 
πεν [ζἀϊιη} ἴῃ ϑιεγόμς δά Ῥαίςος 

4 ᾿μηρὶε μῶλον τεάερεγαηζ, Ἱρῇ ἀροτίες Τσεάα- 
“πρηλαχεδαιμόγιοι. πγοῊ ἱ 11 ἐαπτος. Ετροίξ ΠΠ4-ν- 
γήάε ανμοῖ.. ς τύλαας ἰΔπὶ {λταπι Ρορυΐατοπι ἃ- 

Ρυά Αὐροϑβ δάεπχογιης,, δ ρδιςο- 
“τὰ σοῃ τού ΠΌΠΟὲ σδρτιξητοῃ, 

Βιις ἰρίς οὐἠαπάτις ἐγατ ϑαρεῦ πὰς Ὁ 
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Ἄ πελοποινασα,αὔτε «ες ὁρων,αὔτε «ὐξὶ αἴλ» ὦ 
᾿λουΐινος, Δ. χριϑῆρϑρ. "ἀἐδὲ ἃς τὴν ξυμ 

μαϊχωνϊ πόλις πόλφέειζοὶ ἐς πόλϊμἐλϑεῖ, « 

αὖ γα ἰσὸμ αἀμαφοῖν: ταῖς πολίεσι δοχοίης ἐς 

“Οἷς δὲ ἔταις κα’ α πώτόκα δικα ζέαϊ; Αἱ. 
μδν αἰθϑνδοιῇ, χρὶ ἡ ξυμμαχία αὗτι ἔγεγός 
γητσ, νὰ. ὁπόσαι. δλληήλων: ε"πολέμω ἡ εἴτι ὄνλο 

εἶχον, διόλυσόμτο: κσιῆ Ὁ δὴ " ἀ (ὁ ποξας 

γρυατά ἔϑενϑμοι ᾿ἀμαῥάμαι κήρυκα: χαὶ 

βεσβείαν πἷν ἀϑάρονδε! μὴ πέϑσδεχε- 
Β' αὐ, δὰ μοῦ ὡκ “πελοποινήσου ἐίωσι,᾽ τοὶ 

τείχοτςγολιπόντεῤ: καὶ μη ἡ ξυμθα νᾷν τῳ, 

μιννδὲ πολεμεῖν, δ᾿ ἢ ἀᾶμα." ξ ὦ τάτεᾶγα 

φυμῷὲ ἔφερον, χαὶ ἐς τοὶ ὑχὶ, εϑραΐχης χωεία, 

χαὶ ὡς. Περδίκχθρ. ἔπεμψαν αἰμφοτερφὲ 

Φρέσξφς, 'αϑὲ ἐπεισὸρ Ῥερδίκχαν ξμωομώ- 

στ, σφίσιν. οὐ υδῥτοι. δὐγὺς ν᾿ πέρ Ἣν 

αἰϑιουαίων, δολαὶ ἐὐεηὐϑὸ δ! ὅ χαὶ τοις ἄρ- 

γείοιῤ ἑώξοε, ζὼ ὃ χαὴ αὐτὸς τοα ρχαῖον ἐξ 
γηὸ. γὰ σοῖς χαλχιδοῦσι: τοῖς τε παλαιοις 

᾿ἀὐενεωσθρτο., χαὶ ὠλλοις ὠμωσὸρ;, 

περι ψαν δὲ ᾧ χουροίποις αἰϑηναίοις οἱ ὦρ-- 

καθ νέον ὦ δ Ὡχιδοω ρου τεγοσίας 

λϑουαῆες ἐ ἐξλιπεῖν. οἱ οἷ. ὁρωντεςὀλίι ρὸς 

“λείοις ὃ ας τοὺς ξυμφύλαχας, ἔπεμψαν 
Δημκοιϑένξευ,τους σφρετέρφες δξοίξοντα. ὁ ἢ, 

ἀφικόνϑμος, ᾧ- ἀγώνα ἀνα ποξόφασιν γος: 
μρικὼν ἔξω τῷ Φεουείου ποιήσας, ὡς ἀξηλϑῷ 

Ὁ ἀλλο φρούριον, ἐπέκλάσε αὶ πύλας. "Ὁ 

ςερον ἐπιδοὼωθοις: αὐαγεωσανϑυοι ζᾷῷ αῦσον 

» δὲ Ωρ αἴ ἰϑριᾶν απεδοιῇ, ζω τεϊρμσμειώ, 

κῷ ὃ Ὁ ΟΜ αἰργείων Σσύςα σιν ἐκ ξομιϑ 
μα; χίας ὦ οἱ ἱ μμτινῇρ ̓ Φ μϑὺ χοῦ ὥτον ἃ αὖ- 

τέρῦτες, ἔ ἔπειτ᾽ οὐ ἡ δε ἀυϑροι ἀγδυ ΔΨ εἶρ- 

γείων, ξιωέξησαιν"ὺ ἀὐζὶ τοῖς λοκεδαιμι- 

γίοις, χαὶ Ὑ ἀργὰ «φέσλμ ἥ πολέων. χαὴ 

λαχεδουμώνιοι χαὴ εἰργεῖοι χίλιοι ἑκοωτεξοι 

ξυφρωτεύσαντες, ταὶ πιὼν σικυανι ἐ ἐς ὀλίως 

μάλλον τοτέφηζ,  ἀδοὶ ὁΐ' ̓λακεδιαμμόνιοι ἕξ 

“αντερ,χαὶ μετ᾽ ἐκεῖνα: ξινα μφότερα, ἢ ἤδνηῃ 

δ Τ' ὧν ἀργά δῆμον κρπέλυσαιν' ὀλιγαρ- 
χία, Ἐχετηδεία οῖς λακεδαμμονίοις κρυτέσῃ. 

« Τοῖς δὲ ἴταις καῆὰ πάτεια δικαίξε- ὡὅδμοι. οἰκονομσαῖσες.. 
δ 7πὐδὶπαπεμας; μμᾷ ἐκάςῃ 

. δ ἀλλήλων λύειν τὰ δίῴάφορα. 
᾿ Τὰ φράγματα πϑέυϑμοι 1 δᾳτιϑέ: 

γ Τὰ πίχι ἐκλι- 
πόντες͵ 7 τῆς ὅπ: δωύρου. δ' Καὶ πί τὲ 
ἄλλα ϑυμᾳῖ ἔφερον Ὶ ἐφέροντ, ἐ Αμ- 
φότεροι φρέσβεις ἸΣργεῖο! χιαὶ λακεδομοό-: 

γιοῖ. ζ Καὶ τοιὰ δῤγείοις εώρᾳ 7 ὑπο-: 

φαῦτας. ἡ Ἑκτῆὴς ξυμμαλίας 1 δὴ} 4 
ϑίωα ων. ι : 

11,1}, 

26 φρουφί- 
κὸν 
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χὰ πσϑὸς ἔαρ ἤδη, (τα ἰώ, τῷ χρόνος Ἂ ἐν γα (ὰΡ ἐχιγοηγαμα ἀγοπησβε: 

λήχϑντος " χϑὴ τέτα ρτον χαὶ δέκα δ᾽ ΡΥΕ ἀρ τς τς ς μρυβονν μνἠλραμιν, μὴ 
σι δε έρι "Τοῦ σ᾽ Ὥχτυ; τάμε. ἀςοίμαι5. δ 61} αήπας εχ: 

ἜΒΛΕΡ, ἐτελόυτα. ἘΤῸ δὴ πγέγγον ρθε, φΙηίοαμιοπεὶ αἴτατε δὲ Θίδε- 
μϑμου ϑέροες, " δυκ ιδιῆς τε (Ὁ) ἐν ἄθω αἰ- ἀϊοηίος αὶ Ατδο ἱποοίιπε, 5.45 
πέςυσθρ ἀϑζεσαων πσξὲς χαλχι δέας , χαὴ τποπὶοπῆθας ἀο(οἰπογαητ αὰ ΟΒαὶ- Ἀμμάν, Δ 

Σαι ῥυιὸ τὰ δλια,γαΐο "οί ζα τῇ» εἰάεμίεξ.». ὃς Τιασεάαπιοιτ αι. Α- 
ῥαις ἂν ΝΕ χῖ τ ΠΝ ρβρία τος ας ρτῖτ5. ἐχ ἐξητοητία 
δείως ασφότερον ἔχοντα, καὶ σαντο χαὶ ὌΡ πομιοσαηῖ; ςοΠ ἰτιογτῃτι ὃς Αὐρῖς. 

γείων ὁ δῆμος χατ᾿ ὀλιϑν ξιῥωιςαι ϑμός τε, αἱ ρΙοδ 5 ραυϊατίπ" τορι (οοηβ ταὶ α Οοἰείοπες ξις 

“ χαλαἰαθαρσύσαις," ἔπε)εντο τοῖς ὀλίορις; ΨΣ κηφαλε » ἐρᾷς ρα 5 ἀπῇ ΟΝ 
δ 3 0 39. “ἃ ᾿ Ν 1105 γα ΡΟξΕ ΕΣ “Ἰδοῦ; , 

ἤν. γε  ῆρα ἄσσις ζογυμ οπευδίας οδίεγυαστο τοτηροτς ἅιο: βαςεάχ. ὦ ἰ 
λθχεδιαιμονίων. καὶ. ἐβο χῆς Ῥλνουδιὴς "ον ΒΒ ἡποηῖ ἐς ἐπ πυιάο ςοιταπχιλς Χο ; 
τῇ πολᾷ, ὀπεχρ ατησενο δῦμος" χα) τοῖς μϑν ςεοὐτ! δὲ σοπητα δ ἑπτα ντροπὶ 
ἀπέκτψνε, τοις δὲ ἐξήλασεν. οἱ δ, λακέδαρ" Ράρῃα ν᾽ τ χ, ἀπο ίτιοσο πη ἃἰίος 

γι, ζωρ δ τος πο τοῦ οενδεὶ φς ἐπτοσί παῖς 9 ]105 τείερας. ᾿ιλοράα- 
ΑΞ γῶς ἕῳ ἐἐφὰ. ΜΕ ορ έν. ἰξ φὲ ̓ς χηρῃϊῖ» 4[ ἃ ἰοςἰϊ8 ἀοςουγ Γθηταοῦ» 
λοι, ἢ Οὐκ λον κ, σγλείονος " αἰδιξαλλό-. αἰ χα ἄϊα ἰγο (προγίοδογαηῖ; Το Χ 
ϑιοι δὲ ζιὶ γυυψόλχειῤδίας, ἐξουλοξω: χα ταπίοηι ἀϊϊατο πυιάοτιπι. φοτιαπαῖς 

εὖ πεγέα πυϑέμϑρμοὶ ὅτι νέγίκηντοι οἱ ὀχίοοι, Ἐς ἰασσαγγεπῖες, ααπι ἀραιὰ Το: 
κ τδκ ρα ἐλ δ λιηθα, υνομάν, σεαπλ δοσορίἤεητ νίϑαπι Πατιηχ 

γγ4:. ρῤλλκρν ἀφρυλονας ὁ ὁ γΑΔρώνμρη Δ. ὁ. ΡΔΧΘΟΥΆΠῚ» Αὔθεμι νἱτοσίας αδ- 

γῶν ΔΨ Οἱ αι πεφδυγϑτῶν " αὐαχωρησδμπες πμεγιηζ, ογαπείθι ἰἰς αὶ εβξιρο- 
δὲ ἐπ᾽ οἴκου ας γυβψοπο, δίας ρον. καὶ ὅ-- ταητ: τορτοβῆψας ἀοπηαπι, υάο- νευριᾷ 

φεῤὸν ἐλϑέγτων ωρέσζεων πὸ τε ὋΜ οὖν τῇ Ο τα πα ̓ορζταπλςη ΡΟΓοβΈΓαΙΣ. Ἐς οτὐολιν ζνβ 
ἘΠ ΥΥ βὰν Ων τ Ων ὅς δάμη. Ροεπιοάιιπι ἰερατὶ γοηϊ- 

πολᾷ αἰγϊέλων, καὶ ἿΜ ἔξω γογείων, πα- (ὰῃς τατὴ αν ἢρ «αὶ ἴῃ ντῦς εγάπξ - ; 
ἢ ΚΙ !- ὲ ε δέ λω ἢ κι λδτε τα ΠΣ Γ. 

φόντων τε ἦν ξυμμιαχων,( ρα γτῶν πὸ αμὰπι αὖ Ἐχυϊαπῦριις Ατὐρίμῖβ» - ΐ 
λαῖ ἀφ᾽ ἑκατέρων, ἔγνα σὰν «δὲ ἀδικεῖν ἀεῖννννς (ο οἱ! ὃς πλυϊέα νιση ας 
τοιὶ εἰν τῇ πόλᾳ, τὴ ἔδοξεν ὠϊοῖς φρατευφν ἀϊδα εἴης, ργοπιιπύδγαης ἱπθασι 

Ἀρι ἐνελδοιυ δαὶ Ν νἀ ρλ δὶ, ἐνὶ τίος ἐο5 4| ἱπίγα νυθειη εὐδητν 11 «ἰῇ 
ἐς ἀρρ»φ᾽ Δ 9. τρίοαι δὲ χαὶ μελλήσῳς ἐγί--. Ἰήραας ΠΡὶ σαπα ἐχογοίτα εαπάαπι. ΠΡΩΝΕΝ 
γνογτο, ὁ δὲ δόμος Μ Φργείων οὖν πουτῷ ϑεά Πἷ5 ουπόιλητίθιι ἃς (εἐρῃίμ54- 
φοξούνϑρμος τοι λακχεδοιμονίοις,, χρὴ τίω ἔνι ̓ πνα καν νοδϊ ἔνα, 
δ Δ Ρ ς ΕΣ . ! 5 ΑὙΡΊμ15. ΓΙ Ύτ ἃ ΓΌΣ 15 σα γα τ , 

Ἷ ἘΝ ζυμμι μὰ δ πέρ ἀὐνς λὰκ ἐδ τπεπιεηαϑβίοςϊειατο;ααος ἢδὲ ατς , 
κϑυ ΝῚ 9) ν 4 ᾿ 

ἐμ α ΤΕ, Ὁ νομίζων μιέγεφον ρῶν χὰ ὠὥφε- “’ Βμγαθδητοῦ πηαχίπηο ναὶ ἤιζαγοϑ» 
λύσην'τειχίξ 4 μαχρῳ τείχη ἐς οι λοίοσουν, εχοίτατ Ιοηρος δά πηᾶγο νίαις 

ὅπως, ἑὸ τῆς γῆς εἴργωνται, κὶ τ )εύλασ- τλυτοϑν να ἢ τοῦτα ργομιθογοηταῦ, ΄ ᾿ 
“  τλϑΩ] αἰοἰωναίων ᾿ ΩΡ παῖ ρος Αἰβεηπϊεηῆαπι ἱπαοθε- ᾿ 

Ἂν ΤΟΥ ἐν ΜᾺ ἐπαγωγὴ εἶν, τοηταῦ σοπηπηφατας, ἢ Οαΐμ5 τοὶ ἕ- ἢ θοὸς. πιῆτο 
ὀχετηδείων ὠφελῇ. ξωυηδεσὸμ δὲ ὃν 'τει-. οἰρῃάχ ἔπογαητ οοῃίοία; ποπηαϊ- ͵ ῃ 
“χισμὸν αὶ Ἔ οἷν πελοποννήσω τινὲς πολέων, ἴκ ἐπ Ῥεϊορομῃ εο οἰμήτατος: δε ἴῃ οἃ 
χὰ οἱ »ϑὺ τργεῖοι ππλυδυ μεὶ͵ καὶ. ἀὐρὶ χὰ ἔλοἰεμιάδ οςοι!ραταπα δ φαϊςαι!ά 

ν δ εὐλόγου ἐλ δας κὼ Ταν δὰ Αὐρὶς Βοπηίηιιη) ογαῖν ν ἐγ] » Τα] 1ε- 
ἘΡ . ἐτείχαζον ἘΠΕ τοροίεγαί»οΧχ Αἰ ηΐς οὸ τγαῃ τη ΠΠ 
οἰϑέουων ἀὐοῖς ἠλϑον πέκζονες, χαὴ λίϑουρ- Πγαθοτίθι, ἰαρι ἀατίαις. δὲ αἰἴας5 
οϑΐ χαὶ Ὁ ϑέρος ἐτελότα. 4 Τοῦ σγ᾽ ἔχτγι- εὐ 4Ππίταυεηῖς ἤγεπιε [ἀςε- 

ἣν ἃ! ; φιιὅϊος. ν "μοι κε ἡ. ἀχπιοῃῖ » ςορῃῖτα Αγριποσαπλ 
γδήρδνου με ες τος ἀϑνν εχιγιϑίοης πτμῇρς [5 Ἰβεμίοις 
τὸ πενχιζόγτων ἐᾳρώτευσὸν ἐς Ὁ 70γ96, “" 

« Οὐκκ δρητηδείως πρότερον Ἰσυμφερόγ- | “17 λακεδαιμονίων, ἐν κὶ γυρυνοὶ ἠγρονίζον- 1: 2 Τυμνοπαιδίας ϑγον Ἰἑώρταζον. κά 
τως Ὧϊς λαχεδαιμονίοις «δῤμοζόντως. το. ε Ἐν Τῇ πόλει} δ) Ἔργείων. ζ Με- ᾿ λὴν παροσαλῥιδμὸς τε } οἰκειούμδμος. ὦ 
β Καὶ αἰαϑαρσήσας αϊαλαξόντες αὖϑις  τεπέρεποντο οἱ φίλοι 1 οἱ ὧν τῷ δβγ4, ν᾿ Σφάξ ὠφελήσῃν ποι ἀῤγείοις δηλον 
ὑπιδὰς αἰγαϑάς. Ὑ Ἐπέθεντο τοῖς ὁλί- [ ἡ Οὐκ ἦλθον ὀκ πλείονος Ἰῆτοι “οὶ πλοίο- Ἰ πὶ ις ἀϑίωαίοις. μ΄ Ἐς λα μ Ἃ 

“γις Ἰτοῖς ἐναντίοις ὀλιγαρχοῦσι, δ Ὕη- 1 νος χρόνύ. θ Δεοιδῥων τ" δίᾳπεφδυ- ) ἕως τῆς ϑαλάσυς;» ν Χερμσχιθὶ 1 
ρήστωτες αὐταὶ ταὶ γυμνοπαι δίας 1 ἑορτὴ ἱ γότων 1 ἤχριω, χρὴ ζωῦτα δεονόμων. Σργείων. [ 
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ἱρῇ ἀταας (0 οἰϊεργατεῖ Οοχίητίος, Α ἀνζίτε χοὴ οἱ ξύμμαρρι »πλζὼ κορ νθίων: 
τερείαο ἄκος» Αρίάς Αὐοβι ἀδηιὶ 

ἱρῇοαυϊξ ἤταε- αἰ , 5 Εγατ δαΐεπα εἰ πα! άαπα χο- 
Βαῖωσ ὃς δηΐοᾶ ἃ- 
Ῥυά ΑτροΞα!αυϊά 
᾿Σέσυτα ἽΟΝΜΑΤΗἝΗ͂Σ. 

Ἀεὶ 5 Ἐν." με θη 
-«γρες ψηέ τἤοτηεγν 

τὰπι Αὐρίυαταση 1Π]Πς τγαπῆρεη- 
ἄυπι» νι ὶρῆς νἱάεθδταγ: σαοά τὰ- 
τλε εχ (ςητερτία αὖ (ποςεῆϊτ, (χα: 

γρορνίννέ αἰεφιμά τΕΓὰ ΠῚ ΠηαΓΟΚΝ » 4Ζαατη δάμας εχ- 
Ζπηοίεγδίωγ. Ν εὐ ἃ πὶ 
αυᾶ εὰ αυξ ἢγαι 
ἃ οἰαυήτατς. ἡ Ζη - 
δῶν αρίδησ, ρα 
ταῦαπευ» ποῃ ἤμς- 
τε ῆξησ ," τῆυσος 
ηὐυἱ δάμυς «ἀϊ- 
ζΑρδηταγ, βόε. 

ὁ Ἐχοϊυΐεγυητς. 

ἐς ιάε σπροῖ. 

ἃ δεᾷ Αἰπεοηίοη- 
ἃ ρατγᾶτς τόσυ- 

(λθδης,ίσυς ςατε- 
τί Ἰηζαἰδηὶ ράγε- 
ἔπι. 

τχεγοπταγ, νἱ σορογαητ, ἀτααὲ ἀϊ 5 
τπογαητῖ: ἱτέπηαας ΗἩγῆας ἀρτὶ Ατ- 
σίαϊ ορρί ἀμ: ἂς η ρεητς ογηηΐ- 
θι5 4105 σοροζδητ ητογς δει5»α 16: 
της η (πΔπ| φαϊίας οἰαἰτατέ: ΡοΙ᾿ 
δας Αὐρία! δἀπιογίας ΡὨ]αἤλτη οο- 
Ρία5 ἐἀπιχογιπτ» δ ἀερορια]ατί γος 
βίοπεπι Δί εγι τ α2 {105 Ἔχ ]ος 
Τεςεροίδηξ » αποσιηι ρίογαας 1Πις 
ἀοπλίο! Πἰπὶ μαθεθαης. Ἐλδάεπι 
Ὦγεπὶς ἢ ἀπο]υογαης Αὐπεηϊ θη ες 
ἃ Μαςεάοπία Ρεγάϊοςαπι » οὐ πιϊπὶ 
ἄλῃτος ααδά οὰπὶ Αγρίαϊς αἴης 
1, λοοάφτηοῃ!ς σομπίατγαῖες, ἐχοῖ- 
εἰτάσις ὸ ’Ἰρῆς ρίχραγατο 4ιςπὶ 
ἀμπςσογοηῖ δάπογίῃς ΟΠαϊ οἰ ἀςηίς ἴῃ 
Ἰγαοίδπι » αἴης ΑΠΊΡΕΙρο] ἢ» 
Νίοια ΝΙοεζατὶ Αἰο ἄὰςε,, ἔγα- 
{ἴγαδτιις οἶος (οοἰοτατεηι: απο “ ἀε- 
τεὥδητο,» οχρεάϊτιο ργαεῖριὲ 41 
(οἴμτα οὔτι, Εόσας ποπλης Ατῇς- 
πἰξἤιιπη οὐαὶ ΒΟ 5. δέ ἢγετης Πᾶς 
δηπύ(ῃ; Ὀς111 φυϊητυίἀοςίπγι5 ἐχ- 
ςεἴπει., 4 Ρτεϊποῖρίο αἰϊαιίς ΑἸ ῖδι- 
ἄο5 σἰπὶ νἱρίητι μδυΐθι5 Αὐροϑ ἕτὰ 
τἰοϊοῆς» ἐγοσοηῖος Αὐρίπος αὶ {{- 
(ρεῶϊ εγαητᾶς σαπὶ 1 λοςἀα Πηοη ς 
(ορτίτς ν ἀς ἄτιιγ ; Οοπηργοβοη άϊτ: 
4π05 ἀρ οἰΓσαπγοδζας φαίδας 40 
πα ραηταῦ ᾿ἸὩ.]Δ5 ἀοροίιοῦς Α- 
τβεπιοηίςς. Πάςπιὶ δάποτίας Με- 

“αὑαῦρχε δὲ ὦ αὐζις χαὺ ὦκ. τῷ ϑχορες 
" αὐτονεν ποχδαοσύνϑρον. ὅγε δὲ Ἔ ςρατιαῦ 
Αγ Αρχιδοίμωου, λρφικεδιωμωονίων βασι-- 
λάς. χαὶ τὰ »ϑὲ εκ. τῆς πόλεως δὸχφιιῦτα 

παδοὺπαρχάν,οὐ πσξούχγωρησεν ἔτι" Τὰ ὃ οἰ-- 
κοδομούνδμα, τείχη ἑλόντες χοὴ καιταία- 
Ἄδντες, χϑὴ ὑσιαὶ χωφάζον τῆς ξργείας λα- 
(όντες, ὁ «ὄν' ἐλδυϑέρφες ὡπόυζῳς οἱὲ ἔλο.- 
(ον οἰποκτείναγτες, αὐεγωρησὸρ, ἢ χαὶ διε-- 

Β λύϑησθμ χτ' πολάς ἐςξρώτευσθμ 5 κ( τῷ- 
τὸ χαὶ ὐργεῖοι ἐς τίω Φλιασίαν" χοὴ δληω- 
σὸμτες ἀπῆλθον, ὅτί σζφρών ὧν φυγάδας 

ἀπεδέγοντο ὦ "ὃ πολλοὶ αὐτῶν εὐ ζξωῶϑα 

καιτῴχηντο, ᾿ κα τέκλάσὸρ δὲ τῷ το χή-- 
μῶνος χρὰ μακεδὸνίὼς ἀϑηναῖῆοι Περδίκχαν, 

Ὀχικα λοιοῦπες τίω τε ἀσδϑς Σι γείους τοὺ 

λαικεδοιμιονίοες γνουϑρζωυ ᾽ ξιωνωμιοσίαν,ὼ 
ὅτι κοὐ ρασκϑυασα ὑϑμων ἀὐτῶν φρατιαὴ 
ἄγῳν ἐχλὶ χαλκιδέας “οἷς θ 1] εϑραϊκής, χαὶ 

ἐἰμφίπολιν, Νικίου τῷ Νικηράτου φράτη-: 
αϑέεῦτος, ἐψ ὅυςο τω ξυμμαχίαν, ᾧ καὶ φςρα.- 

ταὶ μιοώλιςα. διελύ, θη" ἐχείνου αἰπαραντος: 

“πολέμιος δΐχυ ζώ. ζαὶ ὃ χῴκϑν ἐτελδύτα 

οὕτω" χαὶ πέμιτῆον χαὶ δέκοιτον ἔτος τῷ πο: 
λέμω ἐτελϑύτα. Το σγ᾽ Ἐλτγεγνουδμου 
ϑέρις, Αλκίξιάδης τε πλδύσαις ἐς τ. »ς΄ 
γἄεσιν εἴκοσιν, ὐργείων ηεεὲ δοκοιοῦχας ἔτι 
αἰ ασυτηοὶς δῇ), χοὴ ζᾳ λακχεδο)μονίων ᾧ 9: 

ν4ν, ὄλαζε ποιακρσίοις αἰδρας' τὸ χρυ τέϑεντο 

Τυπι ἐπίπαπὰ πδυϊρασογαηι τγρίη- 9) εἰὐζες ἀἰϑίωυαῆοι ἐς ζὰς ἐγζεὶ νήσοις ᾿ ὧν ἦἠρ- 
τὰ παιίδιι5 {πᾶξιιπα» σαπὶ ΓΏΙ]]ς ὃς 
ἀαςεητίς αὐππατὶς : {δ ταῖς τγο- 
σοητίδ, ὨΡροτοχοτίς. ἡ, η ξέφμ [ἢ-- 
σφ αγήσεν Ἰριτὶ : ΟΒΙοσ "ἢ δτο πα 
Ὡδαΐθι5 (ΕΧ » 1 οἤθίοσιιπι ἀπαθιι5» 
σα πάπα {0 οἷ} ται ἰμ{]Δ 8» 
ξεγπης ΠΎ1Π1ς ὃς αὐ ροπιογατη δύ: 
Τῆατοσαγη. ὅπητ δυτεπι ΜΟΙ 1.- 
οςἀαπιοπίογαπη ςοἱομὶ 11 αα- 
ἄεπι, [οἀ φαεπηλάπιο ἀϊΐπι ἐξτο 
1 ΓΔ 1» ΣΡ ΟΣ Αἰβεπιεηἤυπι 
Αθαυεῦδηςτ. Ὑ εγὰπι ἀσαπὰ ἴα- 
τοῦ ἰμιτία ἐπ ραττίθυς πο ἔμ 
{(επῦτηοχ ἂΔΌ ΑἸ επἰοηΠδας σοαξεΐ 

2». καὶ 6.1 μῆλον Ὁ νῆσον αἰϑίωυαῆοι ἐςρά- 
αὐ εὐῦ- 40. “" ι ι 

τευσὸμ γα σιν, ἑάυ τῶν μϑιυγτειαχοντα͵, χίαις 
.λ 4 ΄ “; ε "Ἂν 

5,65, λεσξίαιν δὲ, δυοῖν" ᾧ ὁπλίταις, ἑαυτῶν 

αϑιθ, φυκοσίοις κυ χιλίοις, ὃ τοξόταις πξια--" 
χοσίοις, χαὶ ἱσπιστοξόταις εἴκοσι: “ἽΜ' δὲ ξυμ.-- 

μάχων χαὶ νησιωτῶν, ὀσγλίταις μρέλιςαι πεν-- 

παχοσιοις χαὶ “χιλ ἰοις οἱ ὃ μμήλιοι, λαχεδοη- 

μονίων υϑ εἰσὶν ἄποικοι, Μ σὴ" ἀϑηνα ὼν κι 

ἤθελον αὐτο ακουφν ὡς «ἣν οἱ ἄλλοι γησιωΐτα), 
3 Ἂ -- “ ς 3. κἱ . " ΓΥος Δ. Ἂ 

λὰ ὃ ζ᾽ πρξτον "ςδετέρων ὄντες, ἡσύχα 
ον, ἔπειτα, ὡς ἀδφις δὀαΐκαζον οἱ αἰηγαῖῆον 

ἄρχοι. 7. Καὶ 
δὲ λακα δαιμόνιοι 

«- Ὑπῆρχι δέτι ἀὐτι!ς} τοῖς λακεδαημιο-- 
γίοις: [β Αὐτίϑεν ὠρᾳ οτύμϑμον ἐκ τοῦ 

“ΑΔ φυγάδων Ο ἀῤγείων, ἐν τῇ φλία-. 1 κὸν ξυμμαμαν. ἡ Ἐχόνγου ἀπάξαν- 
σίᾳ κατῴκηνζο. ε Κατέκλεισεν δὲ }τα-- ἡ τις αὐτὶ τᾷ, ἀδαπειωϑέντος. θ. Οὐδὲ- 

διελύθησαν κτ' πόλφς} 1 τέπ, δῇ εἰσαγονγήμον ἢ τῆς γα λαήης αὖ- Ἰ τέρων ὄντες Ἰγράφετο; μ(ι3»" ἑτέρων, Ὁ λαὲ 

δ' Οἱ γὸ πολλοὶ αὐ- ̓ Ξ τοὶ ἀπέκλεισαν, ζ᾽ Ξωωωμοσίαν)ἔτορε 1 κεδαμμοογίων κρὶ ἀὐϑέωυαίων.. 
1. 

γ᾽ καθ 
ροΥ 

ἐπ 



ἢν » 

58. ὧν ἐλ!-- 

γῷ 

ΜῊ Α, 

Α 6. 

) 

δ τ πτέρε δὶ 

490 

» διηοτιῶπες τίω) γάρ, ἐς πολέμον Φανεξὸν Α΄. 

» αίν»ἁ». ἐφρατοπεδδί σείυϑροι δέζυ ἐπ᾽ 

» πίω »ἡὉ αὐτὴν πῆς αὐ ρασκθυῇ (αὐ τη Θ᾽ 

5» φρατηρὶ Κλεομδης τεῦ ̓Λυχομυήδοες χαὶ 

» Τιδίας ὁ Τισιμάηου, “φρὶν ὠδυκεῖν τί τὴς. 

5» ἡήῆς:, λθηνες ΦΈΡῊΡ ποιησομδβοις ἐ ἔπερι- 

» ψαν «ρεσζές. οεἕ οἱ «μήλιοι. φοννὸ 

"πλῆχο οὔκ ἤγαρον, οὖ δὲ᾽ τοῆς ξρλδ 

5 ποὶς ὀλίηϑις λέγαν ἐκέλδυον πὐξὶῶν ἥκουσιν. 
» οἱ δὲ ἀἰϑέεσαιων «ρέσοης ἔλεοον τοιάδε, 

ἌΡΕΙ Δ Ἡ δ αρὸς ὃ σηλῆϑθος οἱ θη» 1. Β' 

» γίγνοῦ, ὃ πῶς δὴ μὴ ἡξμυεχεὶ ἱρδήίσᾳ οἱ πολλοὶ 

» ἐπαγωγὰ .) ὼ εὐέλείκζα ἐσαπαξῦ ἀκϑσανε: 

» τες ὑῥρδμ, ἀπατηϑῶσι (' γεγρώσχομϑῃ δοδπ 
» αῦτο υΦρρνᾧ ἐμ δὴ ἐς ζουρ ὁ ὀλίγϑες ἐγαγὶν 
» ὑμεῖς οἱ καϑήνϑροι ἔτι οὐστρα:λέςερον. ποιῆι 

» σρυτεικοοθ᾽ ἕκωσον γὸ αὶ αονσγ; ὑμεῖς "ἐνὶ λό 
» γὼ ὀλλαὶ πσξὸς τὸ μιῇ δοχσιοῦ Ξένα 
» λέγε δὐθὺς ὑπολαμθβαίοντες, κρίνετε. χαὶ. 

» ἄσρῷτον εἰ ρέσκει ὡς λέσρυϑῳ, ἐὐκένθ οἱ 

δὲ Μ᾽ μονλίων ξιώεδροι ὠπεκχρίγαντο, 

Ἢ οκδὺ Ὠλτείκεια τῷ διδασκῷν κα» ὑ-- 

» σὺ χίαγ δλλήλοις, οὐ ψέγεται" τα δὲ πὸ πο- 

Ξ λέμου, “ἰρόνζα ἤδυ,, χαὶ οὐ ̓ μέλλοντοι, αἱ φ- 

39 φέροντα ἀυτεῦ φαίνεται. ̓ὁραήυϑρ "ὃ ΖΗ 

» τε χρίζας ἡκονζι ὑμαξ “ΔΜ λεηθησομϑῴων; 
» δ ήως τελϑυτίω ἐξ ἀντω χε τὶ δ εἰκὸς, 

» αβολρομδύοις μϑὺ τ Ναίδτι »χαὴ δὲ αὐτὸ, 

» μή Ἰφὐδούσι, πόλεμον ἡμῶν φέρουσὸμ, πει-, 

ἿΣ ὅψα δὲ »ϑουλείαν, ; ' 

32) 

39) 

} 

ὍὩΩΣ 

βος ἘΠ ,δὲν οίνερυ «ἰ πὐγοίας ΕΥ μελλάν- ; 

τα λογούμδνο, ἦδλαοα σαί. ἐρκημεν ἡ οὖν. 
ὦ ἐδ ἢ 

ΤῊΥ Ὁ ΧΙΟΙΝΟΙῚ 5. ΕΠ Τ᾿ 

Οὐ Βὶς νε]οσυαπηαγἰπάϊοατο. Αἀπας 

Ὅ ὥο ποη δαάίοητος » ΒΕ] τἪ ΠΟ 5 
- Ἰηξογαΐὶς : (εγαϊτάτεπ» ῇ ἀϊδο δα- 

«τορίοηῷ ναἱάτι θυ, ἀροιτᾶ νεΐϊαι 
Ῥγοάιογάς Ηἔσς ροΙΕυᾷ οὔλὲςἘ σορ ες 
τεδα τοῦς ἀαοςς» ΟἸοουηοάο γ- Ὃς 
οοητοάϊς ὃς ΤῊΠΔ5 ΤΊ ΠητΔ ΟἿΣ μι λμό, οἶδ 
Ρυα αδπὰ ἈΠ χα γορίομὶ ποσογος ᾿ 
τα» πλϊετς Ιορατοβ αά Παδοηάαιςο]- 
Ἰοχυΐία Ὁ υο9 ἐεσαξος ΜΟΙ αα π1}}}- 
αταάιπ ποι ἱπιγουη γον οα ἀρὶϊ ᾿ ΐ 
τηαρηϊγατας δὲ ἀρυά Ῥάιοο5 δὰ ἀϊςο:.. 
τοϊαοτς φαοχιπι ργατία νοπηἴοης. 
{Ππ πὰς πχοάμπι ἰδηϑε (υιλῦ 

λ 

πυυ]εἰτα ἀπ πα νεῦρα [οίμπις, (ε4 
ἀρεά ραιοος, δά αποβ!ἄθο μος ἰῃ- 
το Δα χ ἰδ πιο Πἰρίπτας ἐπ μὴ "νοὸς εο ςομῇίο. 
Ἠδς (δητίγεγης ποδὶς ρέγροῖαα ὀγα: ἰα ἐκολῆς,, (τς 
τίοης ντεμείδας»" αιαὶ ργοδΑδη α ὅς ων αρτὰ ἦρε 
{πὸ ἀτ4; ἄγηνα (δπχεὶ ἀπ ἀἸῶς πιθ]- θώι ἕὼ ἠϊρνενάοι, 
εἰτσο ᾿Πἀιισάτοῦ ἴῃ ΟΥΓΟΥ Πα Ἄρο- κρυτια γι ἀφπλῖτ, 
ἀδ,ἔλοῖις ὁὐᾷ Ππὰ 4 τατίιις», ὃς Ραρε- πρημώς 
τὰκ ὁγατίοης ποῖ ρῇ φυΐάοπι νεϊπηΐ- ε Αροδᾶνος αο-, 
αἱ ςἀ λᾷ ἤπρυα υα ροῦ πος αὐ τς τὰς τ ἐν ΚΝ 
ἀϊεῖ νἱδεραται, Ῥίοτίηας οΧοϊρ τος ἀρίτει. τ. 
ταάσατο: ὃς ἅτε οπιηία, ἢ ρίαςεῖ γο 4Δπ ΠΕΡ ΘΕ 

γέντ Ἰσίπνας», 

(ροπάετςε. 
«ΡΥ πιοτος Μεϊοσῇ τοίροπάρητοδ,, ὁ Μεϊι, φιοῦ 

ἢ ΛΕφαΐτα, ἱπασίπητ, ρογ πος οἴδε οοιζείζω:. 
γι: 

την ταυτὸ ἀοςοηά!, διά ο{{1]- μέιρε εἰπῶ», 
[Δ ἀυ!άςπι νἱταρογαπάαᾳ : {4 48 τὲ ἀοζευτοίν, 
Βαῦτο ποπηὶῃ!! ν!άοταγ αρἤοστο- τοὐταὸ, ὁ μού πὸ 

«Ὑἱτυρογαταν ; (4 
τε αυὸδά θε]Παπὶ ἃ γοδὶβ ἀοη ξστα-- φρο τά σα, Μας 
τα πι; [54 ἴΔπὶ ργαίξῃς οἵϊε σομίξατ. (ἃ κἰἰς." ὙΜΣΟΝ 
ΟογΊ ΠΊι5 ἔῃ] Π1; γῸ5 » ΘΟΥΓΙΠῚ Πᾶς ἀκα, μια α ἢ 
ἀϊσοητα τα ἀϊςος νος: δι (δντῆ- ες ἀυΐ ὃς δοη 
ἄος οἴ) Βαπς ἤἥπεπι εχ πος ςΟ11ο-᾿ “πιαπείυπι ἀρποῦ: 

βαταγαη» γεν ἢ ἰατο {ἀρετῖο- «ἰμνωδ, παϊηιποᾷ ἄπο νῦν ὈΡΕΤῚ Υἱτυρογαηγοτίε ἀν» 
το γ ΡΣ ἐπ ογπτ5, δὲ οὗ Βοος ἢ ἀ1- εξόε. ; 

“νι ἘΡΕΕΥ εἢ, 
Ῥεἰννετι τὶς. 

ἢ 
ΟἿ 

ΜΝ 

ὙΟΝΙΑΜ ποὸ5 πομ ἀριά Ποῖ Ἢ 

ἀΐοητος βου Πηις.Ὁ 6 
Επίπιμοζο ἢ δά Τπἰρί οἴου ες ι- 

τα σαπὴ ὀάρτλῃ 415, λας δά αἴπ 4 
«εἰρρίλυι δος ὨΝς σαλία ντ εχ 

ἅ 

Ι 

« ΤΙΝ αἰδεκῶν τ τῆς γε]. ΠΣ 
6 αὶ τῆς ὑχῖδις λέγφν Ἰδενειθ μλμδῥοιξ' 
ἃ ἐνσίβοιεςς Ύ Ἐπτιδὸ καὶ Θεὸς σὲ ; πλῆϑης}. 
ἐπειδὴ αὶ αὐρὰ τῷ δήμῳ, 
ηδ δος ἢ λόγνα, ἵνὰ αὐ 
γροιλμακυὶ ἀναλόσειν μδῤφον 
στὸ πὰ ἡ πλῆθος ὑμδὲ απαπβος 
εἰτοβοευτες πιϑανῶν δὲ λόγφν, ἐλέγος δὲ 

ζ᾿ βήσεως 

ὁ, ὁγεσ! δύ: 

ὧἕἍν ὃ δηΐαῦτα ὑ ὑπονοήσαντες, ,ανφὸς, ζι δΡ- 

χε ὑεδϑχώνυς ἡγάγετε ἡμαῖτὸ ὑμεῖς 
οἽ φοϑρεςῶτες ἀσφία λέςερον ποιήσετε, ἕχαι- 

ΤΟΥ γὸ αὶ λέγορυϑρ, δονεμαίζονῖες, δὸς τὸ μοὶ 
δυχξν ὅρωτηδείς ἔχέν ἐποκρίνετε, Τυγίεϊ, 
δὰ πλέόγων λόγρν ἀβίγετε. “Ἐν πᾶσιν ὁ 

“αλδυετεήμας ᾿ 

» ὡς αἵ ἅπαξ 

ἡ,δδ᾽ ̓νανδεϊξηφυ γνγγώσκο-. : 

᾿Θεκυδήδης Τρυνὲ ζν φιυήϑέαι», εἶχ ἥκίσες 

ἢ Ὀὔϑα. αὐτὶ γὺ δημηγρείας δια(λοχόν τι 
εγαϊεμωλίωγις ϑίωᾳίων ἐτόλμησε σιυ- 
θεῖναι. δ' ̓Ακόστωτες πα αδηναίων. 

“εἶ ὍΣ »Ἔ σπορὰν ἢ δὴ τὔτο φρο ει Ἰβέχέται. 
κα ἕο δειθες ἃ εἰς τὰ ἔλλίωας ϑοσα- 

7, ζ Μὲς Ὁ ὀλίγνις ἀχργϑγοῶσα 
29 γ.. ἃ Ἡ μδὺ δηνείκφα Ὁ διδώσκῳ καθ᾿ 

γιωμωοσυύης ἐκ αἴ τς μιέμψαητο μῶν ̓ ἠρέ.. 
μαγὸ ἐγ ἀθλίως ἀλλήλοις ἀξιῦτε “ε!-- 
ϑεῶκ. ἤδη Ὁ πολεμϑντες ἡμῶν κίη ἄνγνω. 
μεονεϊτεριἐδὲ ὁ ὁμίοια οἷς " λέ γιέ: “ποιεῖτε, κρῖ. 

ταὶ ἡδὺ ὕκέτε ε δἰ λόγον ὧν λέγετε αὐτοί, καὶ 

γιώραμον ἡμῖν τὸ πέλος ὀκ “ἰ κρίσεως, ὅη 

ἢ Καὶ δὲπελδυτίω ἢ ὐπὸ κομνῇ πὸ, ὁρῶν 

ἡσυχίαν ἰὐλήλοις δ μδ αἰεὶ ζμ λ λέρρις ἄν- 1, γοίας ΔΥδ μελλόγτων εἰ μδὺ ὑχονούήσο 

νικῶντες δ ὑμᾶς τς δεκαίοις,νὶ διὰ 
μὴ ϑέλοντες ππξρς χωρῶν, εἰς πόλεμον ἄυ- 
ϑυὺς καίει ονσόμαϑα; πειοϑέντες θίστως, )- 
κα ότερῳ ἡὶ δ᾽ λεγόντων, δουλείαν κοι τ εἶ 
αὐδῶ καΐαψιφιήμέϑα. ἡ Ὁ. Ταῶῖν λεχϑη- 
σηίδέων ̓ ὑτύ πύκδᾷ ἐμὰν δηλονότι ' 

ἡμῖν δηλονότι" καὶ ἘΠ δὺ ποίνω ἐᾷ 

“δὰ δ᾽ μελλόντων ἔσεοϑαι, σευεληλύϑα- 
τες ἢ ἀλλό τὶ σκεψόυϑμοις καὶ μυὴ αὐδὶ σῶτη 
εἰας ε διυάμιεως ἐκ ἰἐαῴκρερες συ: 
αν ἄγοι αὐ'εἰ ὃ αἰεὶτῷ τς 
ϑέῦαι σιωεληχῦϊϑουτὸ, μήν αἴνκ 
ἄν τ ῬΘΘΗΒῚ ἡ αὐτὶ δον» 



ΓΙΒΕΚ ΟὈνινΝνύνϑιτ οἱ 
ἱ ̓  ἘΡΌΜΜΕΝΙ δε χεδαβ᾽ Ῥγα(δπεῖθιι δὲ φυαϑ σογηἰτί5, Α δ γ,ϑρόγτων χαὶ ὧν. δοᾶτε ΩΣ οῳτηοίας «α σϑἢ 

ὑρκουΣ τὰ ὅδ ΑἸ κε οἰ αἰτατὶς σΟ Ὁ] τίς», "ΠΙ απ: ᾿ Βοοςνεηηϊίογξατα- ρας ὀυλδίσοντὲς ΓΟ ΜΡ ΉΡΟ, ᾿ξ τ᾽ κα 

᾿βθ εῇ νεὲ γεῖδα ἢῃ αὐ ἤος νοΠ] 5] υιτημγ, β ΡΝ δώ Ἵ Ὧ ̓ἈἡΜω τῇ 
 Φροϊαυε ες Βα- ἔχ: τοῦτο, λέορι δύ αὖ. δ αν ὐς ἃ 

ὈΣ εἰ μά : Φ φ ᾿ ΓΑ ν᾿". ΟΝ μ᾿ ψ 

τὸ ρον ῖ,, ΟΟὨςπταποιπι εξ ἃς ἀϊρηυπι Εἰκὸς μϑρ χα ξυγίνωϊμο, εὐ πο δἰῶϑε πὰ 1; 
᾿ὐ ἐς ΟΝ ᾿ ᾿ ῇ ἘΝ ἜΞ : 

ζρενειΒαυάχυα νεΕὨΐΔ; Βοσζηΐηε5 1Π τα }} σοη ἀϊτίοης χαϑεςῶτας, Ἐχὶ πονναϊχο Χέρονζὰ κα 
᾿φυᾶνειδα αἄάδετς Ῥοῆτος πγυτα ἀΐςοζε. δὲ αά τημϊτα ᾿ γνοΣ 
σοὶ ΘΑ Ἐς ς . τ ἐ ἢ ϑρ' ἼἊ, γγῷ Ως  Σ Ἠσπείπες υο: Ὑἀοτὶ {δ πχατατς, Ἐτίλπὶ οὔρτοῖι τ τρέπεα ἡ ἈΝ .ν ὁδὸς ΧαῚ ἀἘΣ 

᾿ χυΐπτος ἐδ μαίς Ἧς ἀς ]πτο πορῖγα ἐπιπίτατας οἢ: σῶώτηελας ἡδὲ δος! , καὶ ὁ Ἄθορς ; δ 9" « 
ες φήοα!ὶ (υηἠτιἤδταν - . ΠΡ ῃ ᾽ . ἦν »" ἊΝ 

ΟΠ φαι, μρ νήβώ ἸϊΆτις ςΟ]]οαμ ας ἐο ῬΑ δῖο 00 καλφιϑεζόπω, δόκει, γεγγέεϑω. ἢ Ἵ 
μερηρονεδ έν γσϊας ΠῸ5 ἱρὴ ρύοιο οί 9» ρ]δςετ. νὰ δυο κελννς 
ἀπρατῖοβ ἔξ γεσῖο- ς ; - ΠΡΟΣ  ν ὙΣ Η  ο ττροογὸ" 
τρλάυν ἐκ εμοὶ ΝΝεψιε ποδίβντοπ στη δὐδίτγα Ἡμεῖς γοίνεω οὔτε. αὐ ὶ δ μετ᾽ ὀγο μάτ  α δ. 

ἰϑωῆ ὁ πυῦ δυταγηδίτι ποτηϊη. τ παυᾷ κε ἀμννς ὦ 
νον ἐροῦ δυο ΤΌΣ : φεουβ κα 8 Τῶν κα λαῦ,, εἷς ἢ διχαίως τὸν (ἶδοὸν χαιτα- « 
᾿ βίταπάο. Πὲς αυϊ- ἑπσο πη ρογαπι ΡΟΠΕ5 ΠῸ5 τ» 4] ἐρ οέῳ ἐγ τινόν Ἐν ὠδγους 
τ΄ μιμββαφ οὐναρα Μεάμιπι Ἔχτοῦπαϊπδυϊπηιρατ οη-: Ἂλυσὺμ ὯΝ ἀρχονδν οἢ ἀδυκουρϑμοῖ. γεοῦ ἐ- « 

Ε ΧΩ 5. »ἢ. ““" 
τ γρρρ εὐημύπεα, ἂς Ῥατυ ἀϊης γοΥθοσαπι ργΟ Δ 1}! ἴλη- ὀπεξεριχόμεεϑος, λόγων μῆχος ἄπιςον χϑρέ-- « 
᾿ ΒΩ ΡΝ συδηι ᾿ἰατία ἰΔοοῆπτι, δ. ]]μπὸ ἰητ ξορδῳ - οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀἰξιοῦυϑυ, ἢ ὅτι λφκεδ- « 

ἐ : γε 5: . - ᾿ 

ον ο δα ἐο ἢν. ἐεΓαπχδ πος ὴ νος Δ] οράάιπ); ΔΝ Ρ Ἷ ἡ κυ δῇ 
οἰ α μονίων ἀποικϑι οντες οὐ ζιωυεςρατεῦσοω- ᾿Βεᾶτοτ πιοάο 40 αας σοΐοηο5 εἴς νος [ἀοεάσηηο- ΡΣ ΤΥ ΦΙΝΑΝ Λάμ Ῥ 
πραμομεδς ΠΟ5 ΟΥ̓ Πιν ααζ Π1}1} ΙσΠῆξ πο55τ1η-ὀ 229} ὡς ἡ μμιοίς σαν ἡδεκήκουτε, λέλϑθνζᾳε, “ὁ 

ΜΝ α ἦ Ε τ 2, , ᾿ 3 Ὁ» 

᾿ξ τ ἰρίτυτ ρυϊ- 4ιᾶπὶ μας ἀϊεφητορ τὶς πο ίβ ῥοῦς. οἴξοϑαι πείσην " τὰ δευνατα οἵ ἐξ ὧὰ ἑκαί- « 
᾿εἧτος ποη ςαρίο- {πλίπ|γ1: (ε4 οα ἀϊσει ἀὰ Ὁ νττ ας. πε ε9ι ἀληθῶς φεονοῦυϑυ 2} 9.“πρϑέοσε- « 

τῆῖ8 ΡΓατοχτα8» ΟΡΙΠΔΠΊΠ ἰτοΓ ΠῸ5 ντίχαε τγδηῆ- ΦΥΕ ΥΤΩΝ ; ᾿ς εἶδ ᾿.}. 8 
; εϑαι, " ὄχιςα νϑμοὶς πσϑϑὲς ἐἰδοζᾳς, ὅτι δὲ- « ῥ τὸς ἰθτε οδτίπετα 

Ἵ ὼ : ε γ δὰ » 5.0 " ΓΑ 

᾿ς Νικάσπι Πιδιηβα- σι} 4 1Π το] ]Προητεβ» οα απ! 46 πὶ ψῸ 5 χαα ὡϑμ΄ ον τῷ αἱ ϑε»πείῳ λθγῴ Ὥστ «ὁ 

Δ «δι 

με ξ' 
Ἧ 
δῴν 

Ὁ" 

ππαρετίαπι» αυῦπι Ρὶ ΡΟΙ͂Γς » απ Πὶ (οἰατίς νος ἰο 4] 2- 

ΤΟΥ Π 5: ΔΌΣ Π1- ἔ Ἄ ᾿ Ρ “κ",» Ι! 
᾿ς σία ατείητος; ρα. ΒΠΤΔΠΑ ζατίοῃς ἱπάϊραγς ἰαἴτα οἴ ὁ τῆς ἴσης. ααϊκης κρίνεται ,δριυατὰ «δὲ (ἢ « 

“μὰς ηὕς τεροτογε (ς σία ἐχ ααὰα ποσοῆπτατο ργο οἱ Γ- ἜΘΥΝ , τς ἐπ ΚΓ 
ἐὴ “ (δ9 ς ποι οσοίσι, χα) οἱ οασεγᾷς ξυ]- « 

᾿εάβριαρας ἀρε ϑάρο οὔηταῦ :ΡΟΥΠ Πα νογὸ ηϑ ἰπρε- ἌΡ ον ἘῸΝ ᾿ : 
Πρ ρτοξιπάεητου: ΓΙΟΤΟΣ οχτοταιις τ, ἂὐ ἱπξοτίοτρις ἀ ἔὔ σι ᾿ 

Ἐς ἃ νοῦίς Ρεὶ- αὐ τ, Ἷ ᾽ 

τις ντ σαυξα πάρ» ἁ ᾿ ὅ δ Δ Ἀϊ ῳ ταὶ Ι ὁ ΐ Εν τ 0 πα ἐν 
“ ψος »αὐὸά εν ῃν ἘΕΡΕ ΚΡΉΝΗ ΤΉΝΕ Η δ δὴ γομίζουδῥ "» ἡσιμων ( ἀ- ὌΝ ἘΠ Δὲ 
᾿ ἀχπιοηπίοτά οο- Ο4111προγ(ςἀςητοβ» Δ Ἰτατῖς ἔα ο-. ᾿Ρ ξεν να νΥνΝ ς ᾿ 

ἥ : : ἐπ ᾿ ᾿ γαΐχη (Ὁ 5: υμιεις ὅτω τὸ διχαηου. ἐς 
Ο Ἰορι εἰδτ πο ΙΓ γος τη τ ΟΠ ΟΠ ΠΟΠΊΠΊΟ 41» ἐηπίάεπὶ ἡ, τ 919) 
᾿ς ρμπὶ ποη πηιἰ ταῖς : ᾿ Ὁ ! ; “Ἔσο ) πὰ 
ΟΠ ξ λυὲ πα! πος Π05 ΟροΙαργοτίιηι σομ ς πη δ(ηΔπὶ ἢ ξυβιφέφον λεγν “ἐλ ϑε) μὴ πάγη 
ΡΒ δε μεα ΩΝ ι Ὥος- Κι ᾿ 

Οὐ νβαμ αβεοιῆς, τὰ ἀρέζο πες ἤτπτὰ ο[{Ὁ) ἤθη ἀ{ λυᾷν ἡμᾶς τὸ κοινὸν ἀγαϑὸν, δλλά τῷ ἀεὶ « 
τ βάξην ἱπιρείγάτα- ,- ᾿ : ΟἹ ᾿ ͵ ΣΝ ἢ ΡΞ 
᾿ τοκ,ϑεῖ, "0: 6Χ0᾽.2- δεντρί ὑτῖα ΟΡ πο ϑοημος ̓ .- κινδγοθῳ γγνονϑμῳ ἐὴ Τὰ εἰ κστοι ἋΙ μα 
τ γηγοςγ ἠδ (ρετεῖῖδ; ἀΠ11 ΟἸΤ) 2 εγ 4167 » Ἰοα ΠΟΠΊΙΏΣ δὲ ἢ ἢ ἢ Ὁ Κιω δ΄. ᾿ς (οὶ 
ἷ , ἢ : ἱ [η τί ὠκίὸς τῷ ἀκχριξοιξ πεί- « 

εὐ βὰν ΡουωΣ γε τὸς ἡμ! Αἰὔηάιιο ἴῃ Ροτγίσαϊο νογίοταγ, ΡΨ ΤΉ ΟΝ εν Ὁ ὌΝ ΠΣ 
᾿ς αὖ ροτετὶ - ἰῷ ; ιν Οζοῦ "116. ξξανάναν εἶ ἀοςοταπι ἄτας ἀααμηι οἵδε ντ ἢ- Ὁ) ἘΝ ΤῊΝ ἜΡΙΣ αἱ. χα «αεΡς ὑμδιῖ - 
᾿ φυδπι γεγὲ απίπνο 414 Αἰἐςα ἰῃτγα ᾿ἐπηΐίτος Ιρεητίς οὐγ' ἡοσῦν τῦτο, ὅσῳ χαὶ δχὶ μεγίφη τίμω- « 
 φτοηζερίηλυ8 ντΓὶ- Ἢ ἐξ "μὰ. ᾿ς δνῖνς νῦν ᾿ Ι με τ πυοανίς [υλάοτ, ἀπο ἀπιοπταπι ἰά αἤεαιια- ρίᾳ σφαλέντες αὐ, τοῖς ἄλλοις τ βαιδᾷ- 
Π Ἰλιο πο» τταπῖψα ταῦ Νεαας πος πηΐμεϑν εἰἶχα Γείοσι, μα ΤῊΣ ὃὲ ; 

Εε: υίρρε 41} 4} Ω10 πηδίογεβ. σα τοχὶδ ο[Ἐ15» ε0 ᾿ 
᾿ς (ἰαπνὰς τὰ σοπὶ- Ὃ- “. ΚΘ, : ὐσΘΑΣο, 
᾿ ράγαταπν εἴς μυ. ἵὉ ΔΙΟΤΙ ἘΧοΠΊΡΙο, ἢ ἰα θη 1, οὐ τι ροσμαυιπι πα ρηϊτάϊηε. 
᾿ς χληζ πατυγα τατίοποπι γὲ πάυΐτα5 αυϊάδηι ἰπ ἰμ ἀἰςαπάο, εχ ρατὶ πεςοἤπίτατς Γρεδξετοῦ : (,« οὐ ἶν, φείτερρη νά ::6 βάν  πρεε δ}. ἪΝ νας ἐρρανλῤνν. : Ρ Ἐ 7 7.Ὲ Ὁ 
᾿χ ρατι τον νενησείμτ )ατ αἱ {προτίοτεβ [πητράραπτ, θεέ δα σα) 47:77. ΦΆΤΟ. πΘΡι 9 αἶσα υἱ 4 ΡΟΙΠΌητ, δὲ ἱπέοσίογος Ὠ18Π ἐο- 
τ ρατί τεουΐεητ, θεἰ, Αάἀίραης δά φεϊςαυ!ὰ ροῆϊπιητ. «4 Εαᾳυϊάξ νεῖ! ἐξ πιυς(ηεςεῆξ οπὲ ἐπὶπὶ θϑένίημάτες γεδμμέορηθην {γε 

᾿ χεγφυππάοαυϊδεπι νο5 ἀξ ἐο φυοὰ ἐχρεάϊτ ρος ημᾶπι ἀς Ξ 410 {Ἐγπιοηεπι ἐπξίτι {815} ποη οὐογτοῖς πο ἃ ονγαρκλδαι ζοπὶο. 
ὼ τῖῦπε οἱξ σοπιπιοάτπι,Γτὰ απεπηουηαας ἴῃ ροτίςϊο γογία τὶ σοπτίροτίτ» ουπὶ ἐο ἐχ σα υο ὃς Βοπο ἀροτορΐτα γε ροῆῆς οἶδ ες 
᾿ φὰ αυᾶνῇις Πίοτὶς ρογίμαπο δἀΐυπιοητο εἴς, (ὕπηπτο ἴοτε ὁπ ο. Ἰ οαας πιΐπις μος νοΐξτα ἐοβετῖ,οά εο πιαρὶς φυὸά ροἵ 
 ρτδυ ΠΠπιῦ {ιρρερέμε ἐε »οδὲς [υρρ[ἰοἰἅ» Παυᾶ ὀβοηῇο γοϑῖς ςδτίηραῖ, σχερ[ αἰ ι}ς (σιείες ἀε ϑοϑ᾽ βᾳνΐαι μωνρειάε ἀφάετ τῖϑ. 
Ἄ δ" ᾽ ἥ : : ᾿ τ Ἢ 

- 

--- 

, Ἀχάδει 

ἴα Εἰκὸς μδὺ αὶ ξυγγνώμο] εἰκὸς ἡμᾶς ἐν 1 οἱ κρινόμϑμοι" παν δὲ οἱ ἕτεροι φσϑρέχωσιν }. οϑαι, ἃ μᾶλλον αἷ φιλανϑρωνήας, ἥδ τιδ 
 πριούγῳ κα ϑεςῶτας, 5) πολλὰ κα, ἕων-- ᾿ Ἰούϊ, τορος ἤοισι πᾶν τὸ δέω ατὸν, καὶ οἱ ] πὐϑὸς αἰκρίξφαν δικαία τυ Γχάνειν οι δῆο- 

γόδυτεις καὶ λέλονταις πρέπεοϑαι. ἢ οὐ συγ-- [ ἡῆονες οὐκ αὐπιλέλῥισιν. ἐ Ἡ μῥ δὲ) γάε.ὃ δὴ ἃ ὑαῦῷ ὑδλῦ ἐσιν, ὦ ἀϑίωῆοι. εἰ 
οἷνώσκετε ἡμῶν ὑασυγή ϑύοισιν. β' Μετ᾿ ἡ νομίζομδϑῥ γε] ἐπε! δὴ υ μεῖς ὦ ἀἰϑίωαϊοι Ὁ} γ δὴ μὴ πράως χοήσεοϑε ἡμῖν, αὐτοὶ σφα- 

ὀνομάτων κα λῶν Ἰλέξεων  πρεπῶν. ᾿ δυμφέροντος μιζλλον αξιοῦτε φυχάζεῦθει, 1 λέντες ποτὲ ὐδάδιγιια πάντως τὸῖς ἀλ-- 
Ὑ) Ἐπιςαυδῥοῖς φῳὸθς εἰδ'. ὅγιςα ϑῥῶν γομάζαυϑν ἡμῶν αθοσήκειν μὴ καΐϊαλύειν ἢ Χοιὰ τ ήσειϑε. μεγάλως γὸ ὑμᾶς οἱ γικη- 

ἃ νεδῦ ἃ ὑμδ. δ' πν τῶ αἰδρωπείῳ ᾿ τὸ κοινὸν ἀγαϑόν. ζυτές!» πὸ Ὡράως τοῖς ᾿ σἕωτες τιμωρήσογτου ἢ αὐτοὶ, Τὶς αἴὶ 75: 

᾿ λόγρ ] ὁ αἰϑρώπιγος λογιῤμεὸς (φασ))τέτε 1 εἰ ϑϑενεςέροις χεῆαλεει. δεῖ γὸ τοῖς κινδὺ-- 1 μᾶς χαλέποιὶ ἡγυομϑμοῖς.. ζ Σφόνέν- 
Ο ν δήχσιον ὑδεπέζει ὅταν ἴσον ἰακυ ἔχωσιν 1 γθύοἱδῖ πὸ ησξοσήκογτα ἃ τὰ ϑέκααι νέριε- 1 τος αὐ Ἰτῆ δύκαίου, 

ἸΠι1ς 



Α 9. 

ΜῊ Δ, 

ΜῊ ΔΑ. 

Ν 

402 ΤΥ ΟΥΙΘ ΗΠ 151. 
ς Δ ως ͵ - ἡ ὧδ Ν : .. δὸ ᾿ : 

» Ἡμωξς δὲ τῆς ὑμὲτέρας Ξὐρχῆς; ζω χαὶ Α ΝΥὸξ νετὸ " ἤπεπὶ ΠΡΟ ΠΪ πο- 5 ἜΩΝΝ 

3) παυοϑῆ, οὐκ ἀϑυμοῖνϑμ πίω πελδυπίω. 

οὐ ΡΟ ϑῴχοντες ἀνλὼν, ὡς τὧρ χαὶ λ4: 
ν» χεδου μόνοι, αὑτὸ! δηνοὶ “οὶς νικηϑεῖσιν. ἐξ! 
» δὲ οὐ ασϑδὸς λακχεδιαμμονίοις ἡμῶν ὁ ἀγαν, 

» Ὅλ ζῶ οἱ καἰ ποηκοοί που" Μ᾽ ϑρξαύτων 

» ἀὐοὶ ὅχιϑέωϑμοι κρ ουτήσωσι. χαὴ «ἰδὲ μϑὰ 

.» τούτου ἡμῖν ἀφείϑω χιγδυου ϑύεοϑαι. Ἰως δὲ 

ο ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τε πείρεσμεν τῆς ἡμετέροις 

οἰ Θρχῆς, χαὴ Ἐχὲ σωτηφξία,. γεωῶ τοις λόγϑες ἐ-- 

» ροῦυϑρ τῆς ὑμετέροις πόλεως, ζαῦτα δα- Β 

» Χώσονϑρ" “ βυύλέμνϑμοι δΦιόνως μδὺ ὑμδμ' 

3 ἀῤξαι,γοησίμϑὸς δὲ ὑμαξ ̓ἀμφὸτέρϑις σω- 

3) ϑέεδα]. 7 

»οῦ ἧΚαὶ πῶς χρήσιμον αὐ ξυμξαίη ἡμῖν 

Ὁ δουλ ῥῦσαι ὡς ὧν χρὴ ὑμῶν ἄρξαι» 
. Ὄπ ὑμὼ μϑὲ πο τῷ τὰ δφνέτατα πα-- 

. ϑεῖν, ὑπακοῦσαι! αὐ “δμοιτο" ἡμεῖς δὲ μυὴ δζρω- 

» Φϑείραντες ὑμαξ, χερδαίνοιυϑρ αὖ. 

» ᾿ Ὡρτεῦ ἡσυχίαν ἀσονΐζᾳς ἡμαξ, φίλοις Ο 

. Δϑὺ δὴ αὐτὶ πολεμίων, ξυμμάλρις δὲ μπ- 

» δετέρων, ἔκ αὐ δέξοιοϑε; 6 

- Οὐ “ὃ Ὁσοῦτιν ἡμαξ βλαπ φ αὶ ἔϑρα 

» ὑμδν ὅσον ἡ φιλία μϑρ), αἰοϑενείας, Ὁ δὲ μῶ- 

5" σος, δγυυμεως πὐδαδέγμα “οἷς ΦΡ χομίέ- 

5» γος δηλούμνϑρον. 

᾿ - Σ Π 
» ᾿Σκχοποῦσι σ᾽ ὑμδν" οὕτως (Ὁ αἱ πΊή- 

ὌΝ, γ.}Ν « ! ᾿ ! 
»» ΧΟΟΙ Ὁ εἰκῦς, ὥςτε τοῖς τὲ μι] πσλσήκον-- 

ἈΦ. ! “ὦ Ψ' ᾿ ΣΝ 
»» τας, χα) ὁσοι ἀπηοικοὶ ὁγτες οἱ πόλλοι, χαὴ οἱ- Ὀ 

3 Ὰ Π 

» ποςαάγτες τιγὲς κεχείρωνται, ἐς Ὁ αὐτὸ τί-- 
! ΣΝ 

.» )εάσι; ᾿ 

Ἶοἡ ὧς οσίε γοδίς5 πος δε] ]ο αϑήηβεγο,ζῦς. ὁ Ἑτρόπε 1}: 4υϊ νεῖῆτο ἱπτρετίο ἢ δά τὶ πε. τος ἔμπης σοὶ δὲ φααὶ αῇεὶ-ς 
ταδτοζες γτ οοάεπι ἰοςο Παδεδης 605 αι] ηἱ ΕΠ} 44 γο5; “4 ἐῖ, “4 Ὁ ο ἴγεερρι ἐτρ ἐγέτεστ ἀττὶ ποηῖ » 40 605 αἱ πιᾶϑηᾶ ἐΧ ραξον 
ἃ γοδὶς ἐπ ςοϊοηιᾶς ἀδάμειγδὲ αυοτγαπι οτίαπι ποπηυ »αυαπι ὰ νοδίς ἀοξες Πεπε,(αδιαρατί ἐμοσιιηι} ᾿ 

{τιν ἢ ξοστιὸ δ οϊοατιτ» ποπ ἐχρα-᾿ 
πείσίππιις. ἸΝεσας οαἱπὶ 4αὶ ἢ ἰς ὁ γε Π ρετείπιείεος 
ἀοπγίπαητασς, , νοατὶ Ειαοοάχηγο- “ξ41 ἴαπτ.ν οἰρξοττιςς 

ὍΣ μι λολ : ᾿ς δηβαβιϊος ἴηι γάπος 
αἰ ν ΒΕ ἸΏ 1Π ̓ς ἔδυ πὶ απο5 νίσο- Θὲς, 
ταητ: Ἴς 4 ἢ] χα] (0 ἀ1πἰ ἔπογαπτ, ἢ- ὃ τὴ γαηλόν ἐπα 
ἀυλῃάο τοροἴλητος {προζαπογαης ἔκ μάςε ποία ἃ κ ἐπ Μαςςἀατηοηιίο ρος 
ἐο5 σαΐρας (γα οἴαπτ. Οἷα. ἀς τἰου]απι, (μὰ ποῖ 
οὐαί Ἰσεας ποδὶς Ρεχιοἰτατὶ ᾿ς 4.1 ιβάϊει βὰς-ς 

ἴ τὐτοϊη γρδτοθ»β 
Βος ἢδτ» φποῃίαπι Δἀπογ 5 1 ἃ σο- (αι, Ἡἰσ τας δεροὴν ας ̓ 
ἀχτιποῃίος ποη οἵδ ποδὶς τὰ]ς σεῖ- μος, τὸ μηχα... ᾿ 

«],. ζυτς δε ας ἤος ἢ τἀ ΠΏ. μυοά υὐκρὴν ἠδει τ λει ΑἸΩΡ]]- δὶς ἱαιπνέις ρΡε- 
τι ἀϊη 6 ἱπυροχ ΠΟΙ» σαΐτς οΓΑ- αἰουΐο ἔουτιπα γίτο 
τὰ νοπογιπγυοργόσας νοίετα οἰα]- ἀεὶ, αά ϑογόμηνρς Ἶ ο . 4 Εἰ 4 ἢ ΐ ; 
τατὶς ἢν (ϑατε αι! ἸΙοαασπιαγ, ἰά Ἡφρρίης μή κεμς 
γνοτὸ ρίαπατῃ ἔλοϊεπλμδ: ν οἰ οητος ὃς ῥοννεώγανα ν οαμς ᾿ 
ργαοῖϊο νοδὶς οἴτγα πιο] ο αι, δὲ ὅν πὶ πος αὰ ἔδ- 

Ν . ΄ σρηάμπιὶ Πηροτγῖο 
νοβ ὁ νεῖτο δς ποίϊγο νίι ραγίτεζ ποῆτο δάιιιπιοποο 

(ἰιο5 εἴδε. τατη, δς δὰ νοίετα,, 
Οὐ βετὶ Ροζείξ νὲ ἴτὰ ποδὶ εχ ἐκΉνΩν ἐμρτ: ἷ 

νία ἢς (γαίχοντ νοῦ 5» ἀοτα ΑΓ» ἐξατὶ (απιιις, θεόν 
Ἶ ᾿ς 5), ποὲ ἕὰ εὔξωκι 

ΝΝεπιρε» νῖ νοβ Ζυι ἀςῃ, ῬΟτΙΔ5 ἔονον ἐκ χωδμρυ 
ἱπηρεζατα [οίατίς αι ΠῚ ἐχτγεπηὰ (σέ 79᾽ »πεοίωνκς 

: ἘΠΉΣΕΝ Ν ἐῆε «πῶξας σεν οπλῃῖᾶ ΡατίΔΠλ]1 : ΠῸς γογὸ» ΠΟΙ͂ Κρίνε, μας ἀκοία τς 
ἰῃτογοίο πο ν βου! ξιοίδηγι5. ταριπιυβ» ςαρίεπ-ος 

Οιἠά ἐντ ὁ ιϊεῖεπι ἀροητος, ὃς (δ᾽ ἀοποιπατίφαῖσ,, “τον ᾿ ᾿ ἄςπι γοδὶς οἰτγά 
τοπιοῦ! ἃ Ραχ 5, νος ΡΓῸ ΠΟΙΈΕΙ 15 νίαν πιο! οβίαπι,.ς 
Διλῖσοβ μα θοδηλι15» ΠΟῊ οχίτίς σο- "4 οὐἶ ). κεν! ποϑέφος 
ἐδ Τεοβι περοιεὶ εἰνεςς 

μά ΤΕΣ ἶ “ηβενέεηα “σαὶ ἐπ 
Μη, 6. Λε ΘΠ ΠῚ ΤΔητΟΡ ΓΘ Τὸ: οὐλινοσαιαε» ὅς 

πο δὶς ἀοιγ πιεητοίαπι οἰ, γος εἴϊε γ95 ἴτα (αϊαος δὲ. 
Ῥι5ῃοῇ Π ᾿ ἱποοίμπιο5 πάππος 

ΟΡ Ις ΠοΙτος» ]ιδηταΠῚ οἵϊς ἀπ ΠΟ 5. σε γε ἰὰ γευίίααες, 
ΝΥλῃι απηϊοϊτία ν οἶα » ἱπυθ ες} ΠΠ1τὰ- τήμον τὴ Ῥοποιῖ- 
εὐδεολας - - ἴς ροῆϊττ. ἝΩΣ τίς : οἀΐιιπ» Ροτεητία ποίτγα., 4.1 δ. ὰ Βα ο ἀϊίζετς 

ῬΥΣ πηι, αγρ απηοηταπὰ ἔπος, ἀρητοονδεποιτγοςος 
“Βοςείης Τεπτίαπε 4ἱ (Ὁ ἱπι- δ Ρᾶττος ἀσμῦοι ᾿ 

᾽ ᾿ Σ 5,γὺ Ὁ Ρἴῖο ᾿ Ῥεο νεϊγο {πητοντ ῃ ἐαάοπι σοη- μων ααῆκος δὰ, ΣΝ Γ θιι5 ἀπιίςος. μᾶ- 
ἀϊᾷοπςε ροηδηῖ ο05 4] δά ν οἰ γα Πη Βεᾶπιις, πό οἰ τίς 
ἱπηροσίαπῃ 181] ἀττίη δτρϑς οο]οἴΑ5 δὲ Φοητοηε} Κείς 
νοῖγας χια πιαΐτα {πητρα]αΐνο ντ- δὶ» ἢ δεῖο ἀνίας 
65, Π»ροίαααιι ἀοίοἰπογίητ, Π|01- Παπιαο, ὃς ἴα πεὰ-, 

Η τγοσαπι Ρᾶττοβ 
ϑλμίμσος τγαηίαπηιδ} Σ᾽είρ 

« Ἡμεῖς δὲ τῆς ἡμετέρᾳ ς αὐ καὶ καῖᾳ- 
λυϑη (φασὶν) ἡ μδιῦ᾽ πεὶ τῆς ἡγεμονίας, οὐκ 

ἀϑυμοῦ μδμ αἰοὶ τὴς καϊᾳοροφῆς. λακεδα;- 

μόνιοι γὸ, καὶ πάντες οἱ Σρῤχάν εἰωθότες 
ἑτέρων, οὐ χαλεπῶς τοῖς γικηϑεῖσι (σφ’ς-- 
φέροντω, ὡς τε οὐ λακεδαιμονίοις δέδηνϑμ, 

ἰλλὰ τοι χε κόοις, οὔτοι γὸ ἐκ εἰωϑύτες 

ἑτέρων Σρχήν; ἐπειδὰν κρατήσωσι “7 ρ-- 
χόντων 5» ὠμότατα αὐτεῖς χρώντωι. ἀλλὰ 

“αἰοὶ ωδρούτου ἐν ἀδήλῳ κείαϑω ὅπως ποτὲ 

ὅδε. ᾽ Τῶν Ἐῤξαύτων ἢ τῇ πολέμου 
δηλονότι, γὙ Ὡς δὲ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ] ὅτι δὲ 
ἐπ᾿ ὠφελείᾳ παρεσζκεν, τῶτο δηλώσομϑρ. 
βουλόμζβα γὸ αἴϑυ πραγμάτων αὐτοί τε 

ὑαδδῦ οξξαι, καὶ ὑμιῶς σωϑίκνῦαι συμφερόν- ἢ 
χῶς καὶ ἡμᾶν καὶ ὑμῶν. δ᾽ Βουλόμϑμοι 
ἀπόνως μδῥ7οἱ ἀἰϑέω αἶἾοι δολονότι Ὡρεσ-- 

ὅδύοισιν. ε Αμφοτέροις 1 καὶ ἡμῶν καὶ 
ὑμῶν. ζ Καὶ πῶς χρήσιμον Ἰπῶς (φασὶν) 
ἑμοίως χρήσιμον ὡς τῇρ ὑμῖν, ρξαι, ὅτως 
ἡμῶν, δουλδῦσα; ἡ Οπ μὲν δὲ ποὺ 
“ἢ πὸ δενότατα. }}ὅτι ὑμεῖς κδῥ, αὖ ὠϑὺς 
ὑσσακούσητε, οὐδὲν δενὸν πείσεοσε᾽ ἡμιεῖς 

μεν ἠφηθηομν ἡμᾶς τενάνυκο 
εἰς δίον χεῆώαι. 98. Οὐ γὸ ὑσοῦτν ἡ-- 

μᾶς]7έχθροιὶ ῥα ὑμᾶς ἔχοντες, οὐδὲν βλα- 
ξησόμεϑα, μῶλον ὃ) ὠφελησόμεϑα,τεκ μή 

ἐμὸν τῆς ἰσχύος ἡ δ᾽ καὶ δύλωμα, τεῖς δῤ᾽ 

χρρδῥοις παρέχοντες, τὸ ὑμιῶς καταδου--, 

λώσααϑει “ εἰ δὲ φίλοις ποιηϑόμαϑα,, δὰ, 
πίω ἡμετέραν αἰϑένειαν τῶτο δροΐσαι γο--᾿ 
μιοϑησύμεϑα., ὡς φοξούμϑμοι ὑμᾶς. " 
4 Σκοποῦσι σ᾽ ὑεἷδ οὕτως 1 εἰπόντων δ᾽ 
εἰ ϑίκυαίων ὅτι οἱ σύμμαχοι αἰ ϑέγειαν ἐπ 

δ᾽ κατα γνώσονται, οἱ μύλιοι ὑχσοφέ-α' 
ρόγτες φασὶν, εἰ οἱ ὑπήκοοι ὑμδ τῶτο κρί-τ΄ 
γοισιν δὕλοχον ὥςτε ὧν τῳ ὠυτῳ τιϑέναι καὶ 
ὁμοίως ἀξιοωῦ καταδουλοῦοϑει ποιᾷ τεῦ 

μηδὲν ἀσεϑσύκονται; ὑμῶν, ὥς τ ἡμᾶς,καὶ᾽ 
τοις ϑἰποίκοις μδὺ ὑμδλ᾽ ὄντας, ὑποφούταρο, 
δὲγκαὶ δι τῶτι χέρωθέντας. Ἂ 



᾿ς ἡ ιήε ἰοηχὲ «ἰῷ 

ἣ Υ̓ 

Ὁ ΣῸΠ εχιιπιατὶς 

᾿ ἔξτυπι τετὰπὴ γο- ΠΟΙᾺ ΠῚ σοτηπηοάπιν» ἢ οοητίη- 

᾿ 

- σεάάεεῖς.» εἰ, Ουὶ 

4 

ΠΙΒΕκΚΒ 
“ Νευττὶς επΐπι 

Πς εχ ει πια μὸν ν 
ρερῇ ριο κλαῖς Τοίρεέξα ἀεῆποῖς οχεπγαπς, 1οά 
ως ἀεξέάοπο, οί, {Π05 αι ϊάοηχ αππὶ νγο5 ὩδϑῚ 

21ο γεμηδηδο γμγέ (ΠῚ ΐ τ, ἀάξιαας, γα, ΠᾺξ {ὈροΠοΥος οἴϊορπος δυζοπι ρα 
ἽΝ εμίγο, ἐππένε ἐμς ΠΟΤῚ ΠῚ ἰπέογγς 115 ΑΥΠπγ. [τᾶ-- 

γι - απὸ ρυχτογαθδπι ααδά ἰῃ ΡΙμΓος 
δεῖς ἀεθέαν ἀκεν ἐπγροτίαπη τοποδίπαις ἢ νος {δος 
«υίάεπι αυδὰ νὶ- σοΓΙΠγ115» ργα δ ἰτς (αΡ 481 ἰρίαπὶ 
τίδως Ροϊ!οδητρία- ο(ἔσ πλ ἱπηροτίαπη ὃ ΠΡΒΙ 5, 
Ρετίογες εἴς, πος ᾿ α΄. ἢ 
«αυϊοῦ ὩΣ Ὧι ξτι!» 48Π} Ρβύχίοσι Πεὶς ἐπ(ἰδηὶ » δ 

ουδαα ἰπτοῦ τος 4] οἰαίϊε ρΌΪοης ἱπιθο- 
ἐν αρμαρής πέεο, ΟἸΠ ΗΠ πὶ, “ΠΗ νἱπ οτίς, 
ὁ Τυζυπ,, ὁ Ουά νος ὁ πόπῃς ἱπ εὐ γε- 

ΐ {ἔγατὰ τατείαπι τοροηϊτῖς ὁ Ὀεδε- 
έν, ἐπ πρηρηοῦ, ἣ ᾿ 
ἃ Ουιάν!α καεῖο. ΠῚϊ5 ΟἿ ΠῚ» ααςπηδάηγοιπ νοὸς ἃ 

» Ῥείν «ἠΐο ρ«ὁΐο, τχοη τοις τΠ|τ|ὰ γος ἄο ΠπῸ5» 
τες γεῆτας τως Ταλάςτίς ντ σοτηπηοάο νείεγο ρὰ- 
τε. θεὶ, ἴῃ τοῖο ΤΟΑΠΊ5 : ἧς ἢδς, ἀοςοηάο νος 

σε, θ εἰ. ἐμεγὴς “::- 

ρος ' 
ον μα βαῖ ἰάεπιὶ ὃς νοδὶς ςοπηπηο άπ) 
{10 πο εχ . ἐφε. οὔς, οὶ ροσίμδάετς, ἽΝ Απὶ χυϊά 
44 εἴ. Ῥεῖ εΠϊυὰ .,] γοθὶς τοάάςτίς Ποίξες φιίςυη- 
᾿4τποἀ νοβδὶς (μδάς 
Οὐ ὅς πειτγας ἤος δ. ]]ο ραῖτος (6- 

φαυπηταγὸ ααρρο 411 ἱπταςητο5 [1 ε Ουοπιοάο ποῦ 

βετὶ ροιετὶς γε πὸ [12 40: ἀΡΊτίς» πιρ] ςαδιιηταιγ ἴῃ 

ἰδ 5 Ππᾶῦὰ πουτγος ἰπγί5. 

Β Ἐνολ᾽ ἐκείνῳ οὐνομέζετε ἀστραίλφαν; « 

ΟΥΙΝΤ 5. 403 

“ Δικαιώματι γὸ Οὐ εἰδτέροις ἐλλείπειν « Αο, 
ἡρρεοῦται, χτ' δυώαμιν ὃ, “ες αϑὲ, «ἰξεγί- Ἢ 

γεοϑου, ἡ μιοῖς δὲ φόζῳ οὔκ Ἐχιέναι. ὧςτε, ̓ς 
ἔξω χαὶ τῷ πλεόνων ἀρξαι, χαὶ Φ ἀσφαλὲς «ς 

ἡμῶν Ὁ οἱ δ καζαςραφζωα; αἱ ὐϑοι- ΟΝ 
δρῖτε, " ὥλλως τε καὶ γησιωται "γαυΐζοχρ φνηδ-- ἐς 52" ναυχκρα- 
ρών, αὶ αἰοϑεγέφερφι ἑτέρων ὄντες, εἰ μὴ πε- « γον 
φαροιοϑε. ᾿ ἧκον 

δεῖ. “ὃ αὐῷ ὐὐζὰδ ὡραῖν ὑμεῖς, ὔμ᾽ διχαίων 
λόγων ἡμᾶς ὀκιξ ἀσόμτες, τω; ὑμετέρῳ « 
ξυμφόρῳ αἰποἀκούάν πείθετε,χαὶ ἡμᾶς. Φ- 

ἡμῖν γρήσιμωον δεδοισχονζᾳς, εἰ τυϊχόῥοι χαὶ εε 
ὑμῶν Ὁ αὐτὸ ξυμᾷαῆνον, πειρόοϑιι πείρᾳ, «- 
Ἴ σοι ὙΡ νει μηδετέροις ξυμμια.χοῦσι, «- 
“πῶς οὐ πολεμιῶστοϑς αἀὐιᾷ, ἦ ὅτὸμ ἐς τα-. 

δὲ βλέψαντες, ἡγήσωνταί ποτε ὑμᾶς χαὶ « 
Ἐχὶ σφαξ ἡξάν; καὶν τούτῳ, τί ἀλλο ἢ τους «- 

ΜΒ λ’: 

τεδαατῖς νοδὶς Βο {ε ασποσις δἰ ααπάο νὸς ἱτατοβ. Ο 
Ουοά αυϊά αἰϊαᾷ εἰξ χυὰπι εος 
4.1 νοδίς ππτ Βοίξεβ » ἔδαρετε: ὃς 

2 Νέεαυε επίπι ἐος5 αἱ Παπἀα ΔΉ 410 [4165 ἔπτΓΙ 
ΕΥ̓ ἰ ΡΟ] ]ογ νὰ ἤηι Βοῖϊοῦ 
αν ἠε εΠ. ἐπςαας εμΐπὶ { 

Ρίσαπλοσ ποδὶς ἔοτς δοοβίογες 
ἵἴος αὶ σοῃτίποητοηι νὈἱαὶς ἴπ- 

τάτουν, εαν αἤθοι σοΐα τ » 4αλῃν ἰπί]λπος5 4] α]1- 
σαδὶ (ὰπὸν πυ Πὰς ἱπιρογῖο (αδὶς- 

δος, 4πυα]ες γο5 οἰτῖς : φυΐαις ᾿πηρο- 
αἶτε οὐβοιϊεαο; τίο {δίοϑι» (ὰπτ οὐ εδῃ πεςεῖϊ- 

ταῖοπὰ δηϊπιο οχαςεγραᾶῖο. ΠῚ ε- 
ος» τῇ Π1ΠῚ» ΠΡ οστατο ψημ4 ἀἰσφηῆ » πγαΪτο 

εκ, .7:. 
ΠΡοτεπείοτος εδῇ- 
φεΓο, 

τηᾶρὶς Ρεττίτηεῖς- 
᾿ζεπάος ποβί5 εχὶ- 
ἀξία πιὺς αυϊοῦ- 
4.- νίχυληι ςοη- 
᾿εἰπεητέπι ἱποοϊέ- 
τοϑο Ργορτοῦ δ οτ- 

μπιγθεί,τα 7"4.“ε 
μηοίεμμ γ ναϊάς “΄ 
᾿ οἰ ἐδρτ 9} 

ἃ πορὶς ἕατυτι [ἅτ: 
᾿ ζξά εος αἱ νίᾳφυᾷ 
ἤμης πίῃ 
4 πο Πὰς ἐπηρο- 
χἰοραγξε,ςας πος 

ἐπάγεωϑε; 

νδὺ ὑπρνᾷς πολεμίοις μεγαλιώύετε, Ξ 

τοις δὲ μυνδὲ μϑηησογζαις “ἡμέοϑαι, αἴχογῷῳς -- 
"ἃ 

«ε 

ι 

ΨΟ55 τὰπὶ Ζαΐ ἱπιροτίο αυοά ρατὶ σοριπευγ,οΧασουρλητατ, Το δα α[ρ ὁν ρείπν ΑΗ7 ἐτγέγαρραν, Ἑατυ τά τ οπίπὶ γε Ηἰ ΡΙυτίπημπι 
ἐποοηβάετατὶς αἰεξείδυ5 ἱπἀιρεητοθ » θεί, ἐσθ ἀνεῦρον ἐραρϑέν τ ρή {6 [ὑπόρετε:» ὃς [δ ὃ πος ἴῃ ἀροττυτα ρογίςυΐαπι σοί οἰ ᾶτ, 

ἃ Δικαιώματι γὸ οὐδετέροις ἐλλείπειν 
᾿ ἡγρωῦται] οἱ ἐπα ἥκοοι κἡ μδ΄ δικαμολογίας 
αδὺ οὔτε ζις ἡμετέροις ἡποίκοὶς ἔποςούπας 

οὔτε τοιὶ μυὴ πυοοσήκοντας ἀπορῶν ἡχρεῶ-- 

παρ" ζιὲ ὃ υὐὴ καϊἀοραφέντας ὑποὺ ἡμδι» 
 οὐὐγὶ δ καὶ τὸ δίκαιον, αἰλλεὶ δ᾿ ἱοκυν μϑρειν ἐ-- 
λδυϑέροις, καὶ ἡμᾶς αὐτοιὲ μιὴ ὅγμέναι, 
οὐ δίς δκα!οσειώϊωυ , αἰλλὰὶ φοξουμϑμοις͵ 

ὥςτε εἰκαϊᾳοραφ είτε, οὐ μόνον ἡμῶν πε-- 
᾿«ιέςαι τὸ πλεόνων Σῤχήν,αλλὰ καὶ ἀὐσφά-- 
λεία παϑόσεςαι, ὡς αὖ μυὶ καϊαφρονουμμί-- 
γοῖς ποὺ Δ συμμάχων. β Αλλως 
πε νησιώτου] ἰομΐοντες τοὺς ναυσὶ μιᾶλλον 
ἢ ΧΤ' τίω ὕπειρο. Ὑ Ἐν ἢ ἐκείνῳ οὐ 
νομίζετε ἀσφάλειαν ἐν δι᾿ ἐκείνω οὐχ ἡ- 
γεῖϑε ἀσφάλειαν ζ, ἐν τῷ μιὴ πειρδοϑαι 
ποιὶ μὴ προσήκοντας καϊαςρέφεοϑαι ; δεῖ 
“)) ὥρα ὑμεῖς, ὀκκρούσωτες ἡμᾶς τῆς 

δ᾽κοαμολογίας, εξ οὔτε πείϑην ὡςτεύσεα- 
κούφν ὑμῶν » κυχαζόψϑμοι Τξ υἱμδι αὐδὰ 
συμφέροντος» οὕτω καὶ νἱμεῆς «αἰοὸᾺὶ τῇ ἡμῶν 
αὐτοῖς λισιπελοιξ πειφόζοϑται δὲ δεσκειν ὅτι 
καὶ ὑμῶν τὸ αὐτὸ σύμφορον. τουτές! 5. τὸ μυὴ 
καϊᾳ δουλώσαοϑει τοιὶ μυὶ πρεφσήκοντας. 

πιὶ γὸ μυνδετέροις ξυμμιαχοιῦτας πῶς οὐ 
ποιήσετε πολεμίοις, ἐπειδὰν δποξλέψων- 
τες εἰς τίωυ γνώμυην υἱμδν, ἰυτῆ δύωσι καὶ 
αὐτοῖς ὀφιςρατεύδην ; κἀν τούτῳ κί ἄλλο ἢ 
καὶ τοιὶ αρθθεϑεν πολεμίοις αὐξήσετε. καὶ 
σοιὶ μυὴ διαγοηϑέντοις ὑμῶν τίωὐ Ὀῤχέω πο-- 
λεμιεῖν, ἄκοντας αἰτὶ ποιξίν αὐα[καίσετε; 

δ Ονοὶ γὸ νωῦ μηδετέροις ξυμμα χοῦ- 
σι] μιήτε τοῖς αἰ δέκυαίοις, μοίτε τοῖς λάκε- 
δαιμονίοις. « Πῶς οὐ πολεμώσειϑε] 

εἰς πόχεμον ἐμξλιῦτε, ζ των ἐς 

πάδο} τὰ ἡμέτερα πίφη., 4 Οὐ γὰρ 

γοριζομϑμ ἡμῖν τούτοις 7 οὐ γὸ νομώζοδδρ 
τοι ἐλδυϑέροις ΔΨ ἡπειρω δὰ ἡμῶν ἔσε-. 
αι πολεμώοις, μυὴ δεδκότες γὺ ἡμᾶς » εἷς 
αὐ καποὸ γ(ιῶ οὐ μέλλοντας αὐτοῖς ὅξ-- 
φρατεύειν, πολλίωὐ μιζλλησιν “ᾧ φυλίῆε-- 
δαί τε ἡμᾶς χαὶ πολεμκεῖν ποιήσονται. 
τοιὶ δὲ ἐν τοὺς νήσοις ἐλδυϑέροις, ὡς ὡς 

ὑμῶς, χαὶ ἴοις ὑσε ἀκούοντας «δὺ ἤδη, δὶ 
δὲ τὸ οἷ αὐκίκις χαὶ μυὶ ἑκοντὶ ὑπα-- 
κούειν ,πτιροξιωυομϑύοις χαὶ τα οβοιδύοις, 
πούζοις ἡγρυύμιεϑαι 5 εἰ αὐραίδοιμδρ ὑμᾶς «.. 
λϑυϑέροις, ἐπαρϑέντας ἀἰλογίςτυςοκαὶ αὐ. 
πιςουΐτας ἡμῶν 5 αὐτοιξ τε χαὶ ἡμᾶς αὐπιὰ 

᾿ εἰς κάνδοιυον κατατήσην, 8 Τῳέλδυ- 

ϑέρῳ 1 δ) Ὡ) ἐλδυϑερίᾳ αὐὖῷΈ, , Τῆς 
δῤχίς τῷ αὐαίκαίῳ δ! αὐάξοι τῆς δῤχῆφο 
ἤχρωω τῆ δονλεία. 

“4. 

ΤΠ. ΠΗ, 

"Οὐ "Ὁ νομέζομϑῳ ἡμῶν τούτοις δήνοτέ- κα 6. 

δὲς ὅσοι ἠἐπειρώταί που ὄντες, "τῳ" ἐλδϑέ-. ὁ 
ρῷ πολλζωυ πίω Ἅ ουμέλλησιν τῆς τασδὸς ἡἧ- 
μας φυλρικῆς ποιήσωνται, διλλαὶ ποις γη-- 
σιώτας τέ που αἰίρκζοις, ὡςαἣρ ὑμᾶς, χαὶ 

τοῖς ἤδη τῆς Θρχῆς τωΐ αἰαίκαίῳ χϑροξυ- 

γονϑμοις. οὗτοι γδ» πλῴς" αὐ τῷ ἀλογίζω 

(παῖ (ςρηίοτος δά (ε ἐιμοάίεηάος ἃ ποδίς: {ΠῚ Ρίεσυπαας ἱποοηίατς αβεθιίδες 



ΜΗ ΑΔ. 

ΑΘ. 

ἦς 

ΜΉ,  Αλλ ὑληξάμεϑῳ, τα Τἶμ πολεμίων 
ὐνόγαν, γα οχηλθεν ρεϑν οϑλνυ σον νι 20 Ἀν 
ἐς ὅτε κοινοτερφις ζας τυχὰξ λαιμξαγοντα 

ο ἀσον λχ ᾿ ΌΝ ΓΌΟΝ Ἐ9 Ν ὟΝ »"», 

Ἄχ τὸ ] φέρον ἑκα τέρων σπλῆδρος. χὰ 
“να σὲ μδὺ εἰ ξαι δυθὺς, αὐέλπίφον: μζτ' 5 ω 

: δϑρωμϑβὸυ ἐτὶ «αὶ φῆναι ἐλπὴς ὀρθῶς. ὁ. 

"ἃ; Θὲ 
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λδῦσοι ᾿ἐπεξελϑεῖν. 

τοΟῦκ, γε σωφράνως βουλδύνοϑε.οὐ 

“δι ξὲ αἰϑραγαιϑίας ὁ ἰνῶν δὐτὸ Τῷ ἰσου « 

ὑῶν, βι  αἰονευύζω ὄφλάν,κὐξὶ δὲ σωτηρλας 

ν- μᾶλλον ἡ" βουλῆ. ἡ ναθϑς. τοιφ- κρείοσογας 

τ Ἐλπὶς δὲ χινδεούῳ χρραὶ μύθιον εἶσοι, ,- 
22 κινδύγῳ «-νἢ λς 55. τὰν ΦῸ 
" ᾿ηβεδϑρ σι πὺξ χοισίας 

κἀν βλάψυ, οὐκαϑείλε᾽ τοῖς σὴ ἐς ἁπὸμ 

τὸ αἰταρχον αὐαρῤῥικ])οῦσι( δπόμος γὰ» 

-φύσ) ἀνα: πε γιγγωσκετω, στρα λέντων, 

χρὴ οὖν ὅτῳ ἔτι φυλάξεται τίς «ὐτίωὐ γνω- 

ελοϑεῖσογ Οὐκ ἐλλείπει. ὃ ὑμεῖς αἰοϑενᾷς τε 
-χαὴ ἔχε βοπῆς μιαξ ἐγτες, με βούυληῦδϑεπα-- 

γεῦος, ὁ ιε ᾿ -»" “κῃ ᾿ μὰ ΕῚ “ 

ϑειν- ἡ μμηδὲ ομοιωθζεῦοι ποις πολλοῖς, ἢ οἷς 

οϑρὸν αἰ, ϑοοπείως ἔτι σώζεοϑαι, ἐπειδὸ) 

πιέζουϑμοις ἰὐφις Ἰχιλείπτωσιν αἱ φα-- 

νεραὶ ἐλπίδες, ἐχὶ (ς ἀφανᾷς και ϑίςανται, 

: 

ὠνϑμοῖς αὐτῇ, 

τῆν ΟΥ̓ ΌΦ- Π:31} 9 Τ. 

Ἐχιτοέψαντες, στα τε ὠδο ιὶ χρὴ ἡμᾶς ἐς Ὁ ΦηΔυίροητος, δὲ ἰεἰρίος δὲ ποϑ ἐπ - ὦ 

“δ οὺπύγονοκίνδεουον κρυτα ξήσφαν: 
“που ἴσο, εἰ “οσξιύτζωυ γε ὑμεῖς τε, 

εὐὐπανεϑέώαι εὐρχῆς, χαὶ οἱ δουλθέοντες 
.ς ἥδε, ὠπαλλα για), τέο αρπραικινδουύδυσιν 

ΚΟ «ποιοιυδου νὴ μἷὰ γε τοῖς ἔτι ἐλδυϑέροις πολλὴ 

χαχϑτῃς χὰὶ δελία,, μὴ πὸβ πσε3 τῷ δου- 

τὰπι ΡεΓ σα πὸ ἀποιης. 
., «ἃ μά «πϑοῖ, 

ὁ Κεάε οὔριον, 
δὲ ἰρίταγ ὃζ νοὐ δ», μὲ ἀπ)ρου ΠῚ ς ΝΟβίς, ΠΙΪ ποὺ 

αὐλπίττατίβ, ἃς [5 αὶ {Ὁ ᾿πηρογίο ἀο- ἀδάαπιας,, αυλά, 
δυποντὰ (γα! Πὁ ἐχιπηδητατ, ταπ- 
ταηι ἀϊοτίπιςη δἀοϊάμτη οἰἶϊ, ργο- 
(ςὸ ποδὶς φιοσις φαΐ δάδας θε- τοῦς 
τί ἀορίηχιδ» ππᾶρηο βαρίτιο ἀδτιγ 

[ῥὲάι μαδεὲς ἢὰ- 
Ρεγεῖτο;: [Ἢ ἀραπηις 
ΗΝ ἔο 

οὐεϊὲ δ- 
Ε{άπειις. 1 ἐμ θα 
τῶπι ποτα ἕοα- ὦ 

ταις Ἰσηδυϊα, ἰῇ ΡΥ ΟΠγΠΪα Ἔχ- πιᾶγ. θεῖ, τοί ποα 18; 
Ρογίαηγ Ζαλπιίογα δησιϑ, 

ἦγος νογὸ ποῃ ΡῬγμάρητοῦ {{π0 ασααν ἀεοπιηίδιιξος 
πιοάοσοῃίαιοχιεί 5, αι ιι5 ποτ εχ (οἰ: μενος ἴα 

δ ἀφιο πορίίοιιηι οἱξ ἀς βγομυίτατς ἰἰερἠβμιρτο- 

Ἂ τίονῃς πλαΐτο ργαϊ δητιοσι δας τοῆ- ἐρβηρι δὲ ἡ Ἰ ΠῚ 
(ζαὶϊς. 

εἴϊε, 

σοΥταπιοποντ γο8 ριάοτς ἀςθοαγ οο- ἐξα; δι τὰ σοβηοί, ̓ 
ἀογο:[ςἀ4 ἀς (α]ατε ροτίας σομίαϊτα- “τὰ ἀυῦ σὰ ἔπι- 

ϑοά ποῃ διρίτ πο5, ἔξρίις " ἔου- 4515 δὰ ςσρηϊ-- 
ταηᾷ Ὁ Ε]}1 εὔϊε σοπηπλιηοηι ἡ λπι ἀἱε. γεΐ, ον ποιϑὴς 
(οοἴαηι ἡΠΠπ5 ραχτὶς (πᾶς πλθ τι 41- 7’ 4οη ἀεί, 
τς δοηληὔλυαάας. Ργατογοα οἱ 48] 
ίς ἀςἀϊάοχίτ 0} (ρ πὴ {προγοῖϊε: οἱ ᾿νε νοϑὶς σοπείη- 
ααΐ (δ ἐχοζοεῖ, οἴϊλπι {ἢ ἀϊ ἤροτη 8:5. Ρτίαπείηῖς, 

ϑρΡ65, ΡΟΓΙΟαΪΙ (Ο]Δε πὶ » εἰ! Δι ἕέπαι 10 ρεπάξες, 
ἄλπτῃο, αῇηοῖς » ποτα ταπιοῃ απο - 
τίς οος αὶ 11 οχ δι ἀδητὶ νταη- 
τα» “ (ο4 1105 41] οπιπία 'ῃ οαπὶ Ρόγβπε Βυπιαπᾷ 
ῬΙΟΙΘ ΕΓ, ΓῸΠῚ ΠαζΓα ΡΕΓΏ]ΟΙΟ- πἰρυϊα, νθὶ γαῤόμης 
ἔδυ : απτὰ Πηγυίλταις ἀοσορογῖτ, ἃ- ἵπτον φαἸαπηίτατες, 
φηοίοίτοῦ :ὴ 4 τα ομο- 
ἀϊογτν Ιῃ οο ἴῃ ἀπο 1Π|1π|. σορπο- 
αἱτν 15 ποη Ια οταγ. Ομο ἃ νος 4] 34 οοριϊταρ, είν, 
᾿πιθοοῦ]Πος οἰτί5., ὃς τΏ πος ΥΕΓᾺ ΠῚ 
ΑΥτίοι]ο ροῆτί, ΠοΙτο ρατὶ : Ποαιις Ἵγάου!α, ὃς ἀυα 
ἤρηΙ]ος ρ᾽ εγίχας οὔε, φαΐ» 4αιπὰ “υπαὰς αἸΐα Βυΐαι 
δάπε εἰς ἔισυϊτας οαδάςηάι, 
{τε ἀο(τἰτατ! οπγαὶ ἀρεῖ ίρε (ἃ- 14 εΡ', Ἠοπιὶπε 

.τάσοητοβ (ς εομξογαης δά ἰῃοοτζαβ, ἤροΠεδος ἴῃ, 

Ἡοιηΐηο5, ἔροπι {Π|ς οἤεπταπάο, ρογάπητ, οί 

[ ᾿ Τὰ. Ν 

᾿ὰ 56ἀ αὐ {ΠῚ α΄ 

βυΐ οἷξ δηΐπι πᾶς 

ἢγατὶ ἰαπεθο οὐ 

᾿ ἀε φυϊάξ νδῖ Πδὶ 

τὰ οἄσετ, , ἀδίζος 

. Ψεἰ, ἀεἤηδεε εἰ ἀε-: 
ἤν. Ουοά αδῆς 

Ἷ ἰμλδος ες ςΞς 
155 δὲ ἀμοτάκεν 

γταας ἱπιίτοπη! πὶ 
γα 5 ΠΟΠλ ΠῸΠῖ». 
αυΐδιι5 φυύπι [ἃ-᾿ 

δὰ (Ἰυγοπι δάμη: 

πιδυκργοαγύτυτ,. 
Ρὲ5 πιαηϊβί 
τος ἀοβιτυοτίης,, 

εὐγ!αφοεςοηξεγάτ, 
ἀϊαϊπατίοποπι δὲ, 

Βοποτῖς. οὐπὶ ρε, 
ΡΟ- οχϊτίαπι αεγαπέ, 

τίαπι τγα μᾶς. 
θργηγ ρίωναίε 

α« Ἡπουάραᾳ, εἰ Ὀσοιύτίω ] εἰ μεῖς τε,ῶ 

ἐἀϑηναἶοι, απουδύιυ ποι ξΐεϑε πολλίω ὑπῖρ τῷ 
οι " ΄ ͵ὕ Ν ε 

μὴ ἀφαιρεϑίιῦαι ἡγεμονία» νὴ οἱ δου-- 

λϑύογτες ὑμῶν » πὶ τ ἀπαλλαγζῶαι τῆς 
αὐματέρας. δρχὰς ὅζακιν δαυθύάν ϑέλοισι» 

πῶρ ἡμεῖς. οἱ ἔτι ἐλδύϑεροι ὄντες, ἐκ αὐ 

«καΐκιςοι καὶ δῳῃλότα Ὧι κραϑείημϑμ, μὴ πείνίᾳ 

κίνδωυον ὑπομείναντες αρο9 ᾿' δουλδῦσαι;. 
(β Ἐπεξελϑεῖν] εἰς τέλος ἐργάσοιοϑαι. 
γ Οὐχ, γα σωφρόνως βελδϑύηεϑε] ἐαὶ 
σωφρόνως βελϑύσηαϑε; υὶ καϊαςήσετε ὑμιαῖ 
αὐζοιὶ εἰς κίνδίώυον. ὶ γὸ αἰδλδρετῆς αἰγρ-- 
«ἰζέοϑε. καὶ γὸ ϑάίσσονες ἡμῶν ὄντες, αἰ ἀφρὸν 
ἡ γήστεοϑε τὸ αἰου ἕω ὄφλᾳν. αἷδὶ ὃ σωτη-- 
ξάας ὑμῖν καὶ βελὴ ποόκφτερ" διὸ χοΛ μοὴ 
αὐ ϑίφοι ὥχοῖς πολλῴ κρώθοσιν. δ' Αλλ᾽ 
δρηςτίμαϑα τοὶ 2; πολεμίων} ὀρϑῶς ὅ5-- 

φιώμζβα τα ἢ πολεμίων χύχη μᾶλλον ἢ πλή 

γοῖς ὑαροχῇ κρινόυδρα. πεσέχετε δὲ, καὶ 

“το γιγιώσκομϑμ, ὅτι πὸ μϑῥ ϑὺς ὄξω, ῥ- 
δὲεμίαν “πίδα ἐλϑυϑερίας ἔχ "ἐν Ὁ τῷ αὐ:- 
ϑί σειν, ἐλστίς ἴις ὑσσολ ὄπεπου τῷ καΐᾳ-- 
Ὡρᾷξαι ὀρϑῶς. εὖ Ἑλπὴς ὃ κινδωιύῳ 
τὐὐοα κιύϑιον ἔσα Τὶ ἐν κινδωζῳ καϑεςῶ- 

σαῖς αὐτὸ μόνον παρηγ9ρ ὅσινν αἰλλὰ ζις μδὺ 
ὧν δαυδέμει τυΓχανοντοις κἀν σραλῇ ποτε 
αὶ ἐλπιέγθ κατέλυσε παντελῶς; δὲ τὸ υἱπο- 
λείπεαϑαμ. δωσᾶ αν αὐτοῖς" οἱ δὲ αἰρὶ πάγ-- 

σῶν ὧν ἔχοισιν. οἰγονιζόμϑυοι ἐπ᾽ ἀδήλῳ 
᾿πίδυ,, ἐπει δου καὶ ἐλπὶς σφαλῇ » ἅμα τε 

ἔγνωσεω ὅτι ἐσφώληστω, ᾧ ἐδὲν αὐζὴς ὑπο- 
λείπετοι ἐν ᾧ γνωρίσαντες τὸ ἀξέξαιον τῆς 
ψπίδος, ὅηηφυλαΐξονται. ὑμεῖς, ὦ μή-- 
λ οι αζοϑεῦ ξὶς ὄντες "ἡ μηδεμμᾷ μάχι ὁξ-- 
ἀρκίσαι δωυάνϑμοι, μυὴ πείϑητε, τὸ ἐλπίδι 
πιφεῦσαι " μηδὲ τοῖς πολλοῖς ὁμοιωθῆτε, οἵ 
δεινά ἐϑμοι στό ζεῶχ, ἐπειδὰν τἰχσᾷ ἢ: φανε- 
ρῶν ψιπίδων κριαιλάφϑῶσν, Κη] ταὶ ἀ- 

οῆται. τὸ ὃ. δάπανος γὰ (τουτέρι δα τανη φὰ 

φανὲς καταφϑύγρισι, κιαντικήν τε κα ὗ 
σὺν δηλαδὴ καὶ ὅσα Τοιαῦτα λυμαίνε 
αὐϑθϑρώποις,ν ἐλπίδι ποιοωῦτες. Ἑληῆς, 
κινδωιύου αὐἶοᾳ μιώϑιον οὖσ: πὶ ἐλπὶς καὶ 
δοωύου ωῦδοι μιύϑιον, σφόδρα βεαχίως ἐ : 

κα ἐλπὶς, καὶ αὐτὸ μδὺ β οριχὶ, ϑωωύαται δ 
ποιοῦτόν τι, ὕπι. οἱ δἰπίζογτες ἀγὸς: 
ὅδ!» πολλοὶ χσθος δαπανῶσι αὶ ὧο 
λίσιοοισι, τὸ δὲ δὴ ῥοπῆς, καϑαὶ ᾧ τ 
ξρτεϑὲν Ομηφακὸν δηλονότι, --ἢ Ἷ “ρ 

ροδ ἵξευται αἰκμῆς. Ὅυτέςι, μιᾷ μιείχῃ μό 
γις ἐξαρκεῖν δεινάίμδροι. ἔγιοι δὲ ὑπὸ Φῇ 
ἐν κα ῥοπῇ καὶ πληγῇ ζώων αὐαιρουμές 
γῶν τὸ ὕγοιλα, φασὶ πεποιῆοϑωι. ζ΄ ἢ 
δὲ ὁμοιωϑθέκῦαι Τοῖς πολλοῖς τοῖς ἀ 
δεύτοις. ἡ Οἷς παρὸν αἰβρωπείω 
κρτὰ τὸ ὀφειλόνϑμον τῳ αὐϑρωπείῳ ἡγε, 

“Ὁ ἘῈ Ὁ 
Ν ᾿ 



᾿ 

, 

Ἵ : ΟΥ̓ ΙΒΕΑ ΟΝ 5; 4ος 
᾿ ἀνε! πατϊοπεπινογαουα, δι σασοῦᾳ; Α λομδυτο τὴ ἐλ ᾿ 
; : θῇ Ἶ ΣΝ “τί Χῆν πτέ χα χρησμοὺς, χα] οστῦ ποιαυτα «- 
ΐ τ]ὰ Ροῦ ἐρέπὰ Ποπιίμεπὶ ρογάσητ, Ἰὰς εδὰ, λυ ιαήνεται. ἐν 

Ἶ ὶ ᾿Αὐάυιιπν ααϊάοπι πορίς εἴς 14 “Χαλεπὸν εδὺ καὶ ἡμεῖς (δ Ἰξὴ νμμέ- ξ ὰ" 

ζουϑυ κσδὲς δι αμεὺν πε: “ἴω ὁ ὑμέτεραι οὶ -Ἰος 
φ  τγοβὲ νος ἱπτε]]! ρ τί5) ἱρῆ βυθῷ; 

δ τύχέω, εἰ μὴ Ὡσὸ τῷ ἴσου ἔςαι, αἰγωνί- ες 
ι ΔΙ τγλ πα, ν οἰἴΓΙ5 σοΟρ 5 ἃς ἰοστα- 
ὦ Σερβεῇ ἡμὴ, ποῦ γα γοῦίτοῦς : ἡ χαΐϊα ποῃ οτῖς εχ ἂ- 

ἐἰ μή. απο φοχσῖδηλοη : ὨΙΒΠ]ο τλπγο πηΐ- ζεοϑαι ἡ ὄκιθς δὲ πίφεύουϑρ τῇ »ϑὺ τύχῃ ὀκ' Ἔ 
ὶ δ τ δ ῆάε φηποῖς. Ἀϊ ἱρῇ ξογειῃα φομ βἀίηγι5, "41 - τῷ Ὁ λείου μὴ ἐλαιοσούσεοϑαι, ὅ ΨῊ διὸὶ νεγὸ - ἐ 

τς ) οαὐϊαίτας πὸς ΠΟ ἱπέογογος ἔι- πη ας δύ οἷς ἢ 
᾿ πος ὑταγος: Ζαίρρε 4 ἰπίοητες νος 11 ἐλ ᾽ διωυάμεως " τῶ 
᾿μάρίαμν ᾿Βαυσά τιητὲ ἱππδάξεθυς ΟΡ ΠΗ Πγὰ5: ἐλλείποντι, τίου λακεδιαι μογίων ἡ ἡμῶν ξυμ- ἕξ 

ἜΖΩΝ δι φὐδικηιενλείμε ἀεβοϊηγ. ας - μα χέαν τωξοσέσεοϑαι,αλαΐχων ἔ ἐ Ὴν ὺ .Ἃ 
3: οοἴιγαβ 1145 ΟΧ 10 οἰοταῖο πα πΠο- Β εἰ γου ϑνλου, τὴς γε ξυυίεγε 

ἜΑ γι}: ἤδι ἦ ἊΣ Υ ἰὰς ἐξ ες 
ἮΝ ᾿ δὶς εαπὶ 1 Δοοάαπτοι τς οεἴδ, πεςεῖε μή ἀῶκιι κι, γἰθεί. Ἶς δ 
ο Βαδεηείθυς Γπσσατγγεζε, ἢ ἤθη οΡ αἰλέωῃ ἀεδαλμε τ γ ἀδαν πϑρτώπασιν ὁ οὕτως ἃ 
᾿ "Αἰ, σοι (χαπτη ἤπγι15: σοσῃατὶ) ἀλόγως ̓ ,ιϑράσξου ἐφοοῖα - 

: ΟΡ ριιάουξ. Εχ πο πο νίηπεσια- ΣΟ 
ἡ πιο ργάτοῦ Τατίοι 6 Ππηη115 διάδος. . Ἂν 
, ᾿ ο  Νεέδὸος ἡσάξηι ἀϊπίπαηι ποδί Τῆρυδὺ τοίνεω πρὸς Ὁ ϑεῖον δλυϑρείας «΄ 
ἡ Βεπεμοϊ πε, ς Βεηρηίϊταΐεηι αὐδίτγαπηαν ἀεῆι- οὐ ς “δ ἀἰδοινέχωῶι ων " ἈΠ ϑν 
ἢ τυγάπι» γὲ πὶ αὐδ}} ἀποαγηιὶβ ἴὰ- τς ἐνόσῳ εἰρμῥεϑῶ αὐ ψεοϑαι ἕως ἀρῆς 
4. γίδεαππο, υτη,ασαυτάίν  ργατοῖ Ποπηίπυπι γϑρ ἕξω πῆς αὐ ϑορπείας, “ἣν 5, ἐδῶ ἃ 
; ορίῃὶοποση,αυ ἀε ἀἸ 5,4 τ ἀε Ἰρίο- λεῖον γομίσεως, Μ σὴ ἐς σφαξ ἀὐδες βω- δ ἷΝ 
ὶ τὰπη Ποπηίπιτη οὐρὰ {ς ἀο} δ ογατΟ. πω νοῆχοσδο ἢ ἰανδμδι ἡγθύμε- ᾽ 

ἱ πο. απ αυοά δά παυπλίηα Ρογτ- 
ο πεῖ, ἄς 115. απο ορίπίοης τεςο- 
Ρζαπι οἵ, (ξητίπγις : ἀς Βοιπ ἰδ ι5 
ἀυῖοηι ἴτὰ Πατατας ποσοῇητατε οοτη- 

τ: ἡ Ραγατιπι» νὰ μασά ἀυδιὲ ας 
τ ! {ςπαροῦ εἰ ἀοπηίποῖαῦ 46 {προ- 
Εν ταπ στ ΟὐΔ πὶ Ἰεροπη ΠΟα; τ] 1 ΠῚῈ15 
Ἔτιος Ἰρῇνρῃηοηθς ΠΟΙΔΠῚ ΡΙ͂ΠΩΙ ομηϊᾶ ν- 
Ἵ π΄ {τρᾶπλι5, [ςἀ απα 1ᾶ Γεζορῖα ογαῦ, 

[αἱοϊρίπιις, γίαγραγηάίαας, το εὶ ατῇ 
᾿ εἴα η. ρογρόταᾷ Πιταζαπλτᾶς ΡΥῸ ςὅ- 
Ρεῖτο Παϊρότοο,νοϑ σαοαιις ἃς οατο- 

Ξίχϑε τοβἷ ελάξ αυὰ Πὸς ἐλευΐταῖς ργαάι- 
᾿ ἀρρηξομκώ ἀἰτὶ εἐἤεεὶς,Ι4ς οὔ λϑιγος, ΕΧ απο»: 
Ῥλάεινεν βόενη Τῆσν φ λάεος ατὐποῦ πιοτὸ ὨΟ οχεί πιο 

2 αταιεηι “πίε 

ς 3ὰ τρῆδος οοίον δύξῃ; Ὁ αὐ, ϑοφπειὸν τε.-- 

σαφα ς Δ{ουπϑρτὸς ὑ: ὑπὸ Φύσεως αὐαϊα!ας « 

οὐ αὐ κρατῇ 7 ἀρχήν. καὶ ὑμεῖς ὄτεϑεντες (δ) « 

γέμων, ὅτε "χειυϑύῳ «οεῖτοι γγευσούνδροι, 3: 

ὦτα δὲ οὐ δαλάαξόντες, χαὶ. ὐλλέ ἐς ἀεὶ « 

καταλείψοντες, γρώμεεοι αἰὐτῳἱ εἰδότες χρὴ «: 

ὑμαξ αὖ, ζαὴ ϑηγοις ον τῇ αὐτῇ δευυἀμει ἧς « 
μων νουδέοις, δρωνγζς αὐ αὐτο. 'χαὴ αὐδἧς « 

μϑὲὸ δΔίον, οὑτως ἐκ πῷ εἰκότος εἰ φοξού- « 

μέθαι ἐλαοσώσεοϑαι. τῆς δὲ ἐῤ Δία χεδὰ: « 

μνίους δξην, δὼ [οὶ δα) αἦα: ξὸν δὴ Ἰβοηδύτ Ὁ 

ἐν τε ῥάκη αἰ ΟΠ 5. ἈΠῸ γος Ἰηξοσγίογοβ ΠΠΊΠ5. σῷ ὑιῶ Ὗ πισεύετε αἀὐθες, μα "Δ ΕΙΡλμ ΡΟΝ ὡΣ 
, τ ρρήλέρενε να». Οὐ ἀ ΔιιζεΣη διτίηςεῖ δά νείεαπι ἄς εν. δ οἰπειδφκϑονον, ἐζονλοΐυϑῳ ὃ ἄφενν. ὦ 

, ΜΡ "46 Ὁ λοοάαηηοη!8 ΟρΙΠΙ ΟΠ ΟΠῚ, 4105» ντ Ὀγεαιαίδι Ρυιδεβιεποι, Ἱυςαιγγεζε; ῥγατι- ὦ 
ἴλπιας φαΐάοτα νος “πηαϊογαπη όφονς Ππορείδηι τάπης {πᾶ λοη ἰδα ἀαπηα5, 

' λων! 

ΓΞ ὶ ν - "»Σ ἜΣ ΤῸ ἘΣ } Ὁ 

ς ποδὸς ; ἔῦτρκὶ ᾽ ἐγζουνν ἃ ἐλάτη 

ἼΝ ἰχργζέμεϑα. βὶ τῷ ὠλέῖ- 
ὙΠ ἀιδινέϊᾳ “εδώ. ε Θρασιιυόμε- 

πϑγνω αὐϑθιροίμιιϑαι. δ Ἐς τὶ ὁ θεῖον 
᾿ γομίσέως γορώσεως δῷ ἔπε δὰ πὲ νενο: 
μιομένγα" ἐς σφαΐ ἢ αὐὔιὶ ἐφλήσεως τ εἰς 
δὶ ϑρώποις δηλονότι φησὶ φεραιρέ σεως. 
ἐ ̓ Ἡλγρύμιεϑα γὺ τό,τε ϑεον} γνῇ, ἐκἕ- 

λαῆον ἡ ού οι οὶ ἄν μϑυξὶς ἡμῶν ἔσεῶχ τὰ 
ϑεοι ἡ ἐρ ὑμῖν ἐδὲν δ ξω σράδοδ, ὅτ ὅτι 
ΤᾺ εἰ ϑισμιένων αἰδὶ ιὶ ϑεοιξ, ὅτε 7" δὸς 

αἰβρώπουις δικαίων. τὸ, τε γὸ ϑεῖον 9εξ9:"- 

πεύουϑμ ΧΤ' τὸ κοινὸν παύτων αὐϑθρώπων 

ἔς “οι τε αἰϑρώπεις ἡγρύμεϑα φύσῳ γι: 
γργέ γα! ποὺς τὸ οὐχίν ὧὧν κραγῆσιν. ὥςτε 

ὅτε αὐτοὶ γομιοϑετήστωτες “δὰ Ὄρχέν, 

ὅτε κεμόῳ γόμῳ ̓ρῷτοὶϊ ̓ χρησείρδμοι, πα- 

εὐβλάθόντες ὃ ϑῆην, ἃ ΟΣ ὉΠ ἔπεα κατας 

λόντες, ϑῤχομδν ὦ ὧν αὖ κρατήσωρδρ' εἰ- 
δότες ὅτι καὶ Ἰ ὑμεῖς, ἃ; ἄγος  δσισοιιῦν ὁ ὧ χ 
ὁμοίᾳ διωάμει “υόο ἧς. ἡμῖν, πὸ αὐτὸ αἱ 
ἔωῤαδεν. ες Καὶ αὔϑὸς δὲ τὲ “γεῖον, 

ὅτως ἐκ τῇ εἰκότος οὐ φοξέ μιεϑεὶ ἐλα ογῶ- 
σεαϑαι Ἶ ὥςτε δύ ᾿ δίῳ Ταῦτα. φοξυύμενα, ἔς 

λαῆον ὑχδλ αἰ δμὲς ἕξειν τὸ ϑεῖον. ἐπεὶ δὲ 

τς λακεδαημίον ἰοἐς δὸχξϊτε᾽ βοηϑήσᾳν ὑ- 
εἶν, αἰάξὸν γομάζοντας αἰδι δεῖν πιῤῴ ἐ-- 

ποίκοῖς ΜΕ μδὺ δ μακάξ 

οἶζομδυ ἀπειρόκα ον » τὸ δὲ ἀφῥον" ἐκ ἐὶ 
πα νϑιδν. χακἐδα μόνοι νὰ δ σοὺς «δῥαλλή 

λοὶξ καὶ τίδὺ κοινίω πλιὰ, » τὰ ἡλξϊρτι 
ἀατ' δρετὴς φεοίῆεσ), οϑὸὶ δὲ τοῖξ ἄλλες 
ὅπως ἔχοισι, μάλισαι αὖ αὖ τις ὑμῶν ἀβεαχῖ 
δηλώσφεν.: καίτοι ̓ πολλαὶ εἰπεῖν ἔχων, ὅῃ 
πεντων αὐϑθρώπων. ὧν ἴσλκεν ὀκφαγέράζᾳ, 
λὰκιδα)μιόγῖοι ἐν τοὺς ὐὺς αλλήλοίξ᾽ 
ξωωαλκαλαῖς,᾿ τὰ υδῈ ἑαυζῖς ἡδέα, τα 
καὶ καλὰ γοῤίζοισι;, πὸὶ δὲ συμφέλογῖα, 
αὐτῆς, ̓καὶ μὴ δίκαια. ὦ, ὡς οὐκἔων ἀλὸ- 
ἰῥως ̓διαν  ἰαϑα “βεὶ τῆς σωτηρχς ὑμδι, 
κξοδε ομδ μῶν τίὼω παρ᾽ ἐκείνων βοή 
ΕΣ μὰ 



Ηλι». ᾿Ημεῖς δὲ κα τ᾽ αὐτὸ τη ἤδη χαὶ μά- 
» λίζα πιςεύομϑυ τῶ ξυμφέροντι αὐτῶν, Β 

» μηλίοις οἰποίκοις ὄγζαις, μι βούλεο , 

.» δογίας, τοῖς νϑμ δύγοις “ἦν ἑλκέων, ὠπίςους 
τῶν ρὸν τῆναι τ ̓ δὲ πολεμίοις ὠφελίμοις ' 

τ οὐωὼ " Οὐχοιαῦ οἶεεϑε ὃ ξυμφέρον μδυ : κῷ 

υ ἀστραλξίας ἐἢ,8 Ὁ δίχαιον χοὴ Κορλθν, μ᾿ 

.» χιδυυύου δ ζοϑαι" δ᾽ λᾳκεδαι μόγιοι ἥχιςα, 

ΜΗ ΔΛ, 

᾿ΑὉ. 

-,-«"Ἶ 

πόρων 

ΜΗΛ. 

4.6 ΤΗΥΟΥ̓́ΡΙΠ15.ἢ151. 
» λαχεδα μόγιοι »ὁ πὐρὲς σφαξ μδν ἀῤθιὶ Α 1ιλςεφαπχομῖ ομΐηι ἰητοῦ (ς αιάξ 

.» χαὶ τὰ ἔχιχωρκα νόμιμα, πλέφα ἰρετὴ 

3» χεωνται πσξὲς δὲ “ες ἄλλοις πολλαὶ αὐις 

» ἔχων εἰπεῖν ὡς παοϑσφέροντω, ξιωελῶν 

.» μαλις- αὖ δυλωσεν ὃτι ὄχιφανέςα τα 

ο ὧν ἴσχκεν, τοὶ »ϑὺ ἡδέα, καλοὶ γομίζοισι, τοὶ 

.ὖἷ ξυμφέροντα , δίχαια,. χα οι ασϑ9ς τὴς 
π᾿ ὑμετέρας γεῶ ἀλόῥγϑυ σωτηξίας κ Τοιαύτη 

30 δζρένοια. ̓ 

- ὡς θχτ πολὺ τολρκῶσιν. 

.». ᾿ ΤΑλλὼ χαὶ τοις χινδγυΐοις τε ἡμδμ" ἕνεκα, 

» Μελλον ἡοϑυμεθ᾽ αὐ ἐϊχφοισα οι, αὐτου, 

οὶ 

ντ]14. αααῃ ψαληι πὸ οἽἘ 1}Π|5 {πα 
το άτ σορίτατίο ρύὸ νεϊξτὰα (α]ατὸ, 
οὐ πη γατίο μ8114 εἴ. Ὁ 

ΝΙοβ νεγὸ Βος ἱρ( ργποϊβαὲ εὐδ ορ᾽μῖο ἤθη ρτο. 
ἀϊπλχιι5, ΟΡ {πα τι {1105 νε]Πτατο τι 
οὐ πλαγος ντ ΜῈ 5, ο] οἱ ἐρίο-- τίοπεπι ἐπίτί υνε,, 
Τανὰ (πργο αἰεῖς5,ο ΗΠ οἰᾶτιι ΒΔ] ἤπὰ- 
τῇ ρατεὶ Οὐαοίβ» νεῖ} ο5 Ἀἀογ τί 5. 

Ετρο ὃ (ξῃτί τὶς ἵτα ἀσηγαπι χα - 
γαϊς εὔϊε, ἢ ποτ ταζαηγ, τα{Ἐ4 Διι- ὁ Κεἰ, δοπείες, ἀνε ᾿ 
τεπγαΐαις Βοῃ εἴτα ΠοτῚ οιιπὶ ρετί- τα βίπιατο, : 
οσαΐο : αοά πη πγὸ οπηπίππι1.2- 
ςοἀαπιοηῖ! ρἰούαη ας Δα άςητ. Ε 

πιὸ νεζὸ Αὐδίτγαπλὰαγ 1105 πο- ε Μαρίς τυέος, 
{1 δαυία πηαρὶς ρεγιοὐϊα αἀίταγος, 

Ὃ δὲς αὐθίτγατιγοβ ΡΟ Πο5 ]υὰπη Ροΐ 
. βεξαιοτέροες ἢ ἐς αἴλλους γομειᾷν, ὅσῳ ασϑϑς 
δ (ρα ὃ πελοποινήσου,ἐγ[εὶ κείμεθα, δ δείξη ἀλς (απγις Ροϊορομη εἰο γἱςἰ- 

.» γνώμης ᾧ ξυγήενᾷ πισύίεροι ἑτέρων ἐσμεν. 
πες τ τΥ ἐχυρὸν γε Ἐς ξωυαγωνιθνϑμοις 

. οὐ δ᾽ βγοιυ ΟΜ Ὀχηκαιλεσοιυϑέων Φαϊνε- 

οαἴοίος οἢο ΑΓηλίογος, Ζαᾶτο δά το5 οἅ 4υα εχ ςορηᾶ-, 

πίοτο5, φυδητόσας ἱρῇς (δπτοπτία ὁ Αὐ ΠῚ αυὶ ρος 
ςορηδιοη θῇ ε]οῦος5 ααὰλπι φατε. 

“Ῥέαῇάϊαπη εἴρα οο5 αΐ ἱπιο- 

Ἰρίος ἃ οἰγοα ἀοπιοίτιοα ἰμεπίτυτα 
Ρ᾽υγί πηι νἰστατε ντ τα ἢ οΥρα 
αἰϊοβ. αὐτοὶ αιλ]ε5. [8 ῥγαεπο 
τγαἶτα απ σοι πιο πηογαζς ΡΟΙοτ: 
᾿[ἐἀ {ππιηγατίπι ροτῖις Πρα! ἤσαιιε- 
τς Ἰά αοά᾽ πος (οἰπγις ργοςα τι: ἀοείατατε ροΐπε; 
Ὀῖο » εο5 ρῦὸ μομοίἝς παῦε πα: 
Τὰ πτ γο]ρταοίᾷ, Ρύὸ ἰα{πὶς φαα [ας 

“4 ϑεάραϊοῖς δήξέ 
γεγθὶς δγοαΐτοῦ 

ἐος δρεγι πιὰ 
Οπτηϊιπὶ 05 ΠΟ 
υεγί πηι 59αςυπά 
υἱάσπι ργο ἤοπὸ 
ἐς ὙΥ 0} ὰ Δυτοτι 
Ρ΄Ὸ ἐμεῖς ἢαθοτε. 
Αταυΐ ας δου 

« νεῆτα ἴαϊατο οἷς, 
ςαΐα5 πυ |πὶ τας [ 

Οὐυληὴ ργατεῦ γᾶ-. 
τιοπεηὶ ἔρεγαῖῖς, 
«1ὰ θεγόηρεγ, Ῥο 
γεῆγα (Ϊμτς αυᾶεις 
ταϊίοης ςᾶγοῖ. Ὁ 

. 

ἰογεπὶ ποδὶς ἢἀξ 

ὃ 

“ Οιυμκπιόᾳ; " 

Βάθεπε Ῥιορεες. 

τίοης οἿἘ ἱπτογηοδ 
γΠΔΠἰ Πείταςς Π1.. 

Ρετὶας ἰδξισί ἔπε, 
ποη ἰπ δεπευοὶξ-, 

" τία οογυπι αὶ 4υΐ-. 
ἔδλυῖ» Ἀοη ἀεοϊαγαταῦ ἐοσιπὶ 41] δὲ ἀἀμοσατηαπε,, Ἔ 

. ται, δλλ᾽ ἐῶ ΓΜ ἔργων τὶς. δοευνώμει “πολ ορίτυϊατ ἄοθεης δοπειο]εητία, :: ἴῃ ἐὰ 4 ἴσης 

» Ὥρθχη, ὃ λακεδοι μόνιοι χαὴ σον τι Μ᾽ 
. ἄλλων σχοποῦσι, τῆς χϑεῶ οἰκείας Ὡρα- 

᾿ εὐοτ ν ! ι τ᾿ ᾿ Ι! οὖν ᾿ 

.» Ὀκδυὴς ἀττίςΊᾳι, χαὴ μ ξυμῴμαζχων πολλὰ 

᾿ς ἰς πέλας ἐπέρχονται. ὥςπε Οὐκ εἶχϑς ἐς 

,  ταυχρα-ς, νῆσον γε αὐτους ἡμδδμ᾽ ναυτοχροτόρων ὄγτων Ὁ 
"» πὗροιω ϑέωζα!., 

» οὐ Οἱ δ ὁ ὄνοις αὐ ἔγοιεγ πέμψαι" πολὺ 
. δὲ δ χρητίχϑν πέλαγος,δεὲ᾿ οὗ ἃ κρουτόντων 

(ςἀ (ιοά πταΐτο {(τίτι5 ε[ ) οροτί- 
δι5. 14 φυοά 1 λοοάαχοη!! Ρἷμ5 
οατογ!β Δα πηα ἀποστιπῖ, νὲ αὶ 41} 
Πάεητία ἀοπηο σύ ΠῚ ΟΡ ΑΓ] Π1» τατος. Ἐχ πππᾶπεὺς 
(0 οἰαϊο5 ςορίαϑ οὔϊδηγδάιογίις ΠΏ τὶ 
πηο5 δοςουί τ: ἔχαιο ογοά!δι]ς 
εξ, ποίεεις Ἀδαίθιι5 πιαγο το οητί- εἰπε, [ξὰ κρα άε 
Βας,Ἔο5 ἴῃ ̓ ]4π| τγαἰσέλιιγοϑ. 

Αἴφαὶ αἰϊος. βαδέης [ἀςεάα- 
ΠΊΟΠΙΙ 4ιοὸς5 Ὠγίτῖαας γ δ ἱπροης 
εἴ Ογοτίοαπη Ρεἰαριιοίῃ χιο αἰ ΠΠ- 

Ἰηπτγιδίοτγος. 
(πῆς δὰ τος ρογοησο 
ἀα5 ροτοητίδιρτα-ς 

Ἰάϊα ἢλ Πιὰ πε ςοἷ- 
οοδητ. Κεί,μοη (δὺ 

εἢξ ΒεηςυοἸεητίας 
ἐοταπι 4υἱ Δυχίτο 
Ἰυπὶ ἱπιρίογαμε- 

Μϑεος Ἰεὲ αὐόιθο 
᾿ς Υ π ξεν {1 ΘῸ5 (μΑοο 

ῥούζιδε [μα τς. 

Πευδιίοτὸς λά τος 
ξετοηάας εἴς νἱ: 
ἀφδηι. 

α Ἡμεῖς ὃ κατ᾽ αὐτὶ ὅπο εἰπόντων ἢ" ἀ-- 
φηναίων ὅτι χακεδαμμόγιοι “ἧ ὑμετέρα συμ 
φέρονῶς ἐ συχάζονται, φασὶν οἱ μήλιοι ὅτι 
διαὶ τὲ ἴδχον συριφέρον ζοιὶ λακεδαιμονίοις 

πιπύμὴν καὶ μάλισευΐξεν ἐρᾶν βονδοιὶ 
ὅπως μυὴ τιῖς μδρ αὐ γοῦν ὧν ἑλίωων ἅ-- 

παι ρμ ματα Τὴ τεληθιο ὠρν: 
λήστωσν, σεγδόντες ἡμαὶ ζοιὶ συκμμκαχοις, 
β- Οὐχᾶν οἰκεδε]αλλ᾽ ἐν, ὥς αἰ ἴξε, συμ- 
φέρει (ὃ τὶ μετ᾽ ἀσφαλείας ἕκα σα ὡρῷτ- 
πεινγτὸ ὃ κα λὲν κα τὸ δίχανον δίᾳ κινδωων 

αὐξιγίγιετει, λακεδαιμόνιοι ὃ ζὶς κινδύ-- 
γοῖς αἰθ ίσειγτοι. ἉἉλλὰὶ καὶ ποιὰ κιν-- 
δυωύοις 1 αλλὰ καὶ τὶν κίγδαυον αὐτοις τῦν 

ὑαῷ ἡ εδ᾽ αἰαδίξ αὐϑοι ἡ)ρύμεϑα, κα σε-- 
««Ἅι σείσμιεναί γε μᾶλλον ὑαξβ ὑμδδ κα {2 

ἄλλων αὐριὶ. δζακιν διωυδύ σαν. ἔΐς τε γὸ σειὶ 

χρείας ὠφέλιμοι τὸ [χαϊγομδν αὐτοῖς, ἐγγιὰ 

γῆς πελοπογγήσου κείμϑμοι γδᾳ, συγ[έγφαν. 
δ Τὸ ογ ἐχυρὸν γε Ὧ;ς ξαυάχφνιουμιέ-- 
νοις} Ὅς δηὶ συμιμιαχίαν(φησὶ) αϑδφκα-- 

λουμϑύοις ἐχυρὸν φαήνεται ρὸς τὸ βοη-- 

φῆσαι, οὐχ ἡὶ δὔνοια δαϑδᾳ κα λέντων, 
αλλ ἡὶ διώαμις αὐνδῆ᾽, ἰωῦ λακεδευμόν οι 
μᾶλλον ἄλλων οξετάζοισι, καὶ δι τοῦ 
ἐχυρῶς οἰξεταάζῳν » καὶ τὴ ἰδίᾳ δωωυάμει 
πολλάκις ἀπιςοῦσι. δοὶ Τῶτο γέ τοὶ μετὰ 
συμμμείχων πολλῶν δηιςρατεύυσι τοῖς σέ-- 

λας. ὥςτε ἐκ εἰκὸς αὐζοιὰ͵ ἡ δι! γαχαῆο- ἢ 
κραδρωύτων, εἰς νῆσον ἕνεκεν ὑκδᾷ αϑαιώ- 
σααλωι,, εἰδύτας ὅτι κατα ττο ἡῆ οις ἡαδ 
. Ὁ . ΠῚ «»ν ἊΜ 

εἰσίν. « Οἱ δὲ καὶ ἄλλοις αὖ ἔχοιεν 

σης, συλλαξ ξἰν αὐτοιζ. εἰ ὃ καὶ ΟΣ 

ἡμαΐξ, ἥαΐρ υἱ μεῖς οἱ κραΐοιῦτες ϑαλο ν᾿ 

μιάρτοιεν γ τίω γζ ὑμδν διηώσοισι,, α᾿ 
ιρ ἄλλοις συμμαΐχοις, ὅστις Βρασίδας ὑπ᾽ 
ἧς - ιν : ὦ », ἐπ λϑεγχἠρώσονται "ὥςτε ὑμῖν οὐ «ἰεὶ τῆς 

ἡ ΄- 



, ΕἰΠας οἱ Πα ά τοποηείθας 4]10ς ἐχ- 
; εἰροζοαα ἂπι {ΠΠ|5 Ἰάτοσε ν οἰ θητίθιι:, 
κα ἴω ξοπ- κ (ς (ῃἀιςέγε. Ε᾿ ἢ ας εος χατίο 

" ἀε(πταατ, 111 ποι ἀφοσίτίε σοπαοτ- 
ΕἸ ες τ Π4] φἀπογίαϑ τεῦγδιτὶ ν εἰἜ ΓΑ: δὲ 

δά νε[ξγος (οοῖος αἰαὶ το 4! {πητ, 
4.05 Βιαῆάας θη δά τ: νὰ νοδὶς 

" ἴταρνα εἰς ἔτος ἢτ ποῦ πηλρὶβ ἄς τεῦτὰ Ὠ1Π1]} δά 
τς γῸ5 Ῥεστίπεηῖε;» ααὰτ ἄς. γεϊχα 

εὐ Ἰρίογαπι. 
Γ΄ - “ὌΠ «Μιάνοτὸ νοβίς πὲς ἱποχροῦς 

τὶς Ἂν δρ συ Ὧδε ἸΡΠΑΥΙς ̓  χ Ἀμ}14 

ΥΆ72. φῇ. 

ἘΣΕΣ κε [πὰς Χοὶ ἴῃ τδῆῖο ουνεύψες ξεοΠὶς 
υς ϑούέ αὐ ἴσης, ΠῚ ΟὨΤΙΟ ΟΠ» 618 ἔγετ! ΠΟΠΊ 65 Αῦ- 

» αρρειηρεν ἀ Αἰ βλνγοὶ δἰκγεητατ {ἰῇ ΠΒεγατατα. ἰατο- 
Φνγεν ῥα. Τὰπι οΔ πα γος γνομειποη ΗΠ πὰ 

ἐρ:»Ἀὰ τοββεπιά {πο γλεὶς, ἕαζαγί τεπηροχῖς (πη: {4 
οϑείγσηάος θοὸς 

αὐ γν,ηυαίαπι αἀ. ΡΙΦίοΠ5 το Πρ δύοι!ς νΟδὶς εἰξ λά 
ποῦ τις νος ἰηῆτα: γος τυτα 405 ἃ εἷς 4υᾷ ἰατὰ ντ- 
- πγρέχμον  βεητ. ΟὐλργΟΡ ΕΓ πγαρηλπὶ ἀς(ἾΔ- 
ὁ Μυϊε οηίπι ξιο- ΓΑτΙ5 ΔΙ ΟΠΓ141» ΠΠΠν ΔΟΡΙΣ] ̓τογα τη 
ἕαπ αά αυος ἵπι- ({ς ηγοτί5» ΔΙ]! ἃ 4] ἃ ἡπὰπι μας 
ΡΟ ]εηάος θεῖ ρεν- ΤΗΣ Ν 
γηομεννάο: ταυτατὶ ΤΠ ἀφητίας ἀςςογηατίς, ᾿Νπὴ σῃο- 

οἱτίἀ αυοά τὰς 446 114ΠῚ νῸ5 δά νεγοσαῃ ἀϊ ἈΠ» 
᾿πνδηῃ ἤμς Ὑὰ αὐ; ποπηϊηἴδιις ἰη ἔσο ὃς ἀροττίς 
ῥεχσυίδετοης φυὸ ὃ Ρεχί ας Ἔχττς Ρεγαηαας Ῥεγηὶ- 

ΠΡ ἀν ζνις τᾶ- οἸοίΔ»Οδιιοττοτίς. Ο  οηΐ ρογτπα]- 
᾿οὐβώνπῦ ταῖς τὰ ργοίρ᾽ οἰληλας τ ἀραῖς τοη- 
ἀπε, τοί ρί ἴε τη ἀλί 14 πο ἀ ἐΠΓρὲ ἀρῥε  ἀταγ, νἹ 

ἡἶππλα οχίεῖα ἢ Οτη ΠΣ Ἰη Διιςὀτοταπης ἰρί νἱ πο: 
πτείυδ, δε ρ...- ᾿ς ἐκὰ ὙῊΣ 

νει (Υ᾽ ἤνεπεος, ΤΩ ΪῊΪ5 Ἔχοι 4, ΟΠ ρίζαν ροτῖες ἃ δ πὶ 
Ἰρίτες ἀεάε- ἰρότε [Ὡ οἰλάξποπιξφάλο!!ς τη οἱ 4α- 

ΜΙΝ Θερίετατν ὑὸς τατρίπς ἀεάς ς᾽ Δοςίρίατιίτροτ 
ὶ Δπλί πὶ 

Ἡϑνν Σοϑα ὥδ- νος, ἢ γοξξὸ σοί α] αι ογίτίς, σε 118. 
Ὅτ, 74 εΠ, 8. τος ἀριξεῖα τὰ τα ΠΟΟἸΠ Δεςογί νο δίς «ξεδ!τἰβ»οςάςς 

στεπὶ ἰπίαποίαπι Γς ΠΊΔΧΙΠχᾶς οἰ αἰ ΓΑ τὶ ἃ νος ἀαμια 
Ῥοίε]ᾶτὶ » ντ (0 οἱ! εἰὐις οἰ Ποἰαπηϊ ηΐ» 
νο[ἔγα τοῦτα ροτίσῃτος [Ὁ ταρατο: 

Ἷ ΕΙΒΕΚ ΟΥΙΝΤν 8: 

οὔῃ 

407 
ἉἈ Ἡπορώτερος ἡ λῆψις, Ὁ μΜ' λαθεῖν βουλο-- «' ιοό 

μϑδύων, ἡ σωτηεία. χαὴ εἰ τῶδε στράλλοιντο, « 
πάπουτ᾽ αὖ χαὶ ἐς τίωὐ γάῶ 
τοῖς λοιποῖς Δὦμἢ ξυμμάχων δ ὅσοις μιν ᾿Βεᾷ- « 
σίδωυς ἐπῆλϑε. ταὶ οὐ ̓ «ὐεὰ τῆς μιὴ “σδοδηΞ « 
χϑύσης πνρόνόνα ἢ τῆς οἰκειοπέρας ξυμμα-- « 
ΧϑΣ τε χαὶ γῆς ὁ πόνος ὑμῶν ἔςαι. δε 

“Τούτων εϑ χαὶ πεπειραρμδῴοις αἢ τὶ “ 
δυο Χ) ὑῶ ἢ οὔκ αὐλόπιφημιοσιν, ὅτ! εἰσ), “ 

Β σὺ μιαῖ πώποτε πολιορχίας αἰϑζουοῖοι δὲ “ 
ὅρων φόξον ἀπεέχωρησὸμ, ᾿δυνϑυμωουμεθος οἐ 
δὲ δτί Φηήσθωτες αὐθδὶ σωτηρίας βουλόυσῳν, ἐὸ 
(σον εἰν τοσούτῳ, λόγω εἰρήκατες δ αἴϑρω-- “ 

πὸ αὐ πισεύσθρτες νομίσαμεν σωϑησεάϑει" “ὁ 
δὶ ὑμδμ! τὰ ἐ αϑιὶ ἰχυεϑτατα, ἐλπιζόνϑμα, “ 
μέλλαπτα: πὲ δγ᾽ στ αρηοννα » βοαχέα - 
“ορὸς ταὶ ἡδὺ αὐτιτετοιγμιέγα, φξρίγνε- “ 
οϑα). πολλζωώ πε ἀλογίαν τὴς Δ φινοίας « 
ϑρέχετε, εἰ μὴ μεζαςησώμνϑροι ἔτι ἡμαῖ, “ 

ὁ τί τῶνδὲ ᾿σωφρονέξερον γνωσεαϑειοῦ Ἂ «ἐ 
δὺ Ἰδέ γῃ τέως ἐν τοῖς αἰαγφοῖς, χαὶ πσοϑὺ-- τ 
σῆοις χινδγωυοις πλήτα Ὡ|α φλείρυσὰρ « 
αὐ ϑεύποις, αἰοευυζων ἀφένψαεοϑε. ἢ πολ-- ἐ 
Λοῖς "ὃ πσϑϑορωρϑροις ἔτι ἐ ἐς οἷα φέρονται, - 
Ὁ αἰο ρὸν καλφύμϑρον, ὀνόματος “ἐπάγω- « 
,90 δυωυαίμει,ἐπεασαίσαιη ὑἡοσηϑεῖσι τῷ ῥή-- «- 
μᾶτος, ἔργῳ ξυμφεῥεῖς αἰνκέφοις ἐκόνζας «ε 

σεῖν, χαὶ ἀἰδμευύάευ ̓ ἀἰδάὼ ἀζτ' αἰοίας 

ἢ τύχης πασδϑολφᾷν. ὃ ὑμεῖς, ζω 85 βου- « 
ἀπηοπτία ηυὰπι ἰΠ ΠΡΙ ΞΔ.» υᾶ ΤΩ [οστυπᾷ. Οὐοά Ὄ λδύνεϑε, φυλέξειϑὲ" ᾧ οὔκ ὠωρεπὲς γο-- “- 

μιᾷτε πόλεως τε τὴς μεγίςης ἡοσῖαϊ,, μέ-- « 

τξια «σερκα λουμδύης, ξυμμιαῆρες γέδζ, - 
ἔχονζς τίου ὑμετέραν αὐτὴμ" “ἑασοτελῆ" αὐϑν 

Ἃ» ; 
γἀδ ὑμδ, χαὴ τὲ 

ἜΝ 

έ τῇ 

Ἴ Λέρε 

᾿ Τούτων μδὺ καὶ πεπειρκιδύοις } τϑύ-- 
; εδὺ καὶ ὑμεῖς πεπείρφαοϑε 5 καὶ οὐκ 

γές ἐςε ὅτι οὐδέποτε ἀϑίωαοι; 

τολιορκριῦτες ἔ ἕτέροις, αἰδεχώρησαν διὰ 

αὶ φοξη ϑέιει «ἘΣ δίίσυμμάχων, ἢ ἢ «ῥεὶ 
ἧς γὺς τὴς ἑαυδ᾽ δγουιδύνς. ἐ ἐκεῖνο δὲ 
ἐγϑυμού κεϑει, ὅτι «δὶ σωτηρίας βουλόυό- 
μοι, οὐδὲν ὁν πσουτὸις λολρις θρήκατε 
τυ τή ον 5 χαὶ δεευείψϑμον “εἰ σι ὅτι δύ-- 
γάτα σώζειν. αἰλλὰ πὰ δὲ ἰουρότεραι ὑ-: 
υδέν, ἡσίδες εἰσὶ μέλλουσα" ταὶ δὲ ὑασδῤ- 
γόνοι γ ὡς πρὸς τὰ ἡμιέτεοφα, παντελῶς 
τσὶ σλεικροί. πάνυ τε δὴ ἀλόγιτοι καϑε- 
τήχα τε, εἰ μὴ καθ᾽ ἑαυτοιὶ ἡμόρδμοι! βε-: 
λδύφηοϑε φρδγιμώτερον. οὐ γὸ δὴ εἰκότως 

55} τίω μάλης, λυμαίνουσαν τοι αὐ πὶ 
ϑρώποις α᾽ευΐίων καϊαφόζξεθϑε, Ἰϑτῶω 
πολλοὶ, καήαὗρ ὁρῶντες ὅτι εἰς κίνδωυον 

ἔρχονται. ὅμους φϑύγοντες τὸ ἀωρεπὲς τοῦ 
ὀγόματος ( τουτέσι π᾿ ὑπακούειν ̓ ἔχον πὶ 
ποιητι χὸν αραμύης. τὅτο τὸῤ ὅθι τὸ ἐπα. 
49») συμφοραῖς μιυγίςαις «δξιέπεσον, καὶ 
αἰοκυύίω μείζονα “ερσέλαξον ἡ ἧς ἔφόυ- 
χρν. αὐτὶ ὰ, αὐούτοις αὐτοιὰ σειυέθη γὸμά- 
ζείϑαι, καὶ ὁὐ δοκεῖν δι τύ χίω σἢ αἴ στω. ἐὺ 

Ἃ τῆ τύχι, οἱ ἢ συιώδεφμιος αὐτὶ τὸ ἤαῷ 
κέταη. ἑμεῖς οω φυλάξεωϑε τ πίω πάντα 

λυμιαιψορϑμίω αἰφωόίω, αἢ δ) βουλϑίση- 

εδε᾽ καὶ ῥωὴ αἰ ὡρεπὲς ἡγήσεοϑε ὑπ ακούσει 

ἤνλεί Τῇ μαγίςη, καὶ φεόκα λούδῥη ὦ ὑβιαξ 

φῶ 

δὴ μετείοις, »ὧρπ συμιμκαίχοις οέϑαι, 

ἔχοντεις τέω ὁ ὑμκοτέραν γώ, ὑσυτελῇ. αἷ- 

ρέσεως οἰὦ φερκειιϑῥης ἢ πολεμεῖν 9 ἢ 

ζῆν ἀσφαλῶς, (τὴ τὸ χεῖρον ἔληεϑε φιλο-- 
γερωϊστες. ὅσοι 5 ΑΨ αὐϑρώπων πὸῖς δὲ 
ἴσοις μι πα εἰχοισι ΔΙ δὲ ὁ κρεγῆόγων ἡ ἡτ- 

ὅτωι, τοῖς δὲ ἥῆοσι κετοίως “σονσφέρον- 
ταὶ; οὗτοι , Αἰξϑεσαι δὴ κατιρθούοτ᾽ βουλόύ-- 

σσιοϑε οι, μεεζξεςευύτων ἡλδϑ, ὸ πολλείκες 
Ὅς ὁ ὀφϑαλεδι λάϑξετε ὅτι «δὶ πατεοίδὸς 

ἡ σκέψις, ὭΣ Σ ὕσης, αἰοὶ ἧς ἐν μιᾷ βελῇ 
ἢ καπορθωώσετε, ἢ σφαλήσεεϑε, β Σωῴρο: 

νγέξερον φρο γημώτερογ., γὙ Πολλοῖς γὃ 
γυρῳωυσίος φανερῶς βχέποιδινε 
δ ἐπαγφ)ρ) δγιασοιοικρς 



ΜΗΛ. 

4οὃ 
ο χα, δοθείσης αἱρέσεως πολέμου πέδα , χαὶ Ἃ 

ῷ ἀσφαλείας πᾷ χείρω φιλονφκῆ-- 

ΤΡ, σαι, ὡς οἵτινες Ὧοῖς μϑρ ἴσοις μὴ εἴχϑεσι, 

» τοὺς δὲ χρείοσοσι καλαῖς " ασδοσφέρονται, 

ο ἀσρὸς δὲ ξᾶσ' ὅασοις " μεέτειοί εἰσι, πλᾷς" 
»» αὐ᾿ ὀρθοῖντο. σκοπεῖτε δξζυ χαὶ μετα ςαντων 

» ἡμδυ, ᾧ ἐγθυκεεῖοϑε πολλα χιςοτι κόξἐπα- 

- ποίδὸς βουλϑϑεεὃε ς δὼ μίας πέρα ̓ χαὶ 

᾿ς ἐφ μίαν βουλζω, τοχούσλμ τε χαὶ μὸὴ Χα- 

τπἠρθλῥοα σαν; ἀμαρο φ1αὶ Οὐ μδβλλδης 
γαϊοι μετεγωρησὸμ οὐ ΤΜ λογων' οἱ δὲ μή- 

λιοι τ᾿ σφαξ ἀὐοις πνούδμοι; ὡς ἔδοξεν 

ἀὐξις κραπλήσια ἢ ̓ὐτέλεοον, ὠπεκρί- 

ναντὸ ταδὲ, Ὁ δας 9 

Οὑτε ἀλλα δοκεῖ ἡμῶν ἡ ἀνὰδρ ἢ τὸ-- 
» ποῦ ῷτον, ὦ αἀϑζευαῖῆοι.  οὐτ᾽ εὖ ὀλίγῳ γξό- 

»γῳ πόλεως, ἑπ]ακόσια ἔτη ἤδη οἰκοῦρϑμης,,. 

» τίοῦ ἐλδυλεοίαν ἀφαιρεσύμεθο;, δλχὰ τῇ 
» πε ἀἰξερα. αῷδὲ σωζουσ; τύχη οκ, π ϑείου 

. αὐτίω͵ καὶ τῇ Ὄστο Μ αὐ, ϑοθίπτων ἡ Χακχε- 

. δια μιδγίων πἰμωφία: πιςεύοντες᾽, πείρφισδ᾽ Ὁ 

ο μεθα σωζεοΐ,, πρδοκαλούμεϑα δὲ ὑμιαξ, 
᾿ φίλοι μϑὺ ἐξ), πολέμιοι δὲ μηδετέροις, χαὴ 

. ὀχ πῆς γὴς ἡμδν, αὐα. γωρῆσοῳ , αὐονδαὶς 

. ποιήσα υϑρς αἥτιγες δοκούσιν ξχετήδαοι ἐὴ 

. ἀμφοτέροις, Οἱ μϑὲ δὴ ῥυΐλιοι τοσαῦτα 

ὠπεχρίναντο (Ὁ ὃ ἀἰϑίευαῖοι, Ὁ] ουλυόνϑμοι 

ἦδὴ ἐκ ΔΜ λόγων φασν, . 
. Ἀλλ᾽ ὄξω μόνοι γε Φιστὸ τούτων Τῇ βου-- 
᾿, λδυματων,ὡς ἡμῖν δοχεῖ τε,ζαᾳ νϑρ μέλλον" 

: τὰ ὁρωμϑμων σαφέφερᾳ κρίνετε, δ πὶδὲ Ὁ 

:, ἀφανγῆντῳ βούλεοϑαι,᾿ ὡς γιγνόνϑμα ἤδὴ 

. “κά εϑε᾽ καὶ λακεδαιμονίοις,, ὁ τύχῃ χοὴ 
᾿ ἐλπίσι σπλάζον δὲ τ΄ ῬαΘεξληνϑμοι χαὶ 

᾿ πιςεύσόμτες, πλᾷσον ὁ σφαλήσεοϑε. 
Καὶ Ὁ υϑὲ ἀἰϑζευαϊων ωρέσξᾷς αὐεχώρη- 

σαν ἐς ὃ ςράτευμα. οἱ δὲ φρατησοὶ αὐ- 
τῶν, ὡς Οϑεὲν κ᾿ πσήκουον οἵ μυΐλιοι, ἀσοὸς 

πόλεμον θύθυς ἐτρέποντο, τὸ διελόνϑροι 
κ᾿ πολᾷς αὐξκετείχισθρ κύκλῳ «ἄσ' μυη- 
λίοὶς. ἡ ὕφερον φυλακ ζω σφροΐν τε αὐτῶν 

ἢ Μ᾽ ξυμμάχων καταλιπέντες οἱ αἰϑηναῖοι 

3) 

ΑΘ. 

ΤΗΥ ΟΥ̓ ΠΩ Ἱέῷ δ Ε 5 Τ, 

Ὲ 
ἣ 
᾿ 

πένοναιμιπι ἀοτασ νοθὶς ορεῖο δε} τ 
δ {συγ τα τίς ΡΟΥ ἀαἢπιὶ σοητομτίο- 
ΠΕΠῚ Εἰ! ρατὶς ραγτοπα ἀοτεςίοσο πη: Φ ὯΝ 

“ Νάπι υΐ βᾶτία 
θὲ5 φυϊάδην ποῖ 
ςεἀητγεγρα ρας, 
τίογες δυτοπὶ ἢ 5 
ποἢὲ [δ ρογαητ, δς, 
πιοάοταιὸ εὐρα ἐπα 
κείοσος » ἐδ τοβ. 
τηαχἰ πιὸ ργορετὰ 

“(οἀ 4ΠΠ|5 ἤμλῖ]ες Πεῖς. χαΐδας ρογιη- 
ἀις Ρεοίροτὲ {ασσεάιτὶ Ἰααἱ ρατίδας 
ἡοὴ σοάεητες» Ποποίξὲ σεις ρο- 
τεητίοτίδιιβ, οὐρα 1 ουΙΟ65 πγοάε- 
ἑατὲ (δ ρογαης. Οομἤδεγατο ἰταηας 
(εογίαπη ἃ ποθ ὶς, δὲ σορίτλςε οτίαπι : 

᾿ : } ᾿ρεάετε ροίΐης, 
ἀτάας οζία 1; νῸ 5 ἀεϊδοζατς ἄς ρα- εὶν Μαχϊπκὰ {δ 
ταίλυ σὰ νὰ νοδὶς εἴ, αιάΠγηι1ς οαπά! (αςξο ΠῚ 
(οὐτίς νῃο πος σοί] το νεὶ ξεϊίςεπι Πρ Βάπε. 

τ γον; ἈΦ ὁ γιάε πποῖς 
ἔογενεὶ ἐπί !ςό. Ροίξμας Αἰῆο- ἸΔ4 ἯΣ 
πἰοπῆθας ἃ ΣΟ] οαμίο ἀϊρτοβίο Με ςτὸ 
11 ππτεγ {δἰρίος σοΠ]οακτί τη, 
“ σαάπχααο ΠΠ1}}} πιοάο σοητζαάϊ- ες Οὐυπηχυς ἐδ 

ΠΠῸς, 7μα ῥγεμ ν ἰδ εοηάπιηι ν] ἀεγοταγ, Γείροι ἀογαητ, ἩΜΙ μεδόρμνος 
τγδάϊσοτοηῖ 5 τὰ 
τείροπάογαπτ.. 

ΤΕ 

 ἸΝΝόΙς νοχὸ, Αἰοπιεηίος, πο- 
ας δι αυλτ Ῥαιΐο δητὸ νἱ τα πὰ 
εἴ, ν!άεταιν πόσας ΠΡογίατοηι {ς- 
Ρεηρεητογιπι δ ντθε ςοπάϊια 
ΔΗΠΟΥΙΠι δγοαΪ τοπΊρβοτς ἀπλίττο- 
τηῖ5: (ς4 ἔοτταμπα αια πος δά ἤδης 
ἄϊεην “ ἀϊαϊ τας ταζαῖα οἰ, ὃς ορὲ 
οὐ πὶ ἃ] οσιιπὰ ΠΟ ΠΊΪΠ1ΠῚ» τα Π ν ες 
τὸ Τλςοδαπηοπίογαπη, ἔτει», σοπα- 
δίπιαγ πάῆς νεθδεπι οοπίοζααγος 
Βογταῖί ταπιο νὸ5 Ῥχΐαβ νὲ 11- 
οεαῦ ΠΟΡὶ5 ἀπηΐςος οἵϊε νοδίς» πειι- 
ττῖ5 μοίζες : νόΐψας 1π|πἰ|5 ἔοςοτῖ- 
Βι15» αι εχ γεγαίαις ραγεῖβ ντ}1- 
ταῖς νιἀεθδαπταγ, ὃ ποῖῖτο (ο]ὸ εχ- 
ςοἀλτίθ, ΤΑ]Πα ΜΕΙ φυ τείροη- 
ἀϊεης., Αἰβοηιοηίδς ἰᾶσα ἐ συ] - 
αιο ἀϊρτοῇ!, ἀϊχοῦς, 

Ἐπ ΠμοῸ νὸς {011 οΟΠΊΠΙ ΠῚ» Ὡ 
ντ πος νἱἀεπηΐπὶ » ἐχ νοις, το θογαείοηί 
᾿ὀαμηηῆε ἢ σοχτίογα δι ἀἸολεῖς εἴδεα βυδ. γε Οοπῃης- 
4ια (ὑπτ ἐαοπταγα υὰπη ααα σογ- μἰεοηίδαο, 
αμτγ: ὃζ σαα οσσαΐτα {πητίη οῦ- ᾿ξ. 
(]ε μι ἀο»τΔῃαδπὶ εὰ 41: Πσπῖ, ΟΥ̓ δόγεκεν ὁ δῇ μέρη, 
ἀϊτίς. ἴλπι νοβίπτιοτί: γείψιις αιο τῷ φυδά Πα ες 
ΡΙα5 ὃς 1 αςοάἀα Πγοη 15 ὃ ἔοστ πα βεφεβριυλν [ρε 
ὃς (ρεὶ ρεγπχίτεϊτίς νοβάταας Βα τί, πὐνὰ Ἰόρῖνως.ος 
ΕΟ ΡΪι5 ργΟΪαρίιτ!. Ἐτ]ορατί αιΐ-- κεάδοπι σπίοκατς, 
ἄεπι δά οαἰγα τοάϊοτς, Παςο5 Δὰ- δὲ ἔοτταηα ὃς ἴδε 
τοῦ » Πποη απ Με πα]10 Ρὰ- ἘΣθοιο Ἦν: ; ε εγί τ 9 ΡΙυτί πιύ 
ὅϊο οδεάίγε νοϊοδαητ; δά δε] πὶ δτίδπι ἀυβταδίς 
σοπτίηπὸ (ς σο ΠΟΥ ΤΟΥ» δὲ ὃ ρεζ πίη, φονοβ 9) “- 
γεῖσος 4 δ ατί, ΜεΙος πτασο οοη- “ ' ΦἼΉ δι σρόχί 
οἰυίεγαηι. ΡὸΓ μας ργαπάϊο ταπὶ Ἰρανναρ τ νος 
εχ {5 τὰπι εχ (Ὁ οἰ διις φορις ἢ Η 

α Προσφέροντει δ μιλἕαι.. ᾿β Μέτειοί 
εἰσν ) δήκαιοι. Ὑ Οὔτε ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
πόλεως ἑπ]ακόστα ἢ ὅτι ἔτη ἐπ! ακόσια μῆ-- 
λος καὶ νῆσος ὑσσὺ λακιδα μον ων ἐλδυϑέ- 

ρῶς οἰκιοϑεῖσοι, ὕςερον σοὺ ἀϑίωυαίων 
δ) δουλείᾳ οἰξεπολιορκήθη. δ᾽. Τὰ [ ε Ὡς γιγιόμδμα 1 
δὲ ἀφανῆ, τῷ βόλεοϑα, Ἰ τὰ δὲ ἄδηλα, δι 
τὸ βούλεϑα,, ὕτως ἔχίν οἴκεϑε καϑαίαῇ ᾿ ἔρυμα ὄχονπ. 

ταὶ παρόντα καὶ γιγνόμδυα ϑεᾶτϑε. Ὁ 
ὁρωεδμα. ἐγερχρύκδμας 

ἕ Παραξεξλημδύοι Ἰφεήδλημα αὐριὶ ὸ᾽ 

κὰ 
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᾿ δὰ πγατί διὰ τοῦγὰ χοἰ Ἰδξον σηπλσια ἃ χοὺ χα Δ᾽ χοὶ χτὶ ϑαίλαᾳ οὐ μ, αὐεγω 
ἰοτὶ οχεζοίταβ ρᾶττε χευογῇ {ππτοσα ἐμρυκυς τ Ὑ π ἼΩΝ Ἡν Ἄς 

“-. τοῦς. 4 τεπταπογαὴτ. οεπιορ- ’ ς΄, ἜΡΕΤΟΜΟΣ ΙΝ ἜΥΜΣ! 

ραιπαηείιι!.) 44 ϑι:Ρ ἰάσπη τδρτραρ “, ἐϑημδμογτες ἐπολιόρχοευ, δ χωρίῳ. 4Καὶ 
Αὐρίαι ΡΗΠαΠατα ἀρίαπι ἰηργε- ὥργειοι χν ν [ ῷ όονον τὸν αὐτὸν ἐσξα λόγτεξ 

- ἢ, ὸ ἱρῆς ΡΒΠΑΠῚς δὲ αὉ εχ] ὐ ἐς ὁ, χϑωὼ ζϑλιασίαν ; χαὶ λοχϑ θέντες “ἰ πῦῦ τε 
(αἷς ἐχοερτὶ ἰῃῃἀϊς, οἰγοίτον οὗο-, 00 πο σόν "δὼ 
δίητα ἀπγογενδζ αὶ πη ῬγΪο Ατμς- ΄ ; ἡ ἐρπρμδη ἐλ άρ υκὸ Φυγα » 
Ὠϊοπάοβ ογδης ἃ [ιλοςἀπτηοηϊίς ΠΣ ως ὀγδοήκοντα, χρὴ οἱ Οὐν τὴς 

2 Τιςεάππιοπίὶ Ἷ ᾿ γαηῖ, Νε ἢ Ἷ ἡοἱ. δ, ἴλη 
μη εοκσε ἐμῷ. ὠν προ ε ἀν λου αἰϑίυ οἷο ῥθκοδοι μϑἰίων πολλέων 197 

Ἰυϊάειι (οἰυτὶς (α 4 τἅπηςῃ ΟὟ 14 1 ἀρεἀα ΠΊΟΠΗΙ τ66 - χε ίαν λαὸν λακέδαι μόνιαι δὲ αὐτὸ ἐ 
[δεῖδας», ἰη οο5 ἀογίθις αι οϑες πῃ ἐοὸς ὈΈ πὶ πτὸ- Ι ρν ϑϑ ων αὐ εν ἸΩΡΕ ; μδρ ασο δας οὐσὴ᾽ ὡς ἀφέντες, ἐπολέμοιευ ""» ἄεγυητ: σατογὰπι εἀϊχοιίιπῦ, αι η2. τ᾿ ἰ 
ὌΝ 3 δ ἢ ὑοὶ Ἀγ, 

δ; 405 νοΠ]οτ πογππι αθίρογει ργαἊας ᾿ ὐδοῖκ" ἐκήρυξαν ὉΕ|Τίς βέλεο ΓΝ σφφων 

ἢ εχ Αἰποηϊοπῆθας. Οοτίητμ! αὰο- ϑζουαιοις ληΐζεαϑαι. ἢ κορίνθιοι ἐπολέ-. 

᾿ 48ε: ἀυϊοίξοπείδιις το !ααῖς Ῥεο-.  ἑί,σαν ἰδίων γεν δζᾳ φῷ ἐς Σ ὌΝ 

" ροθ πο Πα, ρτίπαταγαην ἀπαγαη- ΄. ἴα, δρυσβυν ἃ ΟὟΘ, Ὁ ΣΙΝ ; 

᾿ ἀλπὶ ἀϊβέπποπαπι σαί Ὀο τη ἐκ μὲ μν εὐ “" Ζ οἰῴρα ἀτλον ζω. 

τ ἐαπὶ Ατπεηιεηῇθυς ρογοραμτΜο- εἷλον δὲς οἱ μήλιοι ΣΝ} αἰϑηνάιων τῷ τ π᾿ 

1 ἀαοαὰς Ατπεοηϊοπῆμππι τπυτ τειχίσματος ὃ χορ τῶ ἀδοροὶν, πσοόσξα.-" 

Δπλθ ταπν ἀρρτοίδὶ ποόξε; σορεγτ, λόγχες γὺχ τὸ ΠΝ δ ϑΑΝ Σευ οὐόος 

ἅμα ρατῖε ἔογιπη 16 ἰρεξδαϊδᾶτ: ν.. ΤΡ Παφο ΑΔ), ὁ πρὸ αοον Ὡς ονν ἢ 
ποηπα!δίχας ἱπτοιοογαης, ὃς καρ ΚΝ πλήρὰ ἐδύ- Ὑ ἐπενείκοί 

ν ἢ ο“ ὶ ἐὼ ὁ αι αὐ ᾿ 

ξαπχεηϊὸ αἰήίαας απα εχ νία 9- γαῳτο γρύμίοισιν, αὐωυχωρησόρπες ἡσύγα (δι 
νΝ 4 Ἢ « χὰ γεν» δι » ο, ᾿ “Ὁ ἡσα χῶνς 

χοηῦ, ρθε τψλνα ψύρε ν τῆ: ἔζον καὶ (() αἰϑίευεῦοι " ΑΝ ΠΉΡ ἢ 

᾿ ΑΒεἰίομρεγ- Ροττατίς, αι (δ τοςορ τη» " φαΐς- ( τέπειτα πἰκεσκθυώζοντο. χαὶ τόϑερος ἐτε- 
«ἀεβράπε, ἀεγε» Ατπεηϊεπῆθας ἴῃ ροίξεγιί πη ἀπὰ ΤΙ ΩΣ ΣΝ ΣΦ. 

δὰ δοτηπηοάϊες ἐχουθαπάμπι 41- ἈλιθΤα. ἐξα δ γεγνορδβου χφαῷνος, 
Ε.. ΠΙρεβείοτίδυς εβοθίς. Ατάις αἴας λακεδο μόνοι, μελλησθώτες ἐς Τ' Θὴργείαν. 
Γ᾿ χορ. 4Ππ|ξασοπεῖ Πγἐπυῖς ἰπϊ- ᾿ς φρατεύφν, ὡς αἰΐοῖς τὰ Δ] δ ἃ τήθλα ἱερθδ 
Τοοδαπιοιί!, τἦο “ Γλοοάα πγοη! ἃ ἤπμεβ Αρτ ΑΛ. 5. αι πὸ», 2.2 οἰστιῷ τὶ 

ἡΐσερτα φάἀπιειίος - -- ἘΞ τς Ὁ 6 θθλοίς Οὐκ ἐγίγνετο γαγεχωρησθμ. φῇ το. ἰεχρεάι- ἐϊα ἐἰΠπ πὶ σὰπι ἐχογοίτα ἐπυδία τ». Ν Γ ΟΥΜΕ έζαδ τ ΚΣ ἀπὸ τη ῇ Οὺχ Ι Ῥγειοι Δ] οὐ τίου ἐκείνων μἰελλησιν Μὸν. τὴ 
ἡναὶ . ᾿ : “τ Ὴς ι ᾽ 

μρὰκᾷ.. 1 τεάίογο. Ῥεῦ ἡαογαπι ἐχρούζατο- τῇ πολᾷ ὑγαὶ «(-υτοπησθμτες, (ὦν νϑὺ ἰϑς, 
4ασπι ἴη ἢ- 4] Πταῦς ΠΟῚ Ροῖαογε, ἀοπληι 

ποη ΡΟ 
ἢξ» ἀοπηά τεάϊε- ΠΕΠΊ » ΑὙΡΊαΟΤαΙ 40] 1 γίδε ἐ- ξωμωέλαξον,οἱ σγ, ἀὐδθες καὶ διέφυο»ν. Φ 
Οἱ ἀιπιτατ- γλῃτ, “ἀπ Ὁ ἰἰ5 ααΐδυ5 (ἃ- μι ο, αὐϑὲτο ΡΣ ἈΡΟ, Υ 

»Ἀτείαὶ αἰ!-- ΠΩ 681 ογλητ, σοτργο ἢ βιεύαπεν, ὦ θάμα ῖο κα τ κου εῖ ως ὡς τοῖα 
τερον ΤΙ ὅ «ἰδετειχίσματος εἷλον ἦν" αἰϑη- εοξαπὶ αὶ Ἔ 

Ρε ογαης (ας 4] Ἃ62π| {πα ἰροηῖε 12 ΕΣ πα } : , 

: ἀτους ΤᾺ αδίογαμξ. δυδ 14οτ φαοηπετέα- Ὁ γαίων, τ ρόντῶν οὐ πολλεῖν Μ φυλοίκων. ᾧ 

ὀπιρτείοπῇ γέρε: Ρι5 Με Ὁ αἱϊα ραγῖς πιάγιπη ὀχαθουσης ςρατίιας ὕςξερον ὧν ΤΡ ἀἰϑέω οὖν 
μητ54}} επαίεγάτ, 410 ΟΝ ΠἀεσΔητοΓ σερεζαπεν ραατ. Ὁ οϑορς ἐπυοτ ς ρΥ ΦΙλυς 
ἣν οἷς εχ Ατμεμϊοπῆῇ ργαΠάϊο 101 ργα- βάζει το σ ἀκυδόις εου ἀκονες Ὑχ' ἌΘΧΟΑΡ 

ν (πεῖσις. Επ πτοχ νδὶ μᾶς ρεῆά τῆσ0 Δημέου,χ κούτα Χρ οτος" ἡδὴ πολίορ- 

Ἢ (μητ,, ρχοξξῶο οχ Αἰβεηίς αΐοο χρύνϑμοι, ϑνουϑμὴς ἢ ἀσόϑὲσίας νος, ἐφ᾽ 

᾿ Τρειηεα, δη.-- ἘΧχούοίτι, ἄπος ΡΗΙΠοοΐατε “ Ἐσ4ε: καυτῶν ξμωεγώρησδμ ὡς ἀϑαν δαι, 

μἔου, δε ἐερε ταὶ {10 αὐυστα ἰαπι οΠηΐ ορέ οῦ- ἘΑΣΗ ̓ πὶ 3. ὦ β λδὺ ᾿ - νη "ας 

Ρυρπαγεῆζαγ,, ἔλδι 4υλάλῃηη Ἰητοῦ ὙΝΕ ΦΕΡΡΝ Ύ ΤΡ Θὺ ΠΝ 

Ἰρίος ργοάϊείοπο (είς ἀοάϊδοτέ Α-ὀ τειναν μηλίων ὀσοὺς ἡξωγᾷς ἔλαζον, 

τποεπίοπηραξ » Πδεγαπι {ΠΠ|5 ατδί- σπαῆδευς δὲ χαὶ γε Ἰχὰς ξὠώφραποδισὸμ" 

ετἰαπα ἀς (ς ρείπικίεητοβ, Αἴμε- τὸ χωξίον ἀρ δυο δδς δ δὲ 

ηἰοηίος Μεϊογιπι ααυοίσαπαηκε τς ἀνα ἄν ἦν ογᾶν 

ὩΔΘΗ ἔππτ ρυθδογοβ ἱπτογοπιοίαπο 7 ταλοσιοῦς πέμψαντες. Ὡς τς ὙΟΤΝ 

Ποῖος ἂς ξοσπηῖπαβ ἴῃ Τογαίταζοπη δέσερεγαηξν ἀοιηύμιφας δίροχτατπης: Ἰοςυΐπα 

ΟἸρἢ ἱποοίπογαπε, παϊίδίς εὸ ροϊπτοάμιπι ααΐπροητίς ςο]οη5. 

ς΄ Αμμρινον τίωὶ φυλακλν]τῆς μήλου. αὶ δὰ πολιορκούμϑμο.} οἱ μνήλιοις Ὑ Ὡετ᾽ ἐκείνοις γι ἀϑέκυαίοις. 

ΓῪῸ ΣΩ.1:; 

ἔ 



3: ὧν ἐΐκοσι 

ψαι δῆοις τῆς 
9νλ. 

Ὄσλοτ. ὉΟΥΚΤΑΤΑ 
ΞῪ. ἐξν ΤῸ ὍΑ, Φ 

ἐτδὶ ΑῸ Ὁ. ΟἿ πΗτὰ 

ΟΡ, ΥΩ 

“Θσνδ, 

τα ζνο ΒΡ 
ΕΓ; ΈΘΒΕΙ 

ῬῸ ν᾿ ΝῈ ξτ αἷς 

Ῥεῖ ΑΤΗΝ 

Ὁ ὑμωυαῖοι͵ ἐξουύλοντο ὍΩ 

δὰ μείζονι αϑρασκθῇ Φ " 
ΑΝ, Λάχητος χαὶ ἢ Εὐρυ μεδεν-: 

ἘΦ τῷ γος ,. δχὶ σικελίαν πλϑ»- 

συντειραζαρρέ γα, εἰ ἰδυωύαιν»" ὠτει-. 

69 οἱ πολλοὶ. ὄχτο τῷ  μεγέθοις πῆς νή νήσου,δ, 

ἫΜ εὐγοικοιώτων τῷ  πλυλοες χα Ἢ ἑλλζώων 
ΓΝ ἡ βαρθαρων κὴ ὅ ΟΤΙ ὅ᾽ ἐπολλῴέωι" ζσσο-. 

δεέφερον πρλημο αὐπιελμῦτο ν Ὡρὸ ς πε- 

Λοποννησίοες. σικελίας γδῃ, αξίπλοις »ϑι.Β 

δι ὁλκαδι ὁ πολλφτοι ἔλαφοι ἢ ᾽ ὀκῆω κἡ ἡ- ν 

μεραδ, χαὶ πισειύτη ὅσα," ; “ὦ. εἰχόσι φασίν, 

μίλια μέτρῳ Ὁ ϑαιλθίοσηςς δε ἰρεῖνδι μή. 
ἡπείρος, σε, φκχίοϑη: 4) ᾿ ὧδε “ραρχαῖον, ὦ τ-- 

σαδε ἔθνη ἔ ἐκεῖ ἼΟ ξύυμπϑρζα. παλαιόατοι. 
“ΡΗ λέρονται Φᾧ μέρᾷ ουὶ τὸς χϑράε χύκλω-. 

ζρτ: Ὁ λαιφρυρόνερ, οἰκῆσοι.ὧν ἡ ἐγωότε ὅλύος 

εἰπεινιτε, ὅπολεν εἰσγλλον,᾿ Ἅ ὅποι οἶπε- 

χωρηῷ ᾧ "πρχείτωῦ Ὁ ὡς ΠΜΠΡΗΣ τε εἰρῆ), Φ 

ὡς ἕχοισός πῇ. λιγνωσχ «θὲ αὐτῶν. σικαςς ς 
νοὶ ἃ μετ᾽ ἤν ; Ὡρώΐτοι ἐφαίνον.) φοικισεώ-, 
κδροι ως Α ἀζί φάη, “Ὁ Φρότεροι, ἐν Ἢ 

αὐτόθονες ἘΠ) ὡς ἢ κἡὶ ἀληθήα, ϑυρίακε ἡ) 

ζυρες ὄπες, ὩΣ Τ Ἔ σικανοῦ ποΐαμϑ ὅς». 

ἰξηρία ᾿ὑ ὑπὸ λιγύων αἱαςείντες, κὴ εὐπτ᾽ αὐ- 

ἵν σιχαψία τῦτε ἡ γῆσος ἐκαλφτὸ, Φρότερον ̓ 

ϑιναχρία καλϑρϑμη.οἰκϑσι 5 ἔτι νὰ νεοῦ " ταὶ 
“ρὸς ἑασέραν “ὃ σικελίας"ἰλίν ὃ ἀλισα μας 

γου, τρώωννὲς Δ [9 Φυρόντες αἰ ἀχαιοις, 
πλοίοις ΕΟ σΩΝΩΝ “αδϑς πἰοὼ σιχελίαν". 

ἡ ΟΥ̓ ὁ ̓ὠτυ χιμῶνος ἃ ἐ- Δ 

-Βατθασοχύ: ίξαμε {ηςίρετς ΒΕ] 

᾿ραὰς νῃάς νοποηίητ» ης ἃς αυὸ τὶ πὶξ ΤῊΝ 

" αὶ “κὰ-2 

οῪ" Ὁ ΛΌΡΟΥ ὑπ 
[901 ΠῚ τα 

Ἢ δον (ἱἹ ΜΓ 

ἔα τ ττς 
ΤΠ ἈΘοιῆρ, ΒΡ’ Ῥυυσίῶνυρ ὥῖωι 

᾿ 

οί ᾿ 

να ίωι εηνήμδάρινι ΠΕΣ 

τὰ Α ἐ ελάξ ᾿γεπις 
᾿ ἐττνδῳ Αἰβοπίεπίὲς ἀε- 
οὐδοῦε χαχίας ἴπ, 

(7 Θ᾽ οἸ]Πα πὶ τηαίοτὶ 
γί, «υλπι οὔ Τιὰςἢς- 

ΘΕ τε δ. Εἰπγπιεάοῃ 
τε ἐμμοκρρι τγᾶ πίττετς, δά ἐδ (αΡ]- 
βοηἀᾶ, ἢ ροεπτιρηδε εοσχῦ ρίοσί-. 
4ιις δὲ αγαρῃ τι ἀίηἰς ἱπία] ας, δὲ πλὰϊ 
εἰταἀιηἰς ἱποο]θητιᾶ, τα Ογφοοτγαντα,, 

Βαυιά πυΐτο παίΐπιιβ αυὰπα 1.4 ἔις 
ταῦ συοά λάπετίας Ρεϊοροηπεηίες 
(αἱςερετάς. Εἰ επίπι δι οῖ ς ταδὶ- 
τὰβ ὭΟῊ ἴτὰ πλυΐτο πλίπ οὐ αυὰπιο- 
ὅϊο ἀιοτῇ οἰγοατηπδυϊβατίοης, οης 
Ταχία ται: δὲ απ ταῦτα ἢς, νἹρίητὰ 
ὥτηλς; (Ἰλάϊοτῦ ἱητετοαρεάίηε ρχο- ὰ Ἠλδίταια “ 
Βιθοιαγ πο ἧς οδτιηῶς." ΙΩςοἸ] πο γξ απεϊᾳαίτα ἱεὰ ἢ 
δυτᾷ εᾷ 4Ὁ 119 ἅτα; τεηπεγᾶς Ρεῖ- πβτιδενδδο...ς 

ταμΐτα; μέτος, 4υιαγᾷ ξεγαηγυ δητί -- τρρυοξαπι ζωόν 
αυϊβιιπιλ;ίη αι ἀφ ἀιιηταχατ ἐπ(αἶχ: εονεννονεονίαόο, ἃ 
Ῥδίτε μαδίτᾶτος, Ογοορεξδῖᾳ [α- ἃ ἦρι, 
{γροπος. φαογᾷ ἐβὸ ΠοΩ; βέῃι5, ῥμδιῦλν ἢ περὶς 

αν Ε 53 - {πὶ κ᾿ ΓΙ 

αἰδϊοτϊπτράϊςοτς βάθεο: {ιξῆςϊας ἂν ̓ δ." 
δζ ἃ ροετὶς πχοπηοτατ εἴτ, ὅς αρυά (8 
αυϊίαας. ἀε 1115 ἐδητίς, Ροία μος 5ῖοα 
ηἰ Ρυΐηχὶ ἀςπλόιξγᾶτι ἐπ οο] αἱΠς,ας 
φίντ μὰς Ἰρῇ Ῥυχαϊοἄτγετίά Ρηο- -. 
τεμασίρρε αι ἤης {ΠΠπ5 τούτα ἰπ ἀΐ , ς ας ί ἥν 
βεπα:"ίς4 νεγίτας ἀγροΐτ ἐο5 [ΌοΓοΘ ἐρμαροίααι ἣ 
εἴε,ογλμέαίος ἃ Βυιαιίηρ δίσαῃ οαυοά μρξωυνα, 

το οἰ τη Ιδυυϊα, Τργθὰς εἰςόξος, δ. Αἰ ἢς, ἐκω σας 
εἰδ ταῖς ἀξ δἰ σαπία ᾿πέ]Ὰ 5» ῬΥ5. φοία, Τῖργες ἐο5 6- 
Τιηδοιὶᾷ Ποπιϊματά:αα! δάπας ἰο ἰφοόλμητ, εἰ, εαρα 

ἐ ἰδνηρεῖ, Αἴχας Αἱ 
σα ἰίυ]ας δά οσςαίοπι νογρδτία ἰῃ- ὡς οἰκαπία ἑμΐι 
οοἴαητ, Οατογὰμη φρο Πΐο αυ!ά [υ]α ποταίπαδα, 
Ὑτοϊληοτγα ἀπ) ξιρίμης Αςῆαος, ἘΠ’ 4ὐιαῖ ΒΝ Ττιπαςτία γος; 
πλαΐϊδιι ίη διο πατπὶ ΡΡΠσιεγαπῖ, τα. 

΄ 

α΄ Ὑποδεέφερον πόλεμον αἰηροιῦτο ] δ'πὸ 
κοινῇ τὸ, ἄπῴροι δηῖες. Ἐν ἥκοσι «τι δίοις 
“ζάφεται, ἐν ἔΐκοση σαι δύων μώλιςιε μἴῥῳ. 
ἔςι δὲ κ' Ἰύτίω τίω γραφίὠ φἰουῆη ἡ ὃν 

ρήται οὶ ὅ: παρ᾽ 
λαιρρυχόνων, ὅπ ἢ 

ων, Ύ Αρκείτω ὃ ἢ ὡς ποιηταῖς τε ́- 

φῳύτεροι 1 λαιρρυγύγωνε «Ἰόηρες δγ-- 

τς Ἰἰξήρων ἅ ἄποικοι οἱ σἰκελοὶ,. ζ Ὑαὶ Υ 
γύων αὐα ςουύτες Ἰῆ ων, ἰϊαινάςαι καὶ μέτο ῃ 
κοί Πγρνότες, ἡ Τὰ ποὺς ἐ ἑασέραν ὃ σικ.Ἶ 
ἥϊῳν, φεὺς τὸ, δυτικὸν Μέρος “ σικελίαφε 

Ομήρῳ κυκλώπων καὶ 

σκελίαν ᾧκον. δ' Καὶ 



Ἢ δ ςο]]οςλεῖς (εἀϊδας ἐπ απίρυς δῖσα Α 
Ὄ πογῶνν πἰμογῇ πὸ ΕἸγΠΐ Δρρο [ὰ-- 

ατνεθες οογ ΕσΥχ ἉΕροα Ηἰς ας- 
ςοἷα: δοςείϊογας πόπ}}} ΡΗοοδίς5, 
εὐχᾷ φιὶ ἐΤ οία τᾶς ἴα Τἀθύατα τῶ- 
τῬείϊατε ἀοἰατὶ ρεϊπαὰπι» ἀοίπάς εχ 
[γα ἴῃ 5: Ὁ "]Πα τ γα Ππλεετς. δῖοα 
Τὶ δατξ εχ [τα] δ δ᾽ πὰπ 4; Βα ίξαμε 
χε)ξαρίεητος Ορίςοϑ, ἰῃ ἐπ ἀζ ἰπ{ι 
ἰδ τγαϊοςεγαητ» νῖ ὃς Οὐ 410 1]ς εἱς ἃς 
ἔλυλα ξοστα δι 5. Οθίδύπατο φαῦς 
ψοηταβ Ροία ες ἔγεῖο : ξουτὸ οείη) 

Ξ Δῖον ἀρννοίξίε ΑἸ ἰτοτ γαίας], Ετί απὸ δάδις ἐχ- 
ἵ 

τ 

ἐ Θ᾽ βη θὲ 7.3} υοάᾷ Ατολάᾶ τορος; πος Πα- 
τε αὐ γε ἀεύει. ας ςςς γοχης,ἴῖς οεἱξ σορποπηίπατα ΗΙ 

ΤΆΔΘΏΟ Ουππὶ ἘΧΟΓΟΪΓα ἴῃ 510} Πὶ 
τεᾶ[εἰιπτες, ν᾽ 15 ΡΥ ΠΟ δισαμ δ» ὃς 

Ἄ ἴῃ ρβαγίες χα Πχογ ἀξ οσοαίίπγη;, 
ὕ (ρεξξαμπς πα δι5»ξεσογιης ντρτο 51- 
ΐ οΔηΐὰ δι οἰ Δ ν ΟσΑΓΟΓΕΓ: δύ οἴπ15 ορτὶ 
Ε ῃγὰ 45:8; ΙΟο ἱπΟΟ] ΠοΥϊ » ΕΧ 0 
. τγαπῆεγατγαπ ηἰς ρχορὲ τγοοξτίς Δη- 
ΞΕ. το Ογαοογ. ἴῃ δι οι Πἃ αἀιςητ : ὃς 
᾿. πὭπης 4ποαιῖς πο άἰτογγδιηοα οἷς 

εἰἌτασε δά ΑΠα!]οπεπι νογρξτία οδ- ς- 
τίποης, ΡΗῃσςΠίςεβ ρύστογοα ΡεῚ οᾶ- 

Ἕ -(επι ραίδίπι Πα ιτασογαητ, οσοιρα 
τ Ῥατυΐς ἰπ(Ω]1ς εἰς Δά τητος ρΓΟΠοπτοτ 5,8. ἢ ραγ- 
405 ἐπιπιίπεπε, εἰς οἰγοα πα] 15» Ποροτίδπ ἀϊ στὰ 
δ δ:ο0]15 σγατία. Ατροιίζαυᾶ ρεγηλμ]- 
ν τὶ Οτγαςοχαηι {ΠΠπῸ᾿ απ πδυΐθας 

γλάριαν αἰμμά τα σοΥ τ) “ ΟΠΊΗΠᾺ πδυ!ρδτίοης, 
“672 «με Ἰεξεπάίς Δ οιγ τα.» ϑοΙσεῆτεπη γ» ὅς θαποτ- 

πῇς κά ας ς ᾿ 
πλείω, »γάε «5..ΔῊῈ ΠῚ, Πἰτίπγα ΕΪγτἷ5 ορρί ἀα ,{ς- 
Ἢ ες ἄϊδυς ἰδὲ ροῦείς ἱπςο]πογαητ» ἤ οἴ 

φαπ ΕἸ πο [Ὁ οἰοζατς » τιῖπι αυΐα 
Π ρχίραο ΠΠΠπς ἴῃ λυ ρίη ἐπὶ τγὰ- 
τ ἀρδῃ δ[ "Πα ἀππῖας. Τοτ Ἰρίίασ πὰ- Ὁ 

πλοῖο δαυβαγί ἀταας 1η σης ππο- 
ἄτπνη παδίτδιιετς 516}! ἦν. Οτατο- 
Σατ ΔυτοΠ,. ΡΥ. ΟΒαΙ οἰ ἀςηίς69, 
εχ Ευδοκ πδυίσαητος οαπὶ ἜΠας 
εἰς {Ππ|ς ἀοδιξξοτς ςο]οηία, ΝΑχά 

ποῖ δ τ ἀποο]ογαητ,, δὲ ἀὐατα: ΑΡΟ] 5 
ἀεί εν ὦ ΔΙΟΒΟρβοῖα » μα: ΠΟ ΟΧΙΓᾺ γυ- 

Γ σἈ φοροίυν ΒεπΠὶ γεπειτγ,εχεγαχεγᾶς, ΝΘ] αιο- 
ὙΑν τὴν μτ τῆςς ἃ διοἰΠᾳ (οἴαιης οὐαςια Ῥετὶ- 

το ταὶ ΡΥ πι πα οτῆςαης, 41η{ὲ- 

" Ἡδτδο ἀαγυπῦ αποητὶ ΑΗΒΠῸ ̓ Αγοβίας Ἂ Ὁ Βέγοι- 
ϑσων ὃ Οοείπιμο. ἦς οὐία ἀμ15 ς ΟογμλεΒο 1 ὅγγασα- 
ἊΣ «ἰχϑμοΟ] ΗΕ Χρυ ῆς ρχίαβ εχ μ(]ὰ 

; οὐδε ἀλροϑὶ «ΨΩ 

Π1ΒΕ ΚΟ ΧΎν 
χαὶ δμορφι τοῖς ς σιύκοιγοις οἰκήσδμτες,, ζυε- 

πόρτες δὲ ἔλυμωι ἐχληϊϑησθμ, πολιάς δ), 
αὐ, ἔρυξ τε ὸ ἔγεςα. πρξ9σ ξιωνῳκησαὶν 
δὲ ὠὐθριὶς κυ φωχέων μὲς ἊΜ στὸ ξοἴας, τῷ- 

"τε χήρίφνι. ἐς λιξύζω ωραΐτον, ἐπείζῳ ἐς 
Ἷ ΄ -“ " . 

σικελίαν οπ᾽ αὐτὴς κουτενελϑεέντες. σιχελοὶ 

οὐ “ξ ἰταλίας(ἐνταύλα, γὸ φχοιυυ)διέξη- 
'σὰμ ἐς σικελίαν, φϑύροντες ὀπικοις, ὡς νϑβ" 

- εἰκὸς, χαὶ λέγεται, Ἐχὶ γηδιαν τηρήσαντες 

(Ὁ πορθμόν, κουτίοντος τῷ αὐέμωυ, χα ἂὐ 

Ῥατμερίαπ αὖ ροίῇ χὰ γγς ἢ 1τα] 1 δου] » ἱρά; τορίο δ᾽ Β δὲ χαὶ. ὀιλὼς πῶς ἐαυλϑύσαντες. εἰσι δὲ χοὶ 

γιοῦ ἔτι οὖ τῇ ἰταλία σικελοὶ νὼ ἡ γωῖφφε ὐπὸ 
ἸΙζι λού βασιλέως ἐνὸς “ϑκαδωνζούνομα 

υτῶτο ἔχοντος, οὕτως ἰταλία ἐπογωμοίοϑη. 

ἐλθόντες δὲ ἐς τίωὐ σικελίανγ" φρατὸς πολύς, 

τοις τε σιχδρμοες χρ αι γόντες μούχῃ, ὠπες4- 

λᾶαν " ασϑϑς τὰ μεσημίξοινα χαὶ ἑασέρλα, 

αὐτῆς, (ΕΣ αὐτὶ σιχϑμίας σικελίαν πξω νῆσον 
ἐποίησομ καλῴαϑαι, ἢ τὸ κράτίςα. τῆς γῆς 
ὦκησαν ἔχοντες, ἐπεὶ διέζησαν, ὅτη ἐγίος 
τεκάχϑσια ωρὶν ἕλλζωυας ἐς σικελίαν ἐλ- 

δὴ ἔτ 9ὶ δ νωδ τ μέσα κὴ ζυντορίοξιῥ. 
ῥαῦ πῆς νήσου ἔχοεσιν. ὥχοιου δὲ χαὴ Φοίνικες 
ἰδὲ πᾶσαν μϑρ 1 σικελίαν; ἄχρας - ἐχὶ 

τῇ θυ λάοση “Ὁ πολαθόντες,, χαὶ τὰ ὅχε- 
χείωϑμα, νησίδια, ἐμπορίας ἕνεκεν τὴς τπσϑὲς 

“κἐὲ σικελοις “Ἄγ . δὲ (ὦ ἕνζωυες-πολχοὶ 
κι δούλα οσθμ ἐπεὶ σεέπλεον, ἐκλιπόντες ἴα, 

πλείω, μοτυζευ χαὴ σολϑεγζᾳ, Ὁ: ταϑορμον 

ἔ ἐγίις “ὦ ἐλύμων σεωοοικισοοντεξ. τὐνέμον: 

το, ξυμμαχία: τε πίσξενοι πῇ ΤΜ ἐλύμιδν, 

ἡ ὅτι ἐντεύϑεν ἐλάχιςον πλοιοῦ κα ρχηδοὸν 
σικελίας εἰπὶέχῴ. βαρξαρ9ι νϑὺ δξευ τούτοις: 

δὲ σικελίαν χρὴ οὕτως ὥκησαν. ἑλλζωώων δὲ 
“ὡεϑ τοι γαλχιδεὶς δξ δὐβοίας σλϑυσὸμ-. 

πὸς μ᾽ «Θουκλέοις οἰκεφούδ, γαῖξον ῴκησαιν, 
χαὶ Απολλῶνος χη γέτου βωμὸν; δότις 

«γιοῦ ἔξω τῆς πόλεως ὅδην, ἰδρυσθῤῥτος ἐφ᾽ ᾧ 

ὅτῳ οὐ» σικελίας ϑοωροὶ ὀτλίδεσωσιγωραΐ- 
τὸν ϑύοισι. 4 Συφίκκουσῶς δὲ τοῦ, ἐχουϑμόυ 

ἔτοις Ἀρχίας "ΜῊ δῶν: ἐκ κρεὼς 
φου ὄκισε, σικελους ἐξελοίσας ζορώτον εκ, 

σα ΧΩ δηΧογότι. Ὑ ποχάζοῦτες 1 οὐτὶ τὰ δ'ποτε γσαγτες. γρά-- 1 πὼς συβμιαιχοῖντν" ὁμοῦ δὲ δὶ χαρρυδς. 
πρὸς βεδηἀξοιήὰ ἃ ἐἀσέδια] αἴδὶ ἡ φέται ἀὐαλαξόντεξ, εἰ Ἐπειδὴ ὃ οἱ ἕλ-. [ νοις, οἴπιγές ἐκ φοινίκης ὄγτες Φαγέκα.-: 

ἐγ Αι λύθαιον, ἃ ἀκρύτέρον τῆς γήσου.  ληνες] ἤτοι οἰ φοίνικες. ζ Ἐγγιὰ Ξέλύ- δεν. Τὶς κιεσημξ ρανοῖς τῆς σικλίαρ, 
ὉΥ̓ πὶ δεέξη δ )έτὴ ἐγγυὶ φδιαχάσια  δγέ-- 1 μφῖν σιμυδ μάσαντες!] ὁμοοῖ εὖ δὰ ὗ ἐλύ-}} ἡ, Τῶν Ἡεακλειδῶν ἐκ κσράγῆου οἱ σύ-- 

σδδ οἱ ὐπὸ δὶ σγά λας δηλονότι, δ᾽ Α--  μοὶς ὕγσες Φίλος γ ἃ οἰκοιῶτας σὐτέϑι,ὁ- 1] φρχούσιου, καὶ κοράνϑιο, εἰσῆγον, τς 
Ἐ πρὸ ὑπ “τεῷ τὶ πη ἢ δ τ. αὐ ϑεψβη;- ἡ «ἈΠῈ ' 

: ΤΑΙΆ.11. ἀδο 

4τὶ 

δ΄ σικελαῖν 

-αὉ 
. αὐαλὰπ 

ὅϑντες 

»ῳ 



412 την ΟΥ̓ ΡΙΠ Ἐ5: 8. τῖ5 
ον Ν δον ,Αὐη ἡ Α ϑἰου οῖῃ υπό πυρὶ ας τπατὶ οἷν τῆς νήσου, εὖν ἡ νεω Οὐκέτι αὐθαχλυσομϑρὴ ἡ ἢ ἃ Ρ 
᾿ «Ὁ δ ν «- Ὶ ! ν ε«ε 

πόλις ἡ οὐ τος δ61γ" ὑκεέθον ὃ γξονῳ χϑ! ἢ ε- 
σαηλβῆαα ἢτα εἰϊ ντῦϑ ᾿ητουογ Νὴ 
ἐὰ πα: οχῖία ἐμζμίαη εἰξ., ἄϊα ρὸ(Ὲ 

ξω, ρου φχεοϑεῖσοι, πολυαΐθρωπος ἔλρετο. λἀάϊτο τιτο , ἔα εἰ ρορυ]ο ἔτε- 
Θεκλῆς δὲ χαὶ οἱ χαλκχιδεὶς ὧκ ναξὰ ὁρ- ἀμοπειν ογὰπι ΤΒαοῖος ἄταὰς ΟΠ] 
μϑέντες ἔτει πέμπηῳ κ᾽ συφοικϑύσαις οἰ-᾿ οἰάοηίος ἐ 'Ναχο ρχοίεξει » (ςρεϊπιὸ μ 

χιεϑείσκις, λεούιγοιςΊε, πολέμω Ὁ ἐς σικελοιὲ 
Ροίῖ ᾿πβαθίτατας ϑγγαδοιας ΔΠΠ0, 
Ἰμεοπτὶ μος» εἰοξεῖς δ Έ11ο 51 α]15» ἴπι- 

» ,!} Ἀ δῳ ] κϑ ῇ ΜΝ ἃ, 

δξελασόμτες,οἰκίζοισι, αὶ μετ ὐδϑις ἈΓ φο]υμτ, δὲ ἀξμίης (λταηᾶ., υῦ ἱρῇ 
 χαγζωυ. " οἰχιςὴν δὲ αὐοὶ καζαναῆοι ἐποιη-. ΟἸτδηςηίες Ἐπαγοῃ ξοοἤζης οο- 
σαντο Ἐδωρ;». Καζ 5 τὸν αὐτὸν χρόνον ὺ Ἰουΐα αὐτμογξ. Ρογἀδτξρας δ 14 

Λαάμις ἐκ μεγάρων Ὡσοικίαν ὠγων ,ἐς σι-- 

χελίαν ἀφίκετο,  χαὶ ὑπό πλυταχίου τε Β τρία οςο αυοάδῃι σα! ποπλεη οἷ 
ποταμοί; πρώτιλϑν ζι ὄνομιαι χωρίον οἰκίσαι, ὙΤτοτΙ]ᾶ,ποο]Ας σοΠ]ο οαυιίτ: δι Π]πς 

χαὶ ὕςερον αὐτόγεν τοῖς χαλκιδὲύσιν ἐς λεὸν Ῥοίξοα αἰἦστ ἐσ» ααατη Αἰ αυδητοΐο 

ὥζγοις ὀλίλϑν “θόνον ξυμπολιτεύσαις, χαὴ ὑπὸ 

αὐδἶὝ ὀχπεσων, καὶ ϑεΐψον οἰ κίσοις , αὐτὸς (ι, Ὁ εἰἀξ ἐχαδεας οἵξ: ςο]οςατς 

μ»ϑὺ ἐὐἰποϑνύσκᾳ, οἱ σγ᾿ ἀλλοι ἐκ, τῆς ϑαύψου «μςοἰη ὙΠΑρίΟ ἱποο 5, 4αιηὶ νίτα 

αἰαςαγτες., Ὑζλωνος ζασιλέως σιχεῖλε 

σπσξοδόντος τίωῦ χώροιν, καὶ και δη γησαι δέν, τορίοη  ργοἀίἀογαίνάιος», "Μορα- ὃ Μερατεηίε 
μεγαρέας ὠχισαιν τοις ὑξλαίοες κλοϑενᾷς. τὰς“ ἱπφοϊαογαηι υὶ ΗΥδ]αὶ πε, ΧΕΡῚ: 

χα! ἔτη οἰκήσαντες πέντε χαὶ τεοσσι φοίκον-- ἀϊξὶὶ Ἐπ ροίῖ ἀιιοζιος ἃς 4υιδάγαρ τ εν, κοὴ ᾧ 

ζῳ καὶ “1 «κοσία,, κ,ραὸ Γέλωνος τυραΐνου 

συρᾳκοισίων “αέφησαν ὧν τὴς πόλεως ᾷᾧ 

γώρας. φρὶν 5 αὐα φῆναι, ἔτεσιν ὕφερον ἐκοίον φεάδηϊοα ἀυληγ ἐΧρε]]εγσηταγνςῶ- 
ἢ αὐτοις οἱ χίσοι, Πάμμι λον πέμψαντες ἐς τῷ ΡοΙ αυᾷ 1}}|ς Βαδίτατο σαρεζδὴς ; 

σελινοιῦτα κύιζοισι " χαὶ Οὐκ μεγάρων "τῆς 

μνπξοπολέως οὖσης ἀὐζοῖς ἐπελθών, ξυΐκα 

σῴκχισε. γέλαν δὲ Αγτίφνμος οἰκ ῥόδου χρὴ τυίῖτον Βαθίτααίτ, Θεὰ αυτό Απεὶρμοςῦ 
Ἐντίμος ἐκ χρήτης , ἐποίκοις ἀ) να ντες, τὰς ὁ ἈΠοάο ὃς Ἐπτίπις ἃ Οοῖα» 

κοινῇ ἔκτισαν ἔτει πέμιτω χαὶ τεοσαδφ- 

κοφῷ (Τ᾽ τίοὸ συρφικουσῶν εἴὔνησιν. καὶ τῇ Ππιοσυίητο ροί ϑγγαςσιίας Βαδίτα- 
"ϑρὶ πόλᾷ δἰπὸ τῷ γέλα ποζαμού ζοὐνο- Ὁ τὶ ςαρτας,πιροῆτο ἃ Βαπιίπε Θεά, ἡ 
μα ἔλρετο, ὃ δὲ χωοίον οἱ γεμῦ καὶ πόλις ΥΡΙ ποπηΐδεο: φαῦ Ιοςυς νδίμυης “ὟἮὟ 
δὰ ᾿Α ἐχμίϑδη ΨΉΚΑΧ ΙΝ ὡς ντὸς ἢτὰ οἵ, υΐαυς ρτίπχις πιιηὶς- 

νόμιμα, δὲ δωφικοὶ ἐτέγν ἰὐζοῖς. ἔτεσι δὲ εἴ. 2. χριδουίοι {Π|ς ᾿πτροῆτα ἐπογᾶτ., ὃ 
“ὑταᾳ ὀκτῶ χαὶ ἑκατὸν μ᾿ τίω σφετέ- Δπυθόαασρτορὲ σςῃτοητοοόϊλιο οἶῶ 
ραν οἴῤωησιν τε λάδοι ἀκρ «γόνζᾳ φκχισαν,τίω ἃ μα νεθὶς ἰηϊτίο νὸν: ἣ Αὐτᾶι ας φΑυτάμεια ᾿ 

αϑὲ πόλιν ἀπὸ τῷ ἀκραγανζος πυζαμο 42 δλυτοπὶ ἰποοϊπογιης νσθ πιὰ ὅιι-- ςοΠ]οογυηε: 

᾿ὀνομιαισόμπες ; οἰχεφεις δὲ ποιήσαντες Ασα. ὥηὶς ΩΡ] ςοϊοηΐα ὐϊβοτίδιις Αὐἰδὸ .πν ἀεάυχογαδε 
σόνοιυυ αὶ Πύλον, νόλαμα δὲ (αὶ γελώων ποο δὲ Ργ το, ἀλτίς φιοαὰς {αϊς 

᾿- , τ ηα» ΠΡΑΓΊΑ, ἐσ) Ϊ ἴ ᾿ ὁ ἰπῖοῦ ΠῚ ζ ἢ δόντες. ζαῖονν δὲ Ἵ μδμ Ξξρχέω τἰπὸ κύ- Ἰερίδυς: Ζαποία νογὸ ἱπεοῖ ἑπίᾳ, ὑπ ΒΝ 

ἀπ ἐρό τρςὴν Ἰὰς κε λχίακθξ εκ ορϑν “οἵ ἴῃ Ορίςεϊα ΟΒαϊς!ἀϊοα ντθ8) 
ληςῶν. ἀφιχομδρων φῳχιονη , ὑχερον δὲ ὭτΟ Ῥτοίεδί5) Βαθίτατα εξ : [ξά ροίϊολ 

᾿ : [ "-ττους 

᾿πχὶς ςο]οηἱά ἀεάισοης ὁ Μερατίς» ᾿ 
ἴῃ 5:0} νοη τ, ἀρεῖ βατηςη Ρᾶ- " 

᾿ τόροτς "ἀρ Τοοπτίηος νῃὰ οὐ 4 Κὴδε φρϑε, 
Οαϊοϊδεμῆδυς τόρ. Δἀηλί γα ω 

Φὦ ἀεςείηει,ςατοτὶ ὁ ΤΒαρίο πιίρτα- 
πογαητ δ Ηγδ]οποτερε 5 συ!» αὶ 

( τααυίπαιο ληπος συὴπι Παρ ίταζς ϑὲρληδὰν ὦ 
ςαρηϊεητ,ὰ Θοἰοηςε ϑγιασυία ποτ Γ 
τερς εχ ντὃς δ ἀρίο Ἔχρῃ]ῇ {ωπε. 

ΔΠῊΪ5» δοπαητῷ τ ΠΠο Πὰς Ῥάπι- 
ΤΑΙ σοηἀϊάογαητ, [5 ὁ Μορατγίθεις 
Ἰρίογα πιοιγοροί! (πρεσιοηϊζο», ρα- 

{υ ντοηας ςο]οη ἃ ἀποξτος» ρατὶ- 
“ τα ςοῃἀάοζαητν» Δηη0 συδάταρε- 

τὸϑ πγυτο Πα [10 41 νοςαγεῖυ. α- 

οἷαι 

υἷο Ασίάρδηῖο Ἀρρε!δητὸβ , 4016: οοἴοπος Αςτὰ 

ἐεφεπάο ὥχιστω. ὦ 

αιυάςξ ἃ ἰατίοηδα,» ὃ Ουπη15 (ας 

»ἢ 

α« Ὑρεροὸν δὲ χεόνῳ καὶ ἡὶ ἔξω,ἠρουστε!-- 
ιϑεϊσα] Ὁ πρρῦῶτιν οἱ συ φρικούσιοι τὸ γη-- 
σίδιον ᾧκιστιν μόνον, αὖϑις δὲ, μιὰ χω- 
ρθαῦτες ἀυντᾷ, σμυαΐψαντες ἀστὶ Κι σικά-- 

λίᾳ δὰ χώμαζς,κατῴκησεν ᾧ ὧν ἢ σ:- 

χκελίᾳ, ἐχαλξιτο δὲ καὶ σσκελία,, (ξω πό--, ᾿ἐδηῴχθησεν. “.εἰ "Τῆς μυαροπόλ ωξ 
λις. ' Οἰκιςὴν δὲ αὐοὶ χαϊᾳναῖοι | τὴς ἰδίας μνσροπόλεως. 2 Ζάγκλη δὲ 
ὅτι οἱ λεονῆγοι, καὶ καΐαναῆοι γ χαλκι- Ἶ τί δὴ δρχίω ] οἱ ζαγκλαῖοι δἰπὸ αὐμῃ 
δεῖς εἰσὶν τ ὠ βοίας. χγ Καὶ ἐα χαλκιδικῆς πόλεως χαὶ τῆς ἄλλης 
παϊακίου } ὑπραίω. δ Αγέρηστω} } βείάς, ὝΑΡΕΙ τὰ τὸ 

͵ 
ὅ 



ΠΙΒΕΝ ΣΕ ΧΤνΥ ὃ. 
ςουατ Δ τοῦ ἃ χα ]ἰτα ἀϊης χαα ἃ Α 
ΟΒαϊοίάςε γαις ἃ σατοζα Επθατα ἴῃ 
ἐλ ΠῚ τοριοποὴι (ρογαοηῖτ. Οὐϊπ5 
ςοἱοπία ἀξάιιέξογεβ ἐΧχείτεγς Ροχίο- 
γεβ αἴσιις (Ὀγαταπηοηος » αἰτοῦ ὁ (ὰ- 
ταΐβ» αἰτοῦ ὃ ΟΠ] οἰάς, Ν᾽ Θσαθαταγ 
δατῷ ργϊπχὸ εα ντδϑὰ δίσι!!ς Ζδη- 
οἰλ,ἃ ἐρεςὶς []ςἰδ:Πυΐάειη ἔξ] σε πὶ 
δίοα!! ΖαηοΙοῃ Δρρε ας. {ςἀ ροί- 
τηοάππι ἃ 54 Π1115 οἰ δ] (ππτρὃς ΠΠς 
ααϊδυίάλῃι [οπίδιις » 4! Μεάος 

: ΝΥες ἴτὰ πγαΐτο ρὸϊΕ Απαχιας ΚΠς- 
Ἐμιὸς ΒΙΠΟΥΙ ΠῚ ΕΥ̓ΓΔΠ115.» ΟΧΙΟΓΠΉ ΠΔ[ς 

δδηηδῖς , νΥθο ΠῚ ρχοπλ σα! 5 Ποπηΐ- 
ἴθι ἐγεααεητοπι γο 41 4 τ,δς ἃ (πα 
ἀποηἄλπὶ ρα Μοδηδηι ἀρρεὶ 
ἰλαῖς. ᾿πηοζὰ συοααε ἃ Ζαηολη 5 
Βαδίτατα εἰξ, αεαμεζ αὐ Εποε]ϊάε» 

- ϑίπιο δέ ϑάςοῆς, ἴῃ 4ιᾶπ (ο]ο- - 
τἰδῦχ νεπεπητ Ρ᾽υσίπιι ΟΠ ςὶ- 
ἀεῃίος : σαπῇ αατις Βαδίταποζαπς 
δὲ ϑγγδειίδηι Ἔχαϊοβ» ἃ σοπῃτίαγία 
(λδιοῃς {πρεζατὶ , 4εὶ Μυ]εάς 

β ποηηϊπδηταγ. Ατααᾶς ἀρᾷ Πο5 οὔ- 
᾿ τἰπαϊε νοχ συσάλτη ἴητεῦ ΟΠα]ςὶ- 

ἀϊςδηι ὃς Του σατη πηςάία {:41ς- 
δες ΟΒαϊ οἰ ἀοπίςς οδτίπαοΐαπε. ΑἋ- 
οἵὰς αυτοπι ὃς Οαίπηοπα ἃ ὁγίαςα- 
(ληϊο ίμης ἱπμαβίξατα - Ασγα 4αΐ- 
ἀξίεριπαρίητα ἀπηὶς ροΙΓ ϑγίδσιι- 
85. Ολίπιοπα νοχὸ οἰγοίτοΥ νἱρίητὶ 
ΔΏΠἰἷ5 ΡοΙ᾽ Αὐτὰ : δί ῥχίὑϑ » ἔπιε 
σεηταπι ἃς τΥΙρ πτααιη 1ς ΔΙ 15 

ΉΡΝ ἃ σοπτἰ5 ϑυγαςσιι5, Δ ΠΊα Προ 
πον! ὁ6 ἀεί ᾿ρίος ϑγγδοιίδηοβ.» αι πουίθιις οο- 
ξἰοπεπι. ΡοΠ]ο εἰς Ἰοης αίσοης δὲ Μεπεςοῖο. Εἰε- 

ΡΕΕΟΣ ΣΡ ἢ 

οὐ ̓ϑγτγαςυίζ- 
πὶ. Ηἰρροογάτοβ “ΝΣ κα 

᾿ἰγεδηπὰς ἃ-- Ὥχο5 ΟὟ ἀείοίοπεπι ἃ σγγαςιία- 
ψν τς δὰ πἰβ»πιοχ Ηἰρροογατος Οὐ ἐγίδη- 
του ποε ς2- Ὠ115 ΔΟΟΟΡΙ ΡΓῸ Γοάἀοπηρτίοης 5 γ- 
υοξαπε τεγγᾶπι γ ΟΠ Δ ΠΟΥΌΠῚ 4005 Πα οὐ ἀξ σαρτῖ- 

Ἃ τανε ποπταταας ἰρίς οβοέξις οοϊοηία ἀς- 
ἀπιατιηᾶτα ἴηςο ἀΠΠό ΟΣ» 605 [ἢ τοΥγὰ (Δ Πα γα Π0]- 

φοἰϊοςϑινΐτ» οο- 1 ςΔυς τ ὃς φαππι τατ5 ἃ Οοἴοης 
κάμε ἱρίδπιες ᾽ Ἔν ς 
δον πν (εἀϊδιις ἀπηοτί ἔα ἴεης» τεγτϊὸ {πῆς 

ῤ να Ἐερρα δῦ ἐοάοπι Θεΐοης ςο]]!οςατί. Τὸς 
Ι  «ἀραρὸ τωλ δίῃ ἰρίτασ ροητεβ ραγείπι ΟΘγάςα ραΐ- 
τε [υΐς ςορηοεὶς ὃς τἰὺπὶ βαΓθαζα ἱποομίοῖς 516 ΠΑ πη. 
πο υτμοι 

“πο χ μον ν εἰν “εεεε- 
᾿γοίοπτος.Ρο- ολτὰ ΠΡῚ ̓ ππαἀοηάλῃι ρατάπείεηῖ, 

μιν εἶ σρμαρας {υἷα ροτίπη ἀκ; ἢ (ς4 νοϊὔτᾶτε αιοΞ 
Ρυΐεγαπε,» δοτίας 46 Βοποῖϊό ἐογεηάϊ δαχῖπ! σῥαί- 
ξοτιιπὶ ορέπι ἐπι- εὐ ρργ ὑφ» (αἷς σορῃδτὶς ἂς ρα ι- 
Ρίοταῃις. τ ταδε εη 

ἐαρίομτοδ» δά 5.0Π]ΠΠΔπὶ ρρυ]ογιιπτ. κα. 

Οὐκ: ατπιπῃ τδητα οἴου Ατποηϊξίος. 

τιὰπι γεγὸ οἱ σιρί ἀϊταῖο ργοουϊάτιίο τοτίτιϑ τπΞ᾿ 

Θόίζχας αἰίφυλητο ρὸϊ Ολπιατί- Ὁ 

4:3 
χαλκίδος (ᾧ τῆς ἄλλης θὐξοίας πλῆθος ἐλ» 

ϑὺν ξυγκουτενεί(λθυτο τἰοὶ γἀ.- χὰ οἰχιςαὶ 
Περληρής χαὶ Κραταιμϑμης ἐροντο αὐτῆς, 
ὃ ἃ ὐπὸ κομς, ὁ δὲ Ὡπὸ χα λ κίδὸς δγοιμοὶ 

δὲ δ ϑὺ ποοξτον; ζαϊκοι ζω Αἰ απὸ ῥ᾽ σι- 

χελαδ χλοηθαεῖσει, δι δρέγο ο4 δὲς τὸ χῶδίον 

τἰοὺ ἰδέαν δαὴ͵ Ὁ δὲ δρέπθμον οἵ σικελοὶ 

ζαΐκλον και λούσιν' ὕξερον δὲ,ἀὐὶ κα καἰ πὸ 

σαι μων ᾧ ὥρων ἰώνων νυ πίηηοὶσιν, οἱ μεή.- 
δὸις φόνγοντες πσοοδέξαλον σικέλία, «ἔρ: 
δὲ σαμίοις Αγαξίλοις βυγίνων πύφφώνος οὐ 
πολλῷ ὑὕφεῤον ἐκ θα λων, αὶ τέως πόλιν αὖ-- 
“οἷς ξυμμίκτων αὐ, ϑοϑέπων οἰκίσας, μεσ- 
σήγζωυ Ὄστο τὴς ἑαύζο “Φουρχαῖον πουτοίδὸς 
αὐτωνόμιοισε. χαὶ ἰμοέφοι Ἔιστὸ ζαΐκλης κί- 

ϑη «ἰ“σὸ Εὐλλείδου, αὶ Σίμου, χαὶ Σ᾿ ἀκω-- 

γος, χρὴ χαλχιδεῖς μϑὲ ᾧ πλφροι ἦλθον ἐς 
τίοὺ ὐποικίαν, Ζιωυῳχησὸμ ὃ. ἐὐδξῆς χαὶ εχ, 

συφρφικουσῶν φυγὰΐδες. αι σή νικηϑέγτες, οἱ 
μυλητίδαι κοιλουνϑμοι. χαὶ φωνὴ υϑὲ με-- 
χαξὺυ τὴς πε χαλκιδέων χαὶ δώρ δὸς ἐκρᾳ- 

ϑη »γόμάμωω δὲ τοὶ γα λχιδευχοὶ ἐκροτησεν, 
ἄκραι δὲ χαὴ καίσμκένω “Αἰ τεσὺ συροικοισίων 
ὠχίοϑησὸμ ὃ ἄκραι μϑυ, Η Οδὸμήκογτα ἔτεσι 

μῶ συφφικούσας, κασγμένωι δὲ, ἐχ[ες εἴκοσι 
μΩ ἀκρὰς καὶ χα μαθάνα, τοιοῦδ τοῦ "( πσὸ 
συ δῳκοισίων ὠχίοϑη, ἔτεσιν ἐγζύτατα πέντε 
χαὶ τϑιαϊκοντα χα ἐχα τὸν ΤΟ συφφιχϑυ- 

σῶν κτίσιν. οἰχιςαὶ δὲ ἐϑϑοντο αὐτὴς Διασ-- 
κων χαὶ Μενέκωλος. αἰαςατων δὲ χα μαι-- 
δλναίων “δ μονϑμων πολέμω «{ποῦ συφ 
᾿χϑεσίων δι ΣἸσίςασιν , γξόνῳ Ἱσαοχρ «τὴ ἧς 

ὕςξερον Γέλας τύρωννος, λύτρα αἰδρῶν συ- 

᾿ραχϑεσίων αὐχμα λώτων λαξων., πἰωὼ 

γὰῶ τίωὺ κοί μκοιοαναίων, αὐτὸς οἰκιςὴς »υὁ- 

μϑρὸς,κουτῴκισε και μιαθίγαν ὼ αὐϑὲς εἰ ασὸ 
Γέλωνος αὐώςατος ϑινονϑμη,, τυτδίτον κα-- 

τῳχιϑὴ αἰ πὸ Γέλωνος, ηοσ αὗτα ἔϑγῃ ἐλ- 

᾿λζωων χαὶ βωρξαρων ᾿ σικελίαν ὦχει" 

“χαὶ ὅχι “οσήνδε οὐσὸρμ αὐτίε (Ὁ αἰϑη-- 
γαΐοι φρατεύᾳν ὡριμζωυτὸ »ἐφιέύϑρυοι αϑρὺὶ τῇ 

ὠλη)εφοίτῃ πσδοφασῳ, τῆς παῖσνις ϑξ χίν, 

βονδεῖν δὲ ἅμα “ δὐωρε πῶς βουλόμϑυοι 
γ ηοἷς ἑαυτῶν ξυγίενέσι Καὶ γοῖς πϑϑσγεγε: 

: εν Α΄ (ἢ ψ' ΑΨ, » “ ἐγ τὴν , : ' ὅν. "δ 

᾿: Καὶ δηὶ Ὁσήνδε οὖστιν αὐτίιύ 1 ἤγριω ἢ φτρεπῶς Ἰ ισοοφασίςως. γ Τοῖς ἑαυ- 
μεγάίω, καὶ σολναίϑρωπον, β΄ Εὐ- } δῇ ξυγγενέσ Τοῖς χριλκιδεῦσιν 

1 Γ.. ΗΠ} 
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414. ΤΗ ΟΥ̓ ΕΘ ἘΠῚ Τ. 

; λοις, κολιςα, δ) δες ἐξωώμ Δ πἰϑ οἶς: ργασορυέσιςο Ἐρολη 15; νηυδύοις ξυμμιαιθιριμμοιλίςαι δὴ, ἀύϑες ἐξωρ 
αν ᾿ ἢ ἀπογαπι Ἰορατὶ αἀογληζ, ἃ σαίδις 

μιησὸρ ἐγεφαγων τε ρέσξᾳ πϑρόντες, ὮΠ ζπδυδε ἔππε νὰ ἡΠς τοπἀογοηῖ,» 6- 
πσϑοδυμότερον θχιχα λούμϑροι, ὅμοροι γὸ εἰχὲ βαριταητίθις. Ουΐρρο " 5611- 4“ ϑεἸἰπυπεῖίς - β 
. - Π ' ! χὰ ἢ 1 Βηϊτὶπιὶ 

ὄγτες Οἷς σελιναντίοις, ἐς πολέμιον κα )εσαι--ὀ πητὶὶς ΟΡ αυχάλπι ἰρομί Πα δὲ πὶ Ὲ ἀλανααν Π ας 
ἴω ᾿ ψ'. ὦ : "νυ, “αἰξίτε γαμιοϑν ἄγων, ἢ αἰξὲ γῆς σΟΠΓΓΟΌΟΓΠΑΠῚ ἀξ ᾶρτο » ΒΠΊΕΙ ΠῚΪ5 ραόζ4, Θοί δυκιμόρασ 

Η ΤΥ ΝᾺ Πς Ζαὶς, ΒΕ σπα τηταθεγλης. ΠΠ], 4 Οοἰτἰ5 "45 δὲ ἀρτὰπι ςοπα 
εἰμι φισζητητου" χαὶ (ὦ σελινούντιοι συξᾳ ϑγγασυίαη!5 (0 οὐδ» ΒὲΠο ἐὸς ρύος ἐεηκας,ἤ """ ΔῈ ἢ " “ ἑητυϊογαηςς 
χϑεσίοις ἐππι ,ϑᾶμοι ξυμμιαχοὲς ᾿ Ψ διδερᾶτ τοῦτα ὃ πιατὶ, ααις ἔσο- 
κϑ ἀξ ἀίδώ Αέμῳ ΜΝ ΝᾺ γὰῦ ἢ κῷ “: ἤληϊ τεροτῖτα πηοπιουΐα (οοἰοτατῖς 
᾿λύόσαν δἶτε δ, ρουϑέδω θλὶ Λαχνος ἃ δὶ οαπὶ Τλοῆεῖς Ἰηΐτα;, δὲ (ὑρε- “᾿ 

ν ; [ Ὁ ως χίιοσίς 61 Εοοητίπογαπιν " οδίδ- ὁ δον ἑανηρὲν ἀτε 
ἡλοροτερθπολΈμν. ΛΘΟΡΉΝ ΦΦΎΨΟΡΙ Β “ἴλραης Αἰβοπίοηίςο. νὰ {8 τα! Αι ἀϑεωαΐοις οα 
ξυμμαχίαν αὐαμεμνήσκογτες ποὺς οἰνθῊ τ “Ὁ ΟἸλῇῆς ταταΓοπτΟΣ » οἰιπὶ ἃ] ροῖ- 7, "πο. αἰαμωμνή 
γα!οες ἐδέοντο σφίσι γαὺς πέμψαντες ἀπ Ῥλ τὰ ποτ μῷ μον οι ον ρῶν ὑρτ ὅμο: 

κ΄ π΄. "1 ᾿ς οαραῖ εἴας) σγγδοιίαιοϑ » ἢ Γηρὰ τ ᾷ 
ρῶν χέρα γογ αν τ ὦ Ὀγεφα πε ζαι ἘΣΜΝΝ ῬΔῚ ᾿ 
λαιον Εἰ συφφεκούσιοι λεογτήνους τε αφη. ΠρῃοπΊ, ΠΊΟΧ (ατοτῖς "ξογαπι (ο- 
σόμτες, αἰτίμδρητοι “δυήσονται, ὸ τους λϑι-- οἷής  ργοβίρατίς» Οπηποπὶ 510] απ, Τλοϊτηϊεῖς ὃς οὕ 

ποις ἔτι ξυμμαῦρις αὐνδἔἶἝ οι οφϑείροντες, δά {πὴ} ἱπιροτϊᾶ γοάαδξαγος, ψη- ῥῳ τᾷ μάν: Υ 
ρ δόκασαν δι δια ΝΣ συάλίες ἀεροιςα]απι ἴογο πο ααλῃάο Πο- Ρ 

: ᾿ ΠΝ ἰχηπα. 1ιδπιᾶρῃα σιμὴ πῆᾶῃι ργορτοῦ ςο- 
οδήσοισι, χίνδέωωον εὐ άηποτε μέγαλη πα ρῃατίομδηγ. Ποτίδις Ρεϊοροη- 
ρασκϑυῆ" δωεκεὶφ}ε δωριθῦσι, τὶ τὸ ξυγίενὲς, πεπῆριις (ἃ ααΐριις οἰίαηι, ἱρῇ ἴῃ 
χαὶ ἅμα, ἀποικοι νῷ ς ἐκ πέμψασι πελο- ςο]οηίας ταδὶ οἥοπτ ) Δ ΙΧ ]ο Χδι 

πἰοητοο,νηὴ ἀεϊγπογοης Ατποηΐξι. 
Ρ Ι Ξ ΜΡ ἤμππι ροτοητίδπῃ. Εόσας ργιάςη- ἐς Ῥειάρης σοί 

δεώύα μιν ξυγκα)ελωσι. σώ ο9ν σὴ τῇ), τἰΐτα οἵδε, οαπι το! χαῖς δάπυς (0- “κ’ εβς. 
ΟΦ ΡΜ ν απολοίπων ἔτι ξυμμαίχων αὐτέ- λοἱὶς οδυΐαπι Ἰγο ϑγγαςαί 5, ργα- ε ΟΡΠβετο 
χὰν τοῖς συρᾳκοισίοις,, ὀδως τε " χαὴ χης εγάπι απ Τλτῖς (πρόγηας Ρῶσα- 

οἷν ιχϑοεξόντων ἰἐς (ὃ πόλεμον!- 18 λὰ θα οσα (σαν, Βρεῆαπὶ ῤ 
δεν ϑὐος Σ ᾿ς αν ΝΣ, Ἐδέμτα ΟΥΨΊΩ, ΟΟΏΡΙΟΠΙ Νὰ ον ομάς 
κανα;, ὧν ἀἰχϑύοντες (Ὁ) αἰ ευαῦοι οἰν τοὺς ἴῃ ΘΟ] οαυηῖς (πρεπαμπογο ἀϊσοη- ἀΐγοπε περεπυπι 
ἐκκλησίαις δ᾽ τε ἐγεσαίων πολλάκις λε- το Ερείϊδαπος ἄμ διάίγοης Ατῆς Το Ατβςηιφαίος ἔτ᾽ κε : ακήους ΟΝ τ ςοποίοπίθιυδ το 
οόντων, "χα Ὁ ξωναϑρδυόντων ἀὐοῖς, Ὁἱοπίος, ἀςογοπογᾶς ΡΓΙΠιὺ ΠῚ Πγΐτ- εχ Ἐρεβαοτυ 

, τὰπι ἐΧχ εοσ 6 
ἐψηφίσαγ»», ωρέσξάς πέμψαντες τραύτον , 
3 5» ! Ι τ, ἐ ᾿ Ω . 
ἐς πίω ἔγεςαν, «ἰδέτε χξΜατῶν σκές τὰ ἔογεῖ αυλητᾶ ἰαδίαθατιγ, δὲ ἴῃ ΝΣ 

ψουϑδύους, εἰ ὑπο’ ὠρχή, Φρπτέρ φασιν οὐ τῳ ΤΟ χγατῖο » δὲ ἴῃ το ΠΊΡ] 5, τα ΓΟΠῚ ; 

Ἄν ας ΩΝ δ. 061} ςγηἀ  Θ ΠΕ ΠΟ ΠῚ ΠΟ -- ρεμητὴν δα ΩΝ κοινῷ, καὶ «ὦν ζοῖς ἱεροῖς, ταὶ τὰ τῷ πολέμου ΘΙ ΜΙ ΕΠΓΙΠΟΥΙΙΠῚ 40-- ροςιηΐα ᾳααπευ 
ἜΜ ᾿ Ἵ ες ὠὐπω οῇ υενς αιιας {Π|ς εἴϊος σομ ἀἰτίο το- ταδξαδαπε, ἰπ ἂν 
ἅμα ασόδϑς τοὺς σελιγοιουτίους, ον ὁτῷ ὅφῖν ξογτοητ. ΕΙοραι! ααΐάοπι Ατῃξηίό- ἡρρν Ἄυαν " 

εἰσουϑροις. αὶ οἱ »ϑὺ ὡρέσξᾳς ἴ' αἰϑίωνα(ων ἤαπι ἴῃ 5:101Π πη!δὶ ππτ. 4 1λςς- ἘΣ τόν αὐ 

͵ 

͵ ὌΠ: ἣν οἱ δ 

ποννυσίοις βοηθήσαντες, “ χαὶ τίου ἐκείνων Ὁ 

-" β . Δὶ ΄, ὡ τρις χἶν «ὦ »ὼ. Ἕ Πᾶς 

τάβλαν οσ ύηαης χρη. ἘΣΤΈ τ απ. 
ἤρυμέξες ἐς αὐβηνα: οὐ εν, 2 Τηατῖὶ Αι Αὐρίαυ πα ἱ δ ιμδε, τσ τ 

πλέω κιειιδιωννπρανε ὀραεν ἐρ τίου φὴρ- εβη,ΝΙοα πῆρ ἈΠΕ ρορυῖν, α μιν Ἀὴ 
γείαν, τῆς πε γὴς ἔτεμον οὐ "πολλζωο, χα σι- ᾿ τἰ, γα πηοητα δὲ αἰΐψμιος θΟὰ ΠῚ ρασία μῖμε οὐ, 

3 ι ! μὰ τ - νι ᾿ 

βάρ τ ματα,  αρηὶ, ἐὐδγτΝ δ λδηξα νον. παρ ἐς ὁ Ι τε πδι φῦ ς΄ ΑΜ ἢ, ἘΝ οἰ. 
φὐχζ, ἐν ἐν ί ΗΝ Ἶ ΣΝ κ ες ἽΠΠς ῥυεὶς ὃ γε ψιο ὀχεγοίτα χεὶ!- 
γό δας σγτον ἄλλον, ΦΡΑΔΙΑΣ φἴϑακα- ᾿ δ ς: ἰπϊά(αις ξο4εγ δας, λά ςεῖ- 
παλιπόντες ἀδθὶς ολίορῖς. ΧΩ ἀσησοίμε- 11 ΓΕΠΊΡ.15» ᾿Πςτὰ χυοά Οτμεαῖα 

νοι Φιγα φόνον ὧςτε μὴ ἀδικεῖν ὀρνεώτας ᾿ ΜΆ 

α ΤῬερά τε γωμικῶν ζιγεἷν Ἰσεινανλαγμαί-- [ ἐκπέμψαι σν Οῖς κορανϑίοις. δ᾽ Καὶ τέω [πόλεμον ἱκανὰ τὸν μιέλλοντα, π΄ 
« "4, ὦ ’ Ἶ ᾿ , ᾿ ἢ Ὲ Ὁ" 

χων. βὶ Δωρμές τε δωριδῦσιν οἱ συ-- ἐκείνων δωύαμιν 7 δὰ ἀἰϑίωυαίων. « Καὶ 1 δὰ ξιωαγρρόν ὄγτων 1.) ῥηιπύρωνο. 

φακούσιοι Οἷς πελοποννησίοις,. Ὑ Τοῖς | χρήματα σφων Ὁ" ἐγεσαίων. ζ Ἐρπὶν [, 



ΤΙΒΕΚ 

ἄεύξης » ἀοπλαπ οἰΠὶ ἜΧοΓοΐτα γον 
ἄϊετε. ΝΝες ἴτὰ πτυΐτο ρὸΐξ Αἰῃε- 
τἱοηίες τεϊρίητα ἤδαΐθιι δι (εχοοη- 
τἰς αγπγατὶα 41} νεη ἤεητ, δὲ Αὐ- 
δίπογαπα, οπτμΐβ ΡΟΡαΪα5» ρὲ ΡῈ 
41416792 Γἐγγ6 ἀγα ῥο ΟΥΑΙ » στα 

« Σερ᾿εἰξελϑόντες 11Π|Ξ ἐρτοίδι» ψμιιπὶ ἀϊεπι ΟΥ̓ εᾶς 
ῥγο ἐξελϑόντωγ"δ᾽ Θρριῃρπδπογαης » {εἀ 1115 ποᾶαι 
τον τῇ Ῥζοοιϊ οαἰγα μαρθητίθι5 » 11 αὶ 

τητγα ντδς ογδηῖ ργοξαρέγε. Ουοά 
ΟῚ {επίείς ροίϊεγο ἀϊε Αὐρία, 
Οὔμεδϑ ἀἰτπεγαπογοπογἤσαε ητ 

ἷ δτι π ἀοπιγιιΠ1; ὃς ΠΊΟΧ ἴζοτα Ατπεμίεη- 

ἤρης ἄμα Μαρος 105. Πάςηι ἢ ἀραά Μειβομπεη, ηας 
Δοπία ςοπτετπι!- Πηἰτί πα Μλοςάοηϊα εἰἷϊ , αἴαπι- 
πῦρ, τολβι δὲ Ρτῖς ΟΧ οὐ τηδυϊτί γα τα ΠΏ {{|5» 
εἴτα ἐχ Μαςεάοηὶ Μιδοεάομίθα5,4 1: ἀριά ἰρίος ἐχα- 
Ῥυς ἀρυιά (δ εχυϊᾶ- [Δα ῃτ, ἐ]α τ 15 τούγαῃι Ρεγάϊο- 
μερυψάθῃ τῷ Ὁ οἱ ἱπξοίξαθδητν ἐγὰμα Γλςοάαπιο 
ρονεαήζενν» Ῥετάϊς: ΠῚ ΠῚ 1515 φεῖδι 47 δά ΟΒαϊςεϊ ἄθη 
«ἢ γέψιοπεηῃ ΡΟΡῸ (ος γι} {της ἴῃ. ΤΠ Γδοία»ἱαθερδητ 
αὐἰεονὲ εὖϑ Ρεγάϊοςα ἀἀοῖϊε τα ΒΟ] ο.Οοά 

11| ὰςούο τεσ αὐ απο α θυ 1 ἀτ- 
οἷα οὔ Ατπεπίο πῆρ εγᾶτ ἀεςέ ἀϊε 
τῇ Ετ Ἀγ επης οχίῖτ, ἂς ἀφο πχιϑίοχ- 
τὰς ἀππας Παῖας ΒΟ ααοά ΤΟΥ 
ἀϊάες ςοπίςτιρῆς, 4 [αἰεααξεὶ αἰτα 
τερΐπευπτε [ζατίπη νετο» Αἰμοπίεη- 

᾿ Παπα ἰορατί ὃ δι οἱ] το άϊογο» δὲ σαπα 
' 15 Ἐροίζαπ!, βογέτος ἰεχαρίητα ταἸ τα 

Ποῦ ἤρηδίὶ ἀὐρεητὶ απ υδπῃ πγᾶ- 
ἄγαμαι {ίρεη ἀϊῦ (εχαρίητα παυ!; 
4πα να παϊττογοπταῦ ογδπτ ΟΥ̓ΑΓΤΙ. 
Αἰδβεμίεπίδς,» δδαοολτα σοποίοιε» 
φαάιάίαας δὲ ΕροίτΔη]5 ὃς {5 ]ςρα- 

ει τς τίς» οἰῃι αἰία ἀϊςεπτίθι5 ά ρογίαά- 
3 ἀεη 4 ἀρροῇτδιταπι νεγὸ ἄς ρεσιι- 

Υ ὩΪΔ πηφητίοητ 15» ΔΠ 4014Π| ραγᾶ-- 
Υ τλνδί ταῦ τὰ τα πγαρια τξρ]ανταη1 ἃ- 

Ῥυάαταγ, ἀοογειογιης ἰχαρίητα 
Πδιιος ἰη 5:0} Π14Π| εἴϊε πλιττξάᾶς, 
ἀποίδας (ἀπηπτα ροτείζατε ρτς ἀπ, 
Αἰειδίαάε ΟΠ πἴα:. ΝΝΙοῖα ἸΝΙςεγατί, 
ΤἌτηλοθο Χοπορηδηΐς Μζ : αὶ ο- 
Ρέ ᾳυϊάξ Ερολη!ς ἔσγσύεπε σοητζα 

51: δε! πυπίίοβ;οά δι οὔτίπος, Παυϊά 
ΐ φγοίρεζὲ ἵπ δ. 110 ἐοπείπρογει, ὁ- 

γρρῖ6ς ἴῃ {πα {ξἀς ςοΟἸ]οσαΓξτ, ἀταη ἃ- 
ἢ 114 ἴα ἀλη Προγοπζαριά δ μᾶ νε 
ἣ ͵ τηαλχί πιὸ ἐχρεάϊγο ζοίρ. {πα σορποῦ 
Ἧ ςεζεης, Ουΐητο ρος μας ἀϊό οὔ οἷο 

: τυζίας ἀποςατα βις φαςηαάπιο- 
ἄσπι ορούίεγοῖ ἤᾶπο οἰλῆεπι ηιιᾶ-᾿ 
ςεἰογγί πιὸ ῬΑγασὶ » ἀεςοζποίξαας 

Ὡς δὲ 

ΒΈΧΥΝ., 
αἴχας Αὐρίαὶ (δ ἱππἴσεπι ποῖ ἰα- Α 

Β 

ι 42 

χαὶ Ξὐργείοες τίωὐ δλλήλων, ὠπεηγωρησὸμ 
τῶ φρατῶ ἐπ᾿ οἴκου. ἐλθόντων δὲ αἶϑη- 

γαίων οὐ πολλῷ ὕφερον ναυσὶ τοιαίχοντα 2 χαὶ 

ἑ Σακοσίοις ὁπλίτως : ᾧ ξὐργεῖοι ὰ Μ 

εἰϑίωαιων πϑρφραπτι ὄξελϑεν τουν,τοτὸὶ τ 

οὖν ὀρνεεῖς μίαν μέραν ἐ πολιόρχδιου" «κ᾿ πυῦ 

δὲνυκᾷ αὐλισαμϑμου 9 σρατεύμιαιτος ΜΕ 

πωλεν,ὐν διδράσκοεσιν οἱ ὧκ, “ὟΜ' ὀργεαύν χαὶ 
τῇ ὕξεραα, οἱ Φ γεῖοι ὡς ἤοϑονζο, χα- 

σκάψαντες Τα ὀργεαὲ, αὐεχώρησαν, ζϑὴ οἱ 
αἰϑίωυαῖοι ὕξερον ταῆς ναυσὶν " ἐστ᾽ οἴου. χρὴ 
ἐς μεθώνζευ “τἰοὺ δμιορον μαικεδονία, ἵπσεας 

χτ' ϑαλφᾳοσὸμ κομίσθυτες αἰϑηνδῆρι, σφών 

τεαύῤτὴν, χαὶ μωκεδόγων τοις ρα σφίσι 
φυγαίδως, ὀχ ακουρορέου τω Γ]ερδὲκχϑυ. 

λφκεδαιμόνιοι δὲ, πέμψαντες κυ Ὀοὲ χαλ- 

κιδέας (ἦν, δχὲ εϑράκης, ἀοονζας πσδὲς ὡ- 

“ϑζωυαίοις δεχήμερϑες ασονδὰς, ξυμπολε- 

μἱεῖν ἐκέλθυον ΤΠερδίκκα: οἱ σγ᾽ οὐκ ἤ)ς- 
᾿ λόν. καὶ ὀχ κθὸν ἐτελδύτα " χαὶ ἕκτον χαὶ 

Γ᾽ δέκατον ἔτος ἐτελδυτα τῳ πολέμῳ τῷϑε, 
ὃν Θουκυδίδης ξωυέγραψε, 4 Τοῦ ογ 

Ἐχιγιγννϑμου ϑέροις. ἄμμα, ἤφα, οἱ “ἧῥμ ἀ- 

ϑίωυαϊων ωρέσξζς ἦχον εκ, τῆς σικελίας, χαὴ 
(ὦ ἐγεφαῆοι μετ᾽ «ὐὙἿΨϑ͵, ἄφοντες ἑξήκονζᾳ 
ζῷῴλαντα αἰσήμου Ὄργυράου, ὡς ἐς ἑξήκον- 
ζᾳ ναῦς μιζωυυὸς μιοϑον, ἃς ἔμελλον δεήσε- 

οϑαι πέμπειν: γαὴ οἱ αἰϊϑζου αἴοι, οὐκ κλιισίαν 

ποιήσαντες, (᾿ ἀχούσαντες “ἢ τε ἐγεφαίων 
χαὶ ΤΜ σφετέρων “ωρέσξεων “ τώ πε ἄλλα 
ἐπα γωγαὶ χαὶ σξκ ἀληϑῆ, οὶ πὐξὶ δα γ6η- 
μάτων, ὡς εἰν ἕτοιμια ἔν τε ζοῖς ἱεροῖς πολλαὶ 
ἡ ον τῳ κοινῷ, ἐψηφίσαντο ναῦς ἑξηκονζῳ 

πέμπειν ἐς σικελίαν, χαὶ φρατηοεὲ ἀὐ-- 

χρατοροις, ΑἈκιξιάδὴν τε δ Καὶ λάνίῳ, χϑὴ 
Νικίαν γον ΝΙικηροίγου ἢ Λάμαχον Τ' Ξε- 
γοφανοις, [δουϑοις »ϑρ ἐγεςα οἷς ωρὸς σελι- 
γοιωπίοις, ξυϊκα τοικίσουι δὲ χαὶ λεοντίνοις, 

"ὦ τι αἰξεγίγνηται αὐτοῖς “τῷ πολέμου,χοὴ 

τἄλλα τὰ «εἰν τῇ σικελίᾳ, ποφᾶξαι ὅπη αὐ 

᾿ γιγνωσκωσιν ὄγριςα, αἰϑέωναοις, ὁ μ( δὲ 
᾿πῦτο ἡμέρα, πέμτηη ἐκκλησία αὖϑις ἐγί- 

γνέτο, καῦῦτι γεὴ πίω πρήδασκθι ζω πεῖς 
ναυσὶ τούχέςαι. γίγφεοϑει, χαὴ ζοῖς ςρατηο»ῖς, 

, δ 

« Απωϑεν Ὁ. ὀρνεών δυλογόπ.. ( Ἐπ᾿ γκ ἤϑϑελον ο᾽ χαλκιδεῖς. 
᾿ οἴκου Ἰα εχώρηστιν δηλογότι, γὙ Οἱ σ᾽ |: λα ἐποι;ϑ»γα ψευδῆ μϑὲ, ἱκοινὰ δέ. ε Ἦν 

͵ - ͵ ᾿ 

ὅ, πἰθιγίγιηται ] αἰξιεσία ἥνηται. ζ Με: 
ᾷ δὲ τὔτο ]ἤγρωω, με πὶ ψφισμα., 

ΤΩῊΠΊ,1111ς 

δ' τάπάλ- [ 
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ΠΝ -... πὶ τ 

εἴτου σσξοσδέοιντο, ψηφιαϑέδαι ἐ ἐς πὸν ἔκ-- Α ἤαθατς ἀαοίδιις αά ργοίεδεοῃ πὶ 
Ν Τδιύρηίδα, ορυϑ οἴζοτ. "ἸΝΙοἰλθ, 4] ἐπναΐτας ἕαο- α΄ ΝΙοίας, φυσπες 

ποιῶ χαὶ ὁ νας, αἰκούσας ΡΟΣ ας ἀοϊοδιυι5» Βαυιά γοξὲ οἰαϊταζομη Αν ὠλοτ ὦ 
τὔοχῳν, νομίζων ὃ πέρ πόλιν" Οὗρο ὀρλῶς “ἀφογοιηῆς ἜΧΗ πᾶς» (κά οχίραα ωρύκο κο 
βιξωυλάιϑαι λὰ “αεοφαση βεδαίᾳ 

τὰπι οἰμιτατὶς ἤιαοῦ 
οαυία ἃς ίρεςις ἀεςοτί οπλῃ ῶ ϑ161- ςομ[ϊιπι ἠδ ρτο- 

χαὶ θυχωρεπτεὶ, τῆς σικελίας ἁπάσης, ὁ μὲγά- 
δατετ,αυίρρε 4υς Τ1ιᾶτοριι αγάτιιπι, αβοφιαῖτο: ργοσο- ᾿ὐδ αν οὐ. 

ἄεῃς» Ατῃεμιεπίες ἃ ΡΙοροῇιο τος Ῥεατεχευνθοι ράβευ 
βὰς νβ λϑυ ἔρρρυ,ἐφίξοϑαρ, πὐνελϑῶν, ὐποτρόναι πορᾶγο νοΪμτ» ἢ πης ἰπ πιο άπ καὶ ἐδ ῥρνοα αΝ 
: πιάδε ἡ ξξούλετο, ζϑὶ τὲ αὐρηνᾳ ζὺς οἰϑέωυαοις τάδε, ἀρθοιτᾶτυς, Η λὲς αυίάσιῃι σοι- δίων μοῦκλνο,. ᾿ς, 

»Ἤ μεν ὄχχλησια «ὐξὶ πἰϑασκθυῆς ἃ 

» ἡ ἡμετέρας δὲ ξεοελέγη,  αϑύτι χε ἐς σι-- 

39 χελίαν ὀκπλᾷν. ἐμοὶ Σ κϑρτοι δόχεῖ. ᾧ «ἰδὲ 

» εἰστοῖ τούτου ἐπ! “γο ζοῦαι σκέψασῖ, εἰ ἀμει-- Β 

» γόν εν ἐκπέμπειν ζαὰ γαῦς, χαὶ μὴ) οὕτω 

» βεαχείᾳ βουλῇ", «δὶ μεγάλων “σϑαᾳ- 

᾿ γμάτων αἰδραϊσιν ἱ δρλοφύλοις πειθυμέ- 

5 μὰς. πόλεμὸν. οὐ σπέϑσηκοντα ἄξκοϑαι. 

5» ταῖτοι ἔγωγε: χαὶ τιλῶμα ὧν αῷ τοιούτου, 

39 χαὶ ἥοσον ἈΠΚΝ «δὰ τῳ ἐμαί σώματί 

» ἊΣ ἐνομέζων ὁ ὁμόίως ἀγανὸ πολι τίω 

εἷο ον. ποίζγαδπι οἰαΠοπη ᾿ἔγιοι- θλτος, ] 
ἄλπι ςοδδδα οἵ» ροτίπάς ἀοῇ ἴῃ 51.1.6 ες ἡΠις ζια- 

οΠ5.» 6. Η!5 {οςς 
Ἰίαπι παυίρατε ορόχτολι. ΜΙΗΙ αὐτὸ κἀπιοποας. Κτί,ς 
ν]άοτον ἀς Βος ἰρίο αποαιε σοηῆ- "" {{Π|ς ςο ΠῚ 
ἀοζατὶ ὁροστοῖε » γιγαηι (λτίας ἢτ "5 
ταϊττοῦς οἰλίϊεῃι πέσποιλες ἱτὰ τος 
αἱ, σομ{Πτατίομη!ς ἀς τορι ἀΓάα]5» 
ογοάοῃ 40 γ τίς Αἰ Ἰομὴροη ΡΟ] {{ ᾿ 
πλοῦς 4υοα λά πος ΙΔ] ρεγτίποατ.. , 
Ἐφιάξ πο δά της ἀτεϊῃει,:ρὸ οχ. 
μας τε ΠομοΥο ΠῚ οδίξαμοΥ το 
ἱρῆμις φογροσῖ. τα ηἸηὸ ὉΠΊΩ μη. 
τἰπιοο, ϑεᾷ Πα αῃη οΧΙπίπηοτα δομᾶ 
εἰαξ οϊέ, ςὺπι οὔ 4] ὃς φογροτ ὃς ᾿ 
ξοσταῃ]ς {5 ς Ρ δίρί οἶτ, ταῖν εαπὶι 5 ἢ άδαμμσι 
πἡσλαΐτο δὼ ἃ 4υ! γαῖ (μα. Ὁροῖλ. 

5. δἰ ὃς αὐ χαὶ τῷ Ὁ σώμα τὸς χαὶ τὴς οὐσίας 

56 ̓φρήητω » Ὑσαϑῆναι. μῤλιςαι γα) 0 ὁ ποιούτος " χϑὶ 

» χα τὴς πόλέως ἢ δὲ ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρλούς. "Εἰ 

.. οϑτυ ὅμως δὲ οὔτε οὖν τω πσϑϑτέρῳ “χρόνῳ 

ὦ Ὁ σαξοτιμιάοϑτι εἶπον Ἵ αὐϑα γνώ 

μεν ύ. ἀ τεγεω, διὰ ἡ ἡ αὐ γιγνώσκω βέλτι- 

99 σα ἐρωὶ χὰ φῇ “ϑϑς εαϑὺ εὔνῥοποις. τοὺς ὑμε-- 

Ἂ τέρϑες," αἰεϑενής α᾽ μου ὁ λόγος εἴη εἰ τὰ τε 

᾿- ὑπάρχοντα ̓ σῶζν περαμοίξωυ,ὰ μὴ τοῖς 

-»ἑ ἑτοίμοις «ἰδὲ δ ἀφανῶν χαὶ μελλόντων 

5, Ὁ ́-“ 
Ως 

[- - πω ο Ε Θ᾿ Ο " ἘΚΞῚ 
τ Ξν ν -᾿ 
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Ὁ 
Ξ..ὁ 

ὅΞ. δὲ Σ Π Ἔς- ὌΖ --} Ξ [4] ἐξ 98 

Ἄγλας ὐηρβ, » ἱπῆ γηλα, ΩΝ 
ἀεπὶ ἀριιά αβρόιις νεῖγος ποις 
οἵατίο της: σα ἀστοπὰ ρας, ἔ 
“ τοῃροίίμηα οἷ ργορογατίο νο- ὁ Τειηρεβίαὶ ἣ 

» Ν π ψων ὡἧς δὲ οὗτε ον χαιρῷ ὁ ασεύδετε, ἢ) » ποῆὰς τ δὰ οβδεὶ- «ουδευΣ νεβες 
“ οὔτε ῥάδια ὅ61 και τα γεν ἐφ᾽ ἀώρμνοϑε, πομάμπ οὰ δά αι. φοπτοη ἀ τίς, ἢ 
ζῶα ̓ϑιδείξω. φημὶ γὸ ὑ ὑμᾶς ὃ πολεμίους Τὸ δος ρἰδπιιι. [ιείχην. Ἐτομίτη ἀΐοου 
τ  ὠθδ δὲ κἰ πσολιπόντας, καὶ ἑτέρφες γοβϊας τγαηοἰεη 4ο᾽» φασι ΓΝ 

΄“--' 
γ᾽ δηλώσω 

τος δϊς Βοίξος Το] αλεῖς, συρεῖς 
» Ἰχαϑυμεῖν ἐκεῖσε πλιθύσδρμτας, δεδροέπα- ντρίαγος οὐ] μὰς Ποίξος γχαμα- ἢ 
» γαγέοῖς. " οἸξαθείσως ζ- “ροιδίατύ ὑμῖν τίς Εἰ ΟΡ Πατηΐηὶ ἑοτταίϊς, ρα ἐ- 95 

ἘΡ ᾿ εἴ κ Ἷ ΩΝ 

« Οὐκ ὀρϑεῶς 7 ἀσφαλώς. β΄ εὐξθι ᾿ οὐὴ πἰϑανῇ μ᾿" ἮΝ ἑαυτὲν πορμρ ων, γέρας ἕπεται ἔχοι ὁ 
γάλου ἔργρυ ἐφίεϑαι. Ομνρος» Ἡ μάλα βέλοιτο ὀρϑοῦιθς ιδγὰ ὃ υἱκείαν ζωϊ; ἵφωυ- ἢ γόμαπις, Ὀυτέεν οὐ βέξαιοι. ἐπειδὴ κε 
Ὅι μεγάλων δώρων ἐπειμαήετο ϑυμιὸς.. [ὃϑα|.. 1 Πα φοὶ γώμέω γαϑδ τω φο- ἡ οἱ ἡμέτεροι αὐδρες ὦν ἠρέμα αι τῳ 
" Ἡ μὴ ὀκκλησία «ἰρὶ «ὐρασκδυῆς] Ἶ αἰρεσιν. κ᾿ Αὐϑενής αδ μου ὁ ὁ λόγος ἄη] αὐταὶ ζῇ. οὐ ἧτο ὅτι Ὁ 

αήὴ τῶ, πῶς χοὴ ἡμᾶν Οἷς φρατηγῖς τίωὼ 

αϑξᾳσκόλιω ἀϑροιϑίῶαι. δ' καϑότι χρὴ 

εἰς σικαλίαν διότι. « Αλλοφύλοις] ζῖς 

ἐγιφείοις. ζ Νομίζων ὁμοίως ἀγαϑὸν 

πολίτίω Τρ) γαϑὸν “πολίτίω ἡγράκιαι κα ὶὰ 

"ἂν ἀφειδοιῦτα σώματος »καὶ πὸν «ο»- 

γοφυδμον ἐν καιρῷ, ὁμοίως ἑκατέρυ Ὡϑο- 
᾿φήκοντος τοῖς ἀγαθοῖς πολίταις, ἡ Καὶ. 
πὰ τὴς πόλεως} δὰ τὸ ωρονοξίν τ τε σώ-᾿ 
ματος καὶ τῆς κτήσεως. , ἐϑέλοι αἱ ᾧ τίὼω 
“πόλιν ἀτυχεῖν ὁ ὁ ζιοδτς. πωΐυ δὲ πιϑα- 

“ γς ἐποσρέπει Οι ἀϑίωαίοις, ἐμφαίνων 

ζῦτα δῆλα μδὺ, οὐ πίϑανοὶ δέ. ὡς γὰ ν᾽ 

ἀὐϑηναίων ἀμμελέντων ἡ ἀασαρχόντων, 

δὴ μὴ αὐαπεισορδύων τῷ λόχῳ, φησὶν ἡτ- 

γηϑήσελϑειι “τῇ γιώμη λἹ᾿ Σώξειν πα-᾿ 
; ραμνοίίῳ] ἡμαῖ δηλογότι. “' Οὔτε ῥᾷ-- 

δγα ὅξικατάοαῖν  κτήσχοϑα!.. ν Ταῦτα 

Φιδάξω Ἰχάφεται δηλώσω," ξ. Καὶ 
οἴξεϑε ἴσως ταὶ γγροιδμάς καὶ ἴσως μδὺ οἷε- 
ἐὃε ποιὰ απονγδὰὶς Τῷ βεύαίοις » καὶ δὲ᾽ αὐ-- 
ταὶ μηδέγα ὠΐχῦϑα ἰαυολειφϑηΐσεοϑει πο- 
λέρεον, ἐν ἔφι δὲς αἵτινες ατινδαὶ μϑμόν-: 

δ 

δι τὸ ἀὲ αἰδιδοτέρων ὀρέγιοϑαι, καὶ δία ] αἱ 

᾿οεὶς Ἀλκιδιάδέζω τε καὶ ΚΑΩδυλΟΙ "ἡ 

«Ἐὶ δ! απονδωῦν, ἥτως ἐδῶ : 
ππΣ οἷς αὐταὶ ἐ τυιχαδειν( ἐπεὶ ; 

τὸν δία ξάλλειν. αὐτὸς ὃ 

αΘλξω τ απονδὰς) αἰ Ν 
ΑΙ 
Ἢ 

Ξεναγόραν.οὕτοι γὸ ἰωανποιιῖσι τεῆς τε 
δεῖς, καὶ οὕτως ἔωραιῆον ὦ ὥςτι μοὶ ὅθε, 

αὐταί. πὸ δὲ όκ ϑαοναντίων σφὰλ 
αὐτὶ τᾷ, μιιγάλως πῆαισούτων, καὶ 

λν' δευαίκιει σφαλέντων κοι 
ὀγαωσίον ΡΩΝ λαὸ 



ἀμδδολ δα ΔΝ δέον... ων “ιω Φυδα 

ΤΊ ΒΕΙΝ ΒΕΧΤΙΝ 5 
ἔσεάεγα χυσ ποδίίςαχη ἰπϊοτᾶτ, Α]1- 
αυϊά βτηγίτατὶς μαδίταγα. 14 νεχὸ 

Α 

ααυϊείς Ἔτι ΄α!άξ Ποδὶς εγᾶς ἔαάς;, 
τὰ ἀϊταχατ ποηγίηε: (ἔς εηἷπι 41- 
ἀλὲ ποίετις αἴηις εχ δάπο γί ς τῷ 
τᾶ ερογαη) "Πςαδὶ δυτῷ Ἔχοσχοίταϑ 

χοῦ “μετ: ἐχείςσ ᾿ ἐκεῖ 
πὰς εἶαάες ποδις ΠΟΤΕ ρί5 ο[Δἀἰς ἀοοὶρίατνῆπε πο 
εοπτίπρατ, Κεί, γὰ τηδῃὔἶ ΠΟΙ ἱπρύαος ΠΟ δ: ρτι- 

ὶ οἰ ρον μρϑϑοκὲ ταῦ 41 ποδί ραϑι απι ηὁ νο]- 
. ἤν ᾿οἰδάεπι ἃςςι- 
Ῥίαι. 
εἰ  “πῆϊς (ασδετὶ- 
“δὺς πτυΐτα ςοπῖίο 

οφοετία ΠαδεπΊυξ. 

« Ουδὰ ἢ πυπιε- 

ἤτατενας πιαίοτε φυὰπη Ω05 τυγρίτιι 
ἀϊηε: ἀοίηάς αυὸά " ρεῦ ας Κα άε- 
τὰ σόρί υὐο8. σοτἝτίομος Βαδιίπγι5. 
Ῥτγατεζοα νογὸ ἔμπης 4] Πᾶς ραέξιο- 
Ὧε5 πεουτί ιᾷ δά πη)  ογαπτνηοηας 1 
ἐπ]! ἀ 51» 8. ΓΟΓΌ ΠῚ Προ οί δι 
Ποίξες,Ἀ 1» υ]α Εαοοάπηγοη!  4|- 
εἰταηςδάπας;, δὲ Ἰρῇ Ρογ ἀοςξ ἀϊεγ 
ἔα ἀοζα αὖ Ἰπυδάξάο ςομίδοηταγ. 

υἱ (οτῇτᾷ ἢ ποἴξεας ςορί45 διατί 
ἀιυτίας εἴϊ ἀοςερετίητ.», ([4 φυοά 

᾿γρωωδόφα ηᾶς ἔςεῖς ἘΠ ἤδπλυς)πος Ῥτοσίις 
“Ὁ μα. Πα Τητα ἀἀογιόταγ ν πὰ απ. 5: ΟΠ Π]Ἰεἢ ΠΡ, 
"εἰ » 4υὶ ἃ τοῦ ἰαπν “6105 ἰατηρτ ἀξ ρατᾶζ ορεγαρτοι 
ἡπκαε ἀείεζοτυης ο(ς ᾿χρίτς ἴῃ (οοἰοτατέ Εχ αιο ἅπ.- 
᾿ ἃ Ποδ15 5» πΠοπ δ υπΠὶ ᾿ 
δευρὶ (μητ,""{ πιαάπεγτοῦς ἀςρεπηας αια!ία ἤης 
4ις 1π ςοηείποηεὶ. ἢ, ὁ πος; {ργάπλο 4 οἰαίτατξ ᾿ῃ 
πὸ» μεν ἀϊτίπιοη φἀάυςοτο, δί ΔΙ ἐπ ἱπι- 
ποι ςεττᾷ, ε΄, β». ῬογΙὰ αβοθαγο; ρυ!υαπὰ ἰά4 αυοά 
' ᾿υυββαρνιρνάη, Βιαδοπτας Δαδηϊογίπιας. “ Ουδά ἢ 
δὸς Ερ-ἢ πις)"ο. δὲ ΟΒΑΙ οἰ ἀδίεβ, οἱ υπτ η Τ τα ςα, 
δ: (δ Ἰιςεῖ (οί, τοῦ δῇ ηο05 Ποῖ γοθο]]ςς»η ροτεῖτα 
᾿ξιδθιν φαβάν τῷ ποη Δ τοάαϑι, δὲ ἴῃ σοπιίπεητε 
τὸ (ἀσςαγτίπνυςτες ΠῚ ΠΟ ΏΑΠΠ (σέ [ΦΥἐΧΥ) τηα]ὲ ρασατὶ 
γεγὸ εος ἱρίος ἃ (ῃῃς ,πο5 Ερείξλῃ 5 ετιᾷ (οςΞτάιιᾷ 
ΤΟΣ μριρ αν ρῇς ργορογὸ (πσοαγγίη.". χὰ χη, 

Φ οἸἹ πὶ ἀεξεςογαητὰ ποῦ ί5»1ΠἸ τᾷ 

͵ Δ. 

"ἢ 

᾿ς Οὐογαπι (οςία 
κατειη Ἰπηρτὶ ἀπ 
οὔπρεητι ρῥγοτίο τιν 
« ἀεπνἝθης, 
« Νίέᾳυε, ἀιυπὶ 
εἰυϊτα5- ηοῆτα ας 
ἔϊυλς . ροτίσυϊ:» 
πος οδιίΐίςεγο. 

τ αυο ἃ ποις ἀι- 
εςζοεγύτ, πιυγίᾳ δῇ 
τι πηυγ, δ. ὁ ρεν 
Ἱεήυ! εὐπδλπνυγ, “ΤῸ δ τα ι 
ἢ Ν οἱ Ἠός νίπεος, νἀ! δδ π:  Ει ἢος νη οὗάο τετὶ 
δι. 6 ΟῸὋ φοδίπη"}}Π|5 σετο, φρτοςα]} δία, 
ΤᾺ αῤιάμρδα αιιόάαας ρΡογπηαϊτί εὐπερα τὸ ἐπηρε 
ἴδ [εὴ πεηνεᾶτ: Σὰ ΘΙ ΠΊΠ5,Α Πτρτία ̓ ρίταῦ ἤΠξ ἐος ἐπιια 
Ἐξ εἰ ποη ἴης 

ἤογιε, πὸπ εἰὰξ 
ἅ 12 λητε 1} τεῦ 
ἐς Πν ΞΟΠ ἡ ἴτ|0 6- 
ἔπειτα Πι. 

εἰο τεῃ  ατ, δίῃ! τς ξο] οἰκο σεῖς τς 
«σᾶς ς4αὲ ἃς ργι᾽ λάοτ τ. 51.}}} (ες 

δοσορίτηι5» «ὀΐῃς οτἴαΠ} αὐ ἱπιαγία : 

Β 

ς 

ἀετς ἢ ψιος Ποα; νἱᾶοΥ ααϊςίη ὁξΗ, 

ι 16 πολλοῦ τε χαὴ πολλων ὀντωΐ, χὰ 
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ασονδαὰς ἔχηνϊ βέξαιον, οἱ ἦσωγα ζοι των « 
μδὺ ὑμδα, ὀνόμιατι σσσονδοὶ ἔσονται. οὕτω “ 
γὃ «ὐθώδε τε αὔδρες ἔποραξων αὐτὰς, χαὶ “ 
ὧκ Τ᾽ «οὐγαντίων σφαλέντων" που αϊξιό- “ ' δίων 

εέῳ διωυάμει, ταγείαν τίω Ἐχεχείρησιν “΄ 

ἡμῖν ὦ ἐγϑροὶ ποιήσονται, οἷς ὡραΐτον υϑὲ “ 

“8 ξυμφορων ἡ ξυμξασις, " χαὶ εκ τῷ “ 
τς » - ») “ ͵ ᾿ 

τατος ἰπἰαυίτατε ἔοστα μα ποεῖ αἰδάονος πημῶν, κατ᾽ αα ἴκην ἐϑρετο" ἔπει- “ 

τὰ ον αὐτῇ (αὕτη πολλὰ ζᾳ αἰκιφισζητού- “ 
μϑινα ἔχομϑρ. εἰσὶ σγ᾽ οἱ οὐδὲ ζαύτίω πω “ 
" τίω ὁμολογίαν ἐδέξαντο, χαὶ οὐχ οἱ ἀἰαϑε- “ 
νέσατοι, δλλ᾿ (Ὁ »δὺ αἴτικρυς πολεμιοίσιν, “ 
οἱ δὲρὼ Ὡς τὸ λαχεδα μοιίοις ἔτι ἡσωχά- “201 
ζέν, δεχημέροις «σονδοῦς χαὶ ἀδρὶ ἔτι κα- “ 
τεθν.). “τάχα σὴ᾿ αὐ ἰσως εἰ δέχα ἡρδυ τίω “᾿ 
διοώώαμιν λαξοιεν ( διεὃ "εὰ ασευδὸ υϑι Ἰχαὶ - 

παὺυ αὐ ξωυεπίλοιντο κι σικελιωτῶν οὗ οἷς 

“ϑ3 πολλαῖν αὐ ἐτιμησθωτο ξυμμάχοις “᾿ 
στρίσι ρεοαϑαι εν πω «ρὶν χξόνῳ. ὥςτε“ 

ἢ σχοστεῖν ἀνα, αὐτοὶ; χαὶ μὴ μετεώρῳ τε “ 
πολᾳ  αἰξισιοῦ κινδχου ϑύφν, χα Ἔρχης ἄλ- « 
λης ὁρέγεοϑεί ,φρὶν δὼ ἔχουϑρ βεξζαιωσω- “ 
μέλας, εἰ γαλκιδεῖς γε οἱ ἔχε ϑραΐκης ἔτη “ 
Ὁσαῦτα ἀφεςῶτες ἡυδι; ἔτι ἀχείρωτεεἰ-- « 
σι; χαὶ ἄλλοι ινὲς κι Ὅς ἠπείοφις, " οὐγ-. « 
δοιαςῶς ἀκροοΐ ται." ἡμεῖς δὲ ἐγεφαίοις δὲ « 
οὖσι ξυμριαγοις , ὡς αἰδικουνϑμοις ἐξέως «- 

βονϑοίμϑν: ὑφ᾽ ὧν σγ αἰτῶν παλαι ἀφε-.« 

σώζων ἀδιχου θα, ἔτι μένχουϑυ ἀἰμυνεὰ Ὁ. « 
χαι τοι σἄν νϑρ,' κατεργασοευϑυοι; κἀν καὰς- - 

ν ἀχιωδν,, "ΔΜ δγ᾽ εἰ χρὴ κρῳ τήσαρυϑι, «- 
ὰ χε: « 

“πῶς αἢ ὭῬξ χήν δεω αἰ μεθα, αἴόητιν σ᾽ Ἐπὶ « 

Ὅιουτοις ἰέναι, ὧν κρ ουτήστις τε μι} χοιζριδν Ἷ- 

σή ὡς," χαὶ μὴ κατορθώσας, μυὴ ἐν τῶ ὃ- « 
, ᾿ νι δὸ 41. ε δ᾿ Ι 

μοίῳ καὶ ωρὶν Ὀτιχφρῆσοι ἐφτῷ. σιχελιούτα, 
τ 

ἢ. ἘἙνδοιαςῶς] αὶ βεξαίως ὑ᾽ακούσσιν. ὦ ἃ Διὰ ξυμφοραῖν Ἰδα' συμφορων ἡ σύμ- 
σις ἐἥμετο Οϊς λαὰ ᾿ωμόνίοις δὸς. 

εἰ αἰ ϑίμυαί σις, δι ἴὰ ὦ σφακτηοίᾳ. ο΄ 
Δ᾽ κα ὧκ ὦ αἰλέονος τὸ, ὡς ἢ αἰάΐονος.. 

ἐτ' ἀάγκην ἐγρετὸ, ὑπδθιθάσαι 
κ᾿ ἃ αν ὡνάγιοινν ἐλῥεπϑκ ἐν αἰλί-- 

ὁ ἤναϑρ ἡ μῆν. οἷξ ἀὐάγιος γ σωωεθη ταν 
ὁ λα ϊιϑα μόνιοι, βουκόμδμοὶ Οἱ αὐ ϑρτε, 
ρβάσος δα) χαὶ αὐ 4δαἴ. αὐτοὶ γ ἐδεήδη 
σαν ΞΓλ τὸ Ἢ αἸσεὼ ̓ ἤω ὃ ὁμολογίαν πὼ τκ 
ἐδιξανῷ κοοίνϑεοι οἵ καὶ ἀὔτικῥις τολε- 
“μοδσ" δεχημάρεις ὅν σον δαὶ δ 9η:α7οι 

διξα δμοι ἡσυχ ζζουσ. γὙ Τίὼ ὁμολο: 

΄ 

»ἰαν ἐδέξαντο} ΔΑ ἀσο- δῶν. δηλονότι... 
δ' τάχει ἀὶ αὐ ἴτως 1“. διηρνωδρίω εἰς 
δύο μέρη φησὶ) χάξοιεν. ἡ δῶ! τω δώα ὦ 
ὑμῖν, τῷ ϑῥ' ἐνῦϑγα, μίρει πελοποννϑσιο!, ἢ 

τῷ δὲ πλέοντι σικαλιῶται ὅἡγϑήσοντου. 
ες Οἱ σοὺ φολλων οἱξ οἱ πελοποννή στον 

-ἐπμήσουτο αὔ αὐτὶ ̓πρλλαδν χε ἡμώτων συβε 

μάχοις ἔχήνγτουτοις ἡμῶν ἀσευδοοῶρ, πλϑι- 
σαντες ὅ5) σιν ίαν,, πολεμώοις ποιῆσαι, 
δ Αξιουῦ κιν δωνδύειν Ἰὰ μυὴ αἰδ,ουῦκκεν.. 

δωυϑθειν τὴς πόλεως κ ἐδ ὧν ἐν τῷ ἄσφα-. 
χε ὁριιούσης,, χωτενήνεκται δὲ τὸ ὄνομιαι, 

εὐὐτὸ δΨῥ πλοίων Ὑἶ μήπω ὠρμισμένων. ", 

ν Βωαῖς δὲ ἐγιςαίτις } ἡμεῖς δὲ ἐγρ» 

φαΐοις φῆϑεν αδιχε δῥειξ ἢ ὡς δῆϑεν ξυμ. 

ἡχάχοις ἔσιγν 1 Καπεργασεέδροι ἵ.- 
'πεινώσεντες, ἃ Των δ᾽ εἰ καὶ 'κρα- 

πτήσει μδρ 7) σικελιὡτῶν. λ' Διὰ πολ-- 
χοῦ 1 δχηυατις ας Καὶ κε κατορο 

Ἰ ϑωῳ περ] τοβην δ μὲ ὀθυγέρήσεν- 
πεῖς αἰ ϑίωω αἹοἱ δυκελ᾽τώταις) ἐκ εἰχον αὖ- 
"Οἱὲ πολεμμοίς᾽ ὅηνχΑρήτωτες δὲ, χαὶ μὴ 
ἑλόντες,» ἐκ ἐν τω ὁμοίῳ ἐγίγνον,, εἰγιὰ 

πολεμήοις αὐποιὶ ἔλον., εἀολδο νιν 

. 



56 δοκῶσιν τ 
Πα Κῶν ον πρᾶν δυίῶι εἰ θίοζέαν ῬΕΤΎ, Βαδθεητ, ἢ ἱπηρουῖο 

» συρακούσιοι ὁᾳὴρ οἱ ἐγεφαῦοι μαίλιςα, ἡμαξ 

. Οχφοξϑσι. μεῦ δ μδὼ δ" καὶ ἐλλυοῖ ἴσως Ἀφ 

» κεδαμονίων ἡ ἕχαςοι χέίειτι, "ἐκείνως δ) ἐκ. 

. Εἰχθς Ξρχὸ Ἐχὶ ϑρχν ςρατεῦσοι «ᾧ ἦγὸ αἢ 
κῷ πελοπονγησιων ἀφέ 

4:18 

οὗ πῳ ἡμετέραν 

.. λώνται,Εἰκὸς Δ αυϑ τ αὐδὦἶἴ ᾧ ὅ σφετέραν 

»δζα τῷ αὐτοῦ κα ϑαιρειϑέεῦαι. ἡμαξ σῇ αὐ οἱ 
. ἐχεῖ ἕχλζυες μάλιξα μὃμ ἐκ πεπληγμέ- Β 
νοὶ εἶεν, εἰ μυὴ ἀφικοίάθα, ἔπειτα ὃ αὶ εἰδεῖς. 

. ξαντες Τὶ δυωαμιν, δὲ ὀλί[ᾳ ἐπέλϑοιμϑι" 

"ρ σφαλείηνϑμει, αχις᾽ αἱ ̓ὑπεριδόερ, 

.» κα ἢ ἢ οὑθοῖδε Ἐχίϑοιντο. Ὁ 752. 

οἰ φου πόύτες Ἰσμκεν ϑαωριαιζορμϑμα,,. οὗ χαὶ πὶ 

.. πεῖραν ἥχιςα “' δόξης δονζοι. ᾿δαὸρ γεῶ ὑμεῖς 

. ὦ ἀϑίωυοῆοι ἐς λάκεδοιμμονίοις ὸ τοις ξυμα 

ὡς »ἐμοῖχοες, πεπονλαιτε, "Δ οἱ Φβα γνω- 
ομζω αὐτῶν σοὺς ἃ ἐφοξ(οϑε υφεῦτον, 

. τὐξφεγενθαῦ, καταφεονήσθμτες, ΣΤᾺΣ ὃ σα ( ἴτὰ παἰηϊπτῦ ἀϊρηἰτατὶς ρα; {8 ἔευτο. 
14 φυοά πᾶς νο 5» ΔἸ ΠΟ ΠΟ 655ΕΥ τἰοηίδυς ἰουάὸ 
ΒΑΤιλςοβαπηοπίος Ἰράσας (ϑ οἷος 
νία νεπίτ: 4] πο]. ῬΥατοΥ οί ' 

., χελίας ἐφίξοϑε.).δὴ ἡ δὲ μὴ πσϑὸς (αἐ τύχας 
δ 9 ! 5 ͵ λιν ᾿ ᾿ 8 

., Ὁ ὡζαντιῶν ἐπαιρεαΐ, ὥλλα ζᾷε διανοίάς 

᾿ς, 

Βελητ.. 

φὰρ- 

ϑυγασι δ ῃ »οΓδ ΠῈ ΓΙ ΠῚ ἸΏΓΠΗῚ ἴῃ ε Νίυῆς φηΐαν, δι 
ποβέοζο:ιο ποιμίης ργς οἰριιὸ τοῦ δέον γον πμμρι 
τογξ ποθὶς ἱπουτίιῶτ Ἐροιζαη!. ΝΑ 
εἰ ἐοττὸ υᾶς 11} νοπἰᾶτ σαι ργλ-: 
τοι αἱ ΕΔοοάἀα ΠΊΟὨ 5 σγατία, ΠΟΥ 
τὲ οὐ θε]ς πὸ οἷ οοίξ ργὸ αἰΐεμο 
ἱπηρογίο οοπτγα αἰτουίυς ἐπι ροτΊ ΠῚ 
ΠΑἢΠἰταταγοβ,ἡυ ἱρ ἐπηρουῖμπι Βὰ- 

Ρεϊορόμπεπῆριις ποῆεῦ ἱπιροιῦ ε- 
ποιτηἤοητ» οοάοπι ςτοάοτς ἀοδογόι 
(αὖ Ὁ οἰ4 οιοτίαπι [πὶ Ροσγοῦῖς 4 
οἱ φαὶ {ΠἸοὐπητ.» ρυϊπιὰ τι 05 Πιὰ- 
δηορεῖς οχτίπηοίοξτ ἢΊΠας Ὁ τε γοπιοτα γαάρν 
Πχἰογίπτα : ἀο βίης ετἰᾶ ἢ οὔ δτατίς 405 ὀχρουϊοῃεαπι 
ςορ ΐ5 ραυΐο ρίξε ἀἰςοΠΤεγίπλιις. 

-Ουὸδάῇ ηυϊά ἧς ἀεί πηοητί ἀροορο- 
τἰπηα55 οὐτ πὸ ρεγΓ σϑτόρτα ποτ] 
οὔτ Δ}}5 ἢίης Οτα εἰς 105 Δἀογίοη σι Ἐυοττδάο πὸ 
τυγ: μα (οἰαπηι5, ντ ΠΕ: 6} 
τιίδίπια ἑαπῦ ἴτὰ οἵῆς παχἰπγὲ Δάπαὶ 
τ Ὀ Πα: δίνντ πιαχιηγὸ ἐχρούτα {πτντὸ δυάιο δι ἃ Ιοης 

ΤΗΝ ΟΥ ΡΠ δὲ Β1.51. 

αἴμωοι ̓δυκοῦσιν, ὡς "»Ξ γεωῦ ἔχοισι, κἀὲ τί Α δυτξ γι νι δτυν » γι ππ πο: Αἰ γὸ2ε »ιάδ αρμσν, 
Ἐοτηνάαδιΐες 

εοΥ ῬοτιδΏταγ ἀὐθιε: κ 

βαῤενηε ονι υϊάξ, 

ςογτὸ ροίδἰτ νῖ γε- 
πιλητ( εἰ» εὐεάνφεία, 
[ον Ῥερεεπνο) ἢ, 
δ}Π ρτατιποαπά, 
Ταςςἀαυγοη δος 
δτατία ατ ἶο 
ἀ6... “7, δγγαομία, 
ῬΟΥΨ7922 Ἄρη βεν ἐο δ᾽ 

ποηᾷ 480 Ἰρῇ πιοίο ΟἹ] εὔδννε, νου βπηὶς, 
ποη εἶπες ἔογε 
Ρτἰποίρατος Βοθά 
Ρεϊωρατοὶ ἰπξοῦγο 

(Ἰλάϊ 5. -  ᾿ 

Ουσ εηἰπὶ ἃ 
ΗΝ Νν Ἰοηρηηπι 

ὁρίῃϊοη 5 δ Ἰς 
φέρ πὸ ἀςρᾷ 
οὔνηος δἀπιίγατὶ 
πὶ οὔδ [κἰπιὰβ. 
Υ Οἱὐΐως:. ' ἢ 

4 

τειλο- ΤΣ εἰ Ευοτῆς ποδὶς 
“πεν, ΡΠ υπἀατία,. 
» Ομάηῖο πιαὶσπ 

“Εἴογὶ τοπηροσς. ἔοῦ 
αἰτιάϊηῖς ἐχετοίτᾶ, 

γοηβηταγ, Κεἰ, Εογ- δἰ 

ἀπ αίεραε», φοἰμαξος 
«(6ἰ ἡ ετὐτεηε. ἱ ᾿ Ὅκχ Ρ, « 

» κελτησομζθας )α ῤῥφ!. “μηδὲ ϑλρίλεδιαύμεῃς πϊομᾧ, οἰγοα οὰ συχ. τοι ατὶς Δ 44ἐν θηγηϑεες ἐὰ 

οϑέξοις ὥλοῦι ἐΟΟΣΣ ἡ δὼ πὸ αἰρφὸν σχϑ δ μ᾿ πρθα 1Π|ς πον ἢ Ριὰ θμαῦν 4 ἐ 

πεῖν ὅτῳ ζγπῷ ἔτι ἀνδτὰ δγω νι οΓοῃτέρτι ΠΟΥ πλ, οἱ ΟΠ αβοξιδεῖ, μενον 

Ὅπᾷ ψρρεχὸ φνομά, πῷ ορογῖεῖ δά ἐξοιτυηᾷ αἀ- κμεριγώΆερα. 
᾿ς λαγτες ἡμιαξ, τὸ σφέτερον ̓ μραιβρέρ δ, οἷν ας πὸ ἀς 

"σονται" ὅσῳ ἢ ᾧ αἰξὶ ἀλείφου, χαὴ δὲ αλεί 
᾿νοῦ» δύξαν ϑρετῆς μελετῶσιν. ὧςτε αὶ αὖθ 

Ψ ΩΨ “χελίᾳ ἐγεφαίων ἡμῖν ᾧ αὐδραὶν βαῤ-- 

᾿ ῥαρωχὸ ὁ ἀγών. εἱ σωφρονοῦμϑι,, δ᾿ ὅττως 

τῇ πόλιν. δ ὀλιγδρχίας ᾿ ̓θεϊξορλβίουσὸβ, - 

' οὐξέ ὡς φυλαξωμιεῦευ, αὶ μευϑῦοϑαι ἐς 
Ὁ « 

μας ὅτι. ψεωςὶ ὐπὸ, νόσου μμεθγοιληρ. χαὶ 

, πολέμου βεαχώτι λελωφήχαμϑμ, -ὡὦςπτε 
ἢ ἰὩρίπι5, (οά ἰγετέρι δ] ἰοά ποῖα: οὐ τα εὶς αὐ Ἰηβάϊιίς νοϊεπεϊῦ. ἰπάσςοχο βαιμηυ νι 
ΤΩΣ ». οἰτὸ τιοάπλιτ : ἀεθέπτο πλοπλο σία το ποῦς ΠῸ5 τοςοη ἃδ. ἰηβεμτὶ 

δἰ δ᾽ Ἂς δεῖο ραυ υ]είπι αὐ ἀλη Ἰαχαπιοπτὶ δοςορις : γε ασυιηι ἢτ πος 
ΦΈΠΈΡτΟ δοδΙΓαιοτίρἢο Ηῖς ον ἐρβράρδῚ 5». ἤδη ΡΓῸ γἱτῖς ἽΠς, Ῥεοβιρίς ὁ ϑεὶ ἀκα λ δὴ ααχ ]ο ἐροπειδ ας. αυπσιτατ τον 

᾿ΑἰπΊος ἱρίοϑ. ςοἰἰδομάογοοηβάοτο: ἀρυάὰ Θἰο 8. ἤδη, 
Ἰσμείγέ: 8ς Ἐἰμι] ΔἸ 4 ἘμΑΗΡΑΟς πορὶβ. φοτῖς 

Ἔκ: ΚΑ τ ν ἀρεμνὴ Ὠορ»0- 
τηρηάξε μϑρη θά (8: 144αςταη 
το πηαρί5 ἢ αυιᾶϊο ῃχαίογε ἀζιαπιοῦς ἀΐαηιο. Αο'ζεγ 
«δι {τ ἀ1ο ρ]οσιᾶ νἱγτμτὶς ἃτηρί ςέλιῃ 
τυγ τα; 6. ἀς Ἐρεϊδηϊς ἴῃ 519 ]α ΠΑ τ αἱ. 
ψετις θαγθατίς εἰ πο 5. σοχτάπηςη, Ὁ ; 

ἰς. βαγραγὶς. υΐ 

εἴ. 90} ἕν: Ξ 

οἰδίατι ποδίς τη 

παειπιλ οἶς ΔΝ 
τὴὺς πὸ5 ΠῸΡ 

{ς τεςχράτοβ, ἀς 

ΤΥ ἀξῶρ. 
τι5 ἐ3 4] {πιὰ 
μας 'φυῖεπ) ὅ 6, 

» Καὶ ἔῃ αἱ αἦ ἣ οσον, “ῆξαε γαῖ αἰεὶ ) δ 
«γοὶνκαὶ ἔτι ἦῆον ἔσονται δνοὺ αὐ αἰ σὺ συ 

«εακοισίοις, παύτες ἡἄδωνται, ἢ ὡς, δῴκαιν 
“πῷ σὺ "ὦ πολέμου. β' ἘκαφορΡῥιτε] 
δ σημλιωτῶν δυλον τι... Ὑ Ἐκείνως 

1 ρα ἐκὸς )ύγρωωι, 4 δῤχθέεν απὸ Ἰσύφα-ἢ «ὦ 
κοισίων γ. ὅκ εἰκὸς ὅηὴ Ὁ δια ϑίωαίων δῤ,. 
υχίι ορασεῦσαι Φιὰ συφρικοισίοις σνκαλίῳν-" 
"σῶν ̓λβξαντας. δ' Ὑπὸ ἢ" αὐδάν Ῥαχβ 

γησίων, δηλονόπ, « διὰ τ ἀμ] ᾧ-- 
“που. ζ Δὲ ὀλίγου ἀπέλϑοιμᾶν Ἰ ζιχίως. 
οἰπελϑοιμῆν. ἡ Ταχι' αἢ ὑωριδόντες }. 

ΓΝ αὖ Ὡρβονο μα δ ζυθει δε, αι. 
δόντες. σούτεςιγικαΐαφρον σαντες ἡμδϑϑ. 
δ» Καρίᾳ πεΐρων ἡκισοι σὰ ἔγδοξα ὑνζᾳ, 
ἐς πεῖεοὶν ἐκ ἔρχιται,ὠυτίοιν ὅσαι ἀκύεται ἡ κεδαμιονίις 
ὑμῶλλογ. ἠπῆρ ὁρᾷάτωι..". Οὐ γα ἡμεῖς! 

γο ἰϑίωυεῆοι τὲ αὐτὸ φησὶν) πεται Φῆς σν-, 
ἐκκοισίοι ς πρὸς ἡμαῖ δ αἰ γαῦ ὑμῶν ἐγί-, 

Ε7 οοὺς. λακεδαμεονίρις, φοθούφθμοι 7, 

αὐτοῖς αἰεὶ δή πυτεν ἐλκιδὲ αὐδρὶ ἢ οἴηδν. ᾿ 
«Ὀιαρίσιν αὐτῶν ἐκρατύσεσε, καίαθρανε" Ι 

σαντές; "δὴ καὶ σικελίας ἐφ εαϑειέμφ αἰγε ἢ 
.ἂ΄ ᾿ , ͵ . 

ὃ ὅτι καὶ σιραχκέφιοι καϊαφρογίσευτες ἡμδ,, 

διαβανλ μέσα ἐρλοζοῦς Ῥβα γι 
“δι. παρ᾽ ἐλαίδα....λ᾿, Αδ ἀπε δα 
μένους εδάι ΠΝ ΔΝ ἐν 

γαύτε, τι 
ΣΝ "Δ" τ 

ἸδΟ Ὁ «Ὀϑοδὰ κήτκ νυν όξες 



ΓΒΕ Καὶ το εν ὅ; 
εδαιροτὶ ΠΠ ΤΉ οΥῸ ὃς βοσυμηϊαγῦ ὃς ἢο- οὐδὲ 
ταϊπ ϑ μαο ρτὸ ποδί ςρῆς Εἷς ἐπὶ 
Ῥέα ιγό᾽ῬΥο νἱγίς ἀείογεου σαι {{|ς» 
Δαχ Πα ίφογάξίδιις, φα ἀς δὲ ριι]}- 

“4. ΑἸΐονμπι, - ζῃχὼὸ τηδτί τι ν τῆς εἴν, δέον οἰ ΠΟΣα 
Ὁ Μερέορεογ [απὸ ροτίςυϊο ( αι πἰμ}] ἰρῇ ἡ Π νεῖθα 
βέυοῆρος ἴῃ ἴσης τἄτ αν παρεη ἀβτγαιτ νη οετᾷ στατίᾷ ὁς5 οῆπος ἐδοϊϊ» ν ἢ 
δδηιεαιιοηὶ δι, ΠΟΙ Νοὐν Βαδεγο γοδιι ργοίρεγὸ 
οοΝ ἐπ εύρυάνὴ εὐπητἴθυι5», Δατ» Πααϊά (Ὀσυ ἀζοίἀαὉ, 
ἐπὴ Πα ΤῊΣ ἁτηϊοος (ςσα 1 ἢ ΡΟΓΠἰ Οἰ Φτγα ποῦς, 
δέ ίοβεος πῶραν φαὸά δααιεδάμαπξ ρὲαξεδιυ Η. 
ξιφεδεϊαπο,Ρ εἴννα- θοῃς ἀε! οὐξυις, Πουτατὰγ νὸς χά πα- 
να βαιά αὐ εν ἢ εὐ ρον Ζ ΟῚ αἰϊουϊά ἐπιοῖα υἱραηἀ; παγά τἄτι τη γογ γατοῃ 
 τῆεπεὶ ἐχ ἀϊρηίταῖς Ἠ᾿ὅς, ρτ οἰ ογτίηι χύῦ ΠΟ ΠΠἰΟΥ αι 
ΠΤ ῬΕΤΟΣ γε χηροτο ἔιῃραταγ; αιο πε δά- 

οἰ ϑῤίέπἀοτξ πο- ΠΛΙΓΑΘΊΠΟΥ ἐπ᾿ ἀρραγαζι δ] ΠΟΥΠΠῚ 
Ἡραὶ (νᾶ δῖ. (0105 ἈΠῸ ῸΧ πετίς συὸς Βάδ ος ΡΓῸ 

" ποϊηδη Πίάμα τεά- πότ ας, πόα; πγαρηγατά παποὶα 
ΡΝ οὐ ξλοίδειης παὶς ΄α!ἀξ τοποεάεζε 
᾿Σ ΣΉΜ ἀεἰεείςνε ρυιπατίπι" (ρίξάσας ρετὶ- 
τε, εἰ εὔβξενε ροί- ζαΐο οἰ ατίς ἴοι εχ ταῖς αὖ πα- 
τ, ἱμίςετηοὐά! Ποταϊηῖθας τὸς συ! 46 Π} Ἵ ε πε “""οΐ. ὶ : δκόνος κὰν Δ. ὐὴν : 
Ἵ Νε ἤηυις α- ΡΠ οᾶς ἰδ; ρυίυατας χατξ ργοῆ!- 
«αἱ εοτῇ αἤηάοτ, σατὶ, ΡΥατεγεα πος Πποροτ σγαπάς 
«οὔ νυἀεαξωιρμάνε, ς, ες ἐς χυο άἀοϊείςδς οδίαϊτα- ᾿ αἰο εν ΑΓ Ή7 αἱ (δρδ ᾿ ᾿ 4 χήρα 

οἰα βμα ρνοίξεξάα, γον ἃ σαδάςῃ γορέτὸ τορταῦς ἀοσοδε, 
πε ιβηδυυς εῇς γἱ- ε (γι! γίγο γᾶς ἤἴς αἰ άξεος Δ ἱρίο 

᾿ἄεάτυτ, ἢ δε} Γ᾿ ἐς οὐ νήρν κου, Ἢ 
βαρίοίμο ποη οὖ ΞΟΥΓΟρατΟΚ υῦ νἱ ἀςᾷ,τἰπλοο,δζ 
᾿Ρτοδαιοτίτ, Ας εὐ 4 Θἀ ΠΟΥ Τοπίοσοβ Ποστου ἴῃς θεὸς 
ἀξδογιον Ὡς «οὐξ μι) άρας, Πααὶς ΠΟΥ οὐἱρί αΠΠἀοαῖ, 
πο 1|}ι νυἱτίο ἰαδὸ ἔ " Σ " : 
ἕλπιες »εοτῇ αυα ὨΠ δ 611 {π|αογίηε, πὸ Ἰρηδα οἴο, 
᾿ἄρῇιπε Ρετάϊτο 4- τγέγείαῃο ἀ ἱρίογῇ νἱτἰᾶ ο) αθίει- 
φεὴ, μαι αερε. τα ῬΥΔοΐ ἀπηατοῦος ας ν] ἀοαητατ: 
γεώπη(αυιρρο φαὶ 4 ((ἰᾶτίς αθςϑτοης ρογαιᾷ ταγὸ 
Βογίησ, Ἄντν, τῆ Ρτοίρεγὲ οαςῃῖγο; οἰγσαπηρεδίοης 
οὐδ ὑλῶν ἡμῶν ἐξ ΡΙεγιμγα; ὃς ἀς ραιγία ρούίσυ]ο ργὸ- 
ἀεητία ΡΙυτίπι45) ρα ΠΔΠ 40, φ ἀεάιπδα εἴ, υόάο; 
ἰῷ το ΡΑΣΟΙΑ » τς τη 15 Πρ οΥ οΥίθ 5 οἴζ,ἰτεγῶ ογοατς 
᾿ ἐπτρεν βάν ἀπςος»ας ἀέςεγπογος ΟΠ  (ς5,αυδη 

Τά αἀδιυιξια. τεῖτα- τῇ λά πο5 ροστη οο Ζαῖδας ππης Ε- 
᾿ ΕΣ ὑὐτεθες πἴδυς ντάτιγ πὖ ἀδυτῖ» πες οηϊοο 
᾿πυΐδας πιης ἤηϊ- ἤπυ ΠαΕὶς τοΥτά ἱεραίν 66; 510], 
Ῥυδν, ρα οἱ Παίς αἰτῦ τοπολτυάσιυς ρεγίε οο- 

πε αν. (ϑεΐ. 1ξτεςβ γε Πτατὶ νάσατς Εροίδη 8 αὐτῷ 
ἐο θέ δείκεε: ἔπι, (ςραγατίτη γοίρῦ ἀεη ἢ, χυάάοηιι!- 
ἣν οὐρὰν Χππρ ἀξ ἢπε Ατποηίοηῆδιι ἃ ρυϊῃ οἰρίο 
Δἰταπιτοποας.) (μα ΟΠ οὔ 56] Ππαπτις. σδτγαχογῆο νῖ 

᾿οὔϊάξεες ᾿ ἰῶε ἴτξ [4 τ ρῇ ρεγίε ἀ ΠΟ] αᾶτ. ες ροίπας 
τρνρήξαξε (οοἰειατξι φυξλάπιοἀά οὐ αειήην}) 
φημηἠβγατε. Ἐρείξα- οἵ ἰ15 λοίαιτλας » Ζαϊ θι15 σαϊδηγίτατε 
δ δυίςτι ἰεροξα- ργοῇῆς (ΡΠ 4 α ξεγοπιας ἱρῇ νεγὸ 
δνε, ἐ ᾿ ἀοάετάτος δ ῃάϊ» εὖ ἐπα ςπίοπυ, 

ἀἴὺ 
χαϊτη ῥήμασι χρὴ τοῖς σω μά σιν γὐ ξοϑὰ, "γον 
ζαδτα λα χὸρ ὑμδι δίκα ον “ ἐνθάδε Α 7] ̓ 
ἀλαλοιωῶ χα] μ Ἀ ΖΡ εἰδρω φυγάδων “ 
τῶνδε, ὀχικουρίας δεούϑμων, οἷς τὸντε Ἅψκύ νὰ 
δοίοϑδη καλαῖς φήσιμον, χαὶ πο τῷ πέλας “ 
φανάμῃς ὠζεις λεῖος δον παρασαρϑύα 2,“ 

ἡ καιτορϑωσθμίᾷς, γα δὰν μὴ ἀξίαν εἰδέναι, “ 
ἡ πὐωσθυζος ποῦ, «ὅν' φίλοις ξιωαπολέ- - 
ὅϑαν. "εἰτέ ζις Ὄ χήν ἀσμένος αἱρεϑεὶς,πα, ὁ 
Ῥ αυᾷ ὑμῶν ὀκ πλῷ, Ὁ ἑαυ μόνον σχοπᾶν, “ 

Β΄ ἄλλως τε χα) νεώτερος ὧν "ἔπι] "ἐς τὸ εὑῤ- “ 
ήν,ὅπως ϑυυ μοιοϑοὴ μϑι ἰπὸ τῆς ἵσαο- “ 
ζ φίας,: οἱ δὲ πολυτελάαν, χαὶ ὠφεληδη “ 
ἃ ἐκ ὁ Ῥρχῆρ' μηδὲ ούτῳ ἐμοῦ βοιοδτε, τ 
τῷ τῆς πόλεως κινδγυύῳ ἰδία ἐγλα μιωρύ « 
γεαῖς, νομείσοιτε 5. τους ζοιότοις ζὰ μδὺ δὸ μό- «202 
δια. οἰδικεῖν, τοὶ Ὁ Ἰόζοᾳ αὐαλοιοῦ"γὰ τὸ πρὸ ἃ- “ 

γμα μέγα δῇ), τὴ μὴ ἥνεωτέρῳ " βελό!- « 
δειαϑε τε, αὶ ὀξέως ἀμεζα χςοίσαι. οἷς ὁραΐν ὡς 
ἐγὼ γεωῦ ογθείδε τῳ αὐτῷ αἰδρὶ" οἶδα ΧΕ- ςς 

Ὁ λδυφοις καϑηνϑύοις, Φοξβ αι, καὶ ζοῖς ὥρεσ: “ 
(υτέροις αὐτί προ οοικελθύομαι ᾿ μὴ κατα -- “: 

4εἰυϑϑζεῦαι εἴτῳ ὡς αἴδακαϑνται τῶνδε, « 
ὅπως με δὸ η, αὐ μν ψιφίζητω πολεμεῖν, « 
μαλάχὸς ἐ{)" μηοῆ διτὴρ αὐ ἀὐὶ παϑοιεν, «: 
δυσέρωΐζας ἢ Ὁ ἀπόντων, γνόγζᾳς ὅτι ἔχι- « 
ϑυμίᾳ (δ ἐλαίχιξα κατορθᾶνται,αρονοίᾳ 5), « 
πλέάτα ὁνν Αἰ πὸ Ὁ παϑίδος͵, ὡς μέγιφον δὺὶ «- 
 ωρὶν χίνδοωνον αὐα ῤῥιτηοσης, αὐτίγάρϑτο-- « 
γᾷν, χαὶ ψιφίζεαζ, τοις ζ σικελιωζς οἷσ-- « 

Ὁ πδργεοῦ ὅροις γρωρϑμοις ασοϑς ὑμιαξ εἰ μεμ. « 
“Ποῖς͵ πωΐτε ἰογίῳ κόλπτῳ χρἡ μοὶ γάῶ, ζῶ « 

“ἰς πλέν,ξ ῷ σικελικῷ δχρα πελοίο»ες ζ « 

αὐτῶν νεμουϑροις, χαϑ᾽ αὐτοις χαὶ ξυμφέ- 

ρέοϑαι. ζος σγ᾿ ἐγες-αίοις ἰδία εἰπεῖν, ἐᾷ 
αὔϑυ ἰϑίευαιων ἢ ξυνῆψαν πσδϑς σελιγδγ-- « 

τοις τὸν τσξϑέτον πολέμων, μεεζοὶ σφρων αὐ- « 

τῶν καὶ καζααλυξαϑα. χοὰὶ τολοι τὸν ξυμμα- τ: 

λοῖς μι ποιζοϑεί( ὡςαὴν εἰωθουυϑῳ )οῖς κϑ-- « 
κῶς μδρὲ πράξασιν ἀμωμοΐυϑν, ὠφέ- 

λείας σὴ ἀδρὶ δεήθεντες, οὐ τευξόμεθα. 

ἃ Ἐνϑείδε ζῇ οἰαλοιῦ :νθαίδε ξῇ αἰα-- 
λίσκεῖν τά τε χούμαϊᾳ καὶ (ἃ σώματα. 
Ῥ οἷἵςτό,τε ψύσαξς καλώς 1 Ὅἷς ἐγε- 

φαίοις τὸ καλῶς πσοόσμάται, δὶ τὸ πεφω- 
εἄοϑαι ψευδόιδμον' ἤζι πιϑοινῶς: γ Ἐἶτέ 

᾽ “αὶ 

τὸ αὐτὶ “ἢ ἢ, ἢ ὥς τε. 

ὡς ἀρχὴν ἄσμενος 7 .ῦτα δι τὸν ορατη- 
γν Αλκιβιά δίω. δ' Ἐς τὸ ἀρχήν τὸ ἐς το ὶ δε 

ἐ Απὸ τῆς ἰππο- ᾿ “«ὐοᾳκικλημδροιί, , Οἷρπῷ γωῶ ὅροις 

ῥοφίας } ἤγρωω, πὸ δ οἰκείων ἵππων. 
ξ΄ Ἑλλαμφρύνεοϑει } ἀκαζονϑσξηθαιέ 

ἡ Βουλδύσοια)α τε Ἶ λείπει ἡΠωδ Διο 
δ προΐγμαπος δ» Ταρᾳκιλδυτοι} 

χρωρϑῥοιζ. Ομηρὸς, -- ἔπεὶ μάλα πολ 
μαξὺ, Οὔρεά τε σκιόενᾳ: ᾿ 
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»» σήχειν " χήδεοϑαϊ τε τῆς πόλεως, καὶ βουλᾷ 

'» Ἄρέοϑαι πολίτης. ὠγαϑὸς ) “ δχτψίφιζε, 
»» χϑὶ γνώμας ποϑοτί)ᾳ αὖϑις αἰϑίωαιοις , γο- 

᾿» μίσας, εἰ ὀῤῥωδεῖς Ὁ αἰαψηφίσει, Ὁ δὲ 
.- λυάνᾷυ: νόμοις, μὴ κῷ' “οσὼγο᾽ αἢ εἷρτύ- 

» βῶν αἰτίαν “κῖν , ᾧ δὲ πόλεως “κακῶς βε- 

» λδυσαιυϑύης ᾿ἰαΐξος αὐ μέσ ϊ, ᾧ τὸ καλεῖς 

» ϑξαι τῷτ᾽ ἐ1), ὃς αὐ τέο παϊτριδου ὠφε- 
. λήσῃ ὡςπλάςαι,, ἢ ἑκών ὁ μυνδὲν βλάψ. Β 
Ο δι) Νικίας τοιαῦτα εἶπε, ἢ δὲ ἀϑηναίων 

“ϑλιόντες (ὦ μϑι' πλάτοι, φρατεύάν πα ρή- 
γοίου, χρὴ τοὶ ἐψηφισμένα μυὴ λυᾷν' οἱδέίωες 
αὶ αἰτέλεγον. οὐῆγε δὲ ασδϑϑυ μότατα τίωὺ 
ςρατείαν Αλκχιξιάδης ὁ Καὶ λάνίου, βουλό- 

ῥϑμος τῷ πε Νικία. εὐγαντίοίίοϑιαι ὧν χαὶ ἐς 

αἰ σ΄φορος ταὶ πολιτικαὶ,  χαὶ ὅτι 
εἰστο Αἱ φΟύλως ἐμψϑαϑη γὺ μοίλιςτι φρα- 

τηγῆσα! τε δχιθυμδμ,, καὶ ἐλπίζων σικε- 
λίαν τε δὲ ἀντι " ᾧ κα ρχηδόνα λήψεοϑαι: Ὁ {ξ σαρογοιηίρεγαης {ς δι. 4 Ρατίτος 

χαὶ τοὶ ἰόζο, μα θὐτυχῆτας, γεύμασί τε ὼ 

δόξη ὠφελήσᾳν. ὧν )ὼ οὖ αἸξιωματι «( παὸ 

ΟὟ ἀςῶν, τοῆς ἔχιθυ μίας μείξοσιν ἢ κτ 

«ἰώ αἰ ἀρχουσὸμ οὐσίαν ἐγοῦτο, ἐς τε 

Ως ὑπαοζοφίας χαὶ ζὰα ἄλλας δωιπϑμας" 

διὸ χαὶ καϑεῖλεν ὕςξερον τίωὺ “ἥν ἀϑίευαίων 
ΕἸ « Ϊ ὶ " . ον πὴ τὶ “- . 

πόλιν οὐχ ὕχιξα. φοξυϑεντες 2,5» αὐτεῖ τηϊπίπιὰ ρασίς οἰέτατῷ Ατβομίομ το 

(ὦ πολλοὶ Ὁ μέγεθος τὴς τε χτ' Φ' ἑαύς. Πᾶ επετττ Μυϊτὶ επὶπὶ ψαῦ ἰπταογξ 
Ἂν 

τῆς ὃ 
γίγνοιτο ἔποχρφοσεν, ὡς τυρφυνίδος ᾿ὄχεθυ- 
μοιτι πολέμιοι καϑεςασὸμ' χαὶ δυμοσία. 

χράτιςα. “λ| φϑέντα ταὶ τῷ πολέμου, ἰδία. 
ἕκασοι τοῖς δχττηδούμαισιν αἰντοῖ ἀϑε- 
εϑέντες, χαὶ ὠλλοις ἐχετρέναντεσ, οὐ 
μακροΐ ἔσφηλαν τίωὺ πόλιν. τότε δγ᾿ δὲζω 
πϑρελϑῶν, τοῖς ἀϑίωαίοις χὐρήνᾳ τοιάδε, 

ᾧ ΚΑὶ πϑοσήχειμοι μαῖλλον ἑτέρων, ὦ αἴϑη-- 

« γαῆοι ,) ϑρχᾳν( αὐαΐκη "ὃ οὐ τεύλεν -ϑο-- 
.» ζαοϑαι , ἐπειδη μοὺ ἡΜΙικίας κα ϑήψα το) 

» χαὶ ἀξιος ἅμα γομίζω ἐῇ. " ὧν γὸ πέρα 

- { ξ » φ. Ι » 
-ρδᾳ ο τίωυ δίαιτα ΠΑΛΥΗΙΣ ΤΣ : 

σώμα, πο ξανομίαθ ἐ9 “τῶ οἰσταν, ἢ] ροχς νιϑάσας ἰλυτίτίᾶ, δι, διμς 
( ϑνοίας,, ὧν κα ἕν ἔκαον οὐ ὁτῷ Ὁ ςῃμῃηας γογίθατυτ ἴῃ τορι.» ἐριτί- 

Ὡἱὶ 

ΤΗΝ ΟΣ ΣΙΝ ΠῚ} 5. 
ΝᾺ ὸ συ ὦ αρύτανι, ὗτα (εἰσὸρ ἡγῇ σοι Ὡρο- Ὁ Τὰ αυος "φυκίτοχ ἢ δ τε ἀιρηῇ ἀπ 4 Τρρύπενι, Ῥὲδε 

εἷβ βοίογο σαγᾶπη οἰαϊτατί5, δ, ΒΟΠα5 Α τ ῆοης 
οἰαὶς ἐχηξοτο, ἀς ἱπτερτο σοη το 
Ατβομϊξίος ἀς Ὠἰς; δι ἀά [ιβγαρία τς 
ποοαᾶῖο: ἢ ἄτιτα (ςἰα5, ἢ νογοχὶς Ιορξ δ Ὑγγοτυκννν 

; ὑ ὰ ξς» ἢ ἀχῃοιγοίοὶς. ἀϊβοϊαονς; τορᾶἀίς ἱτογατη ἐξητος το ρὰνε ἐκεκ πος 
τἰρποη ἱποαγίαγα τ τς οὐ πη οἰ τεπεῖας,α υδά (δία, 
(ς ἴὰ ταητα ἔχοσαοητῖα τεξεϊᾷ, {4 οὔ ἴξ μα βμετίηῖν, 
τ. ΙῈ ὁ(υ] ἀὐοα ῃ ἐΐ, τ “ὅκα, 14 ἴῃ. 

Βος εξ τοβὲ ἴῃ οἰρίεη 40 » φυ ας δάδος “ᾶκιο, 
. . ὦ «41: - ᾿ . Γν (ΥΙπεϊηὶ ΕΥΤ.}] ; 

ἀε Π]λ,χυᾶ. δε {τὰς ΡΑτεΪἃ.» ΟΡ Πὰν τε τς καλεῖ εἰσ 
αατ σογτὸ νΟ]δ5 ΔΙῚ] πγλ]ὸ πλογαΐτ. εἰς αι πιαίαπις 
Ηχς Νιςοίαβ, Ῥοίξ ας ρχοςοῖο- ΠΠιῦ ςεροτίς » πὶ 

ἀΐςυπι ἔοτξ. ἀτα τε Δ} (δι πάς Αἰπεπὶςητ655 απο τἀκο φαμὶ τ 
ΡΙεγσας ά το ἀᾷ ἐχρεάιτοη το δὸ ποαριῆτατι 
Βοχιαδἄτιγ, πεογοποοᾶῖάα πα ἀς- ἐς σηθυπι, αυΐ, 
οἴεῖα οδητ: πα} ἀεμοχταθάταγ. δεν ψ λοι 
Οπλιηϊᾶ δυτ ἀςογγϊπιὸ νγροῦθας ἃά Ρ]υτίπεῖϑα Βεςετίε, 
Ἰποπῃ ἀᾷ ἘΧροάιτ Ομ ἐπὶ ΑΙαιβίλάες "οὐ ἐμγόνω μος 
ΟἸϊαϊα βἔέῳ5. αὐ άτι τορι ρσηᾷα! ΝΝῚ ἀαπεπαπι ἀΐτυϊος 
οἰανοαὶ ογαῖ ἰπβοίδιι5, ς οὗ 4114 εἰγ΄. τἰς. 
σὰ τορι Δἀηλϊηἡϊγατοη  υδιαιὸά 
{ὑ] πχζιϊοπ ἱπυάϊοίς η1ς ἐεοηΐοι: ἐς 
ταιι ργαςοιρυὶ σαὸά ᾿ἱῃηρεζαζου εἴ- 

αἴ; (ΑΥγτῃαρίης ἰῃ ροτοίϊατ τοάδ- 
δτυγάνς ΡΓΙΠατίτη {ς ἢ τοπῚ Ρσγοίρο- 
τὲ βογογοῖν ροσαηΐα ἔχης] ὃι ρἱοσίᾳ 
δαδδα ΠΝ Δ πὶ αμ οἴδετ δρυά εἶχες 
ἴν Ποπογωδιη θἰτο ἤϊι5 ημλτη ΡΊῸ ἡ 

-αποάο ξιου]τατᾶ νἱποεθατῖ,ς ἴῃ 4115 
{ππηρτίθι5., τῷ [ἴ5 4ιιο5 αἰ 415 ἐαΐϑ 
[λοϊοθας. 4 φιοά ροϊπγοάᾶ πὸ ἐκ 

ταῦ εἰας ἴπρτα πιοά “ ἴῃ οαἶτα οοτ- “ ἢ πνμοις 

τας πη ριἰτα ἀϊη ς; οἱ τα ᾷ ἐγτἄμπὰ 
ἀξ 4{{-Δᾶτὶ Βοῖτες ἐχεκογας Ἐς] σεῖς 
ΡΒ] οὸ τες θεΠ]Πσας ργαο αι δἰ πηὸ 
δἀτη!η γλῆος,, Ππ ρα] τα πχοη ρυῖ- ἥδ 
υατίπ {τυ} 4115 εἶτι5 ἰη βοῇ, ὅ ὃς «Ἰέυς ἤλιως ἤ 
Δ] οὔπηεῃ ἀλη τος» ἀἰι ΡὸΠἘ οἷα! βγαρίοπεις 
τατῷ ἐποτογαητ Ηὶς ̓τ46; ργοος 465; 
Αἰδεηϊοηίος πῆς ἰῃ πηοάά οοῆοῦ 
ταῖαϑ εἰϊ, ΓΜ ΡΕΈΚΑΤΟΚΕΜΟΣ 
ἴς τὰς» Αἰβεπικηίςς, τηαρὶς ἡμὰπ 
Δἤαπὶ 4αεπαθλπη ἄεςει ( Βίης ἐ- 
Ὠξῶν ἜΧοΓά τὶ ποςεῆς Παδεογηααπι 
πλς ΝΙςαβ ραραρεγίς) δὲ ἀιρησπ 
τὴς οἵϊε ΔΙ ΙΓ ΤΟΥ. ΠΔπὰ ΡΙΌρτο ἅς 

7477] 
ἌΡ, ἜΤ Ἂς 

α Κύήδεοϑαί τε τῆς πόλεως 7τὸ ὕξῃς, αὕτα, 
δηνψήφιζε. β Ἐσιψήφιζε } δευτέρας 

ψήφοις ζ94... Ὑ Ἰαΐος αἵ ἡνέϑαι ] αὶ 
διάνοια, μὴ ᾧ λαθόμεϑα ζῇ ζ ἐψηφισ- 
οϑῥα. λύσοις γὺ αὐτὰ μιεζὰ Ὁσούτων μδο-- 

᾿ς 
τύρων, αἰτίαν τε ἐχ οἶδ 4ςγ») ὃ πόλεως ἰα- 

“ἡρήση,, κακῶς βουλϑυσαρδῥης. 

δ' Καὶ ὅτι ἀυτᾷ δαζόλως ἐμνήοϑη ἡ Πεν, 
ὅῃῃ διαιξολὴ ᾧ κατνγροία. ε Καὶ καρ- 
χ’ δόνα λήψιθχ] Οἱ ἀἰϑϑένναΐοις, ζ΄ Ἐρ 

σίω δύαιτοιν, καὶ τὴς δηανοίας τὸ ωϑϑοιν δα 

μίως διαιτᾶοϑαι, ἢ τὸ αὐδανόμως τῷ ἕαον 
ἢ σώματι χρῆοϑαι κατα ταὶ “ ὁ 
" Ὧν τὸ πέρα Ἵπαρ᾽ ὅσον καὶ οἰκία αὐτῶν. 

᾿ ἡππίξηφος ἐλέγετο, ͵ 
ἰητοῖ μομχίποδ, 



Φ Ἐτεπὶπι Ρῥγο- 
οΡτος ἐρἰεπάοτεπι 
4ὸ νίως͵ (μπὶ ἴῃ 

Βίοις, θείργγενσρ»  - 
τερζη, πα Ὅμης 

τ ἔῥεπα τη ἐμά Οἰγ»ε- 
2““ςπραϊοτὲ ἐς 
τοῦτα νγρὶβ ροῖξ 
τί4 ςὈποορογιης 

αυᾶπι Ρυὴλ5 ἀεῦ. 

᾿Ραταῖα ῥΓῸ ἀΐρηι- 
ταῖς ντέοτία νἤι5 

ζάπεο υἱέϊοσίς. 
ο Κτάξπριποῖ. 

ἡ Ἐπάς πρπόὶ, 

“νοπά!ςαγοηῖ. αυ 
0} οἴει. εσγρεῦρ 

ῥέπφηοι εΠ2 «αεξα- 
. ὅπ, στην ἤ0᾽ 6{- 

᾿3έπες δὲ αυξευπᾳ: 
Ἐἤει οογῇ ρῥδιγὶᾶ, 

ρὰ ἀς ΠΠ15 πὸ ταπ- 
4υλπ) αἰϊεηῖ5.5 ϑ εἰ 

᾿ ἐχεετηῖες ὃς αὶ τη ΥἸΧΟΓΏ τἀ τα πη {πο ἀϊπιηταχαὶ απο: 
εοἰάοηη Ἰά ροίτοσίτατι γο Πα ὃ ντ 
ταυτὶ (ς ἢοτῦ σορῃαῖος εἴς; ἃ. πὅ- 

τᾶς ροῇϊ ἤδη, Θ εἰ, }}}}} 4] ποι οἴΤητ. ρἱουίαγοπταῦ 

Φεϊείτεν ρυρπαυῖ 
ἴεητ,ίεά γε ἀς [5 
δι υΐ το ργαςα- 

γον το εν κεβ 
γέπεν ρἰοτίαγεταγ, 
2 1π14ε “5520:. 

ΣΊΒΕΙΝΝ ΘΕ ν ν . 
ἰλῖοῦ ΒΟΙλ 05 σοἸοῦ τοι", οα αβογῦς Αὶ “᾿ἸἘχηξοητὸς εἰμιι, 
εὖ πτοῖς πταϊοσίθι5 Δ τ: ἰρῇ Ρ]ο- 
τιλτη 5 τὰ πη ν ογὸ ρατγία οππο] τη ὅ- 
τυπι. " Ουΐρρετηεο Βος ρ]επάοτς 
γἱτα ἀρὰ ΟἸγτηρίαπι ἐρεδιδιοῦες 

[ρεδαςυ 5 ΟΙγαι- ΟΥ̓ οὶ να] ἀϊογξ {υἱς ν σίθι5 ποτ 

ς 

ἀφυτη εγαπερα- 

4:1 

ὠφέλφαν (Ὁ γὸ ἕλλξυες" χα τὺ δεώα-. “ 
μιν μεΐζω ἡμδ τίω πόλιν οὐδμισθν, χω“ 

ποῖ γαϊάίοτ ποβιά ἐχρο, αντροπεῖ τῆς ὀλυμεπίαξε ϑεωοίας, αἰττατοιη ἘΧ ἘΠ πγαύπητ; 1 ΟΥΪῸ5 ᾿ 
ἀςθε]]ατᾶ οὔτε ογεάορδητ: φιὸά ἐρὸ 
1ΠΠπς σαπι {ορτεηγ συγ 5 Δ ά11» οὔ 
«αοτςργίμλτις δῆτα ποηγο) 4 44; 

Ὁρἰπίομοπι υὰπῃ ὙἸΦΣΟΥ ΟΧΤΙΚΙ ὃς (Θ σα 415 8ζ ΦΠαΓτα8» 
ῬΙῸ οἷιρ νἱτίδυθ: Βᾷς ςχτούλαπα δὰ αἰοαποπήδμ νἱ- 

δοτᾶ ἔλοίπης ργαραγδα: χα ταΐς 
Ἔτ ἐπ οαξοτῖς αρ Ποποτίῆςα {πηἴ» χυΐκηις 4 πητ, 

δβογιης εξίλην ροτοητά: ορίπίο- 
διπι, Κεἰ, ςοηίεπ- ΠΕΠΊ. Παῖς “ τα ρη β οητία: ΟρΟΓα» 
: αἰϊάνς χαϊδας ἴῃ οἰαἴτατε σε] ερΥΟΥ, 

εἰ, πάῖαγα {ππτ 1} αι! ἄεπι ςοποία- 
δας ἱπυ!ἀϊοία » ἀρ Ποίρίτες νεγὸ 
οχτογόίαας, ροτοητία: ἰρεςίπηδ: Νε- 
ἅαο νογὸ ἱποοιηπηιοίᾷ οἴ πος Πο- 
ΤΑΪη15 ΡΥΓΟΡΟἤτιιπι » «μα 15. {π|5 
{ἀπροῖθας ποῦ ἀςε(οἰρίο ταπεὰπ|; 
(4 ετἰαπι ἀς [0κ ρατεῖα θεης πιοῖο- 
τυ Ναας ν ογὸ ἐπηργοθιπι οἴ ἄς 

᾿{ελ ασστῃ τπαρηιβοὲ (ςπτίεπτείη, 
ΠΟΪ]]ς εἴϊς σατοτῖς ράγοπι : αἰΐὰ η6- 
ας ἸπΈο χ ν]]απὶ Βαθ ες σαἰαπηΐ- 

“πος τατίς ἤπια ἰοοἴππι : (ἐ4 απεπιδάπηο- 
ἄσπι» ἀττι οαἰαηητοῦ, {ἀΠγι15» ΑὉ 
Αἰἰἰ5 σοπτοπηη  Πγμτ ῖτα ἀπι {πὰς 

ε Ψιποπημ!! εο- ἔο ἰςς5, ἔογαητ νἱοπηι Πάσπ ( ἃ 
δηατίοπξ εοσῦ Πδὶ οἷς σοτο 7} 1» 

τοτη δΔάορτί {ἘλτιιΠι » ῬΑΓΟ ΠῚ ν]ς ΟΠ; 
᾿{ε εοροάτοσθεί »γο- ἢ ν Οἷειγῖ; Γερο 11, ες πὶς Πρ; 

Ὦυΐτβ ροπογὶς Ποπλπ 65, ὃς ααϊσιη- 
ἅτις αἰτὰ ἀϊριηίτατο ρίας απο ϊηα- 
(ο5 ἔπη πηαχί πιὸ ρατίθιις, ἃ ποι- 
Ἡ1ὮΙ] αἰ τς αιόαας οαπν φαίθας νηὰ 

37" 
δὲ ἔπειτα 

ἜΘΓΗΣ, Ν ιν ἘΔ. 
“αὐξοὶ σφετέρων τε χαὶ καλοὶ ποραξαύτων, - 

αυΐάςιι οΧ οα ἄςηγ ρατγία νης 1] οστιπι ἀπ χιδης : ργοξε ἐὸ ἤθη τα θδηι α]ς- 
Ἀἱ» ἄτας οἰ πογοῖ ἐς τληυδην ἀς ρορυϊαγίθας {αἱφας ἀς ρατγία θεποπηοτίς. 

.) 

ἃ ἘἙπιζοητίς εἶμι 7 γράφεται «ἰραξο τὸς 

εἶμι. βὶ Καὶ ταΐ δωύαμων μιεἰζω]έαυ-- 
πῆς. Ὑ, Τῷ ἐμῷ δια αἰρεπεῖ τῆς ὀλύμ- 
πίαζε ϑεωρίας ] ἤτοι ἐν τῷ διαωρέψαι ἐμὲ 

75, ὀλυμπιακὴ θεωρίᾳ, δ' Ἑνίκησαι δὲ, ὸ 
“δεύτερος ] ἐνίκησα δὲ τὰ τε πρῶτα; καὶ τὰ 

δεύτεθφ,,, καὶ τὶ τέταρτα. ὁ Νόμῳ 
αϑὸ γ, Ζιμεὴ τὰ τοιαῦτα ] ἡγγοιωλ, νόμιμος τι 
μή εἰσι τὰ τοιαῦτα. ζ “Ἐν τῇ πόλεϊ γχο-- 

,ὕγαις ἡ αὔλῳ τῷ Ἰέχοισίοις ἑορτα σίμοις 
αὐαλώσιμα,. ἡ Καὶ οὐκ ἀχοητος ἡ δώ- 

εγοια ἢ ἐρων θίετευ ὁ Αλκιξιά δος» λέγων 
ὅτι, εἰ καὶ αὐζητος φαίγομιαί Τισιν, αν 

συώ τῇ πόλει οὐκ ἄχουούς μὸν ὅδν καὶ ἄ- 
γοῖα, ἀγλαὰ. καὶ ὠφέλιμος: 9. Τοῖς 
ἰδίοις τέλεσι 1 δαπάναις. , Πρὸς οὐ- 
δένα τὸς ξυμφοραξ ἰσομοιρεῖ 1 ἄωρα: 
γραῦτας κ᾿ Ἡ πὲ ἴσα νέμων ὼς αἰ ὧν 

δεςτοχοιύτων καϊαφρονξϊ ὥς, οὕτω: καὶ 
αὐτὶς αὐεχέοϑὼ τοὺ ΔΆ ἄ τυχοιώζτων ἐν 

μέρει κατα φρογούρδμες" ἢ, εἰ βούχεϊπαι μὴ 
ὑαροράνϑαὶ κακοωῤοιηδγμινογ᾽ αὐτὸς 
τυχοαύτων καπαφρονήσν, λ Οἷα δὲ 
σοιᾷ Ὁ ούτοις}} ἤτο, Ὅι τοιούτοις φησιν ἐὰ 
λαμησρότητι. . Δ΄ Καὶ ὅσοι ἔν ἄνος 
λαμαυρότητι φσρρέοον 1 καὶ ὅσοι ἔν ὕινὸς 

ροίγμματος λδμεωρεῖ κατορϑεώμασι κβείτ' 
τοῖς ἐγβύοντο, ν. Ἐν αδὺ τῷ κατ᾽ αὐτδιὶ 
βίῳ ἠχρώ;, κα)» δὴ χρόνον ζῶσι. ξ΄ ΑυΣ 
πήροις ὄγτοιςἿ λυπηροιὲ Οις ὄρεφϑόνοις ἤ- 

κουσα " ἐπειδὴ καὶ "ὁ φϑόγος λύπη χα-- 
πὸ πὸ ἦδος ὅξ,.. ὁ Καὶ ποῖς “ἄλλοις 
ἕ αὐοσ σας] ἣὲ ξωυόγτας νὐχὸ κοινοῦ τὸ χυ.: 

πιροις εἰκουφέον., . Ὁ Ιρὸςποίησίν τῇ 
ξυγγενείας. Ὡσὶν 7 οἱ ἔπειτα αὔϑρωποι Φιῤ 

᾿Φιούζις, πσϑρχόνοις. αὐντδ καὶ συγζενεῖς αὐ-- 

᾿χοῦσι, χᾷν μυὶ ὡσι πρὸς ἡὐοίς. Ὁ 

, ὦ δῆ. ἢ; 

πσϑέτερον ἐλπίζοντες αὐτζω κα ταπεπο-- “ 
δοέῤθαι θη ρβατωδιοβ δέω τ θὲ. ὁ 
και, ὅσα ἐδείς πω ἰδιώτης κσδότεῤον, ἐγί- «ὁ 
κησαοξ δὲ, χαὶ δούτερϑε χαὶ τεταρτος ἐγὶυό- « 
μῶω., χαὴ τλχα ἀξίως τὴς νίκης παρε- “ 
σκϑυαισεήμεζεν νόμῳ ῳϑμ δ, ζωὴ (α ̓οιαῦ.--- 
τα, ἐκ, δὲ τῷ δρωρϑμου οκὴ δοώα μμις μα “ 
αἰ σνονούται. χρὴ ὅσαι αὐ' εἰν τῇ πόλᾳ χορη- “ 
γίαις, ἢ ἀλλῷ τῷ. λαιμιωριούομφ), τοῖς μϑβ 
ἀἰφοῖς φδονέται φύσᾳ, τσοϑς δὲ «ἂν ξένοις ἡ “ 
αὐτὴ ἰομὺς Φαϊγέτα)"" ταὶ ζέκ οἴγρησος ἢ “ 

γοιαι ὃς αὐ" τοῖς ἰδῆοις τέλεσι μὴ ἑαυτὸν « 
μόνον δι α χαὴ τέοωιὐ πόλιν ὠφελῇ. Θεεῖξ γὲ « 
ἀδικον, ἐφ᾽ ἑαυτῶ μέγα φρονοιοῦτα μὴ ἴσον “ 

ἐξ) ἐπεὶ χὶ ὁ ιοκῶς πορᾳοσων ασδὸς οὐ: “ 

δένα τῆς ξυμφορξῆς ἰσομοιρῷ. δλλ᾽ ὥρα « :ο: 
διωςτυχοιεῦτες οὐ ἀσφοσοορρδυόμεθα,, ον « 

τῷ ὁμοίῳ τὶς αἰειγέαϑω καὶ «ἑασο Ὦ θὐπσρα- 
ονμότων Αἰ χυρφρφονουμϑυος - "ἢ ζᾳ ἴσα « 
γέκιον, σα ὅμοια αὐτα ξιούτω. " οἵδε δὲ τους 
τοιούτοις, “ὦ ὅσοι ἐγ ἕινγος Ἀφμιασο 9πὴτὶ ὥρο- «- 
ἔδον , ἐν ϑρ τῷ κατ᾽ ἀδδιὶ βίῳ " λύπη- 
δ9ις ὑγζᾳε, τοῖς ὁμοίοις υϑρ μοίλιςα, ἔπειτα « 

δὲ, χαὶ τοῖς ὠλλοις ξερωιόγζα," “μα 

αὐ, ϑέφπων ἦ πυξϑςποίησίν πε ξυ γενείας - 
Ῥῴσι, χαὴ μὴ οὐσὸρ,καταλιπόνζᾷς, χοὺ ἧς αὐ « 

ὦσι πατρίδος, (αὕτη αὐχησιν, ὡς οὐ αὐξὲ « 
δλλύτθέων., οὐση᾽ αἱοξο τοντῶν , ὡς « 

4 

ςς 

ςς 

ννΣ 

τοῖς μδὲ “οδϑυόγοῖς μου ὸ « ΓΝ «(: 

ἐμοὶ δύξαν φέρᾳ ζῦτα, τῇ δὲ πατδίδι κὴ “ “Ὁ 



4122 την ΜΙ ΤῊ ΣΎ. 
ν» ἱ Ἅ » ιν», - ᾿ Ω ἈΠῈ ὲ τ τ "“ ΩΝ ἐγαὰ ὀρεχόνϑμος, χαὶ δύ (τα τὰ ᾿δια ἐ-- Δ "ποτ ορο ἀηλυ]ας ἃς οὐ Ηΐὰ ρτῖ- 4. ὥϑλτυπι τεσᾷ 

»»πἰδοώμϑρμος, τα δὲ μόσια. σχοπεὶτε εἰ το χεϊ- 

»θϑν μεζῳχφξίζω. πελοποινησου ΝῚ τὰ δὺ- 

» γατωταταῦ ξυφῆσοις αὐδὺ Ἀεγάλου ὑμῶν χιυ-- 

. δυῶν χρὴ δούπτθρης, λοικεδιαι μονίας ἐς μείαν; 

. ἡμέραν κα τέφησες οὐ ρδυτινεία, αὐδὲ ὃ; αἰ-- 
. αϑύτων ἐγωνίσα οἷ." ἐξ ὁ αὶ αἰδοδνομε- 

.νοῖ τῇ μαχῇ, σε τω χαὶ νεοῦ βεξαίως 3πιρ--" 
-» “ . δὼ ἡ ͵ ι 

. σοῦσι. ἃ ιὑτα ἢ ἐμιηνεοτης ἡ αὐοια; “οἱ δ οὶ 
" Ε “ἈῚ ͵ ᾿ 

. Φυσιν ϑυκόῦσαι 1). ἐς Τ' πελῆποννησίων δὺ- 
͵ ) ξω, ἣ 3 “ 

γα εν ϑηοις τε ωρέποξσιν ὡμίλησε, ἢ ΟΡ] 
᾿ ᾿ ΔῊΝ ΝΣ, διλ 

.» πίον πὐδασομδῥν, ἐπτεῖσε χαὴ νει" κιή πε-- 
-“ 2 43 . ἂν χί 3, 4“ Φ .(Ὁ0,. 

» φοξ α " αὐτζωύ δον ἕως ἐγώ πε ἔτι ἀκμα ζω 

ο μϑτ' αὐν ὼ ὁ ἸΝ χίας ϑυτυχὴς δοχέϊ ἐδ, 
-ς ε να ΒΝ 

» πογοήσαοιοϑε τῇ ἑκα τέρν ἡμδιμ ὠφελείᾳ χαὴ 
"5. ὍΝ ΣῊΝ Ὁ μ 

υ Τ' ἐς Τὶ σικελίαν πλδν μη μετα γιγνωσκητε, 

» ὡς Ὀχὶ μεγάλξω δὲωύάμμεν ἐσύμϑμον. ὄχλοις 
᾿ δι» - «1 

τὸ πε γὸ ξυμμίκζοις πολυανθρᾶσιν αἱ πόλᾷς, 

.» χαὶ ῥα δίας ἔηοεσι ἢ πολιτείαν (ας μεζαξο- 

. λας, καὶ ὄχιδὸγας. χαὴ᾽ εἰδες δὲ αὐηθ, ὡς 

. αἰξὶ οἰκείας παίδος, {τε τὰ αὐδὲ ὃ σῶμα 

. ὅπλοις ὀἰξηρτυται, " ὅτε τὸ οὖν τῇ χώρᾳ γο-- 
͵ “μ« λὺ ἡ ὦ ὃ » Ὁ 

.» ἀμέμιρις χφυτουσκθιυ οὐ σ᾽ Ὁ, τὶ ἢ εἰκουφος ἢ αν τῷ 

5 λέγων πείθην οἴετῶι, ἡ ςασιάζιων Ὄσσα χϑι- 

. γοδ λαίξων, ἀνλζω γί μυὴ χωγορϑώσας οἰ- 

. χησην ζαὗτα ἑτοιμάζεται. καὶ οὐκ εἰκὸς τὸν 
ἄ » ἐ ΓΟ "; το 

.. τοιοῦτον διμείδλον “ ὥτὲ λόοου μι γνώμη ὧ- 

. χροῶρϑαι,οὔτε ἐς ταὶ ἔργα κοιναῖς τρέπε ἢ" 
» ταχο δ᾽ αὐ ὡςέκατοι, εἴτι καθ᾿ ἡδογζω λέ- 

.» )οῖτο, δϑογω σεν" ἄδνλως τε χορὸ εἰ αισιαῖ- 

.» ζοισιν, ὡς πῆρ πονθεονόμεεϑοι. χαὶ μζω οὐοη 

» ὁσίλῖσαι οὐτ᾽ ἐκείνοις ὅσοι σὐξιεκομιποιῶῶται, Ὁ 

Ρ οὐτέ (Ὁ ἄλλοι ἕλλζωες διεφαμησὸν “»σοῦ- 

, τοι ἄγτες ὅσοι ἔχαςοι σφραξ ἀὐφις ἠοίθμοιω, 
Η 

ΤῸ τ ρὸϑ τοῦ δας σοτηρετταπι ἢτ αοτίμος οὔ ΠΠ]οτιπη φαΐψας ἰλθαραης, τιν ἱπῆτι 
Ῥατγία αἰ πιϊςαπά την ἐμόείτ., (τ πν ἐογρὰς [ματα ταοαητογ» πε ὰ6 Ῥ»ῶ ἕερῖο, 47. 
οτγατίοης ἀιτος ἐογαμ ἀοπιο!ςοαπγαγ, Θὲ γἹάοῇςες ςοπάϊτσης5 μα: ρίαςοαητ5.}}15 ργοροπαπγυγ, 

ἐξὸ αυῦ ἀεοπάοτιο ἀδτῖη || {π0|5,ἱγηλ ἀπετίτο απο ἐδν ἄρτυς, αι 
Δ]ῖο εὐμ6 ἀοτόσιυς 1Π τορι Ὠ σὰ ν ογ- οὐ ρτίυσια ἤπθῦ 

: ἜΝ ὡς ὖςς οαὐήδορῶο ἴσι ςοἰερυλονβέτωΣ ὃ ΤΊ ΑΧΊἢ ΟΡῸ- ἰκ Ἷ “π Ετοὺΐ πηαχιπ ἡΔ4; Ῥε -" μμδξ ὔοψνᾳ τ τος 
ῃοῇ Ῥοτότία βοῦς σσῃτγαξϊα» ἸΠῈ ζᾳ ποροῖία ἀρξετος, 
γοῖτο πλᾶσηο δὺς ρεγίσαϊο ας - σίας γἷϊο αἱϊο δά. 
Ριανοδρα]} Γλοςάαπηοηίος νη ἀϊς οἰ μηγεπι, νος ἰδ : ὁ βιαίου Διὶ 
ἁριυᾷ Μᾶτμοᾷ ἀο ΟΠ] ἤατα [00 αἱ παν τνὰρος δ 
φαϊσαγο, 0 οχ ργα] Ο] σεῦ νἹόλο- πὲ ἀς τοδαξ δῦ 
τος ἀΠζοογιηῖ; ταπιξ Ὡς πᾶς ηϊάδ ἐὐμρηήδλτ ον, ὶ 
ὑεῖς αὐ δαοία Βαδεης. Ἔςἢαο πιὰ βεῖα ἔβοτα ΓΝ ΐ ὃ ατότα ἰυδοτατὶ (ῖτος 

φἀοϊο(οδτι α τποά αἰ πι(οἰτίλ,ατιας ργα Ἂς ατέα σοτιδίατ,ς 
τῶν πατυγᾷ νἱἀορατυτροίϊε οδτγα ρο πάρη λμξιτω Ὁ 
τζεϊᾶ ΡοΪοροπη ἐπα, οβοοἰεαρροπιὸ νι ἀαμμνα ̓ 
Ιοφπεπάονατα Βάἀς νιπάϊϑα ἔλοίξ- ἐάν παραγάηῃ,ς ἐν ἠδ εἰπε εἰβεῦξ4: 
ἄο Ρογίπαἤιννε ποις πιπης ἄς ΠΔς ϑαρων, α Ἧ 
«1416 ροττϊγηείφας, Ν' εγὰπι ἡυδαϊι τἰῆπαιος τς ἐς 

ἰκοεν ΒΥ πη ερ. Ρεϊοροπηςηῆά ἐᾷ, ῬΕΓΒαμς ἀπτοσίτατξ ἱη ατατξ ητο- τα τΡβορὴς μοΐος 
ογᾶ λάοϊείςο, ὃς ΜΙ (ας τῶρανιθοης μας αἰρελο, ες 

ξογοτο ν᾽ ἀοταιτν ΤΙ ΠΆΪ ΠῚ ντέοςςρτο- «άμπι τὰ ἐπα θέα 
ὡἋὰ : ὯΝ - κε Ἵγαμον αἀάξι 

τ ςοίποάμις ΟΈΝοα; Ργοίοοης ἀο, πώῃς ἀμος 
ἴῃ 510 }Πδπὶ τευοοά Δ ρατετίς, τἀ 41 οἅ πὸ τἰπιοῖο ρετ-.ς 
οὰ Δἀπουία5 τπαρῃᾷ ροτοητίᾷ Επταγα ἐγαρ τ να, "" ἷ 
ΠΝ 44; νυδο Ποίας Ῥτοηγ σις πα ἄτατο ἤοτοο,. 
ποι! δ᾽ Ποηπέτες, “ξιοιξαοαά δὲ ῬΌΝΝ ΕΙΣ ε- ἣ 

- δ 1... . ΤΕ 5 σέγξαι!ς εἴς ἔζαταις πτατᾶάος ἅτα; νατίδἀοεεπεα; ἀκ, τὰ ϑήμος 
αϊρίά 11 τη αιιᾶ ργῸ ῥατγία διιτ ποίξειιπι αἀ σοπιτο 
Ρζο [5 φασὶ δά σοριις {πῇ ροχειπιότ, πιοάᾳ γεῆτα ῥτος ἱ τὴ ν φρίττίο, θοῥεγδ,, αὐπτὰ {πο Ἔχαο οὔ οἴ 5 [ο Οἱ ἀρ νειπηΐοὶ, “αθονδζος, 
Ραγατιιδιϑς νη] 0{{};» ηαΐα ορίπὰ- γείοίυς ποβεᾶς 

ταῦ (δ δττ ρετίπαίαγῦ απ ἀϊείτν χα Ἀγλήμ γχενταν, 
(ςἀϊτίοιις οττα» ἢ (ς ἐγιἘγοταγ (ρ8, ποίηὶ ἑαπτὰπν; κἀς 
οὔ αἰΐηπο Ῥοσιῇατα (ΟἹ οἴδε ν εγία - οὐἰαπινα Πρ οίραδα,ς 
τῷ, λά πος ἰρί (ς ἀοοίηρίς. Ἐχ 10 ἢ Ἑρεῆδα; θα με, 
να ΠΠΉς οἵδ Παϊαίςοἤιοά! τα δηλ πὲ οοραθονδο:, βαλε ος 
ποη; νη0 Δπίπιο νοῖθα οτγάτὶς ὄχαιι (μ πιὰτᾶς, δὲ ρέγέν 

ἀρ ΝΩ͂Ν : ᾧ Ἄος τεσ ρέπηῖ 
ἀϊτιγᾶν ποὺς σδ πη Πέτοῦ δά τος αρῷ- οι τὴ ἄϊγε ἀραίοες ' 
ἀλϑ5 (ς ΞΟ] ἸΔτυγᾶ: [ς« {πλτ΄, ἐπ} 4 δά 4ιᾶ, ταπαυᾶ ρεο, 
γοϊαρτατξ 1115 ἀϊσατατ, (ς ἀεάϊτανᾶ; [93 Ρδετία ἀρπιίςς 

ἢ ες ον οἰτοα ςούρὰ5 ἐπε 
Ρταιἐγαπη ἢ, ααζαάπιοἀ αὐάἀίπτα5, ἤταθας δερποφαευς 
(ξἀϊάοῃς Δ δογάτΝ οα» νογὸ τοῦ αἵ- κάῳ ἐν... Ἰορϊεί-, 
τηατὶ τ τος (υπε ΠΠἰς χυοτ ἔπι ἐξ γτρδνα βαρ, ἢ 
ταηταῦ: ἡ με αΠΠ05 αυΐάοτη Οὐα- Νεάμεμενδι 

ι 

: αϊδαβ, αασϊη Ὁ 
᾿ε Ὑπαπίπι! ςοηίεπία. 5,.14 ε"7,ϑίαυξ, 

ΞΕ 

α΄ Ἐπιξοώυϑμος αὐτὶ ' καϊᾳλακχόώμός, ἢ 
“Ποιβόνῷς ὧν, ἐπιφημιζό μὅμος: κ᾿ τὰ ἰδ]. 
β: Ἐῤεήσα;] (θ᾽ ὑοδ φήσας. ἃ φίλα ὑ- 
μδν ποιήδας. .«71 Ἐξ μάαν ἡμέραν κατεξ 
φῆσαι Ἰαύτὶ ' ,ἀν μιᾷ ἡμέρες ἰωά [χοῖσα. . 
δ᾽ Ἐξ ὁ ᾧ αἰδιυγόμδμοι]ο λακεδαγμόν τοι. 

- Καὶ Τῶτα ἡ ἐὐλὴ νεότης ὺ ἰαῦχα ἐγύετο 
δι ἐμὰ Ὁ νέον καὶ “δὶ φύσεν '“αγοττον λοι 

τεζόρδυον., λόγσις Ἴε χεησαοδνον “φρέσιισι, 

«ρεῤςιδργείας ἡ μιανρνέας κα ἀπειλήσανίᾳ, 
μεῖ᾽ ὀργῆς αὐζοϊς, εἰ μυϑέλοιεν χοδοηωρξν ἢ 
ἡμῶν. ζ Μὴ πεφο(ῃ ὡχ αὐτίω 7} νεωτά-. 
σίω αἴοιαν. δ καὶ μἄλλον, δῆλον ὃ τῷ ὅγη-- 

φερθυϑῥῳ. τὸ γὸ, ἰκμοίζω μιετ' αὐτῇς ἷοιδ- 
πος νέος. εἰμὶ (φησ) μετὰ αἱ χεγριῦμης ἀ- 
γοίας. ἡ Μῇῆ με γεγνώσκητε ᾿ μὴ δ το 
μα γνῶτε; ὅπ δοκεῖτε ὅ7 μεγαλίω δωώα- 
μὰν φραπεύειγ, 8. Καὶ δψιδολχαίς τὸ ἐγ- 

γράφην ῥᾳδίως τοὺς πολιτείαις ξέγοις τε 
κ᾿ φυγάδας. 1 Καὶ ἐδὲν δ᾿ αὐτὸ ̓ δγρὶ ταὶ 

μεϊχβοχαὲ αὶ ὄφῃδοχὰς τῆς πολιτείας. 

κ΄ Οὔτε πὰ ἐν τῇ χώρα νομώμοις κατα-- 
σκϑὺ αὐ Ἶ νὶ ποῦς νομιζουδῥαιὶ ἀνὼ ταῖς 
ἱκαναῖς ὅτω ᾧ νόμον ἐήτορϑα δ' ἱκανὸν 
ἀθλητίω φαιϑμ. .λ Οὐ ἢ ἕκατος 7ὁ γοζ, 
δ δημαγρχῶν ἕκρεος καὶ τ κοινῇ συμφέ- 

1 μι Οὐπελόγου μιᾷ γνώμην ϑαροῶ,9α.}. 

βοντὸς ςοχαίζεται, αἰλλαὶ οἰκεῖς λήμματος, 
» ͵ ͵ ͵ ᾿ ἡ ἴτε ἐκ τῷ λόγῳ πείϑέν αὐἰδιγγύοιτο ἀντι, 

Αι  κ χ5 νὰ ΝΣ ἡ Π ἊΝ τὸ λαξεν, ἐἰτε ἐμ τῇ σασιαάζειν. ἐχαλεπένο 
᾿ ͵ ὶ ͵ ὡς Δ γ νορήζεται τὰ μὴ κα ρϑώσαντι ἐκπεσεῖν. 

τῆς πατοίδος, ἃ ἀλλίω γίω οἰκῆσαι. ἐπι 
͵ ᾿ Ἡ Χένν "δι ε ᾿ φαίνετοιι γὸ καὶ ὠτεῦϑεν ὕτι οὐδεὶς ἐἰς πεῖ 

σοίδος τὴς ἰδίας πόλεως πεφρόνϑθριν. ἢ 

οὔτε ὁμονοσαῦτας ἐνὸς οἰκούειν λόγου, οὔ. 
τε ὑμοφρονοιῶπας κοινη 53) ταὶ ἔργα πα- 
οοφκγ γίξοϑ!. “ν Ὅσοι ἕκαςοι σφ! 
ὅσοι ἕκρκο! λέχρισι τὸν ἴδγον ἀριθμόν, ὦ , 



"ἢ 
Ἵ 

ΓΙΒΕΚ 5ΕΧΤνϑ8: ἢ 2, 
ὃ [ἄρτα νεσγίτατέ "δε φυδά ἀΑΣες ἐν δυρξάο Ἀμ- Α λαὶ μέγιφον᾽ δὲ ἀῤζις ἐψευσμένη ἡ ἐλλας, ἁ τὰν τα 
ποτ κυλίει. ΠΛΟΓῸ (Ο]ΐτα ἢτ Ογα οἰ πιςηεἰτὶ ἕοτ,,.,.,. Δ, ἀν ἐς γος 5 δ) νῷ 

᾿ἡπογᾶ σπέεκόχτας ος δ 6110 οἰξεη ἀϊτ» ἐπ 40 ΥἹΧ (ατὶς Ἀῇ ἐρυῆόην ἐν ἀυγόρ σι νος τ ικοη. 
κὰ δ πλι αν μοτ, ξαϊτατ πηγαῖα, ΤΑ]ες ἰρίταν [01 τοβ,4ιᾶς. ἜΡΘΗ Ἐκέι, δξ ὠνἐγω αἰκθ αἰοϑανομίᾳι, “ 

Ἢ αϑάάξ ἀγπνατα δεῖς. Γ 1ξτίο ἐΧ 115 Ζαα διιἀϊαΐ τα; αἀοὸ τϑιαῶτα, "χ᾽ ἔτι ϑὐπορώτεροι ἔςαι. βαρξαρος Νν 
24 οἴ, Ἰάοποο θεἰ ξ ἢ] Ἰοτοβογάτ Ν ὃς Βατθατος πιι]-ὀ τε “ὃ χολλοιὼ ἕξ ἈπκΑνενς Α μ λοκσίαν αὐ ιν 
οὐδένονν τος ποδι(τ Παρ θίηγι5;, 4] 5 γτγαὰ- ἐν ϑωυβάνακο ἀπε ν  ὐνζβῥην αν, ὦ ΕΝ 

ἣ οὐϊληὶς Πδ᾽ ᾿πυἱῆς νπὰ ἰηἰογέτς θε]- χὰ ἀρ Ξ ἐΎΑΣΕΥ͂Ν οὐγλαίδε ϑὼ 4᾿ 
δι γηρδ, δοὺ Ἰρῷῶν Ἰάνιςα; {πὰ τᾶν ἱπιρεάϊπγέτο περὸ “ἶ Χῶλυσα τὴν ὑΡΝΝ ὁρ)ῶς βϑλόθύνοϑε. οἱ ἃ 
βοῦν μὰς ἣν ἀρριαθν ἀρανώῦο πρλνθλιν ὺ ἀπτηα "δ τοὺς ἀὐθες ζουτοις "ὁ αν 

Φποῦτι ργοροηίτοτος "φαΐ οοἱ4ς ν ς , εν ἦν 
Εν 405 πῦς Ἡὐϑίν εἴϊε Ποῖϊες ᾿ 4] ςεττὸ "Ξ ἀνά αι ̓ς ἀμ μεο ὃᾳ ἜΔΩΝ 
Βοῆεπι μαρεγεηῖ, ΠΟ 5 ὩΔΠ σαύς ΡΕΓΠ τς, εργατεγεα διὸ ὙΙΣ ἐεησὸν τ μη οὐδ {ὃ} ἔχοντες, « 

τ΄ ἐκ τὸ, αλλῷ τινὶ ἢ Τῇ ἐὲ ᾿ ΦΈτπΒης, ἐϑε πῆς ᾿ς (ῃ οί  Παβεός, Πος πηρεγιᾷ Β ) 

εἰβ λον [βίαν ΠΟΙΏ ραγαα Γ 10 ]1ο αἰῇ χαὸά «ὑδεοϊσία. Φ' γαυτικοί ἰοίύογτε γὼ νὰ, 
᾿ ες {πη εἰ ΘΙ πῆς 

᾿ πυλπι πιΐπας ἰρεὶ πδιπδ ὲ " Ν ; : “μιᾶπι πιΐπυς [ρεΐ ῃλρῃ τι ἀπε οἰ ΔΠΠ5 ΡΟ ]]εθαπτιπος. ὐέλπιςοί πω μᾶλλον πελοποινήσιοι ἐς κἡὶ- « 

τἰρτορίοπέ ᾿αυἱάξ 

᾽ 3 « ὅ- Ὑ ᾿ 

σὸ ροῆηητιατ οἰλῆς ὅν αὐτίπα λονναυτικόν. ὥστε τί αὐ λεο»ν-- ἃ 

ποηϊ ςοηίςηταηξᾷ, (ς οἰ ς αι} 1ΠΠ}ς (τ, ορέ υᾶ ἔεττο 4ς- 

κα γὸ ἵγα δυΐῦρο αἰτι(οηθῶσι" ᾿ μων “ὅ γὸ ἱγα δόσρο αντι οηϑῶσι᾽πασϑοσενε-. 

Ἰς ἤμην ἔεσγε γεσὰ 

. ᾿ . Ν ὅς, δι ε ων [7 με 

ἀετίπιις ὁ Ας ποη {δ {ς γε ποίας {ΠΠς ποῖτις η-ὀ χαὶ ἡμεῖς, αὶ ὅσοι δυόνλοι ἥρξαν, οὐ δα γιγνό- ς 

᾿ ξὸ5 αἰοίαἰπιις, θὲ] Ι ἣν ἐ τες " 
τοῦ ροτῖτι (ἅτ, ἱπυρί στὸ πσσαγγῶάο 7) 

3 ὦ »ἢ ᾿ «Οὐαοι νοολα «ὐτὴς αὐ ζχοτης μᾶλλον κινδρω δύοινϑ. ΤῸ 
Ἰ πίαηε,(εάνε "5 ῃο γᾶ ΟΡΙτα] τί» ᾿ΠτοΓ σοηεζα ἢο-᾿ 

ὁ Τερ ἡσυχείζοι- τῷ δὲ καϑεςα μϑν 9 “κοῖς »ϑὼ Ὀχτζουλόνψν, ἀ 

Ζ Ατοοῖ αυϊζααςἴεά οὐίάπι ρυδοςσειρᾶτ. » εἰνατοοῖο 4υϊίαας (Ο]οῖ, 

" 

Ζ. ϑεά αυυπιΐση- 

ἐγθέγϑὲ 
ἢ. 

Ϊ 
ἷ 

Βίδυις 005 ΠΠϊς τη αι! δαίη ἃ ορίτα]αγί ορούτοας 
οὐδοᾳ ἀεϊεθϊα Βαδοαηλας, ραυ]α] συ 44. 
Βὰς δὰ πος ἱπυλ- ἱπηροῦΐ ροῦ μος Δοααίγῶτος, ἀς ̓ ρίο 
ἀξάοσγεαίτε ρτο- {γηγρεσίο πηαρὶϑ ἣλο ἐρία τς ρευίο τα 

᾿ ἀἀυετίας πος οῦςε. 1... ὅδ ἐπηρρρας Αἰϊᾶ οὐ τετῃ Ρεϊορδῃξίος," οἱ ργα- (ν 58} δ᾿: ΤΥ τες Ἀ, Ὦ μαξ ἔλμοντο, εἴτε χαὶ παγυ ἔῤρωντωι, Ὁ »ϑμ « 

ποβεαπὶ, εἰίατιῃ Γά πο γᾷ ἴῃ ργοάίδτατοἱ νογὸ; οτΔΠ 

ἰ. ; ΩΝ ἢ ἥν ΚΦ 3. Ὁ ΡΟ ΔΊΟΣΝ ἧς ἢν τ άΝ 
1 μ1} ποδὶ ποςς- ῃἱῇ ραγ 115 εἴς. ὁ Ἰταχας εος δ]! 4 τες εἰχϑς, ἡ ὐὐζφὶ τἰποκνοίνϑυ, ἢ “ξος τοῖς εἰ 

φἴἤἴογοπηις σα ΠΟ ς 

᾽» ι ᾽ 2 εἰ - ““ἧὦᾷὶα - 

ἶ : [ μεθα ἰὐδριεῤ, δλλ᾿ ἵγα ποῖς ἐχεὶ ἐγϑροις ἡ 
ζεπιυς,υΐδας ἀς- ΠΟ 5 τυ]ογίης ορῷ, ΝΟ 4; ἐμ ΠΟ 5 

οδίΐσετε » πὸ ἰὸς ᾿ ὙΠ Ν Ρ' ἐξ τς ͵ ἥΞ Ν 5] ͵ “᾽ ἐπ ρχο οᾶς εοἀξ ἢὰις οῦτγα πος. ϑυοι χγροθύμως ζος ἀεὶ κα βαρξαροις ἢ, 

᾿γρείείατεηε οἱ ἡΐῳ 

] 5» 5} ! ξ ἷ 
“ὃ ρδηθνται δ᾽ μόνον δχτονία τὶς αἰμυύνεῖ), ὦ 

ἰδ οληῖ. , : Η Σ 
δίμηυν Ἐμπη ομΐπι 41 ργσ δὶ, «Ν 

μδν,φιλοκρινοῖ- τΤηοἀὸ ἱπυδάφητἑ 8 Ἄγοοαβ, [(ἀ ετἱᾶ ἢ 

Ῥέγιπτ Γαςεάα- Σ ι ; 
᾿πηοηί:αυὸ ἀπ οεἰᾶ ροτέτος Πηζ» Πηαρί5 ἀεἰρογαιείαπς [92 Πρ τ νάνον 
᾿γαϊάς βης ἀηίπια- γος ἀρ οατο ροῦτο. ΝᾺ φιὸά ἰη το, ἐφ τῶ γά ἡρδμ, ἐσξάλλφν, καὶ κῇ κυ: ὦ 

! ε ᾽ ᾿ς “.» μπιν Ἰρχὰὶ αὐλοῖς 3 Η πλϑύσωμϑιυ, ἱχανοί εἰσι, τω ὃ ναυτικῷ ςἕκ 
Ῥιυλίοτο μβης εχ. λα ίρατς {προγίςἀςαπουξ σε ΡΟ. κ᾽ δγούαιντο β λα πῆάγ.ο  ασὲ δεν τ κά Ξ γος χοῦ λϑίπον 
ΠΟ καρμ μιὸς ο (ὰητ: εἰαῇς ποῦς οδεῆε ποη ΡΟΣ ἀρντοὸ βλάπίᾳ γὸ ἡμῶ - 

πη, ποηίᾷ τε! χυῦ ποιγαγα Πα- 

τς συεάητ: 400- 1. ὙΝ ( : μ-- (ζῇ ᾿ καιροῖς τβένεν εἴξιαυτ φ σε Ἰρ: Ρὶ ἐχεῖ ξυμ μιαγϑες 'σκηπήομϑροι, μυὶ (ογϑοίυϑρ; . Σοΐ 
4 Ουἱά ἰρίταν τὰ σοῦ» ἀπ ααὸ τεγβΊ ΠεγΑ ΠΊῸΥ ξοῦτς το οἷς, σρῶν ὀπειδο ες νὼ ͵, ; οἷς γρεῶὼν, ἐπειδὴ γε χαὶ ξιενωμόσει ϑρ,ἔπα 

ἧς ἬΝ γήν͵ χρὴ μ(") αὐτιτιϑέναι, ὅτι σσεῖξ ἐκεῖνοι κα τε ρίρεατ,φοττοῦ- θΘΠΊ115) Ζαῦ ἰά πος ἔμ δξαγος ]Π|5- ἀκ, Ἂ, 5 ἘΧΕΠΟΛΩ͂Σ, ὡς 
ΜΕ  Δυκυῦμει: τεϊατα πο ργΟΠ ΠΟΥ πγὰ5 : ΠΟ αὐτξ 
ὑπο ΜΕ Σ  ργατεηάεγε στα οος αὸά πος ρῆ 

ἃ 9 “ ͵ 3 τ 
ἀλη δε ὑπελὰὶ λυπηρϑί ὄντες, " δόρῳ κω; - 

ΟΝ Ὑ γα {1Π| τἀςίγοο ργαΠάϊα 1δ1 ργαιταπλιις ὃ ἐπ ν ῳ Ὁ Θ Η λύωσιν αἰδθις βπρὲ 
Ἑάται πναιυὺ ἀος τ ἰάοπι ν]ςΠΠΠπὶ Βϊςρῇ ποδίερτα- δ. τίου πε ργζω ὅτως ὠκΊησαικεθου .. 

αυϊάεπι ἐν λρι “4: πρνων μον! ἄρῃ ᾿ χείφερα ἐμέ ΠΝ -- ν εαῖτς, Ατα; μᾶς ἰη πχοά ἱπηροτ Ὁ Ὧι ἡλοναν ἐξ τὴ τ Μὴ Ὁ αν, ΓΗ Ἶ ὙΣ πος ἔλλησιν υ - ἢ 
4υς οπίπι Ἰἀςίτοο ῬΑ ΠΪΠγ115» ὃς 105» ὃς Πα! οὔσαις Δ] ὴ ἧι πάν μϑὺ μϑδ χα 126 ὑράζσι ον δὰ 

: ζοιεν πόρτες, ἢ Φιλοχρινοιέν, οἷς γερεῶν βοη- ς. 
Τ ἡμαενκενσέσ,ν τ πυςαὰ {ΟΡ ΟΥ [ἴ5 4 ἱπηρΙογαίσάτῆιιε δαγβ Αγ; γεῖν, βραχὺ αὐ τι “ὡῤροσχτώμϑρμοι αὐτή, ἰδὲς, 
ξετοηά πορί5 γί- ΠῃςΟΥχοῖ νοσατί. ΝΑ ἢ προχίδἀοα- 
εἰιπι αυὐχ!! νε- 

ἩΤΩΝ ἘρΓΡα δ ἃ οϑὰῃ δλλά τὺ μὴ οπῶς ἔπεισι «αροκαζολαμι- δὰ 
ΓΝ; εν», ΣῊ ᾿ 

(αὐ κα εκ ἕξιν ἡμῶν (οι μι ϑύεοΐ, ἐς ὅσον βου-- 
Ι 3] 3 3 ἢ -᾽ " 

λόμεϑο, ἀρχήν, δλλ᾽ αὐ αἰοη,ἐπτειδυαῆρ“ ὡς 

ἀϑρ. γ άε “ποῖ, Ῥτοσσαροδ»Πραμπᾶάο ἱππδάλτ. 66; νεγὸ ΠοΡίς Π σοι Ῥαγασγιᾶ χορ ογς νίαεάᾶ ἰπχ-Ὸ 
εἰ πέρᾳ τς δι τος Ροχαῦς νοϊ που πλμς:ς 4 πεςεῖς οἰ, ΟΠ] ἱπιρεχ Βα πλχι5»,4 118 ἰη ἢ 4145 τεμά οτος» 

Ὁ Ἱπιρετίαπι, εἰ ἐσαρ ἐγ ποβθγὶ εογήκεμον υρτο ποβτο ᾿ 
φτδίτεῖο ἀϊρεηίαγε.» εἰ, Ἰτηρετὶο ποίξγο πιοάμπηι ΡίῸ ἀσίτγῖο αζιοῖς, Φέρεαίογθετγε, 

δ 

α Καὶ ἴπ τ τὸν τὰ ἔραι 1 ϑκαταμα- 
πότερᾳ. β᾽ Ὁ γ πατέρες ἡ δι Οιβ αὐ- 

δὰ πύτοις Κις λακχεδαλμον ἰοἰξ. ΟΎ Οὐ 

᾿γωῦ φασὶ πολεμίοις} φασὶν οἱ αἰἴοὶ δ Ν,-- 
ἵν. πολεμώοις ἢ οι πελοποννγησίοις, αῦ. 
σα ὃ σὸς ἢ Νικίαν, λέχσντα, φημὶ γὺ ἡ- 

αὶ πολεμίοις πολλοι ὀνϑείδε ὑσπολιπθόν-: ᾿" ͵ 

σαρο δ᾽ Τίω υῤχέω ὠκτήσαντο "Ὁ" ἑλλίώων 
δηλονότι, ε Καὶ γωῶ ὅτε αἐέλπιςο!ί πω} 
ἐδὲν μᾶλλον οἰ πηλοτίκα σι πελοπονν ἥστοι Τῇ 
᾿δεωαᾶχ καί λῦσαι ἡμαῖ, ζ Σκηπησυϑμο! 

εοφαδιζόμϑροι. ἢ Πρὸσεϑέμιθει αὐ- 
ποιὰ] ξυμμάχοις ἐποιησομυεϑα αἰὐτοιέ». 
90. δϑῦρο κρολύσωδιν αὐτοικ ] οἱ ἐγεσαῆοι, 

, Ηφιλοκρανοῖεν Ἰοξετάζοιεν, κα Προσ- 
κτώ,ϑμοι αὐτὴ] ἤτοι τῇ ὀρῤχῆ.. λ Τὸν γὃ 
“᾿εϑύχοντα ᾿αῦτα, λέγᾳ ὅτι οὐ μόνον ἡμαξ 

ὅγηόγπας αἰμιωύοντει οἱ πολέμιοι, ἀλλεὶ ἃ 

οὗτοι, καὶ δηῃπχιροῦσιν. μ Ἐ{ τῶδι} 

ἤγραν ἐν τῳ Σρχάν. ᾿; 

ΠΏ .12 

ὅπως μυὴ ϑηπορατεύστω δ ἀὐτοῖς ἀσεόνο-:. 



ταῦ 26 ξυγγι-- 
γώσκω 

4: 

. 
͵ 

ΤΗΝ ΟΥ̓Χ Εις Τ' 

ΝΠ ΎΣ 

᾿ 

» ποὶς ἢ μὴ αὐιέναι, αν δ τρηθέιδαι αν ᾿ ὑφ᾽ Αἰ" αἴΐος ἱπβατασὶ ποὴ Ππόσε ὁ ἡυ2 4 ΑΝος πεῖβον εὖ 
» ἑτέρων, “ἀύθις χίνδμευον τῷ, εἰ μὴ ἀδοὶ ἀλ- 

"λῶν εἰρὴ9 ιαϑρ. τὰ δἰκ ἐκ αὖ αὐτο" ὕλισχε- 

Υ ΩΝ ἡσύνχον, εἰ μὴ χαὴ τοὶ 

» Ἀχττηδούμαΐζαᾳ ἐς τὸ ὁμοῖον μεταλήψαοϑε. 

γλογεσοίυϑρμοι δχυταάδὲ μῶλλον αὐξύσην, ἐπ᾽ 

», ἐχεῖνα, ζεῦ ἴωνϑῳ Ξ ποιώμεθα, “Τ' πλοιῶ, ἕα 

» πελϑποννησίων τε “σορέσωμϑυ Ὁ φρόνημα, 
»» δἰ δόξομδυ αἰ πυριδὸντες δ᾽ εἰκ ἀγατοῖσθμ- 

» “πὸ τὼ τοῦ αἱροντι ἡσουρίαν, χαὶ δχὶ σικε- 

» λίαν “ λδθσοι ὦ ἅμα ἢ (,άδὸς τῶν ἐκεῖ Β 
ἀρθος νοκϑμων πάσως πω εἰκύτι ἀρξομϑυ, 

» ἡπέον ἡμῖν ζς ὁ 

.ἢ κακώσομϑρ ν: σοϊξαικοισίες' τ ᾧ χὴ 

»» λὺ δὲ ξύμμαχοὶ ὠφῆησόμεϑει. ᾿δὉ ἀσφα- ὰ 

» λές μϑμᾷν, ζῶ τι ασεϑοαωρῆμοὴ οἰπελϑεῖν, 

» αὐ νῆες πδέξοισιν.᾽ οὐδοχρφῬρερ: "δὲ ἐσύμες ὸ 

» ϑοὺ ὦ ξυμπόώτων σικελιωτῶν. ἢ μὴ ὑμιαζ᾿ 
»Υ ΝΙχΙν λόγων αἰποραγμιοσθβη) ὴ ὀχ- 
»» σα δὶς γοῖς γέοις ἐξ Ῥιὶ φρεσζυτερες απορρέ 
» Ψη: πῶ ὃ ἐἰωῦδΆ κόσμῳ, ὡφαὸρ ᾧ οἱ πατέ- 
»Ρεδ ἡμδι, ἃ ἄραι νοὶ γ)αγπέφοις βόλδϑοντες, 

» ἐς δε ήραν αὐτοὶ, κϑὰ νοῦ ἡ τῳ αὐτῷ ξσπῳ 

» πρξ Θτα ἀσεναγαγεῖν. Ἔ πόλιν. χαὶ νομί--" 

»» σοστὲ, νξθτῆτα ᾿μϑὺ ὼ γε αὐδυ δλλήλων.. 
» ἐκη δὲν δυο" ἐμ θ᾽ τε φαῦλον, χα! Ὁ. 

ον μιέσον ; χαὶ Ὁ πᾶγυ ἀκριξὲς αὐ ξυΐκραϑεν, 

ἀν), χα τ πόλιν, αὐ υϑὲ ἡσυ--: 

» χα ζη, "τείψιοϑα) τὲ αὐτἝοὺ αἰεὶ ἑαυ τίω, 

»οὑμᾶλκις᾽ αὐ ἰοώ 

Δ ,4) 
»» ἡ ὥςχῶρ χα ἀλλ τὶ, " χα πλύτων Ἔ ἀνο 

5. ἔλθοι ἡ ρϑῤνθδν ̓διγωνιζομδύζο. δὲ, οἱ 

φολήψεοϑθαι τε Τ᾿ ἐβπειξίαν,' χαὶ Ὁ ἐ- 

ομιύωϑαι » οὐ “λόγῳ Φλ ἢ ἔργῳ βιῶλλον 
Ξ ξύννδες ἕξῳ. ἰδ πὸ ἄε ̓γγδόζω πόλιν: 

5} εἰδάποράγλόνα γᾶχις" αἢ ̓μὸὶ δοχεῖν ἀ- 

ΒΕ να αὐγμιοσέωύης «ἐκ ξολῇ δαφϑαρζωδα)" 
τἰλίυνσπ σαπεηὸ »(εάβοτιίας ορογίδιιδ» ςοπηϊιδιαπα, μαθοαι, ΑΖ {ππηπιαπι ῆς 
ἀξρτῖο,οὐαϊταξοπι Δ ροιίο (171; ἐν Οτίμιπι σηατατα ΠῚ» «οὐ διίαι πὶ πΊοο ἱπάϊείο ἀοβύα, ᾿: 

ἔ τὰ; 

δ οὐ 

ἴῃ ἀπογίπιοη δἀάιοίμαντ . ααηι 
111} αἷϑ ἀ1Π|5 αὐ ραπειτ, αἰ Πρ Δ ἢ} 
ἀπηρεγόπγις. 'Νοαας οὔσαιν πηο- 
ἄο ΠοΡὶς παρομάα οἱξ χατῖο 4αϊο- 
τίς 40 οατοῖβ» ΠἰΠ ἴῃ οαάότη. ἴῃ 
4ια 1 }}} Ππτἀϊ ἱπ οαπηαπτας,  ο- ὁ ᾿ Οοηβάοταπέος 
ἢἀογλητος πηαρὶς Εἰπςὰ ποδὶ ρτο- 
ΠΟΙ, ἢ παυίρδητος ἤ]πς τξ ἀγα, νῈ τηεητά αὔδγαπιμς, 
δὲ δητπλοϑ βγο το γπαπλ) οἰοροι- ἢ 
ΠΟΠΠὮιιπ1» ἢ ΡοΓ σοητοπΊρτατη ἐρι- 
γι). τι δ ΟΠ τ τὐλί σοῖς νίἀοὐ -- πο Ταίδιριάπιμ, 
ΠλαΓ» ἀθς ραιάογο σαΐοζο Παΐτς τέ - Ἦν 
Ρότὶς. δίπλα! αατοπηγ θα ΠΟ θη. ὃς ὃ 
σογοη ἀἰϑοτοτίις Οὐχ οἰα: (νε οὐρά δ - ἘΥΎ . 
ἰς οἰξιπἸρουίαπι πδῃ οἰ σοπταν - ἄας 
εὐγτὸ (ποά ἴῃ ποίξγαπι ραγίτου ὃς 
{οοἰογστη τη ἔπ τ) πγαΐο αβῆοῖο: ' 
πῖι5 ϑγγδουληοβ. “πο ΠΟΧὰ ἅπ- εϑιφοὶ «ὦ “0, ἀξ- 
τόπι δὲ πηλποη 41, Παμ4 ργοβοίο- ἐς 
λ15. δζ αροηἀϊ [λομ]τατο μι παιδὸς ὀκηνϑἰ φατε ἀες 
Ρίχιίαραητ, Ὠηπ ΡΟ 65 05 ὁ χθι- ὁ 
ταί ι ας οτίατη οπηηΐατ δι οι ε- 
ἤΠαπι. Νέσας νογόνος ΝΙοία πορ- 
τὰ ὃς αᾷ [ςἀἸοπ ον σοποίταπ Δ πὶ 

Ο ρατίποηϑ ἃ ἱππϊοσίθα δά ἐδηϊογενς εἴο. Νίςια, α 
τγαἀασαῖ οὐδτίο 7 (οἀ ρα ΐςῆγο ἱπῆι- 
τιίτο; δὲ πγαϊογα πη) πο γογ ἐχοπη- 
Ρἷο, αιιᾷ 4105 ἵπποι συ] (ς]- περ πα ριτο νῷ 
διῖ5 σοι !Ὀ]ταιιτος » Γέπὶ Ατδεπίςη- ν 
την ἴῃ ἤππς Πἴδίαπι εχια]οσιμητν 
πῆς ολάόπι χζατίομε νὸς γύρο 
ἈΠΑΡ] ΠΗ σατο ΘΟ οΠΊϊ ΠῚ : ΧΙ πγδη-. , 
τος ἱππσητατζοιη (ἐποξἐ πτέπησας ηϊ- " 
ἘΠ] αἰτόγαηι ἤπιος δἸτετα ναΐοῦε τ Ὁ 
101 δ ΟΠ Π πὰ ὃς πχοάίοογο» 8. 04 
Ρἰαπὲ ἀθιΟ]στιιπὶ ο[Ἐ, πιαχί πιὸ ῬΟΙ- 
Ἰοῖε φαστη ἤπγ1} {ἀπὸ Ῥοπηίχία: 

ἘΞ ίοτε νε οἰαῖτας; ἢ ἢξ πὶ οτἱο ἰῃ 
ἴε᾽ ας ῬοΥ {εἰρίαπαι διτογατησν πλοῦς 
ΔἰἸασιιπι ΓΟΥΕΠῚ 5 ὃζςὨ ΟΠΊ ΠΕ ΤῚ Ἡβ δι τως κροδιλυαι 
“05 ἀπορ!πὰ ἐδηεπείζαῦ: αὐ ρδγε τ ΤΟ δον οὐ 
φοτταπιίπα ἔοτς ντ αῇμδυὲ φτοῦ- 
οἷατ ἜΧροσίο τί» δὲ τατα ἀ{ {Ὁ (οἰοη- 

ἔβοοῖε. φηδι θεά 
ἐπεο7. ἐπ) ἰφοεν- 
ταρήγαες ἢ ἢ 

ῬοΣΙςυ απα᾿ δῶν 
Αἰ ἰ -ποδὶς ἱπιρε- 
τοῦτ η Πῶς 

ἐρίτυγ ροτίυ5 ἔοσο 
ντ Ἠὶς γεύμω ἴποτο- 

ἢ δὰ [ἀςευστοεηπάῇ 
γεύμες 1115 ρτοβοι(: 
ΟΔΙΠ ΙΓ. »Ππαυϊ σατιος- 

᾿ Ἣ 

Βεΐδης, Κεῖ, θη 

ἀδάσης, 14 θὲ: 

νὴ! Ὁ 

Υ̓ῬΙΔ “ππῶῇ 

ε Νεζυς ὅακι ; 
Ὀρσᾶγὸ νος ἃ ρ' 
Ροῆτο ἀοδοτ' οτᾶ- 

αυΐετεπι [ἀπάοτ; 
ἀϊιάϊάτηαις ἡ 
τεῦ ἰστο ποθ᾽ ὃς { 

4χς 

« ὑεῖς κίνδμωον ἴῆ] "δὶ μνδιυδύειν | 
αἢ δρχϑηνι μας ὑφ ᾿ἔπέρων.᾽ β΄ ἔπι- 

σκεπῆξον ἡμῶν ἢ καὶ οὐχ ομοίως ὡς αἷρ τοῖς 
αὐχδιξ ἠδύγίαν ἡμῶν ὅτητηδευτέον; (τὸγὸ ἐ- 
σιοζθϊεον αὐτὶ ἦῷ ϑηγυγηδευοτέον πξϑϑόεν) εἰ 

» καὶ ἱ χα δὶ πὸ Τρήτηδεόματα Τῆς ἀλλοῖς 

(φησὶν Ψ ἐξ ημμοὶ ἀιϑήδειδεῦ ΕΣ πλογησο-: 
αϑροὶν σννῦ τεῦ δὲ Ἱτὶ ἐναῦϑα ἀριζγματα. 
δ'΄ Σπρεσω,ἣν τὸ φρόνημια ἢ "ἢ 

ὠουκοδίδη “ροπιχῶν ὀγομάΐτων πὸ σκλη-" 

ρότατον τἧτό ὅδ» " αλλα κατοὶ Ἀκκιξιαε: 

δίω φνσίν, εἰ Ἐν ᾧ καὶ αὐτὶ γωῖχα- 
κῶσαι συφρίκοισίοις, ξ τὸ δὲ ἀσφα- 
λὲς 7 σφεα λέιαν "δὲν καὶ ματα ἀσφαλείας. ̓ 

ἡ Αὐπκράώτρες γὺ ἐσόμεϑα ] οὐκ 552) τ 
αὐτιξούστο!, τέϑήκε τὸ ἀὐτοκραίτορες. ἐπεὶ 
πῶς σι τὶς ἀντώ,, τὸ καὶ ξυμπωΐτων 
σικεχιωτῶν αὐδϑισευμῦμων -ὡκ αἰξιωσίας. 
κρατήσοιῶν. ἔγϊοι δὲ αὐτοκξοίτορες. αὐτὶ μ 

“μόνοι φασί, θ. Καὶ διάρειοις] ἤπιε αὖ-.. 
πίςνσις. 4 Μάλις αὖ Ἰχύειν} πὸ κοῖς 
γοῦ τὲ νοράσοίτεν. κ᾿ (Τ οὐψιόθαι, τε αὖς; 

τῶν, γ᾿ Καὶ πὶ » αἰμκωϑεώπω ἢ καὶ 
'γαϑαι! υμαύαοϑαι ΚΟ πολεμίοις, 

'γίω 1 δα Τανήσεοδοι ὑφ᾽ ἑαυτῆς 
ρήσεαϑεογ. ὡς φἷρ φθείρεοθκει πέφυκε 
στομιώτων τὰ πολλαὶ τυ τὴς δῤγίας. ἐέφ 
λ Ὡε καὶ ἀλλό π7οργὸν κείωϑρον δὲ 

λονόι κι Καὶ πάντων τίω! ἄφῃςή μία 

ἤτοι πάντων δι πολι σία δὴ 
ἐκλυθήσεοϑεω . ἢ ἢ πείντων ΔἾ δῃ»ήι 

γῶν χομπεύσᾳ ̓  ἀν ἔρχων (ζα, »᾿ 

᾿ λέγῃς 



ΡΞ δέν ς.᾿ 

οος Ποῃγίπος 48] ρσχαϊοητίθις πιο- 
τἰθμς ἃς [Ιερ᾿θι5» ἐς πχῇ πλίππ5 Βο- 
τᾶ ἤητν, νςηῖοβ.», οοάεηι τοηοῦς 
χοιρυ δ] σαπι δἀηχίηἰἴταητ, Ηας 
ΑΙςἰθίαά4ε Ιοψυυτο , Ἐρεϊαπιίηις 
ἂς Ἰμεομείη!5 οχα θα 4υὶ ργοςοῖς 
(γαῖ ργεσδητίθιις, ὃς Δάϊποηςη- 
ἄο 1ἸυτΠαγδη ἀϊ» ΓπρΡΠσαηείριις νὲ 
ΠΟῚ ἐεεζοῆς δαχημπι» Αἰβοηίοη(ος 

“ υΐιο αἴλοεῖο- α γι ]το {ππάιοῆμις αιὰπη ἀητοα 
ἢ χε ησυὰπιαητελαά. τἀ πα, 
᾿ με ρίεπάαπι εα- ΪΠ ΟΧΡΟαἰτΟΏς πη. τς Πζαταοαητ. 

Ῥεάϊτίομξ ἐγδητ. 105 ᾿ΝΊςἰΔ5 αἰ πα ἀπιεγτοη 5 Ὠ181] 

ΕἘΙΒΒΆΘΕΧΤΥ 85. 4ς 
, πο 

ἃς τ] ΠΠπλος ἰμτοῦ Οπληος ἀοροῦς Α χαὺ δ᾽ αὐ ϑείπων ὠστφραλέςατα τούτοις 
οἰκεῖν οἱ αὐ »οῖς ερούσιν ἤθεσι χαὶ γόμιοις, Ζεῦ « 
ἢ χείρω ἡ, ἥχισα, φόρως πολιτεύωσι. «- 
Τοιαῦτα μδρ ὁ Αλχιξιάδης εἶπεν. (ὦ) ἢ 
αἰ ϑίωυαῖοι, " ἀκούσόμτες ἐκείνου τε χαὶ “ῥ᾽ 
ἐγεφαίων χαὶ λεοντίγων φυγαίδων, οἱ χϑϑδελ-- 
Θἴγχες ἐδέοντό τε, χαὶ ΔΜ ὁρχίων Αἰασομι-- 
μφήσχογτες, ἱκέτευον [βοηϑῆσοι σφίσι, πολλῷ 
μᾶλλον ἢ πσϑϑτερον ὡρμιζευτοςρατεύφ,. ᾧ 
ΟΝ κίας γγοις Ἶ ὅτι Ὥστο μϑμ ΟΜ αὐτῶν λό-- 

3) 5] 

᾿ΑΙΝῚἰαξαηϊηναά- (1 γρῃορατος οἵα [πὰ τατίοης (4. Β γὼ» Οὐκ αἢ ἔτι Σ᾽ ποτφέλψ4ε, ἰθδασκθυῆς δὲ  μοῖτεης [δ οαἴάετη Ὧ 
᾿χατίοπος αἥοτέάο, (ΟΥταῖϊε γοο σατιΠῚ 1] ἢ ΠηαρΉτΠὰ 
οη τουποςζατυγαπι 1) σρητέπηαηϊις Δρραγατ πὶ ἱπηρε- 

᾿ εθς5 ἀςοπίϊιο. Ψεἰ» δ ε ἐ ῬΡ 4 ἢ Ρ' 
80 ἱπςαρῖο. φεὶ, Ιαῦοῦ: ΓυΠ1115 ῬΙοςέαξη8;» πὰς 1Π 

ὧς {ἐπιορκία ποη τηοάππιὶ ἀραά εοίάοτη Ἰοαιυπτιις 
 ἀεδυδυζαπ, (6, Ο νον: ἃ Μ γῸ5 δά ἤδληῃς 
ἐ : , ΤΠ τὰ. οδεμη ἄδην» Ατποηίοη- 

ὄ Ῥῴμανα αυϊάξ ῇ ῃ ξ 4 ὐβδρλο 
ἧς δὲ εἴας εχίτας [85 ΡΓΟΓ[Ὶ Δηἰηγᾶῖος Υἱά00., ὋΡς 

᾿ αυλίοπι ορτᾶπιις; Γαρ τοί πὶ οἰϊ ςοηΠάεγατο “ποπη- 
᾿ {ἐἀ ἴπ ργαίεπεῖα χγῃράμπι ἕος οχοχαὶ ψο  Πλι15. - ζξρτεπειαπὶ πιεᾶ : ᾿ τς 

γοβὶς Ἴχροπαπ.. Ε8Ὸ 4118: ἐπηργαίοπτίαγιπλ ΤΕ 

" 

; εἰ, φιῖα ἴῃ ρτα- ἴῃ Πγοητοτα νοηϊ πη ἀϊςαῦο. Ετο- 
᾿ τ ναζα, παρὰ (ξη- 1) ἀφαοτίαϑ οἰαίτατο5, σιδπτῦ Δι- 

ἀϊοιλάρ ἀἰἀϊςο!;» λα ρτδς ἱτασὶ {1Π1118, 
ποααε αἰίᾳηη 1] δ βερυθο φος πε- 

ἱ ὅς ταί ες ια δι ἕλει πγατατίοῃξ 
ἀεοἤάεγοιτ, 111 ορταδη!ετ φυα νἱο- 
ἰσητα ὃ (ογυίτατς ἴῃ [οἰ Ποὐο πὶ σοπ- 
ἀϊοις τγἀΠγοῦγαας αυᾶς ν εγΠΠ.}}ς 
ἢς {ἐγυαϊτα ποῦσι στὴ {μα Πρ εγταῖς 

Ε ; ςοΠχηγτατιζαβ : τξιησας αἀποΥις 
ἃ βδ ἠημίαθ. ῬογΓ α]τα5, ντίπ νμᾶ ἰηίαΐα, Ογα- 

"4ε “προ. ἘΣ 
᾿ οἵ εἰμ! 65. ΝΑτα Ῥύατοῦ Ναχιτα 

: ἃς (λτδηδτη » (ας ργορῖοσ 1 εοῃ- 
δι τἰποζαπη σορηδιίοποπι (ρεῖο αά 

᾿ Ὁ ὯῸ5 ΓΟ! ςοἤαγας γα] ἰππτ πππχε- 
ΤῸ (ορτοπῚ οἰμήτατος » Οηγηῖθι5 το- 
δι5 πἤγαδα ααΐθις ποίτοῦ οχοῦ- 
οἶτιι5» οοἀξπγηιε τηοάο; 8, ργσοὶ- 
ρὲ 115 δἀπογίι5 4145 το ἀἸπητις» 
δοίης ὃς δγγασιυία, δ ρεζαμδηι 

πὰ ΠΎΠῸῚ (ὰπτ δύ ἀΥΠγατὶ ὃ (Δ ρΊττατ!» ὃς 
᾿ ἜΡΡ ἌΝΑΜΕΙΣ ἰλοιϊατοτος : δὲ αποαις Ρεγπ τᾷ 
᾿ ρχϊμιατίπηταπι 56- ΟἱὉ ΓΓΙΓΟΠΊΪ » 40 ΠτῸΪτΙ τ ἀ1ηἱς δά 1]- 

ἧς 

“πλη 4, εἰ πολλζωὼ Ἐχιταξῴε, ταχ᾽ αὐ μετα- 

φήσεν ἀύζες, πὔρελθῶὼν ἀὐζὶς ἔλεγεζοιάδε, 

ἘΠΕΙΔῊ πϑύτως ὁρώ! ὑμαξ, ὦ ἀἰϑίωαῖοι, “ 

ὡρμύηνϑμός ςρατευήν, ξιουεγέϊκοι ΖΦ φῶτα « 

ὡς βουλομεϑοι" ὁχὶ ὃ τω έροντι ἃ γιγγώ- « 

σκῷ σημόμώ. 4 Ἐχι Νὴ πολάς, " ὡς ἐγὼ - 

ἀννῇ δι θαυμα ἐμωυνμμμὴν ΜΕ ΝΣ μερί: - 
λας," χαὶ οὐδ᾽ αἰ σσηκόοις ὀνλήλων, " οὔτε « 

δεουϑυας μεταξολῆς, ἡ αὐ ἐκ; βιαιου τὶς « 
Ο δουλείας ἄσμενος ἐς βάω μεταςασιν χωροίν᾽ εἰς 

οὐση᾽ αὐ πίων ὐρχζω τίο ἡμετέρφιν εἰχό-- « 

τῶς αἰτ᾽ ἐλδυϑερίας παροοδαξονϑβῥας, τό, «- 
τε πλῆ)ος,ως ἐν μια γήσῳ, πολλας (ὁ ἐλ-- “ 
ολδυίδεις. πλέω ὁ γαΐξου χαὴ κουτανὴς (αξ « 

ἐλπίζω ἡμῖν καιτοὶ τὸ λεογτίνων ξυγίενές « 2ος 
ποδοσέσεοϑαι ) ἄλλαι εἰσὶν ἑπῆα;, χαὴ πα- « 
ρέσκθυασχκέναι ΄ "οἷς πᾶσιν ὁμοιδξϑττως μας: « 
λιςα τῇ ὑμετέρᾳ, δυνάμει, χρὴ οὐχ ἥκιςα «- 

" Ἐὶ αἱ μᾶλλον πλέουϑυ, σελινοεξ χφὴ συ-- « 
Ὁ Φφίκουσοι «πολλοὶ μϑὰ ὃ ὁπλῖται ἔγάσι, χαὴ « 

τοξόται, καὶ ἀἰκοντίφαὶ πολλαὶ δὲ πεκήρᾳς, ὦ « 
3) ς Ι νὰν, ] ΩΝ 
οχλος ὁ πληρωσων αὐτὰς. ρηματα τ - 

ἔγχεσι, τοὶ ᾿ἰδχρ.᾽ τὸ δὲ, ᾧ οὖν γοἷς ἱεροῖς « 

21 σελινοιιυτίοις, συρῳκϑεέσίοις δὲ “ χαὶ « 
Ὡσὸ βωρξωρων ρον ἀπαρχὶ εἰρφέρεται. «: Ὑ: ἀπαρχο 

᾿ Μπυπεῖ!ς. ᾿ τοπι- ]Ὰς [1.0 .425: {πρροάίτᾶτο ροσιηίαν εἶ ρεϊπατανν εἴας ἴῃ τῶρ]!ς εἰ ΝΑ ρχάτοῦ Βλης 
ΟΡ 5. Ὑ τίδυτα, (7 ς. 
Ἄμε “»7201. υᾳ δε! παητίὶὶς οὐἱά οἰττγίθ τα ́ιοα; 5υγασαίλη!β ρεπ ἀπητωγ ἃ ϑασρατὶς φαϊ δα. 

πύγθδιμ 

᾿ᾳ Ἡκισο διαφόρως πολιτεύωσι } ἥκίφευ 

᾿μεῖα,ϑῶσι τίω πολιτείαν, φησίν. β΄ Α- 

᾿ χούσειντες ἐχείγου 17 Αλκιξ!ἀδου. 
.γ. Οπ σὺ δρ δ αὐδῶ λόγον] αὐτὶ τεῷ, 
πῆς αὐτοῖς χρώμϑμον λόγοις. δ᾽ Ἐπὶ γὸ 
πόλεις] κα᾿ ὑαβίατόν. 52} γὺ πόλεις, ὡς 
ἐγϑ) ἀκοῇ αἰαϑώνορμαι» μιξλλομδν ἰέναι μα- 

γάλας » τὸγτε πλῆϑος ὡς ἐν μωᾷ γήσῳ πολ- 
λαὶ ταὶ ἐλλίωυίδας. ε Ὡς ἐχὸ ἀκοῇ 

ἀἰαϑάνομιωι 1 ἀκρι(ἢ καπίληψιν ἔχω ἀπὸ 
φήμυς. ζ Μεγάλας] ἤχρω ἰφωραΐζ. 
η΄ Καὶ ον ὑσαηκόοις αἰλλήλων} ἤχων 
δεδουλωρδῥας οὐδλήλαις. 8. Οὖὗτε δὲο-- 

«δας μετα ζολὴς] αἱ ὧν δικελίᾳ πόλεις οὐ 

δέονται μεταξολῆς,, ὥςαόρ αἱ τεὸς βίαν 
δουλϑύουσα. 4{( Τοῖς πῶσιν ῥμο40- 
χρόπως Ἶ «υροί γμεασι δηλονότι, κ Ἐπὶ 
αἱ μᾶλλον πλέομδρ ] συ φρίκον σαμγσελιγοιῇ, 

λα, εἰκραΐγας; μεοσήνη, ἡμέξα, κάμω-- 
οἰνα " ζύτως φησὶ ταὶ πέλεις αὐτιμώχοις 
τῇ Οἷς ἀϑίωαίοις. λ Τὰ δὲ, καὶ ἐν 
πῆς ἱεροῖς ἢ ἥρω πὰ κοινά. ἔ7ος γὴ τοῖς 
σαλαιοὴς ταὶ κοιναὶ χοήμιατα ὧν τοῖς ἱεροῖς 
ται μαιβύφιν, , Καὶ ἡπὸ βαρδάρων «ι-- 
γῶν ἀπαρχὶ] ἥχρεω, ἔχοιφι φόρον καὶ Ἐρ. 
χρίπρ βαρθκρων τινῶν. 

δφε- 

ὨΏ,1Η. 



426 

» “ᾧ δὲ μάλιςα ἡ δ υτσδλέηρεσιν, ἵππους τε Ἀ 
» πολλοες κέκτέκυται, "χαὶ σίτῳ οἰκείῳ ᾧ οὐκ 

5 Ἰἐπακίῷ γρανται ασϑὸς διχυποιαύ τίων δὺ- 

»γαμὼῳ οὐγαυτί κῆὴσ καὶ Φαύλου φρατιαξ μό- 

» γον δὲὶ, ὀφλαὶ ϊ χαὶ πεζὸν πολιιὼ ξυμπλῷν, 

» εἰν βουλόμεθα, " ἀξιὸν τι τῆς αἱ ϑγοίας 

» δρᾶν χροὶ μυλ" αἰ πὴ ἱπαέων πολλων' εἴργε- 

»» οϑαι τῆς γὴξ " ἄλλως τε" χαὶ εἰ ξυςῶσιν οἱ 

» πολᾷς φοζηϑείσοι," χαὶ μι" αἰτικοθοίοω- 

» σιν ἡ μὴν φίλοι τινὲς “δ μόνϑμοι ἄλλοι ἢ ἐγε- 

»» φαῖοι ᾧ αἱ μιυγουκιεϑου ἱστασικὸν. " αἰογφὸν δὲ 

» βιαιϑενᾷς ἀπελθεῖν, ἢ ὕφερον δχιμεέτα: 
» στεβύτεοϑοι, τοσο ϑέτὸν ὠσκέκδ]ως βουλδυ- 
»στευϑῥοις. ἔ αὐτοῦκν δὲ πἰδασκδυῆ" ιὁ- 

»ἡξξῷ Ὀχιέναι, γνονζᾷς ὅτι πολὺ πε Ἔσο 

» πῆς ἠβιετέρφις αὐδῶ μϑήομϑῳ πλῴν, καὶ Οὐ 
» ὃ τῶ ὁμοίῳ ςρατευσόνϑροι. χϑὴ Οἕρε οὖ 

» τοῖς Ῥ)δῈ αἰ πσηχῦοις ξυμμιάχοι ἤλϑοτε ὅχέ 

»» τίνα, ὅ3εν ῥά δια! " αἱ κομιδαὶ κ πῆς φι- 
» δίας ὧν πσδοσέδῳ, δλλ᾽ ἐς δλλοτϑίαν πᾶ- 

» σὺ μ αερτήσοόμτες, ἐξ ἧς μιηναῖν σστδὲ τεσ- 

»» σείρων Μ χἀμεειναῖ ἀγίελον ῥαίδ[9ϑν ἐλ-- 

» 9εῖν. ὁσλίζας τε δξζυ πολλοιέ μοι δόχεῖ γοῆ- 

» γαὶ ἡμιαξ ἀγάν χαὶ ἡκιῶν αὐτῶμ᾽ χαὶ δι ξυμ.- 

» μεΐχων, ΠΑ τε απ ήχθων, χαὶ Ζεῦ τίνα, ὧν, 
. πελοποννήσου δευυώμεθο, ἢ πεῖσαι, ἢ μμι- 

» εϑῷ πυφοσοιγαγέοϑαι" χαὶ τοξότας πολλουὶ 
»» χαὴ στρενδονητας, ὁἼτως ἐσδϑς τὸ ἐκείνων ἱπτ- 

.. πιχϑν ᾽ αὐτέχωσιγαυσί τε χαὴ πολὺ πὐξεᾷ- 
»» γα! ἵγα. χαὶ ταὶ ἔχ τήδψα ῥέον ἐσχομιζωμε- 

.» θαυ. τὸν δὲ χα] αὐτόθεν σον ἐν ὁλκάσι πῦ- 

» 69, ᾧὶ πεφρυγμένας κριθωὺς ἀγήν, ἢ σιτο-- 
ἦν ποιοις εχ ΝΜ μιυλώνων ωρὸς μέρος ξεύᾳ[- 

.. Κασμμεένοις ἐμιμιίδϑοις, ἵνα Ζεῦ που «“ πὐὸ ἀ- 
» πλοίας " δἰπολαμθξαγωάθα, ἔχη κα ςρατιὰ 

. ὃ ταὶ Ὀχετήδα. 5 πολλὴ “ὃ οὔσοι, οὐ πασης 

» ἔξαι πόλεως «ἰπῦοδέξαοϑαι. τά τε ἄλλα 

ς 

Ι9] 

ΤΗΝ ΟΕ ΗΠ 517 

Ἐτίαιο πος ργσοὶρυὶ ρυα απ 
ἐαιοτιπι οορία ργαἀϊτὶ (πτ» ηος 
αἀπεδι το ἐγαπίξῆῖο νταπταῦν {εᾶ 
νεγηδουϊο, Αἀαοχία5 Βαης ἴτας 
Ῥοτεητίδ ΠῚ οριι οἱ ποη οἠαὔϊε πιο" 
ἀὸ ἃ ἔπη ος}}}} ἐχεγοίτα,, δά νερο- 
ἀϊτατι φαοαιο πγαΐτας νπὰ τγαῖῖς 
εἷατ, Πχυϊά ἀϊση πὶ σορ Ἰτατίβ ἀρογεὲ 
νο]αηλι5»Ώες οαιήτατα ΠΟΙ πὶ ἂΓ- 
το] ἃ τοῦγὰ : ργαίοστίπη ἢ ππεῖα πο- 
ἤτῖ σομίρίγομς ἰπτοῦ (ς οἰαίτατε8, 
Π ΘΟ ν}}1} 4111 ααὰπι Ε ρείζδῃ!» απ ϊοὶ 
ἔχλδιι»Ἔαίτατιιπα 480 το Πα ηλι5 ηῸ ἐν ΔΆν 
δὲ5 νἱ οὐ πὶ {ἀρρεάϊτοητ. "ΠοξοΥπις τὶ οθῶς μος ΠΗ, 
εἰζδαζοηι γοϊοέξος πος δυϊ γονασῖ Π-- σρδογενδον ΡῸ 
φου(Ὠ] ἐδ ρτίιβ τοπὶ ἀρ ργοῖϊος, ἱεογᾶ Ρ[.5. ςορίαρά δο- 
᾿ ων, ἢ - φογίοτογααδά ρτ- 
ῥοίζεα ἀςςεγῇ. δατιύίαιις δ͵Δ πὶ Ὠὔς πγὸ ρευάεης ς 
οὔ ἴαπο ἀρραζατα ἴῃ Ποῖτξ σοπτεπ- δἸίαπι ποθὴ πίοι 
ἄογο, 5πατος» δ Ἰοη ρὲ ποβἃ ἀοΠ10  ψρΕχ μος ἰρῖ 
Ὠλαϊσαῖαγοβ» Π661Ὲ “ 4010 ἱπ ]Ο6Ο Ἰοτο. ΜῊ 
οαἰεγα Πα ἰταγοθ»πος ΡΟ Ια (Ὁ 9 Κ 46 “μποϑ. 
ἀϊτούαπι πογόγαηη Ιοσὰ τη ῆτιι- ᾿ 
τοβυνηάς ἔμ οΙ]ὸ ἴτο Πσεαῖ δά {ππιό- ͵ 
ἀλ απα Οριι5 ἔποτῖητ ἐχ τοῦτ Δ Πγ1- ' 
φοΥ1Π7» (4 οτηπο ἴτοῦ ἐπηέπίιγος 
ῬοΙ ἱπηρογίπηι αἰ εη » ντ νἹΧ ἡ] ης 
παλαιοῦ ΒΥΡογηἷ5 πιόηῇθας ροῖ- 
ποηΐας Παπίας. ΟὈΔρτΌ τοῦ ΠΔΪΗΙ 
νἱάσταγ ἀεθεζε νος ἄποεῦε παρ 
νἱΠΊ ἀὐπιαΐογιι πη τ πο γι; τ ΠῈ 
(οοἰοτᾶ ταπι {δ ἀτοτῦ : ὃς Πααοῖα 
εχ ΡεΪορομηείο ροῆαπηα5 δαῖτ [- 
ἀεμάοναυζ πλοῦ οοάς ἰπἄαςοῦςο. Αά- ἐν 
μας {Ἀρίτταγίος τ α]το5 δὲ απ άϊτο- 
το8» νῦ ΠΟΙ] οχιυίτζατα! οὐ Πίξδλητ: 
ΡΓατοίεα ἤλαϊτο Ρ]αγίδιις ἀθυϊ 4- 
τὰ παιῖρι5. νὰ οὔαπι δά (αθαεδεπ- 
ἀλ πεςοῖατία ἔλοἸὲ ὰρρεάϊτέτ: οτος 
τΑυΠᾺατιε τ της πτατιᾶ Ὠίης ροῦ- 
ταγοἴτἄσατη ὃὲ πογάε ὁ ργατοῦσί- 4 Τοῖυπι, 
ἀσηγ:ας Ρ᾿  οΥο5» απ Γῇ “ ραγϑηο- ὁ ;,4ὲ “πηοῖς 
Ἰοῦς σοραταγνντ ουδὲ ἀοργεπεηάα- 
ΠΥ Δα ραΓ ΡΕΟὨΙΡΙτῖ, Παρεᾶτ 6- ΡΝ 
Χογοίτας ποσοίτια: σαΐπ5 οὐ ργο- 
ῥτοῦ πγαϊατα τη ῷ ἔποστοτα ντθ5 ν- ἡ Νεντθς συϊάξ 
Τὰ οὐ σαραχ. ἄς η14; στοὰ ΟΠ ΐΑ ἕω, Ἰΐδεε ετῖς «αι 

ψψαν υτν 

--ὐ Ἂν ων 

Ἷ 
᾿; 

οὐ 

κόοις συμμιαχοαῦτες φρατεύεοϑε ἄγ: « δὶ μάλιφει Ἰἤχριω ἐν ᾧ.  β 'Καὶ βούϑέαν. λλ Φοξηϑεῖσαι ἡμᾶς δε-- 
σίτῳ οἰκείῳ 1 ἤχρωυ, ὄχ τῆς οἰκείας γῆς. λογότ. μ' Καὶ μὴ αἰπῳβοῴωσιν7 
Ὑ Ἐπακτῶ Ἰξέγῳ. δ' Πρὸς ομὦ τοι-- 
ἀύτίω δαύαμιν ἢ Δ σιαλχών" ε΄ Καὶ 

φαύλου Ἰσμικραΐ. φάῦλον, τὶ ἁπλοιῦ, καὶ 
μογδειδές. 2 Καὶ πεζοῦ πκλιαδ ᾿ χρήξ 
σηβίογ εἰς τίω) ἤπέιρον οῥατὸν δηλονότι." 
η΄ Αξιόν τ; τὸ δαγοίας] τοῦ ἡμζτέρου σκῦ: 

σοῦ 8 Ὑπὸ ἱ“πέων πολλών δ) σικεξ 
λικῶγ δηλονότι: δ᾿ 4 Ἐἴρζιϑαι τὴς γηξ} 
ἧς σικελικῆς. κ᾽ Καὶ ἘΪ ξυςῶσιν αἱ 
πόλεις Ἴ σιυΐλθωσιν αἱ πέλεις εἰς κοιγίω 

ἐαὶ μυὴ ῇδοίηω σι πιγες ἡμῶν ἱππικὸν 
λοι! ρόμοι ᾿ ἴξωϑεν ἐγιςαίων. 

ν΄ Αἰδεὸν δὲ βιαιϑέντας ἀπελϑεῖν 1 ἐκ-- 
κρόυεϑεντας δηλονότι ἡμαῖ τῆς σικελίας αἰ΄ 
πελϑεῖγ. "ξ΄ Αὐτόϑεν δὲ] ἠγοιω, ἐκ τοῦ 
ἡματέρου πρόπου, 
σφαλξιε" πὶ Απὸ γῆς ἡμετέρας αὐ] 

ἤγρωυ, ἡ Αδδ' αὐ, “0. ΑἹ κομιδα}] αἱ 

Ω 

Φιη 

] ᾿χοράσάς. οὐχ ὀμδίωξ ἐλιῴλλετε φρατεύε-- 
οδι 9) σίαλίαν᾽ ἡ αἰ ἐϊΐαῦϑα ὑπ η- 

ο Αξιόχριῳ 1 α-᾿ 

νας, οὐ πολ ὑ αἰπέχοντας ) ὥςτε ῥᾳδίαν 

«ἕω ΔᾺ αὐ αἰχιαίων «ἰοᾳκομιδίω ὡκ 

φ Τὰ δηιτήδεᾳ }}}5» 
ἐφόδια. ἤγρωυ, βρώσιμα καὶ πέσημα.. 
χ Πολλὴ γὺ οὖσα] αἱ ἡπίωσις, αὐτὶ τι 
πολλῆς γὸ οὔσης, ΜΠ 



ἀμ ον, ΨΥ ΝΑ ΑΝ ομἱ 

ἡπολά ἤτη ροτοῖιργαραγαγο: 'ποα; Α ὅσον δυωματὸν ἑτοιμκδίστεοϑει, ἣ χα! 
ἑτέροις γίγγεοϑοι " μάλιςα δὲ 

“ αὐτόθεν ὡς πλάςα ἔχήν. τὰ δὲ )» ἐγε- « 
ξα ων, λέγεται ἐκεῖ ἕτοιμια,, Ἰγομείσευτε κ «- 

λόγῳ αὐ μάλιςα ἕτοιμια, ἐΐ). ζιὦ γὰρ ἀὐξὶ « 
ἔλθωμϑυ 
τοἴδαισκθυασοίυϑμοι, πλέω γε ωρὸς τὸ μιαῖ- 

χίμον αὐ ῃδδἅ τὸ ὀσγλιτικὸν, δα χαὶ κι ὩΡ- 

(άλλοντες τοῖς πᾶσι, μόλις οὕτως οἷοί τε «ἡ 

ἐσόμεθα ὁ τῆδ υδὲ κρατεῖν, ταὶ δὲ χαὶ Ὁ. α.-- « 
Β σῶσοι πόλιν τε γομμίσοι γ,δὴ οἷν δλλοφυδοις « 

χα) πολεμίοις οἰκειοιεῦτας ἰέγαι!,"οὐς τρέπει « 

 ρολιήδδη Ὁ αΌΡΩΙ ἥν. 
χρᾳτεῖν τὴς γῆς" ἢ εἰ δέγαι ὅτι ζιὦὼ σφά- « 

λώνται,, πόύτα πολέμια, ἕξουσιν, διαἷρ ἐγὼ .. 
Φοξουνϑρος, αὶ εἰδὼ; πολλαὶ υϑ( ἡμιᾶς δέον «: 

δ βουλδύσαεϑαι, ἔτι δὲ πλείω ϑὺτυχῆσαι « 22 

( χαλεπὸν δὲ, αὐ 8 ᾿ποὶς ὄν) ὁπιελάχι- «- 

αι τῇ τύχ᾽͵ πΒαδὸις ἐκαυτὸν (βούλομαι 
“οὐ ϑοισκϑυῆ δὲ δὀἰπὸ τῶν εἰχθτῶν 

σφαλής ἐκπλόδῦσαι. ζαὅτα ὙΣΡ τὴ πες 

ξυμπασῃ “πὸλᾳ βεξωσταζᾳ ἠρρῦμοι, χᾷ] ὦ 

ἡμῖν τοῖς ςρωτευσονϑβοις σωτήφλα. εἰ δέ τῳ «. 

ἄλλως δοκεῖ, πορίαμμι αὐτῳ τί εἰργζω, Ν 

Ο μϑὺ Νικίας τοσειῦτα εἶπε, νομίζων τοι “ 

αἰϑζευαίοες τω πλήϑᾳ τῶν ποραγμάτων 

ἢ οἰποτρένφν, ἢ εἰ ααϊκαίζοιτο φρατευέ- 
δϑαι, μαίλιςα οὕτως ἀσφραλαίς ἐκπλϑῦ- 

σαι. (Ὁ δὲ," τὸ »μϑρὲ ἐχιθυμιοιωῶ τοῦ πλοῦ χγο6 
λοέκ ὀξηρέθησὸρ “ νἰ ασὸ “ὦ ὀχλώδοις 

«οἰ δασκϑυῆς, πολὺ δὲ μᾶλλον ὡρμιζωυ-: 
Ἴο.χαὶ τοι αντίον᾿ πὐξ έςν αὐτῷ" 85 τέγϑ» 

“ἰλωνέσαι ἔδοξε, χαὶ ὠσφαίλφα γιοῦ δὺ 
χαὶ πολλὴ ἔστοϑαι. χαὶ ἔρως ὡέπεσε “οἷς 

πᾶσιν ὁμοίως ἐκσιλδῦσαι. τοῖς μϑὺ γ᾽» 

“ρεσξυτέροις, ὡς ἢ καιζαφρεψουϑμοις ἐφ' 
ἃ ἔπλεον, ἢ συσὲν αὐ σφαλάσὸμ με- 

γάλζωυ διεωα μιν" ὃ τοῖς δὴ; οὖν τῇ ἡλιχία, 

ἃ Νεαῦς 45 4111 
Ρεοπάξζες. Κε Νο- 
αὺς ἴῃ αἰ Π15 ἔροπὶ 
ξΌΪ οςατο, 

οΧιγα εἰς ἐπι ΐεὶ, [η ῬτΙΠγῖ5 αὐτῷ ρε- 
οὐππίδιαν εἴης παρ] υγ πᾷ ἔογγε, πᾶ 
αι αν Ερείξαηϊς ργαάϊσαταν {ΠΠ1|Ὸ 

τὸ ἰῃ ργόρτα οἴἴο,οᾶ ρατατο νοῦθο πιὰ- 
ὁ ΝΙΠ δηΐηι μἰης χιπγὲ οὔτε ἴπι ργόρτα. ῬΕτοηΐ ἢ ργοῆ- 
πὴ γι να τότ οἰγαπγαῦ πίπσπου πτοάὸ {15 ἂγ- 
ψῦδὲ τγυξεὶ ταδἰιϊόο; ΟΧΟΓΟΙ ΓΙ ΤΟΥ Ἐρεῖα- 

τλεκ Ἀβάραμα κα πογὰ πη] τὰ πγά πα» 4 εἰἰλπητοθας 
ἀρμΩς, μὰ ηυοά ΟΠ Πίθεῖ ργζρο ςητος; ἢς ΄υοαας 
Βαδοης ἀτπιδιοσῖ γὴχ να Π14] (ἀτὶ5 ΕΥΊΠγι15 δά ἢο5 ρύο- 
τὐϑεὰ ὯΝ τινε τερεηάος;1ος [προγδη ἄος: φυῦ ἀο- 
δίοτες : γὶχ ἢΠος θα οἴαἴτας οὔ ἤάογαγε η05 ροζροῖς 
ἔὭρεγαῖς, ναὶ {8 ἀρμᾷ ροτορτίποϑ ἀρύ46; Ποίἴο: Βὰ- 
εεκενθραᾳ Ἄς κει Ὀἰτατατη:δὲ 400 ρχϊ πη ἀἰς [ 510] 1ἃ 
τὲ τορύτατο ἄορ. ΔΡΡΟΪΟΥΠπτα5» οοἀζ ργοτίπας οροῦ- 
ΕΓ» ν᾿ υὐνο τοῦς σαροζςε τογγᾶταιτῆ πος ἀςβςία- 

Βοβεςποθὶς αὐοι. ΠῚ ΠΟΡΓΟ σογῖο Πα θεγο Οἷα Π0- 

᾿ φεπάλην, ϑείϑεπάν- δὶς ΠΟΙ1]1α ἐοτο πο ἃ ἐρο οχτί πιεῖ 
οἀροῤῥ κῆρα ὧν σεῃδ5» αἴας ἰητε Προς ἀοθοῦο πο 5 

 φρρυϊετῖς ἀϊς, ρτο οὐ ΠῚ ἀἴάας οτἱᾶ θεπε ΠΟ [Π]ταΓο; 
ἀρυλος ἐν κύδὶρεμῇ ΔῈ ΠλαΪτο τηδρὶσ ξο]ςος εἴτε» (ηποά 
πα μβαδερο, α ἀγἀπῦ οι ἤπτὰς Πομλ 65) νο- 
Βοςηδαεςοεοείς, [ο ργοῖ οἰ Οἱ» ΖΑ πη Π ἰ πᾶ πη ες 
τοὺς ἐτοδμ ξουτυπα σοτπη Πλἰτ 5, ΟΡροσταη- ἐκσλῴν, 
Ωυοά ερο ἐστ. 4ρύορας ἱπΙΣγαέξας ας πιπηίτας ἔσο Ὁ αἰ 
{γε εἰβαμτεην ογ γΆΎΘΟΥ͂ δὲ σαπιέξα: οαἰτατὶ τας Π- 
᾿πωρβενίῃ Ἢ μι πγὰ ἔοσγε » ὃς πο ς ὦ ἱπιρογατουθι 
Βαδοῦητ: ῥεγενάε (Ἰ τατγία. το ἃ ἤςα! νι ἄοταγ [Ἐσιδ, 
πο ῷ ΤΣ δαῖς ἐρὸ πηδρηγατᾶ σοάο δ ΝΙ-. 
για»; θεναιεα»ᾷ ΟἰΔ5 ΑἸΧΙΤ » Γατα (οἅτις ΠΊοΪς περο- 

Ο Φεμμαπῇ» ἐος, 4π6 τίογῇ ΑἰΠοΠΙ (65 ἃ (ςητότία ἀςάι- 
' ἰρελρρίαρᾳ ἀυγ, αὐτν, ΠΊἢ οΧροάιτοη δ τς οο- 

τας κορ οἰκειοιῦτα, δοΓοταχοτατὸ (ΑἸτῷ Πος πηοάορτοίε- 
ΟΠ Θ,ἀερεν ἰορη, ὀἰαγα; ΑΥΉ]Π ὰ σαριάϊτατε πα! ρᾶάι 

οο ἤράμαμηο.,  Ὥρῃ ἀοβίτογῦτ, πς ργόρτοῦ ΑΗ ςα]- 
“ ταῖῷ συίάςξ χει ἀϊαρρατατα5ίς 

“κ᾽ Αἴας ἴτα γος ΜΠ τγαῖτο πηαρὶβ Δ Πγατὶ ογδητ, ἴτα ρο- δ 
᾿ς μρλλότα γοῖρ ̓ςς ΝΙοἰδεςοπιγὰ ἃς νοϊορατ,ν!όῖο- 1) τῆς 
᾿πίς ἄζφαα [ρετα- Υϊα (τοτίτ, Νά 8. Ἰρίς θοποίμλάογε νἱ 
ἡ ΜΝ (ας εἴτ ,ὃς τε5 ἐο ραδῖο ἔπταζα δάπηο- 
} ἄστη τατα, Αὐπας σαρίάο πλυϊρῆάὶ 

3 ομαπῖθα5 ρατγίτο [ἢ τοι : (τ πἴθ 15 
' αυϊάξ, τ πᾷ αὐ τε αξευγίς ἰῃ ἀϊτίο 

Πἦλυς {μεν τάτο ἡ ς οχ λὰ απ ρογβογότοἴδατς Πηαρτᾶ5 
ρφοτγῦ Ἔχογείτα παὶ- δ : ϊ 
ΠΙᾺ εἰαάξ ισορια- ὙΊΓΟ5» ΠΏ Π1] δά τ ἢ φοπείη ρογοῖ, 
το, δάερτασ!ς: Βογοπείθα5 αὐτεπι ἀταῖε; 

᾿ 

! 

ἥμᾶτα «- 

594] ᾿ 
ογγ)ενδὲ μι) αὐτίπα λὸν μόνον «: 

ζόνως αὐδῳσκδυαζέμεϑα. ἄλλως γὰὺ οὐ 
διιωνσόμιαϑαι ταὶ αδῥ οἰκῶα διασῶσαι, δ! δὲ 

« Καὶ μιὰ ὅγε ἑτέροις ἀγεϑὰ} αὐτὶ ὃ, 

μὴ ὧν ἄγλοις ἔχν τοὶ “πίδας. β' Αὐ- 

 χόϑεν} ἤγριω ̓ ἐκ ἡμετέρου πὸπου. 

ΟὝ Νομίσατε καὶ λόγῳ αἷ 1 κόγῳ (φησὶν) 
ἔσοιμα τῇ, τας σ᾽ ἀλυϑείως ξ. δ᾽ Ἐν- 
᾿Αένδε 1 ἤγρωυ, δἰ πὸ δα ϑίωαίων. 

: Πλίω γι εὶς τὶ μά; μων «τοὺ δὲ 
σὲ μάχιμον ἀὐ δῖ καὶ τὸ ὁπλιζικὸν ἐσ ὅλως 

διά μενα αὐτιταξαϑαι" Ὡϑος ὃ τὰ ἄλλα 
μὴ μκόγον οἷ ἴσου ἐκείνοις, ἀλλὰ καὶ ῥυει-- 

ἐχ εἶ ορφ γμάτων κρατῆσιῃ. ζ Τῶν μᾶμ 
κρρυτεῖν ̓  ἥρω ΔῊ πολέμώων. ἢ Οἱ 
φρέπε; ἦν ἀσρώτῃ ] οἱ 5 ἤχρωυ τοὶ κα δ᾽ 
ἡμάξ πλέοντας. θ6. Οπελάχισα τῇ τύχῃ 
«δα δοιὶ ͵  τύγέω τιιὶ ἐλπίδα λέγᾳ. βού. 
λοίκαι γὸ(φησὶν) οὐκ ἐλπίσιν οἰλλαὶ “ὠἶδᾳ - 
ὀκθυὴ ϑαῤῥξῖν, 4 Η εἰ αἰαίκάζοιτο 
φρατεύ αι 1 ὑχυὺ “ἢ ἀϑίωαων δοηλονό- 

πὸ Νράας. χ Τὸ μδὺ δρμϑυμοωῦ υὐδ 
πλοδ] ἤχρωυ τίω ὅιϑυμώαν. λα Οὐκ 
ἐἰξηρέϑισεω 1:}ξέξαλον. μι Ὑπὸ πῇ ὀχλώ- 
δοις τῆς ὐδασκϑυῆς} ὀχλώδες μδὺ, υτὸι 
πὲ αἷρισκελὲς καὶ ἐχλ ρὸν, ἢ τὸ πολύ λέ- 

γκαὶ δὲ ὅτι τῆς τᾷ πλὲᾶν ὅηηϑυμίας οὐκ ἔ-- 
παυσεν αὐτοιὲ τὸ ὀχληρὸν “ἡ “ἰδασκόυῆς. 
ν Περλέφῃη ὠντῳ Ἰτῳ Νικία. ἕ τοῖς δ 

ὧν Τῆ ἡλικίᾳ 1 ἐσὺ κοιγοῦ τὸ, ἔρως ἐγέδκη- 
ψαν ὀκπλόϑσιιο : 

ὮΠ.11}1. 



4:8 ΤΗΝΟΥΘΙΌΙ5 Η1510. 
τῆς πε δ χδἰδκ “πόθῳ ὄψεως χαὶ θεωρίας, Α ααὸά αιοθδης ρογερτ πῇ τογγᾷ (05 

οὐἐλπιδεςόντες σωήσεοϑαι " ὃ δὲ πολις ὃ- 

μίλος, ὃ φρατιὠτης,ἔν τε τω χρόντ δρ- 

γύδλον οἴσην, χαὶ καδοσκὶ)ησοκοϑαι δυώαμμεν, 

ὅϑεν ἀἴδίον μιοϑοφοροὶν ὑόν ξάν. ὥςτε Ὁ αὶ 

τίω ὠγὸρν ἿὙΨ πλέφόγων ἐχιϑυμίαν, εἴτῳ 

ρα καὶ μοὶ ἤρεσκε, δεδιὼς μυὶ αὐτίχᾷο9- 

“γώ, και κόνοες δόξζεν 1) τῇ πόλᾳ, ἡσυχίαν 

ἢγε. χϑὴ τέλος χϑρελθωὼν τίς μ᾽ ὠϑίενα!ων 

“χὼ αἱ δακαλέσας τὸν Νικίαν, Οὔκ ἔφη 

»εἄδαι παροφασίζεοϑαι, στοὰ ὀχαμίλ-. 

λέν, δλλ᾽ ογανηῖον πόύτων ἡδὴ λέγᾳν ἰὼ 

τίνα αὐτῷ κοὐ δασχϑυζωὸ αἰ ϑζλυαῖῆοι ψφί- 

᾿ σωγται. " ὃ δὲ ἄκων νϑὲ εἶπεν ὅτι χοὴ ΟΜ 

ξιωωαρχόντων κα ἡσυχίαν μᾶλλον βου- 

λδύσοιτο' ὅσαι ὑϑύτοι ἤδη δοκεῖν ἀυταῖ, πιϑιύ-- 

έσι μϑὲ οὐκ ἔλφοσον ἢ ἑκατὸν πλϑυςεα, 

ἐῇ . αὐνον ογ᾽ ἀϑίωναιων ἔσεοϑω ὁπλιζα- 

γωδρις ὅσαι αὖ δοκῶσι , χαὶ ἄλλας ἐκ ΤΜ' 

ξυμμάχων μεταπεμιτηέας ἐξῇ. ὁπλίχας 
τος ξύμπασιν ἀϑίωαίων ὲ ἡμξυμμά- Οἱ υδθι5 οτπηίθες τᾶ Αἰπεμίοηἤιπι 

χων, πενταχιοκλίων »ϑὺ Ὀέκ ἐλόοσοσιν, ωἢ 

δέτι δυωύωνται, χαὴ πελείοσι. τίοὺ δὲ ἀλζοω 

ὐἰρασκθυζω ὡἧς κτὶ λόγϑν, τοὶ τοξοτῶν τῶν 
αὐτόθεν, καὶ ἐν κρύτης,χαὶ σφενδονητῶν, καὶ 

εὔτι ἄλλο ωρέπον δοκῇ ἐ), ἑτοιμια σείέμϑροι 
ἄξάν. ἀχούσδμτες σὴ, οἱ αἰϑιευαῆοι, ἐψηφί- 

σόμτο θύθυς ἀὐθχρ οτοροις ἐῃ,ὰ πὐξὶ ςρα-- 

αὶ πλήϑοις χαὴ αἷδὲ τῷ πὸμτὸς “πλοῦ 
ῳΦἊἋ. ὦ" Ὁ 

ποις ςρατνρις πράσσειν ἡ αὐ ἀὐζις δοχὴ Ὁ 

ἄριςα ἐῃ αἰϑίωυαιοις. χαὶ μεΐᾳ ζαῦτα ἡ 
κυ Ῥασκθυὴ ἐγίγνετο" ᾧ ἔς τε εις ξυμμά-- 
δις ἔπεμπον, καὶ αὐτόλεν κατα λόορις ἐποι- 

-» 2. τ ᾽ 3 ! ε ! ες εὶ 
οἕουτὸ. " ἀρτί σ᾽, αὐφληφᾳ κἡ πόλις ἑαυ τίωυ 

"Σσῦ τὴσ νόσου χαὶ τ ξιωωεχούς πολέμου, ἔς 

'πεήλικχίας πλῆθος Ἐχιγελμηνϑμης, καὶ ἐς 
“ " 9 ΡΣ χρημοίτων ἀ ϑρϑισιν, " Ὧ}9 ἐχεχά- 

εἰαν. ὥςτε ῥᾶτον πόρτα ἐποοίζετουὶὺ οἱ ὦ 
ἰϑασκδυὴ ἡσὸρ. 4΄ Ἐν δὲ τούτῳ" ὅσοι Ἐρ- 

μαῇ ἦσὸρ λίθιγοι εἰν τῇ πόλᾷ τῇ οἰϑίωυαίων 

Β 

᾿ἰσούς οσα] 5 ἂς ν ογο» Πδὲὶ ργοηλίτ- 
τοῆτοβ ίς ἱποοίαπιος ἕστο: 511} γεγὸ «Τρ νεγὸ τατθα», 
παπιογοία: πχυἰτἰτυ!ἀϊπὶ ἃς ΤΉ ἶτὰ- γΠραωρόνοω οἱ 
τὶ »ῬΥορίοῦ ργαίδητο πη Πηουοος11}» δοάνεόξέμε ρὲ ἀοὸ 
δὲ ἔρεηι ἀπιρ αι ἀϊ ̓πηροσ! » νη- κα: 
ἀς ὃ ἰρῆς ρογρεζασει {πρροζογοῖ 
{ἰρεμάϊαηι. ΕΧ 400 » ρσορτεῦ ἰπ- 
δομτοην Ρ᾽ασηγ σαρ  ἀϊτατεῃ,» συ 
[ουτὸ σγοὸδ πλΐππ15 ρος ατ,ῖβ πποταῦς 
πετοίγαρᾷ4ο;οἰἱτατὶ πηαϊὲ νο]]ς νἱ- 
ἀογοτατν ΠΙοπεῦ ἀσοῦας. Τ ἀδ χαϊ- 
ἀᾷ εχ Ατποηιξῆθιις ρτοάιδς » ΝΝΙ οἱ 
Βιογτατι εἰπεῖ 4! ζονῦ ἄς ες τοῦ- 
σιπογίατί ατα; οὔ ξγατὶοἀ πη οπιηϊ 
οοπίροδαι απ ργοϊοαυὶ αυᾷᾶηᾷ δὶ 
«αν. Π ες αὐ Αἰμεμιξῆριις ἀςσςοῖ- 
Ἐ1. ΠΙς ὑπαίταςἴς ας ἐπα οαπὶ 
(ΟΠ οσίςροῖ οὐ ΔηΊρ ας οΟΙἘ]τατιι- 
χὰ :ταηχῶ, φιαπτῦ ἢ] ἰᾷ ν: Δογεῖατ» 
ποῃ Ραποίοχίδις χαὰπι σεητῇ ταῖς 
τομαῖριις παιήσαῃ ἀιιπ; ὃ ὅὲ 5. Ατεὶ- » 
εἰβ»αισοιπιθις ν᾽ ἀογοπτατ, μα θ15 να μεπείαπο,κοαξος 
Ἰρῇ Αὐπεμιδίες αὐ πγατὶ ροσταγόταγ: τς Αττίοαβ αυοςῦ 

ΐ ᾿ Ἑ τη Φ2[{: υἱάογεταγιγες αἰίας χιο ας ἰοοἰΑ]ο5 ασοογ(ξ 485, ἴῃ ἔλα ἃ Γοεϊδο ἕμς 
᾿ ΠΣΗΝ ᾿ 1 πγοπάαϑ οἴ. 

πμὰπι (οοἰοτῇ ποη τηΐπι οἴει σαᾶ ᾿ 
αυϊῃ 4551 αὐ πλατοχ, Κρ] 115 οἵ, ὁ 
ἢ ροῆδευ: “ 4115 ρυύζίογοα σορίδϑ οΧ βερχρα γερῖς ἢ 
ἔογπυμα : φαϊποιίᾷ {ρίτταγίοϑ ὅζ 1}- ρεοροτείοπο. Χά 
Ἰης ὃς οχ Ογοτα πιπάϊτογόίαις ἀι- 4 Ῥτο πιαρπίτα-., 
σεπάο5: ὃὲ Πα! αἰϊπ4 ορροσταη ΘΙΔΕΈΣΕΙ ΙΕ 
νἹ ἀογοταγ ργαραγαγεητ θαβαα- ἧἥ ᾿ 
αἀἰτὶς ΑἸ εις π ςϑ» ΟΠ ΟΠ ἸροἹππγηγᾷ ο ; 
ἱπηρογατουίθιις ροτοίατοηι τῖριιο- 

ᾧ Ν,Ναυΐαπὶαυτοῦλῦ 

να .«--ἶν ὦ 

Ταρτ» τὰ πὶ Οἰγοα ΔΙ] ΟΥΓΠ. σορία- 
τα 11, [πὶ οἶζοα Οπιπεπὶ Ππαιίσαι- 
ἀϊ τατος π» Ῥζουτ εἰς πχαχίηγὸ Επ- 
τυζαπι εχ νέα τεὶ Ατποηϊοηῆς νἱ- 
ἀεγοταγ, ὁ Ρόϊαις ἢας ἀρραγαζιις 
εβςέξμις εἴξ, δ δά [οςΐος πιΝΠΈ1Π1;, 
ὃς ἀριιά εος γεσοηῆτι οἰμε5. ἴα 
εμῖπὰ {δ οἰμίτα5 δὲ ἃ πλΟΥΒῸ δύ αἷο βίης, ται ὁ ἤια ἰοὺ 
αἤπιάϊιο δο]1ο γοστοδιιογατοαιόξο ο- Ρίοταπι ςοηίοτὶπ' 
τίΔ ἢ. ΠΒΠΊΟΓΟ τι} ΠῚ “1 ΠΟ ΉτατΙ 5» τ] ΠῚ ἌΡΗΝ γε τς; 
ῬοσπΠ Ια» ΡΙΌΡτοΥ ἰη ἀπ οίας, Εχ (0 ΡΝ 
ξλοϊ πς οπχηΐα ας {πη γαῖα. 
Ἐτ ΠῸῚ φαϊάεηι 11πὶ Τῇ ργοοίπϑι 
οὐλητ. ΕΝ εγὰπα Ἰητογολ» σα 4ις 
ἰλρι ἀεὶ Πογηγα ἱπτζα ντθοπι ογαηῖν 

, 

α Πόθῳ ὕψιως καὶ ϑεωείας τὸ ϑεωρίας αὐτὶ 
Ὦ ἰτορίας κεῖται ἵνα ἡ ,ποθοωῦπες ἢ αἰλλο-- 
σδαπὴν ᾧ ἰδεῖν καὶ ἱορῆσαι. β Καὶ οραπώ 

σης Ἡηχθευ, τὸ οραἱιωτικὸν πλῆϑος. γὙ Αρ- 
γγύολον οἴσν αὐτὶ τῇ, Υποϊ σεῶς ἃ λήψιδχ. 

δ' «Καὶ αἴδακα λέσαρ] αὐτὶ Ἔ, ὅζηκαλε-- 
στζοῦμος ἄντῳῖ, « Ο 3,ἄκφν μδῥ εἶπε] πε- 

εμῆὸς ὁ μὃμ σιιύδεσμιος. κέτε ὃ ὁ μϑρ αὐτὶ 
ὦ δὲ, ζ Ἀρπ δ᾽ αὐειλήφειἾἠγρίω τέτε 

ἤδη, ἡ Απὸ “ νόσου "δν εἷ λοιμώδοις. 
9 Διὰ Ὁ ἐκχέοίαμ] ἤτοι Ἔ αὔεσιν τῇ πο-- 

λέμου. , Ἐν ὃ Ούτῳ [τῳ χαιρῳ δηλονότι. 
κ᾿ Οσο  Ἑρμιῶ ἥσει] αἷδὲ ΔΑ Ἐραδι. ἐπεί 
φασι τὸν Ἐρμδ λόγου καὶ ἐληϑείας ἔφορον 

Ἐ}), δὶ τῦτο καὶ ποιὸ εἰκόνας ἀυτέ τεσρὰ 
χϑήνοῖς καὶ κυξοειδεῖς κατεσκόσαζον " αἦ- 
γι δωϑμοι ἔπι τὸ Ὧι, ϑτον οἴμα ἐφ᾽ ἃ μά 

πέση; παωνΐαχέσε βάσημον καὶ ὄρϑιόν ὅθι 



ΓΤ ΒΕ ΝΙΒΒΧΥγῷ δ 
᾿ Ἂν 4 Ῥαξτῖο τότε, ((ς αὐτεπὶ Ποῦ μα οχ Φολο τα Α (εἰσὶ δὲ," χα Ὁ Ὁ. ὕειον, ἡ τετράγωνος ἐρ: 

Ῥροτίτα, σοπμετπάίης Ορι15 ιλάτατῇ, δ 1 
Ῥεγπ τ, ται ἐπὶ ΡΥ αταγᾶ ἡ! Π:ν 

. νει] ς5 φυὰπ πη {πογαγᾷ ) νὴ ὃς 
2. 1π|εὔϊφο »νακὸ- χὰ ποέϊς οἰζοαπχειῇ {τς  Εχ πηα 
Ῥη, 417,1 ΦΟΥ 222 ῥάγΙδ,, 
Τά εβ, Ῥτορεπιο- Χίηα Ῥαζτοι οἰγοα ούα. (115 τεὶ αἰ- 

᾿ ἄιπὶ οπιης5. 

Ῥύο ̓ μάϊοίο Ρτοροῇ 115 Ῥ ΘΠ. 5 Ρι15- 
δ] οὲ φαστογέτατ: ἀοογοτήπια; εἤξει 
νεΠαμο αἰπια αυ]5 αἀ τ" Π]ΠΠὶ Ρία- 
οαΐαπι (οἰγος,ν τὸ ἐπ ἀἸσατοῦνμ 0 
τοῦς, ἤπιε οἷμ]5, πε Ποίροβ, ἥτις 

: ἔογαας. ΡΙατίΓ; φαὰπι ρτὸ ψια!τα- 
᾿ς Δἴάυς Βος ξι- τρόπος ἔλέξα ἐΧ ΗΠ ππαρατυ χαίρρε 
ΡΝ υοᾷ νἱἀοθατωγ ἐἤτο ἃς ργοξεἐϊουὶς 

᾿ ρτοιάδαπτα.  ΔΠΡΙΓΙ, δζ σοι! αγατίοτΐς ἄς το ι8 
πουδπά 5, ὃς ἀ ΉΤΟ] τἰξά! ἐξλτιις ρορια 
ἰατῖβ. Ππἀἰσατῦ ταητεῃ οἱ μοῦ ηοο- 

κπο τ σ᾿ ρηὐδίδαπη δο ξιπηᾶϊος ὨᾺ} φαΐ τ᾿ 
ἀξ ἀς Βίεγ 15.» (4 ἀς Δ}|5. Ππλυ]α- 

ΧΠ τ οΠϑ πο Π ἢ] ἰαπηρῆάξ σοῃ οἱ Ὁ 
ἀνοειαας, δάσδ[εί(ςοητίδις ὁ ρος ραογ τατῷ ἃς 
ἶ τοπη ]οπειᾶ.» Πητάϊσχας ἀς τηγΠοτίίς. 

τι: ππτγα ἀοῃχος οὄτιπηο]Ποἱὲ ὅ.- 
τοητ. Οὐὐλτιηι γογᾶ ετἰᾶ ΑἸοϊ δία δ 
ἱηΠπια!αθᾶτ, λἀπηττοπείθιις ἀεἰ4- 
τἰοποτη ἰἰ5 ρύσοραὸ 481 ΑἸΟΙ δά! 
οτᾶτ ἱπέοπῇ,ιὸά ἱρῆς Βὶς ξοτος τη. 

; : ῬΟαίπτδτο φιοπηίηας Ρορα]ο Ρἰλαὸ 
᾿ , Ῥιαοίςης. Οἱ δυδίτγδητος να; {ε 

ΡΥ τος ἕαταγος ἢ Ποηλ Ὁ οἰΐος- 
ε Ψοοϊξγαδάτύτ- γρητγῷ Ἐχαρσρογαθᾶτ," νος ογαθΆ-; 
ἵ Ὧ κέκθος ὡ: τάγ4;» φιλῇ ἃἀ εποόζτοη ἀᾷ γοηραῦ. 
᾿Ἰατῖς (ροᾶατε ταῖν ΡΟΓπογός πηγίζογία ὃ οὐ Πηαττι ΠῚ 
᾿4υὸὰ ΜΠ τογ!εῖςα Ἰα ξργατῖο: ςοΠ]ροητεβ οχ {πυάϊίς ςας- 
᾿οάῤμςν κε τογαῦ εἶτ νίταν, Πης ἐρίο πἰΠ1] Ποσᾶ 
᾿ εἰγοῦς ἢ Οἱ ηξητ: δε»; 14 Ροριυαγο πεᾷς ες. ΠΠ|Ὸ 

᾽ φοξήμι ας ἈΠῈ] 1: 1. ργαίοηβ ἱπἀἸοία σδτία (οτος ]]ο-  σοἢΠὁ ξιδυπ ες 
ὗ ἀνεεῦ ἀρ: ἀἀάεητος θΔΌ ῬΑΙΆΤαΚ οὔ» Πα αἱ δα ΓΕΓ ἢ] 
τ πα ρον ΣΑΝΑ αἀπηποι »ἐπάϊοίο ἤϊατς» νεῖ δητὸ- 
 ἀλυλαι οὰθ οἰ Πα Τῇ ΡτοἨο ξεγε τὰγ: ὕλπα εἰ πὶ 
᾿ αχϊοροπι Ἰϊςςητ!ά, απ’ 4 Ἀρραγατιη (ροδλθαητ ς0]- 
ΝΕ τἀ ρορυμεε: [Ιαῖὰ οὔδῆς ) δὲ Πηύτά ξοπλτε 

δυτατα εἴς ἐι- ΠΟὨ ΟΠ ΠΘΟΥΟΓΙΓ»; Ρα ἢ 4Πὶ ἄλγε : Ππ 
εἰοπάδηι εχ τοὶ!" Δ (Ο]ούοτογ 5» ἐππρὶ (10 ἱπηροζά το 
τορῆῥαμα “5 τοῦτο ὑγαπεζὸ : οδτοίζλης ηε ἀξ 

εὐ Δδίσπτιε τοςίρογξε οὐ πη, ἔς  ἰατπ» 
. ἢ ΔοΠαύηος., ἡχοτῖς πχαϊδξαγόητ. 

τίοτοβ πεπῖο {οἰεθαῖ.» οὐ πηαρπίςς 

[Θ᾽ Θιαδιῃ οἰϑο 

νεοϊαντολο χαὶ ον ἰδίοις πρδϑϑύφφις χοὴ 
οὖ ἵεροις γεμᾷ γυκτὶ οἱ πλύσοι δ χδξ εχό-- 

πηδὸρ ταὶ ἀσοόσωπα. χφὶ τοις δραισθμίᾳς 
ἠδὲ συτδεις,᾿ δνλά μεγαίλοις μιάυύξοις δὺο» 

μιοσίᾳ, “ οὗτοί πε ἐζοπιεῦτο, " χαὶ πσοοσέτι 
ἐψηφίσομτο, καὶ εἴτις ἀϊχλότι οἶδεν ' ἀσέζη- 

μαι γελδνινϑρον;μιζωυύάν ἀδεῶς (δ) βουλό- 
βδυον χαὶ ἀςῶν καὶ ξέγων χαὶ δούλων, χαὶ (δ 
τξάγμα ̓ μειξονὼς ἐλαμᾷανον. πῷ τε γὸ 
ἐκπλου οἰωγὸς ἐδυκὲὶ ΠΣ Ἐὶ ξιωυωμοσία 
ὧμα γεωτέρων “ραγλάτων ἢ ϑυμου κο-- 

τπαλύσεως γελρῆεϑαι. μὠδυύετα " δξχυ Οἰπὸ 

μετοίκων τέ νων ἡ χαὶ ἐχολουθων, αἰθὶ μϑμ 
ΤῊ Ἐρυϑμ" φεεὲν, ἄλλων 3 ἀγαλματων 
“ἰξεκοποι ὠνες᾽ σσεέτερον αἰπσο νεωτέρων 

μῷ πα διαῦ ᾧ οἴνου γελμηρδῥαιρὺ τοὶ μιὶι- 

φίεια. ὧν ὧμια ὡς ποιῆται ν οἱ χία!ς ἐφ᾽ ὅξρ. 

ὧν ᾧ ᾧ) Αλκιξιαδάν ἐπγτίαΐγτο," ᾧ αὐτὸὶ 

«ἰπσολαμθαϑοντες οἱ μάλιςα τω Αλκι-- 
υϑμοὶ ἐμποδὼν ὃντί στρίσιν φύδις 

μὴ τῷ Ὁ δόμου βεβαίως “ασϑοεςαγα,χαὶ γομε-- 

ἐύσνῆν αὐτὸν ὀξελασφαν, τς χοδ τοι αἰ δὴ, 

᾿ἐμεγαίλειυον, χαὶ ἐξόων ὦ ὃν Ἐχί δυμου κα-: 

ταλύοῃ ζώ τε μμυςικα χαὶ ἡ ΤΜ Ἔρμιδῆ ἅες 

Θακοητὴ “οιτο " χα! σϑεἰὲν εἰῃ αὐτῶν δι οὗ 
μετ᾽ ἐχείνου ἐυραηθη" ἐχιλέηϑντες τεχ.: 

μήελα;, τίο ἀδλζω ἐἰντῳ ἐς τὰ δχιτηδυῦ-- 
ματα᾿ οὐ δὲ μοτικ ζει πρὐδανομίαν. ὁ δ ἔν 

τε τῶ παρέντι “δὸς τὰ μάσύματα ἀπε: 
Β λογείτο,χαὶ ὅτοιμος ζω, »Ὡρὶ ὀχ πλῷ, χρί- 

νέαϑαι εἶτι πούτων εἰργαισμκένος ζῶ: { ἤδὺ δ 

᾿ὸ τε τῆς σκδυὴῆς ἐἐπεπόριτο) ᾧ εἰμϑὺ εἰ μϑὃρ 

τούτων τὶ ϑοϑρα, ρον δοιοῴα “εἰ “γ᾽ Ἔκπο-- 
“λυθείη »ἀρχῳν. ζω ἐπερϑρ ξύροτο μὴ πὀὐποῦτος 
«'θὶ αὐτο δ οξολοὶς ΣΣδῈ χεολδολ ἢ ἥ 

Ὡποκ τείνφν, εἰ [ὠδικεῖ" χϑὴ δτὶ σωφ ὀφνέξερον 

εἴη μή κ᾿ ̓γιαύτης αἴας, τωρὴν ϑρρο γαϊοί; 
ο- πρΉβ ᾿Ρυυάοπείεις ἐπί πὶ οὐ ς ταῖς ἔς οὐ] ἤλίτἷ5 γοσπη»ρτίυίασαπα οδυίλπι ζοβποίξοΓομῖ, 

:95.;.55- πάρ νὦν ἐμ 

“κα Καπεὶ τὸ ἐπιχώριον ἩΡΑ͂Ρ 5 ἔς. 

Ἧς τ Ῥεριεκύπησειν ὰ ἀυδόσωπα, ] Ἰσέον ἔπι 
[ὰς ἐν τὴ ἢ διαπεπονυμδῥη αὐτῷ Δ 

Ἐρη Ὑ Ρὸ π ρ δἰδθα)θγῇ; Τιὶ πρα χίλοις 
καὶ τα αἰδυῖά Ὁ ἙρϊιαΣ ̓ἰὉδωπὴναὶ φη- 

δὶ, ̓ το ν᾽ ἀράσεντωι, Ἐρμωκοπίδας 

χέϊι κοὐ κα (Ἄλχα, μαγάλοις μιν 

 ροις] μιράχοφ λέει 7) μιυύσῳ. 
δ᾽ ὀύτπινε ἐξη πω} πο ήσιωτες. 
Ἔ Καὶ περοσέπ] 555 τῷ δήτεον. Κ᾽ Ἀ- 

᾿ σαν ἐξήταζον. ἐμεγάλωυον: 

μι τολνρῇ 7 ἤχριω, ὕξραν εἰς τοις ϑεοιξ, 
" Μαζόνως ἐλάμβανον αὐτὶ τ, ἰχού9ε-- 

τρλούϑων 7 ἤγχριω δούλων. ͵ ᾿Πρότε- 
 ῥρΟΥ ὑπῦ δ 7 ἤτοι δ! ποιουμδύων, ἢ δι πε- 
ποιηκότων "ων. κ Καὶ αὐτὰ ἰῶν- 

λαμβλήοντες  ἤχρωω, λαμῥαδοντες ἐν τῷ 

νῷ, ἢ “ες δεχόιϑροι αὐτο, ὥςτε πιφεύφν. 

Χ Ἐῤάγαλίαον, “καὶ εζύων] ἢ ἤχθω, εἰς 

Αἴγεθος ἦρον τὸ ἔϊιλημα. μὲ Βατλέξ 

9. “Καὶ «-' 
τῆς ἀὐδασκϑυὴς 

γϑυτες ἐπκρυήοια ἤναι, ἐπηϑένγπετ ἐκεί: 

γῳ. γι. Οὐ, δυμιοξικιν 1 ἥγε ἥχραῳ ΑΝ τἰωἕξω 

ἢ ἔδοις τῆς ̓δημμοκροίπίας,, ἘΣ Καὶ πὶ 

σεως. 0. Ἐπεπόύρατο ἢ ἐτετελερῦ οἷς τοῦ 
ποθασβεοί. . π΄. Εἰ σι ̓ Ὑπολυϑείη 1 δ 
ἐπρημν, δυλονόπ.. ». Καὶ ἐπεμὼ»-- 
τύρέτο καὶ διεμιδοτύρετο. «ὅ "Διαξο-" 
λᾶς  Υτοδέχεϑαι ἡἤσνωωυ,. δέχιοϑθ ὦ ως β-- 

Φαία. 

τῆς πολέ μεκῆς ὁπλϊ-, 
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πέμπειν αὐτὸν Ἐχὶ τοσούτῳ φρατεύμαπ. ἡ ἣ 

“ἢ ὀϑροὶ, δεδίϑτες, τὸ, τε φρατευμια (ϑἹ  ὃ.- 

γοιοω ἔχπ, δὼ ἤδὺ αἰγωνίζηται, ὅ ὃ, τε δῆμος μὴ 

μα λακίζηται ϑεξα πίων, ὅτι δὲ ἐχεῖνον οἵ τ᾽ 

Ῥγεῖοι ξωυεςρατευον χαὴ ΤᾺ μαντίνέων 

Ὡωές ἐπέτρεπον ᾧ Α ὠπεασευδὸν, ἄλλοις ῥ ῥν’- 

"Ὅ: οὐγιέντες οἱ ἔλεγον γιοῦ νϑιυ πλᾷν αὐ- 

τὸν, χαὶ μή ἑκαζαλεῖν τ ̓αἰαγωγάω, ἐλϑο»-- 

τὰ δσρμελθῳ οὖν ἡμέραις ῥιταῖς ̓βδλόμε- 

νοι ὧν, μείζονος φιἰοθολῆς, ζὼ  ἔνϑινον ῥ βῶον 

εἰυτοῖ Ὡἰπόντος πορλῷν. μιεζα πεμώϊον χομι- 

εϑύντα αὐτὶν ἀγωνίσαιοϑαι. αὶ ἡ ἐδὸ ξε πλῷ 

τὸν Αλχιιάϑξυ. “ᾧ ̓δέξῦτα δ έορις ἡ με- 

σοιοῦτος ἤδε;, ἡ αἰα:γωγὴ ἐγίγνετο ἐφ᾽ τίω σι- 

χελίαν, “ὮιΓ υδὺ δὼ ξυμμα χων τοῖς κλεῖς 

μ᾿ υἱὲ ταῖς σιταιγωνϑὶς ὁλκάσι, ' χαὴ τοῖς 

“πλοίοις, καὶ ὅση ἀλη τὐραισκθυὺ ξιωείπε- 

το, πσξϑτερϑν εἴρητο ἐς χερκυραν ξυλχλέγεοῖ, 

ξ ὡς ἐκεῖθεν ὦ ϑρφοις Ἐχὶ τίωὐ ἀκραν ἰαπυ-- 

οἷαν τὸν ἰόγιον ᾿δχρξα λοῦσιν. ἀΐζ! ὃ οἱ αἴϑη- 

ναῖοι,ρ εἴντινες Μ ξυμμάχων αἰϑισὸρ ἐ ἐς 

τὸν πειραῖα,καζααίτες τ ὡ ἡμέρᾳ ῥ»τῇ ἃ- 

μα ἕῳ ἐπλύξρευ ἜΣ ναῦς,᾿ ὡς αὐαϊξόμϑμοι. 

ξυϊκατέρη Ὁ. χαὶ ὁ ἄλλος ᾿ὅμιλος ὧπας, ὡς 

εἰπεῖν, ὁ εν τῇ ἡ πολ, ᾧΦὰ ἀήθ, χα ̓ ξένων οἱ ̓ Ὰ 

Ὄχιγωεμοι, τοῖς σφετέροις αὐτὴ ἕκαςοι 

«πε» πέμποντες, οἱ νδρ,ἑ ἕταιοϑις, οὶ ὃ, ὑξυγΐε-. 

»ϑϑροἷ Ἀφ’ χαὶ μοτ' ᾿ἐλπίδοετε ὦ ἁμα ἰόντες 

ὅι ἱὀλοφυρμδμ, " τὰ ἅ ὡς κἸησοινηογτους σὴ 

εἴποτε ὄψοιντο " οὐνθουμούμδροι ὃ ὅσον λοι 

ὧν πὴς σφετέρας ἀπεξύλλοντο. χ4}) ω τῳ Τὴ 7422 γερη!αύαπε παπχααδηἦο Δ 

σϑροντί τηρῶ, ὡς ἡδὺ ἔμελλον μα; κυδουύων 

δλλήλοις ἀπολιπεῖν νμάρλονι ἀδβι συ ;αὶ 

δηνὰ ἢ ὅτε ἐψιφίζοντο πλῷ ἀῶ ὃ πῇ πα- 
ρϑσῃ ῥώμῃ δίῳ πὸ ὁ πλῆνος ἑ ἐκάςζων ὦ ἑω ρῶν, 

τὴν ἀὐέγκρσν, Φ: ὃ ξένοι, χαὶ ὁ ἀλλος 

ὄχλοςκ, πλϑέαν ἥχεν, “ὡς (χὶ αἰξιόγρ βέῶν τσὶ 

ἀδπερον οι] φἴνοιαν., οἰ ϑδασκθυὴ αὑτὴ 

φεδαειίυπι ῬεοΙΓΟΧΙοϊδη Ζυᾶτη ἀϊρηῦ νἱτ»8ς ορίπίοης πγαΐμ5, Ηας οηΐπὶ εἰαξίς 

ΡΥ ΠΑΡ πὰ τα νυ 

ΤΗΥΟΥ ΕΜ ΘΙ, 
οἱ Α αὐττογζο το ἱπυρογαζοσο ταητὶ ΟΧΕΣ 

Χεγοίτι Η ἀιοἰᾷ οαρίερᾶτ, Οὐ  η ετἰ ἀϊίε σοριῖς 

εἴτις. θεᾷ νοσῖτὶ εἰσ Ἰα πο πε» ἢ 
ςὔτξάοτε μα Πτογοης θα] οπαγζε 
εο ΠΥ τᾶ αηϊ πιο, "πένο ρἰοθς σι 5 γέ σπρῦρ. ἀὲ 
11: οδίςιιοθατιγ, τοϊδπραοίςογει: ἥν ἦρε ἰοῦ. 
(4αῖα ρχόρτοσ Βυπς ΑὙρίαὶ φοπγίτες.ς 
εγᾷτ οχροἀιτιοἱε»8ς πῦπ.}}}} Χ Μᾶ- 
τἰπεὶς 4 ἤευὶ ἀοξμογτατὶ (τα ταῖς 
ἢς ἀτιοη; αἰτ5 ογατουῖθα αά ργοίο- 
δομ ΠῚ πγατυταπ ἀᾷ» ]υ] ἀἰΧογᾶς, 
τῦς αυϊάξ παπίραηἀ 1}}} εἴἴονας ΔΓ 
τί τοι ἀΡῖτῖο», (ς4 χει οχίι5» 
ἀιξ τα άϊοῖο Πξογοταγεν οἱ ὅτεβ αἴγο-- 
εἷούς εαπι αἱ ἀϊα ργοπχέτο (ᾳυᾷ ἴπι 
αὐίτητς ἔλοϊδιις οὐ βαταχὶ γα τε- 
πορατῇ ἂς οοαξεῦ ἱπάϊοϊο οὔτξάογε. 
Τιὰ νἡΐαπι εἰ ΑἸοϊ δια ἀξ αρῖτο. Ροίξ 
ας πιοάϊο ἰᾷ αἰξατὶς παιυρατ εἰξ 
ἴῃ 5: ο "Πάπα. Ιου; τασζοηι (οἷος ὁ Μαχίπεα αυτεπὶ 
ταπη»ἰτξῃγαρ ΟΠ ΟΓΓΙΙς ἔγαπγότα ροῦ- ἰδείογαρι ρατεῖ. 
ταρτῖθα5, Ἅτα; 115 πα θι5» ἃς φαί- 5 Ἐξ παυίρις ραγαςς 

“πτιβτάς φρο. 
συ ῃ 4» ΡγατοΓοα ἀρράγατιι ΠΟ ΠΗ τα ἢ : 
θαταγ, ργοςορτ βιογας ρείαβ ΟοΥ- 
ογίατα οοπποηίγωντε γοχαοητοβ δά 
Ἰαργυρίδπι ργοπιότοσι τι ταΐττε- 
τεητ Τομ »αγ6. Τρῇ δυτοιπλτῃς-.. 
πἰομίς5, ἃς Πα] φάςγαῃτ Οοἰογι ΠῚ» 
αἀΡιγαΐ ἀείςξάξτες » ργίπια {ατῖ πὶ 
δυΐοτα δά ἀϊξελπι ἀϊξ παιιος ἱπιρὶς- ᾿ 
τποζο τά σπᾷ τηης νεἷα αϑιατί. Οαπὶ ι ᾿ 
αΐδι5 νπὰ ἀείοξά τε οπχηΐβ (ργορὲ ' 
ἀϊχογίπι) ταῦθα απ ἴῃ νέρς εἴας "ἢ 
τα οἰαϊαπη»Ὁ απ “ἸΠοοϊατιπι: ἱ 4 Ὕαστοι ; 
ἀοπιε[τἰςοϑ,1}}] απλῖςο5» 4}}} σορῃα- ἔπ νἰ ὠεὲος ΜΡ [ 
τος» 11 Η]1ο5 ἔτος υίίψις ἀσάμπσρῃ.- δ!ίος εις, Ὁ 
τ68, (1 ρὲ ῬΑΓΟΓ ἂς ἰλπηοητα- ΝΣ 
ἴοπε: ίρε αυϊάοῃ1 " ἐτα 14 ΠῚ 1ι- 3 Ταπαυδηι ἰφοτης. , 

ἤξι οἴάταγοβ : ἰαπηοητατίοης δὐυζομην ῬΑ τα ἐβέεορε, 
ἢ, δέοίεα 

ἥν 

τ 

ΡΙ᾽α5» φασι ἴῃ ταπὰ Ιοηρ᾽ ἡ πατη ἃ 
ΡῬδιγία πδυϊ σατο ἀϊ λττοσοητατ» 
πος αίρεδετ οἴϊοης, Ετ ἐπηργαίξεια, 
ΤαΠ,»α1Πι 14 Π} πχατμὸ ἔς το τὶ : ᾧ 
απ ΡοτΊςα] 5 ἐουξυταης πηαρϑ ττῖ- ὅ ραακ ρα ας ᾿ 
{π|5 σορίτατίο {πδῖρας μὰῃι αι μα περ γέ τα 
υἱβαηάμπη εἴς ἀεογοιογαητ: ϑαίρο- [΄» δ βόψο Σ, ὍΝ 
τα ταπχξ ργα (τς ροτΟτίε τὰ ργᾶάἰς ἐρπεαγλι νόος Ν 

εχ γηὰ υτρς ὅν; ἣΣ 
τῶ-' 

οἷ ὃς [ἀππρτιοῦίς. ῬΟΓΟΡΤΊΩΙ ἃς οατογὰ ῃλμ] τίει ο δά εἰς ὃ δέρευίς ΒΈΒΠΙΣς 
πρὸ ἰβτιδυς,,ς . 

α οἱ ἦν ἐχθροὶ, δεδιότες 1 φοβύμδμοι τὶ τ 
φράτευμα ὥς οὐκ δύνοωυ αὐτῆς. χά φε- 
στὰ δὲ ἔν τισι, μὴ ὁ ᾿ δὔνοωω ἔ ἔλδν καὶ ἀκουςέον 

μὴ ἄρα ξύνουωυ καὶ πὸ φράτευμα, τῷ Αλκι- 
(ιαδυ. β Απέασευ δον ἡ" ἤγρωυ, ἀπεβ.- 

ἐἰπῆαν μετὰ ἀπουδῆς. 1 Ἐκ μείζονος 

δαζολθεγβελόμϑροι μεγάλως αὐτὸν δζᾳ- 
ζλ,ὅν, ἔμωλον αὐξήσήν ὃ δᾳξολίω,, ἀς-- 

πόντος ἀυτέ, ἐμυχαγῶντε δὴ μεπεμ- 
φϑέντα αὐτὸν εἰς ἀπολογίαν κατα ἦσαι. 

δ᾽ Μεσοιῦτος ἤ,δ),] πὶ μεσοιῦτος, τρίτης 
δὰ ὶ συζ' υγίας. Ἑυελπίδης ἐν Μηδείᾳ, Ζη- 
λῶ σ᾽, ἐν δῤχῇ πήμα, κἐδύπω μεσοῖ., 
ε Καὶ Οςς πλοίοις] Ὁ Οἷς μικροῖς, εἰ δὴ ὃ 
λεηῆ]αὰ ἄλλοϑι εἶπεν. ζ Ως ἐκῶϑεν 1 ἤ- 
γρω γὸς τῆς κερκύρας. ἡ Διαθαλδσ] 

τεύσεμος. 

κατα τίω σικελίαν. Δ Μετὰ κι᾽, ώω! 
οἵτι εἰπόντες δὴ λογότι Ὁ ύυντας, καὶ. 
ἀϑβοντες ἐκείνοις. μ. ὥς δὶ «ξι 

χρίων Ἰ γρεω μιεγάλέωνς 
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ναδας νηῖμς Οτγαοία: ντρίς νἱγῖ- Α χρσφ τη ἐκπλϑύσασα μιαξ πὸ λέως δυιυα.- 
θα5᾽ οπλπίαπι δά ΠΠ|Δπὶ ἀΐοιη ρτί- 
χὰ οΧίϊς τ γα πτηα. ἂς (πηι- 
Ριαο τα. Ἐπίπηιιοο ο[4ΠΠ58 τα 
σατὰ Ροτίοϊς πη οἵδ ̓ ῃ Εριἀδυγ» 
-έμηας οὶ Αρήοπείη Ροτἀαᾶ, 
ξαὶτ Πα αυίάεμ ποι ἱπέοσίου πιι- 
τοῖο» οἰμὴ παι 1» [ΠῚ ἀΥΠηατο- 
χαπι;» αίρρε φαα οομ τίς εχ 48- 
τοῦ ΠΝ Π θυ ΑἸ ποπίοη ἤιιη1 ἀΓ1ά- 
τὶϑτγοσοηάίαις ἐαα τὶ δ 115 ΓΓΙΓΟΠγΐ- 
δας σέπτάτϊη » Γιοὐδίογαπι αἴας 
ΟὨίοταπα; φαϊπ φυαρίητα» οὔ πτ]}- 
το ΄ιοαας [Οοἰογαπι σοπηίτατα: (ἐᾷ Β 
δυσαίς σαχίας ξαίτνας το5 ἀρραγα- 
τιιςίαῦ Πταννε χα ἴῃ ἀϊπτα τ πᾶ πῇ οχ- 
Ῥεάϊεϊοποιι εἴτε ἱταγα» δὲ αἀντίαπ- 
4ις Ῥεοῦξ νίις5 εχίρογεϊ» παι θῈ5. 
{πιυ] α΄ ρεάίτατα ξἰτ ἐπ γι δζανΡοΣ 

2 Ὀελὶ τ βφυξ λαριο σοπβ τίς, “τιπι αυᾷάο οχα- 
τόνε φέαίε ἀπηοί. ἀϊβσατα εἰ {ππηρτί δυιδδς τ] ογαύοπο- 

τα πη ὃς οἰαϊτατίς.» τὰ ἤπρα]45 ἀγας- 
ἡ χηᾶβ ἴῃ Πηρυΐος πλυτᾶς σποτίἀϊς 

τ τὺ τ ροηξγεπτοτερ. δέ πδυ θα νοῖοςῖ- 
Βαβ νἀουίς (οχαρίπτανδζ χα ΑὑΓΠηὰ- 
τος ροτταγοπο]αλάταρί τα» δὲ πατῇ 
δἀηνίμεἶτὶς αι: ορείπγα ΟΠ ΠῚ ΠῚ 

ϊ εἵδητ, φαΐ δι τ ογαύοδ! νομερδη- 
ταῦ σατη τῆ τδη ἰτς » 2: ἰρ7 Ἴ0765 γ8- 
γῃος 1γα μη!  ααϊ δας αὐ ρῆβ τ ογαῦ- 
«ἢἰς {προ γ ρα] σατν πασταγᾶ πτεύ- 
ςοάεπι α]ϊα ἐοπε δα εθαίαγ, θτα- 

Ι τοῦοα αἰἴο {πτηρτα ἰμ ἢ σηί μη ἀἴηας 
ΟΥ̓ΠαπιοητοΥ πη» δι ντο δῇ ταΥ 
ῬγοιοῖἌ; νποφαοα; ἴῃ ἰσπρ  Πτηγᾶ 
Ῥιαραγδηζοντα (02 Πδιι5 ἰΏτοΥ σατο- 
τὰϑ ἃζ σοποϊπηίτατο ργώςΟ]ογοῖ ὃς 
οσατία. Ἐπ Ῥεάίτατιι5 αι σαπῃ ἀ1}1- 

ὃς ςογροτὶδ σαϊτα ἸΏτοΥ (ς ππᾶρηο- 
Ῥείε ἐοΐταδας. Ασσεάοθας ἐν ἀμ 
ἔος αὐόσάς απλθ]ατίοπίδ » ἢ 45 

λιν. κα ἑαηνοα ίο. ΟΠ ΡΓαΡΟΠΟΓΟΙαΓ» στ Ροτίτς οἴος 
Ζ,ο ζετνὶ οἴ ροῇξ:. ΟἸτοητατῖο νἸγ πὶ ἁζαις βοῖοπ- 

ο τίᾷ ἀρ! οσατείος Οὐαάοοβ, Πα λ ΠῚ 
ἰππὶ τα ας ἀπις 1 ΒΟΙΈΟΠΥ ἀρράγατα5. 5.415 οΠί πα 

σδαυοτας τῇ εα Κατ ΟΠΟΠγ΄ ἰΠ1Π|ε {ππηρτάι πη εἰ- 
ρα ραν κίας, ὑΠτΑτ5 » δ ῥα αΔείπη σαϊαξαιις 1}}}- 
ἀϊ, τίο : οἰαἰτατίς φαϊάοπχ» “ 4105 ἔδοῖς τ΄ 

͵ ἐδ ᾿ ὦ 

ϑεητία ἀοἰοξειι5 εγατ δὲ αὐπηάταγα Ὁ 

Μει ἐλὰ κοικῆ, πολυτελεςατη δὲ καὶ δύωρε- 

πεςάτη “ἣν εἰς ἐχεῖγον τὸν φόνον ἐλρετο, 
Ὡιβμῷ δὲ νεαΐ,, χαὶ ὁπε λιτῶν, χοὴ κα ἐς ἐχί- 

δδσρον  Περακλέοες, χαὶ κἡὶ αὐτὴ ἐς πο- 
τίδα αν μῷ' Αγνωνος Οὔκ ἐλφοσων ζῶ, 

“τετράκις γὸ χίλιοι ὀστλῖγαι αὐὴδὴβ᾽ ἀϑη- 
γα]ων, χαὴ “τϑμακόσιοι ἱχωεῖς, χαὶ τειήρᾷς ἐ- 

καιτὸν, χοὴ λεσξίων χαὴ χίων πεντήκοντοι, χα 

ξύμμα χϑὶ ἔτι πολλοὶ ξωυνέπελδυσὸρι δλλαὶ 

Ἐἔχίπε βεαχεῖ πλῷ ὡρμίϑησθμ, χαὶ πα-- 

δασκθυῆ φαύλη (διαὶ δὲ ὁ ζόλοσ,ὡς “χεόγνιὸς 
τε ἐσόνϑμος, καὶ κατ᾿ ἀμφότερα, οὗ αὐ δίη, 

καὶ ναισὶ χαὶ πεζῷ ἄμα ἐφ ξαρτυϑεὶς, Ὁ ὴ 

γαυτίχϑν μεγάλαις δουπϑώαις “δ τε πδαι- 

δφρχων χαὶ τὴς πόλεως Ἶ ἐκ ποννϑὲν, τῷ «δὲ 
δυμιοσὶ ου δραιγυιζιὼ τὴς ἡμέροις τω γαύτη 

ἐκαίφτῳ διδόντος, ὦ ναῦς ἀρ δασάντος χκεγας, 
ἑξήκοντα υϑὲ τὰ χείας , πεοσωροώκοντα δὲ 
᾿ὁπλιταγωοριξ, χαὶ αἰ ζσηρεσίας ζτωις 

Φὸὁὶ κρατίφας δὴ ποινξοίρχων," ἔλαφορας 
τε, πσϑς τω ἐκ, δ μοσίου μιοϑοῷ, διδόντων 
τοῖς εϑραγίταις “πμ ναυ δ᾽, χαὶ ταῖς ἰ ἀν - 
ρέσίαις, " χαὶ τῖλλα σημείοις τὸ καιτασκϑυαῖς 

πολυτελέσι χουσουνῦρων, καὶ ἐς τὰ μαιχρό-- 

σάτα “πὐδοϑυμυνδέντος ἔγος ἐχαίςου ᾿ ὅπως 

αὑπτῳΐ τίνι ϑὐωρεπείᾳ, τε ἡ ναῦς μάλιςαι 
παδοέξ4, χαὶ τω τωχωναυτεῖν. Ὁ δὲ πεζὸν 
"καταλόγϑις τε ἡ “χεηςοὶς ὠκχχριϑὲν, χαὶ ὁ- 

πλῶν χα) δ πὐθὶ ὦ σῶμα σκδϑυδών με;γαί--: 

λη ἀὐουδῆ πσδὲς δλλήλοις ἀμελληθέν, 
ἔ ! ᾿ , ἐπ. .» ΕΑ ξιωέξη δὲ πσδός τε σφαξ ἀΐθις ἀκα ἔσιν 
μέσ, ᾧ τις ἕχαφος ασϑοσετα θη, αὶ ἐςοἐς 
ἀἄδλοις ἕχλξωας Ὀχιδξιν μᾶλλον " εἰχα-- 

αϑέεδαι τὴς δεωναίμεως ᾽χαὶ ἐϊξοισίας," ἢ 
πολεμίως πο δασκθυζω, εἰ γάρ τὶς ἐλογίσει- 

“6 πίω τε τῆς πόλεὼς αὐώλωσιν δημοσίαν, 
καὶ ΤΜ φραπευουϑμων ἰοὺ ἰδίαν, τῆς μϑμ 

πόλεως, "ὅσο τε ἤδη αὐφόσετετελέχει, κ) 

γμ- 

το. Ύ ᾿Ἐκπονη- 
Ἐν }18ν ἄ 
)ενε: 2 -Ἐπιφορὰς τε σρὲς τῳ κεξωθεν ἢ 

νν ἐδ ῳ μ᾿ ὅτο τὸ ὅῤιν αἱ ὅηηφοραί. οἱ ἃ ϑραγῖ- 
πὸ, μιαετοὶ μακροτέρων κρπῶν ἐρέοντες 

»᾿ ,μΜ' 3, ς ὧν. " 

1} ὑαννανι παρε 

« Τέβάκις Υ χλιοι]ὐοὶ μετὰ Τιεεικλέοις, [ πλείονα κόπον ἔχοισι 3 ἀἤων. δ αὶ τῶτο τυ.- 
οἱ μιεπὶ Αγνωτος. β᾽ Ἐξαρτυϑεὶς Ἰπο-- | σοῖς μόνοις ὅθηδόσης ἐπειθνῦ ὁἱ δίμραρ-. 

| χρυ όχὶ ὃ πᾶσι Τὶς ἐρέτας. ε Καὶ τἄλλα 
Ὑ ᾿ " Ἁ ΘΑ ῃ "» δ ᾳ' ν , “πᾶς, “ ᾿ 

τ ψυμιατοὶ πορλσμιθ συφουτ  σημκεῖοις Ἰήτει κυδάως σημείοις χέγᾷ,κα- 

᾿ φαΐ φξ καὶ πὲ φρατιύμαζα: ἢ (ὡς ἔνιοι.) σ»- 
᾿ μαῖα ποι ὕξωϑεν κοϊα γραφαὶ ΔὝ ποι ῥών. 

Ζ Καὶ ἐς ἠ μακρότατα Ἰὔτοι ὅφηπλέϊοον. 
ἡ, Καϊα λόχοις τε} κα ἀλόγοις ἀκοκξέσι 

δοκιμιοιεϑὲν ᾧ χσθοκελθέν. 
 ὀζηϑέσί, β εξαστινισμκέγδις. , Τῶν αἰϑὲ 

Ἂ Χ ρηροῖς} 

τὸ σῶμα, σκϑυῶν Ἰοὶ βὲ ὁπλῖτωι ὅπλα ἔχον" 

οἱ ὃ ἐρέτω ἃ τόδονες, ἃ λιϑουρδοὶ, τὰ ἐ-: 
πιτήδχα δργανας κ᾿ Ἐφ εϑῆνωι αἰ δέωυα-: 

μκως Ἰεἶκα σμιὸν δοαῦα!. λα Καὶ ὀξοσίας} 

τίωὶ αἰθιασίαν εἰξκσίαν φησίν. μι Θειτα 
ἤδη πρφϑσετετελέκε! ] πσδϑστω ἡλωσθ» 
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45 
ἃ ἔρον ὥς τοις ξρατηγϑιὶ ἀπεφελλθ' 

ἰδιωτῶν, ἅτε ἰδὲ ὃ Ὁ σῶμα ἰ ὡς τὰ τεαί- 

ραρλος ἐς τἰωὺ γαδν αἰαλώχει; τὰ ὅσαι ἔτὶ 

ξ, 'μελλεὺ ν ἀγαλωσην,χωεὶς δὴ ἃ εἰ χοὸς Γὰ χα 

εἶνδὺ ἀῷὸ ἐκ ϑυμοσίου μμιοϑοῦ, πόρτα νὰ 

κοὐ δασχθυ αἷσοιοϑοι ἐφόδ)ον, ὡς δχὲ χεόνιον 

φρατείαν"χοὴ ὅσαι ὅχὶ μεταξολῇ ις ἢ ὅὼ- 

πἰώτης ἢ ἔμπορος ἔχών ἔπλᾷ" πολλαὶ ἀν 

τάλαντα ϑϑρένν ὧν τῆς πόλεως τὰ ἐπϑώτα 

ἤξασόμϑια. τὰ ὁ φόέλος οὐχ ἥοσον " τολιοῆς 

τε ϑαμᾷᾳ καὶ ὄψεως λαμασεύτηιι αἰξε- 
τας ἐδρετο, ἢ ςρατίαξ ἄσδὸς οιξ ἐπήεσὸμ 

αὐτὐξολῇ," κὴ ὅτι κἰέγεσος δεν Ὁ οὐστλος 
“πὸ τὴς οἰχείας, Υ ταὶ Ἐχὶ μεγίφῃ ἐλπίδιὲ 

ἣΝ μαλλόνπα, «σεϑς ζᾳᾷ αὐ δρηοτδεν ἐᾶν 

“δι 9η. ΤΩΝ. δὲ αἱ νῆες πλήρης ἦσὸμ,  χαὶ 
ἐσέχειτο πόρτα ἤδη ὅσα χοντες ἡδων 

ἰγαίξεόϑαι τῇ νϑρ ΡΓΘΕ Το 1 σιῶπτη «ἰασΈ- 

σημα νη, θὐχὼς δας γομεζορδῥας “σὸἢ 

“τὴς αἰναγωγῆς,οὐ χτὶ ναῶν ἑκαάσιν, ξύμπϑω- 

πες δὲ κι πὸ ἀηρυχὶᾳ ὁποιοιοῦτο" κολτῆξας ς 

τε χεραίσθρτερῖ παρ ̓ὦπϑρ Ὁ ἀρά τευμα, 

αἱ ὀκπώμασι χρυσοῖς τε χα] “ϑγυοϑὶς 

οἵτε ὄχιξαται καὶ οἱ ϑῴρντε ασὐνδοντες. 

᾿ξινεπτάλοντο δὲ χα] ὁ ἄλλος ὅμιλος δὼ» 

τῆς γε, Μ πε πολιτῶν, σ᾽ “εἴτις ἄδλος 
ξῦνοις πα ρζω σφίσι. παιωνίσειντες δὲ, χαὶ 

πὐϑάρώντο Ὡς «σπονδαῖς, ἀνήοοντο, χαὶ 
" Ἐχὶ κέρως ποζοοῴτον᾽ ἀκ πλδύσαντες, 

ἁμιλλαν ἥδε, μῴῷει αἰγίνης ἐποιοιιῦτο " κα! 
Ὁ μδὲ, ἐς πίω κέρκυροίν, ̓ ἔγϑα, «ὖρ καὶ ὃ 

ἄλλο φράτευμα “ἦι ξυμμάχων ξιωελέ- 
γέτο, ἐπείγοντο ἀφικέαϑοι" ἐς δὲ ζᾷς συρᾳ-- 

κούσοις ἐγζέλλετο μϑὺ πολλαιχόγεν ταὶ «ἰδὲ 

“ῷ Ἰίπλου, οὐ μϑμτοι ὄχιςεύετο ὄχ πο-- 

λιὼ ̓χδόνον ΠΣ εν. δλὰ καὶ λυομυϑένς ὧν- 

κλισίας, ἐλέρϑησαιν ποιοῖ δὲ λόγοι Στ πε 

ἄλλων δ᾽ ἄ, πιςωόντων τοὶ αὐἰξὶ τῆς φῥα- 

πείας τῆς Ψ αἰϑθίωναιων, δὲ, (αὶ ἐγωντία, 

λεχθντων" χα "Ἑρμοκράτης ὁ Έρρίονος πα.-- 

ρελϑῶν, ἀὐδοῖς, ἐς σαφεῖς οἰόνϑμος εἰδέναι 

γα «ὐξὶ αὐτῶν, ἔλεγε, καὶ παρην “οἰσῖδὲ, 

ΑἹ 

ΤΗΝ ΟΥΒΙΓΌΤ ΘΕ ΈΓΡΕΒΊΤ 

ἢ δὲ Δ αυμπηι ἄτιςος {πα ρογιαηξοβ τηπῆτ: 

ΔΑ μω... δὼ; 

ΡτΪαδτούιπι αυτοηι» ν εἰ άοβ αι. 
αἰ ἐπ σοΥΡοΥ β οσαΐταπη » νεῖ 4108 
(Ἰοσατ Πα ἐμὰ παιοπὶ ἔσοῖτ, αυδί-- 
"απο ξαξευγαϑ ογαῖ : Ργατο 605 4105» 
οἰτγα ρα] σαι πχογοοάοπη » ογοάι- 
διῖς οἷ ρ]ογοίηας ἔεοιῆς ἰὴ νἱαῖ- 
σα αυοά δά ἀϊατιιγηᾶ πγ είαττι 
Ργαραγαῦδῃς : ργατέγαιις. οδ 
ῬοΓΠηστα ἀϊ ργατία μ]5 γο] ΠηΪ]ος 
νοἱ πορότίατοτ (δοιιπι τα]|τ : οοπι- 
ῬευΓοηταῦ ρογπλα]τα ταϊοητα εχ ντξ 
δενηϊπογί διε δἰροττατα Νοηας 
νογὸ ηγίηιι5 Οὐ διιάλοϊα ταΐγαοιι- 
[πιπην. ὅς σαϊτας ἐρ]επἀούςηλ.» μὰ 
πααρηϊτιάϊης εἰαῇτο οοἴς θεν οχτὶ- 
τίς Ἔχοζοίτας ἀρ! θο5 δάπογίαπι 
45 παι ραϊατυτ : ρῬγαίογεῖπη τὰ πὶ 
Ριοςα] ἃ ἄοπιο »ς ΠΊΔΙΟΥΊ φομλτι! 
αἴας ἴρε ργοροῆτα “υὴπι ΡίῸ νἱ 
τίδιις, Ὑ Ῥύλαιιος ἱπηρίετα; ἔππε νἱ- 
το οἰ πηροτιάσις Ομγπὶα ας (ςοΠὶ 
ἔεστς ἀεδέθαῃτ, ταθα ΠΙεμτιη 1 - 
ἀϊδτά εἰξταπι "Ἰεριαπια δπτο ργοίο- 
διοπεπὶ νοῖὰ ΠΗ ρΡΑΓ ΠΏ» ΠΟΙᾺ 
Ροῦ Πηρυΐαβ πδιι βίο ναϊαοτῇ ᾷ 
ῬΥΧΟΟΠοΠῚ: τη ςοητέίσας ροῖ ο 
ΠοΠῚ ὉΧΟΓΟϊτι ἴῃ ἀυγοίβ ἀύροη- 
τείίχιις Ροςι] 5 » ρτορίπαθαηςσ νο- 
ὅϊογοβ ραγίτοῦ ἀποξίαας» ὃς Πραβᾶς, 
νοτα ἢἤπη] ἔλοίοητο ὃ τοῦ τὰπὰ οἷ- 
αἱπιηλ οατογα τυ ανζαπῃ Πα 15 Αἰ τς 
εἷβ θοποιο ες αάούας, Οὐμιπὶ ραᾶ- 
ἃ σοοϊΠἤοητ » Πδαμλϊπάσις Ρέζο- 
δἰ Ποηι ἀϊογυιποδε Ζαιιπι ἂὐ ἰῃἰτίο 
δ 1π ἰροοίοπι σοῦπα ἰγοητ ἴα φοΥ- 
τατίπι νίχις δά ΛΕρίπδπι φυγίαπι 
τομπογαητ, ΠΠἸπς ἴῃ ΟΟτογγατη, 
φιὸ οατοζα τῆλ ἰοοἰοσιιπι σο- 
φεθαταγ» σοπτοηάογαητ, Αἱ ϑγα:- 
ουΠ]5» εἴῇ (ρεηαπλοίο ἀοπαμητία- 
Βατυ ἀἀεογίεπι (ς νοηΐτο οἰαίεη» 
ἄϊι ταπηοη 1}}]} οἱ σγοάϊταπη : {4 
οοδέϊᾷ ζοποίοης οζατίομες παδίϊα. 
{πητ ]τα αὖ 115 41 φἀποητ Ατῇε- 
-πἰςῃῆς ΟΧογοίτι5 ογοάοθᾶτ,» ΑἸία δοὺς 
1ίς ψαΐ ποη οτοάοθαῃῖ. ΟυοΥνιήχ 
ὁ πιυπΊοίο Ἠογπιοοζαῖοβ. Βείπηο-. 

μὰς τ Ἡὶς 5 βία ΡΓοςος ἄρῃς» 1 Δ Πῃ 
πὲ (εἶτο ἴς {14 ςομβίας, Ἡμπδ ἴπ 
τηοάιῃ οοποχταμ ἄο ψεχθα ἔποίτν 

4 Ουᾷ (οἱεπηὶ 
ἔμπης. 

᾿ ! 

ὁ Σιάε “πο. 

ὦ Τόλμης τεϑάμξῳ 1 ἔκπληξίν τε πα-. 
εα εν δ τίω τίλμων πλέον ἤπῶρ τῷ κα- 
τὰ πλῆρες ὑαξέχεν Π] ἐνανπίων. 
β Καὶ ὅπ μέγιτος ἤδη, δίάπλοις Ἵ οὐ 

εόνου, ἀγλοὶ τόπου. 

σ᾽ {ί δι] μείζονα ἐ ἐλπίστωτες δηλονότι οὗ 
ὑσαρχούσης δωιυόίμεως. δ8' Καὶ ἐσέ- 
κειτο πάντα ἤδη. 1 ὀνε(λήφησαν. 

γ᾽ Καὶ δηλμεγί- 1. 

. Τῇ 
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Ὁ 18 ΒΚ 
ΙΝ ΚΕ ΒΙΒισῖ α ηυϊ4ξ, χαέπι- 
ἀάπηγοάιι 411 Πομηα 1, νἱάεθοσΣ 

Ὁ ἔουἤιαπ ἀριά νὸς ἀϊςετῖε, 
με: ἢ σοηῖγα Π05 νΌ 41 νεηΐτα, 
ΝΥες τῆς ργατογίς, χα: ἔαρτα βάτην 
{πηι οὦ παγγᾶς πιρτίάητν ἐνεὺς 
Ὠδ πιοάὸ πὖ ρεγδάοζο, νεγ εἰ 
νι άεγὶ ἀεπιεητες θεά πὖ ἀετεζγτας 
Ἰάςίγοο ἀεῇηᾶ, αυῦ γεὶρ. ρεγου 
ἱπὶρξάοιε : απδά ρεγπαΐιτα Παθεᾷ 
ἰϊᾳ ἀ πὶς ἐχρίοζατίας αβοσγς Ἀπ 

ἜΠΙΩΣ 

παποπηαίς αἰ. ΑἸ ἐπι ολες εἰ τῇ ἴῃ 
Ἀοβ(ά ἀπο α νοΒἐπηςητοῦ λἀηγίγα- 
Ταϊηϊ)σαπα ἴῃ ριξε ἐχοζοῖτι νοηϊᾶς; 
τῇ πδαλ] τῷ ρεάε[ετι: ργατεχει 4 
ἀεπιὶ Ερεβαποτγ (σεἰετατίς,ας Γ,66- 
ἅπο5 ἀοπγῦ τεάδιοξάϊ, γε λιτῷ νεζα, 
5101Π|α ΔἸ ἀϊτατέ » δζ ἰῃ ρχἰΠιὶς ν τὶς 
ποίεγα: εχ Ἰπηᾶτος,ἢ μας ντθε Ρὸ- 
εἰᾶτατ, (ὰοἐὲ (ς σατοσίβ ροῦταγος. [- 
τας εἶ5» απ ργορεάϊξ Δρρ] σα 
ἐπτ15» οοΠάεζαϊε φαξαάπιοάιπι ἐχ 
Ριαίεητίθιις σορίϊς Ρυ ]ΟΒεγτιπηὲ γε 
ΠΙϊατῖβι ες ν εἰ τίς σστεπηπεη ἄο μὸ 
{τέ πηρύχραύαῖι ἀεργεϊιξάϊ; πὲς, τέ 
πο ογεάξάο; οπληΐα ἀπζοῦς οπης 

ν [-τ τεηάλιΟυδά Πσαὶ ποα πο 1 1 
νί ἀοητυγ Βας,ὶς ΠΟΙ πὶ νεῖ λυ ἀεὶ 
εογ νε] ζορίλ5 τείουπη άετ, ποχάς 
ΕΠ πὶ πάρ. Ἰκάεγε πος ΄υλπι δ άϊ 

ἃ ποβίς ροτεγαῃέ, Ετ αιὸά πγᾶρηᾶ 
οὐπὶ οἰλῆς νεπίσητ, ἃ ποῦ ἰηστις 
τ οδἱς εἰπε πηὸ δάσο νε]15, πγαϊτό- 
4 πλε 15 δ εἴρα Αἰΐος 51] (ες: 
ἀυίρρε 4] πγεῖα ΠΟ γα πιαϊές ἃ ηο 

διε ἔξαγς. Ἂς οοσιὸ πὰξ (ἀρεγαιετ -᾿ 
ταὰς {ποϑῆως ἱπέδέϊο 4υοά σριλητ 
Ὠεροτίο γε οΥπηυβηδ οπ τῇ γν δ᾿ 
ΤΈΟΥ ἢς ζοπίεαπδπιιῦ ἡπσᾷ ἐχρε- 
διδτ)" ρυαοἰλγηξιπιὸὲ ΠΟ ΓΟ ἃ; δὲ: 

ἷς ρἱοσία 
οδίρεοπείηρες, ταῦ, 14 αποά (ντ' πιοὰ ἔεττὶ Ὀρί ΠΙΟ.) 

(ρεζαῦς ἀἐδείπαβ, ἘξορΙ ΠῚ ραϊεῖς 
οἰαλίδίδας (δὰ ΘΙ οοταπὶ (δα δαῖθα 
τοίην, νει  ργο οι ἃ 'δοπιὸ 

ἰδὸε ος ῥΓΟΓΕΘΕΙΣ; Γεδεὸ {Π οὐ οίςις. ΝΑ ἐς: 

ἸΡΉΝΕΥΣ ΕἸ 

᾿ 

Ἰ Ῥεχεϊδυῖς ἰπιὶ 

ἐυνερβηῤ Ν 5. 433 

Α Απιστα ἰσως ὠραὸρ" ὁ ἄϑλοι νές, δὺ 
ξω ὑμὶν «δὶ τῷ Ἐχίπλου" τῆς ἀλιδεία; - 
λέγ. χαὶ γιγνώσκω ὅτι οἱ ταὶ μἤ πιφα δὸ- « 
χρΆβρα τὴ. Ῥλέλοντες, [ ἢ ἀπαγίξ ἐλλοντες, δ᾽ 
εἰ μόνον οὐ ͵πείδοισυ, δρλα χαὶ ἄφρονες δὸ-. κα 
κόίΐσιν δὴ, "ὁμὼς ὃ' ὃ οὐ ̓ καταφορηϑεὶς “ἔχῃ: ς 
ψἴσω, χωιδϑωυ θιλέσης τὴς πόλεώρ᾽ πείθωνγες «ἡ 
ἐμαυτὸν, ᾿σειφέφερϑν ἕι ἑ ἑτερϑῦ εἰδως͵ λέγη, «΄ 
ἀϑζευαῆοι οὃ ἑ ἐφ᾿ ἡμιαξ ξ(ὃ δ πάνυ λιύμαίζες 
τε) πολλῇ φρατιᾷ ὡρμιιυ αὶ ναὸτικῆ «ὦ 
πεζικῇ: πσϑόφασιν υϑρ, ἐγαίων ξυμμανς 
λίᾳ,ὺ λεοντίγων καιτοιχίσῃ, τὸ τὸ ὃ ἀληθές, δες. ὰ 

κελίας Ὀχιϑυμίᾳ, μάλιςα 3 τῆς ἡμετέρας ἐ 
πόλεως νϑύνϑμοι, αἱ ἰὐτίω. δοῖεν, ῥᾳδίως. "ᾷ 
χαὶ τἄλλα. ἕξ. αἷς ὄχ εν (χ αἴδεσθμέα, "Ξ 
γῶν. ὁξᾶτε ἔχαν δω ὑπ τυβχόντων "ὅτῳ « 
τ τῳ καλλιςα. ἐμαοζεϑι αὐτοις, χαὶ ῥλήτις ; 
τε καζα φεονήσειντερ, ᾿ἀφρακζοι ληφ,ϑητω ἢ 
σεοῦε, μήτε ἰπιςήσοιντες, πὰ Ὁ ξυμπόμπες, 

ς αἰμελήσετε.' εἰ δὲ τω Ὀὴ ἡ σπιξαὶ, τίι τόλμμόμ.ς 
αὐτῶν χαὶ ἡ δουθαμιν μή. ἐκχαλιίηῆν, οὐτέ,. 
7» βλαίεῆῳ ἡ ἡμμαξ" Στλείω οἷοί [τε ἔσονταὶ 
ἢ ἡ πάρ" οὐδ᾽ δ᾽ οτί μεγάλῳ ξύλῳ ἔρχονται, 

αἰωφελάς δια αρός τεζοις ὁ θηγθὲς σικελιζ, 
ὥς πολυ ἀϊμεινον" μᾶλλον γὸ ἐγελήσουσι,, 
ὀχ λαλύτες ἡ ἡμῶν ξυμμαχεῖν. ᾧ ὦρας τῆ 
κ΄ ̓ κα τεργασωκῖθα, αἰὐζοις ̓  ἢ ̓ ἀωρακζριἐ ᾧ, φγς 

ἐφίω ἀποσωρϑυ( ὲ ̓γὸ δὲ μὴ πύχωσί γε 
ὧν αἰεσίθε Φορϑμμαι) αἰλλίσον δέξας.. 
“ὧν ἡιίλξυμθ ἤσεται,χαὴ οὐκανέλ ϊγεν ἔς. 

Ῥ μοιγα. " “ ὀλίγϑι γ». δ φύλοι μεγαίλοι ἢ ' ἐς 

ἐλλρίων, Ἷ βαρθάρων,πολυ Ὡπὸ τῆς ἕαυ-. 
τῶν ὠπρόραιπε, ̓ κατωρϑωσὸμ. οὗτε ὟΝ 
“πλείοις ἢ οὐνοικδεεώφων χαὶ κσὴ ἀσυγήτων 5 
ἔρηρνναι (' πὸῤταγὸ δὺ: εἰπὲ δέοις ξιωίςι" 
ταῇ " κὄτε δι ἜἸποδίαν ΤΥΜ ἐλιτηϑείοντ᾽ 

Β 

᾿- παϊεβιεες τὰ ας Πα ΠΛ ΟΓΟ " Πἀρογαητ γτθαυ Πἰδυτθαπάτηαις ταχθατη»οοπῖτα 4υαπι γεηίατ, ἢ 
(νη ε ́η ν δα δΡΕΣ ἀδιοτε ἐσ ρτεβάϊοῃι: δ ἢ Ρεμυτία ΤΟΓΙ ΠῚ πεςοἤϊατίαταπα, ς 

ἵ ἐμαυτὸν φιλογόη, ὁ εἰ “ταὶ ἢ δηίπλε ἃ ἀλυϑείας͵ λέγαν} ( 
ἅ ρου εἰδὼς} ἀκριξές Ἔςξέρον αἰ ἢ ὠληϑῶς αὐτοιὶ Σ σρηπλῶνε 

αφέςφερόν ὅι ἐτέ-, 
ΧΟΝΜ, ὅηιρα- 

«τὶ [Ἴ ἐδ ὀλίσριν κὰ; Καδωρϑωσει;], 
ἤγρω ἠράςευσων. γ ὀγοικοιύτων ἢ, 
ἤπει, 2) ἐγοικέγτοον ἦδ᾽ συξρικέσαις" (γα αἰφα “Ἢ λέγοντες, ἢ ἀπαγίέ ἔρλοντες ἩΠεν δ ἢ 

οὐγιυράκ, Μρῆς ὸ χογποιδητές, ἢ αἰ-- 
ὑξ ἐ ἑτέρων εἰκούσοντες πλόυ- ἢ 

γ᾿ Ομὼς δὲ ἐ ̓καϊαφερηϑεὶςῇ ὃ ] 
μεν, ααμντηεν ἐμαυτὸν ὕἤδη κεγ- 
μύου ἐπερχορδύν τὴν. πόλει,καϊαφοζιϑεὶς 
ὶ δόξαι ἀπισα φϑέγ εἶχ, ἃ ὀκίούτυ ἄΞ 

"αι ημλῦφϑαι, « Οὐ καϊαφοξ ϑεὶρν ΓΙ 

τὸ ἄφρων γομιαϑή σεῦ, 

ψϑρος ἀληϑέξερον: -ζ Απὸ δ᾽ ὑπαρχόν-- 
᾿ ποι] δωναδν. ἡ. τῷ ἕόπῳ κάλλισα) 
ἀρομύς μας, ταὶ φρογιμώταξα: ὶ 

κΑφείκίζμ"ληφϑήσεεϑεο] ἤχρωυ ἀὐπλόι. 
͵ ἘΕῤδὰ τῷ καὶ πιροὺ τοὶ δ ἐφοϑον. “διεὶς 

ϑίκωαίων. το κὰ  κατεργαστώρϑϑα, αὐ- 
ζβ] (πεινώσωμδρ, χιυκηίστομόμ, Οὐ 
Ὁ. δὺ μυὴ τύ χωσί γε ὧν πτεος δέχονται φως 
φζμαι7ἐ τ φοξυ κα μ(φησἰ)οιὴ δγετύχως 

ισὶ δῷ το πωπήσῳ. δ᾽. Ἐπερᾷίσεν 
᾿ 

σιῃῇ ἥδ ἡμαῖξ με. Ολίψρι Ὁ δὴ ούλοι] ᾿ 

γείτονας Ὅοιὶ ἄλλὰς ἐκέσω μϑμ σικελεώσαρ), 
ἢ Οιῤ »ϑρόνοϊκοιπας δεχιέον Οιὶ δικελίὼ- 

τάς, εἰουϊείτενας 5, καρχρόδονίνς το ἢ, πες, 
χιώτας. ὅ ἤπάσιεὶ τῆη ὑπὸ δέ ς ὁ γὸ φά. 
(ὺς ὁμοφρονῆν αὐκίκαζῳ καὶ τι σουσγοέζονα 
ταρι- π᾿ Ἡνῆε δ Οὐγορίαν)αὶ αιϑα(φηο) ν᾽ 
δυπορίαν ὄρεγήδείων «ϑὶ αὐτοὶ σφ διοόση) 
δύξοων ἡμῶν ἀχδραϑήσασιν ὡς ὑφ᾽ ἡ δὰ γεν 

κπγδψοὶ, ρ' ων ἔθυτοδείων 5 φήμωνς 
ὅο.1, 

μη ΡΠ θα 

γᾶϊων 



“-π-ὃὃ 
᾿ν οὖν Δλλοτοία γῇ σφραλῶσι, οϑλϑυ 

Ὁ ϑεῖσιν ὄγοιζου,, κεν «ἰδὲ σφίσιν αὐτοῖς ῳ 

ΤΗΝ ὈΥῚ Ὁ Ἐ51 8 15 Τ. 
ζὶς Ἐχιξζαλϑυ.- Ἀ ἴῃ αἰϊοποίοϊο ῃλαῖς τὸ ρογᾶς, " απᾶ- κα Ωυπιὶς οἶα- 

τὸ 5 ἀϑ ρθε Ν 1. ἀδξ παρα Ἔχ ρᾶσπ 
αιαπὰ ἰὰ ἀεξεξει τοχὰ σομπείῃρατ, τα ειρδιμες Πρὶ ἕως 

πὶ οὐἰέζοχία ἕλυλᾶ χοϊιῃ αἰτῦξ 115 40] υοχοτίης, ταπηρηρ 
. πλείω π]αϊσῶσιν, ϑειος καϊωλείποεσιν “δαδρ. 

ὦ χαὶ σὐζευξῆοι ἐὐθὶ οὗτοι, τῷ μήδου “ “πΡὰ 

209 »" Ἅδην πολλὰ σφαλέντος " ἔχτὶ ᾧ; ὀγόῥκουτί 

» ἐξ ιγε ἐϑιεύας ἠφ Σ ἠυξήνηφ. χαὶ ἡρὰν Οξς 

» ἀἰέχπιξον δ᾽ Ὅνξτο ξυμξξεδαι. ϑαυρσοιεῦτες 

» δα, τέ αὐ ωὐθασκθυα ζωθα,ὸ ἐς Οὧ 

» σἠκελοιὶ πέριπόντες, τοῦὲ μδρ, μᾶλλον “βε: 

» ἀαἰωσωώξθα, τοῖς 5) φιλίαν ' χαὶ ξυμμαχίαν 

» πειρώμθα ποιζο δ ἐς τὲ Τ ἀλλζω σικελίαν 

3 “πεμπωρϑρ ὡρέσξᾳᾷς ̓  δυλϑντες ὡς κοινὸς ὃ 

ν χλνδερῶος, χαὶ ἐς Ὁ ἰπαλίαν, πως ἢ ξυμμα- 

ταῆτιυλ χατίοης {{π|1Ρῇ Ατομ!- 
(ἐς «οἰ δγοο δὶ προ πᾶ Μοάι5, 
ταπαυᾷ ΄υ οδιτα Αἰ ς Πᾶς ἱγεῦρὶο- 

τᾶσις ἰηϊαίτατο ἔοτταπα: πλαὶὸ Ρα- 
ξησῆοτ, αἱ ἤμαὶ]ς φυϊά ἀᾷ μοδὶςο- 
πορταχά ποι εἰϊ ἀείρογαηάᾶ. κο 
πιαρὶς. ἀαάλθιοῖ ὃι αι Πῖς οριβ 
{πητ ργαρασεπιας, δὶ αα δίοι!ος Πνὶς 
τξάο»αἰῖος πγηλίοσεβ Γεἀδηγιδ» ἂ- 

Β γιογᾶ (οοἰεταιῷ ἀπιϊοϊτίάπιαις οὔ - 

τλβογο τότεπτας. ΒΊΝοΩ; δά δίςα]ος 
τηοάὸ, νετὰπι δά ςατοζοϑ 40: οὶ 

᾿ 

αὔόοῦῆπς 510} 14πὶ 
ΟῪΣ ὃ ᾿ ΠΛ ττα πηι 5. 74 εὐ, 

ΟἰΠἸξμ τος πιϊττεη4ο ἰορατος, οὐτξάλ.- τὴ το! φυας 5ὲ οι πα 

Ῥυς ἀτηγα ἰπτυϊογδητ! Πάϊατα; ἕας ξθε: 

Τῃ τεϊᾳυᾶπι 

αν ποιωῖνται ἡ," μυὴ δέχω!}) ἀϑηναΐο ἌΡΗ 
ἘΧΥ Ν ὑπο ΡΥ Κ ὑφ χρυροόπιμης πος Ρεχςα]ᾶ οἴϊο:ηο- ἡμὴ ἐῤνίαν νος 

ὁ δόκει δῈ βίο! χαὶ ἐς καρχηδὸόγα αὐ μείγον ἐῇ 4ὰε δά μος ταῃτὰπι; {εἀ οτἰᾷ τι ἴτὰ-- ογοὰ οὶ, ΩΣ 

πέμψαι" γὸ αἰέλπιςον αὐῖς ϑνν 
ρφύξου εἰ σὶ μμἤ πότε ὠϑθέευαἶοι ἀύοις ἐχὲ δ 

τ πῦλῖν ἔλθωσιν. ὥςτε τῦχ᾽ αὐ ,σὼς γομμἰσὸμ-- 

μές" εἰ τάδε ἡσδϑησόνται, "χοὶ αὐ στρᾷς εν 

οτὐνῳ δῇ); ἔθυσαν ἡμῖν" ἤτοι χρύφὰ γε, 

οὔιφανεραῖς ΟΣ ἑνὸς γέ το όϑπου ὥμεϑαι. ς 

δε ἀτοὶ δὲ εἰσι μιάίλιςα Ῥγιωῶ ΘΟ αληϑέντες. 

ολιξῦσον γὸ χαὶ ἰρ ὕρον πλᾷτον χέκ τίωωται, 

ὅθεν ὅ,τε πολεμίος᾽ χρὴ τολλα, θὐπορφ:πέμ.- 

πῶρϑρ 5 ἃ ἐφ λάχεδαι μονα χα ἐς κδλν-- 

οουϑον,δεύμϑιμοι δεζοο χτ' τοίη βοιϑεῖν; χαὴ τὸν 

μέχδιηκο χερῶν Χινᾷν. ὃ 5 μάλιςα ἐγωγενὸμί- 
δῶ χίχαιρον, μεῖς πε δὲ "ὃ ξωύῆλες ἧσυ 

᾿ χουῦκις αὐ ὀξέως πείγοιοϑε, διίίφς εἰρηδε): 

᾿ σικελιζται χδὸ εἰ δελοιμϑυ ξυμπϑυτες, εἶ 

ο δὲ μὴ, ὀηπαλψροι δ ἡμιδὶ, καϑολκύσδθρ-: Ὁ 
᾿ τες ἁπὸν δ᾽ αἰχσ ἀρχὸν ναυτίχϑν ΤᾺ δυοῖῇ 

ἡ μἰδοῖ γξῳφῆς, ὠπαντῆσαι εἰ ϑηναίδις ἐς ζω- 

οῥαζῳ κρ ἄκραν ἰἀπυγίαν, χοὶ δ λον ποιῆς 
: δὲ εὐις ὅτι οὐ ὡδὶ τῇ σίχελίᾳ αὐδϑτερον 
ξ ἔξαι ὁ νὰν, ἢ τῷ ἐχείγοις ιαὗρα ἐν ϑάεῦαι δ, 

 ἰδνον αὶ μαιλιςφ᾽ αὐ αὐτοιὶ ἐκ πίληξαιδυ, 
Η Ριοσποητουᾶ γαήξαις ἀεπηδῆγατε ποι ἤδὲ ἀς 5161}18 ρυῖας ἔοτε οεσιαηχέ αιὰπι ἄς. 

ΤΟ ἴΟ ΠηαΥῚ ττά(ς μη 40:80 ςϑο Αἰ πα τι ττὶ δος πα Χἱ ΠΟ ροΥς ἀεταγοῖς. Ῥοιβδιηγμ5, ᾿ 
ἐ τ στολοὸ ν ψώ 

τὰ 

ἀεὶ διὰ 
εὸ (Ο]ὰπι» ((4 ὃς (λττμαρίη ξ τλίτ- 
τοῦς» ἔϑτίας τα μι οὔϊε ν!ἀετιτ. ηὖ ο- 
εαἰηλ βάς οατεθῖς πος ιἀραά 1105; αἱ- 
ἢάιο ἴῃ τῆσῖα ἀσοητος ποαπδηο 
δἀμογίας νχὸς (πᾶ νεμίᾶς Αἰ οηϊοα 
(85. Ἴταχας δὰ υμπο παπᾶ ἐοσταίς. 

(Ππιδητος; νοἱ τι αὐς οἰᾶ,αμτ ρα Δ.» 

οτηη]ᾶ αὶ πιιης γογ βοΣἐ ΜΓ. 
γε πιταυίρρε αἱ ρΙυγίαγα διΓῚ ἃΥ- 

τἰητῃᾶ οτατᾶ ντ πας ργορεχὸ πλϊττᾷς, 
ΔΟΧ Πα, ὅς {Π|ς ἢ Ατδοιίομίςς ὈοΙύ, 
τποιοδπζ, Ουϑάφμα ἐβο ἰπ ρυϊπηὶς 
ορροστυμπῦ δε ἱτγοχ ἢ νος ντροσ 
τοιδιρτ ἀφ ἀοῆάες πιϊηϊηγὲὸ εἰ ἀς- 
αι είς ττταπηςη ἃ πὰς ἀἠςοῖαγ, δ ο- 
Ὠἱπὶ νοΪπεχίηγας νηϊποχῇ 51:0] ςπ- 

(ςς» Πμπηπιαδ,πιαχίπγα Ρ475» ἀοάα- 
δὶς οαϑες πδυ δ ας»ο ἀποχᾷ πχζ- 

εὖ ΜΝ 

σεηάᾳας ροίδάολης, νηάς δὲ θΕ]]ἃ εἰρο... 
Τρ πεν : δι οατογα “ τοι ργοσοάσης. Μίκίας ς (οππενοάὲ ας 

πγὰϑ ργατογοα [πισςἀα ποηὰ ΔΟΌΟ, ποϊηϊεαπτατ. ὦ 

1ι|ᾶ. νταυς δὶς πα Βοῖϊο (οοἱϊ ἤμτ; 2.5 4ε ἐα Ν 

δας λο τοοϊρίδης ΑἸμοπιορ δ ΙΝ ᾳ; Ὁ, πη’, βαδμαμον 
ΑΜ. 

1 ΡΘΕ ΜΌΝ τς [4466 γατὶ ἕο 
(εἰς απσαμις ἰπὶ ἀϊογιπλίης εἴϊς οΧῚ- τε, ἑ πῶς ἐξ 

τιογίητο μα ἐπ, ρ4α 
ἕ ; εἷς ἐν τ τ Ὁ χρρ σηκο ἰδ 

Δ0 Διο 4ποαίς ραῦο βου 5 ΟΡ τις παρ είρωΣ κα’: 
ἰατὶ, τ σατὸ ροίπηε ν οἰ πιά χη} 8 γεύνηε ανικιίνκοπα δα 

ἐς ῇ πεγαμοτενίγίς ἔστι 
τος οαἰληνίτατί5». 
σε «γητηρια)ρᾶττῖς 

ἵ 

ἡ 

ΠΠπ] ΤΌΤ ΕῚ γ᾽ [ 

εἰοΐα εἰ ΟΣ Ι58 
ΔΎΒΟΠΟΣ οὐθαι 

ἶ 

2 ἀρρδασθο 
ἤαπιοἰθατῖ5 οςουγγογς Ατποηίομ- “0. 95 τράτν μ 
ἤρυς δά Ταγοηταπη δ δά Ιαργρίαπι ἡ ΟΝ 

τὸ ΚῸ ΧΟ 

ὩΡικκὸ θῈ ϑο θ 
᾿ὰὴ δ 5.11 Ἐλεκυυ πον ῖ 

ἀ--ὁτῷ καὶ ἀϑίωαϊοι ποία παρϑγμα- 
γεύεται δὰ Ούτων, ἕν χϑῥ, ἐννέλντίσν ποιῇ" 
στὴ ζοιᾷ συ ξαικουσίοιρογης γὐκῖς" ἕτερον δὲν 
μόνον συφακοισίοις, αὐ κατόῤϑθωώκωσι, δό 
κιϊνυγενεκηκίγαι ζις οἱ ϑίκυαίους"τοίτον δὲ, 
ἁπαλλάξ αἰ φόζουζιὶ συφακοισίοις, 
β΄ “Παρὰ λόγον Ἰ αϑροὶ δόξαν. γ' τὰ 
περρυτα ἸγΓρν γα ἐντῳῴ δετωμπόπῳ. δ᾽ Βε- 
βωηωσώ ζθα) βεξαζοις ᾧίλοις ποιίσωρδρ: 

ἿΣ --- 

4 Καὶ ξυμμαρζαν πειρώμίβα «ποιξωϑο!}: 1 κ Καὶ αὐ φᾶς ὦν πό 
ἐχθροῖς ὑσιιδηχονόας " ζ). Ἐφ 7ε! ἀλλίω, 
σικέλ αν γχὶ πᾶσαν Γαλχὰ ἢ υἱοῦ ἐδ ἐλ-: 
αὐωων" οἰκδυλδῥίω. «σον ξϊπε. 5. αὐδὶ" Δ’ 
ῥαρξαψων: ἡ Οὐ ἡ αὐέλπιρον αὐτῆ] ἢ 
ἄφοζον. τὸ κακὸν δοχονόῃ. ὡρόσδυχῷσι 
γοβὲ τ Ὁ δι φόδν εἰσὶ Ἰφούβντω καρχι-: 
δόγιδε μὴ αὐτοῖς ἐπέλιϑω σιν ἀϑίωαϊδι. 
1 ἜΪ τὰ δὲ ἀρεσήσονται ἡ, κα θ᾿ ἡμαῖξ, 

3) ᾿ " ΤΤΟΥΧ ἀὶ 

νῷ ΤΠ 1δν 
εἰμι χ᾿ Ἡῦι κρύφα;γ] κρύφεο 
μαΐῷ ἡμῶν λιίϑρα δὲ αἰ ϑέεναίων 
τέρῦ με“ Οϑεν ὅντε πόλεμος Δ! 

μῳ διωΐάμιν ἔχ! με γίρην χροὶ ὀνορᾶννα 
ἄλλδις ἀσρρέγιιασι ὶ χρήματα,» δῇ 
τἄλλα Ἵ Ὁ χϑ' Ὀιὶ αὐϑεώπει: “νξ δαὶ 

"κ' 

ψυ" 



ς 

ΠΠΗΒῈ ἈΚ ΕΙΧ ΤΟΨΥΣΗ 41 
αά τορίτδηάαπι οτἰδτη αἴας ἰῷ Αὶ “χὰ ἐξ Δνγισμὸν χιαῃεφινοβεδυ δρῶν χὰ, ᾿ 
τεὺοσάζο 05 απ 46 π1 ὁ ΤΟ οἰ α]  τοῖ- 

το ΠῚ κα χαιοθαίδ, γε πο γάρ ταοτοπαιτ » εἴς 
πο ὁ ῥγοξοῥξοκ9(εχοίρίἐϊ ολΐπη πος Τὰ- 
ον σὲ ἢ ΧΈΠταπη ) ἂῦ ἱρῇδ]ασπὴ ἰἤσοης ΡῈ - 

: ρας Πετγδηίειη ἄτι; 4 ΠΠςΙ]ς εἴς 
Ῥ ἐνο τν τ ἱ οἰ αΠΠ 1 τλητο τγδῃ ἔτι! (οΥΠΑ το 

᾿ ᾿ οτάϊηδ,ποθὶς γεγὸ ἔπος ότι ἴοσε 
᾿Ξ χεαὶ ἔβαιίο ὃ. ογάϊηις νεπίοηϊος 
᾿Ἰλπαάοτο, Ουδά ἢ;λ4 ἀΔοςεἰεγάάιιπι 

᾿ Οουμενείαε, σα πὶ» ἐχοπογατίς παυΐδας ἢ Δά- 
ἔ κοῦ ἀεπίλάίαας νοπίξι ίληι χοηηίρᾷάο 

ἀεξοῖζος ἀρργεάίςπηαγ:ἤη μοῦ πῸπ’ 
᾿ΡΙαξεδίς ἀροῦε. Πσεδῖς ποβίαθάα- 
᾿σεζε Τατγοιΐαπ. Πἀςἢ} ἢ οἰιπ| οχιί- 
8ο σοπηπγοατιι» τα π]πδίη αἰ πὰ- 

Εν παὶς ρυα τ; πιατε τγαϊποσγίητ, σοττὸ 

[ Γε 

εὐ Ῥὴ μά ληονο 

ΗΕ; ΡΣ 

κ᾿ Ἐχίβίπιο 1τὰ- 
ϑυεῤοτενεμαε το ἀραιὰ ἀείεττα ἰοσὰ ρεπαυτγία ἰαρθοτα- 

πεδίοις δάϊτυτα Βιιητν» δύ ας πχαπιοπτος ΟΡ Πάσριη- 
ῖ5 δὰ τὸς ργάοῖα ῇ 

ἐς βείοίμαπι ἵΠ Π, ἢΠαῦῖγο σομαδαπταζ; ςατο- 

ἄεπι ἐ Τοτογ- ΓΠΠΔ ἀρΡαΓατΙΙ ΠῚ ἀογομαμοητ: δί 
αν “νι χυὰπὶ ]αμπὴ ἱποχρίοσατῇ Βαθοᾶτ απὰ εἰ- 

ἴ65 μεῖα ΠΝ μον αβτατίδας γερο ρ ἄτι,» (Ο]]οίτο ταπιξ 
ἔγο δἀίταπι νὶ- ἀΠ1ΠΊ0 εὐπητ, “ Εόαις ἱρίς μας τὰ- 

ἐδαης » ἣς (σίας, ἴσης Δἀ 4 οΥ » 605 πίη οχοϊαίος; 
ἡ 6 “3201. 

φερ “»πο. ὩςΙΟΙυτυτος αυϊάξ εἴτε ἃ (ούογτα; 
4 Τηβεηῖετργα- {ξᾷ δας ςομία]τάάο {ΠΠ|ς»πλϊττοη 4ό-- 

ἤφαις ταΐμας ἀρ. 49 40] Πρεραϊξηζα ψυοῦ πυπηοτο 
᾿Ῥαταταρ, θεί, πον {ΠῚ » δὲ 400 1π|Ὸὸ οος ἢ ἴῃ ΒΥ εἴης 
τον δπεριάα, ἃ ηο- ἐγ) ρογταἰτατῷ οΧιγδόδαπι ἰγὶ : ἀπ 
δις »γοάεε σοε- ᾿ Ν 
αὐ βίᾳ εὐδοφα ΡεΙςαΠ 5 ̓πορίπαϊα τε,» ἃ ργορτο- 
᾿ἀυτοπὶ μαδεο οτος ἀϊεηάο ἀεῆτιγος. Εο αυ!άξ πηαρίς 
γι ηυπείσπια {5 αυὸά (φαδητῦ ἐρὸ αι!410) ρεγτ{1- 
Ῥίυγος εὔξ ηᾶρ - κς ΓᾺΝ 

κα. Αἴ ππδητος ΠΊΓ5 ἰΏτΟΥ ἄτιςες εογῦ ἱπαϊτας ἀοςο- 
ἰϑπα ἱπιατι, δὰ ε θὲς ἢ ς Π.ΠΠ115». 1 δ τοῦ σδιιτυχι5».Π 
, ἐμδικαον θεὶ ας πιοάὸ φυϊά ἃ ποδί5 ρζύο ποῖα ἀϊ- 
δ» ὃς 11 αυἱ σῃΐζατε εἄδτιζ, Ργοάοας ἀς ποδί 

Ῥεΐογες ἀβρτεάίιπ γι γοΥνΐῃ πιαίπ (ντ ςοζτᾷ παθ 60) 
᾿ βυξυβατεύϊεῃ ἐν: ἃς τσὴ βὰν 
ὡς ρεπρηϊῆοᾶς ΕΔ {{γτ15, τιᾶ δὲ Γιπιογίθας {ἅτ Πο- 

ἴε ρτοριη)ίδιατος, Π. (δη τότ, ὅς Πγαρ 8 (οΥγοχῷ ἴπ- 
βλιογε Μὲς πιξεῦ πα αίρντ ἱπυδάοτε νοομτί ρυΐογ ος- Ἰσυτίυ πε » ς05 ἰΠη 
αηάὶς Ροτίςυϊίς συ 455 αυὰπι νῖτε ΤΟΡυβηδταγηι 

ἀμαβῥὲ εῆς εχὶ. Πρηϊῆςες» 4ιιαπὴ (ς 11Π|ς ρασὶ ἴῃ 41 
, τ ἀνθ μμς- “Πτηίης ἢς ἔοτς οχ!βίπηοῖ. 14 αυοά 
9 ταὶ πλῶον πῦπης Αἰβεηϊεμῆθδυς: νὰ νεηίεῖ;» 

"εβ δια» θεν» 41 ἴῃ ΠΟ5 τοι τς Ρεπηάς Δσθοῃ 
μητίςητα ὡς ΠΟ γρρῃ ρΉΔΓΙΙΓΟΒ : πφαις ἱπηπχογιτὸ 
θέα ἀυλαι τά (επεϊᾶς; φιδά (ς᾽ ἱπηϑὲῖ Βαςςάα- 

ς Θουλώσειμϑύοις,χὴ κατασο ἡ λέωμέ 

ΤΟΙ 5 θεῖο πὸ γεχαιοσίπης; Π|4 ἢ ρεατεῦ ορίπίοηξ ἐ (ὑλῃὶ ἁπάοῖς Ὧ05 νἱδουϊηι; ἡ ὑ 

θα ἐκ φιλίας! μῶβας φύλαχερζλξεδοϑ ο 
δέχεται Ὦ ἡμαξ τἄρα; )} δὲ πελδο)ος ἑάδεω 
τοῖς πολὺ περαγούλθοι ΑΙ κάσης αρδρὶςς 
σκόυδο χαλεπὸν δὲ Ὡ6 θοῦ Αἰῆκος; ὦ) 
“ἰξ4 ἀμείναη" δὴ ἡξίν. αὐ ἢ δδεπιδετος ἰὴ, 
βδαδεια πὲ χαὶ ΚΤ λόδον πϑξραυίγηρυσαι. «- 
εἰ σγ᾽ αὐτῶ ταχυγοίω Τὐξιῦ ΤΙ ̓ἀϑελωτέρῷῳ « 
χουφίσομτες πσξοσξα. λῶν γε ἰεδϑὲ κώπαις ὡ 
φξύσαμτο, Ὠχιϑοί θ᾽ αἱ κελοβευκόσιν' “εἰδὲ α 
μη δοκοίη, ἔς! χαὴ ὐσοχωβῆσει ἐμόν ἐς τά-- γ᾽ οὐσθν 
ραντα. οἱ δὲ, μετ᾽ ὀλίγων ἐφοδίων ὡς, Ῥχὶ. ον 
γαυμϑιλίᾳ ̓ πδάμωϑεντες," Ὀαπορϑῖεν ἢ ἔχις 
χρεία ἔρημα, ἡ ἤ μϑοντες πελιορβιννενόνς,, 
ἢ πειρώμϑῥοι" Ὡἰϑαπλῷ, τὐῤότε ἀλλο 

σκθυζου Ὡαπολείποιεν αὐ, “οὐ 
πόλεων Οὔκ αὐ βέβαια ὄροντες, εἰ ζχσο- 
δέξοιντο, ἀϑυμοῖεν. εἷςτε ἔγωγε αὐνιν. 
ὠρωκυτὴ ἦγοόμαι Ῥὐποκλειομδύοες ἀδέ, ε 
οὐσὴ᾽ αὐ ἰπάραι Ὄἰπὸ κερκύρας, δ᾿ ἢ 

γοῖς ὁπόσοι τε ἐσμεενηαὶ ὧν ᾧ χώείῳ, ἐόν: ἷ 
εϑέωμδαι αἱ τὴ ὥρα ἐς χἠιθνα ἢ καυτοάελρις 
γᾶς ᾧ αδόηπῳ, καταλῦσαι αὐτ' πελϑνς 
ἄλλως τεῦ χαὶ τὸ ἐμιπτιροτεέτου “Ὡς ὙΑΘ ἃ : 
γδζώς ἐ Ὰ ἀκούω) ἀ ἄκογτος ἡρουμϑῥου, χαὶ 
αἰσμκέγου αὖ πσοόφασιν λαίοντος, “εἴτι ἀξιό - 
χέων ἀφ᾽ ἡμδμ ὀφϑείη: αἰὐγίελοίμεθει γ᾽ ̓ 
αν δὴ οἷο) ὅτι ὀχὶ δ πελύον. δΨ' σγ αὐο“ 
οϑεπων «ρὸρ ταὶ λελήνϑυα χαὴ αἱ γναῖ- “ ; Ῥ' 

5 (61 ἵανται » τοὺ (ἄυ' «αεοεπιχροιιδίας, 
ἢ τοῖς ": ̓ἐλυχφροῦσι “σδοδηλουδνΐᾷς δ᾽ δης 

εἰμμυσοιεῦται, μοῖλλον πεφόξζοται," ἐσθχιγ"- " | 
δες ἡχϑορϑροι. δῶρ αἰνειῦ ἀϑιωναῖοι πά- 
λοιεν ἐφόξγονται δ ἡ ἡμῖν ὡς σγκ ἀμουσω μές “᾿ 
οἱς, ἢ διχαίως καιτεγρωκότες. ὁ! ἰδ εἰ οὐ ΤΟΣ 
λαχεδαιμονίων ἐφϑείρομεν. εἰσ Ἰδδιεν πα;- 
“εοὲ γνώμην “λμήσὸμζς, πῳΐ εἰδοχήτῳ “ 

« ὅπ 
ὥ, 
΄ 4 }}. 

α Καὶ ἐς λογισμιὸν καΐαήσαμμδι καὶ 
ποιήσαμμδρ αὐτοὶ ἐν φροντίδι καὶ ὁΐαλο- 
γιομῷ ἡρέϑαι. β' Χώρας φύλακες} 
λόπει Τῆς σκελίας. Ὑ Ἐὐεπίϑεῦς ἐη} 

δεπεχείρηζος ἡμῖν ἔςαι κα ἱ δεύαμες αὐδάν 
ρει δέως τὸ πλέεσα δ[ᾳ τὸν ἐν τῷ πελάγᾳ 
κάμαζον, ἃ ἐπι ἀϑρόα. δ ᾿Αϑροωτέρῳ 
χρυφίσεντις Ὑἤτο) κοῦφοι ὄντες, ἢ κατα λί- 
πέντες ὀπίσω ὃ αὐδασκϑυίώ, ε ἰδὲ 

. 

μὴ ; ρρσδνωίη]οφβαλδν δηλονότι. 
ζ “Περαιωϑέντερ ἢ εἰς τὸν πίρανᾳ δὴ- 
λογότι. ἡ Αποροῖεν αἱ εἰς' αἰποοίαν κα-- 

ζᾳ ἥσον τοῦ “Ἵ ὅρητηδείων. Ὁ Πάρᾳ- 

πλῶν 7. πέρανΐᾳ δηλονότι. 1 Καὶ τὰ 
3 πόλεων Ἰᾧ ἰρί εἰδότες ξεφαίως εἰ αἱ πύ- 
λεις ὑποδίξονται αὐτοὶ ἀϑομοῖεν αὖ: : 
κ Ἐξωωϑδίιῶαι ἢ ]ὀκπεδεῖαν ὁ εἰς καιρὸν ἢ 
πλᾷ εἰς χἠμῶναφε Δ Καὶ τὸ τ ἐμπειροτά- 

Ὅυ Ὁ ορατήχϑν τὸν ἀν λέγης μ᾿ Εἰἴπ 
ἀξιόχρεων Ἰαἰξ, ὀμάχον. β Ῥαϊὸν ὑπετὸν εἰδ 
ἀἰξιομαχίαν.  κ Ἰσὸκιν δειύοις ἤχδύϊι 

“ϑμοι 1 ἥτοὶ ὧν ὁμὸίῳ κινδευύῳ καξεοήσολΣ 
σεῖς αὐτοιὶ, ἢ ἰσόπαλᾶς. ξ΄ Διχαϊωξ, 
κατεγνωκότες ὅτι αὐοιὶγ δικόίως, δύνατ 

τῶι μδὲ καὶ πεὸς τὸ ἐπέργοντου λὰμοάνέξ: 
οϑα! ,δυχαίως ἐπέρηονταῦ δειζάταὶ “οἱ 

Φοδέ Ὁ κατεγνωκότες ν ᾿ 

οι 



(ο. 

210. “ὃ [ἤδη Θὲ κ᾿ φόξν χόϑασκδυας ἐσ-- 

ὅ εἱσὶ 

᾿ ! ᾿ ἐ Ἷ ε ᾽ Ι͵ 

οφαλεςατος νομἰσθλυΐᾳι ὡς ἐλικωδιίωοις 

. ποροίοσειν,γδησιμίφτοιται αὉ ξυμξάδαι. οἱ ὃ 
Ε ΝΠ τ ὌΝ. .κ8 “πὰ ̓ Δ "Ὁ" 

» αἰδρες χαὶ ἐπέρχονται, χρή οὐ πλῷ οἰ; 
- ν ἐ Ι 

, ὅτι ἥδε εἰσὶ, χρὴ ὅσον οὔπτω παρέᾷσι. Καιὸ 

᾿ αϑὲ Ἑρμοκρ της τοσ αὗται εἶπε. ἷμ δὲ συ- 

᾿ξφικοισίων ὁ δόμος οὖν πολλῇ κσθϑς δυλη-: 

᾿γοις ἔξαδι ἡσὸρ, (ὦ) μδι, εἰς συῤοϊενὶ αὐ ὅσπῳ 

ἔλϑοιον οἱ αἰϑηγαῖοι" "εἰ σὴ, ,ὠλν δὴ θην ἃ λέ 

γᾷ τοῖς δ. οἰ ὸ ἔλθοιεν, τί αὐ δράσφαν ἀύθειςρ, 

ξ δτι ον αὐ μεῖζον αὐτιπαϑοιεγ, ἄλλοι 3 ἢ 

πάνυ κουταιφρονοιεῦτες, ἐς γέλωτα ἔτρεπον τὸ 

᾿ξάγμα ὀλίγον οἡ͵ ὦ ὦ πιςεῦον τε Ἐρς: 
᾿μοχρῴτει ὁ Φοξούμϑιον Ὁ μέλλον. παρελ- 

θὰ σῃ᾿ ὠδοις Αϑηναοῤρας,ὃς δύμου τε Ὡρο- αὶ 

φώτης ζω, χαὶ ἐν τα πὐλοντι " πιθοονώτοωτος 

» Οἷς πολλοῖς, ἐλεγεζοιάδε, ΤΟΥΣ κΚζ ἀϑ» 

3 γαϊοις δφτὶς μα βοὐλετα οὗ τῷ κακῶς Φ69- 

»νῇὔσου, ἃ «ἰασοχέελοις ἡμῖν γμέσϊ, εὐγνθούδε 

» ἐλθύίγχας,"" δ λός 561ν,ἢ τῇ πόλάᾳ εκ θύγοις" 

.» (ῳ δ᾽ ἀγίέλλονᾷς τὰ τοιαῦτα, χαὶ «ὐξιφὸό- 

» ζοις ὑμαξ ποιοιωῦτας, “Ὁ νϑμ τολύοις αὶ ϑαυ- 

-» μάζω, ἢ δὲ αἰξωωυεσίας, εἰ μὴ οἷον ἐγδυλοι 

μι ἐῃ ὦ Ὁ δεδιότες ἰδίᾳ. τί, ϑουλθονται Τ᾿ πὸ- 
᾽ . -“ 

» λὶν"ἐς ἔκπληξιν καιθιςάνωι, δπτως τῷ] κοινῷ 

Ὁ» φόξῳ Ὁ σφέτερον ἐπηλυγάζωνται. καὶ νειοῦ 
» αὗται ἀΐ ἀγ[ελίαι πᾶτο δεώυανται " “ Οὐκ 

» »πὸὺζωτομάτου, ἐκ δὲ αἰδρών οἵπὸρ ἀεὶ 

ο τάδε κινούσι, ξύγκειντα,, ὑμεῖς δὲ, ἐὺ 8 

» βολδθύνοϑε,οζκ ὅξ ὧν οὗτοι ἀγζέλλοισι σχϑ9-- 

“Ὁ ποιῶτες, λογαξαϑε τοὶ εἰχόται, ἔδλλ “ξ ὧν 

{8 τόπάπητ, Ββαιδαμασαληι τα ροπξε ςομίςξε! , ἐξά δ Βοπιιπίθις 4υὶ {δ π- «δ[ἀεγατίοπε φυᾷ 
ΡΥ τ]ὰ πιοϊαπταγ. Ουδά ἢ νος τεϑεὲ φοπ] υἸοσῖτί5., 5 ὭΟΏ ΕΧ ἰΐς αυα {πὶ ΔΙ παπείδηε, υδ 
παπείαπί» οοηἰοϑληάο; τατίοοίπαγὶ ἀοθοεείς φα!4 ογοἀ δ11ς ἢτ » (εξ εχ ᾿ἰς αυα 

Ὁ [ἃς εἴναις ἀς τορυδ]ῖοα πο θοπς πορὶς (Ὡρίβὶ» 

ΤΗΝΟΥΌΓΙΌΙ5 Η157. 

᾿ς“ μᾶλλον αὐ κα σλαγεῖεν 
᾿ς ἀληϑούς δεωείμει, πείθεοϑε δξζυ, μῳλιξα, 
᾿ς αϑὸ ζαῦτα τολμήσθρπες, εἰ δὲ μοὶ, ὁτιποί-: 

. χιφα πεῖλλα ἐς (δὴ πόλεμον ἑτοιμαξ ἀν. χαὶ 

» τ δα φῆναι πϑρτὶ, ἢ τὸ μϑρ καταφοϑνᾷν ὥἄο: 

,, Ἰχιόνπας, ἐν δ ἔργων τὴ ἰλκὴ δείκψυαϑαι; 

ἢ πῇ ὐπὸ τῷ Δ πιαρὶβ οχ ἰρίὰ τὸ ἱπὸριπαῖα τείγος., 
Βυητα » υὰπη πδηζα ογἱς σοσε- 
τὰ ποίγα ροτομείᾳ, " Ογοάιες ἴτας 4 ΜΙΒῚ ἱριτυτάϊ- 
ας πὶ ἀυοά ορτίπτιηι οἵδ, νῖ Νιαἰγευτατνογχα να, 
δος υοά ἀἰχὶ ατάἀοατὶς: ΠΠΤΏ 115; ἀοπὶ ἐπ οο Ζκοά 
γερυῖπιο συοιετοπηροῖς ἄμα: λά ἐνὶ αὐάεπάο, μά 

ΝᾺ ν»ν» » [- 

δεϊϊαπι ροστίμεπε Ῥυαραγοιίβ: μιοσ όσα ὠμὰ. - 
νοὶς ἰῃ δαϊπηαηι ἐπ ἀιισε ηΐς 5, 6οιὴ ἴῃ γε! υίοαυα κά 
τεπηποῖς ηὐάοπα Βοίϊοπι, ἃ φάο ἰδεμον ἀνόανι, 
; παλν : ΟΡεῆο συοσυςτξ, 
ἰμυδλάατις -ἰά νογὸ ἰτὰ ἀοτησπι ἀο: κῃ ἐρβαεηάι 
οἰαγαγὶ ἢ ξιδιὶς να]εα5 : τρί νοτὸ (ἃ- δος γὸ δὴν ππὶ-. 

᾿ ἢ ε τι ᾿ηὐυςεηΐοι, δια ἀςοίαταγς ἢ ἰλτη τυτιίδιπιος ΔΡ- ρεειεπεγο ῥοβες 
Ῥαγατζιιβ σι1ΠΊ ΠΊεῖα σΟΠΊΡΑΓο5: ΕΧὶ- ἱπυδάεητεβ.» Ρετὶ 

Β (Ὠπιδπς πος νοὶ ἰδίηχαμη οχοῇ τᾶς ἤοστία βιδα ἀφείς, 
: ς . χτατὶ: δὲ γετὸ ἰΐξ' 

4υδπα Ρογίσιο ἱπηρεπάφητς ἔλοἰΆ5, κυ τον ίμας ἀρᾶς 
Αὐ Βοίϊος ειπὶ οἰαῆϊε νεπίιης, ατ- τατίως εἴ πιρει, ὅν, 
αις αἄοο ἴλη) δάἀπιοπτδηῖ, ὃζ ταρτῦ τι δα μασῖτας 
ποῃ δάψπιμι ας Ηογπχοοζαῖοβ. Ατἴ]ο ςοιξεικυτὶ ». 
ἴῃ Ρορι]ο δγγαουίληο πιαρμὰ ἴη- μος. τατι ποι, 
τοῦ (Ὁ αἰτεγοατίο ογατ» [115 ποραπεὶ- σα σον, 
θὲς γΠ]ο πιοάο γεμῖγε Ατξβοηΐθῃ- πιάπὶ γεϊήτάτοαι 
{(ἐ5, πος νεζὰ οἱίς χια Ηοστηοςγα- οἐ ἄτι 
το ἀϊσογοεῖ : 1115» εὐα πιῇ νοηϊγοηῦ,, 
ααϊά ΠΡ1 (λδυσίὶ εἴης Ατῃεηΐεα- 
{τ5,ἀϊσοπείθαιβντ οι νἹοϊ δίπι ρα  " 
Τα Ῥαϊοχοηταῦ : 1115 σοπτοχπμοθ ἄς 
Ρτοσίας σέηι ἴῃ ἀογπὸ σοππεῖ- 
τεητίθα : ραιοὶς οηγηίπο ἤογπηο- 
ογατὶ Πἄσμ Παροητθα5» αταγάπι- ὦ 
απετιπηγοηεῖθα5. Ταης Ατβοπᾶρο- 
τὰ5» 48] ρυϊπηασίαβ ἰῇ ΡοΡυΪο εζαῖν 
ὅζοντ {1115 τεπρουῖθιι, νγ λά ρει ἢ 
ἀεμάλτη ρ᾽εθεμι Δρροιεϊ κί πλι5» ἱ 
ΡΓοςςάφης μα σοπιοάί Βαθιής ο- ᾿ 
Τζατιοηθπι. “ ντβον 185 πορατ αν : 
Αἰδεηϊοηίες., ἢ ας νοπίαηῃξ », 4ε- γαῖ θεοί, πο 

; - Αἰδεπίεηζε5 τ 
πχρηῖο οἵϊο, δὲ ΠΟδῚ5. Οὐ ποχίοβ ἃ ς ὴ ᾿ ἐπιεηζες εἰς Ψέ 
ἴοτε» ἰς ρχοίεδιὸ δις ἐογηπιίάοϊο- βμς ϑοκίαπε, δι ἃ 

᾿ ᾿ . 422 ἰεγέονιελε σοί 
(ςῃτίεης πο ἃ 4! δά πος ἀεζογγξ- γρώλρε, ἀαιιπὶ γι 
ἀος5 παητίδητ, Βοσγῦ πο τεπηοχῖτα- πεγίης, 15 δας τε 

ξ ἐβάρυναν .α ἙΤ] οὔ εἴ, αὐ οἷ" τοῆι ἀομλίγουνίς ἐμ Πρ᾿ ἐπ τίδηπλ» ὨΪΙ͂ αι καιὶ ποϊηϊκιὲ βὰν 
ἢ ραιέγς ἧς ποσὶ αὐδίτγαηταγ. Ἐτο- ποιοί», ἂν 
ηἶπ, 4 ρυϊπατίην ΠὈῚ Αἰ αι! τί- 
ταεητ» ᾿ΐ οαρίδηῖ οἰ τατοπλ Ροῖ- 
τογγοίασοζο; γί ρυ δ] οο πγεῖα ἐπὶ 
οὐςσαΐτοητ, Ετμις πο γατηο-  Κζοηοχ θοῦ 

ἔλδιο τ ορυβ ἀδκ 
ἐϊδογαθ δ. - 

« Μᾶρνον αὐ] μᾶνον αἱ ζαάψπλα γεῖεν 
τῷ ἀπροσδοκήτοις ἡμαῖ ἀστοῖς αὐττά- 

ξαϑαι, ἤπῶρ τῇ δωράμει ἡ εἶ. δ᾽ Ταῦ. 
πε τελμήσαντες Ἰ τὶ αὐτεξ ορριῆσοιι Ὅις αἰη- 
ναΐοις. γ᾽ Καὶ αἰϑιχοῆναι παντὶ 1 δὅ-- 
ξαν Τῇ πανὴ αὐϑρώπῳ. δ' Ὑὸ μδῥ κά- 
ἄφρον ἔν Ὅοιὶ σητόντας 1 δεῖ Οκὶ καΐαφρο-- 
γοώῦτα, “Δ᾽ ϑηηόντων, ἐν ἀυτω τῴπολέ-- 

μῷ χρὶ κατ᾽ αὐτὸν αὐ δρέᾳ φαίνεθϑαι 

καταφρονόαῦτας “Π] ἐνανπήων. ἔργον τὸῤ 
καάνζαῦϑα καὶ πολλά οί τὸν πόλεμον λέγᾳ. 

ε Τὸ δ᾽ ἤδη ταὶ μιΐᾳ φοζι [τὸ ὃ ,ὡς φο-- 

ὄγώμοις κίνδεωῶον » ἀσφαλέφςαΐᾳ αἴϑᾳ- 

σκϑυάζεχ, χρησιμώτατον. ζᾧ Οζι ὑκ αἱ 

μεῖζον ὐτιπαϑὸ εν] μείζονα αἰτιπαϑεὶν ζιῤ 
ἀϑηναίοις ἢ δράσω. ἡ Τι)3ανώτατς Οἷς 
πολλοῖς 1 δυνάωϑμος πείϑην ζοιᾷ πολλοιί. 

ϑ' Οὕτω καπῶς φρογῆσει 1 μωροι Τῇ). 

, Τῆς 8 αἰξωωεσίας] ϑαυμάζω δηλ ᾿ 

κ Ἐς ἔκπληξιν χαϑιφαύαι ἸἤΓον, ἐς φόδον 
ἐμξαλξν. λ Ἐπηλυγάζωϊ)] τὸ ἐπ υυγά- 

φοξήστωϊες ἁπωνῆας, δ ἴδιον φόξον ἀἰποκρῦ 
ωνται. μι Οὐ εἰπὸ ζαυϊζεμιάτου 10] ἀλόϊα 
συμηη μας. ν Τάδε κινῦσι, ξύ Γι] πὸ 
κοιγῇ τὸ ἀγγελίαι. ξ Αλλ᾽ υξ ὧν αὐ αἴρω: 
σο!]άλλ᾿ ἷξ ὧν αὖ δραίσφαν αἴῤῥωποι δεγοίς 



Ε΄. β ΓΙΒΕΙΚ ΞΈΧΤΝ 5, , ἡ17 
Π μεὴ Ραηρίρδςες μι τονθα ταν δ αν ῆ ΔΩ ποι" δῳνοὶ χαὶ πόλλαν ἐυωπεῖροι ἷ 
ἐδ ε: ΕΧΡοΙτΙ ( ἀπαϊες ἐρὸ ΔΥΒ ΕΠ ἘΠ 65 τἶς,. 

ΠΤ τεοτ) δόξατί Πητ ΙΝ οι οἱ ἐπ πὶ ογο- ἰβουα " ᾿ἀϑιωυαίοις ἀξιαῖ ) δράσψαν. δ! Ν 
ΜΗ τι 45. Βος γε θῖ5 Ρεϊοροπη δῆ» εῷ εἰκὸς πελοποογγησίους ἩΒΕΗΝ 
ποσῶν δι δεῖ!ο ποι δα ἡΠις ρίαπὸ ππίτοια 4 ἀδν οὶ, καὶ τὸν ἐκεῖ πόλεμον μήπω βεβαίως: ̓ 
Πτρον δον αἰτογᾶ δ. 1} Πἃ ποη ἱπξεγίας {Π 0 γ]ττο γχκαταλελυύΐϑμοις, ἐπ᾽ ἄλλον ὁδὶ ἠλεμονφόνοϊο 

νεηῖτς : 405 6βῸ ἀΥΡΙΓΓΟΥ Ρύτλτε 
Βεης (ςοῦ ἁρὶ αὸά ἴῃ (ξ πος πό τῷ- 

δ τς . ἄλτημ5. τοῦ οἰπίτάζος ατα; τὰ Πγ4- 
ᾧ τοβηνρῦ φηα. Οὐη ει ἢ νεηϊδητίνε ἔξεστι) 
Ῥοτηαστ οὐδοι δ εοἴάξ ἀςθε!]απάος, 51. πὶ νοὶ 

τηλρὶς (αβοέξαγά ἀμὰπῃ Ροοροη- 
᾿ δυο εἴξοππηὶς πείαηι οχ ἘΠ πο»" ἀπλητο Πηλρὶς κα 
ὌΝ οτηηΐα οἱξ ᾿πγαδίοῦ : ἰπγὸ Δάθο 
Ἶ ποίτγᾶ Ἰρίαπη οἰαίτατοπι να] ἀϊου 
ὙΜ εἴς πος 4ὶ παῆς ἀϊοίτιΓ νοη γε 
δ ΕΧογοίξινατα; «τᾶ [5 ταπτο:υΐρρε 
ἠδ φαΐ Πα ]ΠΠα5 1ςαπατιγ ἐπαϊτατας» (Φ 

ἢ νρος Ὁ τὰ (οἴογϑπεαας Εἰς (ρροάϊεατισις ἢτ; 
τος, ουίτες ΠῚ ραιςογᾷ αἰΐχψαοι Ἐρεϊαπογᾶ: 

δίτασος.», ὃ ἐχ ὃζ Θογ ΠΕΙΠΊΟΓΟΒ αὐ Πηάτογῇ πέαια- 
, Δ ὐονος αιά ποίἔγο οδραγδῃάμι, νίροτς αὶ 
τὸς 9 ηἰῇ αἰΐφυος ΠΑΤΠδι15 νοΠοτῖτ, ᾿Αγάἀπ παπα5» ἢτ 
απ τεροξος νεὶ νᾶσιιῖς Ἔχογοῖτα πα συγ 

Βυςτδάεγς; οκξτογᾶ ἀρρατατῦ ἔεγεη- 
εἶδα. αιάτᾷ {ἀρρετεῖς οροτίεῖ λά- 
ποίας ταητᾶ οἰαἱτατῶ; αὶ σοττὲ ἐχί-- 
δας π εἴζ Ιἔλαιις λάεο ΔΡ "Δ ερὸ 
ορίπίοης ἀΗ]οητίο;νε ἢ Ατπεηϊξίος 
ντθέ δἰ ᾶ ταητᾶ φιᾷτα ἔππτ δ γαςα- 

ξ΄ σνιαά θεδατν, {," ςοἰοη!ᾷ {πᾷ ποβὶς Βαϊ τᾷ ἢα- αὰπὶ Πηἰτί πιᾶ, 
ἜΞΩ μεἰ- δέτεςΠ]Π ῆς δ. 1 πιοπογξονχ Πετὶ 

Ἐν ρϑενέπει Σέ βρῇς τελε 4υΐη ργοβίραγέτυτποάᾶ 
ἰκηδνηνο τε αι, πὰης» φαΐ οπγηὶς ἤτ εἰς 5: οἱΠα μο- 
ὸ αι: ρτοῖ. (τὶς, ὁ (οποΠἘθ απ τ οἰ Πὶ σα τς 

εἰμι ποῦς ἰω- οχ ο[λ{{ε σόπτιη τίς , ἀτας οχ ταθ οΥ- 
᾽ ̓ ΟἬ δε και, δου] 5, ηςεοῇατίόα; ἀρραγατα ποι 

Ἰαχὲ τξάξεες ; ντροτεὰ ποῆτο εαι- 
τῖι! οχίτε ΡΥ 1 τὶ : ρου ν πε 

ἘΞ τοῖα ἀξ οο5 Ῥοτίταγος οἵςάλτη:. 
δάεο ποίτγαϑβ {υλπιΠ]ΟὐτΠη σορίας 
ςεπίεο ργαϊεατίογος. Οοά ἱπτς}!- 
δεητος Ατβεηί δίς, πα Ἰρίογαπιίντ 
σεττᾶ Β4 60) ςουηοξιᾶτ, δεά φυ!άᾷ 
εχ ἤλοντθς “Ἀοηγίποβ, ο αἰϊα πο- 
ααείαπε ποῦς ἔσταγα ἔππτ» ἀϊ8ι- 
τληῖ: 4105 ἐρῸ ΠοΠ ΠΙΠῸ ΡΥΪΠΊΌΓΩ 

΄«΄-. 
Γ 

ἐλάοσω ἐχόνζᾳς ἐλϑεῖ. ἐπεὶ ἔγωγε μὰ Ὡς 
πᾶν οἴοι(αν δὼ ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἐκείγσιξ᾽ Ν 

ἐρχόῦϑα, πολάς Ὁσαδταὶ,ὼ οὗ οὕτω μεγάλ᾽ ἀὐϊ“ 

εἰ δὲ δ, ὡςαὖρ λέρρονται, ἔλθοιεν, ἱχϑϑωτέ- 5 

ραν ἡχούϊχαι σικελίαν πελοτοοινήσου ὍΓΟ 
Β. πολεμῆσαι, ὑσῷ χτ' πϑῥτα “ ὔϊκεινοὺ δξηρ-: «- 

τυται" πζωὺ δὲ ἡμετερὰν “ολὶν αὐπίω; ἡῆρα. 
γιῶ φρατίαξ, ὡς ἕνα Ἐηπουδης,  χαὶ εἰ δὶς - 
Ὁσαῦτη ἐλϑοι; πολὺ χείοσω ἐἢ οἷς οἷς Ἐ ̓Ἐχί- 

ξα (91 5θ᾽ ἵσαοις αἰχολουλησονζαε, ᾧ ̓ δύφη᾽ το ἴα 

αὐτο)εν ποσλαϑησονϑμοις, εἰ μυὶ ὀλίρρες ἀιγὰξ «- 
τ ἐγεζαίων, ἐγ ὁπλίτας ἰσυσιλυϑεῖς Οἷς - 
ἡμετέροιο, Ὀχὶνεων γε ἐλλύνς. μέγα γὸ «- 

τὸ χαὶ αὐταῖς ταῖς να:σὶ χούφαις ποσοότον ἰω 

“λοιῶ ξαῦρο χομιοϑέίώω;, τίου τε ἀλλίω « 

ὦ ἐς, 

Ο ἰδασκθυζὸ ὅσζωυ δεῖ Ἐλχὶ πόλιν τοσηνδὲ « 
πορκοϑίωῦοι, Οὐκ ὀλίγάω οὔσὸμ "ὥςτε πα- « 

δὲ τοσϑτον γιγγωσκῶ, μόλις αὐ μοὶ δοχο σιν, «- 

εἰ πόλιν ἑτέρων τοσ᾿ αὐτὴν ὅσοι! συϊρφικϑ όσα « 
εἰσιν, ἔλϑοιεν ἔχοντες, ταὶ ὁμιῦρον οἰκήσαντες «- 
(ὃ πόλεμον ποιοῖ, Οἕκ αἢ πϑωτάπασι 
αἰ φθαράῦαρ ' ἥπου γεδὴ οὖν πάσῃ πο: « 
λεμίᾳ σικελία. ξυτίσεται γδ᾽ φρατοττέδιῳ ἐς 

τε κ, γεαΐν. ἱδρυθέντι , χαὶ ὰς σκζεμιδίων, « 

"χὰ ὸ αὐα [καίας οἰ δασχθυῆς, ̓οῥε Ὀχὶπο- « 
Ὁ λὺ αἰ αοὺ ν᾽ ἡὶ ἡμετέρων ἱπαίων ὀξιόντες. - 

ὁ δὲ ξύμπου," θ6 αὖ κρφῳτῆσοι ἀΐοις Ὥς « 
γῆς ἡγϑύααν" τοσοὔτῳ πίω ἡμετέραν πα-- ὦ 
ἐασχδυϊὸ χρείοσω νομίξω. δοχὰ ὗτπαὶ α 

ὥὡρκἣρ ἐγὼ λέγω, οἵ τε ἀϑέωαϊοι γιγνώ- 

σκοόντες, ταὶ ὀφέτερϑ: αὐτῶν δῦ οἷσ)᾿ ὅτι σώ-- 
ζοισι, νὰ εὐνΊθίνδὲ αἰϑρες οὔτε ὀγτα, οὔτε αὖ « 

σλμόνϑμα᾽ λοοοποιᾶσινὃς ἐγὼ κὶ γεωῦ χε ὥτον α 

χ Οὐκ 55) πολυ 7ερχόιϑρμο; τὴς γῆς ὑπὸ ς Δεινοὶ ] αὐτὶ Τ σιωετοί. φρόνιμοι. 
᾿Αϑίωαίοις αἰξιώ 1 αἴξίοις ἡγρόμαι 
ἵν . Καταλελυμῦμοις } αὐ τὶ τῷ καὰ- 

Ἀελυχότας. δ᾽ ̓ Διαπολεμῆσωι Ἰδιενεῖ-- [ μό 
ν πὸν πλνός δηλονότι αἰοινέϑτα 
πολέμου, ε Αμμεινον ὀξήρτυτα! ] 

᾽ λοπογνήσου δηλογότι. ἢ Οὐδ᾽ αὐ- 
᾿Ξ" ἐκ  σικαλίαξο δ ἡ Θοτε αἴ π- 

γ γιγνώσκω τὴ «δὺ «ὐδιὶ τοσοῦτον γι-- 
γώσκω, Ὡσοῦτον δίῳ ἔροικαι Ὁῖς τὰ ἵπρα 

δγαγγέρλοισι. τὸ δὲ ὥςτε ὑεξοιζάσαι χρὴ» 
ἵνα μυὶ σολοικοφανὲς ἡ ἢ τὸ λῆμα, καὶ οστῶ 
σιωταῖξαι, ἡ τωσοῦτον γιγνώσκω, ὥςτε 
μόγις αὐ μοι δοκοῦσιν ὅν, αἱ πανϊάπασι 
δαφϑαρίῶαι οἱ αἀϑμωαῖοι, 9 Ἡπο 

74 δὴ ἐν πείση πολεμίᾳ σικελίάγε 1 ρήΐθιγε 
ἐν σίζελίᾳ ποασῃ πολεμίᾳ κοι ϑεςώσῃο 
ΐ Σηραϊπέδῳ τε] λέπε! λεώμδμοι.., 

κ᾿ Καὶ αἰαίκᾳ!ας αἰ ξασκόυῆς] ἐ ἐὶ τὴς ἐκ 
᾿φϑθκοισίας γἰλλὰ τῆς οὐδὲ αὐπίρκονςε 

᾿ 

δ ἡμετέρων ἱππέων. μ' Οὐοὴ᾽ αἴ κρα- 
σῆστωι αὐτοις τῆς γὴς υγρυκιὰι ]ὀὐσὶ͵ αὐ ἔπο- 
ὄῆναι αὐτοὶ εἰς τίωὐ γίω νομίζω διιυή-- 

σέοϑϑα!. γν Καὶ ὠλένδὲ αὔϑρες πὸ τὴς. 
πόλεως. ξ Οὔτ αὖ ἡπυύμδμα 1 οὐχ' 

οἷα τε με ϑα). ὁ Δοχποιοῦσ ψεὐ- 
δέσι λόχοις σωύηϑέασι, : 

δο, ἰϊϊ. 
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ΕΠ ἀεὶ Ἰλίςαιαι γ ἤτοι λόγϑις γε ποιοῖςδε αν. Αι 

» Ἔτι “οὐτων΄ κακϑρο» τέροις, ἢ ἔργϑις (υλομέ 

ο γοῖς χα πλήξανίς Ὁ ὑμέτερον πλῆ)ος, 

. ὠδθυὸ ὃ πόλεως ἀρχέν. χαὶ δέδοικα, υϑύτοι 

» μήποτε πολλαὶ πειράντες  καϊορϑώσωσῳ.: 

. 5 ἡμεῖς δὲ κακοὶ, ωρὶν ἐν τω παν ὥρδιν, 

- προφυλαξαοϑαὶ τε, ἢ αἰοϑόνϑμοι ἐπεξελ 

.υϑεῖ, τοιγαϊβζοι δ αὐτὰ καὶ πόλις ἡμδμὀλιγαί- 

» χις μδὲ ἡσυχαζ ᾳ, ςεῖσῴς δὲ πολλαὶ ᾧ ἀγῶς 

νας δὲ ρὸς τοις πολεμίες πλείονας ἢ ρος 

.» αὐτο αἰαιρᾷται,τουραμνίδαις ἢ. ἔςιν ὅτε χαὶ 

οδχρυαφείας ἀδίκοες.. ὧν ἐγὼ πειροισομαη»ξεῦ. 

. τεμεῖς ἐθέλητε ἕπεαϊ, μυΐποτε ἐφ᾽ ἡμκθν 

γι οδὲ αἰράδεῖν δέος: ὑμιαξ μϑὺ "οις πολλοε 

. πείθων, τοις δὲ τὰ ζοιαῦτα μηχόμωρϑβοις 

κολάζων, μυὴ μόνον ἀῤξφφωροις,( χαλεπῶν, 

Ε' γὼ Ὀχιτυϊχὸμφν)διλλα ὧν Θόέλονται »ϑὼ, 

. δυυύανγται σγ᾿ εἶ. "ὃν Νὴ ἐηϑρον "ὄχ ὧν δρᾷ μὸ 

Ὁ» ὕῸν, δὼ χαὶ “ δζρεγοίας Ὡροα μυυύνεα χ,65, 

. εἴρ ἡ μὴ τροφυλαξαϑρμὸς τις πσοϑπείς 

. σε) ζοις σγ᾽ αὐόλιίως, τὰ μϑρ ἐλέζχων! ἃ ὃ, 

ΗΝ φυλάοσων,ΐᾳ ὅ᾽, χρὴ διδείσκων, μάλιςα ἡ. 

᾿, δοκῶ αἷ μοι ὅτως δἰποτρέτπιᾳν “Ῥκακυργίας. 

δὰ δὺτα(ὁ πολλάχις "ἐσκεψαμιζω τί ἡ ΟΥ̓ 

. λεοϑὲ ὧν εὠτερϑι; πότερϑν 
οὐθχήν παν’ 

᾿ς θκ ἔννομον: “ ὃ δὲ νόμος οὖ, ὅ μὴ δυωμαοἷ ὑ 

τ μα μάλλον αὶ δυνα ϑρός ἐτέθη ἀτίμαζ ᾧν.. 

οϑλα δὲ μυὴ μα; πολλων᾽ ἰσονομεῖ ῦι; ἡ πτῶς 

ὡς δίχφηον τοῖς ἀεὶ μι Ἢ αὐτῶν αἰξιούίοϑαι; 

᾿ς Φησίτις δημοκρατίαν τε ξερυετὸν, ἔϑῖτ᾽ ἴσον 

δ ἐξ) ζυὶ σὺ, ἐγρνίᾷς (ᾳ χρήματα, καὶ ἀρχήν Ὁ 

τ: ἀρισα, βελίιςοις, ἐγω δὲ Φημε, ραΐτα οϑὼ 

ὦ δῆμον ξυμιπὸν ὠνομα αϑει," ὀλιγδρχίων 

᾿ δὲ, μέρος" ἔπειτα φύλαχας νϑμὲ Ῥἰρίτοις 

μάτων τοῖς πλοισίοις, βουλ θῦσαι 

. οἢ᾽ αὐ βέλτιταζους ξωωυεζοις , κρῖναι σ᾽ αὐ 

ΤᾺΟ5 εἶδε ἃ Ῥγαοἰυ πὲ ἱπηρογαμάσπι. Ερο νοχγὸ Ρχϊπιὰπι χείροπάοο; ρο- 
Ῥυϊλγίς (ζλτιιβ ποπλῖπς ἐπιεῖ δὶ ὁπγη ΠῚ οἰ ἰτατε 1 : ῬΑ ΠΟΥΠα ν οὐὸ » ραγτοπα οἵ- ρίαν ρορκίέ περέῃ 
υἱτατὶς. ἀοίπάς οἰπξοάος φαάξ ρεσιιηίαύαπι ορτίπτος,οΠς Ιοοιρ οτος: 45 ςοιμίπ]ςη- ἐμάίδον, «(ὦ θόν 

᾽ 

3) εἰ 

4 αυτό ρταοἰαυ ΠἸπτὲ,οος 48] ρο]Π]ςπτ πιο Π ροπτία: ςατεγᾶ νεγὸ, ροϊξαιᾷ φιάϊετίς αἱ 

ΤΗΝ 8. 5": 
ἀςργοίιξα! ἰςᾳ ἰᾶ οἸ τιν Βυϊιίςεπιο,, γα ρας, 
ἀϊχαπιοτιθιβ, δὲ πομ ππμ πᾷ πλα]! ἤγα πουϊεϊταφηι, 
ραϊοχίθιι5, " Ἰητογάα νε [Δ δεῖς.» ν εἰς τόντοῖς ἱπουῇς ν 

ἰφ 

᾿ρτοΠραπλις ποοποι ταις Οἱ 
εἰ ἐαπχι5. ΗΠῚ5 οὨίτι ἀς ζΑι15 ΓαΓὸ το, ποῆγο τεπιρο- 
φαϊοίοις ποιεγα οἰμιταϑ» ροχηλυ τίς ἐς τὲ ϑοοίδοτο δὸ ἢ- 
ἀϊτομιθιι αριτατδιρογμ α] (6; "Ἢ 
τἀυαϊη ἴθ » Δο ΡΙγθιι5 ἔδοιιπι ἐρίἃ νοτθιρίη τηρᾶ [ 
ααὰπι οὔ Βοήριις» ποπμῃμηηυᾶ ο- ἰἐ πᾶ αἄδις ἔς, ἀ 

το τζταθο,τῦ 14 ρευυλάξάο ρ]οΥ ΠΩ: εἰᾶξαας ᾿ἀόρτοξ, 
νεβτῇ, τ εος 48] πὰ τηαοξίηᾶτα; " ΠΝ ἁτά αι 
Ρἰοξ ῥἀονμῦ πιοάὸ ἀορτεϊιζίος, κατε δ κ᾿ δωλοι 
ἀπ οπίτῃ διετ ἀοργοβοη Δογογ)ίο( μνο ἐσ νοὶ το 
εὐᾶ οὐ εὰ ηια ετῇ πὸ ῥοιμερᾶς, τᾷ“ εν, ἼΝ πὶ ΠΝ 
πιέ νοϊπογῦς οβήσοτς, ΑΙ Φαογίι5 ἐς ρὸν πλῆϑος.- 
ηΐηγ ἰῃἰτϊοῦ τι πγοάὸ ΕΧ εἰ Πυα ἢ 
αϑίταπγζ4α ἀοξξῇο; νογ οι! οΧ {δι νος φαΐ ρὸρ 
αυα οορίτα ργαπηοη ἀα εξ. ηιοτ δια, θαι 
ηἰᾷ πΙῇ υῖς ΠΡῚ ργαραιογίε ρείοσν 
ἀειτιπιοητῦ ἀοςἰρίρι, ΝΑ ὃς πλ]Π  }  ριοτοίμιε νος 
Ργκερυὲ νἱάσον Πξος. οἰ ραγοέα ἔΐτυπι, Ἵ 
{τιάφτες ἃ πγαϊεῆοίο χοιοζαῖο, ἢ εο: ἡ, οβίς. επί 
γε ζζα Ῥαχτὶπν ςοατραδν ΡαΓΓΙΠῚ ΓΑἰτὰπι ηυαπὶ ἐπ 
ποζρραγτίπη ἀοςοῦ, Επίπιποζο {ρῳρεορυϊαπάα, οῇ 
τηεςᾷ οὔΠάογλαϊ αι! ἀπᾶ καὶ κυ νοὶ 
Π1πὶς αἀο]οίςομ τος, νιγάπηε ἃ πες »γκάδ ἀρεριοέν, 
ἱπιρειία οδτίποτς ὁ αὐ πι ἃ Ἰορί πα Ἂς ἔδοΡε ὺ 
πὸ ἘΠΟΝᾺ εχ τάςεῖγοο ἰατα εἰ χε ὑο:: 

δὰ ρεγοιλἊα ἸΔοηδῖ5. Απ τηέξ ποηπξ, ραΐτοπι: ρος 
εἵϊε ρατὶ ἴπτο οὔ σατο αὶ Αὐἰπαᾳ “4 νεγὸ, συξέος 
48 ρᾳῶο {ιη οἴ» εοἴδοπη Ποιηΐ-ς ν τὐραέμςν, 
ποβ Ποη οἴδετη Βοπογίθας Δ οἰ αυτοπι ρναβαπεὶ 
Τλισας αἰ φαΐς, ροραίατξ {ἀτα τη» τς 
οεἴε περαίας ςοίτᾷ πς4; παμαθ 
(:ἀ φα! ]οσιρ]εῖος ἤπτ» ἐοΥἀ ορτὶ - Θρείαιος, ρου 

ἊΣ αν ΤΥ ΡΣ 

[Ἕ 

Ρίος οἰμἱταιὶς Ιο- 
ἱπηροτίτς πιμ]εἰτυιἀ πὶ Ἰη ΠΙσοΓο ΕΠΉΟ τοὶ ππρετίον ἔχ 

τῶνντ ρη οἰυτατίς Ῥοτιᾷτα ἱπηρεγο. ὁ ἡμνκιρὦ χδμος 
Ουοά ἐπροηυμηοῖο οοῃδῃ τε» Π6- καὶ 
χυδηᾷο σομέοιδητι νογοοῦν ης- ἤ ε σημοί. 

κακοὶ Ποη θεηὶ, 

ς Οὐιογιμ ΓΝ 
να ΠῸ5 ἰορο5.» ΔητοαΠΔΠη ΟΡΡΥΙΏ,8- αὐαμηζα νος ἰὲ 
ταταῦ Ηζὶς μὸ Ρ οδιιολ Πγι15; ὃς ΩυΠ ἤνουν εξ γἣ, 

“π γοΪμοσιτ15) αυομά, 
ἜΑ οἷα» ἤλςεζο. ροῖε- ν 

πλτη : γείεγᾶ 
ΤΟ ἀεπν πιαίτιται 

τὶ δυτξ ιυιὶ ταἰία 
εἰᾶ τγγαπηϊάς ἱπίαιιδαμιο ἀοηηη8-- πλαςδιπαηταν ἤιρε 
τὰ.“Α φυϊθιυὶ ἐρο; (ἢ νοὸς (ξαμὶ νοἱς Ρἰἰοίμαι ἔγρταο 
τἰδ)γνς ποηα!ά νη αμᾷ σαι ατδ,ο ῆςς : ποῆ πιοδὸ 4αι 

το πηαημεὸ ςὄροῖ- 

Ὁ ὃ 

Ὲ 
γος ἐ 'φυίδις «ὁ 
ἃς Ροραία5. ὕει 

7 Ά"ι 

ἔρις, Ῥαδε γπμας 

« Ἰηϊυγία ΠΟΩ φὰ τς 

δὰ οα φτίδπι αὐ 
ἰηξετσς σοριτᾶν, ᾿ 

ἤπιος οἴ εος συΐ 
ἦεν Ρτυάδησια ρτααϊεὶ 
Ογίμης :ἐπάϊςε5 δατᾷ 

δυάίετατ,οιε Ἰρίο, 
πλυΐτος, 74 εἰς, 

ΜΠ, Οἰαϊτατος 

α Κακουρχρτέροις Ἱπονηροτέροις. βὶ Ἠ- 

μεῖς δὲ κακοὶ, πρὶν ἐν τύ παβ, 1 ἡμεῖς δὲ 
διὰ κακίαν ἀδιύαπι ἐσμὲν ἃ φρϑα,εϑέ-- 
ἕδαι Ὅις πονηροιὲ, αἰοϑανόμδμο, ἐπεξελ- 

9εῖν αὐτοῖς. Ὑ Ἐσεῖν ὅτε καὶ δωυαςείας 
δίκοις γπὸ κοινοῦ τὸ αὐ αιρεΐτει. δ' Τὰ 
Ὁιαῦτα μοχαγωμδύόις Ἰἤγριω Ὁιὶ κακούρ-᾿ 
“». ε Κολάζων, μὴ μιόνον αὐτοφώρος 
ἐπ᾿ αὐπφώρῳ λαμξαήων.χα λεπὸν γ ἐπ᾿ 
αὐτοφώρῳ ὑχάν αὐτοί. ζ Καὶ ὡν βέ- 

λόντου (ᾶ Ἰϑπὸ κοινῇ τὲ κολαίζων. ἡ Οὐχ 
ὧν δρᾷ μόνον ἕνεκα δηλονότι. ὃ ἘΓώΡ 
ἃ μὴ «πεοφυλαξαδμος ζις πσροπείσεται] 
ἐϊαὗρ καὶ πα ὥις κακῶς φρὶν αἰοθηται 
αἴ. τ Τὰ μδὲ, ἐλέγχων" Γαν, φανερῶς 
δῳωνύων. κ Ῥσκεψάμίω ἤχριω,κατ᾽ 
ἐμαυτὴν Ζἢ σιωνοίας ἔσον. λ Τί καὶ 

βέλεωε ὦ νεώπροι 1 ποὺς τὲν Ἑρμοκρά.-- 
“πίω ὑἰποτείνει τὸν λέγον. μ᾽ Ο δὲνό-. 
μοςγόν, τῇ μιὰ δεωΐα αι 1 ὁ δὲ γέμος χρο-- 

λύων ἐτίϑη δα, τὶ μὴ δαύαοϑαι ὑμαῖ᾽ δ 
χέν, μᾶλλον ναἷρ ὡς δωωναιϑῥοις ἀπ μά: 
ζων, λέγᾳ δὲ αἰοὶ δῥβνέων, ὅτι ἔξργχοντο 
τῆς αῤχῆς δα, νόμων, ὑκ ἀπμαζό μοι 
αἰλλὰὶ κωλυόκϑιοἱ δίρὶ τέμήλικίαν, υτίςι, 
τί αρισυκρατίαν, γν Ἰσονοροιϑαι 
τὸ κοινοῦ, πὶ πολλάκις ἐσκεψαι ἼΤΩ 
βούλεϑε, ξ Οὔτ ἴσον ἰῇ δύκαιον. 
ο Ολιβρχίαι δὲ, κοΐρες } λείπει τῆς πί- 
λέρρ, Ὺ 



» 

4  άε “μη0). 

“ἔγάφιαηιρι," ς τῷρρχς 48] {πητ ροτότος," Πἀέτησας 
 Φ  εὶ; Ἐς αυϊ μον. ὁ, βεῶᾶι “χα αἰεὶ ἰμμοποο, Δ΄ ἱμις πε αβοξεᾶτ », τῷ ἱπηρο δι} ἴῃ 

Κα δε ὐν τοι ΠΊΔΡΏΔ οἰαίταῖε, δεἀ πᾶς 704; ο- 
ς ταηϊ ἀςῃγεη εἰ δι τ1 εἴθε ἰῇ δηΐ- 

ὴ τηλάπογτῖτδ. νο 5 δά πα] ργορεῖα- 
ἐδ λϑΥ τα το: Δαζ, ἐπ ρεγ τ δίτΐ Ομ πος Β 

Ὑβ πψΝ ποιὶ Ογαοζ » δαξ τυ Πρ τ: ἢ, 

Πα Δυϊταυταταίξην 
τειχία. 

᾿ς Αδαρ “ὐφοβ. 4ιοά δά τοίιι5 οἰαἰτατίς ομα ρεττὶ 
᾿ γόμοην αὔθ. που ἃ Δι ρολεῖς, οχπἰπιειίαις πος 

“ φασῦ διίατίας εἴϊε,εος 4α!] Βοηΐ εχ 
γ. Ηαε ἀμέεν γΓ4] ψοὐὶς (ατοζοε ΕἿ πχαϊτίτα ἀϊπξ οἰαὶ 

τατῖς, γογηης οἵϊε ραττί εἰρεπλ: φ ἢ [6- 
1 Ἐτιαίτα πᾶτία, σις ν οἰ  Γ τἰϑρογίς] νος δάϊγεης 

ΟΠἱ ρατίς ρυ πο πὶ, Κὶ εἰ οἰτοίτα 
4; ηὔτίος ἠἶἴος, τυ ργαοορηΐτος, 

᾿ μ ῥέγη, ατέ [ἴεών τχος Δα] ργοῆςεζο Πηδτίβ. πᾶ νὲ 
ετἰᾷ γεπίάτ Ατ ποηϊεηίςς, ἤο οἰαίτας 

εἰϊο ΠΙΒοτοαίηί. Ο. ῬΓῸ {πα ἀἰρπίτατε ρσορυ δ τ τις- 
απ ΠΟ οδγ δ ρΙ ἔγαζιι5 (0 {τι ρτὸ 
αἰάεδαπε. Οὐὸά ἢ η18}] Πογῶ νετ 

χ Ῥακος. ϑεί, ἴπι ἐποσίτίργους ἐρὸ ΠηρίοοΥ ) πεφαά- 
« ιαπι ν οἰξχις γα πγοῦθι5 οχραπεΐξ- 

 ῥαβεεν ρυαιον 74 
(δ᾽ “ἰμα ροβμ αῇὲν 

᾿ 4α τοέθγ,τγς 50; βό-- 
χες “πρθῖ. 

νταυϊ ργδίξηζοσι- 
᾿ εἰδ» δὲ οδείταρί α- 
τίσ» “4 ϑεγέτ»» ἘΣ 

ἀπιᾶπάατϊς ἀνοδίβ. 
εἰ, Ἐπτα δας πᾶ- 

4. Τλᾶτε ορεταπινς 
ἃ νοδίς ιοεεῆλης 
Βυϊυπηοά! πᾶτία. 

᾿ς Ρεογδἴοζεξ, 
᾿ : 

᾿ Φαβοη ἦ 

δροί. βήπς ἰοο 

βέμηο γάγρεῖς 0. 
γ4 (5 "εκ ε΄ 

2: 6 “η507., 

 ἤρενος τ4] εὔν»τ:6-- 
᾿χηη γΗ»ΙΟΥ̓Η75 72:05 

᾿ΠΡῚ καυεης ντ πο 
Ροτγαγίττας δ. Κατα 
σέ ψηαφ το ἐβη»Ι Αγ. 

ΟΡίτυτ. 
ἃ Ἑχάυεοίδυ. 

τα ταιια ἀϊχίε. 
εἰ Ῥγο ργαίεητὶ 

σογαπὶ ἤατα, 

υ (οἰατίς φϑοναιάςοτίς. Ὗ ογὴ πὰ ἀπε 
ἃ πλε εὐοξι!," δας! ρῇ τεπρησεητος, 

γερείο»ε ζζα Οἰτἶτας » [ὰ2 ἔροητς (ογα!τατογη 
᾿γπε ὃ κοιγοδ,ύαθεν (α{ςἰρίεςννοβ Πδὶ ἀποος εἰσ ϑάο: (4 
δια ϊκ οἶμκαι" 55“ γε Τρία ρογ (εξ τίπτατα νοτγίτατό ἄς νοῖ- 

δὶς νο[εἰς, "τα χυᾷ ΙΔ χιοά ἔμόϊα 
ΡΟΙ]επαθα» ἱάἀ! σαῖς, δὲ ργαίξπτέ 

ἡ ἾΝοα εχ ἁυάϊει ᾿᾿ ογτατ εἰ ηὉ ἐχ γαμηοσ δ᾽ ἁπηϊτιεῖ, 
(ςἀ εχ σαυτίομε Γο5 αριά445 σΟ πγίττξ 

«μάν ,ἴεὰ (δῖ ἰτα ἀἰ»τιογ! σοπλ ίταγ ἔσο Ατἤοπαρο 
τϑ [θὲ φυϊ4ᾶ εχ πιαρηγατίθιις οὖ 
{γρεη5, 4] δά ἀϊσεπ ργοςεάοτε 

᾿ εοηίεγιατς ςοπᾶ- ρρογγηϊῆς ποηλίη » ̓ς 4 βτὸ αυοά κά 
ΡΥςίξης διείπεθατ, τὰ παῖς, “Ὁ 5- 

ὦ βεοάἀίρίερτοιξ ΤΕ ΤΑ ΤΤΟΝ Ὲ 5 ΄υϊάςηι γε] 
ἱπαΐςειι ἀϊςὶ »γ νεῖ αν δα ἀϊοπείθιις 
άπ, πεαιαηιαπα ργι ἀφείς εἴ: 

ΨΙΒΕΚ Β5ΕΧΤν 5. 
γέξν οριϊπγὸ ἐπ! σατε:δε ας ἰτξ ἤας Α 
ῬΕΙ͂ Ραζτο8, ἤιε ἰῃ ν ΠἰτογπΠ, " α- 
φασί ίτογ ἀπ γι δαὶ ἴῃς ἀεπηοογατία. 
Αε ραυςοτγᾶ ἠἕάτιις. ρεγίο]α ας 
τα ]τἰτα ἀϊηὶ ἱπηρογοίς, οὐ πγχοάογ 
δυτέ πο πιοάὸ ρ]ις Βαθεῖ, νεγῦε- 

. τίᾷ νῃϊμετγία Πδὲ νεη ἀϊσατ,εγορία ἃ- 
ὁ Ζυρβίεἐφ᾽ ἐμῶν, ἢ μα ροχτίοπο Οὐ ((] σεῖς μος 

ὡς ἔργα, δευυαιϑῥους κρινᾷ, αὶ 
χρυσαν ἐλδυϑερίαν ἰχὶ ἐκ ᾧ ἀχούάν ἀφα,ς, 
ρέϑησε.), ὃν ἢ τῷ, ἔργω Φυλφοσονϑβη μὴ Ἢ 

Ῥ Ἐχιτρέπειν,πειροίσε) σωζᾷν. Τοιαῦτα Α-- 
᾿ ωυαοόρας εἶπε. ΟΜ δὲ ςρωτηγῶν εἷς αὐαΐ, 

στὶς ὀνλον νϑρ ἐδένα ἔτι εἴασε χϑρελϑεῖν, αὐ 
τὸς ἢ ωρὸς (αὶ ,χϑρόγζα. ἔλεξεζοιάδε, Δι 4: ὦ 
ΒΟΛΑ͂Σ μϑὺ οὐσῶφρον ὅτε λέγῳ τιναὲ ἐς « 
δλλήλοις, ὅτε (ες ὠκούογζᾷς Ὀιποδεχεο : ὦ 
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3)», ἕξετε, ἡγήσαμδμοι ὅ το νϑ( αὐ Ἰσον χοὺ σελκέδε.., 
οἱ ἀγαθοὶ ὑμδν, ἡναδρ᾽ τὸ τῆς πόλεως αλιῆς-: Ξ 
᾿ς μεεέζᾳ γεῖν" ὃ εἰ δ) ὀνδα βουλήσειϑε,χϑὴ 
τὸ πλωτὸς χίνδέου δύσι φερηιϑζεϑαι" χαὶ Φ]ς, 
τοιαΐγδε ὠγ[ελιαν, "ὡς " «απδϑαιοϑανομέ- 725, φόρα. 
γοῖς, χαὶ μὴ Ἐχεπρέψονς ὑπ ἀπόχαγῆτε. τ 
ἡ γδ πόλις ἡδὲ, χαὶ εἰ ἔργονται οὐϑζωυαῖοι 

Ο αἰμεώφται ἀύξες ἀξίως αὐτῆς" χοὴ φρατη-ς 
ο»ἱ εἰσιν ἡμῖν οἱ σκέψογται αὐτά. χαὴ" εἰ μῆς, 
ὦ αὐ δὝὠῥ ἀληλές ὅθην (ὡςαὖρ οὀἰκ οἴοκ(ᾳ,,}) 
ἰ πρὸς ἴᾷς ὑμετέρας ἀἠελίας καταπλα- 
γεῖσα,, χαὶ ἑλονδῥη ὑμιαξ αὐῤγονζις, αὐϑαί- 
ρέτον δουλείαν Ὀχιξαλάτω" αὐτὴ σῃ᾿ "ἐφ᾽ Ὁ ΤΣ 
ἑαυτῆς σκοπούσει, 'ηρες τε λόγοις ἀφ᾽ ΟΝ 

Ὧκ ες ͵ “ 

αὐζσουρε 

ε 

ἧς 

« Ισομοϊρῶν} [θπμίας ἐξιϑντω ἐν δὼ- 
᾿μοκρατίᾳ οἵτε πλέάστοι καὶ οἱ σαυετο!. ( Καὶ 
ξύμπαν ἀφελομδύη ἔχᾳ 1 “ἡ ὠφελέϊας φε-- 

᾿λογόπ, γ Αὐμδλοἵτε διωάμδμοι καὶ 
οἱ γέοι 1 ζω ὑμῖν οἵτε ὀλιτρχικο! καὶ οἱ 
γέοι ποροϑυμριῦται παύτα ἔχάν., αἀδεωυα- 
Ὧυ δγτος ἐν μεγάλῃ πόλει παΐτα ζούτοις 
ἔχεν. δ Καὶ πλέον οἱ ἀγαθοὶ] ὑμδ}} 
Σαἰγαϑοὶ δ αὶ γείϑωσαν τῶτο καὶ ἴσον 
ἸΝ καὶ πλέον τῇ ἴσου, τὸ ΤΠ)" αὐδάν γυυκι- 

θαῖν ὧν καὶ πᾶσι κἡὶ πόλις. ε Τὸ τὸς 

πόλεως Ἶ τὸ πᾶσι κοιγώς ὠφέλιμων τῆς πό-. 
λέως, πο αὔξετι, 7. “Βὶ οἱ ἄλλα βου-. 
λήσεοϑε] εἰ δὲ μειζόνων ἐφίεεϑε,, πωΐτων 
ξερηϑήσεοϑε. ἡ Ὡς φεραιοϑουδροῖς Ἰωὐτὶ 

Τῶν, «ϑραιοϑησομϑῥων ᾧ μυὴ ὅηττρεψόντων 
ἐδ 4 πἰμήδ, αὐδῥ] ἤν» αὐπωπο: 
δίδοται «οὺς ἐκεῖνο, καὶ τὸ πόλις δὲ, καὶ 
εἰ ἔρχονται αἰ ϑίω αἵ οἱ γούμεαυ ὥται" ἃ εἰ μή 
ᾧ, αὐ δ] ἀληϑές ὅφιν, οὐ δ ταὶ ὑματέρας 

δ᾽ ΟῚ 

εὐγγελίας αὐϑθοιίρετον δουλείαν ἐλξται. τῆν 
το Γὸῤ ὅφι τὸ » αὐϑαίρετον δουλείαν 5) ὰ 5 
λῶτω. 4 Τοιξτελόχρις ἀφ᾽ ὑμδ ἡΧαὺ 
κοιγοῦ τὸ ἐκ οἶμαι οὐκ οἶμαι γὸ (φησὶν) ὅτι 
Οιὶ λόγοις ὑμῶν ἴσα ἔργοις δε αὰς ἡ πό.: 

λις κρινῶ, κ᾿ Ὑπάρχουσαν ἐλδυϑερίαν} 
ἐχὶ δι τὸ ἀκοῦν καταπλαγεὶς ϑἰπορύσί), 
λα Ἐκὃ 9, ἔρχρφυλαοσσομϑῥη}} ἐλόυϑε- 
οζαν πει φφίσεται σῴζειν ἐμ. δ ἔργον μιὴ 
δγιπρέπειν Οἷς ἀφαιρυρϑῥοις αὐτίω.. 

ΟΟ.1111- 

αἰοὐσὰμίας ἄφιςα, ζους πτολλχοιφ' χαὴ ζαῦτα « 
ὁμοίως καὶ κι μέρη καὶ ξύυμπόμζῳ εὐ» δη-- 
μιοχρᾳτίᾳ, ὑἰσρμοιρᾷν. ὀλιγδιοχία, δὲ Μ « 
κεγδχρύων τοῖς “πολλοῖς μμεΐα δίδωσι, ἥνλ κ᾽; 
ὠφελίμζον αὶ πλεογεκτεῖ μόνον, δλλὰ "χαὶ « 
ξυμισθν αἰφελομϑῥη ἔχ, τὰ ὑρδμοΐ τεδῳ: 
ναμϑυοιᾧ ᾧ γέοι ἀοοϑυμοιῶτῳ αἰδευΐα:- : 
χὰ φ» “μεγάλη πολά καΐζασεῖν. Θ᾿ ἐπι χαὴ 
νεο, ὦ πλύτων αἰξιοευστώταοι, εἰ μυὴ μόμθε- 
γετε κακοὶ ἀσευδόγτες, ἢ αἰμα ϑέξατοι ἐξὲ εἷν.. 
ἐγὼ οἶδα ἑλλζωων, ἢ εἰδικώτζατοι, εἰεἰδάτες., 
τολμαῖπε, δλ᾿ ἤτοι μιαλόντες γξ, ἥ μετα: Ν 
γνόντες, Ὁ πῆς πόλεως ξυμιπασι κοινὸν αἴ-- ᾿ 

ον 

εϑουϑμοις 
γ᾽ ἀπωλα- 

2 ες γζωῶαι 
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5 ἰδὼν “4 δ, ὦ 

᾿΄ ι΄. 

ΤΗΝῸΥ ΥΌ ΡΒῚ ἘΈΚΤ, 
. ασοὲς δὲ τὸ εἰσαγϊελλόμϑυω μᾶλχον ὁρᾶν, Δ (ξά ροτίας δά «ἃ αυα ἀξ υκλιν ἵοίρι ἘΙλἀβ δ 

αὶ τ ὦ ΝΣ! , ζογ 80 δὲ ῬΥΙαΔτΙπῚ δί ΡΟ] οὶ ἴῃ (ὦ ασὰ πόλι ᾿ 
ΕΙΣ ερλν. Νι ξυμ ἐν} Ψ,8ᾷ Ἶ {γυλπυυς πος ρχοδὸ δά οὉς ἃζοοη- 

» καλῶς ὀίδε αἰδασκθυαζώμεθαι ᾿ἄος5 αι ἴῃ πὸς τεαάπητ. Εσῇ ἔοστὲ 
Ἢ ἀμυνεο," χα διὸ ὥλοα μηδὲν δεύση οὐδὲ- 181] Οριι5 βποτῖς, ὨΙἈ1] ἀλγηηὶ ἤθε 

μὴ βθζῳ τῆτε δἰρνυδοϑιδλας τὶ διδἰααρακα τας 8 νὰ Ρ ῳνὺ Δ δ... ς ΟΟΓΙ ΠῚ» - {8} 1910] 

κῃ ΒΕΘΈΚ νης ἘΡΡῸΣΥ ον ν κε μῆνα ΒΕ πὶ ραυάες., ὁ ΝΟΒὶς λυτεπ 4 Νὸς δὔζξεο: 
8 ΡΣ δὴ ἔθπιμελάαν ὁ εἶξέ- εὐγα ἐγῖς ἀς ΒοίΡιις ἐχρίογαγε,; τλαύμξρο παστν" στσος 
. πεσιν αὐτῶν ἡμεῖς ἕξουϑυ,χοὴ μ ασεϑς 8 ς πυυιτεπάο δά εἰυϊτατοβ ται βΘοι15) Βέπιοις αταιειξανα 

. πόλᾳο δζῳπομνπῶν ὥμα ἐς τε και τασχοητῆν, 

, χαὺὴ ζω ἀι δλο Φαϊνυτοι ὅχττήδψον. σαὶ 5 χαὴ ̓ 

᾿ Ἀχημεμκελυμεθοι ῥδη, ᾧ διῦι αὐ αἰεϑω ῖϑα, Β 

ἰανάο Παιμά αἰ 4 ἐχροάιγέ νἱάε- ὀραε γν δά οἰαὶ- 

ΤΩΝ 

ς  εεύμαξ οἰσομϑρ. Καὶ οἱ μδὲ συιφφιχϑύσιοι, τυνϑγταςυαπὶ ὁ ξο πο ΠΟ αδίογαητ. Πυά΄ ςοπιπιοάστη 

ὃ ᾿ : γΑ᾽ τατος αιιοφιοῦοςςα δίτατ. Ηχὲ ἴλπὶ πος φυγΔυἰ η5 » δῖ το τοιειάτας φαΐ 

" ᾽ ἧν 

ποσαὗτα εἰπόντος αὶ φρατνηϑύ, διελυ,ϑησὺρ 

ὧκχ πῷ ξυλλόοου. οἱ σ᾽ ἀϑηναῖοι, ὅδ οὖν τῇ 

αυϊοχυϊά ἐς ἰεγϊηγϑ; 4 δά γοβτο- δ υετρονς ΡΝ 
ξεγοπγαβ. δο ἰοσάπτο τηδριηἶτα- ῥαβ δύο ἔμασμς 

κερχύρα ἀδοί τε δ ξύμμαχοι ἄπόμτες 
ἤσὸρμ' ᾧ πσοξτον μδὃρ ἐπεξέτασιν ϑςρατεύ- 

ο ματος, καὶ ξεωταξιν, ὡραΐρ ἔμελλον ὁρμιᾷ- 
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το φὼ ἐκλήρωξ, ἵνα μήτε αὐασιλέοντες Ἔσο- 
ρῶσιν ὕδωτος,ὁ λιμϑύίων, ὁ Μ Ἐχιτηδείων 

“ταῖς κουταγωγοῆς., παδὸς τε τἄλλα, δὺ- 

κοσμότερϑι χαὶ ῥαίοις ὄρ χάν ὥσι, χτ' τέλᾳ 
ἐφρωτηγὼ ὡροςτετα μένοι. ἔπειτα Ὁ Ὡροῦς 
περιϑζαν χαὶ ἐς ὁ ἰταλίαν ὶ σικελίαν τρῷς 
ναῦς," εἰσουϑῥας αἵτινες σφραξ “ΨΜ πολέων 
δεξοντω. ᾿ αὶ εἴρητο αὐταῖς κὐοϑαπϑυτᾶν, 

ὅπως ἔχιςάμενοι κατα πλέωσι. ΛΟ 5 ζιῦΣ 

σα πσῆδε ἡδὺ, τῇ παρασκθυῇ αὐϑνναῆοι ραν- 

τες χ, τὴς κερχύρας, ἐς τίω σικελίαν ἐπε-- 

ς 

, “- 4 ! τ᾽ Υ ! ! ἴ 

Ράιοιοῦτο, πεκηρεσι νὃρ τ πασοις,τεοσαρσι 

ἃ τειάχοντα αὶ ἑκατὸν, ᾧ δυοὺ ῥοδίοιν πεγ-- 
ἜΝ ΟΥ̓, ῃ 3 Χ «5 ε ᾿ 

“τηχοντοροιν. τούτων αΠικαὶ ἐχ υσὸρμ ἐκάτον, 
ς ι ε} ἂν Νὰ 

ὧν αἱ μϑὲ ἑξνκοντα, ζα χειαι, αἱ δ ἄλλαι, 
φρατιωτίδεφ" Ὁ δὲ ἀλλοναυτικὸν, 'χίων, καὶ 

ΟὟ ἄλλων ξυμμώχων." ὁπλίτως δὲ τοῖς 
: ξύμπασιν, ἑκα τὸν ἢ πεντακιϑαλίοις. (κα 

τούτων͵, ϑηναίων νδὺ αὐτῶν ἦσθ πεντακό-- 

σιοι υϑ νὰ χίλιοι οὐκ, κοιτα λόγου, ἑ γῆ ακόσιοι 
«" ΝΟΥΣ ΥᾺ Ι ͵ .} ς τ᾿ οττες, χε άται Ἢ νεώΐ. ξυμμώχοι ἢ οἱ 

εὔλλοι ξωυεςράτευον, οἷ μϑδὲ, Μ αἰασηχόων, 
ΧΝ 

"9 

Αἰδεηϊεπίοβ ἰητοζολ Τοοἰΐψας ἴλη «ἤς νἰδοιταν. Βς 
ἀραιὰ (ογογγαγῃ ομληο5 δάογδητ. Ὁδι μανία ε 
Ἐτρυπιὰπι γοσεμῆτςο ἄϊπιςες Ἔχοι- αὐιά γ7ε. 
εἶτα » σοῃηπτασγαης 41ο ογάϊης 
οὐγιπι ςοπ σοῖς ἀεθεύεητ; δζ οἂ- 
ἤτα ροπες : τοϊάσας οἰαῆδπε τ: 
τίη ἀπ τίδυϊα, " Πηράϊας (Ὀστίιεὶ ὅ » δε αρόρισι, ἢ Ν ἢ Ὕ λ ᾿ 

εϑα! ἠράνε φρώττεδόσεοθαι Ὃ Ὡρατηγρὶ (χη ρᾶττος, πο, ἢ “ ΡΆΤΙτΟΥ ἢλυρα- 4, ἢ με γα ἐρζε 
, Εποιήσλ το" χὴ τρία, μέρη γεί μον τες. ον ἐχϑ χρη, πεῖς δαπᾶν ἤϊε ροττὰς, βὉ "Ὦ ἐνψς, 4 

0 Ὃ 
ποσας γο5 ἴῃ Πατοηῖθας πεςοῆλ- οὐ 
τίας {πρρεϊούοης» νῖψας οὴῃ ἢ Ἢ 
οατοῦῖο' ἐεδ δ. ἐἤεπὲ ΟΡ Οὐ 12 1 πρὸ τὴ 
τίογοβ» τα νογὸ (οἰ Ποτο5 δά το- ἮΝ 
δοράαμα Ὁ; [00 πο φυχαας ἀπες ; 
ταὔταϑδα, Ὄςδίης. ργαηεσαηέ 
1ῃ Ἰτα]πτπὶ δ ο Π!ἄπχαιιε Πδθο5 {Γ65» 
ἠυὰ: Τοξεγγοητ αιιξειάτη. οἰαϊταζος 
εἴης Ἰρίος ἐχοορτασα: ἄδτο εἰς᾿ : 
Ῥγασερῖο νὰ οσοιπγοίοης. εἰαβῇ» ᾿ 
ὁ χυὸ {οἰγεις ἱρῇ φαογίαπη παιῖ- 4. ΨῈ ςενείοσες 
φαύεητ, Ροΐῆας Αἰπεπίοπίςἐ εἴπῃ δια «ἀ φα’αρρεὶ 
ταπῖο ἀρραύατιι (Ὁ] σῆτες ἃ ΟοΥογτ ον : 
τὰ» ἴῃ 510] πὶ τα δ στα γα το 
ΤΕ ΠῚ 5 ΠΕΠΊΟΓΟ σεπταπι τρί η- 
τὰ]υδίιοῦ » ἃς ἀπαθυ5 ἈΠοά 5 
“ Βίγεπαῖδιι5; φαλγιπῃ ἐγ γον ὩΖ6- ςς, Ἐαενπηχογπόροιν 
γληῖ Ατεσα σομίμηι » δέ. ΠΑΙΌΠῚ πλιῖρας αι φαίπ 
νεϊοςοδἐεχαρίητα, οατεγα αι Πηΐ- ἀν άβιιτα τοπαῖρ ας 
{πος βούγοητ: το ηα οἰαίξις», ΟΒῖο- ὅ ; 
τα αἴαας ἐΟοἱογυῃη. μὰ 4αἴθιις5 : 
δά (ππηηπγάτη ν με ραπίαγ αὐτηδῖο- 
ταπη ἀυΐηαις πη}}}1ἃ ἂς σεπτί,4110-- 
Τα οὐαητἦ εχ ἔουπλα]α Ατμεηίει- Κ Ὲχ σἀταίορο, Κὲ 
{ὃς ΛῊΠ]ΠΠς χαϊηροπήψας, σαι [6- “νπηο- 
ΡΠ ρεητίβ. ἔτη} 15» 5 δά πλίπηο- ς΄ Οὐ γεέξίοσο 
τη. συ, (ὐστογοχᾶ ν εγὸ ΤΟοἷο- ὀτϑητ, ποι γεήξει 
Τῦ σφ ΠΥ ΠῚ] Πτ  » Ραττ ΠΥ ΤΡ ἀἰτογᾶ» χέει; κῶς 

μόδιον. δ᾽ Ἐς υὑμαΐ οἴτουδν ᾿ἤγχρεω μῳ- 2 ᾿ , 4 Καὶ ἔρηΐ; αὐταῖς 1 ὠοιοὸ τως ναυσί, 
γὐσορὸμ ὑμῶν δηιλονότιφ ε Ἐν τεῦς καΐα- 1 ἡ Ὑ φκήρεσε μδρ ταῖς πείσαις Ἰτοιήρειφ ᾳ- 

4.3 

α Καὶ ἰωδοβα μωδὲν δεήσι Ἰμαΐχες δολο-- 1 γργαϊς} λημέσί. ζ Σσρατήχρ ἄσθοσε-- [χεῖάϊ, πδιήῥεις φρατιώπδες, πεγτηκόνοροία, 
, Κόπι. ς οἷς ὁ πόλεμος ἀγάνλεται ) οἷς γαί | ἴ [λοι] κτ' τάξεις ὑπὸ φρατηγοῖς τίῳ- ἡπΠπαχφλρί. πλοῖα ἐ Χο δεξ. κ᾿ Τὸ ὃ αἱ 

ῥέει: πόλεμος. ὧν χρηζει. Ὑ Ἐπιτήδᾳον Ἰαΐρ-- [ γμένοι. ἡ ἘίΪσορδρας 1 γνωξκούσας- Ἷ λὸ γαὺτ. Ἶ ἤἴαν, αἱ ὀῆϊαι νῆες, αἱ ἔχουσαι ρα ΟΝ 
καὶ ναύτας. λ Οπλίταις ὃ Οἷς ξύμπασι 
φραπώτας ζιὶ πεζομιὰ χήσογτας ἀγρυσαιςς 



᾿ ΒΕ ΚΞΕΧΤν 5. 
Ῥαττίηγ Αὐρί που, φαίη ροπεὶ, ΜΆτι- 

᾿ ῃῤοταται ἈΠΈΕΠῚ ἃς ΤΠ ΓΟ Ο Πα οὐ, 
ἀπισεητὶ φαϊη ααδρίτα. δαρίτταν!, 
οπηηηο ααδάτγιηρεητί οὗορίητα: 

Ὁ (αογπην ΟΥοτεητος ἔοζο οὐτορίῃ 
Στ τ) ὃ ἔπη ἀΐτογος αὶ ποάίογῶ {ἔρεμ- 

οὐ βορε : Μεραγοηπάτησας ἜΧΌ] πὶ 
Τευίτεῦ αὐ Πηατουι 1} » σεητιπι νὶ- 
'δίητὶ» σαπὶ νη ΠΙρραρίπο, ῖρίη- 
τὰ ἐχυίτος ροτσίάπτς, Ηΐς σσριϊς ἃ 
ῬηΠοἰρίο οἰαίςὶς ἴῃ Πα πὶ ρτοίε- 

“ Ναυῖρυς ὅτὰ- ὁξα Ε{{: σα πὶ τρίτα Ο γα 55 ηά- 
ἄκεοιυο ἢ ὍΣ μίθι αυα ΟΧογοίει ἢ οςοΠἈτιλ ἔευ- 
ὁ. Ῥιβδοτέζῃις δὲ ΤΕ τ» ζοτη ποδία πη» " ΡΠ οΥός,, τε- 
ἰαρίδωπι ἢγυξο- φξ γος σα πὰ το ἢ τὶς » οπτήϊάζιις 
165 γυ ας ἄδτος,ο- ὦ : , πιηϊζφυδ, ζέες.. 88 ἘχτΓα δ ΘΠ ηῚ ΤΩΌΓΟΙΓΆ ΠῚ ἱπῆγα 

ταοῆτα: οὐ 16 σεπτα πὶ Παρ 5» 
'ἄύα οἠογαγίας πεςοϊατίὸ σο γίτα- 
δαπταΐ. ΑἸΐα Ῥεχέογεα ρεγπιθϊτς 
τἰδυἐβηραυτίηη ΟΠ ογαγία; βάτο πὶ πὸ 
ὉΠΟΥΑΥΙα: » ὙἱἶΓΓΟ ἐχεγοίταπι (δ ηπε-- 
δάπταῦ περοτίδη ἀϊ σγλτία : ία ο- 
Τηλιες τ] ΠΟ ραγίτεῦ ὁ Οογογία Ππᾶ 
Ἰοπίππι τα ΠπιΠοσιιης. Ατ τοῖίας 
᾿ἰΑἰδίς αἰτα ραΐβ ργοτηοητογίαπη [ἃ- Ο 

. ῬΥΡίΑτη, 4 Π18 Τ αγοη τα πη » α]]ὰ αἰὸ; 
Σ Ῥέδυε ευΐψας “ ῬέΟΙς σα! ας σοπ πιο ἀπ} ΕΠ, 
νας 10. Ἰτα] απ ἀρρυϊεγαης τὰ π0] 12 οἰ- 
ἀυιτὴ ἀρρυῆξηι, α]τάτα ΠῚ Γεσερτ, Ποα ας 1 πγοῦσα- 
ὁγᾶπι Ἰτα!ἰα ἰεβο- ἐΠΠη» Πεααα ἴῃ νεθεῖη» Δηϊιατίοης 
᾿- ἰλῃτὰπη εἰς ὃς [ἀτίοπιο ἐσ ῃςοα : ἃς 

Ὡς ἢἰς φυ!άεπν σοποοίβίς ἃ Ταίεη- 
εἰπὶς αἴας Τοσγοηῆδες : ἄοπες 

᾿ ψεηταπι οἱἵ Ἀ Περίαπι [τὰ] πα ρύο- 
ταοητογίαηγ. ΝὌΪ σοῃιγαξεῖς ἰδ τ 
σορ ἐς ἐχίγα νυθεη1ν» σοηΐδηη πη - 
τ ΤῸ 5 ΠΟῚ τοσρίς δηταΓ» σὰ- Ὀ 

4 Ἐχιγυχεγααε, {2 σοτηταπηίοζαης δά Ὀίδηκ ἀε- 
' ᾿πθταπι. νδὶ γα ΠῚ νομαὶ εἰς 
᾿ ἐμεευκυυνκὴ εἴ: (ὐδάἀιδήας παι!- 
; τ5 οὐἱππι τη πεγ6, δὲ ἀρά ἈΠε- 
͵ τ ρίποβνοῦθα ἐςοογὲ, να 1}}}; πο! 
: ΟΒαϊοἰάεμίες ἐςη τ} εο πε] 5» αὶ 
᾿ ο΄ Ὑ δχίρῇ εἴεης ΟΒα]οΙ ἀεμίε5» δα χ 

ξεύγεητ, ἈΠΕρίηΐ ποραῖο {ς αἰτοζα- 
ἴ τιῖς αἰὔιξιγοβ, (ς4 αυ!οααϊά [τ4115 
ε ξατεῦίς σοπη ΠΗ ΠΙτεῦ ρἰασοζεῖ, ἰά εὐ 

[ε Δᾶταζος. {πὶ ταπλξ δά Γ65 δίς ]ας 
Δαϊπγαπὶ ἱπεοπάσητος 9 απ ηΔη} 

ὁ ϑείη ἱΠὶς ρετε πιοάο ορεϊ πὲ Δρρὲ]εγξορες σαζίο 
ἘΡΕ τίλϑ αὐ Εροῖξᾶ ἤδιος ργς ΠΟ] Δ ἅτΠΓ, 

καὶ {δεῖς σαρίξητοβ ἀς γοπαπγατϊαπαῃ- 

ΟΡ 434] 
Ἁ οἱ ἡ δἰ δγείων, ξενταίκθδιοὶ, χρὴ εἰἀγηἠνέων 
τὸ μειοϑοφόρων πέντῆκθντδέ χα Τὰ το ἡο)οὴ 
“τοξόταις δὲ τοῖς πᾶσιν, ὁγδοηχονζῳ ᾧ πεῖϊξὰ. 
χοσίοις ( ὦ τούτων κρϑ πὲς οἱ ὁγδοηχογτὰ ἢ» 
'δὸργ χα] στρενδογύταις ῥοϑδίων ἑπ]ακοσίοις, ἢ 
μεγὰν ὄῦσι ψιλοῖς φυγᾷσιν ἐὔοοσι αὶ ἐχατέν' 
χαὶ ἱπισαϊγω γῷ" μιὰ Ἰριώκογτα ἀπ ούσῃ ἰδὲ- 
πέας. Τοστεύτη καὶ πυρώτο γξρασχδῦὴ βοὸς 
τὸν τλεμιον διέ σλκᾷ. Ουτοις Ὁ τὰ Ἐχττήδψα, 
ἀλϑυσει δλκοίδες μὲ τοκάκοντα σιταγω- 
οὶ, χαὶ (ἄν σιτοσποιοις ἔχουσαι, χαὴ λιϑολό- 
ο»ἐς,ὼ τεκίογας, ἢ ὅσα ἐς τειχισμὸν ἐργαὶ- 
δά. ανήλοία, δὲ ἐνχουτὸν, ἃ ἐξ ἀγα! κης “ΔῈ 
ὁλκαΐδων ξωωυέσελιᾳ, πολλαὶ ὃ καὶ δῤίᾳ ἀλλοῖα 
ᾧ δὁλχαίδες ἔκουδιοι ξωωπκολουθοιι τῇ ςρα 
ἀκ ἐμπορίας ἕνεκα" ἃ πότε πόῤτὰ οὐ τῆς 
κερχύρας “ξιωδιέξαλςε τὸν ἰδγιον χϑλόπον. χϑὴ 
“αϑοσξαλούσο καὶ πᾶσα πο βαισκδυὴ ασὸθς 
τε ἄκραν ἰαπυγίαν,χὶ τὡρὸς ταρωντα, “αὶ 
ὡς ἕκα οι δυπόρησαιν,,πϑρεχομίζοντο Ὑἰτα- 
λίαν, μϑρ πόλεων 9δὲ χοϑύων ἀὐζες ἀν» 
ρα οὐδὲ ἀφῴ, ὕϑωτι δὲ καὶ ὅρμω" ζαραντος 
δὲ χαὶ λοχρώ, » οὐδὲ τούτοις “ ἕως αἰφίκογ- 
τὸ ἐς βήγιον, τῆς ἰτα λίας ἀκρωτήσχον, ῷ νὰ 
τα ἡδὴ ἡβροίζοντο.κοὶ ἔξω ὃ πολεως(εἰς 
εἰδζες εἴσω ςὧκ ἐδέγοντο) ςρατῦπεδὸν τε κα 
τεσκϑυάσθμί, οὖν τ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ, ἃ 
εὐὐδις "ὁ ἀοροραὶ παρφ ̓χονυὺ ζᾳἐναδς'αὐελ 

͵ ἃ δὲ ΗΝ Ι Τίς 
κύσανγτες ἡσώχασομ'χαὴ Ὥρος τε (ὅν! ρῆγί- 

γοὲς λόχϑες ἐποιήσθμΐο, ἰξιοιῦτες χαλκχι: 
δέας ὑγζας χαλκιδεύσιν οὖσι λεογηίγοις βου- 

δεῖν. "οἱ ἐδ «(θ᾽ ἑτέρων ἔφασαν ἔσεα "3 
δι αὐ ἢ Ὅἰς ὀηλοις ἰταλιωταὶς ξιουδοχῇ, ὅτο 
ποιήσην οἱ ὃ ρὸς τὰ οὖν τῇ σικέλίᾳ “ρα: 

γματα ἐσκόπον ὅτῳ ῥϑπὼ ἀριςει ωροσὸΐ- 
σονται!" ὦ ζα ὁ ωρόπλοις γαῦς κ, τῇδ ἐγξξης 
ὧμα, πξοσένϑρμον, βα λόνϑμοι εἰδέναι αὐξ 

ὯΜ χρημάτων, εἴν ἃ ἔλελϑν Ο᾽ ταῖς εἰ: 

“ίωαις οἱ ἄγζελοι, τοῖς δὲ σύξφικουσῖοις Οὗ 
γι ᾿ ͵ 3) Ἀ » σ΄ ᾿ 

τούτῳ πολλα;χό)εν τε ἠδὴ χαὶ διστὸ “ἦΜ κα-- 
τασκόπὼν σειφῇ ἠγίέλλετο,, ὃτι οὖν ῥηγίω 

δι ἀαυϊά οα εἴϊεπε ας Αἰ εη 5! οραῦ Ερείαηί ργαάϊοαΐεητ. [πτεύοα ϑγγαςυα 5 σῦ ἂ- 
Ππ ΠΙδπδοίπροπαπιογοτᾶ νεζὸ ἃ ἐρεξυϊατοτίδι ςοττὸ παπτίαθατι παιος αὰ Ἀ Περτά 

« ἢ Ξαυδιέξαλε τὸν ἰόνιον κόλπον 1 ὅτω- 

διεαβραιώθῃ. β' Καὶ ὡς ἕ κατοὶ ὠπό- 
Ῥύστὼ Ἰαγτὶ τῇδ, ὡς ἕκατοι ἔτυχον ὠπλοῆ- 
φᾷ. 1 Παρεκομίφιγτο] "γουωναὐϑϑρί-- 

ἤγνωυ ἐν τῷ ῥηγίῳ. 
πλέοντες ὀκομίζοντος δ Καὶ ἐναῦ8α} 

παρᾶχον 7 οἱ ῥηγίγοί δηλόγότι. ζ Ἃς 
γελ)ιύστωτες ἡγρωὺ ἐκ τῆς γα λάδοης εἰς 

πίω ξηρωΐ. ἡ Οἱδὲ, οὐδὲ αἷϑ' ἑτέρων} 

οὔτε μεῖᾳ ΦὮ ἀϑέωαίων, οὔτε πα ΔΕ ἐς, Καὶ ἀγρραὶ 

ΒΨ 



δ" «Ἔσί- 
ΕΥΓῚ 

πάσᾳ τὴ ἵπτων, ἐσχόπριου εἰ ὡὐ τελῇ 8: 

,. αεὶ Ἐχετηδείοις. χαὴ τῶ μδὲ ΝΝιχία. κσξ9ς- 

ἔλιτοπο πο ΡΠ χεω μένων Ρ παντα- “11ς ἀοπιοίζίςλπι {ἀρς}} οὐ οιτι: γεπεγαπε νοὶ, Τὰ 
. οὐδ, δὲ 411Π0 Οὔ165 σΟΠΒἱ ΠΔτού 65 60-- τεπηίδυς αἀυεδει 

; γθόπο πολλὰ ν φαινομένων, μεγαίλην “ὁ ἔκ πλη ἄσμι ἰπίἔγαπηοπτο {ρος ΠΟΘ 15 ἔο- ἐἕφηε. γέμ ΜΝ 
ἕν τοῖς ὧκ “Μ τειηρῶν ἀϑίωναοις αὔρῴχε. γε ντογσώταγ, ὃ πιῖτα νθίχας ἐμ κὰ ΓΝ 

Ἃ ΤΗΝΟΥ̓ΌΓΡῚΙ5 ἘΠῚ Ὑ. 

 ἴλλτς. ἴτας Ὁ ἀταρ τας ̓ λ γε 40}; 
οαμηὶ {τ άϊο αἀ Ἀρρατὰ τῇ (ὁ αοοίπ- 
φοτογοἰΓοαπηπλϊττοῖς αὐ δίοαϊοβ. δ 
δος ρυαῇάια αὐ ἡΐο 5 λερλιουβερᾶν 
τελῆοτε δά ταζοίλπι οχ οπηῃὶ" οἶγοα 4. Ῥέαν ἰερὶῇὲ 
τορίοης πααίρία: αυσέηις ἰηῖγα γτ- γεν “ΩΝ 
Ῥεηὶ εἴδεμε χοσςμίογο» αγίηᾶ ἀῖαας μῶν 
εἐααοβοῆααα ἴῃ Βα ]οο εἴδξητ: ςατα 
τὰ ζοπηρᾶγαζς τὰ Π αιιᾶ ἱπυπλλοητῖ 
Βε]]ο» δι ταπτάποι ργαίςητι. Ατμος- 
εἰδῆθας δυτᾷ τχος {Ππ ρυαουχίοχίας 
πος ἂΡ Ἐροίϊα δὰ ἈΒερίαπὶ ρία- 
Πὸ ἐπεγοχοηπητίαγάητα; ἢ μυΪ Ια πὶ ὁ. Ἐχτσιᾶ ρεδὰ: 
ΑἸ ίλτα ΠΠΠς οἵδε ροςιιη!ᾶ φιᾶ ἰροροῃ πα ανλς πλιὰ 
ἀϊοητ:ςᾷ νεγὸ ν]ἀοχὶ τἄτὰ πὴ τΥ σ ἢ χυλαι ἐγίρίπτα τὰν 
τα ταϊξτα μὰ εχ τὸ ἀπο {δ ἰτὸ αὉ και τερταίξητας 
ἰεςοζο δηϊηγοϑ» ἃ οος ἱρίΆ (ἰατίτα ἣν 
ΡΠ ποίρία ἐτυγάγοηταζ : ουόάαις 
ἈΜορίηὶ νπὰ ῃγ]ίτατς χοσυίαγοηῦ 
405 Ρτΐπγοϑ ἰηάτςοτο τοηταίοῃῖ,Ἠ Ὁ 
ἃ. ἰμάμοὶ Ροήϊς πηαχίπιὲ ογοά δ }ς 
εγαῖ: ]αρρε 48] ὃ Γιεοπτϊποσ οο- 
σῃατὶ ξογξο, δὲ ἰρίογ απ οηρεγ ξα- ' 
ἀϊοῆ ξιηΐεης, Ἐὸ᾿ ΝΙ οἷα αυϊάξ παο» : 

Ο ρχζοιι ἐχρεδαιεγαζ » αν Ἐροίαῃ!β ἜΝ 
σοῃτίρογαηζ» ἀποθιιβ δυτῷ γα] αίς 
ἀυςοιθας ργατοῦ ορίηἰοις. Ετεηϊῆν. 
ταῖς απις Εσεϊληογᾷ σοηχοηταπη» 
ἀαστα Ργληγὶ οο5 δάϊοεγε ]ορατὶ Ατῆς 
Πἱοηίος δά οχρ]οσαμάαϑ ἰρίογᾶ ρε- 
συῃίας: Αἀάιυξς {ΠΠ|51η υπ Υ ς 
πογϑαο ἃ οἵα ἴῃ Εγγ σείλογατία ἀο 
ῃδίίάαις οἴ ξάξγο ΒἰΑ[δβ» γα 188 ῃ 
ταυτχυ]α»σατεγάμηαυς θη τεπαξ ς Νοπ βδυοδηῖ 
{ρο]εϑ]ο μι: ας αι ογεης αὐ- 

᾿ 

αἱ νῆες εἰσὶ, “οὐ ὡς Ἐχὶ τοῦτοι αἵεσευά- 

ζοντο πασῃ τ ἢ γγώμι. χρὴ! οἕκέτι ἠπίςφοιου" 

χαὶ ἐς τε τοις σικελθις κὐξκέπεμπον, " ἔα 

μδι." ᾽ Φυλαχάς, τεὸς δὲ του ρίσξᾳς"" ὺ 
ἐςταὰ ᾿ «ἰξέπλοια ταὶ οὐ οὖ τὴ χϑρα. ζφρφυροὶς 

ἐσεκόμιζον" τά ττε οὖ τὴ ἢ πολ, ὀάτλχων ὄΐξε- 

1 χαὶ τἄλλα.» ὡς Ἰχὶ ταχεῖ πολέμω χαὶ ὁ- 

σον αὶ πα οὐντι,καϑέςαντο. αἱ σγ᾽ ἐν “ ἐγέφης 

πρεὶς γῆες αἱ “ρέπλοι κεἴραγίγνονται ὌςΒ 

ἀγναίοις, ἐς Ὁ ῥύήγεον αν ἐλλϑσοι ὅτι τἀδλώ 

βϑυ οὐκ ἔς! 1χβήματει ἁ ἃ χυαν ἐροντο,τρι- 

κοντα δὲ τάλαντα μόνα, φαίνεται. καὶ οἱ ςρω- 

τηρὶ ΓΟ ον ἀθυμία ἥσὸμ, ὅτι ἀδθιῖς 

πἈτὸ τε “δῶτον ΐ αὐτεχεχρούχει, χαὶ οἱ ἐπ 

“νοι, Οὔκ ἐγελυσόμτες ξυφρατευάν οἱοἐξ 

φοεξτον ἤρξαντο πείθᾳν," χαὴ εἰκὸς ζῶ μας 

λίιςα, λεογτίνων πε ξυγξενᾷο ὀγζαις, χϑὰ σφίσιν 

δεχορδῳ, ὯΝ  «ἷξὶ ιέγεσαίων,. τοῖν δὲ 

ἑτέφοιν υοὴ “ ἀλογώτεροι. ὠ δὲ ἐγιςαῆοι 

Ὅιονδε τὶ “Ζξετεχν ἡσόμτο τῦτε ὅτε οἱ χυσῷ- 

τοὶ τ ον ἃ ὠϑθέωυαων ἦλθον ἀῤξὶς ἐς 

«ἰοὺ κατα σχϑ ΤῊ Ὧν} χρημάτων. ἔςπε ὦ 

ὄρυχι ἱερὸν τὴς ΑΦροο δὲ τὴς αἰγαγόντες αὐὖ-- 

ηοὲς »᾿ ἐπεδῆξαν τὸ αἰαιϑήματα, Φιαλᾳς 

πε, χϑὶ οἰνοχῥας, χα ἡ ϑυμμιατήιαι,χδὴ ἀλλζω 

Ἀρκαδίᾳ 2: ἐληθόρ ἐὸν Ῥργυξῖ; ὅτοα » ΠΎμ|το πηαϊογ ρεσπηΐα ρε- 
πολλῷ ὁ πλείω τίει ὕψων᾽ ἐπ᾿ ̓ὀλίγηρ διυά- ρὲ μμβ τ μοιμμ ἀφυὸά αψοσι μη ̓ Θυτπη 41} 

ἐμεῶς. γουματων ἠείχετο. “ὺ ἰδίᾳ, ξονίσας Ὁ αἰτατίδ ογατ, Οὐἠποτᾷ ρεϊπατί πη εΧ-- ρατυὶ δ πρίνου: ̓  
ποιίμϑμοι "τ δ πρινριτῶν, ταῖς ἐξ, αὐτῆς ἐγέφις ςερτὶς Ποίριτῖο “ γϊογαγοῃιὶς » ς01}ς-- ἴδπτ. 
ὀχ πώματα ὲ ὲ χευσᾶ ὼ Ξργυρᾷ ξυλλέ- δ εχ οὐχηὶ Εροίξα, ὃς ἐχ οπηηίθεις ἘΠ. 

ξαντες χα ἐκ, τ ἐγίες πέλεων ὺ φορρρμ 
εἰγοὰ ορρί 4ϊ5 νοὶ Ῥῃσηπίοσιπ νοὶ Ἷ 
Αγαοοσιηι » ἡ ςοσζορτα “Ῥοουϊα Ἀοραῖα “Ἢ 

χϑῷ ᾧ ἑλλζωυίδων ἐαἠτησεήνδροι, ἐσέφερον ἐς ἃ 

(κἐ ἐςιασεις ὡς οἰκεῖα. ἕκαςοι. Ὁ τκυντων ὡς 
τιιπ Δι γοδῖιΠ αὐροητοδ» ἴῃ σοπαΐ 
υἱἱα χἰδεγοτδη ]υᾶπι πὶ 7 14 “βοαὶ εἰ 

γδαλδιυι5 ἃ ᾿ 

4505 σριηράταρ 4 
(Δ ςομίριςεγοπτατν πχάσηο δεΠοϊεραίταν ἴϊαρογς Αἰβεῃίοηίος {ΠΕ εχ τυϊγεμαι 15; χεγαι, 

ἃ Καὶ ὡς 53) Ούγοις παρέσκεδυάζονγτο 
χαὶ πᾶσιν ἐδόκει αὐδασκδυάζεάχ, εἐδεγὸς 

αὐτιλέγοντος. Ἐπὶ Ὁύτος. με αῦτα. 

Ρ Ἐνϑα δὲ ] ἔς νας. Ἴ Φύλακας] 

οἰ δαφυλάξονται ταὶ φιλίας πόλεις. 
δ' Καὶ ἐς πὲ τἰξίηλοια γράφεται αἶι- 
σπόλια ἴ ὦν Τῇ χώρᾳ φρύόεια,ἁ ᾧ αὐειπλέον 

γες, εἰσῆγον ἐς αὐπὸὶ φρϑροιᾷ, ε Καὶ πίλ- 

λὰ ὡς δὴ χὰ πολέμῳ Ὁ ὡς ἐν σωυτήμῳ 
ἐσοιόῥῳ. ζ Αντεκεκρέκει γαῆδᾳ γώμίω 
«πηντήκει ,ἀτο( εξ ήκι,. ἡ Κ αἱ εἰκὸς εἰκὸς 1] 
συφρατεύειν δηλονότι Τὶς αἰ ϑίωαἴδις. 

5 Τοῖν δὲὲ ἐτέροιν ἃ ἀλογταζᾳ ᾿Αλκι- 
(άδὴ καὶ Λαμάχῳ. , Ἐξετεχνή- 
στωῦ τότε μιετιχί οἴσαιντε, Αλκιζιάδῃ ἃ 
Λαμοίχῳ εἰξετεχνήστωτι, κ Ἐπίδεζαν 

1ὰ αἰαϑήμαξ Ἰὑπ' ᾿ὄψιν ἔ ἔϑηκαν. λ ΑἹ 
ὀλίγης δαιυαίμεως ὀλίγαι ἢ [ ̓δαυάμιι, Ὶ 
Ὁ, μεγώλίω φαντασίαν παρεῖχε. μὲ ζ 
ἰδίᾳ ξενίσᾳς ἢ φιλοφρογήσης. ἡ Τ 
σοι λα ἢ Δ" ἐν ποιήρεσιν ἀφικουᾶῥω 
ξ Αἰτνστέμδυοι 7 χρησαζυϑμοις πὸ δὲ 
γήσαντες αὐτὶ τῷ, λαθόντες ἴων ᾧ μέλλ 
ἀηυδωσηνο, ΕἸ Ύ 



Κ 4.15 ΕΦΆΙ 
δάσο νῦ τομεγῇ Ατπομδε» ἀϊμμ]ρα- Α 
τίητ πα ρεητζ {ε Ῥεσιηία: σίπι ςοπ- 

. Τρεχηΐς, Οἱ ἐπ οὐγογθ ἀπ! αι 
4“ ΜΌὶ σισῦος ὅζ δος τὰης ᾿ΠΔαυχ οητ, " νὈὶ ρὰ- 
᾿πβριφᾳ λα ἵδτι. ξιϑ εἰξ ποι εἴτε ἰη Ἐρείξα ρε- 
εἴς Εροβπ ρεεα- ΟΠ 115» Γ051Π τηᾶρὰ ἰπἀϊλ ἀρᾷ 
ταὶ τυ αμρὺ ὨΛΝ] τες ογατ, (ἐς Διτζ ἀς ργαίεη- 
ἀἰεν ἃ αεκίξης τί τογατη ἕατα ἀς δ εγάθδης, Ες ΝΙ- 
ἀςουαϑαητατ. Οἱ αι ζΟὨΠΠᾶ ἐγαῦσαπη οπγηί- 

Ῥας φορ 5 πδαΐρατε ἰῃ δε]Ἰπππτ, 
φυὸ ρεχεϊραὸ ταϊίδὶ οἴεητ: δῆ αὶ 
ἀξ Ἐρείτλιαι πχεγςοάςξ τοτὶ οχογοίζαι 
πυπιογάγξς, δ] ἀς τος ἀρξάϊς ςό- 
{αἰταύο: πη πχίηα5» Ὁ οἀ  ροίξα]α- 
τενῖ (εχαρίητα ἡδυίθιι» 4ιας ρῇ 
Ῥειηο πο οἰ θατία ργααγοηθάταας, 
1δ᾽ ρεῆηδποηάο, δεἰπαητίος 1115 
νεἰ νὶ νεῖ ραξίίοης τεςοπ οι αζε : ὃς 
τα ἢ δά αἰϊδ5 οἰαἴτατος ργοβοιίς 40, 

ἔξδ ορουπάο, νϑῖ ΙΗ ΑΤΝ ἢ ἜΦΗ 
Ρο οἴεητία εἰυιιαεῖς ἡ ΟῚ νΊΓοΣ ΑἸ ΒοΠΙςπῆς Ρορα] οἰζεη 
ἸὌΡΝΝ ̓νε: ταϊοητ, δὲ (παπ ἴῃ ἀπηῖςος ἅτις (Ὁ 

εἰ πηεη ξεαιῆςξηζϊζ: - δ οὐ κα ρκούιριο εἷος Πά4ς ἐπηριρτὲ ἀεοϊλγαῆσητ, 40 
τ ἰπ ἀπῆοος πη Γοάϊτγε : ἰῇ α!4 Ὀτοι τέροτε 

" ΓΈ [θεῖος λαΐπιο Δι εχ Ἱπορίπαῖο ργοάοῖϊς [ιςότί 15 
ει ἀβνβοις ὅ΄. Ῥοομτολις αἰ! αυά Αἰϊατῦ σἱυίταταπα 
ὁ Ῥριεββ (»" 4ε ἴῃ, (οςἰεῖαῖξ λά ἀπιςεγε:“ ἠε πδ5 υ 

5. σα! ατς ζα- τρέεμιαν πῇ 40 ξισυ]τατεβ ργὸ γεραΡ.σοηίαπχξ 
γηάε “απο, Ὁ΄Ὺ τορνάς Ιρ(Ο τοῖρ.ἤἴλτα ροτΙοΠταγξταγ, 

Αἰελδίαάςς ποραῖς» σα πα τδητα πια- 
πα ρτοίοδος; ἀςθεγε τυγρίτογ ἱπξε- 
ᾷιο περοιίο οίοςάεις; {4 ροτίιις 

4 Αἄ οπιπες εἰ- ἀλριάο ΟΠΊΏΟ5 Οἰαἰτατεο, ργαιοΥ 56]}- 
αἰτατος ργατεν ϑεῖ, ἡγῃτὅ ας δγτασαίας, ἀςῃτίΑγε, παῖ 

γτ. ςαδυςεῖτο- ζ ἅ ῇ 
πες, θεί, ἐραῖοι, ἴο Ῥύξορῃς; Δἀπιςητᾶ {αι1πν ἐά7με 
πίετοτε.. “4 ἀρ ξβομέ [ ἠῥεῤῥαγειδὶςυΐος αιο- 

φῃΡαγιϊπιὰ ὀγτγαουίληὶς αδάμπροτο, 
Ῥαττίπα ἁτηΐςος ἔλεγον ΠΠπης ἔγα- 

Ἢ 

ὁ Οχιογας εἰυίτ 

πχξτὰ (υρροἀίταγοτιγδί ςαρία Ἑταῃ, 
οἀνως γεί τῷ ογηληΐα Ἰμόμεεις ἢ “ Μαπιεχτίπος: 

Ἀπεπίες. ζεῖ οος ειἵπη εἶς ργαςίραὲ ἴῃ τγδῆτι ἃς 
Π--- γα ε ταίεϑια ἰφιεῆς » δ. Π|ς ροστᾶ ατα; 
Ε΄ Ἀρρυίϊωὼ. ἢλιίοῃςπι οἰαίοίς ἐχεγοτάίαας ςἃ- 

᾿ Ῥαςδίπλδτη ἕοτς, ἀἴηας αἀἀδις ἰῃ 
{οεἰετάτεηα οἰιτατῖθυ5, νδὶ ποῆεης 
υἱ (ματιιπὶ ραττίαπα πη, ΒεῖΙο ξατα- 
τὶ εἤεμρτιης ρρτςάϊ δγγαςυίλεας 
δε ππητοπην αἰτοην νο ΠΠ| σαχα Ἐρς 
ἢατῖς 5 ςοπιεηίγοης, ἀπ ἴ εοπτὶ- 

. ὯΟ5, Βαθίταζς, ΡΕΓΠ το γοητ, 1,.- 
Ἐν γεθρεπι οδ- σῃδοΉ Βιλαᾷ ἀυδὶς λξῆγητατς πα- 

, ᾿ ᾿ υἱραη άπ εἴς δγγαςυᾶς , Β'δζ δῇ - 

ῬΆκεπι ἐθτρο 

ἀλπὶ τς νχθοπγ ῬαπΊο ααοαίς τεπιροζς, 

ΘΙ ΒΊΟΤΟΝ. 144: 
χαὶ εἰφικόρδυοι ἐ ἐς ἢ ἀϑέωας, " διεβρόη- 
σὺν ὡς χελμαΐῳ “πολλαὶ ἰδὸιεν. καὶ ἡ οἱ δι, 
ἐδξίπε αἰπατηθεντερ, τοῖς δὴοιρ, τότε πεί : 
“εντ; ἔτὼ διῆλθεν ὁ λόρος ὁ ὅτι εἰκ εἴη φῳ 
τῇ ἐγέφη τὰ γεήμαΐα, πολλζιὺ Ὁ αἡτίαν ἫΝ 
2 “ὑπὸ Τ ςρατιω δ, οἱ 5 φρατηγϑὶ ωρὸς 
χα ̓ηξρότα ἐξουλδύοντο. χαὴ Νικία δὲ ἐωῦ 
γνωμη πλῷ θχὶ σελινοιῶτα πση τῇ. ρα» 
ὡᾳ, ἐφ᾽ δι μαιλίςα, ἐπέμφϑησαν: καὶ ζωὼ 
μὃὼ πἴϑέχωσι γεήίματα “πϑρτὶ τῳ τρατεύ- 
ματι ἐγεςαῖοι, ρος δα βολδοεαῖς εἰ 3 
μὴ, ἢ ἑξήκοντα ναυσὶν, ὅσας «“ήτισομτο, 
εἰξιοιρῦ διδόναι ἀΐθες ζ,φιω " Ὁ, ἡ Ὡρα- 
μείναγνᾷς σελιγοιμυτίδες ὑβίᾳ ἢ ̓ ξυμξ σά 
Ἰδζαλλαξαι αὐτοῖς, χαὴ δ τω Ὡὐραπλθ 

συ μίας; ὀήας πόλφς, χαὶ Ἐπαδείξανας 
᾿ τ ϑιυύα μιν ᾿ ἀγναίων πύλεως,δηλω- 

σανζῳς 5 Ὁ ἐς ζοις φίλοις καὶ ξυμμείηρες τῇς 
ουμίαν, Ὡποπλῷ, οἴκαδε, “ὐ μήτι δ᾽ ὀλί 
“ρου ξ σὺ τῷ ᾧ αἰδοκήτου ἢ [ λεονπινοῖς: οἷοι τε 

Ο ὦσιν ὠφίιϑσοι, ἢ ὀίων ναὶ πόλεων Ὡροσ- 
ἀγα γέαϊι, "ὦ τῇ πόλᾳ δευπὸ μανίας τὰ οἰ--΄ 

κεία, μὴ χινδχωυ θυφν. Αλκιξιάδυς ἢ) εἰκ ἐϊ- 
Φὴ γφῆναι,τοσοιτη δου άμει ἐκπλδσαν-: 

(κ,α]α ὡς χαὴ ἀπαράκτως ἀπελθεῖν, 
ἐς τες πολάς Ἐχικηρυκεύεοῖ,, πλζωσε- 

λιγοιῶτος (ἢ συροιχουσῶᾶν, ας ὀας, ἃ πεὶς 

οὐδε δὴ ἀθνωλμδ θρι ρδρ.μήμημμη 
Ὡσπὸτ σωρφικουσίων, τοῖς δὲ, φίλοες ποιᾷ- 

«ϑαι ἵνα, σἴτον ὁ καὶ φρατί αὐ ἔχωσι. οραΐτον 3) 
Ὁ πείθειν μεοσηνίοις "ον πόρῳ ϑμμροιώ 

«ερσζολῇ [ὴ ἀὐδθις τῆς σικελίας) αὗλι- 

»ϑρα χα. ἐφύρωμαί τῇ ςρατις ἱκανωτα!- 

τίωι ἔσεοεϑωι. " πασδοσαγαονδϑοις δὲ ζαὰ 
πόλής,' εἰδόζῷς Αϑ' ὥς πολερωσῳ, οὕτως 

ἤδη, συρφικούσοαις χαὶ σελινοιξῶτι Ὀχεχή- 
ρᾷν κὼ μὴ (Ὁ »ϑὺ ἐγεφαίοις ξυμεξαίνωσιν, 
οἱ δὲ Λεοντίνοες ἐαΐσι κατοιχίζάν. ᾿Λάμας- 

χὸς δὲ αὐτίκρὲς ἔφη χξίωδαι πλὴν ὄχισως 

φφικουσας, χαὶ πσθ9ς τῇ ἢ πόλᾳ οἰ εἷς τέχιξα 

πίω μοίχἕω ποιφο, ἕως ἔτι ἀφβϑχσκάνοί 

Β 

ἐς δ᾽ ὀλίγου δὶ ταχέως ἃ αἴϑο Ἔ φῶς- γϑν τῇ πόλει." “ζ' Καὶ φραπαὶ ὶ ἔχωσιν] 

: ὙΠΟ Ῥγα!αμάσηι» υσπὶ δάδας ἱπηρα-᾿. τε ἐ εἰσὶ, χαὶ μάλιξαι φιυπεπλαημοἐμδις 
ὕκα ταῖὶ εἴσεισι; ἃς τηλχί πιὸ, ἐἀτονβ 

παγμδ μόνοι ἡμώμξω. ς ἐὰ  δικῆδαρ ἕ Καὶ ἢ Τῆ πόλει δαπανώντας ]αὐ- δἰπὸ Ούτων͵ ῥ᾽ πόλεων. ἡ Ἐν πόρῳ Ὰ) 
ΝΣ μείναντὰς ΤΌιὶ ἀ ϑέιυαίοις. "ἡ Ἢ Δι- ἢ ἡ, χφὴ μὴ ϑατανῶντας ἃ οἰκεῖα κινδυ-- 1 πῇραιώση. ὃ)᾽'᾽ ΤΡροσαγαχριδροὶς δὲ ταὶ 

ἐδ αν αὐτοῖς Ἱπῖς ἐγεςαίοις.. δ Ἠν μή 1 νϑύειν ἐγ τῆ πόλει. ἤχρωυ, κίγ δεινὸν ἀϑϑξε-- πόλεις Ἰχέρωσαμδύοις. ͵ ᾿Βἰ δότας δ᾽ ὅν 
ὡς ]ἀδοτας “έγας ἔχοισι σομμκαί χοιςς Ὁ 
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ἐΠ) ἀὸ ὃ γρονίση “ρὶν ἐς ὄλψιν ἐλϑεῖν, τῇ γώ 

μη αἰαϑοιρσοιιῦτας αἰ,ιϑρώποις, καὶ τὴ δ 
καζα Φρονῷ μᾶλλον αἰφνίδιοι ὃ ὡὐ τσθ9σ 
πέσωσιν, ἕως ἔτι τὐδκδεῷς πσδοςδέρνται, 

εμάλιφ" αὐστρωῖ αἰθεῤμες, ὁ τοῖῳ 
πϑότα αἷ αὐθι ἐκφοξῆσαι, τῆ τε ὄψάίπλῷ 

σοὶ! δ αὐνεῶ φανέα) τῇ ασδϑοδοκία ὧν 

πείσονται, μείλιςα. σ᾽ αὐ “ τω αὐτίκα. κιν- 

δυυύῳ τῆς μαίχις. εἰκὸς 5. 90 καὶ εἰν τοῖς ἀ:-- 
“ξοῖς πολλοις ὀἰσοληφ ϑέεδαι ἔξω, «(δ τὸ 

ὠπιςεῖν σφαξ " μὴ ξξάν" ὃ χαὶ ἐσχομεζομέ- 

γων αὐτήν, Ὑ΄ ςρατια) Οὐκ διστορήσην γε" 

μπρὸς τῇ πολᾷ χρᾳτούσει και ϑεζή). 

ζιέτε ἄλλοις σιχελιῶτας ὅτως ἤδη μᾶλλον 

καὶ ἐχείνοις ᾿Βὶ ξυμμαιχήσην, δ᾽ σφίσι πϑθ96.- 
κέναι," καὶ οὐ φἰφιμελλησάν «ὐἰξ σχοπτοιοῦ- 

ς ὁπότερϑι χρατήσσὲσι. γαύςαθμον δὲ, ἐ- 

πὸρμαχωρύσϑμΐας κα ἐφορμηϑένα;, μέγα, 
65. ἔφη γρζεῦαι ποιξαῖ, ἃ ζῶ ἔρημα, ἐπέ- 

χοντα συξᾳκουσῶν' ὅτι πλοῦν πολὶω ὅτε 
ὁδὸν. Λαϊμαηοὶ Α Ὥωχα εἰπὼν, ὅμως Ὡροσ- 

ἔθετο ὼ αὐτὸς τὴ Διλκιξζιάδου γνώμῃ. μῷ' 

τὴ) αϑῖν, Αλκιξιαδὴς τῆ. ἁλῷ νηὶ Ὁ] φ" πελχδὺ-- 

στιὰ ἐς μεσηνζωυ, ὶ λόϊσς ποινσούυϑμος αὐδὰ 
ξυμμαχίας πὐδὸς αὐγρεξ, ὡς σόκχ ἔπειθεν, 

δλλλ᾿ ἀπεκρίναντο, πόλᾷ ὑδὲ αὖ καὶ δέξεοϑαι,, 
ἀχϑραὶ σὴ ἔξω πϑρέξάν οὐπέπλ ἐς Ὁ ῥύ- 

μον: χρὴ θύθυς ξυμστλαρώσαντες ἐξήχοντα 

γαῶς κ, πασῶν οἱςρωτη»»ὶ, χαὶ ζεὶ ϑαττή-- 

εἰλλδω φρατιαὴ οὖν ῥηγίῳ καζαλιπόντες, 

καὶ ἕνα στρωΐν αὐ δ ", να ξίων δὲ δεξαμϑῥων. 
τῇ πόλφ,ρεπλεονές κα ταγζωυ χαὶ ὡς αὖ-- 

τοις οἱ καυταγαῖοι εἰκ, ἐδέχοντο οὐδῷ δ αὖ- 

“)ταδρες συφᾳκοισίων ξυλονϑμοι) ἐ- 

κομίαϑησομ πὶ Τ᾿ τηοίαν πυταμιόν. καὶ αὐ- 
λυισεαίυϑμοι, τῇ ὕςεραια. θὲ σωροικούσεες ἔτ» 
πλεὸν," "ἔχαχαγρωξ ἔηγοντεο αὶ ὀιλαξ γαῦς: 

ἡγε “«ὐϑδὲ 

, «πᾶ ρυαθίθαγος; τγαϊοοῖς Β Βερι πη» 
δα: λαξόντες, "χὐρέττλεον ἐσ να ξον, τίω Ὁ 

ἀϊς ααμτὶ μα υητνηναιζητι δυγασθίας παι ραγῦτ, οἷα  ορροχταἠὲ ἀξ ετα) ς Ὁ γηάδαππρῶ, 

ἝΗΥΝΟΥΨ ΟΡ 1.51. Ας 

“Ὁ 75} φροΐτον πιλῦ ςράτευμα διμγότατον ἃ Οππηξ επΐτ ἐχογοϊτά ἴῃ ρσϊηἰρὶο 
πιαχὶ πὲ οἵϊε τογΓΠ σάτας ἢ ἀἰβεγγοῖ 
δητοσυᾷ ῃ ςομρεϑ νοπίγου, Βὸ- 
{τξιγοίαπηρτα ρεῦ σομ ἢ] διιἀδοὶλ» 
ἐος φυῦ ν]άεγῖς, πιαρὶ5 σομίέρτυ 
Βαθεῖς, δι αὐτέ γορεητ πὸ ἱποίἀξ- 
Τξτ, απ αἀδπιις πγοτὶ ρογου ας ἐχ- 
Ῥεϑαζοῖ, τραχι τὸ ὰροίοσος ἔσται: 
ΥΟβ,ὃζ Ὀπχηΐ ΕΧ ραστο τοσσΟ  ὅ 1Π|ε- 
ἔξατος, τῇ αἱρεδι» (Ῥ] αὐ ηλὸ5 εαΐ πὶ 
ἡ νὰ τγτα τι ἐχρεδατοης 
οἰλάϊ αιᾶ5 ατοςρτιιτ᾽ οἤεοργαίογ: 
τἰπὶ ρεχίσαϊο (αδῖτα ραρηα. Ετεο᾽ 
φυΐάξ πγαρὶς ῳ ογς δες εἴει ροῖε 
Ῥεγήλαἶτος ἴῃ ἀρτὶς ΟΧΟΡῚ τ απ πὶ 
Ρεϊγὸαίατα μαδογῶς οἰαἤεπι ἢ οι" ᾿ 
«ιᾷ εἴ νεπτυΐᾶ: " αὶ Πίπ ντδὲ [8 ἀπνουρκος. 
τεςορηεητποη ἀεξατα γᾷ οχογο δαὶ ἴθας σοπηροτιβεὶ 
τ ρεςσιπίατίᾷ,ἢ νἱδογοβ δῆτε ντθ μέληω Ὁ} ἀείωει 

᾿ : . , γείτων βεοι 
ςοηίςἀηἴοης Ργατογοα το 1105 51- πὰς ἢ [υρδτίαι 
ΟἸΠεπίςς ἢς ἰχτὰ δὲ ϑγγασιαποσιτη νεδοαι ὀδἤάοτες, 
παϊηας, δ ἰρίοχῶ πιδρὶς (δ εἰοτατοπι 14 68: δι στρ οΡ 

Σ 4“ Ἷ " Πάεπδ. Γιρότιοσς 
Ῥετταγοβ, 144; Ιπσαη δῆτε.» 4 τε. ἐς τὰν 
᾿απἰπιδάιογιςητς νττ {προχίογος ὁ Μιαίπέαυς οὖ: 

ἃτυγος οὐοὴ οχϊζογοης. διατίουξ ἱπίαροῦ παι ραρης ἐχρεδᾶτε 
( ἀϊοςδᾶι,“ἤὰς {ς χοζίρεσςοηῖ, πο 1η- -44 θδρνῤηίν, Οἰς 

πδάςγότ, ορογίοῖς Μοραᾶγα ἔᾳσετέ; Τ᾽ οἰερεὸς ψεσὶ 
ἑχωτὶ οὔδπι ὦ Ὶ 

ας ἀείοστα εἴης, πεχας ρος α] ἃς γιά λῆρον. 
δγταςιηἰς ἀξ ΤΙ » τ τεῖζά. Ὁ Ἢ 
Ηαο]οαύατας ΕΑπιαςῖις, (δι  ζυϊδς 
τατηςῇ ΑἸο δ ἰδ άϊς λοςεάεδας. ῬΟΙῸ Ἧ 
μᾶς Αἰεἰδίλάες Μεϊαπάπι πα πὰς 
αἱ τταυπεϑς» ρα 4 ὁ Μαπιεγτ δε. Μ Θροβῃ 
ἀς {οὐϊεῖλτε ἱπουπη4α νοῖθα ἔεο.. ς "ἢ 
ΨΡὶ ποη ρεπυδάες, το ροπάεμητί- 
δυς 1Π|5,ἴπ ντδετὰ χα ἀξ ἠηυὰς 
πᾷ γέζέρταγος, ἔξοχ ταπτεῆ γόης“! 

δὲ σοῃξο Ἐπ ἐπι ρ είς ἰεχαρίπία εχ ὁ 
ΟΠΊΏΙ ΠΌΤΊΟΟ πααΐδι5», ππιρί 
αὰς πεςεοίίαγ!!5» ἀπιοοςπ Ναχύπι. 
τὐδηιτοϊέγαπε 7 νῆο ΕΧ ἰδ σαπηὶ 
ἐατοῖα εἰαίε δά ἈΠέριατη ἐδ!ἐϊό." 
ΑἸΝΝαχ!ς τπτέα νύθοτι Γεοορεὶ (Οἀ-᾿ 
ταπαπὶ Πδυίΐραης: (τἀ χασητὰ (4- 
τἀποπἤθας πη χεοὶρούξητάν, (τὶ 
ἀείδλῃηϊ ἐπὶ πὶ ΠΠς αυϊάλτη ϑγγ-- 
ἐυᾷπογαπι πα Δι ΠΕΡΙ ετ ΠΕ Το" «- 
Γίδτ βιίτπεπ᾿ : νὉὶ 4 λότίεπα οό' 

Ψ ΡΤ ΎΥΕΙΝ, 

ὰ ἘδὉ σρῶτο γ παν φρείτευμα 1δ Φὸφ- 
οω φῳοοσβολίω  ςρατιύμαγϑξ. ξ Μά- 
λις' αὐ σφαΐ] τοιὶ ἀϑίωυαϊοις. γ Καὶ 
Κ᾿ παύτα αὖ αὐτοιῤ ἐκφοζῆσαι 7φιὶ συφα- 
κκρισίοις δηλονότι ζι αἰϑέωναίοις, δ' τῷ 
αὐήκα κινδαύῳ τῆς μοίχης 1 ὑπὸ κοινοῦ, 
ὸ ὀρφοξῆσει αὐτοιὶ τῳ φεοσ δοκῆῖσαι αὐ- 
Ἄχρι οὐ ιν δίέύῳ ὀΐφμαιχσεϑομ 6 Μὴ 

ἥξει ἡ μὴ ππύφασις ἀἰεκῆί. ζ Καὶ 
᾿ ἐσκομιζουϑῥὼν } ᾧ ᾧ ὁκ ὃ' ἀγρῶν εἰς Ὁ πό 
λιν μεϊαφερόντων ἢ συρακοισίων (ἰην ἀῦτο. 

ρή σαν Ὅοιὶ α ϑίωωαίοὶς χρημέν, αὐ κραϊρωιῦ-. 
τες ΦᾺ] συφρικοισίων,, φσεσσκα ϑέζωντω Ὧι ἢ 
πόλει, η Οὐ ξυμμαχήσην Ἰοῖς συξρι- 
κοισίοις δηλονότι. Ὅ Καὶ οὐ δρ 

λήσιν] ἃ νὶ ἡίατήσην κα οχδεκρεῶτας πός 

σεῤοὶ Ἀκρδρήσϑίδιν. , Οὔτε πλθν πολύν, 
ὁδόν} ὥπι τ᾽ γζώγότε διὰ ϑλξδση 
ἀπέχονταν ν ᾿Ραρέπλεον ἐξναξ γ 

σκελικήν. λ Τα συξαᾳκοισίων (ελύ' 

κὸ ἴα 
ορτα ἄλλας αὐραλαζύνπερ, τ Ἁ 



π Σ. 

᾿΄ ΠΙΒΕΙΚ ΞΕΧΤνΝϑβ. 44: 
ἃς ῥγαηλίογυμι ἀοςῦ παιος προ Α δέκα δὲ ἦΨ' γεών ππξούπεμναν, “ ἐφ τὸν μιέ-- 

Ὄ ταῦτα πιαρπὔναμα {Πρ οιιητεβ Ἔχρίο- 

4 ταύοητς Παιϊᾷ πδαίμππι αὐ Βοῖξ ἀε- »" λιμὴν Ξ ἐπλόξῳ τοι μοὐπποῤκέγγαυ- 
Φαξίαπι οἴϊες: ὃς ντοχ εἰς ΟΡ ΟΠ ἴῃ φϑαι εἴτι ναυτίχόν 661 “ καϑφλκυσμένον, σὴ 

τούγᾷ αἰΐχω! ἀοπυπτίαγεης δγγάσω- κηρῦξαι Ὄσὸ χω γεαΐν «σέλα θάμα ὅτι 

ἀπά» Ατβοπίομίες νεμίγε αάτοάα- οἱ ἀϑζωυαῆοί γκϑέσι, λεογτίνοις ἐς πίω αὐϑ 
σοηἀοβ [ἢ ματα ραττά Γι οο τ Π05, ΕἸ : ἀέχρχξ: πβμο κα τοικιοιῶτες Κ᾿ ξυμμια Ὁ 
Ἰατς (Ὀοἰοτατί5 ἀτηις σορηλτίοη 5: ς νά κ ξ χίαν καὶ ξυγ 

 ἸάοΟ] οομτίηι αὶ ϑγγδοιυῖς ἀρογξι, λύων Ὅις δδυ ὀγίας ἐν συιεφκουσαις λεογ-ὁ 

Ἰπιχερί4ὸ τταπῆγεης λά ἁηηίςος ἂς τίνων ὡς τὐϑαὶ φίλοις υὴ δϑεργέτας ἀνν- 

θεῆς πιοχίτος Ατῃεμίξίος ον θ:. γαίων ἀνα ε ἐπιέναι. ἐπεὶ σγ᾿ ἐκηρύ (θη, χρὴ 
ἀεμαηπτιατα οἤτήμησας νΥρίβ ας ροῦ οὐ ον ἫΝ : τ κατεσκέψαντο το λῳ ε 
ται,» ὃς ΟΠ οἰγοὰτορσίοποιι οῦ- Β Ἂ“ ᾿ "τε πολιν χη ἐς λιί(ε 

τεπηρίατὶ ἔππτν» νη 4ε Δρρεϊϊεμείδιι5 γας, χαὴ τοὶ «ὐεὶ τίου χώφαιν, ἐδξ ἧς αὐτοῖς ὁρ- 
Πδιορροττιμηίταϑ ἔογεῖ ορρυρπᾶαϊ, μωρϑύοιρ" πολεμητέα. ζω »ὠπέπλδσὸρ 
τυτίας Ολιδηᾶ τοάίεγαητ πίτο ςό- πάλιν ἐς κατανζω. “ χαὴ ἐκικλοισίας γἕμο-- 

π τὴ ἬΠο Οδιαμοηίς αθημεῖςε ἐχεγοϊτα 
““-" “ ἘΧΟΙρεζο ἐπ ρτοάιτα πιο ἀμπςε5, ὃς ἢ- μϑὺ ἡς, τίοὺ δὲ φρατιαὴ οὐχ ἐδέχοντο οἱ κρι- ΤᾺ ; 
δ: ᾿ - τῶι ι 2 3 

ι αυϊά νεἸεης, ἀϊςοῖε τες, ἀραά τῶναιοι, τοῖς δὲ φρατηροῖς ἐσελϑυγίῷς ἐκέ-- 
᾿ αιιο5 βαθοπτς ογατίοιξ ΑἸοϊδίαάς, λόυον "δ,τί βῥουλῳνται εἰπεῖν, χὰ λέρφοντος 

Ἧ δὲ απ ςοπείοπι!ξ οηπογῇβ ρα. ηξ Αλχιζιάδου, 'χοὴ “δΜον φβηρίιᾳ κσεὺς 

ρΡίἀαηί5» πα τος ροττι πὶ αυᾷ άπ .» ἢ Ὀτε ΡΣ : 

ταα]ὸ οοηϊγαδθδαι αὐγαοσαητ, ἴα- τίωυ φκκλισιαν τετφαμδρων, οἱ φρατιαΐ- 

᾿ βτοίβί ας πηογολαηίαν Ρεγνίθοπι. τῶι πυλίδα, τινα ἐνῳκοδὸ μον υϑμέευ ἱκαικῶς 

ἤῊ “Βοςνθὶ ἱπρτοῖτοο νἱἀέτς αὶ οὔ 5γ- ἔλαιον διελόντες " ἡ ἐσελϑόντες ᾽ ἠχθοφιζον 
ΤᾺ ταριίλῃ!β ἰφητίοαης Ολτδῃ ξίο5, (α- Ὁ ὁ ἰοὺ πέλιν δ κράννννν, ἀχδῥνι ἊΣ 

ς ᾽ 
ὃ '᾿ ικοτεύγοσς ρα ῇ,οἸλπι ργοΐαρε- Ἂ εἰμ 
Ππκ τονε πρηοπῦ δάδο πιυϊτ: ςατοτί ἄοοῖ. συ ϑ ρισίων Φιρονοίευτερ γὼς Εἰ δὸν τὸ ξρᾷ-- 

ἢ Ξ - ; " 2} » . ς 

! ΟΠ πο βιοϊοηάδπι οὔ Αἰπεοηϊοπῆθις τευμα ἔνδὸν, θὐθὺς αὐδεδείς πρόμϑροι, ὑπε- 
᾿ (ο εϊειαοβνβμβραιώ το! αι ὁχοῦ- ξῆλθον, οὐ πολλοί τίνες" οἱ δὲ ἄλλοι ἐψηφί- 

οἴταπι δος ἃ Βερίο.Ουὸ Ροίξεα σὐμοὶ Πρ νς ὧν το ΣΡ ΝΣ ἃ πὸ πε Συριμμα γίδῳ τοῖς μιδρυά ως τὸ ἮΝ ξ βαχ 3. 
ν 

φ 

ὅοε τουοσῇ Ατπορίξίε5, ἰατὶ σα π. ΟΠ γηὶ 
ἢ τοᾶπα τπουξῆζοβ η4ς) νθὶ (λιδηᾶ π οσευνα ἐκέλθυον κ, βηγίου Χο- 

7 Ἐχίγυνοι. Ἀρριϊογᾶτ, οαἰἶτα " ζοπγαυηίᾶς. Ατα; μἰζένοῷ "5 τῶτο πλδυσθρτες οἱ ἐρυρω- 

- ἩΠς εἰς ἄτι αθογταν ὁ (ὐαπηατίηα» ἐς χὰ ῥήγων, πάσῃ ἤδυ, πῇ τρις ἄραντες 
Ἂ Ιξ οοπίογδης οὐ,» ἰρίο5 ἀείςθυ- δὴ 

ὃ: σάτα εᾶ οἰαίτατεπι» Ππγάϊα»δγγασα- ἐρ πίω καιταἰγζωυ, Ὅη4" ἀφίμωοντο, κατε- 

ει ᾿Ὧη09 εἰσ ἐπῆγαεζο. (απ οπγηΐ σκβυαίζοντο τὸ φρατόπεδὸν. ἐσννγίβλλετο. δὲ 
ἕξ 

Ἢ ἐρίτυτ οχετοίξι ἃς οἰαῇς ργοβοι(οῦ- αὐτοῖς ἔκ ἐν καιρμδρίνης,ς,ε ὄλθοιεν,απδϑο- 
ἡ τα ἀἀαογίις ϑγγαςαίας Ρτϊπχὶπη: Ὁ χω εὐἷο αἢ, ἀξ ὅρὰ τί συρᾳρεούσιοι ὃ ρϑὰν οφᾶσε 

ὲ νδι χαΐ εἰμ} παυϊᾶ Ἰηἶγαὶ σόροχ γμαυπίχόν δ ησιση δυ τῇ φραηις ἡξδέ πὶ 4.- 
(ξττοῖτο (ς ἴῃ Ολπηατίπᾶ τεθερεγῦτ, 

τυ ἀρλκοτεα ἀρρυϊήσιις ἀδιξτυς, ὑργαοοηίς νοος σὺρ, «ρεϑτον μϑρ τὲ συρακϑύσας" καὶ ὡς 
π ( νοιηῆς ναητίδτι ποοταπηξ τεσερτὶ ἀρ εθὲν δδρον ναυτικὸν πληρούνϑμον, αἰο- 

τς ζᾳπῷ, ἀϊοξείθας {1 πΠπαγάἀ ἸητοΥ- κομίξοντο αὖϑις Ἐχὶ κα εδρίνης, ὲ οάντε Ζ 
- ςο{Ππῆς νι οὔ γηα δἰδρη Ἀλαὶρρ }- 

οδΏτος ΑἸ πομ  ξίςς χες!ροεγεη ᾿ἐρζῷ αἰγιαλὸν, ἐπεχηρι ΜῊΣ εϑογῆο. οἱ γ' οὐ 
Ῥίαγος ἱρῇ Αἰ ΜΠ|5 ἀσοεγηῆεωης.. [τὰ ἐδέχοντο, λέγϑντες σφίσι " πὰὶ ὁρκία εἶναι, 

ἰηξοϑοποροτίο ἀιίςοῖα οἴ Ουύπι- μιά γὴν "καισοισγλιεόγτων ἀϑώυαων δα: 
4ας ἴῃ ἰσοατα αρη άληλ ἀρ 5γ- » γα 

ταςαἱλπὶ ἐ παυΐδιις ἀείςοπηἴοπτ, “ὩΣ μὴ αὐτοὶ πλείους μιεχοιπέμπτως 

γ." ἀπυρακῶοι δὲ ϑρόνϑυωι, εἰπέπλεον" 

νόος γἕτω “ε ᾿ νλστου αὐκῳ καιτοὶ τί τῆς συφαικοισίας. 

λονότι. « Καὶ δέδον πόλει] δδκα- [2 Ἐς τὸν ἀϊγιαλὸν δ καμιδοιναίων: : 
ναίων. ζ Κακῶς] ἀτέχνως. σα-- ᾿ κ᾿ Τὰ ὅρκια [ἢ] τοῖς καιμαφαγάΐοις. 

ϑρῶς: η Ἠχόραζον ἐς πίω πόλιν} λ Αφῳεακῷ; δὲ γρόρϑμοι 7 οἱ ἀϑ3 
αὐτὶ δ, ἐν ἀγορᾷ δηέτοιδον. 9. Ππλη- ] γαῆοι. 
ρϑϑ)ονγαυτικὸν ] γαῦν ναῦν δ“ πληροῦσιν. 

« ῬΑ ΤᾺ ἀμ λιμδμα 7) συφαχουσῶν. 
δηλονότι. β΄. Καϑελκυσμκεγον ἢ ὃ ἕπι- 

ἐὼν εἰς τίω )αίλάοσειν. Ὕ πΠυλιμητέα ἢ 

4] πολεμεῖν δωωυατὲν ἔσοιίφ. “δ᾽ Καὶ᾿ ' 
ὀκκλησίας ἡρμοιδμης 1 δά καταγαίων δη- ἢ 

δὲ 
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κοισίων ἱπαξων βου ϑυσθ τῶν: “χαὶ Τὴν 4 

λαΐν τιναὶ ἐσκεδιρισμιξγοες αἰ φφθφραντων»; 

ὠπεχομεἐϑησὸμ ἐς και τγξευ καὶ χαταλάμ. 

ζανοισι τοὺ σα λα μινίαν ναῦν ὧν ὧμ αδα- 
γαῖ ἥχουσθμ. ἔχίπε Αλκιξιάδών, ὡς κε-- 

λϑύσονζᾷς Σἰπτοσλῷν ἐς δἰπολογίου ὧν καὶ πο-᾿ 
λις ἐγεκαίλά, χαὶ ἐπ᾽ ὀῆχοῖς τίνας “ω ςρα-- 

“ων δ μετ᾽ ὠϊῥ μεμιφουμδῥων «ὐδὶ 

ΜΝ μυςφηθίων ὡς εἰσεξοιούτων εδἔῶν δὲ, χαὶ 

αἰϑὸὶ δ Ἐριδμ, (ὦ γ ἀϑίωαϊοι, ἐπ ὦ Β 

ςρατιὰ ἀπέπλέδυσεν, ζφὐσὲν ἥοσον ζήτησιν 
3 - ἔπ ι 
ἐποιοιοῦτο “Μ᾽ αὐθὲ τοὶ μυυφήφια, χοὴ Ὁ αἰεὶ 

᾿ ρεα Ἑρμᾶς ϑραοϑεγτων" “ὼ οὐ δοκιμιοίζον- 
τες τοις μώνυᾷς, δλλαὶ πόρτας «ἰπαῦ- 
“ὅως δἰποδειχόνϑροι," δχρὲ πονηράν α᾽.39--: 
πων πίς!νγπανυ γένσοις ἢ πολιὴν ξυλλαμ. 

(αϑοντες κουτεδδειν" χρησιριθότερον " ἡγθυ- 
αϑροι δ) βασθλρίσωι Ὁ ποράγμα χαὶ δὺ- 
ρφν,"} οι σ᾽ μιζεουτε πονηείαν, τίνα χαὶ γρη- 

φὸν δοχϑιῶτα δὴ , αὐτιαϑέντα,, αὐέλείκίζον 
διαφυγεῖν. Ὠγχεςαίυϑμος γὸ ὁ δήμιος ἀκοῖῦ Ἕ 

Πάσιφρώτου χαὶ ἣ' παίδων τυροωνίδων χα-- 
λεπὴν ἱπελϑυτῶσθμ ᾿βμομϑρζωυ,ᾧ πσοοσέ- 
1 "οὐσ), ὑφ᾽ ἑαυ δὮ καὶ Δρμοδίου κωταλυ-- 

δεῖσθ, δλλ᾽ αἰ σοῦ ἢ λακεδοημονίων, ἐφο-- 
ξξ ἀεὶ, καὶ πϑότα αἰ πυύτήως ἐλοίμξανε. 

Φ “ὦ Δεισογείτονος Σ Ἀρμοδίου πὸλμιημίω 

ὁ δι ἐρωτικὴν ξμυτυχίαν ᾿ ἐπεχιρηδν." δὼ 
ἐγα Ὠχιπλέον διεγησαίψϑμος ἰποφαναί τε 

ΤΟΙ ΟΥ̓ δα ΕΘ Ύ. 

καὶ ἀρταγἀϊ ποροσάρϑροι,, χβὴ ΔΨ θύοι: Δ Ῥγαάλία» ὀρ ἴσης, " σατο Πυθα’ Αὐχηΐο αὐπον 

6 ἄταπι εἰαἰ δῖ; σοπυϊδειπη απ ας δες αὶ ὀρεϊπιΐ 

δυγδουξαηϊς οἀα τίθει δύ ΣΝ δας ἤρλκο. 
τοῦτο ε]5 ΠΟ {Π]|5 ΟΧ ἰδῸΐ ἀΥΠΊΔτΕΙΓα ἀμος ἱπιοτέ, εδε. 
ρα τὶς; (ατδηᾷ γεάιτι εν θϑο. 
ξεπάπος παι ϑαϊαπλίᾷ Ατῃεηὶς 
τα Π, ταπι δά πογίις ΑἸοϊ δια δ, συΣ 
᾿αθδεδατον ντ τοπγοαγοῖ δά τοίρο ἀδ- 
'δαπα οτπλίηϊδις φαογαηι ρα] τὸ 
ἱμἢπχυ ασαζηγν τα ΠῚ αἀιιοσίαϑ Ἀ]Πο κ᾿ 
αποίἀἃ μα τος αὶ οἰμαι 0 εγᾶς, ἄς 
αυΐθις ἀεϊατ τη ἀἰογ ογατ» ραστίπα. 
ἀξ ρο  Πυτὶς ἐπηρὶδ πυν ογ18» ραττία. 
ἀς νἱο]ατὶς Πογη,ίς. Ἐτεηὶπι Αἰδο- 
εαἰξίες ρό[ αδἰτά οἸαἤϊς, φααἰοπξ: 
πο πλίπι5 Ρογερέγαπε ἄς 115 ας 
αἴὔρα ἡγίζογία οἰγοάσις Ηεγπλλο ὙΠΟ ΟΝ 
αϑῖα εγᾶτ: μος ργοθατὶς 1 ἀἸο δ 15» Ἶ μεδμος ἤκτι, 
{εᾶ (υἐρἱοἰοιίδιις οὐηηΐα χ πγᾶντοϑ» ἀΐςος μὰ τές, “με 
Βιαρίτα ξιοϊηογο ἢ ηγ15 αι δυο; ἢ- μερομήετοςς: 
ἀο]οηρὲ οπγαίμ πη πλο ἀο ΠΠΠΠἼο5 [κὰ σηρος ( 
εἶπες σοργοβοπἀογιμτδί ῃ νη οἷα - οἰοιδαά πιίττο 
Ια ςοῃ!εξεγιητ:ο οἰ δ Π τι εἴς ἂσ ΓΑ 4 
δίτγᾶτος (γα ταὶ γξ ὃ Δ πθηῖγο φαᾶ ἀρ μεθὶ πες ; 
ῬΟρΡτο ἱπιργοθίτατ ἐπ ἀἰοἰς αἸ αι Ρτοθἰ βἰοπιίηὶ ᾿ ᾿ ἀρόβρ “᾿ ἠγεῆρ: βάεπι 
ἰητόρτα ΠΟ] ΕΧ Εἰ ππατίοπίϑασοα μὴν φνιμῶνο Ἐὶ 

ῴ- ὩΣ. ὔὧνὲ. 

ἰδ ρορυΐας ἀπάϊτιι σορπίτατη Βαξῶ5; τὶ ἐτᾶπε, ςοπὴρ 
κοΐάε ΡΠ ρα ΟΕ μὲ Βιοηίος ἱπ᾿ γἱησυ 

τγγάη! ἀξ ΡΙΠΙ ταὶ ἃς ἸΟΓΌΠΊ ΔΟΟΓ ςδηςίεδαηττς 
θδηι εἰγοα τις Ἔχυ Πρ οάτη ρργα- ἀμειμ, ΤΗΝ 
τόγεα ποαας ἃ οριεα; Ὁ Ηαγπιοάϊο ὌΡΗ τος, εἰ 
ἀοιγιιξίατη , (πἀ ἃ 1. λοοἀπηηοη 55 4 Οὐνηία τη ὧι 
τἰπχεῦρατ «ἢ ἀιιὸ ,(ὃς σπχηΐα ᾿πρεῖο- ἐδυθα θ 

ΚΟΙ͂Ρ “τὰ . ει 
τεηῖ ράττοπὶ ἀςοίρίοθατ, “ υᾶπ-.}; χρίει 
φιᾷ σοπαταβ ΑὐΠορίτοηἰς δέ ΗΑΥ-- πιουοδαπε. 6 
πιο! ργορτοῖ ἀπιαιοσίαπι οομίον 6 δέδβυες 
τία πη {ἀπηρῆς αι ἀλοίλπχ. Οὐιᾶ ὁρῸ χηοάῖο δὲ Αὐίῆο 
τοῖα ΡΙασίδιις σοπηπηοπιοζαηο,0- Βίτοης. Ρεορίει 
{εράδη πεαας ἃΠος5 αγαςος, ποα; ἀν ἠκυξδενρ" Ἵ 

Οις Ὅλος ὅτε αὐτοὺς αἰ ϑίουαίους πὐξὰ ΤἾΜ γγ Αἰβοηϊομίος ἱρίος ἀς {υἱς τγταπιπίβ, ἔσται, Ροτγρειγαἷ 
σφετέρων τυ φφίνων, ΟΣ εἶδ αἷδὶ τῷ ϑιμομέ- 
γοὺ αἰχριθές σϑοϊὲν λέρρνζᾳς. Πάσιφρώτου 

Ἃ Ι ᾿ “Ὁ“"Ἵ ζ' 
δ γηραιοῦ πελϑυπήσομτος ον πῇ τυρωνγ!- 

᾿ δὲ ούχ [πο χος ( ὡςαὗρ οἱ πολλοὶ οἰονται) 
ΔΛ Ἱπαίας ὡρέσφυτατος ὧν ἔδε πίω Φ- 

χίω" δ νομϑμου δὲ Αρμοδίιου ὥρα ἡλί- 

χίας λαμιαυφοί, Αραφογείτων αὐὴρ ἿῬΜ ἐἰ- 

φῶν," μέσος πολίτης, ἐφοιςὴς ὠν, εἶχεν αὐτὸν. 

᾿αἰϊαυ 4 σοπηροσίιηι ἔτ. «44 ϑενόνπ αὐτάς το ρόί αἰΐαι Ὀ πιορατήδαοας 
Ἰοψαΐ. Ἐτοηΐπα ἀπππὶ ῬΙΠΙΓΓΑτΙΙΣ καριπι. 
{ξηῖο ἱπ υγταιπίάς ἀεοοῆηϊετ, ποη Χ δε νυΐρις ατδὶ 

Ηἰρραγοδας, (ἰνὲ ρίεσίας ορίμδη- ἐν τς ΡΨ, 
τατος ΗΙρΡΡ 18, ααἱ ἐγᾶς μᾶτιι Πγᾶ-- ς΄ Ουια αὐΐεα 
Χίραα, ΘΟ τί πες ρϊποἰραταμη. ΞΕγας Βαγπιοάϊυς ἴῃ 
ἀτοηι, Ἠαυπιοάϊις ΄υϊάλπι, βοτς (με ἤοτς ἴοῃ ΔΌΤΚΕΙ ΘΟΠΙΙΗΣ ΠΝ: ἀϊάμι5 εὐ ηῆεε, 

ατατὶς σοι, ρίσαι5» 4πε πη] ΑΥΟ- ψβέεναάονενν ποσπι 
δἰίοι » πχεάϊα ἰπτοῦ οἰσος φοπά!- κ (θη εοριρ αν 
ἐδ νυν τ ψδεγουπὶ Ατὶ 

τίοιἷβ ν]γ» δάλιηαατν Ββαδεβάζαας. ὑκῷ δὲ τοὦὃ 
ἊΝ 

« Καὶ δψιλὼν πιγαὶ 7 Δ" ἀἰϑίκυαων. 

ῥ᾽ Καὶ οὐ δυκιμάζοντες τοι μίωυυταὶ οὐ 

διακράνοντες (φησὶ ) ζει μίευντεις, πότερον 
ψεύσογτου, ἢ ἀλνϑευοισιν, αλλ ὁμοίως πᾷ-- 
σι πιρεύοντες «δὰ πὶ ὠξοσέχάν Ὧεςς πονη- 

ροῖς μίωντες »ὁγίοις δ2) πιλι δ χρηςοις. 

ὄγττις κατέδοων,  Ὑ. Διὰ πονηρώε αὐ-: 
ϑρώπων πίςῖν  πιφεύοντες πονηροῖς αὖ;-- 
ϑρώποις μίωντας. δ᾽ Ἡχύμδοι ἐ- 

γα! 7κρέϊοσον ἡχούφϑρμοι βαστιν (σεῦ; μᾶλλον 

ΔῊ χρηςῶν πὰ, καὶ ὑξϑυρξιν τω ἀλή- 
αν, ἢ διῷ σὺ υυὴ πιςσεύειν Ὅϊς πυνηροῖς 

μἰωυτῶς, Οιὶ ἐναντία “ἥρομδῥοις »πολῦ- 

ἐστι αὐεξετάςως. εἐ Ἐπιςοίωδμος .γὺ ὁ 

δῆμος ἀκοῇ] γιῶσιν ἔχοντες ἐξ ἀκοῆς... 
᾿ζ Τελδυπῶσω 1. γρουδύίω, ἐν τελϑυ-- 
ταίοις χρόνοις. ἡ. Οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑαυ" Ἵ 

μοδίου καὶ Αφαφυγείτινος. θ Δι᾿ ἐρὼ 
ζινὴν ξαωτυχίων] ἔρωτος σύμξααν. 
, Ἐπεχήρήϑῃ  ἐφλμήθη. κ Ην 
ὄρηπλέον δγηγησεμϑμος  μακροτέρᾳ ὁ 
γήση χρησάϑμος. λ΄. Τενουϑύου δὲ 
μοδίου ὡρᾳ ἡλικίας λαμασερὰ } ὅῆηφα 
οὐ πω ἀνλμΩος 

οὔτε ὑσὶ ἀϑίωαίων κοινῇ, οὔτε ὑοῦ κρ- ἢ 
οὔγε' γα φανὴς δηλονότι, οὐτεἀ ἀοξος, 

αὐ Ο(,;0: 



Ἴ. ἰς Ἡαζηγοάϊις δῦ Η!ρραγοδο ΡΙΠ- 
οἶΝ ν, ἤἶγαδι ἡμέ Ἀρρε ατας ἄς ΠπΡτΟ » πὖ 
ΟΝ ταοάὸ πὸ ἐχρυρπαῖας εἰν (64 οτί 

αμεγοϊδηχα Αὐορίτοι ἀεγα] τ, 
ἢ Ηἰς φηγατοσίο ἀοϊοῖς αβεόειβ,οχτι-: 
δι, μεμας πιείσέπία; ΗΙρρασοὶ Ροσξεδιἢς νἱ 
δῇ ΠΑ δΣ λἀο]ό(οοιες  ΠΡῚ αξεγγου ργοτίπαα, 

1ηΠάϊας ρχὸ {πὰ ἔποιίτατε Ἀά ἀεί τι 
ἄλπι τγγάθἰά4 τόῃ 1. Τ τόσες Ηἰρ- 

ἦ Ρατγοῖας, απᾶτ τίς [0] οἰτά οΗατ- 
τ εἰρρυϑαιι μη οα ὕ;» 8110 πχαρ!οἰπἀπςογεῦ ἴα- 
2. 8ε4 ἴῃ ἴξοτετο {πο Γαΐ τατη νὴ ΠΙΠ1] ἀρεζς, ἢ (ςά ἰπ 
ΤΠ ἀθορίοαι όρο τς Ιοοο δψαοιοςοιῖτο. Οὐάᾳ τς ἢς 
περ ρνῆς ἄς ααϊάξ ῥχοβοοζεῖ., ἀςοίηροθαῖ( λά 
 {οΠςεῖ, εὐπὰ αθᾶ- εἴ σόταπλο] 4 Ῥγοίεαπεπάα. δέϊο- 

οτος Ράτα ΒάτηΝο- τς οῃῃγ Ποορατιες νἹτοτίοτς 4ο- 
αιἰς επίπι ᾿πυϊὰς Ὁ. 0. ἋΣ " 

 βόριϊο ετας οἶτοα Πιϊπατῦ ἴῃ πος Ρορυϊατεδίπάιχο- 
᾿ κτοχᾷ οἴῃς ἀοπι!- χης {{π| τγεάηίνπθα; ἐπι! 4Ι 16 τοά- 

ἐροῦμεν ἀρ ὸο τς ἀιάογᾶτ» αἱ ρ᾽ τ πιᾶ νἸγτατί ταις 
τεδας, ἃς ργο- ργάξεα οροζᾶ ἀαϊᾶτ. Ὗ Ἰσοῆππηδ Πὶ 

κα γίκευξοῃι δὲ χμοαας ταπεὰπι ἐχ ργουδτίδιι οχί- 
Ἷ ἘΝΉΒΗ δἰ ἐγταππὶ βέτεδ αρ Ατμεμ ξῆθιις, ϑοντθ  οογᾶ 
᾿φοϊμογυητι ςοῖ- οσγορτὸ οχοζμαζατρϑς θο 11 το ούααε 
Εν Ὅτ, Ἧι γῇς, ἀριᾷ ἀοἴαιθγα οτἱᾷ ( οὐ βοαθᾶς. ᾿ 
εβηφίε, ταβεείαν», Ατααοίη οατοτῖς Γαρογ οὐ 5 ἱερὸς ν- 
Μ οίμαξέοε, ΟΥΟΚ- (χγραθαῖ Οἰαἰ τα; ργατογαιδτη σαὸά 

Ἰ ἴῃ Βοςϊποῦθοδβε νῖ (οπιρεῦ δἰ 15 
ΟΧ εἰς εἴϊοι πηαρτττατας, Ετ τ 411] - 
Ῥαυά Ατβοηίϊ δέος οχ ἱρῇς απ ἰπ1- 
Ρεγ τεπαογαποτᾶ ΡΙΠΙϊγατις ΗΙΡ-- 
Ῥία: Π{ἠμσ Πὰς αιη ὑγγᾶπιις ξαΐτ, δαὶ 
χοίεγξο ογηξ: 0} 40 ἱπηρογαγεῦαγᾷ 

᾿ ἀποάεοίη ἀοοχα!ϊη ἔογο ἀςά! σαυίτ, 
Ὁ ΜΕ Ἀπόλλωνος τη; “ΑΡΟΙ]μἰς Ῥγτβι!. 5.4 ορίρτᾶ- 

υϑίο μῶρε ἐν. τ κάα Δ ἀγα μια ἰπι ἔοτο ροῇτα εγαῖ, 4ο- 
Ιοαΐς ροίξεα ροριυ]5» 4ιῦ οἃ ἀγᾶ ἀιι- 
σιυμξιας ἐχα τα! βοαῖς. ΝΑ Ἰπἀ Ργ- 

“ τι φάδιεις ἐχιαῦ, Πυδηι5 οὐ συγ 
{πτοσίβ » τἀπχοπ ν εἶ παπο πόας α- 
ρατάπα»ῃ μας νεῦρα, Ὁ. 

154. Ργεῥὶὲ Ρ᾽αδὶ Ρ γἤγαξην «ας 
ἣν ἰρεαηῖε 
ὃ" 14 εβ, Ηϊρρί χρωρεγὶὴ ὁ Ηἱρρίφαος ῥκο γηοῆ;- 
πν ἤθη [].- Ἶ : 

Τπιρεγαῆϊε δαζοπη ΗΙρΡρΙ4,πὸ ἀ εἴδει 
ἴπτοῦ ἔτατγος5 Πᾶζι! ΠΙΑΧΙΠγ115» ΠΟ 

κ πιοδὸ αἤειοαγε ροῆα; αι] ἔληγᾶ 
ἘΝ ἀρ ξτίαβ σατοιὶς ᾿ἰη ἀασδα!:ν εγαπα- 
ΟΝ οὐἱᾷ οχ μος ρίο αιῃς ᾿ἰσοτ ἀσποίζαῖ; 
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Α “πειραιϑεὶς δὲ ὁ Αρμόδιος «ἰασὸ [παϑηου 

“τῷ Πάσιςράώτο, χαὶ οὐ πείοϑεὶς, “ κατα-- 
ο»ρϑὺᾳ τω Αραςογείτονι. ᾿ ὃ δὲ »ἐρωτικῶς 
“«ἰξδεαλγήσεις, καὶ φο(ηϑεὶς πω ᾿ππάρχου- δῖα δες ποιοῖς δππδουλάς δϑυς. ἢ ὡς σαν τὴς αὐ ἐυρ-: 
θύσῃς ἀξιώσεως, κοιτοί λυσιν ἀὴ τυ φφωνίδι 
ὦ εὐ οὐτῳ ὁ ̓ππαρηρε ὡς αὖϑις πειροίσοε - 
οὐδὶ ᾽ μᾶλλον ἐπειϑε δ Αρμόδίον, βίαμον κ᾽ ῦ 

᾿ νἐδουλε,» δρῶν, οὖν τόπῳ δέω ὦφα:-- 
Β γῳ ὡς ἐλ οἱ τῶν δ, παρεσκθυάζεν ἐσεϑ:ς 
πη λριχιοῦν αὐτὸν, συεῖα ὃ τω ἀδλζευ Θρ- 
χίω ἐπαοϑὴς ζῶ ἐς (ἄν: πολλοις, δλλ᾽" ἀγε-- τ 

πιφϑνως “χα τεςήσαν»,: χαὴ ἐπετήδοσόρ᾽». 
᾿Ἐχίπλέτον δὴ τύραννοι“ οὗτοὶ Ἔρροτέιο Ὁ.» 
Ζερώεσιν, οὐϑηνωιοις " εἰκοφήν μόνον ἔωρασ--" 
σύνϑροι τῆν γιγνουϑέων, τω πε πόλιν αὐτῶν: 
καλαῖς διεχόσμησδμ,χαὴ τοῖς πολέμοις διέ-: 

Φερον, οὶ ἐς ταὶ ἱεροὶ ἔθυον.τὰ δὲ ἄλλα αὖ-" 

τῇ ἡ πόλις" γοἷς ωρὶν κειυϑβοις γόμιοις ἐγφῆ-. 
"», πλζω καϑοσον ἀεὶ ἐψὰὶ “ ὀπεμέλογηο: 

. σφοῦν αὐτῶν οὖν ταῖς Ξὐρχαῦς Φ{). χαὶ ἄλλοι: 
τε αὐτῶν ἥρξαν τίω εἰγιαύσιον ᾿αἰϑίωναϊοις: 
ὐρχζω) καὶ ΓΙ ἀσίςρατος ὁ Ἰπταίου ὃ τύροιν-" 
γθυσθρμηος εος, τῷ πασταου ἔχων τοιωομία ὃς. 
“Ρδάδεκα ϑιαῦ βωμὸν (ἢ ὡ. τῇ ἀῤρᾷ 
ὄρχων αἰξίϑηκε, χαὶ τὸν τῷ Απόλλωνος ὧν 
Τυϑίου. χαὶ το, ϑρὺ τὴ ἀγορά," πὐσδόσοι- 

κοδὸμυήστις ὕφερον ὁ δῆμος οἰϑζεναίων μεῖς 
ζον μῆκος τῷ βωμού, ἠφανγισε »οὐπίχφαμ.--: 

Ὁ μα" τῷ σὴ οὖν ΤΠυϑίου, ἔτι χαὶ νεοῦ δῆλόν ὅδην,. 
ὠμιυδροῖς γραμμασι, λέρον ποίδὲ, τῇ 

Μνῆμα τόση ἧς εὐρχῆς Πάσίξρατς. 
τ Ἰσαίου δὸς : ἀετῶν τ δῆς 

Θῆχεν Απόλλωνος [Πυθίου εἰν τερϑύᾳ. 

ΟἿ δὲ " ὠρεσξυταιος ὧν Ἱππαίας ἠρξεν, εἶ-- 
δεὸς μϑ χαὶ ἀἰχοῆ ἀκριξέφερον ἀλλὼν »ἰσω-. 

᾿ Ξ .Ὰ 32. 5] ΦΙΑΝΟ ΔΝ ἵ οἰζομοὶ, γνοίη δὴ αὖ ὧις “καὶ τῳ “υτῶ" 

ς 

᾿ βαρ δεξαμϑυος, β τῇ Τφπςράπυ ἐοῦ Ἰώ γὰ μκάσος πολίτηξο 

ας Τφραϑεὶς ὃ ὁ Ἀρμόδιος 7ἐρωτικήν πεῖ- [ σεὼς ως ΧΤ' ὑπάρχους ἀυτῳ δεωύα μιν. [ κοςὴν μιόγον μἔδῆραν. ἕ Πεαχούρδρο;]α» 
8. Ἐν τόπῳ δέ τινι Ἷ παρήδντες, ο Τοῖς Ὡρὶν κειυδδοῖς γόμοις᾽ 

τιὐνλογοτ. γ. Καὶ  πειοϑεὶς ἀντ ἐρῶντι 1 ἀφανᾶ ]εμινλανῶτο κρύφα “οονπηλακίσαι ἐχρῆτο] πολ)τευουδύοις, π᾿ Ἐπευϑίόν.}} 
δηλονότι. δ' Καπεγορϑύᾳ τι Αφιξογεί-- [ Σ᾿ Αρμώδηον, ὡς δ᾽ ὀίω αἰτίαν πιγαὶ "ὁ 1 “σέθεν οσιιῦτο οἱ αὐδὶ ΤΙ 4δήοραΐον ὥςτε ἀεί 
“αν Ἰμηνύᾳ τῷ ἐρα φῇ αὐ. ε Ο ἢ, ἐρω- [ δᾳ τὸ μὴ τυχεῖν ἀυτθ. 1 Ανεπιφϑύ--  πναοξ αὐδὲ οβχάν. ρ. ΤΡροσοικοδομ σεὶς } 

δρῶ σϑειδιγήσας ]αϑοιπαϑὴς γιγρνῶς ἐπὶ 1 νως7 μεμσβῶς. κ Κατεςήσατο δύ τεί-: ] ἐπαυξήσεις: σ΄ ΤΙρεσβύτατος ὧν Ὑ7. 
τσ ἔρωη, ζ Τροσογάγητοι αὐτὸν 1. Αρὰ 1 κίησεν. λ᾽ Ἐπὶ πλῶρον Ἰχρόνον δηλονότι [ πίας Ἰατρῶτος 5 ὀὔων ἱῶν “ἢ Τ 4σιορατν. 
κόδον. ἡ Ὡς ὑπὸ εἰ ὑπαρχούσης ἀξιώ.- ἵ μ Οὗτοι δῤετίω] δικαιοσιώίω. γ ἘΪ- ᾿ τ΄ Καὶ ἀυτῳ Ούτῳ Ἰτῳ ῥηϑησευδύῳ, 

ΡΡο1, 
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παῖδες ΕῚ εἰστῳ μόνῳ. φαίνονται “δΨῥ' γγυσίων Δ' φιδά (οἸαπι μυης εχ ἐταισίδις ἰορὶ- 

ὠδελφωῖν ἡ μυούϑυοι" ὡς δ, τεϊβωμὸς σημᾳ!- 

γᾷ χαὶ ἡ φήλη «ἰδὲ τὴς Ὑ τυραϑνων ἀδιχίας, 

αὶ εν τῇ α᾽ ϑίευα]ων αἰχροπολά ξαϑεῖσα" ον ἣ 

Θεουτιλού »ϑρ 5.) Ἱππαᾶρ χοὺ φιξδὲὶς ποῦς 

»ἐγεα αι Ἵπαπου δὲ πεντέ, οἵ “αὐταῖ ὧν 

Μυῤῥίνης τὴς Καλλίου τὸς Ὑπεροχίδου θυ- 

γαΐξος ἐλροντο. εἰκθς ). ζῶ (δ «ρεσξυτα-- 

γναρεϑτὸν γῆβίαι " καὶ οὖν τῇ ποσϑέτῃ αἥλῃ 
ποοθῖτος γέγζαπῆαι Α(Τ᾿ τὸν πατέρρι. σϑεῖξ 

τὗτο ἀπεοιχότως," δχρὶ Ὁ ωρεσξϑυήν πε ἐπ᾽ Β 

ἀντῷ χαὴ τυραννϑῦσο. οὐ μευ οὐσὴ αὐ κα- 

σαϑ,εῖν μοι δόχεῖ ποτε ῖ πισίας ζω αχεῦ- 

μασβῴδιως τίω τυρϑμνίδοω » εἰ Ἱπιχϑηος 

υϑὲ οὐ τῇ ϑρχῆ ὧν ὠπέθανεν," αὐτὸς ἢ) αὖ- 

ϑημίερϑν καϑισατο, δλλαὶ χαὶ 

τερον ξιωώηϑες, τοῖς »ϑὲ πολίταις Φοίερϑν, 
“ἐφ δὲ ποις Ὀχικούροις ἀκριξὲς, πολλῷ τ᾿ 
πἴβεόγτι τῷ ἀσφαλοιξ κατεχξάτησε. ἦ χαὶ 
οὐχ ὡς ἀδελφος γεώτερϑς ὧν ἠπόρησεν," ο᾿ 

ὡοὐ πσόϑτερϑν ξίωυε γῶφ ὡὠμιλήχει τῇ Θρ- Ὁ 

ἢ ἰπτπάρχῳ δὲ ξιωέξη, τῷ παλοις "τῇ δὲς- 

τυχίᾳ ὀγομκα αϑέντα, χαὶ πίω δόξαν τὴς τυ-- 

ραμγίδος ἐς τὰ ἔπειτα πσδϑςλθίῳν. τὸν σὴ 

δίων Ἀρμοδ[ϑν᾽ ἀπέδννϑεντα Ὁ πείρφσιν,ὡς- 

κῆρ διένοξτο ασεούπη λοίκισεγ,ἐδελφζω γὸ 
εἰντω κόρξωυ." ἐπα γείλαντες ἥχειν χανοιεῶ 
οἴσουσὸμ " ἐν πομπῇ τινὶ, ἀπήλασὸμ, λέ- 

οὗντες σ σὲ ἐπαγίεϊλαι πίω ρχζω, αἰ ϑὶ 

τὸ μὴ ἀξίαν φῇ. χαλεπῶς δὲ οἰνείκόντος ὅ 
Αρμόδίου, πολλῷ ὃν μᾶλλον δὲ ἐχεῖγον χαὶ ΤΥ «υία ἱπάϊρμα οἴοιτο ποτὲ ξογῶς 
Αεμφογείτων “ πὐρωξεύετο " χαὶ ἀὐζοις τὰ 
μδὲὶ ἄλλα πἴοϑς τοις ξιωυεπιϑησονϑβοις τῳ 
ἔργῳ ἐπέπρακτο, πὐδεένϑρον δὲ πτλυαϑ»- 
γαια ταὶ μεγαίλαι,οἰν κα μόνον ἡμέρα ἐχ ὅπο- 
“ὧἼον ἐλδρετο ὦ ὅστλοις “Μ᾽ πολιν" τους ᾿ 

Ἢ πομπὴν πέμψανᾷς ̓  οἱ ϑρθοις “»ἐ ἣΝΩ 

χρὴ ἐδ ἀρξαι μϑμ ἀὖθις, ξιωυέπα μον δὲ 

δὺς ' ταὶ πσοϑς του δορυφοροις ἐχείνοις. 

οἱ σ᾽ πὶ ωρὸ- 

τἰπηῖς οδίϊας Ε]105 (τυ ες, φιιδλά- 
ποάᾷ τοϊξαταν ἃς χὰ ὃζ ἰαρί ει τὶ- 
ταϊας ἄς τγγδππογῦ ζοίοῖς ἴῃ ἄγος Ὰ 
Αὐοηϊ πῇ ἐγοξεας ἴθ πο π]]ὰς 
ΤΆ ΑΙ αὐς ΗΙΡράτοι βάέδμς (οτὶ- 
Ῥῖυς εἴ, (ς(ἀ αυΐησας ΗἸρρία ἰδ ογὶ» 
πος {{Π- τητορὶς χα Μγεγβίμα (]-- 
1 Ηγρεγος δι άᾳ Ά]18.Ἐλτ πὸ τοπ- 
{διδιοιιπα οἰ πηαχι Πγῶ πλτα ἐλτοῦ κ᾿ Νθοπου ὃὲ ἕος 
ἔγαῖγος βείπγαπι ἀιχὶ εν χογῷ, αὶ ΡΟ ΕΘΘΡΡΟΟΝΝ: 
ετίαπι ᾿π Ἰρίο εἰταϊατὶ ἰαριάς ξοαη-. ΤΣ, ἀνα ΧΕ 

« ἄπην ᾿Ῥατγῷ ργίπχας ᾿π ὈγΊρταϑ Ιορὶ- ἕο ἡδέιι πιάχίπιὰς. 
ταῦ, 5 ΝΝεομοη {Ππ4 ποθ μα 18 Β4ξ ἐπ ὴς ΣΙ πε ΐ 
[λεϊτ, αιιὸ ρατγῖς Ιοράτιιβ γε δύ εἴας. ΓΕ ΜΩ ρα ρο- 
ἀοηγ τη τγγάῃ!άἀς τιμλογα ΟὈ1τς οὗ τίταγας τγταπηῖάα 
{πεπογατΝεηας νοζὸ ΤΠ] ν] ἀοταγ ἐκ ἐβεσνά τ τος 
νηααᾷ ΗἸρρΡίας ὃ {{λτί πὶ ἱπηροσία πα βαλέμωε ὴ ἘΚῚΕ 
τοτότασας ἐλ οὐ] δας» ἢ ΗΙρραγοθιις τῆο, θοί ἐποόηρε 
᾿πρυϊποίρατα ρεγΠοῖνηος οοάξ ἱρίς δα πληῖν ἜΡ ἢ 
ἀϊς ρυϊῃοίρατας πλαηΐα ἘΧΟ]ΌΜΕΙΙ- εἰραι ἀςςς[δτ.ς 
ταςίςᾳ υδά ἀϊι 1ᾶ Ἰπτοῦ ρορίηαγος ἢ ρήβοτα Ἕ : 
{πος ἱπηρογοίὰ δὲ ἱπτοῦ δ ΧΙ Πα γο5 (ει. ϑεὰ ῥάόχα ) 

ἀπ σότεγ (δ ροίϊοζατιιάοο ΔΌΠΟΡΤΟΥ ἅπῖς οἴαος. οαπιςς 
{τς οὔ Ρεγίουϊο ἱπηροζίππι γεξ πα! πρόμτο. ὑγρόν ἃ ἵ 
(τ: ποη;» Ποιεὶ ἔγατου ἱππίου ἐδ οὐ ἴοῖ, οὐπὶ ἀἰπρευδα ' 
τγορί ἀαῇϊο, φυῦ ἴῃ ἐὰ τς ἰαπυρτίάεπα «υοάϊες εὶ εις 

Ὰ κ ὁητ; 015 δι πι 
ἘΧογοϊτατι5 οἵος. Ν οὐὴ τὰ οχ αάμιεγ- αυλπι ποροῆξ με 
(ο τεῖ επδτιι σοπτείρίς ΗΙρραγοῆο ντ ἴδιο ἤιαπι ἱπιρογίας, 
ποθ τασοῖαγ, ογοδογοτάγαας ἃ ρο- το θἀιάιβς. «ἀ θενς Ν ΤΑΥΡΤΣ ᾿ ΠΧ ῥηρε, ΕΣ γηρίρο 4- ̓  
τετῖς τγγάη! ἀξ Δοςορης. Ηἰς ἐρίταν ὀνονάίσπει (δενινεσαο 
αυᾷ (οἱ εἰς ο διπιο ἀϊ;ρε]]!ςεῖς ἐρρ οὐ ερηεντ ἮΝ ἢ 

» » ᾿ : . ἈΠίπο Ρεγρίεχο. ἠδ ροῆϊει, σὔτιιπιο!α Πυϊιίσε πιο αἱ αι}, εὐ, ον αὴ ματὺς 
Ρτοίοααμταῃς οἱ“ : ϑογογξ Ηλύππο ἀ1| εενηνν, γε οἷα ἔτᾶ-᾿ 

ΡΟ] ἡμμτιαῖδ ΟΠ 11 Ρόρα τοῦ πᾶζιι για": ̓ 

αυλάδιῃ δά ροίζαπάϊιπη ΡΟΣ ὐνπας “7: .» ἐο υὸά. 
ἜΕΒΟΨΕΡΉΟ [{Π}» (ιρεγίογίὶ τέρογς 

Ρογίμος ἃ πιϊμ ἴοῦο Τα πχοιῖτ, 41- ἐπσασ ἀρ 
- «ς : ᾿ : σ΄ ἴὰὺβ ΠΟηΙ͂Ιογεῖ, Κγεί,. οξτος ἠδ “ρογπαίτεοῖς [ἃ Πγδρ ἢ γατῦ, κράμο ιν αὐ αΩΣ 

ἐΐσης. Μετὰπιν Η!ρ-ς 

Ηαγπιοάϊιι5, ὃς ΟΡ οὖ πλιτο πρτίι9 ΡΆτομο ςοπείρίε, 
Αμβῆ οι ": . σποη τἄτὴ ηι μα΄ 

τ ορίςοπροδραγαδιιευιπε ΟΠΊΠίΔ φυπὶ οααποίτας πος 
ια: δά οδίριγατο  ρΡοχτ ποθ ἅτ: ορ δι τατον, εά ετἱάς 
Ῥογιεἰἄτιγ ταπης γΕ074 ψιια ἀϊοματην δε βεμαι, 
τπαᾶρηα Ραῃαῖδοηαα: 410 τα ητὰ πῇ (ἐαποιεευν ΤΟ ΝΝ 
ἀϊς οχίζὰ {ρὶοϊοιξ ογατ» οἰιςς5 οος γι Ροῆετί ἐγτλῦτῃ 
4ἱ Ροτηράτη τηἡηἴσητ ἐπι ἀγαγῖς ἀμπὲ ταὶ ἐχτεῆδ, 
ἐτεσασητοῦ οἵϊο: ὃς ἄορ εθᾶτ ἱρῇ 4|- ε γγάε ἀππον. Ε 
ἄσηλ ἀρρυοάϊ, ορίτυϊατί ατοπι ῆπς 411) εἶμεν οί ροηεις 
το “ 1ἱ αὶ οὐδιῖζ ἰατοῦ Πα ζατοβ, 

24» ἀμιχεγ τη κε} , 
πογ[ι5 [Ἀπ ]] τε 5.. ΐ 

« Αὐτῳ] ὠτππίᾳ. βι Διὼ τὶ αρεσ- 
ζϑεν] δ ὰ τὸ Ὁ ἐξ ἀντὰ πρεσβύταῦν τῇ. 

ὄντος εἰσφθηῶς ἐκράτε “ 

δγικούροις φύλακας. 
ε- Ἐς δὲ τοι μαφὸν ἡδυδιδνον, υὑσυληφϑάιδαι ὅτι ἐτυς 

ζ Καὶ οὐχ ὡς ] ροίννησεγ, ,Απαρνηϑέντα 1 δῤνησά: 
Ὑ. Αὐτὶς ὃ αὐθημερὸν κα ϑίςειτο ]λείπει, 
πὸὶ  Σρχὶς προγματας δὶ Αλλὰ καὶ δίᾳ 
πὸ φρότερον Ἰαλλὰ δι τὸ ὧκ μακρβ χρόνου 
ζῇς δὲ πολίπως σμύηϑες ἐμπεποιηκέν αἱ 
ὰ φοξξιώνι αὐτὸν . Οϊς δορυφόροις δὲ, τῇ 
φυλάδειν Ζηημαλώς γ ἐκ πολλοῦ τῇ σἴξι-- 

ἀδελφὸς οὐχ ὡς νεώτερος ὧν, ἐν ἀἰπορίᾳ 
ἐϑεη ἐξ πῶς δεῖ καϊα τήσαιϑαι τίω δ ῤ- 
χίώ. ἡ, Ἔν ᾧ οὐκπρύτερον 1 δ τὸ μυὴ 
Ὡδϑτερου ἀρχὴν μεμϑιετηκζαι. ὃ. Τῇ 
δυςτυχίᾳ ὀγομιαεϑέντα 1 δίᾳᾳ τίω συμκπε-- 

ὕσαν ἀντ δυςτυχίαν ἐνομαοϑέγζᾳ,, ὀγον: σφυσα 

μον ὁμιλῆσαι τῷ πειρῶντι. κ Ἐ 
γίλωντες } αὐτὶ τὸ φγοοςἴζξαντες. 
λ Ἐν πομπῇ τιν] }ὲν πανηγύρει. μὶ Τάτ 
ρωξωώύετο ἢ ἐϑυμοῦτο. ν Τὰ “οὸς Ὁ 
Φορυφόροιρ Ἰἤγρων εἰς τά. δ δ 

Ἶ ᾿ ω Ὶ 

ΡΥ 



ΓΙΒΕΚ 5ΕΧΤΝϑὅ. 4.49 
ὦ Νετερταῖαςρο Ἐγάτ αὐτῷ Ποῦ τααϊτὶ ςοπιγατί,ος- Α 
ζεζοτωτ. 

ουἰτᾶ 4 α: τοὶ ργατία: ὃς ]υα [ρεγαβρᾶς 
6085 οἴίατη αι] σΟΥἹ!1 τ) ἐγδητ»αμά- 
1δεῖ ραιοῖς ἔβοίπις αα ἀςηείθιι5,τὰ- 
Τάθῃ ΕΧ Τορεητα τς » Πα ΔΥσια 
Βαθογοητ, Πἰδτοῦ (οἱρίος ρασγίτοῦ [ἢ 
1Π|θεταςς αογτισγος. ΝῸΙ ἀϊο5 ξοξτιις 

ὁ Ἐχέτα εἰκιῤραίορν. Δἀπ οἴ, ΗΠ ΡΡίΔ5 διοχτοστας ἰῃ ἰοςο 
ς Οὐχὶ (το δ᾽, 48] (Οεγ απ] Οτ15 ἀϊοἴτατ. σα Παίζατῖς 
πτέρναν ἐχογπαθαῖ σαυζαἀπιοάῇ οροττογεῖ 

ὴ ΠηρυΪα ἴῃ Ρόρα ργοσεάοτς ΗλΥπιο 
ἀἴπ5 Διτεπη Ἂτ4; ΑὙἸο οἱτό, αὐ πὶ 
{ἀρεῖς ἰαπι ρυιρίοηίδις δά ορα5 Ρίο 
ἀπΠοητ;οΟἰρίοἴσητος φαοιάᾶ ἀς ςὅ- 
1ιγατίς οΠίρρία ἘΠ ατγίτεγ Ιοχαξ 
τέ (ογαῖ αὐτῷ (αο"}15 οπτπ 7.4 ΗΙρ- 
ῬΑ δάϊτιι5) οχε πηογᾶτ, αὐ Οἱ τγατὶ τῷ 
Ραϊλπι (αδ εἴτε, ταητάμησαε ι πὸ (ἐ 
Ἰλῃγ οὔργεβείαχη [τ]. [ταη; οὔ ἃ 410 
ἔπογᾶς ἀο]ογε δβοδ; ροῦ ποτα ἀς 
ΟΠ {λτα ρογο τα σδητασννοῖαε- 
Τὔτ ρεϊπγὰπη ν] οἱο!, ἢ ροίϊεητ : δα; 
ὅπ ογδης Βαδίτα ναάδιςβ»πιγοςῦς 
Ῥοσταβ» Ὡδέϊᾳ; ΗΙρραγομᾶ ἴῃ ἰοοο 

Ἅ 5εατῖπι διϊηϊ πνὲ ]αΐν οάτα Γι οο ςοτΊἅ, ἃ λείπ Δ4ο 
εἰτοᾶίροξὲ δάο- γἸἤτιν ἱπσοη(ϊτὸ, ἃς Ρεῖ ἱγασα 8, 
τί πηταγ. Κεἰ; ΡΓα- ες 
τῆρήον ἐμ εἶ βγπ- ΒΤ οΙραὰ Αἰτοῦ οὗ ΔῃιαΠῦ » αἰτοῦ ΟΡ 
κι, δ “Όπη γεβε- ἀεάςοι5, [τ αητ οςοἰἀύητα:. Ετ ΑΠ 
Φπαταὶ ἱρὰ ἀπεο- (οί τοῃ, ἀμ 46 Βαϊτοσὰ ρτϊποὶρίο 
Πυπη,4Ρ αἴεόσο οὐ ἀευ!τααίτν γᾶ σδςσαγία πγα τα 41- 
ξοητυτηεἰἑαπὶ ΠΡέ ῃης ροίζοα σόρτεβοη 5, 6 ἸειμῖτοΓ 
ττεαίον ρίαν Πα Ϊ δίλτας οἰ ἘΣ λγπτο ἀνα αυτό ἐπε- 
τοτβοίαηε, Πιρίο {Π1ς οσςυθὰτ. Ομ ΗΙρΡΙΑ5 
“ γάξαννο., Ῥογπυπτίαπι ςορηίτο ἀραά (ογα- 

ΠλΪ ΟΠ]; ΠΟ 1 Γεηι ργαίθητο Π1; 
[ςἃ λά ροπιρατίςοϑ ἀΓπηᾶτο5, ΡΓΙμΙΓ 
απ4πὶ γοτα [ὈπτίγοπΠης πιογὰ οῦ- 

: τεη ἀϊτ: οη ρὲ «Πίπὶ ΡῬείαδ ΔΤ οΓα τ) 
τς χη αὰ ἀππανι- δί σοπηροῆτο ὅ δά Πηηυϊατίο πο ἢῚ 

Ἰλεϊοπεζὰ, 

αιομάλπι 4ι6Πὶ πιοῃήξγαιτ» ἤης 
ΔΥΠγΪ5 αδίτο, Οὐοά {ΠΠ] ξεσεγαητογατὶ 
{Ππππῦ ΑΙ ̓ψα ἃ ἀϊδαγαπι ΠΠς, το Π:- 

: Ῥεϊορίε ργοεῖς τίθας ἰυΠΙραγπαα (αδειφμοο βίξογες: 
ἐπα φμροίηββο αἷς ργοτίῃα οο5 ἐς υϊδας [αἰρίςα- 
ἊΝ Ῥατῖυ » ὃς Πααῖς εαπὰ ραρίοης ἀς- 

ῬΓΟΠοπίας οἶος, ἤδπι σιιπα (σαῖο ὃς 
μιαίτα σομίποιοζδης ἀροῦς ΡΟΠῚ- 
Ρᾶ5. ἤπῃς ἴῃ πηοάμπα, Ργορῖοῦ ἃ- 
πιατοτίατι ἱπἀϊρηατοηοΠὶ» ρτπ- 
εἰρίαην Ἰῃ Πάϊλτιμπι ; δι πςοηίετα 

τ Ἢ 

εἶλάϊς ναἶται, ταθοῖ οος πῃ ἰοσα ΠῚ ἐν τ. 

ἡσὸρ 5. οὐ ̓  πολλοὶ οἱ ἱξιωυγαργμοχότες, α ὝΨΑ 
λείας οιοὕεκαι. ἤλπιζον γ χά! Ἰοὺς ( 
“ερδόζο, εἰ χαὶ ὁπωρτιοιῦ τολμιήσψαν; 
Ὃν πῷ Ὁ αὐδαγοῦῆμα ἔχον ,»ε δῆλα »ἐ)ε- 
λήσην σφαξ Σ ἀῤθρες ξωϑελδυ)ερφιωῦ. χαὴ ὡς 
ἐπῆλϑεν ἡ ἡ ἑορτὴ, Ἱπτσίας ψϑρ" ἔξω οὖ τω 
χερᾳμεικῷ ὁ καιλϑυῤϑύῳ μα ἣμ δερυφόρων 

διεχουμι ὡ ὡς ἕκαξα γεμῦ ὁ πομπῆς Ὡρο- 
ἡέγαι" ὃ δὲ Αρμόδ)ος χα! ὁ ὁ Λεισογείτων,ἔηον- 
τες ἡδὺ πὰ ἐ ἐϊφοίδζε, ἐς τὸ ἔροον ἀσοϑηε- 

Β σὸμ. καὶ ὡς εἶδον τινα τῶν ξιωωμοτῶν σφίσι 
Δθλελόμδρον οἰκείως τῷ Ιπαϊα (ὦ δὲ 
πᾶσιν δὐασδῥσοδὸς ὁ ὃ Ἱπαήαρ) ἔδησορ, χαὴ 
γομισὰρ μμεμιδινύοϑαι τε; χαὶ ὁσογούχκ, ἤδη 
ξυλληφ)γσεοϑαι. ἢ τὸν λυπήσδμτα δέχ 
στφαξ, καὶ δὲ ̓οὐφῇν πόρτα ἐκινδεωώδυον, ἐ- 
Οόλονη ξ τερον, διώαρτο, πότμώ- 
ρήσαιοϑα!" καὶ ὡραῤῥ εἶ: Εἶηϑν, ὡρμμησὸρ εἴσω Ἔ 
πυλο" χ᾽ ὁ αὐἰξεέτοηρ τῷ ἱππάρχῳ ρα 

πὸ λεωκόρλον καλούμδμον δ)» ἀἰκέθ ς- 

δκέτ]ως αὐϑϑςπεσόντες" χα ὡς αὖ ̓μάλιςα, 
δὲ ὃ γῆς, ὁ »ϑϑὲ ἐρωτί κῆς , ὃ δὲ ὑζεισμκέγος; 

᾿ἐτυπό)ον, καὶ “δι'τοκΊείγοεσιν αὐτὸν. ᾧ ὃ μδὺ 
χοὶς δυρυφὀφοὲς ποάυτίκα, Δισφθγήδ οὐ 

͵ ισογείτων : ξωυδραιμώτος. πὸ ὀχλοὺ, χαὶ 

ὕσεξον ληφθεὶς οὐ ̓ βαδίως ΔΕ Ἄρμὸς 

δες 5. αὐτο αὐ δαγοῦμα Φσύλλῦται. ὧνγ-- 
ταὐαίς ὃ. Ἱπαΐα, ἐς τὸν χεξοιμιεικαν, Οὔ 

τὸ βυδῥδρο,, δλλ᾽ Ἐλὴ τοιὶ πομιπέας 
ἀέμαν τιν ἀγηδλαν μ᾽ πμτο 
ἀπωλι ὀνῶς, ἀὐλυο ἐχώρησε, ΟΝ ἀδυλως 

ἢ δ 4 πλασαμϑμος “εὶς πίω. ξυμφο: 
ῥϑν, ἐχέλδυσεν ἀδζες, δείξας τὶ χωείον, α:- 

πελϑεῖν ἕξ αὐτὸ αὐϑυ τῶν ὁπλῶν. Ὁ Φ μδὺ 

αὐεγώρησθρ, οἰόμδιοὶ Ἧ "ἐρῷ αὐτόν Ὁ ΤῊΝ 

ὄχικουρφις Φιδοίσοις πὸ ὅπλα" - 

ἔψν,΄ ἐξελέγετο δὐϑὺς οἱ ἀπηνῆ δ, ο εἴῆς 

ϑὺρέϑη ἐϊχφ δ δον ἔχὼν. μα ὃ ἀασίδος κα 
δὸρῥφιτὸς εἰω)εσὸμ 2: “ϑέσποβπας ποιῷ. 

Οιούτῳ υϑ δοπῳ δ᾽ ἐρωτιχὴν λύπην 
τε ΘΡΧῚ τῆδ᾽ Σ΄ Θπροῦλδε, ἢ ἡ ἀλόγισοῦ 

ἀ Καὶ Οι μυὴ οὐφειδότας 1 τίω ηηφόυ- 
᾿λία! δηλογόπ. β Ἐξω ὧν τῷ κεδφκκει-- 
χὠώξέξω ξωὴς πόλέως. Ν Οἰκείως τῳἹ- 
πία]φιχικῶς. δ' τὸν λυπήσεωτα οἰῶ] 
τὸν ἵππαρχον. ἐς οὐὅ ῥαδίως δ.ετεϑη} 
Ἅτ! χαλεπῶς διετέθη" "ἢ, οὐ ῥᾳδίως οὐδὲ 

ὍΝ γηρδρξ)»ωΐω, οἰδθεῦν πιθ- 

ριών ἐλάῤξανεν ῥᾳδίαν. ὀνείκεῖν. 
ἕ Πρότερον ἢ ἥ ἀϊωϑέοϑα!] ἢ ἤτοι, οὔπω ἠά9η-- 
«δύων τὰ τὐξὶ τὸν 1ππάρχον ΔῊ τίωὶ πηα- 

πὴν πεωπέντῶων ὁπλιν, δὶ τὶ ἄπωϑεν ζῇ. 
ἡ Καὶ ἀδόλως 0 θψᾳ πλασάιδρος ὑπὺ- 

᾿κρινάκθμος φαδρὲς ἴδ τῷ περσπῳς 
ἤγρω, αἰσύΓγὶ τν ταῦ ἑαυτῷ ὄψιν τηρήτ: 

δαῷν χὰ ἐμιὴ ζπσ ζὠφαϊγουδὼ τεχβιήφκον 
τ πάϑοις, 8. Ὑἱπολαξᾶν)ὑφαρπείσειρ. 
4. Ἐξελέγεη! 1 καὶ᾽ ὀκλογίω ἐλάμτο 
ὄανεν. 

ῬΡΟΪΙ, 



5 πιθετ 
αὐ δρές τε, 
ἀδελφ. 

ἀ5ο τ ΙΑ ἘΠ ΠΤ. 
πόλμα “ἐκ τὸ κοραγοῆμια αὐθεδεᾶς Δρ- Α ὁ γοροπτίαπητίπιοτῖς ςλιληλᾶμ- 4 Ἀείρίςοτς κῶς 

μοδίῳ χαὴ Αειφογείτονι ἐμετοζοῖς σ᾽ αἴ)η-- 

γαΐοις γαλεπωτέρᾳ μ(τ' πῷτο κἡὶ τυρφωνὶς 
κα τέςη. καὶ ὁ Ἱπαίας" δζν Φοζου ἤδν μελ-- 

λονῶν, δὴὌ πε πολιτῶν πολλοὺς ἔκτεινε, καὶ 

«δὲς τὰ ἔξω μια. διεσχϑστείτο, εἰ ποθεν 

ἀσφαλφανένα ὁρῴη μεταξολῆς ἡμονϑμης 

αὑτ ἀρχουσὸμ οἱ ἱππαύκλου ορεοῦ ὅ λάμ- 

“ψακηνού τυραννε Αἰαντὶ δ τῷ! που δὲ 9υ- 

γατέρᾳ ἑαύ ὦ μετὰ ζᾳῦτα Ἀρχεϑδίκζω 

(ἐϑηναῖος ὧν λαμαχηνῷ) ἔδωκεν, αἰοϑευ- Β 

γόυϑυος ἀδριὶ μέγα πο ροὶ βασιλᾷ Δα- 
ρείῳ δεωώαοϑαι. χαὶ αὐτὴς σῆμα ἐν λαμ- 

ψάχωῳ δὴν, ἐχέγραμμι. ἔχον τόδε, 
Αὐδρὸς “ὴρισεύσθμτος ον ἑλλαδι “Μ] 

ἐφ᾽ ἑαύφζ, 
σαῖς Αρχεδίκην ἥδε κέχευδα κόγιδ᾽ 

Η “παΐϑςτε χαὶ αἰδρὸς, ἀδελφων τ᾽ 
εἰ Ι! 

οὔσοι τὸ δῴμνων, 

Γαίδὼν τ᾽, Οὔκ ἤρϑη γοιεῦ ἐς ἀήα- ᾿ 

, εϑαλίζωω. 

Τυρᾳυνϑύσας δὲ “ἔτη τρία Ἱπτύίας ἔτι ἀϑη- 
ναίων, χαὶ πειυεϑεὶς εὖ τω τετάρτῳ αἰ ασὰ 

λακεδοιμονίων χα! Αλκιμαιωνιδῶν ΔΜ 

φϑυχϑύτων,  ἐγωρᾷ «᾿ αυὐεισονδὸς ἐς τε σί-- 
γον, χαὶ πὴ Αἰαντίδζων ἐς λαμ ψαχον" 

ἐχεῖϑεν δὲ," ὡς βασιλέα Δαυρῴον. ὅθεν χοὴ 

ὁριθένϑρος ἐς εἷδαϑῶνα ὕςερον ἔτει εἰ χρῶ, 

ἤδη γέρων ὦν, μ᾽ μυήίδων ἐφρώτευσεν. ὧ 
αὐὐθυμουνϑρος ὁ δῆμος ὁ “Μ᾽ αἰϑίωναιων, καὶ 

μμημνησκθμϑμος ὅσοι αἰχοῇ «ὐθὰὶ αὐτῶν ἡπι- Ὁ 

φατο, ᾿ γαλεπὸς ζῶ τότε χαὶ “κ᾿ πούτῆης ἐς 

ἕν αἰεὶ μυςρϑν τίω αἰτίαν λαξόγζας, 

χαὶ πόρτα ὗοις ἐδύκει ᾿πχὶ ξιωνωμισία, 

ὀλιγαρχικῇ καὶ πυροωνικῇ πε κτγξίηθα. 
χαὶ ὡς αὐτῶν Ὁ. οἱ ὦ Οιούτον ὀργιζονϑῥων, 
πολλοί τε καὶ αἰξιθλφγϑι αὐ, 69 ποι ἤδο εὖ 

τῷ δεσμωτηρίῳ ἡσὸμ." χαὶ σῴκ εὐ παύλῃ 
ἐφαίνετο, δλλαὶ χαϑ᾽ ἡμέραν ἐπεδὶ δοσὸμ 
μᾶλλον ἐς ὃ ἀγραώτερθν τε χαὶ πλείοις 
ἔπι ξυλλαμξαγῴν, οὐ ῦϑα, αἰαπείλεται 

ἀχοία οχτίεῖς ΗἨαγπιοάϊο τας Ατῖ- ΚΑΤ 
[Λορίτοι!. Ετ ροίξ μος τοιηρι5 [8- εξ νίάογοι, νδί 
αἱοῦ ἴῃ Αἰποπὶεηίες τγγαηηὶς οἱξ πιμτατίο ἐἰαεος - 
κα ; ἐξέ εἰ νεν ΠΣ ΎΕΕΣ τἰρίῆες. νπάςε ἔ- 
ἰπιξίτατα : δὲ ΠΙΡΡίαβ ἰδπιὶ ΠΡῚ νοῃο- αθ μι οἴ νὲ ροίέεα 
πιοητίτς πεῖς» ΟΟ ΠΡ] γος Ατῆς Ἀτομεάϊςξ ΕἸ πὶ 

; Ρ  [μᾶ ΞαηιμάςΗίρ- ὨϊοπΠιιη1 ἱπτογοΠΊϊτ: δὲ Πγ.] αἀ ΟΧ- τα Ἰατηρίαεξεὲ 
τούπαανα δα τείροχίς Πα τατοϊα: τγταπηὶ ϑησζΑτῆς 
4] 140 (ογεῖ ἴατα πχατατο, [ἀςό- στα μύστην, 
ας ροῖ ας ΠΙρροοῖο ΑἙαδητί α, γϑεικ τωμλθδοδες 
Τλπηρίδοοι! τγγδηηι ον Ατομς ά1- ἴ]ος ἀρυὰ τοροᾶ 
ςοῇ ἢ] πὶ ἔπαπὰ ςοἸϊοςαμίς, Αἰἰλο- ῬΑτίαπι ἀιεβοτῖ- 

ἢ ΚΓ ΠῚ τϑἷὶς εἴἶϊε. 
Ὠἰοη ἢ] απηρίΔςςπο;ιὸά {εἰγοι - 
ἰοβ πηαϊτα τ ἀρυά ατᾶ χορξροί: 
ίς. Οὐπς ἔολπα πποῃ πο ητιιπι 
1 λπηρίαςϊ πος δαθεῖ ορΊργαπλ πα, 

; ᾿ " ἐ ; 2 βία ἀρνά Ὁγά- Ῥγοβηζηαίογὶς ΟγΑδίς χμὶ βγεῖ Ἡ ΈΡις ἀρμά Ὁγα- 

Η » 116 ᾿ ἡπλς φάορε 
Ἡαο λα ὑπο ῥγοΐές ΟΜ αἰ ΣΗΥ (47- «ἀνοεάνεο, γθῥοίερ 
ΡΗΔΙ Ῥαεήερίρωτ [μὖ βμι- 

- ἰς Ὑ- ἢ ὅμο: 
«Ἅμα ῥΑΙγῈ , ζεγηραρήϊ6 » ἾΥΟν ων Ῥὲν ἐταε »ηῥοὶς 

φράζε ἐγγαγεῦηδ» ΤΑ ψρηὰ γέρον 
“10, περί ηγαταριθη ΟΠ {474 {Ὡ}8γ- ς, ὑφέτῃ τέρα: 

᾿ με. εἰ {πδΐα ργοίενμς 
245567). 

ΗἸρρίας διιτε πὶ 4111 τος ἀοί Πορὲ 
ΔΏΠΟς τγίδηηάξ ἀριά Αἰμεπίεη- 
ες τεπαοξ, αυαῖτο Δππὸ ΡοΓΪ.ἃ- ὁ Αεξερέα «ὐ.4- 
ςεἀχηηοηίσς ὃς Αἰςπιζοηϊάας ἐ- ΜῈ “, βὰς ΕΣ τὰ δὴ ἐξεθρὰς σέ καρ 
ΧαΪος αργόρατο ΠΡ] ἱπηροτῖο, δΔθ τ ρίάσια αὰ Αἰ απεῖς 
ΕΧ ΡἰΑςῖτο ἴῃ δίρειπι ὃς [ιἀπιρία- ᾿ Ροίκόψε εϑὲ 
οαπιὶδά ΑἙδητάξ, ὃς ΠΠΠπς ά Π- βεκαν τύλους Β 
τίσ πὶ τορξ, ἢ 4ς ροίἔπχοδαπι Δ4η- ς Ας Πιρίοιοῆις. 
το γἱ εῆπιο ἰᾷ (εποχ ἴῃ Μᾶγατβο- ἱπ θοὸς» 6". Κεί, 

ἀρνὶ ..,.. ΄ (ρὶςαχ. 
ἢᾶ σαπὶ Μεάϊϑ ἴῃ ἐχροάίάομε γε- ἢ ς ρπίακαίοπεπιςῦ 
αἷς, Οὐκ Γερατάῃ5 ρορυ]ις Ατῆο- ἀς οἰ ρατομῖα ὅς ᾿ ᾿  τγγαπηϊάς, 14 εἰ, Ὡς ἢ 5,4 Π] ΟΠΊΟΤΙΑ ΓΕΡεζει15 41 θεϊοδαοοαδά οἷς 
σαπαϊις ἀς {Π᾿Φ ζορποιογας ἔλπΊα» βατεθῖα. τ ραμεονδος 
Ἔχαΐσοζαῖο το Δ 1Π10 εἴαῖ» “Ἂς “ὐγρδαρε,, δι γτςς 
{{Ρ] ἱ ἀς Ηεξητϑ ταὶς τ 5.4: φοΥα, ἢ μ ῬΈΓΔΩΘ εὖ9 4 ; ἅταΠῈ (οπίυτγατὶ οὐσηλ 
ταγ τεγς 1 Ππλ ] δαπετέ, δάοῦ νε οἰ ρατο μές πίη ὅς ἷ 

ω , ; : Ὁ τγταπηϊ ςΔΠΊ. ; Οπτηΐα μιά: ἐβηϊοπτ. ὙἹ ἀοΓοπειν ΟΣ τ ναμα, οι ᾿ 
εἰ ἰρεᾶατςο δά ὁ σοί αζατίοη ἐπὶ {{2-- τουπιιποποπι γε 
τὰ Ῥαισογαπὶ ἴσας ΓΥΓδη 1415: Βαδετενί ἀεδαταύ,,ς 
ὃς τἀπυαπὶ οδ ἤδης τεπὶ ἱγαί- [54 ἴῃ ἀϊος ἀυβο- ; ψ' αὐν τ᾿ ᾿ - Βαξαΐ ςὐξάπτ μ᾿ 
ΘΟΓΟΓΌ » πλυϊτος. ὃς οο8 {φ] πη ἀϊ- υἰεία, Ρἰωτέίψας,, 
ἀο5 νῖγος ἰάτπ 1 σάΥσο ΠῚ Γοἱ - ἀπ) 4 ΟΝ 
ἄχη κυ ΣΟ χ τὰς τομεηάεθαπι, Μά 
ἴξζεγαῖ.  ΝΝεσάδαπι τἄπλς ἢ νι άεθα- δορῥκην ϑεὰ αυδεῖνςς 
τας εὔϊε ξομτςητας , (54 ̓η ἀϊο5 τπτᾶ- ἀϊε τοινουευαρέ Η 

- ; . ΤΡ ς 4114 84 (2ιυιϊτίατὴ δὲ ὦ 815. Ἃς πιᾶρὶς Ῥτοβοεθαί (πυϊτὰ δἶμεοι αάβας οὐ ςς 
ζοπιρσοβοπάεῃ ἀὲ ΑἸ ποϑ. Ἰητογοα ρτεβοπάοπάυπιιυς 

, 

ὙΠ ΥΥ. ὝΥ  ΨΨΎΨΡ ΟΝ 
-- 

Ἵ 

ὁὰι ῳτως σης ακσιν,..- 

ἐἀαδυκκ προς, 

« ἙκῊ Ὡἰδα χρῆμα «ἰοιδεοῷ 1 ἐκ ἃ 
Ἄ, ϑέως φόξζου, καὶ τὰ φοζηϑέντας αὐτοιὶ 
δὲς μιεμιζωυυμϑψοις,, εἰλογίστῳ τόλριῃ 55} τὶν 
ὕτσαρον χωρῆσα. β Διὰ φόξου ἢ- 
δηγὔγρίω φοθύμδμος. Ὑ Ἐΐποϑεν ἀσφ.ἢ 
ὥπεάυτῳ ἀσφάλεια “βδοιτο ἐάστυτι τίω 

χυρανν δὰ... δὶ Ἐπὶ ποία Ἱππίας ἔπ μα. 
ἀϑίωαίων 7 ηγρίω: μετα πὸν φόνον ὦ 1π-- 

πώρχου. ἐ Ἐχώρει ᾿υἰσόαπονδὸς ] τοῖς 
αἰϑίωαίοις δεηλονοτι. ) 

Δαρέϊον ὁρμιώμϑμος ] ὡς Ἱππίας ὁ ἀϑη-- 
γαίων τύ φρενὸς τϑὺς Δαρ ον ἀπίέδρα-- 

ἡ Χϑηεπὺς (ὦ τότεγκαὶ ὑσόη!ης ὦ 
πις ἵπποις φασὶ τα οριοσοιδύοις ὑσόπηαρ ῦ 
λέγωϑαι. θ Καὶ οὐχ ἐν παύλῃ ἐφαίᾳς 
τὸ} οὐδεμία ἰώ ὑπόπαυσις ἠδ συλλαμξά- Ὁ 
γεῖν Ὧι αὐδρας͵ ζἥτοισιν ποι δίοϑοι δ Ἄρες 

᾿ εὅῥων, ᾿ : 

ξ ὡς βασλέα 



ΓΙΒΕΑΙ͂ 
ζαΐάλπι ΟΣ ἐἰς αι Ἔγδης ςοπίςἐδὶ ἱπ Α εἷς ΔΜ δεδερϑμων, ὃς 

ἃ Ὁ πιλκίπιὸ ζατΌοΧεΙη," 4αἱ πο ςοητἰἤϊηλας εἰς 
ΔΒππὶς οτὶ πιϊπὶ οὔ ρα τα ατ χνρεσί μας ν ἢ 115 ΕΧ 115 αὶ 
ἐπευμο μόν ΚΕ νηὰ νἱπξεὶ εγάοντχξ Ἰηἀἰςατοτ,ῆιιε 
ξταπο,νε τἠπάϊοα. γΈΓὰ {Πα ἤιε πῷ νοζα οἴδετ. ᾿ῃ Δπὰ- 
τοτοίτις γε ο (5 Βᾶ Βᾷς φ πὰ ρΑΓτΕ5 ἈΥρ ΠΊΕητα {ππτ0 
ἀρρεθν (ξοηδ. ςς Πα 44 οἷϊε πέπλο » δατταποδας 
φοπί ςέξητα ἴμηε, Ροίϊοα ἀΐσούς ροταῖς, Ρεγίιδῆς διι- 
ρρτλνῳῦν ἔξοίᾳ τῷ ᾳαὸά ἀϊςεγοῖ οροττοῖςο οαπι» γε] 
φυτβοείδις ποις. ἢ ΠΙΠ1] δά πλΠΠἴετ, ἀσροῆτο πλεῖ» 
τωπλνπεαὺς Ροίξεα Β ἃς {ς]Ρ({ΠΠ1 ὃζ οἰαἰτατοπι ργαίξητὶ 
ἀνθ δ πσηνα (ρί εἴομς ΠΡ ἐγαγς ςοστίοτγξ επί πὶ 
δυτοπηνξόε. ὀἐῴἰρῇ (Ἰυτῶ (ογε “ ἰηβεπιὲ ςοηῆτέτί, 
ὁ Ἐξ δἰρίωπι ἐπὶ" αὶ πὶ ρεγπορᾶτί, ἴῃ (ἀρ εαμάο ἰμ- 
πωιμῶν κύματς; ἀἰοἷο. [τὰ ̓ ΐς δὲ σοπεζα {ς ὃς σοηΐζα 
δι εἰαίτιαρ. Δ]1ο 8. ςοξοι5 ο[ τεσ δϑᾶ ἀε Ηεῖ- 
ν πηΐϑ, Ωυοά Ροριυίας {0 ἐπτεῖ δοςῖ- 
τα. Ρίοῆοντ ὈΡΙ Παθατιγ, πηδη ξε τΠ» 
ἅ ἐφυνταν ὐδ Ζαμτα ρχίαὶ ἰμἀἰρηΠΠιπιὲ ἔογτει ἢ 
ἈΦΞΗκτπῆς, γέλα 605 ααὶ αα πα ἰττ άϊηὶ ᾿πἢΠάϊαδᾶ- 
ἀϊοααῖτ Π]υὰ ἰπ τασγό σορποίςζεγεῖ, ἰη ζει ἤῃς 
τραχο ασο ρον τηοζα πα ηα ἔςοῖτ, ας σατοζοϑβ 4105 

Ρ 1Πε ποι ἀετυ ες, Β εἰ φαοτῦ διτξ 
“αὶ ἀεἰατί εγαπς, ρογδέζο ἱμάϊςϊο» 

δἰϊος οςοϊάϊτιααος γι ἀε]ίεοῖ ςῦρτε- 
Βιεηάϊο : αἰϊοβ ἴαρα εἰαρίοβ» πχοζῖς 
ἀλπιηδαϊῖ » ργοροῆτα πιεγοςάς 115 
41 1105 οεςίἀεγέϊ: αασπῃ ἸΏ το ἢ 
Ποῃ ςδήζατετ; 11 φαὶ ὰρρ]ἱςῖο αθο- 

πρτςν τς Αἰ εγᾶτ, ντγ ταἴτο {ρρ]!εἰο δβῖεδιὶ 
οὐ υαδορν εἴδεητ, πέσης, “ Ετ οἄτοία ααϊάξ οἰ- 
Ῥταίοπβυςοτησιο- τᾶς ἢος Ρίλῃὲ ἐπηργαίςπτίαγῦ [α- 
γραίας ς αρμρι οἱ ἔεοῖς. ᾿ς ΑΙεϊδιλάς χατῷ ἐλ πι- 
, πορεία ίμαι. ἰδ ἀοξεγξεθες ΠΓἄοπη 115 48] Ῥυΐα5 
εἰ, ΤἸηξὶρἄτιδυς. αὰπι ΡΟ βοἰ Πεγοζατ, 5 ἱηρτιογᾶτ, 
: ἀρ ̓  ἐταρε ργδαίτοῦ ἀοςορίς, ὃ Ετ ν Ὁ] τοη δϑϊᾶ 
Ἐδεάδε γῆ. δρα ἀε Ἠογηλὶς (ς οὔρειταπιῃ μα οῖς εχὶ 
νων. , “πιπηδαϊέ, τῃε εἰ πιμ]τοπηδρίς {1 
Εν ποτ. " ταν τα ἀς φαΐδυ5 η Πητα βσατιιν, 
Αἰβοηϊεηῆς αὐἱ- νπὰὴ οὔ δ εὐϊαγατίοπῖς ἢ ροραΞ 
δἰ αὐγίδυς αυ- Ἰᾶ, γΠ{5 ο[ξ αἀπη!θς Ετοηίπὶ οχοῖ- 
ουτη [αδοης ἀὲ. εἶτας φαυϊάᾷ 1 ἀοεἀφαπγοηϊοτᾷ πο α 
ςρ ἴοτ, γε ολ :- (Δ πὸ ΠΊΑΡΠ118; ῬΕΙ͂ Πὸς τεηρα5 40 
Ἐπ ρ Ἀ γραφτ Ατπεμὶβ ταγθατίο εἰγοα μᾶ5 γε ἐχς 
μετίῶς εββογάο; εν ζἰτῖτ,44 ΠΕ πᾶ νέα» ργοργοίϊι: εἴ, 
"πἰεήϊζα! » 4υοά αὐ ῃοίοϊο φα!ά οὔ Βοσοτίϑ τγδηῆρξ- 
ἐπττῦ ἐεοῦνε θα" 4; σας {τις οροζά, Πσῃ Βαοιοχῆ 

᾿ οααί: ογεἀϊτᾶ οἰ εχ σὐροβέο γε- 
πἰε: διη:ἢ ργσοςσοπραίειητ ἱρῇ ςό- 
Ρτεμξάεγς 1Π 95 ἱπάϊςῖο ἀεΐλτος,ῃι- 
ταγιπη ξας ντ Εἰ ἴτας ργο ἀεγεῖατ, 
γπηάς νηᾶ συδάᾷ ποδέλραά ΤΠε- 
{εἰ τεπηρί » αποά ἴῃ νέρε μα 
ἁὐτηΐβ ρεγποδιαγατς Οὐ ποιᾷ αραά 
Αὐρος ΑἸ θέχλάϊς ποίρίτες {Ὁ 14ξ 

9) 

5 Υ 5: 41 

ἐδῦχει αἰτιώτατος 
ἐδ),καυὸ ΤᾺ ξιωδεσμιωτῶν ἀγὸς, εἶτε τξ ὰ 

χρὴ ταὶ ὄγτα μεΐωυ ὄσει, εἴτε χαὶ οὐ (ἐπ᾽ οἰμ.-- 

Φότερρς ὃ εἰχια ζετο" Ὁ δὲ σαφὲς οὐθεὶς 
οὔτε τύτε, οὔτε ὑξερον ἔγχά εἰπεῖν αὐθὲ ἣἫῊ 
ϑρασόμτων Ὁ ἔρχον) “ λέγων δὲ “ ἔπεισξ 
αὐτὸν ὡς χοῦ, εἰ μὴ καὶ δέδραχεν, εὐτὸν τέ 
᾿ ἀδϑαν ποιησαίψϑρμον σῶσαι, χοὴ τίου πόλιν 
τῆς παρούσης «ἰπσοψίὰς πειῶσοι. βεξάιο-. 

πέραν “ὃ αὐτῷ σωτηῤίαν ἐῃ ὁμιολογήσλμη 
Β μετ᾽ ἀδείας," Ὡϑρνηλέντι δὲ δίκης ἐλθεῖν. 
᾿χαὶ ὁ μϑῥ, αὐτὸς τε χαϑ' ἑαύζ ( ᾧ κατ᾽ ἀλ- 
λῶν μέωυυᾳ Ὁ ὮΨ ἐρμμ! ὁ δὲ δῆμος ὁ δὲ 
αϑίωνμων ἄσμενος λοι ων, ὡς ᾧετο, Ὁ σᾶ-- 
Φὲς; χαὴ δηνὸν ποιούνϑμοι πρδϑτεροὶ εἰ «ξπὰ 

Ἐχτξουλ ϑυωΐᾳς σφώ τῶ; σπληθᾳ μὴ εἴσογ.: 

ται; τὸν νϑρ μεζωυυτίωὺ βϑύθὺς χαὶ τοις ἄλλοις 
μετ᾽ αὐτο ὅσων μυὴ και τηρορήχει, ἔλυσθμ, 

ποις δὲ κατωτιαϑενζᾷε, κρίσης ποιήσθρτες; 

“ες ὑδιὺ ἀπέκτειναν, ὅσοι ξεωελύφιϑησθμ, 
ςο ΜῈ Δἰ σα φυρο τῶν ϑρι, αὐτου χριταγνόντες, 

δ ἐπλυῴπον ὐργύφιον, πω Ἔἰποκ τείναντί. 

καὶν τούτῳ (ὦ κϑρ παθόντες ἀἰδολὸν ἀξ εἰ 

ἀδίκως ' ἐτετιμιφέρξωυτο" ἡ νϑύτοι ἀλλή πό-: 
λις οὖν “ἴω παρόντι αἰβεφανγεῖ; ὠφέλετο: 
«ἰξὶ δὲ τῷ Αλχιξιάδου, ογασόντων 
ξϑρων, οἱκῶρ ᾧ ωρὶν ὠκπλῷ, αὐτὶν ἐπέ- 
θεντο; λάλετίως οἱ αἰϑέωυαῆοι ἐλοίμιξαγονυὺ 

ὯΦ ὁ ΜῈ ρμδμ ῴοντο σαφές ἔχφν,πολὺ 

δὲ μιᾶλλον χαὶ τοὶ μυυς!κοἱ, ὧν ἐποώτιος ζῶ, 

μ(ῷ τῷ αἰτῶ λόφου χα τὸς ξευνωμωσίας (χὴ 
τω δυρμίω ἐπ᾽ ἐχείγου ἐδόκει ποραηθέοαι: 
ἡ γαίρὰις ἢ ςρατιαἱ λακεδιοιμογίων εἰ πολ- 
ληὴ ἔτυχε κι (ὸ χαιφλν τῶτον οὐ ᾧ «δὲ 
ζὗτα ἐλορυξοιοῦτο, μιᾷχρᾳ ἰοϑυμοδ' πᾶρελ- 

ϑούσοι το ἐς βοιωτοίς τί “ραδσοντὲς ἐδὸΞ 
χει δίζυ͵ ἐχείνου πο αξωωτὸς, χρὴ οὐ βοιωτῶν 
ἕνεκα, δἰπὸ ξίουιϑημοιτος ἥκειν, χαὶ εἰ μυὴ 
ἔφϑασὸρ δὴ αὐ κῷ Ὁ μώϑυμα ξυλλα- 

ζόντες τοῦς αἰϑράς, ἐἰγοδὸ,ϑέωδαι αὐ ἡ πό- 
λις, χρῇ ἄνα μίαν νύκτα ἐᾷ κα τέδεοιρϑον οὗ 
ϑησείῳ τῷ ὦ πόλᾳ οὖ ὅπλοις. οἵ πε ξένοι 

τῷ Αλκχιζια δου" οἷ ςἤ ΚοᾺ] χτ' ῷ αὐτὴν 

' 9Ψ.-. 5 ἐπὶ Ω . ᾿ " : ΄ ; Σ ἈΝ " ΐ 
ἃ Λέχρν δὲ ] ὁ σιωδεσμιώτης. β Ἐ- [ ἀδείᾳ γμόμδμον σωϑίῶα. δ᾽ Ἐπα- | πῆθυον ἐπ ἀλλήλοις, ξῷ Καὶ κρτέδαρ- 

Γ αἱ 

πείσεν αὐτὸν κατειπόγτα δηλονότι. 
γ Αὖναι ποιησάμδμον σῶσαι ἢ αἰὴ ἴῶ, ἐν 

γξϊπον } εἶπον Οὐτέςιν, ὑπό ἔδρντο καὶ ἐνί-- 1 307] ὑπὸ κοϊγοῦ τὶ ἡ πόλις, 
ρυξαν. ε Ἐπ μώρίωτν 1 οὐ γὸ ὑπώ-- 

ῬΡ τς 
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τ ὧν Ὁῖς 

ϑουφίοις 

452 ΤΗΟΙΌΙ 

χα ποις ὁ μήρφις ἢ το ργείων τουὶ οὖν ταὶς νή 5 

σοις χείνϑροες οἱ ἀἰϑίωυαἷοι τῦτε “πϑρεδοσὸρ 

τω εἰργείων δόμῳ “δὶ ζαῦτα ὀχοεγρύσει- 

εϑα; πὸρζῳ χό)ὼ τε κἰθκεςήχει «ἰπσοψία 

ἐς Αλχιζια ϑάν.ὧςτε βαλόνϑνοι αὐτὸν ἐς 

χρίσιν οἰγαγόντες Ῥσοκίφναι, πέμιποεσι, ν τω 

πίω σα λᾳμινίαν γαιοῦ ἐς “' σικελίαν, Ὀχι 

τε ἐκεῖνον. χαὶ ὧν σπτέρα ἀλλων ἐμεμιμιυυτο: 

εἴρητο ἢ Α αυροφπεῖν αὐτο Ἔσο λογησονϑμῷ 

ὨᾺ ἀδι 1} Τὶ 

γόνον ὑπωτό υϑνᾧ τω δυμῳ Ἐχιηϑεα" Α τοπηρας ἴῃ {π{Ρ] οοποπι νεηογιηξ 
πε ΠΡ εθεπι ργααγεπτατ:δς οὐ Δ΄ 
"Ατριαϊς πογαῆι τὰης ροτοίτατξ ἔς: 4 Ατβίαοτυπι οϑ- 

ζ - Πάος φαΐ ςοἰ]οκατί 
ςεύς Αἰ οηϊεη(65; 5 ργὸ ΟΡ ἢ ἀ - κβεραηε ἐπ ίηπηιςς 

δος Σ “ Ε 3) 
Βιι5 ἀσσορτος ἴῃ ἰμ{0}15 ἀοροίαπογᾶς. Ατβοηϊοπίδο τπης 
Ῥοπιαας οἰγουτα[αρᾶς νῃ 414; ΑἹ- Αὐρίμο Ῥορυὶσ 

ἐ : τον ᾿ς ἢ τεδαϊάἀεγάς ἰητοῖς 
οἰδιαάοίῃ {πρὶ οἰοη 5. Ιταχὰς 11 4| αοιεπάος. 
αἀάαξειπι εἴτα δά ἱπάϊςίιπι νοἷς- 
δαμε,ντπιοσῖο πγυξταγξτ, πγϊττιης 
δά Ἰρίμπι ἐμ 5: ]ἴαιπι» ὃς δά 1105 ἀὲ 
χαΐδει5 πηφητίο Βδθίτα οὐδ δ ἐ ΠῚ 
ϑϑ απ Δ Πγ» 15 ππτητ|15 ργαοίρο- 
τὸ Πουηηιί ντ δ σαιίατη ἀϊςξάδηι ᾿ “ ] Ι ί. 

ἀχολουϑεῖν, ξυλλαμθαλάν δὲ μηϑεραστέσε Β (ξᾳαεζετασ ἰρίος,ποι τάπλοῃ ςοπι- 
ογτες ἢ τό,τε πσδϑς τοις οὖν τῇ σικελίᾳ φρα" 

πἰώτας τε σφετέρϑες χαὶ πολεμείοις μι} 20-- 

ρυξῳν,καὶ οὐχ ἥχιςα τοῖς μιρτινέας χαὶ Ξρ- 

»κείοις βουλόνϑροι μεῖναι, δὲ ἐχείνου 

νομίζοντες πειοϑέωῦαι σφαξ συςφρατεύψν. 
χαὶ ὁ »ϑὲ, ἔχων πίω ἑαυτῷ γαιεου χαὶ οἱ ξεως 

δζξεξληνϑμοι ἐπέπλεον μ Ὁ σαλαμι-: 

νἱας ἐκ, τὴς σικελίάς ὡς ἐς ζᾷς ἀϑίωαξ' χοὴ 

ἤν, ἐδθοννο' ον θουοίοις, οὐκέτι ξιιυείπον- 

το, δλλ ὠπελϑόνορα. π᾿ πὸ Ὁ γεως, εἰ φανεροὶ 

Ξσὸρ' δ δείσθρτες Ο ἔχὶ “ἰσςολῇ ἐς δι-: 

κὴν καιζασπλϑῦσαι. οἱ δ)᾽ εν τὴς σοιλαμε-: 

γίας, τέως μδμ ἐζητοι () Αλκιξζιδῶν 
χῷ ζους μετ᾽ ἀὐτϑ ὡς σὴ οὐδαμοΐ φανεροὶ 

ἡσὸρ, ἀγοντο πἰποσθλέοντες. ὁ δὲ Αλχιθια- 

δὺς, ἤδη φυγαῖς ὧν, οὐ πολλῷ ὕξερον ἐπὶ 
“πλοίου ἐπδραμω ϑη ἐς πελοπόννησον εἰκ, τῆς 
ϑουείας. οἱ “γ᾽ αἰϑίευαῖοι ἐρήμη δίκῃ θιγα.-- 

τοῦ καιτέγγωσὸμ ἄντ πε ᾧ δ μετ᾽ ἐκείν. 

4 Μετὰ 5 ζῦτα οἱ λοιποὶ δὲ αἰϑίωαιων 

φρατησὶ ον τῇ σικελία, δύο μέρη ποιήσδμ-- 

τες τῷ φρατευ ματος, Καὶ λαίχων ἑκούτερ9ς, 

ἔπλεον ξιω πϑρτὶ ᾿δχὶ σελινοιοῦπος χαὴ ἐγὲς 
φηφ᾽ βουλόνϑρμοι υϑ εἰδέναι τὰ γγοήμιαιτα εἶ 
δωσοισι οἱ ἐγεςαῖοι, κα ζα σκέψαεϑαι δὲ χαὶ 

ἿὟἋ σελιγοιουτίων πὶ ποραγματα, χαὴ τοὶ 

δἰ φόρα μοϑεῖν το ἀστὸς ἐγεφαίοις. ἀα-- 
δοιήγλέοντες σὴ ἐν Ῥριςερά τίω σικελίαν, 

τὸ μέρος τὸ ποὺς (δ) τυρσηνικὸν χϑλπίον) 

ΡΓΟΒοη ἀογο: δΗαΡἰτατατίοης τὰ {πο- ὁ δ ῥέε αρρρές 
ταπη πὶ δ ο 1} ΠἩΠτῦ αὐχις μοί; 
περι ταῦθα γοτα 5 τιιπι ν οἱ πηδρὶϑ 
Μαηγηοούατη ἁῖαις Αὐρίπογαστη: 
4αοςᾶθ ΑΙοϊδίαάς ἰμάπϑος 4 10- 
οἰεῖατοπ ἐχροάιτομἷς ἐχεἰπηδῃ- 
τον ΟΙεσαε ρογτηδιιεῦς Ηἰς ἰρίταζ 
Βαβεης Ππὰπὶ παιςπὶ; τέπη6; ἰἱ αὶ 
νῃὰ ἱπΠπημ]ατὶ ἐπογᾶργοξοι ππξ 
ΟΧ 5101} σα πὶ πδυιὶ δα] πη"ἰανῖαι- 
4ι4π| Ατβεπ 88 ἱτατγὶ. 5.4 ἀπ πὶ1π 

ΤΟ Τδυς ἔπογομοι ἀιαρί τς μπτ (ε- ἢ 
αυπτί , “ποάας ροίἔπας ςομίροϑ: ς ἀγρίως κυ τ 
Παυίάςπι ὃ παι! αδίογαητ,πιοξα οᾶ- ςδρατμετάης ΤΙ, 
Ἰαπχηΐα ΠΟ]εητοϑ {ς ἢ]Ππισ σοη ἔεγτο. δαμε οἱ απεοαίνενε 
ποβταηλεη 4} παι: εἴδῃς Ο1ΠῚ ΠΕ μκίρδικ. 
δαὶ ϑαἰλπηἰ ίανν εἰτὶρ το, ὲ Πὰς δά Ἰυδιεϊαπιρτοῦ- 
4αδηλ ἐπ ποἰτραητ, συχία πα γε ει εἰ[οὶ. Κεἰ; τοπιοαπ 
τος Ρεγορογαηε, Νες πγυΐτο ρὸ Ἐ εχ τα ΜΕΥ ΜΝ 
ΤΒαγία ΑἸοϊδίλάες πα τα οϊῆς 
ἢ Ρεϊοροπηείαμη» πιοχα] οὶ 
Ατβεπίεηίες ὃς ἐος αὶ εἰιπὶ {|| ὁ- 
τληῖν ἀείοττο ἱπάϊοἷο » εαρίτε σοιι- 

. Δεπτηατζᾶς, 4 οι" μας το! αὶ ἀτι- 
Ὁ ςε5 Ατβοηίοηπατη ἴῃ 51ςἸ]ὰ., δίξι-: 

τἰλτὰ ἀϊα!0 οχογζίτανας (οχτίτὸ ᾿πη- 
Ρεγᾶτοβ»οιπὰ οπηπίθιις σορῖϊς ἰῃ 56- Ὁ 
᾿Ἰϊθαητοηι πασίραῃτ ἄταις Εροεᾶ; 
δὰ σορῃοίςεπάιιπι απ! άςπὶ ἀλτιτά" 
Ὡς ἔογεηξ ρεοιμίδπι Ἐρείλπι» ἀπ ἢ 
ηοῃ» (οἀ4 δά οχρίογαπάἀλς υοαας ἔμ 
το 5 50 παπτείοσιιηη; ἀπ ςεμι ἀάηπχαιε Ὶ 
ξομ ΤΟΥ ἢ Δπὶ αια ἰητοῦ 1105 εἰς 
ςἐ ὃς δερείϊαηος; ργοξεϑιί. Α΄ διοἷ-. 
Ἰίαπ ἃ Πηλῖγα ἢ ἀρ ϑητοβ. 4 ραΐ- 
τε ψεύρίε δά ἤπιση ἜγΥΠοπατη; 

ἃ Διάΐζαῦτα 1 δίᾳ τα κατοχορημδμα τῇ 
Αλκιξ άδου, καὶ δὶ πιὰ ξένοις ἀυτέ τοίὶ 

ὧν δργᾷ,ὑσυτή δίοντας ὅητίϑεοϑω τοῖς δῤ- 

γείοις, οἱ ἀϑίωαῆοι παρέδωκαν τῳ δημῷ 

ἀδργείων (ιὰ ἐμύροις Ὁιὶ ἐν πες νήφοις 
ταυνκειμϑῥοις γώς οἰκείοις ὄγταις δὴ ἡ Αλ- 
ἀιθἸζδού ξέγωγ, β Ἡροειπεν ἀντ Ι ολήννε ὴ Αλιωδμέδου κιήνι ἀγὲ ϑῇ αν 

τικῶν φραπι δῇ ἀγανακζιτων 
«ϑαι! , ὑυήτε ἀπὸ “πολεμίων καταφρον 
δσαύτων. δ ᾿Δείσευτες τὸ ὅδ) δίᾳ! 

λὴ 1 περςδια εφληιϑύοι ζ0) δύκην κα 
πλόῦφεη. ε Ἐνδῤιςερῇ] ι 
αὐτηξο 

εἰρήκεσων δὲ ὥςτε ἀγθρειπεῖν ἀυτῷ, 
γ “Τό τε εὶς οι ἐν τ; σικελίᾳ ] τὸ τῦτε 

οὐκ ἕςι χρονικὸν γ αἰλλ᾽ αὐέφραπῆαι οὕπω, 
θεραπεύοντες τε τὸ “δὸς ποι ὧν ἦν δκελίᾳ 
φρατιώτας τε ὀφέτέροις χαὶ πολεμώοις μυὴ 

ϑορυξεῖν, ὥςτε μηδένα ϑόρυζον , συλλη-- 



{ 
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ΓΙΒΕΒΚ ΞΦΕΧΤν ὅδ: 4.13 

[πχεχά τεπυεχᾶτ, χα (014 εξ Οτά- 
τα τὸς ἐχ οπλμ {1451 ς Πα οχαιν δὶ 

4 Ῥτατετυεξὶ "Ὁ τεσερτ» "γεάιογᾶτ: δὲ 4 ργατεγ- 
ἕπν μποπογόταγ, ςεροῖς ΗΥςοαζὰ; νἱοιπὰ 

διοδηΐσαιῃ 4αϊάετα, (ξ4 ΒοΙΠ]επα 
Ἐρείξδη5: (εγαῖ διιτε πὶ πη τ Πγι15) 
απετα νθὶ ἀϊτίραεςς, Εροίτδηὶς τγὰ- 
ἀϊάοτε»΄αοζμπα εααϊτατιι5ἴδιη δάε- 
τατὶρῇ τατίας σαπὶ ρεάίτατιι ρεγ 51- 
φα]ος ρογαρταηἀουρεγποποῦς νί]αςε,, 
(ὐαταπαια»ηδιῖθιις αι ργα ΔΑ ΡΟΣ 
τδαπέ εἰγοαμηειτίθιι. ἸΝΊ εἰς εχ 

' Ηγοςατῖς ργοτίπας Ἐροῖτᾶ ἀεἰατιις, 
ὁ 9 ρανεείρο γρῃ Ἰδήχιις σὰ πη αἰϊαὑρεσαῃίανταπα ν εγὸ 
ματίσοις ϑίαἰε ἀπ, τ) κἼῃτα ταϊοητὶς ασςορτί5» 4 οχοῖ- 

εἴς οἴταχῃ γεάίτ, Ργα 4 ́συοααε ἀϊπξ- 
ἀϊτα εἴ, ἐοπἐεάᾳαςε εχ εὰ σξηταάπι 
νἱρίπε ταϊςπτα. Π]Ίη ς οἰγοαπγας δι 
οὔλτη δ᾽ σα ]οσαπι 411: (0 Οἱ εὐαητῖα- 
βεβᾶς εος μας ςορίαϑ πχϊττοχο: οἄπι- 
4ὰς ἀϊπηϊάτα ἐχεγοίτας ραστς Δ Ηγ- 
Ὀίαπι νεπεγαζ»ΐη ἀργὸ Οοἰοαϊίπον 

᾿ αυκ εἴαῖ ΒΟΙ 115 : συατη ταπλεη π 
ἐχραυρηδαεζαης. κἴάίαις εχ ςοΠς, 
ΦΠπ|ςαιιζτὶ {ξλτίπι ἢγοπις Ατποηϊέ 
(ς5 αἀ ἱππαάεη 415 ϑγγαςμίας (ς Δρ- 
Ραγῦαητ, νἱοϊδήηχηις δγγασιλιηὶ 
διὶρΠιταη αᾷ τη ἸΠΠος ἰτασ Ὁ. 40 
Ὠΐϊλτη δά ρχὶπλη1 το ΟΥ̓ οΠπι δεαὲ 
οχροδιατίομξηοῃ ργοτπυβὶμαδίς- 
χης Αἰποηϊοηΐες, φιοτιἀϊε πγαρὶς 
ἃς πηαρὶς Δητηο5 {ππ|ορᾶϊ : ὃς ααΐα 
ἄιιπι ογατη ΠΠ|4π| ργατεγιο πογ Οζι, 
Ἰοηρὸ αὖ ἱρῆς ἴτε ςοπίρεξι εγαηῖ, 
ἃ ργοΐεϑι Ηγθίδηι ἐχρυρηλτγε πε- 
αυϊμπεζαηξ» εο νεμεπιεμτίας σοη- 
τορηποθδηῖ: ροϊυ]αδάπταμε ἃ ἀιι- 
οἶδας (ρους (Ο]οῖ ργα ἔοτο οἷα νὰ]- 

᾿ δας τούς) νῖ (ς (ὐὑαταμδπι ἄποο- 
τοηῖ, πη ἀοσυϊάοῃ ΠΟΙΤΊς ἴῃ 1- 
Ρίοβ ποὴ ἰζος. Οαἱπετίαηι οαμίτος 
δυγδοι δ] » αὶ δά Πρεουϊαη άπ 
αἴπιάμπὸ δά ςαἰἴγα νίαχιις Ατῃεηίοη- 
{πιπν ργο ας ἐσ δητιτ, οὗ αἸΐὰ ρτὸ 
ὕχὰ ἱπσεύεθαπί » ταπι νοζὸ {Ππ4; 
ππησυϊά ροτίας δά Παἰἐταη ἀ (ες 
ἴῃ Δ᾽ίοπα νομηἴοπταυὰτη Δ] ἐοη- 
τίμιο ἴῃ ργοργία (ςάς ςο]]οσαη 405, 
Ουα ςορποίςοεπτες Ατμεπἰομἤιιπι 
ἄϊιος5» νοϊεθδης ταπχθη Π|0ς5 νηϊ- 
ποτίος ααδηῃ Ορ ΠΠπὸ δὸ ντρε Δ5- 

, ἄαποοῖς » γΕΙρΡ Ἰητοζοα (ὰ Ὁ ποξξε πὶ 

Β 

Ἀ ἔρον ἐς ἐμέραν, ἡεῷρ μόνη οὐ ζούτῳ -ῳ ἐμέρᾷ 
τὴς σινελίας, ἑλλαξ πόλις 661, χαὴ ὡς “Οὔκ 

ἐδέγοντο ἀύες, τηϑρεκομείζοντο. χαὶ ἐν πω ἐδέγοῦτο ἀὐϑες, τη δεκομείζοντο" χαὶ Σ᾽ τῷ 
“ἰϑάπλῳ αἱοοῦσιν ὕκκα ραι, πόλισμα σι- 
χϑυικὸν υϑρ, ἐγεφαίοις δὲ πολέμιον " ὦ δὲ 
-ἰραϑα λαοσίδιον. ἡ αὐδρα ήτο δίφμτες Ὁ 
πόλιν χϑρέδοσὸρ ἐγεφαίοις.",πϑρελίθοντο γ΄. 
" αὐνδὭ ἑπωεῖς. ἀδζ} ) πάλιν πω υϑὲ πεζῷ 
ἐγώφφιω ὀᾷχ ' σικελων, ἕως ἀφίκοντο ἐς κῷ 
ποίγζωυ " αἱ ὃ γλες πἰδιέπλδυσὸμ ταὶ αἰδρα:- 
πυδὰν ἀγουσοι ἸΝΜικίας ἢ θὐθὺς ἐξ ὑκκάρων 

Ἐλὶ ἐγέφης εὐὐοαπλθύσας, αὶ τάλλᾳ, γρη- 
μοιπίσοις, χαὶ λαίδων τίλαντα ποιάχογτα, 

Ἡζωῶ ἐς τὸ ςρώτευμμοι. χαὶ τανδδ αποδὰ α- 
πεδοσὸμ ᾧ ἐγίροντο ἐξ αὐδῥεϊθωσι ᾧ ἐχα- 
ΣΝ 3 δὴ τὸν τλαντα. χαὴ ἐς τοὺς ἕξ σικελοδ ξυμιμια- : 
δϑις καἰδιέπλϑυσὸρ,, ςρατί αὐ κελδύογτες 
σπεμπεὶν. τὴ τε ἡμμισείᾳ τὴς ἑαυ ἤλθϑον, , 
Ὀχὶυζλων Ὁ ἡδγεῶτιν πολεμίαν οὖσθμ, χῷὼ 
ἰχ Εἶλὸν, καὶ Ὁ ϑέρος ἐτελόύτα, 4 Τού 7; 
Ἐχιγιγνουϑμου 'χήκῷὥνος ϑ0θυς 1' ἔφοδὸν οἱ 
οὐἰϑίευαἶοι ἔ 1 συφφικούσας πὐδεσχϑυα ζο-- 
το οἱ δὲ συφρφικούσιοι, χα) αἰὐοὶ, ὡς ἐπ᾿ ἐχεί-. 

γοῖς ἰόντες. ὅν γὸ ἀὐϊοῖς ασοϑς “δ πσοῦτον 
Φόζον χαὶ Τ' πσδεςδὸοκίαν οἱ αἰ ϑίυαῆοι οὔκ 

δδθυς ἐπέκειντο, καζοί τε Ὁ ἡμέραν ἑχαίφην 

πυξοϊδσὸρ δῥεθείρσοιωυ μᾶλλον, καὶ ἢ ΠΑ 

πλέογτες τοί τε ἐπέκεινα, “ σικελίας πολὺ 
“διπὸ σφρωῦν ἐφαϊνεη»,ᾧ ασοϑς Ὁ ὕβχω ἐλ- 

ϑέντες ἡ πειροίσαιντες, ἐχ εἶλον βία, ἔτί. 

;ρλέον κα τεφρονηζ,. χαὴ ἠξίοιω ζοις ςρατη- 
γοες( δή δὲ ὄχλος φιλᾷϑα ρσήσοις ποιφν) ᾷ;- 
γὴν σφαξ ἐπὶ καζανζωυ, ἐστειδη γε εἰκ ἐχεῖγοι.. 
ἐφ᾽ ἑαυτοις ἔργ"): σασις τειωροσέλαφνοῆες" 

ἀεὶ κουτασχοπτοι ἢ! συρφικοισίων “ωβὸς ὁ φρα 
τευμα Ἧ' εἰϑηναίων, ἐφύξριζον ὀνλαὶ τε; ᾿χρὴ 
εἰ ξιωυοικήσοντες σφίσιν ὠδζῖς μιᾶλλον ἥ- 

χϑιεν οὖ τὴ ϑιχοτείᾳ, ἢ λευνηΐγόες ἐς πίω οἷ-- 

χείαν κἀϊζοικιοιοῦπες. γιγγωσχϑνηἐφ' οἱ ξρᾳ- 

τηνι Τμ αἰϑίωαων, καὶ βουλόνϑροι ἀδζιβ. 
ἀγήν πϑωδυμεὶ ἐκ,“ πόλεως ὀτιστλάτον, 

ἀὐύθι ἢ) ταῖς ναυσὶν εἰν Τοσούτῳ «ἰ πὸ νύκτα 

» ὦ φῶς 

ἃ Οὐκ ἐδέχοντο οἱ ἱμεραῖοι. β Πα-᾿ Ἶ εἰ αὐτὶ τ πότερον κἔτεις ες Οἴφβατη- [ αδρό!τε ζις σὺ βακὀισίοις ποήῆσαι ϑθοτελ.:: 
μέ έοντὸ γὸ Τοῖς ἀϑίωαίοις. ὙΑὐ- 50) δῇ αὶ ϑιιυαίων ἢ οἱ ςρατι)οὶ δὴ ἀδη- | ϑεῖν πόῤῥω τὴς πέλεως πανδημεὶ, ἀνε 
ΔΕ ἱππεῖς } δ ἐγιφαίωγ. δ᾽ Καὶ εἰ Ἰ ναίων, πρϑϑσελαυνόντων “ σὺ ραὐικουσίων καὶ αὐτοὶ ρρατόπεδον δηχγσήδ,οῦ καθ᾽ ἤσοῖ Ν 
ξωωοικήσογτες  δ]γεὶ γεμηδησόρϑρμοι τὸ δὲ 1 καὶ ὀννθ οιζόγτων,ἀγαγακρεὗτες, βυλό- 1 ψαῦ καϊξλαθδιν; 5 

᾿: 
3 

218 



56 φρατεύ- 
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454: 

ιν ἀλδιου ν ϑᾺ ! γγ λων. 
πρὸς παρεσχευασμένοςς ὀχ Οιξαζοιεν, ἢ χτ' 

οι, ο ἡ»... λ ν᾽ Ἂ 

γἀῶ ἰόγτεξ γρωοϑείησὸμ:" ἥδε ὃ ἂν ψιλοεξ. 

γιὲ σζδῶνν, χρὴ τὸν ὅχ λον, δἰ συϊροικοισίων 
οοἱὲ ὑπαίας πολλουὶ δας, σφίσι δ) οὐ πα- 
οὐντῶν ἱ παίων, βλάτῆφν ἂν μεγαίλο." οὕτω 

δὲ χύψιαβιχώελον δεν“ Αἰ πὸ δ ἱσίων 
οὐ βιλαλψονται ἄξια, λόρρυ. ἐδίδουσχον σ᾽ 

ἀῥις ἰξὶ τῷ ὡρὸς τῷ ὀλυμνπιείῳ χωεῖσ," 

δεῖν χα κα τέλαξον συρᾳχοϊσίων φυγάδες," 
ΐ ἃ ξωμουείητονο.τοϊόνδὲ ὦ, δέυ" ὡρὸς ᾧ ἐξου- 

λοντο ( ξρωτνηοοὶ «κυχοῤῶντα,." πέμπου-". 

σὶν ἀδρα" σῷισι αϑ πιφον, «οἷς δὲ ὔμ συ-" 

φακοισίων ςρα την ρὶς “πῇ -δοκήσῃ. οὐχ ἤδσον ἡ 

Ἐχετήδηον. ἐεὦ δὲ κα ταναῖος ὃ ἀνὴρ" χαὶ ἀπ᾿ ἡ 

εἰνδρών ἐκ; τὴς κατανής ἥχειν ἔζησεν ὧν 

ἐχεῖνοι ζρ ὀνόματα ἐγίγνωσχον, καὶ ἠπίςανηο. 

εν τῇ πόλά ἔτι “ἰπσολοΐποες ὑγζας Ὑ σφίσι" 
: ο ἀραῖς ἴῃ. οἰυίτατε (χα Ἐπ δΟἸ 15 βόγων. ἔλεγε δὲ τοιὶ ἀξϑίουαϊοις αὐλίζερ, 

"Χο ἿΜ ὅπλων ον τῇ πολή," χαὶ εἰ βού- 

λον) ἐχεῖνοι πϑωδνμεὶ τὺ ἡμέρᾳ ῥητὴ ὦμοι 
ἕῳ Ἐχὶ Ὁ ςρώτεύμα ἐλϑεῖν, ἀδθὶ »ϑὺ σο-- 
κλείσειν πους χοροὶ σφίσι, καὶ Τα αὶ γαῦς ἐκι- 
ωρήσαν;, ἐχείνοις δὲ βῥάδιως δ φρώτευμα ; 

πορ᾽σξαλόγίς “πὰ : φαυρώματι αἰρήσειϊν, 

δὴ ἡ Φὗτα -οις ξωυδ) ασονίᾳς πολλοιυὶ κα. 

χαγαίων,᾿ ἃ ἡτοιμαίοϑαι! ἤδη ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς 

"ἥκειν οἱρὴ ςραπηχϑὶ ΔΨ] συρακοισίων, μα 5 
Ἂ ἐς τὰ ὄνλα θαρσεῖν, ἢ ει) ὦ δχρνοία. χα) 

ἐγδυπούτων ἰέναι “πὐρεσκευαίοϑει Ἐχὶ κα-᾿ 

σανζιυ, Ὀχίςευσομ' τε ποῦ ἀνθρώπτῳ πολλῷ 

ἀαὐξεσχετηότερον, (ἢ θόθυς κἡὶ μέραν ξιωϑε-- 

αϑροι ἢ πϑρέσονται, ἀπέφφλαν αὐτόν" χαὶ 
ὠδο)ζθδν “δ καὶ ΔΜ ξυμμώχων σελινοιω- 
σοι ὰ. ἄλλοι ϑινὲς χὐρὴησθμ) πσδοΐπον πὸρμ- 
δε Ζ Ἰ Ἁ 

δυμεὶ πᾶσιν ἐϊξιέγων συροικοισίοις, ἐπεὶ δὲ 
σχευῆς᾽ 

- 

ἕτοιβιοι ἀὐΐοις χαὶ ταὶ πῆς 

Ὁ. 

᾿ οὐδονείς ςϑι πα] ἀεϊεδα αά ἐχ- 

ΤΗΝ ΟΥ̓ Θ6Β.1 5 Τ'. 

“ὐδαπλθίσόρτες ςρατόπεδὸν κατα λαμι- Α 
ζαγᾷν ἐν ἐαπτηδείῳ “χαϑ' ἡσυχίαν. εἰδότες. 
οἶκ αὐ ὁμδίως δεωυνϑεντες, ὁ εἰ ὧν ἥμνεων. 

ΤαπῚ οἰ αῇς ργσιοχαςθ! Ιοο σα!εχίς- ἡ. 
ἰδοιπιεᾶ ᾿βοῦ οὔϊα πὶ σὰρεγδτ» ΠΑΥΙ 4 Θυϊετέ. Νό 4. 
νηδῃ ροηδς [ἐ ναὶ! ἢ χυτὰ “φθέπις, ποροιιᾷ Ροηάς [ἐ ναϊπτιγος ἢ αὐτὸ πόρε, : 
οἷαίίο χάτιο τα ρυραγατος ἀο(ο- ὁ Νό ρετίπάς ἢ- 
ἀογοητ, δα Ἰτποῦο το οπτὶ εὐπτος Βὲ βιουϊκάτοιι ἕοτς 

; μα ΡΌ . τράρισπάε ἰοεὶ ἐ4- 
ςορηοίςογοηίαν, δα ἐΠΊτη ἰοαὶ αὐτο κρτνν ἐάονκεὶ, ἢ ας. 
τααταζα ἃς πα α] τ Δ πὶ, φαΐ Ὡ181]-- οὐ άε απμοῖς, Ὁ 
ἀππι εαἰητῇ Ἰρῆς αἀοῆέξεν» εαυϊτατ" 
δγτγαςουίἀπογύν αι! ρογύμλαϊτας οἴει, 1 
πιλρηορεῖε ποοίτιγᾶτατ Π]οπλοἀδ᾽ 
[ς ὁςςαραζατος Ισ οὔ νη άς Ρ εαα]-᾿ 
ταῖα αἱ} χάπιοάιιι ᾿ς ἀογέϊαχ, Ἐξ΄ 
Ἰοοῦ χυίάοπα αξ ὀάροῖς Δοδοζεηΐ, 
᾿δΌ Ἔχ θυ ϑγγαςαίδη!β, (αἱ ἐρίος Ὁ 
{ἐᾳεθάτυτγοάοξει παῖ: αι δε ὃ ὃ ὃ 
Ρέγατικλητο ΟἸγηρίςαπι. Τῇ δαϊό ε ἴωξτα ἜΥΡΝΣ 
νέ Βος χιοά νοϊερᾶς ας εγξο μος ̓ χαθαδξ,οχείξρρι 
οὔπιςητάσα ταδί ηδοὶ απ: ΜΙΐ- ηρνείδαγε θεάεγων. 
τῦτ απεπιάᾷ ργοθάτα ΠΡῚ Ηἀεἰ; οα- 
ἀξιάσε ἀπαῖδας ϑγιασυίΐληΐδ; λά- 
αἄος τπαϊττο δα πόπ πηϊπαβίνε α΄ 
Δ ρυταθατυχ)αταϊοᾶ : 48] ἀϊςεγες 
{8 γεμίτεὰ φαυϊδυίᾷ (ὐαταπέῃθα:» 
(εγατυῖς ἰρίε (λτα πο πῇ5) ]ΠΟΓΌΤ 
ποχαῖπα 1} ποῇεητ, ὃς τος ἀπὰς 

(τι ἀϊοίος (οἰγῶι, Ἰς παῖς Ατβοηίςη,, 
{ἐς τητγὰ ντῦς ἀοροῆεῖς δαρίξαγε αὖτ ἀῬεσποδασο,  εί, 
παϊδεΐσας νοΠίπε 1] οοττὰ ἀϊο, ρτὶ- ζαῆτα μαβεῖο. κ΄ 
τὴὰ Δαγούα οαπλᾶϊο οὔ Ρορα]ο νε- “δ έόρ να, ἐύμῃ 
ἷζε δἀπεγίις Ατπομ δίδπη ἐχογοί-- (δῆτα ροπεσει, 
τῦ, ἰς ππης ἐχοϊαίιτος αῦ νεδο οἷαί, ἐπρδνε ὑπρευα τὸ 
{έπιᾳ; Πλοξίατος : ϑγγασιι105 ἀ11-- ἄν, πν 
τῷ οὲ Ατπομιεξίες αἀοχιος,.Χοζοὶ 
τῷ ἀεϊεια τος. Ῥεγπχαϊΐτος δαΐέ ἔχε. 
Οδιαποηῇᾶ δά ἐξ ἀρ ἀᾷ λάϊατοῦο5» 
ας ἰᾶ ραγατος οὔς, ἃ αΐδιις ἐρίε γὲ- 
πἰτος Παῖς ϑγγδουίαποσᾶ ἀϊπιςοε(νε 
αι εγᾶτ αἰοααὶ αα ἀδοίογος, ὃς ἩΔθς 
[υᾶτ {πὸ ἐρῦτε αηϊπηᾶ οαῃἀϊ οσαπ ἃΡ 
Ῥαζατι αἀ πες (τη 4 )πχαΐτο ἰῃ- 
οδῇάεγατιας 4 Βαβδιογάϊεηος οὔ- 
ϑλατιὶ; οοῃἔπτατα ἀϊς 4 δά (ὐλταπᾷ ᾿ 
δάεεμτ, ποηλίη ὅ γεπ!ογατεροριι- 
164; δγγαζαίληο εἀϊχογᾶς (4 ομΐπι 
δ᾿ πλπΕ| δα ΠΠ} πα 811} εχ (0 οἰϊο αά-᾿ 

ἣν 

εἴ ἐχρεάϊγξε Ν Ὁ] ογππΐα απα δά, 
ἀρραγατιι ΠΊ ροστ πο τη οχροάϊτο, " 

« Καβ᾽ ἡσυμαν" εἰδότες Ἰεπὸ κοινὅ τὶ φρα 

χύπεδονς ἀἰδότές ὅτι ἐχ ὁμοίως" οἱ ἀϑηναῖοι 

δειυήσονστα  ορειλόπεδου καϊριλαξεϊν ἔτ᾽ εἰ 
ΧΦ γάλαοσειν φανερῶς αὶ πσεϑμοϑημδῥων 
ἢ: συρᾳκοισίων ὅηπλέοιεν᾽᾿ (χαλεπὴν γὺ ἔ- 
σεὰχ Ἔ ἐσόξασιν, αἰτίᾳ χθησοκϑμῶν ΤΠ) ὸν- 
ανπΐων, ᾧ ἐκ ἐπδοασκθύων ὄντων) ὄτ᾽ εἰ 
τὶ γίιῦ ὅηήοιεν ἐκ τ φανερϑ, καὶ γὸ αὶ οὔν- 

τως ἐδόκοαυ βλαξήσεδχ. δι αῦτα δὴ ἀ- 

πείτῃ ἐφέλοντ χεύσαδς, καὶ οὐρα οαἷν δό-- 

κησιν Ὧῖς σύ φφικουσίοις ὡς καὶ γι ἰόν-- 
τες᾽ ὅπως ἐπεξελϑόντες ἐκεῖνοι, πανδημεὶ 

«βοατάξωντω. β Τοιὶ γὸ αἢ ψιλοι 
ζίῴ τε ψιλόις ΔΨ ἀϑίωαίων ᾧ τὴν ἄλλον 

ὄχλον τὸν ἐπόρϑμον ᾧοντο βλαξήσεοϑει. 

γ Τοιὶ σφῶν Κ᾽ αἰϑίωαίων. 
δ ἱππέων} ΟὟ συρρικοισίων. « Ἐδ᾽-- 
δάσκον αὐΐδοιὶ 1 Οιλ, ὁρατηγρῴ. ζ΄ Οἱ 
ξωω εἰποντο] Οἷς ἀϑίωαίοις. γ Πρὲς ἃ. 
ἐζόλοντο οἱρρατνγοὶ  “ϑὺς τὸ καταλα- 

δ' Ὑπὸ 

Ι 

(δν τὸ ορατόπεδον. 8. Πέμποισιν αὔδρα. 
σφίσι Ἰοῖς ἀϑίωυαίοις. «Τῇ δοκήσφ καῇ 
δυκοαῦτα ἐχ ἡῆον Τῇ) φίλον ἐκείνοις ἡαῇρ 
χτ' ἀλήϑηαν Ὅς ἀἰϑίωαίοις ἰώ φίλος. 
κ᾿ Απὸ τ ὅπλων] ἤγχρωυ, χωρὶς ὅπλων 
'χ., Καὶ εἰ βέλοντοω ἐκεῖνοι. )οἱ συ φφοού. 
σοι. μ' Ταἰσαυρώμαπ γράφεται φρα--, 

πεύματι, ν Καὶ ἡτουμαάονε ἤδε] ἐπιί-ι, 
μοις Ὁ) τοιὶ αἱ ὅρας παρ᾿ ὧν αὐτὸς ἥκει. “ 
ξ΄ Καὶ ζῇ ἐν διανοίᾳ Ἰνλουιυυ διανοδίοϑαι.ς 

! 



ν Εν. ΕιΒΕΚ ὁεχτνς: 4 
Ἀϊεγεν δι ἀϊδδ τὰ οΟΙταςχαητ νομῖ- 
τοδάυςητἀ θαυ ρτοξο δι (δταπᾶ νοῖ- 
{ι5, οδίἔγα βοίθεῦε δὰ συτηατῃπαηί 
βυπιεη» ἴῃ ἀρτὸ ̓ ιεδτίποΟος νδὶ 
Ἀἀαοηίδητες ἐξηίεσς Αἰμεπςηίς5, 

εὐ ἈΠαΠηρτίς οπηπις σορὶ 5 ὃ Ππιοτᾶ 
8. δ᾽ σα] Οὐ ΠῚ» 8. Πα 5 ΔΙ 5 Πὰς ἂς 

ο τεϊεγαῦ, Εις Π1 πδιιεβ ἂς πδε ρα 
πηροῇεις, ἄς ποδετξάιητς δυζαζα- 

κοςος (25: ὅ {0} οττῇ δυγοζα ϑρτοάιπητοῦ 
“4 1ᾳ ΜΠὰπὶ ἰοσυπη ἃ 0) ΤΊ ΔρΎ ΠῚ ΡΟτταΠῚ αἴγτς ΟἸΥπι- 
Ωυἱ εγᾶς ἰχιὰ νοὶ Ὁ ὁ. ελζνων- ὧν 
γετίας ΟἸγπιρίς- ΡΙΘα ΤΠ,» Δ Π Δ {ΠΠ| ΣΑ ΓΑ πη ετατατί. 
ὑπὶν» με ζαόξα ΘΥΥΑΟΌΪΔΠΙ ΤτΟΓ ΤῊ ἐσ α|τ65, ΡΤ Πγὶ 

Α τῶ καὶ ἀὶ ἡμέραι εἰν αἷς ξεωυέϑεντο ἡξῴν; ἐγ: 
γὺςἠσὸμ, πορϑυόνϑμοι χ κα τανης, οὐλί: 
᾿δὰρ»» Ἐχὶ ᾧ συ καίθῳ ποταμῷ, ἐν τῇ Ἀεούς 
τἶνη, οἱ δ), εἰϑηναῖῆοι ὡς ἠάϑονηθ ἰδριᾷ ὡροῦ- 
ιὐγζας,, αὐαλάξοντες γὁ,τε φραϊτευίκῳ, ἷ- 
ἀθρ Ὁ ἑαυτῶν, χαὶ ὅδοι σικελεῖ αὐτοῖς, ἢ 
ἀλλὸς τίς πσο-σεληλυθᾳ. χαὶ δχπἭιξάσε-. 
τες ἔχὶ ζιμγαὸς ὸ τὰ πλοῖα; αἱ πὸ γύκζα 

ἔπλεον ἐχὶ 4 συρακούσακ. χοὴ οἵτε αἰ 35)-: 
γαῖοι ὦ μα ἕῳ ἐἰξέξαινον “ἐς () κ᾿ ποόλυμὰ 

» ν Ἔ ο. " Ν " ΨΥ ε Ἂν πΡι οὐ. ἰ.-ὄ ΓἋ 

ἐποά ῥέε περπερέο, (Ἰλελγγᾶ ρετ]λτί; ορηΐτο οπγῃᾶ εἶχ Β΄ πίφον, ὡς φραόπεδὸν κατωληψορϑροι, ΧΑ. 
{ἐπι ν εἶδ ἔες τς, ορ το ππιητίᾶτ ρο- 
ἀϊταταί, (απ: τ 6; [ἃ τοπογῇ {τὴς 
χὰ ξεγὅδας ντθὶ (πρρετίδε: δι ααϊα ]6 - 

πΠΠπΠΠ ν΄ Κῆπη ρῆς τοῦ ξιοϊεπ ἀαπὶ ἐγατ, τῆς 
ΠΙο ἐς ἵπτογοα ρεζ οτία σορίας ςο]- 

Ὁ ΝΣ Ἰοσαιεγδητ ορροσταπο ἴῃ ἰοσο»νπ- 
τ δε ἀξ ργο ἔμο αὐδίττίο ργα] απ ᾿πὶγς 
ΡΣ Ῥοῆεητ, πες δῷ οσφαυίΐτατι σγγαςσαία- 

; ἀορίμοΣ τη πούππν αἀγηοάπγῃ Ἰηξοίαγί, ὃ νο} 
: δρίαρε Ὁ ἸΠΕ ληςς Ορίις. ψΕ] ἴῃ ορεῖς ξιοίεμ ἀο: 

. ἄά αὐ νμα ραῖτε τη υγα ο5 ταπη]- 
Ἴ ἀρ γοΐτον εἰσπιες αἴσας απ ἀ!ῆςὶα ργο θ θαης, 
τς βΡίατοζεάσας ἀτδόγοβ, δὲ Ἰαρηθτη: 
τρθν τ ΔΡ αἰτόγα διιτε πη; ἰοσὰ ἀδταρια, σα- 
ἕ πο ἧς νἱοίηἰς ἀΥθ ΟΕ 8) ὅς ά πταὰ- 
ς Ονηέμε ἐής πος Γ6 ΠΟΤΩΡΟΙΤΑΙΙΣ » 5 σΔῃ οο]ατη 4ις 

"»» δάσκωνος, (7᾽ ςρῃγῆχὶς , Ἴδιος. ρΥΧτΟΧΘΟΓΠΏτ, 
ρ4πἰο ροβῥγο αἰά- ἃ ᾿ ὴ ΐ 
ποῦ θέάεμιν ανιώ ΕΠ ΠοτΑ ΠῚ αι: ΡᾶΓ5. ΟΔΙΕΓΟΤΙΙΠῚ 

μρηῖδ, σπείρει ἀρ ΤΟΠΊΟΣ ογατ, αυίραας δάϊται ἃ- 
᾿2::ππ8: 4 χης ΟΠ πὰ ΒΟΙΈΙΡας » ἔπι εἰεθις (ἃ - 
᾿μκαλυνανοκνη Χίϑ ἃς ἸΙρηῖς αγάπατη ἐΠἸπαθαη 

ΠΠ νι μν τ πε χράδίᾷογο : ργάτογολ ροητὸ πη ΡΟ 
ἡπετη γεπηόαταῦ ἃ πδαΐδας, (ο]ὰς- 

β ταηῖ. υσά οριις ἀππὶ ἤσγετ » ηο-: 
Ρ γτῦ ἐχ τὸς βέορτοηις ἱπτογρεῖ- 
᾿ Ἰδαΐτ : ῬΥ͂πῖ ἀατδηι ϑγγδοιίδηο" 
Ὦ . Χαπ οἀθίτος Δά ΟΡεΠ ἔεοη- 

ἄλῃτ Ῥγοςα Γογπτν ποχ ἑπάς γ- 

᾿ 

ΠΡ , ἈΠΠΟΣΙΕΣ Ῥεάϊιατας σοπαοσηῖς, Ἐξ 
τ" ., Ρχ συ ἀςπὶ δά οχογοίταμη Α- 
πο πε ὁ τποπίοηπαῃυ δοςοίϊοις ρσορίμς: [54 
Πππ τ τὺ τ δαῦγῃ δῇ ΠΠ|5 μοπ ργϑαίτοταὶ οὉ- 
ἐν υἱαπγγερτείηνας να Βεοσίπα τὐληῦ 
᾿ τα αν σαίττα ροίιεγαης. Τπ!ςχαεη- 
Ὁ. τί ἀΐς Αἰπεηϊεηίος ἃς [οἷ {ε ἰη- 

Βγαχογαπττδηηυδίῃ δά ργα πΠ1. 
αἴσαε ἴτὰ “Πετεγαηι: Ποχεγάπι οοῦ- 
Ἀὰ Αὐρίαὶ τοποθαης δὲ Μδητηοι 

ε ε “Οορίας (μας Ἰη- 
Ἀιρχετιηῖς. 

οἱ ἱππῆς οἱ συῤξφιχοεσίων, ποϑοῦτοι τοϊδοσὲ- 

λοίσομτες ἐς τίου κα ζανῶωυ,, χαὶ αἰδϑόρϑμοὶ 
ὅτι Ὁ ςράτευμὰ ὥπὸρ “ἀγῆκται," Ἔσποςρέ- 
Ψαντες εἰδέλλοεδι τοῖς πεζοῖς. χαὶ ξύμ- 

πόρτες ἤδη “Σαοτρεπουϑροι, ἐξοηϑοιω σχὲ 

τίω πόλιν. εν τούτῳ σ᾽ οἱ ἀἰϑίωυαῖοι  Μα- 

κρα οὐσυς " τῆς ὁδὸ δ αὐτοῖς, καθ᾽ ἡσυχίαν 
ἐκαϑισὸρ τὸ ςράτευμαι ἐς χώφλον ᾿ Ὀχιτή- 
'δέογ, ὦ ὦ ᾧῷ ᾿ἀαχης πε ἀρξάν ἔμελλον ὁπότε 

Ἃ, - - οἷ, «;. 

Ο βούλοιντο, χαὶ οἱ ἑὑππῆς σὺ ξοφικοισίων ἥ-: 
χιφ᾽ αὐ αὐτοις χαὶ ἐν τω ἔργω χὰ πσὸ3 

ἄυτῳ λυπήσν. τῇ νϑ γὸ, τειχία τε χαὶ οἰ- 
χα! εἶροον,κϑὴ δένδρα, χαὴ λίμνη; δα δὲ 

τὸ λβημνοί. χαὶ τὰ ἐγζες δένδρα κο ψαντες, ἢ 
χκαπεγείκοντες Ἐ)ὶ τέο θα λφασαν, " Ὡἰϑα 

τε ζαἐναῦς ξαιύρωμα. ἔπηξαν, ζαὶ χὶ τω 

δαάσκωνιν"ἔρυμια τε "ἢ δθεφοδώτατον ζω τοῖς 
πολεμίοις 'λίγοις λογάδεου αὶ ξύλϑις Δ δὲ 

ὶ ταχέων ὠρϑωσὸμ ἐχαὶ τἰὼὺ τῷ αὐάπου χέ-- 

Ὁ φυραῦ ἔλυσθμ. τὐὐδκοκθυαζευϑμων δὲ, 
"ον μϑὲ τῆς πἰδλεὼς οὐλαὶ: ὀξιων ἐκώλυε, 
κοϑῷτοι δὲ οἱ πε πῆς ΤΡ σὺ φοικοϊσίων ὡροδὲ 

(οήϑυσὸρ, ἔπειτὰ δὲ ὕξερον χαὴ τὸ πεζὸν 

τ ςματεύκατος ΝΜ ἰϑίοναίων τορε τον, 
'πειτὰ δὲ, ὡς Οὔκ αὐτιισιοοσμεσὸμ αὐτοῖς, 

αὐἱὰ γωρύσθρτες χαὶ Αἰ ϑ δ αντες “ἕω ἑλω- 
σίνξωυ ὁδὸν, ἠυλίσδρτο. “ἢ δ) ὑξερά α οἱ ἀξ 
“ϑζευαῖοι χαὶ οἱ ξυῤίῥιαηοι ““βεσκϑυαζοντο 
εἷς ἐς μαύχζω,, καὶ ξειρεταίξαντο δε" δεξιὸν 

αϑὲ πέρας ᾿θργέοι εἶχον χαὶ μῤμτινῆς, 

« ἢς τὸν. κατα πὸ ὀλυμιπίειον" τόπον ἐ-- 1 πανερχόρϑμοι, ἐ Τῆς ὁδοῦ αὐτοῖς] Οἧς 1 γάδέω καὶ ξύλοις] ὅτι λογίδας ὧν τῇ τε- 
πήτόδχον ἐνορατοπεδεύσει,αι. Ὡ: -λὦ συφφικοισίοὶς. ζ Ἐπιτήδρον Ἰδρμόδγον 
γὔκται Ἰα έπλέυσεν. 710 Απιρρέψαντις ᾿ ἐνορατοπεδεύσα:ϑαι. 

ταρτῇ λέ γᾷ λίϑοις τοιὶ δηηλέκτοις,, γσὶ οὐ" 
π΄ Ἐῤυμά π|] | πιὰ δηυτυχόντας, δῆλον ἐντεύϑεν. 

ἀγνἔλλοισι: φοὺς τοι στ ρακούσα; κινη- φύχαχγκια. “ ' Ἡ ἀνεφοδώτατον (ὦ αωθο. Ἐκ εὖρ τὴρ πόλεως } ζω συρακχὸῦ 
βτες. δ Αποτρύπῥιϑμο!] ὀπίσιν ἐ-:-  Ουδαι δηλόνφη δωναπίν. Ὁ Αἴϑοις λο- ὃ σίοῦνς 
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456 
ἰϑέωναῖοι δὲ τὲ μέσον, Ὁ δὲ ἀλλο, (ὦ ξύμι- 
μαϑι οἱ ϑιλοί. χαὶ τὸ μϑρ ἥμισυ ὐΐζις τοῦ 

ςρατεύματος ον τί πσδϑοϑεν ζω πετα-- 

“μένον Ἐχὶ ὀκτῶ, τὸ δὲ ἥμισυ Ἐλὶ ταῖς δὺ- 

γαῖς “᾿ τ πλαισίῳ, Ἐθχὴ ὀκτωὶ χοὺ τὸῖτο πεσὶ 
ταγιλέμον. οἷς εἴρητο, ἢ αὐ τα ρατευμαιτὸς 

τ πονῇ, μίλια ἐφορανίας «οὐ θα γίγνεοζ. 
χαὴ τους σκθυοφόρφες" ἐντὸς τούτων “μ ἔχι- 

τακ δ ἐποιησὸμῶ.. οἱ δὲ συφακχούσιοι ἔτα-- 

αν τοι μϑῳ ὁπλίζᾷς, ἐφ᾽ ἑκκαίδεκα, ὃν- 

την ΟΥΊΡΙ5. Β 1591. 
αἰτογᾷ σατοτὶ (0 οἱ» Ατποιϊειλίοβ Ὠχ6- . 
ἀϊαπλ Ἐς ἀϊπιιἀϊατν αα! ἄειπι σορίατ 
τὰ ἴῃ ἔγοῃτο οὥομῖβ οζγάϊηϊδμε:η- 
ἄγυδευπι ογατνἀγάϊ νοχὸ; ααοάᾷ 
φά "τεητοσία ογας. δὲ ρίαν οξξοτ 5 4 Κ4ε “βρο 
φιδάτατο ἀρταίμς ογάϊηίθαβ : σαὶ ς 
Ῥγσοορταπι οὐ απδτχς απ ]ποηη)α- 
χἰπγὸ ραττοῶν ΟΧογοῖτα σογμογοῖ 4- 
θοταρτεπ) δά οατὰ (δ οομέεύτοι. ᾿- ; 
τὰ μος τα μβσαξτος, ροίποχο ̓ χὰς οὐλαγονχηφτ , 
οὐϊοηῃέίαμςο. δγγδοιίδῃὶ ἀαϊοηλ 605 ςάδα αοἰοηπιτος-" 
αυὶ Πα ἰδ αὐηιῖς ρα ἀϊτὶ οτἀτοϊεϊγι- [ας νι ἀεἰίξεε, μοα 
Χοῖς ἀεποβίδπος» οπιμοαι νἱάς!- ᾿α ἔθ στε, 

ᾧ;ς πὸρδε μεὶ συφφικοισίοις χαὶ ὅσοι ξύμι-- Β' (ει Ῥορυιπι; δὲ φαίσαη ας αἄεγᾶς 

ἀρὴν απαθαν»᾽ ἐὠνοκαὸν δὰ οὐαι ἐσ 
λινοκώτιοι νϑμρὺ μοίλιςα, , ἔπειπα δὲ χαὶ γέ-- 

λώων ἱππῆς, Ὁ ξυμπὸμ ἐς Ὁ 9 κοσίοις" καὶ 

καρζδιχαίων ἱππῆς ὅσον εἴκοσι, χϑὴ τοξόται. 

ὡς πεντήκονται. ποεὲ δὲ ὑπαίας ἐπεταξαν». 
Ὀχή πώ δεξιῷ, οὐκ ἔλασσον ὀνζᾳς ἤα|σ»- 

κοσίους χαὴ χιλίοις" κυ ρα δὴ ἀΐθες, καὶ του 
εἰχοντίςαίς. μέλλοισι δὲ τοῖς ἰϑίωα]οις Ὡρο-᾿ 

πέροις ἐχυχάρησήν ὁ Νικίας, κατα τε ἔϑνη 

Ὀχιέριων ἕκαςα,, χαὶ ξύμπασι ποιάδὲ πα- 

“»ρεκελόσετο, ΠῸ Δ ΔῈ μϑὲ α'ραμέσῃ, 

» ὦ αὔδρες, τί δεῖ λεδοϑο, οἱ πϑίεσϑμ Ἐλὶ 
τ πάλ ἰὰ ἘΝ ψ ἀφ ιε 

» τὸν αὐτὴν οὕγώνα. ; αὐτῇ γὸ ἡὶ πο’ ασκϑυὴ ἷς. 

.» χα ψωπέροι μοι δυκεῖ ἐῇ ϑούρσος ἀρ" δοιοκῖν, 

» ἢ καλώς λεχθέντες λόροι τ κῷ' οϑενοιξ. 

» φρατοπέδου. ὅπου δ Ὥργαοι, χαὴ μόρτί--. 

» γῆς, χρὴ αἱ ϑέωυ οἷοι, χρὴ νησιωὴ (Ὁ σοι 
ρὲ ἐσμεν » πὼς δ᾽ χεὴ Αῶ τοιῶνδε καὶ τοσῶγδε 

“» ξυμμαΐχων πϑρτᾷ τινὰ μεγοίλζω τίω ἐλ-- 

»» πίδα πῆς γύρης ἔχῳ; ὅδως τε χαὶ ταϑϑς αὖ-- ΤῊ (εττὶπι αἀπογίας Βοπηΐηες μό ἀεοἷς- : 

»» δρας πὸρδημεί τε ἀμενουδμος, “ καὶ οὔκ 

» Ἐπολέκζοις. ὡρκόρ καὶ ἡμαξ" ᾧ πσερσέη 
. σικελιωζας, οἱ τ πβφοονούσι μϑρ ἡμιαξ, ὑ--. 

» πορϑυξσι. δὲ οὐ, ΔΓ οἱ πὸ τίω ἰξχιφημάν 

» τὴς τόλμιμς ἥοσω ἔχ." ἰδαςφίτω δ. ἕμι. 

Μὲ εοτυωνανιξηααυναδηάτὴ 
. ἐἢ), χαὶ πσοὶς γῇ οὐδεμιᾷ φιλίᾳ, κῶτινα., 
᾿ μὴ ἀρ μαιόνδροι υγύρδε. μὴ νοίαῖαμι 
»» τον αἰ ασομωμψήσκω αἱ μιαῖς ἢ οἱ πολέμμοι. 

»» στρίσιν ἀδῳιο(ὁ οἷο) δι) πο ῥακέλϑύονται., 

»» οἱ αδὲ γὃ ὅτι «ἰξὶ πατειδὸς ἔφαι ὁ ἀγών. 

Ἂ 

ς δ(- ΔάΒοτταθαῖαχ» 

(οεἰογαπι, Αὐχι ο αὐτῷ 1115 νοης- 
ταητ 8. πσπτιὶ αυ!άοπι ἀπ ρΓΙΠλ 18, 
το Χ νοζὸ Οεἰοὶ εαιυϊτοδ,»αἀ ἀπςεοη- 
το5» ὅζ (πιατί αὶ, δά νἱρίητὶ » (4- . 
σἰτταυήαας οἰγοίτεῦ ααϊπμηπμαρίητας Ἁ 
σαεῖτος ἀατοΠΊ ΟῚ ΤῈ ΠΆ}]16 ΔῸ ͵ 
ἄπιοοῃῖος ἴῃ ἀοχιζο “ ΟΠ] οσλιιοχο 5 ἱπετοτίας ςοϊϊο-. 
σούμα: Πο5 ἰαχτα » ἰασυϊατοτοβ, 101» νη ηρσονν ,ς τς 
χυΐ Αἰβεροη(ο οἴἴομτ ρυϊούςοη-. ῸΠΠ 
ταὶ ργα πη» ΝΝῚ οἷς ἤηρι]15 ροῦ:- τ 
τες» νι σιΐφας φάϊθαῖ. τα] δὰ νοῦ - Ὕ 

ἁΜ νε τὰ 4 Γοπρφοχβοια, 
ἀρμαὶ σοϑνν τὶν τς ντὶ οχΧμοχτατίοης τ τς ππι» πῶς 
αυᾷ οραβ εἴγε σεττοτί5,ηἱ αἀ ἢος κά Ἐβαμάν υκο. 
ἰρίαπι [αοϊοπάμτη δάοίεις ἢ Ηἰς ς- 3δαμπιμον ὦ 
εἷπι ἀρράγατας νἱάοταν πὶ ρος. 
᾿ολεῖος εἴς δά ργαδεπάλπαι -' 
ἀλείαπα» φιὰπινοτθα αἰδομίερο-. 
μὲ ἀϊδια»ἢ ἐπ οΉΠ1ι5 ἥτ ἀρῥαγατιι5, ὑὸν 
ἸΝατα νθ] {ππλτ5 Αὐρίοὶ ὃς Μαπεῖς 
Ὡςἰ ὃς Αἰβεμί μέσο, δι ΡΥ ΟΤο5 ἵπιτις Ῥρχεῖραὶ ἐπεοέ, 
(υ]απούιπι» φαδηᾷ ρᾳέξο οροχτοδξ ἱπίμϊαποβ. 
ποβίπτογ ταητοβ ἃς ταῖοβ (Οοίοσθοῦ 
Βαθοῖς ἱησεοητῷ νἱδλοτία ρὲ» ρχὰ- ξ γτ 

ὅλος, ια]ες πος {ὐπι5,(ε4 ἔππςο ἀε- ΕΝ πἰαετῆπι, σά. 
Ιεϑιιι νεμϊέτος δά γοπ τἀ: τεος αὶ ὈΡΉΝ Ἵ 
ἀξ, διε" φίςο, 8 χαὶ δὲ Πο5 σοτεπχηῦς, Κα Ὰ πος φυϊάξ, 
τος ταπῷ οχροόϊᾶτ, ΄αϊὰ πηίμας Ρ6- “οπτοπιηυπς. (δά, 
τἰτία: μά ἀιιάλοία: Βαῦέι. 14 χυοῳ; γηεβήψασαν τ 
ψο πὶ ου!4; νεχα νομϊαῖ ἴῃ τΘη- πεθιυπε,φαῖα, εόός 
τ6ΠΊ; ἔΠΟ5 ΡΥΟςα] ἃ ποτα ἢη δαμ ὁ Νος ρτοου ἃ 

᾿ ποῖγα ραηγὴα γ, δὲ Βοποιοΐα τοῦτα δῷ οϊε » Φα41) ΠΟ- ΠΩ ἐόετα γος 
συδαμᾶση νῸ5 Ὡϊῇ Ρυρπαμράο δεῖς Βεηπουοῖα γιοίποθ, 

ποδιτῖς, Αταας ορο ἀϊμονία γατίϑης εἢενπίῆ ἐν. ρὲ 
«ιυὰ πα {(εἰρίος (γε ργοθὲ (ςἰο γδο- ξιϑ 9 οὐθης 
{τε λἀποιτδηταζον 8 ἀμποπεο,} , Ουδάρτο ρας 
εἰ π᾿ φαὸά Ρζὸ ράτγία ἢ 1 τοϑ οἵξ: τί, ψεὶ ἀὸ βαίεαν 

ΠΡὶ ξετταπιθη κε 
᾿ 

; τυγιπὶ ἢτ Ἂς ρον 

« Ἐν πλαισίῳ ἰὸν τισραγϑί γῳ ήματι. 
β᾽ Ἐντὸς Ούτων δ ὅτου τακδι ] ΔΑ ὅσας, ἢ αϑῤοίς. 
ἐϑὲν ὅηητεα χμένων αὐδὰ ταῖς ὠναῖς. 

σίοις. δ Καὶ οὐκ ὑπολέχζι ] ἐξηρῃ-- 
ε Οἱυαβ φρονοῦσι μ8.] ἤχρωυ 

“πἰξδιφρονοῦσι, παρ᾽ οὐδὲν ἄγριοι. ζ Ἐπι- 
Ὑ Ἐδοήϑησω δὲ αὐοῖς } Οϊς συφξᾳκκου-- φήμίω τῆς πλμης ἥσσω ἥτοιγϑᾳ τὸ τόλ-- 

μιὰν μδὲ ἔχίν αὐπειὰ, ἀβερήμμεν δὲ, οὔ ἣν 
᾿δἰὰ τὸ ἡδονα ζῇ τίω ἐχείνων ὅηηιρήμίω: 

τῆς ἡμετέρας τέλμης. ἡ Παραρήτω δ 

“ιν! ]δεδύχθω, νον Ἕ ὃ ὩΣ ς 

κβο, 

᾿ 
Υ 



υὸδ ποφυδαυΐ οσον αι ποὴ βιροβίτροιζοα; ἘΪΠ 
δα ἐ ἕν, νἱποίῃχαςν ῥαλγία [7μ7, ΦΜῈ τεγεὸ 2072 

τοπάππι πτρη ρὸ (ΔΟΙὸ ΠΙΠ ΟἿΣ {για Τοιοχτί. Ρο- 

τ Υἱέϊοτία. ἀωτ γατὶ πᾶᾳ; οααῖτος ΠΟ 15 στα έτ, 
06 απ!ο» ΕΣ 

γμὰ γερίονιε» 4 μὲ γος ἱρίτιν νοἴτα ᾿Ιρίογά ἀἠσπϊτατίς 
δ τς εἰ ρα τιθητοχος ἰππαάίτο γεημὲ ποις, 
ἀναωρᾳ ὝΕΣ ΧΗ μηπητος Ργαίοητς ἀιβπου]τατζ 

ἐνελ άρ απο, ἅτ; πεςοίβίτατῷ φιὰπι αἀαοτίαος 
; εἴτε τουτί μογό. Ηαο]οαιμιτις ᾿ΝῚ- 

᾿ εἰαϑ,οστπὸ σορίας ορὶς ἴῃ ϑυγασι- 
“πος, ποι ἐχροξίητος αὐ Π]ὸς 

εο τέροτο ἰᾶπη ΠΡὶ ἤοτς ἀϊηγςαν ἀῦ: 
φαοτῦ οτἱᾶ πομμ0}}} πὶ νγδώντρο- 
το νἱοϊπΔ,αδιογᾶς, Θυ ταῖς ξοίτπα 
θυπάϊ χά (πος ἀἀπιααη ἄος. Ἀσσιγ- 
τεητορταγάϊας σα ἀς ρογιεπεσγοῖοά 
γε φυσι ρογαοπίοθδτ, 101 πη! ες 
ἴς Ρἰασίδυς,οΟ Πίξορας. ΝΑ αἀβηεαις 

᾿αἰχογίτας ποαις αἰτζαςία ἀοξιϊτ» ἀπ 
Βαςίπ Ραρησνλαςη σχτοσίδ: πος ἂς 
ἰμλὶ ργαιξαπτία Ατμομιςῇθις ἰηξς 
ΤἹΟΤΟΒ ογάτο 4 ματος Ῥοτγιτία ἴὰρρο- 
τοβατ:απατοπας ΠΟ ΠΡ τε ατνιηαΣ 
τὸ απίτηο Θοάἀοθᾶτ, Ετταμηςη αιὸά 
ΓΟ ορίμαδᾶτιιτ! ἴῃ {δ νεηταγος Α- 
τπεηϊοηίος : ῬΠοτοϑ, απόάαςρίορο- ̓  
τὸ ταταγε ἐς σοροραηταγ,ππηρτίβ τα. 
“Ῥίίαι ἀγιηῖς.», Οςσατγογιητ. Ἐερη- 
᾿πιὴπα. εχ νιγμηιξ, χαῖνεῖ ἀς πια-᾿ 
παν ἔπη !ς ἰαριάος ἱαοίαπε, δίας 

πος πα εταΓΠ οἰσας φογτᾶπχοη σομηπηἠίο-. 
οὐ τπηῦν ἔιρίοπάο πιραηἀδημοληι- 

τς φεηντῖα ἰτα! ἀὐπηαταγα ΠΟ οὐρά: 

Ϊ 

Ἂ 

᾿Μεατίηη οὔοραϊλπι ἐςσοζμητ, ὃς οἷα 
ἤοο σαποπεωαγτηστὶ σο γι μλτρτοσ 
᾿“ξοβκγάηταις; Ἐξ δυγαοιμαῃι αμ1-. 

τς ἰάσπε: Ργα απ ἱπίδαπε ΡΟ Ῥαττία, 
Ρτόψας ἔϊα. ἀιυηις δι ἴῃ Ῥυσίοηδ. 
(]υτε- ἃς πὰ Ροίξογιιπι δοῖταῖς. Εχ, 
Βοίειδιις αὐτοῖν Αἰοηϊοηίςς, φυὶ- 

Ὶ Ῥε αἴϊεπα 2ε:-- ἄοηνν Ρίο: ἍΠΟηα, ἴοτα» {ξά νι; 

τδαρ ὡρ (μαανοτάπογοηῦ., πόνο ΠΠ]Δπὸ νῇ-- 
ἐπ. "δε δη ἡ πογβουςήζ, Αγρίπὶ υογὸ, ὃς αι 

: δ, Ὄνψι σεῦ. 
Ἡμεδνερεν Χ. 1οοἱίδ. ΓΝ ογΑ τ, νιγπὰ 6 ΠῚ 

ὴ ες ἀπιραμς εοιία νοπάπηξ» μελδ οῷ 
{πιληχ υ  ο ρατη πὰ ψἰξουφς τος 
αἰούοης, ϑοοξβητοιι 40} ΔἰτοΎλα5; 

τ ἱπηροο Ῥαγεθαπε , αἰλοτὶ δηΐ- 

τι ΕΘ 5 ΧΝ Υ 

δος εἱξ, Τείῃ ἄς ὃς ἀγαίρίσος δεης.. 

ἼτπΟ, Ἔγηι: ἼΣΗΝ ἀν, οε τὐνεύνμα
κύω τα μέγεσον μδϑ αὐξὲ 

ΓΝ ἀξ ῖς ὑστλ ζο, 2.....- 

πον 
Ἀ ἐγὼ δὲ οτι σύν οὐ» πα τοίδι," ὀξῆς κρὰ τεῦ ὦ 

“δεῖ, ἢ ἐμ ἐῥαϑιῶς Ξπερωρεῖν: ἴτω ἑῆισηξ ὁ 

πολνοὶ Ὠχικείσονται. “ὃ ἦε τὸ ὑμετέραγιλόν ὦ 

Ὰ ἀξίας, Ἄλϑὴ «δέντε, ἔπελϑοτευτοῖς γῶν» - 

ποις πσοϑλίμοα, " χαὶ γέρω »ἡϑρούσαν αἰαῖ 

χὴν χαὴ Ἔιπτθίαν φοξερωπέρν ἡγησαρϑροὶ 
δ πολεαίωγ. Ο μὃρ Νιχίας ζἰαῦχε πα - 

δαχελθυσώνϑμος, " ἐπῆγε Ὁ φραιτὸ πτεδὸν 

ϑύθυς. οἱ δὲ ῥέξω οἰπσροεδέκροι ἐδ 

οὖν τῶ χαρῶ τούτῳ ἦσθῳ ὡς ἦδὴ ββῶρυ» 

Β μδρονὴ χα! ἔψες ἀδθις ἐγϊοὶ τὴς πόριέως οὐς 

σης χαὶ ἐπεληλυ)εσθρ' οἱ δέχα) οὐ οἰ ἀσου- 

δὸς καξησβονλοιῦτες δρόμῳ, “ὑςίρλζον ἃ; 

ὡς δὲ ἕκα φὺς 71 τοῖς πλείοσι ἐρρσμάξαε, 
καῦϑιςαντο. οὐδ» δὲ ἀείϑομιαα ἐγυπεῖς 

ἡ σόν, οὐδὲ τόλμιν, δι ΦῳῸ ὥλτατν μαῖχῃ, 

οὔτ᾽ ονταῖς ϑιαιρ' δυλα τῇ μϑρ: ἢ αἰδεεία, 

οὐχ ϑοσοιίς, ἐς ὅσον ἡ ἐγλαφήμο αὐπεχου τω 
δὲ ἐλλείτίοντι αὐτῆς, Κϑὴ τέο [δου λήσιν εὐκον:- 

Ὁ τες ὐϑοὐδι δοσθμ. ὁκίθς δὲ σα, αὐ οἰόμϑροι. 

᾿ σφίσιθῳ αὐἰϑίευναιοις πὐδοτέροις ἔπελϑειν,: 

χαὶ Δι ο᾽ τα χοῖς αὐάϊκοιζὀυϑυοιοεὶκιεῶα-. 

εϑεὼ, αἰαλφιοέντερ: τὰ ὅπλα, δὐϑὸς αὐτὲ-. 

πηεσὸμοὶ τρῶτον  αὐδμ ὲ ᾿ἐκατερῶν οἵ τὸ; 
λιϑοζολοι χαὶ Ὁ στρενδόνῆται ἢ ̓ κξημαι ἰπρο έν: 

μιδιχόντο ̓κὸ Ὁ παὶ οἵας ὁ δἰκὸ τὐλθος, Αδῇ 

λήλων ἐποίοιω. ἔπειτα Ά μιαγτειρ τε σφὼ- 

για πσοοὐφερον τὰ ἐνομιζόνϑια,; ̓ Ἂν σαρλτ 

πιίκτα! ' ξιωύοδον ἐπῶτριαον. τοῖς ὀρελχίςν 

ται. (σὴ ἐγαύρρεευ, συφᾷκχεύσιοι μϑρπες 

δ οί τε παχείδὸς ἀιϑηϑύρδμοι, χαϊ-τῆς ἰδίας, 
ἐἧς ἑκαφος, Ὁ »ὃρ αὐτίκα, σώτηείας:, Ὥ δὰ 

μελλὸν; ἐχώϑερίας. “,] δὲ εγάγπίων; ὡς 
ϑαυαζοι δύ, ἀὐξίσε τῆς δλλοτείαφῃ ἊΝ 

χείαν. γα; οχρὴ τέων οἰκείαν μ» [δ λοίνψα; ἡσ 5 
σωμϑροι ργειοι ὃ, ᾧν ξιμιμιάσχων οἱ αὐ. 

τογδμδο), ξυβοτήσαοϑαι πεῖ ἐκείνοις ἐφ᾽ ἐδᾷλοι 

ᾧυν, χαὶ τω χὑτν ἀρχρυσὸμ σφίαι ππετεξ:: 

δὼ, ναὐσομηες, πόλιν χτδεὴ, Θ᾽. ἢ᾽ τε: 

«ὁ 

ς 

ες 

᾿ξ, ῬΕΈΨ: 

, Αὐτοδζαν τὲ ἐν: αἶλε. 

μεν γαῖ ἘΡΕΣΗΕΡᾺ γ Ε- 

δον Χϑ' δὲ πολεμίων ὥδλο- 

υδπ. δ Ὑίοιζον δ γραυ;ὕςερον ἤρ-- 

χόντι. ὁ Ἑλλιπεῖς ἦσαν ἡ ον ἡ οις ὅ) ἀϑὴ 

γαίων; ζ Ανδρέίᾳ ἐκ ἥοσοις 1 δ εἰαν 

Ἶ "5 ῦ χέγᾳ τὸ ϑεΐῥόορ, ϑαρσαλέως εδ ὑκίφη. 

γε) σελ νόσον ἢ: ̓ἀϑίωαίων ἐχώρον εἰρ πριν 
᾿μαχίω, νρδὲ δηποήῤο!, λειπόμδμοι; καὶ τῆ 

᾿χρρέδυρίᾳ ἄχονχεφ ὑδάΐντο. ἡ. Σφάγα. 
“οεϑύφερον γμανρνεδενη φρασυγίας ἐφ, 
ζον. Τα γομιζό ἐνα ἡ χοτὶ ἔφῥογόν 

ἀμίίωον γνόμδμα. , ΞωροδοΥ ἐπὠαρωιμονῆ 

Ι παρώρμων αρῦς τὶ ἐξυμμίξαις κα Οοἷ- 

κεΐαν 44}ν} ἃ ὥςτε Ἴσαῖτα ὩΣ ἜΝΩΝ 

κἀὶ δὶ ἃ ἠδ) ϑζῶαι μοὶ καχᾶ σα σέ δα) 

χει δαὶ ν.. Ἀπ Δ αἰνοὶς ἐφ, δ λϑον 1Ὁ ὡς 
ἀϑέωαζοιρίν δος Μέλρον ἂν πρεὰ τῆς, 

ἀῤτΐχοι Ὁ κύλιξ ἣν δ. πξιὼ ἰδῆαν σοῦτο-- 
βάλαν» οὐ ϑύμως ἐμάχοντο, ἡπιφὶ ἕω ἢ αὐέ χ- 

πισὺς αὐτάιδ᾽ εἰ βὴ κρὰϊζο εν. . 

2ἃἷ; 



458 "τιν ΟΥ̓ ΕΡ κ5 Β15τ΄ 
, πῆς αὐτίκα αὐελπίφου σωτυρίας,ζεῦ, μὴ χρϑ. Α Ργαίοητς (Ἰειτό, υλπι» Πἰὴ νίῃςο- , 

- σῶσι, Ὁ τρόϑυμον εἶχον" ἔπειτα ἢ “οὦ πα- 

ρέργῳ χαὶ εἴτι ἄλλο ξυϊκαία τρεψαμδύοις 

ῥᾷον ὐζις ὑτσ αχούσεται. ̓ )ϑοιδῶνς σὲ 
ρσὶ τὴς μαίγς, Ἐχιπολὺ αὐπεῖηον ὠλ 

λήοις" τ ἡ ξιωυέθυ βωνᾷι τε μαι τιγαὶ 

Τυζοϑαι χὰ χϑὴ ἀςραπάρ,σὴ ὕδωρ πολύ. ὥςτε 

Ὅς »ϑὲ πυσῶτον ̓ μαχομδίοις,: χοὶ ἐλάχιςα 

πολέμῳ ὁ ὡιμμιληχϑσι » χαὶ τῶτο “ξωνεπιλα- 

(έοϑαι 5 ὅφύζο" τοῖς 1 ̓ἐμπειρρτέρϑις,ζοὶ 

γεγόρδυαι χαὶ ὥρᾳ ἔτους «πδραίνεοϑει δὸ-- 

χεΐν, τοῖς δὲ αὐλεςῶτας., πολὺ ) μείζω ἐκ- 

πλνξνν μὴ νικωρμδίοις χϑδέχφν. ὦσαι δῥων 
δὲ οοξτον "ΝΜ Ξρργείων Ὁ βὐώνυμον κέρας 

δι συφραιφισίων , χδὴμιετ' ᾿ἀδρις ΟΜ ἀ3»- 
ναίων τὸ κι σῴαξ αὐτοις, αὐϑεῤῥγνυῦ ἮΝ 

σὴ πὸ ἄνλο φράτευμαι .} συφακϑεσίων,χσὴὶ 

ἐρφυγά κουτέςη. χβὴ ὄπτπολὺ νϑὺ Οὐκ ἐ- 

ϑδίωξαν οἷ ἀϑέωκεῆοι (ὦ δ ἱπαὴς ἦν σω- 

ἐσκοισίων πολλοὶ ὄντες ὁ χαὴ οἰήυσητοι εἶρ- 

γ5ν01σὶ ἐσξαλόντες΄ ἐς ζῶν" ὁπλίτας αὐ- 
, εἴτινας πσεοςδιωκϑνίᾷς ἰδὸιεν, αγέφελ- 

λον)" ἐπα κολουϑησὸρμτες δὲ αἰϑέθοι ὅσον 

ἀσφαλοῖς εἶ εἶχε, πάλιν ἐπλνεγώξρεω, κ᾽ 

τρογταῖον ἵςασόμ. οἱ δὲ συφακουύσιοι, ἀ- 

«ϑεθιοϑύτες ἐς τίου ἐλωδανζοὼ ὁδὸν, καὶ ὦ ὡς 

ὧκ Ψἢ κἼβόντων ξιωυταξανϑμοι, ἐς πε Ὁ 
ὀλυμυπῖφον ὃ ἰς- σφε αὐ “πϑρέπεμι-: 

«ψαν φυλακήν, δείσθμτες μιῇ οἱ αἰϑίωυα)οι 

ἡμαίτων ἃ ζε αὐτόθι χινήσωσι" χρὴ οἱ 
λοιποὶ ἐπδρεχωρησὸμ ἐς τίω πολιν. οἷδὲ Ὁ 

ἀϑζωυαῆοι τοὺς »ϑμ τὸ ἱερὸν Οέκ ἥλϑον, 

ξυγκομισὸρτες δὲ τοις ἑαυ δῥνεκχροις, χαὶ 

ἐχὶ πυραὶ ζῆπϑάντες, εὐλίσθρτο ὠδο, τῇ 
δὴ ὑφεραίᾳ τοῖς μϑὲ συφικοισίοις ὠπεδὸ- 
σὸρ «᾿πσοασονδὸις (ἄν: γεχροϊφ' άπιδα- 

γον δὲ αὐ ΝὟ χὰ “ἮΙ ξυμμάχων «ὅξὶ ἐξε- 

χοίθυ χα ἡ Δ θυκοσίοις ) ἣν δὲ σφετέρων πὶ 
ἐφὰ Σ ξωυέλεξαν. ἰπέϑτονον δὲ αὐτῶν χαὶ. 

οω 

ἦς 

ἐὰ 
»» 

ΠΗ 
λα κι» 

τοητ,άς(ρεγα δαητι οι ἀο ἀυτοπι 
Ἰοςο,ἢ πὸ ὁΡὉ αἰτιά; σοττὸ νε Ἰηἀα]- 
δετίοτες Βα θοῦ δι ]]ο 5 φασι ρᾶτο- 
Ὀλῃτηιὸά ςογῦ δάϊιτογος ἴῃ {δ 
ϑόπάα διεϊδια ζαϊῇσητ. Κ᾽ θὲ Ρυβῃᾶ 
δά πιδηιι5 νομΐτ» Ρογάϊα ἱπαϊςς Πδὲ 
το[ἰτοσιητ», αι ἰητογίῃ) σοητί- 
δῖε ντ ἔα] ρυγα ὃς τοπίτγια αἰίημος 
ἤπαμὶ δὲ ρ᾽ μια ἱπρὃς χη τόσοι μα 
ΕΧ Τὸ δγγαομ πὶ αυϊάςπι αὶ ταῖς, 

το ογΆμτ, Ρυταγαητολ θα Βορληῖ, 
ΡτΌρτεῦ ΔηΠὶ τῷριις ΒΟ: ὃς ἐο5 αὶ 
Βαὶς τοὶ ποι σοάογομτ» ΠλυΪτο τὰ: 
Ἰοσο πα τουτογῷ ἀπογίατίίς ἑηίούόδιι- γβέετε ΤΗ͂Ν 
το5. 1 Δι 6Π| ΡΓΠΗΪ ΟΠ ΠῚ τὶς 
Αὐρίαι ἡπιργοίδίοπεηι ἐς ἴσης 111 ἤοπεπὶ δεάδεῖε 
[συμ δγγασια που σοῦ,» ὃς. ν 
Ῥοιῖ Αὐρίιος, Αἰβεηϊοηζεβ ἴῃ ορ- , 
Ροίταηι ΠδῚ ραγτεπι, το] μιά: ἰλπῃ 
σγταςαίαπογᾷ οορία ΡοΥΓΙρτα;» ἂῖ-: 

᾿ ας βιρᾷ νοζία βιογαης. Ν᾽ σὴ πε 
( ὅσῃ ἰοῃρο 1105 ἐρατίο βογίοαιτί 

{πὴτ Ατμεμὶ ξίος, ΔΌ ἐπαΐτατα Ποιτι- 
11,4: ρεγπιαϊτας ταις “ἰπαίϊθεας ο- ες Τπὶς βεῖ δὶ 
ταῦ ΠἘ 10 τὶ. [5 ἐπὶ ἰπ αγπιαᾶῖος ἢο. βαδωυνε ἐτατ «αθὶ 
{πε5,ἤφιος ὁ ρίας ἰμίςαιςοητες. ΤΟΥτ τὰ ογας ΨΩ ΝΟΥ 
ποΓεοη οξξα5, ςὄρείςεθαι. 
τλοῃ ςζοηίογι , σιοδά τατὲ βοτιοῖε " 
Ρεχίεαυυτί,γεῖζο {5 γοσρογαητ,το 
Ῥμαύηχααε {ατιιεγᾶς, δγγαςυήδη!, 3 
ἴῃ. ν] 11} Βεϊοσϊμᾶ ςοηργερατ,δνο " 
Ροτεγᾶτ ὃ ργαίεπτὶ γογαπα ἐἴατα ἴῃ ᾿ 
{ἰγιιδὲ!, ργα ἢ ἀΐαπα τάπης “δά Ο- 
ἰγητρίεᾶ» φιοά αἄδιις ἱρ(ο γᾶ ογαῦ, πηιίξγαπε, 
τϊοσαητ» νοπτ τς ΑἸΒεποηΐδς;" ὙΗ͂Ν 
Ρεσιηΐδς αυᾳ ΠΠἰς εγαπῖ ἁπχοιιό- 
τοητ. σατο! γοάϊοῦς ἴῃ νέρθε, Ἀ- 
τιερἰέμίος τόρί μην ΠΠ| Φαϊάσπθό. τ 

αἀϊεγε ἴξα γεςςρτίς ποτῷ ολἀδαετί- 
διυιβνἂς ργγα ἱπιροτίςδάεπαρ- ὃ 
ποϑατγαητ Ροίζοτο ἀϊς, ἐογχαςιπα- ε. ϑγτᾶςυ 
τΐφον δτογία τη ςοποεάςῃτθ 115.ΠΊΟΥ ὐηνιδθιοᾷ ἢ 

το τε άϊάεγε» Πα ΠΊΕΓΟ » τᾺΠῈ οἷ- ἃ πιογτυος ψὰ ὉῚ ͵ 
αὐπα μὰ πὶ ΤΟ οἰογιπι». Δα σεητος, 
{ὑχαρίητιδ. δυιοσαιτι ἀὐτοηι ταπὶ 

ἤ "4 φρποῖ. 

Ρηπχὰπιριρπαθαης, πγϊαϊηγὸ οχ- ᾿ 
Β Ῥεγτὶ δα] σι} 5 τούγοσε ΠΟΥΤΟρτὶ 

(ππτίεά Αν)ερίφηιἔς 4αΐ ἐχρεστο-: ' 

ὄ Εταδυοτ οι 
αν μοὴ ἴωρετ 
τοῦ υἶτο πιαὶ 

δέ » ὩγαΪτο πιατο- 
τεγγοσὶς 

Ἵ ̓ 
ΝΟ ΠΣ 

ἱ τα-- ἀυπι, (Ὠρεγαεν., 

ἰ Αἀ ΟΙγηιρὶ 
ἐιογοπι παπεοῖ 

ν' 

«- Ἐν παρέρηρ, ἃ ἐμπι ἀλλο]οί ὑπ ήκοο; 
“εϑτερον μδ δὰ αὐδῥσωτνείαν φσ- 
ϑύμως ἐμαίχοντο, αὖϑις δὲ εἰ καὶ ἀλλόπ.ὶ τὸ 
διαὶ το μώλιφα ὅπως συ; κατθρεψαμέ- 
γων αὐ δὴ’ Ἐ σκελίαν, αἰ ϑίω αἾοε τραύτε- 

ρον Ἔ σωυαγρρνισερδῥων ἀξχοιεν, δι ιὰῤ 
ΡΣ ῥᾳδίως ὑπακούσοντω. β Γενομιῴ- 
γῆς σ᾽ ὧν χερσὶ ὶ ἃ μάχεςγητοι σωυελϑόντες 

τίη αὶ ἐα ὡκ χερὸς μαχρρδίων,μικπὶ πἰ παύ, 

σαῖϑαι ζιὶ χιϑοξόλοις καὶ Ὧι σρενδονής 
τας. ἢ ἢ (ὥς ἄνες) ἀῤξαμόμης. δὲ ἡ μάχις. 
γ Μαχοιόμοις Ἰύϊς: συφαχοισίοις. δ' Ξυ- 

σ᾽ ἐμπειροτέροις ἸΌϊς ϑηναίοις. ζ Καὶ 

ὥρᾳ ἔπι, 7 Χτ' καιρὸν Ἀρέεϑαι.. η Τοιὲ 
“1 αἰϑεξῶτας] ὀκπλαγίῶαι ὃ μιῶλχον ὁπὴ 

σῷ αὐδῇ “ἀἰάϑίωαίων.. 
γπιλαδι διγώτιν φόξυ ἡμέ, ετος} 

᾿βαβεκώπων,μένικωδων. 

ἥωντοι οὐχ ὡς, μηαΎΡ τὲ ἱ 
πότε οὐχ ἡ ἤναδῥοι. ε ἘΚῊΝ ὁ 

λουϑήσευντις οὐχ οἱ ἱππεῖς γ τ 
ϑιωαῖοι. λ ἀπέθανον δὲ αὐ 
συ φρικοισὼγ .᾿ ᾿ 



ΕΓΒΕΙ εχ ῖῆνς 
Τοοϊοταήλταπι ΑἸ επίοηΠ, φαΐη- 
-αυλρίητα οπιπίπο ἀπίίεγε : φαοσῶ 
"οὐίθιις δί Βο[ ἐροἹῖς ᾿ςξε!ς, ατὰ- 
πᾶ ηασίραπετγο. Εγαϊ οΠἷ ΠῚ ἩΥ ΠῚ; 

. θα; ΒΕ Π 1Π|ς ΔηΊρ 5. νἱ ἀοθατα 
τρεγροῦε, ρα! ἐααίτος δὲ {Πος᾿ 
ΕΧ Ατβεηίς ἀσςοχίεγοητζ » ὃζ (ΟοἴΑ]ε5 

--. Δα ερμμά ρο- {πο σοπτγαπογεπνης ργογίας " ο- 
ἀοβεῖς εἴξης, φμοῆτι ςετταπηίης {προγάτγέτατ: ντ- 

ας γέ ρεσαη1ατΔ Ἐχ εἰ 610 οἷβ οὖ 
ἢςεγοταξ, δίαρ Αἰμεηίς δβογγοταγ. 

- ααϊη θεᾷ ἀϊαιλς δά ἀεξεθιίοη οἰ 
ττδξοβ (ΟΠ οἴταγοηῖ : ἀπᾶ5 ΡΟ ραρηῃᾶ 

ἜΝ 
εξ 

λειμίίων σκύλα ἔχοντες, ἀπέσλδυσὸρ ἐς και 
ζω. χήμωντε γὸ αὖ, ἡ δ πόλεμων ας 

᾿ἤσθον ἀοφαῖ ὅπω ἐδύχει δεν τὸν ἐῇ, φρὶν 

᾿αὖ ἱπαίας τε μεζῳπεμηωσιν ἐκ Ψ ἀδη- 
γαΐν, αὶ ὧν ἿΨ «ὐτέδεν ξυμμαίγων ἀγεῖ- 

᾿ ρώσιν, ὅπως μὴ πϑμταπα σιν ἐσίχοχρ φυτῶν -- 

ται" ὁ χοήμαΐζᾳ δὲ μια. αὐτόθεν πε Συλ- 
Λλέξωνται, χαὴ τὴν οἰϑζωυα)ὼν ἔλϑν, ΤΜ τε 
“πόλεων τίνας αὐϑόσοι γοΐγωνται, αδ ἤλπιζον 

ὁ Γυβεπεῖας ἰαὶ ἐρεγάθαπς ἢ λά (δ ργοπίις ἀεξόυ- Β ΑΙ τω μαϊχζω μᾶλλον σφων αὑὐαχού- 
τ υοροόρρμς κον χα: δς οὐ πὶ οατογα; τὰ νετὸ ἕεπὶ ἔγα 

τηξηταγᾶ, ὃς αι’ ΟΡΙΙ5 γαης ρύαρα 
ταὐξτ ,ταιυᾶ (Ὁ νεΥΠ ΠῚ τοΠΊρὰ5 
δγταςιίαἐ τξτατατί. Ετος φυί4επι 
ςοπῆϊο χὰ πγθεγημδηἀᾶ ἴῃ Ναχᾶ 
ἃς Ολιδηᾷ ἀπ ςεῆϊεγς. δγγαςυίλη! δὰ 
τεπηΐεραἶτίς (αἷς πχοστα!β, οοποἱό- 
μετα ςοορόγαπιε δὲ ργοσοάςη5 ΗοΥ 

, πηοοσγατοῦ ΗΟ ΠΊΟὨΙ5 [δέλ, σὰ πὶ ἴῃ 
Ἡ οατέγις τεσ ργαάεητοῦ δρξάϊξ ΠῸ] 

: τι (δου ἀαδοτασα ἐπ Ὀς Πςὶς ἐχρεγτα 
Πεεηαϊτατῖς» οὐἰριουΐεα; ξοτοτα ἀ1- 

ὃ Ὁεἄετε εἴμ]. ἩἸς»ΕΧΠοΥταθαταῦ ςο5» “πος Πηεδας 
᾿αὔγμεη Ἔγν φοσταπὰ [ςούθετγς ΝΟ οηἰπὶ ἱρίο 
4β, Ὀείροπάεις 4- τῇ ΟΠ] ξαἴς (υρογλτῦ» (ςἀ ιὸά 
τοίπιιτ ρτόρτοῦ (Δ ογ ἄτης σΑγα Ἰεπτος εἰς ΠΟςΟΙ ΙΕ: 
456 οοἰἀιδενν.ς υπό ταπηοῃ Ῥειπάς ἰηξογίογος πιΠεν, 
ἢ, ξαρρ- βοΐ» ὟΣ ἐτε ἀ δ ]ς δι Ήἴοι:ργαίοιτίπι γαάες 
ὅχαις, "" ἀδινμοιάε σατ ΟΥᾺ ἀἰτἰ 5ίπγὶς ΟΥ̓ ο γα, δέ ρτῸ 
Ἅμα ϑοιε θεάς α- Ῥετηοάαπι “ ΟρεγαΓΙ 5 Ὀο]Π]ογαπη,ἀἱ 
φῇ ΓΡΨΥΝΣ πιϊοαιζοσ. ἐμ απιεητοῦ οἱ οοο- 
χεντικαίδικα. Ρτο ἔξ ἄαιξιιπα πηρ τα ἀϊηε1» δὲ ἱπιρξ- 
4" γα πέντε ἐε- γα;ῃτίστη τυ θᾶ» ρ γα εὔδητ ἘΠ] εἰς 
4. να κῃ;  φυίπαυς ἀὰς (5) ἐ δι Ἰπογάϊπατᾷ τέ 
ἔτι πὰς τι. εἴς Ρεῦ ν δες ῬΙυγίαπΊ ῥγίη οἰρατ. 
᾿δᾷ {ε ἱροχάϊπα.- 

βέτεπε., καὶ ΔΆ ἃ, ἢ ρεγτὶ» ἀτας ρὲτ οἅ ΠΥ ἐΠΊοΠη ἂτ- 
πωλών πίω ἀξώ- πιαῖογαήι νῖπι ἐδ ραζαγεμε 1 η11- 
 - μλαθμο εαἰγαητος χαΐδας ἀεείϊεης ἀὐπηαννῖ 

πὶ Βαδίτωαεα εἴς, εἴεί 4 ἅΓΑ ΧΙ ΠγΔ ν 5 ΔΥΠΛΔΤΟΥΙΠῚ; 
Ψεί “μόξεην ἡγἰν μᾶς 8; Ἧος λά εαίογᾶς δ 6}}1 πηεά!ξατίο- 
Ο υηρνβαβδρινα ποβ δάϊσογοποαη τηᾶδας, ηυδητ 
ἱειρταβαυτίαπι γε οὐ 1 01]ς εἴοῦ, ἐο5 δά ογίυ 5 ἐαρο- 
Τὸ ἀηἰ πη] ἤια Ρετί- τί ογος ἔτ: γίροῖς δά ργαιατίά δηὶ 
εἰ ἐγετᾷ,Γετηςτὶρ- τ βε 4 : Ἶ 
Δ οπβδεπτίοτοιι ΤΠ ΟΓ, 4 1Π|5 Δάἀ οἴει, ογἀἰηατίο- 
ὅοτε. Ο. 4. Α [{εἰρ ᾿ς τεγᾷ αρεπάλία ἀοςεδεητς πα 

ἐ τ ακτυια πεῖς Βᾶτο ΚΑτηθ0 1πυϊίο ἃἀίαθιαγο: δὲ οΥ- 
ἀιεπτααι ἕατρίας- ἀπ ἀυἱἀξ ̓ ροΥου]ογῦ τπεάίτατίο- 

ματος ΝΟΣ {ρὲ ρε δῆ αἰδί Δὲ ργοῆξεγο,, 

Οὐυδά ἢραυςὶ ἔτεπέ ἱπηρέζατοτγος, Ὁ 

ζλτα γι ὰ (εἰρία γἱ- ς ργαβαπτίᾶ σετὸ ἀπί πὶ, ΠΔα οί 

ΒῸ 

δεαϊ τάτε ϑηα γἡ σῖηον τ ὁσῶν δέοι τδα- 
εσκϑυ σώνται, ὡς εἰς Ὁ ἔαρ Ἐχεχάρήσοντες 

ταῖς συν φφικούσους. αὶ οἱ μϑιὺ, ζαιυύτη γνωμυῇ 
ἐπεπλϑυσὸμ ἐς τί γώξον χαὶ κατ μζωυ 

Δἰφχάμασοντες: συρφικούσιοι δὲ «ἄν' σφε-- 
τέρϑες αὐ δ γεχρους θεύψαντες, κι κλησίαν 
ἐποίοιωυ. χαὶ πα ρελϑων ὠδζῖς Ἐρμοχρ της 
ὁ Ἐρκιϑνος, αὐὴρ χϑὶ ἐς τοὶ ἀλλα. ξαύεσιν οὐ-- 
'δενὸς λφπόμϑμος,  χτ' Τ' πόλεμον ἐμίπει: 

ζ᾿ εἰᾳ τε ἱκανὸς δ μόνϑυος, ὶ αἰδρίᾳ ἔχηφα- 
νὴς, ἐθοώρσεξυέ τε,χοὴ Οὐκ εἴα τω γωλμημέ- 
γῳ ἐνδιδόναι. τἰωὶ "ὃ γνώμην αὐ δ ν 
ἡοσῆοῦι, τίω ἢ ὠτα ξίαν Ολούψαι. “εἰ μϑρτοι 
πωσϑτον τε λέφϑηναι ὅσον εἰκὸς εἰ ἄλλως τε 

Ἄς χοεφτοις Ὁ ἑλλζώων ἐμπειρίᾳ ἰδιώτας 

ὡς εἰπεῖν χάροτέχνας αὐτουγωνισειυϑμῶς μέ-- 

γα ὃ βλέψαι ὁ ὃ πλῆθος ' ςρατηγῶν, ὃ 
᾿ πολυαρχίαν ( ἡσὸρ Ν πεντεχαι δέκα, ᾧ 

φρατη)ϑὶ ὐδις) Με πολ Ὲ ἀϊξωτα- 

κῶν αἰωρχίαν. ἐῶ δὲ ὀλίροι τε φρατηνρὶ 
δέωνται ἔμπειροι, χρὴ εν τῳ 'χάρϑει τούτῳ 

γα βασκόυ αἴσωσι Ὁ ὁπλιτικὸν, οἷς τε ὃ-- 

πλὰ μὴ ὅν ἐκπορίζοντες, ὅπως ὡς πλᾷ- 
φοι ἔσονται, (ἢ τῇ ἀλλή μελέτη πσδϑσανα 

χαίζοντες, ἔφη χα “ὁ εἶχϑό χρῳτήσην σφαξ 
ῬΘἝ ἐναντίων, αἰδρείας νϑρ σφίσιν ἑαυ’αρ-- 

αχούσης,, θὐταξίας ὃ ἐς (αὶ ἔργα πυδϑστλμο- 

αϑϑης δι δωσην γὸ μιφότερᾳ αὐταὶ," τέο 
μϑιΡ, κ(τ᾽ χινδυυίων μελέτω μϑιΐευ, ἱτίω σ᾽ 
θυψυχίαν, αὐτίωὐ ἑαυτῆς, ἐμ Οὐπιροῦ 

-πῆς Ὀχιφήμης, ϑαρσειλεωτέξοιν ἐσεαϑαϊ: 

ΚΌΨΕ ὙΤιὶ Φ.Ό ὙΒ) 

τλλίωων ἐμπειδίᾳ 7} ἐμπειρίαν ἔχοισι καὶ 
᾿ἡυμνασί ἐν αἰεὶ τὸ μώχιαχ. Ὑ Ῥάρα- 

« Οὐ μδῥπισοδτόν γιγέχ ὅτως ἡῆη: 1 σκδυάσωσιν 1 ἤγριω 5 πα δεύσωσίν᾽ εἰς. γῶν ταὶ μελέταις ποιύμϑμοι. ξ με ὃ σ᾿ 

ϑηγαιώς αὔτις᾿ ὄετο. 6 Τοῖς πρώτοις ) αὐδασκϑυίώ, δ᾽ "Τιω ,Δ}] τω Φᾷ- 
ξίαν. ε Τὴν δ᾽ ἀψυχαν]} αἰδρείαν.ὅ- 
μίοιον ὃ) ὅτο 5" ὃν ᾧ φοροιμάφημεῖᾳ κιὴ δύ: 

φϑ]μΤ' ὃ πεποιϑέναι δηλόνότι τῇ δ οηη: 

φφίν 

Ἂ 479 
ΡΥ ΛΩΝ 

κι 



δῇ 8- ἢ ὅρκον 

ὄντες, 
εἰ ϑίρυα!οιφ" οἱ ζαῦτα βουλόμϑροι. ἡμέρας 9) 

ξυμεῦ συμφέρειν. 

2ὅο 
᾿ τους τε φρατνοριὲ οχαὶ ὀλίγϑες χ᾽ ὁ ἀδόχρ-- Α 

τορᾶς χεῖρα ἐλέοϑω, ἃ ὁμόσε ἰδεῖς ̓ς 

ὅρχίον, ̓ “μὴν ἐα σάν: σὐρ χήν Ὅπτη ΠῚ αὐ Ἰῆηφων!). 

οὕτω ὮΝ ὧγτε ἐρύπέοϑαι δὲ," μάννα αὐ 

φέγεαϑαι, χαὶ ταλλα χτ' κόσμον χαὴ αἰπσθ9-- 

φασίςως κοὐ δασχϑυαοϑέώαι!. Καὶ οἱ συ- 
δδιφυσῖοι, ἀδι ἀχουσάντες, ἐψνφίσαντό 

τε πόρτα ὡς ἐχέλδυε, χαὶ φρα τη) αὐτὸν 

τεείλοντο (ὃ Ἐρμοκρατέωυ, χαὶ ἡ Ἡφανλοί- 

δζω τὸ πὸ ᾿Λυσιμοίχου, νὴ Σικανοὸν τὸν Ἐζν- 

Ἢ πέφου. Ουὐτοις τες χαὶ ἐς πἰοὺ κόραγδην χα) ἐς 

πίω λαχεδαίμονα. ωρέσξᾷς ἀπεςέλαν, 

ὅπως ξυμμαλία, τε ὠὐΐοις Ὡὐραϑυται, 

᾿χαὶ τὸν τσοὺς ἀϑίωναιοις πόλεμον βεξα;ὁ- 

προ πείθωσι ποιξοϑαι ὧκ πὸ σέφας 

γος: χων σφαΐν τοῖς  λαχεδουμονίοις" ὕω 

ἢ σὲ τὴς σικελίας ἀπα γα) γώσιν ὠδοιὶ, 

5 ασϑὲς Ὁ ον σικελίᾳ φράτευμια, δ ἥοσον 
ὠφελῴαν ἀλλέων ἔχυπέμπωσι. δ δὴ ὦ 
πῇ κατα φράτευμαι ἿὮ αἴγηναίων ἔπλῳ- 5 
σεν δθδὺς Ἰδὲ μιεσύγζευ., ὡς ασφοδὸιϑησο- 

᾿νϑρίω ἡ χαὶ ἃ ᾿ἐτχραοσετ, Οὐκ ἐ μετα. 
Αλξώλνρα, ἢ ὅτε ἀπηᾳ ὧκ, πῆς ’ΞἨρχῖς 

ἤδη μμεταίπτεμετῆος, ἢ ὕλισαρμϑωος ὃ ὅτ! Φόυ- 

ξοιτ μδωυυ τοῖς τ συρακοισίων φίλοις 

πὶς ῳ Αιεσηνη, "ξιωυάδως Ὁ μέλλον. "(ὦ 
δὲ τὶ τε αἰδρας διέφέρα “σξότε- 

ἐν ᾽ καὶ τότε σασιαίζοντες χῷ οὡ ὁσπλοις 

5. μείναντες «ἰδὲ τεισκαίδεκα (ὦ ἀϑν- 
᾿ναῖοι, ὡς ἐχήμαζοντο » χαὶ ταὶ ἔχττηδϑα, οἕκ 

εἶον, δ χαὶ πεοὐχωρᾷ Οσοὲν, ὠπελϑύν.᾿ 

πες ἐς ναΐξον χαὶ ϑράχάς, φαν , φαύρωμα, αἰεὶ 

Ἔ φρά τὐπεδὸν ποιησεύμϑμοι., αὐτῷ διοχεί- 

ογ. ἀρ τεοήρη ἀπεφφλωνἐ ἐς ᾷς ἀϑύνας 

ἡϊζαται χαὶ ἱπάίας, ὅππως ὧμα 

τε ἤρα αἴ βα ϑῥωνται. ἐπείχεζον δῈ κὶ ὃ ὡ 

᾿συφοικϑύσιοι ον τῳ χῴριϑνι ασδϑς τε τῇ πὸ- 

λᾷ, (Ὁ τεμδιυίτζω ἐντὸς ποιιδείμϑμοι, τεῖ- 
(Ὅς τς κοι “σϑὸς ᾷς εὐἰητπιλα νῷ 
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Ἴρᾶτος Οοτίπιδυπι δι 1ἀοοάαηιο- 

ΕΣ ΡιοΚο, 5 δας ἀδάμποσεηάο εχ ἐς ε αυτὲ 5,ς 

Ουἱη ἱρίος ἱπυρογαζογορνὲ Ραιιοὸς; Ϊ 
ἰτὰ {απηπτὰ Ῥοτοίζαϊο ργαάϊτος ἀς- ᾿ 
Ἰιρὶ οροσζοζον ψαῖθις ἰαΠαγαη ἀ 1) 
πήμαςς δ Ροχηχετοηάμηχ {ΠΠΠ| ντ πνοιν σμος 
αματεηιι5 Ἰρῆς ποις, τ 15 111|-- τἰα ἐπιρετατο. ὁ 
Ρότο ἔσο ἔχη βαηταγ δὶς ςὨΙ ΠΥ μια: 
ςοἸατὶ οροξραῖ, πα ρὶς ΠΟ] αι πὴ γί» 
δί οατοία ἢ ΡΓῸ ςοπγπΊο ἀίταῖς ργα- ὁ Ἀεδδ᾽ ἀζῆϊις οἱ 
ῬΑΓΑΤΙ» ὍΌ]1ο τοὐριποχίμητο.. Ἡσχ- ἀϊηειαῤρανἀτ ἱρῆς, 
πιοογάτοπα 4αιιπὶ μά ἴσως ϑγγα- 
ουΐλαϊ»] ἴῃ εἰς (ξητοητίατη οπληΐᾶ 
ἀςογειοσμηζ,» ἰράμηηας ἡπροζα- 

- τόσο ἀο]ορογιης, δὲ Ηςγδο ἄς πὶ 
Τ᾿ γῆχηδο δι » ὃς δἰοδμαπι ἘΧεςοί, «τόν 
ἤίμωα. Ηο5 τγος μαϊίοχαῃτ οτλπα ο΄ Ὁ 

ν 

πομὰ δά ἐοοἰοῖατοπι ςφομιγαῆοη- 
ἄλτη , ἃς 1ἀςοἀαπηοηίος ροχίπια- 
δέω τὰ ΡΙῸ (ς Βεϊυπι δάποσίας 
Αἰδβεηϊςηίος δάμη μηἶγαγς ἔοστιι5 

ἀυςογεπείας 
τῆεπίεηζεδ .» δὺς 
ἐχεγοισαὶ 40} 1π 
εγατυτϊεοσε ἃ 

51 ο Πα Αἰπεηϊεηίδϑ » ααξ αἰϊαιοά 
Ῥιαπάϊιπι δὰ [Π]λπι- 5: οἰ] λίςπη 
πηδη τ) φημ ἐγεθεολέίογ εξ, » Πλίτ- ἐς κε: 
τοηάο. Αἵ οἰαης Αἰβεπιςηῆς ".Κ μαηβηην ὑσὶ 
δὰ Ολταηδπὶ οἵαῖ » ςοπτπυὸ Μεί- 
(ΔθΔηι ἔς ςοπίυ τ» τα σιαπητοσο- δ 

Ρίαγα ΤΠ νεθοπὶ ῬΕΙ͂ ργράϊεο. ὃ ἢ 
πξηχ. ϑε4 αια τγαξεθαμτιγ πο. 
{ποςοῇρτς, δἰυίάοπι Αἰκίδίαάος, τ 
Δθτοράϊο δὲ ὁ ᾿πηλριϊγατιι, πυπὰ 4 Ταηροτίο ὦ 
Γεποραγοταγ ». “ 5ΠΑΓΙ5 (5 ἐχυΐοπι ἐς ἰ6ἰ» δείοηο 
ἔοτε ,, ἀοτυ τ τη ἀἰςίαλ Γεὶ ΠΕ 5 ἐεὶς. 
δροηάᾳ σομίοιας ογὰζ » ἀπηϊοῖς 5.- 
ταςαίληοζαπι 4ἱ Μαϊληα ἀρε- 
μᾶς. “ἼΗΙ ἀοἴατος ργοἀἰτίοῃῖς ψαιιπι ἰδὲ 
Δητοοπληΐὰ ἱπτοτο τ ἴοητ, δὲ ΠΟ Χ ὁ ἐφ ΩΣ 
οσῖα (ςἀϊτίοης ἴῃ ἀγηη]ς οἴςητς, οδ- γε πο τρορ, 
τοῖς 4 φυοά νοϊεθδητ, πε τςοί- 
Ῥοζεητας ΑἸ Πεηϊεηίε5, ΠῚ, λείυις ἐν 
1Π|ς τγοάσοοπι οἰγοίτοῦ ἀϊε5 αθ- τ΄ ς΄ 
τίϑον δ᾽ ἀρ ῃΐ τοπροῦς νοχασὶ σαρο- ἡ 
τῦτ,δς πεςςἤατία ἀοεῆϊς, πες ΑἸ ᾿ 
{ποοςάοθατ, τεάιεῖς ἴῃ ἸΝαχῦ δὶ 4 
ἸΆγαςος: ἢΠςα; οἰγουπγχάατο σα χα 
ψ}|ο Βγθογηαυέγαπτ, ταϊῇα Ατμο- 
ὨΔ5ΤΓΓΕΠῚς Ρέσιηϊαγά δί ἐφαίτατις δι 
διατίαννι ἐᾷ ρχΐπηο {Πατίπ νοῦς αά- ἩΡΘΒ 
εἴης. Ῥογ ολπ ἢγεπιεπι ϑγγάςιι- ει. 
ἰλπὶ ααοαις τηυγιπι δῆτε γΓθ ΠῚ» 
ιδσιηάις ρατῖς ἐρεόϊαι Ἐρίροϊδς, 
ἰβοίμίοα ἰπέγᾳ ὃ Εἰθρι οχοϊταπογιητ: 

αἱ ραγεῖδυ 

Ζ Εν, ̓ 
ΧΩ 779 τέρϑρος,, 

[7 “"μοῖν δ" 

τν ὅ χη αἵ ΠΕΣ ὅποι ἀΐ ἀγήν ἡἰ-- 

β Α,τὲ κρύηῆε 
ἢ Ἰα τὶ "ἢ, σιωπᾶαϑαι. , Μᾶλλον αὖ 

εἐγεδχ])ἰδως τὸ μύλον, ὑῶῦ ἢ ἀϑηναίων; 

δ᾽ Ἡσον ὠφέλεια! ἡχρίω συμῳκάγίαν-. 

« Καὶ ἃ μδῥ ἐφραοσετγίου ἐγήύετο )πὰὼ ἃ 

εἰ τὰ 

ΝΎ ΤΕΣ ἡνι εν “«ἶρι Αλκι(ιάδου τῷ 

διώκοντος. Ἂ Ἐπτροίμδνος ὅ ὅτι φόύξοι»] 
ἥχρωυ, εἰδὼς π “μέλλον. 

μέλλον γὑστὸ τ  ἀϑιίωαίῳν ἔσιαχ, 2 Οἱ 
δὲ Οιῴτε αὔδρας διέφϑηραν Ἰ0ιὶ ὑχοίσῆοις 

ἧς φρϑδιδόντας.. 

λδυομϑύων »" ασηνίων ἐπελράπιω. 
βουλόμϑμοι δέχεϑοι πιὶ αἰϑίωαοις. 
χ Οἱ ὕτα βονλῤοδνο θά σδθαῳ 

“εν χώρει ον᾿ δὲν Ἄ εν γώ α 

Ἧι Ξωμειδὼς πὸ 

ἢ Ἐπικράπην 0» 



ἽἜΕΚΙΒΕΚΒ 5 
, ἤν σε δὲ ἐ- πονῇ ξοττὲ πιαϊὲ ραρηαῆεης, ἢ χὰ 

ππαηρονλήλαν 2 Ῥαζῖς ἔαρι ον εγὰς ντθ5,οἰγοιπγιαὶ 
κρίμα ος. γλέν ἰλτὶ Ροίεητ. ᾿Αραά Μεβᾶγὰ αιοᾳ; 
χδδδδο πιξηχαας δριά ΟἸγπιρίεᾶ ργα Πάτα 

αἰϊαά ροίμογαπε: υμηοεᾷ σαασαη- 
ὅς ςΧ Ρατῖς ἀείςεμά! ἃ Πγατὶ ἴῃ τοῦ 
ζᾶροτεγαῖ, σδι ζοίΐατο ν4}10 ρύαοϊα 
{εγαῃε, Ἐπ αυΐ (οἰγοπτ ρα ἸΝαχά 

ΠΤ Αἰβομιδίος ΒΥθοζμπαγο» ομπ) οπληὶ 
; ναΪρο αἀπεγίας (ὐδτδηᾶ ἴῃ, ἐχροά!- 

τἰομξ ἰοχατ: ρόδα: εοσιπὰ ναϊἴα- 
τον ὃς οαἰξτις Ατποπιςη Πα, τα θεγηα-- 
οὐ]: ᾿ς ξἢς, ἀοπιᾶ γεάϊοσε, διιροῖ 
Βος φυῦ ἰῃτο χες ΑΒ. ΑἸ με ϊς- 
ἤριις Οαπιατιπᾷ ἐπε εἴτε Ιερᾶτος 
Ῥύο ταζοίο ἰετατὶς ἱπῖτας (181 Δςῃε- 
τορῆᾳιιο ραᾳέϊο δά (ς Π1ος ᾿πάἀποογέι; 
δ Ἰρῆ οὐϊπογίο παογς ἱερατίομ ἐπ). 
Εγδης πδη6; ἱρῆϑ ὲροῶϑιὶ (ὐδηχατί- 

Ἔ Νεποη ργοπι- ποηίε5,“ φαδά (Ἑρηΐτ5 εἃ αι πηΐε- 
Ῥτὸ ϑπι510 οἃ αὰ 6» ἕλῃς δά (προτίογό ραρῃάν ΠΛ ΠΗ Ωτ, 

; δ πς ἀεϊποςορεορῷ ἔεετε χεσυίλτέτ; 
πένς αῦ Αἰβεμίομῇρας, αος σεγης 
δαητὲ ρία]ο (προγογος ἀπ ςο(κΗς;, 
Ῥεγίια , λά εο5 εχ νετοσί αῃιίοϊτία 

᾿ δορεάογές. Ργοξεξιο Ἰρίταν {ΠΠπς εχ 
᾿ ϑγγαςις Πείτηοοτζαῖε οὔ Δ11Π|5, Α- 
τῃεπὶοΠά δυτξ, Ἐαρμευηο,οιπι ες 

ὃ τοῦ 5» ΠΟΥ ΠΊο ογατενἀποοατο οὐ οἱ- 
« εδοίεης Αὐβε- 10 Ολπηλγποπἤαπι, ἐντ ΑἸ Ποηίεη 
οὶ αὐόδον ες {δ ραϊλπη ἱπ ἤπια γε ανις Βαθαὶς 
πλεῖ. (πε, ΨοΙοης ΟΥ̓ατ ΟΦ, ΟΝ ΡῈ Ο δάνοβ]ε- 
δἰεπῆμας κκῆςς ΘΆτὶ ταδὶ {πππλι5» νἱτὶ (παδεϊπαῖ, 
τεϊηυϊάϊαη,  ἀμράτίΠπηεληηι5 ης ρύαίεμτὶ Ατῇς- 

πἰεηῇῶ ἜΧοΥοίτι τοχγοαπηϊ αἱ: [εἀ ρὸ 
τίας πορτία! χυᾷ ἃ πο 5 φυίρρί δὰ 
ἀϊοτιτίς» ΠΠ]οτῦ νογθῖς ζ μα ἀρηά τος 
μεν [ἀπ], Ἰλάἀαοατηιηὶ. Ν᾽ εὐἰαπε 
εμΐπα τη 510 114. 1 οδίοητα φυϊάξ 
εο απ δι ἀπ|5. Δηΐπηο δας αι 1ᾶ 
οΠΊη 65 {π{ρ]ςα πηι» δὲ (ντ ΠΗ νἱ- 
ἀεταγγηοπ δά ̓ιοοπτιίηος ἰῃ (ς ἄς, 
{υᾶ γεἀιυςεμ4ος,[ς4 δά πος ροτίπ5ὰ 
{ε4ς ποῖγα δράϊιοξάος. ες οῃἱπὶ 

4 Ἔος, δείακαε- σοῃίςητδη ἢ εἰϊ," 1109 εᾶς ηυα 1ΠΠ|ς 
δὺς φυᾶ Π]ς ἔαπε οἰμτατοα ἔππτοΧ νγθίθιι Ρ]ορατο» 

᾿ ΟΙἷΌξς εχιου πὶ η8-- - - : χε, εαραυκειη σὰς 48: Δατεηχ Ὠϊς {πητ» ἴα νι ίθιις 
Βίς [ἀπε ἀπὸ Ἡν ςοἸ]οςαζς : ὃς Γεοητίποχιιπὶ ςκα- 

ρα ρα ἕᾶτλ ϑεῖεῖς μα σΟρΠδτοΥιΠ» 
τε ιάε “πη. ΔυϊδΟ ΒΔ] οἰδεπίος Πμτρίος διιτοπλ 

ΟΒαϊοϊἀεηίες, αι ἀραά Βυπδοσαπὶ 
{ππτνὰ φυΐδιις {{π| σία 4 ὰπὉ» ἴα 
{ετυϊτατε᾽ ςοπτίπεζς. Ιτάαις, 40 

λοι νν....................».........---........ὕ.ὕ--- 

ΕἸΧΤΤΟν, 5:: ἰ εὴς δὲ 

Δι ὅπως μοὶ δὲ ἐλοοσογοὶ ψυαποτείχετοι ὡ- 
εὐσιν,δοὺ ἀρὰ, σφαίλῳ!)" ᾧ ζὰ μέγαρα φρε- 
τεὸν, αὶ οὐ τῷ ἀλυμυπιείῳ ἐνήο, χαὴ Δ 96,-- 

᾿λαυσὸν ππρνεζαύρωσαὶ πιὸμς χῇ ἢ τος 
εξζάσφς ἤσθρ. χαὴ (ἄν αἰϑίωυαϊοις εὐὐτο τ 
ὯΝ γάξῳ μαζονίζε, ἐφραώτευσειν πϑρμδη-- 

μεὶ (χὶ Τ᾽ καταγζυ" χαὶ ὃ πε γῆς «Εν ῦΝΜ ἔτε- 
μον, καὶ ζα αὶ Ἢ ἀἰϑίωυαίων σκζευας χαὶ ςρα.- 
πὐπεδὸν ἐμιωρύσομτες, αὐεγωρυσὸμ ἐπτ᾽ οἰ". 
χϑυ, χρὴ. πειυθανόμϑμοι Ὧοες εὐϑζωυαηοις ἐς 

Β πίω κα μαφίναν, κατα τζοὺ Ὠχὶ Λάχητος 
σϑρουδύξωυ ξυμμαχίων, ωρεσξϑυεο ῖ, εἴπως 
παδεσειγοϊο»ινΐο ὠΐθες, αὐτεωρεσξ δλοντο χρὴ 
ἀὐῤθί. ἡσὸρ δὴ ὑποτῆοι αὐζὶς οἷκφ μδϑιναῆοι 
μὴ ωροϑύκῳς σφίσι μήτ᾽ ἐχὶ Ἔ ποοϑἐτίω 
μούχξω πέμψαι ἃ ἔπεμνψομ" ἔς τε τὸ λοι- 
πὸν μυὴ οὐκέτι βούλωνται ἀἰμεών, ὁραΐντες 
Τι αἰϑηναίους ἐν τῇ μαχι 8) πουραξανζε, 
“ἀσοϑαωράζι ξὴ ἀύζις͵ κτὶ Τ παδοτέρριν 
φιλίαν πεοϑέντες. αἰφικονϑέων δὲζυ ἐκ, (ἢ 

Ὁ συροικουσὼν͵ Ἐρμοκχρ ὁτοις, ἃ λων ἐς τω 
καρϑδίναν, Σἰσὸ  : ἄϑηναιων, Εὐφήμωυ θ᾽ 

ἑτέρων, ὁ Ἐρμοχραΐτης, ξυλλόγου μουϑμου 
τ κα μἰροιγαίων, βουλόυνϑμος ποξοσδιαξ νῷν 

(οι ὠϑζοναίοις, ἔλεγε ζιαδε, ΟΥ ΤῊΝ “ 
“αὐρϑσὸρ δυυύα μων ἀϑίουαίων,αἾ καρδϑι- - 
γαῆοι, μι") αὐτζωὼ καζωῳπλαγῆτε δείσόμτες, “ 
ἐωρεσζδυσοίκθα,δγχαὶ μᾶλλον ζρες μέλλον-- “ 

Ἂς α'π᾿ αὐνὴδμπΤλόχϑες,τρίν ἐι ὼ ἡμδμ' ἀκοί- « 
στ, "μων ὑμαξ στείσωσιν.ἥχϑεσι ΚΙ ἐς Τ' σικε-- «- ἔν: 

Ὁ λίωννροφασή ὥ,, ἥ γιέξυϑοίνεοϑε, διανοίᾳ, “ 

᾿ ἢ ὦ πϑύτες ὑπονοῦυϑι. καὶ μοι δοκοίδσιν εὶ « 
Λεοντίνοις (δ λεαϑεω καζοικίσου, δλλ᾽ ἡμιαξ 
μῶλον ἐϊξοικίσαι Νὴ δὴ θῦλογϑν ας μδὲ “ 

ὀκφ πολάς αὐαςαπους ποιᾷν, ας ὃ ἐὐ)θώδε « 
κατοιχί ζ ἡν' χαὶ λεοντίνων ΕΝ χαλκιδέων ὃγ-- « 

τῶν, κτ' Φ ξυγίενὲς χήδεα, ,γαλκιδέας δὲ «- 

ζις ἐν δὐδοίᾳ (ὧν οἵδε ἀἴποικοι εἰσι)δουλω(ᾷ «- 
μϑύοις ἔχάν. “τῇ 5 αὐτῇ ἰδέᾳ ἐκεῖναι τε ἔρον «: 

χαὶ ζὰ ἐὐθαΐδε νιωῦ πειρῴύται. ἡ γεμώνες γὸ « 
“ἡμόμδνοι ἐχόντων “Μ᾽ πε ἰώγων, " χαὴ ὅσοι 

Ῥτατοχία 112 οοτίπεηοοοάς ησης ἐξα ορείμεγε σοηδηταγ. ἸΝδηὶ φῦ ἃ νοΪαητα- 
αἰ Ιομίδιι εοηςταπηυλτη δά ν] οἰ σεμάατη Μεάμμπι ἀπςεεοδίξίτατὶ, (ἃς ἃ ςατετὶς 

Ἂ Προφωρῶσι δ΄ αὐτεῖς 1 οἱ καμαε,-- ἢ τὲς τίω Δ α ϑίωαίων αἷεὶ ει χόγοις δῳ- [ πρόπῳ. διανοίᾳ. εἶ Καὶ ὅσοι ὑπὸ σφῶν 
γαῆοι Ὧϊς ἀϑίωα! οἷς. ( Μὰ ὑμαῖ πεὶ- Ἶ γότηα. Ὑ Ταῤ μδὺ ἐκῖ πόλεις ταὶ ἦσο Ἱκαὶ ὅσοι ἄποικοι ἦσαν αὐδῇ, 

] 
Ε, 

1 

ΕΒ] 

σῳσι» Ἰυϊπὸ κοιγοὐ δὲ ἰσαυτε εἶναι ἤγδοίσαν- 1 αἰεὶ ταὶ ἀϑέωας, δὶ Τῇ δὲ «ὐὴὶ ἰδίᾳ] 

44 {ν 
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ὡς τα σφῖ ἦσὸν ξύμμαχοι ος θλχὶ τῷ μυή-- 660] οχἸρίογάπι μδοϊό πῆς ἸΘΘΗ τ, ἃ τδεδὰὰ νων 

δὲ τὈ5ῚΠ ροτοίξατξ [0 γέ ἀοβ  αττραῦς ξκμμεμεμνι 
οδου θείᾳ, δι δ, λό ποῦ, τὸν ἩΣ "τι ἀπαᾶῖι τ ον σγεξ ν ὦ βαρ ρὼ ραν ΑΔ μὴν, 
- ἐπ᾿ Ἀννλοὺς φρωτεύν 'οῖς ογ ὡς ἐκοίσοις, ρα γεαν φυδὰ τατον ἴδ ΒΕΠΙΒοναγΕα βιδεράσα, τιον. 
» ὅρα εἶχον αἰτίαν δδαωρεπτῆ ἐπτενείκοντες κϑι- Ῥαττίπι οὐν ἅΠιλτη εδυιμη» ἀύτ Εἴτα ον, θοιείων; ἀἰξεωε- 

ὡ ῶ ὰ ἀσίαιιο: Βαδοδᾶς ὁρρουτυν; σ52 συτερος ΟΡ κακος , παγέϊανεκὼ ραν, ρὸν μασιν τς ἀαυδοι Μεαρνδι μαμλμεριεὶα ξαγβίαν; τω 
α οὔτε οὔτοι ΠΟΥ (ἐδ ρύὸ Θπεςογ, δος Θὐχο Ρ ο {πὰ “ὕδρας 
οὐ ἑαυτῶν, τω μήδῳ αἱ αἰπέφησε, τόξὶ δὲ" Φ ριον [ἰθοτταῖς Μεάσ το ατόγεητι ὩΣ ποίη 

ολϑὺ σφίσιν υλὰ δας, κατα δουλώ- "ξάϊρῃνντ Πδί» μου Μόδουϊοζαϊγος αυὶ θῖν μαδοας, 
ο σέως," οἱ ο)ῦ,ηγη δὲ αυότου μεταξολῇ οὖ ταὶ ἀπε γε δοποϊαῦ οδηπυϊτεπιΣ ἐς αν Μς σοζαπι 4αἱ ἧδπς 

δη οἷοο ἅι! παϊηιι8» «ὦ ἀαϊ πα: Ἰπάουαρα, ἴῃ. 
ἐτωτέφου ̓  ἢ κακοξεῖν ἐτωτέρου δὲ. Ὁ {εγιιτῶτο Ἂς 

Δ ὦ δε Ἀπέθανον ἔν ὩΡΉΣΞΩΣ ἔποτα σις 
οὗόρητον οὐσὸμ πολιν γειῦ ἥκονϑρ" Ἄιποφας. Ὕεδινὴ «Π Αὐμομίεηδά, οἰϑήτᾶς, πενηι ἐρέμειν ιαρὴν Ἂ 

ονϑντες οὦ εἰδῦσιν ὅσοι αἰδιχεῖ: πολὺϑ Ἀδὰν 

“δ ἡμαὶ ἀῤδθυς αἰτιασόμϑροιὶ., ὅτι ἔγρντες 

- Ὡϑαϑδι ἵγματὰ τε ἐχεῖσ ̓ ἑλλάύων, ὡς ΤῊ ΠλθΪτο πιαρὶς ἐτνρ κονεϑι Ἀμαμμέτο χ 
οἐδευλφῆνόθμ, Οζα αἰμιιύοντες στφίσιν αὐς - ον ατενα φιψόψνοη βφν Ἀν τὶ ἜΜΕΝ ΠΗ 

τοῖς » Χρὴ νεοῦ᾽ ἐφ᾽ ἡμαὶ ἀφο, κορν" τῷ τεδλξης Προ δ ἰλπχῷ Βξρβ δός γὐρα δὶ ὩΚΗ ΩΣ ἼΝΝ 
. Φίσμεαχαι λφοντίνων τε ξυγίεναν καιδικίσηθ, ὦ ρα ἐμρίοβημές ἀξ νίνε δά γέ ὥρῥεικ εέρμ 
σὴ ἐγεσαίων ξυμμάγων. ἐλκουφίας; “οὐ αβεγάατ᾽ ΤΡ πιατὰ φεσβυ! εν; Ζιυκι ζυα Λ ον 

. ξυτραφέντες, βουλήμιεϑοι ̓ ατξϑϑυμότεξον Τκοπ δ οὐῦ, τορπατογῇ τοὐθἰξιτῖοΣ ἢ έϊο οππιπο, θεῖ 
δἰ “κα αγρτα, οοΙῬ 65 

ἀὐοις τ ορα ἐ ἀδδϑει σὶν; οὐδ᾽ ο ἠερ Ερεβδοτᾷ (δοίοτιιπὶ ὅριαῖας ἥ βοτς . δεῖξαι οιο ὃ ἴωγες: ἀράν τίου δι Θαΐδις πεααμᾷ ἀλδδαϊοῦι τὴ τῆς μα μΝ ΝΆ 

» ὑλλνασύτιοι 5 τὲ νησιαΐτάι Ἢ οἱ δεασύ τῶν ἢ ἐξτοςν 16 δες γνο]α πη ἰς οἰ ες δ: οἱ Ἰοποβ . πράις 
“ μῆδον, ἢ ἕνα γέ να. αἰεὶ ἡ μετα ἀλλοντε, ἠδ ἐπε πος Ιομῷ, πεὰ; Βα είροη ̓; ἡβοχενεν 

 δουλοιοῦται᾽ δλλὰ δωδαΐς; ἐλδύϑεροι ὠπ᾿ ἰού ξά!  Ἰμίαιαπον, αὐ ἀδηλϊηιίαι βαμρύσσος φούνο, 
Δα  Μοσᾶ ἀυς ἀαδιδ εξ ἃ ὀόηη- υε, τ 5 αὐτονόμιου τὴς “πελοποννήσου Ὁ πειὸ δικελίαν πὐαεᾶτοϑονιήῦτ: τον 1τξ 

ΕΣ 

. εἰὐβαῦπέρ δ μϑρόλδρ ξωξαϊλἐκρσοι δ τὸν ἐμρε ὰΡειόρόπη εἴο 8,1 μὰ 
: λφριληφθώμϑδυ, εἰδότες ὁ ὅτί ζουύ τη ῥεύγον, εᾶξεν, Βαϊοϊατύτόϊᾳ ἀοῃδς οὐδηι 

Ἶ ἀπθεον Δ ΤΥ ΑΕ ΑΓ ΤΙΕΝ Τα ΘΠ Κ Εν ΕΣ (υἱλατις εἰ, 1 ΟΠ 4; 

᾿ ἁλωτ [ ἐομδν ̓ καὶ ὅὰ ὁροῦντες ἀΐξις Ὀεπῷι Ὁρρί ἀατῖ πη, δλρίπηαι ἐς ἐν ὑπεϊαπτὰς ἱποοίοπτος, Ου"άδ, 

5 ν᾿ διλᾷ εχρεξαπνύίης ἀο- Βασνηα ΊΔ ἐρι᾿ εἰ 
᾿᾿ δ εἶδος πρεποιϑῥοις ̓ ὧρτε δὶ αϑῤ λό: μᾶς νἱᾶπι ( τοποΐαῆό, γυλιοξ [ιἰξ ἔτρα μ πα ΡῈ Ἂ ἢ 

“9 ἡμδδμ" δὴ σαναι, “ες δὲ "ξυμμάχων ἐὰξ οχῦβας αἸοιοπέὰ πόΡ15.; ΔΓ ο 9 δ᾽ ̓εαραρνεπονενὴ [οι 
" πίδι δκ πύλεμομδ εὶς ϑλήλες, Οἷς δὲ (ρετοὐὐείατις μα δά τηυϊςῶ ῬΈΠ. ἢ. τε ταν αγ: τᾶιᾶ- 

᾿ ὡς ἑκαίςοις τὶ «σξοσονὲς λέγοντεξ Ὁ ον ἐν Σαρα το κοὐ - τω ὯΝ κῆρα 
Ἰοπο; ᾿πσαη ἀ Πα! ἀἸ ἐς 0, δηϊπιράιοντεπτος 

» ᾿ νανται κρυκουργεῖν. χρὴ οἰόμέθευ: τῷ ἀπωλ ἀιολά ροήαητ, ἀετγιηλοτο ἈΠΠ ΙΑ, “ος ἰού εν γέ ν 
 ξεωνοίκου" πατδϑαπολλυ βου, εὗρ ἐξ αὐδ Ἐταγδίαταῦ Αἰϊαυὶς ποβταπι ΟἾΚΟΣ τὲ, γε αἷϊος ἔρε ἐξ 

τὸν ἕνα ἡξᾷν Ὁ δήνον, πσϑϑ δὲ αἰνὰ μᾶλλον πιοτίοζο νἹςσιὴο ἰᾶ (ἀδυϊοϊίο, ἠδ ἀο- ππικοὶ Πιὶς ἀϊΠο-. 
359 ᾽ ητγ ἼΣ 

παρχοίπαι, καϑ' ἑαυτὸν δυφζυγεῖν. υεπτατά ἰπῚς αυοα; (αἸαπαίτατεπη; μαροχᾶ 
δ᾽ νὰ Ξγα Ε ΕΒῊΝ δὰ ὌΡΗ (ἑά ἴῃ ἐο ιρΠἰτατᾷ γρΑμ ΘΙ δῖον Πρυγ 
᾿κὴ φῥνα ΕΑΓ ρα ἐξ, Ουδά Παυῖς Παταϊε πη [ (“4ἀπ 

κούσιον , ἑαυτὸν δ᾽ οὐ πολέμιον τῇ τῳ (εἀ γταςυίλπᾶ, Ποόην εἴς Αἰῃε- ἴος πιφορεμδες υδ 
ὐθίωναιῳ » τὸ δᾷνον ἡγεῖται αὐβγε τὴς πίοπἢᾶ, δ ἀαγατα ΠΒὶ οἰὲ ρὲο ἐπε μήνα ἀπραίς, 

ἃ υἰαηάυπι, ὲ μῆν δος δγωυδύᾳν ; οὐθομιηλείτω οὐ ᾿ «δὶ βαττία βογΕΠπταγ!., ἰ5 σορίτος πὸῃ δηβέηουν 
ὁ ΝΜ ᾿ Πηαρὶς ῬΓῸ Πγοὰ {δ »,, [54 ΡΑΤΊΤΟΥ δύ των εβ,, ἴῃ αἰϊον, 

ἣν Ῥβϑ μα ΠΝ ογίσῳ χρὴ τῇδ, ἑαυ, Ροα ας βίο {ι ἱρῆὰς Πκομς ΤΩΣ ὈΙαηάς ὩΣ 

νιφ. οὖ πῇ ἐμῆ μωχούνϑμον' Ὁσούτῳ δὲ ἀκμὴ ῥα ρηθίτϊη ἠγοὰ: ὃὲ ̓ἀαϊδοπὶ τ πυολειε ἐ 
(μητ, εἰ θεν εογγερροάκερ ες» τα ητατ. στεῖ, Αἰϊκαθεδίά 4115 δΙχηδὲ ΡΟιξεπάο,οἰτευπομοηϊαηέι, 4 Ῥιάε ἀπποι, ἍΝ 

ἀ Αἰίαν Ἀν ωρέπῇ Ἰπιϑαγίά,. ὁ Ομ | φῇσί. δ τ δε  αλμβῇ, δὲ] ἡ ἥγραυ κλιυ ῆ σιμοικεωῦτες αἰ ἔρη υος 7 
σφίον) αὐϑίω αἷοι ὃ αἰξὶ τὸ ἑαυτῦς αἰνὰ πανουρχρτέρα, ε Οὐ ξυρραφέντες; {ἀν λίᾳ; πολυ Ὁ διεκῶτος. δ΄ Τὸν πάρουν, 
οἱ ὦ μήδῳ καΐα ὁ σλω φῆναι ζοιῤ ἕλληνας. [ σιωταχθέντες, 2. Εἰδύτες ὅτι ζεύτη μό- ᾿ κα3» ἑαυτὶν τ ὐαβὲ αὐτὸ δὲ ἕκαξος ἠν) ἢ 
γ Οὐ δ᾽ 55) δεαπότου μεταξολῇ ] οἱ δὲ "ον ἀλωπῤ ἐσμὲν] τοῖ χΤ πολεὶς δηλονότι [ τὸν μρκακὰ φίλαν ΝΗ ΟῚ Ὑν" 
ἄλλο! ἕρλίωυεργ μα ὅ ἀράξαι ὙΜΏΡΗ. ληφϑῆναι ἰφύᾳ ἕκατοι. ἡ Τροαπωλυ- 



; ἅ 4. π|5. Ε}κ ἐδ ἘΟΧΎΤΟΝ να. 
Ἀοήςτ ἐδέρτο το ταείαϑ ν᾽ ̓φαδᾷ της ῃὉ Ρχίιις οοι- 
ΕΜ τι τος Το ίοά Πδὲ δείο»ορς ποῃ ἀοξείτυτιις 

ΟἸΜΡΨ ΜΟῚ ἀρ. οἰα(οίρίοτ: δε], σρσίδεε ἰῷ ΑἰΒοηϊς-- 
προ τ 6 Ὁ το ἐπ έρη βοῇ ν] οἰ οἱ ν οἰ ς ἐπί πα! οἰ εἰ ὅν 
Ῥῇ Ἐς ̓χασαίληογαπηνίοα πος οοϊοῖς ἔπατα 
ἀν κοπῇ το Ποα ΠλΐΠα5. γοδ οι) ἀπιϊοἰτίλ τα 

ἐ- ἢ ἀΑνϑν πὴ ροπβγπιαγου Ὗ' οτὰπι ἤααίς δυιεϊπαὶ 
ἀπ να ̓ἀει ποβί ας Π05 πηοταϊο πάϊς 

γερο πο δαὶ βηνη δα εἰπγοσὶ ἐγρρόφεὶ ἤλογερνε οῦ- 
ὄνον ς ποχίαπτ Ῥοτξτιογές ) δ οδ ἰά νυς 

εὐὐὴοδεῥῃ οἱ ϑγζδουίᾷς, δυὸ ἤπγιις5,Π1ο ἀο[ οτος, 
ΓΣ τἰξωρδηιδναῆβα, - ἀλπῖπο ααϊάξ Δβῆοί, ὁ {ροτοῖς τὰ- 

ἷ ἀποτν ΝΣ ΝΣ : πηεη,αυὸ ἔρίς τατίι5 ἀοραο" Εἰς πη 
αυπη γτι εὐ δέ Ἀππηλῃ ας Ροτοίϊατίς Δηἰπηο ίροτγατ, 
φοηρίρίςο «σά θ6ν- ΠΝ ΘΠ ΕΠ] ΠῚ Ροῆαης Βοπηϊῆες ἴῃ 
ΤΟΝ πνὴ τὰ [ ἀτθίεγῖο ρεγασαμὲ Βαδοῖς νοτ 
τῷ Ραγίτεῦ δὲ ἔς τ Δ 1) Ουὸδά ἢ ΑΙ] ε εγτῖ 

ὕκίῳ ποι ἀταας οχροόξαιτϊς εἰιοπίατ, ταῖς ολ- 
τ ἐΡΆΜΕ κε πε Ια ῃγϊτατῖς ἔπαι το ᾿ξογἤτλη ν εἰς 
ν ΑἹ - π᾿ ΤΉ Σ πχεῖβ ροῖϊε ἰῃ 
Ὲ ὁ Ταιρδβίρηοτυὸ "αἱ άοῦο : φαθή Δ ἢ “ ἐπηροίς Ὀ }ς εἰ 
ἕ ἐξ εἰ", δ κφτυτις ἀοίοττοτ!» δὲ τὴ Γεςσαίλοϊς ελάς (υ{ἱ 
5 σὉ εἴα ἩΡΕΜΕΘΩΜΩΝ Ἐν ροῖς ΡοτΙσαϊανίῦ ἀ{ζλρεγο πᾶν ΛΟ 
μετα ̓νογδο,ίοά το, 4] επίην ποςταςθὶ- 

ταῦ» ποηγίπς φυ!άς {τ ποτα; 
ἐλορήσ Αι ορεζε δύσει πᾶπὴ ἱρῆιις (]ατότας 
πιῇ πα τῶν δίτατ: Ἐείληξ ἀεοεθας νος ργαοί- 
τεουβιιονίε, οὐ Ῥαξ αὶ βπίείποὶ οὔ, Ολπιατίῃ ςο5, 

νυ ̓ ααΐσας {ποιπγάτιπι πος ρογ ΟΠ ταδὲ- 
οὐρα, παρόν ταϊπ οἱ ργοίρι είς: ποαιοἜρη 65» 
Φη Ἄνϑυ τε υε, ἤςας Βαξξεμα5, ρζαθοῖς νοϑ Ὁ οἷοβ, 
τολον Ἂν και ἐρᾷ γοῆτα ροτίας ἰροπτο νεηίοηζος 
πο λάπος; ἐχβίδοις Βοιτάτοτος πεδηὶ 

 χῃο(μοοβοτοπιας: εδάξ πορίϑ αἱ- 
 Ἰερᾷπάο παης. φαα ΔἸ εραῇοτίς ο- 
Ρε ποίϊγα ἰηάίσεητες » ἢ σομίζα 

γοῦνα ὌΝ ΜΌΝ ῥάμνον Ἰψύκαη 
ΣΝ ἢ Ἄ 

ΣΙ ΤΥ ἮΝ. ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ 
“- 

»δύουὀμού, "ἔχων δὲ ξυμμαλον ἐ ἐμὲ, καὶ οὔλχ. 
ἔρημος, αὐγωνίάται. τὸν τε οἰϑζευαῆον μα αἰιὸ,. 
τά συξαιχϑεσίου ἔχοραν κυ λοίσειοϑα, τῆτῆ 
ἐμῇ ἀσδοφασ τίου ἐχείγου φιλίαν οὐχ 
ἤσσον ᾿βεξαιώσαιοϑαι βουλέοϑαι. ᾽ εἶπέ 

Ὡς φλνζ δὺ ΝῚ " ὴ φοξῴτα (  ὠτὰ 
“ὃ ταδὲ παίχει ζῷ μείζω) οἱ αὶ δὲ αὐ 

δ συρακχϑύσας κακωϑέωῦαι δι, “ ἥα 
σωφρφνίαϑεμϑῳ, "5 βούλεταν, ̓ ιαῖξ εὐρέοϑει 

Β δὲ ϑεκα τὴς αὐνῷ ἀστραλεία;; Οὐκ ςα ῆ 
πίη διράμεως βούλησιν ᾿ἐλπίζ. » 
δὰ οἷον πε ἅμα τῆς πε ὀγειθυ μίας ̓  χαὴ τῆς 
τυχῆς ῷ αὐτὸν δμιΐως μίαν ϑνέοϑαι. 
"κα εἰ γγω μα ἀἐμαργοας πὸισι ΠΩ Ὰ καικοῖς 

ὀλοφυρϑεὶς, ταχ᾽ αὐ Ἰσως χὰ. τοῖς ἐμοῖς 
εἰγαιϑοῖς ποτὲ' βουλυϑοίη αὖλς Φλνῆσαι. 
εἰδυωϑατὸν δὲ «ξϑουῦμῳ καὶ μὲ «ὅν' αὐ- 
τοῖς χινδέζύοες οὐ «ἰθὶ «ἢ νοῶ δλλαὶ 

«ἰεὶ ὧν ἐ ἔργων ἐλελησάμτι παροόλαξῷ.. 
Ο λόγῳ μδὲ γὸ, τἰρὶ νωέξέρ αὖ" διώαμιν δώ- 

ζοι αὐὰρ ἔργῳ ἢ 5, Ὲ τ σωτηφξίαν. ὺ μεῖς ̓ 
λιςὰ εἰκὸς ἀῶ ὑκᾶς, ὦ καὶ βιοιθλναῖῆοι, ὁ μόρος 
ὀγνΐᾳς," αὶ τὰ δαύτερα κωδέωυ θυσονζας, αν- 
ορδοϑοι αὐτοὶ, καὶ ἐη μιουλουκῶς ὥραν γεοῦ 
ξυμμαχεῖν, ̓ αἰδθες ὃ 9 σδὸς ἡμᾶς μάλλον 
ἰδίας ἀνὴρ αὐ εἰ ἐς 1 κρυμάριναίαν᾽ χορ τοῦ 
ἀφίκοντο οἱ ἀγαναῖοι, ἡ δεόμϑμοι αἢ αὖ ἐπυα 
λῴαῖ, ὑτα ἐκ αὶ ὁμοί κἡ γιοῦ ὐδακελδυο 
μϑῶοες," δ’ ὁπὼς ἡ μδὸ ἐπεὶ ες, φανεῖ. 

᾿. ν᾿ Υ 3 5 Ὁ δΆ, 

ἃ 

46). 
Ἁ χαὴ αἰσφαλέξερον, ὅσῳ" ̓οὐπσξλδιεφϑειρ-. 

ἃ ον ΩΝ ΡῈ ὥσυδα- 
κοισίξ. δηλονότι. β Βεξαιώσαθς ζς΄- 

λειϑα!] βεξαιότητα φεῖν. » ἢ αἰδιποιήσα-- 
ἐϑα. γ ἙΕἰσεᾷς φϑογᾶ μδῥ 1 ὄπις ὁμοῦ 

φδονᾶ Οἷς ὁ συφφκοιδίοις 5 ὁμοῦ δὲ δέ-- 
ραν αὐδῇ! τὸ μέγεϑος., (φοξεροὶ ἡ - 

μα ἀ ἃ δθέφθονοι κα ϑεσὰ δὲν οἱ ἡ μειζοιο)καὶ 

"ἧτο θόλεται μδμ και χροϑέωθαι συ φφὰ- 

Ἴοις ὑα τῇ σωφρονεςέροις, ̓ γρέϑαι κα 
κοις ἐ Τῆς αἰυγκ ίτοσι, σωϑέεδαι μδό- 

μον" ἰς αὐδῶ, καὶ αὐτὲς κα δουλωθῇ, 

ἴζω ἐ ἡ δυναὐβ! αἰθρώποις ἐρεγόρδμος. 
αἱ δέ πως ἀκαταλλήλως α ̓ πηντογάναι 
ἢ ϑούϑεσιν νπρϑειπὼν γὸ, ἔξις τ φϑο 

᾿Ν φοβᾶται, ᾷ βέλεται ὁ φϑογωΐν κακῷ 

ιὶ συρακοισίοις ᾽ ἀφειλέν ἐπενεΓ. 

κεῖ ὅτι ὁ φοόψιδμος αὐτοῖς, μᾶλλον Ὑπόλέ' 

σαι σπου δάσᾳ, ὁ δὲ αὐτὸς Τιωυαντίον εἰρνκί-- 
ἡ δυκεῖ ὅτι ὁ ὁ φοθόιδυος ξόλετω «Ἔιγε- 

ἔώῶαι Οιὶ συ ρρικοισίοις, ὶ μιζώ ὅθιν ἀκα - 

πίω δὰ Ἐ οἰκείαν αἰ σφάλειαν ἵνα μὴ] 

πίλληλον. καὶ ̓νε φησὶν ὀρέγεοϑαι 
ζ φδογοαῦτας, ἄρνν δὲζκ φοθου,ϑμοιξ, 
αὐλλ᾽ ἐγὲς αἰμφοτέροις, ἢ καχονϑέιαι δη-- 
λονότι ζριξ συ φοἐκοισίσις" τ μϑδύτοι αἷδίγε-- 

νέϑαι αὐπιξε φίεοϑαι,. τ φοξουμνοις, 

ἀλλὰ ὁ Τὶ χϑογουμδμας δ αὐν ἀσφαλέᾷαες- 

μιᾶλλον ὃν αἰθδιαιρετέον τὸν εδὺ σιυύδεσφεον 
ἐκ ἢ κακοϑίῶαι εδῥ, ἵνα σωφρον! οϑῶμϑμ. 

δ Τὰ σωφρον ιεϑῶκδν Ἰτα πείγω ϑεῦ ὅν, 
Γ Ῥεουλυέϑαι δ] Φι συφᾳκουσί οἱς τῷ 
πολέμῳ, ἵνα ἱπρέρτεροι 5) αἰ ϑίευαίων γι- 
γωνταῖ. ζ οὐ οἷον τε μα 7 γὺ οἷην 

πετυχεῖν παΐτων ὧν δηηϑυμεῖ δι σικελιώ- 
' τις, καχροϑέωαι μὲ οι συ ὀφικρισίοις, πε-- 

: εὐλνέῶαι ὃ ὅμως. 
᾿ αὐτὸν ἤγρωυ, τῆς ὀκξάσιως Ὑφεα [ 

ἥ Καὶ ἀτυχο 

9 Καὶ εἰ γώμοη αμδότοι Ἰκαὶ εἰ ἐἰ ὧν Ὧν. 

ϑυμεῖ, ἡ Φύτων ομδῥηι δυρυχίσαρ,θελης 
ϑείη αὖ ἢ ποτε ζῖς νι ἡμετέροις ἀγαοῖς 
φϑλονῆσαι αὐτὸν, ὅτῃ ταὺς ἰδ αις συμφο-- 

ράϊς ὀλοφυρόμδῥος. 1 Βελήϑείη αὖ. αὖ- 

ϑις φϑονῆσαι 1 ὀγ λήσεται «ϑῥ, ν δεωυήσεταὶ 
δὲ ἵσως Οἷς ἐμοῖς ἀγαϑοὶς τότε φϑονῆσωι, 
ὁ μὴ ϑελήσας ᾳᾷ αὐτοὶ ἐμοὶ κιν δειύοις ἐ-- 

σανελῴεϑουμο᾽ τὸ δὲ, αὶ αἰοὶ ιυὀνομιάτων, 
ἀλλὰ αἰοὶ δ ἔρχρῦ, δία μέσου κεῖται, ἐς 
᾿αξιονὸ ὃν αὐ αδέχεξςᾳ κι δαώοις, ὦ ὡφος ἃ 

ὀγόματα Σποδλέποντας ; ἀλλὰ «δὸς ταὶ 

ἔργα. ἄνα δὲ πὸ ὀνόματα κα τὰ ὶ ἔργα δῆ 

ὄγῃφέρει. κ Καὶ ἃ δεύτεροι κιγδεέιυ δύ-: 
δοντας ἀν τὶ ἰδ, χαὶ «ἴθ᾽ ἡμαξ, ϑὺς κεν 
διωδύσοντας. λ Αὐπτιξ ϑ)δλρωυ ἐ ἐμαῖ: 
μα΄ Δεόμϑρμοι αὐ] κ᾿ δέεοϑαι αὖ ἡκδά συμι- 
μαάΐχων. ν Ταῦτα ἐκ ἢ ὁμοίς 157) ἴαῦ-- 
τὰ ἰω εἰρηιδῤα.ζουτέτι, τῳ λόγο μδὺ ξοηϑεῖν 
καὶ συμμμξαιεῖν᾽ Οἷς συ φφικοισίοι ἔργο 9᾽ Ὁ, 

ἑαυτὸν καὶ (θ᾽ ὁμαξ ἢ ἀϑὺς κιγδεωδύσοντα 
πόξῆς, αὕτα ἐκ τῷ ὁμοίᾳ φαίνεϑαι πα- 
ἐφχελδυομδροις. Ξξ Οπωὼς μηδὲν ἐγ-: 
δείσωμδυ 1ὅτωί φησὶγαϑξᾳκελόύειϑε αὐπῖς 
μὰ μωλακί ἰζεᾶχ, ὥς αὖ αἱ ἡμῶν παρεκελόδ 

σαϑε εἰ ἐφ᾽ ὑμαῖ, ὥρμησαν οἱ ἀϑίιυαἴο 

4. Δ: 

222 
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Ὁ ΔΑ εἱθ᾽ υὑαεῖς γερδ᾿ γέ πῳ, σ᾽ οἱ ἄλλοι; 

,. Φῦτα ὥρμυεϑε. " δηλίᾳ ὃ ἰσῳς ὃ δίχαμον 
ἐαήνδξ κὸ -ἀ λαμ το τ ἀμ 
Ἢ πευσέε, λέϊονπες ξυμμαχίαν εἰ υὑμίδωρὸς 

,,αϑίωναίοις: "κὼ τε ἐκ ἔχε ζοις φίλοις ἐποιή 

“αν δ φϑρεῖ οὐ ἐφ᾽ ἐμεῦ ἢν Τὶς 
» 7Ὲ αἰϑζεναιοις βονϑεῖν, Υ στὸ ὕπ᾽ Φιλων, αὶ 

. μα αὐτοὶ, ὡς κὺρ νει ζοις πέλας ἀδικῶσιν. ἐ-- 

ς πεὶ εἰσ) οἱ ῥηγάνοι ὄντες χαλκιδείφς γα λχε- 

᾿, δέας ὀνζας λεὸντίνοες ἐθελϑθεσι" 

. ὅν. ᾧ δενον εἰ ἐχεῖνοι ϑμ τ ὃ ἔρον Ἔ καλού Β 

., διχαμώμιιτος ὑπογήδυοντες ἀλόγως σωῷρο 

ονϑσιν ὑμεῖς δ." ον ἰδόλόγω πσόόφασῳ τοις 

᾿, αϑῷ φυσᾷ πολεικίοις βιέλεαϑε ὠφελῴν οι 

, ὃ. ἔτι μᾶλλον φύσει ξυγίενᾷς λ Ὲ ἐχϑίτων 

᾿ς, δζρ φϑεῖραμκθην οὐ δίχαμον᾽αὐμώσν δὲ, μυὴ 
ΛΔ ε ρα ὦν αἱ νοὸς πᾶταγα σορῃάτίοῃς οὔτίη- 4υὰπν σατο ροήὶ νι φοξφα, ἕ σκβυζευ αὐτῶν." γὸ δὼ γ ; Τῆς ΩΝ ΠΣ ἘΩ͂Ν δ "- ἐρήσνι υ 

- μεῖς᾽ ξυςῶμϑμ πὸρ τες, δεινη ὅφΊν," ὄνον μὸ δΗΒΚΗΣ Α͂ ΠΡ. τιρᾶης ἐ γος Δυιξ 

᾿ (αν ὁτοι ασευδὸσσι) τἀναντία, δχριφώμδμ. 
., ἐπεὶ δὲ ωρὸς ἡμιαξ μόνοις ὕζλοντες καὺ μώ- 
- χῦ αἰξεϑμόμϑμοι ἔπραξαν ἃ ἠξουλοντο, Ο 
᾿ ἀπῆλϑον δὲ οἱ οὶ ξχεις. ϑίωσεφίι ἀϑρόνῷ 
γεῦγῷς εἰχὸς ἀθυμεῖν, ἰέναι δὲ ἐς τέω) ξυμ.- 

 μαρλέαι ἀνξνϑυρμεότεξνε, δ δνωηραιμΑ, ϑδνὸ 
, πελϑπουνηήσου ᾿ηὐλεσονϑύης ὠφελείας, οἱ 
᾿ τῶνδὲ χρείοσοις εἰσὶ τὸ ἰραπὸω ᾿ χὰ πο- 

Ν λέμια," χαὶ μεὴ ἐχείνζω Ὑ παθοϑυμίαν δὸ- 

" χεῖν, τῳ ἡμίν μϑὲ ἴσον 61), ὑμᾶν δὲ ἀσφα- 
᾿ λῇῆ, δ μηδεπέρφις δὴ, ὡς χαὴ αἰμιφοτέρων ὃγ--᾿ 

ῖ ᾷς ̓ ξυμμάρες »βονϑεῖ. οὐ δ ἔργω ἴσον 

ἣ ὡς τῷ διχαιωμουτί δεν. " εἰ ὙΣ δὲ Ὁ) δᾶ νοβίς ες νἰ ἀεαταγοψιὸἀ το δ δ τγὰ αἱπυηραηι 

αυίάξααυῦ,ν οδἱς αυτοπι τυταπὴ ἢ!» Π0]]1ς αἰτο γα ιιχηῖο εἴϊς τη 4μᾶ ντγογπῃ- γε ἄκος. 
4ας {0 οἰ». Νοη ἐπί πι ντ πγο 4, ἴτὰ ξιᾶο ρῬαγ εἴτ. ΝΝδηι ἢ ργορτεζεα χιὸά νὸς (οίος ἀάσηι Ἰδὰ 
Ἰίο (πρετίογεβ πιογαητ, τἀ πιο φυχεουηηὺς νοϊοδαης ποη εἰεσογυης, (δὰ 4υαπιργὶ πλτπι γ δέκ ἐν γϑδἦτ: ἀδϊοτα πε. Οὐαπηοδε Ὶ 

ἢ «ὀφλπτας ἴῃ νηαπι,Δηΐτηο5 ἀςλίσετο ποη ἀεδεπνυ59[ξά Γος! ἐτάτοπι δ6}}} πῖτς, ἐο ετᾶπι αἰδογίυ5 ααδά Δυχὶ ἅ ποδί ς ἰαιαν 
τί ἔπε Ροϊοροππεηίες, αἱ Βουιποβ» 7... ἀ Μερὴ ἡσρομυϑεαν(θι δό {οϑ»].λρτο χρφοϑυμίαν. ΚΠ άε ἀπποῖ, ἀὲ θδε (5 4. 

52) 

ξυϊκαζοικί- 

βύποα; πα τατίουιο μηροδγα Βα-  υτς μοὲ 
Βεητεβνπιο ἀοἰτὸ ξ σογητν ΨῸΒ γα-- ἐβεννδιθνρν ἀαὶ ἴδε 
τοθ Δ .} σαι ναϊτὶβ 15 4} ἡατα- 
τα αητ Ποίξε5, ργο ἀοῖϊῥ, 505 Δ ΓΘ ΩΥ μαθοητες, ἰδ ςδιτα 

ἱπϊυτια οἰ νι δά! αποεῖς ροτὶΡ αιὰπη 
εχτπιοίοατίς ἡτογώ ἀρραγατυμ, αι: "ἱ «οπίξητα 
ΠΟῊ ἔοτοεῖ Ῥογεϊπχείςο πάις ἢ ἰπτοῦ ἀ δι ΩΣ . 
ὯΟ5 ΟΠΊΠο5 ΓΟ ηἾΓοῖ: {εἀ ἢ ἐς βοῦν « ορὶ 
τατο ποῃ σοποηϊες. ἃ χαρά {ΠῚ οξϑτεο 40 
ἤςογς ἰλθογδηῖ» 40 πο Δ {5 ἤνης τορασει 
Ω05 (οἷος νεμογᾶς. ἡσαυς οπΐπη οα ἄοτς νὰ οὐπν 
σι ορτάθαης  ετῇ ργα]ο νϊξίοτος 
οχυτἐγωρεγορογιπτ: νογὰ 1 ργοτί- πιὸ αφυΐ εἴς, [εὰ 
πὰς Δοιεγπητ: νὰ οὐε ά 11. ἢτ; οος 2ομε ἐβ' «φερῖον 
Ρίορτεγ ραιοίτατξ (αἅ ΠΡὲ ἀϊβῆ ἄοζο, 
δι οὐ ἰἀ τάτορετς νε]]ς οὔ αἰιὶς ἰπῖγο 
4οοἰετάτομα : ργίοστιαν ν ξταγῖς μι δ᾽πὶ πὶ φομλυηβας 
ἃ ΡεΪοροηπείο δυχ 5» αι ΠΟ Πλΐ- μρενενημν, ροείςαϊο 
πεβίπης {{{|5 τς ΟΠ] όρὲ : 
[ἰλπτίουος Νεσας ἡ] ἀοἰγοπηίρε- 

ΤΗΝΟΥΌΙΌ 15: Η150. 
Ἐχὶ Α ϑεάπεαινοβ δάϊιις, πο η: ἈΠΕ ν}} αι 4 Γοτιαῆις αὐτοπι 

δοσαροη Δ ἀοςοήογαητ," Ν ογαπτᾶ 
τς πόζα ἴῃ} δὲ ἐξρα ΠῸ5᾽ ὃ ΟΥρα τέ ἐγρᾷ πος δὲ οἵ- 
διοίξες ποίἔτοϑ (Ἐγιυιαεδϊς, οαιηδεί νο- 8 τὸς φυΐ μοε ας 
δα εὔϊε οἀπὶ Αἰβοριομ θυ ίοοίοτα κν» «Ὑ" ΘΩ͂ ἊΣ 
τῷ: αυᾷ ργοϊοέϊο νὸβ ομ σοη τ ἃ- τμοπιξῆδυς [οςἰον 
πῖσος ςοπιγαχ  ἰ5, (οἀ σομπῖτα μὸ- 2τὸ ἐἢδ ἀϊσοπεος: 

τὐτη τ τα τὶν θεοί ἡγπά 
«παγνοἰξγα σῇ υτα 

αυΐ ρτοξεξὸ ποὴ 
{περναυ νος ἱπυδἀογότεντα; Ατῇο- λάμοτῆις ποῖος, 
πἰοιθει5 οἰοτῖς Δα! Πἶο ἡ τίοδ οἷς "κα εὐ᾽ ἐπε βονρεσίεπα 
βογοῖ ΔὉ 4115 ταϊατία ἡ ἤθη αυῦ ἱρῇ 
(φαξαάηχοάιτ πμη ο)9 νἱοἰ εὶς τ έ- ἀοτῶς ποῖος, ἢ- 
“ ἰηϊυτίᾶ ᾿ισογοητ. φαΐ ας ἈΠο- 8υῖγος φφοίεςης 

4) 1.077), ἢ ζοῇ- 
τραχογίεἰ5. [δᾷ αά- 

Ὁ. 

Βἰηὶ φυ!άξ, ἐτῇ ΟΠ ΑΙ οἰ φοηίςϑ ἐἔμητν ςς Αἴας μρίαείοια 
γοϊαηῦ τοίτιοσο Γι οομτίπος » φαὶ ἔβςογοητινε ζς ς 
ἔχις Βαϊ εἰ άξίς5. Ἐτ σεγτὸ ἱπάϊρ ὦ λας ϑοσον φοιὶ ἄλ-- 
εἰἙ 611,“ Πος οριις ρυϊςπγαπα ἧιι- λοῖς Κενε αὐδα ἍῚ- Ἢ 

εἰοί ἃ αυἶτα5. ρῶν 
τοχίτατ ρα ζυην 

οἕρῦῇ 

15 εὐἰαπὶ 

πυις Π] πλὶς ν τὶς. 
Ατάυϊ Βος πιίηϊ: 

᾿ Ρεπη ἔογγο, ογήπε 
06 σορίᾶ ΠΟῚ ὕὶ 
τπγίάφατο. ΠΟ᾿ ἐς 

τα - ἴα [ἄτ, [εὰ (4 ι 
ἱ πιο  μητυῦν θι 

ἤλασε βμάρρ)ς Ἥ 

δε ᾿ 

Νιπὶ ταπηετῇ ἢ 

α Δειλίᾳ 3 ἴτωςἿ δελίᾳ δνενξλήματπι 

χεήσεοϑε τῷ δικαίῳ δ εν, αἰξιοωῦτες ὁ - 
μοίως ἡμῶν τε καὶ ἐἰϑίωαίοις «ὐροσφέρε-- 
ἄχ. β Ἐνγ ἐκ δη) ζἰς φίλοις ᾿[ὠν, 

. Χ' φίλων. Ὑ των ἢ ἐχϑρῶν} χ 3 

Δ σβηφςρατευσούτων μῶν ἐχϑρῶν. τὔτο. 
ἐἰξήγησίς ὅδ, τ προοτέρ.ὁ μδρ γὸ ὡοὸς πὸ 
ὑνόμαΐᾳ ἐποδλέσων, οἴσεται σώζειν συμ- 
μαχῶν Ἔ ἡματέραν δεωύα μεν, τουτέςιν ἡἰ-- 
μαξ" ὁ δὲ τοὺς τὰ ἔργα ἀφορῶν,  ἕαυ-- 

0 ὅ χρονοξίϑαι σωτηρίας ἡ γήσετει. ἀσφα- 
λέςερον ὃ εἶπε τὸ σωτηρίαν σώζειν. δ᾽ Ο - 
ταν σ᾿ ἄλλων, καὶ μυὴ αὐτοὶ Ἶ λεέέπει τὸ, 

ὄρπόντων. αἰ δικόνίων. ε Ξυϊκαθικίζᾳν} 

ἤγρωυ Ὅϊς ἀϑηναίοις. ζ Τὸ ἔργον ὅκα- 

λοίῖ διὲκ. Ἰέρχον μδὺ Ἔ λ ἀθηναίων εἰς σι- 

κελίαν ἄφιξιν λέγ, ἢ δὶ φεεύφασιν “ ἀφί 
ξεως καλὸν ὃ δικαίωμα, τὸ φάσκειν δὰ 
σὴ συγίεγὲς Ὄ;ς χιλκιδεόσε (ρηϑεῖγ. ἡ Α- 

λόγφος σωφρονὃσιν Ἰὰ τὶ τὰ, αὐ λόγον. κα 
3. δῥνοια,δὲνὸν αὐ ἔζη εἰ ἐηδῖνοι ϑῤ,καί-- 

ὦ χαλκιδεῖς ὄντες, Ἐ παροισίαν δ ἀἰϑη-- 
γαΐων δὔλογον δοκῇ, ὡς αὐ 55] βούϑεαν 
ἢ συγγενῶν ἥκουξ,, ὅμφς ὑπυνῆ ϑύοντες, οὐ 
χοεοσέϑεγζ αὐτοῖς, ὐοκὶ τὸ φαινόμϑμον δ: 
λόγον ἰδιορῳ [ἄ ντες᾽ ὑμιεὶς ὃ δὶ ασϑόφα 
σιν πιϑεεν ων, ϑίωμαζοις μδὺ βέλεωϑε ὠφε- 
λᾶν, ζις δὲ συγ[ενέϊς με ὅ' ἐχϑίςτον δᾳ.- 
φϑεῖρα!. Δ Τοιὶ »ϑβ φύσᾳ πολεμίοις] 

ἤγριω ζιὶ ἀϑίωαίοις. τ Ἐυςῶωυϑν παΐ.-- 
πο] ἡἴκν, ἐς τὸ αὐτὸ ἔλιϑωνδμ. κα Αλλ᾽ 
{ὠζδ εἰρ οὔτει ασευδοισι) τάναντία δίᾳὥ-- 
ϑρ7ὅτοι οἱ ἐἰϑίωα)οι. Ομωρος,Ἡ κεν γη- 

φήσω Πρίαμος, ἸΠρκάμοιδ τε παῖδὲς, 
Αλλοι τεῥῷες μιέγα κιν κεχαροίατι ϑυμῷ» 
Εἰ σφωΐϊν ζῴδε πάντα πυϑοίατο μιδοναμμί-- 
γοιἵν, α Οὐδὲ ποὺς ἡμὰξ μόνοις 57) μώ- 
γοῖς ἡμαΐῦ, μα Τερα μόμϑμοι Ἰήμῶν δὸ-- 

λυγότι, νὶ Τὰ πολέμια] κ᾿ πολ 
ξ Καὶ μὴ ἐκείνίω ὃ ροϑυμίαν τὸ 
τὲ μηδετέροις συμμαχεῖν ὡς ἀμφοτί 
οὖσι φίλοις δοκείτω πσρομηϑὲς {ἢ), αἷς ὐἱ 
ἂν μδὺ ἀσφαλοῖξ ὄντος, τῇ 3 μὰν δικαία, 
φανησομϑῥου. )οη96}} 
ἡμαῖ δηλονότι. π᾿ Θρπρ τῷ διχαιώ, 
ζ ὕξιἼὅτι τὲ ἴσον 57) τῷ δεκαίσ α 
τετακίο, δῆλον ἐγτεῦϑεν. καὶ γὸ ὦ, 

γϑιῶρον (φησὶ) δυκαιοφανές ὅδρν, οὕτω χαὶ᾿ 
τοῦς ἀληϑείαις δίκαιον τυγχάνει. ρ ἘΪ' 
 δουμαξμὲ ξυμμαχίοίστ} ̓ ϑ!ἢ 
τὸ ὑμιαῖ μηδετέροις συμμαχεῖν, ἡμεῖς μϑὲ 
κακῶς πεισύμεέθες, αἰ ϑίωυαϊοι δὲ κρατής 
σουστ, τί ἄλλο ἢ ὠκπεδωὶν ἀμφοτέροις σειΐ-᾽ 
τες, ἡμῖν «δὺ ὑαϑβ σωτηρίας αἰχφνιζομεά--, 
νοῖς τκ αἰβκυ ὥτε,ἐ κείνοις δὲ οὐ κωλύετε 
τῆς πλεογεξίας; 



ἃ Σ ΜΗΓΒΕΙΚΙ ΒΘ ΝΞ ἢ 
ΤΑ εἴξεις ἃ ραχεῖθις, 11 φαϊθιις ΒΕ ΠΩΣ 

. εἰ ασοιπηδομτν δα εν δέοτος εχί- 
᾿Πεηοφαά αἴτια ἰῇ μοσχᾶ (Δ]τό πό 
᾿ἀεβουιάϊεις, 1105. ηε πα]! ἤφήτ ποα 
᾿ΡεοΒ δ δε Αταμὶ (Ἀτῖιις Ειδτίτ, ἰαῖα 
«Τῇ ρατίςπείδιι5, δ, [ἰς αι! ἀξ ςορηὰ- 
τἰθοαηοΞ»οὄπηπης δὲς Πα οὅ πιο- 
᾿ἀά ταετῖ, δὲ Ατβοπίοηίος, Πα! (ντίρῆς 
ταἰῃτ) ἀπλϊο ἱππποι Πηογορεσςα 
τε. Ατα; (νείξπλεῖ οπλμΐα τόρἰεῶα- 
τλσγ ) ΠῸς δγγαδουίδηϊ τῇ ἀις Πγι15, 
Ἠ8}}1 ποροτί! εἴς ρἰληὸ ἀοςεζε ααςς 

ἣν «ἃ αιια; ἈΝ] οπλίπιιϑς νοβδῃζ. 
: ἱρῇ ςορῃοίοίείς. τ νογὸ ργσσαπλιγ 
“ ὙἸοπιβοάπιιτ, ραγίτοῦ ὃς ἃ ὉτοἈπιυγν Ὡ]Π νουθὶς 

ποίετιβ ἀοαι εἰς τῖ5», ἢ Δ 5 αὐ Ιοηὶ 
Ῥιι5 ποθ ὶβτοπάϊ ρογροταῖς ΒΟΙΙθι:, 

ὅ ; δὰ νοδὶς ρχοάΐ, Ἰ)ογῖθεις οτος. 
Ἷ . 4 ἢ Ὁ Ατμεπ φῆθι5 ΠΠΡΟΓ ΠΏ.» 
Ε΄... Ρίορτει γοίεγα φυϊάξ ςοῃ ἢ] ἤπρε- 

τ ἰπγαγιίς νἱξξοτία: ἰατὶς ρεῃες ἢ]- 
Ι Ιος εὐἰ μα] ]απη αἰ 4 ργσιη! δςςε 

Ρταγοβ. φυὰπι εἴ ἰρίιπι 4ι! νἱδο-- 
πος χιᾷ αθηνηἠξγδαίτι ας ἢ νἱδτοτία ρε' 
Ἀτνυτὴρ ὁ δῷ Ὡος ξιογίτροσῃᾶ Παετίς αιὸά δι 
᾿ ποτ ν τα τδοζοβ ὈΧΕτοσ τί ρετ σα]ούαπ πο- 

τος ἡ γοχᾶ, Ομᾶτε ςἢάεγατε ,ἀτααςε ἰᾶ 
τκμο δεῖδί, γιπο εἰ ρίτο αυτ ργαίοηιξ δῆπς Ρε- 

"χίραϊο {ογαϊτατζ,δας ποοντ ἢ νἱςεχὶ 
Ἶ τίς ποδιςὔν πε ταγρίτον {05 ἀοηη!- 

ὩοΒ{{|ςἱρίλτί5, ὃς ἰἰ ΠΛ! οἰτιἃ ΠΟΙ γᾷ 
πὸ δεεις ξατυτᾷ ἀεαϊτειίς, ἔχις ΗοΥ 

Ν ταοοσζαῖε Ιου; ΕΠΡΉ ΘΠ Ατῆς 
ΝΑ πἱεη Πα ἰεράτις τὰ ἘΧσερίο Ν ΕΝ Ὲ 
πΠπΠΠΠΠΠ τ ΆἈΑΜν»5 αυϊδέλάγεποπληᾷ ρτὶ 

᾿ ΝιμδΊητοΥ ΠῸ5 δὲ νο5» ΟἈΠΊΔτΧ]» 
δ᾽ ἐοοἰεταζῷ: (4 ́ ποη!ᾶ δγγδσυίαπες 
πος ποοίδιτοπεςεἤατίατη εξ εἰἰᾶ ἀς 

5: Ὑ ἐπιρεΐο ποίἔγο νεῦρα ἔλςεζο, τᾶ 
χατῖομε ΠΠ 4 πχοχϊτὸ φθτίποδπηι. 

β γιὰ “ποῖ, Αταας ἢυΐα τοὶ γε “ ππαχίπηὸ ἡξς 
τπτο ΠΥ το[ἰπηοηϊᾶ ρογμῖθεῖ,», 4αὶ ἀἰχίτ ἴο- 

τ ΠΤ ῃρρίπχροῖ Ποχὶθ’ Ἔχτίες Βοῖτες. 

τῶν 

ι 

παρνὶ σγο τ ὼ 

46; 
ὑριας μὴ ξυμμαχίσθμζῳς, “ἕ: παϑῶν 
“σφαλήσεται ὦ ὁ ἐ ΧΟ «ἰξ ἔφα; Ἡ δηλο. 
ἡ τὴ αὐ πῇ ἡ Ὀἰστρεσίᾳ ἢ τοῖς μϑρ Οὔκ Ἰβιύε. 
«σωϑάεδαι, ἢ τοι κ Οἕκ ἐκωλύσοιπε; ΤΣ 
“λμέοϑάι; χαῦτοι καίλλιον; τοῖξ' υροργνς 

αχαὶ τε μοί ξυγζενέσι πδεραδεμδιρις,"αδμύ τε ἢ 
᾿ κοιγζοῦ, ὠφέλᾳαν τῇ ἡ σικελία, φυλρίξαι, χρ 
'τοὺς αἰϑζουαίοες φίλοις δὴ ἡ μυλ ἐῶσα. 
αἱωδρτεῖν. ξιωελόντες πε. λέρρυϑυ (ῶ συ-. 
δαχούσιοι, ἐκδιϑεσκᾷν μι "σχονδγ ἔρον ἐῇ. 

ἢ σαφαί, οὔτε ὁ ὑμᾶς, οὔτε τουξὰὰ, λχοῖς πααύεὶ. 

ὧν ἀδοὶ οὐδὲν χεῖξονγεγνώσκετε: ἡνύμεθρ. 

Αι 

δὲ," ὁ δοτυρόμεϑα, ὦ; ἀμμοι, εἶ μοὶ 'πείσομϑυ, τα» πόα 
γδ 2)" μὲ, δτί Ἐχιξουλϑυόμεϑα,. »ϑρ αἰξωσ. ἰωνὼν ὠεὶ 

πολεμίων, πσϑοδὲδόμεθα, δὲ αἱ πὲ ,υὐδ, 
δωραῴς δωδλέων. ὃ εἰ κατα φρέψονται ἡμᾶς 
αἰϑηναῦοι,ταῖς νδὺ υ ὑμετέραις γνώμαις Κρ 9.-- 
τῆσϑμαι,᾿ ᾿ τω ἵ αὐπὴν᾽ ὀνόματι μιγϑήσαι. ἐ: 
χα!" “καὶ τῆς γίκης Οὐκ ἀλλὸν ἀνὰ ἀϑλον ἢ. ὁ. 
ῷ τω γύκην «ὐδα όντει λήνψοντοῃ. ὶ ὦ εἰ ἀῤ. 

ἴο ἡμεῖς ἰς αἰξκεσύμεϑο, τὴς αἰτίας ΨΩ" κιγνδουύων 
"οἱ ἀὐδοὶ τέων μιοοίαν ὑφέξετε." σχόπεῖτε 
δζωυ, ὁ αἶρῴοϑε ἤδν . 1ὦΔ δ χ 0} 

ἀϑρ 

ἡ Ὁ αὐτίκα, ἀχινδοούως 
διυλείαν," καῖν περιγγμό μενοι κ᾽ ἡδα "τοις 
δὲ τε μὴ οὐχ; δεσυύταις λαξῳν,ὰ ὁ ὡρὸς 
ἡμὰς ἔθρω " μὴ αὐ ἢ βραχεῖαν λνομϑυῶο 
δζαφυ εἰν. Τοιαῦτα Κα ὃ ̓ Ερμοχρώτης εἶπεν.δ, 
δ᾽ Εὔφημος ὁ δ δ᾽ ἀϑηναίων ωρεσξϑ)τὴς, μετὴ, 
αὐτὸν τοιάδε, ἈΦΙΚΟῖ, Ὁ Θὰ ψϑὺῦ ἔχ] τῆς 
σπεύτερον οὔσης ξυμμια χίαφ᾽ "αὐαγεωσφ-τῷ 

θ3 συραχϑεσία χαιϑουψαῤδῥε)α! ἘΣ "ὁ ὐξὶ 
ὃ τ φῆ εἰπεῖν, οὖσ᾽ εἰ κότως Ἵ ἔχομϑι. τῷ αϑὰ. 
δΐωυ μμέγεθον " 

ἴώγες εἰ ποτε πολέμει οἱ Ἴοις ̓δωελδοοιν εἰσίν... εἶ 

224 

ἢ παιϑων σραλήσεται Ἰήηρωυ ὁ συ- 
. β Καὶ ὁ κραι! Ἰηγριω ὁ ἀν «ορδεδό α ὑφ᾽ ὑμδ. 

ὑσὺ ἰώνων" ρος δὲ κυ μον ρα μεν ἡ γαίοις συμμἄχίσετε οΤοιζδετε Ἢ 
᾿αἰλεώς] Τὶ ἀϑίωαίοις. ξ΄ Μὴ αἱ ξρά- 
χων “ἡνοιδῥίω Ἰήγριω, ὀλιγοχρόνιον, δ4- 

͵ τῷσ αὐδῶ 

ἡτύρλον εὐ τος εἶπεν. ὅτι τὴ 52} μοῦ 

“ὦ Ὑ Τοῖς δὲ ὅκ ἠμώατι στ 

Ε; αἱ ]Οῖς ψεασαίς: δ' τοι 5] Ος. 
ϑιμυαίοις. ε Τί ώ τε κοινίὠ ̓ ὠφέληα"] 
τι, τα) ὁμοφροσιιύίω, καιν ἰοὺ ὡφέ λειὰν 
Εἰ », ἢ Ὁ ἐλθυλέοίαν ἃ σκελίας. ζ Καὶ 

9 ἐναίνς φίλός δὲ ὄντα, γαφρφανς-. 
μον, φίλοις, η Οὐδὲν ἔργον ὴ 

τα τρ αν μὴ ἡ πείσοιμδυ, αἰέφρα- 
ΡαραρῚ ἰώ ΤῊΝ μὴ πεϊσοιμδρ, ἅμα, 
' ὰ μιδρτυρίμδϑ α ̓ ποσαποδίδοται 

τὴν ἡτῷ ΡΟΣ ὁπ φολιδήβθα 

- ν᾿" 
Ἶε Α 
᾿ «ον Ὡς ὃ ΩΣ 

ὀγύμμαπι  ἀμυνϑήσονταιγξιρῆς ὃ ὃ καὶ δόξης 
᾿αὐπὶ μόνοι τεύξονται, ὃ » ὅτι, ἀἰϑέμυαϊοὶ σικα-. 
λίας ἐκράτησεν μό γο. Χ Καὶ « νίκος 
ἴκ ἄλλον νὰ ἀϑλον] θλον αὐτοῖς καὶ ) 
οἷον. ὄγηνίκιον εἐδὲν ἀγνὺ καὶ ᾿ ὑμεῖς γγινῆ- ἢ 
ὅϑα! αἴποι δουλωϑέντες ὃ γἱκιῶ. χ οἱ 
αὐπὶ Ἰαΐτιοι ὅ' κινδεμΐαὶ γεγονότες: μι Σκο- 
πεῖτε ἐν, καὶ αἱρέϊοϑε ἤδν Ἰσκεψαί δνοι ν ἦν, 
ἕλειϑε καὶ ἢ δουλδύην Ὁςς αϑήναί οἷς χρεὶς 

κιγδαύων, ἢ αἷϑ' ἡεδν, σευΐτες » καὶ κρατ᾿ 
τήστοτεξ,, μότε ἐπα ἐκείνων «ήμως δδυ-- 

λωϑῆναιρ, τίιό τε φοὺς ἡμαῖ ῷ ἔχθραν ὄκφυ 
ὩΣ μὴ αἱ ἰνῶν τηνρηρίες εἰ ἐγ 

λὰ μέγα (λίω δηλονότι. 9 ᾿Ανανεώσᾳ 
Ὧρ τῷ αἰαμνῆσαι αἰοὶ τῆς “φξϑτερον γε": 
γομδῥης ξομμεαργίας.. πὶ Πεοὶ τῆρϑρο 
χῆς] «ἰὴ τῆ γῆς ἡγεμονίας. ᾿ β Τὸ δὲ οὖν 
λιέγιρον χτ' τὸ μἰέγιςον ὑσυείξαι χρὴ δὰ 
τ ὃ μέγιοον αὐτὶ τὰ κεφάλαιον ληφϑὴ" ὅσης 
τὴς δγαγοίας ἱαύτης κεφάλαιον «ϑὲ δὲ ἡμιε- 
ὩΣ συ δακούσνον ἀὐπὸὶν μδρτυρῆσω ἔνιοι 
δὲ με, γράψαντες τὶ ὁ μδοτυείας ̓ ἘΦ 
δον αὐέγνωσεων 5 καὶ ὶ σιυΐψαν. πὸ μδῥ οὐδέ 
μμέγιφον μδρτύ φχον. αὐτὸς εἶπε: 



5 ἡμεῖς 
ὃ), 

την ΟΥ̓ θὲ 
Α 
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εἰ ἔχᾳ δὲ ᾧ ϑτῶς. "ἡμεῖς ἣα γϑιϊωνερ ὄνπεο,πελὺ- 
. χωνησίοις δωραϑῦσι,(ξ πλείοσιν οὖσι "δ᾽ πα- 

3. ροικράσιν,ἐσκενψαιθα ὃ ὑχω πο ἡ ὕχιρα αὖ- 

» τῶν “αἰ πυ’αχϑυσόμθα, “ καὶ Α(' τὰ (ὐὐδυχοὶ 

»»γαδό χιτησείμδιοι, πῆς μϑιὲ λακεδοιμονίῳν 

ὡ τρχῆ ἡ ἡγεμονίας πηλλάγημδυ," φὐξεϊὲν 

Ξ- παξησῆκον μᾶλλον σἱ ἐχείνοις ἡμῖν ὰ κὴ ἥμιαξ, 

»» ἐχέϊνοις ἔβεηταίοσειν, πλίω κα σόν" οὐ τῶ 

-» παφόντί μεῖζον ἰξ ἰσιον Δ ἀξιὶ δὲ ΔΑ σοὺ 

οἷχῷ )βασιλᾷ ᾧ ρότερθν ὃντῶν ἡγεμόνες κας Β 

Ὀϊ 5 Π15τ. 

φορά τὰ τορι βαθεῖ. πος επἰπι; μα 
ἤπγας ἰο ἢ 68» Ρεϊορδιεηίξε αυτοπι» 
Ῥογος» Δέμη ας δὲ Ρίαγες μΟΡς ὃς 
ἀςοοΐα» ἀεάϊητας ορεγᾶ ντ ἹΠ|ς ταὶ- : 

εἰπγὲ οδοάίγοπιας : δ ρος Μεάϊοά “᾿ 

Βα], ιυῦ οϑα Τοτι Βα ουἐπυιβ,ὰ 1 
᾿ςεἀαητομίοτα ἐπηρετο ἂς" ἀπέδει. 4 Ῥεπείρατας 
ὯοΚ οΧοπαΐπγτον αὐ δ γδη τος ἈΪΒΠ]ο 
παρὶς οὐπιοηῖγε νὰ {Π| ποβίς «υὰπα 

ἸΝῚ ἐτηροίαγεπιδ, ἰδ ηυ8 ὁ ΝΕ υλέεημει 
νῇ ΠΟΡΊΠΙδ ΠΥ Σ Ἀν. Ροτετίογος ποδὶς. 
ἀϊα ρα Ἰρῇ υληι πο ναἰπογᾶϊ. ΠΠ|- ταπὶ τοπιροτὶς οτος 
ἀξ πος οπυπὶ αγαογῆ ηαἱ ρτἢ Γερὶ ταπεν Ε. 

᾿ παςοίντες οἰκρόμϑῳ ̓ νομίσδυτες ἥχις ἂν 

» οἰ αῦο ) πελρπουνησίοις οὕτως ἐ1), δα μιν 

28, μυὴγό-- .» ἐχοντεεὴ ἢ "ἀμιωϑείαθα." ᾧ, ἐς ἀκριρὲς, εἰ- 

" πεῖν, σὐεῖὲ ἀδίκως καταφρεψάρϑροι τοιξ τε 

ἷ ἴωνὰς ἊΝ ὁ νησιωώζαι, οἱ ξυγζενᾷς φασὶν ἐγτας 

᾿ ἡμαξ συρακούσιοι δεδουλαίκζ. ἦλθον ̓ ὸ 

ἐχὶ ὩΣ μΐξο πολυ ἐφ᾽ ἡμαξ ἼΩ τῷ μήδευ, 

καὶ Οίο ἐτόλμασὸμ Ἰἰποφαντες ἴω οἰκεία 

» φλείραι, ὡς, τἧρ ἡμεῖς ἐκλιπόντες τ πολιν 

᾿πδυλεζμι μὲ , ἀδξί τε ἐξωίλοντο κ "Ὁ ὑμῶν Φαύτ Ο 

 ἐπερείπεῦ, αὐνθ᾽ ὧν ἀξιοῖ πε ὄντες ἄγκαι 2,ο-- 

οι χορϑῳ »δ7! πελανῃκὼι σελάοον τε ἢ σσε- 

 ϑυμίαν ἀκσξοφ αἷσιφον παρεοφϑι 

. ἕλλδωας,ὸ διότι ᾧ τῷ μήδιῳ ἑτοίμως ττο 

᾿ ᾿ δραδξες' οὗτοι ἡμάρ: ἐξλατῆον. ἀμα κα ο ἊΣ 

ολῦος ὀρεγθμϑωοι. " χα 

ἄλλῳ ἐπημιθα ὦ ὡς ἢ (ὃ δακαῤω 

ο μόνοι καϑολοντες, εἰκότως ρχοιδι," “ἐπ᾽ 

᾿ ἐλθυϑεοίᾳ τ᾿ ἀτώρον μελλὸδὶ "ἢ ἢ ξυμπαν- 

“χωνπεᾷ, τῇ ἡμετέρῳ αὐτῶν χινδιωυ δυσὸρ- Ὦ 

., πέρ. πᾶσι Ὁ. ἀνεπίφθονον τω ὐξησύκευσὸμ 

5 σωτηείαν ὀρ ποεὶζ ζεαζ. αἱ νειῦ πὴς ἡ μιε- 

τέρας ἀσφαλείας ἕνεκα, χαὶ ονθείδε πα- 

᾿ς Οϑντες, ἢ δραΐμδυ δύ ὑμῖν! (ὗτα ξυμφέρον» 

. Τα: δἀὐσυφαβομδι ὃ ὃ, ἐΐξ ὧν οἵδε πεδζεθαλ- 

τ Ἴνεσι, ἐὺ ὑμεῖς μάλιςα ἔχὶ δ ΩΣ 

μαϑὰ 

2 ρον κα 
ἡμεῖς 

Ἂῃ 22, ἐσόμιϑα » 

2» 

 Ὡρὸς πελοπτογνησίους ἱ 

οὐ 

α ἐς τοι 

Ιαεγᾶς ὃ ᾿ρῇ {ογαΐτο, 8 ΠΟΙ 5 Τογαϊ- [μανῆξυς πο» 
τυτ ἱπδαςοῖς, Ῥυόρτεοῦ αυσ ἀϊρηὶ τος! δεαηξά πνάϊαξς. 
(απτας 40] ἐπηροζεπλιις, δὲ Πα 6} ται ὃ ἐρῆ, σεις 
παυϊᾶ αᾶ οατεία; Ιύ{4; ΔἸ  Γ, 
Πηεν]α τορι πογίτιοιξ, ργα ητι- 
ΠΊΌΣΡΥΟ ΟἸαεία» αυδάαυε Ὁ {{Π|5 
πος ίἀὲ εηἰχὸ ργαταπτῖθυς5 Μίεάο, 
Ια ξαϊηγας.Επ (ρεγ Βας, υῦ νἱτε5 
δἀμεγίας ΡεΪοροηποηίος δρτξηταξ, ς Τὐμελππος ὦ 
“πάσας αἰτετίαβ αυίρί οἷὰ (ἐχυϊ ἴτε ἢ ΜΙ ΘΝ 
ορτίπιο ἐρογδηιδ. γε 40] νο] (0ἢ 
ΡῬτοΙ ραυηγὰ θαυ Ραγ » ν εἰ ρίο 11: 
Ὀεῖταῖς τότ πηαρὶς φῃᾶ ῥχὸ νηὶ: 
πογίογαᾷ ἃς οίϊτα Ἰρίογᾷ βετγίςυϊα τἀ ςοπιραταπά 
δάϊαίπλι5. [τὰ 6; ἄοςεῖ, ἐδ. Πηπε πυὶ- ποδὲ5. ῥταβάϊοι 
ἀϊα» δί ποδὶ δέ ζαΐα; (ΔΙατοῖη ῥγα- 
Βεγεν δέ ππης τυτοῖα ΠΟΙ ργατία ἀϊτε ςετηίπιας,ς 
δάεῆς, σογπεητος παῖς νοδὶς πος; 
νίαὶ οὔο:ρΙΔιέιπηαιις ἕλοογς μι] ἢ ποιίοηΐδιις να 
νπάς δὲ πος {{Π| ογ πη πα ηταῦ καὶ δὲ γεβεὶς Ῥοειβα. 
νὸς ργαοῖριιὲ νοδίς τἰπποπ ἄιιπι τὰ 

Ῥαγιιογάτ ΡΥ οἶρος οὐ ἰταεί; πρῃίγα Ὁ 
᾿ποο!πτα5,ἜΧ Ἐπ πηᾶτος ἢς πυϊηϊ πὲ 
πος Ροϊορόποεηῆθις οδηοχίος ἅι- ̓ς ᾿ ε 
τυγος»ῇ μαροληγ" ροτοπτίᾶ πὰ νὴπι μ 
Ῥορυ πξιπα. Αταις( νεῖ ἱπρεηὰς 
Ἰοφιδηλαγ) ηὉ ἰηἰγία ἴῃ οί χα ΠῚ 
τοάερίπιυς ροτείξατειη Ιοπες ἀταιο᾽ 
ἸπίυΪδηο5: : πος ετῇ σορῃᾶτος π0- τ 
τος» ταπηξ ἃ ποῦ βίη (ογαίτατξ χες 
ἀλϑιοϑβ αἰᾶς ϑγταςυίδη! Θυίρρε νο- 
-π γᾶς σῇ Μεδο λἀπογας5 “πῸ5 πιὸ- 
τίορο]η (πᾶ, πὸ ἀὐ ἀπἰττοΓ Χὸβ Κι Νοη πὰ 
ἀοπιοίείςας;, ἤσυς πος ηαἱ ντδς ἀείς ἀοξεοιβεη πού 
ταϊπγα : (τἀ ἀςβοϊξιος ἃ πο 15, Ππᾶ- 

ε Ψινεταϊοηδας, 
πτὰσ τ ὃ: ἐχρομῖρι 
Μροί. 

᾿ νδ ᾿ 

τοβίρατο τὸ ἀδ- 
᾿ ἐβούττν τῷ φεὶ 

ἱπυϊάϊοπιπν εἴ 
"» υατη ἔπ ὶ 
15 (αἴτιοί ςοηΐαΐε 
Το Ες πυης Δόξα 
πὶ εὐἰαπὶ δὰ 

γοποσί πηαδρῆςς ο 
δίς φυοᾳὰς εχρε 

υοά τοηι εχ ἡ 
τ Πὶ τ» πος οὔ 

πιὰπι οὐπν νει 
εητίοτς πιὰ 

« Καὶ πλείοσιν ἄσιν ὅτι ΩΣ ἰώνων, 

ἢ μὰ Σ σικελιωδμο ὃ ὃ μιῶνλον. δῆλον ὃ 

ἐκ ἃ 
πλείοσι γὸ ὅσίν ὑκῦ; καὶ γφτνιαἷσιν ἡ ἡμῶν. 

Οὐδὲν προσῆκον μᾶλλόν 21] δ'πὸ κοιν 
τὸ ἐσκεψαί ὗθα.τὶ δὲ ἡμαῖ, αὐτὶ τ, ἤρ 
ὃ, ἡμαξζ. γ Ἐν τα παρόντι Ἰὸν ᾧ ᾧ τότε δηλο- 
γόπ. δ' Αὐπὶ Ὁ} Γν ἡ, ἡμεῖς. ε Τῶν ὑπὸ 
τῷ (ασιλ ἔ!, ἡὑωρ(Ἥατόν. τὸ δὲ ἑξῆς, αὐτοὶ ἢ 
οἰκοδωδμ, ἡγεμόνες κατα «τες ἢ ὡσὺ ᾧ 
βασιλεῖ πυδότερον ὄντων. λείπει τὸ ἐλλύ-- 

΄ ν γ᾿» Ὧν 

ων. ζ΄ Τρότερον ὄντων ἤτοι! 5: ἰώνων ἢ 
5" σκελιωδα, ἡ Ἐς τὸ ἀκριβὲς εἰπεῖν Ἰαῤτὶ 

ἣἔρ,ώς ἀληϑῶς ἀπεῖν. ἃ» Οἱἷὲ ξυγζεκέις 

ὄθαφερομδῥου, τῇ ἥ, καὶ παροικοῦσιν. Ι 

φασὴν ὝΜΩΝΡΡ ἘΡΕΤῚ ὄντων φασὶ δὲ- 
απόζειν ἡ οὗ συ φρικούστοι. 1 Οὗ}. οἱ 
νησιωται: καὶ Ἡμαῖ ἔδλατθον] καὶ ᾿ διότι οἱ 
ἴωνεςτῷ μήδω εἰ ἐπίμὼς γαῦςτε χαὶ τ»-- 

ϑυμίαν αἰἰφδοῷάσιςον αὐρχλόντες, ἔξλαπ 

τὸῦ ἡμαΐ. χ᾽ Καὶ ἐκ ἄλλῳ ἐπόβιβα] ὡς 
ὑὐσυλείολοι δοχόνότι. μ΄ Ἐπ᾿ ἐλδυϑε- 
οίᾳ τῇ, τῶνδε } ἤτοι, 3) πελοπενγήσίων; ἢ δ᾽ 
Ἰώγων, 3 κι χοὸ τῷ βα"λξϊ πρότερον ἤγτων. 

1 δ᾽ ἃ μῶρλοι. Τὸ δὲ, ἢ Ὁ ξυῤιπωχῶ; ἤλλή 
'γων ἡ ὴρ ΔΨ συμιταύτων ἑλλίώων.ἐκινδύ- 
γϑύοιδμ ( φησὶν.) ἐν Οἷς μη δικοῖς μᾶλλδη 
ταῇ ὁ ἰων κοῖς ἐλθυϑερίας, ἢ αὶ δ ἡμε- 
τήράφτε καὶ ἢ δ συμυπωύτων ἑγλίεύων. ν᾿» 

ὧν τω σαρόγτι ὑσὶ φίλτερον αἷν λόγῳ 

ὑμφέρονγα δα 
φάνα ἢ, Ναὶ ὌΠ Σς δα 

α καὶ ὀνθεῖ δε παρόντες, καὶ ὑμῶν ζαῦτα ξ 
φέροντα ἀαποφαΐνομδϑυ. ΡΩΝ ἵ 
δ1)) ἡμῶν τε ἀσφαλὴ ὅ "τὰ, ἃ ὑμῶν συμ. 
ῥόντα. αῦτα δὲ ὅξῃν αὶ δαξολὴ 
λέλρισι δ συξακχούονοι. ξ Καὶ ἦμε 
λιρε]ὐμεῖς ὃ 3 ὑποηϊδύοντες, ἐκφ 
ἴσμεν γ ὅτι οἱ ἱ φοξερόν τι ὑποαβεύογες 

᾿χειλϑογηϑῶσιν, δείως ὕςερον ἰκηίηξνο  ὅξε- 
πάζοισι καὶ αὐα λογίζονται ἔχα ςαιγὑδ ἢ 
ᾧ συμφέρογᾳ φερίξεινε 



. ΠΊΙΒΕΚΝ, ΘΕΧ ΤΟΥ 5. 
ταηδες (υἰρὶεἰοηΐ- ({ρ σα Ἰη1. 41 ταπχξ (οἰ τ8» 605 
Βυς,αγραίπιο δ, σε 
οἠεπάάρνεη, ΟἹ]Ρ - 
ΡῈ συὶ [οἰλπιι5» 
εος αι οὗ αἰϊᾳυ 
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τὰν ὩΣ ΤΥ ΣΕ νι, Α ρον “ὑπονο{τε" εἰδότες τουὶ «ὐξαδεαῖς νι τυο- ὦ 

Ρτα ἰῃρέτὶ πλετα {αἰ  ςἄταγ 4]14ι|4, Ἐπν ἢ π: 
(οἸογε ἱπηργαίεπτίαγά οτγατίουίϑ [πᾶ πῇθονοεἵς; φγρὺ μϑὺ πδονῇ τορϑραυτίκα, - 

πο χῆς, ἐπάχῳ αἴτατς πχαϊςοῖε ἐος ἃ χαΐδιις {ρὲ - τερποηρδμνε,τῇ σὴ ἐϊχ4 ἰρήσᾳ ὕζερον τὰ ξυμ.- 
ν τ ν ΨΑΡῚ - Ε Ἄ " 
ἰ  ρ μλα ςαιλταΓ,ἷπ ἐιλρῖς δυτξ ροίϊεα 4 φέρονζο, ωραοσογᾷας. "τίω τε γὸ ἐκεῖ ϑ-ς 
τἰπυς αυίάςπι οτὰ ρεγο σὰς Πδὲ σοηάαςαητ. Ετοηίηλ ἀρ Μα νιν ὙΥὩΝ ᾿ 
εἰσηὶς ΠΙδεῦθεις ΒΟ ὙΝ Ὀ -᾿ κω εἰρήκουυϑῳ ὄρ δέος ἔχψ, ἡ τὰ ο)αδὲ, - δ  γομειλ 9» 1Π|ς ἱπηρεγιᾶ οὐδ πηετᾶ τεπεῖς ὦ ρον ΟΞ φίλονε μι. 
4.5... ἈΕΠΟΥδυι Πα 5» 8 ἐαἀξ ἄς σαυἃ νὸ  ῳ τφι θα εν ε 

καΐζᾳ ησονϑμοι,ὼ ε᾽ δουλωσόνϑμοι, μπα- 
θεν .Αδο ν, οϑ ͵ ή « ᾿ ὧν “ 
νῷ μαδλον ττο Κωλυσῦν ἐς. ὑπολαθη Ὁ : 

σὸ ἀροτγεάιεηάα, ἡ ὸ χ ς 
1ογὰπι ςοπιπιο- ἢ ἢ τις νῖ Οὔ Δηΐοἰ5 Γ6 5 ἢϊς ἴυῖζο 

δεὶ Ὡ ϑᾳ. ᾿ “ « πω 
μηδεὶς ὡς οὐδὲν ωροσῆχον ὑμϑ[χηδὸ ῶ)α, 

ἀοτωπὶ τατίοποπὶ τα 2075, ΠΟ γε ἴῃ (ογαίτατῶ του Βιαθεῖς. »έάε “5- " ἜΝ ᾿ 
ποῖ. ᾿ ἀἰραπγιιοἰ πὸ ροτίι5 νης ἢος ρα- 

ἢτῖ»γ αυὰ η1Π} δά 
205 ατείποαζορογε- 
τε. είν (θεοί. 
αν )Ὸς νοδὶς πυϊ- 
ἰὰ ποδὶ5 σορπαῖίο 
πεϊαηξιὶς εἰἴς (οὶ 

“ Νος ευτᾶ γο- ΓΙ Π ΠΟ ΡΓΟ  θολΠπΊα5. ΙΝεη; ορίης 
τυ αὶ ρἰα ὅποβοὰ απ αυδῇ Π1}1] 
δά ποβαττίπεᾶς οαγαγο, αυῦ (οἰλε,ίτα 
τα ν εἰἶγο ἱποο 11» δὲ ἀ πο οἰτ|5 
δάτοπίεη 4 δγγδοιδῃϊβ ἱπηραγ δ» 

Β ᾿γνς ὅτι σωζουϑμων ὑμδίμ; καὶ δζρ τὸ μυὴ ἁ- ὡ 
«ϑενᾷς ὑμιαξ ὀγᾷᾳς αὐτέχήν σοιρφικοισίοις, ν᾽ 
ὅσσον αὐ Ἰέτων πεμψαΐων ἀνα δύνα μιν πε 
λοποννησίοις ἡ μεῖς βλατῆοίαθα. ᾧ εἰν τού «ὦ 

ς 

εἶτος.. Ταΐπιις Ποςοτ πόδίς ροῆςὰ Ρεῖο- , ΠῚ Ὁ ΤῊ. 
υοϑό αὐνο Ροηδῇθιι», Δ μος πλίπι5 σορίαγτᾶ Τῷ σξσηχετε δὴ ἡμῶν τα μαχοα διοτῆν Ἧ 
ποιῖς νεῖ πιαχίυὲ, ὁ γγασαίαῃί Πιδπηίτγδης. ΕτΊρῆ ον χὰ τοῦς λεοντίνοες 6) λολγον καζοικίζ φν, " μυὴ 
Ἀπ, Ἅἱ ΠΑ ΓΕΑ Ι- ε , « : «ς 

Γν τὰ φρένα πος ργαοίρυις πος σοργοβαῇιϑ; Ψ αἱτυηκοῦς, ὡςαῶρ γος ξυγίενᾷς αὐτὴν ποις 
κα Ἰμεοητίπος υο “ΠΩ͂ ἔογεῖ γε Τίτα! Γεοητίηο5, πος 

{δ ἀϊτος5 εἴϊεν(4ια]ες Πππτεοτγᾶ οό- 
(λα ρυϊηοὶ ρα Ευθα ἅγ){εἀ φυᾶρο 
τοπτιδίπηοσνε {15 νίος ποίξγα πὶ 

6. ἔπ αἰαϊτατὶ 
τεϊείταετγε ςοηίςη- 
ἐδηςυπι εἴ πὸ “απ ἀϊο) τρ- 

οὖν δὐξοίᾳ, δλλ᾽ ὡς δουυατωτάτοις" να ἐκ. “ 
ὁ σφετέρας ὁ μοροιόγτες, τοῖς δὲ χορ ἡμδι] 

Ἁ ΄- 

λυπηροὶ ὡσι."ζ μϑὲ γὸ ἐκεῖ, ὁ 

«ςς 

-- 

μη ἱτηρεΓίΟ πο» 

ο (δ άϊτο5.» βῳ τὐπ1]5 {υἷς5 Ἰη ἔς {| εἴης εχ ἴμα τεῦγα. Ὁ χφύυϑῳ “ρὸς τοις πολεμίοις, "χαὶ ὁ χαλκι- δ" 
δ τς τὰν ἜΣ ΝΑ͂ΡΕΠ]ο ἀοπιείτίςο ρεγ πος ἱρῇ τ δὺς ὃ ἀλόγω εἡμαξ φισὶ δουλωσαρϑβοις, “ 
ἄιηι, κὰ ταπαυαπὶ Ποίηγις Δά μοί ργορι]!λη Δ, Εἰ ᾿ ἀντ ἐν 
προς γε (Βαϊ ο! ἀδίεβ,ηο5 χυΐλ δορί Πγι15, 

ϑυγασιίληις Εἰς αἷς δϑίαγάδ πος 
ψο]]ς εος 4υὶ Βῖς ἔπι αἴδεγοτς ἴῃ 1}- 
Βεχτατῷ, νεῖ]ε5 ποδὶς ἐγᾶτ, “ ἱπγπγα- 

ποίει, [ζπε. ΠΠ|ς ς- Π 65 ΠΤ. νἰἄτα πα ρεσαπ!ᾶ ρξάξιςο, 
ηἶπι, θεοί 15 εἱϊώ ἐ- Ψ' Ἰςς ἱςξ 4! ἀριαά 51 ΟΠ ἰαπς 1.εὖ 

ἴμα τορίοπε σοη- 
[ΕΓπη πὰ περοτί 
ἢις ποῆτο ποπιΐ- 
πὸ ξβιοεῆλης. “14 
θεγόμν» Ργοὸ ποῦ; 

17, 47 ὁ :65 9 
ἴδε ρή (δῖει. τιηΐνᾶς «τοί ἀπχὶοὶ φαὰπι ΡΙατίπιὶ 
τι) 77. δὲς β4- φοϊπεγαητῖ ἃ ΠΟθ15 ἁεγὶ ἰῃ Πρ εστα 
κῃ }ο »τὰ δὲ ἐν- τῷ Μίγο δυτξτγταπί ἀξ » δαῖτ οἰαίτατὶ 

ΡΩ͂Ὼ εἰρατᾶ οθτίη δε» 1811} πὸ Βο- 
πεῖ χαρά νεῖῖς ἢ: ὨΙ81] ργορτί» 

καὶ λέογ. 7 :. 
4 ε, Ηἰς φατοπη» 

εἰ να δ, ραγρδεσο 
Τιεοπτίηϊν δὶ 4- 

ἰἀηγίεἰ» ποῦ 9. 

, Ὑπονοξίτε [ἡ [εν δελιῶτε ἐξ ὑχονοίας. 
ἱ τιωπηδέχε 7 ἐν πωτοί δι, γ᾽ Διὰ 
ὃ αὐτὸ 1 δὶ τὸ αὐτὸ δέος ὅκειν ὅπως μιεῖᾳ 
ἐφίλων ἃ ἐγγα δὲ ἀσφαλωῖς καταετησώ.- 
ἴϑα. δέος δὲ χέ γᾷ τὸ αδοὸὶ ἑαυ δ) ἀσφα- 
ἤαρ, ζωτης γ ὁρεγδιϑμοι, ὥρμουν ᾧ 55} τὶ 
πχίν. δ' Μῶρλον τῶτο κρολύσοντες 7.)- 
᾿ ἢ ὑπόντας καϊἀδουλωϑέιϑαι. καὶ δοκϊ 

πηφερόμδμον Ὀύτῳ μᾶλλον σιωά δὲν. 
Οὐδὲν προσῆκον 15 Γαν, ἐδεμιαῖ συγίε-- 

ἠάρύσης. ζ Τυοιὶ ὅτι σωζουϑμων ὑμδν}} 
νζοιάῥων ὑεδ κ᾽, ἃ ἐν δεωνάί κει ὄντων, ὥς- 
᾿αἰτίχάν διιύα ὃχ συ φαικοιαίοις, ἤτον αἢ 
ωἧς βχανβοίμξθα. ἐὶ γὺ πέμνοισιν οἱ συ-- 

υίμϑϑα , Ουτων πεμψαύτων ζρνεὶ δεωα-- 
᾿ῳῇ πελοπονγησίοις Ἴστήσινγὲ πεμψαήτων, 

ἐκ αἱ βλωθόμρξθα, ἡ Μὴ ὑχεηκόοις,ὡς- 
“«ᾧ Ὅις ξυγγενῶ ς] μὴ ὕτως ὑπηκόοις αὐδοιὶ 
ρέδχ ὡς οἱ συγζενξῖς αὐδ' ὑπακύέυσιν 
ἀξοξξς. ὕποτδος γὺ ὧν ὁ ἀϑηγαῆος ὅ))] τῷ 

Οιᾷ χεονζίνοις ἐσωγζέλλεῶχ καθικίζειν, 
φησὲὴν ὅτι οὐχ ὁμοίως αὐζοιιὶ καΐοικιοῦμϑρ 
Ὁῖϊς ἐν ἀ ξοίᾳ χαιλκι δεῦσιν,οἰλλ᾽ ὡς ἐλᾶ- 

ϑεροῖς ἢ δωυατωτάτοις. θ᾽ Αλλ ὡς δὺ-- 
γατωτάτοις Ἰηΐν ἐλδυϑερωτάτοις. , νὰ 
ἐκ “ὃ σφετέρας ὅμοροι ὄντες Ἰἴγα ἐκ σφε- 
τέρας, ὅμοροι ὄντες, Ὅϊς δὲ λυπηροὶ ὥδιν 
ὑπ ἡ δ, κτὰ (δ γὸ ἐκεῖ 78 Ἐρμοκραζοις 
ἀϑίωαίοις δίαξαλόνος ὡς καὶ χύγιαῖς ζΟιὰὶ 
αϑὺ ἐν ϑύξοιᾳ χαλκιδεῖς καΐᾳ δεδουλωμιέ- 

γοῖς; ὍἸς δὲ ἐν σικελίᾳ ἐπαγζελλοιδῥοις ἐ- 

χείρημα. λ Καὶ αὐτοὶ δῤκοδιδμ] πρὸς 
αδόγὸ τὸν ὀκ ἃ (φησὶ) πόλεμον αὐτοί τι αρ-- 

κοῦ δυγκαὶ οἱ ἐν δυξοίᾳ χαλκιδὲεῖς, οὕτως 
ἡμῶν δεδουλωμϑμο.» ὥςτε χαὶ δωωύαμων δὲ 
ἃ αἴὐδάσκϑυ ἰὼ ἐκ ἔχάν δι᾿ ἧς δηιϑήσον-- 

ταὶ ἡμῶν, χε ήμπιτα ὃ ἔχοντες͵ εἰσφέρειν ἀρ 
Σ ωϑϑὲ πελοπονγησίοις πόλεμογ οἱ δὲ ὄντ. 
ϑυίδε, ἐλδύϑερο! τι καὶ αὐτόνομοι ὄγτις "αὶ 
δεώαμεν ἔχοντες» μιάλισει ἡμῶν εἰσιν ὠφέ- 
λιμοι, μὲὶ' Καὶ ὁ χαλκιδειὶ]Ὲ ὃν ὠζοίᾳ 
δηλονότι. ν. Αὠὐὐοβσκδυος ὧν] γεγυ-- 
μνώμϑῥος πολεμικῆς αὐ δασκϑυῆς. ξ Οὐ. 
δὲν ἄλογο διϑι ξυμφέρον] ἐκ ἕξιν ἄλο-- 
γον τὸ 55) τῷ συμφέροντι ρῳ ἥδμδρον. 
9 Οὐδὶ οἰκεῖον ὅ, ἕο μυὴ πεσὸν 1 ἐδ φίλος 
ὥς, οὐδὲ ὅημτάδειος., αἢ μοὴ πιφὸς ὃν 
π Ἠ ἐχθρὸν καὶ φίλον ἐχθρὸν θ(φησ)χᾳὶ 

« πολεμεύρδμοι. διὸ καὶ χρὺὶ καθ᾽ ὑαῷ-- 1 λδυϑερίαν, δ ἀϑέωαϊος ὅκ. αῤνουίμδμος» φίλον δεῖ. εὶς ἕκατα ὦν καιρεῇ ἰγεάχ, 
«πὲν ὕτως ἰκρόσαι, ἤῆον αἢ ἡμεῖς βλα-- Ἶ εἰλλαὰ ὁμολοχᾷν, τεχνικῶς δᾳ λύει τὶ ὅγη- ἢ ἀῤμοῆόμϑμον Τῆς πτιρούσε φρροίγμασ, 

τοὺς ἐγθαδὲ ἐλδυϑερϑν, ξύμεφορος ἡμῶν, 'ἀ- 
“πβάσκδυος ὡν, χρήματα μόνον φέρων"ταὶ “ 
ἢ. οὐὐθείδε, ὁ λεονῆνοι ᾧ οἱ ἄλλοι φίλοι, ὁ τί-- 

μάώλιςα. ὠδξνομούνϑροι. αἰδδὶ δὲ τυφοώνῳ, ἡ 
ἌΝ, 2 ἘΦ κῃ ξ,.ρ, 5 ῳ “ ἡ πολά ὀρχζω ἐχούση, " σδεϊὲν ἰλοοον ὃ, ὅς 

ξυμιφέρον, " οὐση᾿ οἰκεῖον, δι, μὴ πιφόν. 
“πρὸς ἕχαιξα δὲ δεῖ" ἢ ἐδΡ 
χαιρο γίγνεοϑαι. χαὶ ἡμιαξ τούτο ὠφελεῖ “ 

Ὁ οἰϑχΐς, δὺς ἐὐοῖλ αἴλο χἀκακωρλο- 
φιοά πὸ 145 Η.4ἃ ἤτ.Ατα; οππηπίδας ἴῃ γεθιαιθον εἰ ἀπο νεἶ λἀποτίατια ἤςτὶ ὁροστεῖ 

ῥα, ἐπι [ατηταα ὉΧ ΤόροΓῖΣ σδπηοάϊτατε. Ετ ποδίς οδτποάᾶ εἰ ἢος Ιοςο ποη νι ἁπλίοἰς μοςολπλιιϑ, 
ς ἀερέτες. εἰν 4υΐ πιαχὶ πιὸ {1 πε ΊατΊ 5, ογοΥῇ δίναηε ϑ γε ζς ἐκεῖ τε βοεν αμηήπσεείν χηιορήανο παρόν τεδις ΜΠ ἰς σα 

ἰδ» τάς “προ. ς ΝΟ] ΒΕ ]Π το ἀρράγατι ἱπῆγυϑι., «4ΆΑΑ τἀτίοπε αἰ τεποπὶ εἴ. ' 

3᾽ 
ὁν ἡ φίλον κ( “ 



μοῦ σπ 
δ Ὅς ἐκ 

δ ξυμιμά-- 

ΩΣ 

μὴ ὧν ξυριῖσαι ὀἰχιεταιχείξισος," οὐ 

ἡ 68 

δλλ᾿ δὼ οἱ ΉΘΡοι: Ὁ οἱ τιν δι φίλων ῥ- 

αἰδνὼ ατοὶ νιν ἀπισεῖν δὲ οὐ ΤΩ ὟΝ 

ὮΝ ̓ὧὧῶν ἐχεῖ ξυ ξυμμάχοις, ὡς ἕχα σοι χεῖσν 

μκο: ἀξνγϑύκεθει, 'χίδες μὰ Φ μιηϑομναίοις, 

, γεν παξοχῆ ἢ αὐδνόμοις, Ἐξ δὲ ποῦλοις, 

ιχρμάτω, βιωιότερϑι φορά" ἄλλοις δὲ χαὶ 

. πᾶν ἐλϑυϑερωξ ξυμμιαγριοῦ ζᾳ:, κανωρ γη- 

, φωζαρὄνταις ᾧ δἰληπῆοις, δίδτιον χωεοις 
᾿ Ἐχεχαίροις εἰσὶ ὶ αἷεὶ πίω πελοπῦννησον. ὧς- 

τε τὺ ταὐνϑεζδε εἰχὸς ποδὸς Ὁ λυσιτελϑεῦ, 

γ χαὶ ὃ λέχονϑιυ ἐς συξαικοισίοις δέος, Ἀὰ» 

φιςαόϑα). Ὄρχῆς “ὃ ἐφίενται ὑμλυ, χαὶ βου- 

Ἄονται ὡϑο" δπτ' πω ὴ ἡμετέρῳ ξυφισόμτες 

ὑμᾶς ὑπότηῳ; βία," ἥκατ' ἐρναίαν, ἀαρά- 

χτῶν ἡμδδυ ὠπελθώντων, ὠς Ὥοξω) τὴς 

' δικελίας: ̓αὐαίκν δὲ δὰ ξυφῆτε ασεῆς αὐ-- 

σοῖς: οὔτε δὴ ἡμῖν ἔτι ἔστω “ τοσαύτη ἐξ 
} «{ 
οἵη ἃ 

νῇραὐ ἡμδιμ,μὴ πὰ οὐντων πσξὺρ ὑμᾶς. εἶεν. 

πὶ ὅτῳ ζαῦτα͵ «ὴ δοκεῖ, αὐτὸ Ὁ ἔρον ἐλέ[- 

᾿χή θ γὸ ρότεῤον ἡμιᾶς ἐπηγεγυθα "οξες' 
ολαλννας «9 σείοντες φάξον, ἢ ΚΤ ἰ «ἴθ ον ὁ- 

ἐβϑαὺ ὑμᾶς «(σὺ συφαικϑυσίοις Ἄρεεϑαι, 

τί ὁ ἀὐξὶ χανδυωθύσονϑμ. χαὶ γιωὼ δ᾽ δίχαον, 

δὶ ΩΣ ἡμᾶς ἠξιοῦτε λόγω πειδάν,τωΐ ἀπε 

ἀπιζεῖν" βϑδι δτιδιωάμει μείζων παξὲς Ὁ 

σῶνδεὶ ἰοὺ παρέσμεν, ̓ Νθυπηϑροϑα; πο- 

"λυ δὲ μᾶλλον ποῖόδὲ ἐἰπιςεῖν. ἡμεῖς μδμγε. 

“οὔτε ἐμμάναι διωναποὶ μὴ θ᾽ ὑμδμ εἴτε χαὴ᾽ 

νονϑμοι κακοὶ ἐκβατεργα σαήμεεδε, ἀδιευα- 

τοι κώτα σχεῖν ὀρ “μῆκος τεπλού, Ἂ ΩΝ 

[0 φυλακῆς πόλεων ἐἀῤιδωνὶ ἡ Ἄ πατ 

ξᾳσκδυ ἡπειω δῶν. Ἐ δὲ ὃ ὃ οὐ φρατοπέ-. ἶ 

δῳ "πολ θὲ κείζογιπῇ πῆς ἡμετερὰς πἰγϑσίαρ 

ἐποικομιῦτες ὑμῖγ,αείπε τλτξυλάοισυ, ὰ ἊΣ 

ὅτϑμχα δὴ "χοϊξώσιν ἐ ἐχθτου, οὔκ αἡιάσιν.. 

ἔδηξαν ὃ. χοὴ ἄλλα γδε καὶ ταὶ ἐς Λεοντίνους" . 
πιᾶπιι ν ΘΙ; ἸηΠ Π]Ί  ΠταΓ νοθίς αἰί δα, δὲ ἀπιατηζαπ ας ΠΡῚ. ΣΝ οζζαποη 
ΠΟΩ ὀγαϊτίοῃ τ ἃ ἀιοὰ τ΄ ἀοεϊαναγιης,, "Οὐ εὐρα ΑἸϊοστα νογὸ εἶβα Τατοπεῖπος: Διὸ ἢ: 

ΤΗΥΟΥΡΊΡΙΒ 81. 
Αἰδά ντ τρὸγ ἀπιϊοοτ! Ροτοητὶ 

ΡΒ ̓ ντατς ἐρθβαε. Αἱ; καὶ ἅιιοι 

Ὁ χπυδηοῖς φυϊάς πὲς ροιαπιισαὸΐ, 

ΠΝ τον 
ἀὲ γοάβάτα ἰμὶ Ἰοῖ, Θυοά υὺ ἀς- ς΄ ΝΣ 

δε αρυᾷ κι τς ΡΥ Ε Σ ἼΩΝ ἧδο δὰ 
Ἰὶς μ᾿ τς τὰ ἌΡΟΝ Ρύοας αι ὯΝ 
ἀιῖς ποδὶς οἰξ ν τς ἢ ΟΝ ς ὃ Μο- Ἐκοτ, νὴ 
τπγαχπαῖωνς οἱ ἢ πρταβοληυδις τ. 
τοχᾷ ντ]θοτ Ππττμααὶς τἰδννταιαίοχῷ 
Ῥεσαμὶὸ ᾿ονιᾶτ: αΠΠς,λντ Πδοτ! ὅτ. γεένε , 
ταπίηο Ἰδεἶι ἥπὲ; ταμηετῃ ἐπὶ τὶν ἥητ! υιαῖ 

ἔδυ Πιρροάιε ἤμοδ ργασάα: ὀρροχτυίνηυΐα Ὁ 
Ῥοπηοίο δάϊαςοητ ἴῃ Ἰοςὶς αὐ οσοα- 
Πομποιι χροτῖς. ΕΧῚ ὁ «τοί δι! 

᾿οἴζ, φυο ἃ Γαοίνινιις Ἰῖοι 4» 

πλαχ αν ρΆΤΕΙ Το 
ταπὶ) ντ αν υυτῦ 

ὦ ἰδάν τις Ἐν τὰς: 

τὴ πὰ πα δ ο. 
ἰοῖ- τάτο ἢ δὲ 

γασν" Ῥογίποῖ αά τη ογοπἀ τοῦτος δ ΡΥ θον 
τῷ ογγαςιυίαμίο» 4] νΟῚ5 ἀοπηίμα- ἠκῆὲ ἘΣ; ν᾿ 
τὶ αἰξοξίαμτ Ἰηνὸ τοτὶ δ, οἶα τἀ δαιις ον λαυῖα ες ΡΡὸ 
οδιίποῦς δατνίνλας γοῖγα (ΟΠ τα - ανὲτν 
ποῦ πος τς ἰπἐο χα το διου τη), 4αΐ εἰς, 6 

[55 ΠῚ νος ἴδηαι {προξὶής, αἰσάϊι- ὁ γῆι τπηος ἐς 
φοτο γοϊιμτοά οἰοιῖτο πεςοῖϊο ΩΣ 
οἴ ἢ νὸς δά ἐος ταηΠοις, ΚΝὰ ἢ ς- " , Ἢ ὩΝΝ 
“ις ποδίς ἔασαϊτας ἐσὶς ΝΥ Ῥδον ἀ 
τά αἱ ταητῷ σορίατῶ» ποαας ΠΕ ἴπαα 
14 σομιτα νὸς συ ΠΌΠΟΡ 5 ἀρίρη- τ’ ' 
εἴθ. Ηος ἤοιι μοΣ Ὑἱἀολταγ» γος ἔμοος: 
τρί ἀσρυϊτιδιηυ ὰς χοῦ ρεϊπυῦ πο τ 
αἀηις,πογιλτάημς οἰπἰς μα] αἰ 
χοῦ ἡ ΑἸ οραδην, αἰ οσονοῖ πορῖς 
ΧΙ οηλις νὸς ἴῃ ϑγγασιηαποτζ νο- 
αἰτο Ροτοίξατέ. ΡΠ ροΠου]ᾶ Ὁ ὅῳ 
νας 0 πὐίπὰς ἀσοοΐμιπο, Δ 
τατίομ! ας Ῥοίεια[τἰς ντὶ γεῦτθά Ὁ ᾿ἀὐδδον 
πτπτρεαἀῦνος πιδαοὶ ΠΟ! μος 
φ αὐἀιιοτίις ἱπογῦ νἱπι να άἀϊοσοοῦ ΟθὃΘ' 
οἰατῖο λάϊιπες  ἰπ Πρ οομόνοςα. ἣν τὴν 
τον ηυᾶ ροτίαϑ ἀς {{|Ξ ἀιβῆδετο ἀέ- 

᾿Βολες Νίοῦ ἔπίι, οἱ νοδηξα μετ΄. 

ἢ οὐἱᾷ ππαὶὶ οβοξεὶ τος ἀοὶς πος 
Του ΙΔ ]}141 δά (ἂ τοτίηφάας εἴς Ἵ 

{επνα, τὰ ἰΟ σἰτυάϊης παν!ρατίομίον. ᾿ς 
τῷ ΔΒ ςαϊτατς οὐποάϊοη ἀϊ νεθον ἃς τος χὰ ἐδ 
τᾶς Αἰϊθάτιν ὃζ πγοάἰτογγαμποῖς Ὁ Ἰμν ἂν ἘΣ 
«ορίϊ {δηῖχας, Αὐ πὶ Ὡθἢ Ὁχογο- ΟΠ 
τι, (τἀ (απο ΠΡ Το ᾿Σ, 
εἴτα ο[Ὁ) πὸ βορυῖο, φυσπν ἤηι ἥΞ ὦ 

ΕΣ ΤΩ 
ἡμέ συῤρμάχῶν.. “ΕἸ οὶ ἢ πρλοιᾷ, χὸνν 

μξλοὰ ὃ πολλόξ' ,λζήμαϊα ταροσοιδῥῥὲα 

ἄκενσαις. Ὑ Καὶ δ Ἀέλϑῥδρ ἔς δὺ οϑεκοισίοις 

ὑέος δ λέγρεδρεδος ἡμῶν ΤΙ) ἐμὰ συ ξακοὺ 

δίας, εὺς τὲ ἡμῶν οἷν» ΔΘ  χοϊδύσειτε, 
(δ᾽ Επὴτω ἠμηήβὰ ξυθήσαντερ] “Ολοί 1 σὺ 
δηρῆβόις ἡμαϊ ποιήσαντες ὑἱῶν, ἃ δίμιθα:. 
λέγτεξ, ἑῷ αὐτοῖν πορήσοισϑεω 5} σχκελίαγ! 

ζπι βία κρατήσαντες ὁ εδν,, ἢ μόνοις ύπο-- 

λαζεντες, ὁ αὐ ἀἰπυροίκτων οἰ πελϑόντων, 

ἐ ὙΩΤΝ ἢ, ἰὼ ΡΤΣΣ ἀρξαι 

ὧς ϑυ ραχοισιεῖς δ ὕλης σκεχίαρν 2 Οὐθ᾽ 
δ]. ἀαϑενῇς ἰ Ἰὅτεγὸ ἡμεῖς ἔτι Ὀσαύτίω 
'δαυα γᾶν ἐθρόαν δωύαμιν ἂ μεϊαλα είδει- 

«θα δαῦησέ ἴθα, οἱ τε συφακούσιοι ὑκ 
εἶεν εϑενῶς, ὡς τὴς ὑμαῖ ἡμμδ μὴ 

ν ὑμῖν. ἢ Οὐκ ἄλλον 

ὑωλῳ νὴ ηὐε)φεδιανθρτιρνε εδεθε : 
νύ,δυοι. Ὁ ᾿ΟὙποηϊλλεοϑτω 7ηγοέυ, ὁδὲ 
δίκαιον ὑπορηϑύεῶν ὅτι καἰ ἀδουλσαμωμ, 
, Καὶ την λυσέυνοίά, κὶ δμυ μοι 

φουλίδεν, Ἡὐδῶς κερέλαν, 
σχϑυΐω ἠπειρωτικὴν πὶἐρεᾶι 

᾿Ὀυπίαιν,, ἡππίῶρτ κα πεζῶ! 

᾿ ναυτικοὶ ἴ τες. ὑχ᾿ Οἰϑὲ ἐν 

δῳ: 7. συ εξκκούστοι δὲ ρεθγδίονπᾷ 

᾿ὗη δὲ ὅθι τὶ ἐχεικοαῦδες. Ὁ 

ποπεδου; ἀν ἃ πόλεως δε δ νδι 
“ρου φβατυπέδου: ἡ εὺ ᾿Ογοΐ ἀν 

᾿(ωσν Ἰκαὶ χαξόιδμόι καϊροδιδκὴ 

ἀν᾽ δθυϑήσονταη μῦν, στοῦ, εθσνν 
ΝΥ ἂν εἰν 



ἀπαα ΒΕ πὰ ΧΥΥΒῚ μά 
δι πυῆς τυ, ἀν ττ ἁπάξι τὰ Ἁ χαὶ γεοῦ τολμῶσιν θὲ τοις ζριῦτα κωλύογ- 

ἢ": τ (ο5 ἃ Πα]0615 Πᾶς ΓΆΓΕΓς ΡΓΌδΙ-. ὡς, καὶ αὐξχοντας 1 σικελίαν μέχρι τῦδε μὴ « 
« Εν φυΐαάβυης δόταγ, " δι 5: 1}Π|ἃ Βαςσαίο Πιδίρετε, ὥρὺ ἀξ τὰ λψαρν.τηρξ 
νίαιιε ἀΐεπι μν νὸ5 μβοταιίν εἰιξ ἀπγεῆτες. Αἴ ος τ ͵ ἕς μ δα καλῷ ὑμᾶς ὡς αὐῶι « 

εὐβῳφαν ῆσα εοδιτατίο δὰ πηυΐτο νεγίογέ (Ἰυτέ οϑηήτοις. πολὺ δὲ ἐχὶ ἀληϑεφεραν γεσώωτη- « 
ρα ἡ πα ἡΐοζιαν Ἔχ Βοσταιη υγγογᾶτες ΠΕ Τημτιᾶ γετ-. ρίαν ἡμεῖς " αὐτί πῬακα λοίύνϑυ, δεόυϑμοι « 

4 ἰὼ αἰ ἀρχουσὸρμ π᾿ δλληλῶν ὧι-- α Πρροδ ὠιδιϊεῖα- μαίας ποτα" τρδεαεδ ργοάατίς, 
δ΄ βαἸαιδ ρϑακάῖε [ἃ οΧΙ ΠΕ  πλοτὶς » (οπαροῖ {{π|5 ἴῃ νὸς ; γ ἸΣια, τὰ Ἵ 
ἐϑοὶ.Εὸ γεδδναιΚη- «τἹῇ ςἰττα (οοἰοτᾶ Δα Πα, τορι Φοτεξϑι μα ασεοδιδόναι ἸΡΕΘΕΙ τεζοιςδε « 
αν» Ρορυΐ πιυϊτιτα ἀϊπ ὦ εἴτε νᾶ χρεάϊ ϑι, καὶ αὐδυ ξυμρμιὰ χων, ἀεἰ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐτοί- « 
τ τος τᾶ, γος Ὁ ΕΡ βιτυγᾶ, οἱ] μζω ΕΥΡῚ Δ πλῆθος ἐδ ἐδεν ούγ  ω. 

᾿ ταῖῷ οὔ τος Δι ΧΙ ΠἸατῖθιι5 σορ 5 ἐος ἢ μδδ κτλ, 
ς τ πον" ΩΝ δ τσύω λλάχις πρϑαολ' Τ᾽ ἰρσῇ “ΩΝ 

γορη αὶ: πᾶς ἤναυτ Οὐ [αἰρίεἰοπό, ἦν Δ φυξοχ' δὴν Ὄ ὗ γὰ ὲ νῶρα 
; κουρθλᾶς ὠμιοοαοϑαι ζω εἰ τῶὐ ποῦ ὡῆ ἃ 

ἀκρρακτο ἐάσετε ὠπελϑεῖν, ἢ ὁ σφαλᾷ- « 
σὸμ, ἔτι βουλύσεοϑε ὦ " πολλοςημιόδλον αὐδ᾽ς, 2}, πολλορὺν 

ᾺΝ - 

ἰηΐσθο περοοίο;Δς ἀσοορτα οαἶα- 
᾿ ὲ πχίτατο Πη οτῖ5 αθίοεάοτο, Ορτδθὶτίς 
ς Ἑδέμπι νεῖ πιὶ- ργοίςφεὸ αἰΙφιᾶά0 “ ετίδπη ος Πογο 

ὦ γα Θεὲ ἐδ ᾽ - ι “ 

τὴς ἰδεῖν, οτε σε εὲν ἔτί πέραν ρα Ἀμμ 
βϑιον ὑμῶν. δελα μήτε ὑμεῖς, ὦκα μιαθ,-ς 

αἰποᾷ νἱάοτο Ῥαγ- πη λΊογο8, Δ ΠΟ οὔτ ἀτηρ μ5 πὰς 
ἔεπι9 4πυπὶ εἰτι5 ἐδρλας ᾧ ἦ " Α’Ὶ ᾿ 

νεηἰξάϊ σορί, δε με οὐ ηληδτῖος 

- , “““ -“ -“ Ψ γεῖοι,, ταῖς τῶνδε Ὁ] σ:ξολαῖς αὐαπείϑεοϑε,... 

φἀμέτις πα]! ολπι- 
τ ἡ ττωνας Βις Πποτγᾶ δυῖ νὸς (ὐὑαπηαγίη αὶ» ας 
τοοῚΣ ἘΠΕ ΡΟΣΟΣΙν Π: 646 μαδολητ. Χροῆτα δυτξ οσα 
ἦ 5 ν - “-ν - : 

πὶ σαγ [ρει ἤπηι58 νοτίτατον αι πὶ- ἃ. εν ΡΣ ΎΝΝ Σαδι, οὐυδτην, οὐ 1 

: ππΠ ΤΠ χηρτπι οἰ 1Π πιοπηογίᾷ γοτᾶ τε- ἐπ πε ἐς ΤΥ Κα κνροθαν ἅ 

Ἢ ο΄ ἀἔρεητεα φημ αἰξξα [21 ροίταϊαδι-ὀ ““" τῶν μν ἐχϑρναρὴς : δ γ τσγέτι 

ες Παρ νεϊβαοηα ἰο(ολτίς. Νοη ἐπίπι Ὁ κεφαλαίοις χοσσομψησθμτες, ᾿αἰξιωώσο- 
πο ΠΟ πεβάπγαρ ποὴ αυϊάςπι αἰίηαοι οἷγ- χϑρ πείθφνιφα υϑρ γὸ ἀργήν νϑρ δὝΨ ἐκεῖνα, 

ἣν ΠΑ ΡΟΡ 5 ἱπιρογήίτάτοης ΠΟΡΙ5 ἃ- Ὁ, ρυϊκαξ τ᾽ ἀκούωρϑμόηχα, ἐλδυϑεροεῶ δὲ ζὰὶ,, 216 
ἕ 1ϊ5 ἱπχροτίτοτ ἔς τληγοη δάεῆε ὦ “ν᾿ ἀδεΣο οςονδι,»ηὰ 

δ δὲς ει ἐογαϊτίο οχιηχεηἀός » τς ἔζως ᾽ μήρρρλς, ἀρφῆρ" νε «ρτῶν βλοπίω- ᾿ 

ἼΟυο οίοτα ὥπὶ φῃ!ά δεῖς Ια ιἀλπηογ : ὃς ὅ απο ῥ]α- ,ἔθα." πολλὰ σὴ αὐα [κα ζεαῖ, «ρα σσεὶν, ,. 

τη μς λορρρᾳ τὰ οὐϊξοιἰοινάλ Βαδοπυιῖδ,οο δὰ ρίᾳ δίότι ᾧ πολλαὶ φυλαοσύμεϑει. ξύμμ αγριδὲς 

Βι ἡ ταίαςϊεμ οοβί:ὃς (οἷος τῷ ἀπῖοὰ ὦ ὁ ορότερνν τοῖς οὐνδείϑε ἀρδῃ! ἐὐϑίκο 
ὌΝ τῷ νογὸ πᾶς γομη7ε ιἰ5 νεἰπγα 4αὶ- ΜΉ ων πὰ ἤακομβους 

ἰὴ Βως Ἰῃ ογεθαταγ ᾿ηἰατίδ ποίροητε ἐϑέύοις ἐκ ἀκλητοι, πόρακλήεντες Ὁ, Ἴχεινες 
ἀαὶ ὑμεῖς μυ θ᾽ ὡς δυκαιςα) “μονϑμοιῆ ἡμῖν, 

ποισυϑύων,"μ.,}}) ὡς σωφρφνιςτη (ὃ χαλεπόν, 

ἡδυγδπύβέπειν πειρφεοϑε, κοϑεσον δὲ τι ὑμίν, 

“ἢ ἡμετέρας πολυαγραγκοσεόσης ᾧ 69-- 

Ὁ που ὦ αὐτὸ ξυμφέρᾳ »τουτῳ Φπολόκ(οντες,, 

“ολσαϑε γομιίσοιτε "μι πλῷ ἐν ἴσῳ, 

βλαπῆφν αὐτὰ, πολὺ 5) πλείοις ' ἑἐλλήγων., 

ἃ ὠφελῷν. ἐν πϑρτὶ γὸ πᾶς χωρίῳ, χαὶ ᾧ 
μυὴ ὑπο’ ἀρηονϑιν,θγτε οἰουϑνος ἀδικήσεα 

Ἂς . ποία, ἰοἀ νοσαῖα νεῖγο; πος 
ἢ Ἰοβίτυτααι πο- πΠοσυδαμᾶ νορῖᾶααᾶ ἔα δὲ: 1 ἴςε5» 

αὐτὶ δὲ πιυϊτατῦ ἀμτοζίογε5 Γογῦ ἃ ΠΟὈῚΚ ρο ἘΑΓι1Π1» 
ἔετ πὶ ἀρροτοῆϊο. αν (υοά [ἃ ἀϊῇ οἷς ἔλδεὲι οἽὉ) γουοοα- 
“Ἐξ ἰς φαΐ [δὶ γα τότετ5, 56 ἃ 4παζοπις “πα λο- 

ἰπηάτῆα εἴτηετ, ὃς ἢ γῇ νοδὶς αϑϊοπέίημις οοπάειςῦϊ» 
ἀ01 ἱππάϊατυτ, : ᾿; Σ 
ἀ᾽ ἴη ριδρευ οΑτοπα5 ( νίαπι ν οἰ τ αἰαπηδτίς, 

᾿ (ρες,ἾΠι ωρὴ εχ ποίαις Ποη οἰ ἶδ5 ροζᾶς 
ΓΕ νυ ο Ττπ 81 δὰ Υ : 

Χο ποῆτο ἀεξεπ ααὲ εοβηςοτο (ςἀ ἐνῶ αἶτο ΡΙαγθας 
Οταςοσί ψδηεραίὴ θυ εδγενδα Ε:11 ἡ δαϊς νετὸ, 

το γτ 5 ἢ' γοπέτὶ- ργοάείς, [ἢ οτηη! ἐπῖπι ἰοςο; εἰ 
τυ ϑ)τηοτ ρετίςα- , 5 ὧν" ξ 

Ἰεπό νἀξέι, δἰηδο ἡ ΟἹ ΠΟΙ. ἱπῃρ ΟΥΔΏλας Σ ἢ ΠΟΡΠΏΤΟΓ 
φορὕτωτ, ἢἰς ηυἷ- ΠΟΤ 105, ΡΓΟΡΓΟΥ αύπτα ποίζγα ὃς δά (ςουτέοη Δι πὶ ἐκ λά ν]οἰςεράμπι ραταῖα» 

« Ανπαῦρακα λοῦ ϑυ]ήρώυ, εἰς ὀγαγσίαν 

πβϑάκλησιν κινοῦμν. β' Τίω ἑπάρ- 
χουσοιν σωτηρίαν δηλονότι. Ὑ Νορμώ- 

᾿ψαι τε]νομώώσαι τε(φησί)συ ρᾳικοισίοις μδῥ τὸ 
ἐ ὑμαῖ φρατιύειν, (ἐν ἐποίμῳ ζῇ, καὶ χω-- 

Ὑ συμμια χων, πλύϑι" (χαὶ γὺ πολλο) ὑπ. 
ἐῶν δὲ οὐ πολλάκις ἔσεοδν μετα τοσῆς δὲ 

ἀβοασκδυῆς αἰτρίξαιϑαι “δὸς αὐτοὶ, 
ὅση δὰν αὶ νμμετέρο. ἰὼ δυωία μεν ἴςε, εἰ ὑ-- 

᾿πυρῇ δύστωτες, ἀπρφ κῶν ἐάσητε αἰ πελϑεῖν, 
ὅπ καὶ ταδειόψεοϑε νι κηϑεῖσαν,, ἐθελήσετε 

αὖ ποτε καϊαδουλωϑέντες, ὅτε οὐδὲν ὅφε- 
λος ἔςαι βοηθείας , πρλλοςημιόριον τῆς γ-- 

᾿ 

μετέρας διιυώμεως ἐλϑεῖν μὲν σύμμμα--: 
᾿χοὺς δ' Ἐπικουρλας] τὴς ἠδ, [ὠ ἔ- 
χόμϑμ. ε Ἀν εἰ τῷ ἐασέπῳ [ὦ σωτη- 
οἴω. ζ Θζωςμὸὴ ὑπ᾿ αὐδά! βλα-- 

γῇώ θα Ὑϑσπὸ κοινοῦ τὸ φαμδῥ. ἢ ΤΡολλὰὶ 
δι αἰα[κάζεοϑαι πυροίοσειν 1 πολλαχοῦ δὲ 

φρατεύομδυ κακεϊ καὶ δ] σικελίαν, δαὶ τὸ 
καὶ πϑλλοιὶ φδξξιοϑαι. 8 Μή ὡς σω- 

φρονιςτιὶ Τὑαϑξ (ατὸν, μήτι χαλεπὸν ἡ" δὴ) 
ὡς σωφρον ςτ! ἐἰποηρέπειν πεὶ ὀόξαϑειχα- 
λεπὸν δὲ ἤδη ἐποσρέψαι ἡμᾶξ. 1 Τῆς 
ἡμετέρας πολυκορφιγμοσιύης 1 πολυ-- 
φρϑρίγμον εἰν λέγ τὸ πολλοῖς ὅυχέρ ὃν, ἢ 

πολλαίκις. ἐκ ὃ τὴς πολυαῦρᾳ γαοστιθῆς "ὸ 
ἢ πρόπου ἡ δὴ δ᾽, τι αὗ ὑμῶν συμιφέρυ,ζυ- 
τῷ τῷ μέρει χρήσαιϑε. κ᾿ Μὴ πάντας ὧν 
ἴσῳ Ἰμυὴ πού ταὶ ὁμοίως δυηλογόπ' βλαπ!ὲ: 
ὅτι ὑσὺ τὴς ἡμιετέρας πὸλυπορφιγμοσύς-- 
γης, κοὶ τὸ τρόπου. λ Ἐν παντὶ γὸ πᾶς} 
ἐν πείσν γὸ γῆ, καὶ ἧς οὐκ Ἔρχομϑμ, οἴτε ἐ- 
σιξουλδύοντες τεῖς πέλας ; καὶ οἱ φοζού. 
«ϑμοι ἐκείνδις γ δ τὸ αἰμιφότεροι πὐδοσδέ- 
χέοϑαι “πίω ἡμιετέραν δὰ τάχοις παροὺ" 

σαν» οἵτε ὅγηηξου λδύογτες, δ τὲν ἀφ᾽ ἡ-- 
δέ φοξον σωφροψέςεροι γίνονται, καὶ οἱ 
ὄψηξον λξυδυϑμοι, στύζονται χωφὶς πόνου: 

ΤΙ]-ς 
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» χαὶ ἑ Ὠχιξουλέθων, αἱἰὸὶ ὃ ἑνί 

. ἀφ᾽ ἡμδϑ", τ δὲ, εἰ ἡἰξορδυ, μὴ ἀδεᾷς (Ὁ 
» χυδχουϑυᾷν " οἰβιφότεροι αὐαίκοίζονται, ὁ 
» μϑὲ, ἄκων σωφξονᾷν, ὁ σγ᾽, ἀπτοραγμένως 
» σωζέοϑαι. ζψυ τίου δῖευ πίω κοινίοιὐ τῳ τε 

» δεουϑῥῳ χοὴ ὑμῶν νιῶ παροίσὸν ἀσφά-- 
.» λφαν μὴ ὠπώσπεϑε," δλλ᾽ ἐϊζισωσθρμτες 
» τοῖς θηλδὶς μεθ᾽ ἡμδιιδ, τοῖς συροικοισίοις αὐτὶ 

» τῷ ἀξὶ φυλέάοσεοϑα; ἀὐΐθες, καὶ αἰπεπιθου- 

» λδσαι ποτε ὧν τῷ ὁμοίου μεζῳ,λάξετε. 

Τοιαῦτα υδρ ὁ Εὔφημως εἶπεν.οἱ δὲ καμα-. 

διναῖοι βἐπεπονθεσοὶ ζοιογδὲ" Ὅς μδὺ α,9η-- 

ναοῖς ϑῦνοι ἡσὸμ, Ἶ πλζο καϑύσον εἰ τω σι- 

χελίαν ὥοντο ὠδρις δουλώσεαϑαι, τοῖς δὲ 

συφφιχϑεσίοις αἰεὶ κα ταὶ Ὁ ὅμορον δζρε φορϑ9ι. 
δεδιότες ΟἹ οὐχ ϑοσὸν τοιὲ συφφικοῦσίοις Εἴ: 
γϑεόντας ἡ τσὴ αἴϑυ σφῶν πὐδολϑωντωι, 

πότε πσοῦτον αὐοῖς τοις ὀλίορες ἱπαέας ἔ-- 

πεβεψαν"ᾧ Ὁ λοιπὸν ἐδύκει ἀὐζῖς κἰ πσουρ- 
Ὧν φ ] -“ ! οεἷν »ϑ(ὺ τοῖς συρακοίσιοις μᾶλλον ἔργω, Ὁ 

ε »᾽ ὡς αὐ δυωύωνται μετειώτατα" ον δὲ τω πα- 
οϑντί ἵνα μι; δὲ τοῖς αἰϑίουαιοις ἔλα οδον δὸ-- 

κῶσιν δὴ ,., ὯΝ τὸ Ὀχικρῳτέςερϑι τῇ 

μαῖχη ἔγδμοντο, λόγω ἰιποκρίναοϑει ἴσοι 
ὠμφοτέροις. χαὶ οὕτω βουλδυσάμϑροι ἀ-- 

πεχρίναντο, ἡ, τυϊγὸμᾳ ἀμιφοτέφοις οὖσι 
ξυμμαηρις στῶν ασξὸς δλλήλοις πόλε- 
μὸς ὧν, ἔδορκον δοκεῖν 1) σφίσιν ἐν τῶ! 
“πϑρέντι μηδετέρρις οὐμιεὐθ ἀν. καὴ οἱ ωρέσξᾳς 

ἑκατέρων ἀπῆλθον, χαὶ οἱ νϑὺ σὺ χούσιοι 

χὰ καθ᾽ ἑαυτοις ἐϊξυρτύοντο ἐς τὸν πθλέ-- 

μον' οἱ δ᾿ αϑιευαῖοι, ον τῆ να ἕῳ ἐφραΐοπε- 

δευνϑμοι, τοὶ πσϑϑς τοις σιχελουὺς ἐνχρφοσον, 

ὅπως ἀδθοῖς ὡς πλάτοι πὐδϑοχωρησωνται. 

“ὦ οἱ »ϑὺ πσϑϑς τὰ πεδία μᾶλλον “ἣν συκε-. 
, ᾿ Ν 

λων ὑπήκοοι ὄντες Ὧξ συῤᾳκοισίων͵ οἱ πολλοὶ 
ἀφᾳςήκεσθμ. δι᾽ ὃ. τίων μεσύγαιαν ἐχόντων. 

᾿ Ω Ἀ ! Ν υῇ, -ῷ 
αὐτόνομοι σαι, καὶ πσόϑτερον ἀεὶ οἰκήσης 

βύνυς, πλλζω ὀλίροι, μ(  Ὦ ἀϑηναίων ἤφ᾽ ᾧ στὸν πε καϊεκόμεεζον τῶ ςρατεύματι, 

ΤΗΥΟΥ1 018, ΠΗ ΤΡ 

ὦ ὑπεῖ- Α δὲ φαὶ αΠ ἀἰας τοηἀππτ»νῦ Ἰηξοτοῦ- ἀξ,ἰπαίτυοίε ςδεῖε,ς 
αὐ ούδαςς,...Ὁὕ Ι ΤΙ͂ΦΕ - Πεγονϑ εἰς (ἴϑε αὖ ἐπὲς ἀλ 1Π|Ὸ Ὑ1ὰ ΤΟΠΡΟΓΑΓΟ » δὲ 48] ΠῚ κέρενάς ἐν άρέ μον, 
ἰηλασίληγ Βεσὶ ρυϊατ, ΠΌ]Π]Ο. Ἰλ6- ρογαγείς ἀατειαρος 
ϑοτίο ἱποο  απλος Βα. Θυλῖς ἐο- ἴμ-. ὑὰν ὝΣν 
ἀεὶ ἥιιο οατοῦ! πιοᾶο ἔλοίοπζοδ» νομῶν Πιϊυκότας 
ἵππ δ: ΠΟ οσιμαν., στοά ἀϊες. νίοοβ θεοί, νιοοίμναῤγαμξῳ 
δυγασιηΐδ: ὃς, ἢς {δ ΠΊρεΥ αὖ εἰς ἱκρμα Κ γτγμ. .. 
οασοατίς » αἰ σααηἄο γο9 ἱρῆς ἰπῇ- μὲ εξ μιὰν μεν 
ἀϊας τεη ἀϊτέ. Ηκας Ἑαπρβεητας, Αἴ ἱπάιρεπε. ςὔπεμῃς, 
Ολππατίπαόγαπι τὰ (ς μαδοθαι ΡΝ ὌΝ 
αθεδιας : Ατδοριεπῆδις αυΐάεῃη πε “πλρρκόμενος 
θεῆς νοϊεδδηι, αἱ ἀμλτοις 608 ἀδὲ ὥνο ΘᾺ ΕΙ͂Ν 
αθοξξατο ἱπηρου πη δ οἱΠα {πρὶ- δι βρνγηκεῖμε τ, 
ΠΑΔταγ : "ἃ δγτγαςυίλῃὶς αὐτο πη, ςς ἔ 
φυΐδιις σοπτογπηίηϊ ἐμῃτ » απ Δυὲ ἧς ἌΝ ψ᾽ 
ἀἰϊῆιάοθαμῃε: τὰ πιοη Ργορτοῦ ἤδη ς οὅτοτιη πις,(έροε, 
ἱρίαπι νἱοϊηίτατοπι, ας ἤπς {6 1Π} πεερλευντ, γἰ- 
ὙἱΠσοΥοΏς», πλϊίογαῃτ δά ο05 ΤΠ δγναεααννεναωρόπς 
ΡΙηχὰπι αἰϊ]ιιος ἐχυΐζος τὰς ἀοίπ- , 
σερς Ῥυτασεγαπς. εἰἀόμηι βΟΙΙΙΙΣ εορκένρεμοι ὁ 
Ἰ, γα ἀπην» {ε4 Ὀροία, αὶ πη μμεμόγμε. Οὐαὶ 
ροεης πος ηγ4. Ν' ογὰπι ἐπι: ἠρο τῆν ὅπῃ ον ΕἾ 
ργα οῃτίαγαπι πὸ πιϊπουὶς, Ἕλσογο ἀιίρυς, ἐδεωίδα 
νἱἀογοητας ΑἰΒοἰομΐος.», μὴ ἐμ τόπι, πε νοὶ ἀδῇ 
Ῥιρπα νίϑοτος οχτίτογδης,ταμα- Τίς ιροείοσες 
ἰς νἱτίχας τοροπίαπι γοάαίάο- τοὰπι εἰς ράυεο 
ταμε, αππὶ ἰητοῦ (ς σοι ίμ]ταίς ἅ"4μος ἐααῆες 
ἔτῃτ, ας ἐπ τησάμππι : Ὁ ΟΠίλτη μητὰ σε ἔπλὲ 
θεἸΠπὶ ἰΏτοΥ ἐὺ 5 βογογοταζ 48] 1- ὥπὶς φαίά τ ρα: 
Ρῆς (οεἱϊ εἴϊεητ, νἱάογι δὲ ὁ Ἰατγο- 85 γὴν οὐ Ὁ 
ἰαγδῃ 4ο οἵα πουττς σοητγα αἶτος μεμα ἐμ ν 
τῸ5 ἰπ ργσίςητί δυσί α ἔεγγε. το «οπίμεγυπτ,υὰπ 
τοάάϊιο, τείροπίο » νετίχις Ιερατὶ “απεπροῆςηε ρα ῬΟΠΙΟῚ» αἰ Θατι  Π πιέτνογαπι ἱ 
δϊογαητ. Ἐπ ϑυγασαίδι! αυϊάεηι ρεαίξητία πὸ ετρά 
χὰ Βεϊϊαπι {εἰς οπλπὶ ορς αςοίῃ- Δεβομίοπίος πὶ 

: μὴ τ πτοςν πᾶς γἱβεγοπτυγεῖ 
βερλητ: Αἰπεηίεηίοβ διζειη » ρα ἃ τς δέσεποίν, ἀααν 
ΝΝαχιιπὶ ξατίπια Ἠαδοητες » 400 ἃ ἐτίπι νἱέξοσ 
δά ϑίςυΐος ρεστίποβθαϊ, ντ ξού ΠῚ πρὰς μὐλνῳ 
ἀαδηρὶατίτα! δά (ς τγδηἤγοητ, ο- κε ΟΣ Ἶ 
Ρεγδπι ἄασαητ. Ὁ υοτι ΠῚ δίσαϊο- τείρδάεγισα ᾿ 
Ταπι ΠΟΓΊΡΙΌΓΟΒ. » ΡΥποϊριιὸ τ Σ ὑμου 
Ρίλῃδ ἰη ςοςητο, δυγασαα ἶσα -ὁ ὁὃ{. 
τεθαηῖν δῬἀεξοσοίαητ: σαὶ νογὸ Π1ε- 9 Αδίρεϊποναπέν 
ἀϊτεγγαηξα τεπερδης » ἃς Παογιπὰ 66 ἐςοίζον 
ας αγύες ἐγ: ἐξῥεγα» 4ς ἔποταττ 1: ὁ ζιάε «ππϑβ 
θογα ΤἘπηροῦ δητολ ἀοΏλ]ο!} 4, ργο- Η 
εἴπας» ΡΓΑΤΕΥ ρισοβ, Ατπεηϊεηῆς- 
δυίς Δρρ]συεγπητ, ςοτη πιραϊτάπι- 
ας δά ἐχογοϊξα πὶ σοπιροσίαγ! ἢν 

,Ὧ8) 

« Αλλ᾿ εἶ, σώσαντες 1 ἀλν ὑξ,σωϑέντες 
χαὶ ὁμοιωϑέντες τοῖς ἄλλοις αὐθγώποις, 

σεῖς οὐ μόνον φυλάδεῶτι τοι ἀδγκοαῦς-- 
τας, λλὰ καὶ αὐτεπιζουλθύειν τοῖς ἄσδφε- 

“πιξουλδύοισιν εἰϑισμένοιςο καὶ αὐτοὶ πρὸς 

᾿ " 

σοίτε φιυτο!ς. 

ἢ μεαλάξετε, τουτέσιν γ αὐτεσιξουλόύ-- 
β Ἐπεπόνϑεσον ἡνιόγδὲ} 

ἤγρωυχέπει δὴ κατὰ ψυχίω δκετίϑησων. 

Ὑ Πλίω κα ϑύσον 1 πλίω εἰ καταδου-- 
λοῖγτο οἱ αἰ ϑίωαϊοι τίω σκελίαν. 

σειὰ συ φρικοισίοις (δ᾽ ἡ μδῇϑ φαύτες, τὰ αὐ 1 δ' Ἐπειδὴ χαὶ δῃηκρατέσεροι] δῇ συ φρ- .} 

φήκεστω,, καὶ οὐ φγοοσεχώροιων πος 
γαϊοθ!ς » 



Ν »- ΡῚ ἀν ἃ“ οὐ Δ διωυΎΣΔ ἰὴ, ὑῇ : 

᾿ ον 

Ὧν 

ΠΕΡΡΕΚ 
πόΘΠΠ δὲ Ρεουηίᾷ Οἱ αυζοπι ἄο- Α 
Βςεῖε ἃ ϑυσγαοιίαη!5 ζοσα τ, οος 

᾽ αἀπιοεῖς Ατμεμἰδίδς σορίὶς Ῥαττίπη. 
αἀ ἀοράϊοῃξ σὐραϊογῦς, ραττίπι ης 
τα ἃ δγγασυίαπίς χα ροίϊεης 
δάϊτε, Ρτοβιδιογαῃς. Πάφρογ ῃγο- 

ὥν.. Ὡχξ πιοιεητος ὁ ΙΝάχο, (αταηᾶ νο- 
“πογᾶς, ΝΟ] οαἰγα {πα ἃ δυγαςιδηἰς 
ἱποξίᾳ γαγίας οχοϊταπογαητ,ατα δὶ- 
ἀξ Ὠγθεγηδιογαης  πάς οτἰᾷ αγ- 
τραρίῃξ ςοπο απ ἀκ: ἀπυϊοἰτία 8α- 
τί» Παυ!4 ργοῆςοῦς ροῆέι, ττιγοπιξ 
ταϊίογαητ, ὃζ δά πγαΓίτπη5 οἰυίτατος 

 ὙΥΜΉΕΩΙ πηδυσι μασι πόπι!ς 
γ]ετο (ς δ ΠῚ (ο εἶδε ἔοτς ἰρορομάς- 
τις. ΟἸγοάπιηπεγαμτ τ δά δίςα]ος, 

᾿ ἴσας Ἐροιξαπη»ἰπδεητες γε οαυΐςος 
, ΠΡῚ φυλπ ΡΟ περ] αὐτί πι! παϊττογό- 

ταῦ. Οατεγάᾳ; ΄φυς δα πηαγιη1 οἱτ- 
ςαπιάποσξάᾶ, ἰλτεζος, εγγᾶ, δὲ αα- 

ΗΝ οὐπαε(η τέ ἐγ ητ ργαραγαι γα» 
ἷ τἄφψιά ἱποπηζε {τατίτῃ νεγε δε] πὶ 

᾿ ἰηϊταχί. ΑὐἸερατὶ ϑυγδοι δι ου 11» 
ΠῚ 48ὶ Οογητβυηι ἂς 1 λοοάσηιομα 

τα (ιεγάτ, ἴῃ ργατεγαεμξάο,ϊτα- 
ἤρου ᾿ Πεῖς οἰπίτατίθας ρεγίμαάεζε οοπά- Ὁ, 

Βδηταγ πο οἵδε ΠΠ|- σὐτεπηπεάα 
ας Ὁ Αἰδομίολῆρις Πεγοπο ταη- 
φιλὶ εἷς ΡΆΤΙΓΟΥ ἱῃηΠάϊοία. Αρρα!ῆ 
αὐτῇ (ὐοχίπτμαπι νεῦρα ξεςογαηῖ, 
Ροϊυϊαητος ντ ἱρῆσρτο ἴσο σορηᾶ- 
τίοαἱ5(ἀθαςρίγεητ Ουΐδιις οχίςηι- 
οἷο (ούτε ρχίπη! οπιηΐα πη ἀς- 
οὐεπεύπητουηη ξαϊο Τα ποηΐοη- 

ες ἀαπι:οὐμηαυξε εἰβ ἰεραῖος δά 1 Δςε- 
᾿ τς ἀχηπηοηίοϑ τη ογαπονε]ος αἰϊοα; 

Ἰπάυοοζοης 8( δά Ὀο Πα πὶ ἀρογτίι5 1] 
Ἰὶς ρεγειάυαι αδπογίας Αἰ που δίες, 
ὃζ δά αἰϊχα!α δυχη σηι ἴῃ 5:0 Πλτα 
ταϊττεπ άπ. ΕΠ (ὐοτί τ 1} Ια σατὶ [ἃ 
ςεάαταοηξ νεπογαητεο έτη; ὃς 
ΑἸοΙ δία ἀἐς οὔ 1ἰ5 αὶ νηὰ Ἔχαῖες ε- 
τᾶτ, πααί οπεγαγία "ραυ]ὸ ροί δάμις 
δλα5» ΡγἹηγ ἐχ Ὑ Βασία ἰη ΟὙ]]ςη Φ, 
ας οἰ ἀρτὶ ΕἸ εἰ » πλοχ ἀείπάς 1.4- 
οεάαιπχοῦ ὁπ)» αὐ Τρῆς  ἀοοάπηιο- 
᾿ἱὶς ἀοςίτις» ἄατὰ εἰ 46 : α!ο ΠΑ πὶ 

ὄρεος ἰά φυοά {ΠΠπ|ς ασοοάοζς ψούς θαι» ῬΡΥΌρΡτοῦ 
κι οωνφχοι εἃ αια σαπὰ Μαπεποῖς τγάίοροῦας. 
ὀμπι. Ῥτοριεῖ ξι- Οομείρίτφας γε ἀρᾷ σοη ἢ ΠῚ 
τα ἀε τέδυς 1 λορἀαπηοηίογμπν, ολάςπι δὲ Πο- 

ταις χη (δ! ὃς Θγγδοιίμηι ὃς ΑΙ δίλάες 
Ι ες: Ρεῖ- “(πἸαδεη4ο Ῥχοσαγοηταγ. Ἐξ απ πὶ 

Ἑρβοσὶ ἀζαις 41} πηδρι γάτα] αςο- 
ἀασταοηίοξυμι ἴῃ ἀπῖπγο, Βαθεγεμς αἰαν “ἐξ: 

Ἡπ 

Β δὲκ 

ΞΕ ΧΤΎ 5: Ὁ ΣᾺ 
Α κα εἰσὶν οὗ καὶ χοήματα  ἐχὶ ὧν μῆ ὡρόσ- 
χωρδνᾷς οἱ αἰϑίωαὔοι ̓ φρατεύοντερ, τοι δὴ 
πσξησυναῖκα ζονζοις ὃ δὰ αἰ σὰ ἀμ σώφοι-- 
κοεσίων ̓ Φενυρεξι τε στεμιττόντοων χὰ [δοηθεέγ-: 
τῶν αἰπεκώλυονγ' ἴον πε χὐμῶνα μελορμεισαί- 
ἔϑιοι ὧν Φ γαῖξῳ ἐ ἐς τὶ κατθμέω, Ἂ Ο φρα- 
τὐπεδὸν ὃ ὃ κατεκαύνη «σοὺ δ" συξαᾳικου-- 
σίων͵ αὖϑις αἰορϑώσαιντες, διε χείμια ζοναχὴ 
ἔπεμψαν αϑρ ἐς καρχιδόνα. τοιίρη αὐξὶ 
Φιλίας͵ εἰ δευυωντότι ὠφελ φεῦ" ἔπεμι αν 

Χ) ἐς τυρσνίαν ιν ὦ ὧν πόλεων ἐπαγελ-- 

λορϑῥων ̓ὸ αὐτῶν ξυμπολεμεῖν γ. «ΞΞοίηε- 

λον ὃ 7 ζ;ς σικελοῖς, χα ἐς τ ἔγεσαν πέμι- 

ψαντες ἐχέλδυον ἵσταοις σφίσιν ὠὡςπηλείτους 

πέμπειν. σὶ χάλλα ἐς ῷ αὐξιτειχισμὸν, 

πλυϑία χαὶ ὃ σίδηρον, ἡτοίμιαι ον αὶ ὃ ὅσα ἐδὴ, 

ὡς ΡΝ τω ἤρα ἐξόρϑνοι τῷ πολέμου. οἱσγ΄ 

ἐέ Ὁ κόφινον ἀξ λαχεδαὶ μονα. “ δθξιμς, 

χοισίων Ὡὐποσα λέγτες ρέσξάς, “οἱ τε τῆς 

λιωώτας ὧμὰ, πρ᾿ φμπλέοντες ἐστειραγτο πεί 
ο(ν μὴ αἰξοράν τὰ γινόνϑμα «ἱπυὸ  ἀθη- 

γαίων, " ὡς χαὶ ἐκείνοις ὁμοίως φχπζουλϑυό-- 

μδια" καὶ ὯΔ᾽ ο τῇ κοράνθῳ ἐλύοντ, λο- 

αϑὲς ἐποιοιοῦτο νἀἰξιοιεῦτες σφίσι χ' Ω ξυ - 

“δὲς βουϑεῖν. χαὶ (ὦ κοοίνθιοι δ)ὺς ψφι- 
σάμδιοι δὶ ΦΈΡ ὥςτε πάσῃ ασό93υ- 

μίᾳ αἰμεωᾳν, χαὶ ἐς Ὁ ̓λακεδούμονα ἐρυηΝ 

πέςελλον ὐὐζις φρέσοφς, ὁ ὅπως χρὴ ἐχείγους 

ξωωαγαστείθοιεν τὸν τε αὐτὸ πολέμων σαφέ- 

φερϑν ποιφαῖ, πσϑϑς (ὦν ἀϑίναίοις, καὶ ἐς 
Ὁ πίοὺ σικελίαν ὠφέλφαν φιναὶ πέμπειν. χαὶ οἵ 

τε ὧκ, πῆς κϑανθου ωρέσξᾷς ϑρῆσθρ ἐς Ἔ 
λακεδαίμωνα,ᾧ Αλκιρια δος, (τ ξυμ 
φυγαδων «Ῥϑαιωλεὶς τὐτ᾿ δδθὺς Ὀχὶ πλοίου 

Φορτηγεχού ὧν τὴς ϑουδίας ἐς κυλλζωώζεω 

πῆς ἠλείας πρεξτον, ἔπειτα ὕςερον ἐς τίω 

λοαχκεδαίμόνα,, αὐτῶν “ἦν λακεδοι μονίων 
μεταπεμεκ ἀγτῶν , “πουασονδὸς ἐλθών. 

ἐφεῦβ» γὰ ὠτοὶ οι τιν αἰ δ αν: 
σἰνικδῶυ πησᾷξινοκ " ξιωέξι ο᾽ Ὡν] σῇ, Οκκλυσίᾳ, 

ΟὟ λακεδιαιμονίων τοις τε Ἰυδυθι ἃ ὼ “οεὰ 
συφοικϑισίους ταὶ αὐταὶ χαὶ (δ Αλκιξιαϑῴων 

δεουϑμους πείθην «ὅσ' λακεδοιι μωονίοις. χρὴ 
᾽ ϑνούμϑρων ὝῬ τε ἐφόρων ἢὶ “ἥν ον τέλᾳ 

τῆλ - ᾿] ᾿- . 

᾿  Φρουροιᾷ τε πεμπόντων 1 ὡς φιναθῃ- 

Ὶ 

᾿ 
] 

Ἷ 

των, βοηϑεῖν" τῆς πόλεως. 

με: πιὰ συφακοισίοις φρουρουὶ χρφρλυόν-- ᾿ ἐκέοις ὁμοίως ; ὅγηθουλϑυόμϑμα αὐτὶ ὦ Ὧν, 

β ῶς καὶ δηγικίνδωυνα ἐξ δγιζονλῇς. 
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σα» , 
29 ἐπειδὴ 

“ .» 

25. «ϑοιᾶς 

47: 

᾿ ν᾽ ωροϑύβκον ὄντων, ἤ ρελϑῶὼν ὁΑλκχιξιάδως 

" χἰρωξεως πεζρις λᾳκεδοι μονίας. αὶ ὀϊξώρ- 
ἢ μησειλέγων ποιάδὲ, ΑΝ ΑΙ ΚΆΑΙΟΝ 
» αὐδΣὉ ἐμῆς ϑζκξολῆς Ὡρώτον ἐς ὑμαΐ εἰ-- 

» πεῖν, ἵγα μὴ χεῖρον ταὶ χοινα τῶ ὑποώῳ μὲ 
» ἀχροασνεϑε, ἢ, οἢ, ἡμῶδμ πσξϑφρνων Ἢ ασε9- 
» ξενίαν ὑμδμ" χαΐζᾳ τι ἔΐχρνημιαι͵ ἰπτειπόντων, 
» αὐτὸς ἐγὼ πάλι αἰαλαμίξαιων, ἐδὲρ«-- 

5 σευον ὑμεῖς, να τέ ὼ «ἰεὸ τίω ἐκ πύλου 

» ξυμφοραν ᾧ δζῳ τελοιεῦτος μια σροϑόμα, 
Ὁ ὑμεῖς ασδὲς οἰϑέουα]οις κοι ζα, λα σσονϑροι, 

» ποὶς νϑρ ἐμοὶς ἐ 

« μόρμτίνέων καὶ Οὐ γείων τρα πορϑυδ, χαὶ ὅσαι 
»Ὅὁ,λα. ζιώαντισμάων ὑμῖν, ἐξ λοίπηεαϑε" ἢ νειῦ᾽ 

» εἴτις" χαὶ τότε εὖν τῳ παφειν σἕκ εἰχϑτως 

»» ὠργίζετο μοι, μ᾽ τῷ ἀληλοις σχκϑττῶν αὐα.- 
» πεϑεοϑθω.ἢ εἴτις, δ, 6τι ̓ὴ τῶ δυμω Ὡροσε-- 

» χείμώω μᾶλλον, χείρω με ογόμεζε, μιηση, 

» ὅτως ἡγήσηται ὀρθῶς ἀηϑεοϑαι. τοῖς δ) τυ- 

- ραϑγοις ἀεί ποτε Αἱ φᾷΦοροί ἐσχκεν. πο δὲ Ων 

» ογαντίνϑμον πο διωναςεύοντι, δμος ὠγο-- 

. μαφαι ἃ ἀτο᾽ ἐχείνα ξυμυπρέμεινεν ἡ ωρο- 

.» φξασία, ἡμῖν Φ πληθοις. ἄνα δὲ ἢ Ὁ πόλεως 

. δημοκρατουνδῥης, ταὶ πολλὰ αὐαΐκη ζω Οοὶς 

.» φϑβούσιν ἕπεαϊζ. δ δὲ αἰ τυ ἀρχούσης ἐἶχ9-- 

. λασίας ἐπειρωθα, μετοιώτερϑι ἐς τοὶ πο- 
κ᾽ } 4) ΝᾺ Δ ! ὦ (ά 

» λιτίκα ἐῃ. ὁνδοι σ᾽, ἡσὸρ καὶ ἔχι Ὦ πάλαι 1) ΤΕΠΏΡ. ἱπτοπη ροΔη τίσ ογαῖ, ΓΕ Π.ρε- Πεδηιία πποάετα 

. τοὶ γωδ' οἱ Ἐχὶ ταὶ πονηρότεξφι ἐἰῆγϑν “ἐν 
ὄχλον" οἵιαῦ χαὶ ἐμὲ δξηλας ἡμεῖς ἢ ὅ ξύμ 

., πόμτος πσδοέφημϑι, δικαιοιοῦπες, ον ᾧ 461: 

. (ατὶ μεγίφη ἡ πόλις ἐτύϊγόμε ἡ ἐλδυγερωξ 

. τάτη ὅσα, “ χαὶ δύῃ ἐδ ἐξαιτὸ τις, τῶτο ξωυ-- 

. ϑζεσωξ 4ν.“" ἐπεὶ ϑημοχρ ᾳτίαν γε ἢ ἐγιγνώ-- 

., σχϑυϑμ οἱ Φρονδνπές τί, καὶ αὐτὸς ἀδενὸς αὖ 

. Χεῖρον, ὅσον (ὶ λοιδορήσουμμι, θη αἱ ἐαἴξὶ ὁμο 

. λοχουμϑμης ἀγνοίας ἐδὲν αἱ χαινὸν λέρριτο' 

τηΐατία αβοξεῖς ΠἸπ|,6Ὁ πηαρίς νἱτπρογο:π οαιἃ ἀς φοοοΙΔ εἰ ἀπηφητία ἀϊσατιαγ. ἡκερεὶ ἔδξοι 

Β (ἃς {Π 4 ἐπ τλυγαα : οοϊαίαιις γος 

οἷς δυώαμμιν δι ἐχείγων. 

5» “ραξαντες, ἐμοὶ Ἀ ἀτιμίαν «αἰϑεέϑοτε. χαὶ. 

» δία ζωῦτα διχαίως καἰ’ ἐμοί, ἀσϑϑς τε ταὶ. 

ΨΩ χάος 
ον ΩΝ ἡψν 

Τ ἩΡΝ ΟΘΥΓΑὖΥὺ0ἷ 5. ΟΠ 1 Τὶ 
ἐν ὅτων Φρεσθὰἐπὐβθεει ἐς σωρακούστὶς ὑκώ- Δ πλίττοῦς ϑγγδοιμας Ἰορατ ἢ ἐΠγ, 

ἢ λύσονζς μὴ ξυμᾷξαϊνᾷν αἰϑηναίοις, βονϑεῖν ὃ 1105. οὖ Αἰβεπίομῆθις ραοίίοι ρσο- 
ἢ Ἰδεγοιῦ ταπγξ δά ἔογδάα δυιχ ]α 
ῬιΓῦρτο δηΐπιο οΐομτ: ργοςεῖπι ΑἹ- 

᾿ οἰδιλάςς,οόίωῃ; Βαϊ αἱςοπτοάϊ νοι δὶς. Ὁ 
᾿ΟΧΟϊτααΐ τα; ΟΧα τ, ΝΕΘΕ8- 
ΞΑΚῚΝΜ ΔΙ εἰξλητο ομγηΐὰ ἀε 
πγοὰ Οὐ πλϊμδτίους ἀριά νὸς νοῦθα 
ξαςετοτηοἰπροξεῦ Βαϊδότος πιο,αῦ 
ἀς τοραθ]ῖοα ἰοιοτνηῦ "ἰδ ὅτε λιι- 
ἀἰατίς, Ὁ υ πλεῖ ργοβεηίτοτοβ ρσο- 
ΡτΟΓ δοςσυλτοξ αυδληἀᾷ ποίριτ( 
νεἰγα οἰυἰτατίς τορι ἀϊαηδι, ρίς τοτ- 

οὐ ΠῚ Αἰ ̓ἰς Γεθ ιςτ νεγὸ οἰγοα οἶλάς 
πυᾷ δά ΡΥ] ἀοςοριἰ5.Ατη; ἰῃ πος. 
εὔρὰ νος αβοέζα αῦῇ ἐρορειίοαογα- 
Τ0Π.ν νῸ5 Γορῦ οἰ] Ἰατὶ σαπν Αἰβεμὶς- ᾿ΜΑι 
πΐθιι5» ΡΕΥ οοβ ἰηἰπηϊοὶς φαϊάζ πεῖς 
Ροτεητίᾷ, πλ]Ηὶ νογὸ ᾿ραοπηἰἱ ατ-᾿ 
τα ὶς. Ργορτοῦ φαα δά ρασῖος Μᾶ- 
τἰποογῦ Αγρὶμποσύπγᾳ; μῦ ἐπγη1γο- 
τἰτὸ τγαῃ(ρ τ οὔιι5, ἀτα; Ἀο δίς βιόξιις» 
γος σιοαποπιοάο ποςιι!, " Ουδά α, φυΐς, 
ἢφαῖο της ἰγαίςοατιι, παί μι! ἀιπαπη ἴϑης μδὴῃ ἴτω , 
ποροβαπαινς,’5' σοττὸ πᾶς» γεγὸ οὖ- τὸ χαῖμὶ ἱκαίξες 
Πἀογουασαποἰςσογεάοθετς, τῷ, Πα μς5» δατατ, πᾶς γεῦν 
αυὸά (ιδξίοη ἔξ ρορυϊατς (εϑλτας Τὰ δά  πραρ ϑϑρνν : 
Ῥοτίι5,ἀς πιο ρείως (τίς, ς Πα ἀεάιραταν. 
ἄεηι (ς γοξξὸ Πγ1Πὶ ΠἸσσεη αὐ εχὶ-᾿ 
{ππιος, δῶρο ομἰπὶ γγᾶμί5 ἔπίπηιις 
10 Έ6{Π|. φαϊοαϊά δυτῷ 1πιρεγτᾶτί αά ΔΩ ΠΝ 
πεγίταϊ ρορυ]ας ποπιϊπαζαχτδῦ- ΠΡ ΝΗ μβῷ 
ας Βίπορεποβ ῃος ἢ ρορυϊαγίς ἀτι1- Ρυϊετῖς ἀοπίηας 
τῃοτίτας ρεγπηδηῆι» ὃς {ἴλτα ροριι- ΩΝ 
ἰατὶ νίρεητο » Ρίεγαπαιις τιοςοίξς δὶς τατπιοπτείρ πος 
ποδίς ἔτ τορι ργαίεητίθιις οΡ΄- οεὶὶς πιαίοσοπις 

ἐλδΑ ΕἼ: : τγρη 4υὰπι ῥτὸ {πρδ- (ει. “Ἴαπχοη Ἰἰσεπτία αμα οἶγοα ϑυάτι ΡΓῸ ὭΡΕΣ, 

δ ως, αὐ νυν νων. τος, δ χεαι .- δ 

τατὰ ντὶ (ππλὰς σοματί: 4 ποι ἀο- τ τῶς φἀβίθετς, 
: ἧς, . Ν ᾿ Ἴπλι15 ΠΟ Παῖς 

Πιἴςητ τῷ {προχίοτς ἀπὰπι ΠΟΙΓΪΓΑ  Νος αὐτεπι,φάο' 
ταεηγοτία 41] ρίεοπι ἐπὶ ἀοτογίογα νπίμεγῆς ρίεὐε ρει 
ἀοάιυιςοκόι:αι ὃς τὴς εἰς οεγῆτς, ΝΟ. “υἰπιὰς ααυᾷ 

Ὴ δ Οὗ Τοη[αϊηλιι5, παῦσις 

ἴτὰ ργαξαίηχις ντ ταὐταπὶ {Ἐπιίγο- δὲ παρηϑν ΚΝ 4. 
λιν αι σοῃἀϊτίοπς βογοητξ πγλ- δ μετα ἀυΐν ἀδοεος 
χἰπιὲ ας "δ οΥαπῚ οἰ αἰτάτοια 45 αο- ρίῆεε, 34 οαπάοπι, 
Πορ Ποτ ίη ολάςπι οοίδτιατο. ΝΝΔΠῈ ἡ μων ἐμ 

- ᾿ "247 ἔρρ; 
Ῥορυϊαγξ ἤλταπαι οὰπι οπιποβ αὶ Ἰϑμίμμς γι... 
αἰϊψυί ἃ (αρὶεθαπλι5» σορητῇ Παθο- φργεοι ποίνα πὸ 

ἀπ να σπηλίον  ἤσνοηι, εὶς πππ, Ὀδηπιβ»ταη νογὸὶρίξ, “0 πηαίοτε ΦΡΟΟΩΣ 

« τῶνωύηῳ μου 1 ἡπι δι τὸ ὕσυ- 
τῆδύφιν με... β Καὶ τὐτε ὦν τῷ πιί44ν} 
ὄτις ποίδων τότε οὐκ εἰκότα, ζουτέςι, κακῶς 
ὀργιζόρδρμος, νωῦ τὸ ἀληϑὲς σκοπῶν, μα- 
ταπειδέϑω, γ᾽ Διότι καὶ τῷ δήμῳ, 

φῳυυσεκείιίω ] τὰ τῷ δήμου μᾶλλον ἐφρό-- 

'γοώυ, δὴ αϑίωαίων δηλονόη, 
δαῦρ ἐδέξατό τις] δ ἰρ ἐδὲξ ατό τις αἥμα. 

Ουτέιν ἰωὺ τινα πολιποίαν παρέλαζεν. 
ε΄ Ἐπεὶ δημοκρατίαν γι] ἐπεὶ οἵ γε φρόν! 
μοι ἴσασιν ἑποῖόν ἵ, ὅδι δημοκρατία (ζυ-- 

σίσιν, ὡς πινηρόν) καὶ αὐτὸς αὐ ἐχὸ οὐ- 

δ' Καὶ ] δενὸς 30» λοιδορήσαι μι ἀὐτίω), ἴσῳ χς 
μέγιφαι ὑπ αὐτῆς ἠδίωμα. τ 
ζ Περὶ ὁμολοχρυμόμης [ἀγνοίας  ὁμος, 
λολρυμδῥίων ἀγιοιαν᾿ τίωὐ δημοκραῆαν 
λέγῃ, 



ΓΙΒΕᾺ ΞΈΧΤΥνΣ. ἃ} 
Βυποδτξ Πατά ποῦ νἱἀεβατυγ τα- Α ὲ μὰ ἀαεϑιφαναι αὐτὸ ἰκ ἐδύχει ἡ ἑν ἀσφα- - 

τά ῃορὶς ἱπιπηυτατο 4 ἃ νοδ 5 μο- 
λὲς εἢ), ὑδδι πδλεμιίων κὐδοσκαϑηϑϑων. ἡ {ἴδυις οδηδεγεπιαν. Ηαόξοπας ἄς ἰἰς : ἧ 

᾿υση ὶ ἐγ! 418 οὐ Πλαοτγάτ Νπης τοὶ μϑρ ἐς ζὰᾳ ἐ Ἄ ρο, ΔΝ Οολοὶς, τοϊαῖτα “ 
᾿μιοά δά εα Ρεχτίπος ἀς φαΐίδιι νο- ξωέδι πὐξὶ 5 ὧν ὑμῶν τε βελδυτέον, αὶ ἐ ἐ- “ 
Βὶς Δε!δετᾶ4α, δι Πα! ἀπο ηγὰ-- μοὶ, εἶσι σγλέον οἶδα, εἰσυγητέον, μάϑοτε ἤ- “ 
δἰβορο οδρειτῇ αιὰπι νος πα οᾷ, Αι 

ἐπλϑοσανϑὺ ἐ 
οὔπιεπιογδη άιιπὰ οἰξ» σορποίοίες. Ὗ ἐς σικελίαν, κρφεῆτον υϑ, εἰ 
71 5:0 }Π ἐὸ απίηγο τγαϊοςὶ Πγ115 ντ διιυαίαεθει, σικελιωζας καζασρεψόκϑμοι, " 
δἰ οι ΠΠεπ τες ρεϊ πτὰτη, ἢ ροοπτας ἴα λκῷ "σὶ ἐκείνους αὔὖϑις χα)! ἐπαλιώτας: ἔπειτα " 
ποΙ Γᾶ ροτείζατέγε ἀ! ροΓοπλι5, ΠἼΟΧ “χαὶ τῆς καρχον Ν ἔων τθρχῆρ κὶ εἰ αὐ ̓ ἥρέψαο- “ 
ἀειπάς [τα]σος:τὰ νι λυ: Παρίηοη- Ν ᾿ 
ἤιιπὶ (οο 8 αἴχας ἱρῆς εὐᾷ (ὐαττθα- πειραάσοντες. εἶ σσξλχωρήσε Ὅδτα, ἢ 
φιμεηθ᾽ ᾿πηρεζασςο τέταγοπτας πα Β πόρτα ἢ χαὶ τὰ πλείω, ἤδη τῇ πελοποινήσῳ “ 
Π Ρτοςοδογοποαας οτπἶλ, ἀπ ρίο- ἐμέλλομϑυ ἰροι ἰρήσην, κομιίσομτες ξύμι- «ὃ 
τάσις, τα πα γογὸ ΡεΪοροπη οί ἀρ.- πασὸρ μϑμὲ) Ὁ ἐχεῖϑεν πί»σλμο υϑύζω δύ- Ὁ 
Θτοάονοπαιγ,αρτίς ἢ] ς νπίαοτ- 
ἢς Θεχεοσᾶ ςορί!ς, πιά δα- ἔκ ΤΑ ἐλλίωων, πολλοῖς ὃ βαρθάφοις Ἔ 
Βατοτᾶ πποζσεάς οομἀπιϑ!15,8:15ε-ὀ ῥμμοϑωσοίυϑμοι,χαὴ Ἰθρδ; ϑηλοὺς ἢ ἐχεὶ 
Τίδ»δζ Αἰ 5 ἽΠ|ς σαποσαπι 4] πᾶς ὁμιολογρυνδύως γε δ βαρδάρων μααιχιμιδπτα- ; 
{0πτ Βατθαζούαπι ἤπε σοπεζοιεῖ: 

Ω τε κοθ3 Ὡ κε 
Παραρημδοι Πηγς : σα ἢ ςατὶς οτἰλπὶ τῷ τειυήρής “ταῖς ἡμετέραις πολ 
ἘΥπταΪτῖβ τ Γεπιϊ δας ρΥχίοῦ Πο- λοὶς ναυπηγησειμϑωοι(ἐ χούσνς τὴς ἰτάλίας « 

ἤγας; (αϑξαεί πὶ τηατοτία παδεῆτε τὰ ξύλα ἀφϑονα) οἷς τω πελοπέννησον πέειξ « 
᾿Παγααΐδας Ρεϊδροπποίαπι οἰγοιη- πολιορκοιοῦτες, τὸ τῳ πεζῷ ὦ δον οὐκ 3 Ὲ « 

,ς ἢδεχεπγαοταπαπη ρεάϊίατα ρατίκεγ ὰ Ὁ ι 
τοῦτα ἱπυδάσητες, νυδίαση αἰτίας νὶ εἰφορμκα, δῇ] πόλεων (ας μδὺ βί. ίᾳ λαξὸν- ι 

ἐχρυρηδηάο . αἰτίας οἰγοπ}14Π- τες," σὴ εὐτειρασείμδυοι, ῥαδίως ἡλπί- “ 
ἀο λοι ὲ πος ἀςθ ο]]ατυγος, ὃς ΠΊΟΧ ζο ἐδ ϑτα πολεμήσειν χα ας ̓ζὑταχὴ οἰ 
οὐηηΐβ Οὐα οἷα ἐπυρογίο ροτίτιιγος ἠῷ Ὁ ξύμπουηος ἐ Ὅλ κόρμῶδ ἀρξῷ. «Χο [κκαι-- 
(ρογαθάπτας, Ρεςσαπὶᾶ νεγὸ δέγδ τι. ΟΝ "ΙΝ ᾿ὥρτε ὅπ ἘΣ 
τηξητατ! αά Πας οόπιοάιις ταη- τὴ 3 ρώπερον γίγνε-- ὦ 

Πρξάλ, εαἀξ {Πλορρίἀλ ποϑοὶς αα!- εϑ τινα; ̓ αὐδμ, αὐτοὶ τοὶ αὔξοσ νόνδυα - 
δια (ἀρρεάϊταταγα ΟΥ̓Δ ΡΥ τΕΥ ὁ0 5 ὀχεῖϑδεν χωεία ἔμελλε Δ[σρχῆ αὔδυ τῆς ἐ 
Ργοπέτας πὶ Ηἴς εχὶρεγόταγ, ΟΣ ὥ)ὸ δὲ πυροσόδου ηϑρεξῳ. ΣΣΙΟΣΝΩΣ αϑὲ Ἔ 
δά εἰαῆϊξ χια πιοἀοόρτοξεεμα εἰ ῥεῖ «ἰδὲ ἡ χδιθοῦ ἐϑλοὺ δὰ γαῖ 
τί πότ, αι {π|5 ἐχ Ποτηϊπς 4] σας γε οὐχυδροῦ φοδου τοῦ τὰ « 
φΟβ το Ί5» ΧΡ Ογ τ Ππτηα Βὰ- αἰχριξέσατα. εἰδότος, Ἂς  διεγοηϑημδω, ἄχη ς 
Βοτ:υα"ο αἰἠ τε [ ἐἤίγτο, ἐαρρξ ἃ γο- Ὁ κβατε" "χρὴ ὅσοι “ούλωπο σρατηρρὶ, ὦ 

᾿Ιἰψαίε ἐπιροτατοτίθες {{|4 5 οδῇεἰξ- διυδωντω, ὁ 5 μείω: αὐτὰ ̓ποδα ἰξοισιν. ὗς δὲ 
τι ροζεγάτ. Παίς δατᾶ τοὶ αἰῆ ος- Ἢ βονϑή 

ὁ Ἀπ 181 Οἷα» σαγγατία,ΠΙΒΙ δ] οὐδ πιτατᾶ εἴς, ἃ τ’ ἐμ) σετε οὐ ̓ ξ έφαι τάκεῖ ομα- ὦ 218 

υὐροίρεε, ἀι(εῖες. Βτοίπι 5: οἹ]Πδίος, ποπιπες ἡετέ ἦδη. σικελιαῖταὶ 0 αἰπειρϑτεοι. δ ἕ 
προ γτ1}Π| αα! 46 {τ τοὶ πα τα τίς» εἰσιν, ὁμίος ο᾽᾽ αὖ } ξυτραφέϊτες αἱ ,ϑοόοι, αὶ ς: 
τἀπγϑ ἢ οδυιειϊάτ,τε4ι ἔτεα; δ τ αἰδρδβοιγαο, σύῥριχού σιοὶ δὲ μόνοϊ! ἃ 
ἱποᾷτιηὔς φυοα; (προγίοσγος πιοσίητζ, 
Ν᾽ εὐὰπι (011 ϑγγασιαίδη!; Παΐ ὃς νη - μαΐχῃ ὦ ἤδη πϑωδυμεὶ δόδυρϑῤοι, χαϊγαυ-ς 
ὉΟΥΠῚ ἴῃ αοὶς νἹ δ (ὕε, δεὰ παυίρά- σὶν ἅμα χατειροῤῥϑμοῖ ἀδουύατοι ἔσονται «ἑ 

δος... ἀο ΓΟ ἐδ φτι, πηραγοδ εγῦς ἐχεγοῖ-ὀ τῇ νεῦ αἰϑίευαων ἔχει Γ αὐ ϑασχόυῇ, αἦτί- . 
ταὶ αἱ πᾶς ΕΠἘ1ΠΠ1ὺ Αὐτό! Πα Π1. φεῖ. μὴεὶ αὕτη ἡ πόλις ἀηφϑης σεται, ἔχετ. 

Ἧ ̓  τς ὙἹῸ ἢ σΔρίατιι!; ΓΟ! 4πο- 
ΕΠ ἘΣ τρῆς Τςο ρα ἰτατ, τᾶοχ 8ι1-ὀ ΤῊ καλὰ αὐ μά σικελία; καὶ θθλὺς κα ἡδέος 
ο΄ ἈΠ. Ατα; ἕος ηποά πηοἀὸ ργαάι- 'λία. "Ὅι ὃν ἀρ χἰνδδινοὺ ὙΥΣΝΝΝ κϑδοξηῶν, « 

κ΄ Χεπης τος ἐηρεηάξγε ΡεΠ α]ν Ἔκ ξ ας ΟΝ ϑτν, οὐπῶν δ 

« καὶ ὃ κρείων Σῤχῖ ὥς ἸύΌ(( τὸ ὑπη- ὠτειομσομβυοι]αΐδιτιι, γάσάντερ ἢ φρύξια ὧν | ὅσοι ὑπόλοιποι βῬατη» ὃ ὅσοι ἘΥκυδΝ 

χόοις δἰ καρχιδὸνίων, ΧΩ εἰ διωυαί-- ἡ 7) χώρᾳ αὐδῇ! δηητειρισαιτεξιὶ ὲ μᾶλλον. 1 ἐν σίκελίᾳ ἀδἰωαϊοί εἰ εἰσιν αἢ ἢ διωηϑθώφῖν,. 

χγκαϊαρρεψόωδμοι. Ὅ Απιπειξασον δ᾿ ὡςπ ἀπορώτερον ἡγεδχηῶρε. ἄνπο- ὥξρ σον) Ἰῳροίξοισιν.᾿ Φ οὐ φξ- 
Ἴγρῳω διπρπειρφασομνδμο!, γ Ταὶς “γ᾽ ρῶτερον αὐ ἔΐῃ δΐτυ αὶ χρημάώτωνς ἐ Καὶ ςαι τὰ ἐκ οὐ σωϑήσεται. 

1τ' Ἷ Ν 



σι ἸΗΥνΥΘΥΡῚ ΓΗ ἤν ΤΥ 

αὐ δὲ μαχρδ ὑμζω Ἐθηιπέσοις ἃ ὥςτε μὴ Δ πὸ ἄϊι αὐ οτῖς φυΐη ἰπ νὸς ον ἀξῥηδαν" 
«ἰξὶ τ) ἃ σικελίας τὶς οἰξοϑω μόνον βϑλθυᾳν, 

» ἘΝ ὦ «ἰδὲ ὃ πελοποινήσου, εἰ μὴ ποιή-- 

ἢ συτε τάδε ἐν ταὐχῴ. ςράτιαν τε Ἐχὶ γεαΐνν πὲμ 
" ψωτε Οιαύτίωυ ἐχεῖσε, οἵτιγες αὐπερέται χο- 

ἢ μιεϑέντες, ᾧ ὁπλιτευσοισιν δὐϑυς" μὰς τὴς 

᾿ φςραπιαξ ἐτὶ χοισιαφτερον ἐξ) νεμιίζω ) αὐ αὖ-- 
» δε, «πσειρτίαζτέωυ ἀρρντα, ὡς αὐ" “χοις τε 

" “ρος: ξιωταξη »χαὶ τος εὴ δέλονζᾳ 
" ρελσαναΐκοισγ. ὃ ὥτω γὸ οἵτε ὑσάρον- 
"τες ὑμὶν φίλοι δεεῤοίσμοοι ΩΣ ΗΝ τ οἱ ζοκα 

» δοιαζοντες, ἀδεέσεξον. παξοσίασι. χαὶ τὰ 

τὰν οὐνλειδὲ χεὶ μα, φανερωτερονέκπολε- 

» μεῖν, “ἵνα συφακουσιο τε, νομίζοντες ὑμαξ 

» Ὀλεμελῴοθαι, μάλλον αὐτέχωσι; καὶ ἀϑν- 

» μἶδ "οἷς ἑαυ δὴν ἥοσον ὀγάω Ἰπισυείαν 

« πέμπωσι. τειχίζ ἀν. δὲ 24" ᾿ δεκέλφαν τὴς 
» ἀπηιχῆς, ὁαὴρ ἐδίνήϊο ̓μάϊλιςα. ἀεὶ φο-- 

» Θοιεῦται χϑὴ μόνου ὁ το γομίζοισι ΤΜ ων ᾧ 

» πολέμῳ᾽ οὐ ᾿ δῤῳπεπειξίοϑαι. βεξαιότα: 
» πὰ ̓  αὖ τίς οὕττω “οὐ πολεμίοις ὁ λοίτόγοι, 

» εἰ ᾧ μαλιςα. δεδιότας δες αἰ οϑανοιηο, 

"Ὅρα σαφεύς σπεουϑειγόμϑμος Ἰθεφέρρι. 

9 εἰκὸς ὃ εἰδθις εἰχριξέςατα ἑκα τοῖς τοὶ σφέ [ 

"τέρα αὐτὴν δηνὰ ὄχτςαγϑμοις οὐδε, 

» ἃ τ" ὧν τῇ ἢ ἐλτειχίσα ἀδιὶ ὠφελούμδνοι 
» τοις, εὐγαγτίοις ἘδΑ οὶ πολλὰ δε, τεὶ 

» μέγιςα κεφαλαιώσῳ, ἐ οἷς πε ἡδν χϑεϑι 

5» καυτεσκθύα οι, τὰ πολλαὶ ασδὲς ὑβαξ, σοὶ 

» δὲ, ληφθότε, τα [ἢ ̓αὐτόμζιζα, ἡ χαὶ ας 
᾿ τα λαυρείου ὃ τὐργυγείων μετάλλων απ»: ΤῈ οὶ, ὅς. αοποτήοαίς υχοαπαις 1- 
»» σύδοες,  χαὶ ὅσαι πὸ γὴς χαὶ διχκα φηδίων 

» γε ἡ φφελοιεῦται, θὐλὺς Ὄὐποςερύσονται “μά- 

ς λιςα δὲ τὴς Ἔπὺ ΤΡ ιξυμίμοαίγω! πξεσύδου 

᾿ ᾿ἴουν οἱ αι Φορρυνδύης, οἱ ἱ τοὶ τον ὑμδα γ0- 

Ὁ ρ» μσθρμπες ἤδη καζα κράτος πολέμεΐαϑαι, 
ο»  ὀλιγωρήσοισι: γίγγεάϑαι δὲ τί αὐτὴ χαὴ ἐν 

» ζ" καὶ, ,απολεμϊεν, ὦ ὑμᾷ ὅθυν, 

υ 

ω 

. 

Ἢ ροχτίμοῖ, ἀο εε5 εχ 115 ἀροχτίαϑ θε]- 

( ὈἱΡΙαπὲ οχρίογασίτ, ἱηξεγας. Οσοάϊ- 

ΝΝεπτο ἐλ: ἀς δἰ εἰ] ὰ (οἰ πη,ν τᾶς: 
ετὰ ἀς Ῥεϊορόπείο οὐ μ]ταῦο {ς ῥα- 
τοῦ ἢ ργορογὸ μα ἐχοαύα βιοσί. 
τὶς - ταἰέπια; ἢΠΠππο ο] αἴξ τ ογ τὶς να 
1! ἀεπη γοηηῖρος Πῆτ, δὲ ΠΙοΧχ ΠΝ τοβες 
ἃς (φιοά Ἰρίο μος ἐχογοίτιι πηαρὶς 
ἐχροάίγο ΟρίμοΥ.) νίχαπι ϑραστία- 
τάτα ΡΓῸ ἱπηροίατούο, 48] ὃς ργαίοῃ 
τος ἴῃ οἤοίο τοηοαῖ, ὃς πιρρῦνο τος 
δάοίίς ςοιῖρο ας. δὶς πίη, 
νοδίς απ οὶ {πηῖ » Ρἰας οὐρα. , 
δεδυιητ: δὲ φαὶ απ πιο πυιᾷτ, Πλΐπ τς 

 τἰπυιάξ ἀςοςάεητ. Ετ ᾧ δά Βαςἰοσα 

Ιὰ Ατπομιζῆθας ἱπξογγωγνεδγζασα- 
(Δπἰ» (επτίεητος σαγᾷ νοϑ (αἱ βοίοῖο, 
τε ἀτ πλλρί5» ὃς Ατπει δίεσις δ 
Αἰτα δι Χ {5 τηϊτιᾶτ, Ο απο 69ὧδαὀἁᾳ 
" εςεϊοᾶ δὲ τὐθρν ΠΑΠΓῸ Ἰητογίορὶ 4 Τεροἰοᾶ Λεείςαν, 
τειαυοά Ατπεηϊδξε (ἔρον ργαοιριιὸ "256 ἦν «ἀέρα 
Πρ ριαι διδάνν : ρετέλεν να  χρν" ΡΝ 
Ιο "πὸ εἵϊε τότατιιτ. Ἐν ΔΩὲ χαῖς τα ὁ 88 πο εἶξ «α- 
πιαχίπιο ἀᾶπο Ποίξος αβῇςτν κοτον λων ᾿ 
1ΠΠ| πιαχί πὸ τοξογ πη! άτιαοίρίε ν- 

δΙ]ς εαἰτ εὉ νησηγααξᾳ; αἰα ἢρὲ, 
Ροηςα]οί {πητροὰ δείοίγς ργαοίραιδ 
ἃς τίπιοτς, Οὐμαητοροῖς δυϊομι οΧ 
μᾶς τλστὶ ἐχυσπϑίοης γο 15 ντὶ- 
1εβ» Δι οΥΔ 115 ἀς 6 ΠῚ ἱπιροάϊπισης 
τὸ ἔπτατὶ Πεῖς »ντ τηαΐτα' οαλίττα; Ὁ 
οα 4: πγαχίπηα (πηξ » {ππηγηλτηι. γ 
ἀϊοαπι. “Ἰητεμέριο. Δ ἈΝ α «Ἐδεῆΐπι ΠΝ 

ὩΪ5 ἄδην ῬΆΓ ΠῚ οὶ [ε τα 
νος ν]εΓῸ ἐπθακίλουτος γνώμας ἦν ρος: δι 
ιοάας᾽ εχ ἀΥροητξο ἀϊπὶς. Ταα- ἀειιςηίοπε, ῃ ϊ 

᾿ς μῆς ὁ ἃ τεῦγὰ ἀταμς ὁ ἡ οἰ5 4 Ἐχ «δῖον 
{πρροζιηταγ » Ππατίπα. ρυπαθαπ- Ὁ 
ταῦ Ἐ ργαογήπιαις 115 4πᾶ: ἃ (ὁ- 
εἷϊς οδιοηίπητ, ας πὴ πα5 αάπο- 
Ὠεμτα »γίροις Π|5. ν δὲ ̓ πτε ]οχε- 
της νὸς. οπληὶ ορὲ δουην αά- 
ταϊ αἡέγαγε » ἈορΠροητίθας, Οὐδ- 
ταπι ΤΟΓαΠῚ ντ πγατιζὸ ΔΙ αυϊά δ, 
ἱπλρί τὲ βλτ, ἴῃ ΡΒ Πεαρα, οἱ», 

᾿Σ ὅρα ὁ ὁ ΒΩ, δ τι 
᾿ ΤᾺ ,λ 

« ᾿ Ὕνζο παρό τ ρα ]ας “σπαλίω Ἰλρράνενι 

β' ἯἭροσίασιν] αὐτὶ Ἦ φενοιλ ζσονταις 

γ5 «Εὐθεύφε 1 δραυ εἶνε πιλαπένγάσῳ." 

δ Ἰγαὰ δν :οακούσιο τενιγὸ γμίᾳ ογες ὑμᾶς] 

ΕΙΣ, ̓ οὐλακοδρ οἱ πὶ, ΟΡ ΑΝ οὐχ ἀμελοιῦ: 

σῶς ὑμαῖ αὐδάν, υυὐὴ τοερφωρήσωσιν ἄϑη- 

γαΐειζ, καὶ ϑίωδιοι, -δοάλείας ὄφητεῖ-- 

»εϑεϊδης. ̓ κακούρδροϊ, μὴ πίμπωσι βοής-- 
ϑέαν ἐξ σικελίανγ, εἰ ὯΝ πεπειραὶ- 
σϑωὶ Ἷ ἥπὶ ὙΣ ὀνκ. κὶ ὀληφέναι." 

ΤΣ 

" 

φίας, 

ζ) "τὰ » ἡ χώρα Ἰδ)ἀϑειυαίων., 
" Καὶ δ πὸ γῆς ἃ δικαφηρίων νὦ] 
ἐζήτα πῶς δυκλείας ὄηπϊειχιζοιδῥης. 
ἐξυζλλον οἱ  ἀϑίωαῆοι τῆς ὑπὸ Δ δκα- 
σγείων “ὡδοσόδου ξερήσειϑει. “φαμϑὺ οὐ 

ὡς ἰὥτις τρόσοδος ἀπὸ ΔΙῚ δικαςηοίων, 

οἷα ἡ ἡ ὐπὸ Δ᾽ γμαφών. δαροδυκίας, ὕ-- 

ἔρεως, ὦ συχώφανίας, ΡΣ ̓γψαυδέγρα- 
μἀρεσβέίας, λειπυρραήίου. ̓ οὐ γὼ 

πείσαις ̓απμία φῶσιημᾶπ, ἢ ϑανατος) 

9 στον δίᾳ 

{ αλλαὶ πολλαῖς. καὶ χενμάτων ὄ ὄσωραξιξι, 
ὁ ἐγ ὀρ αὐτῆς γικηϑεὶς ἐζημιοῦτο. ζαύτης 
᾿οαῦ τς, πάσης «ροσύδου φερήσεοθκωι ἔπι 
ἀὐλαρι αι πολεμίων αὐΐζοις ἱδους 

εδῥὼν ἐν ̓ὥ χώρᾳ, καὶ οολίω οὐ παρε ὄν-. 

Τῶν δικάζειϑαμκαὶ ἣρ πὲ ἐκ ΔΙ Ὁ, οὐ! ων, 

ἀφορμῶν χξήματα τῇ πόλει ἐδίδος Ἄ. 
δίαφορουμδῥὴς 1 Φυγίαι πη πρέποσι 

αδίνς. διωρωῶς, φέροιδμῆς., ΉΜΗ ἣν πὲ 

ὩΣ ᾿ς 1 ὠὐϑξ ὧν 
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1 λοεάαπηοῃ!!. ΝΑ δὲ Βος Βετὶ ροί- Α ὦ λὰᾶκεδοιμόνιοι, ἐπεὶ ὡς γε δωυὰτᾶ, χαὴ «᾿ 
ξ μος τῆς [8] ορίπίοης» Ριοσίας οὐχ ἀϑοτήσεα ὀῆαοι γϑδίμδηξ; πάρι ϑὲ:;- " 
ςοηῆάο. ΝΝεᾳ νεγὸ ἀεθεο διτ ο-ῷ'.͵. “0, ἀβω τα οῆθας ψὸ 

ὲ φαᾷ νοϊγαπα νἱ ἀεὶ ἀ ἐτεγο» ἤναὶ τῷ Ων σδείδγι ἀξιω δοκεῖν υὑμδμ εἰ ἼΝ 
ἴητοῦ ἐπέ ἘΠΊ πτος νοδίς μοίξες ἂί!-ὀ εἰ τῇ ἐμαυτῷ μ᾽ “δμ πολεμιιωζώτων, ᾧιμ “ 

ἃ Οἰίτατῖς , γε], φιᾶάο "ΡαΒ]ςο]α διαίτας ἔπι» ἰ46 
 Ρλεγία ἀτηᾶδ. ξγεί» ᾿ ΒΙΙ - 
᾿Απιαῖοσ ρίας, ΜΠ. το ον αν ὡς τρῶν ἰδ τΝ 
γβίεπνεε αὐ “ἀξ σεγτϊπηὲ το ἀο: Δι ἰῃ {πρὶ ςἰοπεῆι 
καρ μν τολιρ ψορίτο ἢ αι! ἐπηοχεάϊ οΧ ΠΟ αυο- 
απο 0 ὡ Η : " 1“ ΤΡ ΓΜ ΟΕ ποὺς ρτατὶα Ἰοησατ. Εχιΐο φαϊάξ,(οά ἃ 
ὁ γηάε “πηϑ. φεγαπεγῆζατε ΠΠΠογ 41 πς εἰεςογᾶτζ». 

πο δυζξὰ νοϊγλ(ῇ τὶ ογοάίάογὶ 
εἰβ)ν τ] ταῖς σα; Πα ρσὸ Βοίτίθι5. : ὩρῊ ΣΎ ΥΣ 

᾿ξ Νορίς βοβίδυς [8815 Βα ξάϊ νοβ»αμ] αἰϊαυᾶάο μο 
φοςυ 5, φυὰπι {65 ΛΟ 15 ΠΟΘΕΝ, ]α αὶ ντ ἀπιὶ 
4 ἀπιΐςος εἰς οἱ βογδι ΠοΙτε5 ΠΗΪ σοορογτ: ΠΥ 
᾿Βοβεξοοερεθητ. ,'. 11. Ν νμςς ΤῸ" 
Ἐε απιογεῖα εἰυΐ- τσ Ρα δ] οο αν πππὸ απ ἱηἰατίᾶ 
τατῖς πο 4υᾶτε- ρᾳτ!οΥἀ συ τατὸΐη γερο δ] σαν εῦ 
πὰς ἱπίμγία {πὶ ᾿ 1 Ὑγγ] γῇ 
᾿αἤεᾶα5. τοείπεο, (ρατγ.ϑμα 0) ἀδὶΡ 1 πδὶ μὰν 
τ φυατεπας ταὶ ΠΟῚ ἤτοι! ΤοΟΥ Π1ς Δάπιογ {5 ραττὶᾷ 
Ἂ Ῥ. πυσεψεεμις ἱγεν (εἀ δά εἀπη Πγαἶτο Ροτίμ8» ας 
{ππυ πὶ ἐαπὶ ρὲ 4 οἱ ὸ τιευϊαπι, «φάυκὶ, ΠΜ]1Α οἴ γοσαρογδη ἀᾶ, Ατα; 5 τοξεὲ 
᾿Ζεὶ, Κορ. ἄνεπι εἴ ἀπιατουρδίσία ον π 4.1 {πᾶγ Πα 
“ἀσενιβγαιένπεος ἢγγγ τὸ ἀτη οὐ τ ἐπ πδά τς αὶ 
ἐρρααίδη βῥγαΐεξ ἑ ἐπε 
χὴ Νέας γετὸ ἐἅ 4006; Π10 40 ροτοίὉ 1ΠΠ|π ἀο- 
᾿λήμρμδεν με δὰ Πἀετ τεσαρεγαγε σοηαταγ ΕΧ 40 

Ὡς Ραεγιᾶ [ω17} “- 

εν, ᾿πυᾶάετε εχὶ- Νὴ τὶ ἀιρῃηῦ πλς ΑΙ ΙΓΓΟΣ Τιλςοάαπηο 
ίπνο,, [δὰ ροτίας ὯΝ Ω0 ὅς ἐπ΄ ῬΟΥΙΓΌΠ 5 δὲ ἰη Ἰαδοτί- 

᾿εαπὶ αι ἀπηρἰ5 θγ}ς οὐ ἢ δ᾽ Πτγορί ἀὸ ντα πη! π:: 
Ὁ: 4, 554 4- Ῥω. - Ν - " 

ΑΡΆ ρ'ῳ πα δ τ (οἰατίς» Βᾶσ(δγπλοηςξ νυ]ρὸ ἴῃ ρζο- 
ἴωτε. ἢ πέγθίμπιν επηῖςε, “Ὁ αἱ, ἄτην ΠοΙτίς 
“ἰ Ηος ἀϊξιυπι,ῖ, ({ςς, νο οι εητοῦ ποουΐο εὐηάἀξ ἢ 
ἄυπι Ποῆίς εγάση, 5 τ 
γαϊάς πορεδαπ, ἈΠιϊοιι5 ἤονα]άς ργοξατιτγῇ,εο 4αϊ- 
ἀκα ἁγίοις ἐς ῃ} ῃαρ βιὸς τος Ατμεηϊξίεβοο- 
τρτιστη ΡΝ βηίΐταβ μβαθοοναῖ νεἴἶγλβ ςοηϊεέξιγα 
Ἑργοἀεῆς. ὀτοΙ ροθᾶ. Ροβινίο ετλτν τ ααστηάς 
πὴ" ΤαΑΧΊηυΪ πηοπηςητὶ γοίσας Οὐ τὰ τὶ 

(ςιπτίατίς, πε Ρίροας ἐχρεἀἰεοπόνος 1) 
1 5.0} ἀτα; π᾿ Ατο {πο ροζεῖνε 
1ΠΠπς ἐεδιμοἰδτος ραγια ΠγΔΠ11» ΓῈ5 δι 
τηδχίητας οὐ(ογιιοτίς», ὃς Ατποηἰ ἢ 
Ροτοητίδην ργαίεητῷ ραζίτου ὃς ἔε- 
ταγ οπογιατίβερῇ 'η ροίζογαπητατὸ 
Βιαδίτατυτί, δ. οἄθια: Ογαοία πό σοα 
δια, (ςἃ νοϊπηταγία ἱπηρεγίο Βεπο- 
τοῖο. ροείτισι. Ηάς Αἰοἰθίλάος. 
᾿μλοοάαπιοηί διτο πη, {αι π Δ ΠῚ 

λόπολις ποτε δοκϑὼ ἐῇ), “γεῶ ἐγχρῳτῶς “ 

ἐπέργρμοι" “ οὐδὲ οἰ ασοπύ]δύεοϑα) μου εἰς “ 
τίω φυγα δικὴν ασϑοθυμίαν ᾧῷ Ἄθορν. φυ- 

γος πεν εἰμι τῆς ΟΜ οἰζελασόμτων πο-" 
νηθίας, ἢ χαὶ οὐ τῆς ὑμετέρας, ζῶ πείϑηοϑέ “ 
μοι, ὠφελείας" “ χῷ πολεμιώτερφι οὐ ΩΦ“ 

τοῖς πολεμίοις ποὺ β λαψαντες ὑμεῖς, ἢ οἱ “ 

“τοις φίλους αὐαϊκοίσθωτες πολεμίοις γε-- “ 
γέοϑοευ. 'τὸ,τε φιλότολι, Οὐκ ἐν ᾧ ἀδιχ96-- « 

αἰϑι ἔχω,δλλ᾽ ἐν ᾧ ἀσφαλεῖς "ἐπολιτευ-- « 37 ἐπλ 
ἑϑέω. οὐδη᾿ Ῥχὶ παιποίδα, οὖσθμ ἔτι ἐγού.. «τα 
μαι ἰέναι, πολὺ δὲ μοῖχλον τίου οὐκ οὐσὸμ “ 

αὐακίζοϑαι. καὶ φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, «ς 

οὐχ ὃς αὐ τίωὺ ἑαυτῷ ἀδίκως -ἰπολέσας « 
μὴ ὁχίη,δλλ᾽ ὃς αὐ ἐκ πϑωτὸς τρόπου, χὰ 
ὁ Ἐλιϑυμεῖν, πειροιϑῆ ἀὐτίω αἰα λαῷ. “ 

ΓΟ οὕτως ἔμοιγε ἀξιαῖ ὑμαξ χαὶ ἐς κίνδοωωον «- 
χαὶ ἐς (αλαγπώοίαν πᾶσ αἰδεαΐς 
οϑαι,ὦ λοχεδοι μόνιοι: γνογζᾳς πῦτον δὺ (ὃ « 

ὑφ᾽ ἀπόρτων πσϑϑθαλλοόνϑρον λόλϑν, ὡς εἰ « 

πολέμιός γε ὧν στφρόδρα ἐξ λριτλον, χαὶ αὖ « 
φίλος ὧν ἰχϑμαΐς ὠφελοίζωω" ὅσῳ ζὰ μδὲ ἀ- « 
ϑέωαων οἶδα,, (᾿ς ογ ὑμέτερα εἴκαζον. -ς 

ἐχαὶ ἀὐοες νιω γομιισθμίᾳς «θὲ μεγίφων δὲ « 
δ χααφερόντων βουλϑύέοϑαι, μοὴ ἰπὸ- « 
κῷν τίω ἐς πίω σικελίαν τε χαὶ ἐς πίω ἐτ- « 
τιχῆν φρατείαν" " ἵνα τοί τεέχεϊ βιροιχεῖ μο- « 

εἰῳ ξυμαρβδουθμόνϑιοι μεγαίλᾳ σωσήτε, « 
. χαὶ ἀϑέωαἰων τέω πὲ οὐσθμ χαὶ πίω μέλ-- 

λουσὸμν δυαμιν καϑέλητε, χα ὦ ζῳῶτα Ὁ 

εἰὐζί τε ἀσφαλώς οἰκῆτε; χαὶ τῆς ὡπᾶσης « 
ἑλλαδὸς ἑκούσης, καὶ οὐ βία, κουτ᾽ δυνοιαν δὲ « 

ἡγήσεϑε.  Ο μϑὺ Ἀλκιβιάδης τοσαῦτα α 2:9 
ἀπτολ δε ίρῇ ιφορίτατοις Βο!]απι Α-ὀ εἶπεν. (ὦ) δὲ λᾳκεδιοι μόγιοι, δγρενοούμϑιυοϊ 
ἐβοη σἐπξογγο; [δά “αάδας δἰ]! 4 δὲ χαὶ αὐτοὶ πσοϑτερὸν ςρατεύφν ἐχὶ Φᾷ 
οἰγομ πη ρόϑεα τες ᾿σπῃδιαγοηταῦ, ὀϑίωας, μέλλοντες δὲ ἔτι κἡ ᾿αὐξιζορώρϑμοι. 

- 
Ἧ- -ς 

ὁ Λάμπις περὶ! - 
Βεπτεεσ:ψ, (οί, εχ- 
ϑοπήν. 

»ς ἢ 

ἃ Νωῦ ἐϊκεᾳτῶς ἐπέρχομκαι ] αὐτὶ τοῦ 

καρτερῶς. ἤποι φανεραῖς πολεμεῖν Ὁὶς ἀ-- 
ϑίωαίοις, ἢ δρηφανώς καὶ μεγάλως. 
β᾽. Οὐ δὲ ὑσανήδύεοϑα μου 1 οὐκ ἄ- 
ξιον ὑασθνἠδύεοϑα! μου τὸν λόγν., δ 
πὸ μυὴ φερϑυμνϑέιζαί με φϑύγᾳν. 
Ὑ Καὶ οὐ τῆς ὑρμετέρας } ἐκ ἐμὴ φυγὰς 

τῆς ὑματέρας ὠφελείαξ. τουτέειν,οὐ ᾧ δύ 
τὸ ὠφελῶν ὑμαῖ. δ Καὶ πολερμώτε: 

“μοι ἢ οὐχ οὕτως ὑμαξ ἡγοῦμαι πολεμίοις 

ὡς ἀϑίωαίοις. ὑμεῖς μδ γὸ, ὅτι ἐξλάψω- 
πρέχθροὶ ὄγτεξ» ἐλυπήσατε" οἱ ὃ αἀϑίωαϊοι 
φίλον ὄγτα κατίιυάγκασαν ἐχθρὸν ἥμέ: 
“θα εὐλτό,τέ φιλόπολ! } φιλόπολις 

ἀλλὰ τότε ὅτε ἀσφαλ 
ζφυσὶν.) οὐ γι ἐμὲ, ἕαἰκα αἰδικοῦδα 

ὡς ἐπολητευομμίω.- -- 

ζ Καὶ αὐτοιζνωῶ] ἥτοι ὑμαῦ. » ἴἵνα 
τάτε ἐκξ!] ὧν σικελίᾳ δηλονότι. 8. Πέ- 
δλορώμϑμοι 1 “ὐοιορῶντις. κατα φρου ρα, 
Τεζ-: νῷ.» ᾿ 

τῆ}. 
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476 ΤΗΝ ΟΡ 5..ἃ.Ὶ151. 
πολλῷ μᾶλλον ἐπεῤῥωςϑησὸμ, διδοαίξαντος Δ΄ πχαΐτο ταπλοη ππαρὶς ἡαπε σοηβτ- 

ζωῦτα ἕκα ςα τῳ, χαὴ νομίσθμτες ρα 

πὰ σαφέςατα εἰδότος ἀκρηχοέναι. ὥστε τῇ 

Ἐχετειχίσᾳ τῆς δεκελείας “ “ὐϑδοσείχον δὴ 
- ὐδεοιωῦ, καὶ τοι »φιυτίχα. χαὶ τοῖς ὧν τῇ σι-- 

χελίᾳ περιπειν τιναὶ τιμωρίαν. χαὶ Γυλιπ-- 

πον τὸν Κλεανδρίδου πσδοςάξαντες ϑ- 

χντα, τοῖς συροιχϑισίοις, ἐχελθυον Α μετ ἐ- 

χείγων χαὶ “Ψ κοραντων βουλθυόνϑμον ποι- 

εἰν ὁπ ὧν ἿΜ “π ϑόνπων μαϊλιςα χρὴ τώ-- 

χιςα πἰς ὠφέλάφα ἡξά τοῖς ἐχεῖ. ἐν δὲ δυο 

αϑρ. ναεξ τοις χορινϑίοες ἤδη, ἐκέλδθυέν (ὦ 
πίμπειν ἐς ἐσίνζου, (αὶ δὲ λοιπας ὐἶϑα- 

σχϑυάζεοϑαι, ὅσαις 19 

χϑὴ ὅτὸμ χα! οἐς ἡ, ἑπείμιας τὴ πλῷ. αὗτα 

δὲ ξωυνενϑμοι αὐεγώροει ὧν» τῆς λᾶκε- 

δαίμονος. ἀφίκετο δὲ αὶ καὶ εν τῆς σικελίας 
τειϑρης Μ᾽ αϑίωαίων, ἰὼ ὠπέςφλαν 

φρατηγϑὶ Ὀχέτε γεύματα καὶ ἱπαίας. χαὴ 

οἱ οϑέευα)οι,ὠκούσλμτες, ἐψηφίσθμτο τί 

- ͵ 

γοοίουται “τέμτειν, 

τε τροφιὼ πέμπειν τῇ ςρατιεζ, καὶ τοις ἱτε-- Ὁ 

πέας. χρὴ ὁ χή (θν ἐτελδύτα" χαὶ ἐρδὸμιον 

χαὶ δίκατον ἔτος τω πολέμω ἐτελθυτα 
χῷδειδν Θουκυδίδης ξιιυέγραψαν. “Αμα 

δὲ τω ἤει δοὺς ϑρρνϑύῳ τὸ θχιγιγνο- 

μϑέου δέρρεις. οἱ ὧν τῇ σικελίᾳ ἀϑίωυαῆοι, 

ἄραντες ὧκ, τὴς κοιταγης,, ϑνεσπλϑυσὸμ 
Ἐχὶ μεγάρων “μον τῇ σικελίᾳ, οἱς ἔχὶ Γέ- 

λώνος τῷ τυραϑνου { ὡ ςτὸν χαὶ ααδϑτερόν 

μοι εἰρηται)αϑα φήσθμτες συξακχούσιοι, δὶ 

ἔχοεσι τω γζῶ. ὡὀσποζατες δὲ ἐδιηωσὸμ 

δ ποις τε ρους , χρὴ ἐλθόντες ὅχὶ ἔρυμιαί τί 

“Ἢ σὺ φακοισίων; καὶ οὐχ ἑλόντες, αὖϑις χαὴ 

πεζῇ χαὴ ναεσὶ πρτδοικομεοϑέντες θχὶ 
πηρέαν ποτα μὸν, τὸχ τε πεδῖον αἰαίξαντες ἐ- 

δηήοιου,' χαὴ “ἐν σῖτον ογεπίμκορασομ " χαὶ 

ἊΜ συφακχϑεσίων αὐξατοχόντες τισὶν. οὐ 
πολλοῖς, χοὼ ἰτοκπτείνανπές τε τινας, Ὃ ῴ.- 

παῖον «ήσόμπες, αἰεχωρυσὸμ Ἐχίς ναῦς: 

χαὶ ἰστοσελιδυσόμπες ἐς κα τανζω, ἐχεῖϑεν δὲ 

ΕὨισιτίσο μϑμοι, πασῃ τῇ ςρατιὰ ἐχω- 

οφίωυ δὶ κενπορλῖτα, σικελοὖν πόλισμα. "καὶ 

κξοσαγα γόυϑμοι ὁμολογίᾳ , ἀτηεσθμ, 

παῖ» οΧ  πλαητος [δ διά πῆς ἀτατις 
εἄοϑος εἴϊοε οπγπὶα αὖ οὸ 4] ας 
Ραμ πιὸ ποίϊει, ταις δ "πτοῦ- , Μυτο εἰηροης 
οἰπάοινάαπη ἰαπν οςεἰοᾷ αηϊ πητχι ἄλαι. 
ἱπτοηάογαπι, δὲ Πατίπη Αἰ χα! δὰ- 
ΧΗ οσιι τὴ ἐπι 51" Πα πὰ τηϊτίοτο: ργα- 
Βοϊςπτέί » ϑγγδοιδηὶς ΟΥ]ρρυιπλ 
ΟἸἰεαη ἀτιάα βέλμηε» ᾿αογαητ οἰμπ1» 
Βαθῖτο σα 11Π|8. ὃς σαπὶ Οοτη- 
τὶς σοι ἢΠ]1ο» ουζᾶτο ντ φαὰπι ροί- 
(ες πιαχίπιὲ ἃς τπδτυγγπιὸ {Πὰς 
αἰϊφα!ά ργα αι ἔγοῖ, ΠῚς Οοτίη- 
τος τα Αἴποη δά ἐς ἰδπν ἀπὰς μὰ- 
{πὲ5 πηίττοῦς ἰαΐοῖ,, οατοίας ἀρρᾶ-᾿ 
ζατε υσίσιμηιις πχίττοτο ἀοπαί- 
ίξητ: φυσναμπιτειρις αἀοίος δά 
πδιιϊ ρα άπ» ἰῃ ἐχροάϊτο ἐογεης. 
Ηἰς ςομίξιτατς. » ὁ ξαςεάσπιοης 
ἀϊςοϊιπι εἴτ. Ε 51.111 ἀατοπι ττῖς- 
το Πγῖς Ατμπεηϊοη απ» άπ ἄμος8 
πυογδης ρεσαπίδτα τη ἀταας ἐααΐ- 
ταιῃ ργαῖίᾳ » Αἰμεπαβ νοηῖς. (αϊας 
Ῥοίζυ λα απ δαάηῆεας Ατμε- 
πἰεηίςςν4εςγοπεζε δὲ σοπχπηοδταπι 
τηϊττεη ἀττπι ὃς εηαϊταῖαηγ. Ατῆὰε 
᾿γοπις ἐχοοῖπε : ἃς ἀεοϊπγαρίερτί» 
τι Ἠαΐμς Β.}}} ληπα φαοά ΤὮα- 
ογἀἸάε5 οοίοτρῆς. 4 πίεαέτοα- 
{τατς ἰπἰτῖο (ζατὶ πὶ ν οὐ 15» ΑἸ Ποπὶςη- 
[ως ηαὶ ἴῃ δἰ ο α οὔαπτ» πηοσοητεϑ 
ἃ (ὐαιαιπανηδαϊραύιητ δἀπογίας Μο- 
Βλτα πα ο[Ὁ1η 51. : νι άς οχτοῦ- 
ταϊμδτίβ (0 Θεἴομε ἔγζάηπο ορ- 
Ῥιάλη!β» (φαεπχδάηγοάιιπ) Ρχΐας ἃ, 
πὰς φΟΠΊ ΠΟΙ ΠΟΥΑτα ΠῚ οἱ᾿ ) ϑγγαςιι- 
ίλῃὶ ἀρύαγη ροίπάεθαης. ἤπης ἀ- 
δίατη ορτεῆϊ παπΐθις Ατμοηϊεηες 
Ροραυΐατὶ (ὰπτν δζς ργορτεῖϊ δά ολ-- 

Ὁ (ε]!απὶ χποάάδηχ. ϑγταςσαίαπο- 
τα 1» ααππὶ ἰά που ἜΧριρηαοηῖ; 
τατία5 τᾶ ρεάοτὶ ἰτίπετς φαὰπη Ὧα- 
υἱρατίοῃςο 14 ΠαπΊοη {ς Τ ογίατα τα- 
ςοροζαηῦ : τα ργοσυις σατηρο- 
(τα ναϊαιποτγιπτ, ἐγαππεητάτηας 
ἱποεπάεγαητν» δὲ αἰίψαος ϑγγδειμα- 
ἈούμΠ ([η 4005 Ὁ ταπτοη ταμἶτο5 
ἴῃ οἰ εχ τ) τογἐςςογαπιίταταας δά 
Ἀδι65 ἐγοίζο ΓΟ ρ μα τοάϊεγο Κι - 
ποχί ας Ολταπᾷ; δὲ {ΠΠπς ἔστη ὀτατί» 
ΟΠ ΟΤ 115 ςορίϊς ργοίοθει {ππὸ΄΄ 
ἴῃ ( ρητοσίρᾳ ορρίἀϊπι δ᾽ ευ πην᾿ 

Ν “- “ Π : ΄ - 5 μιυιὸ αι εχ ςδιοπτίοης ἰητγαίξεν 

« ΓΙιροσεῖχον ἡ δὴ). νσαϊ) αἰτὶ Ἵ, σκοπὸς | ' συρακυσίων. Ὑ 9 ὃ δύο μὲ ναιὶ)ὸ Τύ- ἤχραυ διρέκω. ζ Ἐπισιτιδεάεδρδιῦ 

ἐὦ αν υῖς κ, δάνοια ἤη:τείχισμα 5 σα ᾿ λιῆπος. δ᾽ Τοῖς τε αγροιὶ 23 μεγαρέων ἡ ἐφοδια χλαξόντες. ἡ Καὶ ἡρεσσεγαγθ 

ἐν δικελέᾳ. β΄ Μετ ἐκείνων Ἰὔγριωυ 1 δηλονότι, ε Καὶ ὃ ὅτεν ὀνεπίμνσρριστω } ἡ μὅμοι.] ἤχγιω λαξόγχερ,ἐρβλκοσείέρμον; 

ἷ 
ἰ 



ΨΊΒΕΚΌΞΕΧΈΤΝ 5. 477 
- βθι σμήρθαι!α ἱποεηῆς {ροτίθις Ἰπεῆχοσχυπι Α πιμιαυδ άντες ἀμ δὰ σιπὸν ἢ πε ἰνμοσαίων 
οὐράν χρνὰν ἴξβο. ἤγγαὶ 8. ΗγδΙχοτζυπ,,ἀἰοοἴϊοτε : ἃς ΕΑ ΔΝ τος πο σε. οῇ, ΚΧΡΕῚ “Πς χαὶ ἴ' υσλαιων "χρῇ οἀφικούϑμοι ἐς και ταγζου, 
Τὴ ἱρίο ἰτίποτς, ίκε τεαο δε! (Οἀταηᾶπα» οἤεηάπης οχα- δ, ἥν ρα ᾿ 
Ῥᾶ ἵκεῖ βιςοτεπε, τος ἀποεηῖος. ηαιἠπαμαρίητα » ἤπς δ θλθμθδανοῖσι τοῖς τε ἱττώτας ἡκονζοις ᾿- Ἢ 3 ὅη .2 

3, 'Ἰρῆς «48. (ς4 [Ὁ }}}} {Ποτατ ογπδ- ΕΚ αἰ ϑηνών πεντήκοντα “ διακοσίοις, αὔδυ 

ἈΥΌΘΗ͂ΡΗΝ ΕΝ τῴ οαυνλ γα Ψ ἵσσωων, μ(' σκθυὴς, ὡς αὐτόθεν ἵστασων "πο" 
ἰταταγα ἐφαείεες (ρίττασίος ᾿ ἶ ἸὐΝ δ - 4 δ Θλοϑησουϑμων " χαὶ ἑπαυτοξίζᾳς τοκοίχοντα, ταϊρίητα , πεσηοῃ ἈΓρομτί ταϊοητα ἠδ ᾿ μ ; ᾽ 

τεροητᾷ», Αἰβοηίραάιεθα. 4ΕἘο- ἴδ ταλάντα Ἔργυξλθ τϑκάχεσια, 4 Τὸ 
ἀξ νετε Τιἀοοἀατηοηί!, Πππηρεχαά-ὀ ᾽᾽ αὐ ἦρος, χαὶ ἐπ᾿ ἀροος ςφρατεύσόρμτες 
ποτίας Αγροϑ ἐχροάϊτίοης» ἀααπὶ λαχεδαι μόνιοι, κάρρα υϑρὶ χλιεωνωῦν ἤλϑον, 
ΟἸεομαγιτα τεπὰβ νοηηΐεητ» ἃ- ᾿ Ή ΣᾺ ον, . 
δὲο τετγχγαοζα τεάϊετς. Ροῖ αθο- 750 Ἄνοιδῥε ἀπεχώρνᾷ. χε τὐργεῖοι ΄σ. » ! “1 ἡλ . 
τατὰ ἀϊίςοίπιπη, Ατρίαὶ ἴῃ ἀστατα Β Αῷ “αῦτα ἐσθαλόντες ἐς τ' ϑυρεατιν ὅμιο-: 
ΤΕγτεερίεπι ἢδὲ σοῃτεγηιίηαπη ρον ἐσὸμν, λείαν “ἦν λφκε δου μονίων πτολλζω 
ἸΏΡΤΟΠΙ., πιλρηδηὶ ἐχ Ιλςοάα- ἔλαζον, ἡ ἐποροϑη ταλαίτων ἐκ ἔλοῆον 

ἶ ᾿ φηοηὶς ργσάληχ ἐροίπης 9». τα οὐδ δ ἡ δπονοώω, κα ΨΚ 
Β νοέων. ἀϊθοηηναιοῖν ἑλίο μεῖς ἡ" Δαιϑ αν νι, τς ΟΠ τ Καθ ασιέων ἘΡΕΉΝ 

φσἰπεφαίηαας. ΙΝεαας [τὰ ρος εα- εἀπτῳ κρᾷ, εἰ πολυ ὕφερον ἔχιϑένϑμος τοῖς. 
ἄεπι αἰῖατε Ρορυΐας ὙΠοίρίοῆς {ας ξὴρχας ἔχοεσιν, κα καυτεέοψεν " δλλαὶ βοη-- 
ἱγηροζαπα ἔςοἰς ῃ πα ρηξζγατις: “ἰοά τον ον βαι δ μρδ ανελνφωβ:-. 

ξ Δ ΡΘΘΗ͂ΔΌΝ τος ἔγταἴγα ξαϊτ :ἀπσουπάαις Ατῆς- [κοι ἡ ὙἾΜΕΣ Ἢ Ἂ μἢ ἊΝ ̓ Φνῷ τ Ψε ; Ἶ ΠΕ ἀουρ «ὐεύαζε. οἷσυρᾳ- ἐμρταί  λῤς “Ὠἰεηῆαπι Τ' Ἠείρίεηίες Ραζιίπα ςὅ- ΠῚ ; ἀμρν τ σὰ 
ψηροίνεξ 75Γ, ΡΓΕΒεμῇ ἔππς,, ραγτίτα Ατβεμας Χουσιοι τα «τῳ λεέϑις ὡς ἐπύλοντο τοῖς τε 

εβιβογαπεν. 4 ΡοΓ ελπάεπι αἴἴὰ- πτας ἠχονίοις τοῖς ἀἰϑίωυ νοις, καὶ μέλλον... 
τοην ϑγγδοαίλῃ! » Ροζσερίο οαπ]- ο (ἀκ ἤδη (λχὶ σφαξ ἰέναι νομιίσομτες, ἐαὶ μὴ" 
τὰπὶ αἄπεπῖα αὐ Αἰβπεπίοηΐ5» ὃ ὦν ς ͵ : 
ροάσηι ἴῃ {δ ἰαπίατα ἕατατο, αὐδίς᾿ ἢ Ἰηππολεὖ κρατήσωσιν οἱ αἰϑίεσαῆοι,, χώ"᾿ 

᾿ ᾽ " . “ 

τεδητο5, ἢ Βοίτ5 ποπ οσοσαραζει Ε-᾿ Εἴου ποχρήμψου τε χα κι πὺρ τὴς πόλεως 
Ῥίροϊαβ. Ἰοσιῃν ργαταριαπι» δ ῥοθυς χεύυϑρου, σύκ ἀν βᾳδίως Κ σφαῖ νσγ 

ς {πη Πλϊποπτοῃ1» ἔς Ποη ἐλοὲ ροί- εἰ χραζοῖντο μαῖχϑ, ̓πἰποτειχιαϑέωι τ Νθργουὶ 

ε εἰγουπιμδι τί πλατο » πες ἤρτα- ᾿ ΒΑ ᾿ -“ : ! 2 ΣΎ “ 

Ἰῖο αιάοπα. νἱποογοπῖαγν οοηβιτ: ο Ὁ; ποξησξασῴς αὐνῃμἶμ φυλάίοσειν; 
ταογαας ἰοοὶ ὁ αάϊτις. οδίεγυατο,; ὁπῶξ ψυὴ χτ' ζετας λάθωσι σφραξ ἀγα-" 
Ὥς ἰαεοητοῦ 1Ππς ΒοΙδ5. αἰζεηἀς-9 ( αἰγτές οἱ πολέμιοι. εἰ γὸ ἀνθνη »εἀδιυ 

ε. τεῦ, Πο᾿ οπίτη [πὰ ραττε ςοπίςεη-. «- Δἴ! ὐρ τδνκοδ,  πράν 
Ῥ Δέϊεηε μα Βλν- ἀἰ ροίο,ηαία οατογα “ἀγάυα: οἴϊεπε, μι τσϑσι ὀξηρ Ὑϑυ Ὁ δ ἔοι κα πως 
δκρ,διοσ, Ηἰς διυτοῖ νγθετεπας δἰ φυδητυ!-. ὯΔ ΜΕ}. ἡέρε ἐλεκλίνες τε δθ], τ 
4 γιάε αρποι. ἃς] 15.) ὃς ἱπιΓοΓα πὰ οπηπίηο ρᾷ- Ὀχιφανὲς ποῦ εἰσω" καὶ ὠνόμιοιςται αἰ πασὸ δΨ[Ὃ 

Ἷ Ϊ Δ τὰ ΐ ΡΕ. 4 Ὁ - 1 3 πω Ἰοςιις; κρμώλα: εἴν τα σε φφεκοϊισίων͵ δζρα τὸ ὅχτπο λῆς δ ἄγου τῇ), ̓ 
δῆιπολαι νοοαίι5»4 10 ἢιδηιπολής » ; γι Ν᾿ κὰν ἥτις. “ 

Ἢ ο ὲ ᾿ ελ πὸρ ᾿ 
᾿ ἁἰΠ]οςο. [τα4αε Ρτίπηα {ατίτα ἰα- βληπολαὶ καὶ οἱ δ “ νὴμυ ἙΑνΑΝ 

ε" ςε οπγηΐδ ροραΐμς νέρθε ορτοῆαϑ εἰξ ἊΣ ῷ λήμινα, ἴα λῶν ὠλθουνς  ..Ν 
ἴῃ Ῥγαταΐη ἰαχτα Απᾶριπ ἀίηπεπ, ἄμα τὴ ἡμέρα ( ἐτυΐγνόμον γὼ αἰδξ!ς χῷὴ οἷ" δΝ ψηρυφηλέρόν τὶς δ χυψοα ον ἀρῶν 

αὐξι! ΟΥ̓ ΠΊ 411 νὰ οὶ ΤΊΟΓ- ᾿ ψ κὰ ᾿ ε ΨΥ «ὐὐξὶ τὸν Ἐρμοχρ ίτζω φρώτηγϑ! ΦΡΉ πὰ 
τιοογαξα ἰΔΠι 1 ΠΡΟΓΙσ 1 ἀοζερε-,: 1.0. 0, Γι ἢ ΠΣ 
τητ δίας γεσςηῇτιβ ἄταας τοςο- - ἢ ἐληφότες ὡς Ῥϑὴδν ) ἐξέτασιν ΤΣ 
σρίτα Εχ 4ιο ἀεἰςϑι ἐποταπερτῖι. σλὼν ἐποιοιουηο., χα ἑω]αχοσίοες Ἅλογα-" 
(ςχοοητὶ γηχατὶ» ργχέεδο εἰς ὉΪ9- δὰς «Ῥμ' ὁπλιτῶν "ἡ ἐϊξέκριναν ἀσδόπε:: 

ι ταῖο Απάτγο ἐχαϊς » 48} φυαῆάϊο ΚῪ ὈΠΟΝΕΜΗΟΨΕ, ν δΐξι ἀγδρὸυ.» 
ΓΕ ἴα νηιτὰ ςοπ- ἤἴρῃς Ἐρ!ρο] 15. ΒΝ βονιὰ ἀν 36- εν ἀπδ 2. ἱῶν ἰρυῦαν Φυλας: ἐξ Ἢ ΞΕ 

ἡ ᾿ ; σητὼς πε ἐλιπολων εἰησὰν φυλφαχέδ;. 230 ἸῊΝ γε (ὅ- εἰάεγετ,», «πο ρίο ἢ ςοημοηίεμτος Βἷο Ῥατὶ. κ γῈ 2, ὐώρ ὦ ᾿ : 
ὩὰὉ χρὴ ωὸ ἐς ἀλλ Ἢ δέῃ, ἐχαχὺ ξιωεςῶπερ " 

« Οἱσ᾽᾽ ἐξέπεσον  ϑίωώαζε] ἐξελϑόντες | τῆδχ ἃ μιἀτεωρἝῶς ἀκϑέωϑω, ὅσης ἐῆφ᾽΄ δι» } τε καϊα φανὲς ἔσωθεν ξ. ε Ἐξέκφιναν 
ἔφυγρν εἰς ταὶ ἀἰϑίωύας., βὶ Σφαϊ]θι συ- ἀνοίας ιῶέδε" τὸ γὸ ἄλὺ χωρλογ, πλέων 55 Π. πρότερον] ὀκκράτοι, χαὶ ὀκλεκζις ἐποιή-: 
ξακεσίος. Ὑ Ταὶ πορεθάσᾳς ἤχρωυ Ὶ φενσβάσεων ,ὥπαν ὑψηλόν θι ἃ κρημνῶ } στιΐΘ, ζ Ταχὺ ξωωεκῶτες] ταχὺ πα- 
ἐφόδοις, δ' Ἐξήρτητω γδ]νυὴ ὅγῃ Ἔ ἐξηρ 1 δὲρ,καὶ δῆτκύκλιτω φεὺς τέω αόλινγ ὡς- 1 εαγίνωντω δι ὶ δ σιωισείγαι., 



ἀρ 

47ὃ 

νυκτὸς τῇ δχτγιγφοιϑρὴ ἡ μέρα ὀξζηταάζοωντο, 

χαὶ ἔλαθ ἀδοιῷ, σϑωτὶ ἤδη πτῶωΐ σρασίευ 

ματι ὧν πῆς χα ταὺνς σόντεο τ κτὶ ζὼ λέον-- 
σα και λϑύμϑμον, ( ὃς ἀπεχά μ᾽ Ὠαπολὼν 

ἕξ ἢ ἐπῆα ξαιδιοὺς ) χαὶ “οἱς, πεζοις -σοξι- 

ςᾳἄσαντες, ταὺς τε νω:σὶν ἐς πίω λίνον και--. 

“ορμισαίμδμοι. ἐς! δὲ χερσόνισος αϑρ οὖ φενῷ 
ἰοϑμῶ, καξούρυσα ἐς ὦ πέλαφ»ς, τὰ δὲ. 

δωφφικῤεσιων πόλεως οὔτε ποιῶ οὔτε ὁδὸν 

πονλζιὼ οἰπέχά. χαὶ ὃ μϑῳ ναυτικὸς φρατὸς Ἔν 

ὦ αἰϑηναίων ον τῇ ϑυύψῳ ΔΓ φαυρωσα- 

ῥϑνος ἰαϑιμὸν, σε γαζεν "ὁ ἢ πεζὸς ἐω- 

ρᾳ( φϑὺς ἡγόμς ασξὸς (αὲ Ἰληπολας, σὴ 
φϑω 4 «)αξαὲ κτ' δ θυρύνιδον., , φρὶν "εξ. 

συφοικοισίοις αἰοϑορυϑέοις εκ, πῷ λάμιϑνος 

τῆς ὀξετάσεως, οἷα μέοϑαι. ἐξοηϑοιω δὲ ᾿ 

Ε αὶ Φ 

«ἰθὲ τὸν Διόμεϑν. ἐξαχόσιοι. φαΐδιοι: δορὶ : 

οἵ πε ἄλλοι, ὡς ἕκᾳςος ταις εἶχε εἶχε 

παξϑσμίξζαι ἐν τῷ λᾷαθγος,, ἐγίγνοντο 
πα ἡ τ κ᾿ Ὁ - 

ἰδζοις σῴκ ἔλασσον ἢ πτένπε ἃ εἰκόσι, τσ 9σ- Ο 
3 Ὕ ! έν, 

πεσῦντες δξζυ ἀὐζφῖς “οἰούτῳ ϑϑττῳ οἶτα-- 
κτότερον , χαὶ μοίχη νικηλέντες (ὦ) συφ9-- 
κούσιοι θχὶ ταῖς ̓ πχεπολαῆς, αἰεγωρυσὸμ ἐς 

Τ πόλιν. χαὶ δ. πε Διόμειδλος Ὁπεϑνήσχᾳ, 

χαὶ Ψ ἀλλων ὡς πρκακόσιοι. χαὶ μ(7 πᾷ --. 

το (Ὁ ἀϑιωυαῖοι ἴξοπαῖον τε τεσόμτες.,. 
χα θὲς ψεχροῖς αἰ πυοκσόνδοις δἰιποδὸόντες 

“εἷς συφφικουσίοις,, πσϑὸς τέο πόλιν αὐπίω, 

τὴ ὑςεραίᾳ, Ὠακαταξα τες, ὡς (ἕκ. ἐπεξ- 

ἡεσθρ ἀδοῖς͵, ἐπθναχωρήσομτες φεούς ἐν 
ἔμρν Ὠππῷ λαδδείλω ῳχοδόμησαν, ἐπτ᾽ 

ἄκροις "οἷς χρυμνοῖς Ψ Ἐχιπολωΐ, ὁραν. 

παδϑς ᾳ μέγαα" δπὼς εἴη. ἀζίς, ὁ ὁπ τ 

τε ἀσεϑσίοιεν ᾿ μαρούνϑροι ἢ ἡ τειχεοιῦς.. 

τες» ποὶς τε σκθύεσι καί τοΐφἢ ἡ μιοίσιν Ἰ ὐτϑ::. 

ϑήχη- “αἱ οὐ “πολλῷ ὕφερον ὠδοις. ἦλθον. 

ἔκ: τε ἐχέσνσς πειακέσιοι, "σι ΑΝΑΝ 
ναϊξίων. χαὶ ἀλλων “ιών: ὃ "ὡς ἑκα τὸν. ; 

εἰϑίραον δεν ἤρλρν σεγτήκοντος χ πα 

κύσιρι., “οἱ ἵστνες 15 νϑρ “Ὁ ἐγεφαίων 

χαὶ -κουτόμάμων ἔλαξον᾽, τοὺς σγ᾽ ἐωρία»-. 
το΄ χρὴ ξυμίπόρωτες , πιεντήχοντα χαὶ ἐξα:- 
χόσιοι ἱπίσις ξωυελέγησὸμ . χαὶ κότας 

φήσαντες ἐν τω λαδδώλῳ φυλακήν, 

ἐφορῶν "αρὰς τ συλῆν (ὦ ἀδέδαοι. 

χορ. 

ΤτΤΗν ΘΙ 8 ΒΓΦ 5.1... : 

δα γήγρωνται. (Ὁ ὃ ἀϑεωοῖοι ζπης πῆς Α΄ αἀοίεηι. 
οοἴοτγει, ΑΙ ΒοπἸοπερ γος μἢτὶ Ἰτὶ5 σο- 
ΡΙς » οὐπι 15 οπῖδας ὁ Οὐαταηα ὦ 
Ῥτοξεξει δὰ Ἰοοι ποηλίης 1..0- 
πο,» Ὁ ἘΡΊΡΟΙΙς (οχ “ςριέτην  ἴϊα- 
ας ΔΗ Ἰλητεηι » οἶλῃγ Ποίϊο ροάϊτα- 
ταῦτα ἴῃ τογγδν ὈΧΡΟΙπογιης : ὃ 
σα. ᾿οἰαῆς ὙΒαρίθμ {πδϊεγαητ» 
απ δηριυζο τοῦτα ᾿ἰπιῖτο ἢη Πηαγς 
ΡΓΟΙΒΙΏ Ως Ρεπίηίαϊα εἴθ ρίο- 
οὐ] ἃ ϑγγασυῆς, Παῖς τεγγανῆας ΠγαΤΊ, 
Ἑδπα τοῦτῖα: δηραϊίλτη ἢ σλ’ςο]- ὁ Κέδε πη: 
ἰαῖο να]]ο χαμπι οὐ ςρ σης πδι- 
τί οἱ αλ]τοβ » ἀραιὰ ὙΠαρίμπι αυίε-- 
πεγε. Αἴ ρεάϊτατας Ἔχτοσηρίο δά 
Ἐρίροΐαβ. ογία σοπτεπάϊε : οοῦ- 
(ςορἀέμπίσας αν Ἐυγγεὶο » Ἰοσιιῃη 
οςοαραῦ ρα! υδληλ ϑυγασυίληὶ ἃ. 
Ρίᾶτο Ροίξ γεοοηἤομςηι σορῃϊ- 
τὰ τς δἀοΐζης. Αβπογαης δυτεηλ 
ἈΌΧΙΠΙΟ σαπη 8111» γε αιμαις ςο- 
ἰεγτι πιὸ ροτείατ, τσ νογὸ 91} {ὸχ- 
ςοτὶ φαϊδι5 ργαξοδια5. ογας Ὁ ο- 
τας. Ιητοχίασοδας δυτεπι ἃ Ργὰ- 
το νίχυε δά ἰοσαπι νοὶ Βοίειθις ᾿ 
ΟΟΟΌΥΓΟΌ » ρα πὶ Ποπ πηΐ- 
πὰ ααίηαας ας νἱρὶπεὶ Πλάϊογιπ,. 

Δ Ἐὰ ποξξς, φυΠη ἀπ: 4 Ῥοδεάϊο αὔτοπι 
Βαϊα δόλου » ἀ- 

᾿ 
Ἶ 

χης ἰτάσιις ἴῃ πηοάμπῃ “ ἴῃ “1105 5, ΠΠἴος κόξο 
δγίδουδηὶϊ ἱποϊάεητοβ.», ἂς νἱ δὲ 
Ῥζαϊο ἀρ ά Ἐρίροϊας , ἴῃ νγθεπὶ 
τεάϊςῖο» απο ἱοπλο , δὲ Αἰ 5 
ἔεγε τεεσεητίς, Οὐΐδιι5 Αἰπεηίεη- 

ἀοτεῖ,, 

{ἐς  τοάάϊτὶς ΠΟΙ͂ νἱὀλοχίαπη ςοη-- 4 Ἐοάἀάιεῖς ποδί; 
Ρᾶσε (ὡς υοῖκα,, 
Ῥεἰγιάς ἀ4τ4,. 

οοἄεητί» ττορῃχόαας ογεέζο; ἀεΣ 
σεηάογμητς ροίζεγο ἀϊς δάπογίις 
νίθ οι : δὲ απ πὶ Πεπιὸ Οδυΐαπι 
Ῥτοάίγες ,γερτοί!, οατο τὰ ἀραά 
1ιαθάλ!απη. εχοίταμς 9. 1Π {πττηᾷ 
ογερίδίης Ερὶροϊαγαπη » 48 ρᾶζ- 
τε νεύραηι δὰ Μοραγα: ντ εἴος 11- 
Ἰυἀ ἀροτῇεςα νδίογιιπι δίας ρο-᾿ 
συγ Γ» οτος κατ δά ραρηδη- 

Ξ 

. ἄππη αὖτ δά τηυζαπι ἐχιγσεη ἀϊιπὶ . 
τρῇ ργοάίγεης. ΝΝες ἴτὰ παΐτο ρὸϊξ ἔ 
{προχοπεγιης εἰς οχ Ἐροῖϊα ἐχαϊ- 
τὸς τγεζεητὶ, ὃ δίς ογαπ ΝΝαχὶος- 

᾿ς χάπγααςο δὲ ἰίογα πι Πυογαη ἀκ Π1» 
εἰγοἴτοῦ ΠΟ ΠΤ ΠῚ » 40} ἱρίογα αι. 
Ατβερίεηῆαμ εἴδεητς ἀπολεῖ ἀυΐα 
ααλρίηταν αὶ ΠΡὶ ἐαιιοϑ ρασείπι αὉ 
Ἐρειαηὶς. (ὐατδις δύ ας 1υπι- 
Ρίογαητ"» Ῥατγιΐη ΠχογοατΙ ἔπ οὐ πτ: 
4υογαμη ςαυίτα ιν {τη πιὰ οΧτιτίς, 
(ἐχοεητούμτ ἡ η αυαρίητα. [π|- 
Ῥοῆτο πααίις ἀρμά 1 αάδία ργαῆ- ΥΣἢ 
ἀϊο, αφιετίὼς δυδὰ Ρχοξοδι (μι; δ ν. 

ι 

πὶ ἐδϑι βίαιοι 

" 
“ποδν « 6. 

ΚΝ εἶν  ν 

Ύ  Ὶς νὰ νυν νὰ ἀν τὰν τ ἈΘΥΒΝΝΝ Ἄ 



΄ 

, ΓΙΒΕΙ ΦΕΈΧτνξ. ἡ.79 

ὦ » άο ἀπηοῖ, ἀργῃχο ̓ σοηοἰαΠ σης. , ῬάΠΌΓοΠη 
οι ϑγγαοιήαηίς ᾿ρίὰ ξε[πατίοπιε Ῥγα- 

ὁ Ας ρΡτορτοῖϊ, διργαητ, ὅΠῚῚ λήγῃ, με τ πὰ πε- 
Ῥκαϊιεμηςοσιαῖος ΟἹ σούοῃ τι ορτοῇϊ (πως απίπιο Ρὰ- 
τοϊπἰ ππέσας πὸ- δηδμάϊ., δεά φαμπι νεγία ψις ἴδηι 
᾿μλδνὸν κὴμ δε ἀς]ος 1 Πγαογξητατ » νἱἀοῆτος 5 }- 
ἀΥΣϑ τι τασαίηοὔαιπι ἄϊιςος ἀἰηρατος. οἵδ 

{εἸποςυ πος ἔμ οὲ ἴῃ ογάϊοη} το- 
ἀϊρὶ. πη νεθοῖι τοδαχογαλτν ρύα: 
τοῦ φυαη ἀάπι εαϊπταῖι5 βαγτε 1» 
μα τοπγάπῆς δά ἱπηροάϊοῃάος 
Αἰδβειίσηίες ιιοπιίπιις δέ ἰαρὶ- 
ἄες Ἰερεγεητν δὲ ἰοῃ ρίας ναραγοη- 
ἴαγι δεά ἔα πὶ νὰ σομοῖς Ατμε- 
Ὠἰε Πα) ἀγπγαῖα » ἀτᾶιε. ΟΠ 15 
Ῥατίτοῦ οααίτδειις ἀογιῖ» ἴῃ ἔα ρΑπι 
νεχτογα δ » ποηηυ!όίΐχας οςοί- 
ἀεγαμτς (ἰα5 ᾿ἐααο τ νἱ δου: 
τορμαῦτι. Πατιεγαητ. Ροίξεζο 
ἀϊε Αἰδέμίοήπαπι ραῦθ πλυΓΕ ΠῚ 
Ααιηϊοιπέπιν οὐἹὰ5 οχιγαοθαζ, ραΓ5 
ἰδρίἀος δεψᾷς πηάτογίατηι σοπηροΥ- 
ταῦας δὰ Ἰόσυπη σα ποηιοη Ττο- 
Θ᾽] πη, ἀέροηεπ5 (το ΡΥ 488 ράτΞ 

ξ Βτουηπια ἕὰ- τὲ 
ἔμτα εγᾶτ τΊΌΓΙ ᾿ ΠΥ ἀν, γέμα. πλαρῆο Ῥόττιι δά αἰέογιίαι τηδύς. 
δια βιηιπια. 

Ρ[᾽ας ἐοτίτις Ῥοροΐ νι γί υς τὰ ῬγαΣ 
ἀ Ἠοϊπιοξεδεῖς [το ρος ταγί,, ἐργαοίραξαας ἀ4- 

ἩΠΠπυὴ τι Τῆτοσ Ρ οὐλὴ ἢ ΑΝ ᾿ρλαεγέσθα γάεα, δια Βογπηο ογακίς : (ο4 αι ά {Δτίι5 
᾿Ωυτπν ἑᾷ ρτα ςα; οἴες πη γα πὰ {δ γος 08 Ρατ- 
είς ἀυοΐδυς ογ (6 11} ἤματι ἀυδίατί ογαητ, δ, “ ἢ 
πηοέγαιες ΠΙΑ͂ΧΙ- 
πιὸ Πιαῆῆει. ἱπ ἀΔιοἰπάεηάο Ὠοίξεπι ργχαςηὶ- 
ἘΚ άςαπησ. γχρῃτῖν ἤπυύϊημςε ΠῚ ᾿Ὀἱ4οπ ργαῆ- 
Ἶ τς ἀϊαπι ροοπτ; παίκτοῦο ἀ]]]μλπὶ 
Ἵ Ῥαχτοη. ςορίλγιη. δά οςεαρδη- 

ἄος δάϊεις ἀζαιις ἱητογίορίοη- 
ῬἜ ἕοῖε εηῖπι νεῖ; ἀος. (Ηοίζειη οπίπι » ἢ οριι δδ- 
Θαἶο οροῖε ἴθο 
γηϊυετῇ δά οος [ε [ΟΙ ΠΟΥ ΕΣ Ὁ ΠΉΠ165 Ροριυΐος δά [ς αἱ. 
ξοπυοτίοτοης. Κεἰ, ΟἸΓΕΓΕ ΠῚ: Ἐργεῖῃ τάααε » ΓΤ 

Αὐ δγταςιυίληῖς ποι Ρίαςαίς δαντ.ς 

΄ 

αἰϊλι οδῇἤάειξεο »ἡσπιπὶ Ριοροτὲ Ά- ὕα αὐ καϑεζόμδιοι" ἐτείχισομ τὶ τὸν κύκλον 

[σ᾽ ταἰγοὶς. χαὶ ἐκαληξν τοῖς παρα 
σῖοις πϑρέλον τῳ! τχᾳ τῆς οἰχοδὸ μίας " χαὴ 
ἐπεξελθόντες » μα ̓ γίω διεγοουεῦτο ποιᾷ- 
αϑᾶν, χϑὶ μυ) ᾿ πὐξεοράν. χα χαὶ ἤἥδυ αὐτιοῦρα- 
ταοδο δρῶν δλλήοις, Θ΄ συφαικοισίων 
φρατηορὶ, ὡς ἑώρων σφίσι δ᾽ ςρατευμὰ 
διεασοισγκένον τε χαὴ οὐ ῥαδίως ξιύϊβιονν. 

μδυον,αὐήγαϑν πάλιν ἐς τίω πολιν, σιλιζωὼ 
μιέρφες τίνος “Μ᾽ ἱτσισέῶν. οὗηοι δὲ «ἰσσομέ- 

Β οἰῤμον ἐκώλυον τοὺς ̓ ἀϑέευαίοις ὈΛΙν 

τεῦ χαὶ Ῥποσχίλνα εϑαι μακρότερον. χαὴ 

Ὁ} αἰϑάωαίων φυλὴ μία ΤΜ ὁπ ι Μ), χαὴ 
(Ὁ ἱπαύς μετ᾽ αὐνὴη! πόμτες ἐτοένψψαντο 
τοῖς Μ᾽ συρφιχϑισίων ἱπαίας ̓ ππξυσθαλόν 
“τες χ9) ἡ ὠπεέκειναῦτε τιναῤ ὴ τϑογγαῦον τὴς 

ἱπαομαιχίας ἔξησθμ. χρὴ τῇ ἢ ὑφεραία, οἱ δ 

ἐτείχιζον Μ) αἰϑίευαίων᾽ τὸ ἀσοϑς βορέαν 
ποῦ κύκλου ἄξει: [794᾽ (ὦ δὲ, λίθοις τοὶ ξύλα 

ξυμφορρμῶτες Ἶ τ βέξωλον Ἐχὶ πὸν ἜΣ 
ς ΒγευΠπτὰς πτατις ἤσθας » ὃ Ὁ γίλον και λούνϑρμον ἀεὶ ἠῷ β6. 

ἐγίγνετο αὐζιὶς " ἐκ τοῦ μεγοίλου ἀπ Ω 
Ὀχὶ τίοῦ ἑπέραν ϑώλφοσαν Ὁ ὡποτεί- 
χίσμια.. οἱ δὲ συξοικούσιοι, " οὖχ ἥκιςα Ἐρ- 

μοχρ οἱποὲς 
μάχεως ἐδ πϑωδομεὶ ποδὸς κϑήν ἐμ 
Οὔχέτι ἐβούλοντο 

τειχίζῳν δὲ ἀμεῖνον ἐδόκει ηὴ ἡὶ ἐχέῖνοι Η 
μέλλον ἀξᾷν τὸ τεῖχος, υὴ εἰ φθίσει, 

Ὡσπυχλείσᾳς γίγνεοϑαι " χαὶ "ὡμιαῖ οὖν τού- 
τῷ εἰ ἐχεξονϑοῖεν, μέρος αὐ τιπτέμιστειν αὐ-- 

Ὁ τοις τῆς ςρατίαξ', καὶ φϑαίγᾷν αὖ τοῖς ζαυ-- 

χ «ρα την, ἐσνγησείμϑμου, 

Δ|αχοδοωθύφν,ἑηζστο 

ϑιιετίας ἐοστεπ- χρίζαῃζ» ἀμπδεο Δ ντδς ἱρῷ εχ- 
οἵάιο ; {ἰδτὲσ δαιθδίτα τι πΊαχὶ 
Αἰβεηϊεπἤαπι » 

ἄετεηι. 

οχ τη πετ0 » 

οοὶς παδοκοζα λαμᾷαὔοντες (ας ἐφόδοις. 

ἐκείνοις δὲ αἱ παυορδύοις τοῦ ἔρο»υ “πϑρ--: 

ἵῷ αὐ αὐσόϑς σφαξ πρέπεοϑαι. ἐτείχεζον 

δέζω ἐξελθόντες, Σἰπτὸ τὴς σφετέρας ́  πόλεως 

τρξώδν, χαίτην ΤῊΝ κύκλου ἢι ἀϑίωαων, ἐϊκοίρσιον τεῖχος ἄροντες, 

ν 
α Ἐπείχισαν τὲν κύκλον δα, πάχοις, 1 ἤν 
τὸν αἰδὶ ἃ λάξδαλον : ἢ τὶν «ἶρὶ τὸ τεῖχος 

χαὶ μᾶλον. β' Καὶ ποσκίδγαῦει } 

Χαὶ κακοιῦ αὐδῥτίῳ χώραν, δι τὸ ποβ-: 
ῥώτερον «φοϊέναι. γ Καὶ ὯΡ α3- 

γαίων φυλὴ Μία 7 αὐτὶ ἧξ, ἕν τάγμα ὑπὸ 

φυλῆς μια. δ᾽ Ἠτξ βεαχίτατον] 

κα» δ ἔμελλε βεαχιταῦν ἔσεεϑαι πὸ δίᾳ- 

ΕΝ ᾿ Ἐκ μεγάλου λιμᾶβος]} 
χεῤῥόνησον κἡὶ πίλις ΦΥ͂ συ εφικοισίων 

ἯΙ συ ξακοισίων, ᾧ ἀπετείγιζον αὐζοιί. δ᾽ 

κᾶσαι, γινομδῥου αἰνὸς ἰαϑμοειδοῖζ, τῇ «δ, 
ὑαῦ ἢ μεγάλου λιμδῥος, τὴ δὲ, ὑπὸ τῆς 
ὅ}: )είτερον, ϑαλάδης. ζ Υσιτειχ- 
ζειν δὲ ἄμεινον ἐδόκει {70 ἱ ων ἀϑαναῖοι 
(φησὶν) ἐξούλοντο, ὡκ ϑαλάδης εἰς 9. -- 
λαῆων » τεῖχος « οἰκοδομυησείωϑμοι »,συξαχου- 

σίοις ἔρξαι τῇ τῆς ἔξω γῆς, κατακλείδτιντε ς 
εἰς τίω ἡ χιῤῥόνησον" οἱ δὲ συξακούστοι, ὕρ- 

ϑιον τεῖχος δίς ῥυέσον τῇ ἢ ἰωψιώδεοις ὑτε- 
τείγιζον, κώλῦμια, ἐσόρϑμον “οἷς ἀϑηναίοις 
ὦ διώαϑαι δᾳτειχίσαμς κοιὶ ὀνόμεζον, εἰ 

----- 

φϑοΐσειεν τὐξεπιλίσαντες αὐτοὶ, ἐποκλᾶ- 
στ αὖ ἐκείνοις τῷ ἔπ ἡσπειχζσαι δεώα.- 
αι. εἰ γὸ δὴ καὶ κρολύειν αὐτοιὶ ἀποτειᾷς- 
ζοντας οἱ αἰ ϑίωαῆοι ἐθέλοιεν, μέρει αϑὲ αὖ 
τιν! τῆς αὐδῶ! οραπιαξ αὐττάξαύϑαι τοῖς 

δηηοῦσι Ὗ αϑιιυαίων" οἱ λοιποὶ δὲ, ὧν 

πούτῳ ἡσεϑαπυςαυρώσην τὸ βοΐ σῖμα δδ 
ἀϑίμυαίων. ἐφοδοίς γὺ πὶ βάσιμα λέγᾷ. 
ὀλίγα γὺ δηηξαοϑίιδαι δευαίμϑμα, δρὶ τὸ 

πλματῶδες ζῇ τὸ χωφίον.., 

ΕΙΣ 
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ζε τε ἐλῳας ἀἰκικόγθογτες τ τεκόβοις, ἃ 

πρρρριξς ξυλίνους καιϑισαντερ, αἱ δὲ γῆες 
ψΝ ονλβα νον εὐρμθα, πῆς λέξησθοτ 

πεπλθυχεσὸμἐ ἐς μέγαν λιϑθα, ΝᾺ 
ἔτι (ἢ συφοικούσιοι ἐχράτοιευ ΤῈ αὐθὲ τί 

ξαλαοτὸμ: χα γάῦ δ, ἐκ αἷς ϑαγου ὦ 
ἀϑίωα)οι πὰὶ  θατίνο ἐπήγνθ. ΓΡΤᾺ 

δὲ τοῖς, σωρφικϑυσίοις Φιριρεύτως, ἐδόκει 

ἔχᾳν ὁ ὅσαι τε ἐφαωρώνι χαὴ ὠχοδὸμη τῷ 

ὑποτευχίσμα τος, καὶ ῷ εἰνϑζευοῆοι ἐὐΐοις 

οὐκ λον κωλύσοντες, “ φοβούμδιοι μὴ : 

ἔριν δίχα γεγψο δμοις ῥ βὰν μαχώνται, τὴ 
μα, πἰοὺ χα αὐτιὰ ̓ «Ἑατείλον ἐ ἐπει- 

τηδνο: ὦ ἐδ. συξφκϑο 'σιοι, Φυλζω μίαν 

καταλιπόντες. φύλακα “ τῷ Ὁ οἰκοδομμήμα:- 

το ουὐεχαίρησὸμ ἐ ἐς τί πέλιν' (ὦ δὲ ἀϑη-, 

γοῦοι τοῖς. τε ὀχετοι αἱ αὐτῶν, οἵ ἐς τίω. πόλιν 

ἐ τ αρονομανδὸν ποτῷ ὕδωτος ἡ ἠγμένοι ἤσαν, 
διέφθέραν, χαὶ, πρήξαντας τοῖς τε ἀλλοις 

συφφικουσίοις χ σκηναξ. ὀγᾷς ον μέσημι- 

(εἷᾳ » χα! (ἶνας τὴ ἐς τίοὐ πολιν ἀὐπκρχος 

ρηκόταῤ, καὶ τοῖς ὡὐ τῷ φαυρώματί αἶμε- 

λαΐς Φυλοίοσονίας, ποϑιαχϑσίοις »ϑὺ σφ 

αὐτῶν λογάδας ̓  τὸ ὑμψμλαῖ, ὧμρας ἐκχ- 
λέκτοις ὡπλισμέγοις, παξούταξαν λῦ 
δρόμω ὀξαπυαίως «εὺς δ «ὑποτείλε- 
σμα: δὲ ἀλη φραπίᾳ δἴχα, ἡ δὲ κ' 
τῷ ἑτέρου φρατηγρδ " “δὸς τίω πόλιν, 

εἰ ἐβεξοδοῖον, ἐχρέριω, : ἡ δὲ ΑΖ τῷ ἐτί- 

ἔφυ Φρὸς τὸ φαώρωμα Ὁ κΥ τίω πυ- 

λίδει. χαὶ ̓ααξρεθαλόντες ὦ τειακό-. Ὁ 

σιοι ̓αἱρούσι ὃ δ φαιρωμα, χαὶ οἱ Φυλφχες 

αὐτὸ ὠχ λιπόντες »κατεφυοον εἰς Ὁ “σθο- 

τείχισμα, τὸ αὐδὶ (ὦ τεμϑυίτάω. χαὶ ἀὐζοις 
ἔτον οἱ διωκοντες" δ οὐτὸς ἡλνόμδυοι, 

“βία ἀξεκρούεϑησὸμ. πάλιν αἰαῦῦ τ συ- 

ράκουσιων. «χα ὴ οργείων ἐμὲς αὐτί, αὶ ' 

ὮὮΨ αϑίουω,᾿ ὧν οὐ πολλοὶ διεφϑείρησὸμ. χαὶ 

ἐπθμαιχωρήσαισαι ἡ πᾶσα ἐφρατία πίω τε 

“νυ φυτείχεσιν καδε λθν, ὦ τὸ φαύβωμμα, αὐέ-- 

ἴφ) 

αστεσθμ"" " διεφόρνσὸμ τοῖς ὁ σαυρφεὲ δῇ ἑαυ, καὶ Ἢ «τ ποῖον ἢ ἔρηῷ. τῇ σὴ ὑφεραία.. 

ΤΗΝΟΕΒΙΒΙδι.Η 1.5}. 

οΧοΙβ οἱ εἷβ ξιῃὶ, δὲ ταζῖθας ἰρηον 
ἐδ οὐςῷ!5, Αἀδιῖς οἰλίπν ἱρῆ; πιὰ 
τίαχα οδτίμεῦδηϊ.» ποηάαπγιὶ 
τὰεηϊομπῆμπι οἰαῇδο, ἴῃ ππάσασπὶ Ὁ ᾿ 
Ροχίμηι οἰγοιπιάιδια. ὁ Ταρίο, ὉΠ 1 
νης τοχχογι ἰεἰπούς. ποξοῆαχία. 
αβογοθαης, Υ̓ΡῚ ἀμεοαχ, ϑυγαοι- Ὁ 
(δὶ (σεῖς να] πὶ ὃς. (αδέἔγα- ν 
ὁπ ΘΠ, ΠῚ Ραταθογιῃσ Ἀστν 
ἡμᾶπη ἱπτογρο τὶ αὐ Αἰμερίεπῆς-, 
5» αιιὸά δὲ ἱρῇ {45: πγμῃίτίοιε5 
Ἀθίο!οῦς Ρργορογαβϑηῖ:». αυδά- 
αις τἰπαοραπτ., ἢ διτίαπα. ἂρὶ- 
ταΐοης», Ὡς ἔβοἰ]ίας Τρραβῃάγοπε 
τ » ἵπ. νεθοηλ τοάϊεγο. 7. νηᾶ 
οοδοσῖε ἱπ ριαἤπάϊαμη οροίίβ γος 
Π᾿ᾷα. Αε νετὸ Αἰβοηίθηίοβ ταπλ 
βζυϊας αηυα ἀπέλις » φασὶ Δαμᾶπὶ 
δά ρΡοταπάμπι ἴῃ. ἥν ἔεέος- 
Ῥαηξ » ἱπτογοίβογιας », τα πα ίρε- 
οὐ] αἰΐος δγγδουίαποζαπι Ρε 
τλογιἀϊοηγ ἰηῖγα τοητογία (δ τε- 
μρητος» αἰΐος ἱπ νάδοπα χεργοῖϊος» 
ΔἸῖος ρύο ναΐϊο {ςρῃΐτοῦ Ἐχοαθδη- : 

Γ 

“λῶν, Ὁ 

το5 : ργα πγτῖαῃῖ τγεσοητοϑ ΕΧ {|5 
ΔΥΠγατΟ5.» δὲ ἴτοπὶ ΕΧ. ἰδ] ἀὐπλατι-. 5. 000 
τὰ αἰϊηιος » ντγοίαμε: εἰεῶοβ; αά ᾿ 
τερεητξ ἱπουϊγοηἀμπὶ ἱπ (δ ]ο- 
ἄϊδτι μοί "πιαηϊτοπ ἐπι: ἐκηλ 

σιν ἰξε τ ν 
τοῖς σορία: διρατετὸ (0 ἤπο 4ια- Ἃ Φγ τυ 
αι ἄϊιος ςοητοπ ἀοιΩ » ΑἸτοΓα μα) φντής πο 
δὰ γερο »" ΠΊ ας {ἀοουχγοζοτατ: γνάε κανοῦ, ον 
ΔἸτοῖα δά νδι!απι φιοά νἱοίπαπι ὁ 5, αὐχίϊϊο γε 
Ροττυία: εγαῖ, Αρριοῇϊ. ψλιϊιπι 
τοοομτί {Π|. ΟΔΡΙμΏτ » οἱ] 
ἰά ἀο(ετομείδιιβ., δὲ δά πημαγιιπὰ πρὶν ᾿ὐριλὴΣ 
τοπΊρίο οἰγοαπχάαταπι, τοξαρίοη- εΤιμδνἰτίω «αὶ 
εἶδιις. Οὸ ρατγίτοσ ἰγγαπηροῆζος δγο πίωρος. ἢ 
αυΐ ΡεΠςαμεβδηταγ »ἄταις ἵπρτοῦ. “ “προς 
ἢ. νἱ χυσίας ἃ ϑγιαςιίδηϊς εἰεϑεὶ εξ: 
(μαι: ἰθίσις αἰΐψαος ἐκοττς δῇ 
αἴσιος. Αἰπεηϊεπῆμτη οςοϊῇ : οα- 
τογῆς, σορία; χεπογίας τησγαπη ἀϊ- 
γιό ηῖν, να] άπ ας. γοα  ογιητ» 
γος (δσαπι ρίὸ (ς αιἠΐαας ροτ- 
ταῆτεβ : ἃς [ΟΡΠα πὶ ΟΥΟΧογπΏζ, 
Ῥοίζεγο ἀϊΐε Ἰοσί!πι ἀγάμιπηι ρα]εῖ- 
ἀϊ ̓ πηηγ! ΟΠ τΕ ΠῚ ὨΔΠΓΟ οἰ ΧΟΥΠη ἴν 
νης εχ ΕρΡΙροΙ 5 ἴῃ Νώδιν Ροιτ 

᾿ 

ὐπὸ τῷ κύκλου ἐτείχιζον ὧὡ αἰϑέωυαῖοι Τ' κρημνὸν τὸν αὑῶρ πῷ ἕλοις, ὃς Ὁ ἢ: Ὠππλών ἣν 

α΄ Φοζούμϑμοι μὴ σφίσν 1 κα τα τω λε-- [|ἀσεύδοντες αὐτοὶ δ[ατειχίσει!. Ὕ ΥὙ πο 1 Οολον πότερον βίᾳ εἰσῆλθον, ἐρϊᾳὰ 

γρμδῥίω αὐόίληψιν,, τὸ φοξούωδμοι οἱ ἀϑη- [ νομηδὸν ποτοῦ ὕδατς ἢ ὑὑδυονομηδὸν, 1 κρούοϑησω.  Ἡ πᾶσα φρατιὰ 1. 
γαῖ δε, ἐέρηται. τὸ δὲ σφίσι δίχα γιγνουϑβοις, διὰ ὑσσονόμων χρὴ σωλίωώων. δ᾽ Τιρὸς Ϊ αἰ ϑίοναίων. ἡ Καὶ ἌΝ 
μὴ ΔΑ μδὺ τειχιζόντων, “ἢ δὲ μαχομέ- αἰω πέλιν 1 φεὺς τίω συ ροίκουσου. κόμσον. 
γω. .β μπΠερατείχισιν ἐπειχόνδμοι ἢ  Βίᾳ ὠξεκρούοθησαν πόλιν  ἀμφί- 

᾿ ᾿ 
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ΠΙΒΕΙΝ ΞΕΧῚν Κ. ἡ8ι 
Ῥτοίρεδιαν "εξ, ,», ὅς αιᾶ Βγο Α ζιύτη ποδὸς (δ. μέγορ λιυϑἕὰ ὁρᾷ, ἃ 
ἤπια εἰ Ππγὶ ἁπλδίτας. ἔογεῖ, 
ἀείςεμἀεμτῖθυς ρὲ φίδμασι δὲ 
Ραϊαάεπι πῃ Ῥοχταπη. Ἰητοεζοα “Δ11- 
τεηὶ ϑγιδουίληϊ ορτοίδι᾽» Τατίας 
δ ἱρῆ ναιαπι ἀπουπε » ἱπομοα- 
τισι ἂὖ νίδε» Ρεῦ πιοάίαπη Ρδ]α- 
ἄεπι» ἐοἤληγαις ρατίτον ὃς ἀρσο- 
τεῖα » Ὡς] σεας Αἰπεπίεη ἤρα Πγι- 
τατη λά πιαίς νίηας, Ῥιοάιῃςεζο. 
ἯΙ1, ρογέεξιο αἰγοα {ΠΠππὶ ἀγάπαπι 
ἰοσαπι ορεζο» ἱτεγαπη λροτοά! (ἴ4- 
΄ταθης ϑγγαςσυίαπογιηι [οῆληη δὲ 
ψ!]ατα. Ἰταχας θεῆς ο]αἘπ εχ 
Ὑπμαρίο οεἰγοιιπηαρὶ ἴθ Ῥοτταπὶ 
ΠΊΑΡΉΌΠΠΥ : ἸΡΙ͂ αὐτοτη οἰγοα δὰ- 
τοχαπὶ ασππὶ ἂρ Ἐρίροὶ 5 ἀεί- 
εοεπάῆεης ἰπ ρἰδπαηι » ΡΕῚ ραΪα- 
ἀεπιί φυᾷ Πἰπτοίὰ εἴας δὲ πη! πὲ 
ἀαιοίᾳ) {πδΠγατὶς ἐοσίδβ,, [Δ {- 
4ςε δείδια» ἂς ἀείαρεν ἰπίζεη- 
ἄεητος ν {ὰ Ὁ τρίαπι ἀπαςσαϊαπι 
ξοϊατα. ςαρίυητ ὃς νδ]]απὶ » ρτα- 
τοῦ εχίριαπι ρατζεΠῚ » ΠΊΟΧ δζ ἰά 

. 4ποά τεϊααμπι εἴας : ργα!όημς 
ὧδ᾽ σοτημηηῖο , ϑἱασαπε ϑγγαςα- 
ἴλῃιος : φαογαπι 4αϊ ἰη ἀσεχῖζο οού- 
Ἠὰ {πεϊείδης , δά νίθεπὶ ἔπρε- 
ταῖς : αὶ δαΐοπι ἴῃ Πα το » δά 
βσπιεη. Ἡογυσι τγλπῆταπη νο- 
Ἴκητες ἱπιεγοίαἀοῖς τύεοοητὶ {ΠΠὶ 
ἀεἰεδι. Αἰπεπίοηῆππι » οὐχία δά 
φοηζεπν σοπτεηάεγαηπτ, Οὐοά νε- 
τἰτὶ ϑγιδουίδηϊ » (λάεγδης δυτεπὶ 
εἰς ΡΙεγψις ἐχαϊξιπι )" ἐπητ ρατ- 

: Ἑράσης δά- το ἴῃ ἢο5 τγεσεητος» εὀίχες ἴῃ 1- 
δος. ϑάτι νοσταηῖ» δί ἀεχίγαπ ΑἸΠο- 

πἰεηατα σογηὰ ἀρργοάϊπηταγιαά, 
᾿ 4υογᾷ ἱπιροτ ρχίπλα σοδοΥς εἰμι 
φοσηα Ρογτογχίτα ε{{.14 ἰπταεης 1.4- 
ταδεδυς,» ἀπο Πηπῖγο σογηι {ὰς- 
οὐγτὶς οὔ πχαἶεῖ5» (Δ ρ τευ 5» αἴαπι- 
Ρεῖς εἰἱᾶ Αὐρίαὶς: ζαυῦ ἐοἤατ αιᾶ- 
᾿ἀλιηλτγληίργοας οἴϊες, " ἀο[πίτατιιδ, 
σαπὶ ῥδαοῖς 4] νηὰ {ΔΗ ΡΥΕΗ͂Ι ἔς 
τΤλῃτ » Οσουθατ.» 8ζ ΘΠ 0 χαΐη- 
ἀπε δας (εχ. Ηος {ξατίπι ϑγγαουίᾷ- 
ὯΪ ἌΓΓΟΡΙΟ5 ργοροζαμογαης ροττα- 
τε τὕδπ8 βαμηςῆ ἴῃ ἰοσυη τας Π1» 

ιοζουαιοις ΠΣ 

ἡτὸρ ὐζι!ς βιοφυχύτατον ἐφίγγετο: χαζεΣ 

βὰσι τ οἱ ζού ὁμαλοῦ χαὴ τοῦ ἕλοις ἐς ὃν 
λιυϑμα πὸ αὐδετείχισμαι. χαὶ (ὦ) συρῳ 
κούσιοι δν ὐτῳ ἐξελθόντες χαὴ ὠδὶ; αν 

πεζαύφφιω αὖϑις, τρξαμϑροι Σσδὸ τῆς 

νι λιν υμαρνν ρὸν δ ως. μλεμδαν» 
ὧμα αϑρώρυοσον, ὅπως μυὴ οἷοντε ἡ τοῖς ἀν 

τῆς ϑαυλοίοσης δἰποτειχές. 
σαι. " (ὦ δγ, ἐδ τὸ ωρὸς τὸν χρημιγὸν αὐ- 

Β τοῖς ὀξείργαςο, Ἐχυχφοφόσιν αὖϑις τῶ πῶ 
συ φφικοισίων φουυρω μια (ύφρῳ αὶ μϑβ 

γαὸς κελδύσομτες πὐδεσλιϑῦσοι ὧκ, τῆς 95 

ψου ἐς ᾧῷ μέγαν λιϑμα τὸν Μ συρφικου- 

σίων' αὐτοὶ δὲ αἰξί θρ, ρον κατα αὐτες αὖ: 
πὸ ΜΝ ἐχιπολών ἐς Ὁ ὁμαλὸν, καὶ “Ὁ 

ἕλοις, ἢ πηλώϑες ἀν χϑὶ ξεραφώτατον, τ). 

θύρας ᾧ ξύλο πλατεα ὅχιϑέντες, ἢ ἐπ᾽ 

αὐτῶν [σ;Θαδίσειντες » αἰοϑύσιν ἅμ: ἕῳ 

τό,τε ςαύρωμιαι, πλξιὼ ὀλίφου͵, καὶ τίω τεί- 

ς Φρον,χαὶ δ᾽ αἰ αολάφϑεν εἷλον χαὶ μόνη ἐπ 

“λύετο, χαὶ εν αὐτῇ εἰνίκϑῷ οἱ ὠϑέουαῆοι" χρὴ 

ΔΩ συρφικοισίων, (Ὁ) μϑμ Ὁ δυξιον χέρας ἔ- 

χοντες, πσοὸς πίοὐ πόλιν ἔφυχϑν, οἱ σγ᾽ δχὲ 

τῷ ϑλωνύμῳ, τοϑα (δ ποταμώόν' χαὶ αὐτουὶ 

βουλόνϑνοι δἰπεκλείσοκοϑει τῆς οἰσ(α: 

σεως οἱ Τὴν ἀξϑέουα ων ποκαχόσιοι λογαίδες, 

δρόμῳ ἠπείγοντο τσϑϑς τω γέφυραν. δεῖ- 

σϑρτες δὲ οἱ συφακχουσιοι (ἦσαν γδ τα ἊΜ 
ἱπαέων ὠδζ!ς οἱ πολλοὶ εὐ) δ “μόσε χω-- 

οϑὗσι Οὶς ποιακοσίοις τούτοις͵, χαὴ πρέποισί 

στε αὐτοῖς Ν χαὶ ἐςξαἰλλοισιν ἐς τὸ δυξιὸν κέ- 

ρας Ψ αἰϑέςυα!ων, χαὶ τα οςπτεσύντων αὐν-- 
τῶν, ξιωεφοζηϑη χαὴ ἡ ποδότη φυλακὴ 

τῷ κέρως. ἰδὼν δὲ ὁ Λαίμαχος, ϑρεβούθα 
πἰσὸ ζο δὐωνύμου τῷ ἑαυτῶν μεζξ.. τοξοΣ- 

τῶν πε οὐ πολλῶν, καὴ «ἄν' δὐογείοις ΚΟΝ 

λάδων καὶ ὀχιόζς αἰ" πέφρον ἐνα;, χαὴ 
“μοωϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων ὟὝὌΨ ξὠυδχδτων, 
ὐπνθρίοκᾷ. ἀνέ οὐ, οἰόρτν ἡ δ» ϑῈ" 
μετ᾽ εἴτε, χαὶ τούτοις ωϑὰ οἱ συ φοιχϑύσιοι 

δθὺς καΐζα, τάχος φϑανοισιν υρπάσομτες πέραν τοῦ ποζαμοΐ ἐς ὃ ἀσφαλές" 

« Καὶ "οἷ αὐπῖς ῥραχίταῦν 7.5 ἀϑίωαϊοι. Ὑ Καὶ φεραφώταῦον 1] οὐ 

ἃ μέρος βεοιχύτατιν ἔμωλε πὸ δατεί-- [ κα ϑὺ τὸ ἕλος ὑδατῶδες ἰω,, ἀγλὰ πνλώς [ νωϑεὶς μουτ’ ὀλίγον, 
ἴχόμα, ἔσεοϑαι. β Οἱ δ᾽ ἐπειδὴ ] οἱ ] δὲς) καὶ σερεόγ, . δ Τάφρον ϑινὰ ματ΄ 1... 

ὀλίγον »αφεται, τά φρον φιργαὶ, καὶ μ5- 

Ἢ 
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ἀὶ δὲ, Ὠαπόντος ἔδυ ὶ πἰῷϊλλου 
ματος “ι' ἀϑίωαων,ἀπεχωρφει: ὃν ζυ- 
τῷ δὲ, οἱ ἡῳρὸς πίω πολιν αὐτῶν ζασο ὥτον 

καζαφυοοντες,ὡς ἑώρων ζᾳὗτα γίγνόμδμα, 

ἀδοίπεπάλιν ἀπὸ τῆς πολεὼς αὐαϑαρση- 

σθρμτες αὐτετίξαντο ωρὸς «ἦν χτ' σφαξ 
ἀϑίωυαίοις, καὶ ἀέρος δὶ αὐτῶν πέμποισιν 
ζχὶ (δ κύκλοον.τὸν Ὠχτὶ Ὁ Ἐχτπολαῦς, ῥγου- 
ῥϑροι ἔρυμον αὐἱρήσψν. ἢ τὸ μϑμ δεκαίπλε- 

,ϑοϑὺ ασεοτείχισμα. αὐτῶν αἱ οοῦσι, ᾧ διε- 
πόρϑυσαν, αὐτὸν δὲ τὸν κύκλιον ἸΨιχίας διε-- Β 

κώλυσεν. ἔτυχε Ὑδ. οὖν αὐτῷ δὲ᾽ ἀοϑένφαν 
ἰ:οὐλελφμμένος, ζᾷς γὸ μυχαναὶ κὸὶ ξυ- 

λαῦσα αρὸπῷ τείχοις ζὦ καταξεξλημέ-- 
γώ;, ἐμιωρῆσει ζοις «(πηρέτας ἐχέλθυσεν, 

ὃς ἔγνω ἀδυω τοις αἰὐζοις ἐσομϑροις, ἐρη-- 

᾿Αίᾳ αἰδϑρών, ἄλλῳ ὅπ, αὐξετενέοϑαυ. αὶ 

ξιμωυέξη οὕτως. οὐ Ν᾿ ἔτι πσϑεσῆλϑον οἷσυ: 

φϑκούσιοι Δα Φ᾽ πῦρ, ὡλλὰ αἰὐτεγώρφεω 

πάλιν, γὸ «ρὸς τε (Ὁ κύκλιον ξοήθηα ἤδη Ὁ 
κατωδθον Ὁ αἰϑίωναιων ἰποδιωξαύτων πιὸ 
Φ- Ὁ Ὁ ᾿ Ν ς.ὦ «“ » ὦ ᾽ »“ 

ἔχει ἐπόρμηᾳ, Χ), αἰ γηξς αὐμμα αὐτῶν οὐ. πῆς 
! ΡΝ " ἐν ,. 465 

θείου, ὡς τὴν εἰρατο,, κουτέσελθον ἐς τὸν μεέ-- 

γαν λιωδῥα. ἃ ὁρώντες οἱ αἴωθεν, κα 
πώχος ὠπηεσὸρ,ὼ καὶ ξύμιπασα φρατια ἦν" 

ΐ » Ἐπ “ἢ ( “δὰ 
συ φφιχϑισιων ἐς τίου πόλιν, γομμίσεντες μξὴ 

αὐ ἔτι "ἰπὸ τῆς ἰούσης σφίσι δυω ἀμκεως. 

ἱχϑμοὶ μμέοϑει κωλύσοι τὸν χὶ τίωὺ 9ε- 
λᾳαοσὸμν τειχισβλόν: μΖῷ δὲ πϑτ οἱ ἀϑηναῖοι 

{ζ, παῖῆον ἔφησαν, χρὴ «ἄν' νεχροις «ἑασοασύν 

δὸις ὠπέδοσαν ἴω:ς συρᾳκοισίοις" χαὴ τοῖς᾿ 

ΑΦιΛαμαγυ καὶ αὐτὸν ἐκομίσαντο. ζαὶ πα 

βόντος. ἤδη στρίσι πουτὸς τῷ φρατεύματος 
χαὶ τῷ ναυτικο( ἡ τῷ πεζοί, στὸ μ ὅχτ- 
πολοῦ χαὶ ζορδ χρυμνώδοις ἰῤξάρδϑιοι, ἐ- 
πετείχίζον μάγρα ἧς ϑυωλδίοσυς πείχέ δὲ- 

πλῷ «ἄν: συρρικοισίοις, τὰ σγ᾽ δχττήδψα 
τῇ φρατίεὶ ἐσήγετο οὐχ "Τῆς ἰταλίας πὸρω- 
ταχόνεν. ἦλθον δὲ χαὶ ΤΑ σικελαΐν πολλοὶ 

ξύμμαχοι τοῖς αἰθευαῆοις,, οἵ πσοϑτερῆν 

4 «ἰξκεωρώντο , χρὴ οὐχ τῆς τυρσηνίας νῆες 

πεντηχόντορϑι τῷφφ.. καὶ τλλα, ασρούχω- 
ρέι αὐτοῖς ἐς ἐλπίδος" χαὶ γδ. (ὦ συφα- 

κούσιοι πολέμῳ κϑι σἐχέτι ἐὐγόμιζον αἢ αὐξελνέοϑαι, ὡς αὐροῖς οὐδὲ πὶ ἧς Ὁ 

Ὁ δυς τεάἀάίάοτς, ὃς Γ ἀππαοῦ ἱπυϊςοξ 

ΤΗΝ ὦ υδὲ δ 5 Τ᾿ 
ςραπεύ-- Δ; ̓ ἀττς αἰτοχίας Πτληιις Βοίιᾶ αἄποη. 

ταπιῖο 111 ἴαμα ἱπΐλητς Δθίςοῖε- 
σαητ, τς ἰητείοα 6 νἱ ἀςητος ἢ 
4 ἰπτοῦ ἱπ τα ξιρογᾶταά νΥθοπη, 
ἃ ἰρῆ συσίαβ δά άϊτο αηίπηο δοῖοπὶ 
ἰμγαππς αἀιιογίις ΠὈῚ ορῥοῆτϊος 
Αἰβεπίοηίος : δὲ ραιτῷ πα ἐᾷ Ππα- 
χατν αὐ ἀπηρἰτῇ αυὶ οδἱοφειι5 οτὰς 
Ἐρίρο δ» πηϊτειμγτν Γατὶ (6 ἀο(ογτᾶ 1}- 
Ἰα Ἰατογοορταγος, Ετ ΠΑ ἢ (πητν 
οςσοιραγῶπε 1Π| χυ!ά ζατατο οχριῖ- 
βηδτγᾶς Ἵχγοῦίουςβ ἡγιηϊεοῦος ἀς- 
ΕΠ ἱπρο τ » ΕΧΡΌ ρΠατυζὶ οὐ] ᾷ ἀπι- 
ταν ὰ ΝΙοῖ ργο μι δῖτὶ ξα ξητ, 
αυὶ 1Π|τ ργόρίοσ πλαΐαπὰ ναϊοτα ἀϊ- 
πο πὶ εγαῖ χοϊίέξιι5. ἴς ολἱπη πα ςἢ!- 
ὯΔ25 δὲ, ΟΠ ΕΠ ἅμα; Δῆτο ΠΥυΣΙΠλ 
εγατ οἱ εέξα πιατογιᾷ ταΣη ἔχ {|5 
ντϊησοη ἀεγευτ ἱπηρεγά τ ἡ Υἱ- 
ἀοῃς 8Πο Ῥαδο Ἰοςᾶ ἱπορία ἀςξοης 
(οτῦ ροῖϊε (ογπατὶ Αἰαας τα ςὐτίρὶς 

. νε(ἐγααέοτιτ, ἤδη ὁ γύδου 4]; 116 
αὐ ρχορτοῦ ἱποοηάϊα {πρῖγο ῥτος 
Ρἰπιϑγασίη τ οἀϊογοταπορίαηγ Ατῆς 
ῃτοη(ἐ5 αὶ ποις " ἀςογί πὰ ἔμογᾶς το Τρ κάτωϑ 
ἰπίααυ» ἰατ) αἰ αι ]Π  αἀιοητα- οἕ ὑποδγα ξαίτω 
θᾶτ, δὲ παῖς 5 Ραχίτοῦ ἃ ἹΠαρίο (δνι 8 ὕσι ὍΝ 

ι ΠῚ: Φ ΜΙ 77) αἵ 
ἀϊξιμπα ο[Ὁ}) διά βοστιπὶ ππαβΉ 1} ςς μα δυρονίυ 
ἈρΡρε]Πεθδητ. Οοά σογπφητοβ ΗΝ] γος ϑυτίπη. θὰ 
αὶ {προτίτις ογατς δγγδουληί» ργο- 475. ᾿ 

Ν ΡΣ ΤΌ Ν 
Ῥογὸ δίοοΠεγωτο  αυύαμπςε Ομ ἄς ἜΝ 
ἸΧογοίτας» χά νγθοηγ» φιὸδά ἐχη- ς Ξγτᾶσυαπίδι 
ταλύοης ΠΟ ἰλτίς ΠΡ  Ἴλπν ν γα πι μαῆφευεάιδεη 
δἀεῆς λά ργομιδδιπη ηαοπλίηι ἐς ρυδίϊςα, δ 
4 Ποίϊε τηυτι5 δά τηδῖς ἀπσογο- ὑσταυύνδεις Κι 
τισι, ϑεσπὴ άππη ας Αἰβοηίεηίος κέν ταν 
τ ΟΡ δι εΥΈΧοσα » τηοστυόίαας χησάρ ὑπο 
- δυγαςσυίδη!δ νἱξοτ! σοποοάςῃτί: "τ: ΟΝ 

ἀ γε, Οὐ! 4ῃ 
ἣΝ πλξη τ Ἶ εἰτευπίρεδαδᾶ 

(1 Π} 115 4υ νὰ Ι υ εἴφονοῖς Γοζεον οι, ἀεἐηεειν νη. Ζ 

Ρεῖς. Ἔξ ἀυυηι ἰΔπὶ ργαιτὸ οἴει ἐμέναν ὍΗ, 
ΟΠΊΏἷ5 ἜΧΟΓΟΪΓ15 ὩΔΙΔ ΠΣ ΡΑΤΙΓΕΙ δέ ἐπεενεὶ θιτὴν [8 4 
ΡεΔο[τις» σοποίαίεζε ἀπρ "οὶ πλιι- ἐμσζέγερ. Ο. 
Το δυγλοιιίας, Ρεγάσϑο αὖ Ἐρίρο!ις “ηροίλαν γε 
τυριδύίαας 4 πιατο. Αἀ φιος ὃζ σον ὉΠ 
ςοῃγηγολτι5 νη ἀΐηιις σοπΊροΥτα- 
Ῥαηταῦ οΧ [τ8]1.» δὲ ἀοσεἀεβᾶτρει- 
ΠΎ0Ϊτὶ (0 οἷ! δἰςυ]οτ;, ὁ φαοά ληϊεα 
ἔλςετε οδιοτηρίεχᾶτ: ὃς εχ ογα Τγί- " 
ΤΟΙ πγδτὶς ἤδιο5 ΟΙΓΕΠΊςς {ΓῸς. 
Το μΐᾳ; οπτηΐα τα ργοςοάοδδηῖ γε 
νἱδοΥίά ρὲ ργαίαπηογοηρυίᾳ 5 γ- 
ταςυλη!δ ηες ΒΔ ς ἸΔηγ ἐζατ θεῖ- 
Ἰο {Ὡρογδηά!, φαδά ΠΡῚ αἰ ΒΙΠΔαπὶὰ 

« Καί πέχος ἀπήεσαν] ἥτοι οἱ συφρικούσεοι, β΄ Ἱπεφιεωρατο) θαυ κατεφρόγοιυ. ἜΣ, 



ΓΙΒΕΚ ΞςΕεχῖνς;κ, 
ῬῈΪΟβοι ΠΕἴΟ διιχ ]οσαπ ν εηΐγοῖ. Ἁ 
Ιτααὲ φο]]οαιία ἀς Ῥαοίίξεη (ὁ ὃς 
ἵπτοῦ {εἰρίος ὃς οὔ ΙΝΙ οἷα Παδαεῖό, 
ἰς εὐΐπη ἰᾶπη (5 ἱπηρογατοῦ εγαῦν 
ἀείαμδῖο ΤΑπιαοῆο : πἰ ἢ] τἀπλοα 

᾿ " νίπεσάδαας τγαπί τ εἴτ : τὰ ΐ- 
πΝ Ἶ ἡρη τὰ τῷ ταπτὺ πη( ι18}1 Ἄογοά δ ]ς εἰ αρί- 
Ὠυ] εὶς αυΐάεπι οὅ τΑΥΪ ἱπτοῦ ΠΟΠηγΐπ 5 ΠΟ ΠΟ ππΐδη- 
Ππτίοηίδας τγαξζα- τος ὃς αΥ Θ}115 Πὰτη δητοα ΟΡ 05) 
γατατοίεἀ πὰ] }α ὁ- ᾿. Ἥ ταν πε σαΐδυς νετί- ἀϊδια {ππε οὐπὶ ἀρυά ΝΝΙοἰδπα, τα πα 
Ἰὰς βαπάμαι Πδὶ γογὸ πιὰ γτθεπι. Οαΐρρε ἡτατιὸ 
υτάτςῃτο είν ιᾶ 5. ἡ ΠΡ] οχ ῬΥα ἐπε διὰ ΠῚΔΠ1ς ποη- ττίαυς τατᾶς ες ( ᾿ Ἰὼ 
ΙΝ Ἀ181} {πἰρεξεϊ γα πε [ρίος ἐπίδῃ ἀιι- 

το [ἘΡ φαίδας {πὰ σοπτείροίαπτ εἰς, 
αὐ ἀἰςαιογιητ» τά πᾶ Πὶ οἷχδος οἴει 
δοςορῖα Π]οσῇ απτ ᾿ηξε] ςίτατε, δας 
Ῥιοάϊείοπε : δίῃ εούατῃ ]ο ὦ αἰϊο5 
ἀεϊερεγαης, Ηογδο ἄς π,8ς ΕποΪ ΘΔ, 
ὃς Τ ΕΠ απ. ἸΏτογοα ΟΥ̓ΠΡρας ἴ.2- 
Ὀεάαηηοηῖι5, ὃς Πδιιος ἃ (οσίπτῆο 

ὙῈ ἰατὴ οἰγοα εἰσ ἄς πη εἴα η αἰ Π1Ὸ 
απ σα] εὐ Πχὲ διυΧ! Πα ἔτι 5:10 Π| 21 

᾿ ἔεγεπάι. Ουΐθις αι ἀτγοςος πιη-- 
τιϊ αθουγεητατ» οὐδηεν τη ἰΔ6 πγεπ- 
᾿ἀλοίαπι σοΠρΥΠοητΕ8, ἰά τα ῬΓΟΥ 5 
ΟἰΓοατ Α λτλ5 εἴϊε σγγάσυας, οἢ.- 
πεῖ ἔρετῃ ΟΥ]ρριιβ διε] ς αδίεςῖε: 
σαρίεπ5 τα ΠΊ θη [1412 Π| τυ; οιΠὰ 

διε Ῥγεέβεη Οουπίπίας οαπὶ τοιίάεπι 
Οὐὐτί τὶς ; φαδαεῖο οἰ ΠΤ ηγὸ ἐγ. 

ἴω τηἶῇο Ιοπο, Ταγξειπὶ ρεγαόπεε, 
ἄστι ΟοΥπτη: ργατοῦ {πᾶ5 ἄσςοπὶ 

ἱ Ὠδιιε5.» ἀπαθ85 Γεὐο 4115 ὃς τείδιις 
Αμαθύδοίοείς ἐπ δε »,Ρο οτας 

εοοαπίτάεγαηι. Ἐ Τάγεητο -Ὡδαὶ 
᾿Ογίρραβ ἐπ ἜΠυτᾶ ρυϊηγὰπι ρῖὸ 
“Ἱεραῖο' ργοξεξειδ., τοποιάτα ρείας 

- ΤΗΘΠΊΟΣ Δ ΡΑΓΓ5 ἴῃ Δάἀπλ ΠΠ ΠΎΔ ἢ 42 ε΄. 
τοῖο Ὁ χεραῦ. νὰ λά ἀεξεδιοηςπὶ ἀἀάι- 
᾿. ςεζευααθπι Π1}1] ργο εγεῖ, ΑΒ τ, 
ἿΝ Οὐὔτπὶ ργατογ Ἔ Πογεῖαῦ ΠτΑ]141Π|, 
ῃ αὐτορτάίσις νοητο ἐπ΄ ἤπιι ΤΈε- 
: Ὁρροΐτις. παὸ (4 " οὐ ποχίαις δ ]οπΐ νο- 
τ Ἠεπιεπτοῦ {ρίγατ γ᾽ ἀπξούγοῖαῦ ἴῃ 
᾿ Ῥεΐαρις » ταγίας τοϊηροίζατε Δοοῖ- 

! τἰπῖλ ἰαδίδτιις ; Τ᾽ ἀγεπτιίπι {π 11, 
δ΄ ες Δ6 ΠΑΠΕ5 συσοθηη16 τοιπηροίζαις 

ἀιαίατα εἴαπε, {ἀπχίτ, τοξεοίτ- 
ας. πης Νιοίας αστη 5 γ- 
τασαίλα. ἴεπεζε σαχίαπι δυάιος; 

ΠΝ 

ἀυλθυς 1, Δοομ εἰς παπαῖ. 8. νπὰ, 

48: 
λελοποινήσου ὠφέλφα σεοθξμία ἦᾳ ζιὶ 
δὲ λόγους ἔν τε στρίσιν αὐζῖς ἐποιοεωῦτο ξυμ:- 
(ατικοες, καὶ ποδὸς τὸν Νικίαν. (δ: »ὃ δὴ 
Μόνος εἶχε Λαμαΐχου τεϑνεαΐτος τίω - 
χίω. “ χαὶ κύρῶσις »ϑμ σσοξωία ἐγίγνετο, 
οἷα δὲ Εἰκὸς αὐ ϑοούττων Οἰπορϑιώτων, χρὴ 
μᾶλλον ἢ" Φρὶν! πολιορχϑυυϑῥων , ἀολλὰ 
ἐλέγετο" πσϑός τε ἐχεῖνογ, χοὴ πλείω ἔτι χὰ 
τίοὐ πόλιν. ᾧ 3 ἦψα ἡ αἰ αυοψίαν κ᾿ πὸ 
ἿΜ “πϑρόντων κακῶν ἐς δλλήλοις εἶχον' χαὴ 
“εἰς ςρατηγρεξ τε ἐφ᾽ ὧν ἀὐοις ζωῶῦτα ξυ- 
γέξη ἔπαζσαν, ὡς ἢ δεςτυχίᾳ, ἢ αποϑϑδὸσια. 
τῇ ἐκείνων β λα τηόνϑμοι, χαὴ ἀλλοῖς ὐϑς κι 
λοντο, Ἡρακλείδου χαὶ Εὐκλέα χαὴ Τελι 
λίαν. εὐ δὲ τούτω Γυλίστωος ὁ λακχεδοι" 
μόνιος ἡ αἱ σιν τῆς κορ γϑου γῆες τὐϑὶ λᾶ»- 
καδαι ἤδὴ ἧσο »βουλόμϑυοι ἐς τίωυ σικε-- 
λίαν Ὁ αὶ τεΐγϑις βον,ϑῆσοι. χᾷὶ ὡς εἴὔδις αἱ 
ἐἰγελίαι ἐφοίτων δήνα!, χαὶ πᾶσοι  ὄχιτοΣ 
ἄὐτὸ ἐχψεύυσμτεναι; εἰς ἔδη πϑυτελαῖς -ἰσο- 
τετειλιδχκέναι αἱ συ φφικοῦσοι εἰοὶ, τῆς μϑῳ 
σικελίας Ὀξκέτι ἐλπίδα, σοθεμίανν εἶχεν ὃ 
Γύλισῶος,, πίω δὲ ἰταλίαν βουλόμδυος. 
“ αἰξεποιῆσαι, αὐτὸς νϑμ χαὴ Πυϑζωὺ ὁ χό- 
ελνϑιος γὰεσὶ δυοῖν νϑὲ λρικωνιχαῖν, δυοῖν δὲ 
κοθλνϑιὰ)ν ὀτιτάίχιξαι. ἐκϑραιωἰ ϑησθρ τὸν [6 
νιον ἐς ταραὐτα" οἱ δὲ χορίνθιοι πρὸς ταῖς 
σφετέραις δέκα, λϑυκαϑίας δύο χαὶ ἐμ 
«αρακιωτίδοις πος “ὐδοςτλυρωσαντεξ, 
ὕςερον ἔμελλον πλϑύσεοϑαι. χαὶ ὁ μϑυ Γυύ- 
λίπος εχ, Τῷ ταΐρφιντος ἐς πίω ϑουδίαν 
προ δ τὸν Ὡρεσξϑυσείμϑμος χτ' τω τῷ πα- 
Ὡς ποτὲ πολιτείαν, χαὶ οὐ δδουαἴνϑρος αὐ-- 

ι Ἔ ᾿ 5» “ 

τοῖς “ἀξησαγα γέοϑαι » ἄρας χρέπλά 
τίοὺ ἰταλίαν,, καὶ " αὐα ρπαιϑεὶς ““ωὐ 
αὐέμωου χτ' (  τεριναῆον κϑλ χον(ὃς΄ ἐκ πνῷ 

ε Ὧν (ας, ᾿' 
ζὐτη" μέγας κατὰ βορέα; ἐφηκως) Σσό- 

ο ᾽ Ν᾿ Ἄ ᾿ Φέρεται ἐς Ὁ πέλφ.θς, χά! πάλιν χέμα- 
Ἄν. , Ι ξ 

εϑεις ἐς ταμώλιςα,, τὼ ταρφιντί " τσθ99-- 
Ι! Ἀ ι “-{ ἄρον ε ἢ μισγά" χαὶ ζὰς ναῦς ὅσαι ἐπονεσθμ «πὸ 

ἀρ χηκϑνος,, αἰελκύσας" ἐπεσκϑυα ξεν. ὁ 
δὲ ἸΝικίας, πύθονϑμος αὐτὸν πλέοντα, 

᾿ Καϊ κύρωσις μϑῥ 1 βεξαίωσες τῆς φι-- 
Ἰώσεως. β' Τρρός ἢ ἐκεῖνον Ἰτὸν Νι-- 

ἰὰν. γ Ἐπιπαυτὸ ἐψευσμέναι εὑδεῖς 
γὺ, σύμφωνοιδέ, δ᾽ Ῥεριποιῆίσιι Ἰσῶ-: 

σω. ε Μέχες κ'' βορέαν ἐφηκοὺς ΠΗ Πὸν [ μίου λέχοιϑμ. ἢ κατ᾿ αὐπὶν βοῤῥαῦ. 
ΚΤ τὸ χοϑῆσωπον τῷ βορέουγοὐχ ὁ κόλπος, 

εἰν ὁ αἴεμος, πὸ δὲ ἐφηκὼς 9 ἥτοι φοίσι-- ἡ σκδύαζεν 1 ἤγχρωω αὐεκαίν ζεν. 
μος ὧν ; καὶ δγηνεκής" ὡς καὶ σεύσιν αὐέ- 

ζ Τρορμίσγᾳ ] ἐλλιυδμίξει. ἡ Ἐπὲ 

Ξ ἤαὶς 

᾿ 
} 

μ 7 ἐνζ 
δρ' 5) τὸ 

24Ὁ 

αὐτὸ 



ἀδ4. ΗΥΓΥΓΙΣ  ἘΠΙΠΘΊ, 

ἤλ πρᾷδε ὦ αλῆϑος τῶν γεων" δικῶρ χαὶ Ὁ ἃ μια πδυΐαηλ Ραιείτατε σοητοτη- 

θούφιοι ἔπαϑον' χαὶ ληςίκώτερον ἔδοξε πα- Ρῆς : ἰά ταυρὰ δὲ ΤὨμείηί, ξεςε- 
τον κΑρθν. κϑροὴς ὡς ἥνα Γαΐ 5» ἜΧΗ ηλτοβ οασ ΡΟτίιβ 

εσκϑυασμεέγους πλῷ» ταὶ σϑ εξ μίαν Φυ- Ρτχἀομυπι τἰτα πλυΐραῦς » οόαις 
Ἀφχήν πω ἐποιᾷτο. ἢ Καζα δὲ ζοις αὐτου - πυ!ατὶ δἀπάδοπάαπι οἵϊε οἰμῖο- 
χρόνους ζούτου ζ(} ϑέροις χρὴ λαχεδαιμό- ἀΐαμι. 4 Ῥοῖ ολάεμι δυίυς αἰ: 

ΠΡ τ ,ἢ ὔὶ νι ες τὶς τεμηροζα 1 λεςάαθλθῃ! οὐπα 
δ“ οι τ γιο! ἐς Ὁ μος ἐσέραλον, ἀδδιττε καὶ οἱ νης λἀμονίως Αὐροϑβαύπλα (ἀπὰ- 

" - ι νυ " 

823. ξύμμαχοι, χρὴ τὴς ὙῈ τυ Ἰώνων, ἐδηὼ- Ρίεγαμτ, ταδρηάηγαιε Αγρίαὶ ἂ- 
σαν. χαὶ αἴϑηναῖοι “Ο᾽οχείοις ποιαίκογζα, ναρ»- Βιὴ βαχτηι ἀερορυήατί ἔμπα. Οοιι- 

3 ΄ ι Δ ἕ Αἵ ' Ἃ. ἰξανισωι, οἱδ᾿ τω απιϑὺς φασμίς, δὲ ἦδος σις σεως. ἄτθν ' ι » δ. 5}. ᾿ ὃ 2 Ὁ"νΡ 

ταΐα. “τς λφκεδιαμμιωίοις ἀδοὶς ὌΝ 8 4185 ξοσάοτα αια: ἱρῆς ἐγδηξ ζιπι 
σειν. πότερον μϑρ ὙΣΡ ληᾳείαις ῶνν πύ- “51 λοοεάατηοηβ, ἀρουτὸ μη χυρία. 

λου, καὶ «ἴθὶ Ὁ ἀλλῴωυ πελοπόννησον μᾶλ- ἸΝαπιδά των νίσιις ἀΐεπη ἰλιχοοῖ- 

λογῇ ἐς πίω λὰκωνικὴν Ἔἰςποραίνοντες,με- Ὧ3. “ ῬΙΟ᾽ δι εἴγε Βθαμάνης- ῥβρηδο εν. ἀὐιωκήκν κ. τ πέος ἢ “΄ {ἀπ ροτία ἀριταοῖδηῖ.» φυὰπι ἱπ 
Ὁ τε τῳ ΜΆΘΗΣ ἘΠΌΔΩΜΕΚ. Τιλςοηίςαμα οἰπὶ Αὐρίμὶβ ἃς Μδπ- 
χαὴ πολλάκις “δηργείων κελθυοντῶν., ὁσὺν τἰπεῖς ἱπργοίδὶ θ6]ὰπὶ ροίεγληι: 
δβντας μόνον ξιω ὅπλοις ἐς πτίωδ᾽ λᾳκων δὲ δοττδμείθις ογοδτὸ Αὐρίαϊς 
ἸᾺ Δ. .} Ὡρῶν, ἢ νυ ΔοοΒ οδλπὶ σα πὶ ἀμ β ολῖο- Νε ἀτπιδιαῦ 

πὰρ ̓ σὰ χρωρολαι δ. ἣν ̓  ϑνκῳ τς 888 ρβεζλρίδῃτεβ ἡπδῖεπι5 Ἰρῆ το- πὸ νεὶ ἀρρείϊεγε 

ζᾳς ἀπελϑκιν,ούο ἠλωλογιτοτε δὲ [Πυλοδὼτ ςς νεγοῃε, ὃὲ φυαπευϊαπιουπαας ρᾶζ- Ἰω ἡ Ω 
ἐ9ὺυ χαὶ Λαιαποδίου χαὶ Δημαφοίτου Ἂς τεπν ΡΟρυ αὶ (δξιιπι» αθἰχοητεπιας εἰπιϑῖ εἴα: 

όντων," Σποραύτες ἐς ὅχτδδιωρον πίω λι- μόνων δεπθμει ἐρλνέανς ἫΝ ἡιαεηι, αδ τε 
.νΝ ι λῶν 323 5. ! ε ᾿ς, ) ΕῚ ᾽ ἣ 

ΜΘ ΤΕ “" ἘΟΎΨ μέν ύψων οἱ τῃοάογοοϊ αἰροάίδαμε ἃς ἐτρολιᾷ , 
σαν τῆς γῆς, χαὶ Τοῖς λακεδαιμωνίοις ἤδη χκο,, ἴῃ ὃ Ἐρίάλυχαπι Ἰπρχοίδι, 7 Ηἰε ἢ 
2 δασξοφάσιφον μᾶλλον τέω) αἰτίαν ἐς «ὧφ᾽ Τἀπιοίαπα δὲ ῬχαϊλἝ δι ΑἸΐα αμα:- νέμει ̓ - 
ἀϑίωαίοις τῷ μυύνεαϑεῳ ἐποίεσοιν. αἰα- ὅλπν οἶα τερίοιίβ ἰός ρϑρυ τὶ τ μορίρμε 

᾽ ἀῥτεν , νο δος ἄμμε, ἘΣ 4ὰο (λϑμμι εἰξ γε 1.2- ροτήμε Φλάδραν. 
χορ᾽σεωτων δὲ τῶν αϑίευαιων κι πα Ὅτ πξἀχτοοηἷι ταυϊεο εχουίδείας ἴς ἀέ σανοῖι τ -“ Ἁ 1 - 7] ε 

“ἐς ταῖς ναισι, χια τῶν λδαεδουμμονίφι κἱ ςοητγα Αἰβοηἰοίες ταογεηταχ ε- 
Ὥργῶοι ἐσξαλόντες ἐς τίω φλίασίαν, τῆς ποις ἧς ἄφίο οὐτὰ οἰαῇε Ατῆε- 

ἌΡΤΎΣ οἢ δῦ νὼ  πιἰεμῆβιις δὲ ἰτεῆχ 1 Δοεάα πο Ὠ 5 τε γὴς αὐτῶν ἔτεμον, τὰ οπεκίάναν ἀιν τοις δὲ : ΙΠΟΏ115» 
5 τῷ Ἔν ᾿ἰρὰ ὡσ ' ἊΝ Αγρίαὶ ΡΒ] αἤδτη ἱπουγίποζε : 46 
ἀπηλ οι ἐ7 Ὁ οθωυ. Ῥαΐτε ἀρτὶ ναίξατα » Ποππυ Ἕας 

ἱπτογοηγρτίβ» ἀοσημπι Γει γῇ 10 πἴ, ᾷ 

᾽ὔ α Ὑπερᾶδε τὶ πλῆϑος κατεφρόνησε. β Καὶ τὸ ἐλείχιτον]ἤγρωω, ἃ ἐπ᾽ ἐλορίτου, Ὑ Απιβαίτες ]ἤγρειω ε᾽ἰγναῖοι. δ Σ 
φῳοφάσοον } ὠκφορμονς ; ΩΝ 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΎ ΟΛΟΡΟΥ 

ΦΥΣΤ ΕΝ. ἸΔωδ 5... 0 

᾿ , ξι 5 δομο ν. 

ὼ ΤῊ ΟΥ̓ΡΙΡῚΙ 5, 
ΕΠ ΤΕ, 

ὑθ.. 3. δ ἡ 
5Ὲ- ΒΒ ὦ ῬΈΞΜ:Ο- 

ΡΟΝΝΕΞΙΑ͂ΘΟ ' 1. 1- 

Ῥεῖ (ερείπιιις.. 

ΔΎ ΓΙΡΡΥ 5 δ Α 
πὰ ας Ῥγῆς, ροίζεα-. 
ἢ πᾶ πὶ πάϊς γεξε 
(2 ςοῖς ; δὰ Τ᾿ οοῖος 

4υὶ δά οςοαίππη 
ἂς τατος γορθητ, ὃ Τατέ- 

το αμην απ: δ ΔΙ ξογείοῦεβ 
ποηάαπη οἰγοα πη μα ]ατας οἴε νῃάϊ 
ας ϑγγαςαίας, τ λάπας Ἰίσογε νο- 
᾿εἰδρτίθα5 σαπη ΟΧογοἰτΡοΥ Ἐρίρο 
[ας ᾿πιγοῖγε, ἀς!θεζαδαπς νεγαπα 
᾿ἀεχεοτγίοσα 516} τεπ ἐητεβ»ροτῖσα- 
[απὸ ασούοῆς ἰπτύδη 1, Δη. δά ἰαυᾶ 

᾿ἃζ ςδραγαῖα οσὰπι οχ 1ΠΠ|5» τα πὰ οΧ ἃ- 
1115 αος ἐπ ἀαχ εης πάπα; ρεύρε- 
τοητ πούς τογγεῖι, Ἐπ ομ ἶτας- 
τὰπι δά Ἱπιεύαπιὶ παυίραη ἀι1Π1» 
Ῥίχίοιτίπη ποπάσπι ἈΠερίσπιαρ- 
ΡυΠῆς υάταοῦ Ατιὶοὶς. πδυΐθιι5: 

Ε" 405 ταπηοη τηϊΐεγας ΝΝΙςἰ45» σορηϊ- 
: τὸ αὸά {π|Δάπιις ἀραά ΤΠ οοτος οἷς 
“4 Ἧας Ἔχουδίας (ξῃ: « Πλγῃπη Δἀπεπτιτὴ ΟγΠρρας 

Ἷ, ὃς Ργιμέ ργα 
Ε: τα γαάα ες ἃς Ῥγεξεῃ ΡΓαπιογιςΠτοδ,ς ΡοΓ {τε- 
“να; ϑοσεν φυλα- τῷ τγλῃπιϊττότος» απῦ Ἀ Πορίαπι ἃς Ο 
Ξ "πὶ ἤπε μὐτὶ ἡ οἤλινᾶ τεπυἤτητ, δά ̓ πχογᾷ ρεῖ- 
τ: ΕΣ ΚΝ πεπογαπε δὲ φαῦ οἴειττ, ΤΠηεγαος 

κὴρ ουβοάίατῃ. Δ Β 61} {Οοἰοτατξ, ὅζα  (ε [ξυςη 4, 
; δὲ λὰ ρταθεπάδ {πᾶύππὶ δα 1 Πὶ 

Ὠαυτίς αυΐδιι5 ἀδεγαης ἈΓΠΊ8» ἴῃ- 
ΐ ἀπχεγαμζ: πδαςοὶ ἐπἰ πὶ 148 {ιὉ- 
τ ἀαχογδης, ΘοΠπυητίος ργστούοα τα 
ἣ {εὐ ΓΑ 515 φυϊ σα 48,44 σογταη ἰο- 
Ἑ σαπν ἢΠδὲ ὁ σουγγοῦς ομη1 ΟΠΊἢ 115 
᾿: (φοΡΙΪ5. ΑἸ φαδητ ] δυτξ (Ποη τὰ- 

πε ΠΊΠΪ ΓΤ) ΟΡ ΑΓ ΠΊ ΤῊ Π]ΓΟς. 
ἢ ἴε δά ἴἴος ἱροροπμάογιμηῦ δὲ Θεοὶ 1. 
ἜΣ «ἃς συγ ποππα}}} 5 πχαΐτο τας 

ῃδαΐραπτος [πγογᾶ βετεζεης ρεϊπγὸ» 

τ; Ἷ “χω, οὐκ πϑπάραντος, ἐ- 
Ζ.ὴ πεὶ ἐπεσκόϊα ἀκ ναῦς, 

ΤΕ ἘΣ ἢ αἰδέπλόυνᾧ ἐς λοχρουῖ 

 π)κόξ γε  Ἐλεζεφυείοιςὶ ἡ στὺν 
δι μέδον σειφέςερον ἤδη ὁτί οὐ πελωτελαῖς 

“πω ραΐνῤς, οὶ γα; αἱ συφοίκουσαι εἰσὶν, 

ιν ἔτι οἷοντε κι ̓ς Ὀχιπολάς πρυοία ἐ- 

Φικουδροις ἐσελθεῖν, ἐξουλόδύοντο εἴτ᾽ εἰν 
δεξιᾷ λρίοντες τἰοὺ σικελίαν Ἄ φευδὸ- 

γθυσωσιν ἐατλ δῆσαι, εἴτ᾽ ἐν πρην μη ἐςὶ ἰμέ- 

ῥΑ" φοσϑῦτον πλδισϑμτες, " χαὶ αἰὐζες τε ἐ-- 

κείνοις Φ φρατιαν ὀήίω «περολαξόντερ, 

αἰ- πείθωσι, τὶ σϑϑ ἔλθωσι. καὶ Ὁ ἔδοξεν αὖ- 
τοῖς δχὶ τῆς ἐμέρας πλῷ, ἄλλως τε χαὶ ΤΜ 
εἰῆικδὺυ πεοσαίρων νεών οὔπω “πΞρουσῶν ἐν 

τῶ ῥηγίῳ ,᾽ αἱ ὁ Νικίας ὅμως πεῤυϑείνόμε- 
νος ἀδξις εὖ οχροῖς ἐῃ ὠπέςφλε. ᾿ φϑεί- 
σαντες δὲ πίω φυλοικήν Οὐ τίω κὸν οἕἱεῦ-- 

ταὶ “ο' τῷ πορθμοί: χαὴ ἀίντες ῥογίῳ αὶ 

μμεσηνη, ἐεφυωμδεοῦφαϊ ἐς ἰμέραν. ἐχεὶ δὲον-- 

τες, τοιξ τε ἰμεραίοις ἐπεισὸὴν ξυμπολε- 

μεῖν, χαὶ ἀΐρες τε ἕπεοϑαι, χαὶ τοῖς ἐκ, 

ἣ νεαΐν “Μ᾽ σφετέρων γαύταις ὅσοι μὴ 
εἶ: χων ὅπλα φὐὈκοῖν. α: ἔχς γαὃς" ἀγ- 
εἴλκυσὸρ εἰ ἰμέρα. χαὶ «ἄν: σελινοιωυ-- 

αἰοις, πέμψαντες, ἐκέλδυον ἀπανταῖν, πϑρ- 

ΝΒ ε ἔρῷι χωείον. πέμψα δὲ ἵνα, αὐ-- 

“οἷς χὑα έροντο φρατίων οὐ ἡ πολλξω τ ὦ 
Τὸ γελώῦοι χα “ἣν σικελαῖν ἐψὲς, οἱ πολὺ ασδ9-- 

«, διακεηδιιδύαςιν εἰςπλθῦσα, ] πει-- 

δα. ὅν δίῥ κινδεύς εἰςπλόῦσαι, Ρ Καὶ 
{τε ἐκείνοις 1 Οις ἰμεραίοις δηλο- 

γὙ Καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς Ἰκαλὸν ἐ-: 
δ' οὔπω παρουσῶν] ἤτοι; οὔ-- 

πῶ ἐσῶν ἐν τῷ ῥηγίῳ. ἢ, ὅπω παρουσῶν εἰς 
ν᾿ « ͵7 σ , 

πὸ ῥήγιον, ε ἃς ὁ Νιράας ἐμφς͵πωυ)αγό 

ἀϑυος Ἰτὸ ἕμως δὶ ὅτο πὐοόσκήτοι ὅτι ἐν τῇ 1 ἱμέρας. Φ Ἐς ὦ χωρίον ] ὠφισμοένον 
ἕχ]η ὀλιγφρῆν ἔφη τὸν Νικίαν ' φυλακῆς 

ὦ κατάπλου πελοπονγήσου. ζ Φ)άώ- 

--ὄ ̓ς 

σετες δὲ  προολαζόγτες. ἡ Ανείλο 
κυσειν ἐν ἱμιέρᾳ ] αὐ τὶ “ἥδ, ἐν τῷ λιωδύι τὴς 

δηλονότι. 

τ, πῆς (Ά 

ΠΣ Ὁ 
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ΚΥ ἰέχις τε 

πιτεῖχος 

Ρῃ παρέμέε 

ὄλημδῥει 

ἀϑό 

δ μότερϑν πσϑοσιχωρῷν ἕτοιμοι ἡἠφ, τῷ Αρ- 

,ἴδου νεωςὶ τεθνηχϑτος, ὃς ΔΜ στη σι- 
κελωΐ βασιλϑύων διναὖν, ὧν σῴε ὠδεώα-- 

πος, Ὅς ἃ ϑὥναϊοῖς φίλος ζῶ: χαὶ τῷ Τυ- 

λίπαου ἐκ λαχέδαίμονος ἀσοοϑύκφς δὸς 

χριιῦτος ἥχειν. χρὴ ὁ μϑὺ Γύλισταος, λα λὰν-: 

ξὼν “δῇ τε σφετέρωνναυτῶν καὶ Ἐχιξατῷν 

εις ὡπλιόμένοις ἐπδαχοσίδες μάλιςα, 

ἐμεραίοις δὲ ὁπλίτας χαὴ ψιλου ξεωνα μῷο- 

πέροις χιλίοις, ὃ ἱπισίας ἐκουτὸν , χαὶ σελι-- 

γοτευτίων νας ψιλοιὶ, ᾧ ἱπαίας ὦ γελώων 

ὀλίγοις, σικελών τε ἐς χιλίους ζοις πϑὺρᾷε, 

ἐγωρᾳ ποὺς (αὶ συφοικδύσας. οἱ σδγ᾽ ὧκ. τῆς 

λδυκαίδὸς κοολνθιοι ταῖς τε ἀλλαὶς να τισὶν ὡς 

εἶχον χα χοὶς ἐξουηϑοιωυ, χοὴ Γόγίυλος εἷς δ᾽ 

κοραγϑίων Φρόντων μιᾷ νηὶ πελδυταῖῆος ὁρ-- 

μνϑεὶς, «σεϑῖτος μϑὲ ἀἰφικγῴται ἐς ζᾳὲ συ- 
φαικούσεις, ὀλίγον δὲ ασεὴ Γυλίπαου. χϑὶ 

“καταλφᾳξὼν ἀδθες «ὐξὶ ἀπαλλαγὴς  πο- 

λέμου μέλλοντας ἐκκλυσιαίσᾳν, διεκώλυσε 

τερὸ χϑρεϑοίρσεουε, λέγων ὅτι νδές τε ἀλλὰ; 

ἔτι τροςπλέοισι, ὃ Γύλισαος ὁ Κιλεανδ)ί 

δου λακεδοι μονίων "διστοςφλαύτων ἀρχων.κὶ 

(Ο δὲ συξακούσιοι ἐπεῤῥωώϑησὸμ τε, χαὶ 
τω Τυλίπα ῳ θύϑὺς πϑμερατιᾶ ὡς ἀπὸμ- 

τησόνϑροι ἐξῆλθον. ἤδη γὸ " χρὴ ἐγίες ὄγτα 

γηαϑαΐνοντο αὐτὸν ὁ δὲ ἰέγας τό,τε τεῖχος ἐν 
τῇ παρόδῳ Ὕ σιχελωΐν ἑλὼν, χρὴ ξεωτα- 
ξάμϑμος ὡς ἐς μούχζω, ἀφικᾷται ἐς (ᾷς 
Ὀχιπολαξ᾽ χαὶ αἰαξας χτ' ᾧ ϑὸρύπλον, 

ἡ χαὶ (ὦ ἀϑίωαοιτο ποθ ξτον, ἐχωρῴ “ὦ 

ΤῊ συρᾳκοισίων δχὶ ὃ τείχισμα “Μ᾽ ἀδη- 

γαίων. ἔτυχε δὲ κτ' ττο χα! οο ἐλϑὼν εν ᾧ 
ἐπ] αὶ υϑὺ ὃ ὀκτὼ ςα δίων ἤδη ἐπετετέλεςο 

“οἷς ἀϑηγαίοις ἐς Τ' μέγαν λιψϑμα διπλοιοῦ 

τεῆρς, πλιὸ" χτ βροιχὺ ἀ Ὁ πρὸς τίω 
ϑαλαοσθμ"τῶτο σὴ ἔτι ὠχοδόμωοιω. "τω δὲ 

. ἄχλῳ τῷ κύκλου ποδὸς τὸν ττώγιλον ἐχὶ Ὁ 

ἑτέραν ϑαλαοσὸμ, ἦ λίθοι τε Ραξεξλη- 

οὐ τῳ πλέονι ἤδν ἠφ ἔςιν ἃ ἢ ἡμίερ- 
ΕῚ Ν» ! Δ 

γα, τὰ ") χαὴ ὀἰξφργασμένα κατελείπετο. 

ς ἤεη Ἰηδιθαῖτ» ἀταε οἅ Οχποιτατας 
Α͂ 

(τ ᾿Θἶπὰ δάπεηζαγε εἰμ ἀεσε-΄ 

Ὁ τγεῖο (408 ραττς Ατβεπίεπίος ρχί- 

τ ΕΥ̓ ΟΥΒΙΒΙΘ ΒΒ ͵Ύ 517 

Α δὰ "ταρίδιηἀᾶ Δηϊπχοῆογες, Ζαδ 4 Ὑταπίξαπάυπι 
ὅς Αὐςποηίάες αυϊ ἀριϊά ποία ἰὰ Νὴ φοτωαι Ράρτθα 
Ἰοεὶ δίσι]ος τερημαῖθετ, ΠΌΡΟΥ νὴτὰ ἀος πυροτ ἀεοοίς 
ὀχοὀῇὝεαι,ό ἱπυαϊ δι ΑΗ  4πὸ ΠΙοτ, τη εα 5ιολ ας 
ἤιπι ἀπγΐςι5, ὃς ΟΥΠρρυϑ ἱπορίργὲ διὰ. ἰδ πτος κι 
ψεηῖζε ὁ λοξάστποῃς ν᾽ ἄς βατιιγ. Ατβοπίεπίες Πδὲ 
δυπηρτὶς ἴϊαφιις ΟΥ]ρρυ: ἐ πογιπὶ μαῤξεγρ γεν 
μδαταγα τ ΟΡ θατατύτησμς ιιπγ6- ἀργείως, 
Το, οβ Αγπιδοζαῖ,, δά ἰρτίηρεη- εδοτύπιαμς, 
τοβοδί [πηεγαοσιπῃ Π11]1ς, ἔα ἰοιτῖς 
αυὰτπ δ Ἰευ5 ἀΥ Ππηλταγϑξ » ὅς ἐααὶ- 
τας σεπταπ,νἃ ς δε] πππτὶοχῶ 411-- 
φαου ]ευίτοῦ ἀγπηατὶς, ἀῦχαιε ἐαα τί - 
θυ Οεἰοογαπὶ ιοηας Ῥαιοῖς » 51- 
οὐ]ογάπγα;»ν Ηἰογῆς δά τα] ροῖ- 
οἱ δγγαοιας Νεςποη (ΟΠ ΓΗ ἃ 
Τιεολάε πχουδτο5, σαπε ΓΕ ἰιι5 ἠὰ 
αἴθ σαᾷ Ροταογε πηατυγχ πὸ απὰ- 
ΧΙΠο νεποζσητ, (5 (σχιητῃϊα 
οἰ πον πὰς ἃ ἀποίδα5 ΘΟΠρΡΥΪα:, 
4] ροϊἔγεμγυ νηὰ σα] δαὶ ρζο- 
ἐοξζας εγαῖν ρείπλαβ ἀρραΪς ϑγζδοα- 
(5. Ῥᾶμ]ο δηῖς ΟὙ]ρραπι τ 4 μὰ- 
ὅλαις οἰυΐτατεπη ἀς ρας ςᾷἀο οἰτηὶ 
οί Βς ςσοποι τα μα ίταγδηι, ἰᾷ 

εἴ, αυὸά ἀϊςεγοῖ δ 4185 ἴῃ ςυγία 
εἴϊε πλαο5, δὲ ΟΥ̓ ρρᾷ ΟἸεδη ἀσς 
Πιμηρᾳ Ῥύο ἄπος ἃ 1,Αςεάα πχοη]ῖς 
τα Πα} υἃ εχ το ϑυσαςυίδηϊ δηΐσ- 
ΤΟ σοπ τ Πηατὶ», ΟΥ]ΡΡΟ ργοτίημ5 

Ῥεζαῃτγτάσυδηῃ οδυίατα ᾿τυτίγοι πα 
οηχγηΐθι5 σορ 5 ργοάϊογε, Π]ς» αυᾶ 
ἴῃ ἱρίο ἰτίπεῖς Ιερδ5 δἰ συ]οσγᾶ πηα- 
τὰ οχριιρῃαῖες, εἰς ἰγαφα τῇ- 
αιδηι δά ργα πὶ » Θοητεηάῖς δά 
Ἐρίροϊας : οοῃίςεηἀέημίαις Ὁ Ἐὰ-Ἂ 

τοὰαν αἰσοπἀοχαῆτς γΡεγγεχὶς οαπλ. 
ϑγγαςυίδη!ς δάποχα5 Ατβοηίεη- 
ἤμηι πη Ποποπχ Αἴας 14 τεπχ- 
Ροχίβ 4 ἡξε νεηίτίερτεμι οὔόνς 
(ἰαάιογαπι πλλγι5. εγαῖ αὖ Αἰμο- 
πἰερῆθυς δά ροχταπι τπαρηῦ Ρεῖ-ὶ 
(κδϊ5,8. 15 ἀπρΙεχιρύατεχ Δ 4 4Π- 
τα ]ατη ἔρατὶὶ νοτίας πάτο ηαο 4 Δ4-- 
δυς πἀιβεαραῖυγ. ἸΝΔπι εχ αἶτο- 
ΤᾺ δὲ ΄αϊάςηχ πηαχίηχα Δι θἰταβ ραζ 
τε, Ττοραηχ νεγίι5» [αρΙ ἀος πλά- 
Υ τεῆι5 1ΔΠ} ΓΟΠΊΡΟΙΓατὶ 1126 6- 
Ῥλητ, δέ ορὺβ 1101 ρογξοξξαπι» δἱΐ 
1 {ππγϊρεγέςδλιιπι εἴας χο απ. 

α Καΐκλαξων αὐτοιξ] Οιὶ συ ρᾳκοισίσις. 
β Καὶ ἐγζιὶ ὄντα } ΔΑ! συ φᾳκοισίων δυ-- 
λογότι. Ὑ Ἠφϑαάνοντο αὐτὸν} αὐήὶ τῷ ὕ- 
κουονγ, δ' Καΐὰ βραχύ Ὡ Ἰβαρυτένως 
φωνὲς αἰαγιγιώσκουσιν" ἵγα μὴ τὸ ὀλίγον, 

αλλὰ Ἢ πεχρῶδες ἀκούηττα. ε Τῷ δὲ 
ἄγιῷ “ἢ κύκλου] καΐ δὲ τὸ ἄλλο μιέρος τ 
τείλοις δ᾽ συφακοισίων. κύκλον δὲ τὸ ΔῊ 
σὺ ῥοκκοισίων τεῖχος ναῦ λέγᾳ. ζ΄ Δι- 
ὅοιτε δα βεθληνδῥμοι 1 ἤγρω., πα- 

ρεῤῥημμδῥοι «οϑὺς οἰκοδομίαν, ὁ 
πλέονι ἤδη ἥσει 1ἥπε,τῳ σλέον! 
κύκλον. ἀμκυβθὶ 
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Ἐοφοτγίςα!! σγγαςαίας ἀσαςπεγαητ, Α ρῆθοὶ τοσούτον μϑὲ Ἔ συξᾳ,κόυσοι ΓΝ 
Αἰδεηϊοηίεβ» οὉ τερεπτίησηι Ογ- 
Ἰρρὶ ας ϑγγαουίαπούιπι ἀρρύος 
{τὰ ταπχαϊταδητες φαυϊάεπιὰ ρεὶη- 
εἰρίο» τἀτηςη οἀϊαοτίο (εἰς ἱπίζγιχς 
τε. Αά φιος ΟΥ]ρριι5, ροῇείς αχτα 
ΔΥΠΪ5 » σαἀιισεαζογεπλ γα ΓΆΙτΓΙΓ, 
4υὶ ἀϊςατν ἢ νεϊίπτ ἱπτα φαίης 
ἀϊες 5101 ἀεσεάοτε (ἀπηρτῖβ τοῦς 
{υἱδ»ρατάταπα {ς ἔοεἄεγα σπὶ εἰ ἱπὶ 
τε, ΠῚ, ραγαὶ ξιοϊςητος παῖς» μα}10 
τεάάϊτο τοίροῃίο σαάιισεδτούοπι 
τεγηϊίεσγε,, τηόχαας δ νιτ{πς 
νοἰατί αἀ ρΡιρηαπ) δοῖος ἰηΠγαέϊα. 
Οἰατεγὴπι ΟΥ̓ ρραβ » Ρεγτασθαῖος 
ςεΥηοη5 ογγδεαίαηοβ,» ξρτέσας ἴῃ 
ογάϊῃος ἰγο} ἰατίις ἀυχίς οο5 ἴῃ ἰο- 
ςασα ρατεπιίογεπι γεάμπςοείε. ΝΝες 
{05 ΝΙοἰας ἰὴ Βοίζοπι ερίτν» ἐςἀ 
ααίεῖος {πὸ πταῦο οαἠξγογαπα τε- 
ῃαΐτ. μος νθὶ ποπ ἰμωσπα ἀοητος 
{ς ΟὙ]ρρας δηἰπηαάμοτγτεζεῖ » ἀθ- 
ἀιυιχίς οορίας ἰῃ νεγτίσοπλ ΠΟΙηγΐ- 
Ὧε Τεπγοπίτοι, ἐδίχας αι ρο- 

Ὁ Ιηάς ροξετίἀϊε {|τ,  Ροίζεζο ἀϊε οιπ. πιδίοσε 
ΠΟ τας ασηρθαν {πογατη τῆληι δοῖος δάπηοιυίς δά 
βάττεπι παγίς Α- ΤΩ Ὸ5 Ατβοηϊοη ἤμην» πέ 1} ἰη- 
ρηρα βεήνιᾳ αἱσοπι ΠΡ  Τἀςοαγγεγέητ: δος πα 

τυχιἰο γερίτενα, ΦΟΡίάζαπ, ρᾶτζτε οαίτο πὰ 1 αἱσάα- 
4 ἀυῖοπι ρατ- [ἃ ξερίτ» δ ὁγηης αυοά 01 πδόϊιι5 

ΠΟ τμαν θρηρα εξ ργαπάϊιηι ἰητεζοηχίτ, ὩΟΘΏ ἐ- 
πὶ πιι,1 4 ἐχὺ. : ς ΟΝ 
παυΐτ,ϑίᾳυος- Ϊπ| σοηίριοίεθαταγ ἃ το] 4αὶς Α- 

σε ἰῃ εο ςερίτρ ΚΠ οἰ ἤρα Ιοεις. Εογαμάς απο- 
τὴς 6 {ΓΙ ΓΟΠ15 Το ἄς πὶ ἀϊε ἃ δγίδοι- 

". 5 ἐχοερία οἴ, άϊμπη ροσταγη γ24- 
Ἔ σπωηα (υδίτες, Ἐχιγαχοῦς αυσαιίς 

Ῥοίξεα ϑγγαςυλη δι (ο οἰ πυμσιι; ἥν 

ΑὮ νεθεϊποίρίςητοβ» ροῦ ΕΡίροΪ 45, ἡ 
{υταπι νεγι5᾽ ἀποςητεβ » δά {Ππιη} 
Αἰτογατα ἢ ΟὈ]ἰαιηπὶ ὃς ΠηηΡ]ἰες ἢ» 
νι Αἰβεμίοηίς5» ἢος ποη ἱτηροάι 
τεῦπε νΥθεηι ΄υϊάοπη οἰΓεμπχμαί- 
ἶατε ἀπιρ! ας ροβεπε. ὟΝ ἐγὰτα 1}}}» 

τ δϑίοϊατο δά πιᾶῦὸ ΠλιΓῸ ; ἰδπῃ ίς 
᾿ πῃ {π|ροογὰ τοσοροζδης : (ςἀ εἷτ5 

Ῥοτιίο φυφάδπι ἱηῆγηια εἴα; δά 
Ἃ αυᾷ ΟΥ]ίρρας ποδα ΤΠ πρτο ἐχεῖς- 

εἶτα σοπτεη ἀϊτιδοᾷ αυΐ Ατῆςηϊςη- 
(ες (εχτᾷ νδ]Π πὶ ξηΐην {λτοπ ἐπι 
μαδοραπτ) (ςαΠῆεητς; ἃς οδυίαηι 

ᾷ {: ξυγεῆζ » ταοῖτο δργηΐης τοάττ, 

ὁ Ταηχὶρ ἐξιορ- 
ΟἿΟΝ ΓΙ ΩΣ πῖχο φῳ “- 

ἐς 4»"01. 

{0Ὀ] πλΐας οχοίταϊοί, {ΠΠ|᾿π ΡεΓ {ε 
εἐχοιθίας ἀροῦδῃς : (οεἴος δυϊεῖ 

Ηος ἀεπιυπι ταυτὸ Ατπεπϊςηίες 

κινδεώου, (Ὁ) δὲ ἀ ϑηγα]οι,, αἰφνιδίως πὖῷξ τε 
Τυλίπαου καὶ “ἦν' συραχϑὲσίων σφίσιν ῬΤλεόγ- 
τῶν ;ἐ)ορυξηϑηστὸρ μϑρ στον, παρετα-- 
ξαντο ὃε: ὁ δὲνϑενδμος τα ὅσλα, ἐγίες Ἷ κἤή- 

ρυκοὶ πσδοςπέμπει ἀδις, λέγοντα, εἰ βού- 
λονταὶ ἐξιέναι οὐκ, τὴς σικελίας, πέντε ἤμε- 
ρων »λαζοντες τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἕτοιμιος 

δὴ απέγδεὰζι. οἱ δὲ, εἰν ὀλιγωφία τε ἐποι- 
ομεῦτο,, χαὴ σσσὲν Οιποκριγαυϑρμοι, ἀπέπεμ- 

Β ψανχαὶ μῷ πϑτο αὐτίπαιρέσκθυα ζοντο ὠλι. 

λήλοις ὡς ἐς μαίχζω χαὶ ὁ Τυλιπαὺς ὁραΐν 

τουὶ συφρμκουσίοις ζοι ρξκοσουδῥους, ὃ οὐ ῥώ- 

δίως ξωωυταόσουϑροις, εἰθμηὺς δ φρατό- 

“πεδὸν ἐς τίωὐ θὐρυχωρίαν μᾶλλον. ἢ ὁ ΝΥ - 

κίας Οὐκ ἐπῆγε τοῖς ἀἰϑηναίοις, δλ᾽ ἡσύ- 

χαζε ασδὲς τω ἑαύΐϊο ὁ τείχᾳ. ὡς δ) ἔγνω ὃ 

Γύλιστος οὐ ασδϑσιόνζᾳς ἀδοιὶ, ἀπηγὰ γὲ 

τίοὐ ςρατιαὶ Ἐχιτίω ἄἀχραν τίω πεῤϑρμί- 

τίου κουλουυϑμέωυ, αὶ αὐτο ηὐλίσαντο. τὴ δ 

ς ὕςξεραία. ἄγων τίοὐ »ϑὼ πλείςην ὃ ςρατιαξ 

παρέταξε ασϑϑὸς τὰ τείχη μ᾽ ἀ ϑίοϑαίων, 

ὅπως μὴ δχτξονϑοιεν ἀλλοσε: μέρος δὲ ὧς 

πέμψας φρὸς ῷ Φρφυδλον Ω λάδδωλον; 

αἱρῴ, ὅσοις ἔλαξεν εν ἀυτῳ πϑύτας πές 

κτεινεν. ζῶ δὲ σέκ Ῥπχιφανὲς τοῖς αἰϑίωαίοις 

[ χωείον. χαὶ τεχήρης τῇ αὐτῇ. ἡμέρες ἀλί- 

σχε.) ἣν ἀϑηνα ων εἰ πὺὸ δμ συῤᾳκχουσίων, 

“ἐφορμοίσοι τω λιώϑμι. ἢ χαὶ μετα ζιὗτα 

ἐτείχιζον (ὦ) συρακουύσίοι χαὶ οἱ ξυμίμιαοι 

«ἰο δμ ἐχιπολώ,, -πἰπὸ τῆς πόλεως ;»-- 
ξάμϑροι αἴὼω ρὸς δ ἐγκαίρσιον τείηος ἐ- 

πλοιωῦ: ὅπως (ἢ) ἀϑηναῖοι, εἰ μι, δεωύαιντὸ 

κωλῦσαι, μιυκέτι οἷοί τε ὡσίν Ὀἀηοτειχέσοι, 
ἃ οἵτε ἀϑηναῖοι “' αἰαξεξηκεσὸν ἤδη αω, 

ὃ Ὀχὶ ϑιλόοση τεῖχος Ὀχττελέσοόμτες, κὸ 

ὁ Τύλιπωος (ὦ γαρι τοῖς αἰ ϑηναίοις τῷ 
τείηρες ἀεοϑενές) γυκτὸς αἷα λοαξων Ὁ ςρά" 

τιαὶ, ἐπηφ ωρὸς αὐτὸ. (ὦ) σγ ἀϑηνοῦροι (τυ- 

ἀν ἔξω αὐλιζονϑυὸι) ὡς ἤοϑοντο,αὐτες 
πήεσδμ. ὁ ϑ γνοες, χτὶ τας ἀπηγᾶγε του 

σφετέροις παιλιν.ἐποικοδὸ μυΐσειντες ὃ αὐτῷ 
οἱ ἀϑηναῖοι ὑψηλότερον, αὐὐζὶ ὦ ζιύτη ἐφύ- 
λάοσον, τοῖς ὃ ἄλλοις ξυμμαίχοις χτ' Ὁ 

«0 5), ϑέυδυος Ὁ ὅπλα ὁ Γύλιππος. 6Ἐ- με δ ἐπίμζον οἱ δὐρακ. Ἷ ὁ τῇ ἕκτῃ συροικούσἰοι, πλξλτειχιζόντὼν ὃ ἀϑηναίων: 

φορμεοίσα, τῷ λιμῆμι [τῳ μεγάλῳ, γ Καὶ Ι δεδήλωται ἡμῶν τίνα πον ἔνα οἱ 1 δ Ἀγαβεθήκεσαν Ἰαϑακεχωρήκισεως 

ΠΡΤΤΕ 

5. αἰαξεξῇ 
καὶ 

ταν 
20 (ἦὴν γάῤπι 
Ὁ Ἰείχοις πιἶξ 
αἰϑίωσίοις 
ἀοϑεγὲς) 
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ἀδλο τείχισμα ἤδη, διέταξαν ἡκὸρ ἔμελλον ἃ 

-ἔχαφοι φεφυρᾷν. τῶ δὲ Νικίᾳ, ἐδύχει ὃ 

-πλημμύξλον καλούμϑυον πεἰχίσει" ( ἔς: 5 

ἄχρῳ αἰτίπέρας τὴς πόλεως, ὑναὴν ασοὺ- 

χρυσα αὖ μεγαίλου ληυϑμὸς δ τύβια: φενὸν 

κοί)" χαὶ εἰ τειχιοϑεῖν, ῥάων αὐτῷ ἐφαννε-- 

το καὶ ἐσχομίδα “ἦν. ἔχιτηδείων ἐσεοϑαι. δὲ 

ἐλάίοσονος ΝᾺ ἐπσεὶς τω λιυϑμι τῷ ἷμ συ- 

ξαἰκοισίων ἐφορμιήσᾳ γ σφφξαξ; χαὶ οὐχ ὡς- 

«δονωῦ ἐκ μυχοῦ τοῦ λινϑμος (ὰὶ ἐπα" Β 
γωγας ποιήσεοϑαι ,ἦ ἐωὼ ὧι γαῦπικῷ χινωῦ 

ται. πδοσείχεττε ἤδοι μμεῖδλλον τῳ χτὶ 9ει- 

λαοσὺν πολέμῳ, ὁρῶν ζῳ ἐκ πῆς γῆς σφιί- 

σιν, ἐπ" Τύλισαος ἧκεν, αἰελπιφότεροι ὃν 
χα. Οἱ φικομίσαις δξυ φρατίαν καὴ ζᾳξναῦς, 

ἐξετείχεζε ποία φρούεκα: ὃ ὧν ἀῤξις α- 

τε σκδύη τὰ πλῴτα ἔχειτο, χαὶ τὰ πλοῖα ἤ- 

δὴ ἐχεῖ τὰ μεγάλα ὥρμει, χϑὴ αἱ ζαχεῖαι 
νῆες. “ὥστε χαὶ τῶν πληρωμάτων οὐχ ἥκι- 
ξα ὅτε : ΘΝ χοίκωσις ἐγρετο" τῷ τε Σ 

ὕδωτι απὸρμίῳ γφωώρϑροι, ἡ σέκ ἐγίυλεν, καὶ 

Ἐχὶ φ ρυγανγισᾷκον ἅμα ὅποτε ὀϊξέλϑοιεν 

(ναῦται, ασὸ τῶν ἱπασέων “Μ᾽ συροικου: 

σίων,κρ φυτοιιύτων “ γῆς, διεφϑείρον τουτού- 

τον γὸ μέρφς τῶν ἱπείων τοῖς συ φφικρεσίοις 

Δ [9' τοις εν τω πλνυμμυείῳ, ὕα μεὴ κοι- 
χϑυργύσαντες ἐζίοιεν, ἐπὶ τῇ οὐ τω ὀλυμ- 

πιείῳ πολίχνη ἐτεταγατο. ἐπεουϑοίνέτο δὲ 

ᾧ Ὡς λοιπας τ κορχνθιωνγναῦς τποοοαυλεά- 

σας ὁ ἸΝ κίας" ὁ πέμπει ἐς φυλφκὴν αὐτῶν 

εἴκοσι ναῦς αἷς εἰρηζο αὐξί τε λοκρους χαὶ ῥήν 

γεν ᾧ τίω τασροσξολζω τῆς σιχελίας ναυ-- 

ἣν αὐτάς. ὁ ὃ Γύλισαος ἅμᾳ μϑὲ ἐτεί- 
χζε ω οἰ ομ Ἐχιπολαΐ τεί 96; τοῖς λί- ᾿ 
θοις γφώρϑμος οἷς οἱ ἀἰϑίουαῆοι πσδοςπαρέ- 

(αλοντο σφίσιν κ ἁμια δὲ “πϑρέτασσεν ὀξά- 

γῶν ἀεὶ πσοὸς τῷ τειχίσματος (ὧν συρᾳ- 

κοϊσίοις, καὶ ηοὺς ξυμμαηϑις «χοὰς οἱ αϑη- 

γαῆοι ἀιὐτιγχ Ρεταίοσοντο. ὅγφ, δὲ ἐδοξε Τυ- 

λίπτπῳ χα! οϑς ἐῇ), ἐῆρχε τὴς ἐφόδου, χαὴ ων 

χερσὶ ϑρόυϑνοι ἐμάχοντο μεταξὺ τῶν τει-- 

χισμάτων, ἢ πὴς ἵπαου “μ᾽ συ φοακοισίων 

Ὀ 

) 

ΤῊΥΝΥΟΣ ΤΙ ἘΠ ΘΕΤΙ 

το! ααὶς ἰη Ῥαγτίθιι5» Υ Γ᾽ φυ ας εχ -᾿ 
οὐδαζς ἀεθογοῦ;σο ο σαγδητ  Ν οἷα: 
αυοσις νἱάς θατογ πλαχο (ορίξάτις 
Ἰοςι5 χα ΡΙοπγπγτλ τ νοςαηῖ, 
(φιοά εἰξ ργοπιοπτογία ογορίομς 
ντθὶο, φαοά ρχοπγ ἢ ΡοχταηΙ 
τηλρηῦ»ἔλιιοο5 οἰε5 σοαγόϊατ) ὃς ἐ0 
{ερτο ἐλοι ογοῖι ἔσο τοσορτᾶ ςὅ- 
τη ολτα8 Δς τογ ἢ οοΠλγιαγα: ὃς ρτῸ 
Ρίῃυοῦὶ ἐρατῖο λητο ρουταὴ 5 γΓὰ 
οααπογαπι ἱπρτοαγος, ποη»υζ- 
δάἀπιοάιπχταης» ρίη ηιὰ Ροζτις 
Ραττοίοίς γοσορταγος, Παμϊά Ὠοίζος 
οἰα[ςε μηο]γξεαγ. Εν ίαηι τ ἰπεξάς- 
θαῖ απ πγιῖτ πιαρὶβ αά παμαὶς δεῖ- 
Ἰάνςεγοῃ5 πηι ἐρογα δα ΠῚ ὁ 
το άἰξογγαι εἰς [Ὸ οἷβ., Ῥοίξ Ογ]ρρὶ 
φἀπεητῦ.Πἰξγιιξτα τάς ἀτα; οὐ- 
Ἡδτὰ ἐχεγοῖτι οἰλῇς, τὰ ργαπάϊαᾳ 
τγατο οΟπλιμἑτλτ, νἱ δὲ ρίζας 
νία τοροῦτα εγᾶτ, ὃς απο πάσῃ 
Ῥάχτον δὲ νεΐοςος ἰαπι ἐπὶ {ζατίομς 
ἀρορᾶς. Ῥγορτεῦ αποάτ ρυπηὶιπα 
ΠΟῸΧ Πλἰη πη ραττο ἔαϑὶδ εἰξ ἰδ 

“ἴ. ΟΝ 

( νὴ 

Ὀαλτυτ, ΝΑ τοχιϊᾷ εηυϊτᾶ ρατι ὅγ- ἡ εα 
τὰσμίλη! ἃραᾷ ορρίἀμ! αθοσά ἢ ὃ 
ἰῃ ΟἸγπιρίοο φοἸ]οοαγαμτμοί ας. 
ἀρυά Ρ]επιπιγτίιπι ογαητδά ἱρίος Ὁ τ 
ὑιηεαπάος οχίγεητ, Οοροῖτο ἐπ- δ γέδειεν ἰῇ 
ἔαρεγ ΝΙοίας οατούας Οοτίητ ἰογῇ κακουργήσοντες, 5 
μᾶμο5 ἀαςηταγον» α οδ5 πτο οἱρίοη κα ουργήσαντερο, 
(5 τηϊττῖς νἱρίητί {παϑροιπ πᾷ ἀα- ΙΗ 
το ν᾿ ἢ]]Δ5 ἴῃ διο αὶ τγαῃίπιίττοη- ; 

᾿ το σγρα ἰ Οοτοϑ δὲ ἈΠερί (ὐ" “ργο- ε Ῥίάε ἀνποῖος 
γρρίφθηλα δέοϊίλα ἰφοά» ςαρτᾶτες. Ογ- 
ΠΙρριι5»δὲ 1ρίς πγαγᾶ ἰῃτοῦ ἘρίροΪὰς 
ΣΧ αν τας 115 Δρί 410 χαος Ατε- 
ῃἰςηίες ἴῃ νίμπι {πἃ ἀρρεῆεγᾶς: ἢ- 
τούϊαας δγγδομίλῃοϑ (ο εἰος ἴῃ δοὶξ 
οἐχιγά πιαηἠτίοος ργοάπςεθας αἵ 
Πάιυις » Ατῃεηϊεηῆθις εἀϊαετίο {πᾷ 
δοίομν ἱηΠγιοητίθις, (αἱ ροίζοα- 
αι τοπηρας Δάοἴς νἡπὶ οἴ Βο- 
{ἴοπὰ ἱμυδάςπ 41, ρείποορς ἰρίς ἰη- 
τπλάςηἀϊ οχείτίς : ὁ δύψαιπι δά πᾶ: 2 Ἐς «υἱ εἶ 
Ἀὰ5. νεηζαπι εξ , ( ΓΟ οστα δᾶτυγ πὰς γεηταπι ς 
Δυτοη ϑυγαςσιαπογαπι οαμ ττας 

᾿ 

ΩΝ 

1 
“ ᾿ 

, 

α« Καὶ εἰ πτειγιεϑείη τειχιεϑέντος τῷ πλημ- 1 μέγ λέγᾷ. γ 
κυρίου, τίω ἐφόρμισιν αὐτόϑεν δι᾿ ὀλίγου 
χωρίου ἔσεθτω. β΄ Πρὸς τῷ λιμδμι] 
ληᾶῥα μδῥ “Δ συ φρκκοισίων πλησίον, τὸν 

τα} ἰὦ τι κατὰ ϑαίλασσαν αἴδυμνώσν οἱ 
συριχκούσιοι. δ Αγελγηςύτεροι ὕγτα ] 
ὦ διώαϑϑαι δηλονότι γικῆσωι. « Ὡςτε 

καὶ ΔΆ πληρωμάτων ἤγρα Δ γῃ, 
ζ Ἡρχιτῆς ἐφόδου 1 ὅηηϑέσεως τὴς 
λεμικῆξο ᾿ 

Ἦν ὦ ναυτικῷ κιγών- 

Ἐν 



ΠΙΒΕΚ 5ΈΡΤΙΝΝ 5. 489 
ἴητοῦ. πιπηἰτίοηος δίαας [οεἰογαπι » ἰϊασπς ἱητεῦ ν- Α τ χαὶ ὉΜ ξυμμώχωνϊ οὐδεμία, λιεῦσις ξώ. 
Ῥαβηααι τουίσας γογμῃ ας πιιηϊτίοῃες ἰδὲ πα]- 
ἴαις ϑγταςαπογά [5 νία5 ξαἰτ} γίσεγε ΑἸ Βοπί πέος, 
Ἰορϊογύπιαυς δι νἱϑίίψας πχοσίποβ γεάἀάίάεγε » ἃς 
αυζαῖι5 ογαῦ, 1πΠ ῖ " τὰ 
ἅμα ροβηυαπι 87 [ΟΡ ΒαΠη ΟΓΌΧΟΓΟ ΟΎ]ΠΡΡι15, σοη 
ταςυίληὶ ὃς ΓΟοἰἑ ΠΟ ΔτΙ5 ΠΟρ 5» πέρας {Παγαην σα]- 
Υἱ ΘΕ  βαεγαπς., ἃΡ θᾺῃ οἵἵς ; (ξ4 (ιΔη1.» 4υὶ ν[ιπι 
Διβεπιοπῆθας 4ο- ε ἀβοοιρν Ἂ τὰ χὰ 
«ερία βάς πιοῖ- (4 αἰτι πὶ Δ ου]δτογάπηαις ΟΠ ῥα" 
ἡντι μὰν μβνόμ: {εἰν ᾿Ἰαἤγαῶα ᾿τγα πιασγόσαμῃ 1η- 
τς γοκὴρξωρον τογοαρεάίπεπι δοῖς : πα Δατε πη 
ταῦτ, Ογιίίρρυς 6 ταχίς {105 εὐἀϊπδθτιπι εἴτ, 
ςοπυος. {7 »ιάδ- ας ἀν ἀνε ἡδιοωωνδαι 

κεν φϑίεηα ἀοργ σα ἱαθεγέαας οο5 ντ ἰά σορίταγεητῖ, 
γα δε εὲ χαεάση ΠῚ ΠΟ Πχίπογεπι Βαδογεης., 
Ἐ4ἤϊε ϑενδα. πὰτα Βοίξεβ οχογοιτ απο σΟΏ 
“ Ἐόίῃυε ντ ςορί- Φ τκροκὰ κος αν, Ὠϊττοπ άππὶ ΠΡῚ.» 4] Ρεϊοροη- 
πρ [96 εοπορεγεπὶ ΤΟ Ή ο5 ὃς Ποῦςς εἴης», χαΐῃ [ο- 
ἰβθορας, [Ὲ φυίάξ ῃος ὃς ἐμ {Π|1Π 05 δι σοπιοπας Πο- 
ἰρ[ὸ δε ]Πςο ἀρρα- ὁ. ἐ Ν ; 
τατὰ που ἱηξετῖο. Π1ΪΠ65 νἱποεγοητ, ὃς ὃ Τορίοπε ἀε- 
χες ῥοβιόκα ἕατα- ΡΟ] οοης, Ροίς μας νθὶ ζεπηρις 
τοῦ. {τ τἰδισιὲ τς, ἰτογάπι οοίάοπι οἀυχίς; ΝΙ- 
ἢ ἄχυπι ἀεξιίπα- οἰὰα αὐἴεπὶ ἁἴαπις Αἰμοηϊεηΐες 

᾿ τύπιαας ἀπίπιο Βὰ ξρῃίοραῃς 5» οἰ πιῇ {ΠῚ πο] ες 
κάμης μὰ ΡΟ 5 ἰῇ δοίοπ ργοάϊγε» τἀ πη ἢ 
ἄξηι, Τοπίδες ἱηα πρὶ πεςοατγία παι ἔογε ποη σοτ- 

ηἰίαις δὲ ζοπιιο- ργηοῦς πιαγάπη ΠΟΙ επι , αὶ 
πὶς Βουιίπίθυ5 ὰ 
Ῥοτατῖς, εος ὃ (μα {|χτὰ ἔππ1Π| ἘΧοἰτααταγ» ἰάπησας ς( 
Σερίοπο ρίρετο. ταπταπηπΟ ἢ ἢ Δά ΟΧΙΓΟΠ.ΪτΑο ΠῚ 
ῳ ὅν ΟΥΝᾺ ΠΝ {μἰ ἀοςείεγας ; 481 ἢ δος οβΗ τ, ῃ.- 
᾿χασΟυ! ἢ ργοςεῖ: ΠοΓεῖ γῇ ϑγγαςιδη! ΠΟΩ ἴΔΠῈ ΟΡ- 
᾿ ἐν αμρῖ τγδμρδρῳ ριρπαγεοηταῦ; (54 ορρυρπαίοης, 
ὑαψαβκι “ξϑρω" Ρίαπόσις νἱηςσοίεας ἂ ἀρ ε]}14- 
τος αἰπάυὲ νἱποο- γος, θγοάϊογαπε ἰρίταγ 1Π Δοῖο ΠῚ 
Βετ ἥνοτο δάιιεγίις ϑγγαςσαίδπος ; ἂς σοη- 
 Βεῖϊο ἰΒρεγίεάς- “ο΄ 
ξρητιγιάε ον. Βίχογαῃτ: ΟΥΠρΡριις δὐτεπὶ ἰοη- 
᾿ δίαϑ ἃ τηυγῖς 4 Ιλ ΠῚ Παροῦ» ἀγΠτα- 

το5 Ργοάιυχεγαξ » δ ἐσαΐτες σας 
ἰλουΐατοῦοςβ ἰῃ ἰοςο ἐρατίοίο ;, νδὶ 
τθγα α νιγοΐππααςε ορεζα ἀεῆ- 
Ὠςθαηῖ, τέλη! αοτίος ΠΟΙ το ]]ο- 
κᾶτατ. (ομηλΠ[ ραρπα ; ἢὶς ε- 
ἀυίϊτατις Πηϊπγα. Ατβεπίξη- 
ἤππὶ σούπα » απο ἰπ ἱρίππη ντ- 
φερατῖ, ἱπυδάϊτ » ἀταε ἴῃ Ειραπὰ 
νεγίίς. Εχ πὸ ιϑξαπι εἰ νὲ γε- 
᾿ἰφιιῖς οΧογοῖτις ἃ ϑγγασυαηϊ5 {{- 
Ῥεγαζείιῦ » ἂς ἀϊδίρατιιβ ἴῃ πὰ 
ταιηϊπηεητα σεάϊρογεταγ, ΝΝοέϊε 
Ἰρίοηαοπεὶ. φλέζογές ρεζάιχοζαπε 
ἴησσγαπλ ἤπαπὶ να ΒΟΜΠ]ο τη» 

καὶ νικηϑεντων “ἣμ' συ δφιχοεσίων ὁ τῶν ξυμ.- 
μαχων, χϑὴ γεχροὺς «ἰτπεῦῃ σσυγδδὲς αἦξλο- 

μδμων, καὶ "Ὗ" ὠϑζωαίων τροπαῖον "ςησόγ- 
τῶν, ὁ Τύλιστῶος ξυβιᾳ λέσας Ὁ ςράτευ- 
μα, Οὔκ ἔφη "α αμδρτημα, ἐχείνων δλλ᾽ 
ἄἰυτοῖ ϑινέοϑαι. τῆς γ,2) ἵηγσου χαὶ τῶν ἀ- 
κογτιςῶν τίω) ὠφέλφαν, τῇ τοῖξά εὐτὸς 

λίαν τῶν τειχῶν ποιήσας, ἀφελέαϑαν" νειοῦ 

δίίυ αὖϑις ἐπα ἕν. καὶ Ὁ] σινοφοϑαι οὕτως 

ἐχέλϑυεν ἀὐζους “ ὡς πῇ υϑὲ αὐ)οασκϑυῇ 
Ὀέκ ἔλφοσον ἕξογζᾷς, " τῇ δὲ γνώμῃ, οὔκ 

αὐεκζ)ὸν ἐσόνϑμον εἰ μυὴ αἰξιωσοισι, πελὸ-- 
᾿ , Ψ ]! ι ! 

᾿Ποννησιοῖ τε ὄντες χα! δωθαίς, ἰώνων χαὶ γη-- 

σιωτῶν ἢ χαὴ ξυϊολύδων ἀλ ϑοαπων, κρῷ- 
τήσανπες. ᾿Ζξελάσαοϑαι ὧκ τῆς γώ φϑιξ, 

χαὶ μεζα, ζῦτα δ), κάιοθς ζω, αὖϑις ἐς 
πῆ ἀύθις. ὃ δὲ Νικίας καὶ (ὦ) ἀϊϑέωυα)οὶ 

͵ δ ΝΥ ΄“- 

. νομίζοντες καὶ ἐχείγοι εἰ μὴ) ἐγελοιεν μια-- 

χε ἀὔρχάν,αὐα[χαῖον" ἢ σφίσι μὴ αὐξκοραν 
᾿ παρϑικοδὸμούχϑμον τοὶ τείηθ6' " ἤδη ΣΡ 

χρὴ ὁσονοὺ πὐρεληλυθᾳ τίοὐ τῶν αϑίευαἰων 

οἵ τείχους τελϑυτίωι κἡὶ ἐκείνων τεΐχισις χα) 

εἰἀσοϑέλϑοι, ζαωτὸν ἤδη ἐποίᾳ αὔτοις, γικ ἂν 

τε μα χονϑμοις Δ] οπαγηὸς, χαὶ μὴ δὲ μαῖ- 
χεόϑαι. αὐτεπήεσὸμ διχυ ζοῖς συρφχοἐσίοις. 

χαὶ ὁ Γυλίήτος (ὄν' ὑδὲ ὁπλίτας ἔξω τῶν 

τειχῶν μιοζλον ἢ πσϑότερον " πσξΞέξαγα- 

γῶν, ξεωυέ μιστλν ἀὐξῖς " Ὅυς σγ᾿ ἱπισίας ᾧ 
(ὧν ὠκοντιςαὶ ἐκ, πλαγίου τίξας τῶν ἐ- 

Ὁ ϑίωαϊων, χτ' τί ϑὐρυχωείαν, κἡὶ τῶν τει-- 

χῶὼν αἰμφοτέρων αἱ ἐργασίαι ἔλνδον" χαὴ 
ὐξοσξαλόντες οἱ ἱπαωᾶς ὃν τῇ μαχή τω. 
δὐωνύμω χέρα ΜῈ ἀϑίωαιων. “δα κατ᾿ 

ὐὐϊες ζωὴ, ἔτρεψαν" χαὴ δὲ αὐτὸ χα! ὃ ἀλ-: 

Ἅο φραπτευμα, νικηϑὲν ὑπὸ Ὧ σὺ δοικουσίων; 
"κατηῥοί νη ἐς τὰ τειχίσμκατα, ᾧ τῇ δχτό-- 

᾿ Ἂν ἃ Ι Ἁ, 
σηγυχῆι ἐφϑεσὸρ παρφικοδὸ μιήσειντες, κἢ 

ἐπϑβελθόντες τίω) τῶν ἀϑηναίων οἰκοδὸ μία; 

᾿“ »" 

ἃ Ὡς ὅν μδὺ αὔδᾳσνδυὴ Ἰάμφιξολοὺ πὸ- ὅρον πὸ τειχὸς ἸηΓφν πλησίον. ἡ ἨδῈ γὸ 

“- “ον 

δὲν ἔτι ὄφελος ἰω τῷ ΔΨ α ϑίωαίων ὅκα" 

οεαν ἔλαῆρν γαῦ αὐϑασκϑυἀσαὰχ ἥ-- 
ἀξ ὦν Τὸ φροτέρᾳ μα χι, ἢ οι ἔλαθον 5! ἀ- 

Φηνγαΐων «ὐδαισκϑυάσαοϑαι ὃ καὶ μᾶλλον: 
᾿ς Τῇ δὲ γωμο τῴ σκοπῷ. γ Καὶ ξυί. 
᾿ πλύδων αὐϑρώπων Ἰἤϊαν γυδαίων. δ᾽ Καὶ 
ἀπέκενς! οἱ αοὶ Σ Τύλιππον. ε Ἐἶνα! 

᾿ σφίσν] Οἷς ἀϑηναίοις. ζ ἸΙαροικοδηύ- 

ἃ ὁσογὲ 7 δὴ τε ἐγ (ὦ παρεληλυϑέν αἱ 
καὶ αρ(εξηκέναι τὸ τέλος τ ὅ᾽ ἀϑηγαίων 
διαπειχίόμιατος, Π τεῖχος τὸ σοῦ ἢ συρᾷ- 

χϑισίων ὑποοτειγιζόρϑμον, ὅ7}: κω λύσᾳ τῷ 
δ ἃ ϑίωαίων πεϊχισλκατὸς. Καὶ εἰ 

φερέλϑο, 18 ὅ' συρακουσίων ὑποτείίσμα- 

πς μὴ πα ξρλλάξαντος τῇ οἰκοδομήσῃ; ἐ-- 

πειχίδμκατος οἱ γὺ συφαικούσιοι ὃν ἀδφα-- 
λείᾳ ἔλκελλον ἐσεάχ μιᾷ Ὧτα, ἐΐτε μά-- 

χοϊεν, κα νικῶεν ζει ἀἰϑίωυαίοις, ἔτε καὶ ἡσυ- 
χείζοιεν 5} ᾽ αὐ, 1 Οὐῷ κατ᾽ αὐ 
ζιῤ (ὦ, ἔδεψαν δ ων Οιὶ ἱππεῖς ξ'συρακε 
σίων. κχ Κατιράχθη] (δ ἀραλμον Καὶ 
σῳ οδρὑτητυὰ ὀγέ πισέγο, 

-α! Ὕ 

20᾽ φησί» 

εὅμων, 



5" δὲ. 
Κουσίων 

ἄοο ΤῊ ΕΥ ΒΥ ΜΎΤΗ 
ὥστε μυχέτὶ μύπε" ἀὐοὶ κωλύξαϑοι αἶα’ Α ἰτὰ γε ποῦ Ῥοίεης πηρ 5 ἃδ {ΠΠ|8΄ 

«αὐτῶν, ἐκείνοις πε χαὴ πϑυταπᾶσιν ὠπεςε- 

ρυκέναιρεἰ ᾧ κρ ατοῖεν, μυὴ αἱ ἔτι σφαξ Ἔἰσο- 

τειχίσοῳ, μ᾽ δὲ πῷτο αἱ πε ἣν κορανϑιων 

γῆες χαὴ ὠμιρακιωτῶν χαὶ λδυκαι δίων 

ἐσέπλξυσὸμ αἱ «᾿ ασόλοιποι δώδεχα,, λο6:- 

ορύΐσοι τἰοὺ ΟΜ ἀἰϑίευαιων φυλακξυ “ἤρχε 

δὲ αὐτῶν Ἐφασινίδος κοείνθιος" χαὴ ξεωνετεί- 

χισὸμ ὦ λοιπὸν τοῖς συφφικϑέσίοις, μέχϑα 

πὸ ἐϊκαρσίου τείχοις. ἡ ὁ Γύλιστῦς ἐς «ἰοὺ 

ὠλχλζω. σικελίαν ἐχὶ φρωτίαν τε ᾧχετο, χαὶ 

γαυτίκ ζω χϑὴ πεζικὴν ξυλλέξων , χοὴ ν᾿ 

πόλεων ὦμοι ασϑοσαξόμνϑμος εἴτις ἢ μυὴ 

“ϑόϑυμως ζω, ὃ πόρμτάπασιν ἔτι ἐφᾳςήχει 

τῷ πολέμου, ωρέσξᾷς τε ἄλλοι δ συρ9ι- 

κοισίων χοὼ χοδλνθίων ἐς λακεδαίμονα χαὶ 

κόρανδον ὠπεςτύλησθμ,, ὅττως φρατίαὶ ἐτί 

πϑραιωδ δϑπω ᾧ αὐ εἰν ὁλικοίσιν,ἢ σε λοίοις, 

ἢ ἄλλως ὅπως αὐ πἀὐδοχωρὴ,ὡς ἡ τὴν ϑν-- 

ναίων δχιμεταπεμπονϑμων. οἵτε συφφικοῦ- 

σιοι “ γαυτίχϑυ ἐσ’ ληρϑιώ, χαὶ αἰεπειραΐντο, 

ὡς κρὼ τούτῳ δχεχάρήσοντες, Ἶκαὶ ἐς τάλλα. 

πολὺ ἐπεῤῥωντο. ἢ Νικίας, αἰοϑόνϑμος τῷ-- 

το, αὶ ὁρῶν καϑ' ἡμέραν Ἰχιδιδούσὸρμ τίωω 

πε τὰν. πολεμίων ἰσχὺν χαὶ πίω σφετέραν 

οὀὐποοίαν, ἔπεμπε καὶ αὐτὸς ἐς Καὶ ἄϑυνας 

"ἀγϊένλονζε, πολνάκις νϑρ ἡ ἄλλοτε χαϑ᾽ 

ἕκαςα δ γιγγουϑῥων, μοίλιςα: δὲ χαὴὶ τοτε, 

νομίζων ὧν τοῖς δηνοῖς τε ἐ()ρὺ ζῶ μυὴ ὡςτα- 

χιφα ἢ σφαξ μιεταπτέμεψωσιν , ἢ ἄλλοις μυὴ 

ὀλίγϑες “δἰσπιφελνωσιν, ὀσϑδιμίαν ἐς) σωτή-- 

εἰαν. φοξούμϑιος δὲ μὴ (Ὁ πεμιπόμϑμοι, ἢ 
ΚΟΥ ᾧ λέγφ' ἀδυωνα σίαν, ἢ ἢ γγώμως ἐλ- 

λιπεῖς γιγνόνϑροι, ἢ τῳ ὄχλῳ «ρὸς χαῖξαν 

ἢ λέηϑντες,οὐ ταὶ ὄντα ἐπα γ[είλ ὠσὶν, ξγξα.- 

Ψυ Ἐχιτολίώνομίζων οὕτως αὐ μάλιςα 

αυλν γγώμιζων, μηδὲν 'ἐν τω ὠγϊέλῳ ἀφα- 
γιοϑεῖσομ, μαϑέντας τοις ἀϑηναίοες,βαλϑυ-- 

σειοϑει «θὲ τῆς ἀλυϑείας ἕιὸ οἱ νμϑρ ἄγοντο 

φέροντες οὐδὲ ἐπέςφλε τὰ γράμματα, χαὶ 

ὅσα ἔδῳ ἀρ εἰ εἰπεῖν. ὁ δὲ, τὰ ΓΝ ζ φρατό- 

πεδὸν αἱ α φυλακῆς ἤδη ἔχων .΄ ἑκουσίων 

χινδυυύὼν ἐπεμελᾷτο. {Εν δ τῷ αὐτεῖ χρᾷ 

Το ἔδυς εἰδπη σορία: δοςογςγοτα, 

Ὁ εἴπ ; πιῇ δὺῖ ἐρῇ σγεποσαγοπίας 

:πρυρν 3 ἤοαας ργ ΒΙθοτὶ αν σά! βοᾶάο, πο- 
4υς πγαγο,ῆς ἢ νη ςεγός αὐ]ά δ, εἰγ- 
οὐπτπα]] τ! Αρρυΐοτς ροϊ παοζο- 
τἰπτῃϊοτῦι δι ΑΠιρΥδοϊοϊασα δι [θὰ 
οαἀιογαπι χα γο τ αυα ἐγᾶτ 1108» ““ 
ἡ ηχέζο ἀποάοςσίη» Ζα δὰς ργαο- ον τερεβεβανοι το οὴν 4 ὈΟὐυκἸάταεταθε,, 
ταῦ Εγαπηϊάος (ὐοχ τ ὶμ5, γα ἔχα- ἄν ἜΝ 
τὰ ΑτβοηϊοηΠᾶ πασᾶ" ουτο δία. ὁ, ὑλεδλλο ; 

ς . ἃ “. ἔξ!» φΔΣ 

Α 4υΐδυς δά τί (πε ϑγγασιυ μι π ς οας τυ ρε ας 
το χαο πλυγὸ γα ἀο.» νίαας δά ἐΕΙΩΣ εῇξς,, 
Β ἩΝΩ͂ ΐ τὴν, Γ᾽ ϑεί) Ῥγοϑξ οεεαβο, 
Ππιρ]ςῦ Ες ΟγΠρρ υϑ γέ ἀῆζγ. οὔιδνειαν ̓ ἔων. 

[ἕ «ατοτᾶ 51. }]απὶ οδίαΐτ, ἃ ἃ οα " Ἀτμοπιοπῆρεις εό- 
(ει ρεἀε[χέπηαμε οχογοίτιη οῦ- ἐκεελ λδηρότολ νι 
Ραγἄάιπι » ὦ (0]: οἴταπιἀὰς οτίαπε ἴπὶ το αδασυδι ρυρπς 
(οςἰοτατεπι οἰαἰ τατος, απ: ας ΠΟ παυα]ὶς ρτα!υαϊς, 
Ῥιορεπίς ἱπ ΒΕ Π]απιν» ἀυς Ὀπηπῖπο [ὃ ἐχεγσεβαμε, ψε, 
ΒΗ χε ΜΗ ν ΚΗ ὴ εἰράπϊ νον, 

ΟΠ οτγοητες ἃ Ὀε|]9 εἤςζητ, ΑΙΠ ζ,; ἀρρυοῖη εἴς 
αποσας δυγασιαηοτγᾷ (οΥ τῆ ϊο- [πι, ΡΝ “ἴ 

, ; ΤΡ γργέζζενε ε ἐ τύπας» ἰορατὶ (απτ ΠΤ Τλοεάππιο ΜΙ ΏΝΩΣ 
ηῷ ὃς (ὐοτι τ, νὰ Ρ]ι15 ΦΟΡΙΓΟΤῊ Ἰη ἐοταυα σης βου 
τα !ςογοῖαγ, Πα ο πιὸ ΡοΙῖοτ, ἐαλσηάαεγαμ ναὶ 
ἤας ΟΠΟΓΑΓΊΙ5 ὩΔαΙθΡιΙΣ » ἤπε πααὶ- ἰποἀδεδαπιιοϑᾶ 
5115» “ ἤὰε ΔΙΊ γ» ἀπιπη Ρογπεμίγοης. ἸΝΝΙοΐαϑ γδὶ ἀπτοῖτ' 

; τρης ἰεχίεν ὃ Βοβίαπι Ῥγατεζοα» τα πα Π4Π| αὖ ΑἸποηεη Μρρὴ᾽ ὐνδης ἐκν. 

Δυτεπὶ Ῥοπυτγίαπι 
δγυγασυίληἱ οἰαἤΐοι ΟΧΡΙξε, ὃ 0α- ἰῃ μόναι ΣΝ - 

᾿ ΕΠ ΓῸ ΓῚ Ὁ ΠΌΠκ ἢ πδιΐδιις ααοάιις Βοίξο ΠῚ ἀρ ΡΥ οΙΓ τι μπι Αιμεπαϑ τοῖς 
{υτἱ , μ!ς Γοὶ Ορεγαπὶ ἄδιϊ » δὲ ἢε: ϑξα] 45 αυϊάεπι, 
ἴῃ Πα ἀυσαις νέβοπηοητοῦ ἴη- ἔαρὲ πεῖς (οι 
οαπλθύνπτι 'υα ΝΙείας ἀπίπηλά- κὰν ρετεδαπεαγν 
ὉΠΟΥΤΟΠ5 » ἹΠογΠὶ νγε5 δαροίςεζο οι ταὶ γεὶ πηαχὶ 

ἀπο Σ ἑζῃς ͵ ἷ τοῦ γηηεεπάμῃ Φ{5. τηλρὶς ἴῃ ἀΐος» [άΐψις ἀεστοίζοτο, Αἰ μῶρΣ ΦΩΡΩΣ 
ταὶ τίς δι ἱρίς ἰάοητίάοπι Αἰ ΩΡ «δὶ τοῦ Πίας ἴα ἀϊ- 
ααυϊτοξογγεης σὰπῃ ἀς Δ[Π|5 Πηρυ] ς γίνε ἘΝ ἐἰᾶϑ 
ψμᾶ βεζοίθητ» τὰπὰ νογὸ ἀς ργα- “,, μμλγει,θέαυε 
[ἐπὶ γογατη ἢατα » 46 ΠῚ ΔΉ Οἱ ρ᾽- θεγόννον, γράμ 
τεπὶ ἀΥδ  τγαραταγ; ὃς ἀς 1110 αϑιιιπὶ κὐρο δέν ὶ 

Ὅσους - 

ὰ ᾿ οννλτὴ : Ροῖς Διδεηϊεηῇ 
δαζ 4111 πο Ῥαιοἱ ΠΪττογοΠταγΟ ε ἀπτ τευοοαγᾶε ἱρ-, 
αἰτας ταπγδ πο οο5 4] ΠλΙ τ ἅτ}, μμβέσσξωνοος ' 
δαῖ ἀϊσομάϊ ξαου]ταβ 5 αὐ τεπῖο- 4 Αυτρορυϊοαᾷ 
τί πιδῃ ἀλτογιῃι. ἀςβςεγοῦ, “ αὔτ νοϊαριαιοαι ἰοφαξ, 
γο] αητᾶβ ρορα]ο αἰξητδη 41, Ἀιιοῖ- πτες ΜΡΩΣΣ 
τόγοῦ : ἐρΠοΪδ πὶ {οτιρῆξς , γαζι15» πυιπείατεπε, ἐρηξο 
4υππὶ (ςητεηείατη. {πΔΠῈ » αἰ ΒΗ ὰ μαι [οτίρῆς, τάτυϑβ ἮΝ ἯΙ. τ ἢ Ὁ Πᾶς ροτϊηϊπνὰπ 
πυπτῖο {πρργοδηι , 4! ἀἸ ΗΠ. Πΐ τατιοης εἰοδυτί 
Αἰπεηϊεπες ρχαςιριὲ οχ νοῖο ςῦ- ὠ μα ἘΠῚ ῥ 

: , οι ς΄ δὲ (ητοητείδηι εἰ {υ]τᾶταγο», Οὐ θ ιΣ Πτοτῖς 1] φθοΣ, ο!οχιβεπεφυα 
πλϊτορδης Δοςορτίς » ἃς πηδηἀατίς ρον παρείμπι πὶ 
αια ἸΡΙ͂ ἐΧροιιγί ογαπτ., αἰδίο- πετιὲ ΡΝ 

Ὑς: [πτογοα. ΝΙ ες γὸ πὶ οα γξη- ροῖτα ἀεϊεθοκατέ 
(ςτὰ ξαϊίο ἀϊγε παι ουΐ [Δ συγα ο- 9.4. ΞΆΩΣ τ 
ἣ ᾿ : τ: ἅτι.. “αἱ εν θη αὶ 4ἀλπὶ νοἰαηταγία ρογίοια ἃ- ἃς γεείκαιει τον 
ἄϊγε. ἅ{5Ὁ ἐχιγεπημπη εἰ οτα ἐπ ἢ 

΄ ἐὰν 

σἾΠΦ᾽ 

Ἂ 
.Ὰ 
γὴ 

Δ 

ἃ Αὐηοϊκαλι]αὐτεὶ οἱ συρακούσιοι ὑπ᾿ αὐῇ' 1 Ὑ Καὶ αὐὲπειρων] ὠπεπειρωνῦ, ἐμιε-: 

ἀϑηναἰων. ἐκείνου ὃ (Οἱ ἀϑηναΐοις, ὁ Μαυ | λέσων. δ' Καὶ ἐς τἄλλα πολὺ ἐπέῤῥων᾽] 
κὸν ἐπλήροωυ ἤΓέν, ναῦς ἐπλήρόν γαυῖ!, 1 πὰ καί ἢ χέρσονς εὖ Ἐν τα ἀγγέλῳ ὁ 

τῇ ἀπελίᾳ. ζ Καὶ οἱ μδὲ ὥγονδ φέ 
7. ΤΥ Σ ρόντες ] τὸ ὁξῇς, καὶ οἱ μδὺ οἱ ἀπέφήλεν,, 

φχονΐρ φέροντις πὸ γράμματαε 



ἀμη Ὑ2Ὶ2 

Α 

ε Νοπ νδολνωΣ 

ΦΊΒΕΒ. 5ΕΙΡΟ ΘΕ Ἰ ἠὲ. 
αἰτατὶς Εποεὶδ Ατποηϊςαἤατα ἄπχ, πελϑυτῶντι.; χαὶ Εὐετίων ξρατγοὺς αἶδν-- 
οὐ Ῥεγάϊοοα ρεγηπάίαας ΤΉτα 
οἶδας ΒΟ Πα ἰμτα!ς Αὐαρῖρο!!: ὃς 
"φυῦ εἅ πῦ ἐχριρηαίδξι, αἀ ἀπ εϊις ἱῃ 

᾿ ϑιγπηοηῷ ρρχό ἐδ αγηὶςῖ5 ἡδυ]- 
θυ: Ὁ ἰρίο δεγγιλοποντθξ ορριι- 
βηαθαῦ;ΟΧ [πηοῦᾷο Ῥγοβ οἰ (5. ατ- 
ἠμε ποαίας, ἐχςοίοίς. ΠἸπειητς 
-᾿γειης; 4υ] παιδιὰ ΝΙςία οὐαπῦ Α- 
ττῆεηδ5 ρογσοη ες, δὲ αἰτα ἡχαάατα 

. ἐταηξν ΜΈΓ 5 ἐχροίμπος; δι Παι 
Ῥεγσοπταθατιγ» γείροη ἀέγενταας,ς, 

-ερ 9] γεἀάϊ!άετς. Ουᾶ ργοσεάςῃς 

γαϊων, Ὁ Περδὲκ κουφρὰ τεύσοις ἐστ᾽ αἰμι- 
φίπολιν,ϑ ρα ξὶ πολλοῖς, τίω μδὲ πόλινεχ᾽ 

ἐἴλεν' ἐς δὲ (δ) φρυμόνα «αὐδικομίσας φείεί-" 
ρές, ἐν πῷ ποταμοί ἐπυλιορκει, δ ρεκοίμϑμος 
ἐξ ἐμεβαιου. χαὴ Φ ϑέρος" ἐπελιϑυχω ζρότο, 
4 Το γ᾽ ξχεγιγνουδίου χή ριβέον ἥχονάτε" 
ἐς ας αἰ ϑζωύας οἱ ὑπῷ ΝΙιχίόυ, ὅσεὲ τε ᾿ 

Ἀπὸ Τλώοσης εἴρητο ἰύζις εἶπον, χαὴ εἴτις 
δ ἠρωτα αἰπεχρίγογην «ὦ χω Ἐχιςολίω ἀπέ- 

τ ΤΣ ὰ ἥ «τ. τ Ἂν ! ᾿ 

(οτῖθα εἰαίτατίς ΑἸμομιοηΕρμε τοςὶ- Β δόσαν. “ ὁ δὲ γραμμα τοι τῆς πόλεως, πτ- 
τλαῖς Ἰπας γετθαν, Ὁ Ψ τμε λητς 
ἢας ρείϊα (ππςν εχ {ἰρόγισιῖθις ερὶ 
{ἴο]1ς ποίετίς »Ατβεριοηίςϑιοοφηο- 
εὐ 15: απο τέρι5 εἰ νοϑ.» σορηΐτο 

μὴνα “αἰέσα, φὐάε. πῃ. οὐ ἀἰτίοη ς ΠΠγι 5. κΠΊΒ 110 ηγὶ 
ΖΑ 9.4. Ν «πες [ Λὰ5 σομ{υϊτατο, πηι ϑγταςια- 
Φηζμαν αἰδᾷς. πος.» δάπργίῃαβ {πος πηίίδὶ {πΠγ15; 
ὁ Μαΐοες ρέα!ο δαἰ ιιοῦ ρυα 5 {προγαΠ]οπηαθνπτα- 

ον ταν τ ΤηΟὨΪ5 οὔ ἐΧογοίτα οΧ Ρεϊοροπης 

Α͂ ΝΣ » Ουΐᾶ 
ἐχοῦδιξ ςοπίωπι- 

τυπὶ ράϊτο. τό(α; εχιγαυχ ομῦ ἰπττα ἤπος ηὔς 
ἡ ἀρί πηι, ἀπεηῖς ΟὙΠρρας 1 οοά 

{νι εχ αϊθυία8 51.ΠἸεΠᾶ οἰαίτα 
τὔγχυς ρχίπῖα αὶ Ραρηα νἹο  πγ 5:1 
ςς4α αΒ Ἔαυίίατα, ἔγεφαξεὶ δῖα; ἰὰ 
ουϊτογίδιυς σοδξε! {ππτιιβ ᾿τγὰ πὰ 
τοβ πος τεοίρείς. ἸΝᾶς 1τ44; οἸ Πα 
εἰγοαπ ]]ατίοηε πιυτοζαπι ρύο- 
Ῥίοῦ Βοι πὶ πγυ] τα ἀϊη ο πὶ» οὐἱᾶ 
τε 6Πγ115. ΙΝΟΠ οηΐ ΠῚ} ροίϊπΠ1ι15 ο- 
τη 5 ἴῃ ἀοίοπη σορίας ἐἀπσεζο υ 

ας ιετῖε, Ῥατίς αὐπηαϊτογ “Οριι5 Πιδά ἀσεη- 
ἀας ἰῃ (λιίοπίθι5 τη σοσ ΠῚ ΟΧοιι 

Ῥίετίπε ράττεπι ας δίΔ5 : δὲ ΒΟΙξο5 πγατιπὶ ΠΠΊΡ] ςο πὶ 
πιλτοσυτη. 

ε 
νὰ 

.ἀπχία ποίγιπι ἐχοϊτδαογαητς» νὲ 

τις» Π1Π χα δ 4ΠΠ 4 πχι]το σατ εχοῦ- 
εἶτα δάογτι5 ἐχραρπεῖ. Εποπίταις 

" ντ τ .4ΠΠ05: οοἤάετς νἹ ἀορα πιο, 
ἸΡΗ͂ ροείιι5: » ἀααζομι5. δά τΕΥΓΑΠῚ 
Ῥοιτίπες » ομἤάοσαπηγ : 4αΐρρε 
4ἱ Ῥίορτεῦ. ποίείαμη ἐαιυίτατιτη 

᾿ μαι ργοςσι] ἃ ἰΙοζο ργοργοεάϊα- 
Ν ες πη, ΜΗγαηΣ ργατεγοδίη Ρεΐο- 

ροπηςίατη: ἱερατίοημεπι δοςεγῆ- 
ἘΣ ̓ ̓ ολ Αναν τῷ α]τα5 σορί45,“ ὃς λά ντθες 51": 

ἄσου.ς.. 

ρελθαν αὐέγνω τοῖς ἀἰϑέευαϊοις ; δυρλούσορμ" 

Ομιαδεὲ, ΤᾺ μὲν πσδότερϑν ποραρϑέν- " 
ζᾳ, ὦ ὠϑθζωναῖοι, εἶν ἄλλαις πολλαὶς ὄγχεεςο- 5 
λαῖς ἴξε γιοῦ δὲ χαιρὸς ἐἐχ ἥτῆον μαϑονᾷο“ ι 

ὑμαξ ον ᾧ ἐσμὲν ζουλϑύσεακαϑιαικρ ῳτησείν-- 5 

των γὸ ἡμδν μαΐχαυς ταῖς πλείοσι συσφε-" 
χοεσίοις, 7 ἐφ᾽ οἐς ἐπέμφϑημϑυ, ἃ (ὰι πείχη - 

οἰκοδὸμιησοιυϑρων, εἰν οἷςιαἷρ νεωῦ ἐσμέν, ἦλϑε 5 

᾿ Τύλισπαος λακεδεομόγιος, ςρατιαὴ ἔγων ἐκ “ 
! ]Ν ᾽ Ὡ » ͵ 

(, πελοποινήσου ἢ ἰσο [ σικελίᾳ πολέων ὃ 
δ κὰν -.} »Ν ΚᾺΔ ! .ὰ ἐν 

ἐςὴν ὧν «Χ) μκαῖχη τῇ μα. Ὡϑφ τῇ  γικαττη υῷ “ 
« ἡμδ; πῇ σ᾽, ὑξεραία, ἱππεῦσί τε πολλοῖς ὼ “ 
ὐκοντιφτῶς ᾿ βιαοϑέντες, αὐεχωρήσαμϑῳ ἐς 

ζ τείχη. νεοῦ δίχυ ἡμεῖς νϑὲ πειυσοίνϑροι ᾽: « 

«ἰξετειχισμοί Ὁ, οὶ δ πλῆθος "δΨ" εἶγαν-- 
πἴων, ἀπρὸνν το ὐδὲ “ὃ ξυμπείση τῇ ςρα - 

τιᾷ δοινα ἴθ᾽ αὐ χείσαοζ," ἐἀπόναλω- Ὁ 

κιας τῆς φυλακῆς “ΨΜτειχῶν μέρος τὶ τῷ τ 
ὁπλιτικού, (Ὁ δὲ χϑρ 

λυβάδαο, βωλωδ φασι τδμνίενίςν 
πῦτο πολλῆ ςρατιᾷ ἐπελθὼν ἕλη. ξυρο-" 
βέξυκέ τε, ' πολιορκεῖν δοκοιιῦτας ἡμιαΐξ ἀλλ᾿. 

λοῖς, ἀῤφιεὶ μᾶνλον ὅσα γε ἅ χὰ γάϑζύτο 

παίοφ. σϑοϊδ γὉ ἡ τὴς γωρας ἔχὶ πολὺ οἰ“ 

«ἄν ἱπαίας ἐϊξερχόζθα. πεπομφασι δὲτὸ - 

“ἐς πελοπόννησον ωρέσξᾳς “ἐστ᾽ ὠλλζω ςρα--ὁ 

αν" ᾧ ἐς δι ὦ σικελίᾳ πολάς Γυλιστῶθο:: 
ὡς ἐς 

! ζιν. Σ 

ὠχοδὸρμΐκοισιν ἡμῶν 
- - : Ἄν: “ ! Ἂ ἰάτν ςος. οἰγομπημα! ας ἢςηαοα- Τ) τεΐηος ἰσ'λοτοῦ, ὥστε μοὴ ἐξ) ἔτι αἰδετειχί- α 

« Οδὲ χαμμαῖϑὺς 1γχγαμιματέα λέγά 
σὲν εἰωϑύτα ἐν τῷ κογῳῷ τὰ ξ δήμου γχαμ' 

ματα αἰαγινώσκειν,. ᾧ Οὐχ ἡῆον μα- 

οἱ ἐπέμφθην ] καθ᾿ ὧν. δ' Ῥανν} 
ἥγρω ᾧ ὑπὸ ἀνων. ε Βιαώίντες] σε-- 

δηκρυτῆςι Οιὶ αἰ αιρεϑέντας, ἵνα καὶ αἰτευ-᾿ 

ϑόντα;Ἱ αὶ πσεύτερον δηχογόπ. ὙὉ ἘΦ 

Ἦν παΐυ τὸ βιαιϑέντες αἰεχωρήσαρδν, 

μὅῥη ὑποραλῇ βοήϑηα... ζ. τὸ ὠἴδκτει- 

' 
Ϊ 

ἦ Ι͵ 

χορ] 9 συ φᾳκοισίων δηλονότι. ἡ Α- 
σαναλωκίας] Φ γὃ ὁπλιὸμ ἀνὲς πέθς 
πὸ φυλάδειν ἤσεω ζὰ τείχν. 5 Τὸπα- 
δατεϊγισμα Ἧτο]: συ φφικοισίων δηλονότι. 
,. Πολιορκαῖν δοκοιυῦ] τὸ πολιορκεϊοαϑει! 
μκᾶρλον ἢ πολλᾳρκεῖν, δηλωτικὸν καὶ αἰ ἥτ- 
της, αὶ παροριμητικὸν τῇ πεμφϑῆὴναι βοή-- 
ϑέαν ν δι᾿ ἧς σωθήσονται" τὸ δὲ δἰποσεῖλαι 

τϑὸς πελοπόνγησον ἕγεκαν ὁρατιαξ ις ἐ-- 

γανπίοις οἷὰ τὸ δ Τύλιππον ταὶ πόλεις αἰα. 
πείϑην αὐτὸς συμιπολεῤιεῖν, Τῇ καὶ αὐτοιὲ 

ὁπλείςην φρατιαὶ πεζίω τε κα ναυτικὴν Ἔ (ι- 
χρην ϑξαποσεῖλαι. κ Καΐᾷ γὴν ὅτ πεί- 
“εἰν Ἶ ἐν τῷ χτ' γζῶ μέρει ἡδάοϑει. ἐπεὶ 
ἔν γε τῳ κτ' ϑάλαῆαν ἐπεκράτοιω οἱ ὁἰ- 
ϑίωα,οι. “λ Τῆς χώρας 3) πολϑ] 

δίασημια δηλονότι. μ' Ἐπ᾿ ἀν» δμοφρα- 
διαὶ )ἤγοωυ. δ᾽ ἀλλίως : 

λτν δν, 



ἀφ᾽ 
»οἰήάται, (ἀξ μϑὺ καὶ πείσων ξυμπολεμεῖν, 

Ὁ ὅσοι νεῶ ἡσυχα ζουσιν, εἰπὸ δὲ Μ᾽ ἔτι χοὶ 
᾿ ςρατιαὶ πεζῥω χαὶ 'νασπικού πρλομισκϑυζεῶ, 

Ὁ δ δυυύνται, ἄξων. 3 γροιοῶπεὶ γὸ (ὡς ὑ- 

“φάῃ βῳνοβθῃ,σοίτοεδιδροϑηδνν, 
"χρυ πειρᾶν, ᾧ Ταῖς ναυσὶ κτ' ϑοίλασ- 
οἰ ἃ διωωιμεϑοιλημδμίσμε, 2ῇ ὅν ὃ 

35, ἡαῷ καὶ " ϑοώλαοσθμ. ὃ γοναύτίκϑν ἡμῦλμ᾽ (δα κα 

πεν ἀπ ἄς κεϊνδιπεουθοινονται) πὸ νϑῷ ἄρϑϑ τον ὑκι μού- 

"ᾧε ᾧ δμνεων τῇ ξηρότητὶ, "ὦ ΤΜ πληρῶ» Β 

᾿1Ὸ τῇ σωτνεἰᾳ: γεῶ δὲ εἶ πε γος} 4.6 69- 
! ΠΣΕΝ Ρ. Ν 

συ βητοσούτον χξονον᾿ ἀδὴ ὅτο λοιοσευουσίχ!, ᾽ὼ 

» τὰ πληυρωμαΐζᾳ ἔφϑειρται" (ὲ "δὲ γὰρ 

»ψαῦς ζρκ ἐςῖν αἰελκυσανζᾳς" Δἰαίωξα,, 

ΤΗΝ ΟΥΌΤΙ5 Ηἰ5Τ. 
Α ἢ ἰδεἰοιατό Β61}} (Ο]οἰταη 45, ας Ογϊρρα, γε ταν 
“δαης τη ραχείδιις ΩΟ {πὶ ὙΠ ρρᾶ, 
{Ππς Ρεδοῖγες παμπαϊέίηας οορίδς, 
τῇ ροτοῦῖς αἀδαῤιιγα, (ον τάπης 
ομἰπὶν ηυβιῦ αἰάϊο, αφοχί τὶ ΠΟ ας 
τα ἰτ ἢ ἐσ ρεάϊτατιι ἃ τΟΥγα ρασγίτοῦ 
ἃ οἰαῦϊε ἃ χηατ ΝΝοα; οὐἰ χυᾷ νεϊτα 
Βος ατἀϊϊα οἵϊε ν]ἀεατυ» αι ὸᾶ εεἰδὰ 
τα ἃ οίγα οἰαίξοίντ ἢ} αι 4; 
᾿οφηῃϊτᾶ παοῦτ) ἰηἰτίο φαϊά ἐχοὲ] 
Ἰυἱτ» τῷ Ποοίτατε πδυϊᾶ 9» τῷ Βοτγηϊηΐ 
4αι 1 ἽΠΠ|8 γαπτ η σο]απιτατο πᾶς 
"δ παιι655 τη ἀϊα {0 ἀϊο δὲ πιᾶτὶ 
ρεητερνβυττεξλέϊα » δὲ νἱτὶ αὐ (τ- 
“Ῥίαμτ Νες Πςεῖ ΠΠΠς πο θ᾽ Δά τέ- 
Βεϊεη ἀ {δ άϊιοοτο; Ὁ 14 φαὸά αά 
πογίλτία Ὡοίϊτις ΠαΠΊΕΓΟ Ῥαχος 
{πιάτα Ἐπ ἃ ΡΙατοςν 1: 058 (ς ἰῃ- 

αἰνὰς δὰ Β6}}} (οςἰς 
ταῖεση ρεϊιοιας, 
μά: πῆς αυϊοῖπ 
ουηζωα εὑ εήο «ζῇ 
ρθη, Φεί, ταϑεὲ 
ΟΦ ἀπ Μοίρα 
αν αὐέμενίωπι πος 
εχ αἱιὶς αάδυς ρ6- 
ἀεῆχες μερίς 
αὺς ςορία5 δάάι:- 
ολτ, 

4“ Δάεχιςςαπάί; 
φεϊ((εεκπάς μοί.) 

δὰ ἐχρυγραηάυπη, 

ὙΎ Διάξροχοι Ἰσεσηπᾶαι. Ομινρὸς, Καὶ 
δὴ δοῦ «αι σέσηπε νεών. δ᾽ Ηδὲ ϑαλασ- 

σεύουσαι ἡ γφιω ,ἐν ϑαλαῆῃ ἔσω εἰ Δια- 

πληϑή,, ἃ ὅτι πλείοις. ἡ. Ἐπ᾿ ἐκείνοις 
υὐπὸ κοινῦ τὸ εἰσ, 8 Καὶ δῤπαγίωμα- 
κραὶ ,ᾧ δι τὸ 5) περλοῦ διᾳοήματες ἐφ᾽; λῴν, ὧν. μυήμνηται ἐν 

κελία Ἰϑχρεω δρύχωρος. λ ἊἋ" ῥα: 

"δὰ ὑκκο φικαὶ ̓εσπὸ ὑχχόίρων πϑλέων σικ 

: ψΨ ἐ, Ἢ ἃ: Δ Π ͵ “7 ες; Ν ᾿ Ἶ Τμ7 ααίεῦνε εὔὲ 2, ὅτι πλεί-.» ἑῷ Ὁ αὐτιπαλοῖς ὦ τῶ! πληρφ  ὑχτ-.͵. υλῇιτὸς αἰρί αὶ Πρηϊβοᾶτιυο ἃ ρα ραμίο ρὸν. αξτι 
᾿ ᾿ ἱ ϑο 9 ᾿ ν : - ΡῈ ᾿ ᾿ τὰ »πλείες ΤΣ πολεμίων ὅσας, ἀεὶ φροςδυχί ἰλπυ οτος εἴτε ϑαγος, αῦ ροηος ραῦαι, ἡ 

»Α ϑρέχῳ τῶ ἐπιπλϑύσον" Φαρεραὶ δ εἰσγν ΟπΠε δὲ ἰλσοίϊεγς ρα ρα: δὲίπλβ ηὰ- [ 
μιν ἰὰ αἱ γχικρήση "ἐπ᾿ ἐκεί. Ὀς5 ἜΧίσραγο σῦῃγο ἀἴϊι5»" ντ ηαὶ οὗ , πάγων γα. 
ἀλτοπειρώμδμαι αν ἰχϑρη ὙΦ ἐπ Ἔχε  Πἀρρι ]ίσπας πάτερ: φυοᾶ νἱχ πο- ἐν Ω μ᾿ , 

5 γοῖς, χαὶ το ξυῤφναὰ (ας σφετερας μαλλὸν δὶς [ἰσιτ, τἄτα εἰαε θα ἀδητίθα5, γιδυσαν γε σα 
.» ὀξασία ἃ ὃ ἐφορμιᾶσιν ὀμύδοι τομῶν Ὶ ἐκ ς πεάᾶ ἀραταρλοτροητονε οκε πος ) κ᾿ ματέτῳλον 
»» πολλῆς αἱ αὐθεουσίας νέων μόλις αὗτο ὑ- -. πυπῖηος οἠαϊε τατατί: (οἱ Πααϊά νὰ 
Μ ΩΝ εδδβηρων ν αποάϊσαην δτατεὶα ποίῖχα τογηϊοτὶ- 4 

ΣΝ πρχέ; ταὶ ἐν αϑα. καζομδιοις ὡραῃ γώ ἄγχγας, ζδπγχερτῇ Ὠ0]]ἃ Βαβεδίπιις, ἵ 
» πάσαις φυλάσσειν. εἰ γὸ ὠφοιρύσονϑμ ᾷ΄ὀ ἠιξηᾶς ααοσρντθς Π]οτᾶ ργαΐεσ- : 

- ᾽ ͵ ΡΣ! ἃ ἡ Ἢ » βραχὼ τῆς τηρήσεως, ζῳ. Ἐχυτήδψα οὐχ ἕ- ποτόν, κ μιηρράρανα σλος γα Ουᾶ ᾿ 
»ξομέν, Ὁ ΔΕ ΤΕ χαλεπῶς οτοῃαυτὶςὶ Ποπιίῃος οὔ λητολ - ' 

Ὥς ἐωῤλων: ; {ἢ ον παρ απενταπι νεγὸ πιο Δπηΐτ- 
τ χαὴ γιὸ ἐσκορμξομιδοί, τὰ δὲ σ-ληρωμαίαι τὔταγ» αι. Πρ ῃαταΠΊ» απ ἃ- : 

2 ! »ν Γ ΕΣ Ὰ ἢ ᾿ 
» οἰ “δὲ ἐφϑειρη τε μέν χα Ετὶ γῶν φ)εί- ἀμάταπι» 4π.πὶ «αυτά Ῥγχάλ- ἣ ἐν ᾧ ᾿ ᾿ : ν μρνῥρμοβ να, Ι » ρέται, ναυτῶν τὴν μϑβ, αἱ ὁ Φφρυγδμισμὸν, τατον ἰοπρίαϑ εαητ, Ὁ ΠΟΙΈΪΙ οαα!-. 

ὦ τς (δὲν ἊΝ ν᾿ Ως κὸν τ τάζὰ σοηξοϑὲ : {ογυϊτις. ἀποήας, ΝΣ 
τάμα Ἶ και ἀρππρω ΡΥ αὐδόνῥένμα το αυάδάριρπδη δα οδ{ξιτπηις, Τάς Ε΄ 
ποτ » Ὁ ἱπισέων Ἑπολλυμδιων' οἱ δ΄ )ερουπτεύον-- Ὁ) ξαρ!εητίθιις, Ρεγερτποσᾶ ἀποάμς ἝἜ 
προ ες Ν ἐς αἰτίπαλα καιϑεφηκαιμδρ,αἰδ- τ] ἢ αὶ ςουςξάετο πδιοβλάα Ἵ 

» μοῦο ΓΕ ξώοι, οἱ ἰδ ΝΝΝδ- δὶ μεγαμῖ» ςὀτἱπαὸ ἴῃ νθεος ἀ114- ' ρει τ» Ὁ Ὠὰ πίλφε ὰ.. δύταν: ᾳφνεγὸ τηαρηϊτυἀϊπς τηοῦος Ἀ 
Νῶ κ.. 9 Ὑργᾷ ΡΝ κα τι ἔροσν', ἄς αἰϊοξιὶ νεπογᾶτ» γατάς; ς φυτά ᾿ 

2)" οἱ δὲ οἰ ποὶ μεγαίλου μιοϑού τοιωρῶτον ἐπ ξγῶυγος Ροτα5 ααᾷ ἀϊπηίοατιιτο 8» ἕ 
»» ϑεντεσ) χσὼ οἰόνϑμοι γοημαϊιφοϑοι μᾶλλον ἢ κι πῆ μνααενῳ. εχ δάπεγίο.. : 

σ᾿ ὯΦ ὡς λα Δ ,, «εἰαῆς δία!ϊα ΠΟΙ] ν!ἀεγἄτιραττάπι ᾿ (οϑαι ὠμῶν γαστί Ὶ ἜΡΩΣ ΠΣ ἐπ “ῇ ΩΨ ΘΡΕΤΤΙ τγδηίειητῖ» 
πεδὺχαὶ τάλλα Ὥσο τὴν πολέ αὐε-- ἘΡΦ ; ε » μά “ἄρον ρροῤκιφο Ῥαγτίηι ντῖ ςιι!6; ἔλςυϊτας εἴ, αθοῦτ: 

»» φῶτα ὁ ἡραΐσιν, Θ ὃν ἐπ᾿ ἀδξ μολίας πσο5- ((ρατίοί εμίπα δὲς] εἰ ) φυΐάλπα 
το Φασά αἰπέργνται,ζ δὲ, ὡς ἕκαισοι δοωώαν- ετίᾶ τιδηοὶρία Ηγοςατίςα πχοζοαζί» 

᾿α τα" ἡ ( πολλὴ σ᾽ καὶ σικελία, ) εἰσὶ σγ᾿ οἱ - 

ο ταὶ αὐτοῦ ἐμυπορδυόνϑμοι, " αἰδραίποδα, ὑκκαφιὶ αὐτεμξιβασο ἑαρσφω 

'« Οὐδ κἀκιϊνοι γράφεται, ζαξ ἃ ἐκεῖ. ψύξαιηδακαϑᾶραι. ζ᾿ Διὰ τὶ αὐτιπεί- | αὐπαγίω ἐξιέναι. 1 Καΐῷ δαὶ πόλει 
γοι, Ο Καὶ δὠπληρωιξν ) δβ ναυτῶν. Ἶ λοις] γράφεται, δῷ τὶ αἰτιπάλοις καὶ πῳῖ | Δ σικελων δοιλονότι. κα Πολλὴ δι΄ ἷ 

ἥκηι ὦ 



ἢ 

ΔΤ 1ΒΕΚ᾽ ΒΕΡΤΊΜΝ 5. ἡϑὲ 
τΡογίμαῃς εειογατοἰθ νὲ 18 ρίο τς Α πείσειντες "δες ποιηραίρηθις, “πω ἀχρίξᾳαν « 

ψ' Ἐπεϑὲ ἀρ! Τα (πἰευιηξ» " ἀἰ{ἰρ!Ππᾶ τοὶ παυ]5. ΟΣ αυσικοῦ ᾿ ᾿ ἄφινε" τ - 
Ε πϑώωρὼ δρ ἐέκίαδε ἡ Ο ἰπτε Προπτίθιιβ ἀμ- μὴ ἡρῶϑιαι ν᾿ πε υ, ; 

ὑμῶν γξάφω δ ὅτι βεαχεῖα ἀ ἀκμὴ πληρώ- εε δπόνηρί: φείᾳ φά ! τού (Οχῖθ0 » δύόας δά τῶριις ο[ 1Π|ς᾿ 
τε ίεζέτην ὅσο, οἸλἤατῖα τ αἰττ 4115 Ηος»ραυοΐ4; ἰνρλοῷ Ν καὶ ὀλίγϑι τὸἶγαυτῶν (ἢ ὅξο ρικδνν- « 

τές πεναῦν., χα)  ξιωυέχοντες “πίαὶ τς. - ᾿ λϑνοις «ἐ{7ὲ 5ε- ἀροηάϊ παϊιεπὶ ΔΕ. ποάοΓδά! ροχ τί. 

"τούτων δὲ πλύτων Ὀἰπορώτατον; τότε μὴ « 
προ στ συνε ταις ἰητεῦ Παῖς οπηηίὰ ἰά πῆς πᾶ 

οἷον τε) ωδτα ἐμοὶ καλέσαι τωῖς φρα- « 

' Ζεραῖον {ἔηξηες 711) 

ϑοτγῖδο αὐτοπὶ ὐο- χί ῃγὸ (ο] ἐςἰτ ἔα εἰς φιὸ 4 τὶ ἀπι-- 
ΡΣ αὐϊοὰ ποτὶ ταϊ- ἡ δῃ Πφθέι {πα ρυομι θεν  Δηη ὅς: 

τηγῷ ( ̓χαλεπαϊγὸ, αἱ ὑμέτεραι φύσης « 
αὐρξαι)ὼ ὅτι μὰν. ὁπύλεν' Ὀλεπληρωσόμετι 

9 (ἐς γαῦς Ἐ’ ἐχουϑι" (ὃ τοῖς πολεμίοις πολ᾿ 

ἀνι5 ἱρί! ποῆ!ς. γὲ- 
' πομὶ ς ἐχρογίθητια ᾿ηροηία ψοίεγαν Αἰ μοηϊοπίῶς," ἀπΠπ- 

λοχὸ θεν πἀξωρὰ ) Ν᾽ ̓αὐαΐπω ἀφ᾽ ὧν. 
ἔχοντες ἤλϑθουϑρ, τὰ πεῦντα χαὶ ἀπόναλι- δι 

ΕΒ ἘΡΡΉ νος οἶα Ταὐ τᾷ σοοτοξάιτη:ἠοεονηάε 
τάξη Κἰϑν ἸΑΤΊ δ; (ΘΟ  Θ ἧς οἸΔΠ ἰλεῖαϑ Βα δοπλμκ 

σκόνϑρα: γίγγεοϑαι. ,αὐγὸνν γε οὖσαι πῶ ἶ ᾿ 

᾿ χηυττυά!ηἰ5 γἱ- 
᾿ βότεηι, δέ ραυςος 406] ἤ ΟἿΤί αγντί5 οχ 10 οἷς Πἰσοτγίς 
᾿Τοροτίτι αυΐ, {7 4. γος οε οἵα ΠΟ 15 Ππε Πππιεύς νη- Β 
ΝΟ ἐμὲ ἴπι- 
ρεηίο φοεγοοητυ, θ΄ ΠΑ ἤπιον ἐπί πηιι5»,ὃς ηι]α αὔ-- 

{ππρτὰ {πηῦ »» δε ηια; Πιρογπητ». 
{πτηρῆηυαδ. δ᾽ συνά οπὴ ἄμια: ΡΟΣ δε, 
ἴῃ οὐ νρρη ως νην Δ ΑΝΗΣΑ ξὺ ἈΡΜΥΧΟΣ ἀδγωάτει, νάξος χαὶ καδανη εἰς 
ἸΝαχαβ δὲ Ολταπα. υδὲ ἢ πος ν-: ὃ πτϑῦσ “δυνήσεται ὃ ἕν ἐτιζοῖς πολέμοις, ὥστε ε 

Ὶ ἡπη} ΠΟΙ ρ5 ἀσοξάεϊ,, γε ορρίἀα σὰ πρέφογται ἡμαξ “ρεία τὴς ἱπωλίας; ς 
ὶ εὐϑς Ἰκα Πα: αιῖδιι5 ΑΙ στιν» σορηΐτο, π΄ ἃ ἐραΐτα οὐ ᾧτε ἐσμὲν, ἥ “δια ἔλιξοη- 
τ κότον, κα φαᾷ σοῃ ἀϊτίοης ππ|ὰ5ν» ὃς υὸ ἃ; ὦ 
' ΠΟΘῈΝ Ἔοθῖς ποἢ Πηἰττπθογ Ἀὐχ! Πα, 4. ϑοιωώτων, πο ρὲ ἐκείνοις ΖῈ ἥσοι," ̓Δ{8πο- ἐὲ 

λεμήσᾷ) εἰὐξις αἰμαχεὶ ἡἐκπολιορκηϑέντῶν. 
ἡμδυο πέλεμως. τούΐων ἐγα ἡδίω μδρ αὐ, 
εἶχον ὑμἷν ἕτερα Ἐχιςέλλην, οὐ μϑρτοι χ8ν- 

σιμώτερρί γε) οἱ δεῖ σαφαῖς ὑμαξ ς εἰδότας τα, 

' 1109 ἀεβοϊαπειργοξεξεὸ ἤἥως ρία]ο 
᾿ ἀεβε!!ατυτ εἴς, πδίχιις αὖ Ππ|5 οχ-, 

Ῥαβηατι, Ηΐ5 ἐρο που πάϊοξαᾳ νοδὶς α 
{οτίθεγε ροτούδηγ» ἐξά Ποη τας π᾿ 
γα οτα » ἢ πιοάὸ ἀςοόν νοβυ τέ: ῖ υ 

Ἷ ποίτις αρευτὸιοορη ἰτί8) ἀς δ εγᾶγοσ: ὐνθαδε βελϑύσοιαϑουιχαὶ μα, ΟΣ φύσης. ῷ 
᾿ Δσ: Ρια κε άμ, 'υσπη Βαοδην γετι Ὄχέςξαμϑμος ὑρῦ! βώλορϑρων »ϑὺ ταὶ ἡδυζα 
Η ἢτα ἱηρεηϊὰ ρροθὲ ποῖ αὶ πολ; νοὶ ΤΝ αὐοιωῤδέονθ᾽ ἀρεροιψωλθεύχῶι ἐπ’ ος 

Ε ᾿ ες ἀμῆπια αυϊάςπν γυΠες απ άϊτο. (κά, 
Παμ! ἃ ΕΧ ἐἰς Ποπ᾿ ῬεΠμάςε ποςοῖο-: 
τῖτν ροίξηχοάίιπι οςαίατίβ.» ταξίιι5: 

αὐτῶν μὴ δίμιοιον: ὀκ δῆ" αἰσφαλέφερον, 

ἡγησαιμέωω. ζ ὐληϑὲς ϑηλαίναν. χαὶ γεωδς 
ἃ δρης εἶδ» Ἐν ΔΕΧΙ νοΥῚΠ} ΡΓΟπγογο Ἐς ηἡπηἰς πῃ. 
Ἴος υίάεπι ροτ- ἐς αά 4112: πὸ5 ἃ ρυιποῖρίο τα Π{{|ς»; 
᾿ζυλίμπι Παρείοτο» - εἷς ΤΩΝ ἿΝ χὰ ποίϊίεος ραείτοι [Δ οΠείτο» ἈΙ ΒΜ γο5 ποάπς. ΠΥ Πτίτ, 

δι ἄυζος οβίοιο δ 115 φαμς ἀπο δυ8.ἀσρομίογα ρος. 
᾿ἴμο βιπέος εἴ ἰη (ς; νυ οὐὴ τ: 4αιη οπγηὶς δι οἰ Πα ἐοη 

ἦϊ5 τεδυ5 αυάταπι 
ΝΣ πυξγεαξία: [ριγοῦνδέ δἰτας ἃ Ρεϊοροηηείο ἐχόγ-: 

προς ,ντ πυ]Π ἤτ οτι5 ΟΧΡΟΦΈΟΓΕΙΓ,» ἀδοογπατίς αἰἱξ, 
 γοΡίς ἀς 5 ζοπ- γος χομόςαῃάοϑ οἵο, φαΐ ΠΕΡτα- 

{ςητῖθας συϊάοτη μοί δι ραγεβ. ἢν 
ταυφᾶῦς ση Πὰς ΘΧΟΓΟΙΓ1ΠῚ ΓΗΪΤ’ 

ἼΩ “τοη ἀπ η1»Π ες Ροάϊτατα τηϊηογ; Πὲς 
οιυωι ποθ ὰ . εἷαίο, ροοιή!ᾷ ΄σιοαις πη οχίραᾶ: 
γοδίςρετο,θεί,. δὲ τυ με πόςοῆογξ» νίροῖὲ δά ρεῖ- 

2ην» ἀρ οτος τηλῃξ ξἀ ᾿πιια 40; οχ τοι 'ΔθῸ 
Ἂ ἐο χη: ἘΠ 1472 

' ΤΑ εὐ σαμάτ: τᾶτι.  Ομοά γε ἱπῃρΟἸΧῸ ΠῚ Σ]ΟΓΘΟΙ: 
γῇ 

1} 76} 

"ὡς ἐφ᾽ ἃ μϑὲ ἡ ἤλθολδι ζοασεῦτον; νι 
ςρατιωτῶν χα δὴ ἡ γομιίνων μιν μι ἐρβρμτις, 

“ων γελρηνϑμων, οὐ οὕτω τί γνώμάω ἔ ἔγε-: 
ἔ ΩΝ δὲ ἡ σιχελίᾳ τε' ὥχασα φήσει ἢ 

φαται, καὶ οχπελοπογνησου, ἄλλ. φραπὶ πα 

μεν τσοϑοα ἀὐύζις, βουλδύεεϑε ἦδο; ὡς ς 

αγθοίδε" μηδὲ ταῖς αϑϑούσν εαὐταρες, 
κομεύτων: δλλ᾽ ἢηρύτοις μιεταιπτέμιπτειν δέον,,ς 

ἢ ἀδλξω ςρατιαὶ “υὴ ἐλαῆω, Ἰθηπέρι-" 
ἴων Ὁ ἡ πεζίω χαὶ ναυ τὶ χήν, χαὶ γεύματα, 

μὴ] ὀλίγα: ἐμοὶ δὲ δἰ οδοχόν" ἕμα,ὼς ἀδύ- 
γατὸς εἶμι ὯΔ οὐ νόσον νεφετιν ουβαν 
νήν. ̓ἀξια δ᾽ ὀρ ξυγβώμωνς μοι ρο ἢ 

ἣς- : ν 
ἯΙ 

; Τίω ἀκρίξειαν “ξ ναυτικοῦ ΣΕ. 
ται] ἤτοι, ἐλυμήναντο τὶ ἀκριξὲς τῆς ναυ-- 

χκῆς δωυώμεως. β Οπ βεαχεῖα 
᾿ χμ} αὐτὶ τὰ,οὐ πολλῷ χεύγῳ ἀκμάζει ἡ 
γαυτικὴ δωύαρας, Ὑ Τούτων δὲ πάν-- 
τῶν ὑ'πορωταῦον] μείζονα πάντων “δ εἰ- 
ῥηώρων δἰπορίαν ἔχέ τὸ μυὴ δια ὅτι ἐμὲ 

᾿ Καλύειν τὸ ομιδοτήματα.. δ' Χαλε- 

παὶ Ἔ αἱ ὑμέτεραι φύσᾳς ἜΓΉΗΣ ὡνῃ 
φητικοδ ἐγεργηζεκὸν ὄληῆαι τὸ Ἔρξα ἢ 
ε Ἐπιπληρωσόμεϑα } πὲ πλυρώμαϊᾳ 
αὐαπληρώσομδν. ζ Διατολεμήσεται} 
αὐτὶ τὸ, κατεργαόϑήσετει.. ἡ Αὐφάλέ. 
φέρον ἡγησείωιζω 1 συμφέρον Καταὶ τίω 
βούλησιν. 8' Ὡς ἐφ᾽ αἱ μδὗ ἤλϑοιϑμ} 

αὐτὶ τὴν ὧν ἕνεκα ὕλθορθνε 1 Απασα. 

ξωἰπιταιγϑηνω. σωιυρίγεται,οἰς ἃ διώνοιαν 
χκ Μηδὲ πος πὰῤοῦσιγ ᾿ἀὐ-: 

ὑαρλνωτων] μηδὲ δὺς Οιὶ ἐγνθυίδὲ πολε- 
μέοις αὐτέχάν αὐταρκοωύτων. ἤτοι δρωυνα: 
αϑύωνγ. ἃ Αξιαῖ σι' ὑμδν' ξυγγνώμος 
τυ[χάνε!»] αὐτὶ τῷ, ἀξιός εἰμι συγγνώμης 
δηητυ χεῖν. 

τες 
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4941 
3» σι ὶ γὸ ὅτ᾽ ἐῤρωμάω, 

.» ὑμας 8) ἐποίησα. δ,τ| δὲ μέλλετε, ἅμα τῷ 

Ὁ ἥξα ὀῦθὺς χαὴ (μὴ ἐς αἰαξολαὲ παρα Πΐτε' 

ὁ ὡς Τμ πολεμίων τα μϑι εἶν σικελίᾳ δὲ ὁ-- 

» λίρου ποῤλύυϑμων, τοὶ σὴ), εχ, πτελοποννήσου, 

ἐὸ ὁρλαίτερνν δι ἀμκοο ἶ ἀὸ μιὴ “σε»σέχη- 

.. τε τίου γώμάω, " Ἂν ἐδ, λήδοισιν ὑμιαξ; 

» ὡῥκὸρχαὶ πσδότερον, ἡ τὰ δὲ, φ ήσονται. 
Ηρϑ σῷ Νικίου ἔχιφολυ τοσαῦτα ἐδνλδ' 
- οἱ δὲ α,ϑίουαῆοι, οἰκούσδθμτες αὐτῆς, τὸν νϑμὶ 

ΝΜ χίαν Ὁ “πιρέλυσὸρμ τῆς ρχῆς, δλλ᾿ αὐ: Β 

τω, ἕως αὖ ἕτερϑι" αἱρελεντες] ξεωυαίρχον- 

τες ἀφίκωνται, “ΠἶΜ ἀντελέχει δύο παξρσεί-- 

λοντο, Μένανδρον χαὴ Εὐθύδυ μον" ὅπως μων 

μόνος ον ἀεϑενείᾳ ταλαιπωροίη, φρατιαϑ: 
δὲ θιγΐω ἐ ἐψικφίσομτο πέμπειν χα γαυτι χήν" 

τδλυπεζιχεν, αἰ ϑέευωων τεὸν μή ον 

χοὴ ΤῊ ̓ ξυμμάχων. χαὴ ξμυαρηγονζᾷς εὐτῳὶ 

εἵλοντο: Διημοοϑένζου τα Γ Ἁλιιιδένοις 

᾿χαὺ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλ έοερ" καὶ τὸν »ϑρ: 

Ἐὐ ἐρυμεδοζα δὺς «ὐθὶ ὅλίου τροπας 4 Ὁ 

χίμεειίας Ὡἰποπέμεποισιν ἐς πίω σικελίαν, 
μεταὶ δέκα. νεών »ἀγϑντα εἴκοσι πίλαντα, 

Ξὐργυείου, καὶ ἅμα ἀγ[ελοιῶτα τοῖς ἐχέῖ 

ὅτί ἥξει βούϑεια,, καὶ Ἐχιμέλεια αὐνῥι ἔ-. 

ςαι. ὁ δὲ Δεημοάϑένης, “ὑπομδίων παρέ- 

σκθυαίζετο τὸν ἐκφρλοιν, ὡς ἅμα τῷ ἥι ἦρα᾽ 

“ποιησίνϑρος" φραπίανπε ἐχασίθλωνε ἐς τοῖς 

ξυμμάχοις," χϑὰ χρήματα αὐτόλεν χαὶ ναὺς 

χαὶ ὀστλίτας ἑτοιμα ζων. πέμπουσι δὲ σὲ 

σξὶ τω πελο-πόννησον (ὦ ἀϑιωῶοι εἴμ - Ὁ 

σι ναῖς, ὅπτως Φφυλοίοσοιεν μηδένα. Σιατὺ κο-- 

οἰνθου χαὶ τὴς πελοποννήσου ἐς τίως σικε-- 

λίαν περαιούοϑαι. (ὦ) γδ κοράνθιοὶ,, ὡς οἵ 
} τε φρέσξεις ἀἰὐζις ἧκον, χαὶ ταὶ εἰν πῇ σικε- 

λίᾳ βελπω ἤγίελλον, νομμίσόμτες Οἕκ ἀ- 

χαθὸν χαὶ ἢ τίοὺ πσεοτέραν πέμψον δμνεαῖν 

ποιήσαοϑαι, πολλῷ μᾶλλον ἢ ἐπέῤῥωντο, 

χαὶ ὧν ὁλκάσι παρεσκθυαΐζοντο, αὐτοί πε 

αὀἰποφελοιωῶτες ὁπλίτας ον τῇ σικελία,, 

χαὶ ἐκ τῆς ἄλλος πελοποινήσου (ὦ) λα- 

κεδοαμόνιοι πτἱ τῳ τρόπῳ πέμμψοντες., 

δ». 

ΤΉΝ ΟΓΥΓ ΠῚ 8. πὰ 8.0. 

πολχαὶ ὧν ἡγεμονίαις Α΄. φαϊαχυῦ τοξεὸ γα ετξ γ 1 δἀηγίἱ- 4υία φυυπιγαὶες 
(ἰὐάϊς πγαρ πτατι δυιςοξοδτὸ ἀονο- ΡΝ γέρος 
δὲς δεπ οπγοσίτις (πη, Οἰποαυϊά ἂν ηἰϊς ἀς νοδίο ἴκρα 
τοῦ ἔπ ἐξ ατὶ οὔτις » [4 Τα οτητο Πατίην θθας πιογίτας (ᾶ., 
νος δὲ Ποιιεί]υλης ἀϊβξεγεητες ἔλο- 
τοτοῖδηαᾷ Ποιτι5 τος 510 ΠἸοπΠ 
Ρασϊατίπι ΠΟῚ σοι ΟΠ δ τι ΝΑ πὶ 
ααοά δά ΡοΪοροπηοηΠατη το5 ατεὶ- 
τδτσαηδητίας {ΠΠππ’ χα άοπ ἤςητ, 
ται ἢ δηϊπγᾶ δἀιογοἰβρατγτίπα. 
(φιεπιηαάπιοῦ λητολ) νος ἰατοδᾶτ;, 
Ραγτίπη ργασοοςαραιᾶς, Ηας ΝΙοία. 
παύγλθαῖ οριτοϊδ: φαῖδιις Ατμοηΐέ- 

Β. (ἐφ αὐιάϊτίς, ΝΝΙςἰᾷ φαϊάξ πιαρ γάτα 
πὸ ἀπιοιπογπητίεά ἄοηος {1} οο]]ς 
σαβτηϊττογξεν, ἄπο ἐουπὶ 4] οἰ1Πὰ 
εὐάξ εγᾶτ, ἀοϊεροταπτ, Μεηδη σά 
δι Ευτῃγἀεππιιπι: τε ςΟ]ι15 δὲ Ἰάεπα 
αροῦ πΊΟ]οἴτὰ σοπβοεγετογ, ΑἸταπὰ 
αιο4; Ἔἐχογοίταπι σοηίπογε πγττῶ- 
ἄμσπι παιτοαΓ Ῥεἀοι[τάπισας το- 
ρἰάγα»τᾷ {0 οἰα] απ} υὰτη Ἡπογ ἐχ 4 -4ὰ ἀνόσια Α-: 
ἐουπαυδ: ἀο] ες ΝΝῚ οα ςΟἸ]ορί.» Ὡς ὑκιύμκοι ἈΙΎΘΝ 
τόποις ΑἸο  Πεπὶς ὃὰ Ευγγπιο- 
ἄομις Ἡ Βα οἷς βίο. Θυιζ Ἐπγγτης- 
ἀοπετξ {ξατίτα οἰγοα (οἰ ΠἸτίπιπὶ ἢγ- 
Βεγπιιηι τη 5 ςΠ] πὶ ἀϊηγεζς στην 
παυΐθιις ἀεοξ, οὐϊπταροεηταμη νἱρίῃ 
τὶ ταὶ οι τῖδ αὐ ροητὶ : 4α] ετᾷ πη τἰδ-- 
τοῦ ΠΠΠ|5, νότατα ἱρῆς ΔΧΙ Πα» σαγάπη- 
Φ εοσιπι οἰπτατὶ ἔοσςο. οτηοίῃε-" 
πορδά ἀρράγδῃ ἀᾷ ργοξς!ομοταγο- 
τηληῆι, τη πᾶ ργπ1ο {πατίτη νος 
Ρτοξεδασιι, δύ δά ᾿πἀϊσειάιπη {0- 
οἱἷβ ἀο!οξε απ» σδραγαῃ ἀδ5 {Πῶς 
Ῥεσι 145, ἢ το 8, δ ΑΥΤΠΔῖΟΒ5, 50 ΕΥ̓ 
δας Ατμεπίομίος αὐἰτίαης οἶγοα Ρε- 
Ἰοροιμποίατη τδπιε5 γἱρὶητὶ, αὐ οιι- 
Πποάϊεπάϊιπι πεαιὶς ὃ Οὐτίητῃο ἃς 
Ῥοϊορόπείο τγαϊϊσεγος ἴῃ 51 πη. 
ΝΥλῃν Οοσίητηῖν ρΡοϊεδαιιᾷ δά ςο5 ᾿ 
ψοποῦο ἰσρατί» δζ Τοβ ἴῃ δ: οὐ] πο] ο 
τε οδάϊτίοης οἵϊε πὐτίδιοτς, πχαΐτο. 
τηδρὶς Δ πιο σοπ γπηδρδηταγ, ε- 
ΧΙ ίπγδητες ἢ Ποη ἱτοπηρο απ ἔρως πὰων, 
ας οἰαίζεπι υαπα ργίας τι Πότ, ρειογοιι ἄν 
Ιταφαεδά ηγίττεη 4Δ5 ἐο ἀεπη ἀγπγα- ἐμῆς. 7ά εἶ, ΟΕ, 
τΟΥΠῚ σΟρίΔ5 ΟΠ ΕΓ ΔΓΙ 5 1Π Π δι 0118» γραφίαν εάν. ἱ 
{εἰς ἀσοίῃρεθαῃι, οοάοπι πιο 40 οΧ (ῇξηι. ᾿ 
ςαῖογα Ῥεϊοροηπείο 1ἀσεάφπιο- 
Πἰΐ5 (μας δὲ ἱἸρῆς ςορίδβ πλϊα]5, 

μον τὸν ςτὸν λ΄ς τ δο ,υ ρει, α΄’ 

α Τὰ ,δὺ, λήσοισιν ὑμαῦ) ἀκόλουϑον ἰώ 

γῶν, τὴ, τὰ μδβ, λησορμϑίων ὑμαῖξ. τὶ δὲν 

φϑησιρϑῥων. 

ἤγρωωνμέῴλλοισι φερλαζῶν. γ Οὐπα- 
τῷ “εοκειμδύῳ, τῳῖ, δγ᾿ ὀλίγου πορλουμέ-- ρέλυσεω τῆς Ἔρχὺς 75 ἥρω ὁὀξέζαλον. 

δ' Τῶν ἀυτέ ἐκέϊ δύο φὐσείλοντο ἥ-- 
β Τὰ δὲν φϑήσοντω ἱ γρων, ὑπὸ δ οραπωδ ἀυτέὶ, ἤγριω τι 

Νικίου, ε Καὶ χρήματα αὐτόϑεν, 
,"ε ναῦς Ἰυπὸ δ συμμάχων. ζ Ξ 

πὸ ]διηγέρϑηστω, Κ 
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᾿ 

ΓΙΒΕΚ ΒΕΡΤΙΜΨΥ 8: «ἀος 
Ἐξ Οοτίπιδιέ νἱριηεφαίπαας Ὧ-- Ἃ γαῦς ἦε οἱ ἱ κόράγθιοι πέγτε χαὶ εἰξκοδὶν ἐπλή- 
περ ἀδαρίοιοτε ντ ΡαβηΑπι πλιὰ - 
[εηλ ἜΧρογίγοητασ δάμεγίας (ρο- 
ςυἱατοχίλα. 1155: 4ὰς ἤδλθαης. δά 

θϑίωω, ὅπως ναυμαχίας τε Ὡποσπτειροι σωσί 

τϑϑς τίου οὖν τὴ ναυπαάκτῳ φυλακὴν, "σὴ “χαὶ 
᾿ 

ὦ Ἐπ φυΐ δριά ἸΝληρδόξιμη ν᾽ ἡ Πς Ὁ ἰἰ5 Οῃογατὶα Ὁ ὁλκαδὰς αὐδῶ", ἥσσον οἱ οὖν τῇ γαυπτ-- 
“ραξξωπι εγᾶης (7. τγλῃ ῇγο ΡτΟΒίβεγεηταζ , ορ- κτῷ αἰϑέευαῖοι ἈΡ ΥΝν ἀπαίρᾷν, κὠϑὴς 

᾿Ατβεηίεπίες,ρτγο- 
ἐεδοηὶ παυίμαι ΡΟϊτατὶ τγίγο πλέα πη ΡιαἢΠάϊμμ. ἡ ς 

τέρων αὐτίτα ξὶ 
Ἰρίογυηι ὉΠΕΓΑΓΙα Τςοάἀπτιπηοηῖι,: ψοζὸ. ᾽ Ρζους ςοῦ- τί σῷ Ρ φὡν ξ ν Ὁ τωρ ων τίωυ 

ται ἱπηρεάϊπιοη- 
τισὶ αἴεσγο πίπυ5 (ταεγδης», ἐχρεάιτίοηςηι ἴῃ Ατ- φυλακὴν ποιούμϑμοι. πἰνοκάμάξυη δὲ χαὴ 
ῬοβΈτ;ντροεε ἴμα- τίοαπιν ἀρραγαδαπς.» " νγρεητίθυβ ζω ἐς τίοὐὺ ἀπικὴν ἐσξολζω οἱ λᾳκεδα!: 
ΣαΠΣ παθιθταρτας- ςΥΣΑ Ια ΔΪ5.. Δα] 6 (ΟΓΙΠτΗ 5, μόνιοι, ὥρπτέρ τε παοϑεδέδοκζο ἀὐζιῖς ὥ 

ΐ ᾽ τ᾿ Πάϊο Δἀαετίας {110 
ταπι τγϊγοπθεαυς ἀΠΠΠ ΔᾺ ἀπίομε δυχιΐα ἂαὸ Αἰδε- 
ἴς ορροβεβδησ, ἰοηἤρι5 ἴῃ δ ο  ἰαῖγλ. Πλϊτὶ », νὰ 

τ συ φφικοεσίων καὶ “δ, χορλνϑίων Θγανόν" 
Τεῖρ[οϑ ταςῆτες, Ἰρίᾳᾷ πυϊῆτο ρχοβίθεγεταγ , [ἀςο- Β Τῶν, ὅη 4, ἐποιυθοίνονζο τέρῦ ἀἰσπτὸ ΟΜ) αἰ9..- ὁ Τηιρεϊ!επείρας. 
εἰ, ταβιρατείδυς. ἀξεπηοῃ ἐς τοῦγαπα Π]ογα πα ἱπρτοί. γαΐων βουθέαν ἐς τέωυ σικελίαν, ὅπως δ ἐσ-: 
ε Ουΐ περοτίαπι ἢς: ΑἸοΙ δίδάς φαο με" φυὶ ἐἰ8Δάον. (λῇς “λϑουϑύης αἰ ϑκωλυϑὴ. χοὴ ὁ Αλ- 
Βοσνεροθᾶι,. ζὰς, λάπχοπεωρτε Ποροοίεαπλ: Πη113: 

το οδίερίεπάλτα εἴς.» πες δοΠ απ χιριαδος πνξυσχείαϑῳ οφ,ἐδέδευσκε πίω δὲ- 
οπηϊτεοη ἄτιπα. Εξτ οὐτὰ δας» τὰπὰ χέλφαν πειχέξᾳν, χαὶ μυὴ αὐιέναι τὸν πόλε- 

ργαοίρας {Ππ4 φοπβγριαθας [ὰ-ὁ μων. μάλιςα, δὲ τοῖς λφκεδιαι μονίοις ἐγε-: 
οεἀαπιοπίοχαπι δηίηιος, δά ΓΞ ϑϑμητότις ῥείμω, διότι τοι ἀϑϑέοναίους ἐγό- 
διεγαθαηταγ Ατῃοηϊςηίς8» ἀμρίεχ. 
δεύξητες θο Πα πΊ»οοητγα ᾿ρίος οοπ- ἀφο: ; ᾿ , 

. αραμριβμιεαίοι ἔλο Πα ορρίῖ-. τε στβας χαὴ σιβλιωζᾷς, ἣ θυκαγαιρετωτε: 
ὃς ςοἴδοῃγ ῥτίμβ, ἔοξάοσα ρος ἐσξαϑαι: χαὴ ὅτι (ας «οονδεὶς «σροτέ-. ταὶ Ροΐϊς 

μαζον δκυλλοιοῦ τὸν πόλεμον ἐ 'χονζας,ασδός 

ταριῆς. Ναπι ἰῇ {προγίοσε Β.]]1ο 
(εἸ4 ᾿Ῥοτίαβ δάμη πῇς, φαοπίληι Οἰ ροκολεληχέναῇ ἣν» τοῦτο ἀύζοις, ον γὐτῳ 

ὙΒεθδαι. (αἴα!5 ἐαδοδυς ΡΪα-" κὐδϑτέρῳ πολέμῳ. σφέτερον ΩΝ αὐἴϑανό- 

τἄδτα ἱπμαπήεης: ὃς φασπι 11. Ρυο-. μας μμαῖλλον δμέοϑε), ὁτί ἐς “πλαταιαν 
τίδιις Ραφεομίθμς ἀϊσογοταχ » δ’ ἠλθὸν. ϑηαῖοι" ον απονδαῖρ, ̓ κὴ εἰρημδώον 
αὐπλᾷ ἀπέεσγεηζιχ 1ἰ5. αὶ ἱπάϊείο,. ὠπαϊρωρότεξρε, ξαοϑήωας ἐὃ ὥρα μέ τερον ζων Ἶ ΝΞ 
ἴτε νεἸ!ομς ἱρά πος Δ Αἰβς: 

πϊορῆδας εὐοςαῖί [τατὲ δὴν κεὴβ πιφέρᾳν, ζὦ δίχας θέλωσι διδόγαι, ὠζὶ: 
Ἴηῖ - ὃς ον ἰά πιειϊτὸ (ς λάμοτίᾳ. οὐχ αἰ πο ἤχουον ἐς δίκας" σπεοκαλουμέ- 

οδοσταμα νος, φὺπι ἱπι 15, τα πα γῶν δ ἀϑέωναίων" "χὴ ; οὴ οἱ σ' αὐδρδνν: 
ν γαῖ 16.111 ἀραιὰ Ργΐαπι ςαἰαπγίτατ 

ς, Ας, ροϊαμαπη Αἰπβεηίεμίες εχ, 
᾽ ἊΣ ρζοίεϑι οι δαϊθιις ἐγ ρὶ πε] 

χεῖν πεείκότως ,οὐόμεζον; χαὶ εὐνελυμοιοῦτο 

τίωώ τε αἷξὸ πύλον ξυμ φοραὶ, ὴ εἴτις ἀλΞ. 

τᾶ» 4υλῃι λιν Ερίἀδυτίοὶ ἀρτὶ ραττ. 1) ΔῊ αὐΐοις “ροπο' ὅδ (Ὁ ἀϑιωαῖοι ταῖς τὰ γρένος 
τοπῃ, Ῥγαϊαγύπιαυς ». δὲ αἰίΑ ἰοσὰ «πρζακοντα γαυσὶν δραθέυϑιοι; Ὀῆπιδουύφου 

Ἷ γαϊϊλσογαης : : αυϊηεείαπι ὁ; Ῥγ!ο 
1δισοοϊηΐα ἀρίταρλητ : ὃς 4υοτίςϑ, 

ἡ  χαὶ “το ασιοὺν χαὶ χαὶ ἀλλα. ἐδοηωσὸμ, χαὶ ὦ ὡν 
{ « ΕΣ ΥΥΛΩΣ χὰ τ .-ὦ ΨΌΝ ν 

ἐσ ἔκάοις ἃ Ἰιαςοἀαποοιίίς τερο- πύλϑυ αἰχα ἐληξευοντο χα] ὁσοιχὶς «ἰδ πτϑ᾿ 
τεβαητασ κός ἐγερτα» ὃς ἰπ ἰχά εἰμ ηχ 
νοσαδδηταζυ ᾿ἀϊίξεριατίοποπι ΔΌΣ, σζηηουύϑι, δίκας γαϊδοκαωᾳ. “Μἰοιῖ, 
Ἀμρθαμῦ: ταηι γεγὸ αὐ τγατί ἔχης "" μη βοναὶς Ἷ τ ωξὰ κα ἤθε, μ Ὡς ᾿ 

᾿ Δ Θ, δ ὺ Ἵ ' ᾽ εν ΡΠ ίηδπὶ ουἱραπι μη ἐπ Αἰδς- ΤΡ ΤΥ ΤΡ ἢ : 
2 Ἀ εεἰἀιῆς, βέκαν ἀρξιίλπι εἴς, Ἰἀοόηας Α14- τρέπειν» τότε δὲ οἱ ουλτα ἐδθ αὶ γομίρνμ: 

τς Ἐεγτὶ ταραγᾶ- 
πίομαι ἐρεῖς ἴω. οὐδ ᾿ς απ δαί πιο οἀϊχογαηι τ τες Ὁ ' Ῥχιόμιημὰ ΕΣ ἱ σφίσιφρότε:" 
ἀἴχοταης, ἀπββηκαῖς ἊΝ γεβ επαριδιο, δ9ν: ἡρῦστυζ αὐθοροὀρινδΣ αἰϑεωαίοις, “. 

εν Ππς Π΄ αὐτὰ αϑξ αφαναι γ.ναρόϑωμωοι. ἦσὰρ τ ἐρ τὸν: 
εἰν καὶ ὧν τω μιφϑΝς τίς σίδυρόνπε αὐἰξοϊἤελλον" κατοὶ τοῦ ἐξυμμγσίῃ» 

ἃ Καὶ ταὶ ὅλκαδας ἐὐ δὰ 54ὡς ταὶ ὁλ-: 

καάδας Δ  κορανϑίων γμυὴ κοολύσιεν πλεῖν 
οἱ ̓ α ϑίωαἶοι,ὁρμκώρϑμοι ὡς ναὐπείχτου. 

Ἔ Ηοσὸν οἱ ἐν ἧι ναυπείκτῳ ] αὐτὶ τῇ οὐσι᾿ 

ὅλωι ἌΣ ὙΠΕΡ Τϑρέκικύρωτ. 

ἔς-- “ 

δ Εναλόντῶν Ἴ ἐμφιὀχζόντῶν; ζαὶ ι ΕΊΤΕ ΉΘΕΣ τὰρἐσῶν σπονδῶν. ὦ Κκὰὼ 
νοὠύτων εἰς το. ὁ Ἑσβολὴςἠρθιϑρὴξἢ : ρηϊδῥον }Τηλρὰώ γτεῖεγαέ νῷ ἃ χριυρωμς Οἱ: 

ιν λαεδαμμιόγίων ἐς Ὁ ἀπ κήγς. ζ. Ἅμα, γὸυὄγης,. οοἷς, Πρόχα λουρϑϑωΐ Ἱκεγοιως 
κρλυϑὴ Ἰὴ βοήϑηα δηλονότι. ἢ ̓Ἑὐκα- χων. λ “Καὶ διὰ ἢ πὶ πγεται ἍἘῈ 

δειρετωτέροις 1 ἀ χίρωτατέροις. 8. Εν τοῦδᾳ απογϑφῆσαιο; 

τίι δὶ: 

᾿ψυφοραὶ ϑροιντο  χαζᾳ (ας ἀπογδαὰς. -α 30 γαφοροὶ 
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ἃ τὰ ἀλλα ἐργαλᾷα ἡτοίμαζον ἐς μὰ ὄχι- 

τειλέσμιον. χα ἡ Οἷς ο τῇ σικελία, ἅμα ὡς 

πἰδοπέμχψοντες οὕ Ῥόλκασιν ϑλὐχονονων, 

ἀῤξίπε ἐπδφαζον χα ἡ (ὧν ὁ Ἄνα σπελοπον- 

γησίοες «αξσηναΐκαζονυὶ ἡ ὁ χήμων ἐτελδϑ- 

πα. χοὺ σγδὸον καὶ δέκατον ἔτος τω πολέμω 

ἐτελθῦτα τῶδε,ὃν Θυκχυδῖδως ξμωέγρανα. 

4 Τοῦ σὴ Ἐχιγέγνονϑμου ἦρος δϑὺς ΦΡχϑ" 

μϑμου, «εϑίαλτατα δὴ δ λακεδοιμόνιοι 

χαὶ οἱ ξυμμαρονὲ ἐς τίω ἀπιχὴν ἐσεξαλον: 

ἡγεῶν δὲ Αγις.ὁ Σ᾿Αρχιδείμου ϑμγευν νων 

νων δασιλ δ ἢ χοοϑτοὺ κδὲ τὴς χώρας ̓ αὶ 

«ἰ Ὁ πεδίον ὀδληωσὸμ, ἔπειτα δεκέλφαν 

ἐτείρεζον χτ νλφς διελόμδυοι δὲ ἔρρνν. 

ἀπέχά ἢ ἡ ἡ δεχέλφα σρδίοις μαίλιςα. τὴς ̓ ' 

αἰϑίωαιων πόλεως εἴκοσι ῳ ὸ ἐκουτόν τρήϑρ- 

σπλύσιον ὃ αὶ πολλῷ πλέον ἡ Ἐχὶ τῆς βοιω-- 

πίας Ἐχὴ: δ᾽ δε πεόίῳ κα ὺ τῆς χωραφζοῖς: χρα». 

ηἰφοις ἐς Θ΄ κακουργεῖν ὠχϑδομεεῖτο ὃ ττεῖτν 

χος, " Ὀλιφανὲς μέχρι τῆς Ὁ ἀϑίωαιων 
πόλεως. χρὴ οἱ μδϑρ εἰν τῇ ἀηικὴ πελοπον- 

γνήσιοι χα οἱ ξύμμαχοι ἐτείραζον, οἱ οη ὦ 

τῇ ἢ πελοποινήσῳ αἰπεφελλον «ἰδὲ Φ αὐτὸν 

φξόνον ταῖς ὁλίχασι (ἄυ' ὁπλίτας ἐς πίω σι-- 

κελίαν. λακέδειμμόνιοι »ϑὺ, δΨἕ τε εἱλώτων 

Ἐχιλεξάνϑμοι ποις (ελτίφους. καὶ “ἦν γερο 

δαμωδῶν ξωυαμφοτέρων ἑξακοσίοις ὁπλις 

σας᾿, χαὶ "Ἐκ κρὴῃ απάρτιατόωω Ξεέντα. 

βοιωτοὶ ὃ 5,, τριακοσίοις ὀσλιίτας, ὧν: πρν 

Ξένων πὲ χαὶ Ὁ Νίκων, ϑηξαῦοι, χοὴ ἡ Ἡγήσειν»- 
δος ὃς ασιά{.. οὗποι αδὸ δὰ ὅδϊευ ὡ ηδἷς πρε 92 

τοῖς ὁρμυήσθιτες Ἰστθ. τῷ ταινώρου πῆς ΝΘ 

κωγικῆς, ἐς Ὁ πέλαγος ἀφῆχθν. δὲ 

τούτοις κοράνθιοι οὐ πολλῷ ὑφεξον πεντακο-: 

σίοῖς ὁπλίτας, τοιξηυϑῳ, ἐξ αὐτῆς κοφάνθου, 

τιβ δὲ, σενσμκεϑωσάρϑυοι θρκάωυν, χὴν 
ἐρηδντα Αλέξουρηενκορήνλιον. περίαξαι-. 

7 ἀπέπεμψαν. «αἀπέφειλαν ὃ Ὁ χαὶ σικα):-: 

γιοι ϑζρυκοσίους ὁπλλίζας ὁμοῦ "εἷς κρφινίοις,. 

ὧν γήρχε, Σουρ γεις συκωώγίος. αἱ ἢ πέντε χαὴ 

εἴκοσι γῆεφ ἿῬ κορανϑίων αἱ Ὡ ἅ ἅ χϑεβνος πλιυν: 

ρωϑείσαι αὐϑωώρμωοιων- ταῖς οἡ τῇ ναυπακτῳ: 

εἴχοσιν ἀπ κῆρ, ἑώρων. -εἰδζοις Θ ὁπλίται͵ 

ταῖς ὅλκασιν Ῥπὸ πῆς πελοποννήσου ἀπῇ- 

ραν" στὸ ἕνεκά ἢ τοωρότερον τώρ τον δ 

Α ἄσπι ἱρῇ οατογα δά οχύϊαϑ]ο πἐπὶ 
ταυσοσαπι ἱππγασηοητα ργαραγα- 
τοητς. ϑδἰπγύϊαις ᾿αά {πρρ᾽επηοπα 
ταπῇ ἴῃ δ10}ΠἸπΛ' τϊττοη ἀϊιλ» ΡῈ- 
σαῃίατη ὃὲ ἱρῆ οςοπτυϊογαπῖ, δι σα- ὦ 
τοῖος Ρεϊοροῃηῃοηίες δά ςοπέο- 
τοηάππι άἀοροζαμτ, Ηγέιπίαας 
οΧῖΐτ; ας ἄπο ἀσιροῆπυις ἀμ η05 ἣὰ 
ἴὰ5 ΘΠ χφυοά ὙΒυογάϊ!άς5 σοη-. 
(οτῖρῆτ, 4 50 ̓πίειπι {λττι ἰπ- 
(ξααεμτίς ν ετῖς, 1 ἀοεἀαηποπί! [ο- 
οἴψας πιδτυγγπηὲ Ατεσα ΠΥ 1- 
οαγλμετε» ἄπος Αρίάς Ατεδίάα- ᾿ 
παὶ ἤἰϊο» Τιλοςἀππλοπίογαπη τορο: 
ὃς ρυϊπηυπη αυϊάετη αἀα Ργαία- 
σεης σατηρείετία ναϊααεσο : ἀοίῃ- 
ἀὲ διΐοπὶ Πλαγο Γεςο ἐδ ἱπτεῦ-' 
{ἐρῖγε σαροίπης ἀἠυίθαζο ρὲγ οἰ-᾿ 
υἰταῖε5 0 ορεζς. Αδοαυτοιη θε- 
οεἶςα αν Αἰδοῃῖς οἰ γοῖτου σοΠ ΠΥ 
ον ρίπεὶ {{241|5» ἀπε ἀξ δας 
πλαΐτο ρίας ἃ Βαοιία. Ἐχιγιεθα- 
ΤΥ δατεπῚ τπτι15τΠ| ἀραά σαπὶ- 
Ροίτταν τὰπι ἀρ Ορρογτυμ βίπτα. 
δα ἰπξοαμ ἀμ ἰοςα; ετἰαπὰ Ατθε- 

Ο π5 νίημε ςοῃίρί σους. τ Ρεϊορου- 
ποηίες ἀαϊάςπι ἃς (Οοἰϊ πλυγΓαΠγ 1 
Ατεῖςα κά βοαλθαῃς. Τπτοζεὰ γεγὸ 
ααϊ 1η΄ Ρεϊορομηοίο ογαπξ » αἵ 
τιασϊτοζαηι σορίας ἢ. 5: οἰ] τὶ πιῖ- 
(ἐγαπτ ὁπ γλ 5. παι θι15., 1 ἅζο- 
ἀασπιοηὶὶ » Ἰεε δἰ πχατη" φαεήφας, 
εἰραθοναμὶ ἁἴαιο (ΟΣ ρ οἰ ἸΟΥ ΠῚ», τῶν ἐλώτων ἃ 
παυπγεζό (Ἐχοξητοβν» ἄπος Ἐςογΐο δὴ νεοδαμρνδῶν 
δραχτίδῖα : Βόσοτὶ τγέσοήτος », ἀτπιοῖ- ξαυαμφοτέρων. 
δας Ζεηοής δὲ Νίξοης ὙΤΉοθδα- ἢ "46 ππῆρι. 
ἤϊΞ » Ἠεβείλη ἀγόφας ΤἊεριεμῇ. 
Ηἰ ̓Ἰητεῦ ρυπιος ἃ Τχθαίο ΠΔςο- 

10. πἴσα Ῥγοξεδι; αἰτάπι φημ ες ες 
ἤχαΐτο ΡοΙ᾿ πο5, (Θου μι φαΐη- 
διεηῖοβ, Ραγτίπι ὁχ 1ρίᾳ. Οοτία- 
τῆο» Ραττίπη ἐχ Αὐσδάϊδας ππὸῖ- 
ςεἄς ςοηδυδες, ῥταίξδθο εἰς Α- 
Ἰοχάσομο. (οσίητῆῖο., Τα εσγυηπτῖ:. 
εὐϊηφας ΤΟΥ πτδιῖς 5 Ομ ἀα-: 
οδητος, ἀαΐδιι5 Ρέαοτας ϑαύβει!5.. 
δἰ ςγομία5, ἯΠα δυζεπὶ 4υΐηαας ὃς 
νήριητι (ὐοσπτἰοσαπι πλιιδὲ ἡπτὸ 
{δία ἀτάὰς ογηατα Ῥεῦ ἢγε- 
ΠΊΟΠῚ », ἐζξερίοῃς νἹἱρίπι! Αττίσα- 
ΤαΠυ ΠλαΐαΠῚ » απα δά ἸΝδλιρα- 

ἄλαπι ἤἴαθληϊς » ἴθ ἤατίοης ἔπο- 
“χαήτ. ἀὰπι ]ς ἀια ἀγπιαῖος ἃ 
Ῥεϊοροηηοίο Ροχίδθδης οπεγατίς 
ἴδτι τέληΠῆσητ : φιαύαγη ολαί ττὶ- 
ΟΥ̓ πηςς ἱρίας βλρὰ ἢ ἸΟγΔΩΣ μϑευᾶς, 

--ἷ-- δ ιν, λω. ».. 

Νν  ς.... 

ΓᾺ ᾿ 

στο ς, 

ς ΝΣ ΞΘ οἱ - 
« Ἐπιφανές Ἰαῥηὶ "ἢ κατωφανές, 
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5 Ὡς Αἰβοηίςηζε δάἀιιοτίις. οπεία- Α ὅπως μὴ (Ὁ ἀϑίωαϊοι παϑὸς αὶ δλκοί- 

τὶας Ῥοτίας ἀυὰπη Δάπιοχίας τεῖγο- 
τὰ απ ἰμτεπάεγειτ, 4 Ιητοχ 
ἰηϊτῖα νεγϑράαχῃ [εςεῖοα ΠΊμγο ἰ᾿- 
τεχο 4 εθατισ » Ατἰπεηπίοηίος ἀϊ- 
ταϊίεσε τϊρίητα εἰγεα Ῥεϊοροη- 
πείυσαι πδ655 ἄσος ΟΒαγοῖς Α- 
Ρο]]οάοτ! βἰδο , “αἱ πιαηιἀλτιιπη 
εγαῦ νὰ ρχοξοέξας Αὐροβ» εχ ἴαχε. 
Τοοἰετατία Βοσιάγοτιγ Αὐρίαος δά 
ἐχρίοπ ἀἄλς ἤδιοὶ αὐπηγατῖῖβ. 1ηγῖ- 
(εγπητ ἰτεπὰ ( φαιςπηδάπγοάμππ) ἀε- 
{Ὡππάχδητ}) ἴῃ δι ςο]απὶ Πεπιοῃο- 
πεπιν (Ὀχαρίητα οσπὶ πδυΐδις5. Α- 
τῃεπίεμῆαπι . ὃς φυίηηαε ΟΠ Ϊο- 
Ταπὴ » ἐογοητίδας πλ1}}ς ὃς ἀποςοη- 
ἴοβ. αὐπηᾶῖος Ατπεηϊεμἤαη εχ 
ἔογηχαϊα» ἱπίυ]αποζάπηηιις ααληι 
Ροτιιεγαπτ νη ἀϊ ηπε Ρἰαγίππο5 σοη- 
τταΐοῖο : ὃς ΕΧ αἰτἰβ μα ἀϊτοηὶς (0- 
οἰϊβ Ποιθὶ αἰίψυϊά ορροσταηππὶ 
λά ταπὶ τηϊίταγεπι Βαρεῦδῃζ , 
ςοϊηραγαγδητι μ! ργασερταπι ιε- 
γαῖ ντ ῥτίπγὰπι ἱπηϑ στα ΟΠα- 
τίοἱς εἰαῆϊς εἰγοιπιςϑι! 1 Δοοη!σληι 
οὔδῆι ἰπἰοίζαγεης. Ἐπ Ποπλομο- 
πὲς αυϊάο ἴῃ ΑἘρίπατη τγαΐε- 
εἷς τ ἰθίψας ἤααὶ {ποτυπη το χα! 
εζδηΐ, ὃς ἄμπι ΟΒαγίο!ος Αγρὶ- 
[05 ααπηεζοῖ » ορρογίεσατυγ. [ἢ 
διοϊα νογὸ » ῬΡεῦ σδάςπι νογῖβ τοπυ- 
Ρογὰ ΟΥ]ρριι5 γοάτϊτ σγγασυίας ,4-. 
Βεης ἐ εἰἱτατίθιις “πᾶς Ρογαίογαῖ 
αυὰπη ροτιούαε π]αχί γι. γη- 
ἄϊχας οΧογοίταπι : σοποςαταε 
ϑυγαδςαίδη 5. »'παις ορεγαρυοτίηι 

Σ εἴϊε, οο5 φιᾶ Ρἰαγίπιας ροῆςης πα- 
ΤΟΣ ἈΥΠΊΔΓΟ» Δ6 ΡΕΡΠΔΠῚ ἘΧΡΟΓΙΓΙ 

Ρεγίσαϊο ἀϊρηστη ἔμεἰπμ8 οΧ οὰ οἀ - 
ταζοβ. Αἀ 48ὸ ἀ ἢ]]1ος ετίαπι Ηογπηο- 

: εἴδῖες Ἠοτταατιγ ἴῃ ῬΥΪΠ.ΐβ.» ἢο- 
: ϑλτς τοσααπάπη: οἷα ςοπῆϊρογς 

σαπὶ ΑἰΒεπιοηῆθας, πο εηὶπὰ {1-- 
; 1ος μβαγεάιταγιᾷ διις ρεγρειιιδπι πα - 

ῷ ο΄ Βεζερογτίδη γεὶ ΠΔ8α]15.[οἀ το άτ- 
τογγάπεος οἵα ξατα 4ιὰπη ὅγία- 
ουαπος» 8. σοροητθις Μοάϊς ἢλι- 
τίοος οἵτε αϑος. Οχτογὰτ), απ ἀαοί- 
θυ νἱτ15. ημα]ο5 εἴης Ατβοηίοη- 

“ (Ὡς, (ο5 Πα πα ἰγὶ αίρογγίπγο5 αὶ ὃς 
; ἸΡῇ εχ δάπογίο αἀαοίαπι ἔογτοπτ, 

᾿ 

ἰ 

πάπα θη, ἔρεζαγο επΐην ἔς δ αυοά 7) πόπειραν λφμξανφν. ἐλπιζᾷν 2» σ᾽ 

δὺς μιοζλλον ἢ πσϑϑς ζᾷς πιοιύρής γοιωῶ ἔς 
Ζώσιν. {Ἐν δὲ τούτῳ χαὶ οἱ ἀϑθίωαῖοι, ὡμα 
δεχελείας τω τειχισχῷ, χαὶ τῷ ἥρος δὐλὺς 
Φχο Ιου, «εἰ σεδλοπόνγησον ΒΝ τοχά-. 

κοντα ἵγήλων, χαὶ ̓ Χαευρχέα τὸ 3» Απολλο- 
δώρου ἀἱ Ἔργα: “ὦ εἴρητο, χαὶ ἐς ἁ 'ροος ἄφι-- 
τρδύῳ, καιτοὶ Ὁ ξυμιμιαχεχὸν Θ΄ χκαλῷ 
 γείων τε ὁπλίτας ἐχὶ ΚΩ ναῦς. χαὶ τὸν 
Δημιοαϑενίωυ ἐ ἐς τίω σικελίαν (ϑρε ἔμελ- 

Β λον) αἰπέσελλον, , ἑξήκοντα μὸρ ναυσὶν αἶϑη- 

ναίων, χαὴ πέντε χίαις, ὁπλίτως δὲ " ἐκ κα: 
πελόλου αὐϑίευαίων Ὁ  ϑχϑσίοις χαὶ ἡ χελίοις, 
χαὴ γησιωὴμ ὅσοις ἐκασα χόλον οἵογττ᾽ ζῶ 
ἡ λείςοις ο σαιαϑαν καὶ ὧκ ΜΠ ὍΝ ξυμε 
μμαϊχων αἱ σσηκόων εἴ ποϑὲν τί εἶχον ὅχτ- 
τήδηον ἐ ἐς (ἢ πόλεμον, Εἰωπορίσοντες 
“εἴρητο μι ̓αὐταῖ, πῦρ τον ΑΤ' πὸ Χαρι- 
κλέοις ὥμα «ἰξιαπτλέογτα ξυφρατεμεοϑαι 

«οὶ τίω λακωγικήν. χαὶ ὁ μϑν Αημβδιϑόής 
Ο ἐς τίω ἐ εὔγεοναν ασξοεπιλθόσεις, ̓ κὁ ςρα.-- 

τεὐμαιτὸς πε εἶτ! «αἰ τοελείπετο φἰξεένϑρε, 

᾿ καὶ (() ΣΧαρικλιέα. πες Ξιργείοις ̓ οῖρα- 
λαζῷ,, ς “ δὲ τῇ σικελίᾳ; “τῶ τοῖς ὃν ὧν 
Ζξόνοις "αὖ ἥρος τουτοῦ »"κσὺ ὁ Γύλισαος ἣ- 

χαν ἐσ (οὶ συρακούσεις, ἄγων σῷ τὴν πό- 

λέων ὧν ἔπεισε »φραπιαὶ ὅσην ἔκαισειλόϑεν 
“«λείφην ἐδυωατο" χαὶ ξυγκοιλέσας τοις 
συξακοισίοις, ἔφη ̓ λλμοκι ΑΔΕ ναῶς 

ὡς "δγυδανται «“λείχας, χαὶ ναύμκοι χίας αἰ- 

εἶτ τὶ ἔρῃον ἀξιον τού χινδοούου ἐς γὸν πό- 

Χλεμιον κουτεργάδταϑαι. ᾿"ξειναγέπειϑε δὲ χα] 
ὁ Ἐρμοχρ ῴτης οὐχ ἥκισαι τοῦ ταῖς γαυσὶ "μὴ 

ἀθυμεῖν τχεχέρησην᾽ τὐξὸς »ουὶ ἀϑεινας 
οἷς, λέγων Οϑοὲ ἐκείνοις πα πδίον πἰωὼ ἐμ.- 

πειοίαν Οοοῖδ ἀΐδιον τῆς 9 ει λοέοσης ἔχ, 

δι᾽ ἠπειρώτας μᾶλλον “Μ᾽ συ ῤθικοεσίων 
ὀγχοιξ,, καὶ αὐαϊκοιεϑεντας " αἰ τασὸ μήδων 
ναυτίκδυς μέσ" χαὶ ασϑϑς αἰδρας τολιμι--. 

δὰ ἢν δ ! δὼ - 
δ9ις, οἵοις χα οὐδλζευαιοῖς, τοὺς αὐἢτίτολ ((9-- 

τας, γαλεπωτάτοες "“αἱ] ἀὐΐοῖς Φαϊνέαϑα). 

« Ὦ ὄρητϊώριςυ. β' Ἐκ καϊα λόγου] , «ἰδεἔμϑμεν, ζ Απ᾿ αὐπη τῷ ναυμαλεῖν. μήδων δ᾽ μιὰ Ξέρξου. Καὶ ὡεὸς 
᾿ ἐκ δῇ αὐΐρχϑόνων. Ύ Ξυμποείσαντες ἡ Μὴ ἀϑυμαῖν δϑηχάρήσην 1 ὑαῇ τῇ κυὶ 1 αὐὔδρας τελρυηδοι)} ἥγοιω, καὶ Τϊς ὕτω Ὁλ-- 

λαΐοντες, δ᾽ Ἐἴρησο δι᾽ ἀντ τω Δυ- ᾿ ὀκνῶν δγεχερῆσει Τῆς ἀϑίωαίοις κ' γ:-- μηροῖς ὡς αἰ ϑέευαἶοι εἰσὶ, τοιὶ αὐτιτολμιῶν: 
ἀιοιϑένει. « Βαραλαθὲν] ὑπὸ κοιγϑ τὸ ἡ λάδσοιν, ἢ, ὑαδβ τῇ μεὴ δεδηέγαμ 9. Ὑπὸ  ταρ,φοξεροιὰ φανήσειϑου- 

ἘΠΕ 
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ΤΗΝ ΟΥ θα 5. ἨΓΞῚ 
ρ Φηγδὲ ἐχεῖνοι τοιὶ πέλας," δευυαἴμει ἔςιν ὅτε ΑΔ ἸΝάιη υδά Βηϊτίπιος [αὸς 1 ἴπ Ροῖο- 4 Νόπινε {ΠῚ 5 

ποεὔχοτεο,, τωτδ εϑράσῃ υδειχηρϑιεῦτες, 

καζαφοξϑσι,ὸ σφας Σ αὐ πὸ . αὐτὸ ἡμϊως τοῖς 

ογαντίοις «ἰπολαῖν. ιχαὺ συρφικοισίοις "κ εἰ- 

δέναι ἔφη τῷ πλμῆσαι ἀπροσδοκήτως 
“«ρὸς πὸ ταν ὙΆΚΝ ἫΝ ναυτικὸν αἰ ιφῆνων,στλλέον 

δία ὃ ζιδτον ἐκπλαΐμτων «ὐἿὖμΛΨ «ὐθεέσο-- 

αϑυκς,ῃ αἰγυναΐοις τῇ ἐλτφημη ζ συρᾳκϑυ- 

σίων ἀπειείαν βλαῤψονας. ἰέναι δξέυ ἐκέ- 

λδυὲν ἐς Ὁ σπεῖραν τὸ φναυτικϑ, καὶ μὴ Ὥσπος 

δὰ: κὸ οἱ νϑρ φειφραλϑοιοι, αὖτε Γυλίπαου Β 

χαὶ Ὁ ὁ Ἐρμοχρ «τοις, εἴ εἰ πὸ ὁ δ, πειδόντων, 

ὡρμιυτὸ τε ἐς Ὁ ναυμαχίαν χαὶ Ὅς ναῦς 

ἐπλήρϑν. δ Γυ ὑλήτψος, ὯΝ αἰρεσκόνάς. 

σατο πὸ γαυτίχϑν, ἀγανγάν αἰασοὸ γυκτα πα 

Ἵ ςρατιαὶ τίεὺ πεζώωυ, αὐτὸς μϑρ "οἷς οὐ ἃ 
πλημμυξίῳ πείχεσι χτ χϑ γἀδεμελλὲ πες 

φαλῴν' αἱ δὲ τειήρᾷς Μ συφφυχϑυσίων ἃ 

μα ὼ Ὡπὸ ὃ ξιου γ μαι πορ πέντε ὥς τειά- 

κοντα ὧκ 5 δ᾽ μεγάλου λιυδβορὲ ἐπεπλεον" ὦ 

δὲ πέντε χαὶ τεοσοι φφίκοντα,, ἐκ τῷ ἐλάσ- Ὁ 
σονος, οὗ ζεῶ χα τὸ νεώφλον ἀύζις. καὶ «ὐθαέ-: 

σλεον,β ουλόνϑιοι ἥσοϑς (43 εὐτὸς ασθ2σ 

μέξαι, καὶ ἀμοι ἔχιπλῷ, τῷ πλημμυξίῳ, 

ὅπως οἱ ἐγέσοναι ἀμφοτέρωθεν ϑορυξζαν-- 

ταὶ.οἱ σὴ αἰϑάουαἷοι, οι τείχους ̓αλῆπλαν 

βῶ σὸρτες ἑξήκοντα ναῦε,τεῖς αϑὲ πέντε χοαὶ 

εἴκοσι σϑϑς Τζὰκ πέντε καὶ ποιώκογτα μ᾽ 

συφοικϑεσίων ,᾿Ὅςἢ ὦ τῷ μεγάλῳ λιμϑμ, 

«αυμαίγϑεωυ, ταῖς οἢ; ἐχιλοίποις ἀπήντων 

ἔχι δὲ ἐκ αὖ γεωρίου κπὐξιπλεόσας. ταὶ 

βθϑὺς πσρϑϑ φοματος τῷ μεγάλου λινϑρος 

οὐναυμαΐηϑεω , χαὶ αὐτείηθν δρλιήλοις ὅ)π-- 
πολὺ," οἱ νϑὺ,βιώσαοϑαι βλὸ 

“πλοιω, οἱ δ,κωλύφν "ὧν τούτῳ ὃ ὁ Γύλιπ᾽ 

πος, Μιν τῷ πλημμυείῳ αἰϑίεναιων 
“σϑϑς τίω ϑαλαοταν ἐχικαταξαύτων, χαὶ 

τῇ ναυ μια χέα. “τίω γγο μέωυ πσφεσεχόντων, 

φϑαὺνᾳ πσροςπεσων αἷμα, τῇ ἕῳ αἰφνιδίως 

"9 
οΙ τ' ἐσ - 

τοῖς τείχεσι" και αἱρᾷ " τὸ μέγιφον ἀρεξτον,. 

᾿ Ὁ 

ὨϊτΙ ἢ}}5) Ῥεὐ, αἱ (ἴατοπι γε άἀορηοητ ά νογὸ ΠΟ τὶ ἢ, πνλρμεγο. 
Βιυιοιχάμπι εἴϊε οογαπη ν γίθι5 » (οἀ τοάάετοπε., ποπὶ 
δα άλοϊα; Ἰαυιαάοῃ ἀϊ,ςΟίσας Ἰὰς τοῦς δ ππν ΜΩ͂Ν 
ΤΟΥ αὐ φάἀμογ (τὶς Ρατὶ ἀοθογε, δέ. ἀμπι, (ὰὰ ργορεες 
4ὰς ἀϊσοθατργοῦο ποῦ, γγασαία- ἐἅπι αυβπὶ ρτα- 

ἀγξηῖ ἴῃ {ΠΠ|1 ἱπ- ΠΟ ΟΧ ἰρία διιάλοία οδυΐδηι ομῃ αἰ βοπάιν αυάκείάη, 
οἰ ΑἸ πο μτ ἢ Πιμηγ» δι οΧ Πα ο τς 1]- Ἰάοπι οος αυοαας 
1 ἱπορί ματα τοιτόσοπὶ ἐπ οατίοη 40» 8» μοβιδυς (ως 

ἔτ» Ἢ -, Ραϊατος εἰς. 
τηλρὶς ργοίοέζατος σαὰπι Αἰ εμἰδ- 
{ες οχ {πὰ ρογίτία» δυγασια πουιπα 
ἐπηρογίτίας χοὶ δι} 15 οσξαταγος. Δ 
ροογοητ ᾿ρίταν σοπὰ τπδυΓἸσΔΠ} {{1- 
θεβθαῖ.» πος ριροίες Ἐχρογιτί. Ηὶς ὃς 
ΟΥἹρρὶ -ὰ Ηογπιοοίατίδ » δ. Πουϊας 
Δἰτοσίας » ἐχβοστατίομιθας πλάι δὶ 
δυγδουπίληϊ, δά Ραυρπδῖη δυο ΠῚ 
(ς ἐχρεάίπητ » παυέίαις ἱπηρίςητ. ὦ 
Οὐοά νΡι ἔλδαμη οἰϊ, ΟὙΠρριι το- ᾿ 
τὰ ποέϊε σπῃέξαπι ροάοίττς ἀρ πηοη 
ἀυχίεν νί εοἄεηῃ πιοπηοῆτϊο τρίεὸ 
τοῦτα ἢ δά πηι1Ὸ5 αὶ ἔαβιε 'π ΡΙεπι- ὁ Μυτος αἀοιῖ-, 
πλγτῖο (αι γοτρὃς ἥλιος ἃ πγατὶ, [τὰς τὴν 
4ὰς οΧ σοπηροῖτϊο τ Γς ΠΊ165 ϑ014- 
ουΐαποχιη ὃ ροστι τηᾶρηο Ππη- 
ας δ τερίητα ἴῃ δάπογίαιαι τοη- 
ἀπητ: ὁ ρούτα ααζοηλ πα ποσὶ» νδὲ 
πάσα α ἐούαπλ οὐδ ητ» Πα δὲ 
αισάγαριητα οἰ ΓΟ ΠΊΑΡΊΤΗΓΙΙ » 60 
ἙΠΟΠΠΠΪο ντ σἰ1Π0 115 Ωαἱ ᾿Ώτα5 ογατξ 
Ὡγἰ σεται» δὲ νῃὴ Ρ]ο πη ΠΊγ τ Πὶ 
δ ἀοτίδητιγ, φαὸ Αἰπεοηϊοηίες ν- 
τῆπαας ἱπιδῆ τα πγυϊταςητι, Ατ 
111 ργορογὲ ἐοχαρίπτα εχ δἀποιίο 
παυῖδας 1πιρ]οτῖβ, υιαας ΟΧ εἷς ὃς 
νἱριμτὶ σοσταπηει ἰποαης σα πὴ 57. 
ταςυίλποχαπι αιήπαμς ὃς τρίτα 
ἴπυγα Ροχίαηλ ΠΙΔΡΏΙΠῚ.» οἄτοτ!5 
τοηάπητ δἀπεγίῃς ολ5 αι ὁ Ὡδιια}}- 
δ οἰΓοαπηαροηταγ: σαπὶ ααΐθιι5 
{Ἰλτίι 'ῃ οὖς τᾶ ἱ Ροστι5. ΠΟ - 
βϊχοτς; ἀϊάσις ἱπυΐςεπι δ τα 
Ἰηῖς οομιαητίθαν ρεπεῖγαγο ΠΠἰς ροῆς 
τγάγο ΡΧΟΒΙ θομτίθιι5.Πητογίπι, ἀπιπα 
Αἰβεηϊςηίος αὶ εἴδας δά Ρ]οτ- 
ΤΆΥ ΤΠ » δά πηατο ἀοίςεπἀ Ποητ; 
δὲ “ δά (ρφδγαου]ιπιραρηα παυδὶῖς, Αἀ Ρυρηδῃι μά- 
ἴῃτοητί οἴδης, ΟΥ]ρρας ρυάπλα 10 παϊοσι, , 
οε τορεητὶ ΠλμΤῸς ΔάοΥΊταΓ: δὲ Ρτὶ- 
παχὺ ὃ ταῖρι ΤΩΔΧΙΠΎΙΠῚ ΟΡ» 

' 

ἃς 

ὡΣ ΟΔιυνιδ, ὐυ δυό εν δε.» ὺ)ο...πῶνον ῶς, ἀν ἐὁδοΣ λυ μι, 

οὐσουωωπεν ἐκ νυν λέμε) 

« ΟἹ ὀκέϊνοι ῷ γὸ ὠκ ἄνοι(φησὶ)φοξῶσι 
Ὅις πέλας, (Ουτέςι, δᾳ ϑράίσος.καὶ οὐνὶ δι 

δωνώμεως ὑπεροχέω )ούτῳ αἱ ᾧ ὑσὸ συ- 

εακουσίων ὀκφούησεϑοα ζοις α ϑίωαίοις. 

Ρ᾽ Εὖ εἰδέναι ἔφη [εἰδέναι(φησὶν)δπ συ-- 

εακούσιο! Ὧλμνήστωντες αὐτιςὴγ αἱ φορὸς τὸ 
ἀπ 7 ᾿ “- . συν 
7 αὐϑίωυαίων ναυτικὸν ημιλλον αὐζοις τῳ ὡ- 

φρϑσδοκήτω καταπλήξαντες βλαψοισιν, 

ἡ αῇρ κείνοις οἱ α ϑίω αἰοι» δὶ τας ἐμπει-- 

ρζας εἰς Ἵ πεῖραν τῷ γαυτικϑ, 

ἐλαΐοσονος ᾿λιωδύος δηλονότι, 

ταὶ ἐγτὸς χσεοσμκὶξ αι]ταὺς ἰδύαις τος ἐντὲς 
ἥ μεγάλα λίυϑύος στρ ίξαι. 

πληρώσαντες “ξήκονίᾳ ναῦς] ἧς αἵτπιοϑδρκί- 

γαξιν ἥ συρακεσίων. ζ Οὐ μδὺ,βιάσαϑδ,ο 
βελόμδμοι οἱ συ ρᾳακόσιοι. ἡ Ἐν φυΐῳ 3} 
τῷ χωρῳ δηλονόπ. Τῶι ἐν τῷ σλ' μ- , 
κωρίῳ α ϑέωυαζων 1 ἤγχριω, ὦν πόφρν, ἰῳ 
ταῦ ἐν τῳ πλημιμμυείῳ. , Τίω γωμέ 
“οϑοσέχόντων ἱτὲν γοιῦ, κ΄ Τὸ Ἰ 
πεῶτον ᾿ἤλριω,κτ' δι ἀρῤηὼ εἰσβολίώ, 

“ Ἐκ ἢ 

δ Πρὸς 

ε Αγη- 

ΡΣ Ω 



ΓΙΒΕᾺΒ 

πἤεμαθας οπποάιδιι5» φαμηι νἱ- 
ἀοζεμς, Ῥτίπγαπα. τη ἔαοι]ὲ ολ- 
Ρίαην, [ἢ 400 (αὶ ἔμούαητ, αρτὸ 
Αἴ. πλίιος: ὃς αφίάαπη ΟΠ οΓΑΓας 
εἰιϊσεγιιν » ὃζ ἴῃ οαῆτγα (ς τεςο- 
Ῥοεύσης » ἱπίςαποητε οος νῃὰ νο- 
Ἰοοἰ τγίγοπης δυγασιλ πού.» “αὶ 
1Δπὶ ἱππέα ΡΟΥΓΠΠῚ ΠΠΔΟΊΠΠ} ΥἹ- 
ἑτοσία πά4}} ροτοσδηκιγ, ν᾽ ὲ νε- 
τὸ ὃς ἀπο γε αὶ. σαρτὶ {πητ ΠγιΓῚ» 

᾿, ὁ 5γτασυϊαπὶ νἱη- [δ 1 ἢ δγγαςαίαπογαπι Βαπά ἀυἰὲ 
ἐν ἥπομς ε αὶ γι δεοτία ογατ Οχτογὰπι νἱδξογος 
ξἰεδαπι, οι ας ἑαοἰὸ ἔαραπι σαρεπηποζαπτ. Παπὶ 

τε τὰς παυϊ- σγγαςυίληα {Ππ αα ρύὸ ἔλα οἱ- 
ὶ ᾿ανρδῆνι ἀμβακη τον Ῥογεῶς ἀςοοτταθαθτ » ἡσιιπ 

Ρεγγιρηοης οὐμαπίος Ατπεπίοη- 
ἤμππι πα6165» Ὡ0]]ο “πῆς ὀγάϊης ἰπ- 

ς, 1 πθυἹοπεὲ ἰπ ργοῦαι , {64 “ (ς ἱπυιίςοπι ραταγ- 
᾿αραμβαςηυ δ σὴ χἱ Βοῖῖι ρχχθαεζςε νἱξεοτίαμη. τευλλῷ Δηῖος ΠΟΙ͂ ρεχθιεζε 

διχυϊάεπι οἰαῆϊς ΑἸΠεπίεη 5 {{{25 
ἴῃ ἔπρατη ἀεάϊε » ὃζ 1145 ἃ φαΐ 
ἰρί ἱπέγα ροσῖαπι {πρεγαῖα ἔπογαῖ: ἢ 
αυλγαπὶ ἀξσοτῃ ἀερτεῆης, ἂς Ροῖ- 
πχαΐτος ἴῃ ἩΠῈ5 πηοσταϊος ἱπτεγξο- 
ΟἰΈ » Ῥγατογ 1 Π| ΕΧ ἐγίριι5 πδπ]- 
Βιι5» 4105 ψίπ05 σορὶς : τΓε5 4π0- 
αας ἰρίοτιπι “ἐ εμίετ ιν τᾶιο5 
ὁ ξογγυρτα ἔππτ. Ατῃεηϊοηίοβ,οχ- 
τιαξεῖς ΒοίΠ]Πλιι5. πδυγαρ ς. » ἃς 
Ῥοῆτο τορῇσο, ραΐσα ἰπ ἰμ{{|4 
απα ΡΙοπιπιγο ργαίαοςες, ἰῃ {8 
οαἰττ τοάίοετς. Αταας παπς ἰὴ πῖο- 
ἄτη δγίδοιδη! ταπὶ ρσοεγαητ 
Ρυρθα ΠλυΔ]} ἀριά Ρ]εμ  Πλγτία 1: 
τ ΠΊ 00} {15 ΠλπΓ15 Ροτίεῖ » τοτί- 
ἀση ΟΡ Πα Πατιογαττ, ὃς ὃ ἀπο Σ 
Βιι5 τημτὶ5. ροίζογίας. σαρτῖς αἶτε- 
γα Π| ἀἰγαεγαπς : γα ίαος ργαῆ- 

ὦ Ἰῃ ῃλυϊρία ἃς 
αυδηάαπὶ Ὁποζα- 

τιᾶπλ ὩΔμ ΘΠ), 

κ᾽ 

κα Ῥεοβίρατα. 

δὲς ΠλΠΣΙ5 ΟΧρασΠΔη ἀϊς ἃς ρετῖο- 
χης ΠΊΜΪτΙ , ὃς σαρτί {πῆς : σαρτὰ 
ἰμίπροῦ» 4ιᾶ ἰπροη5 οἵαζ» ΟΠΊΠ 5 
Ρεσπηΐα : φαοῃίδηη 1Π|5 νοας αγα-- 
τίο ντοδαητασ Αἰμοπίοηίςς », νθὶ 
τσ ᾿πογαϊ ρεσπηΐα ηοροτίατο- 

᾿ξ Ειβυτπιεηίμπι: ὉΠ» “ δέ ταΒ ἐγαπηεηταῦία 5» πλαϊτα 
᾿΄ πρυϊτα; ςτιαπι σεν ΟἸ4Π} {ΓΟ ΓΟ Πού 1. Παρ ε το]1- 
᾿ ὉἱἹογάγοαγαπι, ὦ} 11Π|ς ἐὐάτς αυδάγαρίητα {τῖτο- 

φτηΐπηι ν οἰδναῖαις αἰϊα ἱηγαπηζεα» 
δι ττο5 φυχ (δ ἀπό εὙᾶς ΓΟ Πγ65. 

π᾿ 

ἀοϊπάς δὲ αἰΐος πιϊποτος : που το- Α ἔπειτα ὃ) χαὴ τα ἐλαίοσω δύο 

5ΕΡΤΙΜν 5. 499 

οὐχ “ἰπσομει-- 

ναύτων ἵ φυλάκων, ες εἶδον τὸ μέγισον ῥα-- 
δίως ληφϑεν. καὶ εχ μϑρ τῷ πορϑέτου αἷλόν-- 
πος, χαλεπῶς οἱ αὔ' ϑ69:ποι, ὅσοι χαὶ ἐς τοὶ 
πλοῖα χαὶ ὁλχοαίδα, τιγ κατέφυγον, ὅξεχο- 240 
μίζοντο “ἐς τὸ φραπύπεδὲγ. “ἦν ὃ συφφι- 
κδισίων ταῖς ον τω μεγάλῳ λιμϑμι ναυσὶ 
κρῳτοιώτων πῇ γαω μμαυχίοι; "αἰ πσὸ πιοιήρφες 

{μιαξ χαὶ δ) πλεούσης ἐπεδιώκχογτο ὅν 
δὲ πα δύο τειχίσμκατῆς ἡλίσκετο, " οὖν τούτῳ 
χρὴ οἱ συφοιχκούσιοι “ ἐτυϊγόμον ἤδη γικώμε-- 
γοι, ἡ χαὶ Ὧ ἐξ «αὐ ὍδὄΩΖτ φθογοντες ῥέον δέ- 

σπλϑυσὸὴμ αἱ δ᾽ ὟΜσυρᾳκοισίων αἱ ωρὸ πᾷ 

σύμαιτος γῆες γαυμιοιηούσοαι,  βια σεύνϑμαι 
ΦΤ ἀϑώυαϊωνναὺς, ξεεδνὶ χέσμῳ ἐσέ- 

πλέον, ᾿ χαὶ παρα θεῖσα! «ἰδὲ δλλήλας, 

“πρέδοσὸμ ΓἜ νίκζω τοῖς αἰϑζευαϊοις. " ζω--: 

πῶς τε γὰρ ἔπεψαν, χαὶ ὑφ᾽ ὧν τοσυε τον 
ονικόδζυτο εὐ πῳΐ λιυϑρι. ᾿ χαὴ ἕνδεκα μϑὰ 

γαὺς “ν συρφικοισίων και τεδυσὸμ, χαὶ τοι 

πολλους δ αὐ, ϑοϑπων αἰπέκτειγαν,πλξὼ 
ὅσον χ, πιϑιων γεωΐν οἱξ ἐξωγρησὸμ. “Ὑμδὲ 

στφρετέρων Τεᾷς νῆες διεφϑειρησὸυ. τὰ δὲ, 
γαυάγεα, αὐελκύσθμντες “Μ᾽ συρφικουσίων, 
χαὴ τροπαῖον ὧν “τῳ γησιδίῳ ςήσδρμτες τῶ 
ρὸ ποῦ σλυμμυελου ᾿ αὐεχωρησὸμ ἐς τὸ 

ἑαυτμ φρατύπεδὸν, (Ὁ δὲ συφφικούσιοι χιφ - 

. χὰ υϑὲὶ τω γαν μουχίαν οὕτως ἐπετορ9,- 

γεσὸμ,, τὰ δὴ Ὁ τῳ πλημμυφίῳ τείχη 

εἶχον » χαὶ τοοπαῖα, ἔφησὸμ «ὐνὴδμ' ποία. χαὶ 

τὸ μϑιὺ ἕτερον τοῖν δὺ οἷν τειχοῖν τοῖν ὕςξερϑν 
ἀϊο ἱπιροῆτο τιιςαηταγ, ἴῃ 4υ]- Τὴ χάφϑώγτοινν κατέξαλον, τὰ δὲ δύο ἔχε- 

σκϑυώσομπες ἐφρφύρϑεωυ. αἢ, ϑόϑποι σ᾽ εἰν 

ὧν τειχῶν τῇ ὡλωσᾷ ἀστέθειγον χαὶ ἐζω- 
»»φήϑησὸρ πολλοί. χα χρήματα πολλαὶ τὰ 

ξυμπόρτα ἑώλω. ὥςτε ὃ ταμιείῳ γεω- 

μϑβων ὃ" ἰθίωαιων τοῖς τείχεσι, πολλὰ μϑρ 
ἐμυπύρων χρήματα καὶ δἴτος ογζιῦ,, πολλαὶ 

ἢ). χαὶ “ὝΨἥ πειηραρχῶν. ἐπεὶ χα) ἱςία. πεοσαι-- 
φοίκογτα πριρρῶν χαὶ τά λλα σκόνῃ ἐγκατε- 

λείφ,ϑη, καὶ τοιρῖρᾷς ἀνέλκυσμϑμαι τρᾷς. 

ἃ Ἐς τὸφρατέπεδον ] τὸ ἑαυ δ[! δηλονότι. 

β᾽ Ὑπὸ τοιήροις μια καὶ δ) πλέούσης ἐ- 
πεδ᾽ώκοντο Ἵ οἱ ἐκ ἢ πσϑῴτου τείχοις οἷ: ) ζ Βιασάωμαι Ἰνικήσασαι. 

εαλθξἶσαι 1 ἥρω, ὑπὸ λόντος δίαφυχοντες δηλονέτ. ὙὝ Ἐν 
πῆουσει ἀλλήλαις. ᾿ς Ὀὐύτω καὶ οἱ συρακούσιοι 7οἱ ἐκ “ἢ τειχῶν 

᾿ ἡ α ϑίωαίων Τῇ" δὴ τῷ πλημμινείφ. Ϊ 

δ Ἐχύζγανον ἤδη γικώιϑμοι ἢ γαυμα.- 
ᾳ. ε Καὶ οἱ ἐξ αὐδῶ δ ἐἰϑίωαίων. 

8 Ταύτας γὸ ἔτρε- 
ψαν]ο  ἀϑίωαἦοι δηλονότι, 1 Καὶ ἕν- ι 

δέκα μδὺ γαῦς Ἰένδεκα ναῦς Δἴ τυ φῳ κου- 

᾿ σίων κατέδωσαν οἱ αἰϑίωα,ο. κ Τῶν 

δὲ σφετέρων πρέϊς νῆες } ὅτι σρῶς νῆες 
δ ἀὐϑίωαίων δηεφϑείρησαν. λ Οὔα 
τως ἐπεωροίγισο Ἰοὕτως ἐδὼςυ χιστιν. 

᾿ 
Καὶ τα- 

ταδοχὴς “«ἰάπι- 

{τ,1111. 



ἐδὶ ὼβ 

ξοο. ΤῊ ΟΡ τ. ΓΝ 

ἱμέγιφον δὲ χϑὴ οὖ τοῖς προϑτον ἐκαίκωσε Ὁ ΑΟὐα ῬΙοπηπιγτῖ! οχριισπατίο ἀ- ᾿ ἡ 

ςράτευμα "τὸ ἃ' ἀϑέουαιων ἡ τῷ πλημμυ- 
οἶα λῆψις. "ἀὶ ΝῚ ἔτι γ᾽ οἱ ἔςπλοι ἀσφα- 
λῷς ἐσὸμ ὃ ἐπαγωγῆς Ἐχετηδείων, (οἱ δῷ 

συφφικούυσίοι ναυσὶν αὐτῦϑι ἐφορμοιῶπες 
ἐχώλυον ) χαὶ δχρὶ μαΐχης ἠδὲ ἐγίγνοντο “ αἱ 

ἐσχομιδο "ἐς τε ταόνλα. κατάπληξιν πα ιρέ- 

24 ᾧ αϑυμίαν ᾧ ςρατεύματι. κ᾿ ὃ τῦτο, 

ναῦς τε ἐκπέμποισι δώδεκα, οἱ συφφικούσιοι, 

χαὶ Α,γαϑειρηον ἐπ᾽ αὐτὴ συφφικούσιον ἀρ- 

χοντα. χαὶ αὐτὴμ μία ἐς πελοπόννησον ᾧ-- Β 
ι 3 « ὶ ! χέτο, αρέσοᾷς ἀξρῦσει, οἰῶν τα τ τα 

, Φρφίσωσιν ὅτι ον ἐλπίσιν εἰσι, χα). (ὃ ἐκεῖ 

πόλεμον ἔτι μᾶλλον " ἐποτριώωσι γίγνεοδ. 

αἱ ὃ ἕγδεκα νῆες στοὺς Ὁ ἰταλίαν ἔπλϑυῷ, 

πειυϑανόνϑμαι πλοῖα τοῖς αἰ ϑέευαίοις “γέ- 

μονΐᾳ χρηματωνωροςλ ᾧ)υδἷ' τεπλοίων 

Ἐχιτοηρὗσαι τοὶ πολλ διέφθφρδυ ἢ ξύλᾳ 

ναυγτήγήσιμιοι οὐ τῇ χαυλωνιάτί δὲ καιπέ- 

χαυσὸμ, ἃ Ὥς ἀϑηναιοῖς ἕτοιμα ἑεῶ. ἔς τε 
λοκρουὲ «(Τ᾽ ζωῶτα ἤλϑον. ἡ ὁρμασῶν αὐῇξ, Ὁ Ἰοπί 5 σοπογετηλύπῃτ, χα Αἰῆς- 

καπέσ'λδυσε μία Ὦ' ὁλκαίδων ἣν Στὸ πε- 

λοπονγήσου, ἄχϑυσαι ϑεασιέων ὁπλίζᾳς. χαὴὶ 

᾿αὐαλφίοντες οὐὐδες οἱ συρακούσιοι ἐχὶ ας 

ναῦς, πὐρέστ λεον ἐπ᾽ οἴκου, φυλάξαντες σὴ 
ἀδθευς οἱ ἀϑίουαῦοι εἴκοσι ναυσὶ φρὸς τοῖς με-- 

“ρφ9ις, μίαν νϑρ γαιοῦ λομίξαὐοισιν εἰὐΐζις 
αὐϑρασι, ας ογ᾽ ὅλας Οὐκ ἠἡδωωυνδηᾧ, δολ᾽ 

Ὡποφδυγϑεσιν ἐς (ας συρφικούσας. ἔγρετο ἢ 

χαὶ αἰ ζαυραν αἰχροξολισμὲς ἐν τω" λι- 

μδμι,, οἐς οἱ συρφκούσιοι το 9 ΜΝ παλαιών 
! Ι! ᾽ “ ) ε 

νεωσοικων κου τεσηξζαν οὐ τῇ 7εολοίοση ,.6-. 

πως ἀὔοις αἱ νῆες εἰγτὸς ὁρμυοίεν, χαὴ οἱ ἀ.9η-- 
ναῖοι ὅχτστ λέοντες μή. β λαγοιεν ἐμία-: 

! ᾿ "» 

λόντες. ᾿ασοοσειγα ϑντες γὸ γαῦν ῥυυεμο- 
φόρον ἀδοὶς οἱ ἀξϑζω αἶοι, πύρορις τε ξυλί- 

3 ἐ. ὍΣ ) 5) ο , 
γνοὺς ἔγρυσὸμ χαὶ τὐραφραγμαΐζᾳ, ἔκ τεῦ 

5 τὸς ΨἋ..» ! ' ᾿ 
οἰκα πίων “ὠγδυ οὐ αὐαδούνϑμοι ζοις φαυρϑις, 

᾿ δῃῖο Μορατγανἃ υΐθας ἔν πα ΟΓΛΏΪ- ὁ Ψπα ἤπνοΐ οὐπιῦς 

Ὁ Ῥοταεζμηζ ) οατοσα δγγαςαίας εἶα- 

τῇοηϊοηίος πγαχίπιο ἀοιγίπηςηῖο 
αἴζοςῖτ, ὃς ἴῃ ρυϊηγίς φαιὸά ποι ταυτὸ 
ἴδῃ πιοςοαγία ἱπηρογτασδητιτ, (οά 
σηγ ργα]ίο,, ργομίθεπτις ἱπηροῖ- 
ταῦ! δγύδου!παγα πὶ παι οΟ- 
οσατία. Οὐκ τὸβ οἀπι τἰπχούοπὶ Ι 
δὰ οατοῖα οὁχοσπομάα. πα] τί.» ἡ 
ται ἰαπριοτοπι Δ ΐ μη αθέογοθατ.. 
δεσαπάππη μας πηϊίδγαης ὅγία- 
οὐΐλϊ παῖς ἀποάοςϊπ., σπὶ 
Ριαίοῦο Αραϊβαγοῆο ᾿ϑγγδοιίᾷ- ν. 
0 : 4παύιπὶ νὴ ἰορατος ἴῃ Ῥ-ο]ο- 
Ροπηοίαπι ἔοίτοῖ , δά εἀοςοηάλ 
χυα δριιά Ἰρίος σοίϊα οἴδοητ; ὃς (ς π᾿ 
ἴῃ ἔρεπι οἵδε ἱπργοῖος : Πηγάίϊψις. Ὁ Ἢ 
δά δοιοάος νὰ δ. ]1ο 16] σοζομάο. 
πηαρὶς ἱποιπιθοζοηῖ: το Παυα γῃ- 
ἀεοίπι [τα] απ Ροιογαπτ,, σαδά δῇ 
γαπλοῦ ογᾶῦ Ὥδιιος Ῥεσιηἷα οπιι- 
ἴτας αά Ατδβεπίομος σαχαπι τοο- 
το, Ἐὰς ἤλιοβ δγζδοιίαπα παδια 
ΠΊαρΡΤΔ ΕΧ ραϊτς σοΙΓΠροίαηζ, ὃς 
τατοίίαπι δά χάἀϊπολη ἄς πλιιος 
Ἰάοπολπι “ ἰπ ογᾷ γφΑγ  Ἰγηρά Ολιι- 4 [π Οαυϊοηίαεὶ-, 

ς ζοηςζεπι. , 

πἰομῆρας ογαῖ ργαραζαῖλ. Εαάςπὶ 
νπάεσοίπλ απ} ΓΟςος ίης ἃ- 
δήσας, ἃ 1ΠΠ|ς ἴῃ Πατίοης εἴΐεητ; 
ῃλυΐβ νη ὁ Ῥοϊοροππείο ομο- 
τατία» ἵπ 4 ΤΠείριεἰ ἀγπτατὶ νο- 
Βοθαπτυσαάποηϊο: αϊθας ἴῃ {π|5 ὡ. 
ὩΔαοΣ Γοσορτ δ Γαι πὶ ἀοηλιιπι 
τοάίθαητ: οοίογασμτις οος Ατπε- 
πἰομῆθις οαπὶ νἱρίητί παυίδιις 

0 ἱπτογοερτα οἰζι(Π4πῈ ρΙπγος ΠΟ ἱρῆς. υἱεῖς ἰητοῦσ 
Γορτὰ εἴ :οαὔίογας 

ζ ᾿ς στο Ποη Ρροτυς Ἰ 

Ρίξ. 1πἸρίο φιοα; ροστι ριιρῃατῦ συπσ, [δὰ ϑγγάσασοῦς 
οἰ Ἰραΐ ςοσταπγίης (Πδ νΑ]]α πὶ αοα 45. εἰϑρίς ἴαπεν 
ἴῃ τ δῦ δῖα νεῖ παμα]α δγγα- 
οὐ 1 ἰεσογδηοντ πεζὰ [4 ἱρίογαπι 
Πδιιος [το ἐπὶ παθούεης. ἔσς -ὉὉὉ ᾿ 
τῇποηϊοηίος ἡ οηγ ἀδοςπ Π1}]ΠΠ 1 1 ΕΝ δῤψως 4 
(τοι Αγ πη» ΓαΓΓΙτΑ ΠῚ δὲ Ἰοτ  ζατΔ 11» ἃ γενῥαβεε ύα σγαος 
ῆς ἴῃ ἀρργοάϊοη4ο ΠΟῚ ποςοῖο- οο λκην σά γεσπεσς 

β ἦ . ὄγρεημ βγαεδίξε ρέγος 
ταῦ» λάπιοιςητς, γα] ὀίαιις 1ῃ ΠΊΑΤΙ μεν αν ἀεδγναῖο 
ἀοραξῖος ἃ παιιίςυ]ῖς ΠΠλαιοαττ, ομαννφ. ἀἰονμαγοους 

᾿ : "46 «ρεχοῖ. ἐ 

ΑΡΎΡΕΝ 

α Αἰ ἐσκομιϑα αἱ εἰσουγρργαὶ ΟὟ ὅθρτη--  ὅηηϑέϑα αὐτοῖς, 
δείων. β Τὸν ὠκ ἃ πόλεμον }Σ ἐν πελο-- Ὶ σαυρώμασι δηλονότι. θ Ναῦν μορκοφό- ἔςι γὸ ἡ μυνρανὴ 67) Ὡσοῦτον βιαιοτάτη» Ὁ 
πυννήσῳ, Ὑ Ἐπόῤῥωύωσι γίγνεςχ] ὅ)ηασεύ- ) ρον] μεγώλίω.δωυαιδμίω δὲξ αὐ μυρίον 1 ὥςτε ἢ σαγώμίω βαρᾶαν ὑπὸ δύο αἰ-᾿ 

σωδι. δ' Γέροντα χρημάτων Ἰὰ δ) ἿΡ] φόρτον. , Καὶ 
Τυχόντων φρο χμάτων τὰ χρήμαΐᾳ λαμ- ἡ ραπετάσματα, κ᾿ Ὥνθυον αὐαδούιϑμοι 1 χανίω οἱ Τιὶ χαρκαμλίχονταις ἔχοντες αἷτ΄ 
ξαίεται. καὶ ἐχ ὡς οἷ γωῦ ἀδοκίμως 551} ζις σαωυροιὶ] ὕνδυος, μιν γαινή ὅθι αἴδιαγφ- ᾿ λιξίς ἠλεκατίω. ἐῤῥωμϑμέσερον δὲ 
χρυσοῦ καὶ πολυτίμον εἰδῶν, ε Επιμα 7} 1 γῆς, ἣ οἱ 'χρώμδροι, ὕνδυοι λέγοι). Αλλως. 1 τίω αἰέλκυσιν κα ϑίςτι ται ὅταν καὶ 

ὡϑθς τὸ γαυπηγεῖν δηλογότι. ζ Φυλεί-- ᾿ ὄγδυος, ἔς! μηχανὴ ἐπ᾿ ἄκρων τὴ ἀκατίων | αὐτῆς τιϑείη. ἐπ᾿ ἀϑείας γ καὶ αἰτίασοισιο 
ξαυτες στ᾿ αἰὔριξ γηρήστιντες χαιρὸν εἰς τὸ 1 πηγευμδῥη, ἀφ᾽ ἧς αἰραξαλλοντες βρόχας, “1 δἿ αὐελκουϑῥων. γίνετε. 

Ἧ Τιροσοιγαχόντες Ἰτοῖς ζι φαωροιὶ ῥᾳδίως ἐκ ἢ βυϑοῖ αἰέασων, Ἵ 

φροίγμκίᾳ ἢ ἤτοι πα) δρών ἀπόνως ἕλκεοϑαν.κα λοῦσι ἢ τίω - 

Ῥ 
Ε 
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τη λοι παπγοητ(ας σσπο]απτ απο Α ᾧ αὐέκλων, κα ω λυμξώδες ὀξέωριον. 
ἀᾶ ετἰαπι πατα ἀοςάἀ ποιματ,γγαςιι- 
(ληὶς ἴα {05 οχ Ὡδυλ 5 » {18 εχ 
οπεζαγίᾳ [ἢ 1ΠΠ 05 πα ΠΠΠΠ1 ἰδ οἰ εῖθιι5, 

“ ϑεὰ εχ οπιηίδις Αἀ ἐχιζεπηῖ, ΑἸ Π ἢ εις 5 Πγα τα πὶ 
γΑ]Πἰς οὶ ἱπιραδεὶ οι αΠογς νδ] γα. "Ετγαητ ΠῚ εἰς 

οὰτη σατο ᾿π (Ἐν τ πιαχί πὲ αὶ 
τἴαπι ξιςεῆεραης ὉσΟαΪτα θα πτιιγ Ὁ οχτᾶτοβ ἂρ Δ41π8: 

ἀε ̓ πἀιηετία ἢς ἀοραδιῖνι δοςσεάξδτος 
ῬΔιΙο5 Ρογ οι αηη δά ἰγδι( 1 ρύσα- 

Ρυϊυπι, ει φλόγ, 4 ΠΤ τ) ς ἢ ν οἰ αὶ ἴῃ ρεάίοαπ 4α- 
ςοχόταγ, Μογάταιη ς πος απο; πχοῖ- 
ςοἄς (0]! οἰεατ νεϊπατοζος τεχεγῦτ: 
[ε4 ΑἸἴο5 γα γϑϑγγασιίδη! ράρεθᾶτ, 
Μυΐτα ργατογοα το ἰπατοῃεείη- 
εἰσῷ, αυαίες ἰπτεῦ γἱοηο5 ΟΧοσοἰτα8 

δι ορροῆταὰ οαἴγα παβξτος βοτὶ οὐς- 
κρος ἰδ οἴ, χοορίταδαπτιατευίάσις 

τ ρδίογοθάτυγ σεγτα τη: ἃ ἀεηΐ- 
'4ας βε6η85 ΕΧΡΟΓΙ ΠΊΟΠτΙ ργα το Πητ- 
τεθαταγ Μηογαης δυτοτῇ ϑγίδοιία- 
ὯΪ Ἰερλιίοιτεβ δά οἰαίτατος Οοτίη- 
τῆϊού πὶ» Απλδγαςίοταγιπ» [46 ες 
ἀππιοηίογαπιν» ππεατῇ ἀς ΡΙεηγ- 
ΤΩΥΤΙΟ γοσορτονἀξα; ραρηα Ὁ Δι ]}» 
ἣν πα ποῃ ταίη Ποίξίαται ν γθι15 
αυᾷ {πα ραιτυγθατίοπο {προγατὶ οἱ 
(ςῃτ: ὃς ́αο ἀ το χάση ογατοίς θοῆς. 
(ρεζαζς » ἂς ροίξυίαγε ὅτ ΠΟῚ ἔοτοης 
ΔΌΧΊ]Πο οἰαίε ραχίτογ δ Ροάίτατα;, 

εἸρηξιαιανν βροῖ- ντροῖς Ατποηϊςηῇθας Δ ἐχεγεῖ- 
έσμίοποη 4: θοω, ς ἢ γγεοχροί τὶ δι5:ππτο σαΐα οΧού- 

εἴζας αἀιςητῦ ἢ 1) ργοβ ραγεητα» 
ἔοτε ἀεθο]λταῃγ. Αἰσας Παῖς 48] ἐπ 
δίο πα ἐσδῦς ἀρόδαητ: Πεπιοῖπε- 
Πρ Διζε ΠῚ» ν] οορίΔ5. σοςρίς σαπὶ 
φαΐθιυις αά δΔυχι! πάσῃ {υἰς ἴῃ 51- 
οἸατι οὐας δα τ ΤΠ πγαβ» Οἱ] ξς οχ 
ἈΕρίμπα πῃ Ροϊορόμπείαἃ πδυϊραυίτ: 
ΟΒαγιοἰέψι!ς» 40] σαπὶ τ ρίητα ὨΔ- 
τὰθι5 ογατςοπιαπϑια5 οἴξεας {ππιρ- 
τίς ἰῇ παιο5 Αὐριποζᾶ δύ πη δτὶς, [.ὰ- 
σομίοαπὶ Ῥοξπεζαπε. Ἐπ Ῥυπηὶ χ᾽ 

ΠΡ Ραχῖρηι Εἰηγογα ἀρτὶ Ερί ἀδιυγίοὶ ἀε 
δι.) Ῥοραυϊατί (μητ : ἀείηἀς ἀρρυ]ῇ ἴπ τ΄ 

δίαπιν ᾿δοοῃίσμπι ογορίοης Ογ- 
, τβογογαπιν νΌὶ οἱ Αροϊ!ηΐς. τεπν- 
ΡΙαπη, πο ὨἰΒ1] τοῦγα ναϊξαπογθητ: 
ὃς ἰΙοσυπα ας ἄατη Πμπιο ἤπηϊ- 
ἰσπὶ πλυζο ομογαπεν φαῦ τὐαηβῆι- 
δεῖξε Τσεάἀαπιοπίοτιιηι (ογαἰτίΔ» 

Ῥεί ἀφρ“ἐΐ εγδηῖν 
4] πιαχίπλὰ περο- 

“αὶ οσουϊεί ογδητ, 
εἰ ἰτέα η!. 
ὁ Νεϊωτὶ δὰ ἴτο- 

πδιεπὶ ἱπηρίηρε- 
τεῆς, ξ τεΐε ἀργοῖς, 

ποεοςδοκίμφν, ἤεηε 
εὐ κροίεάε ἀρ, 

οἱ δὲ συρφικούσιοι "Σἰτὸ ΔΜ γεωσοίκων ἔξζα λ- 
λον, οἱ σὴ ἐν, τὴς δλκαδὸς αὐ τέξαλλογ' χαὴ 

τέλος, (ὧν: πολλοις ΔΨ φαυρων αὐᾷδον Φ 

αἰ ϑίωυαῆοι.γαλοπωτατη σ᾽ ζω τὴς ςαυρώ-- 
σεως " κα κρύφιος. ἡσὰρ "Ὁ ἕ φαυρῶν οἷς οὐγ 

αἰαρέγνΐας Ὁ 9α λοίοσης κατέπηξαν" ὥςτε 
δένον ζωῦ πσδϑαολϑῦσαι, μυὴ οὐ πσοοὶ δὼν Ὡς 

ὡςαῦρ΄ «ἰδιέρμα «ἰξεξα λη Ἑναῦν. δνλὰ 

ἡ " τούτους κολυμίζηταί δυόυϑροι δξένωριον 
Β μιοϑούδεκος σγ᾿ αὖϑις οἱσυρακουσιοι ἐφαύ-- 

ρωσὸρ. πολλὰ ἢ ὁ λα «ὐϑϑς Σληδοις( δῇ 

εἰκὸς ἢ ςρατοπέδων ἐγζες ὄντων ὦ αὐτίτετα- 

γιμένων)έμωυνγομωΐτο, καὶ ἀκροξολισμοῖς ᾧ 

σπείραις πλυτοίαις ἐγεαντο ἔπεμψαν δὲ καὶ 
ἐς (αὶ πολῴς ωρέσξᾳς ᾧ συρφικούσιοι χϑ- 

Θανϑίων καὶ αἰμυρᾳκιωτῶν καὶ λακχεδοη- 
μμονίων, οἰγίελοιεῦτας τζωύ τε τῷ πλημυ- 

Εἰου λῆψιν, καὶ τῆς ναυμαχίας πέρα, ὡς οὐ 
τῇ ΤῊ πολεμίων ἰοώϊ μᾶλλον ἢ τῇ σφετέ- 

ρᾳ ζαφαχὴ ἡοσηθειεν" τοί τε ἄλλα αὖ δυλω--: 

σογζαις " ὅτι ἐν ἐλπίσιν εἰσὶ, χαὴ ἀξιώσονζῃις 

ἐ ξυμξονϑεῖν ἐπ᾿ ἀδθες χφὴ γαεσὶ χαὶ πεζῷ, 

ὡς χαὶ ΟΜ ὠϑίοναιων ὁ πσοοσδὸχίμων ὄγτων 
δδη φρατια, ἃ ζω φϑαίσωσιν ἀρ! ῤότερον 

διαφθείραντες "ὦ “αϑρὸν φρώτευμα αὐτῶν, 

δχρεπολεμισόμϑρον, κα οἱ υϑρ ον τῆ σικελία, 
τα ἔπορ κουο. ὃ δὲ Δημούϑένης, ἐπεὶ 
ἐξωνελέγη ἀστῷ Ὁ φροαϊτευμία ὃ ἐδὰ ἔχοντα. 

Ψ ἐς Ὁ σικελίαν βοηϑεῖν, ἄρας ἐκ τῆς αἰγίνης; 

ὦ πλϑύσως ποδὸς 1 πελοπόνησον, τω τε᾿ 
Χαρακλᾷ ἢ ταῖς τοκαΐκοντα γαισὶ ΠΝ θη. 

γαίων " ξυμιμίσγά. "χαὶ πολοχ λαξόντες “μ᾽ 
τ  γείων ὁπλίτας “ἐἰγαξ 1 ἐχὶ (ας ναῦς "ἔξ 

πλέον ἐφ Τὶ λρικωνικ ζω" κα ἄροτον υϑὲ τῆς. 
Ἰχιδοώρε ἐκ ὦ λιμυοεὶς ἐδυϊωσὸμ, ἔπειτα 
δόντες ἐς τὰ κουταντικρὺ κυ ϑήρων ὃ λᾳκω- 

γικῆῖς, ἔνθα, Ὁ ἱερϑν δ Α'πόλλωνές 681 ὅτε 

γὴς ἔςιν ὦ ἐδιἠωξ,, κὰὶ ἐϊείχιᾧ ἰαϑικϑϑές δι χω; 
ολον ἵνα. δὲ οἵ τε εἵλωτες ' λαχεδοι μωονίων 

αἰ Ἢ κρύφιος 7 στιώρωσες δηλονότι." 
β Τούπις 1 τοιὶ χρυφίοις σπωροιΐ- 

δ οἡ ὧν ἐλυγίσιν εἰσὶ Ἰήξ κρεῆονες ἔσεχ. 

- Ξυμθοηϑεῖν } βοήϑεαν πέμπειν. “νι. 
Προς δοκίμων ὄντων Ἰϑαρῥοιώτων ἀλ- 

λῃφραπᾷ, ἐλδυσηυδῃ δηλονότι, ἡ Τὸ 

Ὑ Ἐσαύρωσοειν ζρις σκωυροιὶ κατέπηξαν, . 

παρὸν φράτευμα 1 τὸ δα ϑίωναίων φησὶ 

φρατόπεδον. 8. Ξαυελέγη] σαυηϑρθ-- 
ὁ8η. ,.Αρὰς ὠκτῆς αἰγίνης 1 πὰ ἰςία 

δηλογόπ. κ “Ξυμμίσγᾷ} ἑνοῦτω. 
λα Καὶ αϑδᾳαλαξόντες 1 αγὴ τῷ αἰαλα- 
(φύντες. ἢ τὸν χ᾽ ὁ μϑὲ ὁπλίτης ὡς μυὴ ἐρέσ- 
σων ὐοκλαμθαΐεται 5 ὁ δὲ ναύτης, ὡς 

κοιγωγὸς Τῆς εἰρεσίας λαμεξαύξται. 
μ' “Τῆς λιμηραξ Ἰἤγριω τὴς καταξήρου.. 
τῆς ὀνδεοζ, γ᾽ Καὶ ἐτείχιστω ἰϑμῶδές 
τὶ χωρίον συμυαδδ ξλραψι τὸ μέγεϑος, καὶ 
μικραὶ αὐάτα διν ὡς Τὴς οἰκοδομίας “ὥθθσ- 
δέδωκιν.᾿ ; ΤΥ ὗ 
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«ἣν ἐκ, τὴς πὐλοῦ, ρα γώ ποιεῖται. καὶ ὁ 
δϑιὺ Δημοαϑένης βυϑὺς, ὅ2Υ, ξυϊκατέλαξε 
τὸ χωείον, ἐπεσπὰᾳ Ἐχὶ τῆς κερκύραε, ὅπως 

χαὶ Ἀν ἐκεῖθεν ξυμμάχων λαξων, "ὃν 

ἐς τίωὺ σικελίαν συλοιωῦ ὀτίπαχιςα, ποιῆται 

ὁδὲ Χαρικλῆς, πε ,μκείνας " ἕως τὸ χωείον 

4 ἐἰξετείχισε,ρὼ κουταλιπτῶν φυλακὴν αἰτεῖ, 

ἐπεκχομίζετο χαὶ αὐτὸς ὕςερον ταῖς πεχ-᾿ 

κοντα γαυσὶν ἐπ᾽ οἴκου, χαὶ οἱ τργεῖοι ἁμα. 

4 Αφίχοντο δὲ χαὶ Ὁ ϑρᾳκδν ἢ μαιχαιθ9- Β 

Φόρων "᾿ τῷ αἰ ϑκοΐ ὅλοις ἐς ας ἀἰϑέωας 

πελταςαὶ ο» τῳ ὠπῷ ϑερά ζυτῳ τϑραχϑ- 

σιοι χαὶ χίλιοι, ὅ οἱ ἔδῳ πω Δημοαϑενᾷ ἐφ 
αἰωὶ σικελίαν ξυμ φν.οἱ σὴ ἀνϑίωυοῆοι, ὡς 

ὕφερϑν ἥκοι, διενοᾶντο αὐτοιὶ πάλιν δεν ὐλ- 

ον ἐς ϑραίκην ϑὀιποπέμπειν τὸ ἊΝ ἔχῳν φρὸς 

(ὃ ἐα τῆς δεκελείας πόλεμον αὐτοις, 'πο-. 

λυτελὲς ἐφα νέη». δρωχμιζωὺ »ὺ ὦ ἡμέρας 

ἕχᾳφος ἐλαμῥανεν. ΚΝ γὸ αὶ δεχέλάήα, τὸ 
ι " “, κε ι ͵ -“ - » Ω 

μϑν ωρϑτον" αἶσοο πασης τῆς φρειτίας Ο᾽, 

τω κρᾷ τούτῳ τειχιαϑεῖσα, ὑφερον ὃ Φρϑ- 

ρᾶϊς «ἑσωῦ τῶν πόλεων, κι; ὀχ δοχέω χεὐ- 

νου “ὄχι ουσῶν τῇ γώρα, ἐπωκχεῖη» ) πολλα ἔ-, 

ἐλακῦηε »οιὲ ἐἰϑίωυαιοις, κα! ἂν τοῖς πραϑ--. 

τοῖς χενματων τ᾿ ὀλέιϑρῳ χαὶ αὐ ϑεθπων. 

φϑυρᾷ ἐκοίκωσε τὸ ποραγματα. ὡρότεο, 
δῷ) μϑβ γὸ βεαχεῖαι γιγνόνϑιυαι αἱ εἰσξο- 
λα τ' ϑηγον χξόνον τῆς γῆς Σπολαῦήν Οὐκ᾿ 

ἐκώλυον,τθτε δε ξωνεχῶς Ἐχικαϑηνϑμων, Ρ 

ὁτὲ μδρμ χαὶ πλεόνων ᾿δχπόντων, ὁτὲ σγ᾿ ὅς 

αὐάίκης " “ἴσης φΦρϑυραξ κατά )εούσης τε. 
“τω χωραν,ὼ ληξζείας ποιέυϑρης, ασιλέως 

πειχόροντος τῷ τῶν λοικεδαιμονίων Αγιδὸς, 
(᾿ ὃς οὐκ ἐκ πξρέροου (δ πόλεμον ἐποιᾷ- 

πο)μεγάλα οἱ ἀϑίωυαῆοι ἐξ λοίπῆοντο. “ “ὃ πε 

κι ρεμμλολεραθοικριλ ϑεβαι 
πλέον ἡ δύο μυριάδες νὐτορμωλήκεσθμ, - 

χαὶ τούτων πολυ μέρος χβοτέχνὰ "᾽ωρό-- 

ζατάτε πόρτα διἰπολωλά,χα) "κ᾿ πσοζύγια:"- 

ὙΝΕΟΙΥΕΞΕΣΙ ΘΠ ἘΠῚ 51. 

“αὐτίσε αὐτομωλασι,ὸ ληφαὶ ἐξ ἐντυ, ὡς- ΑΔ ἃ: νπάς ἰαῖγομοβ» ἤρα εχ Ῥυΐος, 
Ῥύχάαλταπι ἰγοητ, Οὲπι ἰσσαμῃ 
ἢπγαΐας σορὶς Πεπτοι πο 68» γα 
ἰόςῖτ ἴῃ Οογογγαιη «νῦ ἡ πῆς 4ύο- 
4ις {ππιρεὶς (οἰ! αν σΟρ 5» ἐΧ- 
το ΠΡ ]ο ἴῃ δ᾽ οἰϊίανη παυϊραγεῖ: δὲ 
ΟΒασγίοἶες νίψφαςάμηι πγαγαβ]οςο 
οἰγουγἀλγοταῦ ΡογπΊδῆτ: ἰαγρο- 
Πιόσας {ΠΠ|ς ργα άϊο » ΠΊΟΧ ὅκ Ἰρίε 
τιϊρίητα οὰτα πδυΐθιῖ ἐς ἀουηιπι ἐσ ' 
τεσερίτ. ὃς Αὐρίαιὶ Ραγίτεν. 4Πὀὰὶ 
ἐδάςῃν αἰζαῖτο γοπογιης Ατπεπα ὲ ᾿ς. 
Ὑ δγαςσιθι5 πηλο μα τορβου δὰ Ὠ΄Δ- 
ὁ οὐ ἀϊ5 τ1Π1ς ας τγεσρητί Ρε]- ; 
τατί» "ἴῃ 5: "Πα πὶ οαπι Πεπλο ἘΠ ὁ-- 4 Ουος οροτεαες 
πο τγαη Πα Πατί. Ηος, " ιν (ογίεις τὸς κα οΙᾶ συπε 
γομεδητ, Αἰβοηϊοηίο ἰῃ ΤΑτα, το Ὁ 
αἰαπα. νπάς νερςητ» τεηγϊῖτοῦς ὁ ὥσαπι υἱάεἰ!- 
ςοπ[είτιογαπτι ἸΝΑπα τεπογο οος δὰ τε ρρρ ας 
ΒΕ]απι φαοά εχ Πεςεῖοα ρούοθα- πες, 
ταῦ» {ππχρτποίαπι ἀπὲ νιάἀοθάτατ, 
παησηας δοζμππι ΠΩΡΏΪ ααοτίάϊε 
Πηραϊας ἀγδομπιας δοςρι θα ηῖ. 
εςεἰεα εηΐπι ροϊξεασυλτη μασα- 
ἴϊατε ρχιπχὴπι αν να ογῆς ΠΟΙ [πππὶ 
σορὶϊς πγαγο εοποϊυίᾳ εξ. (ΠΔπη’ 
Ῥοήζεα ςοσῖο τετηρούμη ἐρατίο ρύά᾽ 
Πα 5 οἰαἰτατι αι ἱπαΐσοτῃ {πσοςάσεῃ 
τίθιυι5 ἱπίοα οἰ) πλαρηατη ἰδέξιγαηχ 
ἔξοεῖς γε Αὐπιοηϊοηίοδ » 8ζ ἱπ Ρχῖν 
ταΐβ ρεσιῃἰαγ πὶ ἀταας ποίη ἢ. 
Δπυήποης Ν4π| δητεθας σπαθιὰ 6ῸὋ « 
Βζοιε τοπλρὶις ἤείεης ἱποιγίατιος. 
Ὠοδ» πο ΡΥ δ δερδηταγ το! 
Ραῖτο ἀπηὶ ἔτι {π|5 ἀρτὶς Ατμο- 

: ᾿ ᾿ ς« Τυης ἐυξεῖα 
πἰεηίοϑ : τὰς δυτοπι ΠΟΙ αμυτν αἰ!άιιὸεωσα 
Ρεγρεϊαὸ οδῆάοητειθιις » ὃς Ποῖ" ορθάογεπε,οάπιας 
παπᾶ ΠῚ ΠΊΔίΟΥΟ ΟἹ ΠῚ ΠΊΔΊνι ἱπι- Ἀτασο ες “ἸΜΉΙΘς 

ἕ ν . ν υπὶ ΠΟ Ρᾷιςι 1Π- 

πὰ ἀοπιίθιι5, ΔΙ 48 40 εἴα πη οΧ μ6- μοάοτεης, ἰπεεσδά 
ςεἴπεατε πα σαϊαίαας νἱοἰς οατο- ἐπιᾶπι ρὰσ ργαξ- 
ἀϊλη ἀο᾿ ργαἀδς ἀροηάϊ, ντίαιις Ἀ-ς εξεαις τεριοπὲ 
βἰάς ργαίθητς 1 ιασεάαπηοῃ ΟΥΠα ἱπουγποηίδας ἐπ- 
τερον πες (Ἔρηοπι μα ΠΠ ἥπεητο ἔεβϑτοτ, ργωάδά(α 

: ἢ - ρετεῖ; δζ τεχ [,.8- 
νεβεπλεητηπιπγὰ νοχασδηταῦ 9. ὁ- ςρά ατποπίογυπι 
ταῃΐαας οἰγοὰ τορίοης οΧατὶ ἐγαῆξ: Αρὶ5 ἀἀοβει; (φυΐ 
δι Ἰρίοσιιπα (ογυϊτία ἀπαρ τε ν᾽ ρ ητί δ δα και α κα ιμσαμα 
τα δ 5 δά Ποίζεπη τγλπΠογαδιγῖ» βοδατ ) πιαχίπια. 
οάσιε ΤΑΔΏΠΔΓΙΑΣ. αὐ πιλρῖλα ἀβπιπά Ατβςηΐςπ- 

εχ Ρραζτο δϑἰταητία, Οἷμος ᾿φισαθε Νοτ δτοτὸ ἐρεο 

ὮΣ 

«νη ογς Διαλα οχαπῦ ἂς θοα65. ρτίυατὶ ἐγάτ,διιρῇ, 
ἔετοιάε ππροῖ, 

πω. 

α΄ Αὐτόσε αὐτιμολαῖσιν, , ἤγρω 5. εἰς πὸ, Δημοεϑένίωυς ζ Πολυτελὲς ἐφαίΐγετο] λακεδοαημογίων, « κ Τῆς Ἰσὴξ φρθράξ "Ὁ 

ἰωϑνιῶδες χωρίον φϑυ γθοσιγ.. β΄. Ἐξε-, 
σείχισεν εὶς τέλος ἡγα)ε.. Ὕ τοῦ δᾳ- 

κοι γόοις γράφεται ΜΔ" δακικοῦ, 
δ Οἱὲ ἔδῳ τῷ. Δυμοιϑέγει ξυμπλῆν] 
χρέα ἰώ. ὠφεσχμένον' ἰώ. «Ὡς ὕςτ- 

ρὸν ἧκον 1 μετὰ τὸ πλϑδῦσεη δηλονότι τὸν 

σπολυδάπανον. δαπανηρόν. πολλεὶ τελοιῦ, 
ἐξ οὗ καὶ πολυτελὲς δένον., ἡ. Ὑσὲ 

πάσης πῆς φραπαξ } “δ λακεδαιμονίων" 
δηλονότι. ὃ Ὑἵφερον δὲ φρουραῖς 1 
μιυπὸὲ πὸ τερμϑίῶ αι. 14 Ξεωεχῶς ὄγι- 
κοιϑηϑῥων Ἰαδγᾳιίτως ὅηηκαϑηυϑέον Δ᾽ 

τῆς τεναγμένης δηλονότι φησίν, Ἃ οὐ 
οὐκ ὁκ παρέργϑυ Ἶ αὐτὶ ἢ ἀμελῶς. ἐκ 

μ᾿ Τῆς τεγὸ χώρας ἁπάσης 1 δῆς κὰ 
πήμου. ν Πρόξζατά π πείντα 1 τὶ 
ΔΑ αἰϑίωυαίων: μα πα 

αὐ ἈΠΕΑΣ ΝῚ 
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ΓΙΒΕᾺΒ ἸΈΡΤΡΝ ν8. 503 
ΝΕ οα ἘΠ ἀιοι!ἀίαπα ἀρίτα- Δ ἵσσωϑι τε ̓ δ βΙαΙ ὀξελαυνάνφων ΔΙ 115 
το το στα «ταῖν δ ΤΠ οο! οΔΠ 
ΟΧΟΘΙΥ ΓΟ ΠΕ πῇ, τὰ ΠῚ Οὐ. ΠῚ οἰτ- 
ζὰ τορίοποπι ταταητίι ΠῚ» ΡαΥ ΠῚ 
εἰαιάϊ Βεθάῃξ" αΥ146 1ῃ (610 δὲ αἱ: 
ἢάσα ατιιπηπα» ρασίτη (λοἰαθλη- 
ταῦ. ἘτίΔ ΠῚ σοπηπηοαζι5 4] ΡΥ 
ἘΝ Βαυθα μοῦ Πορείεαπι διουΐο- 

ἐωμινενἀἰβραχούεγε να {διε εβατιιζ» ταῖς ἢ οἰτ- 
4.2 νη μοῦνα εαῖ. ἐαγηπαυϊραμπϑ ΘΠ αηγ» [απηρταο- 

(Ὡς τοφάεθαταγ. Αἀοο οπλὴὶ τς δά- 
ς Ἐτ Βᾶς εἰμίτας ᾳροξ [τὰ οἰαίτας ἰη ἀἰσοδαῖ, “ 
υμοκψονρνντή τα ντθς ργαάΐαπι ἐλξξαπι εἴας , Α- 
Ονκλεαεαῦ καρ ἐ4- τ ὨΙἐΠἤδες ἵπτεζάϊα. ΡΟ νῇσεβ 

᾿427μ4 εαἤίοίι εοπ- ἢ ῬΊ γηᾶ5 ΤηΠΤΟΓΙΠῚ ἐχοαθδητί- 
Ἅε:10 67 4:..44 θεν- 
ῥαπα, ΕῚ μι εο ᾿: Ὀ55 ποδδα! οπτῃῖθι5, ργατογ 64 8]- 
ἐχρτῷ ἐψοῤνῃμ τες. [τὰ αΠΠ ὅτι ἀγῃίδ᾽» ΑΓ {ὰρεσ 
" ἐν ῥείαεταν, δά οληγος. αἰτλτε ῬΑΥΙτΟΓ 8. Ἡγοηις 
{εάεαβ.εναι. Ψεί, ρετ(επούδητὸς σοη οἰ θαπταγ : ἃς 
9.κε “πέρα τας σρ, αἸ] ἄ6 ΠῚ τ ΠΠΠς φαὸά ἄπο ῃ- 
2449 1πγις (4 7. ἐγ41. 

πὰ! δ 6114 (απ εδαηξ : ἄτας εὸ 
αἱ Κ͵άε 4πηο. δ᾿ του 

ΡῬογυϊοδοία; νοΠοΥΔ ΠΕ » 4 πὶ πο- 
πλοῦ ἢ αὐυά!ος ἀπτεά.» Ειογας οἵς- 
ἀϊτατος » Ἰρίος. πιυγο ἃ Ρεοροη- 
ποηῇρθυς οἰγσαηλίοο5, τἀ ΠΊΟἢ ΠΕ 
ῆς 
1Πς νἱ οι ἐσάτηι τλοάο οδῆ- 
ἀεῖς ϑγίαου(5» οἰαἰτατοπη αἰ 11 
ΡΟ [ς φυὰπη ἰρία5 ΑΒ ομδς ἰηξο-: 
τίοτοπ : ἄλητος [ρος ΠῚ ἢ {α’ ΤΠ ΠῚ 
Ῥοτοητία"» τιπη ἀαἀαοία; » ΠΊΔΙ5 Ο- 
Ρίηίοης Οταςούαμη ἀυατη ἂὖ ἰη1- 
τίο δ. 1]: σοποοροζδης. ἸΝδηῚ ΑΠΠ| 
ΔΏΠΙΠῚ» [1 ΟΙο ΠΗ ΠΠῚ 5» Δ}Π| ττῖ- 
ἘΠ ΏΪ1Π|ν» ΠοΠηΟ ἀἰπτπι5 οος ΒΟ] πὶ 
τοϊογαίαγος ρυταογαῖ» ἢ ᾿ρίογι πα 
τερίοπετα ΡῬεϊοροπηῤῃίςς. ἱπίτο- 
ες: δἴχι! ἃ Ῥγίπιο Βούιῃ ἴπ- 
βία. δῆηις ἀσοίπλι15 (οριίπητις 
ἁροθατα “απ. [ἢ 5.6 ]Π απ τγαης 
τηϊ ογαηξ » ἴδηι οοάςηη δ6]1ο οχ- 
ΒΑΘ, δ. αἰτεγατα. δ. πὶ (ἀπ|- 
Ρίογιητ πἰ ἢ 110 ᾿πξοτίοϑ ρείοσε ααοά 
αἰ Ροϊοροηηοηῆθις ρεγόθαῃτ, 
ψηάε ὃ. Πεςεῖςα ταῖς νεπεηγοη- 

Ὁ Ἐος αἤῆίρεηις, τοΥ ΗΠ δια, ὅς ̓ποἰἀεητίθιις Πα ρῊΪς 
ταβε αἰαιητας Αἰ 5 Τὰρογ 4] ος (ἀπηρτἰ δι», Δ τομαὶ 

ταῖοπι ΓΕ Ροοιπίατία; τοάαξι! απ» 

“ Ἀίρετο. 

ὃζ ἐχ΄ 

αιάεπη ἃ 5:0} ἀεζοάογο. [ξ4 Ὁ 

“πέων, πὐῦδϑς τε Ὑ Ὑ δεκέλφαν" κατά δρομαῤ 

ἀοιουνϑρων, καὶ χ τίω χώραν: Φυλαοῦόν- 

τὸ ένα ἡ μϑρ ἀπεχωλοιέῶτο, ὡ γῇ ἢ Ξιπυκρότῳ 

πε οὶ ἀξ τα λαγητωρφέεῦτες͵ οἱ σ᾽ ἐτὶ-- 
ἡφώσχθντο. ὅτε δι ἐχυτηδείων τὐῇϑακομιδὴ 

δε τῆς δὐξοίας, κοότερον ὧκ τῷ ̓ὡρωποῦ 
χτὶ γῆς δζρε τῆς δεχελείας ϑλασον οὖσαι, εὐξὶ 

σφυγίογ τὶ ϑοιλφοσαν “πολυτελὴς ἐγίγνετο" 
πε πότων "ὁμοίως ἐπακῖμ ἐδεῖτο ἡ 
πῦλις Ἶ σὲ αὐτὶ τῷ πολις δὴ 4 φρέεμον: χα" 

πέςξη.ασδὲς ὃ τῇ ἢ ἐπαλξά τίωὺ μδὲ ἡ ἡμέραν 

»τὶ φζκδοχζω οἱ αἰϑζευαῖοι φυλοίοσοντες, 
δ“ ὼ δὲ γύκτα., χαὶ ξύμπόυτες, “πλζω τμ' 

ὑπωέων, οἱ ἱ δι, ἐφ᾿ ὅπλοις ποιούμνϑροι, οἱ ΧΗ 

Ἐχὶ τὸ τείηοις, ταὶ ερις καὶ χαιϑνος ἐτὼ- 

λωπωροιώς, μαάλιςα σὴ ἀὐξες Ἐχίεζο 

ὅτ! δύο πολέμοις ὧμα εἶχον ἃ ἐς φιλον4- 

χίαν κοιϑεέςασὸμ τοιαύτίων, ζω, ωρὶν ϑμέ-- 

εϑαρ,, ἠπίφησεν αἴ τς ἀκούσας. Ὁ γ. αὐδοιὰ 
πολὶορκουδιους Ὀλητειχισμῷ “ἰποῦ πε-᾿ 

λοποννησίων ἐσ ὡς "ιποφῆναι οὐκ, κου 

λίας, δλλὰ ἐχεῖ Ἰσυφακούσακ(πῳ εὐτῳῖ 

ἥτῳ αἰὐτιπολιορχεῖν, πόλιν" σσοϊὲν ἐ τλθλδδα 
ἀὐτίω τεκαθ' αὐ τω ΟΜ’ ἰϑζουων," χαὰὶ ὦ) 

ὔϑθαάλο,ον ἩΟΟΝΝ ποιῆσαι τοῖς ἔλλησι τῆ 
δεωάμεως χαὶ τόλμης, ὅσον κατ᾽ ϑρχα τὴ 

ἠῷ πολέμου, οἱ μϑμ εἰ φὑναυτὸν, οἱ δέιδυο͵ οἱ ἣν 

πειών γε ἐδ στὶς πλείω χξόνον οὐδμι" 

, ὅτου αἰξιοίσην αὐοιὸ, εἰ οἱ πελοποννήσιοι ἐσ-- 

ξὠλοιὲν ἐς τέωὐ χωραν' ὥςτε ἔτει ἑτ]αχᾳ] -- 

Ὁ δεκατῳ' ̓αζ'' πίω χοσφτίω ἐσξολζω ἦλθον 

ἐς σικελίαν, ἤδη τω πολέμω χτ' πϑύτα τε 
πρυχωμδίοι, χαὴ πολέμων σεν ἐλαάοσω 

ἄσδεσαγείλοντο " τῷ ππεήτερον ὑπαρηονος 

ὧκ πελοποινήσου. δι᾿ ὦ χαὶ τῦτε «ἰ πσὸ τε 

τὴς δεχελείας πολλαὶ βλαπηούσος χα Μ᾽ 
γί. ΠῚ ! "᾿ Ἃ Υς ᾿ θήλὼν «γα λωματῶν μεγάλων “ ασδϑεπι- 

“ὐἹοντων," αἰδυυϑετοι ἔϑμογηθ τοῖς χρήμασι, 

Γς Καταδρομάς ποιουμόμων 7 δ αϑη-- 
γαίων δηλογότι ἱππέων. β' Πολυτελὴς] 

πολυδάπανός. 1. Ομοίως ἐχαχ 

ἐἰσαλοργίμεων ἐξ αἰλλοδαπῆς. δ᾽ τίω δὲ 
᾿ γύχΐᾳ καὶ ξύμπαντες 7 ἐ ΧΤ' δα δυχέυὶ, ὥς οὗ 

ἡμέρας» ἀλλα πάντες. ε Οτλδύο πολέ-- 
μος τὸν τε πελοπονγησιακὸν δ σηκελικόν, 

ἔ τῇ ἀυτῳ τρόπῳ αἰπτυλιορκεῖν ἠπί-: 

φῆσεν αὖ ἴις ἀκέστις ὐπὸ κοινῇ. ἡ Οὐδὲν 

ἐλάοτινα 7} ἐδὲν ἐλάσσω. ἢ Καὶ τὸν 

αὐϑάλογνν! ̓ τὸ φϑραίδυξον. αϑρὶ λόχον Τὰ 
παρ᾽ ἐλπίδα “Ἶ᾽ ἐλλίωων ἥ τι δωύσμεις ὅ; 
ἀϑίωαίων αὐτεῖχε, καὶ ἡ τόλμα. , Με- 
τοὶ τίω! πγροότίευ ἐσβολίω 1 ἡ ἢ ἐσέξαλεν οἷ 

Αρίδαμος εἰς τίωὶ ἀῆικὴν, Ἔτι πσρώτως 
κιγηϑέντος Τὸ πιλέμου. πίω αἴοιαν δ 

πύτων “Ἵ! αὐακινησαύτων τὸν πόλεμων αἱ: 
διᾶται, καὶ ὡς εὖ ἐποδύρεται τίω πατεί- 

δὰ. κ Τοῦ “οδότερον ὑπάρχοντος] 

αὐτὶ τῶ, ὑποὺ πελοπονγησίω: ἐπαχρυϑῥους 
λ Πρροαυιρήσντων] συμβαινόντων, 

α Αδωδαζ, ἐγόονῦ τοῖς λθήμα 4} αἰ: 
Ε “δ, ἐπέλιπεν αὐτοὶ χρήματα. ἤχρευυ ἐν: 

δεξίς χρημάτων ἐγήδογτι. 
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22" ὅμοια 

Ὧ γερό 

594 Ττὰάυν  ΦὙΥ ΡἍΉ ΎΝ15Ὸν; 

χαὴ τἰοὺ εἰχοςὴν ᾿νοῦ αὗτον πὸν ἀευον Α, ἃς ἴῃ ἰοςαπι γί δυμι; ροῦ ἰά τοηλὲ 

ἡ ϑιλαοσὺν αὐτὶ τῷ Φόρου ζοϊς. ΟΣ 

χόοις ἐποίμσθμ, “πλείω νομίζοντες αὐ σφίσι 

χθματα οὑτω αφεσιέναι. [.] ἱωϑι Νὴ ὅω- 

πόα οὐχ ὁμοίως. υὴ φρὶν, νλὰ πολλῷ 

(μείζοις κε ἰςασὸρ., ὅσῳ τὺ μείζων ὁ ὃ πο- 

Λεμορ δ αἱ δὲ πεόσοδοι αἀπώλλεωτο. "τος 

δἶζω ϑρξκας, ̓  τοῖς τῶ Δημοιϑενά ὑφερη- 
σαιντας. αὐ ϑ. τί αἰροίσὸμ Ὡποδλαν Μ, 
χοματων,ο οὐ βουλόμδμνοι δα πλυκν,δῦϑος. 

ἀπετεμπον, αὐξφεταξαυτεὶ κομιίσοι αὐὖ-- 

τοῖς Δ πρεφᾷ, χὰ. εἰπόντες, ἀιρια ῳ τω Ἰθπ. 

εὐπιλᾳ(ἐπορδύοτο. δ εἶν. βεἰπου) κὴ αὶ τοῖς. 

πολέμέοες, ἕω ι δουύων,)" ἀπ᾽ αὐτῶν βλά- 

ὧι ὁ δὲ ἐς τίω τοίγαγφαν ̓ ἀπεξίξασεν 

ἀδοις »Χαὶ ἡ ρπαγάρ ἕνα ἐποιήσο το «Αἱ οἱ 

ταχοις » καὶ οὖν χαλκχίδος τῦς, ὀὐθοίας ἀφ᾽ 

ἑασέρας διέπλῶῷσε ΓΣ δδρχπον" χαὶ σὸς 

(ιξ σας ἐς τίωῦ βοιωτίαν, ἦγω ἀΐοις Ἐχὶ 
μευκοιλνοσόν, τὶ πίω μϑὺ νύκτα λαθὼν, 

“δὲς πω ἑρμαίῳ υὐλίξετο" (ἀπέά δὲ τῆς 
μυκριλνουοδ ὀκασίδεχαι ἡμαλιςτι φαδιοις) 

ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ," τὴ πολᾷ “σξφεσέχειτο 

οὐσῃ ὡς τῶν ᾧ αἱρῷ,ς ἐἰφυλάκτοις πε ἔχι- 

ν “ὦ αἰσφροδυκητοις μὴ αἢ αὐ ποτε᾿ φὰ 
ρα αι λρίοσης ὥ σϑύτον ἐπόναξάνς 

τα ὄχιλέοϑαι, τἀ πείχοις αἰοϑενοιξ ὀγτὸς, χαὶ 
ἔν ἡ ᾧ πεπηωκότος, τ 5, βεαχέο φκοδὸ-- 
μηρῆμου, ἃ πυλώ ἅμα 5.6 τίω ἄδγων 

αἰοωίωϑρων. ἐασεσοντες δὲ οἱ ϑράχες ἐς 1' 
μυχᾳληοσὸν, ταῖς τε οἰκίας “ χαὶ τὰ “Ὁ 

ἐπορλοιου, αὶ τοῖς αὐϑεύποις ἐφονόυον, φῴ- 

δέμϑροι ὅτε ωρεσξυτέρας ὃ ὅτε "εωτέρας ἡλι 

χίας, υλα πὸρῷ; ἑξῆς, ὅτῳ οὐ τύχοιεν, ὃ 

ποῦδαις κα κ»γωνῶκας κτείνοντες, πὐδοσέ- 

τὶ χαὶ αὐπτοζύγια, ἡ χαὶ ὅσαι, ἄλλα, ἐμημγα 

ἴδοιεν. χὰ ἣ: ΡΣ ὩΣ ϑρακδι, “ὅμοιον (οις. 

μαλιρα ὃ ῳ ξ βαρξαρικού, ἐὺ ᾧ αἱ ̓λαερσήσῃ, 

φρηχώτατιν 91. κὶ Ἧ τῦτε ὅν" τσαραχῇς Οὔκ διραῆιηι Ἀιῃοίξυπι ἐρεδεασυ!απι,. 
ὀλίγη, καὶ ἰδέα, πᾶσα καθήκει ὀλέ,ϑρου" 

᾿ ς 

Ρι5. νἱρεῆιπαπα οΧχορογαηῦ ΑὉ, 115 
αυΐίδιι ἱπηρέγαθαις πλαγτιηγῖ8 ρο- 
Ῥυ]ς » τατὶ ρίαβ. ΠδῚ πὰς τατίοιις 
Ρεσυηίας οὐαξηταγαμ. ΝΝΑΠλ ὃς 
ἱπηροηίᾳ ποῃ “πα ]ος ρα» ςἀ τα: 
το πιαίογος βοῦαας ἀιδῆξο πηᾶ- 
ἰὰς οχξεθας δοίη," δ. οθασητα Εε Ῥτοιιοπιαο; 
το ες γα οχτίηδτας Γρίταγ Τ Άγα- θεἰ δαί  ἀταῖτὰ 
(ο5. 4π| Ροίξ ἀϊςοιπιη επιο- τεβάπτωτ. Ε, 
ΠΗ ςης νοπογδητν ΟΧτοΠΊρ|6» πος 
Ρία τοὶ Ρεοαπίαγία: » ΠΗΠ]ΠῸς5 ἔεςε- 
ταητ» ἄλτο περοῖῖο ὨΠΓΟΡΗΪ ἐο5. Ὁ 
ἀεάιιςομάϊ ». ὃς ἰῃ ργατογηδυίραῃ- ἡγύδρλνον 
ἄο ( τδηῆθδης οηϊ τη ρεῖ Ευύτὶ- 
Ραμ) Πα! ροῖδει » μοί ο- 
Ρετᾶ ἸΠογαπι ποςοηάϊ. Βὸς ἢΠ|ς΄ - 
ἴῃ ΤΑπάρυαπη. 411Πὶ οἀπχηοῦ; ὍΛΗΝ 
δ. ταρτίπλ ποπη!ῃ!}} ρίχάς οἰ 
(ετ (Ὁ νείρεγαπι ἃ ΟΠ] οάς Επ- ᾿ς  - τοῦ 
Ρακ τταίεοῖς Βυγραμλ -, ὃς ἐχρο-. 
ἤτοβ ἰῃ Βατοτίαπη. ἀπχὶς δάιμιογίας ρμϑῖς 
Μγαδὶεἴιπη : δὲ Ροῦ ποδὲξ οσοι- 
τὰς {υδέςάϊτ αητε Μεζςοαχὶ πη» 
υοά ἃ Μγοαϊεἴϊο, ἀπῖαν (ξἀςοίην 
αἰδοιτοῦ Παάϊα. Ας ρείπια [ζατίπχ 
ἴαος νχδὶ {ποςσοάϊς » εἄπηηας «ἰῇ 
ΤΠΔΡΏΔΙΣ » τἈΠΊΘΗ ἰῃουϊο ἀϊταπα 
παι» ὃς ΠΙδ1] ποϊηιδ' ααληι αἷ1- β 
πος νη αιᾶπῚ ἃ πλαγὶ ἢ τἀ πταΠ ὐξο αὐ τον δ, 
(βείμιις διίαγος {πἰριςδατοηι» οᾶ- μα ϑομνν, Θυια 
Οἷς πὰ Ῥαΐῖς ΠΉΠΓ5. ᾿ππα] ἀτι5 τᾶπτο αἰοοη(α ἐπ 
εἵατ, δὲ Δἰσαδὶ ςο]]αρίῃς » αἰϊουδὶ θοὸν, 
Βα ποῦ Πγιπφλαδ : ΡοΥτ οἴ[1Π1» 
{εσατίτατε. Πα γα Πλ» ἀροττῖς. [τ- 
ΧαμροπῖοΒ ἰτα τς ἴῃ οατὰ ΤὮγα- 
οὐδ δὲ ΡΓΓυδῖαβ ὃ (λούλ5. α'άο5 ἀϊ- 

Ὁ Πρίαηε - ορρίάλπος. τυποϊάαητ, 
ΠΟῺ (611, ΠΟ ἰαα 6 Π}}} ατατὶ ρατ- 
ΠρΏτο5 7 [ς4 ΟΠΊΠΟ5» νῦ ἰῃ ηοη- 
απς ἱποίάςθαπτ » Ῥυοζοίψας ἃς 
ἐαῃΐηαβ. » 4υϊποῖίαπα ἱππηοητα 
ὃς αυδίςιηαιις δηϊτηδῆζτεβ νἱάε- 
Ῥδηῦ τητογπγοητοβ, Ετοπί πη ΤΉ Γα- 
ΟἸΠῚ ΘοΙλ115 5“ δαγθατῖςο Ῥτοχἰπγῦ,ς Ῥαίηάς νεῖ! «σῇ 
νδίσιμ ας πο ἢ τίσις, ἰδ] “(συ γΎ βαν φἰμίς 
ἤπαιιηλ [ς ρύαθοτ. Ἐττιιπς αὐλγι ἂ- ρεϊβιπνυπι οἶδ.» είν 
1ὰ ποη οχίρια οχείτίς ρογτιγατίο; π᾿" (Δηραΐ- 

σιν.) 

 ΨᾺ ἰ ἣἑΐ 

τοῖν ΔῈ 

εὐνὰ ἢ 

γυλν 

ΠῚ 

«Ὑπὸ ἤτον "ὶ τὸν χρό νὸν, β Τοιῤ ἤχρωυ, ὅ'ποξίωαι ἐποίησεν. ζ Ἐκκαί-- ] πυλεΐν ἃ ἅμα 7 πγῶγνο. κι Καὶ τὰ πὶ ε΄. 
οἷ ὖ ϑεᾷκα! πιὸ κτ' τὴν ϑἰπέπλοιυ ἠδ Δη- 1 δέκα μιαώλιςε, φοιδῆοις 1 αὐτὶ τῇ ΧΤ' ἀκρί-  ἐπόρϑοιω Ἰἔκᾳιον. ν Ομονὰ τοῖς μᾷ- : 
μιοδδένοις ἐλϑύνται. Ὑ Τοιλτῷ Δη-  ὅειαν. ἡ Τῆ πόλει προσέκειτο [πληστά- ᾿ λίσοι τῇ βαρξαρικοῦ} ἤχριων ὁμοίως ἔχ 
μοιϑέγει ὑςερήσαινταις ] αὐτὶ τΖ., ὑφεροωῦτο Ϊ σας ἐπέκειτ, δ. Και αἱρῶ ]πορϑεῖ, Ὅ;ς βαρξαρικαπάτις. ξ πὸ ὧς ͵ 
Δημμοοϑένοις. ἐλϑόντας καὶ μὴ φϑείσοντας ᾿, Ἐπιπεσῶὼν Ἰδυϑέμϑμος. «ἀὀ Καὶ ά- ] ϑαρσῆ ̓ἥποι,ἂν ᾧ αἵ φελμανι ὃν ᾧ,α - ἐπι 
ἃ Δυημοϑενίω, δ᾽ Απ᾽ αὐδῷ᾽ βκά- | «ροσδοκήτοις] τὸ ἑξῆς, καὶ αἰτσφοςδοκή-- ᾿ τἱ τῇ, οἷ οὗ, μευ 
ψω 7αήὴ τὸ, δι᾽ αὐδῶ, “εὐ Απεξίξασιν] ἰ τοῖς, τοῦ τείχους αἰοϑενοιῷ ὄντος, λ Καὶ οἰ 

᾿αππὶ 



ΠΒῈΚ 5ΕΡΤΊΙ ΝΥ δ, τοὶ 
ταΠῚ οὐἴατ ἰγγαξεος ἰπ Ιαάππὶ ρὰο- 

τ΄ ΟχοΥαπΠη » 48ὶ {ΠΠ|ς ππαχΊΠλι5 ογαῦ, 
ἐο5 οπλη 5 ((4π| οὐ πὶ Το οΪΔηλ η- 
τιοίογδητ) σοποίφογαπτ: αὐας οἷα- 
ες,» ἄεο ἱπορίηατα» δάθο δςεῦθα 

ο τοτί οἰαϊζαῖε ἱποίάϊς νὰ πα αἰτοῦ 
πηλρί5, Οορηῖτα τς ΤΒοθδηὶ (υρ- 
Ῥετίαβ ειηΐ » αἀορίίαις ΤΉγαζες 
ἴλπι ἀϊρτοῖϊος, ( πΠοἢ ταπιθῃ ἰοη- 
σὲ) ργαάα Ἵχυσηῖ, ρογτογγτοίς 
ἀπὸ Ρεγςααπητηῦ δά ΕυτρυπῖνΓ 
41ε ὃ. δά πηᾶύο » νΌΪ παῖιος 4αΐ- 
Βιι5 φάπιοξε ἔπογαπε, (αρδηῖ : ὃς 
ῬΙυΓπτοβ σου πη» ἀπ Πὶ Ὠδιε5 σΟΏ- 
{ςεμάπηϊ » πες παῖάπάϊ σηΔΥΟ 3» 
οςοίάιης: 4αππα {ΠΠ| 48} πὶ ἤδα!- 
θὲ εἴαης.», νΠ (ὰοχιτ ἄρα» τος 

Ἔ 1φθερήηφηα- τγλΉογοης Πδιι65 Οχεγα ἡ ἐθειπὶ (ἃ- 
τῳ δῆ ̓  ξόῦ- ρίκταταπα. ῬΑΓ Ροϊοδ δμὴ ἰτογατη 

τοὶ ποτα [πτεσερογ ΤΉγασες, ΠΟ ἱποοπη- 
ὁ Ναπι απῖρα, ροῆτὸ δὲ ἀπο Γίας ςηυίταταπι ΤΉς- 
ἴα ἐς τεσίροτέτ, ΒᾳΠΟΓαΠῚ ἃ 40 ΡΠ πιὰπι ἱπυαῆ 
ρει, ἔπ ΟΓΔΏξ » ΡΓΟΘΟΓΓΟΓΙΠΣ » σΟΠρίο- 

κῶκ οΡ. φῦ. .44 Βατίαιις» δὲ γε" τεπτρα ξογεθθοΥ- 
ρορμάϊς ΩΝ ἣν» ἀϊπαιί; (ες ἀεξξηίαθδης , ταπι ραα- 
σποα ἐπεονηρο. ε΄". ΟἿ ΠΟΥΠῚ ΡΟΓΙοΓο : ΠΟΠΠῈΠΙ οτίΔ ΠῚ 
᾿ ερβομυδόμας τ ἰητία ντθ οπὶ ΠΠ1ς ἴπτοῦ ργχσ ἀδάμη 
ἀμ καρδει, φοῖ, ἀεργ πῇ. ΓῺ {ππλπιᾶ.» οχ τα ]]ς 
γεεσάοος 5 ἄσπόε ΤΟςΟΠ 5. ὙὨγαοίδιις ἀπισςπτὶ ο- 
τορς ϑεσιηηα Πγ ΠΥ Π0 ὃ αϊηπυαρίητα: ΕΧ ΤΈε- 
ς Μίάρια ἰργίς θαΠῖβ ἀζοι δέ Δ]}|5 αὶ (ἀρρετῖ45 
Ζρηκαιοίῳ φονίμε ἴοτς» ΟἸΓΟΙΓΟΥ νἹρΡΊητΙ ἐσ το Αγ πηᾶ- 
ΒΗ͂ ὄφηχωείῳ. ἤσας; νπὰ οιπη δοίγρῃοπάα ΤῊς- 

θάηο » νπο εχ Βαοιίς πηαρίτὰ- 
; εἴρια : ΜΔ] ἢ Ποσα:πι διιζειη ραΥς 

υχάδληι αδίππιρτα εἰ. (Οὐαί οἰ- 
τεἰτατὶς σα! απγίτατς Ὠ}|4π| αἰτοσία5» 
ντὶῃ ταπὴ ἀϊατίηο δ ε}10» τηϊίεγα- 

Α καὶ σ᾽ Ὀλεπεσόντες διδωσκαλείῳ πα ϑωγ(δε 
ψμιέγεφον “ζω αὐτόϑι, χοὴ Ἔτι ἐτυγον οἱ πα]: 
δὲς ἐσεληλυϑότες) κατέχον ν᾿ πϑϑγαξ᾽ 
χαὶ ξυμφοροὶ τῇ πὸλῴ παση οὐδεμ)αξ ἥσ-Ξ 
σὼν μᾶλλον ἑτέρας ὠδυχητὸς τε ἐγιέστεδὲν 
αὗτη χαὶ δινη. (Ὁ δὲ ϑηξαῦοι, αἰαϑύνϑροι ἐξ 

μεν, » ἴδ!» ᾿καζα λαθόντες χσδόκεχὼ) ῬῈῈ 
ς ἤδη (ὦν: εϑρῷχας͵ οὐ πολὺ, τίω πὲ 

ὩΝ ἀφείλοντο, χαὶ ἀΐζις φυβῥλδννε 
καζαᾳ διωκόεσιν ᾿δχὶ (δ) ϑύραπον ᾧ πίω 94ἰ- 

Ν 9 -“- " ΄-“ ᾿ 

Β λαοσθμ, οὐ ἀύίοις τὰ πλοῖα, " ἃ ἤγαγεν, 
ὧρμκει. καὶ Ὡστοκ. τείνουσιν αὐ νὴ) εν τῇ ἐοξώ- 
σῳ τουὶ ππλείτοις, οὔτε δχιςα ϑμοις γφν" 
τε οὖ τοῖς πλοίοις, “ ὡς" ἑωρων τὶ ὦ 

τῇ γῆ; ὑρμισθμτων ἔξω πῷ ζάγμματος τὰ 

σλοῖα.. ἐπεὶ ἔν τε τὴ ἄλλη α͵α, ̓χωρησᾳ ̓  Οὐκ 
εἰτόπως ̓σὶ εβρᾶκες ασδϑς Ὁ “Ψ' ϑηζαίων 
ἱστασικὸν, διαἣρ ἄσοθῦτον κα ϑσέχειτο, πσϑ9εν:- 
θέοντες τε ἢ ξυφρεφόρϑροι᾿ ὡ ᾿παχώείῳ 
ταξέ, τίμὐ φυλαικὴν ἐ ἐποιοιεῦτο" ὸ ὀλίγϑι αὐ 
τῶν εἰν τούτω διεφείρησὸρ » Μέρος δὲ ἐυ χὰὴ 
οὖν τῇ » κόλέ αὐτῇ δὲ «ὑρπα γῶν ἐγκοιτα-- 
ληφϑὲν ἀπώλετο. (ὦ δὲ ξύμπϑθρτες Φ 
εϑρακδ, πεντήκοντα χὶ Θ{ ϑυκόσιοι, ὐπὸ 

τοιωκοσίων χαὶ χιλίων, οὐπεϑεινον. διέφῃ- 

ρων δὲ ᾧ ὦν φηιαίων κα ἡ ΤῊ ἀλχὼν οἷ ἐξαυε- 

Θοήϑησθμ, ἐ ἐς εἴκοσι μιείλιςα, ἱππέας τε χρῇ 

ὁπλίτας ὁμιοί χαὶ ϑηξαων Ὧμ ἀρηρῶν; 

Σχιρφωνδϑρ. “Ψ δὲ μιυκα ληοσίων ἦ μέρος 

ᾳ ἀπϑμαλώδ». ῷ Α κι τὰ ὁ μυυκά ληδσῦν; 

Ὁ 

ΒηΠ ογεῖι γεοσ πῆς : δάοο ΔΙΓΟΧ ον "παρῷ τ εμσαμΑ διρθλενάΐωωι ὡς Ἐλὶ μεγέν ̓  
ππώοΝ δε ἔαίς. “ Ῥοπιοίπομεβ δυζεπι ὶ 
ποης ροῇ {πέξα» ᾿᾿ΑΠΟΏΪΕα » ΡΟΙΪῈ πταδ τ ΠητΓῸ 
ἡΠποτ μα Τἀζοηίκα Ἰοοαπι νη (ΟγογγΑπι τγαϊ οῖςπ5, 
᾿ραφβμαρς ἑτας ΠΑΠ ΟΠ. ὁποίατδπ ἱπ ΡἢἷΔ, 4υα 
«414 θενόμν, Ροὴ ο[ξ ἀρτὶ ΕἸεΙ» ἴῃ Πλτίοπε πδέϊ, 
τιρηίείοποπι ἐ κά φογγῃρίε: 4αΐ νοξὸ ἴῃ ἐα εγαπῖ ἐ- 
«οηίς. Ὄε πο 
ζέον δ ὁ; ἰαρῇ {ππέν]γὶ (τ τ 1 Δέπηαας 
δε “πηι, αὐτηατὶ 5» ἴῃ 5:0 ]Π|1π| γα πὰ Πατὶ: 

4] δί ΠΙΟΧ 4] 1 (υτρίὰ δηοία- 
τία τγληγϊίοσο. ΡοΙξ ας ἴῃ Ζα- 
εγοῖμαπι ργοίσέξας επ]οΠοπες 

χαὶ οἷς πόλεμον ἥοσον ὀλοφύρφοϑαι ἀξίῳ, 

τοιαῦτα ξυνέξη. ὁ δ ̓ Δημροδινης, έτε Ὄσο- 
πλέων ἐκ, “ὁ χερκύρας ΜῈ ἐκ ὃ χακχῶγι: 

κῆς τείχισιν, ὁλκῳδα, ὁρριούσαν ἐγ φφᾶ τῇ 
ἠλείων λρίξων, εἰν ἡ οἱ κοράνθιοι ὅτι λῖται ἐς 
Τ' σικελίαν ἔμελλιὸν πὅραϑ,, αὐτου δὲ 

δχεφλείρᾳ,οἱ σγ᾽ αὐδρες ἀιποφυλόντες, ὅξε: 
ον λαξόγτες ἀλλζωυ ἔπλεὸν. καὶ ΚΦ κ( αϑτο 

ἀφικόνϑμος ὁ Δημοοϑέγης ἐξ τέων ξύων 
Ἰὸῦ 

δι 

ὥρμαι 1 ἤχρωυ ἐν ὅρμῳ καὶ λιμᾶμι ἧ-- ἡ ὠτόπως Ἴούκ αἀκόσκιως. 

βολον. πότερον οἱ πολλοὶ γξίν ὧν ἡσίσοιν-- ἡ αὐ δρών δὲ μέρος ζ. 

- “ 
ν" ͵ 

Ην αὐτόϑι] ρ τῇ πόλει. β Αὔγα-- ἑώρων πίω φυγζω), αὐορμωσούτων. ε Οὐκ | παϑοις ον δ καὶ τὶν πόλεμον νο- 

ζ Μέρος ὃι αἰ) δύων. θ “Χρησαμδῥων 1 δἰ κωκα.- 
Ὕ Ἔν ̓πέσβάσᾳ Τῷ πλείρρες )άμε- 1 παναλώϑη 1 ἤ τοι» σαῖ δὲς δ. πολλοὶ. Δ} ληοσίων δηλονόπ, , Ως ὅηη μειγίς: 

᾿ Ρἀϑεχρῆσα- 9ει } ἤτω πόλεως, ἢ “Ξ μογίϑε πὰ- 
γῇ οἱ πολλοὶ αἡηρέϑησεν. δ' ὡς ἑω-᾿ αϑρων) ̓ αἴξιοι (φασὶν) ἐλοφυρμοῦ τὸ πὶ καπὶ Ἷ 3οῖς, 

νν τοὶ ἐν Τὴ 77, ὁρμασεώτων Ἰγφάφεται; ὡς ἢ Οιῤ κιυκφιλησσήοις ἐγύετο, οὐδενὸς ἄγνου 

ὑγιεῖς 

5 ἑώρων Ῥ 

φυγήν αὐορ, 
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τοῦ. ΤῊΝ ΟΥΒΙ ΒΗΙ ΘΗ ΠΡ Ὁ ΤΣ 

χὰ χεφαλλέωΐαν, ὀσλίτας τε αὔνδέλαξε, Α δι ῃ ΟὐρΒα]]επίδπ.ν ἰατρῆς Πῆγε 

ἃ ἐκ τῆς ναυπακζου “Μ᾽ μεοσηνίων μετε- 

πέμματι" ὶὸ ἐς τίωὐ αἰτιπέρας ἤπειρον τὴς 

ἐἰκαριανίας, διέξη, ἐρ ἀλυζίω τε χαὴ αἷ-- 

γακγόρλον, “ὃ δ ἀὐὐοὶ εἰ: Εἰη9 γ.." ὄγτι δὴ; ὁ ᾿άἰτῳπε- 

εἰ ὗτα ὁ ο εὐιμθω πο μές ὧν τῆς 

σικελίας τὐποσιλέων, ὃς τῦτε ἢ Ὁ χϑνορ' ταὶ 

“οὐματά ἄγων τῇ ςρατιά ἀπρίμνν 

χαὴ οἰγζέλλᾳ " τὰ τε ἀλλα ,ᾧ ὁτί πύϑοιτο χτὶ κι, 

“λοι ἡδὺ ὠνὉ πλημμίύελον «ἰαοὺ τῶν 

συφφικοισιῶν ἑα λωκός. ἀἰφικψάῴται δὲ καὶ 

Κύων αἷν ἀὐοιὶ,ὑς "δὰ γαυπακίο, ἀγ- 

γέλλων ὁ7| αἱ πέντε χαὶ εἴκοσι γῆες Ων Χ9- 

οαϑϑιων., αἱ σφίσιν " αἰδορμοΐσοωι ᾿ οὔτε κα- 

ζαλυύοισι ῷ πόλέμιον, ναυμαχεῖν τε μέλε 

λϑεσι: πέμπειν δέω ὠκ ἐλόθυεν  ὠδΨις ναῦς, 

ὡς οὐχ ἵχαινοῦς ὀέζας δυοῖν δεούσοις εἰδκοσιν 

ταῖς ἑαυτῶν «ρὸς ζῳ ἐκείνων πέντε χα 

εἴκοσι ψεμίβίοιγε ̓. τῳ  ϑρ δὼ δζζυ Κα ὀγωνι δέκρι 

Ἰαῦς ὁ φυψίετιος. ὃ ὁ Εὐρυμέδων ὡ- 

θλςα σφίσι πλεούσαις ἀφ᾽ ὧν ἀὐρὶ εἶ; εἰηϑν, Ὁ 

ξυμπέριποισι. «δὲς (δὲ ἐν τῆ ναυπακτῷ. 

ἀδρὶ δὲ τοὶ «ἰδὲ τὴς φρατίαξ ῷ ξύλλογϑι 

ἡτοιμκα ζοντο "᾿ Εὐρυμέδων ,ϑι,ἐ(ἐς τίω κέρ- 

κύραν πλϑυσᾷς, καὶ ̓ πεντεκαίδεκα τε ναῦς 

“πιληρφιοῦ δ χελϑυσὰς αὐτοῖς, ὦ ὁπλίταςκα 

ζιλεουυϑνός. (ξωοῆρχε. Ἂ ἥδ Διημοοϑενά, 

᾿Ξἰποτραπορδιος, ὡφαῦρ ὼ ἡ ἡρ(9η) Δημος- ; 

ὔύνς δὴ ἐκ ΦΡ αἰεὶ τἰωὺ ἀκαρνανίαν χὼω 
φίων σφενδονήτας" πε καὶ οὐκοντίςας ἐξιυατ: 

γείρων. οἱ οἡ, ὧν τῶν σὠφρακουσῶν αὖτε αζ' Ὁ ταρυμδηογαπ), 48! ΡοΪ᾿ εχραιρῃατ 

τίο τῷ πλημμυνελου ἁλῶσιν “ρέσξᾳς οἰ-- 

χόρϑροι ἐς Τὶ πόλφο, σὴ δ᾽ ἐπεισ τε, ὃ 
ξεευανγείραντες ἔμελλον ἀξᾷ τὸν φραπὸν, ὁ. 

ἸΝικίας πσδοπύ)όνϑμος, πτεράπει ἐς τῶν σι-- 
χελοΐ σἄν, πω διοδὸν ὀχονᾷς,ᾧ ξυμμια: 

ἀχρὲς χεγτόρλπας τε αἰλικυχαοὶς, χφὶ ἀλ-' 

λοις, ὅπως μή διαφήσωσι ζι πολεμίοις, 
αἱ" ξυςραφέντες κωλύσωσι διελθεῖν. 

ὀμλη “ἃ δίς Οσοῖὲ ποροίσῳν, ̓ἀχραγανηῆς 

αὐτῇ σἕκ ἐδίδοσαν σ᾽ τὴς ἑαυτῶν ὁδόν. 

Ὥ 

. ΑΥΠιᾶῖοξ » ὃζ ΕΧ Νιαυρδέϊο Μεῖῇε- 
εἷος δοςογαϊς : ἀῖαας ἴῃ ορροῆ- 
ταῖν Ασαζηδηΐα σοπτηοητο πη {τ8-- 
ἰορλτῖη ΑἸγξίαπι φυοσας» δ Απᾶ- 
ὥοτίαπι αυοά αὖ «ΑἸπεηϊομῆθας 
τορεθᾶταγ, Οαἱ ςἰγοα μας ἰοσὰ ἀρὶ- 
τδητὶ οὐσυζγς Επγγπιοάοῃ ὃ 51 οὶ- 
11ὰ γοπλξᾶτς » αιιὸν οσιπὴ ρεσμηἷὰ δά 
ἐχεγοίτα πα Ρογιδ ἀλ,ΡεΥ ἐδ ΠῚ Ἦγος 
τηεῆα βιογαῖ πη ἴ5.15 πιιητίας οὐ πὶ 
αἰϊαοῖαπα νοτζὸ ἰδ αὐ  ἴς ἸΏτοῦ παῖ τ 
βατίομ ἐπι» Ῥ] πη γτίαπαη οἵε ἃ 5Υ 
τασυίδῃ!5 χοσορταῃχ. Οοποη ἐπίϊι- 
Ῥεῖ υ Ναιραῦο ρύαοζας ὦ μῸ5 
ψεηΐτ» πητίατα 1» Δα! ας δὲ ν!- 
σίμτ Οοτγητβίογασα. Πλυο5 » αι 
σςομτγα Νδαραδίαπι ἴῃ Πϊατίοη ς οἰ- 
(ξηφποη ἀεῆπεγο δ] πὰ ροσογο, 
δι ρΥχ απ. παπαὶς Ἰαϊταγας οἵϊε. Εος 
ἰρίταῦ παϊττοῦς δά {ς παιοβ ἰδ οθαῖ» 
αυδά {πα ἀιιοάοιήρίητι ἱπηρατοϑ οἵ 
(επταά σοπῆϊροῃ ἄσπν οατη Πο[Ι 
αυΐπααο ὃὲ νιρί πα ἴτας πίττης κ᾽. 

οατα Οοποης 1) επηοιτῃεηος ὃς Εὰ ᾿ 
(ΤΥ πιςάοῃ ΟΣ ἰἰ5 45 ἱρῇ μαεθαπς 

ψο]οο ΠΠ145 ἀςος, αά 1]ὰ5 απα εγᾶτ 
αἀ ΝΝαυραέϊα Οἰηδὰς πα |5»44 ἀε-. 
Ἰεδ ἀρεηάᾶ (ς οοῃξεγαητ: ὃς ΕἸΣ 
τπαράοη αυίάς ἰᾳ Οογογγαγη ργοξο- τς 
ἄτας φαΐ ἀςοίι παμε5 δΌ {}Π|5 Ἐχρὶς ἐλρὰς. 
τὶ ἰαΐϊις, ἀγῃγαιόίαιις ἀεἸορὶς (παπὶ ἢ 
ΤΟΙ] ρα Πεπχοίτ οὶ ἰάτη ἀδῖαβ 6-΄ ἢ : 
ταῦ Οἱ το Πτραμοπηδἀπλοάμπι" ἀἰ 4. 1μ4 φενεὶε φάῃ 
ὅζαπι οἰ) Θειποεπεβ δαϊοι εχ ἐρηη. εβέτεραν, 
τίς φυα οἰγοα Αςᾶτηδηΐλπι ἔπη ]ο- ᾿ ἐρέ.. ςς 
ςἷς φιοίσιπας Ροτιῖς ἔπη ἀϊτοῦεθ ςε 
ἃς ἰᾳσυ]λτοζὸς σοερῖς, Ατὐ]ορατὶ δγ- 

ΡΙοπαπαγγίατι δάιοζαπς οἰαίτατοδ» 
ἀιηι Η|ὰ5 ογατίοης ρογαΠοης, ' 
ἃς ΄συςηλ σοπηραζδπεγαης οχογοὶς- γκ4 ᾿ 
ταῦτα δἀάἀιπέϊαχι εἴοπι,άς ἢας το σεσ ἼΡΙ 
οχ ᾶι5 ΝΝιςοίας πλτς δά ἐο5 5:- Ε: 
οὐ]ος υᾷ τγαηἤταχας ογας Πο 5, ὅς ὗ Ἵ 
δά ίοςῖος σὰπι αἰϊος5, ται Οοητοτῖ- Ἵ 
Ρᾶδ δι ΑἸϊογ οκοβ» τς ἢ] πὰ τιαηῇτοος 
τς ΡοΓΠιττα τοί σοηβτερατίὶ ρτο- ᾿ 
Βιδελης, πορ οηΐπι αἱΐα να τγαπς- ἢ 
ἴτε οοματιγαῖη. ἡᾷπὶ Αρτροητίαὶ : 
ῬΟΥ μΠὶ ἀρΎ πὴ ἰτοῦ ἀσπεβάθαπ, ὸ 

'α, Ο αὐπὶ ὶ ὄχον 7 ἤγοωω οὐ ἰϑίωαϊοι. [ τὰ αὐποῖς.. 

“Ὅν αἱ' ἄυτῳ «"Ἐὶ αὐταἼηγρεω, πε- 
οἰ τὸ ὶ συλλέγίν δωύαμιν. " Τὰ χρή-- Ἰ σαὶ ὅγῃ Ὧδ ὅ ρμόυ. ζ ᾿Αὐτιις 1 ἤγρω | αὐτὸ καϑ᾿ ὑαξῥαην, ταῦ, ξωωῆρχιν. 
μαΐᾳ ἁ ἄχρν Τῇ φραδιᾳ] "' ἡποι τα ἐ σεὶς ἥρό- Οιβ κερκυράζοιξ, “ἢ Αποηραπυμδῥὸς] Δημοοϑένης. Ὃ Ξυρραφέ ὑπ σι 

φίμδ χρήσιμα, κριὶ Ὁ, λοιποὶ τοὶ σιυτείνον-- ἢ τὸ μϑὲ ὑποτραπόμδρος; κριθ' υὑχίρθατὴνγτῷ, [ χβέντες. ᾿ 

. δ »“Τάτε ἄλλα ] ὅσα εἶδε 
δηλονοη, ες Ανθορμοῦσαι ] ἐγαὶ “ἴα! 8- 

ὁ μμβ Ἑὐρυμέδων 9 ἐς τὐρδιαῤιυ δῶν ' 

πραπόρϑμος" τὸ δὲ, ὡς αὖ καὶ ἡρέϑη, 



ΣΙ 

18 ΚΦ Ε ΡΤ ΜψἭἮην Κ.. 
[ιαήιϊο δίταΐι» φαομηδάπηο ἀϊμηγ ΟΣ: 

τατι δι Ατμόπίοιπθας ἐγαπεν 5:6 - 

Πιοπῆθας ἰαπὶ ἱτεῦ. 1η στε Πδυμνῆς 

΄ ἀϊαοτεννάποντ τι 5 1π|1ο οἷδὶ αοιχες 

ρεπτὲ ἡποαυτος ἀρ ΓΟ , δά οὔλιν- 
φεητοϑ ἐεγπεοοοίάογιαπτ» Θηγαφ 
φιοίερατοθν Ργάτοῦ νσπα Οοτίη- 
τπΐαπι. Ηἰε οο5 4ὶ εἰαρῇ Ππητ. δά 
ΤΑΪ]Πε δ, φαϊπσοπιος νι Ρογάπχίς 5 γ- 

᾿ χαρυία8.. Ρογιξοἴάεηγ ἀϊες δά δ γ- 

τἀοιήίδμοβ ΔΈΧΗΙ ο νεηφέσης Οὐ- 
τηδυάηὶ αύπλδτῖ ἀπ! βοιτε» ἰᾳςιι 
Ἰλτουεβ τγφοόητι} ἂς το τἰὐδάμάφη 
ταὶ .. ΜΗπητ' ὃς Θεἰοϊμπᾶιρς ὁ 
ααίπαας οἱ ἀοαϊατούοβ, φηδάγμης 
σεηΐοςβ » εαυΐτεβ; ἀποοηζοθ, 14 Πα 
επΐπι οπγπἰβ. Ργορέπιο ἀϊμην, 51: 
[ἰαρρέσεοῦ ρτίρδτίπο5» αι  ἀτυρίσ 
τίδυς πθἢ ΕΓΔΏΓ » στοῦ! σομίρίς 
τατίοης (δα. απ Βαξξεημ εἰγ- 
ουπίρεθεαοῃτ,». ἀυχ! α βογεθδης 
ϑγτγασιίηϊ5. φορτία, ΑἸμομἰςη(ς5, 
Αὐσςερτᾶ ταπλεα ἀρυά δίςαΐος οἷα- 

᾿ Ἂς δγγαςιίδη!. σοὨ Βεσαηταγ 0 
ἱπυδάση ἀρ. ργοτίηυς. Ατμεηΐξη- 
ἤθιις5» ΄αστα Πομπι ἘΠ εΠος ὃς Εἰι- 
τγταεάομ, σοπηραζαῖο ἰδτη ἐΧχογοί- 
τιι ἐ (ογογτδ δίηας ἃ σοπτίῃεητε» 
τληίπαῖο- πηαγὶ Ἰομΐο » τεπας- 
τῆς Ἰφργρίδπι ῬΓΟΠΊΟΠ ΓΟ ΗΓ» 
ὃς {Πππς ΟΠΒγδάδβ» Ἰαργρία ἱπ- 
4115, 4υἱ ετίαηχ σεπταπι αυἰπαια- 
βίητα ἱλργραπη  ἰδουίδῖογες Μεί- 
(ρία φεητὶς ἱπηροίμπεζς ἴῃ Πδιιο5: 
δὲ τεποιαῖα νεταὰ 4ιαάδηη Δι Ϊ- 
αἰτία φα πὶ Αὐτὰ εἰὰ5 ἰοοὶ ρυΐποὶ- 
ρθε» (αὶ Ἰδουίατοῦεβ Π]|- ρύαθας- 
ταῦ) ἀρρυϊεύμης δά Μειδροηείαπι 
Τιλ]α» ἱπἀιυχογύηταμε Μειαροη- 
τίηος δά πνἰτεςηάος ἴπγς (Οςἰοτατίς 
τίεοοητοβ ἰδουϊλζοῦοβ.» ὅζ ΓΓΙΓΕΠΊ 65 
ἄια5. Οὐκ “απ οςερηΐεης» γε- 
ποίπης ὙΒΕγΔη,» νὈ1 ἀοργοῃει- 
ἄσππε δάἀμογίασίος Αἰβπεπιεπῆπηι 
Ῥιοχί πιὸ ρεῖ ἰξἀϊτίομεπι ἐχαέϊοϑ. 
Αἴας ΠΠἰς » σοπεγαξεῖς οπγμῖθι5 
(Ορ 5». νοϊςητο5 Γεεορποίςεοτςο ἢ- 
αυΐε το! ϑι5 εἴδει» ὃς Πμλμ] ἱπάμιςο- 
το ΤΒυτίπος αἄ σἀροσεη ἀᾷ συληι- 
᾿ἰθεμοΠηπιὸ (Οοἰεταίεῃχ ΠλΠτίδε » 

σὰ ἐν ἜΘ ΛΝ ἡ 

φ. Ὁ ΚΕ Ὦ» νϑτῦι 
“γοϑν. ϊ 
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Α “πορϑυουϑίων" δ᾽ ἤδη ΣῊ σικελιωξῶν;, οἱ σι- 

κελοὶς κοιϑουτῷρ ἐδέοντο οἱ ανϑζευαῆοι, ογέ- 
πραγ γὰ “ΕρΧὴ ποιησείυϑρίοι, εἰφυ λοίκτοις 
πεχαὶ ἄξαίφνης ὑχελμόνϑροι  διέφθάραν ἐς 
ὑκ ταχοσίοες μιοΐλιςα ᾿ χαὶ «Δ ωρέσζᾳς, 

“λξω ἐνὸς Τῷ κϑουνθίου,πθμζᾷς. οὗτος ἡ Οκὶ 
Διο φυρονζας νἐφ' πεντακοσίοις χαὴ. χιλίους 
ἐχόριιδεν ἐς (ας συροικούσεις. χαὶ “ αἰδὶ ἢ 
αὐτὰς ἡμέρας ᾧὶ οἱ και μωιθαναῖοι ἀφικνοιωῦ- 
ται." ὠΐζις βονϑοιωῶτες:, 'πενταχόσιοι υϑὲ 
ὁσλύτοι τδκουκόσιοι δὲ αἰχοντίςα), καὶ “ξόχοῃ 

«ϑιακόύσιοι, ἔπεμψαν δὲ ᾧ οἱ γελῶο! ,γαυ- 
τί κὸν τε ἐς πέντεγαῦς, χαὶ ἀκοντι εὶς τετρα-- 
κοσίοις, καὶ ἱπισέας δζγκοσίοες, δ «δὲν γάρ 
τοι ἤδη πᾶσαι καὶ σικελία, πιλζω ἀκρᾳγαν! 

τίνων" οὗτοι σγ᾽ οὐδὲ κἴθ᾽ ἑτέρων ἤσθρ" Ὸ ογ᾽ 
ἄλλοι ἐχὲ ποιὶ ἀϑίεναϊοις, μα’ ΤῊ συρᾳι- 

κοισίων, οἵ χσόϑτερον αἰξκορώμϑροι, ξυςανγ- 

τες ἐξογϑοιου. χαὶ (ὦ κϑρ συρφικούσιοι, ὡς 
ἰὐδζις Ὁ εἰν Οἷς σικελοῖς πάθος ἐλμετο,ἐπέ-: 

Ὁ δωντο δύϑέως ' ζοῖς ἀϑηναίοις ἔχιχφρῳ,. ὁ δὲ 
Δημοοϑενης χαὶ Εὐρυμέδων, ἑπείίμης ἤδη τῆς ἡ 
φρωτίαξ οὐσης εκ τὺς κερκύρας χαὶ ἰπὸ τῆς 
ἠπείρου, ἐπϑραμωϑησὸρμ ξυμπάσν πὴ φςρατίᾧ 
ξ (δ ἰόνιον ἐπ᾽ ἀκραν φιπυγίαν. χαὴ ὁρρ: 

θέντες αὐτόθεν, καιτίορεσιν ἐς (ὲ χοιροί- 

δὼς νήσοις ἰαπυγίας" χαὶ ὠκοντίςοίς πτέζ,- 
νας ΤΜ ἰαπύγων πε τήκοντα χαὶ ἑχοὶτὸν τῷ 

μμεοσουπίου ἔϑγοις αὐαξιξ ἀζονταὶ Ἐχὶ 44 

ναῦς" χαὶ τῳ Αρτα (ὃςαὖρ χαὴ ποεὲ ἀκόντι-- 
Ὁ ςαὶς δεουάΐςης ὧν πῆρέσετο ἀδζι 4) ααψεω-- 

σαυϑμοί ψα παλαιαὶ φιλίαν, οἰφικγοιωῶῦς--: 

ταί ἐς μέτα πόντιον τῆς ἰτα λίας" χαὶ τους με- 
χαπονπίοἐς πείσθμτες ἡ χὶ ζωὴ ξυμμάχιχϑν 

εἰκοντιςεὺς τε ξυμπέμπειν “ποἰακοσίοις χαὴ 

τειήρᾷς δύο, χα] αὐαλοιξόντες ζωῦτα, πα- 

ρέπλδσὸν ἐς δουφίαν,, χαὴ χαταλαμᾷξά- 

νοἰσιγεως] ςαισή τοιὶ Μ᾽ ἀἰϑήνα ων εἰγαντίους 

ὠκπεχηωχότας ἡ πα λόνϑμοι; τέο ςρατιαῦ 
αὐτόθι πᾶσϑθρ ἰ ϑρϑίσαντες, εἴτις αἴατες 
λέλφαῆο ἐϊξετάσου,καὶ ζοις ϑουοίοις πεῖσαι 

᾿ σφίσι ξυςρατευήν τε ὡς κσδοϑυμότατα; 

᾿υλύτοῖς ξνγθουῦτες Ἰῖς συφφιλδυισίοις. 
γ Νίαυζικόν τε ἐς πέντε γαῦς 15 ]νγλαὸν 
δι τ ννύν, δ Σχδνν δρ Ἰὴλι τᾶσαν 

; Ὁ 

δκελία Ἰύη πῶσα κὶ σικελίαγπλίω ἢ ὠκρα: , ἰονία, ἐφ᾽ καὶ οἱ ἐάπυϊὲς οἰκξσ, ἡ. Κ αὶ ὁρμὴ 

γασήγων,Οῖς ἀθηναίοις ἐπέθε. ε Τοῖς 

ἀϑίωαίοις ὅηηχάρειν Ἱμάχιῶχ. ζ Τὸν 
ἰδγτὸν ἐπ᾿ ἄκρων ἰαπυγίαν ἐς τὸ τέλος ἣ ἤγοιω κα ϑῶς υὐποτεί γει ἡ δυμμάχία: 

ϑέντες αὐτόθεν 151ν ἐς αἱ ἰαπυγίας. 9 Κα 
ὰ τὶ ξυμ ἀχιἰδν] συμ φωνὴ μια δηιλον ὄτιὶ 

ψ Ως 
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τοῦ τῊν οὐ ἷ5 ΗΠ ΞΤι 
χαὶ, ἐπειδυιαῖν εἰν τούτῳ τύχης εἰσὶ ζους αὖ- 

οἱξ χρὴ φίλοις ζοῖς οὐϑέεναμοις νδ- 

μίζάν, «αὐξείρμϑμον ὧν π᾿ ἢ ϑουδλα αὶ ἐ-- 
ποις ἐ 

ν (τα. Ἵ Οἱδὲ πελϑπονγήσιοι, δῖαας ἐδ εοπίξοεζονς, αὶ Οἰττὰ τες 
δι ὦ ὠγογι τον ον ἄἤοῦ ἰδεηὶ τεπιρίι ΟΡ εἰ σροπ ἐπ ἐς 

γον: Μεὲ δ᾽ ὐϑῆς τ μίρ ττϑᾷ ὑχο {πὸ δὲ. οἰαδηατ! Πἰάτυπτ' αϊήχας 
ταῖς πέντε χαὴ εἴζοσι ναυσὶν, δὲ νἱβίητι δαί αι αν ὁπογασία: 
χαίδων ἕνεκα τῆς ἐς σικελίαν χομιδὺς. ἀἦς τα πὶ σγατία ἴῃ 5: άθα  τοιγάοτα 

ϑώρμωουν «ες 6  ναυπάκτῳ κε μν ᾽ νὴ ύμακνι ἸΝασρδδε αἀ' ἀη- 
μ α, σποσᾶς Ἰϊαδαῃτ 9. οοπτία Ατεοαβ 

ἔϑισκθυα οἱ εἷς ἐλὴ ἘΠ .ν ἤν τη απ δά Ραρηλιη  ΠΑΒαΙ εἴ τς 
ποτ μάν ὥσθρτες ἔτι γαῦς, ὧρτε ἰηβεὰέδλης: ἱπιριοά (ιν ἢ ς αά- 
γὼ ἐλοίοσοις Ὁ ἀδοῖς τῶν ἀδιδι νεών, ΒΒυσ παιήθι» αάδο νο Ῥαΐο εἰέμε 

ὠδγν ἊΣ ἐρινεὸν ἧς ὠγαΐας ὦν τῇ “ἡ Ῥαιιοίοῦξε Ατεῖςῖβ» ᾿Πατιφήξην ἴα. 

χῆ. χαὶ αὐτοῖς πῇ γρείου μιδενοῤδοιξ. ἄ- δυοίθπτ ἰαχτα Ετίπξαπι ᾿Αοδαία 
ἫΝ ἴθ ΚἬγρίοα . ἰοςο ἴῃ ἐβέείετη 1ι1- 

τος ἐφ᾽ ᾧ ὥρμοιωω, ὁ μὸρ πεζὸρ ἑκα πέρω- πα. σαγαλτο. Οπογαπι δά ργαῆ- 
θεν παροσβεξοηθϑηχότες τοῦν τε χϑεανδίων χα ἀϊιπν ἴθ ἐπα μεμτθι}8 Ῥεοτπῆθῃ- 
ἐῶν αὐτίδεν ξυμμάχων! Ἐχὶ τοῖς αὐεχού- τοσὶς τς πηρεγτείκει λύπρνι ον ἀϊπρὸῆ- 

Ὡς τὰ ογᾶτ᾽ τιπὶ ΟΠ οσμπυ ταν 
δ ἀχρὰρ αἰ τρισ, ᾿ ἀσγε ἐαρρν Ἰμάϊρσεμάχυπι» ἰρῆς πδυθυς ἰητοῖ 
(αξὺ εἶχον ἐμφεαξασαι. ἦρχε. δὲ τόναυ- (ς Πιρατῖς πιεάίαιη τεπεηε ας, ὅπ- 3 
ἢ, κοῦ ἸΠολυανϑὴς κορήνλιος. 2] σ «5 εἰς ελταπι Ροϊγαπτῆε Οογ πιο. 

γαῖοι τα τὴς γαυπάκζου ποιάκοντα ναυσὶ ἃ ἴπ μας ὲ ἸΝαπραδίο γος δ τρί πα : 
ἠξωνΝ (ἦρχε δὲ αὐτῶν Διίφιδο ) ἐπέπλῶ-α ὐνόνταρ το τῶ κοντα τοπτεμάς: 

Ῥηπείρίο αὶ: 
σὸμ αὐτοῖς. καὶ οἱ κορίνλιοι Ὁ  μϑὲ τεῖ- ἄστη χυίξδιεγο» ροΐζεα νεγὸ φυὰπὰ 
τὸν ἡσύχαζον: ἔπειτα ξόρϑεντος αὐτοῖς τοῦ ἱρῇς Πρπαπε (δ ἰαιοτη οἱξ» δέτομα: 
σημείου Ἶ ἐπεὶ ̓ σιεο ἐδύκο δῇ), ὦ μήρρϑι Ριι5 αἀοίς ναπι» Οδυΐληλ Αἰ 65 
δ εν οι δε δ νωυ μον τἰοηῇρας οὐ ἂς ΡαρηαπΊ σοΠγ- : 

γὼ "σὶ μα ; πλϊτταητν ἰῃ πὰ ρεγάϊα " αὉ ντ 5 "δι ΘΉΘΡΗ 
ζεῖ αὐτεῖχον πολεωὺ δλληλοις, χαὶ τῶν {πος Τοραρπαϊαπι οἱἕτ δι΄ Οοτίπ 

μδὰ κορανϑίων τρίς νῆες φλείξοντω, τῶν τιίογαπι τγ65 Πδῖῖες Οὐχ ρτα "Ἂ- 
δὲ αἰϑίωναίων κατέδυ ὦ ἐδεμία ἐπ λαΐς, τϑεπίεμῆαπι Ὠ0}14 φυ!άεπι ἀορτεῖ 
τ δὲ ἡνες΄ ἀπ , ἔλῥοντο βασνα Ρτοτίυβ, (ε4 Τορίογη ἱπυτ 5 
ἐπία δὲ ὑμὲς ἀπίλοι ΕΎροντο, αὐ ΘΕΙ͂.. τὰ ἀρεμάσπι (απτ ἔδια», ἐπουτία 
6: ἐμιξαλλόμϑυαι ̓  χαὶ ἐκ ρεω ὅς λ Ρύογα (ὐοσπιίασα πῇ» οἴαῆηϊοτα 
κἰρεξρεσίας ἈΝ Ω τῶν τϑξανδων γεανν, ἐπ᾿ Ὁ Βαδοητίαπη τοῖα, οὐλῥήκοτουυετ τ ὁ γῆδε ἄμε; 

ἡυσῶν. γαομαι χίσθμτες δὲ τ μραθη 

μϑὺ, κ᾿ ὡς ἀδδες ἑ ἐχουτεφες ἀξιοαῦ νηκν, 

δος δὲ τῶν ναυαγίων χρῳτησαγτων τῶν 

γα ὁ’ τε τί πὸ ἀὐέμου ἀἰπω- 

"δὶ τίω Ψ κὸ 

φανϑίων ἢ ὠκέτι ἐπαγωγόω, διεκρίγησαιν ἐπὶ 
δ λήλων" κα Ω δίωξις εἐἰδεμία ἐζρετ, δ) αὖ 

εἰϑίωναίων 

σιν αὐτῶν ἐς ὃ πέλαοος,ὶ) 

Α δίᾳβηάο εὸ ἑογτἠβε νοηἼοητὸ 
δὰ ἐοίάςπι, ριο. μοίξιθυς ργόσας 
αὐγή οἶδ᾽ μαεηάος πὸ ς 
τεῆς Αἰβερίϊομίςς , (μι δεζαπῷ 

Ἤλθε:. 

δ}: ΚΡ βλεσόνεξι "ρβηντνη ψεπάϊοα- 
τεηῖ: ΑἸδεπίεμίος ταίηεη πδυξίδώ 
οἱϊο ρου ἔπητ: (ε4 Ῥγορεῖ!οητε πα 
αἴταπα ψεπῖο, πὲς ἰππαπαθις ν]- 
τὰ Οὐ πτ ἢ 5» ντείαμς ἀιγόρτ» πες 
νείηαε αἰτεγος ἱπίσαμεῖ» πος ΠΣ 
ΟΧ ΑΪτεγ ΓΒ σαρτὶ : αῖλ ΟΟΥητΠΙΣ 

ϑρες ἀδετέρων ἑαϑλωσαν. οἱ "ἊΝ ) υμϑϑει δας, δος ἐστιν χνς ςν, 

α Καὶ “προςπληρωσουτες} αὐτὶ ἥν καὶ 
φροσέτι ἄλλας ἡληρώσαντες. [β Ἐπὶ 
σῶς αἰεχούσως ἄκραις} ὑψηλαὴς. αὐξ- 
χρύσεις δ) τὸ πολὺ δαέρος. Ὑ Ἐπεὶ 
καιρὸς ἐδόκει Ἰπολέμου δηλονότι. δ' Καὶ 
ἀεόνον αἰτεῖχον πολωὶ ἡ αλληλοιςἢ ἤγν, 
Κῷ χεόνον ὥγα ἰσοπωλέίφ᾽ ἦστιν ὀγανπού-- 

πΑὴι 5. καὶ χεῖρας ἀλλήλοις αὐταροντες. 
ε Απλοι ἐγήροντο Ἰάχρᾶοι φεὺς πλδῦσιν. 

ζ Αγήσφξωροι ἐμξαλλόμϑμαι Ἴ αὐτί τ, 
ἐῶν Χ “πολεμίων νεών) τυρομϑμα!. 5 

᾿ Ταὶ πωρεξειρεσίας ] παρεξειρεσία ὅδ) 
τὸ καΐᾳ τίω φεΐεαν “φ9 δ κωπῶν" ὡς 
αὐ ἐΐπν {ιξ σὲ πτίρεξ τὴς εἰρεσίας. Ὁ Ἰαὶ 

ἐχωτίδας ᾿ ἐπωτίδες εἰσὶ ζὶ ἑκα' 
πρῴρης «ξέχοντα ξύλα, 4, Ανπΐπε 

λα μϑὲ 1 ἰδόφαισια. κ Διὰ τίωυ ΔΆ α 
εανϑίων ] δὶ τὸ μυὴ ἡ ἐπανάγεῶν, ᾿ 
κορανϑίοις.. Ἀ Οὐκέτι ἐπαγογέω Ἰῇ 

τανε αὐάπιλδυσενν τ οαδναθαη 
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ἃς Ρεϊοροηπεηίες δοπεοῖο τεῖτα Α ἡ πελνποννήσιοι αχϑϑς τὴ γῇ ῥὰυ μα χοιωῦ-- 

ὦ Ὁλεϊὲ ουδάς- ΡΥορο 4ύδηι ἀϊπηςαγδητ," ΠΡ ογατὶ 
ὅλης, {0πέὲ; δὲ Ατξβεηϊοηπιῖη π111ὰ ἀς- 

ΠΡΙοΙ͂ εἰξηδαΐς. Οὐυΐδας πη ΝΔιρα- 
ὥαπη ἀδεππεθὰ5.» το πιὸ ττο- 

ὉΡΒαιπι ἐγοχοῦς ΟοΥ πε; σοι νἱ- 
δογερν απὸ ρΙεγες ΒΟΉ ἀλι! 
ἱηαΈ ες: δά ̓ τυγίατα τοάἀ! Δ πτ: 
Ἰῃτοσργοζδπτος ΟΡ [4 {δ ποη ἔς 

ξ Ριοριεν φυοὰ {Πρεγαῖο5 ἢ φιιὸ ποιεῖ ν]οΠοητ. 
πευττὶ [ες νἱδοσος να δ (ΟΕ νἱδοτέξ {6 εἴς 
εἴξ »»"εγρτει αὐ πη- 
ΓΧΧΤ ΣΧ ΩΣ 

(τιττδς Αἰβοριεηΐες [ς νἱϑιόβ. Ὠ1Π 
δάπιοάί νἱοἰΠξητι Οὐ πι Δ  ΠῊΣ 
{επὶ Ρεϊοροηπεηίς5, ἀρ ἀ[8; ο“ 
{ετ ρεάίτατας, ΑτΒοηϊςηΐες οτοχογᾶς 
δὶρη τορμαιπα ἴῃ ΑὐΒαίΐα, ν εἰατὶ 
νἱξογο5» φυῦ ἀδεῆεπτ αν Εγίπεο, 
νὈὶ ΟοΥίμτ! εἰλεην Βαδεδᾶτ, νί- 
φίητί ἔεγπης ΠΠλά! 5. Ατα; απο οχί- 
τὰ Βαδιϊςραρηα πδμα}15. Πεπιο- 
{πεπος δυτεηι ἀζαϊς ΕυΥ πιδάοην 
Ῥοίζεαηιδπι Τυγίηἱ χά (Οοἰετατξ 
τη  ἰτία (ες ἐχρεάιοεγαποίερείιηρομτὶ 
ἀυηατὶ, Ὑεσο τὶ ἰαουϊατογεβαεπς 
οἰαίϊεηι ἰῃ ογαπὶτξάεζε Οτοτοηΐα- Ο 
τἰάεηγ. ΤΡΗ͂ τεσεηπτιᾶ ργίυς ρεάϊτα- 
τα δά Βυυυΐττ 5. θατίπι, ἀποιης 
Ρεύαργαπι Τ Βυτ πη}: 4 αυῦ δά 
Ἀπγηςπὶ ΗΥ]Δ ρεγπεηίῇεητς, ρχα- 
τηϊπῆέητη; δά ἐος Οχοτοηίδία αὶ 
ἀϊσεγεπε Π0]1ε {ξ ρογ {πᾶπ| τογγΑ πὶ 
τλεδύς ἐχεζοίτιιπιν ἀοείσοεμἀογῦς δά 
τηλύς » δὲ Ὁ: Ηγ]1Δς ἴῃ {14 ἐχοιτ 
τὶ οσαίεγα Παδιιεσον ὈΪ πδιιοβ εἰς ΟὉ 
Ἰά ργαίτὸ ἔπεγιπε, Οὐυΐθιις ροίζεία 
ἀϊε ςοπίςεμῇϑ αδίεζς »"πδίπάς δά- 

'« Ῥτομε πηδιοτξ ΘΠ 40 οἰἰτδτε5» γα το γα πὶ 0 - 
αἰ 'ᾳυάπε ςοπηπιο- γος ἤν ἄοπες δά Ῥετγαπι ροῖ- 
ἀϊτατεπι ε μαδίτα , Ἀγ: ᾿ 
τος, ὃ ρειίοτς Π6ποῦς ΔΡΤῚ ὰ Περίηϊ. Ηος ἱπτοζεα 
Ῥυρπα ρετίροχο- ΞυΥδοι Δ] σορητο νοΠίγο» δητο- 
ταης, θεί αμην σα Δ ῃ ΡΟΓΙΘΠίγοητν νΟΪ ποῦς ἔοσς φόγεεγ 4. 14 εβ, Ρ Ά κελελμβ μᾶς 
“τὰ εννν ναοάμνν ἌΔΤΩ ΠΔΌΔΙΕΠῚ ΓΤ ἘΧΡΟΥ τ» αἴα; 

»» εοπνπποάμογξ του γο ἔγοτη, Δ]1ο ροάϊτδτα ιοπι οὗ 
4772, {»ρετίογερῃ- . ᾿. ἡ 
ζ 4 ἀιάμεενδν. Με, 1άἀ Ἰρίαπη σοπηραγαθεγαπς, [πὔγι- 
“ηά εν το 450 Χοτατς ἅυτο ΠῚ τιης δύ Δἰτετᾶ οἷαί: 
16 αἰκείας ροῖων (ςῃγ «τα μαπα {προγάτισὶ, φιὸά ὃ 
μινον» ὃ (νΡ. (5. {πρετιουὶ ριρπα Ρ]μ5 ΔΙ χα! ἱπίρο- 
᾿ πούνλγχτων χἰσητ: ἀσοιττασίαιε ργοτὶς γοιγα 
τες, σμε θαίκάίο- ἱπηρΡΟίοΥς : ΔὉ 115 {1 0] σᾶς ργοῖοῃ» 

' Ἶ τεάάἀϊάετυπι: ἀογιητ Δητο ΠλΠΓΕ ΤΊ» ΠΟΥ ΌΤῚ ἔθος 
αυς εροτίἀδς ᾿ αν: ΕΡΈΤΟΣ: μ᾿ 

ττδυκο τῆ Ἰπτεϊπέσςας ουδίτογῦ ταπο (ΟΠ ςοῖ 
ετεεαμίεν νηγ ἃ τα ἄο ΟΟΥ ΠΝ αἀμογίας Ατῆς- 
ζεε ἑάενε τπτέτργες ἡ ΠΠι πᾶς Δά Ν,υραύειπὶ 
ἐσωτίδας ἰζη4 ε Ῥ 
ΠΟ υληβαναρον γ 
᾿ 4ππῆ΄. "“ » νε 

64 χη πηι. ἕξ πήχᾳς Ἷ τος τε Ὄ ξ ξωῦνν. 

ςερεθαμποῖ σὴ δά πο νἱϑι εἰς. 

τες, ῥα δίως διεσωξοντο" “ΜΓ δὲ ὠϑιωαίων 
᾿Οϑεξιία κατέδυ ναῦς. “ὐὐχοσλθυ συῤτωγδὲ 

αἱ ϑιδα,ων ἐς τίω γαυπαλ τον ἀ χρδν-: 

᾿ϑιοῤδυοὺς ϑϑποῦῆον ἔξησορ ἧς γικϑάῦτες δῃ 
οὦῷ Ύ Ε) ὠρΩΥ “8 3 "6. 

τγλείοις ΤΠ οἰγαγτίων ναῦς ἀσιλδες ἐποίη:- 

Β-: 

δδρ: αὶ γόμίσθρμτες δὲ ἀὐτὸ δύ ἡοσεζαϑαι, 
᾿δὶ δὴν εἰσ), οἱ ἔτερϑι γικ ὧν. οἵἶτε ΝῚ κοράνθιοι 
ἡγήσδμτο χρτεῖν εἰ μὴ πόλι ἐχρῳ τοιοῦτο, 
οἵ τ᾿ ἀϑίωυαγοι εἰγόμιζον ἡοσζοϑαι εἶ μυὴ 

πολὺ ονίκων. ὀποπλϑυσθμτων ἢ ΤΡ ε- 

λοποινήσίων, χαὶ τῷ πεζὸν Ὁ τ λυϑέντος, δὲ 

ἐἰϑίωσαϊοὶ ἔφησοιν (βογταῦὸν, χαὶ αὐὶ εν τῆ 
ἰχαΐᾳ, ὡς γικήσειντες ὠπεῖχον τῷ ἐδινεξ, ἐν 
ᾧ οἱ κοράνϑιοι ὥρμοιω ὡς εἴχοσι ξα δίουξ καὶ ἢ 
μϑὺ ναυ μαι χέαι ὅτως ἐτελϑυτὰ. ὃ δὲ Δη- 

μούϑθης ὁ Εὐρυμέδων, 3 4. ξυξρατεῦφν 
ὐὐζις οἱ ϑούσλοι γϑρεσχδυεϑησὸμ ἑπήαχο- 

σίοις μδὺ ὁπλίταις 2 “δια χϑσίοις δὲ εἰχοντί:- 

ςαῖς ας μϑὲ ναῦς ὐἰραπλῷ ἐχέλδυογ ὁχὶ 

τῆς χροτων! τιδὸς͵ ἀῤζὶ δὲ ὃν πεζὸν πϑρτα 

πὐξοτάσόμτες τοῦτον Ὠτὶ τῷ συξαβᾳ πο- 
ταμῷ, ἦγον Ὁ. οἱ τῆς ϑουελάτι δὸς γῆς. ἢ ὡς 
ἔϑϑοντο ἐχὶ τῳ ὑλίᾳ ποταμῷ, χαὶ ἀδοὶς οἱ 

κροτωνιάται παδοςπέμψαντες εἶπον Οέκ 

αὐ σφίσι βουλομϑροις δὴ δ τῆς γῆς σφων 

ῷ φρατὸν ἰένω, δχικαταξανγτες ηὐλίσαντο 

τδὸς τίου ϑυώλαοσὸμ χαὶ τίω ὁκ δολζώ 
τῷ ὑλίου, χαὶ αἱ νῆες ἀδξῖς ἐς τὸ αὐτὸ ὠπήν- 
των. τὴ σἹ, ὑξεραία, αὐαξιξασεζυϑμοι παιρέ- 
“πλέον, ἰοόντες πυϑϑς ταῖς πόλεσι λζωὼὸ λρϑ 

κροΐ, ἕως ἀφίκοντο ὅπ πέτραν “Ὁ ῥηγίνης. οἱ 

Ὁ) συρακχϑυσιοι οὖν τούτῳ γγεδυϑοινόνϑμοι αὖς-- 
τῶν (ὃ) Ἐλίπλοιω, αἴὖϑις ταῖς ναεσὶν Ἔντος 
πειροίσοιι ἔξούλοντο, χδὴ τὴ ὀγλη πο δασκθυῆ 
ἡ πεζοί ὁ ἐπ᾽ αὐτὸ τῷτο, ὠῤὶν ἐλϑεῖν 

ἀδοιὶς φϑώσωι βουλόνϑρμοι, ξωυέλενρν. 

παρεσκϑυάσαντο δὲ τότε ἄλλο γαυτίχϑν» ὡς 

ὧν τῆς κποϑτέρας ναυμωχίας “ἡ “πλέον 
εὐγᾷδον ογίσοντεφ" χϑὴ ζοιὶ «οϑϑῤρας Μ᾽ νεῶν 
ξιωτεμόντες ἐς ἔλοοσον., φεραφωτέρας 
ἐποίησαν, χρὴ (ας ἐπωτίδας ἐπέθεσαν ταῖς 
«οδραις παχείας" χρὴ αὐτηρίδεως ἐπ᾽ αὖ- 

τῶν πϑέτειναν πσδὸς (ἄν τοίηϑυς ὡς Ἐχὶ 
ᾧτῶ» ζύπῳ ὶὶ οἱ κοράνθιοι πυρὸς Καὶ ὧν τῆναυπακτῳ 

᾿- 
Ὁ 

« Ἐξεπίσωντες ἀκρι ως αὐ, μνήσαντες, β' Τὶ πλέον ὀνᾷδον χίσοντες ὡς εἶδον πλέον τὶ λήσοντες, Ὀντέσι πλεονεχτήσοντες. " 

γγ Γ᾿ 

ΡᾺ ἑπλόυς 

τύϑηυ 

24, 



56 ὅγισκ θυ 
ἀστμϑμοι 

πο ΤΗΝ αν 
"ναῦς ̓ἐπεσκθυασμένοι φεΐεσϑο ρα Α 

μείηιω. ἐνόμισαν δ οἱ σωφφᾳκούσιοι, “«ρὺς 

(ὁ δὲ ἀϑίωαιωνναῦς, οὐχ ὁμοίως αἰτινε- 
γαυττῇ ημϑῥᾳς, ὃ ὑλλὰ λεηθ ζ «ρώρα- 
ὃεν ἐ ἐβυσοις, ἘΣ ᾧ μὴ αἰπιτρώροις μᾶλ- 

λον. ἀΐεις ἢ ἐκ «ὐἰξίπλου ταὶς’ ἐμβολαῖς 

χεῖαα, οζε ἔλᾳοσον ρκἰσεν,καὶ" τίοῦ ὧν σῳ 
μαγάλῳ λιρδρι "αρμαχί χίαι "οῴς ἐν πολ- 

᾿ξυϊκρε- 

λῷ πολλαῖς γαυσὶν σαν, ᾿ωρὸς ἑαυ τ ἐσε 

ο3α;. αὐτίᾳρωροι γ ταῖς ἐμβολαῖς γρώμε Β 
νοι αὐαῤ ῥνξῳ τὰ  φρώραϑεν ἀὐφις, ἐρίφοις ᾿ 
χαὺὴ παχίσι ωρὸς χϑὶ ἵλα χαὶ αἰοαϑενῆ ἡ αϑρέρν- 

τες τοῖς ἐμξόλοις" τοῖς δὲ αἰγηναίοις Οὐκ ἔσε 

«αι " σφὼ φῳΨ συοχώφίᾳ ὅτε «ἰείπλεν, 

οὐτε, διέ κπλόσζω, ᾧαν τὴς τέχνης μάλιξα 

Ἐχίςευον." ἀδοὶ γὐχν τὸ δ δυιυατὸν, τὸ »ϑὲ, 

οὐ δωσῳν διεκ σλφν," τὸ δὲ »τίοὐ φενοχωφίαν 

μμραννα μὴ ἀφο ὥςτε μιῇ , πὐθ το λῴν" τῇ ἢ τε φρότε- 

εν ἡμαϑιᾳ ΜῈ κυξερνη μ᾽ δυχούσγ, ἐἢ ὃ 

᾿αὐτίροϑροον ᾿ξυϊκρούσαι, μάλις᾽ αὐ ἀὐῳὶ ς 
͵ Ἂ 

λξύσαοϑαι. πλῴσον γὸ ον αὐτῇ ορίσν. 

Ἂ. αὐάκροισιν Οὔκ ἔσεοϑει τοῖς ανϑζεναιοις 

ὀξωλυμϑροις ὀῤοσεῖ ΤΣ: γῇ, ζ Οὐτίω 

δι᾽ ὀλίρρου χαὶ ἐς ὀλίορν κάἀτ᾽ αὐτὸ “ὁ ΠΝ 

“πεδὸν Ὁ ἑαυ, πῷ σγ ἄλλου λινϑμος αὐ-- 

ζὶ χρῳτύήσην, καὶ ξυμιφερονᾶροις αὐτοις', 

δ κὸ πὴ βιάζξωνται, ἐς ὀλίγον τε χαὶ πὸψ- 

(ἐς τὸ «ὐγκ ποοοςπιπηονίς ἀλλήλοις τὰ 

εὐξεεϑαν' (ὅτ. ὦ ἔδλαπηε μάλιςα «δι 
αἴγηναίοις ῳ πάσαις Ε ναυμαχίαις, "ἐκ Ὁ 

οὖσης αὐτοῖς ἐς πόζα τὸν λιυϑύα πῆς ὠ- 

ναχρόσεως, ὡςαξο τοῖς συραθρίσοα) “«ἰδι-- " 

πλέει δὲ ἐς τίω δθρυχωείαν, σφὼ ἐ ἐχον- 

τῶν Ὁ χίπλδϑυσιν δἰπὸ τῷ πελοίγϑις τε χαὶ 

αὐάχροεσιν, εἰ δεωήσεαϊ, αὐτους, ἀλως τε ὲ 

τῷ πλνιμυρία πολεμιίε τε αὐτοῖς ἐσομέ- 

νο ᾧ κ' ξόύματος εἰ μεγαϊλῃε ὄντος ὥ λιμυϑρος. 

Ι[5Η151. 
ἰηαγιϑι!νὲ ργοσίς ρα ρηδπεγᾷς. ἫΡ 
ΡῈ ρυκαῦδης ϑγιδουαηὶ δάιϊε 
Αττςαρ»ρῃο νῖ {π45 χ᾽ ἀἰοαί45» βὰ 
Ῥτδοιϊεβ ἃ ρύοσα (τ 48 Ὡδἢ τΑΠῚ 
δάποτίᾳ ἔτγοητς υὰπι εχ ἐἰγφιη άτι- 
ὅλ! ἱπουσγεγο πο η πλίημ5 γαἰίτα 
τα {ππ25: δύ πῃ πλᾶρηο Ῥοττο ραβῃᾶ 
τα ΜΪτασα τ ἀλΔ 1} 1» 1161 γᾷ ΣΉ ΠΠΠῚ 
ἰηζα ἐρατίμπη [πτυισαμαν ἐεεπέδος 
τε» 4 αἀπεγῆς ργοσί οἰ ἀέπλης ἀς-ὶ, 
ταὶς ἱπσαγγοητος » 4 βτγαξιυτὶ οὐλῃτ-: 
{υἱς ογα{Π5 ἃς (ο] 415 τοιἔγι5. νασιιὰς 
Αἰδεηϊεμῆππι ἂς ἔΆΡΊ]ες ργούδο: 
ὨΘ]Π]άπγαας 1115» ργορτεήδη ρου η115, 
Ὅλες {π5 Δις οἰγοιπλασ ἢ 1» δὰ 
εἀιιοοη ἀϊ,ςυταῖξ ἔοτς: 0 ρεπε- 
Υε Ῥυρπαπαὶ τιαχίπηὸ 1}1 σομβάε- 
τοητ: ααογῶ Δἰτογίιπι», Ὡς ἢ}}} εἰαθ ο- 
τξτατν ἱρῇ αιοδά ροηφητ: δἰτογιιπη» 
Ὡς δος 14 ΠῚ. οἰΓου πη ΡΟΥ οἴ» 
ΔΆρα Ια ἰοςὶ ργαίζαγες. ἴτάηϊς 
αιοά ἐπ(οϊτία (πογατα ῥα εγηατο- 
ΤῸΠ1 Ῥχίας σοητρῆςε νΙἀεθατιιγν ντ 
ῬΓΟΤΙΒ ΠΟ ἨΙρογεητ» εχ Βος (δ τπηᾶ- 
Χἰπιὲ {προχίοτοβ ἔοσο :- ΟΠ ΘΠΙΠῚ 
Ἰἰείταγαπι Ατμεπιοα δι πααίθιι 
ἰῶτα αἀιογίαγίοσιιπι γερι 5» τος 
Πλῖραγο ΧοΓογαπι δά ἰδέξιιηη ἴτε- 
τα ἀϊιη.» ΑΙ ὸ αἰ ἢ τείγαπν νογῆις: 
ἢες ἰά πΙΠ ΡεΓ οχίριμμμη δὲ ̓ῃ εχί- 
δυο τγλξξι!» Ἰαχία (πὰ ἸρέοτιιΠ) οα- 
{{τὰ.,». ἡαππὶ οατοτο Ρόστιι Βοῖϊες 
ΡοτίταΓΙ» ἃς {π|5» σαὶ (πσοαπαθε- 
ΤΟΩῖ »ΆΧΙ]Πο Πιτυγί : 11 νεχὸ »ἱῃ 
αὐόχαπη Γεάαδέζα ΟΠ 65» δέ ἰῃ εἰΠ- 
ἄεπη Ἰοσιτη ἱποϊάοπις5, ἡ πἴσεπὶ (ς 
ταγβατιγα οἴοητ. 14 αιιοά ἴῃ ὁ- 
παῖ θι5. πυ]ΐθιι5. Ραρηὶς Ραγὶ- 
πιπὶ ΑἸοπιεηῆρας ορθμε: αὶ - 
θὰ. πο Ἰίσερας,, αιςπιαάμηο- 
ἄμηι δγγαςυλη 5, ἢ ΟΠ 6ΠῚΊ ρού΄- 
τὰπ χεϊγοσεάογοῃος οἰΓοαπΊ ἤοχα 
πῃ ἀροΥταΠ} Πηᾶγς εὐαάοζο» απ 
11: ἃ ρείαρο ἱπργείμμι τεπογοητ: 
{ςἀ πες γεΠ]τς » ργαίοσιίπι ἔατίι- 
το ἱρῆς Ἰῃξοῖϊζο ΡῬΙεπηπηγτῖο » δὲ 
ΠΟΙ ἔατί5 ἀπηρίο ροστης ἱπργοίϊ, 

α Ναῦς ἐπεσκθυασμᾶῥοι 1 γκά φεται ἐ-- ἑαυ δῇ ἔσεοδει 1 ἐνόμισαν, ἰπὸ κοινοί, “μέϑω. κ τὸ δὲ, τίω φιγο 

πισκδυασάμδμοι. ἤγρωω τὰ ὶ τ᾽ ταὶ πτ’-- 
ρας δισκϑυάσωτες. β Πρὸς παιὶ δ 
ἀϑίωαίων γαῦς 1 πεοὶς ταὶ Δ ἀ9η- 
γαίων ναῦς ὄκ ἔλαοσον ο΄ σὴν. 1 Ἀλλ: 

λὰ λεηῆὰ 1: ἤγρωω ἀςϑινῆ, δ' Διὰ τὸ 
μὴ αἰτιππεῴροις μᾶλλον αὐτοὶ } οἱ αϑη- 

γαδοι ὧν ποῦς γαυμιδιγίας ἐρκ αὐτί πσρωροι 

ἐνέξαλλον ταῖς ὀγαντίαις γαυσὶν,, αἰλλαὶ κ᾿ καὶ 
πὶ πλάγια ὀκιαΐξ, πλέοντες. ε Οὐκὸν 
πολλῷ ] δία οήματ δηλογόπ, ζ Τρὸς 

, Σφων] συ φικοισίων. 5“ Αὐπὶ 
γὸ ΧΤ' τὸ δωυατὸν )οἱ συρᾳκχούσιοι. : Οὐ 
δώσην διηεκπλεῖίν 1 οὐ παρέξειν. αὐταὺς δὴ- 

λογότι διέχπλοιω. ἑρμηνέα τξ δ)εκπλῶν 
καὶ ὶ αἰρισλᾶν. τὸ εϑ γὸ αἰοιπλέν, ἐν τῆ; ἢ ὡ- 
ρυχωρίᾳ κα ϑίσευται δ! χρρθυούσης καὶ ἀ- 

ναφρεφομόψης ἐφ ̓ δαῷ, βέλεται τὴ τὴς νεώς, 
αὶ αἰοὶ πσούϑεσις αὐτὸ τῶτο δηλοῖ τὸ κύ- 

κλῳ “ὐθιθέειν. τὸ δὲ διεκπλῶν,, τὸ τεμών-- 
τῶν τίω! πίξιν ΔΑ ἐνανπίων,, εἰς Ὀυπίσῳ 

κωλύσὴν 1 ὑσοῦ τῆς σενοχωρίας κωλν 
σεϑει τοιὶ ἀἰϑίωαίοις ἴοῦ αἰριπλᾶνν." 
εἰῇὲ δὲ “ὐὐς τὸ μὴ αἰοιπλεϊν καὶ μία ε 
πόφασις. λ Ἦν πῇ βιάξωνται 1 

ὃ, ἰωἰκα ἡπώνται. “ Οὐκ οὔ οὔσης αἱ 

"πἷς} ποὐρξπεν ὃτι ὁλίχου μιέροις ἀν τα 
αϑῤι ἐκρατω οἱ ἀϑίωαϊοι,οιξ ἐς τιὼ ἃ 
ρυχωρίαν οὐ ἡ διωήσειϑαι αὐειπλϑῦ σαι, ΤᾺ 

συφακοισίων κρατιιώτων. 



5 ΠΕΒΕΚ ΘΕΡΤΙ ΜΝ 5. “δ 
Ἰαὶα ϑγύλοιίαμί εχ πιὰ ῬοΓτίΔ Α ποιαῦτα οἱ συρϑεκούσιοι Ὡς τω ἑαυ ἐ. 
(ἀΐσας νἰγίθυς σοπτηχοπτί,» Πηγά]- 
ὅς ἴαπὶ ὁ {προγίοσὶ ΡΥ] ο ἔεγο- 
υἱογόβ» Τεηι ἀρρυο ιν τα ροάιέξα- 
τι βαΓΓΟΥ 8. οἰαἴο. Ἐτ ρεάϊτατα πη 
4υ!άεπη ΟΥΠρΡΡα5 Ῥάι]ο ῥυίες ἐχ- 
τὰ νύθεπι οἀπθειπη», δά Πλυγιηλ 
Αἰβεηίοηἤυσα. οάτεπας δάπγοιοϊ 
νηάς [δὲ ἴῃ ντθοπι οἴει ργοίρε- 
ὅϊα5. ἴτε Ζυΐ ἀρ 4 ΟἸΥπηρί ει πὶ 
ΟΥ̓Δ ΔΥΠΊΛΓ 5», αἴαιὲ σααϊτὸ5. ὃ 
ἰειῖς αγπταίαγα, ϑυγαοι Δ ΠοΥ 1, 
νιγίηαιο ΠηυσΓσῆν ἃς Ἰρῆ {ἀδειτης. 
Μοχ ἀείηἀε ᾿ϑυγαςιυίληα παι 
(σεἰαἰέίαιιο ργοςεάυης. ΑἸΒοηΐοι- 

Ρεάϊτατι {ος ,, 4ἱ ἃ Ῥγη οἰρίο " ροτὶ { (010 
Ετάδ πρφαςς Ρεάϊτατιι ορί πα θαητυγ, ν ΟΊ παιιο5 

παΐξ, απόαας ςεγμιης οΧ δάσενίο τεη- 
ἄοπῖες (ἰδιτὸ ν΄ ρογιύγαηταγ : ὃς 
ἘΧ {ΠῚ ἰΠ τ ΠυΓΟ5 » ΠῚ Δηῖς 
ἼΛαΓΟΣ σοπτγὰ ἀσσςάἀεητός ἴῃ ἀςὶς 
{τετεγσητ: Αἰβεηίεη ἢ ππὶ νοζὸ 4- 
ἴῃ τεπ ἄππε δάσος ἐσιτες (4α! 
τη μ]τὶ ἐγδητ.) ἰδου]ατογέίαις; ρτο- 
Ῥετγατὸ νεπίοητος ἂὮ Οἰγτηρίεο» δὲ 
Ὁ 115 4] οΧτοτα5 ογδητ, ΑΠΠ} πᾶ- 
τες σοηίςεπάσῃε,, δἰτὶ ἴῃς {τὰς 
ΔυΧΊ πὶ ἔοσαητ, Ετ νΟ] συίπήας 
δὲ {τρτυδρίητα ἱπηρίοτα ἔππε η- 
τιο55 Οδυίδηι ἔταγ ΠΟΙ » συΐπ5 ηα- 
5. οἴαπτ εἰγοῖτοῦ οδορίητϊα, Ηκ 
εἰαῖϊος αιθατι ἀϊα ἐπαΐσεμ οο ἀϊε 
ἐπουγ Πςητ, ΓΟ ΠΠΠΠ το πγαϊτα τοπ- 
ταῇσητ, ὃ πες! ροῖεσς αΐρ- 
Ῥίδιη Αἰτογὶς εὐ ροῦο ἀϊπιηταχαῖ πιὸ- 
πιογδτι! ἀΐρηυπι» ( ΠΠΠ αυδά δγ- 
ταςυίδηϊ νηΔΠῚ δὰϊ ἀἰτοίατη ΑἸ ς- 
ἀβεμίεηἤιαπι πᾶιεπ ἀοργοεγιι 0) 
ἀϊγεηηρτά απι : Πηνάϊαιις ἃ παγὶς 
Ῥεάϊτατιι αθίςεῆπε, Ῥοίξοτο ἀϊς 5γ- 
γδοιλπὶ 4π]οος, Πουτίαᾷ Πρηϊ- 
Βοᾶτες φυϊἀπᾶ οἤσπταδαζί. ἸΝΊοἰας 
νογὸ » σεύπεπϑ ραγὶ οποητα Ε{Π{Ὸ 

-- Ἀνδεμοάμ Ρυρμπατ» νεγίτας πε χυσίις ἰ4ξ ςο- 
ἐ γρύξει Ρ νῚ παύοταγ ΠΟΙς » αάϊρίς τα 5 

τ᾿ εοςερίῆεε, δά παῖς " ἰηγαεη ἀλϑιἤαμα 4μ|ρ- 
, Ῥία ἰαδογαῖει : οπογαγίάίαις ργο- 

τδ τς δῆτε να] ]1ΠῈ 4ιοά ἴῃ νἱσεπὶ 
Ῥογτας οὐ ΟΠ ἀςῆχῶ ογαῖ 1 ΠγατΊ: 
το] ]ας οπεγατίας Ὀἰηπι ἰασε- 

πιφήμζιυ πε ᾧ δελύα μιν ἐπεηγοήσδρτὲς χαὴ 
. 3: ὃν" ᾿ το, ΟΝ ἡ ὦν “ἅμα τεϑοῤῥηχότες μάλλον ἤδη, ΘΟ τὴς 

! 

πσϑϑτεδας αὺ μὰ χίας, “ ἐπεγείο ει ὅτε 

πεζῷ ἅμα καὶ ταξεναυσί' αὶ δῷ κδὸ πεξὸν ἐ- 
λίγω Ὡροτερον"τὸν ἐκ, Τῆς πόλεως υλιπ 
πος ασϑϑεξζαν οἱ γων, ὡροδῆ γε τῷ τεῖγᾳ4 Τ᾽ 
αἰϑίωυαίων, καϑόσον ωρὸς τίω πθλιν αὐτο 
ἑωρᾳ νὴ οἱ πὸ τὸ ὀλυμπιξίου, οἵ τεδαλι- 
ταὶ ὅσοι εἰκ 4 ἡσὰν χοὴ οἱ ἱπισεῖς χα καὶ γυμ)η- 
πἶα ὝΨ συροικϑεσίων οὐκ τῷ δχὶ θυύτερα 
πσϑοσηᾳ τω τείχφ αἱ δὲ γῆες (Τ᾿ τᾷτο 6᾽- 
θὺς ἐξέπλεον ἢ; συρᾳκοισίων ᾧὶ ἕξ ξυμμα- 
χῶν. τ οἱ ἰϑζευαἶοι τοχγοϑθηον ἀὐῇ, ες οἴόμεε-- 
γοι τω πεζῷ μόγῳ πειροισην οδράγτες δὲ χαὶ 
Φξναξς Ἐχιφερονϑίας ἀφνω, ἐθορυξϑνηο" 
ᾧ οἱμϑὺ , ὄχι τεῖχη ξ ΤΩ τειχῶν τοῖς 
πωοροσιοΐΐσιν αὐτινχϑρεταίοσοντο, Ἶ οἱ δὲ "αἰ ϑη- 
γαῖοι] ωροςζοις Στὸ τῷ ὀλυμπιείου ἡ “έξω 

καζᾷ τοῖχος χωροῦγΐᾷς ἵπτσεας τε πολλόις 
Ο χαὶ οἰκοντίςας αὐτεπεξηεσαν. “ ἄλλοι δὲ ζιὰ 

ναῦς ἐπλύήρφφεωυ, καὶ ἄμα Ἐχὶ τὸν αἰγιαλὸν 

ἀδβεξυνθιν ϑ ΡΗΦΆΝΗ δρό  ῶδδι. 
- 1 Ὧω4 ͵ - Ὲ: 

γῦρον πέντε χαὴ ἐξ δὸμμιήκογτα γαῦς" χαὶ αἱ ΨΜ 
συφᾳκοισίων ἶσαν ὁγ δοήκογτα μιοίλιςει. τῆς ἢ 
δὲ ἡμέρας ἐχτπολὺ δος πλέοντες, χαὶ ἐ- 
ναχρουόνϑροι, χαὶ πειρᾳασδρμτες Φλήλων, 

καὶ σϑεξτεροι δυωαίνϑμοι “ ἀξιὸν τὶ 29-- 
ο»υ οὐ αλαίᾳν εἰ μὴ ναῦν μίαν ἢ δύο 

αἰϑζωαιων (ὦ) συρᾳκούσιοι καζαδύσθμ- 

Ὁ τες, διεχρίϑησαιν' χαὶ ὁ πεζὸς ὥμια, πὸ Μ᾽ 
τειχῶν ἰπῆλϑᾳ. τῇ σὴ, ὑφερα α οἱ «ϑιὺ συρα.- 
κούσιοι ἡσύγχα ζον, Θεὲ δ λοιοῦτες ὁποῖιν 

ἡ Ὁ μέλλον ποιήσοισιν: ὃ δὲ ἸΝικίας, ἰδὼν 

αὐτίκα λα. τὰ πῆς γαυμαιχίας ϑϑόμϑνα, 

χοὶ ἐλπίζων ἀὐφις αὖθις Ἐχιχειρήσειν͵ ες 

τε τοιρηροφίρχοις ἡγαίκαιζεν " ὄχισκδυα- 

ἕφν ἐξ ναῦς, εἴτις (1" ἐπεπονήκει, χαὴ δλ- 

καϑδας πσδοώρμισε πσδλ τῷ σφετέρυ «αν 
ρώμαπος ὃ ὃ ἀύζ!ς συϑϑ Ἥ»Ἡ γεν ᾿αἦτὶ λι- 

μϑδμος  χλφσοῦ ον τῆϑα λόοση ἐπεπήγή." Δ οὐλάπούσεις δὲ τὶ ὁλκάδας ὅσον δύο 
ὁ 

δγ τὼ. δας ὡν ων 

Ἁ 3 : ) 

« Ἐπεχείροωυ 1 Οἰς ἀϑίωαίοις δηλο-- 1 ροώυ Ἰ δευτέρᾳ, γαυμαλία αἰϑέωαίων καὶ 1 πονήκει 1 γνω, ἐπεπόνϑε καπιαγῆα. 
ἰγόη σωὼὸ τῷ πιζῴ. β' Τὸν ὁκ τῆς πό- συρᾳκοισίων. « Αξιόν π]αξιόν τι λό- ἡ Ανὴ λιμᾶμος κλησοδ ]ἤγραω πἴιηρ- 
οὕλεως } “ΜΓ συρακοισίων. γ Οἱ δὲ,  γου ὡδᾳλαῤῶν. ϑγριωυ»κτήσασθοι αἴξιό- Ἰ γμένου. 2. Διαλφπούσας Ἰἤχρωω δεῖς 
᾿ς φροῖς Οιῤ ὑπὸ τὸ ὀλυμπηέου 1 οἱ δὲ ἀϑη- 1 λόγον. ζ Ιδῶὼν αὐτίπαλα] ἰσυρώσνα.  μὅψας. 
γῆι, δ΄ Ἄλι δὲ ταὶ ναῦς ἐπλή- ἡ ἡ Ἐπισκϑ)άζειν] αἰανεοωῶ, Ὁ Ἐπε- 

Ὑν 1111. 
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ὅν τ Φοῖ: 
ΜΈΡΟΣ 

δ᾽ μετανα- 
ξήστωτας, ἔ- 

φῇ Ἐ ϑάλας 

στὼ κομίσαι 
 αὐπῖς 

2 ΨΗΥΝΟΥ ΘΙ 

πλέϑρα ὠπ᾿ δλύλων κα τέξησεν, ὅπως Α 
εἶτις βιάζοιτο αῦς, εἴη κατάφϑυξις ἀσφα- 
λῆς, σὴ πάλιν χαϑ᾽ ἡσυχίαν ἔκ. πλοιὰ. πα-- 

Θασκϑυαζόμϑμοι δὲ ζαὗτα δλίω ἡμέραν 

διετέλεσθω (ὦ ὠϑίωυαῆοι μέχρι νυκτὸς, 
“ σ᾽ ὑςεραίᾳ οἱ συρδικούσιοι κ τὴς μϑμ 

ὥρας ᾿τοεφ αίτερον, τῇ δὲ Ἐχιχήρησῳ τῇ 

αὐτῇ τῷ τε πεζοί χαὶ τῷ ναυτικοῦ ασεΥσέ- 
μισορν Ὧοις ἀϑίωαίοις. “ χαὴ αἰτικατα- 
φαΐντες ταῖς ναισὶ, ᾧ) αὐτὸν ὅ9πον αὖϑις 

ἐχιπολὺ διῆγον τῆς ἡμέροις πειρώνδμοι Β 

ϑλλύλων" ωρὶν δὴ Αδίζων ὁ Πυῤῥίχου κο- 
εὐνδιος, ριφὸς ὧν χυξεργήτης “μ᾽ ΧΩ συ-- 
ξπκοισίων, πεί)ᾳ ςξν' σφετέρους πξ ναυτί-- 
χϑό ρχοντας πέμνψανζᾷς εἷς του εἰν τῇ 
“πολᾷ ἐχιμελευϑύοις »χελδυάν ὁτιτοίχιξα 

" τίω ἀγοριὶν “Μ΄ πωλουνδῥων “ρα πίω 

ϑώλαοσθμ μετα «σου κομίσλμ ας, χαὴ ὅσα 
ἃς; ἔχᾳ ἐδωδημαι, πϑύζᾷς ἐχ {σε φέροντας 
αἰαγκασοι πω λᾷν, ὅπως ἀΐοις ἐκξιξζά- 
σόμτες (δι ναύτας, δοὺς πο μοὶ ἐ γαῦς α 

“Φριςοποιήσωνται,, χϑὴ δὲ ὀλίγου αὖϑις χαὶ 

αὐϑημερθν ἀποδοσδοκήτοις ζοῖς αἰϑηναιοις 
ἔχεχφραδι. χαὴ (ὦ »ϑιὺ, πειεϑεντες ἔπεμι-- 
ἦαν ἀγίελον, χαὶ καὶ ἀχϑεοὶ παρεσκθυα ἀϑη" 
χαὶ οἱ συ φᾳκούσιοι ἐξ αἰφνης ᾿ ὠρύμγαν 
κρδσείυϑμοι, πάλιν τυρὸς τω πόλιν ἔσιλδυ- 

σὸμ. καὶ δοὺς ὠκίξαντες,, αἰστν ὔριςον 
ἐποιοιεῦτο (Ὁ σγ᾽ ἀἰϑέωναγοι,νομίσομτες αὐ- 
τους, ὡς ἠοσηρνϑβοις, στραΐν προ ὃς τἰω πόλιν 
αὐακρούσαοϑει καθ᾽ ἡσυχίαν ὀχζαύτες, Ὁ 

σα τε ἀλλα, διεκ φίοσοντο, χαὴ τὰ ἀμφὶ ὃ 

ὥόριζον, ὡς τῆς γε ἡμέρας ζῳώτης Οὐκέτι 
οἰόνϑμοι αἢ ναυμαχῆσαι. ἐξαίφνης δὲ ὦ 

συρακούσιοι πληρωσόμτες ζᾳἐ ναῦς, ἐπέ- 

“πλέον αὖϑις." οἱ δὲ, οἱ πολλοῦ ϑορύζου ᾧ 

ἄσιτοι (ὦ πλείοις, Οὐξεϊενὶ κόσμῳ ἐςξαήτες, 

ἢ μόγις ποτὲ αὐτανήσιοντο " χαὶ “φόνον μ»ϑὺ 

ὥμα ἀπέοοντο δλλήύλων φυλφοσόψϑροι, 
ἔπειτα Οὐκ ἐδύκει τοῖς ἀϑηναίοις αὐλν αι σασὸ 
στρωΐν «ὐὐῥ δ μέλλονζᾳς κόπω ἀλίσχεο ῖ, 

᾿ ὥνλ᾽ ἐχυχάρῷν ὁτιτάχιςα χοὴ Ὀχιφερόνϑμοι 

οχασιίδηΐδ εγδηϊ ορτίπχιβ. ραθοΥ- 

- τι5 ρραζατιγ σΥγαουίλη! ἤης Π10- 

15 ἯΠ5Τ7. ᾿ 

τῷ (ρατίο ἰητοῦ (ξ ἀϊπιηχίονε ἤαίια 
ταις αὐ μοίξε {προζαγοῖαγ » τιι- 
ται οἱ οβπιρίαπ) ἔογος» ὃς χαχίις 
ΡῬΕΓ οἴῃ ἐρτοῆϊο, [π μος ἀρρα- 
τατα τοῖυπη ἀΐοτα δά ποδεπι ν- 
4ις οομήαηρίετς Αἰβοπιοηίος, 
ῖς. ἰπίςιοητὶ ϑγίδοιυίαὶ 4}1- 
αυδῆτο τππδτατΊμ8 » (ς το ἄς οο- 
παῖ ὃς ρεάϊίτατις ὃς οἰ ΗΠ15.» σοη- ' 
Αἴχεύς οαπν Αἰμομιοηῆθι: 5 8... τὶ ἅσαπι 6. 
ἀαππὶ οοάξηγχ 40. πιιάἰιξοεεῖιις Ρο[τις παυϊδας τα 
πιοάο 4 πγυΐταπῃ ἀϊοί οἰαῖϊος ο"- “5 δου βοηι, θείς : ὡς ἐβὴ αὐᾷ- 7412) Ω »ρρμ γὼ ἃ 

ηἰχὲ φοπίτςις ἐς. ἰηισεπι 1α- σαμέδην ὀρρεπα- 
ςοἴεητες, Αχἠξοι Οοτπτμϊας Ργυ- "6 “αρηδενε, ἐοάξ 

ἐκ ἐηβᾷα τς. ἐς ᾿ : τυγί 5 πηοάο π|ᾶ- 
τΊΟΝΙ βἰληδ» οπχιίαπι 481 Οἰ1ΠῚ 5 Ὺ - ρπαπι ἀϊεὶ ρατίςπι 

᾿ἰρναρδγοδο, υςεῖς 
Ἐς ἰςς «[δηάο ςοπἤιπιρίος ΠδῖΟΥ » (πάες ργίνας (ας οἰα ΠΣ τανχάκ θλβ τὶ 

ἀαςοίθις νε ἢ πυτιδηείῃ νγθεπγίς- ἤοη,ζῦε. 
ἄυϊος α]ἰψιο5, χα! ἰαθοαπε ἐχγεηι- ὁ Μίτταπε δά οος 

᾿Ξ, 4υΐδιι5 1 ντθς δὼ 
Ῥίο οστηςς 4 αι νερε ἤητ, σαοά κν γρ κατα εσπι- 
«υαας εἰσα]οητατα Βαολῖ» ΠΟ - πη! Π (τ,» φυΐ ἰὰ- 

ὰ »» 

ἔουτο δά πηαγωοχδιδεγέφας ἔογαπι ἀπ  οχττ. (7 ο 
τοζαπι νοΠδ] πὶ» ὃὲ δά νοεπάςση- 
ἄππη αάἰρὶ : ντ ορτοῇι ἤλυτα πηεύ- 
οαίψας» [τι δά μδιιοβ ρύδηάο- ' 

ΠΟ ΠΡΟ ΆΒΝΕΝ εἶπ" Ἑεΐπερα δτδας 
τοητ, “ ἃς {δἱηάς 4111 ἀτάιις 11] γορυρον ῥβρικεν, 
1άετῃ ξαοείοητ, ὃς οοάοσπχ ἀϊς Α- ᾿ αἰδοῖ οι 

Η : :. ὅτ τσ 5. Ατῆδη, τιβοηίομίος ἀρρτεάογεηταν ἱπορὶ- γεν Ετ μευ ος 
Ὠαῖο5. Πυΐο Οὐτοπηροσαητεβ ἄϊι- ρὸἢ. γε Νοη ποῦς 
ςε5» παπταχ πίττης : πγεῦοα- "οτίοδο ἰοπρο τέ- 

Ροτςξ. 

ὗσαι, νῶν .- τὰ ςοἤπηι επητο5», 9 δά νγθοτη γος 4 Ψοτίας γεβέ. 
Βιαπτιγ, ορτο !] ργορεῖὲ » Ἰθ:4οπὶ 
Ῥιδπάοητς, Ηος γαῖ Αἰ ποῃϊοηίος 
ταπαυάπ {πρεζαῖος στην ἰτὸ ἴῃ 
νεθεπ,» ἱρῇ μοῦ οτίιτη ορτο οὐ ηι 
δά αἷϊα , τισι νεγὸ δά ργαηάϊιηι 
ἐχρεάιεπάσπι (ς ςοπέογαμξ» νὲ 
πὶ πο ογεάεγεμε ΔΉ] 15 ἐο ἀϊς 
ξατυζαπι Ραρηλπι ἡδυδίςπη. ΤΊΙη. 
ταγίας τορεπτὲ ϑγγασυίαμ! σοι-, γι δαμιευπᾶαοῦ 
(τομῆς παιυίθιι5 ᾿πποπηταγ. μὲ τεῦεὺς ϑναύμην ἢ 
ἀς το ΑἰΒοπίοπίοβ πιᾶρῃο ταπλα- τ οαοαρ γν 
τι» ἂς Ρ] υγίαας Ἰεἰμμη]» Π110 ΟΥ̓ αἰ - κι ρίρρνε, [ἀροτάγεα 
Ὡς Πάμ65 αἰζεμάπηζ» αζῆϊς ἀ:- τατο]ά οβ, κουράγιο 
βιὰ οδυίδηι τοηάπητ, Ἐτ {απ γρωρα ταρένονος : 
Αἰψαληάϊι ντείχας ς πχυταὸ οὐ- γμο μὲ γένκντοι), 
(οσπλητος. ἀϊπαηόε ξιηΠἼςπς» ποι σεγεη ῥα εοηρο- 

ἘΣ Ν .Α ὕ4 ξμιρήενο» 
ςοπχηλίττοη ἄπηι {δὲ ρυτδιοῦς Α- κὸ τα ἐκροφηκάην 
τῆεηίςηος5 “ νὸ ἀἰβογοηάο ἃ {ε|ρ- βοθθε,αῤεζαν!. ἤο-. 
ἧς Ἰαδογεπροταγοηταγνίςα φαλη,- "Π καστεπ ἀλίσκαν, 
ΡΠπλαπὶ ὁαπὶ Βοίξε ἀεσεγποη- ϑϑ βην φμά βου 

Ἢ γοςοΥτιρί» 
ἀιγη ταις ἄατο ἤρπο ἱπρταοηζος καβμηαο ΡΩΣ 

τι, συμ χα . γὼ». 

ἶπαιλοι σῶς 

ὠς ς 
νὸς » 

α᾽ Τῇ δι ὑφεραίᾳ 1 ἡγριω, ἢ μυεζὰ τίω 1 δ' Καὶ αὐπικαῖᾳ καὔτις ἸΜπν, πλησιάζοντες [ ϑαίλασσαν κομίσω. ζ πρύμναν. ΒΆ 
προϑφρημδῥίω ἡμέρᾳ. ς᾽ τὴς ὁ ὡρας] 1 ἀλλύλοις δ, "" πλδύσεως, ε Τίω αγ»-- Ἰ σάῴμδμοι } Ξβαφέντες εὐπὸ τὴς ναυμαν 
ὄγρω,τὴς ὀφειλομϑῥης ὥρας ῥ πολέ, οὐ. ἢ ραὴ ἢ πωλυμδμων] γράφεται, τίω ἀγρραὴ 1 ἡ Οἱ δὲ Ἰϑγοιω οἱ ἀϑίωυαφι.. δ Μι 
Ὑ Ῥρωϊαΐτερον] γιάφεται τὸ φροότερον, 1 “Ἴ πωλουρϑύων μαϊξνατήσαντας,, 6) δ᾽ ὁ “ες πυτὸ αὐτανήγοντ ] μέχρι θινόξ, 



᾿ Η7 ΕΧΙΟΓΩΙΣ. 

. ΙΒΕΚΒΚ ΦΕΡΤΙΝΥς-, δι 
εἰρίεηξες αἀπορῆς ργοτίβ.» (( Ζαςηχ- 
δάπιοάιιπι «Χοορίταιοζας δάου τς 
παιοζάητηας αύς.) ἰλσοχαραητς 11- 
ἰοζαπι ππαρηᾶ εχ ραΐτε. γεπιρῖο- 

-σαπι ἔζοητοϑ: ὅς εχ ταδυ͵λτὶς ἰασα- 
ἴλιοτες νεβεπιοητοῦ εοΐάεηι ἰη 6 - 
-ἤλθαῆτ, {ςά Ἰοπρὲ πηαρὶς 4αὶ εχί- 
ἐμδιι5. πασίρης οἰγοιαπηποδ!» πὰπς 
-1πγὰ (δ ειητεβ 5 ππης ἰάζοία ργα- 

δΑδι ᾿τεζεμητεβο ΓΙ ΠΠΠ τὰ {Π’ς ἴῃ. Πδιιταβ 
ΠΣ «Ατπεπίοηπαμπι. ἰαοίεθαμς. Τδη- 

Ἐπὶ πῆς ἴῃ πποάϊππι δγζαςυία- 

Ῥυρηδηῆι οἰδης. Ἐος ϑγγδοιήδηὶ οχ- Α’ εἰκ τὐἴδαχελ βισεωςλ ον μα ἐὰ :ὡ ΦΟ. (χελδυσεξως, ΩΣ ΣΩΝ 

δὲ συρακρύσιοι δεξοίνδνοι " ἠμιώζογες ἱκὸ 
χαῖρ τε αῦ σὶν αὐτί ποορόροὶς χεωϑβοὶ, ὥς: 
αὖ διεγοηγισθμ, σῶν ἐμξοχαν τῇ αρἶδᾳ- 
σχθυῇ, αὐεῤῥνίγρυσαν ρα ΟἿ θεω ωνκναῦς 
Ἐχεπολὺ πῆς αὐνεξφρεσίας" χαὶ οἱ. ἰπὰ ΕἾ 
καζαςρωμαάτων “χῴξις αἰκοντίξονπες, γεε- 
γάλα, ἔξλοαπηον (ὄν ὐϑίουαίοις: πολὺ δὴ, 
ἔτι μείζω οἱ εἰν τοῖς λεπῆοις φρλλοίοιρνξθιεν 
ἀτλέουτες “ἿΜ συφοικοισίων, χα ἔς «τέ τοιὶ 

3 Ἄν ᾿ Ν ν᾿ ᾿ς δι ΜΝ φ Ἐπ ΔΑ Ὁ , 
42 Ουἰϊαεῖς, Ὠΐ ογηπίθες 5 δάμοσατίς, νίγίθιι Β ζᾳρσοις ““ἐποπιίηηοντες ἣ- πολεμίων γεοών, 

ἀϊηγίςαητος {ἀρεζάπτ. Ατβεηίεη- 
{εβτεύρα νοίτοπτοδ» Ῥεῖ οπογαγία- 
ταπα παῖ ηλ εθαρίατη. ἴῃ. Πιὰπα 
“ἤατιομεπα ρεπεῖζαης : δοῖϊε γί 
αας δά 1115 ἰμίεαιεητζε,» ντοῦι5 
δυϊοπι ἰγο ργ Β δῖτο ργοριο δας 
το Πᾶ5 ᾿ΟἸΟΓΑΙΙΑΥΙΠῚ » Αἰτῖις., νῖ 
Ἰηρτοῆωπι ἱπηρεάϊγοητ» ἰοπαῖαδ, 
νηάς ρέμγοδεὶ ἀεἸρ ἰηος “αἱ ἀἰδημ67- 
χεμάας [ἀϑομρέές σπάρός Ῥομάς- 

ὅς ὠνλένδο ον ΣΝ 
«τῶν ἐς ζοιξ ναύτας αἰκονηΐζοντες: πέλος δὲ 
τούτῳ Φ ὅϑπωκαζα κρφτος ναὸ μαι ἡϑιιῶπές 
οἱ συφξοιχούσιοι οὐγίκησθμ! καὶ οἱ ἀϑηνα)σιντρα, 
πορϑροι ΟΥ̓ΚῚ τῶν ολχαδὼν. πίωΐ κοιχφδυ» 
ξιν ἐποιοιρῦτο ἐς Ὅν ἑαυπῶν ὁρμον; αἱ δὲ Μ᾽ 
συρακοισίων γῆες μεέγ δὰ υϑρ “ν δΑνάδαν 
ἐπεδίωκῳ, “ ἔπειτα «ὐζιὶ αἱ κεραῖαι αὑτῖρ 

ὕδης, δὺς ϑγγδουίλμα» πα νἱ- Ο δ" ἕαρλων αἱ οἰπὸ τῶν ὁλκάδων δὲ Χφι- 
; Ῥιοβίρατα ως Θοχίδ, ἔεγοοςς (υςοςάςγε ἁὐΐα ε- 
ταητ:ᾶς αἴτετα ε4. Ταῦ» ἢ Πούγαρτα ἰμητ» ὃς αἰΐᾳ σα ΠῚ 
τανε γπὰ ξυμῃ ἱρῇ5 ἡῇς ἀςξς(οτίθιις σαρτᾶ. ϑγγᾶςα- 
Υἱγίβ ζαρτὰ ἕαϊτ, Ἶ ς : 

τ ἤβο α (λῃϊ ἡ ἵερίεπι παιίδυς Αἰπεηίςπ- 
ἤματι ἀορτοῆϊς » τηυ]εὶς ἰλσογατ!5, 
ταυ]άίαις νἱτὶς τα πὶ σλρτὶβ » τὰπα 
οσοϊῇς, τεάίεζο» ἃς τίορῆαα ντεῖας 
4ις ραρη ας παυΑ} 15 ἐγοχοῖς : ΠθῚ 
ῬΓῸ σεῖο ἰδπὶ {παάεητος {ς οἶα. 
{ε ταυίταπα Ατπορίςη ἤρα δητο- 

ξ Ῥοτε δυϊξτα γε σα] ]ογς» “ ροάίτατι γεζὸ ἱπέογίοσος 
μεδληφν τοῦ απριη εἴς. Ετ ἯΙ αα!άςπ) ταπιᾶτα ταγ- 
Ψεὶ, Ὑε τότατα ρς {15 Βοίϊεηι νιτίπαμς. ΔρρυοαγΙ 
ἀἴτατα (ἀροτίοτος (ς(ς ργχραζαθαης. Τεπιοίϊεηο5 
τῷ δατο πὶ ἰητοζοα δίαιε Εὺγγπιςάοῃ 

σα ΠῚ ΔΙΧΙ 5 πα ἀοςοροζαηῖ Δ 
Αἰδβεπίοηῆριις » αἀπεπεύπητ, πὰ- 

ἀδτοας αἱθας τθιι5 ἔεγηις δείεριπδρίητα, 
᾿ κὸν μυθν τογμᾷ ἄ ργατοῦ πχογοοάς φοι ἀπιξᾶδ : οι1Πὰ 
“ἀ φενύμν. Μὰ Ππἰηαας. τ ΠΠθι5 ἔσο ἀγηγαῖο- 
φατα, Ροτορτίπί5. γ1Π} τὰ πὰ Ρορυϊατγίαπι ΄υὰπα (0- 

οἰαἰτη » οσὐπχαμς ΠΟΠ ῬΔΙ1ΟΙ5 14- 
οὐ]Ατοσίθιις ὃς θατθαγὶς δὲ Ογαοἰ5, 
ποςποι, ἔπη ἀἰτογίθιις (λρίτταγ(- 
ας; “ δ Βυϊιπποά! ροηα5. Ποιηΐ- 4 ἘἙετείίαυο ἂρ : 

Ῥάγαγι ζυϑςίοητο. ΠΠ ΠῚ Πηᾶρηδ ν]. ἘΧ 4 {{λτ|πὶ 
Ἐχφυὸ ἢ, ϑγγαοαίλπος οοχάπιαας ἹΟοίοβ. 

γοφόροι ἤρυϑμαι ὠκώλυων, δυοδὲ νει τῶν 
σωρφυχοεσίων ἐπα ρον ϑραι. τῇ νίκη πδοσές 
μιζαν αὐτῶν ἐγζες, καὶ διεφϑοίρησα "Ὁ ἡ ἐ- 
τέρα, αὐτοῖς αὐδὴ σιν ἑάλωκαΐζα δύσανπες 
“ἢ (Ὁ συφφικούσιοι ' αἰϑζῥυαίων ἐπῇ ἰγαῦς, 
ᾧ καζᾳτραυματίσθρμτες πολλας , αὐδρας Ὕ 
τε τοὺς υϑὲ ζωχρησόμτες, πουὶ 5. Ἔἰρείίεῖς 
γαντες ,οὐπτεγώρησοιν' χα  2στοῦα πε ἀμφο 
τέρων ἥϑ γαυ μαι χιων ἔφξησομ, χρὴ τέο ἐλ-πὶ 
δὰ ἤδὴ ἕ ̓χυρφὶν εἶγον παῖς »ϑὲ ναυσὶ πολὺ 

Ὁ "ρείοσοις ἐῃ), "ἐδόκοιου ὃ. Ὁ πεζὸν χφρώ- 

σεοϑαι. αὶ οἱ νδ, ὡς δχιϑησοόυϑροι κα τ᾿ ἀμ 
φότεῤᾳι ηϑρεσχδυεζ οὐζο αὖθις. οὖν τουτωδὲ 
Δημοαϑένης χαὶ Εὐρυμέδων, ἔχοντες Ὁ ἀ-: 
πὸ ὦν ἀϑίωσων -(οὔθήαν μολοουγέγνονς 
πὸ, ναῦς τε τρᾷς καὶ ἑςδὸμιήκοτα μάλι- 
φα. ξεωὼ ταῖς ξενιχοῖς γχϑὴ ὁσυλιίτας τἰξὶ πεν 
ταχιοαλίοις ἑαυτῶν τε χαὴ ἐν ξυριμά- 

χων" ὠχοντιςτίς τε βουρ(ξροές. χάὴ ἕλλὴΞ 

νας Οὐκ ὀλίγοις, χρὴ στρενδογητας χαὶ ζοξό.-- 
(,, καὶ τίοὐ ζλλέω αρϑδασχθυζω ἱχμέω; 
χαὶ τοῖς μϑμ συφοικοισίοις. χαὶ ξυμμιαΐχοις 

᾿ᾳ, Οἱ δὲ συρακούστοι δεξα ϑμ.. 7 ιὶ αἰφη ] ὑαῦ Οιὰ ταρσοιζ, δ᾽ Ἐπειτα αὐτοις αἱ | ἐμπίτῆοντες αὐταὴς ν». δγέκοσθον φυδαφος 
᾿ς γάζοις δηλονότι. 6 Αὐτοῖς ἀκοντίζοντες ) κεραῖαι 1 ὧν Δ κεραιαἷν δελφῖνες ἦσαν ἡ αὐτῶν, κοὶ κατέδυονς. ΤᾺ 
αὐτὶ ἧ αὐτῶν. γ Καὶ ἔςτε Οιὶ ἀρσοιὶ  ἠρτομδῥοι μολίβδηγοι, ὥςτε ἐμδάλλεθϑαι ἙΑΘΟΝ ταῦ ὕχος 
«υπίηλοντες 1 αὐτὶ τῇ, καὶ ὑπουδυόρϑμοι ' τάϊς “δρεπλεούσαις πολεμίαις νάυσίν δ, ἢ ἘΈΚΕΝ ΝΝ 

“αν «Ὁ» "" 
29. μεῖζον 
οἱὸν Τῆς λι 

“πλ. ὡϑϑᾳ. 

56, ἐδύκε 



͵ 

᾿Ξ 
δ “Ὁ  θ.ς..Ὁ Δ. ΚΣ, ον 

24.7 πὰ ταποληξιθον τῶ ἀπ κοὶ χω. ἀρρκύνε 

γετο,Εἰ πεξριὶ μηδενδἐξοι σφίσι πὰ ὠπαλς 

λα γώδαν τῷ κι' δου “δρῶντες οὐτε το 

σία δεχέλφαν τειχεζουδύζων εσδὲν' ὑδοὸν 

φρωτὸν ἴσον κοὶ αἶδα πιλήσιον τῳ ασϑοτί- 

βῳ ἐπεληλυθύτα, τέο ἘΞ ΎΝ ἀνα δὺ- 

γώμαν πλυταιχόσε πολλξω Φαινομϑύζιυ τω 

δὲ πσξντέρῳ, φράτευμοιτί Ὁ ἀϑυναίων, 

ὡς φκ: καρϑίν, ῥώμη ἐγελόν. ὁ ὁ δὲ ϑη- 

μοάϑενης, ἰδὼν ὦ ὡς: εἶχετὰ γκργοοἰγικαταῖ, ἀσὴ Β 

γομεισοις οὐχ οἷον. πρει) Ὁ τείξάν »σχεϊδ ὁ ; 

παϑεῖν δεν ὁ ὁ Νικίας. ἔπαϑεν" ἀφικόνϑρος 

᾿: ὥχχυε ὥτον ὁ ΣΝ κίας φοξερϑσ,ὡς ς Οὐκ δ0- 

ϑεὲς ασξοσέχειτο ταῖς, συρφιχϑύσοαις, δ 

κατανη διεχείμια ξεν," αὐτβωφϑν πε, χοὺ 

ἔφθασεν αὐτὸν. ἡ ὡν "τῆς πελοποινήσου 
φρατιὰ ὁ Τυλισίσος: ἀφικόνϑρος. ζῶ οὐσὴ 

αὐ μεπέπεμνψαν (ὦ συρᾳκούσιοι εἰ ἐκεῖνος 

διθὺς ἐπέκειτο ἰχόροὶ γὸ ὠδοὶ οἰόρϑμοι ξΐ), 
Ἱ Δ Ὁ δκ" ἢ 

ἅμα, τ᾿ αἱ ἔκαιον ἡοσοῖς ὄντες, χα! Ὄσοτε- Ὁ 
πειχισμένοι αὖ ὅσὸμ᾽ ὥςτε μυδὲ εἰ μεττέ- 

ππριναυ, ἐτι ὁμοίως ἂν ἀδφες ὠφελᾷ (δ, 
ΓΙ" ζει, αὐαφιπεῶν ὃ Διημοοϑένης: κα Ὃ γηφῶ- 

σκωνὅτι ᾧ αὐτὸς εἰ» Φ ηϑρόνη,, τὴ οέϑτῃ 

ἡἀέρά, μάλιςα, δινότατὸς ὅ91 ζοῖς οἰγαγτίοις, 
.ἐξυλετο ὁπιταχος Ἐπ μρήσα οἷ, τὴ ἤν σῇ 
9 φρατεύματος (ρυπεληξᾷ. ᾧ ὁραν" ὥπα- 

ἐκτείχισμα, ΓῊΝ συραχϑισίων ,ᾧ ἢ ἐκώλυσαν 

αϊξετειχί σοι! στο ἴοες ἀἰθηναίοις, αἰ λοιῶ 
πεῖν, ἐς εἰ ἐχιχρατῆσφέ Ἧι ἥτε Ἐδηπολω Ι» 
πὴ αἰαΐξ σεως, αὖϑις" Ὁ οὖν αὐταῖς φρα- 

τοπέδου, ῥᾳδίωρ ἀν᾽ ἀὐτὸ  ληφϑων; (΄ στε 

“δ «ἰπσομείναι. ὧν σῴαξ ἐς ἠπεῖ- 

“τὸ ἔῆτλεοϑαι τὴ πείρᾳ χα" οἱ ἐξαυτος 
βιφτάτίω καὶ ἡγάτο διαπολέμυησιν. ἢ γὸ κϑι--. 
συρ)ώσας ἕξάν σι σύξρακουσεις, ἢ ᾿ ἀπαξάν" τἰωὺ 
«ρατιαν,ὺ οἱ πεζξεφϑει! ἄλλως αἰϑάευαιοες, 

πῆξ τοὺς ; ξυςρατευονϑμοις χαὶ που ξυμιπα-- 

σαν, πόλιν. “οϑξτον υϑὲ δξζυ «ἰού πε γάω 

ΤῊΝ ΟΥ̓́ΡΕΡΙ 5 Ἢ 5Τ. 
Αἰ ἄση ραγανίς ῥέτου!αι ῬΑῦσΕν ΓΒ 

ἄφητος νΠ ἢ ΠΡ δχτίύ ἢ ὉΠῈΡ ρΡό 
{ Ῥεγόιι ἀδαϊδανγδηΣ ἀπῆν ν: 
ἀέγεητζ, οἰγ απ] αἰα! 10 δ μα, 
ΠΙΉΙ]ο ἘΡ ΕΗ “ϊῆ ες ΠΌΣΩΝ ἐχόγ: 

εὐδεμοὶ, ὀΧόΓΟΙΚΙΣ » ᾿ἀριθρριτ ἔχ τι κὐέρεῖ οὔτε ΔΘΕΝ 
ἀηδοΠΙδὶι9 ἑοημξθθο, ἐοδαν αιιοί:: ἐνόν, Ρεαὶ μαλλιὰ 

- “ “ΓΕ7Ὲ σεῦ: 8- ἄλτι ἀςςοΠπῆξι. Ῥοησαμεπέν αὔδ᾽: Ὑρωβ ρας γος 
ἤδη πιδᾶο τες (ς Βαδέζοητ ἀΠῚΞ τε τορΟΠ]ερεταξ, 

πιὰ ἀπεῖτοηβ. ςοηΐεθαΐ ποὴ ὀπέτεν 
τε ἀπ τοπΊρα5.. ἤθδ φΟΠΊΠ. τ: 
τοπάαπη" ΠΡὶ χαοά ΝΙοΐας ζοῃ1- 
ταϊῆετ : Ζαΐ αμαπι ἴηι ἰρίο ρυΐῃ οἰ- 
Ῥίο του 15 Δρρυ δε, φαϊὰ ποῖ 
ῬΙοτίπις ϑυγάοαία5 αἀογτες ἐἤοδα 
ἀριιά (δια Πυεγηάαίε. [π σοτ- 
τόρταπν νἐπίτοᾶς ἃ ΟὙΠρρο ὁ Ρεῖο- 
Ροηποίο. ςορία5 δάἀδιςεητο ρα: 
ποπτὰ οἵ : ας πο ΔΟς ΓΠοπε 
αυϊδὲπὶ ϑυγαςαίαμὶ ἢ φο ΕΠ ΠῚ 
ἐος ΝΙοᾶΣ ἱπυαβῆου: Β ἃς αυΐα (δ. ὁ Ναπν ἡυμπὶ 
Ῥαγες ΒΟΗ͂Ι γεδαπταγ ἐἤον 1 νι 41 Πὰν ὅν ἐδτοῆς 
ἔφης ̓ πηραύος οἴϊο, ἀτααις οἰΓΟαΠγ:) ἀξανηως ἐεπηβοτε, 
υλ]]λέος; ἄοπ Ρούϊη ἀς» οὐδ πιῇ δοΞ [ξ ΣΝ ες, 
οὐχ ἥἴεης ςορίλϑ » ἀϊαμα"! ροτοῖ πμαυτμεα κτος 
(τ ςσς ᾿τάχι ςοηΠάεγαηῃς Ὠ Εὲ ἔδην: ἀἀφονεπε ας 
τι πεηοεοἰέπίααε [ς απο“ φῆ ἀςρετβῆξης φυιάξ, 

φορη45) ρετίης-, 
πιὸ βάξίηι ἀἴς πναχι πιὸ ΒΟΥΣΙΡΙΦ ἀεμα νἢ δ, 
εἴτε πόβιδις ; γοἱεδαῖ οογιις ντὶ ἰη ἐπα βαρ θωιεν 

ε ΤῊ Ο - 
1165 ργαίοπει Ὁ Χογοίτ5 ΤῸ ἘΈΓΓΟΣ έν ἀκα 
τῸ π 4ασπι ςογπογεῖ ἀϊγἐξξιιΠ. 5... τὸ ξοτπιίδαδιϊοπι, ι, 
ζαουαπτῦ τυ πος αν Ατμο- “βὲ ἐπνηβοῦ γᾶ! 
πο ΠΡ τς οἰγσα πλ Δ Π]ασὶ ργο ίθιις ἐεῆμα, Ὸ ῥεῖν 
τᾶς, ΠπΊρ]1ος οἵδε, δὲ δά ἐΧριριδη" τετεςίπϑίοης νο 
ἄμιπι ἔμ ο !ο πα, Παῖς αἰσοιίαπι Ερί- δι (4, ας φε-. 

ἐπ βογερρηα, φολᾶν φής, 

Ῥοϊαγιιη ὁσσιραγεῖ, ὃ ἱζεῃι 4018: αὐγήν βιοεκεγοτεν 
ἱπππο,εύαης ολίἶρα » ( Παίρρο ΠΠΠ5 δγγαραίαποε ῥοαὶ 

ΑἰδβεοἠϊοηΠᾶ ἰαταγὶς ) ΡΥῸ ἐμ μέλον. νἱΠῚ ὮΠΗ ) ῬΙορέγα- φ"οσηε τορρηρογ [π΄ 
θατἰπυλἤοηοπη ΟΧΡΟΓΙΓΙ » [ρὲ Ἰητγα Ἂν αρνηριονιαι νὰ ξεπε 
θέεις πηοπηοηταπι δ 6110 ἀεβιηρ- μι ν τύψ; ὅρω-: 
41. Ἐοτε εὐϊηι ντ ὰς ργοίρογε ρὰ- ὑνομδι ἡ 
βηῃδη 40 Ροτιγοταγ δυάς, δας 11- δγναρρασπος τὶ 
Τίης φορές αἰδάπςεγει Ροτίις υὰπα "κά οτ δηβαες 
ἰπο λα νοχαγεῖ ομαπες δὲ {αἱ ἴῃ ταὶ 
Τἰτία “δὲ αι! ἀοπιὶ εἴας Αἰ Ποηϊ δες, 
Τρίτον ἐῤ το ἀδιαῤίσο νον : : 

“ἰοῦ. ἃ, 

α -Ορώντις οὔ αὔτε δῷ τίω δοαλειαν ἢ 1π 
ὁρώνηὶς ἐχημάτιφαι, σειμζα ἢ εὗρον φὸϑς 
ὥς συφφικοισίοις καὶ συμμάχοις ὁρώσν.. 

β᾿ Ὑαρωφη τ] )ριω κατεφρονήθη. 

7. Καὶ ἔφϑασεν αὐτὸν Ἴ πϑρέλαζεν. 
δ᾽: Ἐχτὴς πελοτονγήσου ἐρκιφηνλὼν 

μέ πλήϑοις οραπωῖῥε. «Ἱκαγοὶ γὸ 
αὐτοὶ Ἶ ἱκανοὶ γὸ οἱ συ φφικούσιοι νομίζον-- 

τες ζῇ ωοὺς τὸ αὐποαῖν ὠϑίραίοις κατ᾽ 

ἴδιαν, ἅμα τε αὐέγνωδάν ὅῃι ὑνῆσις εἰ εἰσὶ, [9 
ὧν ὥυτῳ αἰπετειρ(οϑησὰν. ζ Τῇ πρώτῃ 
ἡμέρᾳ δ ἀφίξεως ἀυτά δηλονότι. ἡ Ο- 
ζπίχος Ἰϑγραυ πέχιξει. , τὸ ὡϑαᾳ- 
πείχ σμα ἢ ἥτοι τὸ ἐρϑὺν ̓δατείχισλκα. 

͵ Πεειπεϊλίσει ὑφαὶ οἱ συ ρακούσίοι δὴ.-: 
λόνότι (οι συρφκοϊσίοις; 

“πᾶς φρατοπέδου 1 εἰ κρατήδᾳε δηλον τι. ϑιαὺ 
Ἀν. Αὐτὸ ληφϑὲν] τὶ ὐδα τείχισμα, 

[ᾳ Γουτης φαυμιϊνι αλορμῇ τὰ . 
ϑίωαίοις. ν Ἠπείΐγετο ὅγιϑέιϑαι 
τὰ, ἡπείγεί ὑποπει ρβοϑαιγ ἤγρωω εἰ [χε ρῆ- 

Σ᾽ Καί οἱξιωτομωτάτίω ν᾽ γεῖτο 
ἤγρεω ἡγεῖτο χερὲς ϑυρήσην τὸ τέλος 
πολέμου," ο Ἡ μὰ κατόρϑώσος 

γρίω προπαηουχήσος. π᾿ Τίω ορα 
ἀϑίωαιων δηλογότι; ἊΣ λλώ εξ 

ἤγριῳ ἀτρφέκτως. κε νρεύνν» ͵ 

ΕΒ 

κ Τούδὼ αὐ- 



ὍΣ ΤΌ ΨΥ ΟΝ σ ΥΥΥ ΞἩἩΓΜΝ 
9 " ᾿ ΨᾺ ᾿ υ 

τον (ἀροτϊ στέίᾳας 
ἐγδηζοντ ργἶπι5. 

ὁ Περι ἕτερα, 

ἱ 

ΓΙΒΕΙ. ΒΕΡΤΙΜΥ 5... πὸ 
ἰ δγγδοιούαπι ἀρτιηι εἶγολ Α- Α ἐΐξελθᾳντες Ὄσυρᾳκοισίων “ὄτεμνον οἱ ἀ- 
Ὁ δε ρορυϊαδιη- Ὠλραπὶ ἡ ἀςρορυ!αητιγ.» ΡοτΙτί το- ὦ 

δίοῃς» 4 πη ἄτη ἄτι. ΡΥ115» Ρο- 

ἀοἢτίθιις σορ 5 Ῥαγίτε ὃ οἰαίϊο. 
ἦα πραγ. ἐναδεκαῖ. Δα οτία5 ἢ ποῖος οαἰπὶ ΡΓΟάϊε- 
Ἐπάσ “πποῖ) το ϑγγαςιίδῃι» Ῥύχτοῦ σασίτες ἂτ- 

ας ἰαζυ τοῦς εχ ΟἸγτηρίοο. 1)ε- 

1πάς νηὶ Πεπιοπεμι μοίιίαπι 
τηπηἰπιοητα τπλο ]Ἷ5 τεῆταγε. 
δοᾷ χασηι Πα: πυαπί πηοητίς δά πιο 

τὰ ἃ ϑγγαςσυίαη!ς {πρεγπὸ ἀείςη- 

ητίθας. ἱποεη ἀογοητοῦ » δὲ ΓΟ]- 
4ια οορία Ῥεγ ἀϊπετία ἰο σὰ Τπθοιη 
τὸς ΟΧρΕ Ιογοπταῦ » Δοπ ἈΠΊΡ ΠΣ 
τοπαριις τεγομ άπ ν {4 Ἐρίροΐδς 
ἱπυλάςῃ δας "“σοπίμίε: ΄αοά ἴτα [ὰ- 
εἰεμπάππη ἸΝΊοία; δὲς 4115. ΤΟΙ] ρὶς 
(μἱς ρεγίμαῆς. (Οατογὰπι πο ροί- 
(ε Πετὶ νι ἀεθαταν νὰ δοσοάοητο 
αἰσεπἀεπτέίηας Βοίζεπι ἰατεγεηξ. 
Ἑάϊοϊε ἰρίταγ αυίπακς ἀϊογιπι οἱ- 

Ῥατία , οόίψις αυὴὶ ἰαρί4ε5. Ἰορο- 
τοηῖ ἂς Πτγπέξογος {π|τ» δέ (α- 
τεύα πὶ τα ἢ] ἸῸ ΠΊ ἀρ ραζατι! 1» ΟΣ] 
οτπηΐδυς φαχ ἐχιγαςητίδιι ποςοίς 
(τα ἄσταγα εἴης» ἢ ἰΙοςο Ῥοτί- 

τοηταγ. Ιρίς ἃ ρῆπιο ΤΌπγπ0. δὲ 
Ἑυγγπηεάοῃ δὲ Μεπμαηδοῖ» (ὰπι- 

Ῥείς ογμηΐδας. ςορίϊς ; Δά Ἐρίρο- 
ἶας σοπτεπάϊε, ΝΙςί4 δά πηυζοβ 

τοῖθο. ΝΡὶ ἴλην ἰοοο ρζορίη- 
4υαθαπε νεγίας ἘθπΙγ εἶπι» (408 
Ραγτο ἱξεια ΠΔ ΡΓΟΥ ἘΧογοίταβ. δια 
οφεπάεγαϊ ) ἰαταείε οἰἠξοά25. 5 γ- 

τοι που ΠῚ » δζ {ιδέπητε5» Βο- 
{ἘΠ ’πὺ αὶ ̓ ᾽ ἀοτη εὐαῦ πα Γα ΠῚ (ὰ- 
᾿Ρίαπεν ποθ μος ουἰοάτπι ὁς- 
οἰάαπε, ρίασγίθας εἰαρῆς» 40] ργο- 
Ῥετὲ δριιά τεῦπα δά ἴῃ ἘρΊΡο] 5 
εγδπτ οφίττα » (ϑυγδοαπογατη ν- 
Ἡδοαΐτογα σατο τ 1Πὶ 5:10] ἤν» 
τοιτία δἰοσα πη ἰοεϊούμηι}) παΐ- 
εἰλπς Βοίξος ἱπιγοης,, ὃς ῥγχερμὸ 
{(ἐχοεητίς 1Π|- δγγαουία 15. αὶ ρτῖ- 
ταί δρᾷ ἤλης ραύῖοην Ἐριροΐα- 
ταπα Χο αδᾶτ. Ηος ργότίμας (08- 
Πάϊο νεπίοητες παδι Πεπηιοῃε- 
ηος ἀτάὰς Ατπεπίοπίςς; ἐτῇ Πγεπυὸ 
τεπίζεητεβ» ταπηθη 1ἡἢ ΠΙρΑΠῚ γεῖς- 
ταπὲ: ἃς ΡΟΙΓῸ φεἰο τε ρεγριηῖ, 

ϑζωυ οι «ἰξὶ ὧν αἴαπον, χαὴ τῷ φρώτεύ-. 

ματί ἐπεκρ ῴτοιου, ὡς αϑρζοτοῦ ὅτον, πο τε 

πεζῷ τὺ ταὶ «γαυσίν. σε "ὁ καθ" ἐκίξῆδα 

(Οσυρακούσιοι αὐτεπεξήεσὸρ οδτ μὴ ζοῖς 

ἑπσεύσι ᾧ οἰχοντιςοῖς Ἔτὸ πῷ ὀλυμιπιείου. 

δὲ ̓ ᾿ ξ. 

ἔπείζῳ μήχϑραῖς ἐδὸξε τω Δημοοϑένᾳ ρὸ 

τεθον δἰποπειρ όσοι τῷ Οὀἰποτειχίσμαζος. ὡς 
᾿ αὐτοῦ πόσοι γαο ἐντὶ κατεχαύϑησθμ τε 

«ἑαοῦ Μ ἐγαντίων εἰπὸ 9 τείχους βιῶοο- 

ῥδμων αἱ μινχομα) ὁ τῇ ἀλλή ςρατιὰ πολΞ 

λαχῆ πσδοσξαλλοντες" ὠπεχρούοντο, Οὐκέ- 

Δ ἐδύχει ποίξᾳν - δλλαὶ πείσῶέ τὸν πὲ 

Νικίαν τὰ τοὺς ὥκχλοις " ξωυαΐ ρχοζῳᾳς ὡἧς 

ἐπενοφ τἰωὼ Ἐχεχείρησιν Μ᾽ Ἐχιπολῶν ἐς 

ποιᾷτο. χαὶ ἡμέρας υϑρ ἀδεωαΐζᾳ " ἐδέχει 

ἐῃ λαθεῖν ἐ πσδεσελϑθυνΐᾷς τε χαὶ αἰαξαϊς 

ζε: κα ρᾳγίείλας δὲ “πεϑ ἡ μεραΐν δι3 

πἰα, καὶ «ἄν: λιϑολθορις, καὶ τεκζονας πὸ 

ὥς λαξων. "χα ἀλλζω ὄκθυζεὶ 25: 

ξϑυματων τε, χαὶ ὅσαι δ, ζεῦ κρῳτῶσι, 

τειχίζονᾷς ἔχφν' αὐτός μϑρ “Οὐτὸ τῷ χοξόϑτου 

ὕπγου, καὶ Εὐρυμέδων, χαὶ Μένανδρος, ἀ- 

γωλόίξων πίω πᾶσὸμ φρατία), ἐχωρ4 ωρὸς 

(ῳ ἔλιπολας. Νιχίας δὲ" εν ζοῖς τεΐγεσίν 

αἰασελέλᾳτηο, χρὴ ἐπειδὺ ἐξβογτο΄ πσδὲς 
«ὐταὴς κοιζοὶ ᾧῷ ϑόρύηλον (ἡ χαὶ ἡ τῦϑϑ: 

πέρρι φρατίαὶ ποτοῦ δον αὐέξη } λᾶγθοξ 
νουσί τε τοῖς Φυλαχάς Μ᾽ συδαικοϊδίῶν; 

Ὁ κϑὴ πυξοσξζαίτες, Θ᾽ τείχισμα, δ ξιῦ ἀὐτόθι 
ὙΦ συμ κοισίων, αἱδϑύσι, χαὶ αἰδῥαδ᾽᾿ "ΠΣ 

γαξ] ἣν φυλάκων Ἔδυκ τείοισιν “ὦ δὲ 

“τλείοις, Δ] φφυοόντες δὺς πσϑὲς ἡαιςρὰ 

“ἐπεδ,͵ ἃ ὦ φχὶ τῶν ϑχιπολαῖ πτοία" ὧν 

παξοτειχίσμασιν, Ἰ ἕν νϑρ δ συ δουκοϊδίῶν, 
ἕν δὲ τῶν ἄλλων σικελιωτῶν ὃν δὲ τῶν ξυβξ- 
μαίχων , ἀγίέλλοισι τίωὐ ἔφοδον: χρὴ Ἰοῖς 

ἑξακοσίοις τῶν συδοιχϑισίων, δἰ χα ΕΣ 

το χτὶ τῷτο Ὁ μέρος τῶν θλτπολῶν φῦ. 
λοκες ἥσειν, ἔφραζον. οἷ γ᾽ ἐξουγοῖ ΩΣ 

δος, χαὴ ἀἰὐζοις ὁ Διημοοϑένης ᾧ οἱ ἀϑεδὼ αἿδὶ 

᾿οὐτυχόντες, αἰμεϊνομϑῴοις προθύμως ἔτρεψαν. χοὴ ἀὐζὶ μϑὺ ὀθδὸὺς ἐχώρει ἐς ὃ 

"4 
Ἐ 

Ἐπρϑον Ἰηγρίωυ ἐδὲν δροτόμουν. β ἀ- 
χεκρούογτο Ἵ οἱ ἀ ϑήιυαἶοι δηλονότι. ἢ 

Ἐδόκει δῳτοδίξειν Ἷ ἀργῶν. δ καὰ 
ἄλλοις ξωυάρχουτας Ἰ ὡς ἐπενόει τίω 

ὄγηχείρησεγι)ράφεται,ξωυάρχονται,ἐπε- ἡ Καὶ ἄνιίω αϑοασκδυϊωὼ Ἵ δ᾽ λὶσῆῥ: 
γόει, καὶ τίω σηχχείρησιν. ε Ἐδύκει ζῇ ὁ Ἐν Ὅς τείχεσι 1 Οἷς ἑδυδ᾽ δηλογδης 

λαϑεῖν } ζιἰ συρᾳκοισίοις. δηλονότι. Ὁ ἊΝ 

ἐς προριϑέμ τι Ὧν ἀϑόναζ ἢ 
Ἢ Πρὸ ἀὀπξργεῆς ἐβυκολαῖρι ον 

' ξαυάρα 
δόντας, ἐπε 

γόει,καὶ τίω 

δηηχείρυῶν 

0 ἀλλοιῷ 
ρῶς 

“πῦ Τέςς 
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μόλις 

φιὸ 
κ᾿ “ ε “Ἀτ Ι 

πσξόϑεν, ὅπως τῇ πο ρούσῃ ὁρμῆ “ἃ περα!- ἃ 
γεοϑαι ἐν ἕνεκα, ἦλϑον μὴ βραδεῖς ϑρὼν- 

“αὶ. ἄλλοι δὲ Ὁ. ἢ Ὄσὸ τὴς χορϑίτης ρα- 

τείχισμα ἊΜ συ ϑικϑεσίων ἐγ «“ πουϑμόν-- 

των “μ᾽ φυλάκων, λρϑιω πε, χαὶ (αὶ ἐπάλ- 

ξᾷς ὠπέσωρον οἱ δὲ συ φφικϑύσιοι οἱ ξυμ.- 

μαχοι, χαὶ ὁ Γύλιγτῶος χαὶ οἱ μετ᾽ ἀὐτῷ ἐ-- 

(οηϑτεω ὧν φῤοτειχισ μῶν: “καὶ ἀδοκή- 

τοῦ τῷ τολμήματος σφίσιν οὖν νυκῖι μομέ- 

γου, Οῤοσεξανλὸν τε τοῖς εἰϑίωυαηοις ὠνπτε- 

πλυγμένοι, ' χαὶ βιαοϑέντες αὑτοῦ αὐτῶν, 

Ὅεξτον αἰ σΈχω ἐρησθῳ, ασοοϊόντων Μ 

αἰϑίωωαϊων ὧν ἀταξία μαῖδλον ἤδη ὡς κε- 

χρατυχότων, αὶ βουλονϑρων οψοὶ πορτὸς 

πῷ μήπω μεμοιχλυϑῥου Ὁ ογαντίων ὡςτα- 

χίξα διελϑεῖν, (ἵνα μή αλέντων σφῶν Φέφό 

δου, αὖϑις ξυςραφ αἰσιν)ῷ βοιωτοὶ «ορῶτοι 

αὐζοῖς αὐτέοκν, ὁ ροσξα λόντες ἐξεψαν τε 

χῷ "ἐς φυγάω κα τέφησθμ καὶ ἐν ζαῦϑαι ἢ- 
δὲ εἰν πολλῇ ζαραχὴ ἡ ποδία ἐγίγνοντο 

οἱ αἰϑίωυαῆοι, ζε φξεῖξ πυλεοϑει ῥαίδιον ἐμ Ὁ 
 οὐσγ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων᾽ ὅτῳ τεόπο, ἕκα ςα. ξυν- 

ζωξϑι. οὖ μϑὲὴ γὰρ ἡμέρα σαι φέφεροὶ 

οδύόμως δὲ σϑεῖὲ ζουῦτα οἱ υρα δ ρόνϑροι 

πϑϑτα,πλίω Ὁ χα} ἑαυτὸν ἕκα σος᾿ μόγις 
οἶδεν" ἐὖν δὲνυκζομα χίᾳ ( ὃ μόνη δὴ φρατο- 

πέδων μεγαίλων ον τῷδε τω πολέμω ἐ- 

μετο ) πῶς αὐὰις σαφαίετι εἰδείη. δι μϑρ 

“ὃ σελζωῃ λμ σα, ἑωρων δὲ οὗὕτως ἐλ 

λήλοις ὡς ἐν σελζούη εἰκὲς πίω μϑμ ὄψιν 5 

ΤΗΝ ΦΥΡΙΌΙ, Ἠ 5Ὶ, 

1 τς ργχίξδημτ ἱπηρεῖα ροηογδηαϊ, 4 ἮΝ 158. ττάαὴ 
ὶ 5 ὲ .- ἀο,ϑψεί ἐεπόξαμαο» 

οὐ Γοὶ ργατία γολογληζ» (Ὁ ΡΉΪΙΙΒ ἐτηρεεων εἶδ, θὲ 
ντογοητοσ, (χτοῦ ΡΥΟΧΙ Πλα5 ΠῚ11- ἀγάον, οὰ ςοηβςοῖξ 

ηἰίοῃςς, ϑγγαρυίαπογιπι, ποὰ νὰ οἰὸς κρῖ εκ ἡ 
ναϊεποθας τοπίϊοτς οὐἱτοάιθι5»6α- ςρτ. 
Ρίυητ » ρπηάίηιπς ἀειγαθπης. Ατ 
σγγαουδῃϊ» ὃ (οοἷ᾽» ὃς ΟΥ]ΠρΡαΚ 
οατα {υἰς » (δ Πάϊο ὃ ργοραρπαςα- 
15. απ : δέ αΐᾳ Ρεγ ποξξειη ᾿οΧ- 
Ῥεϑατα ποίζιιαν. διάδοϊα. ργςπτο- 
Ῥαηταγ, , ἀττοηῖτὶ ἐπ Αἰμομίεη- 
ἢΡα5. σοπρτοάϊπηταν » ὃς χορ] 
ἰπτοῦ ἰπίτια Τπροζαηταγ. δε 4 ρύο- 
σγεάιομεῖθις ἰλπὶ Ἰοηρίι8. ἡα]]ο 
οἵάιης Αἰδολί ἤρα», ιαῇ ν!δλο" 
τῖθαβ» φιὸά νε]]επς οπληΐα ποπ- 
ἄυπα ἐχραρηαῖα ἰοςα Βοδίμη αυᾷ 
πο ]ο ΗΠ πηὸ ρογγᾶρογε (πο; {ε ἰηχ- 
ῬΟΠοηοπι γοπυττεητθι15,}}} γασς 
{5 οδρ!οθαγοηταγ) οὐηίζεαμε ρτί-' 
ταὶ οπχηίαι ὙΒοθληὶ » ὅς. εοη- 
σιςῆϊ ἐος. ἔππάμπης » ἐπ ράπταμε. 
Ατἴαας δῆς πρεης ᾽4πὶ ΑἸπε!οπΠ 
Ῥαιταγθατίο οσίτατ » αῖχαε ἀοα]- ν᾿ 
τὰϑ , ἢ απ δρηοίςετς μαμὰ ἔοι ὁ Ουαπὶ ἱπτεῖ!ὶ- 
ογας Δ Πιβνποαις αὐ 1Πραόπιαπη ᾿χέηυλο δουρὸς 
τιοάο ἤηρα]ὰ σοῃτίροεγαης. ἸΝΔΤῚ ταὶ, αυο Πηρυΐα 
απ ἱπτογάϊι ροῖϊα {πητν σεται 5 παι ἠρηφὸ." ὁπ, 
11|ὰ φυ!άοπι » (δά πσηας οπχηία πο- ἕογα ἀαΐάοπι πες, 
ποῦς 4} αβπεγιης : νἱχ υΉις οπιηΐα ταπιοπ αυΐ 
ας οἴκοι ᾿ρίππι δόϊα ἔμπης πουίτ: ἰριογέμεγαπε πος 
. τετε»ἔεά νἱχ 41 
ἴῃ ποξῤίυγηα ριρηα μὰς ( πᾷ (0- χας τοβ ἰη οα ρᾶτ- 
Ἶὰ ἐο θ.1]ο ἔμτοῦ πηᾶρῃος ἐχεγοῖταβ τοιη 408 διϊτ ρο- 
ἔλδια εἴ) χιὰ γατίοῃς 4υ!ρρίαπι ἃ- ᾿φρδυομό σε 
ΡῬειτὲ αυΐς ποπετῖς ἐ Ἑα]ρεῦας 481- δέω Ἂν» ὦ 
ἀεμλ ]υπαν (ςἀ ἴτὰ {ε ἱπαἰςει σο- μέρα» ἐν τῇ μεθ’, 
ἰριοἰεθαπε γε σοηίρίοὶ δά ἰαπλπῃ ἡμέραν μώχν., 
Ἰιοοῖ, ἐρεοίει σογρουὶς οεγμεδαης, "6" σ» γυο 

ἜΡΩΣ 

σώματος ἐτσοϑορεῖν, πίω δὲ γνασιν τῷ οἰκείφ Ὁ ἕατα! ἤλγοπι δ αἰίΐεμο πο ἀϊίςου- ἐὔβαῥοις ὍΘΕ 

εἰπιςείοϑαι. ὁπλῖται δὲ ἀμιφοτέρων Οὐκ 

ὀλίροι εὐ φενοχώξία, αὐεςρέφοντο. ἢ Μ ὦ- 

ϑίωναων οἱ μδὺ ἡδὺ εἰγυδίωυτο, οἱ δὲ ἔτι τῇ 

“ρώτη ἐφοδὼ ἀήοσήτοι ἐχωρϑν. πολὺ δὲ χϑὴ 

πῷ ἄλλου φρατεύματος ἀὐδζοις Ὁ »νϑὺ ϑξτι 
ἀὐαΐξεξηχει, Ὁ σγ᾽ ἔτι πσδϑσανη 4" ὡςτ’ οὐκ 
ἠπίςαντο πσοϑς δ, (ι γ6} χωρϑσαιμ. ἤϑη γι. 

᾿ πρὶ πσόῤοϑεν τῆς τροπῆς γεγρυνϑϑης ἐτε- 

ταρᾳκίο πόρτα, " χαὶ χαλέπα ὦ κἰαὐὸ 

πῆς βοῆς [4 γναδαι. οἵ τε ̓  σοὶ δ φικουσιοῖ ᾿ 

3 ᾿ Ναπὶ αυα ἰητοῦς 
μορδης. Αὐἡραίίο ἴῃ ἰοςο αὐπιὰ- ἀἰὰ ὅγ διοσίης, 
τί εχ νας ποι Ρδαςὶ νεσγίαθδῃ πρησῖας δἰργος 
τα, δί εχ ΑτμομἰςηΠρας ἡσιιπα ΠῚ κει ροήμσι, 
ἰδ νἰποογοηταῦ » 41} ρυίοτε δά- 
δας. πηργεΐποσε ἰπαϊδε! Ρερε- 
θδην: αᾷ αιο5 ἐχ γε απο ἐχεγοίτα 
ΡΙε ἂς δαῖτ αἰςεπἀεγαητ δηλ» ας ; 
δἀπδταθάτναἀοο νὰ πείοίγεης φαό- 
πᾶ τξάεγο ἀερθοοητ, ᾿ΝΔΠι ἔλϑα 
ἴδῃ ἃ ρχιπτβ πιρα»ομληΐα ροτασρα 
τὰ ἂς ἀϊἘῆς]ΠἸὰ δά ἀϊρηοίςειπάμη 
εἴαμξ. δίαυϊάοπι ὃς δγγαουίλῃὶ 

, 

Ἶ  ..... 

« ὈΟπως ἢ παρούσῃ ὁρμὴ ] ὅπως μηδὲ 
ὑςξερήσωσ᾽ ΤΣ δια αἰ αῦαι ὧν ἕγνεχος ἤλϑον, Ϊ ἐ 

τὸ γὺ μὴ [ ρφυδεῖς γίγωντω »αὐ τὶ τῷ μυὴ ὑ-- 
ςερήσωσι ,καῖτω. 2 Τοῦ ὡξραίϊνεϑω} 
ἤχρωω τῆς τελειώσεως, Ὑ ΑΑπὸ τὴς 

«τορτης Ἰρμνῆς δηλονότι. δ' Καὶ ἀδὸ- 

κήτου τῇ Ὁλμήματς Ἰἤγρωυ αἰφνιδύου, 
Καὶ βιαιϑέντες 7οἱ συφφικούστοι δῆλο- 

γότι. ζᾧ Ξυρραφώων ] οἱ συ δακόύσιοι 
δηλονόπ. ἡ Ἐς φυχίω κατέξησον } οι 
αἰ ϑίωμαίοις δηλονότι. Ὁ)᾽ Οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἐ- 
γέρων 1 ὅτε ὑπὸ αἰϑζωυαίων, οὔτε ὠπὸ συ-- 

λῶν Ἂ «Ὁ. 

εακοισίων καὶ Δ ἑκατέροις συβωμα: 

, Οζτῶ σρόπῳ ἕκαςειξαυηνέχθη 15» 
λεηθομιερως, καΐζὰ ἀκρίξειαν. κ Κα 
χαλεπὰ ἰὦ ὑπὸ τῆς βοῦς δίᾳγιωναι] δίῃ 
τω βοιω εὶ ῥάδγον ἰωῦ αὐπὴ γιώναις ᾿ 

᾿ Τοοΐσαι 



ΓΙΒΕΑΙ͂ 
Ω οἰΐφας γἱποςητος» ΠΟΙ ΡΆγιΟ οἶΑ- 
ταοτε τ ̓ αθοη4ο ντεθαπτυτααὸά 

Εν, ποααϊδαμτ ΑἸίτοῦ ρεῖ ποέξεπα ααοά 
ὅ τόσες, ἐπιῃν: ψεϊϊοτς Πρ βοατοε, δ "θοὸς 4αὶ (ς ἔο- 
τῷ σὺ! ε ξεσὶ οὔ. 

ιβίρεδαος. χρρδηϊοδιίδπη οχορίερδητ, Ετ Α- 
“ππρπὶςπίος (μος ιιατηταθᾶτ, δὲ αι]: 
"πηας, Οὐρυζγογοητ, ἐπ Πλῇ ἀπ! οὶ 

ὁ- Ἐος ἸΠοτᾶ 0] εἴτηι, ὃ ντσις αι ἴα πὶ τεϊαροτέϊ, 

" ον χρανξαιᾷῃ τοῦ Βοίϊοϑ εἰϊς {υρὶςαδάτυτ: απάπα- 
ζωτ, 4ὰε ἤρηυχη τοίϊετα Ῥετοοπιαγέταγ 

Ἰφοητ ἀξ; 4υδά 8} τε Δ114 ἰητοῖ- 
ποίσὶ ροτεγαηζ, ἢδιρῆς ἱπροπτοπὴ 
Ρειτυγθατίοηςπι ργαεῦδηϊ, ἄμππὶ 
ΟτηΠ 65 ἤπιμ] [4 ει βογοοηταγέτατ: 
διά Ποίεῖθας ργοάεθᾶτατ ]Ποτιιπὶ 
Ἰρῇ τοίογδη ποη ἰδάεηχ πιο Προς 
θαι; αι νἱποςηζος 111; πος 4Π{Π|- 
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Α κα οἱ ἱ ξύβμαηϑι χραιτουεῦτες ̓παῤεχελϑοογτά. 

Ῥατί, πυῖπας ἰρποτὶ ογάτιτασιε ἤααι 
Βοίξος ἴῃ μος ἱποϊἀεδᾶτ, οτῇ πηάρὶς 
ν᾽! ἀος, ταπλοῃ ἀἰϊβαρίοθαητ, ααδά 
ἱξογαμι το οτ ποῆοητ: ιὸά Η!Ρῆ 
πο “ Ππχαΐλθαητ, ἴσα οἰἀαβδητασ. 
Οπτεγὰτα; φῇοά εἰς ργσειρυὲ πο- 
οὔτ» ππῖς πλσἀυ]ατίο Ρα Δ ῃ15, αἱ 
αι ΠηΆ}]}ς5 ντγοχαπ σέ οἴδες, φηὶ- 
τος σοηέπῃ ἀοθας λτη ντ μοίξεβ, 
ἴτὰ ετἱά ΑΥ̓ΡΊυΙ δὲ (ΟΥογΓαΊ, δὲ αυϊο- 
αυϊά Ποτίςα ροπτίς ἐά Ατβεηίεη- 
ἤδυς εγαῖ, ἰρίος Ατμιοπί δίςὸ βοῖτοῖ- 

ΟΕ ΧΩ τείδοϊεδαητ φαοτίος ράδποπὶ δἰεαίς. 
͵ (ξῃτ:αάοο χυϊάζ νι δά ροἘγοπηπι; 
, αυμηηίοπιοῖ ροσταγθατί οης, ἰη.- 

τοῦ (εἰρίος Ραξ πε πη ουτζίδητες, 4 Π11-- 
οἱ ἰῃ δηγίσοβ, Ροβαίαγος ἴῃ ΡοραΪ4- 
65» ΠῸΠ πγοάὸ πιείαπν πλαταὸ ὰ- 
ςοζςης, [ξᾷ ςτίδπ) δά πιλπαδ ν οηΐ- 
γξυρεηὲς δά Ἰητογηςοίοη οΠ1. Ωο- 
ἐὐτα πγυΐ τ, αἰ ἰς ἴῃ (ἐφασητὶ ὈδΡΟΓ 
αὔταρτα (οἴς ργαςὶριτᾶτος ᾿πτεσίοζο, 
ἥαμηγ ἀγέλαι ἔοτες εχ Ἐρ!ρο]ς δά 
τορτοάίοῃ 4 ἀςίςεςηίαο: ὃ ροίξαιιά 
τι αὶ ἱςο] απλὲς εἰαίογδητ, οχ αὐ - 
ἀυ] ΙοοἰΞ ἴῃ ΡΙΔῃὰ ἀείςοηπἀεγᾷτ,εο-: 
τα Ρ] σίας ντίσας; δέ αὶ ογᾶτ εχ 
Ρτίοσς οχογοιτα,ο Ὁ πγαίογξ ἰοςογᾶ 

ἡ Αὲεχ τϊς φυῖρο Ποτίτίαπι,Ἰἢ οαἔγα ΡοΥ βίροτο δος 
Πογίας νοποτᾶπι; ἀξῃγη; [1] ροίξετ!ῦ ρεγαςηεῖς:πό- 
πιοπηοῖΐος; (5:6. 

ἈΠ]1ος νία ἀσςορτος; οὐγαυη δία ἡ 
ἂε ραϊᾶτες, νδ 1 Π πχίτ, δγγασυίληο- 
τῷ εἰγοῦξιπ5 οαυϊτατὰς οοτγάσαυίτ; 

ἐς Ῥεὶ,Ἐ οἰροπάς- 
θλῃτ: σράεϊτε; α6 
τεἤενα ΠΟ Ζ 2) χα7). 

Ῥιάδ προ. 

τειχραυγῇ οἕχ ὀλίδῃ χεώρδροι, ( δια. 
τον ὃν οὐ γυκτὶ ἀλλῳ τῷ σημῆναι ) χϑὴ ἀμφ, 
ὥς “αδόσφερονϑροις ἐδέχοντο" οἵ πε ας 
γαῖῆοι ἐζοήτοιυ τε σφραξ αἰὐεἰ," τῷ πὸ δ᾽ 6, 55 ἐπε 

ς)ωντίον., χαὶ εἰ φίλιον εἴη, “ΟΜ δ παλιν, τῶ 
ἀβματθ λέν φνόμιζον. κα “ἷςέρω- 

τήμασι᾽ ᾧ ξωυϑήμωατος ἤυκροῖς ἰσχρώμϑμοι, 
ΟΥ̓ΡᾺ. Φ μὴ ἐόρῳ τῷ γνώείσερ, σφίσι τε 

ἀῤξις όρυξο, πδλιω παρεῖαον ὧμα αϑρτεὸ 
ἐ ἐρωτῶντες; Ιε καὶ γκἷς πολεμίοις σειφὲς αὐτὸ 

κουτέφησλρ, “ Ὁ σγ᾿ ἐκείνων ἐχ ὁμοίως ἠπί- 
ςαντο, Αἱ Φ χρᾳηρεὗζας ἀρ καὶ Ὦμα ἡ δὲε- 

ἀπεισμένοις, ἥοσον ἀγνοξοϑεῖ.' ὡς τ᾽ εἰ ̓ μδὺ 
οτὸ χοιέν ἄινσι, Ἀρθίασαις. ὄπτες ἢ; πολεμίων, ς 

διέφόυγον ἄνοια τε ἐκείνων ̓ἴλισακϑροι 25. ὅπηξις 

ω ξιωϑημα: εἰ δ᾽ ̓ἀ μὴ “ὑπαυχρίνοιντο; πῊ 

διεφϑείροντο, κεέγαον. 8. ἢ »ὐλἥκιςα ἔξλλς Ὥρὶ 
«ψω ὁ σ παιωηδιλόο, "ΣΟ )ὸ ἀριφοτέρων 

πρδαπλύσιος ὦ ὧν  πυρίαν, Ῥήχε γ. οἵ πε 

Ὁ Ξφγείοι ὦ ὡ κερκυραῖρι, ἢ ὅσον δῶωρα- 

κὸν μετ᾽ ̓ἀϑίευαων ἑε, ὅποτε παιωνίσφαν, 
φόξον παρεῖχε κἷς αἰϑίωραίοις, » ᾿οἵπε πο-- 
λέμιοὶ ὁμοίως. ὡςτὲ τέλος ξυμιπεσόντες 
ἀὐύθις χ' τὰ πυλλὰ “ῷ φρατοπέδου »-ἐπεὶ 
ἁπαξ ἐ ἐήα σὸρ," Φίλοι τε φίλοις, κὴ 

πολῖται πολιταὴξ,. οὐ μόνον ἐς φόζον κατέ- 

φυᾷ, δολα ὰ ἐς γεῖφφις δλύλοις ἐλθόντες, 
μόλις ἀπελύοντο. γιὰ δϑιωχουϑροι κατα τε 

χρημγών οἵ ἱπϑλλοὶ ῥίπθοντες ἑαύζους, ἐπώλ-. 

Ρ λεώτο, ςενῆς οὔσης 7 Ὥστο ἢ: Ἐχτπολαὖν πα-. 

λιν καταξασεως. χαὶ ὯΦ ἐς ὃ ὁ ἱμαϑλὸν (ὦ 

σωζύμϑυοι" αὐῶλεν “καταῦανοιεν; οἱ ἵνϑῃ πολ- 

οὶ αὐτῶν, ὼ ὅσοι ἦσαν «ξότερων το σὴ 

σιῶν, ἐμπειρίᾳ « μᾶλλον Ἣ χϑρας ἐς τὸ ςρατὸ 

εδὸν διεφυγίανον.᾽ οἱ ὃ ὕσερον ὑκοῦτες εἰσὶν. 

οἱ ἡ δίμιμαρτέντε Τ' ὁδῶν, Ὁ τ χϑρα!, ἐπλα, 

νὴγησθρ" οὐ, ἊὯΦ ἡμέρα ἔϑρετο, οἱ Ἡπτπείς. 

Ψ Ἰζηκα δῖ ἀραλόρην ἀπο ος 

(αεῦ 

ὅκῃ 

ὰ Καὶ πᾶν τὶ ἐγαντίον Ἰγρα φετὰι,καὶ πᾶν { λέμιδι. 
πὸ ἐξεναντίας. β' Τῶν ἤδη πάλιν φόυ- 

ἔ Ἐκέ γῶν Ὥπελοι ΒΡ 

ξωύϑηυα, 1 γράφεται, ὠκείνων ὅγηςο των 

ἢ Απὸ γὸ ἀμφοτέρων 

ἀρνήλοις ἐλϑόντες ἀπελύοντο, ἀλλαὰὶ πρὶ 
“ ,.ὡ.' - " ΠΥ »1 Ὅν 3, Ὁ 

εἰς φόζον ὄγπςοτες ἐστ τὴ δ 1πο-: 
λῶν οὁπίσω αἰαχὼρήσεως. ἁ Καὶ 

αὶ» ὅ52:13 

ΡῚῚ 

20' κατά" 

Ἄρυτων } δηλαδὴ ΤᾺ εἰς Τοὐπίσω φϑὺυ γόν-- 
Τῶν. ἤχρὼ Ὡραπέντων. γὺ Τοδξω- 
ϑήματις] γγωρίάδῥιατις. συμφων αὶ 
δ' Τὸ δ᾽ ὀκένων 1 δῇ συ ακοισίων δο.-: 
λονότι. ς΄ ἐμ ᾿εἰ μδῤ ὀντύχοιἐν ποι] τὸ 

ἑξῆς, ὥςτε εἰμδύ τίσιν ὀγτύχοιεν ἡ ἥῥπολε- 
μέων, κρείοσοις ὄντες» διέφυγεν αὐζις πο- 

τὸ ξωΐϑημα. 

ΔᾺ δύο φρατευμάτων. 
παρδχι πὸὶς δυσὶ ρρατεύμια σεν. ͵ 

π πολέμιοι ὅμοίως Ἶ ἀπὸ κοινὸ τὸ, ὁ πέτε 
παρῶν ἰσᾷανν» φόξον παρξγον: κ Φι- 

λοιτε φίλοις 1π ξῆς ᾽ φίλοι τ φίλοις 
καὶ πολῖται πολίτης οὐ Αόγὸν ἐς χῖρας 

θ Απορίάν 
Οἱ 

δηιωκόμϑμο. ὑπὸ δ συ φριχοισίων, 

μ΄ Αγωϑεν καϊαθαίγοιεν γράφεται, ἀὔω- 
ϑὲν καΐχξαεν. ν Οἱ δ᾽ ὕφερον, ὕκονι. 

τ] αδικὸν τὸ οὐριόρ αὐτὶ τὰ, ΝΜ δὲ ὑ φέρων 
ἡὑκόγγωνὸ Ἕ 

ἀχ ῖς 
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τῷ 
: ΕΝ ὑφεραία Ὧ ὡδὺ συϊαικουσῖοι δοτρ

ο- Ἃ 

“παῆα ἔφξησὸμ Ἐχίπε ταῖς Ἐχιπολαῖς, ἡ κα 
᾿ ᾿ Χ "σὰ ἐφ ς 

ασόϑσξασις, χαὶ Κατὰ Ὁ χωρλονγῇ οἱ βοιω-- 

το πο ϑτοι αὐτεςησὸρ, οἱ δι, ἀϑίωωαϊοι ποις 

νεχροις εἰ πυοασόνδὸες ἐκομμίσλ μην, ὠπτεϑαι-- 
γον δὲ Οὐχ ὀλίγοι αὐδῆῥπε χα ΜΝ ξυμμα-- 

χων ὅστλα υϑρζοι ἔτι πλείω ἢ κατα τοῖς γέ» 
τ ἔος ἡ ὦ λο5 : 
χροὺς ἐληφ,9η. οἱ γὸ κατα ἢν χρημνῶν βια- 

«ϑέντες ὥλλεαϑαι ψιλοὶ αἴδυ “ν ἀἰασίδων, 
Α οἱ ῥδὲ ἀπωλλεώτο, οἱ σὴ ἐσω ϑησὸμ. μετὰ 

δὲ τϑτο, οἱ μϑο συ ρφωκούσιοι,ὡς ἐχὶ αἰπσϑος- Β 
δοχήτῳ δὐποραγία πάλιν αὖ αἰαῤῥωεϑέν: 

πες, ὡς ἣν χαὶ αὐὐδότερον, ἐς μϑὺ ἀχραἰγαν- 

σα ςασιαζοντα “πενχεχα δέκα, γαυσὶ Σι4.-- 

γὸν αἰπεφφλαν, πὼς αἰ ποαγάσριτο τίω 
πολὴ εἰ δε αι. Τύλιπαος δὲ χαταὶ γἀῶ 

ἐξ τίω σικελίαν ἄνχετο αὖϑις, ἀξων φρωτιαΐ 
ἔτ! ὡς οὖν ἐλτχίδι ὧν χρὴ τὰ τείχη ὋΜ αἰϑη- 
γαϊων αἱρήσῳ βία, ἴα τὰ οὖ ταῖς ἔχεπο-: 

Χαῆὲ οὕτω ξωρέξη. ὦ δὲ δὴ αἰϑίωαων 

ξρατηχϑὶ εὖ) Ουνῶω ἐξουλϑίοντο πσοὸς πε 
τοῦ γολρυμδμξο ξυμῷοραν, ὁ πσεϑς τίω 
“ϑλούσθμ εἰν τῶ ξρατοπέδῳ κουτοὶ πόρτα 

εἰῤῥωςίαν. τοῖς τε γὰ δχιχφρήμασιν ἑω-- 
Ῥὼν" οὐκατορ)οιτεξ, χαὶ τοιὶ ςρατίώτας 

ἀἄρϑορδοις τῇ μονῇ. νόσῳ τε γὺ Ὀθπέζοντο 
κατ᾽ αἰμφότεροι, τὴς τε ὥρας ποῦ ἐἰγιαυτοκῖ 
ζστης ὀύσης ὧν ἢ εἰοϑενούσιν αὐ. ϑο9:ποὶ 

μοίλιςὰ, χρὴ δ χωεῖον ἅμια. ἐν ᾧ ἐφρατο-- 
«πεδεύοντο, ἐλαῖδες κῷὼ χαλεπὸν 2: “ τά τε Ὁ 
5Ὰ -αἢ ᾽} ὁ.» ] 3 ν 
ὅν α ὅτι αἰέλπιςαι ἀὐξις ἐφαίνετο. τῷ ζω 

-Δυημοοϑενᾷ οέκ ἐδόκει ἔτι γεζῶῦαι υϑυάν" 

“δὰ ἀρ γχαὶ] ΔΙ ἀνονϑεὶς ἐς ς ἔχιπο- 

λᾶς διεκυδειώδυσεν, ὅν ἔσφαλτο, διεξ- 

ιέγαι ἐψηφίζεη», χαὴ μυὴ Δ ο.τοίξᾳν, ἕως 
ἔπι Ὁ πέλανος οἷόν πε «ἔραιοίοϑα;,, χαὶ τῷ 

ςραπτεύματος ταῖς χϑειῦ ἐπελϑούσαις γαυσὶ 

κρῴτεῖν. " χαὶ τῇ πολᾷ ὠφέλικ(φπερον τῇ 
ἔφη,σοϑς “ἦν ἐν τῇ ,ωρᾳ σφαΐν ἔχπτει-- 
χίζονᾷς ῷ πόλεμον ποιζοϑεὺ,ἢ συφφιχϑυ-- 

͵ εἰ δια} -}) Ὧν" ᾿ 
σίοις, . πων ῥα δον εἶναι χφρωσαοϑαν 

Τορίοης ΒΟΙΊΪΕς οχιγαοζεης πλι- τε 
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Ροίξεοτο ᾿ἃϊς ϑγξασυίαπιὶ ἄπο τσόπ᾿ ᾿ 
Ῥῆχα Πατυοζαηξ ρα ἘΡΙροΪαἕ, γ: 
παπλ,"ἀὐἃ ἐπτγάτατη ογατ,αἸτεγατη,4 (υῦ γμεγσε ας 
νὉὶ φπιὰπι Βαοιῖ τοϊήτοχαης, δας: τὴ 
δΑτβοπϊοηίος», ἵΣ νίϑος το, ἢ ᾿ ἐρέτο, (οἰεααεῖτα τορος 
ΤΟΥ ΟΝ ὙΕ ΡΟ Π ΠΠΟΣΌΤῚ ΟἿ ρογαπι. γί, Ἐκ 
οχίραας Πα πτογίς ἔαϊτ τα πα ̓ρίοσγαἴ ἢ ἕσεάοτς. «ἦμεν ἰη- 
αιὰπα ἰοοἸοσιπ ῬΊαζα τάτῃ ς αὐ Πα ἰνῶν βάερυ 
ηαλτα ΡιῸ πασιοζο σατογᾶ ἔπε ῦέ ἐλ ἡ ἐρῆο ἡ 
Ρτα πὰ αὶ χα ἀεἢ] 4 ἘΧ ἀθταρεις 
ςὔραϊῇ ἔππτ δι δες ἐδατίς ἸΠΈΓΠΊε8» 
ῬΑΥΓΙΠῚ ρου ΙοΓωραγτάτη οπα ες ΡΟΙΣ 
Ἠαοδγγαου πὶ ργοίρογο ΕΣ το ΄Π0-- 
ΡΙΠατανΠσο ΕΠ» γ εἰατι τη ρ τ πᾶ τα 
αὐάλείλπι τοίείται, αὐεάης Αρτί- 
δοπῖαπι; παρά (εἀϊοπ δας αρὶ- 
τΑθατιγ » δόσηαπι 4 ἀεοί πα 
οὐπὶ ἡδάϊθι5, δά οροαραπάδη, ἢ 
Ῥοήϊες, εδπὶ οἰαίτατεγα. ΟὙ]ρΡΡας 
αυοας τοῦτο 1 πίογε δ᾽] α- 
(5 νιὸς δάϊτν ταυγίας Α[ας σορίαϑ ἥ 
δἀδαδατγας: νε 4] ἤρεῖα εἶξε -ἃἔ,ο τ΄ 
διεῖας, συληάοηιϊἄεπι χες ἴτὰ Ἃ- 
Ρυά Ερίροΐας σοῃτὶρ Τεῖ,νἹ πηαγο 5 
Αἰδβεπίοηἤαπι ἐχραρπαηάϊί, 1π- ᾿ 
τογοᾷ ΑἸποπίοηἢαπι ἀπισο5 τι1ΠῈ ΟΧ ἐανν. πφτεν 
οαἰαηγίτατε ἀσσορῖα » [Π ΠΔ ΕΧ ΡΓάς- εἰδοτατιέυπι δά ἀξ΄ 
(ἐπτὶ σαπιϑ 51 ἢ γεδιις ἐχεγοίτας 1πη- ψ ξιᾶ νπάϊα; οχοῦ- 

1 
οἷῖ 

θεο ΠΠπτατε σοι[ιταραπε: φογαεβ  οβα ἑοτταπαπι 

Ατβοηίςῃίος ρᾷ 5; 

Σ᾿ 

ἢ ἘΔ γεφῥιοτέμίδε » σοπ- 
το ποσας {ποςσοῆαπι μας σο- (ἰταδαηεείοό-, 
ΔΤ {{π05,, δζ ΠΉΝ]Ιτος ρεγοίος οἵῆε ἔ τ ἀξ ἀε ἐσ φιμσ' 

; ᾿ , ἡ αδξο ἐγαπί ορεγδα 
τηλυΠοποπηντροῖς τοσθο ἐπ ΡΠ} μίτα τατίοης τ κα- 
οἷτο5 ἀρ! ἰςὶ σαί » ὃ. ῬΙΌρτεσ δα- νυ αν, οὐδ 

ἢ ε εἰν) δὲ ἰῃ ςἃ- Ὠἱ τε ΠΊΡΙΙ5», (ΠΔΠῚ 14 ΟΥΑῖ 4110 ΡΓΑΡ-  τίζαεοπι ἰαπὶ ἐπ, 
εἱριὸ πργοταταγ.) ὃς Ργοριοῦ Ἰσεὶ εἰάϊβδπε, ὃς ταπε, 
ἤταπι νὈ] ἐγλπς οδίγα » Ρα]ΠΈγεη 4ποφας Ἔχογοίτας., 

ἃ αἵ ἢ παπᾶ γπάϊᾳυδαᾳ: ἔς ρος 
αἴσας “ ΔΙροῦαπι: 41} ὅζΔ ἼΠΠῸῈ Πανὶ παδέτεε, 
πα 1 (ρο5 οἰζεπ δεγεζαγ. Γσίταῦ Π) ε- 4 Μοϊεβυαι. θεά. 
πιοηοπὶ ποη Ρἴλοοδαῖ ν]τογίμ5 πος γῆμτ ἐψόναν 

ε(ά ΠΣ {ΠῚ τέγᾶ ΚΕΙ͂; 56 Ε. 

ΠΊΔΠΓΓΟ; Π1Ε συ} σου ΓΕ γἱάεθατωτ (ρεὶ ἰο-᾿ 

δριι α Ἐρίροϊδβ. ρουιοἰ τα ἀπ δὲ οὐ. 
πη ϊ ἔ τὰς εἴας, ἀς- ἡ 3: φυυῖη ἔτι, οαπι ἔγιηἴγατιις οαητι5 εἴἴοτ, ἀο- ἢ τ ταπὶ θεαὶ 

ςεἄεζς ροείις 4υὰπη ΠΊΟΥΑΓΙ » ἀ1Π} (ρε5 ἢϊα φυᾶ αὐάα, 
ππατὸ ἰοτεῖ ἰδοποιπι δά τη το- δας ἑοτταπᾶ ἀρυᾷ, 

: Ρ ῃ ὃ ἸλΠΠ ἘρἱίρβοἝ45 τεηζαυε- 
ταῦ ἀϊ1:π1; ἂς Ἰρῆ ρο οἠζ ἴδῃ οἰ ΠΠ5 κὰν, ρεττταπίδυπα 

δοςοίποπςο Ποίηιπι οαἰγα {πρεζαὰ- μια τιρρέφοντο: ἡ 
Η 2 ς 27. ΣΠς σε θᾶξ το, ἘΠ΄ εηῖπι σοπ ἀμς δ 5 ραττίας τς τι ἀπορίμιν πὶ μ 

σα 115. ΕΠ ]ατς αι] ἴῃ ἰΡΙΌΓΙΙΠῚ γαπάιπο,άυπι πᾶς, 

Υ05» ΦΠὰ ΠῚ στη σΥγαου 15» 4105 

᾿ 
εἿ 

ἰλτὰ ἜΧΡΌρπατς ἀύάσαπη οἴου: Ἅ 

« Αντέξησαν ] τοῖς ἐὐϑίωαίοις δηλονότι. 

β. Οἱ μδὺ ἀπώλλωυῷ 1 ἀπὸ τῆς κρημν 1-- 
σεως δηλονότι, Ὑ Οὐ καζρθοωῦτες] 

"ἡ, δ᾽’ 
αὐτὶ τῶγη"βωμδμοι. τάτε ἄλλα ὅπ 
αὐέλσι - ἐ ͵ Ὁ Φ ΜἭγ{ῃ 

σα αὐτοῖς ἐφανγε Ἰκαὶ ὁτίὶ πα αδΨα 

αὐτπιῖς πάντα οὐδὲμίαν ἐλπίδα γίκης πα-- 

ρῶχιν. ε Αλλ ἀρ δανοηϑεὶς διε-- 
γούϑῃ (φησὶ) μυὶ δίᾳτείζειν,, αλλ ἀπαγᾷν 

πίω ςρατιω, ζ. Καὶ ἢ ςραπύματς 
χοῦς γραῦ ἐπελϑθούστως ναυσὶ κρατεῖν 1 τὸ 
ἑξῆς, ἕως ἔπ οἷοί τε ὦ πολεμίου φρατεύ.- 

ματς κρατεῖν. ἔμπσονοϑεν μδὺ γὺ ὑαῦ ΔΆ ἢ. 

συρᾳνοϊσίων οἱ αἰξδὶ τὸν Νικίαν ἐν τῳ λι 

εδρι κατεκέκλοιν  κραζύμδμοι, δὶ δὲ ται 

ἐπελϑούσοις μιετεὶ Δημοεϑένοις γαὺς οἷαί τὰ 
ἦσαν κεφιτεῖν. ἡ Καὶ Ἀκπόλε!] δ τ 
ϑίωαίων. - ' 



ΓΙΒΕᾺΒ ΒΕΡΤΙΜΝ 8: 519 
πεαας σομπεηϊςη5» ἸηροητοΠ) Ρ6- Α ὀὐνὴ᾽ αὐ ἄλλως γϑυμάτα ΠΑΝ δα 
συπίαηχ δδίππχοηξες,, νγθεπι 1]- 
ἴλτὰ ἱποαῆππι οὐ ἤάετς. ΕΓ επιο- 
{Πα φαϊάςπι μας ρἰδοεβδης. Ν]- 
εἰὰ5 ἀυτεπι ὃς ἰρΐς φαΐϊάεπι πια]ὸ 
τεπὶ μαθεῖς (επτίςθατν ποίεβαῖ τα- 
το ἰά ογατίοης εοῃῆτεγ!» ἢς ρα- 
ἴλπι αϑο ἰρίοσιπι ρἰδεῖτο ἀς ἀπ 
κεάςῃάο » τυπιού δά Ποίξος εἰηα- 
παίοῖ, δ. Ἰἀςίγοο πλιϊτο ἀ1Π| 1115 
υππιὶ γε ]εης » ἰδιᾶίς Βοίϊεπι 
Ροῆεηε. Αὐδας ποηη!ἢ!]} ἐρεῖ ΝΙ- 
εἰα5 παδεθατ» (αιήρρε 4α] τος Πο- 
{τἰππ| πιαρὶβ σαὰπι οο]]ορα ἰητεὶ- 
ἰϊρεθαῦ ) αιϊδά ογεάογες ἀεζοσῖυς 
δἕζαπι ἰγὶ σιιπὶ 1{Π|5 αιὰπη {Ἐς Π1» 
ἢ ἴῃ οδἤάϊοης ρΡεγίξιιογαγειαγ. 

4 Οὐμπε ργαίεσ: Ὀχῃδα τατος. ἐμΐπι ἴς ρεσαηία, 1]- 
οὶ {πὶ ἰᾶ μα- ἰὸς, 5 ]ιμ τη ργχίετίπι ΤΠΑΥΪ ἴα τη 
εγσης ἰδίας πιᾶ- α΄. Ἐκ" : 

τἰ ἱπιρετάπτοπι, [ατίπι5 ΓΟΟΟΠ τὶ οἰ Ροτίγεηταγ, Ετ 
ὁ Ἀειοταηιίάοπι ολης ϑγγδοιδηϊ ΠΟΏΠᾺΠῚ ααΐ" 
τρκαφρ ετα ἡαδ ον 1 Αἰδβεηιεηῆμπι ἐοπεΐςης, ὃς 
τοθατ : (δὰ ααμπὶ δά Τρίϊηπι Πγττούεης σοτοδ, Πος 4- 
Ῥαϊὰπι ἰοαμεβα- γος ἤποζοητ, Οὐ {ΠΠ| 1πὲὲ]]1- 
ταν, ἰδιοοβτάς, ὃ: τς 6 ΡΠ Ὸ ἘΣΤΙ ἘΣΤΟΝ ΣΕΥ δὲ 
δαδαγαπι ἥδης. 5. ἢ.5» ὉΓΕ5 ἰῃ ΔΠΟΙρΙτί τεπεθατ; 
Βαβατ. εἰ, Αἴτεσ- μι ἰροδηίαας ἀϊβέεγεθας : ρζο- 
τρεῖς μεν ρα απα᾽ τὰπγθα ποραυῖς (ς οΧχεγοί- 
Βαξι αε, Απείριε [1 ΠΔ ΠΠμς οὔτε αϑάπόξαγαπι. Ῥτο- 
«ορίτατίοης Βατε δὸ οπὶπη ἧς (γε, πος ἢ ξεο της; 
δατοἱξὰ νογθὶς τὰ- - ρεΝ ραίαει ρίο. ΒΞῸΒ εἴϊε ταταηι Βαδίταγος Ατῃο- 
βεοθατον (ες οορίας ΠΗ ΐο5.9 ἰΠἰπ (πὸ ἀς ργοιυίηςία 
ΚΝ Δμὰς ὅδάυςς ἀεσεάετε οχεγοίτυπι : πες οοίάεπὶ 
Σ Ῥιοδὲ επαι ς ἐς Ἰρῆβ ᾿πἀϊσαταγος. 48] τορι ἃ- 
[εἰτερίος ἴαυ πὸ με σοπ ἀϊς ἱητεγἴοπτ, ααοπηγαάμηο- 
ἔν Αι Βεπίξβθας 4.1.7 σοτη Πα ]τοιιο5: Ποὺ τα (δη- 
πὸ ρτοβάτιπι ἰτὶ, Σ ; -- 
εος "δίηυς ἄξοτς. {Π7Ὸ5 ἀς ἱρῇς ρ]οέϊοῃ ἀϊς γε δῷ δ[1ς 
τὸ ΠἸογαπι ἀϊςεάς Δι! ἀΠτητν (ςἀ4 Πάσχα Παδίτατος οὐῖ- 
το Νὴ επηἰπὶ σαΐ, - - : ( τειαπ βατ (ἐς, ΤΑΙ δα5αμα; 4υὶς αρροῆιὲ ἰοααςια- 
τ ὃς ἱρῇ ) νἱάη" 40 δ ες οτ. Οὐ οτίαῃη. τυ: 1) 
{δπε, ποη ἀυεςαὶ τος ἡ πὴ Δάςο ρ]εγοίηις φοΠΊΠιΐ-᾿ 
εχ αἰϊογυπι ἱπίε- 1; ς ; 
ἀδηκίατη δὲ ἱπας. ἡτοΠα πὶ 4 ταῖς νοοϊξογαζοη- 

. Βεπτίυπι οτατίοπε [ΠΥ ΤΠ ΙΔ ΠῚ ἄμπγα ἴῃ σοη ἀϊξίοπε 
τ ρλβνλων Ῥοῇεί, φῦμπι {1 πὸ γοάιφητ, ἀΐαοῖ- 
ἀξοτεῖυτος, θεῖ (». [ἃ νοοϊξοζαταζος, 4πδῇ ἄμπςοβ᾽ Ρο- 
λερρήέαγν ἰατατοὶγ σαα σοτγαρτί ἀςοΠ της. ΝΝΟΙ]ς 
, οΑδ κοῤεμβη μα ἰτζάψιις {δ », 41 ποίεε Αἰβεηίοη- 
ΔΙ ϊσυίυ5. ἀρτὰ δὰ ΠιΙη} ἰῃ σοπΐα » οὐ τυγρέπι ει πλ 
Ῥετ[αλἀφηάυπι ο. Ἄγηις ἴῃ] φαὸ πηι] δτῖ αὖ 115 ρο- 
τζατίοης Υτεοητίο ά. Η Σ ᾿ ' 
δυξέυτη τὶ χα γ- τἰ 154 πη δ ΠΟΙ θι5,»1 οραϑ εἰἴοτ; 
σεν ανρ οἷο τή γἔπ ρυίαλτο βοτίςἶο πος ἰρίαμα Ρδὲϊ,. 
Ζϑρ 11. 

νων" εἰκὸς ἐὴ “αξοσκαϑῆοϑαι. καὶ ὁ »ϑἕ 

Δημοοϑένης τοιαῦτα ἐγίγνωσκεν. ὃ δὲ Ν- 

χίας ἐνόμιζε υϑὺ καὶ αὐτὸς “πονηροἱ σφρών 
τοὶ ποράγματὰ ἐῇ, τῶ! δὲ λόγω σἐκ ἐ- 

(ουλετο αὐτοὶ οἰοϑενῆ δἰ ποδκψεώαι, οὐση᾽ 

ἐμιφαναῖς σφας ψηιφιζουϑμοις μι πολλών 

τίω αὐα.χαὐρησιν, τοῖς πολεμίοις καιταγίέλ- 

τοῖς γίγγεαϑαι. “ λαϑεῖν “ὃ αὐ ὁπύτε βοὐ-- 

λοινη» ἀῦτο ποιοιεῦτες πολλῷ ὕοσον, τὸ δὲ τί 
Β χαὶ τὰ Μ᾽ πολεμίων, ὠφ᾽ ὧν ἐχτπλέον ἢ 

ἄλλοι ἠοϑώετο αὐ δ," ἐλπίδος τὶ ἔτι ἠα- 

ρέχε πονηρότεροι ἵ' σφετέρων ἔσεοϑαι, ζῶ 
κρυρτεροῦσι πσϑϑσκαϑήνϑμοι. γρυμαίτων γδ 

ποδία, εἰὐδις ἐκτρυχωσήν, ἄλλως πε χαὴ 

Ὠχαπλθον ἤδη ταῖς “ὑπο ἀρ χούσους γαυσὲ 
9 Ἄφοσῦκρ ῳτοιουτῶν καὶ διω γδρ τὶ χαὴ ον 

ταῖς συ φρικϑύσους  βουλόνϑμον ποῖς αἰϑη-- 
ναίοις τὰ πράγματα ονδοώῦαι, ἦ ἐπεκη: 

ρυχεύετο ὡἧς αὐτὸν, χαὶ σέκ εἴα. ἀπόμίςα-: 

Ο ε9α;.ὦ ἐχίφανϑρος, του υϑρ ἔργω, ἔτι ἐπ᾽ 
ἀμφότερα ἔχων ̓  χαὴ Δ ισχοττῶν αὐφχε" 

σῷ σὴ ἐμιφαγᾷ τότε λόγω, οὐκ ἔφη ̓ἀπᾳ- 
ξῳ τίοὺ ςράτιαν. δ γ εἰ δέναι τί οἱ αἴϑη- 

γαῦοι σφαν (αὗτα Θέ ᾿ἐἰποδέξονται ; ὥςτε 

μὴ αὐτὴμ ψηφισαυδέων αἰπελϑεῖν.χαὶ .ὃ “ 

τους ἀὐρυς ψηφιεῖαϑαι τε «ἰδὲ σφωῖ αὐ, 
χαὶ ταὶ -οδάγματα ὡςαὗρ χαὶ ἀνδρὶ ὅρα: 

Ὁ, σὲ οὔκ ἄδλων ἔχιτι μυ σὴ ἀἰκουσθρίᾷς 

γνώσεοϑει, δυλ᾽ δ ὧν αὐ τις ’ 8) λέγων 
Ὡ[φθάλλοι, ὧν τούτων αὐδοιὲ πείσεαϑαι. 

ἥν τε χόροντων φρατίω μ᾽ πολλοιυς χαὶ «ἄν 
πλείοις ἔφυ, οἱγεῶ βοαίσιν ὡς εἰν δήνοῖς ὃγ-: 

τες, " ὠκῴσε ἀφικονϑμοις τοὶ ογαντία. βοή-- 

σεαΐ,, ὡς «τὸ “χρημοίτων χα διζσροδὸν- 
τες οἱ φρατη οὶ ἐπῆλθον. οὔκτν βϑλεοϑεμ 

αὐτὸς γε, ἐχεςμϑρος ζαὶ αἰϑηναίων φύσᾳς, 
ἐπ᾽ αἰο,ρεὗ τε αἰτία χαὶ ἀδύκως αἰο᾽ αϑη- 

γαίων ὀἰπολέοϑωι μᾶλλον ἢ αύπσο Ἢ πολε- 
σ᾿ ξ » “ 

ἴων, εἰ δεῖ, χινδγου ϑύστες τῷτο παϑεῖ ἰδίᾳ... 

« Ἑἰκὸς ζῇ «φεοσκαϑὴ ὃχ 1 τοῖς συ σακές-- 
σαις δηλονότι, β' Πονηρφὶ] αἰεϑενῇ. ὅζη-- 
σφαλτ ὔηηκίνδωνα. γ Κ αἴχγγέλζις δὴ 

λοις δὶ μἰωυμάτων. δ' Λαϑεῖν γὼ αἢ] 

μετὰ τς ἢ βυλόμδϑμα, ., ὁ διωωησεῖϑε 
(φησι) λαϑεϊγγδηγχάρξντες ὑποπλδῦ σα!. 
ε Βελόρϑμον τοῖς εἰ ϑίευαίοις τὶ αράγκα- 

τα ἐνδοῦγαι 1 ἤγγωυ,, βελόμδϑμον κροίοις. 
ἡϑέαχ Οἰ αϑίωαίοις Ὁ κτ' ταὶ συφοικέ-- 
σας ωραγμαάίτων. ζ Ἐπεκηρυκεύεζ ] δὰ 
κηρύῳν ἐωίώνε, ἢ Καὶ δίᾳσκοπῶν αὐ ὅ- 

χὶν ἸῆΓον; διφοίζων δἴτε χρὴ «δῥν, ἐἴτε ἀπέ 
γα! ἐἰδεμιᾷ ασοϑσετίϑεζ γγώμῃ. τὗτο τὸ ἄβι 

τὸ δᾳσκιοπῶν αἰ δέν. 9 Ατάξᾳν Ἐ ορα- 

σαὶ 7 πὸ ἢ) συ σρεκουσῶν δ χονόηπς. 4 Ἐὦ 
λέχφν Ἰἤλῥιω, πιϑανῶς λέχρν. κ Ἐκεῖσε 
ἀφικοίροις Ἰὔρωυ, εἰς ται αἰϑίωας: 
λ Οὔχεν βεχεώεο 1 οὐ βέλεοϑαι ἔφῃ ὃ 

Νικίας ὑασὺ ἀϑίωαίων ἀπολέώϑαι μόνος 
αὐτὸς ἀψήκος, ἀλλα; εἰ δεῖ πάντως πο. 
λέϑαι, σὺ δ“) πολφώων ὅπ παϑεῖνς 

ΧΧΝὰ 
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τὰ τε συραχοισίων ἔφν ὅκίφς ἔτ! ἥοσω "Δ Οὐἠποτίαπι ἀετοχίογς οοη ἀϊείοης 

σφετέρων ἐῇ. χεύμασι ΝᾺ ἀὐζις ξενδξ.-- 
φοιώᾷς," χαὶ ον «ἰβεπολίοις ἁμα" ἀλλαὶ 
αἰαλίσκονίᾷς, χε ναυτὶχὸν πολὺ ἔτι «ὐγιαυ-- 
τὸν ἤδη βόσχονζᾳς, τὰ μϑρ,ἰπορᾷν,τα σὴ ἔτι 

ἀμυχόμήσν. δὲ φάλια δ τάλαντα ἤδὴ αἰη- 

λωχέγαι, χαὴ ἔτι πολλαὶ πσδϑσοφείλάν" κῦ τε 

χαὶ ὁτιοιῶ ὠνλίπωσι " πὴς γιοῦ 

σκθυῆς, πω με διδόναι (ξοφζεὺ, φϑερῴοϑαν 
εἰὐτῶν τοὶ πράγματα," ἐχικϑυρακοὶ μᾶλ- 
λον, ἢ δὲ αἰάϊγκης(ὡςᾳῇρ ζαὶ σφέτερα)ν-- Β 

ει σας, ποάξῳν δΐζυ ἔφη γοζδαι αὐϑοοκα ϑη-- 

μένοις," χὰ (Ἱ χρήμασιν " ὡς πολὺ χρείσ- 

σοὺς εἰσὶν, γικηϑεγζᾷς ἀπιέναι. ὁ νμϑὺ Νικίας 

(ῦτα λέγωνἰουείζετο, αἰοϑόνϑμος ταὶ ἐν 

ταῖς συφοικϑύσοως ἰκριξως,ὶ τέο “ἥν. .ρυ- 
μαίτων ξἰποοίαν, καὶ ὅτι ζωὴ «αὐτόϑι που Ὁ 
βουλόνϑμον οἷς ἀϑίουαϊοις γίγνεοϑοῳ (ρὲ 

πράγματα, χαὶ ἔλτκηρυκϑυΐωϑμυον πσδὲς 

αὐτὸν ὥςτε μὴ ἀπϑυίςα,, ᾧ ὧμα τεῆς 
χϑεο γαισὶν ἢ ασόϑτερόν ϑουρσήσᾳ χρᾳτη-- 
είς. ὁ 8), Δημοοϑένης, ὐθὶ νϑὲ τῷ πσξόσκα- 
97, εὐση᾽ ὁπτωσοιοῦ εἰνεδέχετο:εἰ δὲ δεῖ μυὴ 
εἰπαγῳν τίω φρατί αὐ αὐδὺ ἀϑηναίων ψηφί- 

σματος, δὰ τείξᾳν ὠΐρις ἔφη χεῶδαι, Ἢ 

ἐς τίω θυύψον αὐαςοίνζς τῷτο ποιεῖν, αὶ ἐς Ὁ 

κατόμίωυ, ὅϑεν πε τε πεζῷ Ἐχὶ πολλὰ τῆς, 

χώρας Ὀχιόντες τρέψονται, ᾽ πορ)οξοῦτες ζοὶ 
ἫΜ πολεμίων, καὶ ἐχείνους β λοῤψοισι" ταῖς 
τε γαυσὶν πν πελάγή, καὶ Οὔκ οὖ φενογωρίᾳ 

(7 πσεὸς "ΜΛ πολεμίων μᾶλλόν 681) «δυ' 
οἰγῶγας ποιήσονται, διλλ᾽ οὖν ϑθρυχωοία, εν 
οὖν ἢ πεώτε τῆς ἐμιπειείας γεήσιμαι σφοδ 

ἔςαι, καὶ αὐαχωρήσης  ἐχίπλοις, Οὐκ ὧκ, 

βεαχέος ᾧ «ἰξρραπί οἱ ὁρκκο νϑμοί τε χαὴ 
χοιταίδοντες., ἕξουσι. τὸ, τε ξύμιπϑῳ εἰπεῖν, 

συὐεϊενὶ ῥϑπῳ ἔφα ιρέσκν οὐ τῷ! αὐτῷ ἔτι 

αϑίέᾷν, δλλ᾽ ὀτιταίχεςα, ἤδη χαὶ μυὴ μέρνν 
ἐξανίςα οϑαι.καὶ ὃ Εὐρυμέδων εἰπῳ (τα 

ξωωυνοόρθυεν. αὐτι λέγοντος ἢ 5 Νιχίν, ὄκψος 
“ις καὶ μέλλησις «γε λμειο, ἡ ἄμα. “κ᾿ ασόνοια, 
μῆδι ᾧ πλέον εἰδὼς ὁ Νικίας ἰσχυρίζηται. 

αυλὰτη {25 αἰοθαζ οεἴϊε τες σγτάςαία- 
ποτιπη» αυδά (ἀπτρτιηῃ ξισογότ πὶ 
ΤλΕΓΟ ΠΥ 5 τα Πτῖθιι αἰ ζἀ15 ;) ρατί- ὁ 
τοῦ δέ πδυτίοἰς ταητα: οἰαῇς, 4ηε 
ἴφ!η Δ ΠιιΠην δὲ ἰη τυτᾷ ἀϊς οἰγοὰ οΡ- 
Ρίάϊς :" Ἰάπγαηας Δ] ἰάγαπι τεγᾶ λο- 4 ἢς 
ΡΠ το ογαγ ἈΠ Αγ πα ἈΠ ἴλπὶ ἰπὶ- τὰν ἃ ἴα ἀπ μας 
τς ταϊτοηοπι. ἄπο εμΐτπ τα ητογ ἔατυτί ςἤξπε ἀπρα 
τΎΝ Πα ἰατι ἐτο ραίϊε, ὃς πτυϊτογαπι Κ,15: 
Ῥίατογοα οἵϊε ἀοδίτοτος: διῇ νο] χυᾷ 
τα απχοιηηη; ἴῃ Δ ΠΠΠ Ἔγδ 40 τΐ. 
{πῖθυις Προ άϊο ςεἤλγεηοτεβ οοχ ΄ 
Ρεγίταγας, στ ας Πηαρ5 ΔΌΧΙΠΑΥῚ 
οΧογοῖτα ααὰπχ"ποσείητατς [ἀγοητ: ὁ ἡΜΙΠπίβδιις περεῦ 
υοά (ἐςιι8 [ἢ 1ρῆ9 εἴϊοῖ, ὃς άοο 4ε- παρ ήμοο: Ἢ μὰ 
Βεζεῖη οὐπάξάα ντδο ρεγζαγειπες οἷά μεθξλμμινὶ Ῥυ- 
τλι 1Δηλ ἱπέογίοσεβ ρεσιηϊα» “ 4αὶ ὅπᾶτς Οἱὶ νἱάε]:- 
πλαῖτο {προχίογος οἴηται σε άογο, ἐορ δ θαι ς ΥΡ Ὶς 
Ηκας Νιοίας ἀϊσεηἄο αἴεγεραῖ, ρύο ἀείεγεσς. νεϊϊοηε. 
σοχῖο ΒΑΡ ἢ δι ἱπορίαπη Ρεσαῃία- "796 ἐπα να αίμ- 

Υ Ε “γερρεβελαίε ρα 
χατα εἰς δγγαλοιμῆδ»δὲ Πα ἀ41Π ΕΠ οειμανεθηψορων νέας 
τε Αἰδεπιοιλῆαπι ρεγρειγαϊας οἰι-- σαν χιμοα φκήίς 
Ροζεητ, ἃ φαΐβιις τηδη ἄλτα ἀροῖρίο- ΖΑ, μα νατς 
θάτης ἀποεάεγοῖ επροῦ μας; ὅ ἔτε- οὔέοννον. 

( τὰς οἰλίεταπς πρὶ 4ιλπι δητοᾶ ἢ Κ ἡγε! -ἀὐίεικρὸ ἢ 
ααπα νἱϑτις εἴτ, ΕἸ Το πηο οε5 γηανς ροβεανι 
ἀοπυ φαᾷ αοητεραταγ ἀς ρογίξατ- 4 Ῥμάδαπποι. 
ἀο : σατοχὰπι ἢ πη ἔογει Ἰῃἰαἴτα οἱ-- 
αἱτατίς αὐ ἀισεηάτι5 ἜΧΟΓοῖτα5» (4 
ρεγταμ ἀϊιτη,ἀϊςεδατῆος οἰ επ 4 
νταυτίη Ταρίστη τηουοζεπε σὰ- 
{γασααῖ πῃ Οὐλτα πα πΊ, νη άε δι ρεά!-- 
ἴλτα ἔΠεσιιοητοῦ ἰῃ ΠΟΙ σα πὶ πσυγὺ 
(λητος, ΜΠ άά ας ἐχρυιρηᾶτο5, ἔς 4]6- 

ΟΥΕΠε ρατίτοῦ ὃς ΠΟΙ ποςογότ, δ πῦ 
Ἵπεγα δηραελ, ( 4 ρύο μοί θις 

Ὁ [πλρὶς ἐλοογξιγυε μεν, Σά ἴῃ Πἶδε- 
ΤῸ Πχαγ! ἀεσετταγξον δὲ {πὰ ἱρῆς ρε- 
τίτία ργοάοῖδες, νθὶ δὲ γεςἰρίεπα! (ς 

4 Δάσο γε ἱλπι ἱ- 

δί ἀρρτγοάίςη ἀϊ Ποίξοια Ὁ εχ δγεμὶ ὲ 
δὲ εΧ ργαίουιριο {41:0 ξλοαϊτατοπι 3 
Βαθογομς [ἢ {ππηπιά»Π}1ἃ τατίοης ; ; 
ΠΡῚ ρἰασεγεϊρίος ἰδ άεπι ν]τεσίαβ ς “ ογεὴρ ῥὶς 
πιληογοίς φυαπηιεῖο Οἱ ΠἸ πὸ [Δ ΠῚ ζεῶχ Ῥογῖαγε, 
ἂς ἥπςε ἀϊατίοῃςε ργοβοιίοι, Ησλις 4494 ρακί 

Ὰ ψεγίεγαι Αἰΐετεῖε. 
ογατο πο πὶ σοΙργοραρας ΕΠΓΥ- ρροίνμε καμέβεκς 
Ἰποάοῃ : (εἀ σοπτιτδάϊςεητε ἸΝΝΙ οἷΔ» ἥϊατε ἱπ μα ξητοας 

ΠΣ ; . τα, Ὁ .4.. Βττιῦ ἱπ 
αἰ ολολ τὰν οὐ δ ΟΣ τὴ οὐ έ8 [εητοητία εἴς, Κείν 
τίο οχιτεδατ, ὃς ργχτογοα Τα ρί οἷο βγιηίτετπιαπν στα, 
Ὡς ΡΙΌΡΓΟΥ αἰϊαυ!ά ᾿ΝΙοἰα5 », 4ιλο ἃ τεπείαπι τοί ζασι 
Ρία «ςατοτῖς ποῖοι, ἵτὰ “ ρογίξαγοι, "4 πα 

α Καὶ ἐν αἰδιπολίοις Ἷ αἰξιδρόμοις. 
β΄ Τῆς γωῦ αὐδασκϑυὴς] τῆς πολεμικῆς 
οἰκογορώαάς, Ὑ Ἐπικουρακοὶ μᾶλλον 1 μώ- 

δ᾽ αὐανεν φρατευουδύων πολι, ὡς 
ἀϑίωαίων. δ' Τοίξειν οωῶ ἔφη χρίῶα!] 

αὐτὶ τὸ ,δᾳτοίξειν καὶ παρέλκειν. 
«ϑοφόρων Τ᾽ συρακουσίων ὄντων; καὶ οὐχὶ [ « Καὶ μυὴ χρήμα σινγ (ἃ πολὺ κρείοσους εἰ- 

4 δ - 

Βπδο “ 

σ1] καὶ μὴ νομίζειν δ, χευμιάτων ἔνδεαν, 
νἤα.ϑαι. γράφεται, χεήμασιν ὡς πολύ. 

[ζ πορριῶπος ἃ δὲῥηπλεμίων 1 ἤχρωω 
ποιὰ πολεμήοιςς : 



Φ Ῥεὴ η»02. 

ΓΒΕ ΞΕΡΤΙΜΝ 8: 
Ηυηπςοίπ πο ἈΕΡΙΙροητίογος (αδὶ Ἀ χαὶ οἱ μϑμ ἀἰϑίω αὖοι Ούτῳ πω] τέοττῳ διε: 
᾿Ατβοηϊεηΐεδ. ἰπ ἰοςο Ρογπηδηίογς, 
απ ἰμτογίπα ΟΥ]ΡΡὰς δῖᾶμε δ1- 

φλπαϑ τοπηεδιογοϑυσδοιπᾷϑ : δςα- 
ηὰ5 αυϊάεπι ἱπξεξϊο Αρτίσεητὶς- 
φοτίο : (άπ 4 τα ἀρυά 6] δά- 
δας ἀρεγετξαϊτίο 112 "ρτορτςῦ 5 γ- 
γδουίλῃος ἴῃ ργδτίδπ το 11) ΟὙ}1ρ- 
Ριι5 δυζεπη, δά ἀιςοῃ5 ἔςοιπι δὲ εχ 
οὐ Πα πλαρπᾶ νἱπι τ} τι1Π|» δέ ΕΧ 
Ῥεϊοροπμείο εοϑ ἀγπηαῖος αὶ οὔ ο- 
ταὶς Ἀδαϊ δα {ΠπΠπῸ τ 1ΠΠ| ρεγνεῦ ἴῃ 
δε παπτέ ἀρρυϊογαηιὲ {ἰδ γα τγᾶ(ς 
ταϊττόητος, ἵΝάπα ἀοϊατὶ ἴῃ ΓΑΒ πὰ 
ἀιιατ οἰέτ,δί εἰς Ογτοη αὶ ἀϊιαϑ {ΓΞ 
χεηλεβ ἀεάΠοητ) ἂς ἔδοίοπ ἀκ ἢδαϊ- 
φατιοηίβ ἀϊπιοος ν τα] ογδης ἀπ ΠΊ ργα: 
χογαοδεζοητα, Δα χ πὰ Ευοίροτ- 
εἰς ἃ ΠΡ γὶς ορραραααητατ: ἱ- 
Ῥἤϊαηας ΓΑδγὶς (αρογλτίβ; ΠΠπς Νο- 
τᾶτὴ δά νύθεπὶ ργοίεξειὶ ἐγαητ αγ- 
ταρίποηίς ἐπηρογίατ)ννπάς [η 5." 
Οἱ Ὀτειμιπηιις εἰς ται ξὶιι5, ἀπο- 
ζμπῃ ΟΠ ΠΙΠΟ ἀϊεγαΠι ὃς νΉΪι5 πο - 
δὶς ἡδυϊρατιοιε:ᾶς {ΠΠΠππς ταὶ ἰοϊοη- 
τες» ἴῃ δ. Πππητοτα ἀρρ] οδπογαης. 
Ουἱ ροίαυδπι ἀἀπεπογῦτ; τ νεγὸ 
ϑγγδοιίδηϊ σοηίο {πὶ τος ἐχροαίο- 
δαμοτωχααδηι μοίτς ἰητοῦτνυγα 
ἡπεαρργοίατί, οἰαῆϊς ἂς ρεἀοἤτίθιις 
τορ!ῖς,[πτιεητες δυζοην Ατμεπίςη- 
ἤμπι ἀϊισές δὲ αἰΐπηλ οχογοίτατη 1- 
Ρῇς δεςοῖπηῆο, δ τοὶ {π45 σιοτίάϊς 
θη ἴπ Πγοΐτ5 ργοῆςεγε »{εἀ ἐχ ο- 
ΤΑΏΪ Ρΐτε ἴῃ βεῖπι5, ργαοϊραὸ ΟΡ 
Βοπιίπεβ. πιοῖρο αβοέϊος, ραηϊ- 
τεθαῖ εος φιδά Ποη δῆτε ἀ το". 
μτ : ὃς ΝΝΙςοῖα ἰδπι πο Δάεο οοη- 
ἀτδάϊεοητς» (ξ4 ταητὰπα ροι]λη- 
τε ἢς βαϊληι ἀςεεγῃεγογιγ, ξάϊχο- 
χαμς οπηπίδιις απὰπι βοϊπεγαπς 
οοςυ ἱΠηπαὸ ἀ το οπΊ, νταμὲ ἐχ- 
ρεάϊτὶ ἔογειαέ αμπι παῖς ἤρπιιπα 
ἀςάπῆεε, ἴτὰ ἐχροά [τὶς τοθας; νΌ] ε- 
τλῆΐ Ῥχοίοδειτι » ἰαπλ ἀεξοςῖτ. ογὰς 
επίτα ΡΙεΠ]σἴαπη; Ελπὶ Γεπὶ οὐ πὶ 
Αιβεηϊεπῆπτη ρίοσίψας ργοὸ δπιὶ- 
Ἀοίᾳ Βαθεηζοβ » δά {δ Π|Ἐεη ἀϊιπὶ 
ἄᾳπςος πΠοττασδητζαῦ »τατα νεγὸ ΝΙ- 
οἶλ5 (4ὶ πλίγαςι]5. ἀῦαας παΐαί- 
τηοάϊ τεδυς γε πεπιθητοῦ ἀςάλτις 
εγδῦ) περαῦατ Πρὶ εομίταταπι εἴς 

ἀμέγλησθμ πε χαὴ χὶ χω ραν ἔμϑμον. ὁ 5 Τυ- 

λίσταος τὸ ὁ Σιχανος ἐγ έτῳ χϑρῆσαιν ἐς αὶ 
συκοφύκἐ σοικ᾽ ὁ νϑρ Σικανὸς ἐμϑοτων τῷ αἰ- 

χραγόδμτὸς᾽ [ον γέλᾳ γὸ ὄντος εἰυτε ἔτι, ἡ 
τοῖς συροικουσίοις ςασις ἐς Φιλία) ἔΐξεπε- 

“ἰωχει) ὃ Γύλιππος, ὄνον τεφράτιαὐ πόλλ 
λῶν ἔχων ἤλϑεν Ὡσπὶ τὴς σιχελίας, χρὴ τοις 

ὃκ ὃ πελοπποννήσου ἦρος εἰν τοὺς ὁλκαίσιν 
ὁπλίτας Σσοςαλένᾷς, ἀφικορϑμοις σα 
-“ 3 ΄ς-" " , ἈΕῚ » Ἃ 

Β τῆς λιξύης ἐς σελιγϑύτα." ὠπενόλθεντες γὼ 

ἐς λιξύζωυ,, χφὴ δόντων κυρζεναιων “Ἰδιηρᾷς 

δύο χοὴ τῷ πλϑ ἡγεμόνας, ἢ Ἰγν ὃς τὴ 
πλῳ δοεασεδάτως πολιορχφυμϑῴοις αἰ πὸ 

λιξύων ξυμμαιχήσδμπες, ἡ νικήσλρμτες ζοες 

λίξις, γὺ αὐτοῦεν «οἱ δαήλδοσθρτες ἐς νέαν 

πόλιν, χα ρχηδὸνιαικὸν ἐαπθδλον, ὅϑεν χσοϑς 

σικελίαν ἐλοίχιφον δυοῖν ἡμερών χάς νὺκ τὸς 

πλοιῖ ἀπέχᾳ, κά ἀπ᾽ ἀυτῳ «ὅραιωϑέντες, 

δἰφίκογηο ἐς σελινοιῦτα. χα) οἱ νϑρ συρᾳκου-. 
Ὁ σιοι, ϑὐϑὺς αὐτὴν ἐλθόντων “χΡεσκθυαζοντὸ 

ὡς Ἐχιϑησόμνϑμοι κατ᾿ ἀμφότεραι αὖϑις, 

ἴοις αἰϑζοναήοις  κδὴ γαυσὶ χαὴ πεζῷ οἱ δὲ ὯΜ 

᾿ἀϑίωαιων ςρατησρὶ, ὁραίντες ςρατίαὐ τὲ 
ἀλλξω ᾿ σξοσγελνηνδμῶυ ὐὗξις, καὶ τὰ 

ἑαυδμ' ἅμα ςἕκ Ὀχὶ Ὁ βέλτιωῳ “χωροϊοῦ-- 

σα, δλλὰ κουϑν ἡμέραν “οἷς πᾶσι χαλεπώ- 

τερον ἰδοντα, μάλιςα, δὲ τῇ οἰδϑενεία 
ἀ ϑεύπων πιεζόνδμαι, ῥῥετεμέλοντό πε 
“αϑότερῦν σῴκ ααςαντες,, χαὶ ὡς ἀύζις 
σε ὁ ἸΜ κίας ἔτι ὁμοίως ζοὐαντιοῦτο ; δυνν᾽ 

ἢ μὴ) φανερῶς γε ἰυϊξιων ψηφίζεοϑαι,ῶρο-. 
πον ὡς ἡ δυυυωτὸ ἀδυλότατα ἔκπλοιώ 

ὧν “ἃ φςραΐοπεδου πᾶσι, χαὶ “οὐ δαισκϑυώ- 

σάοϑαι ὅτὸμ τὶς σημιιυη" ὁ αἰελλόντων αὐ- 
Ὧν ὅ,τ. “ ἕτοιμα ἰώ, ἰποπλεῖν, ἡ σελζωᾳ 
ἐκλείπει. ἐτυίχομε » πϑμσέλζωος οὐ-- 

σα: ἃ (Ὁ «ἀϑίωαοι οἵπε «λείοις ὑχτοκῖν 
ἐχέλθυον τοις ςρατηο»ις, ' οὐθύμίιον ποιού- 

αϑμοι, καὶ ὁ Νικίας (ζω γι τί χαὶ ἀγάν 
ϑειασμῷ πε ἦ χοὺὴ τω τοιούτῳ πσξλσκεῖ- 
»ϑιος)οὐσγ᾽ αὐ 2.6 Θουλϑύσεοϑαι ἔτι ἐφὴ, 

ἊΣ 

Υ̓́ 
Ψ᾿ 

« ἙἘνζύτῳ τῷ χαιρῳ δηλονέη: 

β προςγυδμημϑμίω αὐζοῖς 1 ἤγρωυ, Ὁϊς 
συφφικδισίοις. Ὑ Αλλὰ καὶ ἡμέραν 

ἢ Ὁἷς πᾶσι] κατὰ σώντας δ Ἑζμα, ω 

σλουως 

Υποπλεΐν 1 ἕτοιμα ἰώ τα καταὶ τὸν διπό-- 

ὁ Ἐνϑύμιον ποιούμϑροι } δάσι-- 
δαιμονήστιντες. ἢ ὠκλογισεάμϑμοι,, καταὶ 

γοιῦ φόγτες τὸ τῆς σελέσης. ζ Καὶ τῷ 

Ὁ) ούτῳ χοροσκείωϑμος τῳ Φμοὐτω(φηδὶν) 
ἔδα τῷ ϑήασμιοδ “ῤοσέγων, τὸ ὠἴδαφυα 
λάῆειν τοὶ ὠκκλησίας, καὶ πὰ οὐραύιας 

ἌΣΛΗς; 

εΖί 
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“Ὡρὶν " α οἱ μόμτεις ὀξνγϑιῦτο, τοὶς νέα Α 

ἕμερας μεῖνωι, ὅπτως αὐ πσϑϑτεθον χινηϑεί 

χαὺ τοῖς «δὲ αἱ ϑέωυαίοις μελλύσασι, δα αἶτο 

καὶ μογή ἐγελδμυτο. οἱ δὲ συρφικούσιοι, χαῚ ἀὐρὶ 

τῶτο πυϑόνδμοι, πολλῷ μῶλλον ᾿ἐγηγερμές- 
γοὶ ἥσθω " μὴ αὐιέγοι τὰ ΤῊ ἀἰϑίεναιων : ὡς 

χα αὐ Ωμ κωτεγγωχότων ἤδο μωικέτι κρᾷσ- 

σϑγων ἢ σφώ μήτε ταῖς ναυσὶ, μοὐτε τω 

πεζῷ" οὐ γὸ αὖ ῷ ἔκπλουν Ἐχιξουλδὺ- 

στι!. χϑὴ ἅμα, οὐ βουλόνϑνοι ἀδζοες ,ὀμοσέ 

ποι τὴς σικελίας καιϑεζομδβους, χα λέπω- Β 

τέρρις ἐ1) πτοϑοπολεμεῖν, δυλ᾽ ἐἰτο ὠςτά- 

χίςα καὶ ἐν ᾧ σφίσι ξυμιφέρᾳ αὐα κοίσαι 

ἀὐζις ναυμαχεῖν “(ας ὀξζυ ναὸς ἐσλγθοίω, 

Ὁ καὶ αὐετπτδοονπο ἡμέρας ὅσοι ἐὐζοις ἐδόχοιω 

ἰχόμαὶ ἐ). ὅΠ Ὁ, δὲ καιοθο ἑω, "τὴ ὦ πσξ9- 
περαίαᾳ πρὸς τὰ τείχη ἢ αϑίουαϊων “ροσέ 

(αλλον, καὶ ἐπεξελθόντος μέδοες τινὸς οὐ 

πολλοῦ χαὶ ἿῬ ἐπλινὋ χαὶ δὰ ἱπιίων κα 

πίτινας πύλας," οἰπολαμᾷ(αϊοισέπτε “Μ᾽ 

ὁπλι δ τίνας. χαὺ τεεψανϑμοι καταδὲώ-- ε 

χοέσιν οὕσυς ὃ ςενῆς τῆς ἐφόδου, οἱ αἰϑέω αἷοι 

ἵπτοις τε ἑσδομιήκονζᾳ Σ᾽΄πολλύοισι," χοὴ ἢ: 

ὁπλι»Ψ οὐ πολλόις. ἡ ζαυτὴ μϑρ τῇ ἡμέρᾳ 
ὠπεχώρυσεν κα φρατίαὶ “Μ᾽ συ φφικοεσίων" τῇ 

δ) ὑξεραία, ταῖς τε ναυσὶν ἐκ πλέουσιν, οὖ- 

σαις ἕξ χαὴ ἑξδὸμήκοντα, ἃ τω πεζῷ ἅμα 

“αδϑς τὰ τείχη ἐχωρϑφιω. (ὦ σχ ἀϑιωαῦοι 

αἰτανῆγον ναυσὶν ἕξ χαὶ ὀγδδύκοντα, χαὴ 

πυδοσμίξαντες «ὐναυμαίχοιώ. χαὶ (δ Εὐ- Ὀ 

ρυμέδοντα ἔχοντα Ὁ δεξιὸν κέρας Ψ ἀ ϑη- 

γαίων , χαὶ (δου λόνϑρμον «ἑξροιείσαοϑαι 

γαῦς ΟΜ εἰναγτίων, καὶ ̓ ἐπεξαγαςντα τῳ 

πλῷ «δὸς τίω γἀ μῶλλον͵,νικήσόρμτες οἱ 

συρφικούσιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι Ὁ μέσον πσεϑ- 

τον ῬΨ ἀϑίωαίων, δπολαμβαλοίσι καἰ- 

κεῖνον εἰν τῳ κοίλῳ καὶ μιυχώ τῷ λιμέ- 

γος, χαὶ αὐτὸν πε αἱ φιφϑείρφεσι, χαὶ ὲ 

μετ᾽ ἀυτεῖ ναῦς Ὠχτασουδῥας" ἔπειτα δὲ 

χαὴ ζὰὶ πάσας γαὺὸς ἡδὺ ΤΜ ἀἰϑίωναιων κα- 

τεδίωκόν πε καὶ ἐϊξεωθοιυ ἐς τίω γέωῶ, 

ΤΗΝ ΟΥΉΒ. δ Ἢ 105 Τ.ί 
νε δητοτοῦ ποῦοτη ἀϊος; ααΐθας νᾶ- ᾳ 
το ᾿ηδηςπάμπηι μύας ἀἰχ  ἤεητ, σα Γᾶ ἡ 
ποις τα στε Αἰδβομϊξῆοτα ας ἐεφιςυ νων τὰ 
πὶ πιῖς τοί ροΓᾶτις » ΠΛΙῸ ΠῚ ὉΠ. μὰς κασίὰ πλοῖα 
δγτγαουίαηΐ δυτοπλ» πος Ρεγοορῖο; ξαῖτ.. 
δὲ Ἰρῇ! ταῆτο ργοπηρτίοτος εβηςῖς- 
δάδτατ ἀᾷ {Πογὰπῦ ἕαραπι ρσομῖ- 
δεημάστα; ταπαηυᾶ ποίοεπέατη δηλ 
(ξ ποῃ εὔϊ ργαϊξαπτίοτες δσγγαςυίλ- 
τὶς γε} οἸαίϊο,ν  ρεάϊτατα. πὸ εὐῖπ 

. ἁΠ σαὶ ξαγτι απ πη ταζος αὔιτιο ὁ 
βεῖῃ. Ετ ἤπχαΐ -ποίεθαπε οοἰάςπ 
{ΠΠππς ρτοίεδεος, 4" Πδι τη διςϊα ςο- 
ἤάοτε, νηάς ἰηαἰτίοτες Ποῖος οἱ 
(ξητ »(εἀ ρεῖπτο: ἄυοαας τεπηροῦς 
ςορὶ δὰ ἀιηυοαπάμππη Ρηρπὰ πᾶ- 
ἀαϊν δι ̓ρῆβ σομυτηο ἀυπη εἴἴες. [τς 
ας Ὡλι65 ἱπηρίεμτ, ὃὲ αἰΐη ποτ ἀ165» : 
ιος [τὶς εἴϊε ν"ῇ (μητν σοπημίος 
σαητ. Υ δὲ τοηραβ δά ποηϊξ» Ρχσο 
ἄϊς δά πιυζος Ατβεπίεηῆυμπι {πς- 
σεάπητ τ: ἴῃ 4105 απ πὶ ρας α06- 
ἀατηίηοῦ ταϊηςῃ ΠΡ 4) αὐμηᾶῖο ; 
τα τα» ὁσυϊάτπαας Ατβεηίοπ ἢ Π1» 
ΡεΓ αυδίάατῃη Ρογίαβ ἐρτοῖα » 1πι- 
Ρεῖαπῃ ἀςεά πες, ΔΙΊ χαοῖ εχ ἀὐπηα- 
τίς σαρτὶ ἔπητ ἃ δγγασμζαμξ » ἀταπςα ἊΣ 
ἴῃ ἄρῃ νεσῇ : δί ηταπὶ ἱπρτοα5 ͵ 
εἴϊει αὐ » ἐςριυαρίητα σαυϊτος ᾿ 
ὃς ποῃηάμος εχ δγπγατίς ἁτηΐίο- 
ταητῖ Ατβεηϊεηΐεβ. Ατασε πος 4αϊ- Ἷ 
ἀέπι ἄϊε {8 σεζερεγε ϑγγαςσυίδηί. 
Τηίοαχιεητὶ δυτοπ,»οαηὶ οἰαίε ργο- 
ἄϊοτς (χ δὲ ἐξρτυαρίητα Παυ] 1 ΠΊ» 
ὃς ἤπιιϊ δά πγαγος Βοίξίμ πα σα πὶ 
Ρεάϊτατα ρεζγεχεῖς. Αἀπεγίιβ 480- 
ται οἰαῆοπιχ Ατβεηίεηίες (πδπὰ 
εἀυχεῖς , (εχ ὃ οθορίητα πδὰε8» 
σοηδῆϊρεπιέίηας ργαϊαηγ ςοηίε- 
ταεῖςε. ϑεχιίγαπι εογπΠὶ σΟΓΠὰ το - 
ποόθας Ἐυγγπιεάοη. Ηης δάμπεῖ- 
(τίς πδος οἰγουπ ἄλγε σοπδη- ; 
τε ΠῚ» δζ ἰῃ εᾶ5 ἰαχίογε ἀπέξι τεπ- 
ἄἀσητοπη ῬΓΟΡΙΠ5 τΤΟΥΓΔΠῚ» συγτᾶοιι- 
(λῃτας [0 οἷἱ ἐο {ποἰ ἐπσετιεάια Ατἢε- 
ηἰεηῆαπα οἰαϊο (ἀρ ογατα Ρχηγὴ τη; 
δὲ Ἰρία πη δάϊριςυηταῦ δρᾷ σοῦ- 
οι ἀἴχις ργοίαῃ 4 ροστι5. οὔπι- 
4ας σαπὰ ἔπ πδιΐ Ἂς Τατεγῖς 8: 
οοτηϊταθαηταῦ σοηβοείαης. Πείπ- 
ἄς δὲ τε] φυδηα εἰαίοπι ἱπίοησππ- 
τα » δά τεζγατη νίψας νγρεηίεβ. 

κοίσίωνο 
ρήτιις. 
δοὼν δηλονότι. 

« Ποὶν αἕ οἱ μαΐτεις ̓  γάφεται, τεὶν 

ὡς οἱ καύτεις. β Μὰ αἐιέναι τὰ δι᾽ 

α ϑίυιαίων Ῥαἠτὶ ὅδ; ουὲ α ϑίωυαιοις φϑὺ γὴν 

διλονόί. γ Ἑΐναι σφών } δἤ συξα.- 

δ Χαλεπωτέροις) δικεπιχή-- 

ε Τα οἰω ναῦς ἐπλήροωυ Ἶ αὐ- 

»άφετω αὐεπαύοντον ἡ Τῇ δὲ ῳτι- 

Ἵ 
ραίᾳ 1 χα ζω δηλονότι ἐκινύϑηστιν» Ι 
9. Αττλαμζανοισί τε ἤγρωυ, ἀἰπεκίηῆφοξ,ς 
τινας ὃ" ὁπλι δὰ! ΔῊ" αἰ ϑίκυαίων. « Ῥρέξ, 
πὰ τεῖχι Χμ αἰ ϑίωυαἴων δηλονόπο 

ζ Καὶ αὐεπειρῶντο ἢ 



ΓΙΒΕΚ ΞΕΡΤΙΜΨν 5. τ 
Ἑλτη άπ {πρεγδτί οχιγάσις ρπεα Α δ 8 Τὺλ ἡτῶτς, ὁραΐν ζ ῥ ναῦς ; πολεμίων γι- 
(ερτα δι {πα οσαἰξτα ργοίοευτί χαμπι ας. ἃ ἔξω: ὙΥΜΟΡΑΙ͂Ν 

κωρδρμας, ἔξω ἢ ςαυρωματῶν ὦ ξ' ἑαυ ςεγπογοῦ ΟΥ̓ Πρρυ»αα!ἀπ5 οσοϊάσα- ᾿ ᾿ 
ἀϊ ἐρστεάϊεπτος 1π τοῦτα τη» δι Δ ΟἸ]τὰ- φραπτοπεέδου καιταφερονϑμας, βούλένϑμος 
τίς ργαϑοηάα ϑυγαςυίλῃ!ς δά γοῖγα- Ὡἰ αφϑείρᾳν “τοις ὀκ(αίνοντας, χρὴ ζ ἐν αὃς 
Βοη ἀλς Βοιξστη πδιῖο5, σαὸά ΔΌ α- ῥεῖον τοιὶ συρφικοισίοες ἀφέλχειν τῆς γῆς 
τϊ οἷς τεῦγὰ το ογοτα τ» ΡΟΓΡΙς σΠ ΠῚ ΡΩΝ. οὐδ λ ον ἢ 

ἣ Ἵ Ἰλιάς οὐ ΓῸΝ ἐχὶ πίω φυχάδῆη ραττε ςορίδγιση δά ἔλιισες φιλίας οὐσης, ϑρεξοηοᾳ χιλῶωυ, 
π 1 ιν “ »-»Ἢ Ἢ ΕἾ 

Ρογτιι5, (αἷς διιχι πὶ ἰάταγας, ος έξ9ς Ἶ ΤΥ Ἡρτα,, χαὶ αὐζες (ὦ 
γἱ οἰ ται σεγη τος Τγγγμεηὶ (ΠΠ|ς ε- τυρσηνοῖ (ὅτοι γὸ ἐφὺυ διοσον τοῖς αἰϑηναίοις) 
Ὠΐπ ρα Πα ϊο ρζο Αἰ Βοπἰξηθυςλ- ὦ ζτη] δραΐντες ὠτείκ τως πυροσφερομέ- 
᾿βαπυ)ϊποοπιροῆτκὲ ςὐτεπάεητοο, Δ ΜΕ ΕΝ ΑΝ Ἦ ΣΥΝ 
{πσουγγξά πη νει τοίη ρΥίππιος ἱγ- Β " μϑδν ἀὐδϑ. ον ἐδ βρς τἰθυκαράνῳ 
τασητ,εὀίααςε ἴῃ ξυρά νεγταητ, δι ίη 7016 ἀρ λα σις χτ ς ἐσξαίλλλοισιν ἐς 
ραϊαάοπη ουΐ ποηςη ΟΕ 1 γῇπης- τω λίμγζω  λυσιμέλφαν κουλουνϑρζω. 

΄ ἢ Ἷ ΐ Ὁ Ν “ Ἰιλ,ἀεταγθδητ: τποχ ϊπρυποητείαπι ὅς ἀμ ΝοΝ νυν ἊΣ ἐρανήδονδονς 

πιδίούς ϑυγασπούθπι ἂς ἰοςίο-. 6 ̓χϑοόντοξ δὼ νὰ ἘΠ 
ται ππλὰ» ἱρῇ πόας Αἴμο- ΓΟ, κάτ» νά θῇ 
Ὠϊοηίο5; αὶ ἄς πδυΐδας (ΟΠ εἴτ ε- Χϑ) οἱ αϑζευεῆοι ἐχτξουϑύσόμτες, χαὶ δεί- 
τδητ.» “ρροτίας ἔεγιητ, ἃς σοηρτο! σόμτες τὐθὶ ταῖς ναυσὶν, ἐς μαϊχίω πεκα.- 
{ὑρεζαπτάτασε ροεγξασαπταγν οὐ- ὌΝ ἘΥ ΟΘΗΝ 
ὁ δ᾽ ι ὲ “εςη φ , ν! - 

οἰἢς αὐϊηαϊοσαση Πομ τὰ πημΪεῖς: δ ἀκα αἶρε, σὴ χλντες δ Ὁ εὐδ 
πέρ ῳ ᾿ ῃδαυϊάπισαε {πάγαπι ρ]ογαία ες τας (ΑΜ ἐῷ ΌΥ ἐσέ ἀρ ἀπεκ!4- πξνποο 
ὧς όψνν μάρ ας ταῖ1» ἰπ σαίγα τετα]!ογαπτ, "Ὅσ4- γα», αὶ Ὅς ναῦς, ζᾷς »ϑρὶ πολλας διέσωσὸμ 

. υστζ. ΓΟ. δ . Δ ο“"κ δὼ Ι "“" 

γροδδ, ἐν να ΠΝ ἐᾷ να πτεν τε αὶ ξιεωηγαιρν χ τὸ ςρατυπεδὸν, δὺ οἷν 
ἘΠΙΟ 3, ε ᾿ ἈΪ δς 1οςΟἹ, ἐεαύαπι ἀείεῃ ΓΟ δεούσαις εἴκοσιν, α οἵσυ ακούσιοι χαὶ οἱ ξύμ 

ἐχίϊκ: δι ςαρίεητες ζοπογεγηαγε σα- κ Ἔ τ ἤει, 
Ὰ ᾿ ͵, 

τοῦδς» ὁποίαγίαση σπδηάδλτῃ νεὰ- ἐκ! ἔλαθον αὐ δ, καὶ ποὶς αἴδρας ᾿πϑρ-- 
ἤλτα τα ]ςοἹς τα ἀϊίαις απ τος τὰς ἀπέκτειναν" χαὴ δὲ Τὰς λοιπάς, ἐμ: 
ξγπςητ, τηἰςέϊο Ἰδηΐ (γαῖ ἀυτεπὶ χρρῇσαι βούλομϑρμοι,, ὁλχαίδα, πωλαμαὶ 
νεητας ἴῃ Ατἰπεπίεηίος {εσαη 485) χλοημιατίδων χοὴ ϑωιδὲς γερφόρτες ( “2 Ὁ 
ἀϊπιίεγε, Αἀποτίις μλης ΑἸΒ6- τ τ τῇ γένῃ 

Αἰοηίες, ἄς πα αἰαῖ δηχί, πιας!-ὀ δ τοῖς αἰϑζευαίοις ὁ αὔεμος οὐδλος) ἀφέ- 
παπηοητᾶ δά ἴρηοπι γοηβυξάαπλη δὸμ τέο γαῦν, πῦρ ἐμι(ξα λοντες. χαὶ οἱ ἀϑη-- 
δάξβιθαοσγαητ: ἐάσας ργορίμβ ἀοςο- γαῖοι δείσομπες αὐθὶ ταῖς γαϊσὶγ, αἰτεμιη-- 
ἄεγο ργοΒ δῖτα, τε ηδάσας ὅλτα-  ,. , ᾿ ᾿ 
ΠΊ8» ΡεΓΙ σαυτῇ ἀειϊτατιτ. δεσαπ- χν ΡΝ νὸν σξεήεια. τῤδ μ ὦ "ΧΑ 
ἄστι μας υὐγίσης ττορῆσα ἤατυς- παύσθμτες τρο Φ λογα, καὶ τὸ μιν] “σϑσελ, ι 7 5 
ἕσητ: ϑγγαοι δι ααϊάςπι,» παυιαΐς 9:0 ἐγίες τζωὺ ὁλκάδα, 8 χυδεώου ἀπηλ-- 
νιδογία ρδυτοῦ δ ἱπτογσορτογαπι Ὁ) λαάγησόρ. μα ΔΑ ΤΕΥ 

ΡΠ δηῖς τητος Ποῖ ]ος αγπια- - ᾿ ΜΕ Ὁ δε δὼ 
τογιπα τ ταπη »ἀζηας δάοο ἐη-ὁ ΟΡ μά χίαθ τ ΟἼΓΌΉΟν ἐφησὸμ, ταξίδι 
τα π.: ΑἸΠοπ οηζες δυιζοπηνἴαπη ροάϊ Ὅϑώ τὴς “899 τῷ τεῖχᾳ διπολύψκεως “τῶν 
τάτας ρτῖυς ἃ ΤΎγΓΒ ΟΠ ἐπ ραϊα46, ὁπλιτῶν, .9εν χαὶ τους ἵπποις ἔλαίξον ἄϑη-- 
τα πὶ οα το ΓΕ ΠῚ ὰ (ς αἰείνιαίο τορα]- γαῆοι δὲ, ἧς τε οἱ τυρσηγοὶ προπτῆ εὐ κοιήσοβα 
(ογαπη. Ῥάγτα ἀαζοιη ἰδ πὶ 1η ἤρηὶ νἱ- ὡς ΕΝ νΣ, 7) 
διοτία παυιαὶὶ ρογ ϑγγασιηήληος, 4 ΤΡ Τῶν πεζῶν ἐς ᾿ λίμνζω,, καὶ ἧς ἀΐῷ 
ῥηυς τοξογπηίάαγδης οἰασπι ας τῷ ἄλλῳ φραποπεδιῳ. γελμηνϑμὴς δὲ τῆς 
οὔτ Ποπποίποης {προγ ποι οι, γίχης τοῖς συρφκοισίοις λαμποξὰς "ἡδητᾷ Ὁ Ἰδὲ ἃ 
Ατἰβεπίεμίεβ χη! πηδτί ρους ε- γαυτικοῦ, (᾿ πσοότερον μϑὲ γδὲρ ἐφοζοιωῦτο : 
ταητν ααὸδά Ιοη ρὲ (εσυ5 ἀῖχας ορί- ἘΔ ταὶ , Δ ᾿ : ; τ 
πδῖὶ Ππεύδηῖ ἐποποζας: [δά ἐχογοί- ἴω ἈΝ Αὐνμελθενοες ος χήν Ἐρρρ ὑ μον. ἐὰ 
τασπι ἤγιἶτο ὨγΔΡῚ5 ῬΟσΏΪτΟΓΕς ςαριίξ οι μδὼ εἰϑζευαῖοι ον πότ δὲ ἀθυμίας ἡκ). 

᾿ χα ὃ Ὡἰθδαάλοοος ὐδοις μέγας ζω " πολὺ δὲ μείζων ἔτι τὴς φρατιαἷ ὁ μεταμελος, 
..ΨΥ 

« Τοιῤ ὀκξαίνοντας 1 δἰπὸ δὰ νεών δο.-- δὰ ΚΑ νεδτο δηλονότι. δὶ Τῶν ὁσλι-- [ ζ ΤΙρότερον μδβ )9}6 δὺ σιώδεσμιος,πε- 
᾿λονόπι. β' Ταρόντος } ἤχρωω φοος- 1 41] ΔΆ" αϑίωιαίων δηλονότι, εκῆος. δέρτο 
γηυημδῥου. γ Παύτας ἀπίκιοιναν)οὶ 1 ε Τῶν πεζῶν 1 δΥ᾽ συ φακουσίων. 

; ΧΧΉΔ, 



ΡΩ ἐπειδὴ 

καὶ ταὶς 

32, μᾶλλον 
ἔπ η8. 

3 αὐπὶ 
ἤσουν ϑίε αι 

3» ἃ, οὶ 
του ϑζιῦ αι 

Χ' γγίς- 
ἀδροι 

ξ24 ΤΗΝ ΟΥ̓́Θ 5 1 ἢ 
͵ Ἁ 3 Ν ν ἐτὰ β »» 

“πολέεσι ὃ Οὐταις μόναις ἤδὺ ὁμοιοτούττως Α αυὸάᾷ Οι5 ἀσπλῃΠΊ εἰαϊταείθας δε] 

ἐπελθόντες, δυμοχρ «.τουνϑμες τε ὡς» χαὶ 
ἀδοὶ, χαὶ ναῦς χαὶ ἵπποις χαὶ με γε9} ἐχου- 

σας, “οὐ δευναμϑμοι ἐπενείκεῖν οὔτε εὐκ, πο-- 

λιπείας τί μεταξολὺς τὸ “1 οἰ Φορον αὐγὶῖς, 

ᾧ πυδοσήοονΐο αἱ, οὔτ᾽ ἐκ χοβαισκθυῆς, 
"πολλῷ κρείοσοις, σφαλλόμϑρυοι Ἀταπελείω, 

σαὶ τεσ αὐὴἶκ ἡπόροιω, ᾧ " ἐπειδν γέ 

παῆς ναυσὶν ἐχρῳτήθησδμ, ( ὃ Οἕκ αὐ φοντο) 

πολλῷ δὴ μάλλον ἡϑύμοιωυ. ( δὲσυφᾳ- 

χϑύίσιοι “ἐν τε λίυϑμᾳ θύϑυς πὐρέπλεον ἀ- Β 

δεώς, ἡ τὸ σύμ αἰστϑῖ διενοοεοῦτο κλείσην, 

ὅπως μηκέτι, καλὴ" εἰ βουδοιντο , λαϑοιεν 

αὐτοις οἱ ἀἰϑέωναῆοι ἐκ πλιϑυσὸμ τες.οὐ »» 

«ἰδιτο αὐζοὶ σωιϑέοδαι μόνον ἔτι τω ἔχε- 

μέλᾳφαν ἐποιοιιῦτο, δλλὰ ᾧ ὅπως ἐκείνοις 

κωλυσωσι"γομιιζοντες( δεῦρ ζω) Ὥστε 

“ἴλόντων πολὺ " σφων καϑυπέρτεῤοι τοὶ 
πράγματα εἰ), εἰ δειώαμνηο κτῆσαι 
ἰϑίωνα!ων τε ἡ τῶν ξυμμαύχων χαὶ καιταὶ 

οἴες Πάτα τι χα εἰἀξ τη (ἰτατίς δ. 
(Ὁ (ταῖι ρορυϊατὶ ἀερογεηῖ ντὶρῇς: 
αυΐκα; οἰα!ς ὃς εαυΐταταπι δὲ Ροτέ-- 
τίλην μαδεγοητ: οὐ ἀίϊαση ΟΠ16] δίς... 
ἀφυΐ πο ροοητηςα; τ δαροῦο ἀ{- 4 Οὐ! πους ἀϊίς 
πετᾷ ϑιομξ υἱρεοὶς πνυτᾶάα αἱ!- Πάϊο ἀἰίᾳμο ἱπιες 

ἢ ΟΝ ᾿ . τ (05 Θχροιζᾶτο ὁΧ 
48α πῃ ραστο δάἀῃγ ἡ γατίο ΠΗΚ ΓΟΙΡ. πιυτατίσης ἥδε 
πόας {πδίρεῖς τηαϊογίιις αλλ τεϊραδ]ἰςατποαιε 
1114 μαθοσες τορίῖς. ἴτὰ ὃς ΡΙ γα αρ ρος Α Καμκα ρος 
ἀεςορεί»άς {ἴαλτυ γοσγὰ {πἀυηλ ΔΏ ΧΙ ρατατυπι βόε 
εγδητ:ὃς ροίξοα ]αδπὴ (4 φιοά ῃχἱ- 113. (ρίβετς οος 

τ  ὐλλζως ἡ βοῆξσης: Ετ ηυσπὶ 
εἰπὲ ορί πα σαηταγ ) οἰατε {προ ατί ἢΠ:ς τὰ ξοπατυς 
(υητ» πλαϊζο νεμεπιςητι5 σοη ἴογ- πάρα οχ ράττα 
Ὡδῖο ΔηΐπΊο ἐχραποίςοθᾷι Αἰδγγα- κβόῃ, το δ 
σαί ῃ! Πἰοο ροττῦ ργατογας δ ἰ»ἔλυν- ληχὴὶ ὁγαηενταπα,, 
(ἐ5 εις ργαοίαάογε αταςθαπτ; πον ετὸ, ροβελαμᾶι 
Ῥοίϊος διηρ Πιιβ»ουια Πγῇ νοἸ]οτ]ατῶτο τ 
ἴῃ ἐχεαἄο πο ίτ5.Ν 64; εηἰ πὶ ἰδ πὰ 
εἰς ἀς (αἰατε {πα ταεη ἀκ ομγὰ εγαῖ» 
{εἀ ἀε Βο[ 1 ργοβίθεη ἀλ, αὐθιτγᾶ- 
εἰδας»εχ ρύσίοητι γεγῦ βάε (4 404 
οΓατ) πιο ἰπ5 αρτσσατα απ σα ΠῚ 
Αἰδοπίξῆρας, ηααο5 νῃὰ οὔτ (ο οἷς. ᾿ς 
ἢ πηαγὶ βασίτου ὃί τεῦγα [ἀροχαῦο ρος 

υἀῦχαὶ κατὰ ϑυίύλφοσαν, καλὸν σφίσιν ἐς Ὁ το Ποπ ρΙ οι ἀϊάαι ΠΡῚ σογταπιεα, 

τοὺς ξλλζωυας πὸ αἰγάγισμκκα, φανγέοϑαι. τοῖς 

ἴτε δ. ἄλλοις ἑλλζωας δϑὺς, "ες »ϑρ,ἐλϑυ 

ϑερφίοϑεω τοῖς δὲ, φοξου Ἔπολύξοϑει. οὐ 

οἷὸ ἔτι δυωυα.τίωὐ ἔσεοϑαι τέωὐ οἰ πσόλοιπον 
ἰἰϑίωναιων δυυϑα μιν “ᾧ ὕζερον ἐπενελθη 

σόμϑμον πόλεμον «ἰνείκεϊν' χαὶ αὐζοὶ, δόξαν-- 

τες ' αὐτῶν εἡτίοι ἐ1),κ  ασὸ πε τῶν ϑηγὼν αὖ- 

«ϑοφπων χαὶ τῶν ἔπειτα πολὺ ϑαυμαεϑή-᾽ 

σεοϑει. χαὶ ζω δὲ ἄξιος ὁ ἀγών κατα πε " 

(τα,ὸὺ ὁτί οὐχι αὐϑίωυαιων μόνον ἀξ τεγί- 

γγόντο, διαὶ ἡ τῶν ὀγλων πολλών ξυμμά- 
χων"κὶὶ οὐσῇ͵ αὐτοὶ αἰ μόνον, δολὰ χαὴ μετὰ 
τῶν ξυμίξονδ»σθμτων σφίσιν, ἡγεμόνες τε 
"ρομϑρνοι αἱ χοοιϑίων χαὶ λακεδομμο-- 

νίων, ὦ τω σφετεραν πόλιν ἐμ  φιοόντες 
κσϑϑκχινδυου θῦσαί πε, χαὶ τῇ ναυτικοί ᾿ μέ- 

γα μέρος πσϑοχόψαντες. ἔϑγη γὸ τ λᾷ- 
φα δὴ " Ὀχὶ μίαν πόλιν ζτίωυ ξμωυΐῆλϑς, 

“ἰλίω γε δὴ τού ξυμιπόμτος λόγϑυ τοῦ ἐν 

τῷδὲ τῷ πολέμω “δὲς πίω) ἀϑίωαιων 

δος ἀριιᾷ Οχοοϑ νἱαπα ἰγὶ : α10- 
εἰᾷ πιοχ οατοα Ογα οὶ ραιτίηι (οὐ- 
αἰτατον ραγτίπα {ὀγμέξτς τπετα δ 6- 
ταζοῖυγ. οι οηίπα ἔούς γε! ααᾷ Α- 
τοπτδηῆιιπι ροτεμειαπηροίϊοα γὰ- 
1Ἰάδπ χά (ππξάμπι Βεϊαπὰ φαοά 
ἰηξγγείαγ. (ὐυἱας δι (ὁ δατῃοτεβ 
πιᾶρῇα αἀπηίτατίομί ἔπταγοϑ ταπὶ 
ἀρυά ργαίότοβ, ταπι ρα ἃ ΡΟ ἔογοΚ, 
Ἐς οὐπι ργοριογοα ὁρεγαργοι πα 
εγαῖ τη 14 σογίδτη ξ που πιο τιηι 
γεζὸ αυὸδά ποι πηοάὸ Αἰδεηϊοιν- 
ἢαπι5 γνεγαπιοτίαη πτυϊτοσαη (0-- 

: : Ὧι δος; ὁ ες νετὸ ἱρᾷ 
ΟΥ̓ ΟΧ τογεῖ ω δ εἰογαπι ν᾽ ο (5 ἢ δΉΝοα; ταητὰπι θεόζονειζε 

ἐρῇ τἄτὰ πι δγγαομ πὶ ἡ{4 εὐφίαθλ!, κινε ἐζαε,[εὰ νοὰ 

{4 1π| σασαας 481 Δα Πασία τι οΟ- οτίαπι οαπι ἣς 4υ] 

Ρίαγα πηι ἄϊοε5. οΥΔΏζ » Οοχϊμτῃια- γν ἰδᾺι ἜΣ 

ταπι ας 1 ἀοε δα: πο ἑΑΓΠῚ.» 4αὸ ἃ 4αὶ Θοτίπτμις δὲ 

ἴῃ Ῥσίπυίς (παϑ οἰυίταῖος ρογίςι]ο οχ- ᾿ἀςοἀφπιοηίίς 

Ῥοίμαοεν ρροαίκαα ρας σατο εν μάμ, φεσῆνις 
τίϑ πηαρῃα ([.Π]ς ραττο» ὃς οργορ δ ἔδπε, ἕναπ νεθοπε 

ϊ ἡ Ρεγίςωϊο ρτὸ αἱτίς ῃᾶμᾶτα ΟροΥα. ἘτοηΪΠΊ βοητος δὰ δα τος Προ, οὕς 
ἤαης γηλῖι νθεη ςΟὨ βυΧογδῃτ Ἰρειῆξηε » δι πναΐ-- 

ΡΙαγίπα » ἰσοπῃ ἀμ οὰ5 αι: ΡΟΥ ἴθι οίτοα ρα! 
ἢος δεῖ]απι νεῖ δά Αὐμποηϊοπῆμπι πϑυαὶς ρτοπιουῖς ΠῚ 

« Οὐ δωυαδμοι ἐπενεῖκεῖν 1 δωωωάμϑμοι [ ναίων. δ' Τὸν ὕςερον ἐπενεχθυσόμϑνον | γζλίω τὰ ναυτικφἰςόλῳ ααϑδαοόντες. ἠδ 

αὐΐοιὰ πσευσαγαγζᾶχ, ἃ ὑπυχέοίοις ποιῇ- ᾿ πόλεμον ἐνεῖκαῖ, Ἰῆτοι, αὐτιοᾳῖν φεὶς ἃ "σὲ:  τέξι,, πολλαὶ γαῦς αὐΐοῖς «ὐδᾳοόντες εἰς 

στιν ὅτε δίᾳ Ἔ μετα ξάλλειν αὐλὴν ἢ πολι- ἢ ρὸν πόλεμον. δέξαι. ε Αὐτδ αἤτιοι 10] παὶ ναυμαχίας. (ὥς ζινες) δ) μέγα ὦ τῷ 

πείαν, δ], σεέσιν ἐμδαλόντες, ἢ ἐλιγαργίαν 1 ἤχρωω, τὴς τε ἐλδηϑερίας Δ ἑρλίωων, | ναυτικῳ αοὐϑοκόψαντες, ἡ, Ἐπὶ μίαν πό-᾽ 

παρ᾽ αὐοῖς ἐργόσεμδμοι. β Ἰπολλῷ κρείσ ἡ καὶ τὸ ἀπαλλαγῆναι τὰ φόξου. ζ Μέγα | λιν]καπὲ μιαξ πόλεως  συρρκουσῶνε 5 

συις λείπει τὸ ὄντες. Ὑ Σφώ)] δῇ ἀ9η- 1 μέρος φευκόψαντες αὐ Ἦν, οορκοπὴν μά- Ἢ Ἄ 



ΕΙΒΕκᾺΒ 

“μοπείαητ Τοῦ ἤδῆηαε νε] οὔτ 51- 
οἰΠᾷ», γεῖ ρζο δις!]α {ς {Ππη στα ϊε- 
σιιηξ: δογῶ αἰπννε (αρδδΐξα γερίοηϊς. 
Ῥαχτίςεῖρες ἔογεῃτ:α 1» ντ πα ραγίτος 

᾿ τυταγότοσν αατ ίης δας ἡ ης {ἴςτε- 
Ταπε, πὸ (ἐχαστιὶ ΡῬάζτες γε] Δ ἰοίο, 

τ ΑΙ σιο» νοὶ σορπατίοῃ 5 σγατία Ρο- 
τας απὰτη ργοιι συ; σαί τ {τ 
δ0 ἐπ]ο] τη ξεν» Δυτη οςοΠπτας. 
γαπι μας ποπγηα {{τ: Οἱ νοπογάς 
10 51:04 σαπὶ ΑἰΒεοηἰεπῆδυς,Α- 
τΒεηϊξίος αα!άξ,αυατη ἱρῇ οἴει [ο- 
τος ϑγγασαίαηἰβ ατὶ {0τ Πογος,θ.]- Β 
Ἰαπὶ ἱπταϊεγᾶς ν]εγο: οὔπιας ἰ'ς εαάξ 
Ἰηραδ δὲ ἀξ αιο4; ἐπ {Πἰτατῖς νεξ- 
τοϑ 1 ἐπγ πιδ τ, ΑΕρίποῖα;», αὶ 
ταῖς ΑΕρίπδηι τεηςρᾶς. Ργχτοζοα 
Ηοεἤιαοηίος ςο]δηϊ, αὶ Ἠεἤίχαπι 
ἰπ Ευδοκα ποίας, ϑαρεῦ ἢος Αἰ» 
Ραγάπι {0 ἀϊτί» ραγτίπι (0 οἰ!» {5 

« ϑρεηίατη Ἐχ γι φΏτο Ιορίθας» ραγτὶπι ὁ τγίδυτα- 
“ιθάιτὶς. φυιάεπι .. - ΩΣΝΝ , ἿΣ 
ἀειτιδυταις, Ε. ΓΙΡῈΣ {ὰ ἀτεὶς φαϊάειη τ] δ υτατ (ἃ; 
τεῖτ, Ομαῖς, ϑεγτ, ἃς {ΠρΡε ἀἰατονα δ Ἐπθ Δ, Ετειγίξ -. 
᾿ράόμεω μόνος {ος, Βα] οἰ ἀξίες, δεγγοηίςς,  ατγ ΓΕ]. 
εός. ΑΒ ἰμ{0]15 δατεπι εἰ Απάτ» Τ εἰ, Ὁ 

ἈΔΡΊοηίΐα νοτὸ, ΜΙϊοΠὶ, θαυ ΟΕ . 
Ἐχ φυΐδας ΟΒῊ ᾽τὐδυτογᾶ ᾿πηταα- 
Ὧο5 ππτν τἄτι τι ἡδυΐδις ργα τ 415 
οδηοχιί,οατοῦα {ἐγ ]αογυπι οἰ 
Ρἰεῖᾳ (τ Ἰοη ες; δ ϑοηἰς Ατἰμε- 
πἰοη Πάνργατεῦ Οαγυ {1055 4] ἰΏτεῦς 
Τυγοροβ πυσησγάταγ, {ΠΠςετῇ ΙΟ ς8» 
ταπιῷ δλάπεγας οτος ΔΡ Ατπεηϊέ- 
Πθὰσ 4} ρασγοβρᾶτ, ςοαϑι! {τ Ἰρίος 
(οχαΐ. Ῥεατοῦ πος, ΑΕοΪ ες,ρααογασα 
Μειβγπηπαὶ ἢλα65, η6 τε δυτᾶ,ρό- 
ἀεβθαμι,  επεάϊϊ ἀταὰς ΑΕ πὶ ν εδι!- 
φαῖὶοϑ εγᾶιϊ. Ηἰ δἀποτγίας Βασοτοβ, 48] 
ἈΞΈοΪεςντ δεῖ ρῇ, πε; ἀταὰε οἴ απὶ 
εοτῶ σδάϊτογες, νΠὰ σα Πὶ ϑγγασαία- 
τῖς ποροῆιταῖε ριρηδιογᾶζ, τέπτη: 
ΡΙαιαδίες,ἴπτεῖ Βαοτος (Ο Βοκοτὶς 
ἵατς ᾿πἰπλ! οἰτίατα Ποίϊτες. απο α ! 
Δατξ ἀτη; Ογτβοεῖ!, Πογος νεγίαε:; 
(εἀ ται Οὐτβοῦ! Γλοςἀατιποηίο- 

ΒΈΡΤΙΝΥ 5, 
γεὶ λά ̓ λοοφαπιοπίογα ντὸ ξ ςοη- Α τε πόλιν χαὶ λακχεδαμμονίων.. «πσοίνε γα 

ἑχατεροι ὄχι σικελίαν πε χαὶ «θὰ σικε-- 
λίας͵ “τοῖς »ϑμ ξυΐκ τησόνϑρμοι τἰρώ χώραν, 
ἡ τοῖς δὲ ξιωυδρεσωσοντες, δχὴ συρφικούσας 
ἐπὸόλέμωσμ, οὐ χτὶ τὸ δίκζωυ ὦ μᾶλλον, σϑοϊξ 
τὰ κῷ ξυγίένψαν 634 λληλανγ' γτες, δλλ᾿ 

ὡς ἑκαίςοις ̓  τῆς ξιωντύλίας ἡ ἢ χῦ Ὁ ξυμ- 
Φέρον, ἢ αὐαίκης ἔ ἔορν. ἀϑίωυαῖοι οδ ἀδὶ 

ἴωνες ὄχι δωρλέας συφακϑυσίοις ἑκόντες 

ἤλδον, καὶ ὐὖθις τῇ αὐτῇ φωνῇ χαὶ νομίμοις 
ἔτι χέώνϑμοι λημμιοι,σὴ ἵμξειοι ̓ χρὴ αἶγε-- 
νῆται, οἵ πότε αἴγιναν εἶρν χαὶ ἔτι ἑσιαιεῖς, οἱ 

ον δὐξοίᾳ ἑςίαν οἰκοιοῦτες,, ἄποικοι ὅπες 
ξιωμερώτευσειν. δ] δὲ ἄλλων Φ αϑι ὑπή- 
Χχϑ90ι ἢ τ Ὄπ ξυμμαχίας αὐτόνομοι, "εἰσὶ 
οἹ᾽ οἷ χαὶ ἢ μιοϑοφόροι ξωυεφραΐτευον. χαὶ ΔΩ 

μϑὺ αὐτσηχθων χαὴ Φόρου “ἰασοότελ αὖ, ἐ αὐτῇ 

τοικεῖς, καὶ χαλκιδεῖς, χα ἡ τυρᾷς, χαὶ "αρύ- 

ςίοι, αὐπ' ̓ Δἰξοίας ἦς ἡσὸμ τ πὸ δὲ γήσων,κεῖοι, 

αὐϑριοι, ὁ τήϊοι" ἐκ σ᾽ ἰωνίας, μι λύσιοι,ὼ σώ 

μοι, ᾧ χιριπ ύτων χῖοι ἐχ ὑποτελῴς ὄγτες 
Φόρου, ναῦς δὲ ἔχοντερ, αὐτόνομοι ξιωέ- 
βωνβρυς τοπλ σον ἴωνες ὄγτες τοι πόύτες, 
τὼ ἐπ᾽ αἰϑηνα ων, πλζωὼ χαρυςίων, οὗτοι σ᾽ 
εἰσὶ φρύοπεφ. «ὑπήκοοι σ᾽ ὄντες, χαὴ αὐ 
χῇ ὅμως Ἰωνές τε ἐχὶ δωρλέας ἠχολούϑοιω. 

σσεὺς " ἀΐφις αἰολᾷς, μηϑυμγαῖοι μϑὺ 
" γαισὶ χαὴ οὐ φόρῳ αἰ ήκροι, τεγέδιοι δὲ χα 

αἦνιοι,ἰ πσοτελῴς. οὗτοι δὲ αἰολᾷς αἰολϑῦσι 

Οἷς κτίσαισι βοιωτοῖς μ᾽ συροικουσιὼν 
και τ᾽ ̓ αὐαϊείω ἐμαίχοντ. πλαταιᾷς δέχα- 

τὸυτιρὺ βοιωτοὶ βοιωτοῖς μόνοι εἰκότως 

κατ᾿ ἔρϑος. βόδεοι Ἀ χαὶ κυ ϑήρλοι, δωρμεῖς 

ἐμιφότερφι, ὦ εδὲ λακεδουμεγίων ὦ ἀποί-- 

κοι κυ ϑήρλοι, ᾿δχὶ λακεδουμονίοις  ὼ μαι 

Γυλίπαῳ ΛΖ' ἀϑίωαων ὅπλα ἔφερον» 

ταῖν οο] οὶ ρίο Ατπεπίοπῇθας» σομιζα 1 λσεάαπηοηΐος 4] σα Πὶ ΟΥρρο ογδηῖ: 

ι ΡΝ 

᾿ Ἰ σοι δὲ γὸ ἣν» "ἢ ἤγρωω, πολ ὃ χΤ' συ φακουσῶν, ἀδίωαῖοι, λήμνιο!, ἴ- γ Τοῖς 
δ' Με: ἀλ- 

β τοῖς ϑρ)πηῖς ἀϑίωαίοις. 

525 

ἦσαν συμμιαχχοιιῦτες ε κατέροις᾽ Ὅς μάρε- 
σιν οἱ ἵτε ὃ «ϑιωαῖοι δ σικελίαν ἐλϑόν- 
τες, ἔοον πολλοιξ τινας συμμάχοις" οὐ Γ" 

αἰλλαὶ καὶ οἱ συ φᾳκούσιοι “ἶδὶ σικελίας 
μαχόμδμοι, ἰστώτως ἐπήγοντο Φιφ μετα-- 

σοντας ἠὲ πυλέμου, καὶ ὶ κιγδεωυθύσονταις 

δ) τῳ δασῶσαι ' τίω Δ συ χκουσίων 

πόλιν ὥραν ὥς συμιμιαυχοῦσιν ἀϑηναίοις 

σκοπὸς τὸ σὺ [κτή στον χώραν. Κατα λογος 
 ἐϑυῶν Φά συμρμα,χισαΐτων ϑίνυαίοις 

βειοιγα[γιν ἢ ἥτωυ, ἑσιαιξῖς. οὗτοι , πείντες ἐ- 

ϑίωαίων ἄποικοι ἧσαν, ἐρετοιξϊς,, χαιλκι- 
δώς, κυρᾶς, καρύσῃοι, κεϊοιραὔϑριοι, τήϊοι, 
μελήσιοι, σάμιο!, Χο, μηϑυμὼ αἶοι, τενέ-- 

διοι,αἴνιο!, πλαταμ ξίς, ῥόδο!» κυϑήελοι, 

κιφαλλίιες ζακύνϑιοι,κερκυραῖοι, Μεαή- 
γιοὶ ἐκ ναυπείκϊα, μαιγαρξὶς φυγέδες» ὩΞ 
γαϊοιγιιανγηιγξϊς, κρῆτες, αἰτωλοὶ, ἀκαρνᾷ- 

γες, ϑούρκοι, μεταπόνζιοι, γάξιοι, κατα-- 

γαῖοι,, ἐγιφαῆοι, χυρσηγοὶν ἰάπυγεξο 

δὲ] πῆς συ φακοισίοις. 
λήλων σευύτες 1 σὺ μιμα χίσαυτες ἀλνής 
λοις. ε τῆς ξιωτυχίας Ὁ αλλὴ᾽͵ ὡς ἕ- 

καΐσοις(φησ))σοιυέτνχεν, ἢ ἡ δι τὸ ἴδγον συμ 

φέρον ἢ ἐξ αὐάγνος φΡατεύεϑαι,. 
ζ Καὶ εἰπ᾿ ἀϑίωαων } ἄποικοι δὴη- 

λονότ, ἡ Οὐηι δ) εἰσὶ ) δρύοπες 77: 
γρὰυ οἱ καρύ οι]. 9. Ναυσὶ] ἤχριω, 
σιωὼ γαυσίο 

2, κατὰ - 

φαύτες 



“αι! κι 

20 τὸ χορ. 

26 ΤΗΝΟΥΘΙΡΙ 5 ἪΓ1517. 
ε 3 ων. ͵ ! ᾿ 

ῥόδιοι 5, αἰ ῥγειοὶ ὅρος, συρφικοισίοις μὃρ δυ- Α 

οαβῶσι, γελώοις ὃ ᾧ Ὡποίκοις ἑαυ ὅσι Τὶ 
! ! 3 ) 

συρφᾳκοισίων φρατευομϑροις θα καζοντο 

πολεμεῖν. ἢ πε «'θὶ πελοπόννησον γησιω ΤῊ 
τ θα ΤῸΝ : «λ 

κεφαλλίῶες ἃ ἃ ζακύνλιοι, αὐτόνομοι (ζ., 

“ΧΟ ὃ τὸ νησιωτίχϑν μεῖλλον χοώτειρο ὀμῆνοι, 

ὅτι 9α λοίοσης ἐκρ οὗτϑν αἰϑηναῖοι, ξεωωε! πονζο. 

κερχυραῖοι δὶ μόνον δωελᾷς,ἀλλῶ ᾧ κοοῖν 

9ιοι σαφώς Ἐχὶ κορανδῖοις τε χρὴ συῤφικου- 
“ἡ ΚᾺΔ γ ᾿ ΠΟ Ἢ ἦε γ 2] 
σίως Ὁ Κ ὠποικοι ἐγτες, ὃ ξυγενᾷς," α)α)- 

32 ᾽ »" ! ΝἝΝ Δ 3) 

κῇ μϑὺ, ἐκ ᾧ' δὐωρεποις, ϑλήσά ἢ, φλϑὺς Β 

“Ἴ κορλνθίων εἶχ ἥοσον εἵπονίο, κ᾿ οἱ μεοσηνιοι 

γιοῦ κα λέμϑρμοι ἐνναυπαάκπῳ, ᾧ ἐκ πύλου 

ποτε ὑπ᾽ ἀϑέευαηων ἐγονϑρης,ἐς 1 πολέμιον 
" Ο Χ 2) ! ! 3 

“ρελύήφϑν ᾧ. χαὶ ἔτι μεγαρέων φυγάδες 

πολλοὶ, μεγαρδῆσι σελιναντίοις σι. “χτ᾿ ξυμ. 

φοραὶ ἐμιείχοντο. ἢ ὃ ὀγγωὼν ἐχϑύσιος μεῖον 

αὶ ςρατεία ἐγίγνετο ἤδη. ἀἰργεῖοι μδ εὐ ὃ ξυμ. 
ε “ ͵7ὔ 

μευχίας ἕγεχκα, μᾶλλον, κ δ λακεδοιμονίων 

τε ξηϑρας,' ἢ Ὁ ὐλαυτίκα, ἕχατοι ἰδίας,δὼ 

εἰς δχὶ δωρκέας αἱ ἀϑυναίων ἰωνων ἠκο-- Ὁ 

λουθοιωμόρτίιγᾷς ὃ κυ) δέοι ἀρκαδων μίοϑὺ 

φόροι, Ἐχὶ τοις ἀεὶ πολεμίας σφίσιν Ἔἰπο- 
δέχγυμϑρὸς ἰέναι εἰωδύτες, ὦ, τότε Ὁι με 

χορανϑέων ἐλϑονζικἀρκαδους, ἰἀδὲν ἥοσον ὀχρὲ 
κέρδος ἡϊένϑμοι πολεμίοις" κρῆτες ὃ χαὶ αἱ- 

πωλοὶ, "μιαϑυῷ κὸ ὅτοι σπτειοϑέντες, ξιουέξη 8 
“τοῖς χρησὶ Ὑ γέλαν βοδίοις' ξυϊοτίσαινζας, μὴ 

ζω τοῖς πποίκοις δὶ ὈΧὶ τοιὶ ἰποίκοις 

ἀκονίᾷς αἴ μιοϑοΐῦ ἐλϑεῖν. χαὴ ἀἰκαρναΐων 

πἰνὲς ἅμα μϑῳ κέρδῳ, τὸ ἢ πλέον Δημοοϑέ- 

νοὺς φιλία, ᾧ ἀϑηναίων δὐνοίᾳ, ξυμμιαηϑι ὄν- 

τες, ἐπεχουρηφ, χαὶ οἵδε μϑμ ᾧῷ ἰονίῳ κόλττῳ 
ὁριζουϑμοι.ἰπευλιωΐ δ.,)ούθλοι καὶ μετα-πόν- 
αἰοι᾿ ἐν ζοιαύταις αὐαΐκαις τότε "ςασιωτί κυ 

χαιρῶν κοαιτειλημυϑῥων ξεουεφρώτευον,ᾧ σι- 
χελιωΐ ἀξιοι ὺ καιϊζανγαῖοι. βαρ αἴρων ἡ ἐγε 

ςαῖ οἱ οεἷρ ἐπηγάϊονζο ἡ σικελιωδὶ τοσίλέον, 

19} 

ἃς ἈΠΟΔ ἢ οσοθ,ντροίοαῦ Ατγρίαὶς 
οὐ ἀΐ, οδτγα ϑυγασαίαινοβ, 4] [)0- . Τάητεπ ἔριος 
το ἐππτῖτῷ οομτία ΘοἸοος ΠΟ] το 5 δᾶτοτ, ἤρου τον 

- . “ἡ: - - ι.: Οὐ ρτῷ ἰς [ογ6- 
ίμοδβ» 48] γα ἢ τα δᾶτ ςῦ δΥγδ Δ], αὐ γλολνχ 
ὐτηὰ ἕοιτο οοροδάταγ, ΠΤ. ἸΔηΟΓ ἤια ἔρουτε, αυΐα 
4αοας εἶτοα Ρε]οροῃη οί ογᾶτ Οο- ζοτίεμίος οάϊο 

δ᾽ μὰ: νη. ρτοίς φυεδηζαγ. 
Ῥβα ίος ατα; Ζαςγητα!!» ΠΟΥ ᾿ "Ν᾽ τωιβνκᾷ ἘΡῚ 
αὐάζιταπλοη φαὸά οἴοητς ἰ{{|Δπ]ν» Ἰαποίτατξ, Ο, . Τέα 
Αἰβοιϊοηίες ροιίας αὶ πλατὶ ροιῖς- “οδόητε ἐος ςα]α- ἐγκῦ "ἢ , πλιτὰτο, Ζπεήἠ ἠὲ 
δάταρςαα! σοσοθάταγι τ Οογου αὶ ἀμ δοτηῖ ἐκ ιίνπε. 
πὸ πιοάὸ οτος» (οἀ (ὐογί τ} }} ρ]α- 5 Αγβιμὶ μι Βι|ο 

ἐξ ν᾽ δ. ἷ ὃ - πιασὶς (Ὀζί ετατίς 
πὸ ογπτ  ϊδατα; ϑυγασαίλ 5,» συ διλτία, αυὰπι ρτο- 
Βογ σοἱοι ]Πογα πὶ σορπατὶ οξτ» ρτοῦ πᾶ τη Γὰςο- 
ἀταπγοη Βοος ογᾶτ: τῇ ΟΠ εἰ ρτατία 4 τλοπίος οἀϊᾶ- 

Ν Ν ᾿ δὲ ΠηρῸ] ργιυαιῖ 
εγρᾷ Ατβοηἰοηίς5, ἴθ 115 ραγεβᾶτ, ον ρεχίξης ἐκ αιῶ- 
τῷ {0 τοι: ργοριοῦ οἀϊᾶ (ὐογ τ ϊο- 4505 σάν Πγοτοα. 
τὰ Εὔατι 4] πᾶς ΜοΙομ! νοοἰτᾶ- ὑιαμόν τὰ ἐρί 
τυ αριά ΝΝαυραξεαν δι οχ ΡΥ] »ἷτα ἀ Ας ςἄτονὶ Ατοας 
τας αὖ Ατποηϊδῇθες τοποδατατ,αά 465 Πρδάϊατη, θε 

[ ξ Ἢ γϑγεδθ εορπάρδζη, 
δος Β6ΠΠ|απὶ αἰαμΣ Ρα ἔμπης, [τὲ Μο- φυἱ (οἰξε ἰσάνς 
σαγοηΠ ἐχαϊος Ὁ πλμ τὶ Πα ΠγογΟν Πυοτίοςμοίεες 4:- 
δἀποτγίας Μερατδίος αὶ 56 Π πη 45 ρθε ρτοροπᾶ ἶνν ται τ2}}|894 αἱσαηᾳ3 
{πποαγπγα ἔογοδᾶτ," αἀιιογῆτατο ἔοΥ (ητράτπια ἐπέξουτον 

ο ταπα. Οατοζογῇ αὐτό (οοἰοτγῇ πχα- τυῆς ἱτὶἀδ ἐος Αὐ- 
: ἘΣ ΣΑΣ Τα Η . οἄάο5 φυί εὖ ζο- δ15 γο]ιιπταγιᾶ οδγΠἰτία πα ἔπήτ, τη τι ρεμεῖν γομογάμας, 
«Αὐρίαἱ ίο οἰοτατὶς σγατία ροτίι5 4 πιδηῖο πείπυς φεῖ 
ταϊη]οἰτίατᾶ σα πλ} οοάπηιχοη  8»,8ς “5: 4ποβιδει Ἰὰ- 

ἘΠ τ ΡΩ ... - οτίρτατία ἡ ἢο ἢτά 
{πα οσαἱαίηις αἀ βύαίςῃς νυ] τα τἰ5» Ἰοῦς Βαραογαητ, 
Πογοσἀπογίας ᾿ογοβοξαιατί Πὰς Οτοτοηίος. αυοα} 
Ατδεπίξίος φαΐ (ππτ οπορ, Μαῃτί- μβϑγβνδοὴ ἔμ 
πδίος λατῷ λέχας Δ1}Π}Αὐσαάε5 πγοῦ- αὐρίν. χα φοϑε, 
οοάς οὔ ἀιι 8!» ἀπ εγ5 ἀροῦῖοϑ ρο" 2 γα. δαύαης 

᾿ ΩΝ ἀχ - ἀἀεπάμρ εὐ πτξὶ 
ρετυσίαας [0] Βοίτε5 αἴαοτί γος ἔς ῥ᾽" εἴτρμη. 
Ἰαοτ ρσγατία» ΑἸ 110 πη ΙΠιι5 οΟ5 ΑΥσα- ὀρ εστότινν, 
ἄος απ! οὔ Οοτϊπτ 5 νοογα πο ΡΥΟ 4 1 25 ἑκόντας » 19 
ποίας παεδαπειπεςηό Ογεγεη- ἄκοντας. ἥ 
{5 ἃς ΑΕτΟΙ! Προ η ἀϊο ὃς ἱρῇ αἀάιι- ἡλωφν ρμίώναι 
δ. (ὐδτίρίτα; νε Ογοτοηίος σα! γηὰ τον ὸ ὅτῳ, μῆς 
οὐπὶ πο ἄς Οεἰᾶ σοι τ: 4 {Π ἰ, πη {ε-. 

: ὲ ἘΠ Προς Μειάροπτίπὶι. Ρο σοϊ]οηιβ αροποίες σοῃτγὰ ᾿ΠΠ|0ς 4αυπὶ δά ταΐοηη πὲ 
Ἴέν το, Προ ἀϊα ξαοογξτ. Α σαγπδη ὦ φεβιεατοπιτοάλδα 

᾿ ον ἣ Ξ- ᾿ Ὁ ᾷ 
4804; ΠΟΏ8Π): «ἃ Ποτὶ» ταπσν πχαΐτο [εἀϊτίο οὔτε, νπὰ 
τηαρὶς ἀφηγογθά! ΠΟ μγοΠΠοηὶς ργὰ ᾧ ὍΝ γρίνριυῤῥοςς 
τίν ὃς οὐρα Αἰ ποπιξίος δοπθιιο ὁτ]α» νδοώθατερν θὲ ος 
(οοἷα αὐτιὰ ἴῃ Δα ΧΙ Π σοταυϊογῆς, Ετ 3 ἐπηγ πα ραν- 

᾿ ἐμὸς ᾿ ἌΩ- 76: Γ7Ζ»1 {2}, δ. ἐ- 
Εἰ υϊάς ἰῃτγα ἤπο» ἔοηΠ! ἤπι5, ἘΧ πνρθας να ἰἄριοὶ 
ΠΌαΠς 8 αὐτῷ, ΤἬυτίἱ δι Μεοταρό- Ζέγέ. “πηζοίν, τ, 
ἘΌΝ ᾿ς ἢ Ε {ιβοίναγε) Ῥέεορο- τίη! » 40} οὖ ποςαἤτατίς γεηογᾶι (ὁ- πο τς 

ἀϊο!ς τεῖρτφροτίδυςνε ΠΟΠλΪτος τ τία: Δα πγτογεπτιζ: Ἔχ 510 ΠοἤΡας ΝΝαΧ ΐ, δὲ μια Δηρενιάνα ῥνὸ 
Ολτδῃ ἰδ: ἐχ δατατς  Εροίξαηἱ,αυ: Β.Π]1 δυτβοτγος οχυίτογάτ, ὃς ρογὶᾳ; δἰοαϊογαπη. οἴη Τὰ ραν θὰ 
αὐάϊκας μεοϑοφορικαίς. ἢ Ἐβοίξαπι σὰ γηλλίεαγενγ αὶ ὃς Βοπαπὶ 81ςΠ!ςπέαπι ρατέεπι ἴδοιπι ἄμ εν 
ἰοχέγα 5 οἰἱιαπι ῥαδνεα Ἐπ πο π πα Π Τγγγβ, 7. 

"7 βραιξξανε ΣΙ 
Δῃτ) δί ξογητη αυ 

α Κατὰ ὃ τὶ γησιωτικὸν ἡ χριωυν ὁ μήμον | τί) κορανϑίων ἔχθραν. δ Καπὸὰὶ ξυμ- “εὺς Σῤγύριον. ἡ Μιϑώ χαὶ οὔπι 
ἔϑος. β' Οὐ μόνον δωριᾶς) ὄντες δεη-- 1 φοραὶ ἐμάχοντο ̓ ξυμφοραὶ οξπι ὃ φυγέω | πειεϑέντες. 1 ἤλϑον μετὰ “ῇρα ὀπῶν. 
λονότι. Ὑ. Ανάϊων «δὲ ἀκ τῇ ἀνωρεποῶ}  λέγᾳ, ὅτι φυγαίδες ὄντες τοῖς ξυγγενέσεν ἐ- 

ἔλεχον(φησιν χῖξ αἰώκης ἀκολυϑεῖν ἵν ὡ- μάχοντο. ε Καὶ τῆς παραυτίκα Ἰτὴς χ᾽ 

“ρεπὴς ὑπολογισμὸς αὐζῖς 7" ἐχ ἥοσον τὸ γετώς. ζ Οὐδὲν ἥοσον διαὶ κέρδος 

γλρο ψ βανδι ττλς ον πο γέορ, τ ον αραθοι μαῦρα 

θ. “Ξυγκτίσευτεις 1 αὐτὶ τῇ ξυγκτίσαι. 
4 Ἐν τοιαύτας Ἰὅτοι ταῖς μωμοϑοφοθαὺ αἷς, 
κ᾿ Οἰκῷ ἐπηγάχονῦ Ἰέπεασοίσεν τ. ἢ 



- 
- 

Ὑγττποποζᾶ, φιὸ ἀϑγγασυ 15 δά- 
ποζίατη οΤοτ,  ἸΆρΥ ρος πηογοςη τὶ; 
Ἰοτῖαάτο ρόϊος Αἰμεηϊοα (ἄς δας 
Ρίοία (φααῖς. Ἑἀίμοχίο ατόϑγγασια 
ἴληῖβ Δα χ Πο ἔμετος (ὐαπηαγίῃ 6(68,}}- 
Ἰἰοζπην Πἀ τ Πγ}» ὃζ αν ΡΟ πὸς ἰη- 
ςοἴσπε Θεἶοί. ἥαπι «Αρτιροπείηΐ» 
ηογεὴ» υγδε ογάϊϊηο ργοχίγρα ΕΠ. ἃ 

Ραγτίδυις αδογαης. δεσιιη 4 πος ἢΠτὶ 
δε! παμτῖηἱ δυγαουίλιηλο ραΐτος (6- 
διλτὶ [ππτ,8ὲ φυὶ εᾶ 5: Πα’ ραττξ ἴη- 
«ςοἷᾶτ 4αα: ἐπ Εἰ γαπι νογρίτ: ΟΧ τᾶ 
δυτξ ας ἴῃ πιατε ΤὙγΓΠοπῦ,Π|6-- 
ταῖ; υΐ (ο}1} οπηπίπην ὁ στα εἰς Η]Π1ς 
Βιαδιτάςο]αις ΠΠπς Δα ΧΙΠο νοπε- 
γάητς. Ατᾷ; ἢ ἀοηγῦ εχ δίοα Οὐα- 
ςἄ Ὠαιοπὶς ἔπεγαπε απ χη ον δ [)Ὸ- 
το5» 8. 4] {| 15 εγᾶττας εχ δαγθα- 
Τἱβ (011 51 611; φαϊςα πη; ποη τάπης 
ἰογαητ δά Αἰποπίξίος. ΕΧ 1ἰς αὐτεῖ 
{αὶ εχείὰ 5: οἰ παπὶίαης Οὐαοίς» [.4- 
οεάατιοπ!! ἀμπσεπΊ ϑραγτίατᾷ ργα- 

“« »ιάραυο. {{Ἰτογῃῦ, οἄτογος "οὔ τ Δ} Οἱρ115»11- 
Βεττῖηι πυροῦ ίη οἰμτατῷ δά οτιρτίν, 
ἃ Τιασοάατηοης Πἰδοσζτατς ἀοπατί: Ὁ 
Οὐ πτΒ 1: (0}} ὃς οἰαίϊεπη δὲ ρεάϊτα- 
ταν. ΠΕ ςποαάϊ! φαο ΟΡ ΓΟΡτοΥ σο- 
σηδιϊοηοῖη» Ατηγδοῖα; νεηογῦτς, 
ΕΧ Αγοδλάϊα πιογσοπαει ἃ (οτίη- 
τδτῖ5 τλ}ΠΠ ὃς δἰογοηι ποοοῆιταῖε 
τα τάτοβ:οΧ 115 δατεπη 4αἱ ἐχίγὰ ΡῈ 
ἰορδηεία 01, Βατοτί, δε ά {ὰρεγ ἢα8 

, Δάιιοητίτι25 σΟρΡίΔ5 » πηρεδόρεην 
Φ τηαρινα ντία; οἰ υἰτατοβοιη στόροτ!π- 

᾿ς ἄενίπι ΟΠΊΠ15 Ρεηογ 5 ΟΠ Πγ (πρ 
Ῥεάιταπεύα τ: ἢ Πα! ἀει ὃς αὐ πιαῖοβ 
(λυὲ πιυϊτος, ζηδιιο5, 8: ἐπι ΠτατΕ111}». 
ὃζ αἰἰαπι ἐπ ηγογᾷ πλιΠττ 41 τῷ 

ΕΙΒΕΚ ΒΕΡΤΙΜνϑ. 527 
Ἐχιζα αασαμς 5:0]! ποηπ 11 Α αὶ ὅ ἔξω σικελίας. τυρσοναῖν τέ ἡμες' τὶ δζᾳ5 

Φοροὶν συρακοισίωνρὼ ἰαΐτυίές χειοϑοφόρρι, 
Ὁ τοσοίδε μ᾿ ἀϑίωα)ων ἔϑγη ἐφράτευον. 
συφᾳχοίσιοις ἢ αὐτεξοη ηφ' χαὶ κα ρϑϑοιναῖοι 
αϑιοδριορϑι ὄγτες, οὴ γελαίοι οἰχοιεῦτες ΥΩ 
ἀὐζις ἔπειτα, χρ αιγδρυτίνων ἥσι χα ὧντων, 
ὃ» τῷ ἐπέκεινα ἱδῥυυϑβοι σελινοιωώ τοι: χϑὴ! 

οἵδε μϑρ τὴς σικελίας Ὁ ποὺς λιζξυύϊω μεέ-- 

699 τετζα μιυϑμον νεμιόνϑροι. ἰμεραῆοι ὃ. “Οἰστὸ 
τῷ πσϑϑς (δὴ τυ ρσηνικὸν “πόντον μοεζοῦ, ἐγ ᾧ 
χαὶ μόνοι ἕλλζευες οἰκοῦσιν, οὗτοι δὲ χαὶ μώνοι 

ἐξ αὐτῷ ἐξοήθησὸμ. χρὴ ἑλλδυικαὶ μϑμ ἔϑνη 
ἡμὼ σκελίᾳ τοσοίδε, δωθαζς τε ἤχᾷὶ ὡ 

αὐτόνομοι τότες ξιουεμιδσίύχοιω " βούρθα:-: 

βὼν δὲ σικελοὶ μόνοι, ἢ ὅσοι μιὴ ἀφέςα σὸβ. 

“ωρὸς τοὺς αἰϑέωαιοες. ΔΨἕ δὴ ἔξω σιχελίαξ 

ἐλλζωύων, λαικεδοη μόνιοι (ζ ἡγεμόνα ἀσαιρ» 
“ἰαὐτίω “πἰρεχονϑροι ,᾿γεοδουκκοδὴς δὲ ἡδεὰ 

οἴλλοις, χαὶ ελωΐᾷς. δείύαται δὲ Ὁ νεοδὼι3 

(δες ἐλϑυθερον ἤδη ἐῇ. κοράνθιοι δὲ χρὴ 

γαυσὶ χαὴ πεζῷ μόνοι. τ ραβρόυϑυοι οχϑὴ 

λδυκαίδιοι, καὶ αἰυπρακιώτωι,ἰκτὶ δ ξυ 

“δυές. ὧκ δὲ ρκα δίας, μιοϑοφόρϑι κὑασὲ 
χορανϑίων Ὥἰποςα λέγτες, αὶ συκυώνιοι αὐα 

δ ) Ν καφοῖ φρατεύογτες' χαὴ ἔξω πελοπονγή- 
σου, βοιωτοί. ωρὸς δὲ τους ἐπτελϑύγζᾷς τούτους 

ἱσικελιώται ἀϊζὶ πλχῆ [ον χτὶ πρὶ οἱ σικελιώται εὐὖθι πλῆ)ος πλέον κτ' πϑρ-- 

τὰ γϑρέορντο, ἅτε μεγαλας πόλῴς οἰκοιοῦ- 
δ “Ἢ τ" δ 

πες. χαὶ γὸ οσ)υι το πολλοὶ χαὶ γηξς χα ἵπ- 

ποι, χαὶ ἀλλος ὅμιλος ἀφϑογος ξιωωελέγη, 

χαὶ ωρὸς ἁπὸμΐζᾷς αὖϑις ὡς εἰπεῖν τοιὲ λ-- 
᾿ τγαχογῦτ. Ν ἐγῦ ργὰ οπηπίδιδίντ ἢς Ὁ λρρς συ ξῳκοισίους ἀδοὶ πλείω ἐποοίσθμ-- 

ἀϊς γα }}15γυδουίδῃι ἱρῇ ρίας σορία- 
τῷ ργχ[τεγᾶς, τῇ ΡΥ οἰαἰτατίς τα πὰ 
ΡΙῸ Ρεγίου!! πηαρηϊτιἀϊης ἰπ 4 
εἴδῆτ. Ατα; ας νιτοσιηα:; σοπῖγα- 
δια ΔαΧ Πα ἔπογοας τᾶς ργαϊὸ νιγί- 
αασρασα πα: πευττ4; αἰτὰ ν] 1 ροίξ 

Ἶ τηοάᾷ {πρεγαεηεῖς, [ρίταγ πὸ ἐπὶ- 
τηογιτὸ ϑγζαςυίληί ἃς (οςἶϊ ; ραγῖὰ 

φ μασα]ὶ νἹτοτία» ρα οἢ γα ΠῚ σοῖτα- 
ταεῃ τ τγα ἄταν, 4 δ. 40 ομηηὶ 
ΑἰβεηπίοηἤιΠὶ» 4] ταηζι5 οἴἥες, ο- 

" Χογοίτα»8ς νεγδαιε ραττς {Π π|»Π|ὰ- 
ΝΣ τἰ τουτάχις, οὔρεος ῥσοίδεηάο. 

ἢ 

“ " 
Ἐ 
Ι 

» ς Ὁ ὍΝ μὰ 

τὸ οἱ μέγεϑος πόλεως, χαὶ ὅτι οὖν μεγί- 
φξ᾽ῳ χιυνδυυύώῳ ἡσὸμν. χαὴ αἱ μϑὲ ἐχουτέρων 

Ἐχιχουρίαι,τοσα δὲ ξιωελέγησθμ. χαὶ γὐτε 

ἤδη πᾶσαι ἀμιφοτέρφις χε ρῆσθμ, χαὴ Οὐκέ- 

τί Οὐδὲν οὐ τέροις ἐπῆλϑεν. οἵ τε δίζυ συ-- 
δφικούσιοι χαὴ οἱ ξύμμαχοι εἰκόγως εὐὐόμε- 

᾿σὸμ " καλὸν ἀγώνισμα σφίσιν ἐ) Ἐλὶ τῇ 

γέλοηνϑρη νίκη τὴς ναυμαχίας, ἑλῷν πε τὸ 

φρατόπεδὸν ὥπδο "ΝΜ ἀϑίωναιων, τοσούτον 

ὃν, καὺ μυνδὲ κα.) ἕτερφι ἀΐεις, μωΐτε Ὁ. οἱ 
θα λοίοσης, μήτε τῳ πεζῷ Δ᾽ ο, Φυγεῖν, 

Πα Κατὸὶ δαφοροὶ Ἰἔχθραν. β΄ Το- ] μοκρατούμϑμοι. δὶ Οσοι μὴ ἀφέτα- [. ζ Κατὲ τὶ ξυγγενὲς 7) σι οακοισίων, 
᾿ σάδε (δὲ 7.απίλογρς δ ἐϑνών καὶ ἧι πό, σαν } “ συφᾳκοισίων δυλογόπ. χων δον Καλὸν ἀἰγόνισμα ἔνδοξον, συμ, 
Ἢ λέων Δ συμμάχων συρακοισίοις κατὰ ᾿ ε Νεοδαμώδες δὲ 1 γεοδαμιώδης ὁ ἐ-- 1 φέρον. ; 

ἵ ἀϑίωαίων, γ Καὶ οἱ αὐτέγομιο!] δη.- λδύερος αὐδοὶ τοῖς λακιδαιμονίοις. 
᾿ς ΜΕ: 
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5. γικήσω- 

ΝΥ 

ΤΗΝΕ ΙΗ 1.5. Τὶ Ἢ 

ἔχλιφον δξζυ τὸν τε λιυϑρα, ϑύθυς τὸν μέγαν, Α΄ Ῥεκοϊπάσης ται οδτί πειὸ πιαίο- 
"ν δ) ͵ Ε ᾿ ! ! 

ἔχοντα Ὁ φομα ὀκτῶ ςαὰ δίων μοϊλιςαι,τθα- 
ι ! Ἂ ν᾿ 5. ! ᾿ 
γρεσισιλαγίαις, χρὴ πλοίοις, χαὶ αζουτοις, 

ἐπ᾽ ἀϊκυρών ὁρμιίζοντες. χαὶ τἄλλα, ζω ἔτί 

γᾳωμουχεῖν οἱ μι ϑζουαῆοι τολμκήσωσι,, παρέ- 
σχδναζοντο' χα ὀλίγον σγεὲν ἐς σοοϊὲν ἐστε-- 

γόριυ. Ὡς ὃ εἰϑίωυαμοις τίου πε Ἔἰσυκλ σιν 

βασι, καὶ πίω ΟΣ δζδγοιαν αὐτῶν αἰοϑο- 

ϑϑοις,βουλθυτέα ἐδύχει." χαὶ ξεωωελϑοντες 

ταὶροίσαν πἰποθίαν “μπὲ ὠδχων, χαὶ ὃτί τοὶ 

᾿ξ πήδφα όπτε αὐτίκα, ἔτι εἶηον, (πὐδγπέρι- 

ψαντες γὸ ἐς κα τόμδω ὡς οκωπλιϑυσύμες 
νοι, οἰστει τον μυὴ ἐπάγην)δτε πολοίστον ἐμελ- 

λονξξάν, εἰ μιὴ ναυχῇ ψτήσοισιν" ἐξουλ6- 
σϑμωτο τοὶ υϑὼ τείχη πα αἢω ὠνλιπεῖν,ωρὸς 

δὲ αὐτοῖς ταῖς ναϊσὶν" Ὄστολφίθόντες “[6.- 

τείχισμα τί, ὅσον οἷον τε ἐλοίχιφον ζῇς πε 

σκϑύεσι αὶ “οἷς οἰοϑενέσιν ἱ χαγὸν γμμέοϑα!, 
Ἰσϑτο μϑῳ Φεοουρᾷν, ξἰπθ Ὁ τῷ 
Ὡξ ναὸς πάσας, ὅσοι ἦσὸμ χαὶ δγευ ταὶ χαὶ 

πλοώτεραι , πόρτα ἱνὰ ἐσζιξαζοντες 

σηλυραΐσαυ. χαὶ ϑζρεναυ μαιχήσοιγτες, δῦ ψδ 

“γικῶσιγ,ἐς κατ μζων κομιίζεοϑαι, ὦ δὲ μὴ, 

ἐμιωρύσομτες Καὶ ναῦς, πεζ ξιωταξαμε-: 

νοι “ἀποχωρᾷν ὴ αὐ τάχιςα, μέλλωσι “μὲς 

χωείου ἢ βαωρξαῤικού ἡ ἑλλζωικοῦ φιλίᾳ 

αὐτιλήψεοϑοι. χαὶ οἱ νϑι', ὡς ἐδὸξεν ἀὐθις 
- Ν9 ͵ 5} δ Ύ 

(τα, καὶ ἐποίησαιν. ἔκ, τε γὸ ΤΜ αἴὼω τειγῶν 

«ἑπυκατέξυσομ, ᾧ (ας ναῦς ἐπλήρωσαιν 

πάσας" αἰαγκασοιγτες ἐσξαινάν δεέις χρὴ 

ὁπωσοιωῦ ἐδόκει  ἡλιχίας μετέχων Ἔχιτή- 

δος ἐπροὺ ξιευεσηληρώϑησαν νῦες αἱ πᾶσαι, 

δέκα μοαίλιςα ἢ ἑκατὸν." ξοΐᾷς τε ἐπ᾽ αὐ- 
᾿ τ ΩΝ ᾿ [93 Ἢ 

σὰς πολλοῖς χ) ἀχοντίςτις με ἀκορνα- 

γων ᾽ὸ Μ᾽ ἀδλὼν ξένων ἐσεξίξα ζον' αὶ τάλ- 
λᾷ ὡς οἷον τ᾿ ζώώ ἂς αὐαυγχαίου τε χαὶ τοιαύ- 

γοίας ἐποοίσθμτο. ἧ ὃ δὲ ΝΙχίας,: 

ΓΟΤᾺ ταὶ πολλαὶ ἕτοιμα ζω, δρῶν καὶ (ὥν' 
Ι τ Βα γεν Ἂς το {0]! Ϊ ΠῚ ΙΙ ςραπιωζᾷς ᾧ πε τα Ὁ εἰωθὸς πολὺ ταῖς Ῥτατογ (Ο]ίτιιπι ἴῃ Ριιρα, ηδια]ὶ 

ΠΕΣ Κατ οἱ δα ῥώξος "νὴ | νι Ἰοηρὸ ἰηξοχίογες ξαΠςητ, φαὀάσαε 
" » 

τῆς 

τὶς ροσταῖβ ο5» οἷο ἔογηλς (τλάϊοτῦ»᾿ 
τ Γἢβ τυ γοπγ δμβοη ογατ ς»αΠ1-- 
4» πδυϊρ δν ἐΑ Δ Ὁ οτῖς {τὰ 1] ζτοος 
οατετάσιο; ῇ δάπυς Αἰ πομί είς ρι-. 
δας σοῃότιτ»εχροάίατ, "ΠΙἘ1] οὐἱᾶ 4 ΝΊΒΙ ράξυυπὶ 
Ῥαγιῦ ραγυϊβαοίξτε5,Α αυϊδαβάτῃο- 
Ὠϊοηίςϑ (ς ἰμτογοὶἀϊ σογη δτος, ὃς γος 
Ἰίηαα αύα; ἡ ἀς ἀεΠἸπαιογᾶς ἰωτο}}:-. 
Βεοπιςορ»οΟ αἰταη ἀα Πδὲ ρυταιογιητς: 
οςὔρτερατίη; ἀμίαι φοργαξς ξεἰνοὰπα, 

κε ; ΝΣ ͵ ν.Δλ ΡΥΟρτοῦ Αἰ Πας ΔΙ ΠΠουΪ]τΑτοβοῖιιπη ργα:, 
οἱ πε φρατηο»! καὶ (0) ζοι ξίαυρχοι, ττσξϑς τος οἱραὲ ρχορίος ἱπορίαπι οὖ ἜΤ 

'ααζπος ν]] ὰπι ἰπ ρυςίοης παρ εθᾶϊ, 
(ἴα ργα ΠΗΜι5 Ολταηᾶ πυιητιϊ5»τᾶ-. 
φυᾶ ργοίοϑειιγί, που δά ἐς ἄσιτος, 
Βιογεταγ τηδη ἀατᾶϊ;) πες ἰῃ ροίεχά 
Ἀλθίτατ ογᾶτρ ἢ οἸαΠο “προγαγεητς: 
οδίαεγατς (ἀρογίογος πππγος οἵϊο ἀείς. 
τξἀος»οσουρατύγη: ητο δας ]6-. 
οὔ αᾷ πγίμίτηο Ροίΐοιχς πγλαγο ςὅ- 
οἰπάεη 4, ντοΠ] ἰῇ ατα; σρτοτοζά 
ςλραοζ, ὃς ἤσης ργαΠάϊο οἰηϊοάϊξ- ΄ 

ΔΠΙΠ)Ο ἀρίτάῃτος: 
ἐς “ποῖ: 

ἄπ: σατοῖο ρεάίτατα οὔξλας παῖιὲ5. 
ϑηλου πεζοῦ ἱπηρίοη 4155 φσασοιπαμς δὲ ἰάοποα 

γδηὼ ΓΟ. ὃ πὸ άοποα δά συτγίαγη ογεητ: ἂς. ἔ 
οὔππίδαθτοθας ἰῃ οα5 οὔ ρο {5»ργα- 
᾿ϊαπη πδαὶε ςοπιπηϊττοη άι{πγ: ντ ἢ 
ΕΧ οο νἱῴούος ἀϊεάεγεητ, (λιαπᾷ 
{ε τεσίρεζξε: ἤη 16 εὰ5» ᾿ποξία οἰαο; 
ῬεάοΠΥ τη ούς ἀῦας ἀρπλίης Α1- 
της 4ὰὰ ραάτῖο ὈσουΠππὸ ἰοοῦ 4]1-- 
απξίςι Βαγθαγίοῦ, ἔδει Οὐγαοῦ » 41: 
Δηλίοις οἴου ἀ!ρι(ςεγ τι τα ρο 
{πεαφυᾶ Δρὶ ρἰασιίε, ΠΠσο δόξα (τ. 

“Ναπιὲ{προχογίθις πλυτὶς δά [ἴττὰς ᾿ 
ἀοίςεη Δογτ,απέία; ν αἱ ογίας οῦ- 

᾿ΡΙοπογαυ οὔ ξ}15 ̓ηστοά! αάδξεῖς φαΐ- 
οὔα; Ρεῦ ατατῷ φαοαποπηοάο '40-  . 
πεἰ οοπτν αἰποσίᾳ δυτέ πλιὸ ἔας 
τῦτ δά αὐτῇ ἃς ἀεςοδείη υδείπηροῆτι 
{ἅτ οὐρ! το (ρίττατι! ἀτα; ἰαςαίλτο-., 
τε5 Αοαγηδηῦ δου άηγα; πη τᾶ ρε- : 
τορτϊπογᾶνρας οατογα σασοιμηᾳ»αῦ ὅ Ἂς ἐαέοταρέοπε,, 

περείπιατε ςοπτῦ 
Βοπλϊηί δας εἴας, ποςο[τατίς εἰάζς ορδμ ὅς αἱ ἑὰ Γ 
αις σορίτατίο πίς ̓πηροπὶ [ἰσοίσαῖ. ἀπίπιο μα δείρυσο. 
Ηα-ς απ Ρἰούααις ἴδηι ἐχρο- 
ἀϊτο ἔογοηὶ, ΙΝΙοἱαβ» ἰπτιοης τ] }- ἑοπιντοδας πιάρπᾷο 
τος σομίτεγηαῖο οϊε διπλὸ φιὸά 

Ἰίςεσαι, ςοπιρα- ᾽ 
τατυητ. ΝΙοἰας Δ8- ᾿ 

δ 

εχ ρᾶτῖε ἰὰπὶ ρᾷ- 
ταϊϊ ογνίάσης τι πὸ 
ἱςὸ οοηδι 75:. 

α Καὶ ξωνελϑύντες οἵ τε φρατηγοί ] ναῦ 
δία τὶ ἄπορόν καὶ τοιὰ ταξιάρχοις οἷ τρα-- 

τη2ρὶ σωυήγαγον, καθ᾽ αὐζουὶ πρότερον βα 

λδυόμδῥοι, β' Απολαξόντες] ἰδιώστω-- 
τες. ἰποχόψαντες, Ὑ Ὑϑτ μδῥ] τὸ δα- 
τείχισμα. δ' Καὶ ἀπλοώτεραι Ἰάπλοω-- 

τέρας ποιὶ ἄπλοις πτάπασι λέγ, αἰλλαὶ 

σαὶ διὰ πληρωμν ἔνδῳαν, ἀπλύοις 'ςειμιᾷ- 
γας. τῶτο ὃ καὶ ἡ Τὸ λόγου ἐπαγργή δηλοῖ, 
πᾶντα τινα ἐσβιξαζοντες πληραΐσω. 
ε Ἡλικίας μετέχων Ἰνεότητος. ζ. Ὁ δὲ 
Νικίας ἐπειδὴ 1 τῷ Νικίᾳ τίω χοοτρο- 

σὴν “ὃ δίῳλέξεως δίδωσι, καὶ ὡς καϑ' ἡ--΄ 
λικίαν Ὡρεσβυτέρῳ, καὶ ὡς μείζονι φρα-- 
την ῖ, καὶ ὡς πελαι ζι συ ξακοισίοις γε: 
γικηκότι,, καὶ οἷς ἐν πελοποννήσῳ Καὶ ἂν 
ἄλλοις πολλοῖς τύποις τοξὶ ὀγαντίοις δήρτι 
λερμήσαντι. ᾿ ἮΝ 



ΤΕ 58} 
Ῥέα ἱπόρια σοππηχοᾶτις ρεγσαϊ πὶ Α χζοὼ 
{πητπτα Γοσῦ ἥπε πιότὰ ἔλςοζε νεΪ- 
Ἰέτροδ ποσδαίς ΡΧΙ5 ΟΠ 65, Εχβοτῖ- 
κτατύΐχας εἴτ οῖα πὰπο πιοά οτατίο- 
ΠΟ ΒΑἰτα ΜΙ 11 5»8ς 41 Ατῆς 
Ὠἰϊοηίες, 8. αὶ (0 οἱ  ο{{|8» σοταπιοπ 
παΐάεηι αιοἀ πος ἰπίϊαξ, ργαοῖ- 
Ρυὲ οπιηΐθδιι5 σοπγπλπῆς οἵδ, νθὶ 
4ε πα αιπίααε ἴαἰατε ἂς ραϊτία ποα 

τ τηΐπα5 ΄συὴλτη Ποίζες ποἰἐγ ΙΔθογα- 
ται : αὶ ἢ νἱσογαπ5 πη ς ἴῃ ἢδο 
Ράρπα παι], Πσςδ τ ποδὶς {πᾶ σαὶ 
ας οἰμπίτατομι γουογς. Υὶ ἐσὰπι πό 
ἀεδθετίς αδτεέϊο δαϊήπο οἴϊο , πεζὰς 
1ά ρατὶ φυοά ἱποχρογε ΠΠηι} Ποπλὶ- 
πῦ (οἰεης, 4]. ἢ ΡΥΙπἰς ἰῃ ργα εἰς 
τιααὶὲ (πσςο(δἰοα απ παπ ἀοίπορς 
{ρὲ Βαδεητ; [οπιροῖ τἰπηεῆτεβ Πηγἱ- 
Ἰετι οαἰαπηίτατξ. δά νο5 φιιίσαπ4; 
Δάοἴτ5 ΑἸ ο; ΘΠ [ἐ5» ΡΕΓΏγ]τα ἰδ τὶ 
6112 ἐχροστὶ,νὀίηιιε (ο οἰ! Ατμεηϊό 

. Πυμπη»Ρεγρεζαί σο ΠΠτΟ ἢ ἐ5, πιο πη 
ἴοτο, ἱπορίπαϊος δ. ]οσιτα εἴϊε ο- 

2. Ἐείημδης ρξ ἀεητα5,"ΔΠοΙρίτἔπγαμς ξοττ! Πα ΠῚ» 
ταγτ ἃ οτῇ ελπη ἃ ΠΟΡῚ5 λύε ἤρογαθδπλι5. 

Ῥαετίδυς βειΐος. Εύηις γος λά ρυρπαπάμπῃ ργαρα- 
τιηᾷ, γος λά ἀε- ΓΑῖς ΠΟΠηΔἀπηοά 1 ϑησλάγό ΡΥ 

εἰζτδηταπη ν εἴσαιτν ππα] τα ἀπε πὶ 
ηυληῖδπι νἱάςετίς, Νδπι οί δά 
ποκδιτίποῖ» συάοιπακε ἱρῇ ν]]α 
ἔοτς δῇ ἑπιδάυογτίπηι5 οἰγοα ρούτις 
ΔΏΡΟΙΕΙας Δάπεγτις5 Ππτυζπι παι 
τυτθαπι»ςοηττάσας ΠΠογ ρίὸ σοῃ 
τδυϊατίοπίδιις ργοραρ μου σις 
Δρραγδίιιπι» (νης ποδὶς δητζεῆας 
ποοίτατῃ ε{) ἐὰ οπηηΐα 5 ΟΠ 
φαδογηδιοσίρις οχ ργαίοῃτὶ σορία 
Ῥιουάϊηγις σοπιραγδι πιάίαυς. 

Ἁ εἴ, μϑῆτίο "ας 

᾿πυὸ ρυρπαηπάαπι 
᾿ τα νθῃ, τραμμ ̓Ὰ 

“αν βρη Ῥτὰ 
Ῥᾶσαῖο)ςῦ ε. 

᾿ ΄ 

ΤΙΜνΥ ξ. 529 
Τὴν  χιτηδείων «σαΐνιν ὡὠφταχεζα βου- « 2.4 

δουϑύοις “Αἰφχοδοωθυάν, ξυγκαλέσας ἐ 
ἄπϑρτας, παρεέκελ ϑύστετο τότε ΟΡ τον, χὰ ἃ 
ἔλεξε τοιάδε, ΑΝ ΔΡΕΣ φρατιαύτοι ὁ 33" τῖδε 
᾿εἰϑίωαίων πε Ψ Ὅλῶν ξυμμιαίγων,ὁ «ϑμὶ ἃ 
ἄγων ὁ μέλλὼν ὁμοίως χοινὸς εἶπα σιν ἔςαι, ἃ 
«ἰξ ἕν σωτηείας ὃ πατρίδος ἑχαίσοις οὐχ ἃ 
ἤοσον ἢ Ἵις πολεμίοις. ζεὺ γὸ κρῳτήσωμδι ἃ 
γιοῦ ταῖς γαισιῖν, δ] τῷ το κἰ πο’ ἀρχουσὸμ τὸ 

ποὺ οἰκείαν πόλιν ὀχιδεῖν. θορεῖν ὃ τ᾿ 
Β οὐδὲ παΐλην δῦ οἱ ἀπειρότατοι ἢ; αἱ, ϑι094.-. 
πων, οἵ γοῖς χοσϑηϑὶς ἀγῶσι σφαλέντες, τῷ 
ἡ ἔπειτα Δἰαπομτὸς Ὁ ἐλπίδα, τῷ φόξου 
ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχοεσιν. δυνν᾽ ὅσοι τε ἃὰ 
αἰϑθάουαίων πείρεφε,, πολλῶν ἠδ πολέμιον ς 
ἔμπειροι ὄντες, χαὶ ὕσοι ἣἶἷν ξυμμάχων ξυ- ἃ 
φρατευόνϑμοι εἰεὶ, μνήαϑητε δ οὖν γοῖς πο- κα 
λέμοις χρθοι λόγων, ἡ τοῦ τύχη ἡ κἀν θ᾿ ἃ 
ἡμδμ ἐλπίσοιντες φῆνα!, καὶ ὡς αἱ αμαιχού- ἃ 
μϑμοι ἰξίως τῷδε Κ᾿ πλυϑοις ὅσον ἐὐζὶ ὑμδς 

ς αὐτῶν ἐφορᾷτε, πο ϑασκϑυαζεῶϑε. ἃ δὲ. 
Ὡωρωχγοὶ ὡγείδομϑυ Ἐχὴ τῇ τῷ λιυϑμος φενό-- ! 

τητὶ, αὐ 3ς (δ) μέλλοντα ὄχλον ἥξγεων ἔσε--,, 
οϑαι»"ὁ πὐτδὸς Τ᾿ ἐκείνων Ἐχὶ δ“ κάταφρω-- 
μάτων τὐδαύκϑυζω, οἷς πσϑότερον ἐθλαᾳ-, 

ηῇδᾶθα, πόρτα καὶ ἡμῖν γωῦ, ἐκ Ὧν “πρόγ-- 
τῶν, ΚΙ Μ᾽ κυξερνντῶν ἐσκεμιϑμα ἡτοί- 
ς ν ᾧ ͵ ΝΡ ὅν ᾿ Μαςαι. καὶ )ὺ ἡρξοται πολλο! χαὶ ἰκογτιςτὶ 
Ἐχιξυσονται, χαὶ ὄχλος, ναυμαχίαν μϑὶ,, 
ποιούνϑμοι οὖν πελαγή, σύκ αὐ ἐγοώμεϑα, Ἢ 

; ᾿ 

Ἦ, «ἃ 

τὲ 

ςς 

ἾΝδπι (ἀρίττατι! ρογπηυϊεῖ Ἄῖχας ἰᾳ- Ὁ) δζᾳ ὃ βλατῆφν αὐ Ὁ “ Ὀχιςήμυς τῆβα- 
οὐἱαΐοτοβ ἴῃ διὲς αἰσεηάεητ, ὃς 
ταῦτα Βοπυΐμιτη πα τἰτυ 4ο»ηπλπ- 
τὰ » ῬΡιρηδηζος 4υϊάσῃ ἴῃ Πδεΐο 
ΤΑΙ] » ὩῸΠ ψΓΕΓΟΠΊΠ . (ΟΠ ΠῚ 
δὰ οχοιζεηάππι ἀπ ἰρ]Ιπαπὶ τεὶ 
πυαὶἰ5 ἱπηρεάίπηοητο εἴϊες οπιις 
παυΐαπη) (ς4 Βῖς Ειταγα οἰ να] 15» 
ν] ὃ πλαΐθιις ργα  ρεάείεζε σοπὶ 
πλϊττοπλα5. ἘΧοορίταιίπιις ργατο- 

Διακινδεωυθύειν δα κινδειύου ἰέναι. 
Ἐς τω 1 ιν! ἐφ᾽ ἐδ. γ Ἐπείᾳ 

ὃς τίω ἐλπίδὰ Τὸ φόζου ὁμοίαν 

ς ξυμφοραῖς ἔχοισιν Ἰἔπειτα(φησίγοιν- 
τῳ χρόνῳ δυσέλπιδές εἰσι, καὶ Ὡε9ς-- 

ὥσιν ὁμοίως ταῖς γυβνυδῥαις συμ-- σιν 

ἧς πὸὶ μέλλοντα. δ Τῶν ὧν Οἷς 

πλέμοὶς οὐρα λόγον] Ομήρος, Ξωὸς 

ὠυάλιος, καί τε κανέονᾳ κατεκίᾳ. ε Καὶ 

τὶ τῆς τύχης Ἰ θχριυ, τυγίας. ζ Κἀν 
μ.9᾽ ἡμδλϑ᾽ ἐλπίσεωτες «ἦναι 1 καὶ τίω τύ-- 
χέω καὶ ἡμῶν συλλήψεοϑοι ἐλπίσοτες. 
ἃ ἘΡΝΝ οϑαδε νι ἢ νω καῷ ἐς 
γάϊκιν ἀπὸ γεῶν ἡγνησορδμῃ πεζομαχίᾳ ἐ- 
πιτηδοίαᾳ ἔς.  Ἐύρητα σι ἡμῖν] 
αὐνὴ τὸ, ,οἰδδύρηται ἡμῖν δηπι(ολὴ χίρών σι- 

δηρῶν, αἷς «ροοσιούστις πος γαῦς ταὶ πο- 
λεμίας κρατήσομϑρ, ὥςτε μυὶ δεωύαοϑαι οἷξ 
αὐαχωρήσεως ἐμιζαλλεὶν ἡμῶν. , Οσο; 
χρὴ αὐτιναύπηγῆσαι Ἰχγρρίφεται, ὅσα ῥυὴ αὐλ 
Φιναυπηγέϊοϑο. κ Τῶν ἐπωήδων αὐὖ- 
Ὅ;ς αὐτὶ τὰ, δὰ συ φαικοισίων; λ Ἐπὶ" 
βελαὶ Ἴὔχρωυ, αἰτιλαάξαι δὕρίωυται ἡρῶγε 

γγ 1: 

Οῥυτητ γεαδν"" οὐ» 5. τῇ ογθειδὲ ζύα ἰκασμέ- 

γη πὸ Ὁ γεαΐῦν πεζομαχίᾳ, πσδόσφορᾳ ἃ 

ἔστι. δῦρηται σγ᾽ ἡμῶν "ὅσαι μὴ αὐτίναυπη- 

“εἰς αἰρὸ Ὡρὸς 4 ἢ ἐπωτίδων ἀὐύδις παχύ ; 

τοτας, δαΐῳ μάλισα ἐδῃριηἤόμοϑει, χέρα, 
σιδὴ ρὡ πηζολαὶ, αἱ ογίσοεσι Ὑπαλιναϊα, 

κροῖσιν τῆς πσοςπεσούσης γεως, ζῶ τὰ ὅχὲ 
το σὰπ| αἰία ψαᾶ ἰη παυίδις σά! βολη ἀκ βιογῦζς» τι νοτὸ δάιιογίπι5. ογαίοἰεσ ἀϊη 
ΤΙΡΏΟΓαΠΙ {μια Ργοῃγϊηδεὲ Ρίοτίς 1ΠΟγαταν (χαοά ργαοραὲ ποθ 15 ΟΡ ΕΠ) ἔεύγοας 
τ Δ Π 115» 48: παιιο πὶ ΠΟΙ ἘΠΦ, χιιατα ἤππα] ἱποτ τ γ ΟΥοτγο ἔς γοοίροῦς ργο μι θεαττ, 

«ἑ τ ὅσὰ χῇ 

αὐτιναῦπή-: 
δ ς, 



5,0. 
᾽ν ζουτοις εἱ Ὡχιξζ ται «ἰπσυργῶσιν. 

ἐς πὕτο Ἃ 

! « ἡ ϊ “ Ν 

δὲ ὡὠὐαϊκασμεϑα, ὠπειπεζομαύχειν ἐ- 

» πὸ ΠἸΜνορύν. 
"κ 

ΤΗΝ ΟΥΡΙΡΙ5 Η15Τ.} 

«χρὴ Ὁ εὐἷτε ἀΐθις αἰαχρούε- 
9 8 αὶ θυ ! 

»» αὔτ, μ᾽ ἐκείνοις ἐαν,ωφέλιμον Φωνες 

» χαν  εἴνλως τε χαὶ τῆς γῆς ἡ πλζωυ 
ι ὦ “.91 

οσῶν οὖ 

! Ι 39) ΟῚ 

» ὁ πεζὸς ἡμδμ' ἐπεχῇ, πολεμίας οὖσης. ὧν 
ΣῚ 

»χΘῊ μέμψη υϑοις, Ὁ φμαίχεοϑαι ὅσον αὐ 
Ε ἐν ᾽ ΕῚ Ὁ ὙΠ τ 

» δεωύποεϑε, καὶ μὴ ἐϊωθείοϑαι ἐς αὐ τίου γα 
͵ 3: 

» λδοὶ ξυμρυπεσούσης γηϊνεως, 9) τασϑότερον ἀ
- 

" ξίον τὐπολύεοϑαι ζοὺ μολ τους Ὄἰσῦ τῷ πολε- 

» μίου καΐζαᾳ φρώμουτας ἁπλίτας " ἀπαρά- Β 

» ξητε. ὁ (αῦτα ηοἷς ὁπλίταις οὐχ ἤοσον “Ψ 

-γαυτῶν τ Ρακελθύομαι ᾿' ὅσω τῶν αἴωϑεν 
) 59: 

τῇ πιοδὸ αὶ Πιρεγτασᾶς, ἰὸς δ᾽ 4 51 πιοῤὸ γεξο- 
ΑΝ τ . ΣΙ τὸβ αὺυξ Πϊς ζοπ-- 

εἐχοαπαίταγ: ϊις ΠΊμὴ Τοάαξιὶ ἔτ- περιαποα τῆι δά. 

τὰς ντ ἀς πα απ ροάοίτγο ρυα] ὦ ποιμιῆτομι.. 
δετανηνδείργους οὐ πατ)η οἰ ἰδ οχ-. 
φοάίας ντ ἤοας Ἰρῆ τῇ] απτας ἃ οὖ - 

φίεχα οἰαῇης δά πενίσνινοο; 18 ἃ πὸ ᾿ 
5 τ Π γε ρου Πυϊττα ΠῈΣ: ΡΥ οΥτ 
υῦ τοῦτα ἔαταγα ἤὲ ΠΟΙ]. ργατοῦ 
ἐδ ν δὲ ποίτου ροάίτατιις ᾿η οΧχί ἔο. 
Οὐα; νοβτεπέζοβ πποπιοτία, Ραρ πα ἢ 
τὸ ἀοθοτῖ5 αποαά {πρροτοπς νΊγο, 4 
πες πεῖς γοὸβ δά τεσγῇ Ῥτορο Πίοα 
φαΐ παι!5 ἢ Πα ΠρΕερβ γε πο. 

Ρυΐας ολ5 ἀἰγίπηοπάας ραταῦς αὐῦπι.ς Μῦς 
αὐτπαῖος 4] ρύὸ ταδυϊατο ΠΟΙ ," 

πα διΑν οι τα Ἡ ς ὁ Δι ἀἼΠπῚ (λητ, ἀειγαίοτιείς," Ατος 'ῃ μας πὸ ἡ οατας ας ρνδος 

᾿ τ ᾿ 

ὟΣ : 
ΟἵΤε ὡς 

»» μᾶλλον, Φ ἔργον πῷτο. «τσ ρχᾷ τ 

» ἐτινεῶ γεζα πλείω τω πεζῷ ὄχεκρῳτειν. 

» ποὶς δὲ ναῦ ταῖς ϑρανώ, χα ον τω αὐτῷ 

» τῷ δὲ χα! δέομαι, μὴ ον πτεπἈ ἤσο)αι 

» ξυμφοραὶς ἀγαν, τέων τε “«ὐρασκθυζω Ὄσο 

᾿ ὅμκαζαςρωμῖν ξελτίωῳ γῦν ἔχονζᾳς,ὺ (ἡ 

» γαξς πλείοις. ἐκ είνζο πε΄ τίου ἡδόνζου ὡ»- 

» ϑυμείαϑει ὡς ὠξία, ὁδὶ οἱ ῳσώσαοϑαι," οἱ ὃ 

» πέως οἰϑάζωυ οἷοι νομιζομδν οἱ χαὶ μὴ ὄντες ὑ- 

. μδμ, τῆς τε φωνῆς τῇ δηχτφήχ, καὶ ὧν ὦ9- 

» πῶν τῇ μμιμσᾳ, ἔθου μαΐζεοϑε κτ' τίω ἐλ- 

. λοίδα,, χαὶ τῆς Φοχῆ: τὸς ἡμετέροις Οὐκ 

. ἔλοκοσον ' λ Ὁ ὠφελᾷαϑευ,ἔς τε τὸ Φοξε-- 

ἐν Θθν Τοῖς αἰ σε χόοις, καὶ Ὁ μὴ οἰδικείοϑαι, 

» πολὺ πλεῖον μετείχετε. ὥςτε κοινωνοὶ μό- 

. γοῖ ὀλδυϑερὼς ἡμῖν τῆς ϑρχῆς ὄντες, δὲ κα ως 

, αἢ αὐτίωυ μῶ μ᾽ καΐῳ τσρΆδιδοντε" κα- 

. ᾿αφῥονυσὸμτες δὲ κορανϑθίωνπε., οἷς πολ- Ὁ (011 ἰδ ετὸ ἰοοι τίς προ ποία 

. λόκις νενικήκατε, γαὴ σικελιωτῶν, ὧν οὐσὴ 

.. αὐτί φῆναι συ οϊεὶς 2 ἕως ἤἡκμαζε πὸ να ζικὸν, 

. ἡμῖν ἠξίωσεν, αἰ μισεϑε ἀὐρες, καὶ δείξατε 

χ: ὅτι χαὶ μα: ἀεϑενείας χαὶ ξυμφορῶν ἡ ὑμε- 

ῳ τίξϑι Ἐχιφήμη χρβέοσων δεὴν ἑτέρας δύτυ-- 

Ἐ 'χϑύσης ῥώμως. τοῖς τε αἰϑίωαοις ὑμδμπά- 

, λὶν αὖ χαὶ ἴα δὲ «ἰ ασομιιμφήσκω, ὃτ! οὔτε 

., γαῶς εἰν τοῖς νεωσοίκοις ἀλλάς ὁμοίας ταῖς-- 

᾿ δὲ, οὔτε ὁπλιτῶν ἡλικίαν «ἰπσΈλίπετε,, 

δὴ υμν 

ἡ μῆς 

πασιε8 ΡΙυγεδ.. Οὐ η οὐ ΗΠ] απῖ πιο ᾿ 
δι ὉΙἢΡ Ι5 ἡ ᾿ ἘῚ ς ΕΒΘΈΑΤΗ, Ν 
οδοιρεγε νοϊμρεαδεξ, αἸΙῊ ἃ νΟΘῚ5 ΕΥ̓ τερυῖριις. αυλαν, 
(ε νε νὸς Ῥογίζυ] 0 ἐχιητατιβ, ὃς 40] ἐλμψίκοτο 
Ατβεπίοίε μουράτοίη, ὃς φαΐ τ {Πἤμπαπι ἡπᾶκος 
εἰς ταπη ργόρτοῦ εὐ πγοῖοἱα ΠΕ δ» αατὶ » χυοταυος, 
ἃς Ῥτορτοεί. απιυϊαεομξ ποβγοτᾶ 
ἸηΠίτατογύ δρυά οπηξ Οταοἰᾶ ἢ βοη οβοιιεν μάθε 
οἶγτὶ οχταο ΠΠ5» Οίοττος εἰ {ΠΥΡΟΥ͂ απο, δι πιο 
ποῦτ, οατοραϑ ςογτὲ αυατοηιις Δἃ ἰξΓσθοπὶς πον Ρ 
οδιποάᾶ νετα ἐρεδιαδαινοεὔ τοῦ ἢ μτυτότυτι., Ὁ ἵ 
τοῦ οδοτὶς (Ὁ Ρ αἰτεῖς ν οἶττ]5.» τῇ νεγὸ στον ποβνο 
Ὁ ΔΠΠ|ς χα ποςυϊγετίδ. [τ245 ἃ 

ταογϊτὸ πᾶς {Π 04 φαύθεῖς Ὡς Ρτο 41 'δογον ποήγον κα 
τί: (τἀ οοτἕημξες 45 ρεπΠΠχὲ 
τὸ {ρογαίτι5, (ὐουτ τη ΐος ῬΑΓτοΥ ἃῸ ἐπὶ ρτοτίο ογατῖβ,. 
δ: οἰ Π φ(οϑ( ποτὰ ποτηον φαδάϊα πὸ 
ἄχεα οἰαῇῆης νἱσαίϊο γοπίξεις αὐ ΟΠ) 
ἐοβ ρτορυ]ατε, οἰϊοπάϊτέα; γο τᾶ 
Ρεητία τη» οἰἴληι ρτοταητίιπι αἴ- 
ὅς ΑΙ! οὐ τὰ » Δ τΟοο]]οτς Α]1ς- ποϊνατίδυς, αΠοτά, 
πὸ ΤΟ ον ΕἸ ἐχροῖτα ξο οἰταῖς Τὰ} τοθοσε ρροίρεγα, 
πἶχο. Ἀυγίτις 115 αἱ ἰητοῦ νὸ5 Α- 
τπεηϊζίες ἰππτ, Βας πα πχοπιουίληη 
τεάϊρο» πεφις δῖος δἰίας Ηῖς ἢ- 

τα ες ἀρ παι] α » ποι ἀΠ] ΔΓ ἀὐππατο απ ᾿ππεπτατοτα, νος το απ δο: 

τη α5 αὰ πηι Πδυταθον 5 ΟΧΠΟΥΟ τὸς αυυὰπι παυιαδο 
βιηβααγρρα φεγληδ» [τἀ νο] πιαρίϑν αὐδοτῖος, γ(" ἐσ. 
φιᾶτο οοτᾷ πος οραβ εἰξ αυΐ ἀοίο- 
ΡεγΓρυσπᾶυ δ νείζγα ἱπτογοίε; ἤεαζ ρὲγ ρυρπαπε,βοςς 
ΑἰΠ85» τὰ πὰς 4806; ρίεγαα; ροάς- 
{τὶ δοῖς νίηεῦο. ]ὴ 40 ἸΡίο νοϑ8 ἐ- γοδίς πυπς αυὸς 
τἱᾶ παυτας πουῖοῦ ταις ο 
φἀπιοάᾶ ρογοιο δηΐπιο ἢξις οὗ 
ἀοσερταϑ οα]ατηίτατε5» αι ὃς ΠΊΕ] 10 
τῷ ὁ ταϑα]ατὶς παρ οατίς ἀρρατατῦ » ὃζ αἴωϑεν ἀμεεσ ἐ’ 

πιαξ παρ οαυδάς 
ἐογυπὶ 4ι ἀςία- 

οἴἶϊπείυπι εἢ  Ουΐπ, ' 
οταπι ἤταια εἰξ της 

{ξοῦο ἢ 4υς πιᾶρπᾶρῃ νἱς Ε 

ξιοτγία ράττο πὶ ρας 
ἄἀϊτατυ «δίς 61. Τα. 
γ᾿ ρῶν 

ἐχβορ ἡ άδ 

ὁροταρτοτίωαν ΕῈὺ 
ἰυρτοτοπι σοηίον-- 

δηῖεα ργοὸ Ατπες- 
ἡϊεηθθυ5» τ αηαὶ 

“ αἰ ΓΔ πνοῦτ τ οὗ ᾿π- 

-- ἰπυϊτατιοηςηι. 76 
Ὶ » εἴ, 7μδὰ θοὸς “4 
ΤΙ» να τη βεηία Φεὶ 

ννιαγθμς 9 τοῖῖ ᾿ 
Οταςοὶς {ππιπὶ 

ςοηίοττος. (5: - 

« Ἐτίλπη συπὶ {πὶ 
Ῥεο ταῖς δι οα]4 

Ὅγταπα γτοηζο ΡΟ 
τεητίοσζοια εἢξ, 

« Ἄλλως τεὴ ἃ γῆς Ἰδίᾳ ϑπιζφησὶν)εὲ συῤε 
φέρει αὐακρόεοϑοι ἡμῖν, ὅτι ὅρα εἰς πολε:- 

μὰ -“ ἐ Ὶ ᾽ , ᾿ ͵ μίαν γὴν ὑπὸ δ αὐ ακρόσεως οξενεχθησο-- 
αἴϑα. β' Απαράξντε] αὐτὶ τῇ καϊκξα- 

λητεῆτοι μ᾽ δῤαγμβ ᾧ συνβιξῆς ϑὑποζή- 
σηΐ, Ὑ Ογῳ ὅ' αἴωϑεν μᾶλλον Ἰτὸ μῶλ- 

λον ἴων ἔς! συ [κριτικὸν γαἰλλα δα ἀφητικόν. 

νὶ γὸ οἱ ναῦται ἢ ἀπαράβειν Οι πολεμίας 
συναίτιοι. δ' Καὶ ἐν τῷ ὠντώ τιῖδε] ἢ ἐν 

ᾧ πωραϊν)ν(φνσὶ) δέομιαι. ε Κ αἱ ταὶ ναῦς 
πλέοις }υτοι ἢ" πολεμίων νεών ἢ, νῦν πλέως 
ἤαΐρ τρότερον. ὕ Τίω ἡδονίω ἐνθυμεῖ- 
ἀχ Ἰὸνϑυμιϊοϑε τε αἴξιον ὅτι δὲῖ δαφυλά- 

ξαΐχ ἢ ἡδογίω. ἡδονίω ὃ λέγᾳ ἰὼ ὅηπφέ 

μη, δ5) ρϑαμάζεξα τ ΚΣ ρει 
καὶ καΐᾳ τὸ ὠφελ δ: ϑωι"ἔν τε τῳ υὴ αι: 
κεῖϑαι αὐτοὶ, καὶ ἐν τῷ φοζεροὶ Οἷἧς ὕζτη 
κόοις φαίνειϑω. κ Οἱ πως α 9 

γυμαζόνδμοι Ἰζιᾷ μετοίκοις λέγᾷ, 8. Κα: 
πὸ Ῥέλβϑαι Ἰὔγρωυ κερδαήνεινε, " 



τ 8 ΒΚ . 5 Ὲ}8 

δ.» » Παυϊά. αἰϊαά- κοπείηραῖ νοβὶς 
»- δδεᾶι μος, πυὰπι ὙἰποογοΡγοτίπαι Βοίτξ 11- 
Πὰς παυϊσατυτῆ, 
ἐς αὐ ἃ ποδίς ἰδὲ ΠΠς πὰς παιιϊραταγῶ. άἀποτίυς πο- 
εἰ τ4υΐ ἔχη, βαιά {ἔγοβ Ηἰς το 6:05» αὶ 1108 14] ἐγᾶς 
ΕΣ ὯΔ φιύρεῖ, δά ἸΠΠ1ος αι ΠΠτς Πιοτίτνὃς ἐρεῖς 
ἀπάος δι οος αυἱ ΠΟΠοΙΙΠταταπ ἄος  ὁ(σας ἢ σοὶ 
δὲ ἑαπα [ίπε,δς ἐος ῃὸ ραγτίπι ἴῃ δγτασυληοτᾷ νο- 
τα μεν - τῶ Ὠἰετίς Ροτείϊζατεί οὔτγα 405 481 ἢγξ 
Εο 45 δῖε ζα; ῥϑ- τῷ ν ΟΩ ΟΥ̓ [15 ἱρῇ γος οί! εἰ 5)ρας 
μᾷ κἀμια, λθας. τἰπι ἰπ Γλος ἀπ πηομίογαπη, αὶ {ΠῚ 
μεῖον. Ῥπάειειν ἐκ: [ἰάτ. Ομαζὸ απ νος 4ς δ15 ἀπ- 
τερης ῥία ἀατὲ (βωε ἴγῃς τοις φοττατγξ σου ἰτυτῇ δηῇ 
τ ον, νπαυᾷ ἀπτοβαςιράης πιλχί πιὸ απ- 
,ὲ, χερῆ ἐκῶνα εὖ ἩἰτΑ ΤΩΙ Π1; Π] ΕΠΊΟΤΟΚ ἃς ΠΏ ΡῈ ὃς ντ 

κ΄ γεωσοίκοις, Ὠἱ ΠΟΙ͂, οαίϊεπι μᾶς αι παπο ρας 
σπαίονίπητα σι γατητΑ οἰ οἃ ἀεπηᾷ εξ Ατμεηϊς- 

ζ  Θορειδυὸ α δ δὲ Ρεἀϊτατῦ δὲ ἩλυΣ» ον. γέ, ὃς 
τὸς γεηιροτ. (τοπ οἰἰτατῷ το 418» ἀεπίχας ὁ τπὰρη 

ο ἘΝ πῚ ποχηξ Ατποηαγᾶςρτο ααΐθας; ἤαψυα 
ταν οι ποξ θη ἴῃ Γς 4115 ΑἹ} Ρταίτατ, τ ρεγτία ἃ- 
᾿υᾶτε αὐπὶ ΠΠφυλ,αυς ΔΆΪΠηΙ Ργα ταπείλνἰς πυη- 
ποτα ἐς τὰ αιᾶ ορροτταηίας αὰπι μοάϊε τς ο- 
γδανν ἀς γιτι: {έτακογτ δὲ Πρ γεϊὶς,, δὲ σατο- 
Ἰν τὴν αἰτολοπεβ τίς (αἰ ατατῖς ἕπταγας. Ης ΝΊοἷας μος 
Ἰβο)οδαθίτο πις. ἘΧΒοστᾶταβ » εὐοβιρίο ταῦτ ντ πα- 
πότος. περοδίζεπάογεηξ, “φυοὰ Ογϊρρο 

ἀκα Ἐρκρ τας σγτγδςυίλη εἴπ Ῥγόρτα εγατίςῃ 
ἷ Ογϊίρρας τυτξ τἰγοτααΐίρρε ἀα 1105 (εἴς δά Ραβηδῃ 
ὃς ϑγταςυΐαῃίρο. ῥᾷ ργχραζαῦς σοῃίρί ςογ δία δι ετίᾷ 
Ἔγδης χυϊάεπὶ εχ 4 ἜΝ 

ἀταεὰ φυςαὶ νὶ ΟΟΥτΙοΥο5 ἀς πγαπίθιις ἔοΓΓοῖς ἡιια5 
τεϑπίᾳ » ητελ!ρε- ἴῃ Ἰρίογ ἤδαος ἱπἰεδεασί εἴεης Α- 
ς παυιαὶς ρτα]ίαπι Ἢ ςἸςηίς5,[4ς6η;»,ἤςας ἀάπιογία 4- 
Γοσηπ πιγος οὔ 
Ἀιβεηϊεηίες, {εἀ [ἰΔυἷτα Δάπογίας πος Γεπγοάία Δ4ἢϊ- 
δ ἀς τοροῦμῃ Ὀυοαης, ργοσαβ ςηἱπὶ ὅς θοηΔ οΧ 
ἤρυοαῦ ρθη δα υρτις {ἀροτίοτὰ ῃδιυ! οοτῖς ςοη- 
ιὰ οος αὐτίυς. Ψεί, τοχυογύϊντ ἴῃ ἰδ ΙΒ Πα θεῖος πγα, 
νομήν γος πυςἰηϊςόϊα αιοὰ Ργοβξάοτει,ε 4 ΙΔ, 

οἰκεξυμοισυαἢ ἥξω ἡ ΤΣ υραπεῖ ὑμ, “᾽ 

ἐς πε ἐνθαδὲ πολεζίοις δοὺς ἐ ἐπ᾿ ἐχείνὰ; δ 

σπλϑυσουνϑύοις, «ὅν' ἐχὲϊ ὑπολοί τοῖς ηρϑμα 

ἀδυρυ τοῖς ἐσουϑροὲς Ὅκ τεαϊτε" χαὴ ἡοξς Ἵν 

ἐπελλόνταρ ἀμμϑαα. χαὶ οἱ υϑὲ ἀλ ιν σαὶ Ἢ 
σωραχοίσίοις θύϑυς λέγνοιοϑε, οἷσ ἱρώδοὶ ἴφε οἵᾳ ἐξ 2ς; 

γώμνι ἐπήλλατε: ὀΐσς ἐχεῖ, “ασὸλαχετι ἃ 
δαμμονίοις. ὡςτε οὖν ἐνὶ ἡ φεδε" σα ἀῤεῷος ἃ 

πέρων ἄγῶν κα)εφῶτες καῤτερήσδιτε,εἰηῶῃ ἃ 

ποτένὼ οὐ θυμμεῖεϑε χα θ᾽ ἑκαίσοις τε ἢ ξύμ: ἀ 

ἀϑίῖες, ὅτι οἱ εἰν ταῆς ναισιν νιδῇ) γε πον ον 

νοιρχβὴ ἢ πεζοῖς ἰϑίωαιοις εἰσὶ χα. νῆες, αὶ 

αὶ “ἰασύλοιπτος πῦλις ἂν μείγαι ὀοριαι ἣν, 
εἰϑίωων" οὐδὲ ὧν εἴτις ἢ ἕπερος ἑτέρα “προς 
φερᾷ ὃ Ὁ ὕχιφήμῃ, ἢ ᾿ϑοψυχία,, οὔκ αὐ. Φκς 
ὄγλῳ μάλλον ταρῷ ἢ Ἐἰποδειξαιμϑμος ; αὐτὸς ἃ ᾿ 

τε αὗτω ὠφέλιμος ϑμοιὴο, ἡ Τοῖς ξύμπασι .; ᾿ 

σωτύρλος, "Ὃ μϑὺ Νικίας τοσαῦτα αὖρα. ἐς: 

χελόυσαμϑμος, δυθυς" ἐκέλδυε πληρὸν ἷ 

γαῶς. τῷδ ὃ Γυλίπαῳ χαὴ ἡοῖσ. συ ξφικῤεσίᾳις ; 

ς αϑξιῦ μδὲ αἰοϑανεῦδβ, ὁραῖνι καὶ αὐτίω αδιὰ τε 

αἷρασιδυϊὺ, ὅτι γαθ μαι χίσοεσιν οἱ αἰγἠναοϊν. -- 

πσδϑνέλιϑη ὃ ἐΐις" χαὶ ἡ δχιρουλὴ Μ᾽ ̓ 

σιδνροῖ χηρω. χὰὶ εὶς τε τἄλλα ἄξηρτυ- 

σαντο ὡς ἕκαφα, καὶ ̓αεὺς αὕτο,. δ. ς 

“οϑϑρας τ τῆς νεὼς αἴω Ῥχἐ πολὺ κρότες. 

Οὐρσωσὸμ, Ὁ ὁπ αἵ. ἡ ππολιοϑείγοι. ὁ μηϊοε ΝΣ 

αὐτιλρθί ἡ γ χεὶρ Ὠχιξαλλορϑμη, κα ΝΣ, : 

πϑμταὶ ἕτοιμα ζω, "πα ρεκελθυσδμτο, ἐχεί-- 
γόϊς οἵ τε ςρατηῦϑὶ ὶ μὴ Γύλιπαι, ἔλεξαν - ᾿ς δ μεγοτας, Οὐ; ροϊξαιά Ῥγαραγα 

δηρμος το ὀαδημ, τα ἐφ αμκοκιμαναν ἢ ,"ιάδε, 40 Υ τιρδὺ (καλοὶ τοὶ ἀδξοάρε «- 
γαία ρίαπὸ ῷ»- ῬΓαρΑΥδα γᾶς, πος ςογῦνας ΟΥ]ρ, γαισμένά. ̓ Ὁὴ ταῦ καλοῦ ΤΕΥΡΕΣ 
ον ἐχεε. Ρι15» τ] ἀριιά 1105 νεσθα ἔσοογο, ἠῶν ὁ ἀγών ἔραι ἃ ἰσρβακοσιοι. τὴ ξύμ ἐνν 

ἐ: Ον ο Ὀργχεϊαγὲ (ς βαδεᾶτ ηια ἢᾳ. ᾽ δ᾽ 
--.- ἔλεπυς σε Πηπγας,υθά 4; ἀςργαοῖα, "φ᾿ θὶ ἀπ οἷ τε πολλοϊ"δὺ ὑδυχείτε. ἡρζίνεὐδὸν ΟΝ 
ἫΝ ἀπ υθηγψμν ροϊετί τεθας, ςετταπὶς ΠΟὈ 5. (οὐδὲ ὃ αὐ ον τος φάτιν “πεξ)ϑυμῶο" οὕτω: ὲ ΔΡΒΝΙ ῇι, ἡγγΑριμλπίμιην (οοἱἶ,»νε; υς ὅδ καὶ εἴτις μη] ἱ (χὶ ὅσον δὴ ἐβαϑηκθω: ᾿ 

νἹ Δ Π 11» ]ΕΥΙ 4 σορποίςο! 5: (ΠΟ, 

ἔβτῖν. σου δαξα ἐπε δὰ δάμετί5) ἢ- κονν ΤΡΡν οδμδυ. ἀϑίωαοις Ἂν»: “Ξξ : 
ας ταπιρη ἰά ὥρῃ. Ῥεπηάξιἃς ἄς τος πίω ταὶ αν πἰρύδε ἐλλόνζας ; ποξῦτον μϑμιο. 

, Ὀετίεπειοβαποςἀοςοδιπτας. οὐχὶ τῆς σικελίας χοιπαδουλῶσᾳ ; ; ἔπει; : 
᾿. Ὁ ἘΠΙΠΊ. ̓ Ατβεπίξίες μὰς ἰοοῖ ΐε Ἐδεδιεηε; ῬῬηπιὴπα δά ἜΤ ΠΣ τὴ ΝΣ - 

᾿ ἱ ἘΡ τε ξυμβήσιτα ζι ἄλλο] φηρόπεζῳ:- 
,ίξατο τίω ἡήω.. β Τοιξτε ὠϑαδε ᾿" 

δῶ δ! σὐνρῶν χάῤώδες τ ἡ 
 λδύσαντο ̓ὠκείγοις δἷ πεὶ ϑρατήγοὶ κα) Τύ- 

πὶ Ὀύτῳ ἀυτῳ" ἀν “Ὧν χαϊιδαϊμον ὦν Ράρικει 
ὀκπεμφϑεί.. “πωγτας δὲ εἰ εἰὡὸς ἡδεμδμοῖ, 

λεμίοις 1 Σπὸ κοινῇ τὶ ὑὑπομημνήσκω, 
γα ἰμφοτέρων ἐχϑν; καϑεςῶτες } ἢ 

ο, αὐαῇ!. τε τῆς ὀϊοῦγα δουλἄας ὑ δ, καὶ 
ὀκξι ἄλλων. αἰϑίωυαων. 
πρῶτα ναῦς 1 αὐδρωῖν δηλονότι. 

"Καὶ καὶ γι Θαλῇ ὶ 7ή. αἰπίληψις. 
Πρὸς τη]: ἥγρωυ, φεὺς τίω αἰπλᾳ- 

᾿ λίπος Ἱπτέντες ὑχσο  ϑαίρσοις ν Ούτις πα 

ἐακελϑύοντοα.οἱ φραγηγοὶ ὃ συ ξακοισίων, 
ὡς ὑαββ αὐ δῇ ἴντος δ αἰγῶνος “οἱ ΔΨ Θοιω- 
δ, ὡς αἰπισαύτων ἐν ἢ ἐφόδῳ Ὁς ἀ- 
“ϑιωαίοις" κοράνϑιοι, «ἰργαηκῇ καὶ πε-. 
ζῇ δωάμει βεφοηϑθηκότες μόνοι ΔΨ ἀπὸ 

' πελοπογγήσου᾽ Τύλιπποςγώς φρατηγὸς ἐ- ἐ- 

δ Ἐκ- 

' ἀν ἢ αι δὸς ὺ ἀὐπιζν 
καὶ αἰαὶ υέρος" καὶ ὭΝ πω ἊΣ τ λέξι 

τὰ ψεθᾶρε 
γασριέγα } ἢ ἡχριῶ, ἡ “οὐ λλὴ ἡδῥη ἡγοὴς 

᾿ ᾿Αγηλάξ ἐμϑε αἱ αἷ κα πμῆνονν Χ ΕΣ 

πίω ἈΝΜΦΎΜΕ ὕω» χα. ἌΡΕΒΑ 

ας 
φίθεν κὰν μλθω αν 

Ὑγ.1]ς 
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[» 5 εἰ καζορδωσφαν ̓  χὰ τὴς πελοπογνήσου χα Ἀ 

» ἧς ὥλος ἐλλαΐδος, ἃ τὺρ γιὸ πίω ἤδη με- 
5 γίξην δἢΨῥ τε ωρὶν ἑλλήνων ᾧ ὙὟΜ) νιοῦ κεχη-. 

ο φϑϑοις, τον ὥτοι αὐ,ϑρώττων “ἑπσυςαντες ᾧῷ 

" γαυτιχῷ, ᾧπῷ πόώτα κα τέσον, Ωὠ »ϑμνε- 

» γικήκοιτε γαυ μια; χίας τέο ὴ ον τῷ εἰκότος 

τ. ᾿νοῦ εκήσετε. "αὐ δρες γὸ ἐπειδϑλιὺ ᾧ ἀξιούσι 

᾿ ωροῦχάν χολουοϑῶσι, τὸγ᾽ «ασθλοιπον ἀὖ-- 

» σῶν τὴς δύξης ἀοϑενέφεδον αὐτὸ ἑαυΐο δὴν 

»Ἀεὶ μὴ) φήϑησὸμ Ὥοχοξ τον "" ἢ τα ΤΩ 

»ἐλαίδω τῷ αὐχήχοιτος σφαλλόμϑροι, χαὶ 

» κὐρὰ ἰογὸν τὴς δυγαίμεως ἀνδὲδδα σὶν ὃ γεωῦ 

. ἀϑίωναϊοις εἰκὸς πεϊτονϑέναι. ἡμδμ δὲ, τὸ, τε 

» αὐ άρχον αγϑότερον, ᾧ ἦν χαὶ αἰεχιφήο 
᾿π μονες ἔτι ὄντες ὠπετολμήσαμϑυ, βεξαιότε- 

» δϑν γερῶ, “ χρὴ τῆς δοκήχεως κσξοορομέ- 

»γης τῳ, Ὁ χρατίσοις ἐ1) εἰ ζἄν' κρᾳτίςους 

5 ἀγροήσειρϑυ, " διπλασία ἑχάσου ἡ ἐλπίς. 

»(κὶ δὲ πολνὰ,, ασοὸς (ὁ ἔχυχάρνσης ἡ μεὴ 

» γίφη ἐλπὶς μεγίφην χρὴ τίωὐ ποξοϑὺμίλῳ 
9 “δέχεται. ἔ γα πε τῆς αὐτιμιμήσεως αὐ- Ὁ 

» δ τῆς αρλοχοκϑυῆς ἡρδιν, τῷ; ϑὲ ἡμετέ- 

» ρῷ ἡφόπω ξωυύνϑη τ 61, Οὐδ. αὐαίρμοξδὶ 
. πσδὲς πίω ἑκάφην αὐὴῪν ἐσόμεθα" (Ὁ σὴ; 

» ἐπειδλὺ πολλοὶ »ϑὺ ὁπλιτω Ἐχὶ Δδῥ κα. 

»φρωμῆν αὐδὰ Ὁ καϑέφξηκὸς ὦσι," πολΞ 
» λοὶ δὲ ὠχοντίξαὶ χερσαῖοι, ὡς εἰπεῖν, α- 
“» χϑοβναλές τε χαὶ ἄλχοι δχὴ ῥαῦς αὐαϊξαΐ- 

» περ', " οὗ οὐση᾿ ὅπως υκοιϑοξονϑῥούς “δὴ Ὁ 

» βέλος ἄφφναι δὺῥνἐσδεσί, “πῶς οὐστφαλού- 

ον σίπε αὶ ναῦς ,᾿ τὴ ὧν σφρίϑιν ἀΐζοῖς. “πὸρ- Ὁ 

συ χες, ἢ οὐκ οὐ τα αὐ ὴδν πρύπω κινούμϑροὶ,. 

»οζωραᾳζξονται  ἐδτεὶ χοὴ “τὰ σρλυο δ ρμνεῶν 

»» Οὐκ ὠφελήσονται" εἴης χρὴ τόδε ὑμδμ δ 

Ὑ ΟὝΣ ἘΞ Ἢ ΕΘΝ 
ἢ σορτὶς θεπς οὐ, 4 (δέ σεηξ.. 
ἀᾷ Ρεϊορόπείατα, ατεγάπη; Οὐα- 
οἰάτοοκ πηαχί πὸ ἐπῆρογιο Ργα ἀϊτος 
εὐοτῶ δὲ {πρεχὶοσίς ὃς ποίῖχα πλο- 
ταοτῖς Ογαςοζᾶνν 5 ργπιὶ οὐ ἡἹ ται 
τοθίξεητεϑ οἱαϊείαυα 11} συλ ο΄ ἫΝ 
εἰπαογαπτ) Αἰ αποτίος {προ γα 15, Ὁ ᾿ 
πυποίνε Η4ε5 ΟΠ) {υρογα τίς." ΝΖ 4. Νάπι αἱ αυονῖ 
4αὶ δ." ἐπέσγπης τς φαϊδις ργα εξ ΣῊΝ 
{ς (ξ ἀϊρῃος ραϊδητ, ἢ ίρο ἀσοςρεϊ; δὲ - Ρυτδηε, ἔπδς 
(Δ σιαπὶ Ῥγαπηρίογαπτ ορίῃϊο- ἔμογίηι, δὲ, φμσηξ 
τς ἱπβγμηίογος (ποςαπιθαητν Βο- ἡμάρ μα φ«ὐυνττυ. ' 
τυΐ πΊΟΧ Δ Π1115» ἤσας απῖοα {8-- τοπὶ ἰπ ροϊόγωπς 
τὰ γἱγέβ, ἴτὰ ροϊἐπιοάτιπι ἴῃ υἱ- ἐξ [δ φοπεὶρίαπε, 
τὸς εἴτε ἀποά παης Αἰπεοηί ῆδιι5 ἘΣ ἐπ 
αορίάογε οὐ  1611ς τ. Ατ νοθ:5»6ὶ ΠΡὶ ποη ρεσίυαμίς ᾿ 
αυῦ δάδυς ἱπηρεγτὶ οετ ,ταπγοθη ἐμοὶ ΟΝ ἱ 
οδἤξετς Δυῇ οἰξῖ5» πὐτις νΑ]Πἀ!ΟΥἽ-- απίπιος δτιοϊ μην. 
Ρι5 οβεξες, ἀσοξάεητε ρΡεσγίμαποῃς «χοίάοητος, ἐπι 
γοίῖγα Πγειαίτατίς εχ πιϊα᾽» αδά ἀλλα, μα αίας 
Πγεπυ πη 65 {πρεγα τς, Δ Ρ]οΧ δὰ Ρυπι. Ουοάπυης, 
οὔϊε Πηρα!ς ρο5 4 θεῖ: ἢ νπα; δὲ ἐα ἀρ δῦν 
ταλχί πλα»4υκ: ροτίη4ς πηαχὶπηᾶ ἢ- 6 ἜΝ 
ἀυοιᾷ ργαθεῖ, φαὸά πχαΐτα ἃ πο 5 - ν.. , 
δά λιάεη δᾶ σδραγαία ἔππλς: αἰτογα» ᾿ το. 

Σ τὰ τὰ “τον 

ᾳυὸά Βοίϊὲς πιούξ ποτα πογάπι Ἔν 
ἅπε εοηίειμάϊηξ ἴῃ ἀρραγαπάο αὐ 
ἐχογοῖτα ἡπαϊτα πιο : ρΕΓ απο Ποή δι 
τῇ σοταροῆτὶ δά πιοχίας Πη ρας οο- υἱπᾷ 
τῷ Ὡδαες ἐγ πιαβ. Αἴ ΗΠ} χα [ΟἸ᾿το, "ἃ 
ἐτεφαφητίογες ἀγηλατὶ τα υ]ατίς ἴπτὸ ΩΣ 
Ρεγϊεϊείης ἢ ὁχτήλρπα ρατίοίνο Ὁ ΠῸ το 
ἢς ἀϊσαπι}) ἰογγοεγες δου ]αῖοτος, Μἢ ΗΝ 

τὸς ψεἰατῖ Αςατιίδηός σας 14 σοπας, Ομ βερ ροῦν 
Βοπηίπαπη} Δαΐ ης (εάεητες αα4ξ ὔενε ποπ τρία πα 
ἰπαοηϊοπε φαδηηοάο τοῖα ἐπηίτγογο κ.65 ἴδ ρετιςυϊαπε, Σἰρϑλαν οἰ ρα ΖΗ Ἧς τς ςοπῆςϊαηξ, ὃς οἱ 
ἐθόσῃῦ, “ συ]6Π1 ἐἴδηΓΕΣ ἸῺ ΠΑῸΪ- πηπὸς ἱπεογ ξ ροσξ 

δὰ Αδεσγαθαητὰ ποίετι5 Ποπιίπί- τατρατίοπξ ςσηβισ, 
δὰ: ξεγίεη ἀϊς, δι ἰητοῦ {εἰρίος αἰ Νιλὲ᾿ θοιξαναμε ΒΈΡΕΝ : , τεπτράμπι ἡγέγς ἐσ, 
Αἰϊο πιοάο τἰταθαητεβ τα πχαϊταα- ἐσὲ ποι απ. ῥυο 
Ὀαπτυγεαίδις ἢ ς πχσ]είτα ἀο ἀαΐ- πιοάο ςοριραιο, 

» . ἃ “ιν εῦυπι 

ἀειη πααίαϊα ργοάοτίε - ποψαίς νε- φμογαον μόν τ τ᾿ 
{πε πι 645; ἐτῆ ρΙαγὲβ αιιλπι ΠΟ γα “κΓ. θοί ρος 

οὐ Ο εκ ἴσους ναυμαιχῆσῳ ἢ πεφόξητα). “ἂν 
ὀλίγῳ γλδο πολλαὶ, λρούτεραι μϑὲ ἐς δ᾽ 

- 
“ ΄““. 

γ 

(ἀποτεξούπηϊἀοτ. ΠΙα οπίπὶ χασπι πινύμδροι ρτὸ δινοαιῖ, 

τασϊτα πῆς; τἀτ ἀϊότες ἐγαπε δά 14 ἢ τα. Ἐ 

υά Εἰκατερθώσφαν ἤχριω ζο»ταϊδύχῇς: 
σέων, β΄ Αὐδρες γὸ ἐπειδαυὶ ᾧ αἰξι γὧσν 
᾿Ὡρόχάν κολουϊϑῶσι ] ὁπόταν γὸ αὐ δρες ἐ- 
λαπωϑῶσιν ἐν τούτω ὧν ᾧ δοκοίσιν ὑ-᾿ 
περέχε γ δ πέλας ἧς τε παὶ λοιπαὶ ᾧ φρονύ- 

ματα πεινῦ Ὁ) μᾶλλον ἡπὸρ ἐδὲ ὅλως ζ, 

χαιτ᾽ αρχας. γ Καὶ ᾧ παρ᾽ ἐπίφα παρ᾽ 
φρίδα σφαλέντες ἐφ᾽ οἷς μιζγαι ἐφρόνησαν 
(φυκῖν) αὖϑις ὦν τῆς ἔργοις ἐνδιδόαριν,ζ- 
πωρνότεροι ᾧ χείροις γινόιδμοι τὴς ἑσσαρ- 
χέλεπθαάμκως ἡμδαδ.. . δ Καὶ τῆς 

κήσεως Ἰτὴς ἀγαθῆς ἐλπίδος. ε. Δι- 
πλασία ἑκάςτου ἡ ἐλπίς] τὸ μδὺ διπλασία, 

ΒΨΨΥΙ 
᾿“ΣἹ] π ν Σχντ, 

ΛΘ. κΖς , . Ἢ ε αὐτὶ τῷ πολαπλασίαιουχ ἐχόΐτου δὲ καὶ ἐλ: 
πῆρ δηπλασία, ἀλλ᾽ ἐξ ἐχαςου ΔᾺΝ εἰρη μοί: ἢ 

γῶν δηπλασιαζετα, ἐκ ἢ καΐᾳ περ!ωκίναι. [. 
Οζι ἀϑίωαίοις τὶς φρονήμασι ,κακ ὅ' Ὗς: 

κισν ἔχάν ὅπ, κρφῆοις ἐσμεὲν φ (οις κρέτ- 
Ὁις ἐνιηκφσέμϑῳ.ζ -- Τά τε. ὃ ὐπιραμή-- 

σεως αὐτδν᾽)ρωμεούωϑρν ἡμιαὶ (φησὶν)οὶ ἀ-. 
ϑίωαῆοι πολλοιὰ ὁπλίτας διξ ςἄστωτες 
δ) τὰ χρίᾳορώμαπε, ὕαὖρ ν μὲν δὲ σἐρδη-" 
ϑές ὅθ, καὶ δία, τῶτο ἐκ αὐάῤ(κοςον, ὠκείνοις ἢ 

δὲ ὀγανπίον δι, ταὶ δηηιφερόμϑμα. » Ττολ-- 
λοὶ δὲ ἀκοντιςταὶ χερσῶ οιγοὺς εἰπεῖν} ὡς δὲ 
ἥι πσρῴώτῃ ϑωυλαοσίοις εἶπε Οιὶ ἐμπειοίαν 

ΓΑ κἀν; ΟΝ 

ἔχοντας ὃ; ναυδικῶν, οὕτως αὔτι χερσαί " 

οὐ ζιὶ ἡπειῤώτας, ἀλλὰ ζιὶ ἀπείροις ϑα- 
ἦγ.: Ὁ Οὗ οὐοὴ ὅπως χατ 

ϑεζοώϑβοις 1 οἱ οὐδὲ κα ϑεζόυϑμοι. γοξ δυεῖν, 
κα αἰκονπίζειν διεϑή σονται. μίαν δὲ ἐπέ 

᾿φάᾶσεν ηἰγητέον λείπειν" γα κἢὶ τὸ πλῆρες, ο 
᾿ δὰ οὐνε ϑύρήσοισιν οὐδὲ ὅδως χρὴ τὸ βέλι Ἢ 

᾿᾿ἀαϑεζουλοις ἀφᾶνα!. , Καὶ ὧν σφίαν 
᾿ αὐτοῖς παύτες 7 δῆς, χρὶ ἐν σφίσιν αὐτο 
Ὁῖς παΐτες ζω ρείξονται. κ Οὐκ γαῖ 
αὐδῶ τύπῳ κινυϑιδρο ἢ οὐ ΧΡ τὸ σιύηϑεξ, 
ἕκατος 5 νεών κἀὐφωμος.. λ Ἐν 
ὀλίγῳ γὸ πορλαὶ δ ᾳφήμοιδε, 66ἢ Ε 



Ιεηῦ; ὀρΡοσταη πα; ὐτέ ταδοϊ- 
᾿μδπη τί5 «υκαά ε5 αἰῆϊροιἀλς ςὖ- 

αἱ Πγι15.. "Ωμοά, νου Πιπλα εἴς 
κα ἐρρεπδ μευθενν ςοβηοίοατ!ς! Ἰίςοῖ ΟΣ [ἰ5 αυια: γος αύ΄- 
ταροήήρατεν μκειγ εχ ὈΙΓΓΔΠΊΕΓ ἀροττὸ ἀπά πῆς. Τπ σότίδις 
λὶς φυπ' πος φεττὸ {{{| τη] ἰς οι: 881» ὃς ρΓαΙςπτὶ σογαπι 
ἀεςοριῆς ἀγρίτγα- ἀκίμῃ 
ἐπαῖν Ταρερείδας ΡΕΠ γί νΥρότο, δά ἀοίρογατοΠ η. 
οηϊπὶ πη] 5 τε. τεάδεεϊ ἔππξ » πος τᾷ ἀρραγαγα! {πὸ 

τόβάμπατ, απὰὴπι (4 φιοά ροῆαητ) 
τοππεσίτατί ἑοσταπφντ δας ρογγι ήι- 
Ῥεηΐος οἰαεπι πο ἔτ. οἷα ἄτα ὃς 
ἴῃ αἴτασα ν οἷα ἔα οἰᾶτταιιτ, ἢ ἢος ης- 
ααςαηῦ, τογτοῖτς Ῥτοξοδοῃς, πῖο- 

ὄ Ψιροῖε φυθυ5 Ρ Ἧ ῇ 
παι ρτξίδητε Πδητασ: ἡ πηϊγάνντίη πος τοῦ ὰ- 
Ρεΐογ οὔξ ροίϊε τε τῃ»ῃ ἀοτογίογα (δα αατμτί, “ΟΣ {{|- 
ΠΡ ρα ἰρίταγ τὰπη σοη πῆς ΠΟ πιίπ θι15. ὃς 

2 

ἀϊάοηε υληι πύς 405 ἔοτταπα {πὰ τγὰ ἀἰ ἀν (η ξο{Π|0- 
τωρ φαίη Ροῦ Πῃηοτᾷ Ποίίιπι Δηΐπιο ριρηᾶ οὔ-. 
δι Αὐφεῶως ἰεἰ- ἰοΓΑϊαμρ: ΧΙ Εἰ πιᾶτος πααϊίπηαπι 
τὸς τοοπῃ ςοηΐι- Ε{6, ἤπια] ἐς ἀἀπιοτίατιϊς 4 αὶ δά 
βοπεπι ὃς ἔοττα- τος γοχᾶάος νοποίθηῦ, {ππγοῖς ν]- 
πατῇ Βοπιιηᾶ ἱπ- 
πεθηπιπιονᾶ , 4υς τοπῶ δι ἰλταγατε ΔΠΪ ΠΥ] ἰγασαη 418; 
ἴξ. ποόνε τταβιαῖτ, Π.}}}}} ἰαϊπιῖςος ΡΓορι το, Ὑξηο- 

πᾶ ἵτατὶ ςΟΠ ἢ τς ΧΙ Πχὸ νοϊαριατί Πυτηγάναπο- 

2 τη δυΐδηι, 
γὲ (ε βαδες γοτγια 

τάτηιβ, 9.4. Ρη- 
σντάπε ἐγ θῆναι 4ὲ τῖς5 Αἰ ἰσα δ᾽ Παγχαϊτταγ πὶ αυδά Ὁ 
25:7 ἐορίεγ σῆμ, 

Ἀεὶ, δεογ»»γαεί τη 172 
40: 121 2 45- 

αἶρεγν Φ77. 3 ἀφηπη. 

τηϊπγίοἱ ἀταας 11 Π}} ΗΠ πὶ Ποδ 5 
ἤπετ {ΠῚ οπγης5» ςορποίςιτίς,, αὶ 
Βαςλά πος ἴῃ (εγαϊζατ γοάίρομάος 

ἔ πυμρανᾷ ια ἱταϊεςογῦτ, “ἢ ργοίρεγὲ Ρυρπαῆςηι, 
τος κετοτ οἥξ ἰα- ΠῸ5 ΨΙΠῸ5 [1Π|0 ΤΡ] ]οῖο » ποίτγος 
εὐηάιῇηηια, τάς ΠΣ δἴσιιε νΧοσο5 Ἔχῖγοπηα ἀε- 
Ἵ ΑΉΣ εἴἴοοτς [ογηίτατε» τοτᾷ ἀςηίαας, αἰαϊτατεπι 

ἐπ, τηαχί πιὰ ἱσποπίηϊα αἤοέξαχ (Ο- 
θὰ ἀς σλιιῆς πςητο ν οἰζγιι ἢ. πο ΠῚ 
δἤἰϊπιο εἴς ἀοδεθίτποα; ρύο ἰποτο 

' . ἄαςεῖς ααὸά 111 αεαπς πα]]ο ρετῖ- 
ἱ ουὐἷο ποίϊτο. Νά ἤἥης ρειςυϊοι ἢο- 
[ το αδίδιμης οτἰδῇ νἱοογίπτϑὶ νοχὸ 
ἣ: 14 εβεσογίπηι5 σποά ἴᾷςεζς ἄςθε- 
᾿-. τπιῖϑ ὃς γο απ", ντ Π{ἴος Ραμ δηλ, 
᾿ , σὐπέξααις 516 1}Πα; ΡΥ πίπδπὶ ἀρτί- 
γος. δοϊεοηςπιᾶς δ εγταϊοι τεβίκια- 

ΠΛΕ15ν «ἴδ πη σογτογοτη ααὰπη Δη- 
ξ ἔκα πος, ῥγοξοθο ρυϊοθταπι 
τ ἡοδῖ5 πος ςοιταπΊοι οἱξ : ὃς γὰ- 
ν᾿. ΤΠΠΠια ταὶπὶ ρογσα]ογα πὶ ος- 
. τς Οδῇο » νεοχ δάμπεζίᾳ ξοστηλ ηΐ- 
᾿ 1 Πίπγαηλ ἀλπηηὶ ἢἤλτ » ἐχ ῥζοίρς- 

Ἀν 

ΠΙΒΕΙ ΞΕΡτῖμνϑι. 
ἐχεσυεηάᾷ φαοΐ φαδεγπαίογες νο- Α δρᾷν βούλονταρ ἐς ἔσογται, " ῥᾶςαι. ̓  ἐς δ. 

355 

βλάπθεοϑαι ἐφ᾽ ὧν ἡμῶν ηἕδεσκ κόϑαςαι. “ 
Ὁ γ᾽ -ἀληϑέςατον γγῶχε ἐξ ὧν ἡμεῖς οἰόξ “ 
εἰαϑα: σειφροῖς πεπύοθαι. ὐαβζαλλόώτὼν " 
Ἂ ἀδξις ἡ κακδν ; χαὶ βιαζόμδιυοὶ κζ ὰ 

τῆς παρούσης ἰποοίας, ἐφ ̓Ξἰστυνοιαν καϑὲ» 
φήκασιν, 4 οὐ το βοισκϑυῆς πίςᾳ μαᾶλὰ ὈΝ; ἢ 

τύ χής ἀτοχάνδ,ου θύσῳ οὕτως ὅπως διωων- ς 
ποῦ ἵν᾽ βιασαίμδυοι. ον υϑελδύσωσιν, ἡ ἤχοὺν 

ν» ΑΖ πότ τὐκὸ πὐπογώρησιντ πρῖς "τα ὡς “ 

ἀν 00] 

ΒΨ γε πεέρόντοον Οὔκ αὐ πορᾳξοντες" ΙΝ 
χαὶ “ κι 69». “δὲς ὄξω ἀταξίαν τε ζοιαύτζωυ," 

τύὐγζω αἰδρώϊ ῬΟ αϑελλνκήων 
πολεμιωταΐτων, ὀργῇ «ασδοσμίξωρνϑρ. ἢ 

νομίσωρδι; » ἄμα γ»ϑὺ ταν ἀρὴν ΚῸ ἐ0) 
συδὲς «ἄν. εἰγαντίοις, οἵ αὐ ὡς πον 

τῷ «ὐξϑοπεσόντος ϑιχαιώσωσιν, ̓ ἰποπλῆσαι τ 
- πῆς γνώμης Ὁ ϑυμούνϑμον, ὦ ἀμφ: δὲ ἐϑροις ξε 
μυύναοϑαι ἐγϊενησόμϑωον ἡ ἡρζῳ, ̓ κὴ δ λει ο΄ 
φόνϑιον που ὑδισον ἐὴ ὦ ὡς δὲ ἐβροὶ ὸ 

σοιγπόοτες ἰς Ἰαρϑρκῖ ἘἜχὶ τί καὶ ἡμετέραν ἐδ τ 

οον δουλωσύρϑιοι. οὖν ᾧ εἰ κατωρϑωσὸρμ, « 

αὐδραἰσι δὲ αὐ τὲ ἀλγισα “σξησελεσὸμ, « 
“παυσὶ δὲ χαὶ ὁ γωωαιξὶ" χὰ αἰωρεπέςαιτα; πί--΄ 

ἘΝ 

“ )ς6 

λᾷ δὲ τῇ πασῃ δ τἰὼ αἹοάς- ἕω Ὀλέρυσιν, “ 

αὐθ᾽ ὧν μὴ μα λαικιαϑέεϑαι ἐψὰ ωὡρέπει, “ 
μηδὲ ὃ αἰκινδυυύως ἀπελθεν ἀὐδους,κέρδοσν 

γομείσαψ, αὖτο μϑὺ Ὁ, χὶ ἐαὶν ἀφῳτήσωσιν, « 

ὁμοίως δράσοισι' ὅδ 5, “ραξωΐτων ὑκ πἕ « 
εἰκότος ᾧ ὁ βουλόμεθα ζοιῴδετε κοϊλρεαϑῆναι, ῳ 
χαὴ ὴ τῇ. πασῃ σικελίᾳ » Καρπουμϑμὴ ἢ Ἰωρὶν, ες: 

ἐλδυβεείαν βεβαιοτέραν ἰδαϑοωῦα;, Κϑι- « 
λὸς ὁ αἰγῶν "δ: ὁ χο δουύων δ εἶτοι ἀσϑυιωτοιτοι;ο « 
ὠν ἐλάχιςα ἐκ ἃ Ὁ σφαλξωῦοι βλοίηθονπες, εἰ Ρ 

πλάῴτα “ὁ ὃ δὐτυχῆσαι ὠφελοόοι. Καὶ. Ν 
(Ὁ ἐϑι ῬΨ ' συφᾳικοισίων ςρατη")ϑὶ χαὶ Γυ-: 
λίπος. Οιαῦτα χαὶ ἀδοὶ ζῖς σφετέροις 
φρατιώταις «ἴδακελ ἀἰσαλνοις αὐπεπλής. 

69ιου (αὶ ναῦς δυϑὺς," ὍΝ. καὶ ποις  αϑηναίοες 
τὰ Ριυὑγσηαῆι ᾿αότ. Ηἰς ἦν βεδυαδκεῖνι ἄϊτςες ἃς δυμρῥὰς ἴὰος δεὶρῇ 
ἔΉ ΠῚ ἁδποστατὶ » πυίςοπη πᾶσος ἱπηρίςας., ἤπχαϊας Αἰδβοπίοηίος ἐαΐρνῃ {Ἰεόγε 

Ῥᾷςα) πρὶ βλοίηλειϑει Ἵ, ἐαδίως 
ἜΣ βιλαξήσονται ὑ ἴυυ τῶν ἡ μὰν παρε-- 
ὀχδϑυασμέγων: αὶ Οὐ αβδιᾳτεθυῆς 

μάλον Ἶ. 65 αβρᾳα σκθυῦ. 'δηλονότι πί-- 
φεύοντεξ, Ἡβαὰ ὅίακαν δωυ δῦ πω αὐεύδογ-. 

πες, 552} ἡ, τύχῇ τὸ μιέλλον ποϊναῦται. 
" Καὶ τύχω αὐδρών Ἰὼ θὲς τύχέω αὐ-: 

δρών πολεμίων ἡμῶν ἡΠημιάνίω, δ' Ἑαὶ. 

τας "περί 

κἠῥιατὲς “᾿ 

γομίσόμδ, ἅμα] γομμμκώτα σόν δβι(φησν) 
ὀργῇ ᾿ορϑσμίξαι τίς ὁ ἐναντίγις. χορϑσῆκον 

γὸ Οις φιμθραμδῥοις δὼ ἀδίκως ἐ ἐπελϑόν- 
τ, καὶ κρίνειν ὅτι δὲῖ Ἃἰ-- 

“πυπλῆστω τ ϑυρίον ὁ ὧν τῇ φωμώφία ἢ δ. 

ἐ Καὶ τ ὁ λεγδιῶρόν ποῦ] τ 
ἐχϑροιᾷ Φιμωρήσαχ.  ζ Ἐν ᾧ »ἐ κατώρ- 
"ϑῶ στὶν 1ὸν τῷ δουλω σά ὃς ἡμαῖ." ἡ Τὰ 

«ἱαρεσέαζ αὐ δραποδ)σκκοιζ, ὃ ἀν" 
αἰέν ὄρήκλησιν ἢ δουλέαν. 1 Καλὸς 
᾿ εἰγόνον κινδύνων ὅτοι ασαν ] δῥῥνοια; 
κί Χὸς ἩμΩ͂ν ὁ αἰχρὸν ὅθι, ᾧ γὺ Ὡραξ αὕτων 
ἡεδλύσα ζουλό ἴϑα, ὅτι τε κολαοθήσον-"- 
πῶ ὦ ἡ πᾶσα σικελία ἐλϑυϑερωϑὴ σεται. 
κ Ἐπειδὴ καὶ Οἰὰ ὐἰϑίωαίοις Τϑανονη 
᾿ πληροιῦτας δηλονότι ταὶ ναῦξ, 

Υγ.11}. 

᾿ 



τ ̓ἀπμά- - 

ξεν" 

Ρ' ὑὐπς 

ὙΦ, αἴξα- 
λειφϑέντω 

538 

. Ύ. 

ΤΗΝ ΟΥ̓ ΘΙ ς Η195Τ7. 

ἠδϑαοντο. ὁ ο ᾿ Νικίας, «ὑδὸ δ αϑρόντων Δ ἀρίγίητ, Αὐ Νιςιας ριαίξητὶ γογᾶ 
ἐκπεπληγμένος, ἀὸ ὁμάδος οἷος ὃ χίνδευυος, 
ἡ ὡς ἐγίες ἠδὴ ἕω, Θ᾿ ᾧ ὑσονοῦκ. ἔμελλον 

᾿αἰαιγεοϑαι, χαὶ ἡ νομίσας δ “ πέροισιν ο᾽ 
τοῖς: ̓μεγοίδοις ἀγῶσι, πόρτα τε ργῶἔτι 

σφίσιν οὐδε ἐῃ),ὺ λόγω αἰὐζοῖς δ ἘΝ χατ- 

᾿γὰ εἰ ρῆαζ, αὖϑις ξ πϑιηρφίργων ἕγα, ὅκα σον 

ἐρήξάννν ̓παΐζολεν τε ἐπονομαίζων, αὐ- 

Κι ὀγομιασὶ χαὴ φυλζω" "ἀξιων κ γα 99 

ἑαυτὸν, ὦ αὑτῆρχε λαρβιαρότητός ἀ, μὴ 

τρολιδόναι ὥγα, χα ἡ ζιἐ πατοικας Ὡρεὶ, 

4 ὧν ξχιφανῴς ἡσὸρ οἱ ωρόσρνοι, μον ἄφα- 

γίζ ἀν" "παποίδος τε “Ὁ ἐλδυϑδερωζωτης ὑπο- 

Μι μϑήσκων, “ὁ Τὸν αὐτῇ αἰεπιτάκίζου πᾶ- 

σιν ἐς Ὁ ̓ δίαγτον ὀξοῥοία; ὦλλα τε Ἀργὰν 

ὅσα οἰ ο» τῶ τούτῳ ἤδη τῷ ᾧ χαρρφύ" ὃ ὄντες ἀὔ- 

βρώποι, εἰ τρὸς τὸ δοκεῖν ἀιὶ Φἰρχαιολογεῖν 

φυλαξανϑροι εἴποιεν αὐ,ὼ ὑπὲρ αἰπόρτων 

πλήσια,, ἔς τε γωυυαἴχοις χρὴ στοῦδως 

αἱ δος πατξῴοις ωροφερόνδμα, δὶ ὄχι 

πῇ παρέσῃ ἐκπλυξᾷ. ὠφέλιμα γομίζον-- 

τες Ἐχεζοαΐ)."κὶ ἡ ὁ ἅ εχ ἱκανὰ μᾶλλον ἢ 

᾿αἰάϊκα,α νομίσας πε δηνῆσῖ,, Ὀὐποχώ ρήσεις 

ἦγε α πεζὸν αρὸς βϑαλαοὸμ τηξρέ- 
ταξεν ὡς ὅχι τὶ πλήσον ἐδυωαο, ἕητως ὁτιμμε. 

᾿γἴςη ἴοις ον ἢ ναυσὶν ὠφέλφα ἐς πὸ ϑειρσεῖν 

"δ νοίζ ὁ 0 ̓ δ ) Δημμοαϑένης κα ἡ Μένανδρος ἡ Εὐ 

ὀδέριος (οὗτοι "ὃ Ἐχὶ 'ἀς γαῦς δι ἀϑίεναϊων 

"φραπῆοσ! ὶ ἐπέξησθμ) φραντῖς Ὁὸν "Ὁ ἑαυδν 

«ρατόπεδου, οὐδ ἐσλοον ωρὸς τὸ ζῶ μα ὮὉ 

Ὁ λιυϑβος, ἃ τ καζα λάφθωτα διέκ πλϑν, 
«βυλήολμο βιάσαοϑαν! εἰς ηὃ ἐξωνωρεξα- 

-γαρϑυϑμοιὃ ὃ οἱ συφφικούσιοι μὰ οἱ ἱξύμμαηρι 

οναῦσί ὶ αὐδατελησίαις τὸ τὸν ριθμὸν, ᾧ φρό- 
τεξνν. χουτο τε τὸν ἐκστλον μέρ αὐὴὲἥ«φέ ἐφυ 

λάοσον, ἢ ΚΤ Τ' ὀιλον κύχλῳ ληϑῥα, ὅππως 

αἱ ΡΠ πχοιιότον»εαγῦ ραττε οχίτα ροτταϑραγῖς το χα ροττῦ ἴῃ οὐδε τυταρᾶς αἵ, 
» 

Β 
." 

ἑοπάϊποπ αιτοπίτις, αἰνοᾷ ζογηο- 
τος αυαὶς Ῥαυσαϊατα οὔδει, 4υΐπηα; 
νοι» άπ τα τ ΠΟ ἴΔ ΤΙ 
Ρτοςοίασὶ οἰεητ,γορατάηίααό χια- 
Τὰ ἴῃ αἰγοςίθιι5 Ῥγαὶς οοἠτηρε- 
το το ςητ, ΟΧΠΕἰπηαδατ ΠἸΒ}] ἀῦ (ατὶς ΡΟΝ 
Ρταραγατί ἀραιὰ [πος οἵἵο., Ὠοίοἃ- 6. α 
τὶς οἵ ἁ]οχαιτᾶ. Ἀπσ ι πασας πύον 
ΠρΙ Πλτῖτα ἐπ ογασομος νὸ σαῖ,οος δ 
ποιϊῆοὲ ἃς ρατγά ὃς τυ δ ργο- 
ΡΠῚΣ ποι ΠΡ ι15 ρΡΟ]]5,ογάταας, 
ῥέοι ἢ ἀθοαας ΔΙ] ἃ " ἀξοοτῖς 
εἴας ᾿ς ἄσαίαιξ [μι Ῥγοᾶατ, πένς ᾿ 
11 ΖΦαοζαση ἐρτορία τη ογα πηι [οἱ - Ὁ ΑΒΎΝΟΝ 
ποία ἐχτάραητ, ἀοπιοςᾶ νίχτοῖξ 
ἃς Ρ]οΣΙ ΟΠ] τογαγέτ. Αἀητοήέθας 
εοἴάξ ραιγῖα» πα: οηγαΐπτα ΠΟΥ τὶς : 
χὰ εἴοι, " δε πατῇ σαϊαίαις Βισαϊτά ὁ Ἐτίη χα υἱιά ' 
τὸ ᾿π1Π| χα νιξϊὰ τοροπτιαγᾶ. Αἰτα νοϊςοίαυορίο ἊΝ 
Ῥτατοῦοα σδηιοπηογαης μα ἴῃ τα} ἤπν ηλξκν κὰν Ὶ 
τεπηροῖς ΡοΙ͂τ Ποηλίποβ ἀϊσογεμ το ξίτιοτς μέσεγοτν Ὁ 
“ΠΟ 4αὶ φαρτάτοητ νἹάοτ! ουϊαυᾷ ρληιτων: Ἠόψαρει 
ΡΠ Οοτα πὶ ντί ογατίοιδν ΓΟ ξογοἀὁ ρεοτοα τοβαρίξτας,. 
ααα; ἄς Πη σα] σοηαδηϊοητία [τὲ γῇ δια ἰοφωι ὑδάν 
ἀϊοὶ,ἀς νχουδυς, ἅς Προεῖς, ἀς ἀἰίς (οῖοτα Ἰοφαὶ νήάσ 
ῬαΓΙ 5» (ε4 χια: ἴῃ ργαίεητί Ῥᾶποσς : 
να] τα ἀιόται Ῥυταῆτεβ » ἐχοαιηαηῖ. τς 
Ηχς ΝΙςἴα5 θη τπι {ΠΕ οἰοπτία., 
ἀιὴτα πεςοαγία {8 Ἰοφαταμι γι 
τις, ἀἸ σγοάϊταγ Ὁ ἢ Ἰς »ἂς Ρεάιτάταπι ῥ. 
ἀυοῖτ δά ἡπάγο: δὲ “τῇ Ἄγ ἢ ὁ ἀυᾶς ἀ Τὴ οτάϊηος ι Ἴ 
ΡΓΠηατη Ῥοτείξ ςο]]οοᾶς, γα [ἰς 4] μιὰ γιὸς ὑάνος ̓ 
ἴῃ πασῖδας ἥπτ, αὐάπηαχηη ρος ΠῚ 
ἢτ )α Βάἀιιοίαπι ργα πηδάλια. [)6- 
ῃλο μη ες Δύτομι ὃς. Μοπαηάογ, ὃς 
“Ἐσταγἀέπυις (Πὶ ἐπι Διο ἴῃ ς΄ γήδρίαν με 
πάις ΑΙ Ποπιοπῆμπη αἰσεη ἀογαητ) Εὐθύδημος ργο 
τηουόμπτοβ ἃ ἰσςο σα γοσαΠ, ἤῃς φημί. 
Πλοῖὰ Ἡαυϊβάγιμῦ δά ἔλυιςος ροΥ- 
τας ἰλτη ἢ ΡΓχΟς Ομ αζας ΡΓα μα {..} γάριαν 
4ις», Πόλας οχίγοταγ,, Βαδεητος ᾿σδληφϑένα, 
ἴῃ Διηΐηγὸ ΡΟ ΓατΊρογς ἦπ ἐχτοσίο- Ἀρωρμοριζυς , 
τα Ἰὴ ἦθος νε νπάίαις ἱπρταοζεης 
ϑγγαςιίληὶ ἃς (οςοἰ!, τοξ! ἀξ ἔογο πα 

" 

“ ϑρίεπάοσῖδ5 γε 
ποδιἰιτατὶς. 

; 
“ 

΄- 
ον 

ἃ Τίιάορισιν οἱ αὔϑρὼποι δήλογθτι. ὦ 
β᾽ Ῥαΐθ9εντε ἐπονομάζων " Ὁμηροί» 
τοΐξο9εν ἐκ ἡμεῖς ὀγομάΐζων αὐδρα ἔκα- 
σον. 7 Αξιῶν τὸνγτε καῇ᾽ ἕαυτὶν] αἰξιῶν 
ζφησὶλμμνδένα «ϑϑδὲὶ δόν αι τίω οἰκείαν ἀ᾽-- 

δετίω... δ Ων ὄηηφανεῖς ἥσων 1] τὔτο 
καθ᾽ δδβ δα ν! σιωτακτέον δὲ τῷ, παΐύ- 
εν ἐπονομάζων. ε Καὶ σῆς ἐν αὐτὴ 
αἰεπιτοίκζου Ἰκαὶ τὴ τῆς ὧν ἡ, πατρί δὶ δόλος 
γὅτι αὐτεξοισίου β ἰογτῆς. ζ Αλρατελέ- 
2φν ] κα Ῥ᾽ φαΐ ατόνοσαυτα κτίον ὃ τῳ πα- 

ἩΡΝΝ Ὁ τον » δὰ. «ιν 
ξοιπλήσια, ἵγα ἡ τοϊξῆς,, ἀλλά τε λέγον; 
τ . “-ν » 
οἷα οἵ ἐν τῳΟ οὕτῳ ἤδη ᾧ᾽ χα᾿ρδ ὄντις αἷ- 
ϑρωποι ὄπειεν αὐ αὖ, καὶ ᾿ αἰ απλήσιά. ἡ δὲ 

διάνοια, ἄλλα πὶ λέγον ὅσα ἐν πμιαύτι, 
αἰριςτίσε καϑεςῶτες αὐϑρωποι λέξαιεν αἱ αν 

σι 

τῶν καὶ γωναικῶν καὶ ὶ παιίδων, καὶ ϑιῶν, 

οὐ. φυλάϑ ἐμοί ὅι αὐδὴν εἰπεῖν, μὴ δὅ-, 
ξωσιζῶς ακροατεῖς δβχαολογεῖν, ,ἀναὶ 
ὠφέλιμα “τεὸς τίω παροΐστιν. χυύϑε- 

ζω νοράζοντες, η. Καὶ ἐμδὲ οὐχ ἱκα- 

Ι δπβιμεῖς 
᾿φξαπλήρα ὑπ ὙἿ ἄλλων παΐ-Ὁ 

γα μιᾶλλον ἥ, αἰαγκοῖα ΝΑ Ἵ καὶ ὁ Νικίας, 
γαγκαῖα μᾶλλον ἡ πὸ ἡ ἱκανά. 4» «Πρὸς 
τὸ ΠΡΗΣ (οΙ λιμϑίος] ὃ ὁ δηλαδὴ ἔζευξ, 

ὃ - Καὶ τὸν βάψαι 
διέκπλοιιν ἡ ἥὅτο τὸ μέρος ἐς ἔζδϑυκζι αὶ 
αἰεῴγᾳ τῇ, τόματες. Φυγες!, παβέλ 
“ὥςε μὴ ἐζδῦχθαι. .κ ᾿Αὐζομ οϑα; ἐ 

πὶ «ἔῳ] κι βίας ἐξελϑᾶν. τ 



ΓΙΒΈΚ ΦἘΡΤῚ μνὺν τος 
Ῥοάίτατιι ἀπά ἐμῷ ηνὸν ἘΞΑ πλυζα λύθεν ἄρα. ταροϑξ πέλῆσιεν ἤπιος 
τεῆτο » πος Σ ΟΟΟ 241165 ἔτει κὐ ον ἢ ΤᾺΣ ὑει ἘΔ ἄχ νον ΓΑ 5 ΝΣ τς 

(ιδιἰείδης. Ῥυχογαης αυτεπι ἢ 1’ λα) ὁ πεξὸς ἀζοῖς βιντ παἰϑαθονῆ ἶ 
Δριιά δγγασαίληος δἰ σαμαϑ ὃς Αρσὰ- "ων ἘΜΡΥΡΤ κου ϊοχοίεν. ἡ Γρηϑν ὃ ταγα)τ- 
ΒΟΚΠΝΟΝΉΜΗΝ ΘΟΓΏΙΙ πὰς τῆς- κοί οςς δυξρῳχοεσίοις Σ Σ καινὸς μϑὺ χοὼἌι. 

"Ἐς. ἀϊατι Ῥυιβοη 8. ΟοΥ πεῖ! το ς- ἐδωρδος πὐραρέγῥι δ᾽ προ σα 
»χερὰς χα τε ὩἜ ςς 

ὅλης. Ατμςηϊςμ(ςςΡοολααλτη δά τ ϑθμᾳ ὭΣ ὦ δ ἢ ἀ, ἄλψδης: 
οὐ ας ἔχαςος (αδίοῖο» ρυίπιο ἢ-ὀ ζ΄ πο, νι 

] ΠΣ δὴ οἱ αἰϑζευαῆοι πσοϑσε δηϑὺ τω 29 ϑοὴ ἀλ 
; ν ΓΥ αἢηνὶ ᾿ 

Ρεῖα σοπρτοῇι μη, ςο]Π]οςατάπι- Ν 
{ας ἐχαάαοετίο παυίιῃι βπιρη [ι- ᾿ς ζϑυγμαῖι, τῇ ὑϑρ “σδϑέτη ῥυύμον Ὠχτηε λέον.- 
Ῥέγαμεγε» ὃς “ἤαγιν» " τετπαςα]α 
(οἸαεῖς τοηταθαητ: (τἀ πλοχ ἰπαδ- 
5 ἢ ἐοβ νῃδίσας δγγαςαίαπίδ ἃς 
(ὁ οἰϊδειοη ἰαπὰ ΡΥῸ Δηρ ἘΠ οχίτς 
ταητάχῃ » (ςἀ ετίαπι ἱπτζα ῬΟΥτ ΠῚ 
Ῥιχ απ σογεθατατ:εγάταας αἴΓΟΧ, 
464]6 110} }ππ2} {προΥΤΟσΊ : πλαϊτα 
ἐτίδην ἔογοςίᾳ νεπίααε δά αἰτογος 
ἱπσαγίαἀο5 ΡΕΓ ἤλαϊᾶβ , ἀπδῃ ἄο 
νοοίξεγδης οχμογιατίο Ἂχιεθατ, 

δ Μυΐκα υσᾳις ἢ τπυἶτα φαοαις ἰΏτοῦ δάἀπείος σὰ- 
ἐογταύπι γεγία(- ΒΟΥ τοΥο5 αττίς δά! αεπτίο ἀταὰε 
ὺς οἰαίϊις συθες- : ων ΟΡ ΩΝ 

᾿ράτογος αὰ ἄττοπὶ ΟΟΏΓΟΏΤΙΟ » Θρ᾿θατίς (αι ζεγαίοητί- 
[αᾶ ρεττιπέτία πο θ115» ΠΠΟτΙΟ5 Πα 5. ΠΑΌς ΠῚ ἰΠ σαΓ 

' δορά: πε τοῦ Ὡς 7) 4ἱ τα ]ατίς τ ΠΙΤε δα, 
γέμεδαητον σρὰς ἀογαπι ἀρ ττατὶ αγτιβςῖο ἀςῆςο- 
76:5 αυοτῖες Ἰδυὶς γρῃς, ηισαήαας ἴπ ἰοοο ΠΡ αἵ. 
πλὰξ ἱπουτγίιχοῖ, ῇ ὙΜΕᾺ . ᾿ ὀρετδαν ἀυδαπε νε ἤβηᾶτο Ἀἰκοθαταν ῬΥΙΠγα5 οχτᾶγς. 
εἶτα «α φυακ τὰ- (φτεχατη σομΗϊροητθας τοῖ ἴῃ 
δυϊατίς δεσμά ἐ- τὰ δγσαὶ ρατίο πδαϊθιι5, ὃς οασαπι 
ΣΑΠϊ . ΠΟῚ ΤΏΙΠΟΣ ᾿ β ΕΠ ὃ » 

Ἰηφυϊτία ἃ (άα- ΡΙΟΓΙ͂ας ἴῃ Δη ρα ΠΊπιο “ (οχὶ- 
{τᾶς αἀβίρεγοτατ» σα] ὁΠ1πὶ ἰρατ το πααοθαῃς 

; ἀαῖο; ἐπε τνας ἀποςηζα; Πᾶι105) ὁ ΓΑΙ ΟΧ ΟΣ 6- 
τε ουἱ ρταξδτυς Γ θα ητν» ΠῸ]14 ἔιοαΐτατο δας γεῖγοςο- 
{8τ, Ρείτρας ρᾶστος ἐς γ 41, αττ χορ άςπἀ 1:64 ἔγοηαςη- 
Πϑὶ νεπάισατο. “4. ΠΕΓΡΒΉΤΣ 
φενόνενι » Ῥγρημις ΟΥΟΒ 1Π]Ρ}!ςατίοπος, Ρύους ημα"- 
“ρβαγετε. θεί, ὅ-- (ς ΠΔΕΪ5 11 ΔΙτεγλ πὶ ἰποΙ ΔΉ 
δεν, άεο θεν ρό(- τ δος [ΤΟΥ 4]}- προσ τοκιε εὐρρί ἤας τητοῦ Γυρτε ἀππη,ῆιϊιε ἰΏ το Δ} 

4 Κ(ἰλυῆελ. 

τ «ἱνὴ βείδαι- τοῦ οὐςαχίαἀαη..Ετ ασδη ἀ ε ἃ]ἰα΄ 
τς θεσεάίμεατε. Κ εἰ» τγχαὶς Ἰη σά οδαῖ » ται ἰἰ αι ΡΟ 
κάρρα δα Δα] λτὶς οταπς, ἀραπαὲ πλΠ|- 
ε΄ Ῥαταπὶ επίπι Πδ5 ντό δα θ ΓΟ» Ἰα ΕΠ 15.» Τα δτττῖς, 
βΡεγατ υίη γέγα- (γχὺς ; φασι νογὸ σοπίογόθδη- 
αυς ἤπιὺΐ ἀυςεη- ἀρὰκε ὌΝ 
τὰς εβίεοεεηε. ΤᾺΣ.» ορίθαζα δά πγαῖς 6 η1ς6- 
4 απ οὐγνεμδο δάποοηδητζεβ γείααςε 1 ἀΠ ἐπα ΠῚ 

᾿ τίοποδ. ψε γι πυργε . - ᾿ ἣΝ 

τ βοηορ. νά “πο. ἵἴ Δίρτ οἀϊ των αἱ λ Οοπεηρεθάτ 

Ν: "πε πγατίς 1.10 5, “απ ἰπ ἀγῷῖο 

᾿ς Βίπα αὐτρία. {ἰράτας Παιιοϑ οἴη,» νι δὶ 1η4110- 
χοὸς ἤπρυ 5 περοῖ ΧΠΠ1 » ΠΠ1π Βοζαπι ἡαϊτο5. τγαηῇ- 
ζατὶὸ αὐβατοίςο- Πγρης,, ὃ. ΑΙΙσαθῚ 5 Πηραϊαθ. δῖπα 
τοηῖ, εἰ, Ἰρβέιειις 

ς 

τες ἐκρ αηρεου ἴξ πεϊαγμκένων γεανν ̓ωρὸς ἀὐτω,͵ 
Β καὶ ἐπειραίγτο λύάν ζῳἐ χλήσᾳ φιΑχτ δετϑ, 

᾿ πϑρζωχόλιν “ σφίσι “δ συρακουσίων χαλ᾽,, ΕΝ εἴλίγας δ, 7 
ξυμμάχων ὑχεφερουϑῥων, οὐ. πσθ3ὲ πῶ ͵ 

ΔΝ φαλαγ πα χη ἐῤῚ πάρες ς κι τὸν λινῦϑα, ἐγέγγετο" χαὶ ζεὼ καρτεροὶ, 
. κἡ 3 δΦ΄Ὸν νθρ. Μ Ἁ. ν ᾧ οἱαι ἄγ ἔτερος [..} “Ωρότεξον. πολληλ δ Ὁ" «ο- 

“ἡ ἑκατέροις ωροθυμία οἰπὸ δ γαὺ δὲς ΡΟ" 
δ Ὄχεσπλᾷν ὅποτε χελϑυοϑείη ἐγίγνετο, 
πολλὴ ὃ ἡ αὐτί τέχνησις  χυξερνη Μ᾽ χαὶ ἐἰ- 
γγωνισμὸς πσϑϑὸς δλλήλϑες. “οἵ τε χεῖται 
ἐθδεροσάγον , ὅτε ασοοςπέσοιναῦς γηΐ, μὴ 
λείπεοϑαι (αὶ πὸ τῷ καζαςρώκατος τὴς 
ἄλλης τέχνης. γᾶς τέτις, ἐν ᾧ πυροσετέτα:- 
κῷ, αὐτὸς ἕχασος ἠπείγετο πσοξτος φαϊνε- 
οϑει. ξυμπεσουσῶν δὲ ̓ ἐν ὀλίγω πολλῶν 
νεαΐγ, (πλῴζαι γὸ δὲ αὗται ἐν ἐλαχίτω 

᾽ “ 

εὐγαυμοίχηᾷ ξραχὺ γὸ ἀπέλιπον ξωυαμ.- 

φότεραι ̓ διαχϑσιαι ἡμέοῖ, αἱ μβϑι" ἐκξο. ᾿ξ ἰχθλαὶ, 

λαὶ δύο ὃ μὴ ἐἢ) (ας αὐακρούσς ἃ ϑιέκ- 
πλοις, ὀλίγαι ἐγίγμωτο ἑ αἱ 5 χυδοσξολαὶ, 

ὡς πὐηοιναῦς γηὶ πσϑοπεσούσα, ἢ ο᾽κ ὃ 
φϑυγῷν, ἢ, θη ὀχεσπ'λέεσα, πυκνότεραι ἡξ. 
χαὶ ὅσον »ϑὲ γχεόνον "χυδοστρέροιτογαῦς, οἱ 
πὸ ΤΜ καζαςρωμαάτων ζοϊς αἰκογτίοϊὲ χα 
Ὀξϑυμασι χαὶ Χίθοις ἀφθόνως " ἐπ᾽ «ὐτίω 
ἐγοαΐντο -χ,4, δὲ πὐδοσμίξᾷαν, (δ δχι- 
ξάτω εἰς. χεῖρας ἰόντες ἐπείρωντο παῖς ἀλ- 

λήλων γαυσὶν ᾿δχτξαίνᾳν. ξμοετύ[χόμέ τε 

ἰιλυτῦ αἱ το τοῦ υϑδν Τὰ Ἰὰς 
ὀιλοις ἐμξεξληκέγοι, τὰ δὲ, ἀὐθες ἐμξε- 
βλϑεϑαϊ, δύο πε «αἶθὲ μα» κῷ ἔςίν ἡ χαὶ 

᾿ 

μερέγρηετ δε ραδὲς ΔῸΣ ΡΙΠΓοΣ πεξοισιὸ ξοαγϑαγεπίο.. , -“ φΡαν. “ ν 

“πλείους γαῦς κουτ᾿ αὐαγχην᾽ ζιουηρπῆσϑεα- 
᾿ 3 χρῶ ΚΑΥΝ ας κὰν ἶς Ζ “ἡ ω 

4 Τοδααντς ἔχων ορατεύματος δὴ: 
᾿χονόη. Θ᾽ Σφίσι] ἧς ἀϑηναΐοις. “ 
ΤΗ͂Ν Τῶν τοεότερον} γαυμαγιῶν δηλονότι. 
δ᾽ οἵ νέδηξάται ἐθεράπευον) οἱ ὅ7:- 
᾿ ξαταμφὴ δεν) ἐπε μέλοι (τὸ τὸ 68: τὸ 
ἐεράπευοι) ἀδὶ ϑγθον ζοντο ὅπως μὴ Δ Εἴ 

πρὶν  ποϑϑϑυμάᾳ οἱ δ) ὦ καϊᾳφβώ-- 
ματος δ Τὲς τῆς τε ΦΨ)᾽ ναυ δῇ! καὶ κυθερ-: 
ΗΝ τεχνὴξο ει ἘῚ ὀλίγῳ πολλῶν νεῶν 7 
δ,ᾳεήματι δηλονόῃ.. 2. ΑΥ̓δὲ ̓φορθβο- 
λαὶ Ἰσαϑεχῶ (φ δὐν)έ γίγγοντο αἱ συμῆλο- 
καὶ Τ᾽ γεῶν, ἂἱ οδβ τ ἀρ  φϑύγνυζαὶ 

ἐπεφέροντο ἑτερὰ)ς,, καὶ οὐ σειωεπλε νὴ» 
αἱ δὲ, ἑκογτὶ ὅηπηλέουδαι οδϑδεζ ἀλλόν,, 

ἢ Προσφέροιίζ γαῦς Ἰαϊτὶ τ ασενσήλαυι 
γεν. Δ Ἐφ᾽ αὐτίω ἐχρῶντο 1 ἡχρῶι) 
κατ᾽ αὐτῆς. .,, Ξιωήρήηοϑαι} συῤεπε-: 
πλέχβαιν 

: : 



δ δ)" ἐχιξουλδὰ; κέν εν: ὃν ἕκαισον, τ᾿ 

Σ ὁ βιαζεοϑα τε  κσλοω Ἰθαξοώτες, Β 
τχαὶ αὐδὶ τῆς ἐς πἰωὺ πατείδο, σωτηρίας 

3 ἢ πώμα χᾶς ἐκ ΠΣ ρα, βοίζοτο ἔχάν. βρδμλπλναῖξ (ρεθιατε εὐβεδιονν 

« Καὶ πῦῖς κυβερνήταις ἸΌιὶ . ἡδδ δῇ 

κ 

ΤΗΝ ΟΥΊΡΙ9 Ε15Τ. 
ἃ δι ξιβογμλτογοβ αἰ ϊαγῶ ταζεῖα. Α1}12- μάτοτεν τὰ τμκάῃ 

τὰ ἰῃῃῇ ἀϊα»᾽ πραμς ἰά ρογ νἱςο5; (οἀ ΠΣ ΤΠ Πὰς 
Ρατίτον νη άϊα; οἰγοιπΠτείοηῦ. [π- ποι ΠριΠ]ατιπι, εὰ 
ϑέαίσας πλυϊιαγᾶ ἰπτοῦ ἔς ςοπους παρ ίας κἢ Ῥδετὲδ 
(πτὶ πδυία (οὨΐτας διραποσξ ργῶς- 
μεθα, ὃ δυιάϊτά ςοτγῦ αιια ἰδ θα 
τις αἀίπαςθας. ΜαΪτα επὶπὶ γεγη 4;" 
ἁἀβοσταῖίο ρισροϊιογῶ ἂς νοοιξο- 
ταῦο οχιτοθαι, ταπα ΟΣ ἀσῖς ριθοῖ- 

. ματοχία »ταπι οχ Ργαίςητὶ σοπῖοη- 
τίομς νἱαοδάϊ: Αἰβοπϊοηῇᾶ φυϊάςξ Ἢ 
(ἴθ, ντ ΡΟΣ ΠΊροχ τ, ἘΧε]ατηδητί, 

Β δίαιοπαμπαῃἄο Δ] !ᾶςσης Ργοτι- 
Ραμ. ἐπί τεγοητας ΡΙῸ (μα. (ΑἸυτέ, 
Ρτόφας πο ἰπ ρατγίλη το ἀίτα; γγᾺ 
οὐλπούατα δυτῷας (οςἰογᾶ, ααὸά 
εἰς Ῥα]ς γᾶ ν]ἀςθαταγ ντ ργομιθον 
χῷτοοϑ ἐθπροιο, ὅς {πᾶ 4υᾳ; ραισιᾷ 
φίογία νϊπςεπάο διιρογοῆτ. Ἰλαςος 
αύσαας νιχαίαις οἰαηης πος ἃτη-" ᾿ 
Ρἰΐα5., ἤσυδὶ Δ] 14 πα πη παι ας ὃ Ὁ 
τπιδάποιτ σης λοη ποροίαγία οαα-. 
(8. οοἴπηι ἴγο » ἀσοίτα πα ποιηϊπᾶ- 
τι οἶμ5. τυϊογαγο πὶ Ροσοηῖα- τ τ΄ 
Ῥδητατ, Αἰ ποπίςηίος φαϊἀοπη» πηι 

(. «οἄογεῖ» 4αΐδ τοῦγΆ τη ἴάπιὶ ΒΟΙΊΠ Γ᾿ 

δ καὶ “οἷς κυξεῤνήπωμο. Ἃ μδὲ φυλαλῶρ, 

πολλαὶ δὲ πλυταχὸ δεν αἰξκεςάγαι. αὶ ῷ 

κτύπον μεγχὸῳ ὩΕΑΜΝ τ ἡνεωῖν" ξυμ.- 

πιπβουσῶν, ἐκπλυξίν τε ἄμμο. ἢ χρὴ Ὄτο- 

φέρησιν πῆς ὠχϑῆς ὧν ᾧ κελδυςαὶ φαγ- 

2ϑυντο οδέχῷ. "πολλὴ γὺ δὲ κὐὐδακέλδυσιρ 

καὶ ́ (βοὴ. ἀφ᾽ ἑκατέρων τοῖς κελδυςαῖς, 

“ὦ τίως πέχζωυ,, καὶ αὐτοὺς τἰωὶ αὐτίχφ, 
φιλονφχίαν, ἐγίγνετο: τοῖς μϑρὴ αἰ νλζευαίοις 

γιῶ, εἴποτε χαὶ αὔϑις, ασοοϑύμως ἀντίλοι-- 

(ἐοϑαμ" τοῖς δὲ σου φφικοισίοις χα] ξυμμά-- 
λοις, κουλὸν ἐῃ κωλύσαί τε ἀδοις 2|65.- 

φυγει ἣν, χαὶ πίω οἰχείαν" κρίσους πασφίδεν 

νικήσθ μζᾳς ἐπαυξῆστι" Ὁ ὡ φρατηροὶ 
πεησέτι ἐκφυτέρων 9 εἴτιγά που ὁρῶεν μ 

χατ ̓ ἀγεγκέω φρύμναν χρουόμϑρον, εἰ ἐλα 

κρλλοαι ὀνομαειςὶ τὸν πϑιή βϑυρ(8)» ἡρώ- 

χων οἱ »ϑὺ αἰϑέωυεἶοι, εἰ ἰ πέωὐ πολεμεεώτα- 
Πηλάτη » πιδρὶς μοίριταϊοηγ αι ς΄“. 

τίου γἀῶ, οἰκειοτερ ἂνἤϑη τῆς οὐ δὲ ὀλίγου τηδλύς ἤθη οΜψΣ Ἰβνῶ ἈΝΑ, ΑΩΔ, ἘΜΈΟ 

κεκτημνϑμὴς λυ λθίοδης ἡγρύρδιοι, Ῥσυχω- τα» ΔΙ ἰτγατοταΓ : δγεδλουίληὶ ὙΠΑ  ὀγμωεχρὰς “ 

οϑέσιν' οἱδὲ σωρφικουσιοι, εἰ οἷς ; σοι φαίε ἰσασι τὸν» παπιὶ 4805 ρ]αηὸ (οίγες 1η Δηϊ- ἹΕΡΌΝ 

κσόϑϑυμου, μϑῴοις ἐϑέωναίοις πϑρτὶ ὥπῳ τῦο βαθεῖς αυοααοιηοάο εἴπιρο- 6. 
το Βο5 Βιρίοητοο ρίς Βιρογοί απι ς΄. Ὁ 
Δ Εἰς ἂρ οἰρ τὶ πιᾶττς ἀἰπυϊσαγοῖα» 
νττογυῆαας Ρεάίταταπη ἱπρῶς σοῦ" 
ταπλζ δ δῃηϊ ποτ πὶ σοςζεητίο τομος- 

Βατ; δγιδουίδπα, ἄς πγλίοτὶ αυὰπι Ὁ χᾷ 

Διαφυγώ, τούτοις ἀδρὶ Φϑυορνζς φῦ- 

ορέσιν.διτε ὠχ, τῆς γῆς πεζὸς ἀμφοτέρων, 
: ἰσοβῥόπου ναυμβαχίας καυλεφηχιξας," πο- 

ὅ εἶ: 
λιω Ἐ ἀγῶνᾳ. ἃ τόν α ἀρηνλαὶ ἤχει Ραγαίιογας ἄςξοούς ΠΡ]. σοπηραζδι- ἡ 
λονάκϑυ νϑρ᾿ ὁ ὁ αὐτο])εν 8 πλείονος δν ἀο: Αἰδεπίοπίςηι» " ὩΕ ἐξουσα Ρο- 4 Νεπια «δῆ: 
καλϑ, ᾿ϑεδιότες ἢ οἱ ἐπελθόντες, μιν ἣν Ὁ ὅπ φυιλαι οι} οἰα παγὶς ἀρσογοχοτ. ἐδεύοθς, 

το, “δόντων ἔτι χείρω Γ ξωσι. πϑύτων γὸ ΝΝαπὶ ἀσμτα ἢ οπιμος ἔλουϊτᾶτος ὁ Αἐβεμίξίες ῃδ᾽ 
Ατβεηϊομῆμπῃ ἐπ ἤᾶιιες Ἱπιροῖ-ο οπὴποπι πὶ πᾶμίτο 

δ ἰναχειμδρὼν τοῖς οἰθηναίοις, ἐς ξναῦςε, δυρροβαϊηξις. Ὁ: 
τὰ εἴοπι » ἱπεζαζ εἰς ξμγασὶ πχοῖας ΤΡ Ἧ 

ὅ,τε Φόζος ὡ οΡ τῷ μέλλοντος σϑεδνὶ 

ἐοικώς," ᾧ δι᾽ τὸ ἀνώμαλον  τίω ἔποψιν 

᾿ 

νῖ πεηλίη! τάῃτ18» ὅς οο νοΠειηοη- ῃ 

τοῦ» Φ “ (ὑρετπὲ εχ εἄϊτο Ιοςο Ρα- γίδε. κρποι, ὡῷ 

Ἶ 

ἃ Πολὺ τὸν αἰγῷγα κὶ ξύξαισιν τῆ γῆς γῶν 
μης ὄχ] αὐτὶ “ἢ, ἰαυραῖς ἠγθνίων» ὶ ὁ ταῦ, 
δανδίας σιωυετέτανῶ, λ 0 αὐτίϑενδ ̓ 
δ ῥριχόϊσιος φρατηγός- Ὡ Πεὲλ ος 

πλέίογος! ἤδη καλοῦ 71 νικῆσαι ̓ 
λονότι καϊαὰ κράτος. ν Δεδρότες δὲ οἱ ἐἐ - 
σελϑόντες] οἱ ἀϑίωαῆοι.. ξ. Μαΐτων, 

πέχνίω λέγᾳτ τω ἰδέαν “ἰὼ ἌΤΕΡ ἦς 
ζι Βιαζειϑαί τ τὸν ἔχπλουν } μεᾷ βίαι 
καὶ Ἰοζύος, σίσι δίοϑαι!. ἡ, Καὶ ὁ] φρατηγρὶ 

προοσέτι ἑκατέρων 1 συ δκκοισίων καὶ ἄ- 

ϑίωαίων. Ὃ Ὁ ὑμδὺ αἰ ϑέω αον οὐ δ! 
εἰϑίμυαίων εβατηγρὶ ἐπωυϑανοντν ἢ; αρύ: 

μἰγαν κρουσαμδῥων πειηξαρχῶν, καὶ ἃ 

ἔτε φυλάπεοϑαι δέοι, ἔτε δητξουλδύειν, 

υ κα ἐγ μιέρος» ἀλῳν ἢ δριφερὸν, 

“ἥπ ποιᾶν., οἰλλὰ ποτα, β Ξυμος 

ὑτρβουσῶ!} ἀλλήλαις ὀνλοπ, γ Καὶ 

εἰποςέρησιν τῆς ἀκοῆς ] καὶ μιὴ διώαοϑα) 
“δ κελϑυ σμιάτων ἀκούειν. δ' Πολὴ 
φ Δ Υμο Ὡῆς μδ κελόυκαῖ ς; 

εἰξ ἐι ἑκατέρων τς Ἐν βδ ἐλυμάπιςα, 
Ἰώ γὸ Χῷ φύρν τὸ, πολλὰ γὸ δὴ οἱ κελδυ-- ̓  
ξαὶ παραιλδθονδς ε καὶ τίω τέφίωλ} 

ὧς γὴξ διτοβαίγειν᾽ αν οουιόῥων εἰς τί 

᾿χίω δῇ σι συ φρκοισίων)} σῆς θὲ πολεμία, εἰ 
νομίζουσιν, οἰκαιοτέραν ἐ1) τῆς μεν πόνου 
Κιχτηρδμῃς ϑαλάήης. Ὀυτέριν ἧς ἐλῆύον-- 
[4 αξἤχοντες, μιαπὶ πολλών πόνων 3αλαήο- 

κρατήσαντες. 4 Ἰσοῤῥόπου Ἡἐσυχαλοιῇ. Ι 

ὠδδὲ αὐανκιμεϑῥων Τὶς ϑέυαίοις ἐξ᾽ αὐ 
ναῦς } ἤτοι». πείσης οἧς ἐλπίδες αὐτῆς ὧᾧ 
ταῖς γαυσὶν φὔσεξ.. «τοὶ Καὶ δὰ “αν ὡ- 

μαλογ, Ἵκαὶ διὰ τὸ ν ναυσὶ μιόγαις δαλο, 
γὅπι πείσας ταὶ ὶ ἐλπίδας ἔχιν,αὐ ΜΝ 
ἀκ σῆς γῆς ἐϑθεωδνῷ πρωὶ γαυμρρίανε Ὁ. ΟΝ 



ΕΝ ΕΝ ΦΕΡΤΙΜΝΥ͂ ᾿3 
τς ΝᾺ σαΐ εἴτε ὃ νἱοίπο ἐρεθιαουά,8ς Α “δ ὀλίεω «ὦ οὔργς τ ροθς τὺ τος ἧς 

Οὔληο5 Ρα ΕΓ ἐοάξ ἱπεπέζεηταγ,, ἐδ Ἂ οὔσης τὴς )εὰς, ζαὴ᾿ ὁὺ πῖδὰ 

Πάαὶ {π|᾿ὸς Αἰ ἐσιδὶ νΊη οζτος αίρεχις 
{τ δῃίτηος αἰτο δ άῆτ, ὅζαά ἰπτιο 
᾿αμάος ἄεος,πε (ς (8]υτὸ ἔγαιμἀαγόι, 
ἐοπαεγίεθαπταγ: αὶ ἀατῷ [το5 νη 
οἷ ρΙλη τα ἀτα; ν οτἰξεγατίοης ντε 
βαητυτ:αἀεοόᾳιος πχαρίς φηίπιο [τἅ- 
Ορερδηταγ οΧ ἰἰς χυς ἤοτὶ νἱἀοραητ, 

οὐδ . ἀλη ἢ 4 ἴῃ ἱρίο ὄρεῖς νετα δᾶ- 
Ἢ Ὑράωεν ῊΜ ταῦ. ΟΠ Πα} ΠΟσδΙ Δη ὸρς σεῖτα 
τεην ὁςιΐος οοη- ΠΊΘΠ ΠΟΙ Ἔγεπῖ, απο ΔοΓς δ βοτῖ 

᾿Μμετεὶξπι ἱπ υὰ γχχ οἴεῖ, ἱρῇς σογροσίδιι5, ργοιξα- Ὁ. πὲ πο ρθν : 
Β δόντες, δζρὶ Ὁ ἀκρίτως ξαοεχές τῆς ἀμείλ- 

Φποίριτὶ τηᾶττς ΡΒ . ΩΣ : μαι πῇ ΜΆ ον ΠἰπΊΟ ἁβέδέ}! ἐγᾶτ,ργα πχέτα ἰππαε- 
᾿Ρογείυδὰ νίᾶο- δλητ: σούς ἀσέδδητταπ αι ὃς 
τεββερρᾷ ΡῈ ὡς Ἄ ἸΡῇ ριίρῃάγεης, ἴῃ οαδέηχαιςε αι 
ποαωυίγεητ ) πυτα- {ΠΠ| ατάηα νεγίαραταγ. ΑΠΙ Δυὸ ηᾶ- 
ἀρ μα τπιο- 4; Ἐχὶ ρα ἰητγα ἐρατία δος ξιρ ἐδ ᾶϊ, 
ρα ἀρ οἡ Αδτ γα ς Δα δ ᾶτατ, Αριά οἂδξ Ατῆς 
᾿αηχίετατε γετω δά ὨἰΕΠ ὁχογοίτα» δ τι οἸαἴος ὃ οο- 
οὐρῇ λαὸ πη} αἰ πιο δᾶτ, Ἰςεδατ οπιπία ρὰ 
᾿λιὸ δα γῳ μοὺς, μεν ΤἰτοΥ ἁυάϊτε, Ἰλπιοηῖα» οἰλπλοτο8, 
δέτε. ἄμ ω γιποξιςςποοάθοητος» δὲ αἰἸα χια- 

αἰρεγπαθα βησης πη τ τς ἄπνοα ΡΝ θά α ᾿ παν θκε νῷ, “ΠΩ ΠΊΑΡΟ ἴῃ ἀϊοτιπλίης ΕΧεῦ 
γιάεντο παρα γορε-- ΟἾτας οἄογε ρ᾽ ασ τᾷ σορίταζ, Η!ς 
προ άπ ὑπ απλφι ἢΠηλ1]12 ρατιοθάτιιγ δι ἢ 401 1η Πλιι]- 

᾿ ΑΤ7ΤῊ2 σπϑέί- ᾿ ᾽ ᾿ . : πικρία ᾿νμεγβεε-. ὈᾺ5 ςγαμζ. Οατογὰπι 5 γγασυαῃ! ἃς 
σερρίν, ζΊ46 ρος (0 (114 ὦ ρεγάϊα ΟὈΠπατὸ ραρπα- 

2. ξχυο πιλτῖς, τῇ οἴὔοῦ, οἰ αἤσι Αἰποηοη Πα ἴῃ {ὰ- 
εἰν ἀπο ῖρτὶ πλατ-- ᾿ς, .᾿΄ς Σ ὌΠ Ἐν 
τε. ϑὰ νεγτατοδς τοι! Πγοηὸ»ο Πη4- 

᾿ς Ουἱοαπαυς ςἃ σγ0 ΟἰΔΠΊΟΥς ἀτ4; ΕΧΒοΥτατίοτς τοῦ 
Ρι ποη διεγαητ ἀ “- ῃ ΣΙ : ἁἰκυτα τεδοτοης,, 12 γΟΓα5 ρογίςαπύταγ. ΤΌ πο πδυτὶ 
Ῥεί,»»» πέραν γοηεα (15 ΟΧΟΥΟἶτ ΑἸ Ιλατα; 4114 ραττο α- 
“ἦν ἀεϊατὶ ἰὴ τογττᾶ ΟΠ6; ΕΧΓΕΓΙΟΓΟ5 ΠΡ πὸ οΓδητοςὶ- 
δὰ οαἰϊτα ευαίο- ΤΣ Ἅ : Ψ-» 

Ἐ τοι. ταῖο ουγία οαἤεγα [αδίογαητ, ΝΝε ρὲ- 
ἀϊτδτιις αι! ἀξ ΔΠΊΡ 15 1ῃ Δηλδίριιο 
εἰ, (εὰ νῃϊαςτῇ ρίογατα ρεπιτάςᾳ; 
ταϊογαηζος τὰ σα Πιαμν ν ΠΟ ἱπὴρς 
τοραγτπι δά (ΠΡ μεηῖςη Διπὶ παυ!- 

ὙΠ Β5 τεμάπῃτ, ραγτίπ| δά το] 412 πη 

(μια; πιαχίπηα ῬΟΙΤΙΟ. εζᾶζ.) ἰδ πη 
ΡΙῸ {εἰρῆς, αυᾶ ΠΡῚ (ΔΙατετα ρα- 
ΤΈΓΟΠΣ ». ςἰγοαπίροθαμε. Ἑᾳὶτ ἀὰ- 
το ΠῚ (0 ΠλΟΠΊΟΠΙΟ Ρδιιου τδητι νῖ 
ἡθ] 15 οχ {πρεο 5. οΧετοτίς 

τρᾶίοτ;, ας ταῖς αι! άπ ρα{Π της 

Ὁ γῆ τε χϑὶ σύγῳ πόψτες δυσόμαιε 

ξεν Ῥαγτε πη ΠΊΠΙΓΟΧΠ1 τας ῃ ἀΔ πη: 4Π||, ἀρ εξ λοῤπὸν τ σεῖο εὐξ τ 
: Ἷ ι τῷ "»ἀἴξς Α, ᾽.- Ἶ 

τῶν ἅμα, ἐς Ὁ αὐτὸ σχϑπτο το Τῶν, εἰ μὰν Δὰ 
γες ἰδδιέν πη ὧν στρετέξοις Ἐχικρατοίν- 
ἋΣ," αὐεθοαίρσησθ τε αὖ, ὶ ωρὸς αὐαίκρου» 
- λαοῦ, μυὴ φερῆσαι σφαξ τὴς σωτηοίας ἐξ 
τξεποντο" οἱ ογ᾽, Ῥχὶ ὦ ἡἠοσωώμϑρμον βλέψαι 
τες ,ὀλοφυρμῷτε ὦμο, κ(Τ ζοῆς ἐγραΐο, 
Ὁ σὸ  δρωνϑμων ὁ ὄψεως αὶ τίοὐ γγωμιζοῦ 
μᾶλλον Ἔν ὦ ἔργω ἐδουλοιωῦτο. ᾿ ἄλλοι 
δ ὁ ωρὸς αὐτίπα λόν ἐι ὃ γαυμζαχίας αἰπτ- 

λης, ἢ ζὺς σωμασὶν ἀδζῖς ἴσει τῇ δόζη στε 
ῥαδεώς ξιωωαπονδυοντες , ὧᾧῳ τοῖς χαλεπώ- 
τα δῆγον. ἀεὶ γδϑ, αν ὀλίγον ἢ διέφας: 
2.9»,7 οἰἸτωλλεουηο, ζω τε οὐ τῷ «ὐῳ ςρα- 
τεύμιοιτι “Μ᾽ ἀϑίωναίων, ἕως ᾿ἀωκαλο 
οὐγναυμιοίηθειυ »πϑυτα ὁμοῦ ἀκούσαι,  ὁλο-- 
Φυρμὸς, βοὴ, γικϑέυτες, χϑ ατούνϑιυο!' ἀλλὰ 
ὅσα ον μεγάλῳ χινδευύῳ μέγα ςρατόπε- 

Ὁ δὲν πολυφϑῇ αὐαγκαίξοιτο φϑέγίεα ζ πα- 
πλύσια, δὲ οἱ ὁχὶ ΔΙ᾽ νεωῖν ἀὐζι; ἔπαφον" 

͵ ῳ Ἵ . πος 

ρίν γε δὴ οἱ συφφικούσιοι ἢ οἱ ξύμρια χοι, 
Ἐπχηπολὺ αὐ τιο,ούσηις τὴς ναυμαχίας, ἔτξε-᾿ 
ψιαν τε τοις εἰϑηναιίοις, ᾧ ἐχηχείωϑροι λαμ- 

χϑωώρϑροι, κα τεδίωχον ἐς τίου γα, πότε. Ὶ 
δ μδὲ ναυτικὶς ςραλὸς, ἄλλος αἴ, ὅσοι μὸλ 
μετέωροι ἑάλωσαν," κουτενεηθέντες ἐἰξέ- 
σπεῦσον ἐς Ὁ φρατοπεδὸν. ὁ δὲ πεζὸς , Φὐκθτί 
δ 4 φόρως, δλλ᾽ οἰπὸ μιαζόρμῆς,, ἰὰφ' “ οἰ εχό»-. 

ὍΘ πὸ 

᾿ γύτες τοι τες 
{δ γυγνόνϑυα, οἱ δὲ Ὁλὴ ζιναῦς ϑνεξοής 

Ἀκλ λδι" Ὁ.ἰτλίεν ἐδ ταὶ ΤΙΣ 
εὐὐουὶ ᾧ ὁπη σωθήσονται διεσχθ' ποιῶν, ζω πε 
δῶ πρῦαἴδαυτίκα οὐλιιαῦ δὲ τῇ ξυμ. ΣῊ ΌΜΝ; Ε. ᾿ Ὶ εὐ, 
πασῶν ἐλάοσων ἔκπληξις λα πλήσιαί πὲ 

. Ἢ ΐ ΤΗΣ ΄σο "» Ν νὰ ΜΝ ΣΦ νων ΝΌΣΟΣ 

ἀμαῖς ἱρῇ ἔροοχαπι δὰ Ῥγίμπι, ἐπεπονλεσᾶν χαὶ ἐδρασὸρ ἀδθὶ ἐγ πύλῳ, 
Ὅ5. . )Π| 6» {ΠΗ }} Ν ᾿ς δον λας δος πος 

“- δι ὀλίγου ὸρ οὔδής τῆς ϑεὰς Ἰσωώέ Ὁ Πν, αὐέρηξ πὸ φρόνημα. γ Αλλὸὶ δὲ καὶ 
ὃ ὅσης Οἷς πεζοῖς τῆς ναυμαχίας εἰς Ἵ φεὺς οὐτίπαλόν ζ,7άλχοι δε(φησὶ)τίω ἅ- ἅμ᾽ οὐαωγή τε καὶ ᾧ χωλὴ πελέν αὐδρωῖν, 

: ι 

αὐτῆς ϑεωροιώτων οὐ υϑβ γήρϑυχας ὁρώϊ,-- 
πες τοι οἰκείοις» ὐεθείρσοωυ τε δὶ τῶτο ἃ 

χομέρος; ἔτα ορ αν" καὶ ὁρώντες τα 
οὐνόρϑνα υ»»ἰϑυμότεῤσε τε οἱ τἷπο δῆς γῆς, 

( πεινότεροι ἢ} ἡ Πωρϑῥων ἐν τεῶριναυ-᾿ 

Ἂν μἡόγὲ σόν, ἀδια να, Τῇ γέροι 
γἱκῶσι, σιινὲξ ομοιᾶντες τὶ σώμαζᾳ τῇ πε- 

τ τ πγσιϑῥων πσεοςδοκίᾳ,, ἐπένϑυον 
σε σώμα τῇδε κακεῖσέ. . «δ᾽ Διὰ πὸ ἐ- 
χρίτως ϑωυεχὶς γῆς οἱρμώλης 1 Ἀβοιδέης 
«δηλοιότι ἀκρίτως τῆς αἱμώλλης.. «ὁ ΑΓ 

φὶν ἐγίνοντυ. β΄ Ανεϑαϊρσησο τε αἢ] 

'πὸ τὴς γὴς ἰδόντες. ἰσὰῤῥοπὸν που γαυμα ἢ 

χώμωιλα } ἴσα, ξ Ολοφυρμός, βοΐ, 

Ολλιώγων πὲ καὶ ὀλυμδῥων. . Ἢ Οὐδοὶ 
μὴ ματέωβοι ἑάλῶσαν } ἡχριωῦ, ἂν σῳΐπει. 
λαγᾷ ὄντες. 8. Κατπενεχθέντες Ἰήγριω; 
ὡϑὸς τί γζῶ ἐλϑόντες. 1 Οὐαωτγῇ τ 
καὶ σὐγῳ  Ομμηρος, Κωκυτῳ Τ᾿ ἐἤχοναν καὶ 
οἰμωγῇ κϑ᾿ ἀ τ, .. κ᾿ Ἐς φυλανδήν] "πὸ 
κϑινᾷ, πωρξξοὐϑοέω. " ἃ Εν τὠ παρα 
“κα Ἰόχρωυ, ἐὺ τῳ ὀῤ ἐῶτι τότε χρύνῶς 
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ΡΝ ἢ, ἃ ΑΙ 



γ3ὃ ΤΗΥΝΟΥ͂ΡΙ 

Δ}. φϑὰ ρᾳσῶ ὼ δι γεοὺ τοῖς λσαχέδαν ᾶ 

μνίοις, ατξϑσευπώλλμυτο, μια ἡ οὴ οἵ ῳ 

τὴνησῳ αἴδρες ὀζᾳεξηκότες" χαὴ τῦτε γ9ὶς 
εἰϑζωυαοις αὐξλύτεςον ζω ) κ ἢ γἀδ σωϑη- 

σταϑαι δε μὴ δι ΦδένννΣ γίγνηται “ἦμο- 
μδρυς σὴ; ἰχωραξ τὴς γαυμευχίας πολλαΐν 
νέων ἀμφοτέροις χαὶ αἱ, δοόπων Ὥἰπολο- 

ἐϑμων,οἱ συροικούσιοι χρὴ οἰξύμμα χοι ὅχτ- 
χκρῳτήσορτες, "τα πεγαυάγια ᾧ (ἄν; γεχρουὰ 

αἰείλοντο" χαὶ Φστοσελιδύσειγτες ασϑὲς τί 

πόλιν, ἴζοπαῖον ἔςησαν. (Ὁ) δ᾽ αἰϑιευαῖοι, 

εἰ ασὸ μεγέθους Τὴ χόροντων κακϑέν, νεκρων 
,ϑὺ πέξα ναυαγίων συ εἶξ ἐπεγότν ἢ αὐ τῆσοι 

αἰαΐρεσιν, τὰς δὲ νυκτὸς ἐξουλόϑοντο δύδος 

αὐαγωρῷν. Δυμοάϑένης ἢ Νικία “ξσελ-. 

δὲν, ὌΡῈ ἐποιᾷτο, πλυρωσθρμτας ἔτι 

λοιπὰς μγεών βιάσαοϑαι. ζὸ δοιύωνται 

ἀμίαι ἕὼ τὸν ἔκ πλοίων" λέγων ὅτι πλείοις ἔτι 

αἱ λοιπται εἰσι νδες ς χρήσιμοι σφίσιν ἢ γοὶς 

πολειμίοιοί (σὸν Ὃ “ἰς μδὺ  αὐϑέευαίοις πε- 

οὐλοῖποι ὡς ἑξήκοντα. “οἷς σὺ οραντίοις ( 

ἐλοοσοις ἢ πεντήκοντα » καὶ ξυγχωροεζῶτος 

Νικίς τὴ γνωμιῃ, καὶ ἡ βελ οὐϑρων σηλη οι 

εἰὐποὲς, οἱ γαῦται οκ ἤπλο ἐσξαννῳν, δὲν ὥ 

χα ταῦτεστ λῆ: τῇ ἥοση, χαὶ ἐ ἡ αὐ ἔτι οἱ οἰξ-- 

ἐϑαι χρᾳ τῆσαι. χϑὴ οἱ κϑι ὡς χτ' γἀδ αἰα-- 
᾿χωῤῥογτες ἤδη ξύμπϑωτες πίω γνώμδάω 
ἐν: Ἔρῥμοχρ «της δὲ δυρᾳιχούσιος, τος 

γοῦσας αὐτῶν πίω ἀδθοιαν, κὰν νομίσει δὲ ὃν 
ἐπε οσαὐτὴ φρατιὰ χι ̓γἀῶ Θποχωρή- 

σᾶσα ΚΩ καλεζορδύη ποῖ τὴς σικελίας, 35- Ὁ 

λήσεται αὖϑις σφίσι πὲν πόλεμον ποιζοϑαι 
᾿ἐφηγεῖχαι ἐλθὼν "ἷς .Ψ τίλᾳ οὐ οὖσιν ὡς οὐ 

χρεῶν συχωρῆσαι τῆς γυκπὸς ἀὐδρις ἀθρ: 

ἴδεῖν (λέγων Ὅδτα ἃ ὦ χρὴ ἡ ἀὐτρβἐδικε)άλ- 

λαοὶ ἐϊξελθύγᾷς ἤδη. πόρτας σωρφικϑεσίους. 

καὶ τἂν ξυμμαβ - (τε ὁδοιῤ᾽ “Ὥπρικο-. 
δὸριῆσου,χαὶ χὰ φερόποῤαι οΨ ᾿χωῤίων Ὡρο-- 

φλισόμᾷα, φυλάζδσενν. οἱ ἢ, οσρξος 

μϑὲ χαὶ ἀδρὶ οὐχ ὅοσον τ γδής ἐχείνου., χφὴ 

ἐδύχει “ποϊντέα [ὴ ο΄ ηοχς δὲ αὐϑεδχοις 

2 ζτί ἀσμδμοις ϑἰπὸ ναυμαιχίας τπεμμεγοί-- 
λὴς αὐαπτεσταυμϑδῥοες καὶ ᾿ὸ ἅμα πριν ἢ 
ὡκααλς, 

Β τηἀσηϊταάϊης ΡΓαςπτία πη. ππαΐο- 

15. Μη φτ: 

δὶ αυῦ ὙΡΗΚΠΟΜΨΗΝΙ εἰαίςι) 47" 
πα ΠΠςοοροτίεγαιτ ἃς {Π| φαὶ τπία-᾿ 
ΙΔ τλιίρτο  ἐγαητεῖτα ἡσας ΑἸΗς- 
πἰοη(ο5 ἴῃ τοῦτα» πῇ αυ!ά ἱπορίπα- 
τῇ ἀοοίἄογειν (απο 5 (ς ἴοςς ἀοίρογα- 
Ῥδητ.ΡΟΪῈ ροίξᾶ ἀρογτίπιὲ ριιρπαπι 
πδιυιαΐςηλ, (ἐπ 4α πλαΐτας παιοβας 
ταθϊτι ν1τὶ ῥεβετιρυεκηβαίᾳ ἃτα; 
(οΟἷϊ νέο ῖα ροτίτί, ὁ πδυξγαρι5ε- 4 Τθεθμν γαυάς 
ἀᾶ ἃς ςξίοχιπι ςογροσίριις ροτίτι για 4κανε δμεθεγ- 
[πητ» τουςϑάσις λά ντρ ,γορ μα αν, Ἰομρ μετ ἴα βφεγργοᾶς 
(Ἰαταεγαητ, ΑἸ Πεη ζίος υτοπλ» ΡγὰΣ βοιρεδτγαι, “ητάν- 

»’. ταδυΐας δὲ τᾶς 
υἱᾶ το! υϊᾶ5., δὴ 

τα 1. ἢε οορίταπογαμτ υλάςῃ ἀε ὌΝ ΤΟΥΣ ΚΟ 7) 

τηοτταῖς ἃς ΠαΘ Γρτ5 τορος 415, ὐσιὲ εχαήρα ἔνε; 
{τἀ σοπί]ταῦᾶπι ἀς αθεαηάο ρτο- 
τίπιιβ ΡῈῚ ποξῖεπι : ὃ ϑεπηοίϊῃε- 
πὸ Νιςίαπι δάϊοῃ5, σεηίερθαιοἱό- ἐν 
ἄατη ντ Γορ] οτἰς γο 4] ς ὩδαΪαΠῚ, ; 
ἴα Ὁ Δυγογαπὶ ΠΡΉΝ κρλϑδι Ροζτα». ἢ 
ροϊεηι, χυιὸά Κὶ ἀιςογεητ ρἰμγεραά- ὦ : 
δας ΠῚ ντῖ!ο5 πλιιὸς ἰροιδήε φυᾷ ἐρατε ἮΝ 
Βοῆίβι. δαρογξιαπὶ οηἑ τὴ εἶσπα-- τ 
1165 ΟἰΓοῖΓο ἐοχαρίητα., ΒοΠίθις ἊΝ 
πιΐηα5 απ παρίητα. ("1 σοηῇ- υ 
1 αιπν ἸΝΙοῖ5 αὔο τ γεῖαγ,, γε ]- 
ἰέβτηιις παιιοβ Πρ] εἴς.» παιιζα ἰπ- 
ἀτοῖζς ἀδηυεθδητῖ: νῖ 4ὰϊ ρογουΐ- δῇ 
ἢ δηίπιο ογαηΐ αιιὸά πηαϊὲ ριιρηλ 
ἔτη, πες οἴξάεβδης (ε ροῖβας ο. ᾽ 
ἰοτς ρεγίοσες. τὰ σαηϑ ἀ ἀ-Ξ.ἔ ἙΛῸἙΘῸὃ. ὁ 
ἀεπάστη τουγο γι πεῖς δἰ πηθηῖ, ἔτ τος 
αἀϊεςεγάητ, ὃ ΗΌτιπν σοπΠΙ τη ἐ ϑυϊρίοατὰς οὔ 
(οἱρίτατις Βεγπιοοίατος ϑγγαςι!- φνὰ ἑαρεεεμε ἴα 
ἰλῃυς » τατάίαις ἀῖγοζεπι Γεπὶ Ὁ αηίαιο. 6. 
ἔοτς ἢ τὰητιιβ Ἔχε οἰτὰς ᾿τἰποῦς ρὲ- 
ἀεῇτὶ ργοβοιδεῃϑ » αἰ σιδὶ ἴῃ 515 
οἰ (δ Πάογεέ, νη άς τυζας οο11- 
τ ἱρίοβ ἔαςεγες δ] 1» δάϊε τα 
εἰγατι:, περάϊαας ορογτεῖς 011: 
τεπτηὶ ποδεαγηαπι Ποίατα ργό- 
ἐεδιιοη εἰ ( ξο πη πηετηογαης ας 
δὲ 411ὰ ἄπα ἸΡῇ νἱάεβαπτιγ) {4 
Ροτίας ἐρτοά! οἴπηο5 ὁγγαουίαηος 
ΡατίτοΥ δὲ ἸῸ οἷος δά οδεαςη 415 
Υἱᾶβ, οξοαραηφάίαιιςε Ἰοςοχαπι 4.“ 
ϑαξεας ἀταίις οὐοάίεπ 445. Αἱ ἢ 
ἈΪΠ11ο αι! ἄτη παϊπας ὅς ἱρῇ φυληὶ 
Ἠεγηλοογαῖός “πὸς, ἐμ, Ἀττι, 
δζ εἴτε ξιοίεη ἄσπιν ρυταθδησ, (ε 
Βοπηίηςς ΑΡ ἰηροπέϊ οοιταπγίης 
το ογ(Ὁ 5. ̓ἰδοπτίμς ἰᾶπι αυϊεταζοῦ. 
αἰεί.» ὅζ: ἕο πρτ5. Ἰτηρεζαία. ᾿ 
Ἔδυτος ψυδά ἀϊος ξεῆυς ἐνὴτ ἀπάρας 

Ῥὶςεγεε, Ν 

γ.-« 

- 

ὐδεονι ἡ ὐδολν  νν δνο κνς »{6.... (σώ, 

ε 

ὡ καὶ οἱ ἐν Ἧι κήσω [πὸ ἰξῆς, ὑκὴ (ατὲν, 

καὶ δὶ δίᾳξεξληκότες αὐτὸς χροσαπώλ-- 
λουΐ ἐν ἤϊ νήσῳ αἴδρες,. β'. Αἰπῆσωι 

ἀρῶ 1 τρῆβνᾳ 
μῆσαι 7 ἰοφοαξαι δία, ζενος οἰκοδυμιῆς. 
δ' Ἔν αὖτε ἐγίγίωσκονς ἱ μιίραρς. ΠῚ 

γ νον τυρὶ, ἡμγώμννιε ἦσω ὠπῳ 4 

ἅμα. ἕφρτὴς ἐρημδ τιν μίας. : 



-.-- 

(ἰπβδραπε είν εὸ ἀἰϊς (Δογίβοία Α΄ 
είς} 15) πὶ 4ι0᾽ ρα ασοητὶ νὲ- 
ιοχία; σαπάίο,, Ρἱοσίαις (6 σοι- 
ποιτούοης δά Ροταμάπτη : οπγηΐα 
ἀεπίσας ἰρογαπάα οἰτῖι15 {Π|5 ρεσίσα 
ἀετί ροῇς χυλπχντ ἴῃ ργαίςης {πὶ 
Ῥεὶδ ἀγῃχῖς ργοβοιςογοηταγ, Τὰς 
11 τερυζΐαητος ας ΑΙ ΟΠ δα ἐχε 

ΝᾺ βιπιλητος. πιδοἠἔγατιις χαίιπι ἱπ- 
ἥν. ἄμπςοετο ποη ροῆδοι Ηεγμηοογαζος, 
ἮΝΣ γεγογοτύγαις πς Αἰπεπί μὲς ΡΟ 

᾿ ΠΙεητία πη πούς τγαυίοιιητες, δύ- 
Ἶ τὴ ἀσᾶ τααχίπιὸ ἰοςα οσομραίοηῖ, 
ὉΠ Βοορεῖ [δ οοπιπιεητις οἴ: Οὐ. Β 
4 Ἐ(οάαϊίδας [ιἰς 420) 4 ἢ φοπαϊ δας {πἰς ἐᾳαο ἔγο5 

{ττις απ [Ή ἘΠ 2} χα ὦ 

Ρ' κάρρότοηῖς [4 ΠλΪττίς δά Βοίίμπι οσαΐγα οδίσυγα 
ποξὲς : (φήμας ἴχηχ ποέξο» αὶ σουαας ργοπεέεὶ 
π ὙΣΑ νπάς 4αῖς οχαυάϊτὶ ρος » υσῇ 
πο γπάς ᾳ. οἴεΖης Αἰποπίσηῆαπι Ππάἀϊοῇ; (πα 

ες φυϊάδην ἱπ ντθε οὕληῖ , ΝΙ- 
εἴλτα ἀὲ τοθας νυβδῃ!ς5 σογτοΥ αι 
ξλςοῖς (ΟΠ τ}. οποσαδεῖς. σοζτῖς » {π- 

ἢ  Ρεζεηττεξεγίς ΝΙοία τε πιοιεεῖ 
; ἃ ποθεν, ταπηπᾶπιὶ ϑυγασιληίθ. 

ἰτίποτα οοἢάςπτείθι : 1ά ροτίας ρο- Ὁ 
Ε- {εἰάϊε ρεῦ οὕιπι ἱπτγιιόζο ἀρπλὶ- 

ΠῚ Ὡς ἔιςοεζος. ας αααπὶ {ΠΠ1 τ ΠΠ 
ἀϊχηῆςης,, ἀποοῆεγε : φαίμηαας 

: ολάεπι 11 4αἱ διιάϊεγαπε ἀιοίθις 
Ρ τς Ατβερίεπῆδα5 του Π]οης » ἀϊισες 
ΣΕ 1Ρῇ ον ἐπηὶ πὐπτίαμι μας ποόὶς 

οὐπϑαπάσπι σοπίπογαῃτζ» ΛΌ]]λπὶ 
(δες ἐγαάεπι ορίπατὶ : ὃ φαία 
ποι ἤατίπι ργοάηἤοητ» οὔατα ἀϊε 
Ἰηίεαοητὶ » ντ {ς πα τος ρύο ἔι- 

ΕΥΒΕΚ, ΒΕΡΤΙΜΥ 5: φῃρ: 
(ὄτυγε γὺ ἀρ Ἡφούριφα Τυὐτέῳ "Ὁ ἡ- 
μόραν ϑυσίᾳ, οὐσαὶ οὐ δοκεῖν. αὐ ῥᾶδιως ἐϑς-- 
"λῆδαι χζκο’ακοόσοι. οἰ πὶ γὸ τῷ ὐϑεγα- 
εϑε, τῆς νίκης, ωρὸς πόσιν πετράφϑαι σἶνν 
“πολλοις ον τὴ ἑορτὴ, ᾧ πόρτα μᾶλλον ἐλι-- 

πιζῳ; αὐ σφ πείθεοϑαι ἀὐξες, ἢ σπηλα 
λαξονᾷς ἐὺ ᾧ χϑροναι ἐϊξελθοι,. ὡς ὃ) ποῖς 
ἀρχοισι φῦτα λογεζομϑροὶς ἐφαίνετο ὥπο-- 
ρα; ἃ ὃκ ἔπειθεν ὐξες ὃ Ἐρμοχρ οτης͵ αὐτὸς 
Ὄχι τούτοις ζαιδὲ μήχϑυ ἄτα!" δεδιὼς μὴ οἱ 
οἰθηνεῦοι χαϑ' ἡσυχίαν ποροφϑαοίσωσιν εἰν τὴ: 
νυκῖ διε λϑύγτες ταὶ γα λεπώταΐῳᾳ ἡ“ γω- 
Εἰων, πέμιπα Ὗ ἑταίρων ἀνα ς ἣξ ἑαυζ, μα ἷπ 
πέων ωρὸς Ὁ ἢ ἀϑηναίων φρατοπεδὸν͵ ζεδίκια, 
ξιωυεσχόται ξεν" οἱ" “ὐδοςπελάσθμτες ἐΐξ ὅ- 

σου ὧις ἔμελλεν ἰκούσεο ἵ,, ὁ αἰακαλεσα- 
μδυοι ὠναξ, ὡς ὄντες ἢ αἰ ϑηγαίων Ἐχττήδγοι 
(σὺ γαρέωες τω Νικία “δε γίελοι" ΔΨ 
ἔνδοϑεν ἡ ὠκἐλόυον φροίζάν Νικία. μὴ ἀ-᾿ 

᾿ - 3 Ν ͵ ς ΝΝ παγήν τῆς νυκηθς Ὁ ςρατευμοι, ὡς συρᾳ-- 
! φσ} οἷν ᾿ Ἂὦ δ Ἧς 2 κοεσίων {ᾷς οδδες Φυλοοσόντων, ὀυνλαὶ καϑ» 

ες ᾿ δι ς ; ἡσυχίαν Φ ἡμέρας χορ οισκϑυασεένϑμον «ἰ- 
ποχωρφν.χαὺ οἱ »ϑβ,εἰπογτες ἀπῆλθον: ἃ ῷ 

χουσᾶμτες διη γίάλαν τοῖς φρατησρῖς ΤΜ 

ἀϑίεναων. οἷδὲ αὐτὸς ὃ ἀνίελμα ἐἐπέ- 

δὴν πίω γυκζᾳ,, νομάσθμπες Οὐκ ἀπατίω 
2 Ἁ..92 σῇ ὙΦ » 3, «“ ᾿ 

ἐ4). χσὶ ὅν καὶ ὡς Οζρ θύθυς ὡρμησὸμ, 
ἔδοξεν αὐτοῖς καὶ τέων ὀχτοίσαν ἡμέραν “πε-- 

᾿ κα ραϊκάῖε σοπαπιοάππηὲ ἱπεσις- ΟΡ  Ρ τ ͵ δ 
᾿ ες χρητ, τπαποπάμπι, αὐ το θίς α-ὀ ἐμέ ας » ὁττως ἢ ουοόνῥόμάς, ὧν Ὁ ῊΜ 

Ε: τοῦς τοῦς οπηηῖρυς ἀρειπάμπη, διυυατών οἵφρατιαύται ὁτίγερησι (θυτοίζου' χαὴ 

Εν Ῥτατογαμιαπη ἰϊ5 ]ιια: δά γήτιπ οοῖ- Ὁ (ὰ μϑὺ ὁήα πϑμίᾳ καζαλιπεῖν, αἰα:λα-- 
᾿ Ῥοτίς ρῬαστίπούοητ. ϑγγασυίδηι ἴῃ- ἐνῷ, δ ὠῤεα ϑσω ἀξ} πὸ ϑδωα ἐς δαρεὸῳ 

ϊ τοῖοι ἂς ΟΥἹρριιβ 'σαπλ Ῥεάϊταῖα 
ἱ Ῥηογος ἐρτο, ἰαποΥα ρΑΠτηῚ 41- 
πο. διις {Π᾿ 05 τγαπίταζος οὐς δ 11ς εγατ 
ΩΣ οὔἰϊτιιχογαμέ, ἃς δά τἱποταπι ἂς 

βυταίϊπιιη ναάδ φοίπεζαητ ργα- 
Πάϊα ; δι δά αἰϊὰ Ὁρρογτιιηα οχοί-, 
φίοπἀλ μοί! ἰός, ψφιᾷ νἡτπι 
εἰξ , νὰ Ππῆλ τγαπῆτα. δύσεγεηζ. 
διρογ δας ἱπυοδῖ οἰαε,» παιιος 
Αἰβεηίεπῆμππι αὐ Πιτοτῦς αϑιἔγαχο- 
ταητ : σΖυλγατη ΑΖ σοποΓοΠιᾶ- 

᾿" εἰς (4ιοά ἔλοοῖε ἱρῆς αθοχας Α- 
τποηϊεηῆριυις ἢ. δα πῖο Ειογαῦ)οα- 
τεγας ῬΟΥ οτἰαπινἱ πότος πεπηπον 

ὑπῆρχεν Ἐχυτηδα, ἀφορμάοΐ, συρακϑσιοι 

5, ὁ Γύλιπαος πῳΐυϑρ πεζῷ ασοϑσεξελ- ὦ 
θόντες ας τε ὁδὸις (αὶ χτ' πζωὺ γωραν, ἡ εἰ- 

κὸς ζω ςᾷυ' ἀϑίωναίους ἰέναι," ὠπεῷ οαγ»υ-- 

ῥὰβὶ νὼ ἈΝ Μιϑῥθνϑλλλββήρρα ξεῆα 
ὁζεξασῴς ἐφυλφοσον" καὶ ἐς αὑτοοδὸγζο 

τῷ φρατεύμαιτος, ὡς κωλύσοντες, ἡ ἐδόχει 

γῤγωοσοντο" ταῖς ὃ ναυσὶ πσδοεστλϑύσθωτες, 

(ὰ ναῦς ἿΨ"' ἀϑίωναμων ὐπὸ τῷ αἰγια λοι 

εἰφῴλκον. εγέωρησὸρ δὲ ἐννας ὀλίγας, ὡς--. ᾿ 

αὖρ διενοη ϑησὸρν αὐτοὶ ᾧ εἰϑίευαγοι ἃ 
» 9") 

σῇ ἄλλας καϑ' ἡσυχίαν, δδενὸς κωλύοντος, 

» ἃς γγελοι Ῥβἔνδον ἤτοι μέωυυταὶ καὶ ὑξαγίέρλοντες Τὰ συ ῥακοισίων, δ Ἑπέρον τέωὺ γύκίᾳ 1 τὸ ορατευμαι δηλονότι, Ὑ Ἐπίσε 
σοντὸ Ἱπαρετάοσογῶ, ὠπλιζονῷ, 

το. “ 
79 Ἡρᾳκλ, 

"αν » ᾿ 
ἊΩ ψψασχε- 

φεαγνιυστ, 

« 
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εἷς ἑκὰς ζω ποὶ ἐκ πεπ!ωκῆαν" αἰαϑησώ- Ἁ νεαυσῆίς "ΔΠ ουδὲ αυαῆϊατα ἐλ. 4. ΑἸϊαυὸ ἱπηραϑ, 

μϑωοι ἐκόμιζον ἐς τέω πόλιν. μ᾽ Ὁ αῦτο, 
Ὧ,Φ᾽ ἐδύχει τω Νικία χρὴ τω Διημοοϑεν 
ἰχόμαΐς' το δοισκθυδύσοιοϑαι," ὁ ἡ αἰάςασις 
ἤϑῃ πῷ φρατευμαιτος τείτη ἡμέρα "Σ:πὸ τὴς 

ΩΝ ἣ 
γαυμαῦχίας ἐγίγνετο, δνὸν δζωυ ζωὼ οὐ χαϑ' ἕν [ 

μένον “Ἷ" ποδαγμώτων, ὅτι (ᾷς τε ναῦς 
-ππολωλεέχότες πάσας ὠπεγώρφεευ,καὴ αἰτὶ 

μεγάλης ἐλπίδος ᾧ ἀδοὶ ἡ πόλις κινδὺ- 

νϑύογτες: δλὰ ᾧ ὧν τῇ Θιπολείκψᾳ τῷ φρα-- 

τοπέδου ξιωέξαμε τῇ πε δψέ ἑὑκαίφω ἀλ- 

γήνα" τῇ γνώμῃ αἰοϑέοϑαι ΤΜ τε γὸ νε-- 
κραῖν ὠτάζων ὄσων, ὁπότετὶς ἴδοι ἀγα “ἿΜ' 

Ἐχτετηδείων κείνϑμον, ἐς λύπην μ᾽ φόξου 

καϑίςαπο . χαὶ οἱ ζωΐτες καταλῴφπονϑμοι 

πραυμαιτίαι τε καὶ οἰαϑενᾷς, πολὺ “ἥν πε- 

ογεωτωνζοις ζώσι λυπηφϑτερϑι ἡσὸμ, χαὶ 

δ -ὠπολωλότων ἀθλιώτεροι. πσοὲς γὸ 

“αὐτιξολίαν χαὶ ὀλοφυρμὸν τραπόρνδροι, ἐς 

πὀιποοίαν καϑιςασὸμ, ἀϊγήν τε σφαξ αἴειδν-- 
αἷς “ 3 "7 Ι 

πες, χᾶὶ ἕγα, ἕκα τον ἐγ οώμϑροι, εἰτίνα πους 

οὶς ἴδοι ἢ ταί [ρων ἢ οἰκείων" “μ᾽ πε ξυσκζωώων 

ἤδη, ὠπιόντων ὠκκρεμῤμνύμϑροι, ᾧ ἐπαχ9- 

λουθοιωῦτες ὅσον δγυ) αιντο. εἰ τω δὲ ασοολεί- 

ποὶ ἡ ῥώμη χρὴ Ὁ σῶμια, Οὔκ αἶδυ ὀλίγων 

“γαιβασμων χαὶ οἱ κφ γῆς στολὴ πόνϑμοι, 
εὗςτε δάκρυσι πὸ Ω φρώτευμα “πληοϑὲν 

χαὶ Ὥὀπορία ζοιαύτη,, μὴ ῥαδίως ὠφορ- 

μάαϑαι, καί αὖ ἐκ, πολεμίας τε, χαὶ μεί-- 
ἕωὴ κτὶ δαίχρυα ᾿ τὰ "δὲ πεπογϑύζας ἤδη, 

πὲ "αὶ Ψ ὦ ἀφαν δεδιότας μὴ ἃ Ὁ 
παϑωσι. κα τήφᾳ ἀἱ τέ ὡς ὧμα χαὶ χουτοί-- 

3. τ 5 ᾽ 4 
μέμαψις σφοὖν αὐτῶν πολλὴ ζει, φνεϊὲν γὸ 
ἄλλο ἢ πόλᾳᾷ ὠκπεπολιορχηνϑμη ἐωχε- 

σὸρ «᾿πσοφθυγϑύσῃ, χαὶ ζοιύτῃ οὐ σμαχρᾷ., 
ΝῚ ΄ν ΡῚ ’ 

μυεκάδες γὸ πὸ ξυμπόρτος ὄχλου [6 

ἐλοίοσους πεοσαίρων ἁμὰ ἐπορδθοντο. χαὶ 

τούτων οἵ πε ἄλλοι πϑώτες ἔφερον ὃ,(ι τὶς 
ἐδυυατο, τὶ Ὁ γρήσιμον, χαὶ (Ὁ) ὁπλῖται 

. “ὃ .» ἀρ ο Νὰ 
Ὁ εἰωθὺς, ἀύζι πεῖ χα] 

πὸ σφέτερφ. αὐτῶν σηπία, «ὑπσὸ “εἰς ὃ- 

σπλοῖς, ᾧὡ μϑὺ ̓ Ὡπθοία. ἀκολου)ων οἱ δὲ, 

ρν Κ -ν 
χρὴ οἱ πζσεῖς . 

πιςία. αὐπηυτομολήχεσειν γὸ πάλαι τε, 

᾿ἀλξε τη ἀπ ουπχοη ὃς {ππ1} δί οἷα ἂοε, 

πλ}} Ρχοβο σου ἤθη εἴα 'ῃ- 

: κε ᾿ ὁ ξϊα διογατ Κεἰ» ἕος ἰϊρατας ροσταογᾶς ῃ νυδοῃγ, ΡοΙξ ἐδ ἀμμιι ξαεσάτΣ 
ἢιας ΝΙοΐαβ ἃς Πλοπηοἰ πο Πορν ΟῚ (ἃ .44, θενόκο,, Εχ-, 
τίς ἰρῆς ναπα οἰξχμος ἰη Ἔγα Χο, οἰάοταε, ! 
τοῦτο ἃ ραρια παιι4}} ἄϊο πηοιογῦζ, ι 
"Ἀφ ἀρογρα οτηηίριις, ΠΟῊ ἐ0 ἴοίνς. Ὁμα εἰ γδος 
Ἰὰπι ποπλλης σαδά οτμηηὶ οἰαῇδε - [ει δὸ ἀσεῖθὰ ἐτας, 
“ταηϊα ἀςοξἀεγεηεν ὁ πιαρηα ίροχε: "95. ταπεὴπι ἢ 

45 Πηροΐὰ [ρ6-ὶ 
: " ; : υδά πιπηὶ- 

τατῖῖβ : νεγὴτη αιὸς γοἰηηαοῦς οα- ται δὲ Δην βὰ ςἸαῦ 
{τὰ οἵδες οι δεῖς ταϊϊτς ἐροθιαου]ᾶ, ι γεαμοτα ἡκῆς 
(ξηίἄαε ὃζ σορίτατίοτις ταϊοσιιηι. δυβτατ, ἰὴ ἀπεῖς 
ΝΑ χύση πτουταϊ ἐμ ρα τ εἴΐδητ, σπιεῃ εείᾶπι οπι οξ, “ αἰταῖς φἀάιιξεϊ ς Β αυοτίεϑ 415 αἰ 4 πεοο λυ] οΓ ἴα Γρηκηῖδα δὲ ἐπ ἀεί 
οὔτ ςοπίροχοίαῖ, ΠἸΟοΥΟΥο ῬΑΧΙΓΟΥ τοπαῖς οαϊετίς 
δίπλα απ οἰοθαταγείς  ἤγαϊτο πος ἀνε δε εχ 
{Πογος γεἀάερδητγαγ οὐρα νυ]ηδγα- κατ ἀηϊτηὶ ἀπ 
τοβ αἴας αρτοῖοβ, ταπ απ ἀοξιη- δοῖς ροήοηξ, 
ἐξὶς Πλ ΠΟ ο Το» πο 5 ΤΟ πα αςθαξ. 
ΝΝαηι δά ςὐρ]ογζατίομοηι ἰς ἀἴχας 
οἰε]ατᾶ οδιιοεγτῶτος 1ΠΠ] πη! οτΊ» “αυ]4 ἐς, χά, κοάάες 
ἀρογοηῖ ποίοιεραητ » ντίς [0 οἱ! αἷο-- θαητ, γε, Τὴ ἴατυ 
ἀιιςοτο πο ΟΡ ςογαητοβ, ΠΟ ΠΉ Πατὴπη νὴ ἐρδυΐμος ον, 
νηὔφαοηαας ἱῃ οἰληγᾶτορ: δὲ Ποαδ κε δι ϑτρ: 
᾿ς νἀ ει ν]] αὐτο ἀΔ[ ἐι1Π1, Διιτ κα ϑίσαστιν γη ὅδε 
ΕἈΠΠΑυϊναιιτ σοητα ο πΑ]  ἰαπὶ ὅτ ἐοχηομάε δὶ 

(ΟΠ; πος 

εν Η [γ.7 

δϑεππτιζρεμάςητος δῷ εἰδ,8ς Παοι το ": “1 Μ' 
. Ν Ἦν Δ τ με ροτεγδης πίςαπςητος : απὸ ά ἢ μωα ὁ κα δέξαι 

4ιος5 ἐρυίυδ νΊγο5 ΠηςπΊ γοσῇ ἀςξο- σαν γο εὐ ἰορνε ὦ 
οἰεπτ, πό ἤπο υγυεἰα οδτείατίο- 4. 14 ε, Απτὸ οὖ 
πἴδιις Δειρ!ογατίθιις ἀε(ογεναητιιγ: [μα ἐξ, ΚΑ ΪΩΣ 
ΡΓΟΓίῸ5 νὲ ομγη 5 οΧχογοίτας ἰΔοΥγ- 
Πγῖβ σοπηρ  ἐγοτατ, ὃς ρίας πυίαίςο- ὃ 
ταοάϊ ληρούς ἤθη [οἰ ὲ ἀϊοεάο- ; 
τεῖος 4ιιλπις ΕΧ ΒοΙοο» ὃ( Πγα- ς (υαπυΐς ἐς ἢ 
Ἰοῦς ιὰλπι ΠΕ ΠῚ ἰΔΟΓΥ Π115 οζει- βϊςο ἀηεεάοννάα 
ἄἀεθδητῖ, πιαογο» τ ΠῚ ΟΧ 15 πα ἀρκρβνην: ἊΣ 
ἴδῃ ραΠ ἐγαηῖ » τι} ΟΧ [5 {πα 1Π-- τα ρβήναι Τέι, 
τὰ ἔς,ῃς ρατούεηταῦ ἐογηη ἀα δῇς, τπινης ἴῃ βιτατ, 
Νες παι ταπτὴπι εγλπῖ » [84 ο- δὰ Ρατεεξζατ, [θὲ 
εἰᾶ ΠδιρῆΝ Δἀπιοάᾶ {ποσειίς θη. γε ἀρκορν θλάδιαι 
Ἀ1Π1] οπίπι ἁΠαἀ χυὰπι οχριρηα- μηγαμθνυν : 
τὰ οἰ αἰτατί» δὲ φα ἄς πὶ πο οχίραα, εὐγνρνες (ἄτας ἀπῆν 
4: ργοξιροίος» ἤηΎ1165 νἹ ἀςράπ- ροίθμ. Κα 
ταῦ: Ζυίρρε νπἰπογίᾷ πνυϊτίταο ἢ- “2775 “προῖν ο 

ἔτα πυπχογαπι αυδάγαρίητα ΠΎΠΠΠ1, 
Οὐογιηι σπτογ! οπηηεοντ ΄υ ας 
Ροτοζαῦ, Πδὶ νεῖ} 4.» Ῥοάίτες αυτεπα 
οαιπτέίψας ρύατογ ὁοπίειῃάι- 
ΠΘΩῚ ἤπὰ ἰρίοσπῃι οἰδατία {Ὁ αἵ- 
τὶς ἐγοθληῖ» [1 Ἰπορί ςοη.ΐ- 
ταπη » Αἰ ἀϊξηἀεητία, τγδρθῆαρε- 
Υλητ επί πὰ (ογαὶ οὐ πλ Δητοᾶ πλμτ» 

ἢ! ἑαυ γεών, β' Καὶ ἡὶ αἰάςεσις ἤδη} ὁ 
καὶ αἰοιῆόςο, γ Καὶ τὴ γνώμων αἰἐϑέδις ) πὸ 

α Αναδησάμϑμοι Ἶ ἤγρωυ κἰξαρτήσαντες κοινῇ τὸ ἰλγάναά. δ᾽ Ανζξολίαν)αϑδᾳ- 
κλήσιγ, αὐτιξυλία, δέησις. ἱκεσία. αὐτιθο-- 

᾽» ι. ,ὔ 

λία, δάκρυα, ἢ σωλαγμιὸς οὐροὶ τὸ αὐτι--. [ «ἴθι ὟΝ κοελλόγτων. 

ὀρλώ ε Ἐπιϑϑασχκών θείων ὅ κλήτε 
σιωγ. ζ Περὶ ΔΆ ἐγ τὠαφανξ] ἤ᾿ι 



ἃ Καὶ οἱ πλϑρο  ἰοᾳ χοῆμα αἰτὶ τῶ, ἃ 

ΕΒῈ κ᾿ ΦΕΡΕ ΙΝ; τᾷ 
τῷ νοτὸ ρχοΧχὶ πιὸ ΡΙασί πα Νοῃας Α “χαὶ οἱ πλάσοι το ρα γοῆμα.ἔφεῤῥν δὲ ξ ξ φυς ἐεγοθᾶς ΠΠοἰοητία εγᾶς, τᾶ τεὶ 
ἐτυ πηξτατὶς ἴῃ οΑ τς 14. 181} {προῖ- 

4. Μαχίπια επίπι ογας, χα ἱπτοτῖπι ἢ πηοά! ατᾶ-. 
ἕαῖς αςάἀϊμετπεδς ἰ ἃς ὉΡΉΙ δά Ι 
φυπεχοτο. 14 εμβ, 18, Πυμᾶν ἃ]1ᾶ5 Οδ ἕος αιιὸ 4 ας 
τετᾶ ςδπιυτοτῖο. ὃς σδπλμιῃϑ ε[Ὁ οὔ πιυϊες,Βαθοῖ 4]1- 
τ ξιριῥοεαροθοος 4ι14 ἰεπαπγξτί»ς Αἰ] παρίϑ εἰς 
τὰ μαδυετῦτ Ατῆς ΓΟ] ΧΑ Β1}Π15 νἹ ἀογεταγεργα οττίτη ο9- 
κρξον δυνηνη ζῇ φμαρεδης ἡμᾶϊτο οχ ἰρ]ομλάοζςε ρτῖ- 
ΟΡΙΟ 10 ΘΓ ΤΏ. - Α . ἐς - Ἣν 

δ Ἐχβοσιαζίοης {πππα: ἀϊρηἰτατίς, ἴῃ ας ΕΧττα ῃχής- 
4μα}1 ργὸ τέροτε Υἱάπ16;: τες! ἘΠ τ, Ετεμἰπηλῆς ς τη6- 
“ψάρι φῖον Ἢ Χίπχα Ποιίτα5 ἐχούοῖτα! αγαοο σοα 
ν γ ὩΣ ὉΠ πον, ἐΝ . 

Βατύταις, εἴατῃο- τἰρίτοεντ δά απο {δὶ ράἀοςνοημῆοι, 
τοῦὶ δι τὰ τα ρίς πχοῖα πο Ροτίας αὖθ 1ΠΠ|5 ρῖρο- 
τεὐγτὰ το δας. ΓΟ Βίςοάογοῖ : ὃ αι οὔ νοτίβ ὃς 
Ῥατοταπὶ ες ἀπιπιὶ σα ΠΓΙςἰ5 1) οχρεάιτίοη οχ ἤξογατ- 
ἐγάορογτμι απὸ (ας αἷο οχρεάϊτίοῃμε εἴ ἀϊπετία νοος 

ΕΥξῖ γῸ Ἵ γ, τΣ Ν - 
πραέα ας ἐτυᾶα Ὁ ςΟ ΓΑΓίΟ ίομο τοπεγτεγεητι» ΕΧ 
τλαηλτο ]Ορ Πππνέ, πα οἷς ἔα 6:1 ρος ἀο[ἘΓο8 » δ ἀγπιατο 
τονβα νη ταν Ἀστηΐῃί πηαρὶς φιὰπι οἰΔῇΠ ναςᾶτο5, 
βρῆμΝ εἰ, 44- Δα ταῦπς Ομ ἱρῆς τοϊςτᾶάα νἱ- 
μθήρο ϑρρρβος ἀοδᾶτουγ ργόριοῦ ἱπηρξάεῃτίς ἰᾷ ρὲ- 
“«"1ες. ἢ εἰγδήαξ - ἦν Η Ξ μῴχεν 

εἰαπιονο θέε: αἵ ἰζαῖ πιαρηϊτα ἀ!ῃδ. 05 ΝΙοίας 

“ριααἰκογι κά ες Ποτξς τᾶ αβοθιο5 απ πλὸ εἴε, ὃς νε- 
ον ταράεσηι ὁΓ 4105 Ἦ τ το γ ΔΡΑ]οπαῖος» δάϊεῃϑ ἘΕΧ- 
πε, Το δε εἴταρ κα: ᾿ ἫΝ αν δώ; ἐΠ7Π) {ενῤφαν κοι Ἀοττα ϑαταγ εχ γοσᾶ οοπάϊτίοπο,Εδ: 
Ζαρε ἐκάσοις " ἐ- (ΟἸλ δατύζ 6: οΙαπγοῦς οτἱᾶ ντέϑ πτᾶ- 
καάσων, θεὶ ἑκάφου. οἷς χρᾷ υθοενντ αὰ αποίαας ἀοςο- 
Ἀπ άε “ρ νιον. Σ Αγ εκβκεηρι ᾿ν : ἡ πυδμόρμιοωι ἄελλαι, δά {Π᾿ογ ἀρ πλος ἐχοϊτᾷ4ος: 
τάπας φυανοῦ ἐπὶ δὲ 4] Π| ν ΟΠ ]οονε αὶ ρΙυτπαῦ ρος. 
τοςτοηίες ργόπιῦς (ος ργράοίϊς εἰς εχ ργαίοῃτὶ σι 4116 
ΝΝᾶ ερο ςεοττὲ πες ο: ῃ 
Εὐταίοτε ἔμπα ςοι. ΕΓ ατλτ» ΑΥΗΕΝΤΕΙΝ ΒῈ 5.0 
Ροτῖς ςοη!ιτυτίο- {0 οἰἿ, Ζα ΠΟΥ. 8]}} οἰ πὰ ΟΧ δίρο- 
πρὶ ὐτώμας ὑμῶν τίοσς αυᾷ βοῖτα οἰ σοη ἀϊτίοης ἰπ- 
{Ποῖ νογ απ,» ν ἢ 
ΣΡ φυϊάξ τες ΠΟΙ σΠ65 οδίογίηξ» ἀεδετῖΒ Πάθος 
ο ἐλαμοείνλι ἯΣ (ρεμγ: ποηις ργ πιοάτιπι νοΡΙΓ 
θεᾷ ἐχ τιοσθο; ᾿ Σ 

Θεί, ναί χε πεον. ΠΔ ΕΓ ρΙῖς [πσοςηίογονᾶτις ργορτοῦ ἰὰ- 
ῥμέγεάνάεν!:) ὃς δεαγ45 41125 ἔς ΟΠ Έ]ς, δας ργορτοΥ ἐπ: 
ΝΑ βοτεῦμπα ργος ἀσῃϊατᾷ ααΐπιης {|τἰποῖῖ5. Ερο 

ΟΥΙΟΓΕ ΠΟΙΟ Εἴ Πν - - κα; 
γίως εἴτε νἱάεατα, 404; ΠΙΒΠ10 πο οΥς συᾷ νος ςῦ αἱ 
πἠξαδε ἴῃ Ἰς αυὰ το ς “πο ἢ ν τ α5»( πάτα σπο- 
δά ργιυαταπι νἱτὰ : ΡΣ, τηοάο ἐχ ναϊέξαάίης αβοδις πὶ Ρέτεπεηξ,, πέφυς ΣῚ τ 5 αὐεραβδει 
Α1ι15 ἴπ τεδυςγηύς ΠΟΙ 115) ΓΟΥΓΠΠ15, 481085 ΕἸ1Π} 

ἴῃ ςοάεπι 40 γε! 4 νἱξεπηνίατη δά αἰτα ρεζτίη εῃτὶ- 
ἐπῆγος [οττὶς ἢο- π Ὡς : μὴ... 
ἐὐϊοξν Ὁ βεγίζυ! δ Ὀαομα ΠΑ ίαυαπάο ἱπέοτιίου ἀπ 

 Ψετίοτ. Γε1, Οὐο [π ΟΥ̓ ΠῚ» 111 τἀ ΠΊΘΠ 10 ῬΑ ρογοα 
Δ διε ΠῚ παὶ : ΘΟ δ, 
ἐόδέςπι ρει πα!᾿ 
αυϊαυςξ, ; 

ἴο. ᾿Ώτοῦ πιογγίπγος, σοι ίρί οἷοΥ: 

ΓΡΡΕ ΒῪΒ 

(αῦτα ἰκόρα,. δἴτος γὸ Οὐκέτι ἑωῖ ἐν τω 
φρατοπέδιῳ. χαὴ μεζω καὶ ἀλλ᾿" αἰκίω, χρὴ 
ἰσομοιοία “ὧι κακϑῶ, ἔηρυσεί ὧμα ὁκῳς 

μΦ' πολλωΐν χούφισιν, ἐσ ὡς ῥαδία, ον τωΐ 
παρόντι ἐδοξαίζετο" ἄλλως τε χρὴ στο οἵας 
λαιμιασϑότητος καὶ αὐχήμιοι τος τῷ χροϑέτου 
ἐς οἵαν πελδυτίω ἡ ζω πεινότητα ᾿ ἀφῇατο..᾿ 
μέγιφον γὸ δὴ δ Δ|,αφορον πότο ᾿ τῶ ἐλ-: 
λξυιχῶςρωτεύματι ἐϑρετο, οἷς αὐτὶ κϑρ ἅ. 

ἴλλοιῖς δουλωσομϑμους ὕχειν, ἀδοιὲ πζτο 
μᾶλλον δεδ)οτας μυὶ παθωσι ξιμωέζη ἐπιέ-: 

γα!" αὐτὶ σγ᾿ δὐχῆς τε χαὶ ποιάνων ἘΑΕθ᾽ ὧν, 

δ ξεπλοον,πάλιν πούτων ζοις γαντίοις Ὀηχῖ:-. ἡ 

ζφυμίσμκασιν ἰφφορμοζάϑα" πεζουξ δὲ αἰπὶ. 

γαυξατῶν πὸ ̓ ρβϑυουϑε οἷς ἢ χαὶ ὁπλιπιχῷ 

ροογζᾳς μεῖλλον ἠναυτικῷ ὅμως ἢ αἰ παᾷ." 

μέλον ἦν τρυ ο ἀ δα δηρκιθνώ οι 
πόρτα ζαῦτα οὐὐζιὶς οἰςαὰὶ ἐφαίνετο. ὁρων δὲ ἃ 

Νικίας Ὁ φρώτευμα. ἀϑυμοιωῦ, ὶ οὗ με-. 

γάλη μεταξολῇ ὃν, ὑχεπαριων, ὡς ὄν ΕΜ. Ὁ 
ὑπαρχόντων ἐϑουρσέουἐ τε νὰ πϑλεμυυθεῖτο, 
βοῦ τε χοώρϑμος ἔτι μάγον ἑκαΐςοις χαϑ. 
ὃς γίγνοιτο, πὺῦ Ὡροθυμίας, ἢ βυλόνϑυος : 

ὡς ἐπιπλέον γεγωνίσκων ὠφελῴ. Ἔτϑς 

ἢ ον; ἢ; δόντων, ὦ ἀδηναῆοι ᾧ ξυμίιαχοις - 

ἐλπίδὼ γ6η ἔχφν.ἤδυ, μὲς ἡ ὧν διῳνοϊέρων -ς 

ἢζοιωνδε ἐσω,ϑησὰρ, μηδὲ κατα μέμοψαος 

ὑμαδιῦβοαν ἀϊις χοῦ, πῆς ἐδ μεν, 
μήτε ἢ τὐδα Υ αἴξίαν γκῶ κακοπαϑείαις... 
καγω τοι δσοίεγος ὑμδλμοὗῦτε ῥώμῃ “«ὐρηφέ- “το. 

ρων, (΄ δλλ᾽ ὁρῷτε δὴ εἰς δρικειμ(φη “δ 

γόσουγψίτ᾽ θὐτυχία, ϑυκδϊυ που ὕφερθε σὰ ἐξα 
καὶ Ὁ [δον Οἰονὶ ἐς τα ὁρᾳ α,,νιωῦ ἐν ᾧ αὐτῳΐ ως. 
κινδυ ῳ"ζοις Φφαυ λότατοις αἰωρθμφῃ "χα σοι 

"πολλὰ (ὦ ἐς δοβξ νόμιμα, δεδιήτημισι, πολτίες 
λα ὃ ἐς αἰβρωπτός. δίχα αἱ χρὴ αὐεπίφλονα,.“ 

269 

υδῃ ααᾷ πλατο ουΐτα ἀςο5»παυΐτα ἰαἸτία ἂς θομίζατο μΠοηηϊπὲς ρυοίξ Φαυτυθμηχ." 
δι τῶν ὦ 

αῆϑρον ἐκ τῶ, τῷ ἑλλίιυικῳ ορατεύμαζ; ἐ- 

“ Ὑ 
Ἁ ο΄ 

ὅτι οὐδενὸς υοδι᾽ ὅτε σωύμιατι ἰαυρότερός 
οἱ πλῶσοι ἐν τῷ τότε παρόντι. 6 Αἰκία] 

κακαῦις. Ὑ Καὶ ἡὶ ἰσομοιρία 1 καὶ τὸ 

κοινωνῶν δηλαδὴ πείντοις. ὅσης δῇ κα- 

κῶν, ᾧ δ᾽ ἴσου μέροις ἕκαςον αὐδ μιετέ-- 

κἄν, δ᾽ Ἐχουσείτινα ὅμως} ἔχουσά ἄνα 

κρυφισμβδν, δηλονότι. ἡ ἰσομεο!ολα; τὸ μετὰ 
᾿πολλαΐν ἰσομφιρεν κακῶν... ε Αφίκτε} 

᾿ γῇ ρράτευμα δηλονότι. ζ τῴ έγλίωικῷ 
᾿ ρρατιύματ ] ἐκ ἀπιγάγως πὐθλαιροῦφι τὲ 
᾿ 

ϑεο,ὡς οὐδενὸς ἑλλίω ἐκοδ ςρὰτεύματς 
ἐν Ὁσαύτῃ μεταβολὴ γιχρνότος. ἡ ὥς 
ὁκ δ ὑπαρχόντων Τὸκ δ᾽ δεωα δ." 
9. Ἐπὶ ἡ ἐκ δ." παρόντων Ἰ)αυμαςῶς ἐ-- 
φοχασαζ αὶ ζύ χαιρϑ καὶ ΟὟ «ἸἘκεχόντων 
ρα μάτων ἐν τῇ ἴδακελ δύση ἄἔσε χσξ9-- 
οἰμιασκζιβμόςς. 1 Αλλ᾽ ὁρᾶτε δὴ ὡς δ - 
καμμαὶ “τὸ μϑρ, αἰλλ᾿ ὁρῶτε δὴ ὡἰς δρκάρκαι 

ὑπὸ γῆς Ἰόσου, δὶ μέσου καΐτουμ φησὶ δὲ γομμεώζᾳ 

ὠγ(δρῶτε γὸ ὡς 'δάκοίᾳ } ὅτὲ τόψᾳᾷ ἢ «Ὁ 

νὸς ὑςερῶν κατά γε τὸν ἰδιωτικὸν βίον, κα 

καὶ ταὶ τίς ΔΕ κοινῶν φξοςασιαῦ, γὼ ἐν 

ἴσῳ κινδαυμ καϑέφηκα ὡς ρ" δὲ φαυλός - 
παῦο ἢ Τὸὶς φαυλοτατοις ἀβυγέδνν» 
ἠγριὰ ἀὐαὐδρθ φ:ν Δ. ΤΙολλοὶ μδ ἐφ ες 
γόμαμα “δὲδι ύτηκκαι.}ς αὐτὶ τῷ, φολλο ἐἰξ 

ϑεῶνιτ μμέω) ἐπέτήδευσοι;ἢηπολίτειδᾳ ᾿ς 

ἀζιὴι 



«43 τηνν: ΟΥ̓ ΒΌ 1 5. Εια|8 Τ΄ 
» δἰθ ὧν  ἐλιπὶς ὅμως ϑωρσεῖα, ὅ μέλλον- Δ ῥχόρτοῦ ἀπα διτατογῦ ἰροβ ἁιάαχ [15 

᾿ς, αἱ ὃ ξυμφορα "δ κατ αἰξίαν δὲ φοζϑ- 

Ὁ σι τέχα σγ᾽ αἴ ᾧ λωφήσφαν. ἱχανα γὸ τοῖς 

" ἂξ πολεμίοις ᾿ϑυτύχηταν,ὼ εἴτῳ θεν Ἐχί- 

» φϑογοι ἐςξρατεύσα υϑμ, Σἰποχρωντως ἤδη τες 

" πικιθρήβιθαι. ἡ λϑὸν γαάρπος ἄγοι τινὲς ἡδὴ 

ἐφ᾽ ἑτέρες, 'ᾧ αἰβρώπεια, δρώσαιϊες,αὐεκ ταὶ 

» ἔπαϑοι. ὼ ἡμαξ εἰκὸς γερῦ τοὶ “τε δἰστὶ τῷ 98 

Ἂ ἐλπίζν ἠπιώτερᾳ ἕξάν' ( οἰκί] νὸ ἀπ᾽ αὐ 

» ἀἰξίωκεροι ἧδε, ἐσμκέν ἡ φλονα)ᾷ ὁραΐγτες ὑ- 

Ἷ μιαξ ὐὐζους, οἷοι ὁστλίται ἅμα ἃ ὅσοι ξιώτε Β 

ἴλ' χυϊάς εἰξοίς ςοττὲ νο5 οἶλάςς Δ6- 
σερτα ἰᾷ ἡγαρὶς φαᾷ ρΥο πιαρηίταάι- 
Ὡς Ροϊτογγῦτ, ααα ἔογῆιά αἰϊευαδᾶ- 
ταῦ, ΝᾺ ὃς (λτίς ξο Ἰοίτεγ οῦ Βοίεῖθας 
αδιᾶ οὔτ: δινῆσα! ἀεογαπι ᾿πυἱῇ πὰς ἡ 
τα τα αἰ πημ5»[ατὶς [ἃ ἀοάϊπγις θα 
ἀέαας ρα: παζᾷ. Ετοηίπη Δ πος; 
πόθ} }}1 αἰϊαυᾷάο ᾿Δ πα ἢ δἰ ἰς ἐι- 
τα]ογατααὶ αα ποτε ΒομηϊΠῦ ἐ- 
οὐΐοης, ταις το εὐ 1} ραΠῇ πης. 
νος σιοαας εὐτη ἐρεζαῦς ἀεθ εις. ..ὕ....ββ.β... 
ἄἀειμι αἰτίας ποδί εἴτε αϑυγί, 

᾿(ααιρρο 4 ᾶ ἀϊρῃίογος (πλμϑ ταὶ 
2.' καῦπε- » σπαΐυϑμοι χωρῴτε, μη καζα πεπλῆρϑεγόρ' {εὐϊσογάϊα παπηη αυὰτη Ο ἀϊο) τῷ 
πλῆχθαι 

οι 

ον λογίζειϑεῦ ὅτι ἀΐθ! τε πόλις δύθὺς ἐςὲ,ὁποι 

» αὐ χαεζοιοϑε, ὦ ζωὴ όδεμία ὑμαξἕ οὖν σι- 

5» χελία ἀτ᾿ αὐ Ἐἐχιόνᾷς δέξωτο ῥαδιως,ἀση; 

» αὐ ̓ Ιδρυϑνίᾷς που "ὔξαγαςήσηε.7 5 πορείαν 

» ὡς ἀσφαλὴ κὺ δ πακίον ἐἢ), ἀδοὶ φυλοῖ-- 

.» ξατε, μὴ ων τι ἡγησείνϑμος ἕκαιφος,ἢ, οὖν ᾧ 
9.» “9: Ι ων ὲ μ «, 

- ἀγάϊκα ϑὴ ̓χώξλῳ μάχεαϊ, τότο ( πα γι - 

» δὰ χα τείηος κρατήσοις ἕξᾷν, αστυδὴ δὲ ὁ- 
ὅν οὐ εν ἐν τ ΤΕΥ ΠΣ ἊΣ 

» μοίωφ ἡ νυκζᾳ ἡ ἡμέραν ἐφαι “Ὁ ὁδδο. τα Σ 
ς ἐν μὰ 

» Ἰχιτύδάα, βοφχέα ἔγονδιυ' χαὶ ζεῦ ἰντιλου- 

» ξωμβθα τῷ φιλί χωεῖν ΔΨ σικελών, (τι 

» γὺ ἡμῶν «᾽ οὶ τὸ συφφικοισίων δέος ἔτι βέ- 

2 

52" ὀχρῷ » (αγοί εἰσι)ῆδοη νομίζετε" ἐν τῳ ἐχυρῷ ἐῇ. 

» σσοοπέμπετε δ) ὡς ἀὐοιᾷ, χαὴ αἰπολυτῶν, 
5» εἰρηνϑμον,καὶ σιτία Φηχα κομεζάν." τὸ δὲ ξυμ- 

» πϑορχγνώτε, ὦ ἄνδρες ςρατιῶται, αἰνα καὴὸν 

» τεὸν ὑμῶν ἀνδ σιν ἰγαϑοῖς γίγνεοϑαι,, ὡς 

»» μὴ ἵντος χώξίου ἐγίες ὅποι ὧν κα λαχιοϑέν- 

ἑἰπες σωθείητε, καὶ ζω γωῦ Ὡἰ[φφύγητε τοῖς 

- πολεμίους,οἱ τεόηνοι τευξόνϑροι ὧν ἔχιϑυ- 

»» ἀἰειτέ πε ἐπιδεῖν, οἱ ἀϑηναῖοι Ὑ μεγαλζω 

ας » διυύαμιν ὃ πόλεως, χα ρ πετώωχῶαν, ἐ-᾿ 

»» πϑιρορϑώσοντεσ. ἄνδρες δὴ πολις,ᾧ καὶ τείχη, 
οὐδένες ὠδραΐκεναι,. Ὁ Α Νικίας,» ἱα- 

δὲ αὐ δακελθυόρδμος μαι ἐπηᾷ τὸ φρά- 
ι 

τευμα, χαὶ εἰήτη ὁρῴη διεασεισμμένον χαὶ μυὴ 

ὠμπαξᾷ χωρριῶ., ξιωώγων χα καϑιφαξ' 

ςοητίηομτ, δις ποη. ογάϊῃατα ἔογῖς Ρογροητος.» οοροπάο ἀζαις ἀἰϊρομεπάο. 

ποπ ναϊάς οχτϊπγοίςεγο, Ζυῦ ἱπταςα 
ταϊηὶ νοῆρίοβ, "4ι4 115 αὐ πλάταγα νς μόν; κο μά τς. 
{τὰ ἢτοδς φυδητιδ ΠΈΠΠΟΓαΣ ρεγρ - ἀρημης ροτρίτῖς, 
τίβ ἀσπίς. Οἱ ετἰᾷ {Ππ|ά ςορτα- 
τον Ὀϊοῦ4; οδίς ἀογῖτί5» [δὲ ργοτίπα5 
γοῇρίος νου !ς εἴϊε οἰαϊτατζποα; αὉ 
ν]]α αἱϊα δἰ οι ΠΦῆ, δας νεμϊξτες ἐαοῖ- ὃ. ἰδφ γεβγαπι, 
Ιὲ γεσορτυπηναα αἰ σαὶ σο]]οςατο; τῷ βιεη δία βέπειε, 
(λοϊ]ὲ ἐχρα τ τὶ. ἔτοῦ δατῷ γε “τατὸ ἀὐν γδὶ {ξάες αἱ!- 

᾿ : τοῖς 18: οὐδὲ Ἀχοείτίς, [ἅ- δι ογάϊης ἢλτιὶρῇ οδίονγαοἰτί5, 11} ον ακοο 
Ο αἰϊιά το φαϊραμίπιονογίατοβ ὨϊΠἢν»ς Ολυτὸ ὃς οτάϊ- 

αποσαῃ4; ἰοςο ραρηαγε σοράταγ, πἰδυϑ [γυδεῖς.ς 
ἀπο οα δεν δμνίο δὲ ΝΑ ΦΈΛΩΝ οὐ Ευπὶ,ῇ νι οτία, 

ἀΘ ΟΕ Οὐξητεβσουος ΒΑΈΓΙΣῸΣ ΜᾺ Οὐ οι 
ηἰδίαα οστόταγα (0 ἃ ἵτοῦ ργορε- δὲ τηαπία (δὲ ἔν 
χΑὈϊπλι5 οδτίξτ ποξὶς ἂς ἀϊ6» ιο ἴβγαπι,, 
ηἱᾷ εχίρυῦ Παϊδοπηας οτηρατᾶ, τ ἢ 
Ῥογαοηἰοπημ54 4 Δ] 4 οἀ ἀπο οΡ-- 
Ῥἰ Δ δισα]ογαν(ϊ ἐπὶπὶ ον πχεῖαπε 
δγγασιληοτῇ ἴῃ ΓΔ οΥρα Π05 ρεῖ- 
Παλυχτᾶς νοετὸ (δτίτς τατο νὸς ἰῃ ἰοοο 
οὐηίϊοτε. Αἀ φαοςρυαηλίττίτε αὶ ἴα 

ο '8.ο ἱ ΐ θέας 6 ολαεῖῃ ΠΡ ΕΝ ῬΑΓΙ το δ, μρπι, ἢ ὩΣ 
ςπηεατῦ αάξεντε 1 {4π|ὰ ἤος {δτῖ- γος βοδετίτίτιροτς 
τος ΠΗ] το 65» ἐςοἤατί γοΡί5, ἔρια ΠΑΡΗφ 

- ΤῸΝ . ΡΟΙ ΓΙ5. «(4 Ψεγ- ἐοττίδυϑ νἱτῖς ες, ντ φαΐ ΠΟΙ Πα νη ία ασαι ἕξις 
«νοις Ιος 5 Πτ Ἰή απο. ᾿ρηδιὲὸ 6- πεπιιηὶ. 
βογτῖς; (41αἱ οὔτε ροῆπείο : διῇ οί Γ Ν τὶ ἐπίπι οἰαῖν 

( ἼΡᾺ ἀξὲ Βὶ . [45 ΠΟ ΠΊΟΞΠΙ!82 
σααίογΊεἰξοατογος ]αϊάξ ἃ γοθς οὖ ̓ες παιος γίτίς νὰ 
{ἐχαμπταγὸς απ: Του οὐ ς οὐ Παρ (οἱ- οὐα. εἰ, νἱτῖς οα-. 
τἰο: Αἰεπίδίδς αατῷ, ππαρῃᾶ οἰαϊεατὶς ἔερτο. ά εὐ τι, 

οὐμ ᾧ “οηίπι οἰαϊτάτοπι εἴ 
νείεγα ροτξτιᾶ,, εἰ σοΠ]Δρί. Γο[{ς] βεοίαης. γε, οτος 
ταῖατοϑ. ἐν τὶ οπἰ πιο πγος αν δζ ἡ πὴ ϑδυν ἰα γἱ- 

2 χὰ - . . ΓΙ {τ - 
πᾶνε ἤπιος νἸΓ5, οἰυΐταϑ {τ. Η!ς Νὶ-, Ὀίήρενίος ἘΣ 
οἷλς οὔ Δἀ πποττατοιῖθις ΠΛ} ΠΠ1τε5 δάϊ ϑεί ἀηθμνέζον ἡ δ... 
μας» ἤσυδὶ ςογμοβαῖθος 5 απτῇοι 91 {πὸ ἴῃ ουπάο 

ηό ἔξγματε; τοςοὶ- 
Ἰίροης δι ςροηξς, 

α΄. Ομως ϑαῤτσεῖα: τ μέλλοντες αὐ τὶ τοῦ { τες] ὅσα φυφϑσήχει τῇ αἰθρωπείᾳ φύσῳ. σλῆχθαι, ὑπο κοὶγὸδ τὶ εἰκός. 8. 1δρυ- 
ϑαρσαλέα. αὐεπαίανωτος. β. Οὐ καὶ  ζ Ἢ φϑόνου 1 μιέμψεὼς. η Οἷο, ἐ-- [ἰ ϑέντας ]} ἤχρωυ; οἴκησιν ἀδίῴδοχον δόντας, 
εἰξίαν δὰ φοξοῦσιν" ἀγλὰ μειζόνως δὴ- ᾿ πλῖται ἅμα, καὶ ὅσοι σιιυτετα γμμέγοι γω--) 1 Ἐξαναςήσφεν 1 μιεποικίσφεν. χ Ἐν 
λογότί, “,-Ὑ.- Ἐὐτύχηστα ᾿ἤγρωυ, μετ᾽ ᾧ- Ἶ ῥῶτε] ὑπήλλακται, αὐτὶ τῇ, Του ὑπλίτεις καὶ ἡ τ ἐχυρῳ 1 ἀσφαλῶ, 1 Τὸ δὲ ξύμ- 
τυχίαρ: κατώρθωτοαν: «᾿ δὲ . Ἐπίφϑονο!) Φις σιωτεζαγαένοις χωροιῦτας μυὴ καΐαπε- 

μεμπῆοί. ε Καὶ αἰϑρώπεια δράώστω-- ' πλῆχβαι παίγυναὐτό γε μιζω τὸ, μυὴ καΐαπε- 

Ὰ 

πᾶν ] τὸ στιύολογ.- 



ΓΙΒΕΚ 5ΕΡΤΙΜΝνϑ5. 

ΝΙΒΙομίμας Θεπιοϊμεὴες μὰς Α 
δατ Πηλλ Πα ἀρ ά {χο5 ἀΐσεθας. ἘΝῚ 
οἷδε ασυϊάεπι ςορία συδάγατο ἀρτηΐ- 
τε ΐθδητ» δαπεραιτας δυτεῖη Ὠς- 
τα εμἷς οορὴα. ἱπηροά πη θη τὶς ὃς 
τασθ Δ ΡΙασίπτα ἰητχα ἀγηηδτοβ τοζε- 
Ρῖα. (Δυυἱνροίζελαιιαπη δά ναάδ ρεῖ- 
πεηταπη εἰς ΑἸΔΡῚ ἀιηηΐβ», οβοη- 
ἄμπης {Π| ᾿ηΠγπθατη ϑγγαςιᾳ- 
πού ἃς (οσούαπι ηδληλ. Εὰ 
{ππυτηοΐᾷ , τγαῆξιι Ροτίτί » ν]ττὰ 
Ῥτγοργοάίππτιαγ» ϑγγαεαίαπο ο4ι1- 
ταῖι αἰϊοξδητε , Ἰευΐχιις αὐπηατα- 
τὰ ἴδοι] ἱποοεητς. Αταις μὰς 
ἄϊε ςοπέεδις αιυδάταρίητα ἔσγε 
{πλάϊ » τα πηυαπι ἀπεη ἄληη ἱπίε- 
ἄεγυητ. Ροΐζοτο ἀϊς ἀΠ]σα]ο ἰτοῦ 
ἱπρτοῖη, συστα νἱρίπεί οἰγοίτον Π- 
ἀϊα ργοςοϊηΐοηε., ἀοίςεηάεγαπηε ἰῇ 
σαπηροίξγοπη φιεμάδτη ἰοςιαΠ1»18- 
αὰς οαἴἶγα ρΡοίπογιης » γ ]εητεβ 

ἢ ϑυπιεῖε ἐ ἀο- Τα πιοῖο οὰπὶ αἰ χα! εἰσι] ςπτιηι 
τα ἐρντῷ εἰ (ας αιίας τορι »τατι (Βαδ ϊα- 
ταδαταν οπῖτι ἧς 1. Ράταγ οηΐπι ἰοοὰδ ) ἀαπᾶπι {ΠΠπς 
(115) ὃς ἀφυαπῃ - 44 ΠῚ. {οσυΠῈ ἔοχγοης : ΠΟ Δ ΠῚ 
ἰίης ἔξουπι.. γι τα ροῖ λάϊα μα ρογγοθεατί ο- 

ΤΑΠϊ » ὨΪΠῚ] δάπηοάμπη ἀαυξ εἰς 
; {ςτ. Τητεΐεᾳ δυγδουίδη! τ ἤτιιπὶ 

ἀπέχῃ ἀλβιβο ας νἱτογίογεπι ργχοδεαρδητῖοβ» διπα:- 
πιυτορταειυίμαι. ἀἸΠσαγαμτ, Ετας ἀυτο ΠῚ ταπα αι 

αὐγάς ὃς ντπ ας ταρίδα5 ργα- 
« Μοκαβατυς 4υ- τΕρ5.» “ οα{π5 νοΥτοΧ νοσαταγ Ι- 

ἰεπι Αςγαυπὶ ἰς- τὰς ῬΟ(ΈΟρῸ ἀϊς ἴτοῦ ἱπρ ΓΟ Ατῆο- 
ΡΆ5.» "ἠέ “ρππρ), μ : Ή τΣ 

Ηἰοηΐς5, ἃ ϑυγδομίδη!ς5. (ος Δ] υ01- 
4ις εαιμεθιις ἂς ἰδουϊατογ 15» 
(φυοζαηι πηᾶρῇιϊ5 οὕς ΠΕΠΊΘΓ115) 
ντθησο οὐεαμίταπείθιις. αἴας 
Ἰδου απο 5» Ρεγροῦς ΡΒ θοΡδα- 
ταγς δὲ φυαγ ἀΐα ἀϊηυιοαίϊεμιτ, τλπ- 
ἄςῃν ἴῃ οαάοπι τ 5 οαΠγα το- 
ἀΐεγε » ἰαπὶ πο ἰ4επι εἰ “ὰρρε- 

, ἴρῆτς σοπηπηοᾶῖι» ντροῖε ἃ φυίθυς 
ἀϊρτεάί » ρύαξ Βοίξιι πὶ οσαίτατι» 
πο Ἰἰσοῖςοῖ, Μαμπὲ ταπιεῃ πχοποη- 
τε55» Γαγίας ἴτε Ῥοῦραῃτ, δὲ νἱ Ρεῖ- 
υδάμῃτ δά ταπγυΐατ : (ςἀ οἰτη} ἰἢ- 
πἀεηΐπης ΠΊυΧΟ Ρυ οἰ α{{|Π|ν δὲ Πγι- 
ΤῸ ἵπρεγζαπίοπι Ροάδοίξγοεπι ἃ- 

4 Με) θονδήν ἐκ οἰ ΕΥῚ » ὅ ΕΧχ πχᾶρηα ράττε [ζτατα 1. 
ἐπ᾽. ὀλίγον αἰασ. τας Δυῖοπλ ἀγέλαι ἰΙοςι8: 46 ηὶ 
“δν» ϑιάε απροῖ, ( ραμτος Ατμοηϊςρέεβ ἐχραρηα- 

τὸ τἰτεθδηταγ: νεγὰ πη, απ ἃ τος 
νἱτὶς ἃ ἸΙοσο επιϊποητὶ ξογίγοπτοτ, 
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χαὶ ὃ Δημοοϑεένης, ΤΣ εἰὲν ἥοσον τοῖς χαϑ' ἑαυ- 
τὸν τοιαῦταί τε χαὶ πρ δ αισιλύήσια, λέγων, ὃ 
δὲ ἐγωρά οὖ πλαισίῳ πεταΐυϑμον τῷ Νιικίῳ, 
ἐφέπονϑρον δὲ, τὸ Δυημοοϑένοις"ηοες Α' σκᾶυο- 
φόρος χαὶ (δ) πλέτον ὄχλον ἐντὸς εἶχον οἱ 
ὁπλίται. καὶ ἐπειδὴ τε ἐγμονη» ἐλὶ τῇ δζᾳ- 
(ασῃ τῷ αὐάπου ποταμοί, ϑδρον ἐπ’ αὐτῷ 
πο ατεταζυϑμοις “δι᾽ συρᾳκοισίων καὶ ξυβε 
(ιαύχων, “χαὶ πρεψαυϑροι οὐ ες χαὴ κρατή--. 
σὸὰμτες τῷ πόρου; ἐχώρφεω ἐς τὸ ασόῤοϑεν. 

: ς ῬΙ ψ Ἢ Γ Β οἱ ὃ) συρφικουσιοι, ,ὐριπξυοντές τε γι οσέ- 
χείντο, χαὶ ἐσακχοντίζοντες οἱ ψιλοί, χαὶ ζο-: ὶ 
τὴ μϑρ τῇ ἡμέρα παδϑελϑόντες ςα δίοις ὡς 
τεούα φοίποντα, υὐλίσομτο πσδβὲς λόφῳ τινὶ 
οἱ αἰ ϑηναῆοι" τῇ δὴ ὄφξεραία ἀρεφὶ ἐπορθύογ-- 
πο, χαὶ τσ 3ῆλϑον ὡς εἴκοσι ςτι δίοις. χαὶ χι8.-- 
τέξησο “ ἐς χωρίον ἀππεδὸν τί , χαὶ αὐτῷ ἐ- 
φρατοπεδούσομτο, βουλόμϑροι ἔκ. τε ὟΨ  οἱ-- 
χιαῖν λαξῷν τι ἐδώδιμον (ὠχεῖτο γὸ ὁ γῶφοε) 
χαὶ ὕδωρ ΠΟ σφαΐν αὐνδῥθ᾽ φέρεσζ, αὐτόθεν. 
οὖν γὸ τῶ ασόϑοϑεν ὄχι πολλὰ ζαδια ἢ δ 
μεῆλνον ἰέναι) οὐκ ἀφϑονον ζω, οἱ ἢ. σωροἰκὸυ- 
σιοι οὖν ζούτῳ πὐδϑολϑέντες, πίω δίοδὸν τέο 
δ» τῷ! πσδϑεϑεν ᾿ὠπετείχεζον. διῶ δέροφος. 

καρτερός, χοὶ ἐκουτέρωνεν εἰνεϑ": 'χαξοίδρα͵ 
κρημψωδὴς " ἐκοι λῴτο δὲ αἰχραῆον λέπας, τῇ 
δε ὑξεραᾳ. (ὦ ἀϑίωαῖοι πσδοηεσὸμ, χαὴ 
οἱ Μ᾽ συφφιχοισίων χαὶ ξυμῥιαχων ἀδφες 

ἵσγσει- χαὶ ὠχοντςαὶ ὄντες πολλοὶ ἑκαίτε- 
69ι ἐκώλυον, χαὶ ἐσηκϑνηζον τε χαὶ χϑδίπο 
πάον. καὶ γφόνον μϑυ πολι ἐμοί χονῖο ᾧ 

αἰνϑέουαἶοι » ἔπειτα αὐεγωρησὸμ παλιν ἐς τὸ 

αὐτὸ ςρα γὁπεδὸν, καὶ τοὶ ἐχττηδᾷ αι, Οὐκέτι 
5 δ΄. δ. ! τ΄ ὁμοίως εἶογ. " οὐ γὸ ἔτι ̓δἰποχωρᾷν οἷόνπ᾽. 

ἐπὶ ἱπαίων. ποεϑὶ δὲ αἰρᾶντες, 
ἐπορδύοντο αὖϑις, χαὶ ἐξιασθμηο πσρὲς ᾧ. 

λόφον ἐλϑεῖν τὸν ᾿Ἀσοτετειχισμένον " χαὶ 
δον ασ3 ἑαυ μ᾽ αἰ σαὸβ τοῦ ὠποτειχί--. 
σματος πἰοὺ πεζίω φρατιαὶ τ ϑατετα- 
μένω Οζι ἐπ᾽ ὀλίγων ἀασίδων; φενὸν γὃ ; 

ζὖ πὸ χρείον. χαὶ πυροσξαλόντες οἱ ἀϑη-: 

ναῖοι ἐπτει χομκοί χουν, χαὶ βαλλόυϑμοι οἰ κως 
πολλῶν ϑἰπὺ. τοῦ λόφου ἐπόρτοες ὄντος, 

ΨΨ νον. ... 

α -Καὶ σρεψοί μδμοι οἱ αϑίω αἶοι. 
β Ἐς χωρίον ἀπεδόν τι Ἰόμαλὸν, ὁ μόπε- 
“ογ, ὡς κα᾿ ἄλοχος, ἡ ὁμόλεχος. 1. Α- 

πετέίχιζον Ἰσκέψαι πῶς χρῆτει τῇ ἐπὸ δῇ,- | ὅϑετήδχον ἀπογωβξῖν. κρολυόντων ὧι πο 

(πκῶς. δ Οὐγὼ ἔπ ἀπογωρξνν ᾿ ἄ- πέων. Τρωὶ δὲ ἀφαντες αὐτὶ τ γμ5 

πυσκί δ᾿ ναοῦ ὑπὸ τὸ φρο ιτιύμοντον ἐκ ἰὼ γηϑέγτες, : ς 

᾿ χ 2,31, 
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εν 
τ ἔ πωνε- 

«ταΐοντο. 

͵ 22) τῦσε-: 
ληλύϑεσαν 

3 ω ᾿ » ᾿ 
. δλλ ̓  τοι αγτί ον ἢ (Ὁ) συρφικούᾷζοι ἐτύ-- 

544. 
Δ, 

ῥϑιοι βιάσαοϑαι, αἰεχωρϑεεν παλιν, χαὶ 

"αὐεπαιύοντο. ἔτυλον δὺ ὦ βρονταὶ ἕωμες ἅμα, 
“λροόνϑμαι χὰ ὑδὼρ, οἷα, τῷ ὕτοις πσδὸς με- 

τόπωρον ἤδη ὕγτος " Φιλφγίγγεοϑαι αἰφ᾽ ὧν 

(ὦ ἀϑίωαῆοι μῶλον ἔτι ἡϑοριοέου, καὶ οὐγό- 

μεζον δλὶ τῳ σφετέρῳ ὀλέ,ϑρῳ αὶ ζαῦτα 
“πόρτα γίγνεοαϑαι αὐαπαινοιϑῥύων δὲ αὐτῶν, 

ὁΤυλύπαος χαὶ ῷ συφῳᾳχούσιοι πεμιποισι 

μέρος ἃ τὴς ςρατιαξ, ΣἸποτειχιοιοῦταις ὦχ»" 
τῷ ὅπιοϑεν εὐΐζες ἣ "«ὐδοεληλυθεσὸρμ. αὐ- Β 

ἡ πέμνψαντες δὲ καἰκεῖνοι στφραΐν αὐτῶν ἴι- 
ναβ, διεκωλυσὸμ. χρὴ μετα ζοιῦτα παΐσῃ τῇ 

ςρατις ̓ αἰα χωρήσαντες πσϑὸς Ὁ πεδίον 

μῶλον (ὦ ἀϑίωυαῆοι, ηὐλίσεγη" τὴ δ᾽ 
ὕζερα!α πσξούχωρφεω. χαὶ οἱ συρφικούσιοι 

“δοσεξαλλόν πε πϑυτο χὴ ἀύθις κύχλῳ, 

χαὶ «πολλοῖς. χαυτετραὺ μαίτιζον. χαὶ εἰ νμϑρ- 

Ἐχτριεν. (Ὁ ἀϑηναῆοι, «ἰπυεχωρϑεω" εἰ σ)᾽ - 

αὐαρχωφοίεὐ,, ἐπτέχεινηο,, χαὶ μαζλιςα τοῖς 
᾿ ι ὑσάτοις ρος πίπήοντες͵ εἴπως κατὰ ἀρφχὺ Ο 

σρεψάμϑμοι, πὸ ὃ φρατευμοι φοξησήαν,᾿ 

χαὶ ἐχεπολὺ μϑρ Οιουτω ὅϑπῳ αἰτεῖχον οἱ 

εἰ ϑέωα)οι" ἔπειτα παρϑελϑύντες πέντε ἡ ἐξ 
ςαδίους, αὐεγτευύοντο οὖν τω πεδίῳ. αὐεγώρη- 

σὰρ δὲχαὶ οἱ συφφκουσιο! ὠπτ᾽ αὐτῶν ἐς τὸ 
ἑαυτῶν φρατόπεδεν, τῆς δὲ νυκτὸς τῳΝ:-. 
χίᾳ "ἡ Δηυριρεϑενᾳ ἐδόκει, ὅγε, κακῶς σφίσι 

τὸ φράτευμα εἶχε, ΔΙ τε ἐχιτηδείων πϑβ-- 
των δσυρλα ἤδν, χαὴ καιτατετραυ μοιτισχκέ-- 

γοι ἡσθρ-πολλοὶ , εν πολλα)ς ποδοσξολῶς Ὁ 

Μ᾽ πολεμίων 'γελρνημϑμαις,, πυξρὶ καύ-- 

σώντες ὡς πλέζα ἀπαάγήν τίω ςρατιαν, 

εἱνροότι τἰοὺ αὐτέω ὁδὸν ἢ διονοήϑησὸμ, 

οϑιου, τεὸς τί θιώλα οσὸμ. ζω δὲ ἡ ξύμι- 
πασα ὁδὸς αὕτη Οὐκ πὶ κα τάνης πω ςρα- 
τεύμασιγδρλια κ᾿ δ᾽ ἕτερον μέρος τῆς σι- 

κελίας ;, πὸ ασοθς κρρμοιξἦναν καὶ γέλαν, 
καὶ ἢ (στη πόλς, χαὺ ἑλλζωίδως χαὴ 
βαῤξάρρος κάυσθρμτες δξέυ πυρϑὶ πολλὰ, 

ἐλῤρι ει τῇ νυὰτί. χαὴ ὠΐοῖς ( δ φιλᾷ τ 
καὶ πᾶσιϊᾳρωτοπέδοις Ἄ μάλιςα δὲ ζοῖς {{ε- 

γίσοις, Φόξοι ᾷᾧ δείματα ἐγ[ίγνεαϑι ; ἄλλως τε ὼ οὖν γυκ τί τε χαὶ ΟΥ̓͂Σ πολεμίας, 

ΤΗΥ ΟΥ̓ ὦ ΠΤ Τὸ " 

(διϊκροιοῦτο ὃ ῥάον οἱ αὐωϑεν) ὺ οὐδιευά- Α (βιοΠπ5 ομῖτα {ὰροῖπο τοῖα νθχα-. 
δδρταγ ) πες ροίΐομις ρογγαροζο; 
τοῖχὸ {δ γεσοροῦο γάταις “αΐεποζες 
4υπὶ ργδίογιπι ὀχ ξούοης τοηὶ- 
ττιτα ῬαΓΙτοΥ ὃς ἰχθτε5.» 488]65 Δη-- 
ΠῚ τοΠΡΟΥα ἴῃ τα πληι ἰᾶ πὶ 
νοίβοητς ἤοχὶ σοηίαεαεῖς : γηάς 
ΟΧτογτ σης οο νοβεπχομτας Α- 
τῃεηϊοηίο5 φαδά ΧΙ πιαγεητ ἴῃ 
(αυηι οχί τίη {Ππλ ἐτίαπχ ὀπχηΐα 
Βεχί. ΗΪδ φιυϊοίςεπεῖθιι5, ΟΥΠΡΡας 
ἁταο δυγδοπία! ΡΑττοπ α6Δ1- 
ἀλη Τορίατχιιηι ταϊτειμτ ἃ εο5 τ. 
το ἱπτογοϊαἀοηάος ἄτεῦρο σα νο- 
ποίαης. πο τατηοῃ Πογὶ ὃς {Π|»᾿ 
ταὶ Πς ὁ ἀϊπογίο χαϊδιήάαῃι {πο-᾿ 
τα» ργ Πίθαοσε. ΜΟΧ σαπι οπληΐ 
ΤΊΔΗΙ τορτο ἢ Ῥχορίας. σΑΠΊραΙ ΠῚ 
ςοῃίεάοζε. Ροϊξετο ἀϊς ααπηιρτο- 
Ῥ,οἀεγοηταγ » ἐο5 ν μά ΐ ας οἰγοιπ- 
{μη δγτγαουίλη! δἀοχιιηταχ» πλὰ]- 
τοβ (λιιοἰδητ ΓοΓΎο {Ὀ»4αιπη 1π ἰρίος 
ἱπηροΐατη Αἰβοηϊςηίος ξασοίοητ; 
{θ ἀϊτισεηζες : φασι 111 δρίγοης, 
ἰμρύαξητζοβ ; ΡΟ ΓΈ Πγῖβ δας 
ραοιραὰ ἰπ ξεν ἢ ξοχτὸ 5 πποιη- 4. Ξυραεο (δίη- 
Ὀγατίπι 1Πος τουτταηάο., τοταπι τς βάγαο φοῦυκα 

ὨΌΠΊΟΓΟ, Ἰαηά ερλοὦ 
ΔρΠτοη δὐ!οστοζοης. Ετ ἀϊι ἢιμΠς [ἢ τοτυπιαρπιοπ τόσσος 
πιο άτιηι Γο[ίτεῖς Αἰπεπιοηΐες: ἀς- ἊΣ ἼΩ μὲ ΠΈΡΝ 
Βίῃο ργορτοῇ! ααίπαυς (έχνε [{8- σκν ὀονρυνι ρατε, 
ἀϊΑν1ῃ: σλῖαρο σοῃ υΐειεῖς. ΑΘ Τότε “ξρηέη τη ζε 

αὐζις ἐπ πὰ οαἰἕτα τοάϊογς οτἰαπὶ 55 ὄσησέι. οώ 
 εηας ππορὶ ϑέάδηωσο 

βγγδοιίδῃ!, δ} πο δέ τα ΝΝΊοἷδ ἃς οεργήναν ( χτ' ρα.ὦ 
Τεπιοίτῃεμι ρἰαοίταπι οἰ, απο- χὸ θογράρων Ραυϊα-᾿ 
τΐδπι πηλ] ὃ ἐδοιιπι ἀφογ στα.» τιιπὰ ιπι ἀγορχίμωα 
ΟΡ ἱπορίδῃι Οπγηἷ5 ΠΟΠΊΠΊΟΔτΙΙ8» κἀμερδ Με ΐας, 
ταμη οὐ πγαϊτα ἀπε πλ να] ηογα- τίπι. 
τοζαπι δῷ μοίεθιι Ἰδεητίάοπι αἵ-- 
{υἰταπείδας » ἀσοςῆς ααηιρίατί- 
τηΐς ἰρῃ δες ασάποοις ἜχογοίτΠι: 
πο. ταῦθ σαάξῃχ ἀΠΆρ] 15. 414 
ςοπτιογαητ να,» (ς4 ἐσοπιζαγίο 
αυδῆι δγιασιίαπὶ οαο ἀϊοδδηῖ, 
πλᾶῦς νος. Ἐοζοθαῖ δυτοῖ Πὰς 
νία ποι ἰῃ ΟΔίληαιι » {4 ἴῃ δά- 
ἁγία πὶ ργοσίμις 51. Πα οσατη. ( 4- 
ΔΎ Δ ΠῚ ν ΟΥΓα 5. δὲ ΟεἾΔη. » Δ]1ά{0; 
οἶγοα νΥθ 65» τὰπὶ Θγαοας»ταπη θαγ- 
Ὀλταβ. Αςοῤηῆς ἰρίταγ ΡΙυτ τατα 
ῬργτβΡΟΥ ποόξοπῃ ΡΓΟΗΟΙ ΟΠ τι: ὁ Ἰρπίδιις, φέσποῦ, 
(ςἀ (ᾳμοά οπληϊθυς ἀοοίάογο οχοί-- 4ὁ Σγασεβ: 
οἰτίρις (Ο]εῖ » ργχίοστι πη πη χὶΠ115 
δι ποδα Ρεγρξεδι5, 8. ΡοΓ Βοπιοῦ;," 

« Διϊκνοιῖῦην γὸ αὐτὶ ἥδ, ἐξικνοωῦ- 

“π βάλλοντες. .β Φιλᾶ γγεϑα!} ὀκ 

“ἰκοισίας Τὅτο ποροσέρῥιπῆα!. Ὑ Τού- 
7 Ἂ ε ΄ .) “-Ὺ᾽, ιχ' γαντίον ἢ οἱ συ φρικούσιο. αὐτὶ γῆ πῆρ. 

»ἜΞ Ψ. 



ΦΕΙΒΕΒ᾽ ΦΕΒΈΙΜΥ 8: " 
ἃς Ἠοϊξς φαςπὶ τἰπχοαξ πο ρύοςαὶ κᾺ 
᾿ἀροπτο)ληςοιξ εἰς ττερίάλιϊο;, ρά- 
40 αἸπρημαἐ χ6.. Ἐπ᾿ οορία αυ!άςηι 

4 ἴῃ εοάεπι 4υο ἸΝ ἐρίαιια» " αοιηλ ἀπο ἀτιτη εὔδῆς 
Δητοῖδᾶπς οζάϊης ἀπ ς5» ἰῃ κάνη ρον το πη, ]οη- 

Ῥεγβίξοτυπε, ρέραδ Ρεαοοἤογαμτυ τε πιοῦθς- 

. 

στ Δὴοατῃγ)γ ἀἰπλ 41 1Π} Ρεμπὲ ἂς πιᾶ- 

1οσ Ῥαΐβ ἱπτεζγαρτῖα εἴτ» ας Ο] το: 
αἰθυς οτάϊμίθυι5 ρογρορας. Ρυτηὰ 
τάπιοη σε ροαοηεῖο δά ΠηαΓΟ» δὲ 
Ἰῃρτοῖη. νἱαπῖ; ποιιίης Ἡεοτ- 
αιαπὶ» ἱπσεδέναῃτ, γε αιμτηγδά (ἀ- 
«γρατίπι: βααίππι ᾿«ἀεαοη!εῃι, 
εοαμάσπχ ἰρίμπι, βαπίαπι : ἰτὸς 
Ῥεγίπρογίογα ὃ ποάϊτογγαιιοα τό- 

. εέεης, δροζάθαπτ εμὶπι Πδὶ Π|Δς 
ε: δίσαϊος ὉςοτΧῸ5.» 4105 δοςοῖ- 

τὸ ρῇρας ΙΒ δά βαπηεη εξ νἐπτιπ:;, 
“΄ τοβοπάπης 1Ππς-αποαας σαξξοά ας 
᾿ ηυλίάλπι. ϑγγαςυλῃοζαπι » οὉ- 

ἐόν ἀορίοητοβ, ναάᾷ,, τη ἰτο μας ἃς 
τς ΔΆΪΟ. 544 {Ππ|.Ὑἱ ἐαπγιηοτίς» Ηπ- 

κοὐ τος αἴσπα τὐαῃίπηϊίετς.». ρεπειγδαογέ: 
τ πεε τη θο πο ΚαΤίας δά αἰαην ποτηΐας Ετγὶ- 

Δ ευπγ. δε εἠΐπι ἀμέλογες ἦχε ἴθ 
{ετάδτ. Ιπεοῦολ ϑυγαςυαπὶ ἂς (ΟςἾ!» 
“νοι χίς: ἰςη εγάπεφας «ΑΒ ς ΑΞ 
τποπϊοηίο5. » ΡΙογίαυς  ΟΥ]ρρίιπα 

δἰ πηλυϊαθᾶπε. ἀυὸά (οἰςης Ατμς- 
πϊομίος ἀϊμλ πη : ταράπιαας ῥεγ- 
{ξημοητος. {πᾶ ἰηργοῆος Βαυά 
ἀπ οιὲ ποῆεπέ» αἀϊρίίσαπευν δὸς 
{0 Βοίδηι ρύδηάϊι Ὁ. ἰη εἰφεπτέί: 
πιεῖ Πεπιοίεμῖςος ὅς ταγάϊις 
δὲ ἱπογάϊπατίμ (ντ 48] ποέξα ρεγ- 

. ταχθαεὶ ἐμηοητ ) 1 τοῦ ἐχοίεητοβ, γος 
εὐ Ροπτὲ ργα πηι οἴτης.» οἰγομη ἀλ-: 
τ τόσας. εαυήτατα, 5», εο5. ἴῃ: ἰάεηι 

345 
ἡ Ὄὐπτὸ πολεμίων εὶ πολὺ ἐπεχόντων ἰδσιν) 
ἐμυπιπῆ 4 ταραχή, καὰ Ὁ μδρ Νικίᾳ φρώτευ-- 
“μα; ὡφπὸρ ἡγεῖτο, ξιρυξυϑμέ πε ἢ ποθοῦλα-: 
(ξεπὸλλῷ᾽ Ὁ δὲ Διημοκϑενοες, “τὸ ἡ ρείσυ μωί- 
λιξαι χὶ Ὁ σελέον ἰπεασα ἐϑη τε; ζαὶ ἀτα-" 
“κι ϑτερονὲ ἐγωρᾷ, ἀκα δὲ τῇ ἕῳ “ἀφρωοιοῶ) 
« ᾿ Φ ᾿ 2 5 ὅμως πσοϑς τίωὶ ϑυλφοσαν͵ χαὴ ἐσξαῦπες ἐρ᾿ 

τθϊοντὸ, ὅπως ὅπη τήρονντο οἶδα τῳ πος 
αρόπα ἐχών λλν το, δὲ τοῶμι, 

Ἔ ἴριεν αἴω ΟΥ̓ΕῚ ἀμεδογείας. ἡλπιζον γὸ χαὶ 
σις σικελοις, ζαύτη »δὲς μέ τεστεμι αν, ἐ- 
σπλυπήσεο, ἐπεὶ σὴ ἐϑροντο Ἐχὶ πῳποᾷ- 
ἐμῷ ϑῦφον χρὴ ον οὔϑα φυλακύτωα ΤΜ 
συφφιχϑεδίων Ἐπ τειχίζ ασὸρ χαὴ τχοςαιω-. 
εϑὗσὸμ Ὁ "ἄδρον. γυρβὴα σείνϑιοι ἀὐτίω, 

διξξησολ τε τὸν ποζοι μὸν, χαὴ ἐχώφ θεω αὖϑις 
“αδϑοόηνον ποτα μιδν τὸν ἐδανεόν. (αυτή Νὴ οἱ 
ἡγεμόνες ἐχέλδυον. οὖν πούτῷ σ᾽ οἱ στυξδοι-: 
»ούσιοι χα οἱ ξυμμιαχοι, ὡς ἢ πε ἡμεέρρι ἐ- 

ἃ “Ἄϑετο,καὴ ἔγνωδορ τοις ἀἰϑέωναοὲς ὠπελη- 
λυϑοζο, οὖν αἰτία τε οἱ πολλοὶ “' Γύλισαον 
εἶχον; ἑκόνσα αἰ ναι τοιᾷ' αἰϑίευαίοις" ἡ χτλ 
παίγος διωχονίτες, “ἢ Ξ χαλεπῶς ἠοϑϑοίνοντο 

σου ὡραὺς καὶ εἰς τατροδεριίξαν τοῖς μ(Τ᾽ τοῦ 
Δημοοϑενοο, Ἰςέρφιρ, τε σι, χαὶ οὐλὰαῤτερον 
ἃ ἐτακ τότερον γωφϑῦδιν; ὡς τῆς γυκτὸς τὸ 
τε ξιυετα φα,θηδὸμ, δύθυς ̓ γχσεϑοπίέσοντες 

τιν οΚ( ἊΨ “ἐμμδύχοντο. χαὶ οἱ ἱπεσεὶς Τ᾿ συροικοεσίων ἐκυ-- 
ἰοςῖ νχφοηῖ. ἐο βᾳοἤτας αδά δ΄- 1) ζρλκοιοῦηθ πε ῥαζον ἰὐφες," δέ γα, δὴ ὄγζαις, ἱχαὶ 
ξατίλην ἀϊα!ῇ ἰΔπὶ ογδητ; ἸΝ οἰ η 5 
ΔΠπΠπ ο΄ σεπῖαπι φαϊπηιαρίητα [{4- 
ἀια ργορτεῖϊο. Ἰ͵αι ΝΊ οἷας οογιις 
{πο5. ἀποοθαῖ » χε ΠἸπιδῃς. πίη - 
τηὶὸ (αἸἰαταγο εἴς. τ2}1 ἴῃ τεῖηροζε 
σαιλφιατὶ Υἱττο ἃς ἀϊηχίςατο », ((4 
ἅμπληαν οἱ οο Πππγὲ ἔιροῦο» εατεηας 
Ῥυρηαπάο ἡμαΐοσηιι5 εδρογοταῦ, 

. αμποίδεμες. δὐζοτα. πλυτρ]!- 
οἱ τοφαοητίσας πηαρίς ἰλθοῦςε ἱπι- 
ΡΙἰσαθαταγ, φιὸᾷ ροίεχας ἀργοῖς 
{προσ 20 ΠΟΙ ΊθιῖΒ νυροζεταγ: δέ 
της βῃαγαϑ ἰρίςαμ! ϑγγδουίῃος» 

ξιωυῦοον ἐς ζωυτο, τὸ δὲ 'Νικίου φραπευμω 

πεῖ χέν ἐν τῶΐ ἀὐέϑοϑεν ἑκα τὸν χα) τεῦ- 
ψω Ἃ “" τς Ἂ ς ζω ΠΥ Ἄν 

τήκαγται κοι δίοες. ϑεζοσόν πε ὦ δἸΊΝ δας: ἡ: 
ν« » σὰ ῳ ἊΝ ͵ ἀπὸ. ἃ 3 

γενομίζων οὐ Ὁ ες πσομδρᾷν "οὖν τῳ φριού-. 
τῷ ἐχογίας τῇ »χαὶ μιαϊχεοϑευ, σωτηξίαν; 

᾿ ΥΩ͂Ν ε ΑΥχγ, 5 ἣν 

δλλὰ Ὁ. ὡοτάχιςτι -ἰτσοχωρᾷν; Τοσεεῦτα 
ἥ ͵ «“ 3.» τ΄- ἐν ᾿:...} ἢ εἰθχονϑμοὲς ὅσα αὐάγκαζόνται. Ὁ δἘΖΑη-- 

μοοϑένης ἐτυϊχόμέτε ταπλὲίω ἐν πόνῳτε: 
' ! “ ψὰ ι " εἰ ΤᾺ « 

ξωυέχεφερῳ ὧν, Ὁ οἱ δ. ὑξέρῳ αϑαγγὼ»" 
δ9ιἐδ τι" αὐτῷ χιχείοϑαι τοις πολεμίοις". 
ὍΣΣ Σὰ ΚΞ Ψ. ΤΟ - χαὴ ἴστε γνοὺς τοὺς συιφφικοεσίοις δεωκον ας." 

α Ὑὸόὕμισυ μάλιςα τὸ ἥμισυ δηλονό-: 
“«-.-.-»,-.---ὄΨ.πὄ ας σὰ 

τι δὲ χαντός, ῥι Ἀφικνοιῦτου ὁμῳς} 

ἤγριῳ οὕτω, .Ὑ, Καὶ βιασάιϑμοι } 

ἔγγώσειν σιωστάκτέον, ἵγα ἢ ,ῥεδήως ἘΠ. 
90ν αὐζοιὶ ἡ κεχωρήκεστιν" ἤἡτωκεχωρη Ξ 

ἘλῚ) 7 φν δος ὙρΝΝ 
πᾶξ, ἵγα σημκαήνῃ, ; καὶ ἐδόκοιώυ αὐτοῖς ἀ κό-- 

Ϊ χωθισχαένοὶᾷ πὸ Δ μεπὶ ἈΠ ΟΝ 

ζ᾽ Καὶ ξιωῆρον ἐς ἴαυτὸ ] αὐτὶ τῷ, ἐκῦ.-" 
'κλοαὺ ἐς ὀλίχον χωρζαλ. ἢ Ἐΐ φα Ό,- 

σιιὸ βίᾳ, ἀπωσάρϑμοι.". δ᾽. Ἡ οὐ χα-- γάρϑμ ᾿ λως χαὶ ῥᾳδίως κεχωρνκένα! οἱ ἰϑή- οὐτῷ Ἰχαιρῳ δηλογόπῳ 
λεπῶς ψαϑεΐγογτο] ἤτοι τὸ οὐ χαλεσῶς τῳ, ᾿ : γάϊοι.. 4 Δίχα δὴ δγτας } ἤγρωω, κι δ τ 

Ζ ΖΕΔ ς 

5, κοκώπε: 

ῥε» 

λ62 
26 ξυμῆι 
δόγτεξ 



-5"» , 
29 ἀπιχδ- 

μεζον 

446 

πάοσετο, ἕως οὐ ϑυτϑίθῳν χοχλιούτα τε 

στ βείσι ὐπὸ θοδῶθα 
οἱμεετ᾽ ὐτο αϑίέενα)οισθρ. " αὐφλήθεντες 

Ἀν γβοἠλανεῖοιν ηλ τῇ βρ κί. 
ζῶ, ὁδὸς 5. ἔνϑεν τε χαὶ ἔνθεν, ἐλαίας δὲ οὐκ 

ὀλίγας εἶχεν, ἐξ αἰ λλοντοτε κὔξεςα δὸν:τοιαῦ 

προς ὃ ἀσξεσξολαῖς, "8, ξυςαδὺν μάχαις, 

οἱ συφαχούσιοι εἰχότως ἐχρώζ ὃ "ὦ στο 

ἀμηδερυθύᾳν πσϑὲς αἰ,ϑεφποις ξἰπονενοημέ- 
ὅοις, δὲ πσϑὲς ἐκείνων μᾶλλον ζῶ ἔτι ἢ ασϑὲς Β 

ἢ ἀϑίώωαίων. "καὶ ὥμα φᾷδωπεπὶς ἐγμετο 
ἐπ᾽ δυωραπμμὰ ἡδὺ σᾳφᾷ “μὴ «οοανωχως- 

Ἰϑευδα! μοὶ, ονέμεζωνκο ὀρ ξυῦτη τῇ ἔνα 
δ Ἀθα τ ὀχ γύρη, δου λῦραθο 
φρἐοῦ δορὶ ἡ μέρας. βλχοντεό’ ἐπθρταχονεν, 

τοις οἰϑέευαιοις χαὶ ξυμβμκαιγοις. ἑώρων ἤν 
πετο λοαμπωρυρϑμοιὺς ποῖσ' τεπταὐμίοισί χρὴ 

πῇ ὀγχη κα κωσή,κήρυγμια ποιοεοῦτω Εὐλίπ' 

πος χαὴ σὺ φοικούσιοι ἢ οἱ ξυμριαΐχοι, πρεθῦ» 
το μϑρ Τὴν γησιὼ μ᾽ εἴτις. βούλεταν ἔτ᾽ ἐ- 

Αϑυϑεεία ὡς στφραξ ὠπιέναρ χα ἀπεχώρη- 
σὸρ τίνες πολᾷς οὐ πολλα!: ἔπειτα δὴ ὕχεν 

Ἀθκι δέου ορη, ἀπδ ν ἈΝΥ δ μμέ 
σαὶ Δημοοϑένοὲς ὁμοξγία. γίγνεται, ὦφτε ὃς 

παμσσί, ἐτεῤοιβρῆσν ας ἐμ: 
ΜΛ ΜΑΡᾺ Ντταβαε υδοτο χοὸν 
«ἧς αὐαϊκχᾳγοτοίτης οὐ δεία, διαίτης. χαὶ “παΣ 

ρέδοσὸμ (ὦ πϑύτες σφαξ ἀδοιὶ ἑξακιοί- 
λιοί,, χρὴ τὸ ξῤργύθλον ὃ εἶχον ἅπθμ κατέ- Ὁ 

ϑεσθμ, ἐσξαλόντες ἐς αἰασιδους ὑπαγίας,, χαὶ - 

ὠέπλασὸμ ὠασιδουὲ τέοσαρας. χαὶ τούτοις 

μϑι ϑθυς ἀπεκόμισὸμ ἐς Ἔ πολιν" ΙΝ κίας 

δὲ χαὶ (Ὁ μετ᾽, ἐστι αἰφιχνοιῶται αὐτὴ τῇ 

ἡμέρᾳ δχὶ () ποῖα μὸν τὸν ἐρινεὸν, καὴ δζρ" 

(ας πσοὸς μετέωρον τ ἐκαϑισε τίρ) ςρα.5 
τιαΐ. οἱ ἣισὺ φφκουσιὸι τη ὑφεραίᾳ κουτα λοι- 

(όντες αὐτὸν, ἔλερ»ν ὅτι οἱ μα Δημωεϑέ- 
νοις τ ραιδεδωχϑιεν στρα ἀὐοες, κελδύοῆες 

“-- ι .ε . Ι ᾿ 

καἰχεινον τὸ αὐηὸ ϑρεῖν. ὁ δὴ οαἰπτιςῶν ἀπσενδὲ 5 
᾿ χορ ἑσπσέα, πέμψαι σχεν όνϑι,ον. ὡς σγ, οἰχο- 

μϑιος-ἀπῆγίᾳλε πάλιν πο ροιδεδωχϑίᾳς, 
Ἐχικηρυχεύεται Γυλίπτω ἡ συφφικοισίοις.. 

ΤΗΝ ῸΟΙΥΒΊΘῚ15: 45. ' 
ἈΘΨΝ ᾿χωρᾷ μάλλον ᾿ ἐρμαχζωυ ξιωε- πιολτλτη ρχορτοάίοδαταν αύδτη 

Ῥαρπαηάσηι ἵς ἸοΠἘ ιοδας.: ἀοιχες. 
τα ουπόϊατας ἃ ΒΟΙΪὸ οἰγοιπηαῦ- 
ῬγοτΟΣ Ὁ ὃς ᾿πιᾶρπα Ρογε δ ἀείοης.... .5.:.0: 0 - 
ἰρίς ραγίτεσ αδ' παΙΗτο δ εἷας Πησφοθαιβτο τα ρον οτος 
τοῦτογ. υρρὲ " ἀοργοβοπῇ ἱπεγὰ,, σὐπειυΐ ο. 4. 
Ἰδοιην αν πιο μέθες οσἰγοιητ: ἐπυριοῖτί. 
ἄδτιις' εἰ[οτ. 8. εἴ νᾶ: αυὰ: ἈΠ οἰ δὲ 
πἰπομου ἐπ ἐφιιφητὲβ οἷς α5 ἤΑθ6- 
γεῖ» οἰγουιφοσαε ΠΡ 5 1η:- 
σας θαι Παϊθίπιο ἀἱ δαῦοπη ἀ{- 
{]ᾶθα5» ἈΟΉ Ῥαρινα Πταταγίαν παυᾷ 
ἂθ τς ντορηταν ϑυγδσυίδῃῖ, πα πὰ 
ἄς {ππηπιὰ γέγα ἕῇ βοτάνι αἀαει- ν 
105 Πστηϊῆ ες ἀς (ΑἸ τέ ἀερέγαιζεβ, 
δίλῃ ΠΟΙ͂! ἐλ ἢ ἸρΙΟγὰ πὶ ἐπΈε σας ὁ ΝΝο ἕτὰ ἃ τὸ 
ἁμιὰπι ᾿ΑἸβοπιοἤατη : Πηράϊ ες ὀογαπι οτος αυὰπι 
ποπη Ὡ} δαιεδαηέϊ ες του ἢ Δ δ πἰομίυπι, 
ργοουϊ δυο ρεοίρεγὲ ροῖδο.."ς 1} “ Αἰαυιά ἀλπνηΐ,. 
ἀν ἀῶ ας ῬΑ δος τι τς Α4{5.:27 “βοπάμ,ρατο- 

φυά ματου όπου» ΑΙ γα ξὸϑ δ κεητυν. Οὐβρεᾷ 
πλοάό ρεγδοηηϊζιπη Ποίζεμη ἃ Τὰ εχηξιπιαδαπε. (ἃ 
φάρτασῃ ἐγ! ταὶ νδίτοιό ἀΐς τα! ΠΠ- ἴβοαωι νεῖ (ἱος 

Ν εὐκάῤγι ; ᾿ Βοορυρηδ' ρεπε- 
ἰρὰ ἐαπν νἀ! ας ἰη ςοἤξῃ τέβην - τὸ ἐεσεξ λαμ 
ἀεχᾶν 14 ΧΒαυτυνη νυ πεγι δ αἴ: βοβεπιςαρτατος. 

᾿ς ἈΝ ς αὐυϊπι!ϑίαθεπε ςαἀυιοεᾶ- 
τογῷ ΟΥΠρρυς σγγδουίαπίᾳ: αοἴροῖς ὙΒΡΡ 4 
ἀξιύτιαγερπιὴτη, ἤαῖς δ (δ τᾶ 
ἴτε α]λπογά νος θέγατα ἔστε. ! 
ΤιαηΠεγάητα; Δ! που, ἤθἢ ταπ ῃ, 
πλαϊτα οἰαἰτατεσ. Μοὸχ ἀδίη ἀὲ ὁἠηπὶ 
δας Αἰ τς ααϊ ο Το εμπὲ ἔγᾶι; 
οὐίατα οὔ ἀϊτίο, ἢ τγαἀογξε αὐτπα»ιε- 
ταϊηςξ ἐοτῦ τπογς δ ταχᾶ δι νιὸ- 
Ἰοπταηλ; ἀπ [ἢ νΊ πο] 5» ας ΠΟ Ρ 
τοτατῃ δά νἱξιῦ πεςοῆαγίαγᾶ. Αἐχας 
τ “ἀεράίδογς {εἰρίος οἴ δε! πυτηέγὸ 4 Τεάϊάοτε (εῖ- 
(Χ πα] ταν οπληέπγᾳ; ρεσαη ἃ ἀεροὸ Ρ[05» (εχ ἀν] ταπὶ 
(οτς αυᾷ μαδεραύτεβίαη ἄσμτες ἐπ γεκῆμα οβτοῖξιαις 
(τατα γοίπρ᾿παὶδ. δὲ οΧ εὰ πατοῦν 
{ουτα τορ]επεύς: Πλτάμηα; ἴῃ νεδέὰ 
δγιασαίλη!5 αἀδπιδῖ (τ. Αὐ ΝΙ εἴας 
Βοος! ρίο ἀϊε οὔ {αἱ δά βυηει ἘΣΙ- 
που πι ργσαοπογαῖ, {Πἀαας τγαπ Σ 
βτοῆας, πη εἀΐεο ἀποάαπὴ ἰοςο ρος 
(ξάοτας. ΕππῚ ροίζοτο ἀϊς δάερτεὶ 5γ- 
χαςαΐαη! παυϊητΠ πγο ἢ Πεηΐθος 
{(ε(ε ἀεά! ἀ{{{ε5 Ἰδέηταας Ἰρίπη 46 
ἔλςετς. 16» ποη μαδίξα {{|5 Πάς, 
ΡαοΙΟἴταγ νὰ ἐαίτοπι πλίττας δά 
ἜΧΡΙογαπ ιν. ΝΟ] ἐα 85 γε οτα5 
τατος ΠΟ πΠ οὐ οπῖςος (δίς ἀεά! 41 

. 48) ΝΙοίας ροῦ ολδαςοαίογοπι Ογ- 
ἰΐρρο δγγασυίλπίίαιις τεϊροηάες., 

͵ 

κ ἢ Ν Ἢ 
ῷᾷ χὰ 

α. Ανφληϑέκτες γὸ Ἰσυςρ αφέντες. β' Καὶ 

εἰ ξυξωδὸν] ρων ὠς Ἵ πλησίφγ, γι. Καὶ 
ἅμα φειδῶωτε τὶς ἐγ.} ὡς αὖ φανεραζ ὅ- 
σης “ ἀρριγίας, ἐκ ἐθόλογΐο ὑποκινδὺ- 

νϑύειν,, αἱ» ἐφείδετο αὐτὲς ἑαυτὰ ὥςτε μὴ 

έϑανα χωϑέμδ αν. Ουτέςιν, ἐνόμιζον καὶ ὅτω 
ληνϑεϑάι ν᾽ ἀϑίωαίοις γωρὶς αὐτοὶ. 
φεραναλωϑίϊζαι, ἢ κινδιωυθῦσω,. δι Μη: 

«ξσαναλω θέων ἀ! τῳ 1 ἥχρωυ,, ύχῳ πε 
᾿πρύπῳ ἃ μάχης. 
' Ῥω κύκλωϑεν. 

γί, εἰς Ὧι; σὺ ξρἰκοισήοιᾳς 

Ὶ 

᾿ 
ε Πωῖτα χόϑεν [τ 

ζ᾽ ας ρα ἀνοένὰῇ 
ΤΥ ΚΣ ΡΥ: 



« Τῆς γυκτὸς φυλάξαντες τὸ ὁ ἡσυγκίζο}} 
καθ’ ὃ μάλιςα, ὃ γυκτὸς ἔμιωλον οἱ πολέ- 

μοι ἠσυχαίζενν βὶ Οὕπι κα δ ὶ ΔΙ φυ 1 ταὶ ἐπ᾿ ἀυτῳ! )ὔγοίω παρ᾿ ὠτῷ, δ' Οἱ 

ΦΦΠΒΕΚῚ ΒΕΙΡΟΤῚ ΜΝ 6 
ί ,ράξάτυμαν ἘΠε τέεληηρέγο Αἰδο- Ὁ 

τς ται ΠΠπι πουπί πο} ἢ τῆι ὀΧογοίζα 
-ἀτηνκιατατν πος Ἰσμτρεις ἴῃ δε]- 
Ἰαὴγ ϑγγδοιίδηι ξοηεπὶ ,» τος ο- 
Τὰ ῃ ος Γεϊίτατυγαπην ἀλτυτύπιαιις 
ομῆδὲς εξ ΑἸ ρα ἐμ ΗΡ ας, 4 πὶ 
ἐξ ἰρδνλ μκφυρϑρφὸνηρη υταῤμϑώρῳ 

ἴὰ σσαάἀθὴι εἀριξα ταχάξίς, 
Ἀν βίοι: ποὴ αἀδέῤρτα, ΟΥΕρ- 
Ῥαβ ἀταάς ϑγγδόιαπί ἐὸς Δσρτοῆι 
νη άίαας (Εἰς ρεξαογε δά ν οἰρογιπὶ 
νίχας. Π]1» εαῇ ἡγα]ὲ ἀσέερτεὶ πο - 
Ῥί4 Ὁσπιηπγξαγις ἃ ΟΓά πη 41ς ἢ 6- 
᾿ἐοβατίοταπν ᾽ τάπηεῃ Βαδέητος ἴῃ ᾿ὰ 
“χϊπο, ̓ Δοοδούο; ̓ οἰδίεχθατο ΠΙςη- 
το ποξεῖς ἀγπιὰ {υϊρίεγθατ: (τ 
πιο ΠΠρεητός, (ε πουῦ ἰλτόγε Ἠοίξεμη, 
(παμὰ {Π|ε ἐᾶι {ἐβέϊξηιἐ βααπὲπι 
ΟΔΌΟΡαΌΓαγίαΣ οἃ ᾿ἀεροίαςγε: ργα- 
τοῦ ὕὔοσεητος ἔκ 9, 881: νῇ Ῥεγᾶα- 
᾿ἀξίτος Βοπήςπι ουϊοάίαπι » ἀϊᾷ 
Ῥοίαούε ρὲ ἠδέ ἐοητέηδε- 
ται Ν ςίαπτ, ρο πεδαυδδι ἀες 1]- 
Τυχτς; ἀρπγοὴ ἀυσόητέμι δ. ἑᾶουία- 
ποίαις πα άδιηπξ» ̓ἐσάςπ απο 
Ῥγάῖς τποάο νηδίίμις ᾿ἀξεβοπξος ἐς. 
λους Ἰαρίτάαε. Ἰητοῦ αἰτᾶ ῸΧ 
ὉΠΊΩΙ βᾶῖτο ἐπιομα. ἐααῖταῖι ρᾶ- 
Ὑἴτοῦ εὐπϑδάσας ἡπθ! τι άϊπε ντ- 
σοητο .ἽΠΠ1 τἀ πηοη ἃ ἀπίπεπι ΑΙ 
Φπαγάτη ἐοἸπαδαθεταπι ορίπαι- 

αὔορωαν ἰφής: το τὰς ἔόγς νὰ ἐὸ τιδιῖῆζο " αἰ ]πάητο 
ἡρίοσυτο Βαδεκέι, κι ἢ ς Πα δετεποτατη ροτδὴ ἀϊ ἀε- 

δ Μιᾶς μοί, οἷδε 

ῥ θεν: ΗΑ 

λάοσόρδροι κατέρ 
δέον, ξό ἀε β»αεεά; 

- 

᾿ 

Πάει απὸ ΠῚ τεπεθαπταν, 
ΡΙ εὸ ρογαςηεζον ΠΉ]10 ἰᾶπη οΥ- 
ἀπε ἃ. Πάτα ἰγγάμηραητν ρΓῸ [Ὲ 
ἀαϊίάας Ριἥπτς. ὉπηΠ ΠΥ τέλη": 
γε ̓ργοροϊδῆΐος, ᾿ϑ6ά. Βοιες ἴη- 
δταοῃς ἀι ΠΕ εἴ. οἱ τγαηἤτατη χοᾶ 
4εθᾶτ. ἤᾶπὶ πα σοὨ ξοστί ἴτε οο- Ὁ 
δοτοίυγ, ἍΠῈ5 (ἀῤεῦ αἰλατη οαάτη- 
τὸς» ταϊσεπὶ τοπ οι σα ραπταγ τὸ- 
Ἰὰς δὲ Αὐ Πηΐ5: ἀμ εαῖη 411 (πλεῖ τα 
Ρεγίδήν, δἰ τ ἐπτοῦ (Ε ΕἸ Πρ] το ἄο- 
Πυοδαης. Ηὸς5 ἐχ ντζάυς Παπιὶ- 
ἢΐς ρᾶτις δγτγαςυίδηί {ρεγλη- 
τές.) ( εὐαῦ ἀπε Π1] Ττίρὰ ργάςερϑβ) 
ἀεϊιρεῦ. ΗΠ δ5 σοπβοίεθαητ,; 
ταυΐτος ἐὐίδηι απ! ἀὲ ροτδητοδ. δ ἰη- 
το {ς νεῖφας ἴῃ σάιο Βιυιπηηϊς 41- 
ςο ροίταγθαῖοβ. 5.4 βεϊορόπεπ- 
{ἐ5 Π]ὰς ἀοίςςηάςητος οτὐαοϊάαγαμπε 

οξος ρκοϊρυιὶὲ αα! ἴῃ βέύαιο οἴδῃτ, 

“ 347 
δὲ ξηριμκος 7 εἰϑίωαϊὼν ξυμέαδαι ὅσα 

᾿ἀὐωλώσθρ ,ξήμοῖδα Θϑβοριοῦσιοιὶ ἐς Τ᾽ πὸ- 
«Χεέμογ, πε Σιόδορκδα!, ὦ ὠὐτε τίω μετ’ 
τοῦ ρα πίαὶ ἀξάᾷναι ἄφες, Δὲ ἐδ ρας οὔθ᾽ 

"ἀγτὲὶ χρήματα κὰν ἀν δ δδὰς αν εἰ- 
ὙΠ δνὸ ὀμήέθες, ἔγοι χτ χαλαγτο. ᾧ δὲ 
᾿᾿δελοριχούσιοί χα Τ ύλιπτος οἰ ̓ππεησεδέηροντο 
᾿ποὲβ Ἀϑγϑὲς,δλλὰ ὍΣΑ χω μαῳ θε- 
τφεῖγτες ̓ πϑυταῖχὸ “χ),ξς ἔξαλλον ταλζούνεις κί- 
Ψδι ἐὐειύτνο, δ᾽ Ὁ ὅροι: πογήρωφ. σίτου πὲ ἡ 
δῶν ἐχιπηδείων τὐγοοχες, ὃ, διφξ Ὁ “Ὁ γυκτὸς 
Φυλαξαντε τὸ τὸ ἐσυχάξον ἔμελλον. πορδύ- 
σεόϑα, χαὴ ἢ αὐα λαμ αὐοὲσὶ τε 7ὰ  ὀρλ αὶ 
᾿οἱ σϑξακουσιοὶ αἰοϑανονται, αὶ χ) ἐπδμδδαν, 
τγ)όγπὲς δὲ οἱ  ἀϑέωδῖοι δὴ ὶ λαγθο οεσέ, αι 
τέϑεντο πάλ; »πλζὼ τεχαχϑσίων μάλιςα, 

: αὐδραύν. 6 οὗτοι δὲ ΔΙοὶ ἊΜ φυλοίκων βιὰ- 

δεύνδιθοι , ἐγώ ιου τῆς γυκτὸς ἢ ἐδεώαγτο. 
“ΝΙ κίας δὲ, ΞΡ ἡμιδρᾳ ἔλύοη, ΚΟ 
φραπ!ανς οἱ δὲ σωφλικδῦσιοὶ) τσὶ οἱ  ξύμμαυδὶ 
᾿αὐοϑοέχειντο τὸν δϑηδὺ ἠρόήτον ὑτλωΤαιχόϑεν ὦ 
᾿βαλχοντές - χα] ᾿ κὐὐταχοντίζοντε, ἀῶ 

οὐθθεδαῦοι ἠπιξίροντο “δὸς Τ' ὀρ τς οὐνῆο- 

ταβὼν, ἅμα μδὲ' βιαζὸ ὄυϑυοι Αὐτὸ ̓ἐ πὸυ- 

ἡὰ ὅθεν χσοϑσζολῆς ἡπώξων τὲ πολλωϊ χα αἱ 
αῷ ἀδλου ὄχλου, οἰὀρδιὸὶ ἀὸν τί ὀφίσυ ἔ' 5 
μϑδλορ δὼ ἰϑξωτᾷ ποταμὸν" ἀκ Ἂ 

αὐ Τὴς αλαπωείαι, αὶ Ὁ πιῷ ὄχι)υ- 
Αΐα. "δ ̓ γίγνονται ἐππτ ̓ἀτώ͵ ἐρπέτόουσιν 

, ᾿ϑῳδενὶ Χο. σμίῳ ἔπρολα σᾶς τε τὶς δ σῶα 
ΟΡ ς βελθρδυοξ, κα δὶ ἱ πολέμιοι Ἐχιχεῖ. 
αϑιυοι χαλεπὴν γδὴ 3) ἈΓϑίξασι ἐ ἐποίοιωυ, 
αἰ ρϑδὶ δ αὐαϊκα ζόμϑμοι χρῷ. ἐπέπι- 

“ὔ]ὸν τε δλλήλοις, ζα! κα τεπαάτοιου; Σ 

τοῖς ϑυρατίοις καρ! σκϑυέδιν δὲ μϑμ 8080 
φϑείροντο, " οἱ δὲ νἐμύπα λοιοσουϑυοί χὰ ἘΡᾺ 

δέον. ἐστὰ Ἐχὶ ϑώτερα πὲ πὸ ὃ ποζα μοδ: πα- 

Φφςαντες οἱ ἱσυρΑκούδιοιζ δὲ ἐκρημμαδθεο) 
᾿ξξαλλὸν αὔωϑεν τοις ἀθάμαϊοις, πινονζᾳς 

τε ὲς πολλοις ἀσμένοις, ὁ χαὶ οὖ χϑίλῳ δ ὄντ 

τῷ πρό τὰ ὧν σφίσιν ὐὐζις ταροιοσομκέ-. 

Κῶν οἵ πε πελο ον σιοὶ Ῥικαταξάντῳ 

ποὺς ον τῷ, Ἰοτα μι μαλινα ἐδφμζοι 

φύλακας σιω ίᾳ. γ 

ΣΕ ιασαζιδροι Ἰύγρω, διέλϑόντες ζς δὲ, ΟΣ τ αὐτὶ τοῦ, 
συμπλεκόμδμοι, καϊεπιήῖον. ἐπίμως ἡ πιο 

πῆ0γ9 

Ὡς 3 γίγιον- 

22.111. 
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δ᾿ διεπλύ-- 

ϑη πᾶσα 

ἢ σιχ. 

αὺς 
χὰ τὸ τὸ ὕϑωρ. ΓΟ διέφθαρτο " δλλ᾽ ζον 
ἥδιστον. Ὠλχίνετό τες πηλῷ ἡμάτω- 

ἀδύον τὸ αβιμάχπω ἀμ τοῖς πολλοῖς, 

τέλος δὲ, μεκραΐχε πολλοῦ ἐ ἐπ᾽ ἀλλήλοις 

Ἰδοκειεδῥῳν Ὁ πῶ ποταμῷ, χαὶ διεφϑακρ- 
ἐρδϑους τὰ ὃ σρατεύμιαζορ, σα νϑι,χτ' τὸν ποτα-- 

«μῶν; τὸ δὲ χὰ εἴτι αι φύρρι, δέω τ ἷπ-- 

πίων, ὁ Νικίας Γυλίπτπῳ ἑ ἑαυτὸν αἰδαϑί- 

᾿δωσι σπεύσας μάλλον »ΑΚᾺῚ ἡ τοῖς σωξαι- 

τκρῖσίοις, καὶ ἐ ἑαυτῷ μϑὸ βῆοϑαι, ἐχέλδυεν 

ἐχεῖνον τε τ λακεδουμοιίοις ὅ ο,τὶ βωρον- Β 

τω τος δέφμοες φραπίωτας παιύστεοϑει Φο 

ψόθνζαε. χαὶ ὁ ὁ Εύλιπαος μῷ' τῶτο ζωγεῷ 
᾿ ΕΥ ἐκέλϑυξ, χαὶ τοῖς τε Ἄριποις , ἢ ὅσους (μὴ 

Ἔκαμε σο (τοῤλοὶ 8. ὅτι ἐγλύοντολξωυν- 

ἐχθμεσὸν ζω, , χαὶ" Ἐχέτοις τειακοσίοις 

; οἱ πίω ς Φυλαχῇν, διεξῆλθον τὴς γνκπὸς,πέμν. 

ἐητ ἔν ἀρ μρλτα ρον, “ ἅ 

'λι ἔν, ὑχαὶ ΣΤ ΚΝ: πᾶσα συν μλα 

ἣν, ἃ γὧτε τε Οὐκ Ἔστο ξυμξάσεως, ὥραν ζν} 

ὑπο Δημονϑένοες. νἀλφωτων. μέρος δὲ τὶ 
«οὐχ ὀλίγον χὰ οἰπέθανε. “ πλέάσος “ὃ δὴ 
"φόνος οὗτος “χα, ἡ στέγος ἐλοίοσων τς ὦν τω 

᾿σικελικῷ πολέμῳ Ούτῳ ἔγρετο, χαὶ ὡ ταῖς 

υὐλαιας ςυφοσξολαῖς ταῖς κα τὰ πίω πορείαν 
-συρψαῖς δλνομϑύαις, τς ὀλίρρι ἐτεϑνήκε-- 

σὸν. πολλοὶ δὲ δ ομ(θς χαὶ. ϑιέφυνον,οἱ υϑι, καὶ 

᾿ἀἐρασαίκα οἱ δὲ, ὰ δουλθυσδρτερ,χαὴ ἦσε 

δδρασκοντες ὕ ὕφεξον. Ούτοις σγ᾽ ὦ αἰαγω- 

Ρησιρέ ἐς κατανζω. «σείυα δ ρϑιαϑεντες δὲ ὦ 

σὺ τρακούσιοι χα οἱ ἱξυμμαχοι, τ τε μλύμοὸς 

᾿λώτων ὅσρες ἐδυωύαντο πιλείφοις σὴ τὸ σκυ-- 

λα αἰαλαξόντε, αὐεχωρησὸμ ἐ ἐς πίω πό- 

λιν.  Χρ τοὺς  μδὲ ἄλλοις αἰϑευαίων χοὴ “ἦν 
(αἴχων. ὁπόσοις ἔλᾳξον, κατεδίξα σὸν 

ἐς ξΑ λιδαίομιίας, " ᾿ἀσφαλεςαίτίω {ῤ γο- 

διίσδμτες τίωὐ τήρησιν "ἸΝιχίαν δὲ χαὶ Δη- 

ψιαλενίεω ἀκ Γυλίππου ὠπέσφαξαν, 

ΤῊΣ Ὁ ΚΊΟΒΙΣ ΤΑ 8 5 15. Ὁ. 
ν Α νηῃάς {ιθίϊο. αι οοὐταρία : 

ΟΧ. πὰ ὨΙΒΙΟΠλίπ5. σα ποίᾳ, ὃς 
σγμοητᾳ δίθεθαταγ, ἀέφως οα. ἰι- 
τοῦ ταμσ]τος. σοιταθατιχ, ΤΑΠ 46 ΠῚ 
ῬΕΓΩ,Ϊ τὶς ἰατὰ σαφαθοῦθας, αἰτὶς 
(Προ αἰϊα, ἰασοητῖθ5» βερβίοκος. 
{πις ΟΧοΓΟΙ τ ραττπιαραᾷ ἀπηης 
Ῥαχεῖπι, Πα ἐβαρογαῃῖ, δ φημ. 
τἰδιιβ» ΝΝΊςλ5. Ογ!ρρο (εἰς ἀοβε. 
ἄϊε, ΡΙιι οἱ Ββαδοη5 οἱ ᾳαὰπι 57- 
τασυίαῃδ» Ρεγηττέμίαας Πΐ Ρο- 
“τοίζατοπι ται 11ΠΠ||5. τὰ ᾿Αἰϊοσαηι 
Τλοεἀαπηοηίογαπη αὐρίττίο , ὰ 
οαάς οατοζοζαπι τα ίταπι ἀρῇ- 
πο ἰυης, ΡοΙ μας ΟΥ̓ΠΡΡυιἰπα- 
Ῥοζαῦ οι" ἰατουῆς! Αἰμςηἰ (08, 
“πᾷ νίαος ταρί. ἴτὰ οατοτ αυίοιις 
αι οοουϊτατί πΌη. εἰΐεητ ( πλμϊτὶ 
δυτοῦχ: Ηἰ εἴαπτ) νἱαὶ ἔππις δαρτὶς 
πορηοῇ τιοσοπτὶ {ΠῚ 4 ποδὰ 
Ῥα οαξοάίαβ, εἐπαίογαμπτ » Τα 5 
ααὶ Ῥογίςαιογοπτατνβισγαης (ΟΠ1- 
ΡγςΒεηῇ. -Ν εγὰπι ὮΪ οπηηο.» ἴῃ 
νππηιὶ σοδιγδϑςὶ.» πα μα πγαϊτὶ ἕας- 
ταητ.» πιμϊτί ταπηοα αἱ {πρρχτὶ- 

Ὁ πγορθαηταῦ: αυΐδιις τοῖα 5101] γο- 
ἔεετα {π|τν γε αἱ ΠΟἢ οΧ Ραδίομς 
(φιοπλαάηηοάιηι ΠΝ 4ἱ ᾿οὐπὰ 
εμιοῆςης ) φαρτὶ εἤςτης, Ομα- 
ἄλλῃ ταππεη ΘΟΓΠΠῚ ῬΑ » ΠοαιῈ 
δας οχίραα» ἱπτοῦῖίτ, Ν ἐγὰπ) μας 
πλαχίπηδ {ΓΑΡῸΣ. ΟΧΤΙΓΙζ ». δ(. 0114. Ὁ 

ν᾿ 

τυΐηοτ» ἐΧ οπιηίΐδιις. ηἰα: ἴῃ 5ιο- ὉΠ 
1ὰ ος θε11ο ἐχυτογαμι, ἸΝος ρας 
οἴῃ ἰποῖς, ξιείομ4ο » Δαπηίαδίη- 
ἀςἐπυλάογεπειαδίαπαρτ (μπτιας- 
ταπηθη πλαϊτὶ οἰαρῇ, αυΐάαπι [ϊλ- 

Ὁ τίπι, φαϊάλῃι Ροϊξεααιιᾶπι (ογα ς 
(της ἔμιρα ἰῃηίτα» χαίδας ἴῃ Οδία- 

᾿ ΔΠῚ ογατ σεσέρταρ, Αἴ ϑγγδοιληὶ 
διίο οἰἱ»αςοερτῖς φαὰπιΡΙαγίπηίς ρο- 
τούδης ςαρτίαἷς ας [ρο1115» γοχασα- 
τες ἴῃ νυθοῖη χοάίογπης. Ετ σαΐο-: 

οτος 4υϊάοπι Αἰμοηϊοηῆμπι ἃς [ο- 
οἰογαπι»; Ζαοίζιπ ας σορεζδητ, ἱπι. 
ἘΠ Ποτοηλίας ἀοηγεγαπε,. τα {π᾿ ἣν εἰβ ἰὰρ 
ταλῆι ΟΧΗ ματος ἔχ εἴτε ουΐζο- Ὡᾶ5, 
ἀϊλπι: ΝΙείαπα νοζὸδο Ῥεμιοῆῆε- 
Ὡςπὶ ποςαποῦσ τ, ᾿Παἰτο Ογίϊρρο. 

ΟΣ ΕΣ 

ΤΥ ΔῈ σῊΠ «1 αι, 

4 Ῥοϊδυϊδεϊες 

γι ἡ 

.. δ 

ἰοϊάϊα. 
ΤῊ 

θυ χουν τινα, 1. 

«. Καὶ ἐξιρμ ἀξαῖς πυροῖς] ἢ ἡ- 
ρων, ἀν δε τα Ογο Ἔ Οσόις μὴ ἀ- 

πεκῤύψᾶν 70 ὅσοις δυλαδὲ μὴ; ̓δυέκλεψαν 
οἱ ἱ συφρικούστοι. Ύ Καὶ κατεπλήοϑη 
πάσα σκελία αὐδὴ! Ἰγγάφεται δυεπλύοϑη. 

ὧν τῷ Ἀλντν πολέμῳ πυσοῦτος ἀ)λός᾽ 

φόνος ἐλύετο. ἐμοὶ 9. φαίνεται γιγράφϑαι, 
' καὶ οὐδενὸς ἐλάοσων “ἢ ἐν τῷ ἑλλίω:-- 

αὐφλθκώ ἐγεν, λέγφγὸ αὐτὸς 55} τέ τέ- 
λοι τῆςδε τῆς ἱτορίας , σιευέζῃη π 

»»" 

ρα. ε ᾿Ασφαλεκίτέω ἵν γο 

τὸ τὸ ἜΧΩ φυλακήν. 

ὧν ἑλλϊω κῶν ἴς ἴσμεν. Ἰζκο υἱὲ ΣΡ θαΣ 
ϑα μι μόνοις πὶς σικελικοῖς,, αἰλλεὶ πᾶ , 

τοῖς ἑλλίω κοῖς αἰτεξετάζειν τίω συμφὸ 

δ᾽ Ρλδπς δ) φόνος οὗτος} ν ἡ τοῦ 
πολὺ λεών ὅτ ἀκούφίον. οὐδὲ γὸ ἐγγιὰ 

ἔργον τὸ ἑγλίω αν δῇ κατὰ τὸν πόλεων ᾿ 
τόνδε μάγιςον  ποχεῦ δικ δόμοι καὶ 
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ἧς αὐἱπὶ ρεοσίοίιπι ἢδὲὶ ἀπςοεθαῖ, Α δ γὸ Γύλωπος καλὸ) χὲ ἀγώνισμα, ΟΕ 
ΡΥΣΊΟΥ οπζοζα.» ἘΧ οο ΡΒ. 110 ρογίαγὸ μἀξὼ οἱ ἐξ κοῖς ΔΑΝ ΟΝΩΝ δδλρλεις 
κά ΤΣ ιαςεάαππηοηίοδ,ετίδηι Ἰρίος μο- ; ; ἡ δὰ Α 

ὦ Ρηϊ, Ἐχύεηος {ἴππὶ ἄποςβ: απογῇ ΑἸτοῦ "οχοτῆος «ρα τῆ ρὲς χοῥοίσοι λαχεδαιμονίοις, ξεουε-- Ἶ 
Ἢ εἶ ὶ ᾿ ᾿ ) ) ᾽ “δ ΜΠ πραχ ρὲ ἰῃ- οΟΥΩ ΠΟΙ τίς ἀσογτίπιι5» ρσορτοῦ Δ ὅαμε δὲ, (ὃ “ϑρ πολεμιώτατον αἰὐζις ἐῇ. 

ὶ διῶ πρίνα ἴοι ηιια δά Ῥγ]Πῦ φεῇηῆει, αἰτοῦ, ον τα- Δημοαϑενζωω : δ τὸ οὐ πῇνήσω χαὶ πύλῳ.. 
λη 1Π. ω ἃ ἅρὺυ . ἢ ᾿ Ν ἥ ῃ Ε τ Ῥγίωπν ροίξις ξ αἱ. 40Π1» ΠΟΓΙΠῚ [τυ ἀ!ο ἢ Πτπλις, ΝΑῚ δὲ, δὰ τὰ αὐτὰ Ῥχετηδη τω." (2) νι 
τοῦ» ΟΡ εαίβεπι, [05 γί ΓΟ 5 Δριά ἰμ(] σαρτος Νίος 0. Δι γῆρας ἌΡΗΣ 

 ερερηιοιυ», ργχρίρῃο αβδδιι ΡΓοίξαυατι5, 4ϊ-ὀ ς τὴς γησου αἰδρας τὴν Ἀρκεδοι μογίων ὃ Ο ὁ ϑδεά αιιάλπι ἕμε ἔ “ τ ν : Ν ! 3 ἘΞ δὰ ΄ ἣ ᾿ς χρηε ϑγγαςυίαπο- ΓΛ ΓΟ ἀο5 οαγδιτ» ἰρ ἀπέ! 5 Ατῆςε- ἱχίας ἀσόϑύθὺ μη ϑη, ασον δὶς πείσας τοις 
ἐγαζτείβεραθημς ηἰεηῆρας δα βλοίεη 4ὰ σπν ἴἀςε- αἰϑζουαιοις ποιήσαι Ὦ ὥςτε ἀφεθῆναι. αὐθ᾽ τ, ᾳυοτγῇ δἰ» αυὸ τς ὲ -ς ᾽ Ν ᾿ ἐοηπμα εὐσὶ ἡἴο 4“: ΠΊΟΙ 5 ἔοσάογα. 40 ποπγίης δί ὅνοῖ τὰ βιρυυδνῳ οϑιο ϑαθνν ἀντ! ορο σι 

ΣΎ Ψῃ 5. ἐὰν ᾿ ε γεν δ Ὁ εἰ χε βέπιγγε- ΡΓορεπῇ,δρίς ρα πγαπὶ ΟΥ]ρρο Β λάς,κα χειγος σχ ἡχέςα σπαςευσας ξαῦ τον ᾧ 

Ἐν, ΜΑν Ὡν Πὰς. 

᾿ φοπιπιυπί αἴης, { ἀσξάἀπτηοηὶ! οὐδητὶη εἷμα απογῶ 

ἃ ἃ . «ἑἰἰο- ἐξ ν : τ “ ͵ ς Ὶ Ῥ Σ τρία ἕος οΓεἀδς,(ς ἀοά!άογατ. "8. ἀ αι απ Γυλίπασῳ πὐρέδωχεν. δλλὰ μ᾽ συῤᾳκου- 
ορά χγχρ 1110 Βοπυίηεβ νυ]ρσὸ Ιοαιεϊδδητιτ,, σίωγτιγὲς (ὡς ἐλέδετο)οὶ νϑρ, δείσθμτες, ὅτι ὑεθει αἶνμᾷ νοὶ τὰπι συ 48 δγγαςυί ΠΟΥΙΙΠῚ» οὐ ϑ δ αὐτὴν ὀϊεχοινολέ ἰγάωτο, μυὴ βασεινι- ΑΝ : : : ; ὁ »υκαείμε για (ντ οτοθατατ ) ς οὗ ἰά τογηχξητὶς κῶν γεν ἀπε νος τὴν 
᾿κμ Τύκεγά. πίω εἰς ἱπτογγοραϊαβοτα πχαίταη ἱρῆς οχοὶ- ζο ; ος ἃ τ ἐν Τὸν ζαευχί τὐζάρως 
͵ π 2εῖον τηρβνόλοῳ ταγος ἴῃ γοδυς ργοίρογίταπη Π ὃς. οὖ θυποξαγία, ποίηση, ἄλλοι δὲ ( χαὶ οὖ 
7" Ά “πίει δίας ρος κρραὰ (ὐοτίητ 1) τς σοΥΓαρτίς. τ δ χὰ ἜΡΕ ΐ ι Ν' μὲν, ἀεούρνν ν.. ΕΞΩΡα (οΥ ) Β ἠκίςα οἱ κοράγϑιοι) μυ χουμασι πείσας ἐψαξ 

, 

ἰσιι ἴα (ιὸά Ιοουρίος ᾿ ΦΥ Ν τ ᾿ ͵ «να ἰοφκιέρεγάρεις δ] αΐδεις ροσαηία ( φυὸά Ισσαρ : {ὅτι πλϑσιος δ) δἰποδρα, ᾧὶ αὖϑις σφίσι ηΔεάππο. οΥατ) ΟΠαρογ Δ] 414 ἴῃ Ἰρίος ἱτεσᾶ μὐάχοι ΣῊ Σ δ ᾿ ᾿ 
4 ὃ» «πίπν, φυῦ οι ἢ ΠομδΎαΠΊ ΠΟ τα ,ροίαα γεώτερον δι ὑπ’ αὐτο ϑρηται,πείσθρ τές τε. ᾿ς χηΐτ ἠςρτγοῖῆο 1 ᾧῷ ν ᾿ τι Ι ΦΕΟΝ οὐ νὴ ε ᾿ ᾿ Ἰοεοδι διδ ἀϊο εἴ ἤ5 ά πος (οοἰϊς Ποπηίποπι ἑ ἤῖοζε- ζὅσ' ξυμμια χοις αἰπεκτειγαν αὐτὸν, (ἢ ὁ κϑὲ ξλυρεκοδρι νος πχοίαης. Ἐπ ΝΙςοΐδ5 χυϊάξ ον ἘΠΕ Ο. γιαύτη ἢ ὁτιεγίυτάτω τούτων αἰτίᾳ ἐτεϑγή- Δ14; λάδυς χἤυς ᾿ φ σιὼ ἥ Ἴ Ὦ τ ὈΔΌ, ΤΟΧΙ Πτᾶ, πΊΟΥΤτΕ δς- ) ι Ὁ) ἢ ᾿ (7. 4, μιβηιάμο) Ὁ Ῥἄστ Παῖς Ρ πεν χει, ἡκίςα, δὺ ἄξιος ὧν “δἶῥ γε ἐπ᾽ ἐμού ἐλ: Ἷ ἄραισωδν πο- ἐοέϊας οἵζ», ν]Γ ΟΠ, ΠῚ πγοὰ ἀῖατο ἔς ἀέρι ἡκῶς ϑελοα οτος 
Ο «ἴοξ (οηπ ἃ ἐμ Ροτ- Οὐ ρο γα Σηϊηἰ πιὸ ἀΐρπι φαὶ ὸ δλζσων ἐς τῦτο δεςτυχίας ἀφιχέοϑαι, " δ τοπίοητες Δι τυ Π|- Ξ Ζ τα, - ὑοῦ ! τοῖος δὶ ἐτιβίάα,, ἀεαςῃίγος ἰη ο ες ίτατίς, ὯΡ Ππαάϊ πὶ τί νεγομιισμιένζων ἐς τὸ ϑεῖον δχιτήδχζσιν. 
ψ.  ΡῬτορτεῖῦ πημζατίό- ψΊΓΓΙΓΙΣ υοά οὔπιλς ἴῃ ΠΠαπισοη- ζὰ σὴ ἐν; ταὴς λιϑοτομίαις (ᾧ δυρᾳκού- διοπὶ ποιὸς. {ΠΠ|5 ( “ ἐς: τ ΣΕ. ἀθοῖδος μεῖς ἰόγέθας, Οαρτίαος δλατόπη αἱ ἀραά 

9) 

Ὕ Ὁ“ ι ] " δ᾽ 3 ; τς ἐδ , σιοι΄ γαλεητως Τοὺς ΧΟ Ὸ 29 ὉγῸ τς  Βαρε, Ργαιόγττι ΠΗ οτο τ 5 ογδητ, ϑγγασαίλ! ἀκ-᾿ ΣΝ ὐτον ἀραλοσο ἧι 
ἀν ΟΠλΡΝΣ ψες ΧΊΟΥ (Δηὲ τχαδίαπογαπτ ἰπτοῦ ἱπῖσ χείεασψμ, ον γ χϑίλῳ ̓ πρ τὰ ὀγίᾳς ἐγυβνῇ 
᾿ ρεέγίοςὶ ἀπρυῖά. ,.. - : πῶ τ “ ζ, ρληδν δ ᾿ ἀαῆῶ ἴῃ μ ας τα, " δ φαΐάοηι 4αμτ τοῦ οἴεπείη λοὲς οἱ τεηλίοι Ἴθι ζοῦϑτον χα) τὸ π7),}95 ἔτί 
ἣ φεγοητ, δὲ σλῤαμε- ἰοσο ἀοργοο ὃς ἀγόϊο δ {μὉ ἀϊΐο, ἐλύπειϊαχο τὸ ἀξέγατον,' αὶ αἱ νύκτες Ὧχε- 
κ ἀρβκρτρν" Ρτΐας  [0]ς ὃ. αἴτια ἀοβοϊεδαητ,άς- ὧν μὐλννον, μθ τ» ἀονρ να τ 
υρέὲγ 1115 ςζοῖλςογ:, ὲ ἕ . 

- ῷ ΕΙΣ ἀδθώς; γέρα, Ἀίῃς {προγαοηίςητο δατα πη ΑἸ Σ1 ΠῚ γγρόμδῳ Ομ ἀὐμῳῖτν ΜΝ Ἷ ΘᾺ τ Καὶ ι 
δα αἰμὴ ξένας ηρδιίατη ροϊαἱρία πιατατίοης σοῦ- “αἱ! τῆ μεταζολῇϊ ἐς αἰοϑένφαν εἰγεωτέρα- 
τῷ ᾿ Γ . - , - - Ι!Ι “Ν Π 

ξ τὐεώῃμϑι τγατϊογῦ, ναϊοτι ἀϊι σοπιγαμοβᾶτ, ζον πϑύτα τε ποιοειύτων αὐτῶν δζρ σενογως- 
᾿υκοίεμτία, ἰηιοίο- ρΓαίοΓτ πη αι ἀργορεεὺ]οοὶ ἀπ ριι- εὐ δὰ [ὰ οὐ ὦ γεχρ »ἶ ῬΆ ̓  
ΠΝ τερ 5 ἐγατιβισιέ- (ξ 1λγ ογηηῖα 5168 ἔχεις δᾶξε 6 4-ὀ τος, Ὁ ον ως Ἀν ὑ τά πο ΝΣ ἢ 
᾿ α0ε δι [τὶ ργομηο- ᾿ ΠΩΣ - ἐπ᾽ δλληλϑις ξιωυγεγηυϑύων, οἱ ἔχ, τεῦ 'αυ- ΠΟ Ῥᾶπευγ, γείγις, ξ’ ἅς σλάααογα Ργοπηαὲ ςοᾶσοῦ- {τ Ἄλλη ϑις ξι ΑΝΝΑ 
᾿ 49. 2, άοσν σηαζε λῖα ΟΥ̓ΔΉΓ» τΔ ΠῚ ΘΟΥ̓ΆΠῚ απ| οΧ να. μα τῶν, Ὁ] τ, Ὑ μεταολ ζω κὸ τὸ τοιοῦτον ᾿ Α μδλϑ ᾿ ς ὦ ὶ ᾿ ᾿ ᾿ 5 ᾿ ᾿ 

Ἧ μὰ ἐαυσλητῳ ν., πογί διε, ὰπιεοζᾶ 4μ] εχ ΠγατΆ το οἰ πέθγησχον. ᾿ χαὶ ὀσμαὶ ἦσὸρ σέκ ἀνεκτοὶ, 
᾿ ἀοτκν ἀμκέση ρὲ 9ο- Ὡξ ὃς Βυ αίπηοαϊ οαας ἀεςς Πογᾶτ. χϑὴ λιμῷ μα χαὶ διψ4 Ὠηπέζοντο. Ἴ 

ον! τμμοίξενε τα ΠΟ] ς τ  Β1}} Πρ οΓ νοχαραητοσ ο- ξοκυ ἐφ τοῖα ἈδΌΝ 
ω »- - - ΟΚ “ 

ΑΝ τ λων ἄοτε, ἔλῃης ετίλπη ας ἢτί. παηα: ΡῬΓ σῶν γ" μόνδήρυν χρνν δε ὶ μι ἮΩ Ο Δοφηίριγ: | οὗ πιοπίος ἄδτα ίαητ Πηρι] 5 ἃ-ὀ χοτύλζω ὕδοιτος χαὶ δὺο κοτύλας σίτοῦ" 
6 ΟΥ᾽. “(οιγὶλ4- ληὶς Βίηλ. ἢν νκ ὁ ἐυκίοιν. 40}Σ ἤηρΐα δοοτασ αἱ» Ραηὶς δίπ 
 Ἰα ἐγωπιεητί, 

τῇ ᾿ »" 5 ᾿ " ͵ ν᾽ ." ᾽ " Η , α Τοιλγὸ ἐκ τῆς νήσου αὔδρας τ ἐξῆς, δρετέω πίω δοκοῦσαν φησί. Ὑ Χαλε- 1 ζ Καὶ ἐσμιαὶ ὕσευ οὐκ αἰνεκθ! 1 δὲ τὸ 
«ξουυϑυμήθῃ ὡςτι ἀφεϑίιαι, πείσας [ πῶς Ὅιξ πσρῴόζοις χεόγοις μετεχ-} ἤγραυ, δύσφημον «πεσικίπησεν αὐτὰ ἐ ὀνομα κ εἰ-- 

᾿ πὶ απονδεὶς τοιὶ α ϑίωαι οἷς ποι ἡσοιοϑα!.  ζιὲ πσρῴτοις χεόνοις χαλεπῶς ἰϑκξπον. 1 πεῖν. βούλεται δὲ λέγῳν τὰ υὑποχωρήμα- 
͵ ᾿ ͵ Ψ [ΠῚ Ἵ ᾿ 

Πβ Διὰ τίω νενομισμιένίω 5 "τήδεισιν} ᾿ δ' Μετεχείεισαιν ] ἤγρω φκονόμηστων. ᾿ τὰ, ἁαν οἱ ἰαγροὶ σκύξαλα καὶ δύτοπαι- 
οὶ τίωὐ πᾶσαν ἐς ὀρετίω γεγομισμλένίω [ ε Καὶ αἱ νύκτες ὅηηγιγνόμϑμαι 1 αὐτὶ τοί [ τηματα εἰώϑασι καλξνι 

᾿ δηντήδεισιν, δὶ τὸ πᾶσαν δρετίω νορώμως ] αἱ νύκτες καὶ αἱ ἡμέραι αἰώμαλόν ἐρ-- 
) "κα ΄ ͵ " , ἣν »" 

᾿δντιπιδευκίναι. οὐ γὰ δὴ γεγομισμαένίω γαζόνδμαι τὸ αἰθκέχον νόσων κατῆρ χοῦς 
Σ 

τὴν δὲ 

Νραν, δὶ 



κ- ΤΉ ΟΥΙΌΥΒ ᾿πΠ  δῃν 

ἄνχα τεῖσα εἰκὸς ἐν “τω Ῥιούτῳ χωρίῳ Α' Ῥερίαας ὨΙἈΠ] ποι ππλϊογαπὶ ρα 
᾿ ' ὅργα, οὐδν 3.41. [ππιοοταπιαια ρατὶ ογοά δ η]ε εἴτ α 

κό4 ἘΝ πεσήωκόζαις κικυπα σοι δ με οὐδς μος ίοςο ποπιίς φαλἽ ας ἱποῖάς- κ᾿ 
οὐκ ἐπελρετ ας. ερὐκηνανν μδυ ̓ δὸς τίητ. [ὰ πα να; σοη ἀἰείοης ἰορταα 

μὐυΐκοντα τίνας οὕτω διητηϑησὸμ ας 8690") σίητα ἀἴος {Ἰρατὶ τιδἀαχοζσητ, ΡΟΙῈ 

ἔπειτα, πλζω αἰϑίοναίων, χαὶ εἴτίνες σιχε- δαορτγατες Αἰ βολίοηίς, δ. ἢ: 51- 
κ᾿ » ΑΕΔ ξὐνερρώτευσομ, " τοὶ οἰ Ποπίος Ἰτα]!άγε σαπα ΠΠ|5 τα Πτὰ- 

Ἷ, » 
Ρ ταν 5. ἔα ΓΕ αογδητ» σατογὶ οπηπόβ ἵπητ ἀϊπςη- 

ἄλλοις οἰπέδοντο. ἐληφϑησὸρ δὲ (Ὁ ξυμ- δκχὶ, (ὐιοταυτοπι φαρτὰ ἐπεγίης πὶ 
πόρτες, ἀχριξεία μ»ϑὺ χαλεπὸν ἐἰξάπειν,ὅ-  γῃϊπογίππι, οχαϑιὸ ἀΐσοζε ἀγάπιιπη ; 

ἢ { 7 ( : ἢ Ι |}- 2“ ΝΝοη ρδμοΐοζες 

μιθς δὲ Οὐκ ἐλοίοσοις ἑαήακιρελίων. ξιωυέ- δ ρεύτες ἐγ ὥς ας ἐἐριδία μα πίον 
,}, τὐτοια το ᾿ Ἶ : οὐκ ἐλάσοις ἕηϊα. 

ὅτε Ἧ ὟΝ νὰ Ὁ Ὁ ν ἦν ἐγηλί ῷ ΒῈΠΙ τοπηρούς ππαχίπταηι ἰὰ Οτα- ἡ ΤΑΝ χκὰς 

πολεμῶν τὸν δὲ μεγίφον “δυέοϑαι "δόχειν σὴ Β᾽ οἱ σοπτίρίς, ὃς (φαδητιιηγ ΠΊΪΗῚ ν]- διῶ (ρεηρεν σιν σία 

ἔμοιγε, χαὶ ὧν ὠχϑὴ ἑλλευικδίυ ἴσμεν, χαὶ ἀετυοπιηΐατη ο τῤελονν ἀρδῃ ( γπιν γλοταῷ 
“ , ᾿» δὲ νὴ τὰ ἈΡΟΝ τῦη. πηαχητι ας ΠΟὈ15 ἔα - , τοῖς τε χρουτήσοισι κσοϑτατον,, κὺ ποις : ΟὈΙ5 
Η ἀκ διῇ δῶρ Ν Ἧ ἀο (πε σορηῖτα : ἰάθη νι δου ας 
Φ. ρᾷσι : ΟΣ κατα πόρτα (ρ]οῃα] ἀΠΠΠπλιιπι, δὲ νἱ δεῖς σαϊαποῖ- 

οὗ πϑωτως νικηλέντες, " ὁ Οϑεῖὲν ὀλίγον ἐς τοβιππιαπη; αὶ ἴῃ τοταπη ὃ εχ ο- 
Οϑεϊδγ κακοπαύσορτες, πθμωλε,ϑρία δὴ, πιηίραττε {πρεγατί, ἢος ν]]Α ἴῃ τε 

ΠΡ Ὁ ζάλοι οὐ ον ον ται ὦ το τοῦ ΗΠ]. πιά ἴτας Ὁ ντ ἀϊοῖ-- 
τὸ λὲ ον "ὦ πεζὸς χα! γῆες," ΟΣεϊὲν ο,τί ᾿ 

᾿ γλμδν χ ᾿ ζ κω ο "Ὁ “ὦ .ἢ,. τυμεπεγῇ (ππορεάίτατα»οἰαον;πα]- 
ΟὯκ ὠπωλετο᾿ κα ὁλίορι Ὥσιο πολλῶν εἴ - 

γον » δι ἤϊεα τὸ ἤδη Ιο ἀεπίψιις πο πο », ραπςα]ς" 

οἴκου ὠπενέφησθμ. ζαῦτα μϑμ τὰ «ἰδὲ τίοὐ ἃ πυϊτίς ἀοπλιπα γοιετῆς. Ηδέξο- 

σικελίαν “ϑνόνϑμα. Ὡτ5 Πα δριά 51.141 πητ σοτα. 

α Τοιὶ ἄλλοις ἀπέδοντο Ἴ ἐπώληστω. φήσαντες Ἴ ἐν, χαντὶ χορφίγαπ μεγάλως 
Β. Καὶ οὐδὲν ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπα-) κακοπαϑήστωτες. ν 

ἸἌΔ' ἘΣ ΤΟ ὙΟἿΝ; ; ; 

. Αἱ φρὶν᾿ μέγιςοι φανερῶς ἀν ορφιξ [α!» Περσοκρα δ λλίωες οἱ πάλαι γόνοι; 
᾿ Ὑ αὶ σιωεχῷ τρόπαια καὶ γαυκρατία!, ΤΙρὸς δυφυχίας τῆς πανωλέϑρου χάος 
ΑἹϑ μεγάλων “ρα [μάτων ὄἄνρφγίαι, Ἄρτι κατὠωυέχθησαν, αὐπῆν ϑυσάσης 
ὙΦ᾽ ὧν αἰϊωωέχβη σειν εἰς ὕψος ϑράσοις Τῆς ὠτυχαὶ εἰς μακραὶ ἐτυχανο ἢ 

Γγ 
Τερσυ- 

.-- ϑ 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΤΟΥ ΟΛΟΡΟΥ͂ 

δυο συ έν, ἄρ μευ μι νυ τον “ γε, ΑΥΒῈΝ 45. Κ9 ἘΝ 
ΟΦ; Ογάφα εὐμἤγω. Δ 
 ἐῥιογεξπεαίμν, 7.4 ἵξ 2 

ὁ Δάκερε Ὁ μα Ην [Ὁ 
φπγη ἐπ μζἀδη» [{ρ»::- ᾿λρ 

ἠκαπσπλ θέτο, οϑς 
ὁ Νέε ρεϊπιαγίίς ΝΟΣ Ὁ κὸν - 
᾿ αυϊάςπη παν τίδιις κ233: ἜΚ 41 ΠΠης εὐδίε- 

[νεῖ ρταοίρυΐς, γλῃτ; ρίαπὸ πα ροίϊα οἴϊεμτ γεξεγέ- 
- γεὶ, πιάσῃ ποπιὶ- Ἰκθῦῖε ἯΙ πα κα: 
᾿ τἰϑ]ογεάοδᾶτ, οὶ ἴἢ 51 ΝῺ Ι48ε Ο᾽ Ὧ14 ΓΙΠ Ι15 

εχίρία ρυρπάουα- οὔ ἐποεγίᾳ. “564 νι πὶ ἄρηο- 

ἴθ. Ὃς πρραης θ᾽ ἐχαίξυαγε Ατπεπί εμίες 
«ς ϑεὰ γδὶ τέ ὅ- 
Ρέτίδην μαδυεγᾶτ, Δ ἀμΟΓ(α5 ΟΥ̓ΔτΟΥο5 4 ΡΓΙΏ οἰρε5 ΠΟΥ 

ΟἸπογέρρθαητ δ τάτογες οχττογαητίη 5:6]! πὰ τδ 
νη κά αἴ ριο, Τρ ττοη ἀϊ» τλμαυαπα ποη Βοος ἱρῇ 

ρεηίως αὰ παυϊ- ἀςςγου σης : ἰγαίοὶ ἡ! ροῦ ΔΥ10]15 
Βατίοποπι βιετᾶς Ἄτοι 16 ψΔΓ οἰ Πί5 » ἀφ ιις Οπχμῖθι5 

Δηϊπηις 9.4, 3 Ὁ Ἷ παρά οῆϑθ ἤν ω 
μὰ αἰνπος με. 4 ταῖς Αἰ α!ά ἱρῆςρογίλοτὰ θη 
παβομεα ἀπά (ας τὶς.» {υαΠῆεπε ργοίοξίο- 
μα» σάπια ά!. γ γα,» ται) πη 5] Ἰδπὶ {δαδιι- 

τίς, ν᾽ πάϊφας ἴτααας ομγπῖθις ἴῃ 
τεθι5 πιοοῖζοβ οὐ ἐἃ πα δοοίάε- 
ταῦτ» οἰγοαηΠηζεθας, ετίαπη ᾿η ρος 
τπεῖῃ5. σοῃίτεγηατίδαμις. ἘΧατὶ ες 

" στ ππποίδτα 
κ Ἶ [65 οὐδ ἀἴα 8 4ε (Δ- 
ας 2 τατ ῬΠς π]Πδτις 
γΩῶ ααϊάς ογεάιίτᾷ 

ἤϊπι ὃς ρυϊιατίτα ὃς ρα δ] ςὰ πχαΐτο 
Ῥεάίτατα » ααιίτατα » Ἰαπεμτατέαας» 
4αλ]οπη {τροχοῖς αἰτογατη ποῦ νὶ- 
ἀεθαης» αβΠ! αθαητζαῦ, δἰπγάϊας ο 
πες παυίαπη (τί ἰῃ παι] δας» πος 
Ρεσαηία ἴῃ ἀγατῖο.» ες ΠλΠ6- 
Τογαπλ δά Πδιτίσος ν [5 6 1Π1ΠῈ 
σογμοίοηῖ,, ἀείρεγαθαης ἴῃ ργα- 
(τη5 ἀς {2 (]υτο: αὐ δίτίαητος ίη ΡῚ- 

Ουϊπετίᾷ αἵρενον Τζἃ ἀἀιιογίως {ς {ἴλτίπι ἀρραατος 
᾿Βοῆες. αυἱ, ᾿πάς οἰαῇςε ὁ δ[ο"]Π ἃ ΠοΙϊο5» ᾿ ργαίοσιπλ 
«ἰΐξηε, ϑγάεμεετ ες τη τ 11  νἱξεοτσία (α ΠἶΧος, δέ ἰᾶτὴ 
“αἠεε παμοπέ ᾿ ; ΠΝ Ἵ 

δγκενεταης ςοττὸ ὉΠΊΏΪ ΠΟΙ ΔΙ; ΠῚ ΥΊΓΕ5 ἀρ] τᾶ“ 
αὶ ΒΕ] το ἀρ- τὰ Παθογοητ, νηὰ σαΠῚ ΤΟ οἷἷς αὶ 
τατα, φαΐ ἀυρίο 4 Ἰρίος Δ Αἰ πεπίςηῆθιι5 4  ΟΙς 

ι5 οἴει, νηὰ χῆνες: 
εὔπι (ος ἐς φγὲ, ἰεττεγγα πηατίαας ορραρηδταζοϑβ. 

ἢ ΤΗΕΝ Ί5Ροῖϊολ- Α 

Β 

πον ῬΑ ΤἪ ΣΡ Ὁ 
ΟἿΣ αὐτός ο, Ν. 

ἘΝ ὁ δ δ. 9: δ ὁ νὰ 
ἘΠ ΤΓΟΒΕ ΒΕει τῶ. δὲ ὃ. 

ΡΟΝ Ν ΕΠ  Σ αὐ Ὁ 1 1. 
͵ 

θεγ οὔζδιμς. ἜΣ: 

τ Ὁ " 3 ᾿ - ᾿ 

ΣῊ Σ δὲ (θὲ ἀϑύωιας Τὴ 
ἘΞ ἡγζέλϑη, ἐχιπολὺ μδϑὺ ἡ-- 

δ 

Ὗ Ξ Ὁ δ 3 3 

ΠΝ 65. απο, δὲ ὠα τὰ 
ἔρρρυ ΔΓ οὑπεφόυο σι, αὶ 

σαφεῖς ἀγίέλλοισι μυὴὶ οὕτω γε αἰ παοσυϑεὶ 
διεφϑοαίρϑαι "ἐπειδὴ δὲ ἔγνωσὸρ, γαλεποὶ 

δὲ ἦσθῳ τοῖς ξυριντσοϑυμιηθεῖσι ΤῊ ῥη-, 
πόρων ᾧῷ ἔκ πλοίου, ὡκαὖρ οζκ ἰὐὶ ηφι- 

στύνϑροι, ὠργίζοντο " δὲ χαὶ τοῖς χεησμολό- 

φ»ις τε χαὶ μόύτεσι, " χαὶ ὁπόσοι τὶ τότε αὐ- 

τοῖς θφασὰμπες ἐπήλπισθρ εἷς λήψονται 
σικελίαν. 'πϑώτα δὲ πϑμζᾳ χολεν εἰὔζεις ἐ- 

λύπειτε, ἡ αἰξεάςηκει ὅχὶ τῷ γεγρηνϑῥῳ 

φόζξος τε χαὶ και ταίσληξις μεγίφη δν, ὦμια 
ταῖς ! γα ὦ ἌΝΕΥ, 

μϑὸ γὸ φερόμϑροι καὶ ἰδίᾳ, ἕχοιφος χαὶ ἡ πός 
λις ὁπλιὴμ πε πολλοῦ χαὶ ἱπιατων, χρὴ ἡλι- 

χίας οἵαν οὐχ ἑτέραν ἑώρων αὑτσάῤχου- 

σὸν ἐξουρεώοντο " ὧμα. δὲ ναὺς οὐχ ὁρῴ-- 

τες οὖν τοῖς νεωσφίκοις ἱχϑμας ,. ἢ συοὶὲ γ6- 

μίαται οὖν τῳ χοινῷ, " οὐδη᾿ ὑπηρεσίας ταῖς 
ναυσὶν, α)έλπειςοι ἤσὸμ ον πῳ χῇρόντι σω-- 
ϑήσεοϑαι. τοῖς τε πὸ τῆς σικελίας πολε- 

μείους θθϑυς στφίσιν ογάμεζον πτῳ γαυπικῷ 
Ὀχὶ τὸν πειραι ἃ πλλδυσείαϑαι, ἄλλως τε χρὴ 
ποσοῦτον χρ οτήσδμζᾳς, χαὶ τοὺς αὐτόθεν πο-- 

λεμίοις, τότε δὲ κρὰ διπλασίως πτλύτα παι 
ρέσκϑθυασμμέγοες, κριταὶ κρᾳτος ἤδνι χαὶ “ὦν, 
γῆς καὶ ὧν ϑα λοίοσυς Ἐχικείσεοῖς, καὶ ζοεὶ 
ξυμμάχοις σφῶν μετ᾽ αὐτὴ Ὡσυςαγίαε. 

δδδουνις 

οι εἰϑείρθν ϑϑον ἀδτιο μφναυικε αἱ εξ δες λδ  Ἔβθ5. Πάνοι δι ωπα δ] διλοδα, δ ἀαλφὰ ξομμώ χω, ἡμηῆ 
τ λεοφυῤηϑέντες:, δηλονότι ἐπήλσισειν.. ἡ χόϑεν αὐΐοιὶ ἐλύπει τε] δενὰ δηλονότι: ““͵ ΟἿ α ϑιωυαίων. ἈΣ ΥΟΣς ΤῊΣ 
οϑειώ πγα ὅδηιφϑεγξαγϑμοι» εἰς ἐλπίν 7 γὙ Ὀὐδὲ χρήμωτα ὃν τῷ κοιγᾧ Ὁ ταμιείῳ 1" ἘΣΎ ΣΝ ᾿ ξζξ.»ν 

] Δ .- ἐς Ι ἶ 
ππίφοζου χαὶ τοῖς πανυ Μ'ὦ 

δὲ ἐπειδή τε 

γ᾽ δέ πχρὴ 
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2 ΤΗΥΟΥ̓ΟΪΌΙς9 ΗΙ5Τ' 
δικος ἢ), " ὡς ἐν δ᾽ αὐτο ἀρχόντων »ἐδύχει ΑΙ ΝΟη ταπγοη νΗσπη Εἰ εἰς (ασοιιπχ-. 

γεάδαι μὴ εἰὐγδιδόγα!, δα χρτρασκδυά- 

ζεαΐ, χαὶ ναυτίχϑν, ὅϑεν αὐ δεούωνται ξολᾳ 

ζὺ »υὴπορισειψϑροις χαὶ γρήματα καὶ τα Ἅ 

ξυμμάχων ἐς ἀστράλφαν ποιφα νι, αὶ μά- 

λιςα τίου δύξοιων, κἫΜ τεχτὶ πίω πολιν 

ἐς δὐτέλφαν σωφρφονίσορ" καὶ ,ρχζω ἴμα, 

«τρεφξυτέρων αἰξβραν ἐλέοϑαι ) οἵτινες «ἰεὶ 

δ πα ροντων᾽ ὡς αὐ χαιοθς ἡ ασεοξουλδὺ- 
σοῖσι. πόρτα “πε πυσθὸς ῶ τ δοιοῆμμα 

πὐθεδεὲς (δεν φιλῷ δῆμος ποιῷ) ἕτοιμοι Ἑ 

ἡσὸμ δύτακτειῖν. χαὶ ὡς ἔδοξεν ἀὐθις, χοὴ 

ἐποίοιω τα, Ὁ γέρος ἐτελόστα. {Τὸ ͵ 

εἢ᾽ ὀχτγιγνουδῥῳ χἀμῶνος, τσϑϑς Ὁ ἐκ τῆς 
σἰκεέλίας Μ᾽ αἰ ϑίουαιων μεγάλέω καχο-: 

ὐδαγίαν δόθος (Ὁ ἔλλζωες πόύτες ἐπήρ- 

ἀϑυοὶ ἥσθρ" " οἱ ἡδὺ ἀμ ιδετέρων ὄντες ξυμ- 

ἐμά χοι; ὡς δι. Ἧι χ μὴ ποὐδακαλῇ σφαξ, 
Οὔκ Ὥσοξα τέο ἘῊ ἦς πολέμου εἴη, δλλ᾽ 

ἐλαλογτὶ ἵτέον ἘχῚ τᾶν: ἀϑωυαΐους “ νομί-- 

ὀϑρτες Καν Ὠασφαξ ἕχαωςοιέλθεν ὠδοις Ο 

εἰ το οὐ τῇ σικέλία κατωρθωσὸμ,, χαὶ ὧμα 
ϑονύρθροι βραχὼν ἔσεοϑαὶ (ὃ λοιπὸν πό- 

᾿λξμρν;οὗ μεταδαῖν κϑι λὸν ἐγὼ σὴ; αὖ τῶν 

λαιχεδαιμονίων ξυμμίαηρι, ξυμησοοδυμὴ- 

οέντες δχιπλέον ἢ ὡρὶν ἀπαλλάξασῖ, σοὶ 
ταχους πολλῆς ζᾳλαγμπωρὶας. μάλιςα δὲ 

ὍΔ ἀϑιω δίων αἰ ταύκοοι ἕτοιμοι ἐσὰρ 

ἐχὰ παραὶ διύαμιν αὐτῶν ἀφίξαοϑαι, 
"Δα Ὁ ὀργῶντες κῤίνήν τὰ πράγματα, 

“χὰ πη) αἰ ολείπειν Ἄθρον ἀδοῖς " ὡς Ὦ 

ἀϑ Ῥπτον ϑάέρος οἵἱοίπ᾽ ἔσονται ὐξολμέ- 
δϑεν. κἡὶ δὲ μ᾽ λᾷχεδοι μογίων πόλις πᾶσι, 
πέτούτοις ἐδούρσέ, χαὴὶ μάλιςα. ὅτι (Ὁ) ἐκ 

πῆρ σἰκελίας ἀδοὶς ξυμμαηθι πολλῇ δέω ὁ- 

ΡΤ ἀν ΤΑ ΤΠ 
γόδρυνϑβου, δὰ ἀφ ἤρλ, ὡς εἰκὸς, πα- 
Ῥέδεοϑαι ἔμελλον ὲ πϑωτουχόλον πε δέλ- 

φᾶδες οὐτές, ἀπυδοφασίςως ἀγήεοϑαι 

διξτοῦοῦτο Ὧοδ᾽ χολέβου"" λογιζόμδροι, 
ΝᾺ 

- βογοῖ, ργὰ οατογὶς σοι] ταγοητ: 

δός (ς ἀεθοῖςο γ» [ς4 οχ ργαίοητίθιις 
ξαουϊτατίθιιβ παῖοὸβ. νη ἀοσαπαις 
Ροϊοητ ςοπιραγαζς,, φο ]ατα δά 11- 
[α5 α'ἀϊβέλη ἀδς πιδίοτῖα αἴπις ρο- 
σπηἶα: αάμας, ορρίά4λ (οοϊοχιαπι 
{Ὀ ]Π το, ἃς ρυαοραὸ Ἐσπβοσἂπ,; 
ὃς ἐπ ντθεὲ πορη!ῃ!} οαἤίρατο νὶ- 
τὰ {ππτρτιις : ἃς ααοηάλμα τπηδρὶ- 
{γαῦσ τη ἀεϊ σοῖς (ερϊοσαηι.» 4ηαὲ 
ἄς ἤλτι ργαίοητί, " σα πιτεπηρις 2 Ῥαπὶ ἐοηῖρας Ρ 5. ΠΌΒῚ ᾿ ρῶν φλλνα δὲ 

- Σ “ΣΕΥ 78 πον να ῖσ, 
ἀεμῃίᾳας: τοῦγοτς οἰγοπηίἴδητο, (4 δ οαΣ ρορρηρε φεὶ 
πιο ἔχοοῖς νυ]ρις (Ο] οι.) Ὁ λα οπ1- 9“κα ῥοίἠμίατει- 

ὡς ΡΝ ᾿ να. Κεἰ 5), βέομΣ οβ ον- 
πἰὰ᾿ τοδὲ ἀϊροπεηἄα δοοίῃ δὶ γαρνκον εἴδι. Τὸ 
εἴδητ. ὃ 4αα ἀροηάα νἹ ιεύλης, φεσθελόδύειν “κε 
ἐχοχαμτῖ Πππττάταις πὰς αἰξαϑ οχ- διέ σηποῖ 6 

ἀμῷ ; π΄ ΦΑΑοηι. τεϑᾶὲ αἄ- 
ςοἤης. 4Ππ|εαιιοητὶ ἢγ επχο, Οἱ ΤῈ5 το πγᾶμα ρατατίν. 
ἰῃ δια πα αὉ Ατπεηϊοηηρὰς δάςο : 
πταϊὸ σοίζας » νὨϊποσῇ ῬγΟτΙΠΕ5 
Οἴαοὶ δηϊήπος ἐγ χεγδηζ, Ἐτὰ αϊ- 
ἄεπι 41 ΠΘΌΓΓΟΓΙΠῚ [0 οἷ᾽ εΥΔηῖ» 
ποι ἀείδοζοίε ἀιηρ 5 Δθοοὰ δὲ]- ᾿ 
Ιο , γε] ἢ ἃ πεπηης σχοραγοητ, ' 
ἐςηίεθαης ,» (ςἀ νὶτγο δάπεχίι5 Α- ᾿ ὲ 
τιεπίςηίος ἴγο : ααδά ν]ἀεἰϊςος ρὰ- 
ταύςητ ΠΏρΟΪ ἴῃ (ς 1105 δας νεπ- 
τυζοϑῇ ἰπ 51:01} γοπν ργοίρεχὲ ρος 
Πῆσης : δὲ ἤγηαϊ γε! ]αστα ΒῈ1 
δέεις Αἰταζαπι»οὐίηας (ς ΠΟΥ ραγ- 
τίςῖρος» ἔούξ ΠΡῚ ἐροοίοίιπι. Οἱ 
δΔυτοῖη ἰο ΟἹ οὔατς 1 δοοάαπηοηϊο- 
Τα» ΡΥΟΡογΑθᾶτ ἱπηροπῆιι αυλπς Οὐδὰ εχ ἀεῆς 
Βαδεηις ἐεοοίδητ » ΟΧΙΠῚΪ τ ργὸ- ἀοτῖο υο ἱποοπῆ 
τί πα5 πτθτα αὐ άπ. ἐλ} Αἰδε- ΣΕ, εὐτανρρ θέ 

ἦν {γε ἐεατανδδὴ. ᾿ς ΝΠ ΥΧΣΟΙΖΙ θη. 
ἈἰοπΠαΠῚ ἸΠΊΡΟΣΙΟ ΡαΓΕΌΔΩΣ» Π τ νρεμν,άς τεδας 
ΡΥαοὶριιὸ δὲ {πρίὰ νἱγο5 ῬΓΟΠΊρΙΟ Ἰυάϊοα τεητ,πες ν 
ΔΠΪΠῖΟ ογδηῖϊ δά το απ άιπι;  - ἰᾶ ἊΝ να 

ὅκα» “1: , ἐς τ ὅΕΕ : 
υἱάϊτατο τοὶ ἀησατίοπάα: » δὲ ἈΠ]|- ρτορτον φυΐ ἌΡ Ὲ: 
ἴλπὶ γατίο ἐπὶ ργατογπλ το ] πὰ ἃ Ἢ πῆ ΠΠοσνίᾳ: 
νεδηξὸ ν {π : δὰ {εαυεητζει -- ἱπ{ε ποτὶ αἰἴῖατς ροῆςης ολάο- Ὡς κα ἔρτείποος 
τὸ νἱδοτος. Οὐήθι5 Τοοάαπγο- Ἰμπιοο.» εἰβενοηδά 
ηἷα αἰττας Ε Δα οαΠΊ σαρίοθας , δ ᾿ἰἰρέκαρν ρσθρης 

ἐν Ν .1.. ΄ “ΔΗΕΙ͂, “5 
(Ὁ τηλίογοπι “αμιδά ογςἀ 6116 ο- ᾿ἀραξωρρααμέακι, 
ἐλτ ἃ 51. 1]Πὰ ἰοοῖο5» ῬΓΌΡτοΥ δοσοίς γεύκα. ἐκάδε. (ὦ 

Ποποπῖ οἸαΠΠς., ποςοαγὸ ἰαπὶ 544 σισες γίαεει 
Ἔ ις ἀρ ΗΝ μ86 “ἰμογαρανεσει ὀρῶν 

(Πα ΤΉΔΡῊ!5. ὉΟΡΤ5 Ἠ10 1Π|ΓΟ γ τ τος ρηήμεαείο 

τὴς Ῥύχίῖζο Πιταγοβ. [τὰ νπάϊψας 4. ΒεΙΙ ἤπο πὶ 
ἀβιίροηις (ρὲ {αειεζαπε ὁ ποη τὰ ἐαροῆξες. 4. 

ἴηι θα τοῖς, 
ἀειτούϊατε ΒΟΠ απ: ται οοἰπδηξος, ἤτοι. 

Ϊ 

αὐλοί ἐκ: ὑπαρχόντων δ᾿! δωσε δα, 
β Ὑῶντεκ' τίω πόλιν τὶ ἐς ἀπέλειαν 
σωφρονίσαι Ἴ Ὅιὶ πολίτας ὀτελέφερον Τὴ 

βιιῶ. Ὑ Ως αἵ καιρὸς ἢ) ἤγρω ἕως 
ὥ, δ Τ|ιρὸς τὸ αὐδαχοῆμᾳ πὐριδεὲς} 

μεν αὐδῇ} 

ε΄ Οὐ μδὺ μνδετέρων 1 ἤγριυν, ἀϑέωαίων 
καὶ πελοπονγησίων. ; 

ὕγρώυ, ἢ ἀϑίωναίων. ἡ Διὰ 
πὶ ἀρχβυτες κράνφν πὶ πορῳί ματα Ἰὔτοι, 
μετὰ πάσης πσεοϑυμίας. ἢ, ὡς πιγες δον τὸ 

δδ τὸ ἐν τι αὐδαχοῆμα αἰριδεῦς ζῇ. Ι αὐΐριᾷ ὀργίζεῶς Οἷς ἀϑίμυαίρις, ὃ Καὶ 

μηόὶ᾿ ὑπολείπειν λόχον αἰἷοὶς 1 μυιδε! 
δαύα- [ δηηπρέπειν λέγᾷν αἰοὶ αὐδῇ, ἢ (ὡς ἐμὸ 

φαίνετο!) μὴ ὑπυλείπεοϑει μηδεμίον αἱ 
πίων ἢ δευυήσεοϑει αἰπιοεὶν ζις αἰϑηναίο 
ε Ὡς τό γ᾽ ὅγηον ϑέρος.] αὐτὶ τὰ τῷ ὅδ: 
ὀγπϑέρ.. τ δης, ΤΣ ἢ ᾿ Ὶ Ἐν 

ῇ ἀρνθιοας 

ξ Καὶ αϑϑ 

ἴ 

ν 



ΒΕ ΟΟτανν αι ᾿ 45} 
Ἶ τρθκίς αΐειο- ἃ αι ἀεθο αι ἔοτετο ἐδ τατα Πδογατᾶ ἃ καλαΐς τελδυτήσαιντος ἐστε, χιγδευύων τα 
ἐπ μα βαν ον ἱρ γῷ Ρ οὐρα ̓ Εν ἀρᾷ ΐ Οιούτων ἀπηλλαςϑαι αὐ ̓ Ὀλονθνς οἷος τὸ ὄτκιρη εἰ μα Κ᾽ αἰ- Τρ 1) Ρ. Π ἀφ 8 » ν ἴα ἕ τος (.γ, αἱ ζω εἰτὸ 
ἐω Τλεβεἰϊατυτο ἕν ἢ διε μα δερίολι, ἢ αι {ΠΠΠἰς σαςοτ ὌτΟ Τ ἀϑίευαϊων πέδρῃ αν ἀΐις ἘΠ, 
» Ὄ: τὐολῤτρ ἢς»ῦης ςδτγουπογῆα τοτίας [ἃ Οὐαςοὶς ϑρέλοα ἀσολσελαὶ δ αλελονδες ἐχεί- 
ἐ ως. ἐὰ οἷν ἢ ἢ Ῥυϊηοῖρε βογόϊ. [βίταν φό τῶ τοχ -. γος, αὐὶ τῆς πάσης ἑκλχάδος. ἤδη ἀσφα- 
Ρτοίρετὲ ςοηξεξἅ οἷς ΘΟ ο Ἐπὶ ΡΟ οαπ ἀξ ΠΥ ἐπε πὶ ἀρὰ ἡγήσε 9. δἰϑ ρύξω γα δλλώρανν 
εἴῖςι ΑἸ αὐ ὀεῴωσι. Ρτοξοέξιις εχ εςεἶοα σαπὶ Δ}! 4 δ η ἐδ, 
ἀ:λιν: Ἴῳ α ἴο ἐχοίοίει! » ροσυ μιᾷ ἐχορίς ἃ {0 εἰς λάς αὐτῶν ἐν χϑώθα πύτῳ ὁρμιηϑεὶς {τ ξε]ΠἸοῖτοῖ. 1 2Ὁ : 

Τιεθ. ὙΠ] Ἢ ἄτη δά ς]αὔτοπι οςῦραγδη ἀᾷ : ὅζ δά Μεὶ!- σρατῳ νὴ εἰ δεκελείας, χὰ πε ξυμε 
ἰδ ο μὴν τ ΟΝ, Ν ἅ 

᾿ηϑγρβομόνῤλδολρὸ εαπὰ ἀεβεόξεης Πηῦ» αὐνῃλῶ υρ μα χὼν ἡργυφρλόγησεν. ἐς Ὁ γαὺ τιχὸν ς ταὶ 
ὁ Ἐπ Πις ουετῆς, τῶ Τα ΠῚ ΡΓαάλπῚ οβῖς οὐ νεῖ Ἢ τραπόρϑμος Ἐχὶ τῷ μιλιέως κόλπου, οἷ-- ξστυτυπι γε τυτὸ 1,1 οἰτῖα 5» ὃζ ΟΧ (ἃ Ρέσι Δ (Ὸ Ἔσο ἔρις ΩΝ 
ὑηίυετῖς ἐκ οὐ Ἰορίς. Αάερίν Αεἶαος αο ΡΒ ο παίων πε,χῖ, τίου πα λαιμαν ἔϑρω, λέως 

πα ψμῶρ.- υο τ5, δζ ἃΙο5 οἰγοα ρορυΐος ἀϊτίοηἰς τῴ πολλζω Ὡπολαθων, ϑφ μαθα ἐαρά- ἐς πεσόν ἕω ὙΠεβα!οσιιπ)» δὶ (υἱρεδοεἰρῇ 56τ ζατο, αὶ ἀχαυρες τοὺς Φϑιώτας χρὴ τοις ἷλι 
ποραακεκαν τάχ ΤΟΙ Π 15 ἐνγυτί5ν ρεσαη!ᾷ ἀΔ- λοι ζω νη ϑυνερλς ΡΟΝ 
“4. εομεγὰ εέΐαπ τς » δῖ ΔΙασδττα ]ά οδ ἢ άιμη, ας “ τ κολεν ὡς δὴ αν. 
ΤῊΝ ἠγόσα ἀρυιά (οτίπεβυπι ἀεροίαϊς, τεπτᾶς ἡμεμεφομδρων, 191 αὐκοντῶν 7εοσοο ΜΕΝ, 
“" μεωμρέγας οοϑβἰῃ (οςἰετζάτει δάἀάπιοσετε. 1 ᾶςο- 69ὲς τε ! ἧγας ἀῤάγκασε ἡνίαι ξ χεῖμα- 
τι ἀχηλοηῖ! ροῦτο σεπίαπη μας δον θενυνν με ἱδρὲς ἐς ορυμὰ ἔς 

ῥ ἀϊβοαηἀας μῤηγτὰ μὲ ἡριυκε ἐδιδδτ ξυμμαχί ἀκα ον 
ταμτ τα τἀχαΏζος: - ἌΝ ξὅτο τόσες Ἶ 
τίς» 485 ἀἴαας νἱσςᾶς ντΓηας; λαχεδαι μόνοι δὲ πίω. πελκταξιν ταῖς πό- 
Ῥμοςεμῆβαξας [οοτίς υϊηάςηδς, λεσιν ἐκϑυτὸν ἡεων πῆι τὸς ναυπηγίας ἐποιοιωῦτο" 
ἵκοπι Οοτίητβίίς αυίπιάοπαβ, Ατοᾶν Ὁ ἑαύζῆς αϑῳ χοὴ βοιωτοῖς πέντε χαὶ εἴ. 
ἀϊδθιις ὅς. Ῥεϊ]οπεπῆθιις δὲ δίογο- ἈΝ τῴ νον νι εὐβε ων εὐβιδων διὼ ὐϊρεῶ, 
ὨΪΐ5 ἀἄςῃας. » ἴτεπὶ Μεραγοηῆριις μὰν καρὶ τὴν ϑις οὐδυα 
δὲ Ἴ τοσΖοΏ 15 ὃς ΕρΙ ἀδυτς ἃς Ηεῖ-ὀ “πεντεχα) δέχου, 19) κοθαν)ίοις, στεν 3 (αῦ 
ταϊοπεμῆβθυς ἀςηα5. ΑἸ ἰμίαροῦ Ὥῤχασι δὲ ἢ πελλξῶυδὺσι ᾧ σικυωνίοις, δὲ-- 
φζοταραγδθδητ; τἀ 0810 οἶγοὰ νοῦ κι μαρωμε λει. {οι ων ἡπμοὶ 

Ἷ Ῥτοτίηας ἰπἰεασ! Ὀο]] π᾿. κα ἀἰαπολἐρμονιδοαυ ἡνάμεπὰ τὸ ἀβδδω να 
ἰρίδται Ὠγεπιεπχ Αἰἢοπἰ ες » ; ᾿ῷ ἣΥ ν πὶ ἃ ἐξ 
ἸΡΗ͂ » φιιεπγαἀπηοάι!Π) κυκίυὐὴᾳ ρέσκϑυαιζοντο μων τω “σϑϑς Ὁ ἐοὺβ ξξο-» 
ἴδηῖ,, ἀἀϊβοδηἀϊς δαΐδας ᾿ορε- μϑροι το πολέμου. ἅ [Παρεσκϑυώξονγῆο δὲ 
ΤΆΤ ἐκύει ρίοίς μα μα ΡΟ ΨῸ ΔΥΌ Ν ΜΗ, 
Ζίατη (πρρεὐἀϊτανιτε5, ὃς ΘΠ ἰ τ τὰ Πγι τὸ τρία, ΗΝ ἀῶ πεῦς:. 
ΤῸ Ρυαοϊαίογαητ., ντ πάθος. πα: χιόνι τούτῳ πίου ἜΘΝΟΣ ἴρῳ λὲς 

᾿ ΣῊ ἱρῆβ αδυεβεζοηττα. Ὁ ξυμιποεισαμϑροι οἷ χαὶ σουγίον. “ἱειχέ Τὶ ; τς τὸ Ργατς γα Βογοπταγι, πχαπίτίο- ὅπως δος. ἀσφώλα. πεῖς αἰγαγωροῖς 
' ες Ὠἰθα5, χαᾶς ἴῃ ϑἰΜΑΝΜΗ͂Ν : ᾿ς γα β βοῶ δα ἐρρλνο έν ας, τὰ ον τῇ ΥΘΒ 
ἷ τνξον ὙΔΏζ.» αασπι ἴῃ 510 ΠΠ|Δ πῇ ἐγδη τηἱ-- ἤ νὐφκοδο 

ἱ (ἐγαητ » ταῖς τοἰϊδεῖς., ἃς, ἄσαθὲ κὠὐικῇ τείχισμα ὀκ»λιπόντες, τὴ 
τον νρροοις φαϊά απηρτας θη οχρεάϊγονάο- μσθρ αἰ δαπλέοντες ἐ ἐςσιχελίαν, χαὶ 
οὐδὲ στοιοίεμδ ος τα, ἔο, ἡ ΡΑγἢπαοηΐδηη οοπῖγα- μα, εἴπου “ ἐδύχει ἐν γεῴον. αἰαιλίσκευσζο 
ΠΡΝ τὰ δὐὴ το ὥσχύο δι τὰ σα ΓῸ πιϑμῶ τα αξυκελλόμϑροι ἐς δὐτέλ ἘῸῚ οὐρὰς πὶ 
πρα δτύμαοο, χεῆξ ρῥχοῤρίοίεθαπτ. Γλαπη Παῖς ἃ μὐλᾳρι Κ 

ΟΣ Νὴ ππυά νεείίψεις ἄυμε, “ ἈΙΆΙ] αἸία 4 φυληλ ὟΝ ξυμμάχων Ὁ φσχοτο 5 μα 
᾿ ἃυὰπὶ Βεϊ!αδα ἱρίο Ἰῃ ας ἢ, ἰς 1 ἴῃ ἀρραζατα δ .ἢ φια- σφῶν ̓Ὡἰποφησωγταῖ. πο κοσύγτων δεζαῦσς Ἂν ΡΊΩΣ ποηΐγς φλβτιγαπείθιιδ» ῬΤΩΥ ο- γρβων ορα ὄντων Θεσὲγδλο" “ηώςωρ 
“1: φΡὶ ἐδ, ον ᾿ ταρίμην ποεῖ ρον μάηο Ἀγεηλέπι ρραμδμώς δεϊοῦχαι ἔξω Σ 
5 Ϊ τος ἀξ αθμἀτῃςηϊξ- “ταῦχθυ μοῦ; 

ἴω τσὶ ἀείςϑίοης πιίεγαητς. το δἰο, ὦ ὡς Ἁγὸ «ἰεὶ φισοςοασεως Ὁ 

ἜΡοῖΣ ΒῈῚ οὐησι τ ἐαρεσἝβύσαντο ἐν. ᾧ ̓χέμῷνηῤτῳ, 
- ἜΝ ΙΝ πω Ὁ εὐ Ἷ δ, ἱ ἕὺυ τοὺς ποῖ ἊΣ ΤῚΣ ΣΑΡΘΌΟΡΕΝ 

« λεμρϑμδέων ἐὸν ἰἀμδ)ων ΡΤ ̓ ἀ)ὴ ἥ σὰ αν ΔῈ ἢ οπώς μὴ σφῶν ἀν μἰρανανὴ ἀχαολ μι θα βεαδι 
ἐιῤάφομδῥων δυλαδὴ Ὧϊρ χακίδώ: ΠΣ υ Δι, λακεδαμμονίων, δῤχὴ “πολέμου κπρλςο ονϑ ας τ 

, δπ Ξ : ἀπ ΎΣ τοὶτῳνοόοννοι ΘᾺ, “ ΓΒ Ξυφελλόμδμοὶ ἐς δ᾽ πλέα ΓΕ ΟΝ Ηὶ ὡρ πρχομέ- ἢ αλανμς 
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ξς4. ΤΗΝ ΟΥ͂ΣΙ 

δ' δὲ με τ: τὴροςδεξοῤεϑροςυτοις λδχθὸς «αὐτῶν, 

μέᾳ πέμεπεται ον λακεδαύμονος δου» 

βϑωνν τὸν Σϑενελο δου Ὁ Μέλανϑον; «ὮΡ γι 

ὧς," ὡςὶ ἐς πίω δύξοιων. (ἢ σὴ ἴλλνι. 

ντες τῶν γεοδοιιφ δῶν ὡς ποζακχοσίοις, "ὼ 

βαντα ἀδζιὶς πίω αἱ οἴδασιν. νζου- 

γΦ λέαξαι ἤλθον. Ἢ βουλόμϑμοι ἃ ὠδὶ 

ΗΝ, χαῇ ξυμυτο αοσόγτων ἀζὶς μ᾽ 

βοιωτοῦν, αὐαπείαται Αγις ὥστε θϑζοίας 

μϑι πέρα ἔχιοκῖν; τοῖς δὲ λεσζίοις ϑρε- 

σκόναζε τίω Ὡπύφασιν,λλχαιδμῳ τετρ- 

μοφὴν διδοε ὃς ἐς δ ὐδοιαν πελῷ ἐϊμελλε. ὦ 

δέκα μϑμ βοιωτοὶ γαῦς αὑέρονί, δέχα δὲ 

Αγςς. καὶ ζαύτα αὔδϑυ τὴς λακεδουμονίων 

πρλβρε ἐπυράσσετο. ὁ ̓ γὸ Αγις ὃ' ὅσον γρὸν ογώ 

ἐᾷ «ὖθδὲ δεχέλφαν͵ ἔγων «ἰωὶ κἕθ᾽ ἑαυτύ δὺ- 

γᾶ μεῖν, χιύφλος ζω χαὴ “δἰιποφένλάν εἴποι ἐνὰ 

ἐξούλετο ςρατιαὶ, χαὴ ξωναγείρᾳν, δ χου- 

μαΐᾳ μεόκεσεν; χαὶ πολυ μάλλον, ὡς εἰ- 

πεῖν αὅτον ῷ χαρὸν ἐντῷ οἱ ἱ ξυμμαχοι 

ὑπήκουον ἢ Μ οὖν τῇ ἢ πόλλ ἈΑΜΕΡΜΙΡΟΝΕ, 

νίων.δυύϑαμκιν Ὁ» ἔχων αὐτὸς “ἑκαφαχόσε 

δηνὸς χὐρζωῶ. ᾧ ὁ μϑμ Ὅις λεσξίοις ἔωρασ᾽ 

σὰ πὲ δὲ τὴ ἐρυ,ϑραῖοι, στο φήναι χα) ἡ ἀδοὺν 

ἕτοιμοι ὄντες, ασοϑς υϑρ Αγὼ ςκ ἐτρώπον- 
πο; ἐς δὲ τίω λάκεϑαίμονα, χα ὴ χοϊδ αὶ Τι6- 

σοὶ Φέρνοις, ὃς βασιχᾷ Δαρείῳ τω Αμᾶ- 

Ξέρξου φρατησος ὦ ὟὝ κάτω γρύτνν 

μια μιετ᾽ ἡμέ ΗΚ δᾶ, ἐπήγει γὼ 
Τιοσειφέρνηρ οι (ἄν: πελοποννησίοες, χοὴ υὑπί- 

αἶα προφζὼ παρέξεν. «ὑασὸ βασιλέως 
γεως] ̓ἐτύϊγόρε πεκηραγμένος "εἰ ὧν 

, πῆσέξαυνηῷ Ἐἠρχῆς Φόρϑες,οἷς “δ αἰ ϑέεναους 

απὸ ΔΜ ἑλλζυίδων πολέων " οὐ δε αίμμε-- 

ὦ πο άοσσεοϑαι, ἐπωφείλησε. ποις τε δεζὼ 

το μιονήνειμμιξε ομὴϑων, καὶ 
κασάκζοιὶ ἀγνναίοις, ᾧ ὡμὰ βασιλᾷ ξυμ- 
ἐμείχοις Ἀρκεδειμονίους ποιήσν, χρὴ Ἁ μόρ-: 
͵»γα " ΠΙουούϑνδ εἶδον: γόον, αἀἰφεζῶτα αὐδὲ 

κριοιαν, ὡς ἣν: νῳροξέταξε, (αοιχ ἢ 
ζώζᾳ ὠξάν, εἠεχρισκηοίνν, οἱ λινῆν χοιγβὴ 

εύπυακοὶ ̓λαῆμε ϑ ἀὐτὸ δ βαεϑτῦ. 

15 Η1517. 
Ἁ Ουογαπι ογατίοης δά τη 7». Αρῖς, πλὴν 

χοζοιῆυϊτ ἃ Ἰλοοάδατηοῆς ἸΠΣ τ 
αυλπὶ ἴῃ Εὐδαδηι Πα 8. ἀυιδς 
ὃ ρυπιοσῖθιδ» Αἰεδητδινόπι διό 

ποϊαίάα: βέλη δὲ ἈΜεϊλήτμα πὰ :οδ- . τος ἐκαπ τα, ̓ 
4ιε τγαπῆτιπν ρα δῆτε, 1] 
ψοπογαζ τγοσεῃτὶς οα πὶ" ΠΙθοΥα:. 4. με ἡρὴ 
ἈΦ ΟΠΌῊ ἐπτεγοαγοαρ 41 δὲ 1ρῇ το- ἌΡΤΙ 
θεἸ]διλάϊ , νεπούπητ,» ἃ 4 δ5 18. Ὁ γΩ 
ἀυδιας εἰ Αρίθ᾽ νῦαας Βοβοτὶς ας 
ἰυτοσθας» νὰ Ἰρίοσυπῃ ἀεξϑοῃὶ 
οΡοζᾶμὰ ἀλγεῖ, το Πἃ Επδοῖσα, 
Αἰςαπιοηοίχαϊ ἰη Ευδοταΐα ἱτυχιις 

Β οἵαῖ ) ἄλῖο ργαξοξίο συ πὶ νἱρίπτιι. 
δα » 4υαγατ Αρὶβ ἀοῆας ὅς 

Βατοτὶ ἄςπᾶς ΡΟ] σε δαπτατγι ταις 
Βαςοίρηαγα ομίτζαις ᾿ λοοἀα πηοῦϊα 
ττδοίλδϊα ίμητ. ἐτεηίηῦ ρολος Αρίη 
ἔυϊτ [5 ὃς σορίας παϊττεηάϊ, Παιὸ 
νο]] οἴ, ὃζ σομτγαθοη 4, δὲ Ρεζ! ἰοὺ 
εχ ρει άϊν, ασυδάϊα ἀριᾳᾷ .εςεἸεατα 
οὐπὶ {15 σορίϊς ἐρῖτ. 40 τε ροῦ ες, 
νοὶ ππαρίς (ρχορὲ ἀϊχετίπγ} οἱ (ο οἵϊ 
οὈτεπρεσαθδης συᾶτῃ 1 σεάαπιο 
αἰα; οἰμτατί. Ουΐρρε Παδεῆς ἐχογ- 
οἴταν,, ΡῬγοτίμι5 νδίσαπαὰς δ 6- 

τον 

Βαϊ; ν᾽ ἱπηροσιοῦις αἄογᾶτ, Ἐπ Ἦΐς δ΄ Ἐοτπιἀαδί!ι5.Ὁς 
ς Τμορδ 5 ορεγά αὐϊάφηη “ οατα 1 εςὈ1}5 τα ὀρΊε. 

ΟὨΙΙ ἀατεηὰ ὃ Ενγιδταὶ, 
'ἀοξείοποπι ραγαθδη τ, πὸη οὐ] “«ἀ)4 χηρά φηρίετ: 
Αρίάσ τχαϑιαυιογυης,, (ε4 σαπα οἷ- ἰὰπ 
υὐΐατε : ἀυδαίσαπι νοὨϊτ οὐλὴ 16 - 
ϑατας ΤΥΪΔΡΒογηΐς, 8 γερὶς ὈΔ- 
τὴ Αὐταχεγχίς Δι ῥτάτου μέσος 
τὴ ργουἑη οία: ἐζατ, [5 επϊ τῇ φἀ δὲ 
Ῥεϊοροηῃπεηίες ἱποίταθαῖ » ῬοΙΕΣ 
᾿φοης {8 “2212 Πιρεηάίαην ῥχά- 
δίταγαῃα » αι πίᾶπι ὨΈΡΟΓ ἐια- 

Ὁ εἰς οἰαἰτατι 5 ΡΑΛΘΘΕΙΣ ἴα ὁ ρέὸ 
τορετγίθατα ἐχέρεγατ: " ἡ μα αἰ μ1π| 
Ρεῦ Αἰμοπίεηίες ἀπίεά πο οέ- 
το πε αϊεῦ, εὰ {ε πηαρὶς ῥόζοοριας 
ταπυ ρβαρηαηάϊς ΑἸΗ ἐπι ΠΡ καδει ἃ Οεαείς 
αὐ ιεγάθατατ, δὲ Πηλ0} 1 Δ οε δα τηδ- εἰυϊτατίδυς εχίρο- 
πἰος Γερὲ ἰοοῖος γοφάϊξαγαιτὶ : αἂἴ- 

ἰαθαι. κ᾿ ἀρ λεγο 

ΓΙ Ζερ ὑσὲ ἔχ 

σλέως. Ἷ 

ἀεδίτος ἕωεγαῖ» 

4.ε Απιοσροη ΡΙΠΌΕ ρα᾽ ΗΠ ΠῚ γὰρ βιουϊεαεξαι ες, 
ποῖπαπι 5, γέσα ῬεΓξαβΑτν οἴγοὰ ββοιλόννι τερα-. 
Οατίπεν Ῥίους εἰ σῦχ ἵρίε πόρος ἈΡΥΔΕΝ ἣν 
τία πα ἀτἀεγὰς, ἀαξἐχοερτύζαητ νὴ: πρρθ ἐς ἰξ 
ὑπππις ἅτ ἀη ἐεγξε  ἅτη. τρα ἐξά ἐκ θμν Η 
ΘΒὐϊανά ες ΤΊΠΑΡΗθΡηὲς οδηηπα: 
τἰσοστ ὁΔη Δ πῆι γξηΣ ΠΕΡ ὅλη 
ρα οὐ ἘΣ ΚΝ Ὁ τ 

τῊΣ βροτοί τθα αὐπῆς τω ὅ6- 

ῥα τίσ κμλ, ες ς᾽ Καὶ 
δέκα μδὺ βοπωτοὶ ναῦς ὑπ έρόντο } Οἷς, 
λέσβέσις δηλονότι: “ἦν. ἘΠΡᾺΡ ἐν τὴ πό- 1; 

16) λακιδαιμεονίων αὐ πὶ τῆς ἢ οἱ ὧν 7, “πό- 

ἐγ δοηκαν ΟΡΆΡ δ Ἐιατελόσ δῳ. Σ Ἱ ,οὐ Ν ἷ 
"τὸς παρίω αὐτὶ τῷ, φοξερὲς ζ;ς , λεσβίφις. χσγλ οὶ Ἤπρηερωραν.. 

᾿ εὐτοῖρ βίος, ΒΟΉΝ υ σεινέ- Ϊ ΕἸ «Κορ δὶ σὴ 
[ἀράδῇ ὟΣ ἀκυςι αἱ ἢ ἀ- ἡπεθον δυκα δάμη εἰὐὰ 
᾿ πηλός δῦ ἢ Οὐἱ ος χὐξοιδ΄- τ 

- 
’ 

40] δὲ 'ρῇ ὀρεγαηε παραδαες 

ς Ομοζγιπιὶ γερὶ 

αυὸά εἰ ροΓ Αἰδες 
πἰςηίος ἢ] ποι 11: 

ἴα. Μδϊοσγεση ἰρέσ 
Ὃς τὰς ΠΡῚ “1 ροβίδς 

᾿ 



ἐδς ἴπ ΗΕ ἤδαες, 
14 εἴ, “α ρείεπιάα: 
ὅ.15: 6: ΖΉΦἽΜῊ οἥ, 
Ῥηφπίβῥοτίαγαπ,. 

ΩΣ ἐ θίοο ᾿ 

ΤᾺ Ἑτὰε. ἀρϑῃ. 
τοῦ διοίρί ταὶς ἀπιὶ 

ταρετζᾶς, 

ἢ 

ἽΨΙΒΕΚ ὉΟΤΑΥΥν 5: 

4 500 ἰάεπι δατοίη τοτρις ΟΔ]]1- Ἃ «Κώλι 
ες σοῖαβ ᾿λορβοητίς, Μερανεμῇς, ἃ 

Ψ Τιπγαρογὰβ Ατβοπαροζα ΜἬζησνγ.-- 
σίσομιδ» {πα ντεζαας ραίσία ὀχῖου- 

᾿τίρὰ ΒΒαγπάθαζο ΡΒασπαθδοὶ ΚΠ υ, 
τας Βοίρίεος εὐδηΌ αοοδαπηοπξ 

ὡς Ἀδεταηίροσιαη ὙΕΠΟΥΙ͂Π; 5. δὰ δοοϊβίοπάας ἴῃ ΗΕΙ- 
Ἰείροηταπι πδτι65» οαἀέηγ ἃ ἐρίο, 
απα ΤΙΠλρβογηος, σαρίοῃξς ξοπῇ, 
τοῖο, ἢ Ῥοίδε,, ρέγρίνηργ ΟἸδήτατες 
αᾷ ἴῃ ρυθα πη οἷα ἔπα οἰὔεύτ. αν Ἀ- 
ταθηϊςηἤδιι5 αδάτισοῦο ρύδρεοῦ τε: Ὁ 
Βυτανὃς πέογ τορι πὶ {ππππ|ς [4 ο- 
ἀαπίοηϊος ςοπεγαβεῖς ἰοοἰεἴδζεπη. 

ἐ Ἦκξο φαίη (ἔραγατίπι ντη ας ἀρο- 
βεητ φαΐ ἃ ΡΒαγπαθαζο ὃς αι! ἃ ΤΊΓ 
ἴδρμεζης νομοίαπε , ᾿Πρεπ5 ἰητοῦ 
ξαςεάαπιοπίος. σοπςοζιάτίο οχτί- 
εἶτ» Εἰς» νείῃ Ιοπίδην δὲ ΟἨΠ άπ.,1- 

ἣ Ἰὶς γε ἰη ΗεΠείροπτιπι Ῥυΐαβ 15 
το πο [ς ΠΗ τΕΓΕτΩ ὁ Ρεγίαδ οτος πἰτοητί- 
το Π Βας, ϑεάταηάειῃ ΟΒίογαπι ἃς ΤΉΣ 
- ὩΔΡΒεγηΐς Ῥοίξυίατα πγαΐτο πηδρὶς 

 δάτηϊῆα {ππτ ὰ Γ᾿ ασεάαπιοη ίονε- 
τοῖς Αἰοϊδία δ ςοαάίατογο,α Ἐπὶ Ὁ 
ἀϊοτυπς ἐρβοσο, 24 ἐἰβιγίϑηπορίό-. 
δι," οὐαὶ Ῥγϊπῖβ Ποίρες οὔλατ ρὰ 

εἰτία νίησυϊο ἱπη- [ΟΥ̓ Π65. ν Ωἀ6» ΡτΤΟρτοΥ Βοίρι τίνι; 
ἔυς, αυξ ἃ ράῖτε ηοπηοα ᾿αοοπίςίιπι εἱ ἔτ] τα ἴῃ -᾿ 

ἀϊταηι οἰξ. Ἐπ ἀτ5᾽ εαἱπι ΑΙς ΙΒ α- 
ἀϊς β με τορπουίπαθαζιγ, ῬΥίιις 
ταπγεη 1. ΟΒίυην 1 ἀοεάατηοηιὶ 
ῬΒγγηίη νἱοίπαπι 115 ΠοτὁΠῚ 
ταϊίεγαμτ » ἐχρίογάτα πη πππαυά ᾿ 
ταῦτα Οἰαῇς εὐτιιπῈ ἔογοῖ αυληΐαμ. 
ἀϊςεγεης » αἰἰάαυε .-Δἀεῆεης ἔχπια 

Ἵ νεθὶς τείροηάεμτα. Ηος τοηυπ- 
εἰδητο νεγταέεπι ἔληγα τοίροηάς- 1 
τοῦ οχιοπιρίο ΟΠ Ιος δὲ Εγγίῆγαος. 
ἴῃ Τοοἰετατεὴν ἀσσερεγιητ: δ ἡι14-- 
ἀγαρίητα {ΠΠπς πᾶιιες πγίτεοῃ ἀλ ἀο- 
ογέμογαητ, αν οἶγοα 6 ΟἿΠ ἀϊ-- 

- οογοηὶ εἵϊε ποῦ πηΐπιις (οχδρίητα, 
᾿ Ἐχ φυΐδιις ψωααίγασέφεα. ρτϊπιὺπι 

τα Τατὶ ἐγατῦ ἀοςοπι οαπὰ Μεΐδη- 
οὐ4α παπλύςθο : 
τοῖα Ἐχο ες , ρύὸ Μοεϊληοτἀα 

᾿ . ΟΒαἰοίάοιαν ταήογαηῖ," δέ Ῥγὸ 4ε- 
ε΄. οοπιπαυΐδιις φαϊπχαείῃ 1 ἀοσπίςα 
ε Δυγηδύογαης, ἘΞ Ηγ επὶς ὀχοοίηι,α- 

, πε νη ἀδου!ςοἤητιίδ Πυΐμ5 δ 6111 4η-- 
ἦ,. Ἠὰ5 σά μος υὐμνὴς σοπίοηρῆς, 

πατειχὸο 

(ξἀ φυππὴ τεγγα- 

τ 
γήτος δὲ ὁ Δβδφάνρδι κιεγὰράς, 

Ν Τιμᾶν»᾽ ρῶν ὸ ὁ Ἀ ϑμωυαοϑρουκυζικλωὶ Ἢ 
“φυγαδὲς τὴς ἐα Μ᾽ αὐ βεφότερϑι, ΚΩΣῚ 
Φαριαδαζῳ ἃ Φ᾽ φαρ)αθα Χοὺ κἀζοικοωῦ: 

πες, αἰφικγϑνῆαι πϑὶ τ᾿ αὐτὸν χρὴ οὲν ἐς Ἰὼ 
σχεδοίμονα, πεβοψαντοὶ φεβνάξἀξῶ, 
ὅπως γαδς κοράσψαν ἐς τὸν ἑλληήφποντοῦ; “χρὴ χα] 
ὡϑπὸς; εἰ ϑυναϊζο( ἁαρὸ Τιδτα φέρνη Ὡρες 
ϑυμειογζᾳς τὲ ὥγ πῆς ων ᾧ Σρχῆ πολάς ὦ τ 
ποφησ Ὁ αἰϑέωναίων; δὰ ζδυὶ φόρος, χᾷὶ 
ἐφ ̓ἑαυτξ βαοιλᾷ τίω υξυβμιαχίαι λα 
χεδουμωνίων᾽ 'ϑζι ταχέων ποίησε. αράοδοι- 
τωνῇ ̓Ὀὐτὰ χωεὶς ἐ ς εκλύπέρων, ὔμπε πὸ 
Φερὰς οὐ χρὴ Φ Ὥστ τῷ ΤιρΑβρέμνιῳ 
“πολλὴ ἁμώλα ἐγίγνετο “ἦν τῇ λόλες 
δύο, δ ὀήτως οἱ ἡ κϑμ ἐς τέο ἰωγίαν χβὴ λίον, 
οἱ δὴ ἐς ἴον ἑλλ νασόντον ποοϑτερονγαῦς χαὶ 
φρατιάν πείσωσι πέμπειν. (Ὁ »ϑέτοιλαχε: 
διαμμόνοι τα ᾿χίων Φ Τιόσαφέρνοις τὐϑᾷ- 
πολὺ “σξοσεδέξαντο μάλλον. ξειυζωραοσε 
“ὃ ἀὐξιςῦα, ὺ ̓Αλκιβιάδης, Ενδιῳ ἐφορόύοντι 

δ} 

ἐς τὰ μαίλίξαι ξώορ ὦ ὧν" δον" 
χαὶ τοὔνομα. Δφκωνιχϑν Ὶ ̓  οἰκία αὐτῶν ᾿ χὸ 

τίωῦ ξενίαν ἔχον, Ενδεος γὸ Αλκιξιάδου ἐξ 
χαιλάτο. ὅμως ὃ οἱ ἱ λαχεδομμόνιοι, τρθϑϑτον 
καίσχϑῆτον ἐς τζω χίὸν πέμψαδες Φριιό; 
αὐδρα. πὐθίοιχον, ἢ εἰ αἱ τε γῆες αὐτοῖς εἰσὶν 
ὅσεις αὖ ἔλεϊον, ὶ τοίϑνη α. κα αὶ πόλις ἰχχνὴ 694 
κυδὸς τὐιὐ λελομϑδιμζω δὸξαν' αἰπαι γίείλαν-. 

Ὁ τὸς ζεῖ ὡ ὡς εἴη "ζοῦτα οαὐἰληϑὴ ἁπὸρ ἤκϑον, 
τοις τε λίους καὶ ""ὶ ἐρυθραίοις δὐθὺς ξυμ- ' 
μμαίχρερ, ἐποιύσδρτο" Ὁ ἡ τεδυοιφδίκονζοι γαῦς᾽ 
"ἐψηφίσαντο ἀὐζῖς πεμεπειν, 'ὡς ΧΩ] Οὐ 
ἔλαοσον ἢ ἐξήκονζα, " αφ᾽ ὧν οἱ ἱχῖοι ἔλέλρν; 
ὑχέβιχουσῶν. χϑὴ Ὁ ψϑὰ ΘΕ δέχα τούτων 
ἀοιεῖ ὀμιελλὸν πεμπειν, χαὶ ἡ Μελαϊκρίδϑμ; 
ὃς ἀύξις γαθειρηος ζω. ἔπειχεὶ "σησμοί Ἂν: 
μϑροῦ, αὐτὶ τῷ ὅ Μελαίκρ ίδου Χαλκιδέα ἕξ 

πέμποι, χαὶ αὐτὶ δΨΜ δέκα γε ἀέντε ΟΥΝ 
σκϑυαζογζ εἰν τῇ ἢ αλαωνικῇ. ὸ ὃ γαμκον ἐτεὶ 
ἀεῃς χρὴ ἐϊὸς δέον εἰκοσὸν ἔτος ᾧ πὸλέμῳ 
ἐπεληλορίονς, ν Θυχυδίδυς ξιωϑέ γφαψε 

δ Ἄϑὲ μόν ὡς 
ξ Εγδύῳ ἐφορθί ὁ)τι] καὶ ἀ9εϊὰ ὁ Ἐν - 
π2' ξρῷ μάλινι ἢ υὰβοωλδι- 

πὰ δος τοϊλοὴ πειυπηηρασίνας. 
ὅπ. ἪΞ 

Ἢ Καὶ Αλκι-- 

τως. ε Οϑὲν καὶ. ποὔνεμα. ΚΜΌΜΑ ΝΕ 
᾿Αλκιζιάδης χακωγνικὸν ἰώ ὄνομ, ὃς ἰὼ 

πατὴρ τῷ Ἔν δέου Ἰζλεινίας δὲ ὁ αἀϑμυαῖος 
ἰ τῷ Αλκιξ, δ ξένος γγρόμδμος,, τὸ 'ὄγο-- 

βιὰ τὐμῖν δεμὶ ἔδλετς ξ Καῖ τίω 

Πδαν Ἃ ἢ Ἑἰ αἵ τὲ νῆες αὐτῆς 
εἰσὶν Ὁῖς χίοις. ᾷ Ἐψηφίσαντο α αὐλῆς 
πέμπειν ΤΌ ῖς χοις. , Ὡς ἐκεῖ! “ἰρι ἔλασ-- 

σον Ἰσρωω ἐ ἐν ἤχίῳ, 'κ λφ’ ὧν οἱ ζε1 
πόλέων ἢ συ ρμεζχων « δηλονόηι ᾿ 

444, ΠΕ ὁ 

γι Η 
δίων 



«τὁ 

οουϑϑὼν δ ἐ χίων Ὄπόφείλαι ζς γαῦς;, χἡ ὅδε 

δὲιότων μι οἱ αἰ ϑηναῖοι (ὰ “«ραοτήμδυα εἷ- 

εϑων), {παντες ΠῚ χρύφα αὐδ ἈῈ ἐωρεσόδθον- 
, πο )διποπύμυ πουσι; οἱ ἱ λαιχεδαι μόγιοι αὐϑρας 
«παρπάτας ἐς χὐρανδον ὑφσ,δ “πηώ Ὄντὸ δὲ 8" 

τέρεις τ λοίοσης φοταχιςα Ὠχι ρὸς ΘᾺ 

ὠθίωώας ὑπερενείκῥ χόντες Ὁ: γαὼς ἢ ἰοϑο μῶν, 

χελδϑυσωσι πλᾷνἐ ἐπχὶ ἰοὺ πάσαις, ᾧ ἀξ Αγις 
ενεσκόναζω ἐ ἐς τ δὰ »χαὶ ὲ ἀλλας. 

ἡσὸμ ὃ αἱ ἐξυμπάσθι ὧν ξυμμαχοδ, γῆες 
αὐτόθι μιαξ 5 δέασαι τεοστι φφίκοντας ὁ Α δὼ 

; Καλλίρήτος καὶ ὦ Τίμα γϑρας ὑπέρ 5 ὅφαρνας 

ξάζου εἰκ ἐκοινωνοιοῦπο τὸν φολὸν ἐς" “Χίον; 

υἱὲ τὰ ἐχομαΐα ἐδιδοσειν ἀ ἡλϑοι ἔ ἔχοντες 

β ἐς Ὀποφρλζω, πέντε ̓  εἴκοσι ταλαΐζᾳ, 

δὰ ὕφερον ἐφ᾽ ἑαυΐ διενοξντο ἄλλῳ σόλῳ 

ελφν ὁ δὲ Αγις, πῆ ἑώρα (ὦν: λάκεδα)- 
μρνίοις ἐς Ὁ χίον φρωΐτον ὡ ὑρμιημϑδύοις, εἰσ, 

αὐτὸς ὀδὸ ᾧι ἐγίγνωσκεν, θη α, ξεωυελλέντες 

ἐς κόρανθων οἱ ἱ ξύμμαοι ἐξουλδύοντο. χαὶ ὃ- 

ἐξ! φοσῷτον ἐς “χίον ἀΐϑις πλᾷν, τῆς γπα 
᾿χονζαε Χαλκχιδέα, ὃς οὖν τῇ λακωνίκῆὴ Ας 

πῶτε γαῦς αἴξεσιδίασεν ὃ ἔπειτα ἐς λέσξον, 
χαὶ Αλκαρϑμζω 2 χοντα » δγχὸρ χαὶ Αγις 

δὲενοίτο" Ὁ πελδυταῖον δὲ, ἐς τὸν ἑλλήασοντον 

ἀφικέοῖ,, ωροσετετακῶο ὃ ἐς αὐτὸν ᾿ξνο;χων 

Κλέουρηος ὁ Ραμφίν. δε φέρφν δ Ὁ ἰοθ»- 
μὸν ἀξ ήμισεας μνεών τεῦ τον, καὶ ϑύθὺς 

Φυτας ὈΑποτλ ᾧ,, ὅπως μὴ (Ὁ) ἀἰϑίευαἶοι. « 
“ες 6: ἀφορμωμδρας μᾶλλον ὧν νοιωῶ 

ἔχωσιν [2] ΧΟ, ὑφέξον διαφερουδίας. “ ὃ Ὁ 

Ὁ πιλϑν ζαώτη ἐκ Ἑ ὅ, αυφοφαγς ἐποιοιῶ- 

τορκζοιφοονήσόρμτες ἫἫΨὋ ἀϑίωαιων ἐἶδὺ- 

γασίαν,, ὅτι" γώντίκὸν Οξοδν αὐτὴν πολύ πτω 

ἐφαινέτο, ὡς δὲ ἔδυξω ἀδζις, “αὶ διεκήμες ᾿ 
σὸν δὐθυς μίαν χα! εἴκοσι γαῦς. ἑοὶ δὲ χϑοίν- 
Δι ἐπειρομδύων αὐ στλοιεῦ,  Ὡροε- 
φυμείγησοιν ξυμπ 'λᾷν ωρὶν τὰ ἐἰϑυμια, "ἃ "ἃ 
τότε ὡς »διεορταίσωσι. Αγις δὲ ἀδζις ἕτοιμος. 

ζωὴ, ἐκείνοις μϑὲ Ὁ μή ᾿λύψ δὴ (ας ἰοϑομμαδες. 
αρογδεὶς, ἑ ἑαυζ. Ἃ. χὲνιφύλον ἰδιογποιήσα αἷ.. 

οὐ ξυζχωρφρφιύτων δὲ “Μ᾽ κορνδίων, λὰ 

ΤΗΝ ΟΥ̓ 1.5. Η15Τ. Ὁ ἐπ 
4 Τϑο Ἰηειγιγνορϑώα ἐέρους," δὐλύε ἐπει- Ὁ 4ἴπρυητς ἰξατῖπι νοτς, Ἰπίςαθοητο 

Β 

( οδοῖμο ἄτα; σοηΠΠο Βαθίκονάορτον (οτίμε μην δὰ ἀε 

᾿ ΧᾺΠῚ σογτίας 1ςηΐοζε, ἂς πο ἢΠπς. ὦ 

Δα τεῦς ἐγίν γρορυϑβῃς, ΩΦ αἰνθζοαῖοι ἤδϑεντο δὶ Τ ἢ χιὼν μᾶλλον͵ κοὰ πέμψαντες ἡ 

αἰταῦις», ΟΕ τς ντ παμος ΠΟ ὲ. ταϊττοχῶ- 
τσ ἰμπαηεῖθιι» ιιὸᾷ τἰπαογοης τὸ 
ἀρίτατα, χοίςζοχοας; ΑἸΒοηἸεπίδα 
(μαπὶ ογηῃ 65 οἴδῃ {Π|5 ἰογαης Ἰορᾷ 
τίομο5 ) τη ούμης Οομμιβῦ. 1ιαςος ; ῳ ἢ 
ἀχυποηδ νίτοβ δραγτίδξας. υτς5» αι “οὐδ ἃ: 
ἰαθοῦεας ον ητΗῖρρ; ἀμᾶσοίοντιξ ο...0 ΠΣ} δὲ δὲ 
τας δ αἰζογο πγαχὶ »ἱρς αὐοάαν οι ως ἝΩΣ 
τοπαδνογρίτνιγά εις δεῖς ρε ϊοῦ ςὐτον αι 
οηλαίθιι5 Πδιμδιιςντᾶ! τι αμδϑ 1η}εἴ 
Αἰ» ἀγηλαῇει,αλτ οὐτοχίε γᾶ : 
εαχϊττογο  ΟΒΙα, γᾶς απ ἢΠἰς Ὁ: - 
οἰαἰες αυθ5 Πα ΠΊ ΤῸ νῃάοαυδάγα- 
Βιλτα, Πα" οἸαΠς ἱπ ΟΠ α; Ῥιοβοιςς ὶ 
τὶς σα Π0}6τ οἵϊς ραγειςὶρο5. (Δ}}1- 
δεῖς δὶ, Τιπηαροτας ΡΒαγμαθαξιὶ ἰς 
Βτί» Ροφιηᾶ Ὁ ἀράοχῦτ ημᾶ δῖα 
Ἰεγᾶτ οἰαῆϊο ποπιίης» αυλτ4; ἃς ν]- 
διητὶ τα] δτα,ίςἀ ροίξολ βοῖ (ς αἰ ἰα εὖ 4 14} δος ἐπογβνα 
)ογεαῖά οἰαίϊο σΟἰτἰτιιοτῦς πδαίρανς, τε Κρηρένε ρο 
Αρίδινι, νἱάϊε 1λοοφατηοηίος. 1} ἐπ φιτοῦρνι 
ΟὨιἰα τγαϊΐςοῦς ἀπτε οτημῖα ἀοβίηαί, ; 
ἰφῃς ἱρίς, φυ ἀζ σεηίτ. αἰμια ἰδ α- 

᾿ Βεηά: "ἰςἀ (Οοἷ! ἀραιὰ Οὀτἰ πεν ,ς ς κα (ρεὶ «οἷ 

ἐς δεν δι » ρων, τς 

πογᾶς ἰῃ ΟΠ α σὲ ρυϊπγὰ τι εὔε ΠΝ βρναστοῖ ὦ 
υἱραπἀύνάιος ΟΒΑ]οἰφεο, αὶ ἰη [μα ἡ ὙΘΡΟΙΣ τᾷ 
ςοῃῖσα σαίπ 16 παιὶε5 αὐ ζηδθοχαῖς 96 1ς τὴ τ 

ἀείηάς ἴῃ 1.00», ἀιος ΑἸσαπλθη ον : 
ας οὐἱᾶ Αδὶς ἀοἰμαρατιροἢγοπιὸ 
ἴῃ ΗΠ εἰρομιῦ,ἀμος, ΟἸοαγοδο ΒΑ 
ῬδΙ οΟΝ ετὶμν ῥυίας παυϊᾶ ἀϊαγ: 
ἀι. τεῃροχτατὶ Ρρε Πδμυῦ, ἴδηις 
{λείπ τγδίίςετο, ἢς Αἰ ποίη οετᾷ 
ἴῃ «δ Δ Πλῦ Δἀαοτογοης θα ΡγῸ 
Βοιίςογοηταγ, αι πη) 1ῃ οα5 απ Ρο- 

᾿ ΠοΠαβτγαπροσιαγοηταγ Νη η; Αἱ 
μὰς ογὰ Ργοραϊᾶ πδιςβ (Ο]αοθδηῖν 
σοητοηρτα ᾿Αἰβοηϊξηπιων μηθο- 
ΕἸ] ἴταῖς.» -ααογαπα, μα}. αάπηο- 

Γ ἄστη. οἰαῇς, νίυαμα, νἱοθατυγιν-- 
μὲ 4 Ρίασαίτ, νμᾶ δζ νΊρΊμΕ1: Παμο5 
ςοητημὸ τγαδυχοχαης: 4! αῇ 

᾿Διπιυίαδδηι Οοχϊηεμοβ αἀ ίδοαπα 
παυϊραιάμπι » ταπλοη 1}Π|ς οογάϊ 
Ἡ0Ὲ Ετ, αητς Πα, μα τας, 
᾿πΑρηο ΠΟ] εργατλ. τ χαυτα Αρἷς 
γε ]]ος ». ἱπφυϊροπάο, Ὡς ἔαάογα 
ΠΗ 4ΟἸμογοητοῦ » (παπὶ ἐρ- 
ἢμ5. οἰαῆοηχ, ξιοοῦς,,» Οομητῃ--: 
αις, ἀθηποίεηῦ». ἃς ΤΕΓΏΡΙΙ5. τότ’ 
ΤοΥεητ., Αἰδβοηϊεπίςς αῶὰ (Βοος 

ἃ Εὐθὺς ἐπειγομδμὼν 2 γίων αὐ τὶ ἢ ὙΠ ΕῚ ἐν» ΤΙ ὕξερον ὁμαφερῴδρας μι δ τ 
ἡδτωγ. β' Ἐς Ὁ ἔποτολίω Ἰυπέσλξυ σιν. «ἀἰδᾳκομιζοιϑύας. 

γ Ἐφ᾽ ἑαυΐ διεγοῦγτο] ἤν καθ᾽ ἑαυτοιῴ, ζω 7] ἢ ϑαλαίδη δηλονότι. ὃ “Βαὶ 

᾿διαώμισαι, ἀκπασῖΣ Ὁ οὐκ 

[Ὁ  κρφάνϑιοιγεπει)ορῆβων αὐ 
ζι λακεδαμρογίων. - 

Ἑ Καὶ γὺ τὸ τὸν ̓ Ζλοιῶ 



» 

͵ 

ἌΙΒΕΚ Οσοτανν ς᾿ 
γο ἐ πταρ γατίδιις Ατἠϊοογαζο, 
᾿πἢηγυίάταης ΟΠ ίο5.» φόίχας ρεγ-. 

2 Ἀδβάραι μεῖξ- Ἀδράτιξοα. μόγις ὁ Ἐκ ξογπγυα. 
ἐαπι»παιες παῖττο- ΔῸΣ πχίζτοςς. Αταας τὰ τηῖῇας 
υἰαβρο ῥῶ τιν ἴῃς ἔξρτοπι, υλγαπη ταϊττοη 4α- 
νὴ γεὶ,, Ναιες ρί. ΓΆΠΙ, μας ἀυζογφ ἃ ἕπτ. πλμτὶ 

ἰὐλίαγιιτα ποίοιίντάπηραα- βε. Ἰοφο πρὶρ- χοῦ 

εἰ ἱ αδῖογαπι εὔδῃῖ σοῃ τς, 
ηοίκῆξα,. ΡΙεθ ἐπὶ Ργΐας. ΠΟΙ] οπὶ 
βαθεῖς φαὰπλ τατο]α αἰ χα! ἀςοςε- 
Ρἰἤςσης, φαιιπὶ Ρεϊοροῃπεμίος {0} 
-«ταηάϊα θη γεπίγεπτ,» ποὺ λητ- 
Ρίϊας. νεητυζος ὀχροδαγοητ, [η- 
τοῦτα ἱπάϊ {ΠΗ τηϊοὶ «ἀεδάταγ : χαϊ- 
θμ5 ἐρεξαςα!ς. χαπηι ἰπτοτεῆςοης 

᾿Αἰἢοηϊςηίος » (Ἰπάϊξϊα επίπι ἔπο- 
ταητξοράογα ἀϊογυηι ξείξοσι 1} οο 

; πχαρίς ἀςργοποπάογιης ΟΠ ος ίρο- 
Ἐ ἕϊατο δά. ἀοξοξιϊοπει. Αἴας νδὶ 

ἀιοοαηι εἴξ , ἴτὰ οοπξίπι (εξ 
Ρταραγδύιης» πο οἶλπα ἱρῇῆς παε5 
ἃ ΟΠ γοῖς ργοβοηςεγοηταγ Ργο- 
ἔᾷα δαζεπι ἔπης ΠΠπς Ροί ]μἀος 
ςοπέεξζος. γῆ ὅς νἱρίητὶ Πδιιο8» 
Αἰςδήχεμε ρχαξεδο: δά φιαβτοτίτ 
ἀεπγοθυίΐδτπα ταητοβ Ατῃοιίοίς5» 
Ρυπιὰπι ἱπ Ρεΐαριις ῥοίευς (αὉ- 
ἀπςεθαης : νοὶ δαζεηι 1π|σηρο 
(ρατίο ποι βαααῖα ἔς ἀαοιτοαησ, 
ἸΡῆ φιοαις τεάϊογε, Οἰρρε {6- 
Ῥίςηγ ΟΠ.» 4125. ἴῃ ο0 ὨΙΠΊΟΥ 
{οι παδερφητ,ἀιβ ἀεδατατ. 5:4 
Ῥοίζεα ἱτηρ]ςοτίς 4|1|5 ἰορτοπα ὃς {τ- 
βίητα, εοίάεπι ργοβείίσεμτες ρεῖ- 
Ἰςξααυτὶ ππτ δά Ρίγαιτ ἀρτὶ Οο- 
σἰμτι! : αυὶ εἰς ρογτι5 ἀοίεττιίς ὃς 

ἀλυγίοα : πέτα ἡπςπὶ Ῥεοροη- 

τεεθαῖ, ατηϊῆλ., ςοπιγαδεῖς ςαῖο- 
τί δος ςοπτίπερδητ. Εἰς Αἰπεπίοη- 
(85. 8ζ ἃ πλατὶ παυίδιις ἀἀογτίν, ὃς ἴῃ 
τεύγαπα ςρτς ἢ] » ταπηθ!ταπα ἰησοι:- 
τεπὶ Ροσταγατοπέπηις ργαθιιο- 
ταπιὶ » ας ἡδες Ρ]ογαίαας ἰαςογα- 
πογπηϊ ὁ τοῦτα »ἀτάμῃς ΑἸσαπλοηεπὶ 
Ἰητογξεςογπητ » αἰ ]ιοττασιεη {πο- 
τὰπι δηλῆϊς, ΨΌΙ ἀἰγοπιρτί ἕποντο 
ῃαιο5 πα (τίς να πῆς αἀδοῖ- 
{5 ΠοΙ[Π11ς5.}ΠΠ|τ φο!]οσάποζςο» σαπὶ 
Τοἰ υ5. αἀ. ραχιυϊληι ἱπί 411; 

ὶ πο δάπιοάιμη ἀπϊδητεπι . ἴῃ 
{ἰλτιοπείμθίοτς » ὃς οαβββροίιοτο; 

ὩοιΠτπχιι5,α 4 σοι Βηΐα τοῦτα Ερὶ- 

᾿) 
Α ἕνα σρατηγγῶν Αδιδόχς ἀἰτέω, ἐπ ηϊωνγτο. 

- ὐζις, ᾿ς χρὴ “δγογουνϑύων “ἥν χί χίων, “ ἴ πάφὸν. 
γαῦς σφίσι ξυμεμίπειν ἐχέλᾷυον ἐξ' τ ξυμ. 
μεουχεχϑν' οἱ δὴ ̓ἐπειβιψὰν ἐπα," αἡτίον. οἷ; 
ἐλθέ τὴς Φιτοτολὴς “ἦν νεαν,οἱ μϑὺ πολ--. 
δλοὶ ἐ τὴν χίων, οὐ εἰδότες τὰ  πχρᾳοσύμϑμα;: 
ὡ σὲ ὀλίγϑι ξεωυήδότερ, τ τὸ, τε πλῆθος, οὐ"- 
βουλόυϑμο “πὼ ̓ Δολέμιον ἔχψ, Ὡρίν ἐι χαὴν 
ἰχυξϑν λάξωσι; χαὶ (ἄν πελοπουνησίοιρ: 

Οὐκέτι κοεϑεδεχόμϑμοι ἡξῳ τί διότξεθοι,. 
Β ὦ δέ ούτῳ τοὶ ἰοϑομεία, ἐ ἐγίγνετο" χαὶ οἱ ἰαϑι-, 
ναῖοι(ἐπνν έλϑησὸρ .Ὁ)} ἐ ἐδοώρφφιρυ ἐ Ἔ «ὠ-. 
σα᾿ καὶ κατάδηλα μμῶλλον ὐὐθῖς τὰ ΣῊΝ. 
χίων ἐφάνη." χαὺ Ἰφ' αὐεχώρησθ πάρε- 
σκϑυαζοντο δϑυς ὅπως μὴλ λήσωσι ἀδοες 
αἱ νῆες ὡκ, “θ᾽ χεῖης Πρφοὺ αἰφορμεγλεΐσαι. 
ὃ ὡ δὲ, αῷ τίω ἐρηω, αὐήροντο μιᾷ χρὴ 
εἶχϑσι γαισὶν ἐρπίω χίον, Ξέχοτα ἈΑλκα- 
μδύω πονῶν, ὸ ὐὗφις οἱ ἀϑηναῖοι ἰυ αι 
Τὸν ἴσαης γαεσὶ «αερ:πλώσαντες, " ἐπῆρον' 

( ἐς ὃ πέλᾳγϑς. ὡς δ᾽ ἐλχὶ πολὺ οὐκ ἐ μον 
κολϑυϑησαν οἱ ' πελοποινήσιοι, ὄν αἰπετρά- 
ἰμμόν, »ἐπλμεχώρησθμ κα ὸ οἱ αἰϑϑζωυαγοι (οὶ ὃ 

ἢ χίων ἑπῆα καῖε ω ῷ᾿ ϑριβμῷ “«Φ ̓ σφωῖ 
ἔντεσ, οὶ πιςας οὐγόμειζον, δλ ὑσερονδηγας 
᾿ασδοόσληρώσαντες ἑτ] ἃ καὶ ποιάκογτα, 
ἀϑρασιλέοντας ἀύθες καταδιώκοισι ἐς πει-- 

βαιὸν τὴς χϑελνλίας᾽ (ἐς! δὲ λιμιζω ἔρημος Ν᾽ 
ἔλατος κυδϑς τα μμεζθελα τ ἐπιδαυείας) 

χαὴ ἡ μείαν μϑῳ γαῶν ̓ φολλλύχδη “μετέωρον οἵ 
Ὠρηΐο5 » γπὰ αι: ἴῃ αἴτο συ τίν Π πελοπουνήσιοι, Τὰς ὃ ἄρας ξιώωαγαλόγτες 

ὁρμὶ αἰζουσι, κα Χὺ “αξοσθαλόγτων αἰ ϑηγαίων 

ἡ χτ᾿ ϑώλαοσθμ ταῖς ναυσὶ, καὶ ἐς τίος γἀδ 

κἰσέβαήτω, οϑύρυζος τε ἐλευ Πολὺς χαὶ 

ὠτακτος' ὸ ἢ τὴν πε κώ ἜΣ “λείοις βορρερν 

τφαυ μουτίζοισιν εἰν τὴ γὴ οἱ ἀθηναῖοι, καὶ ἡ τὸν 

ρχοντα Αλκᾳ μένζωυ "δισοῖο τείγοϊσι" ἡ αὐὶ- 
πῶν ἐψὲς οὐἰπελανον. Δ  ορχριϑεντες δὲιασοὲς. 

ῥϑὺ ἐ πολεμίας ναῦς ἐπέτειξαν ἐφορμκεῖν. 
ἱχαᾳνας, ἢ Ὁ λοιγτοῦς ἐς τὸ νησίδιον ὁρμιἐζ οἵ); 
οὖ ᾧ οὐ πολὺ ἀπέχοντι ἐφρβατοπεδοίύοντο; 

μ᾿ 

Τὸ πιρὸν ναῦς τ ξιμίω, Ἰνὴ Ἢ 
τ μμεῖνά! αὐτοῖς, ἠξίοωυ οἱ α ϑίωδ)οι 

γαῦς συμπέμπειν. ς᾽ Αἴπιον δὲ ̓ἐ με} 

οΥ δι ̓ ἐλύευτῆ τῆς ἀποολῆς μνῶν, τὶ 
ζὰ πορλοιῤ μὴ εἰδέναι “πὶ ρρἥσιδμα: 

͵ 

φροςλάξωσιγ, 
ἐγίνοντο. 

οἱ ϑεωροὶ «δηλονότι; 

γὙ Πολέμιον ἐχάν,, τρίν ὅς καὶ ἰσυ ρον 
λα ξωσν 1 αὐτὶ οδ΄, Φρὶν διώαμέν ζινὰ 

δ' Ἐϑεώροιω] ϑεωροὶ 
ε΄ Καὶ ἐπειδὴ αὐεχώρηστι} 

ξ οἱ δὲ, μέᾳ 

τίω ἑφρτίω) 7 οἱ ̓ κοράνϑίοι. ἢ Ἐπῆγοῦ, 

ἐρτὶ ὁ πέλαγος 7 ὑσεχώροω, ὅπως εἰς “ἃ, 
πέλαγος τέρκα λέστωγται. 5 Καὶ ἐᾷ 
τε νεῶν ταὶ σλείοῖς 1 ΦᾺ λακεδαμμεον (οὗ 
δηλόνδηις 

λαδολὶι: 

55, πληρώς 
σττες 

δ, ἀπολο 

λυυοισὶ 
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ὴ ἐς (ὲ ἐἰϑίωϑας Ἐχὶ βολθφαν ἔπεμιπον.πα
 Ά 

ῆσὸμ γὸ καὶ Τοῖς πελοτουνήσίοις τῇ ὑφεραϊα; 

οἵπτε χοόθιοι βονϑοειῶ τές ἔχ Καὶ ναῦς, χοὴ ᾿ 

κὶ χολλῷ ὕξερον ᾧ οἱ δῆλοι πσεϑσχωφϑι. χα). 

δράντες Ἢ φυλακὴν ὧν χωξίῳ ἐρήμω Ἐλ1-: 

πϑνον οὐσδὸρ,, ἀπόροίων " χαὶ ἐπενόησειν ψϑῥ᾽' 

καζακ αὖσωι (ναῦς, ἔπειτα ὃ ἔδοξεν αὐ- 

Οἱς αἰελκύσου ," χαὶ πω πεζω παξοσκα- 

ϑηυϑύοις φυλακὴν ἔχην ἣ ἕως αἴ τις φἶρα
- ι 

τύχη" Ὁ] φυγὴ Ἐχετηδεία, ἔπεμψε σ᾽ 

ὩΣ ὼ Αγὶς, αἰαϑύνϑμος ζῳῦτα, ὐδρα Β 

ασωρτι τίου Θέρμωνα: τοῖς ὃ λαχεδο μοΣ 

γίοις ποσϑῦτον μα ἠἀγίέλϑη ὅτι αἱ νδες α
ἰνγιέ 

γα! εἰσὶν ἐκ πὲ ἰοϑιμούϊ εἴρητο γὸ, ὅτὸν δροη- 

τα πῶτο, Αλκα υϑϑά αἰ ποῦ μ' ἐφόρων, ἱπ- 

τίν πέρα!) «οὐ ὐθυν δὲ κοϑὴ σφοῦ 
“πέντε ναῦς χοὴ Χώγχιδεα, ὭἜζοχοντα χα! Αλ- 

χιξια δέω μετ᾽ τῷ ἐξείλοντο πέμπειν' ἔς- 

πειτα ὡρμημϑέων αὐτῶν, ζὼ αὐδὲ Ἐ ὦ ᾧ 

"πειρα!ῶ διμγεων καζα φυγάὼω ἡγϊέλϑ. χαὶ 

ἀϑυμήσδμτες ὅτι ωρώτον απ όμϑροι Ὁ ἰω-- 

γικοί πολέμου ἔχηι σεν, ναῦς " Φφὼν 

δ ἑαυτῶν οὐχέτ! διενοῦντο πέμιπεψ., δνλχὼ 

χα! ἴνας Ὡροαγηγμένας. μεζακαλῷν. γγοις 

Κι  Αλκιξζιάδης πείθᾳ αὖϑις Ἐνδὲον ὦ «ὅν' 

Φῆοις ἐφόρες μυὴ δσποκγῆσαι 1’ πλϑν, λέ- 

«ὧν ὅτι φιϑήσον) πλδύσαντες ὡρὺ τέ Ψὠ 

νεαν συμφοραὶ χίος αἰοϑέαϊ, ὦ αὐηὸς ὅτὸμ 

“πσοεσξζάλῃ ἰωνία, ῥα δίως “πείσην (ιὶ πόλάς 

ἀφίςα οἷς τίώ πε ἰϑίεναίων λέγων εἰ «ϑέ- 

γφαν,ᾧ τίοῦ ἢ λαχεδαιμονίων πσϑοϑυμίαν.. 

πισότερον γ» ἀλλὼν Φφανᾷαϑαι. Ἐνδίῳ τε 

ἐὐτι ἰδία ἔλεγε καυλὸν ἐῇ) δ ὠδείνν εἰπο- 
φῆσα! πε ἰωνίαν,, χϑὴ βασιλέα, ξύμμαχον 

πιιῆσοι λακεδοιμονίοις, χαὶ μυὴ Αγιδὸς δ 

εἰγώνισμκαν πῶτο ϑρμέοϑαι. ἐτύϊγὀνε ἡδ'τω 

Αγιδὲ «ὐτὸς οἱ ἀ'φορος ὦν. χαὶ ὁ νδρ πεί- 

σας ζοιξ τε ὥχλους ἐφόρφὲς χαὴ Ἐνδιον, αὐήτ’ 

γγετο ταῖς πέντε γαυσὶ μ(Τ' Χαλκχιδέως πὰ 

λακεϑαιμογίου" χαὶ “. οὶ ἴαηθις (ὃ πλούν 

ἐποιοιῶτο. ἅ Ανεχομέξδητο δὲ Δία (() 

αὐτὸν γχεόνον αὕτον ὼ αἱ Ὥἰιστὸ ὃ σικελίας πε- 

λοποννήσίων ἐκ χαίδεκα νῆξς, αἱ μεζῳ Γυ- 

λίπαου ξυμπολεμήσασαι, ᾧ αἰξὶ Ὁ λόυ-- 

᾿ 51 ΟΠ (ὅ 

᾿ 

ΤῊν ΟΥ̓ΌΓΡΟΙ 5. 1.51. 
τὐπσ Αἴβεμας παπεῖο (412 ἀς- 
ςἐγβίαζη. Νᾶ ροίζοτο ἀϊε Ρεϊοροῦ" 
πδπυπι οἰ Δα ΧΊ ΠΥ ἐς ΤΟΥ ητμι. 
αὐβιογίητ. πες τα πιύϊτο᾽ ρὸΐξ ΑΠ1| 
Βαϊτπαϊ. Οὐ απ σογμοζφητ δυΐτς .. ς. 
[οἀτᾶ ἀείοιτο ἐπ Ἰοςο δὶ ρεγχι 
Ἰαϑοποίαπι ἐστε» η οἰρ τί ΟΠ Πο ἐ- 
ταηυἀέα; ἡ ολάξ4α οἰαΠε οςὉ δίτα-" 
Βᾶτ: {4 (Ἀτία5 ἀεῖπάς νη εξ εἴ 
(θάαπςεζο; εἰγουσηἀατόσιε ρεάϊτα: 
τὰ ταξατῖ, ἀππι αἰ σοῦ πιο ἀὲ εβι 
φἰοη ἀϊ οβεγγεῖαν ὁσσαῆο. Υ' εγὰπὶ 
Αρίς δίς σορῃττῖ5 πλῆς δά εος5 νἱγ 
ϑραττίατᾷ ὙΒεσιοπξ Βιεγαητ ἀπτέ 
ὃ 1 δοξἀαπηοι! σε 5 18 ΠῚ αὐ" 
τοὰ ἕαδε! ἀς ἀπο παι 0 ΠῚ" 
πιο; ({αα τη ργαοορηοης τὶρδυπῖ- 
ΡΙςθις ΑἸςαπιεηΐςντ αι [4 βεγεῖ, 
τεὐτιῦ δά {ς πιϊττεγετγαεό4: πτδτιι- 
τὸ χυᾶβ αρυά (ε μαενᾶτ πλιε5 4υ]- 
4; πλττξ 5 οδίαεγας ΟΠ α]οάεο ἀα 
ςσονπὰ εὖ ΑἸεἰδίλάς. Ν᾽ εγὰτα ἀεῖη- 
ἀε φιῦ ῃϊ ργσβοϊςεγξειτςὐτιάτα- 
αας ἀξ ἔιραᾳ Πιοτῦ ἴῃ Ριγσύτη δΔο- 
ςερ της, αδπίπτο ἐπεχαητ ἐο τοῦ" 
πδταυὸά ἰη θΕ10 Ιοπῖςο αὐριςᾷ 
ἀο ςεοἰἀιΠεητιεό ας Πταξγδης πὸ 
ἁτηρ 5 ἐ πὰ τοῦγα οἰ Αὔεπι ἀϊταῖτ- 
τογο πιὸ Δἄεο ἠυα: ἀϊ πα εἴεῖ χα - 
ποςαΐειμο ἃ απἰπιαδαοίζεηξ Α[’ 
οἰδίδάεβ » ταγίι5παάες ἘΠ άϊό διά; 
ΑἸ1ἰς τυ τς γεϊλιηιριείςεγεητὰ, 
εἰαῆϊε παϊτιεπ ἀα ἴῃ ΟΝίσ παι. ρυιὰβ ἐπ 
ῃἱπι 1Π4 ργαπεπετιγᾶ σαὰπι εἰδάξ 
δοςερτᾶ ΟΒΙΙ (δητίγεητ, δι (67 Π1ὸ- 
πἱᾷ λάεατ, ἔλο]ὲ ἰοςἰας Ατμοηέο πᾶ 
Οἰαἴτατες λά ἀεξεθίοηεπι ᾿Ἰλἀπδξα- 
τα πι. οὐτηετηογζαη ἀο ὃ ΑἸ Βϊοὰ 
Πά ᾿πη ες] ἰτατο πὶ» δ. 1ἀςεάαηχο- 
επἰογαπι ἔτι άϊα : πᾶπὶ ΠΟῚ ῥύστεῦ 
οατοίος βάση ἀρυά 1105 ἔοσε ρῆ 
δυϊτέπι Ἐπάϊο {εραγλτίην ἀϊσεῦε» 
(ρεοϊοϑίμπα 111 ἔο τς ἢ ρεΐ εὰπλ ὃς 
Ἰοηία ἀεβςετεῖ; ὃς γὲχ Το οἰι5 ἤε- 
τοῦ Γιαςεάαιηοη! οΥΠ| ,»,᾽ πεαὰς 
μος Αριάϊβ ορυβ ει. Εὐατ πη ημπέ 
1ρίε Αρίάϊ δἀπεγίασιαβ. [4 Ἐπάϊσ 
αἴχας ἢ 5 ἐΠ διηἰς ρ! εδ15 ρο45) 
ΔὈϊτ σαπι ΟΠαἰοἰάεο 1 ἀςεάαπιο- 
ῃΐο: δέσο  εὐῖτοῦ σα ἢ 1 ππ| 41. 
4πς πδαΐδι5 σοηξέξεγαης. 4 ΡῪὲγ 
Βος!4ξ τοτηρα5 γξο ρίεθδιτ τς ἘΧ 

ἥξει ΡῬεϊοροπποιπάμη 
πδιιος ἄπος ΟΥἹρρο, βοίξ σοαηχ" 
1Π|ς σοσπατηιαίτοῦ δ ο αηι : ἢ ἀμ ἃ 

ἔ ᾿ 

Ἷ 

ἣ 

ῦ 

Οὐαὶ ἀερεεῖ 

γα 6] οἱ πελοπονγήσιοι! ταὶ πσρϑτέρας. 
ἀ. Καὶ ἐπενόησεν αϑῥ ΠΕΤΆΕΙ Ὁ χαὶ [β΄ Καὶ τῷ πιζῷ γα ρέει) ων]  Αλκιζιάϑυρο. ἐν οἱ 

“εζούῦ, Ἴ Τῷ ΑὙιδὺ αὐτὶς ἡέφορος Ὁ τονε 

μαι 4 ἐΡ.5 

ἡ, 

ἐν ΠΡ ΨῸ 



Ὑ ΒΕ κ ὀδίανν 
 {πἰ μενος, 

προ;  Ἄτῃ σαῖοτς 
Ῥτατεν νῃδπῃ οβ- 
ξετᾶι, (οτπεμάπι 
4πε τεπυιογδηῖ, Κ᾿. 
δε “3ποῖ, 

ἀεργεπεηία ἀΐαιῖς νοχατα ἃ {ερεΐ 
δὲ νἱρίπτὶ Ατεὶσὶς παυίθιις » αϊθιις 
ρύδογας Πίρροοίος Μεπίρρὶ μι ρν 
οἰαἔις ἐ δ: οἰ Πα τεάειτητὶς γε τη 
οδίεγάδηειθιις οἰγοα Γιεσὰ ἀΐα τη, 
ατηθῃ ργάτο νηᾶπὶ οβπιρογαητ,. 
Ὀοτίπτμάπιαὶτειπογαπι τ ΟΒα]- 

δῶμ ἈλῸΣ εἰάεις ἄτας ΑΙεϊδίάς»,γε ἴηι 
ἀπε ἱποίφεδαπς ἤλιιο5» σοπηρίο- 
δοπάςερδητ, πε ἱρίοσιιπι παιίρὰ- 
τίο ραϊδπι ἤσγει. ιιὰ5 ΠΟη χητοα 
ἘλϊΠΔς ἔοσοζαπε υὰπι ΟΟΟΥΥῪ οι ΠῚρ 
«ια εἴπ σοπείπειτε» τευ] ητ, 
δὲ ΠΟ ρΥοΠ σαπὶ αἰΐφιος (Πογ, 
ιδυίςα πη τος ἀριτα δῆτ» {0Π]- 
αας Ὁ εἰδνὲ οπ πεπηΐης ο0110- 
4ατὶ δά νεθὲ πααίραγοητ, Π|ς εχ 
ἱπιργουτο λἀξαεγιπτ Ετ χαιπὶ Ρ]ς 
τίχας ΟΒογᾶ δάἀπιγαυη41 ἀτζοηὶ 
τᾳ; οἤεπορεῦ ραιςος ἄατὰ εἰ ορε- 
γαντ οοπο!  σορογετυγ ν δ᾽: Πα] 
οἰάεοατα; ΑἸεϊδίαάς ἀϊοξιι δ᾽ 41128 
4804; ΡΕΓΠΊΠΪταΒ γε !ΡῈ ΠΔιι68»8} 
λάε παυϊᾶ οὐἤάϊοπο ἀρὰ Ριγασᾶ 
τηεητίοης πὰ δἰτα,ἀεξεςογιης ΟΝ 
"20 Αἰπεοπίξῆρας, 8. πιοχ Εὐγτηγαὶ: 
δἴαις {ΠπΠπ-ς 145 ργοξοδεί οἰτηὶ ετὶ- 
δι πα βι15,Ο]αΖοπγοηας αά ἀείε- 
διοπ ᾿πἀαχεύιης. Ετενχέξὶ (]Δ- 
χοπηεη! τγαιπίρτείῃ ἴῃ σοητίπεη- 
τεπῦ, 1Π|ε ορριάα!απι σδ ἀϊάεγαητ: 
ντ Πημίά εἰπχογίς ἴῃ ἰμίτα ἔοτες 
4υληη ἱποοίοθδητ, εἴτι ααὸ γείαρε 
τεῆς. Ἐς οπηπος φυϊάςπι ααὶ το ε]- 
ἰδλυοζαητ» π᾿ πποείδιις. πιιπίςη- 
ἀϊς ἀτας ἴῃ ἀρράγατι ὃ 611} ογαπε 
οςσσαρδέϊ. Αἰπεπίθη (ες δαῖεπ,; ᾶς- 
ἐερῖο ρίορογὲ ἀε ΟΒίογαπι ἀεξε- 
δείοπς Πα ΠΕΙΟ » γε θαπτοΣ ΠΙαρΉτΙΠη 
εἰγοάϊεατς {ς πγαπιξοάπηηιας ρεῖ!- 
οσαΐαπη πὸ σατο! [Ὁ οἷἱ ροΙὲ τηαχί- 
ταα νΥδί5 χορ ε]]Ποη Φ ΠΟΙ δε φαΐοίΣ 
δεῖς, [τ464; Π11ΠΠε ταΐεητα χα ρογ ο- 
τῆης δ. }}} τρια ἱπταδα εἴϊε σαρὶς- 
τᾶτι(ἄς φαΐδει8 πον» αι δα 
τοι ες » αὰτ {βταρίατα τα] ηἴει, 
ῬΓοροῆείβ ροσηἰς (Δ Χεγδτ)ταης εχ 
Ριαίςθε! ραποσοϊερίθυς ἀρσορατις, 
τηουξάα ἀεογοπογᾶτς. χ 4αίδιι5 πᾶ- 
τε5 ἰταχεε ΠΟ Ράισ45» ὃς δι. 
ὅπα Ρίγαῦπι οοίδάεζαπτοῦτο ἴλη 
ταης ἐλήοζε: αἰια το δα ὁ Πάϊοιμς 
ἱπίεάαια οἰαίϊειι πιὰ νομΒοθ δῖα 

δηντύχοιεν. 

Θ αϊεϊάειις» πὲς ἀἤεααμτα » ἄπες 

Α καδίαν οἰποληφϑαϊσολ) ἡ χοπεῖσαὶ τἰ πὸ δ 
δ) 

εἰδικδίυ ἐπθὰ καὶ ἐὔωσι γεών, ὧν ἤργεν Ἰπτωῦ-" 
κχῆς Μενίσχου, φυλακὴν ἔχων 5 Θη Σῷ 

Ἅ σι Φυγϑόσοι ζει ἀϑέιναίοις, κα τέρα): 
σὸρ ἐς τίωωὐ κόρλνθον. ὃ δὲ Χαλκιδοῦς χαὶ ο 
Αλκιζξιαδης “πλέον τες, ὅσοις τε ὅχτ τυ γϑ ἐν 
ξωυελάμίαγον, τῷ “μὴ ἐξ ἥξλτοι ϑυέῇ » 
χαὶ ασεοσξ αλόντες ἐυξτον κωρύκῳ τῆς ἐ: 
πείρου, χρὴ ἀφέντες ἐγζωῦϑα ἀὐζιᾷ, ἀὐὶ 
μϑμ πασδοξυήενόυϑροι δ ξυμιπδαόσώτων 
χίων Ὡισὶ; χαὶ κελδϑυδῆχων κατατελῳ, μἣ 
πσοοφπονίᾳς ἐς τίω πόλιν, ἀφιώνδνταιὰ- 
φνίδιοι ζοῖς χίοις. χοὴ οἱ »ϑμ πολλοὶ εν ΕΚ 

ματί ἤσειν χαὶ ὥνπληξᾷ, τοῖς σ᾽ ὀλίγοις 
ϑρεσκθύαφο ὥςτε βωλζε τὲ τυχεῖν ξυλ- 
λεοουϑμζω, χϑὴ λερονϑμων λόγων ὐπὸ τέ 
πὸ Χαλκίδεως ᾧ Αλκιζιάδου͵ ὡς ὀνδαὶ τέ- 
νῆες πολλαὶ πσδοοτελέουσι, ἢ (ὶ αὐἰθὶ “ὃ πὸ 
λιορχίας “Ὁ ον τῷ] πειραμῷ γεῶν οὐ δηλω-- 

Ο σόψτων, οἀἰφφίςανται χίοι χαὴ αἴἶϑις ἐρυθραῖοί 
᾿ἀϑίωναίων" χρὴ μετοὶ ζιῦτα πεοὶσὶ νάυσὶ 
πλδύσαντες,ὁ Χλαζουδυας ἀφιςτῖσι, δἰώ-- 
(αὐτες δὲ οἱ κλαζορϑριοι ϑθθυς εἰς  ἥπει- 
Θϑν,τίωῦ πολίχναν ἐπείχιζον, εἴτι δέοι στρ. 
σι ἀδοῖς ὡκ, τῆς νησίδος εἰν ἢ οἰκούσι ωρὸς 

᾿ αλαλγωώρησιν. "δῷ »ϑὺ ἀφεςῶτες πϑώτεξ 
οὖν τειχισμῷ ἡσὸρ ἢ “οὐ δασκϑυὴ πολεδ" 
ἐς δὲ (ὰὶ ἀϑίωας ταχὺ ὠγ[ελία τῆς χίου 
εἰφικρφτα" καὶ νομείσθμτες μέγδμ ἤδη καὶ 

Ὁ σαφῇ ὧν χίνδεωνον σφὰξ «ἰξεεςάγαι, χαὶ ἄβ λοιποιᾷ ξυμμιάρες δ οδὲ ὀλελ,μδῃῇ 
τὴς μεγίφης πύλεως μέϑεφηκιίας ἡσυχαῖξ 
ζῳν, τά πε χίλια ταλαγζᾳ, ὧν Ὁ] οἱ πϑῤ- 
ηὸς τῷ πολέμου ἐβλίηοντο μὴ ἁψαοϑαι,. 

δὐϑὺς ἔλυσωνζᾷς ἔχικειμϑμας ζημίας τῶ 
εἰπόντι, ἢ δχαψηφίσθμῆι, ες πὸ τῆς “Ξβού: 
δης ὠκπιλήξεως, χαὴ ἐψηφίσανζο χιγῷ, ᾧ 

ναῦς τοληρφεωῦ μὴ ὀλίγας" “μ᾽ τε ἐγ τῶῦ 
πειραμῷ ἐφορμωυσῶν (ας νϑρ ὀκτὼ ἤδυ, πεὰ 

πεῖν, οἵ πολιπούσαι πίω φυλαχῆν, 
μῶ' Χαλχιδέως διώξασοαι χαὶ οὐ καζας. 
λαξούσοι,αὐακεχωρήκεσδμ' (ἠργέ ὃ αὐ 

'ᾳ Καὶ κοπεῖσαι ὑπο ΤΠ) ἀῆικῷν] 5)] τὸ γ, Ὑ Καὶ οἱμδὺ ἀφεςῶτις παήτες ὑπὸ δ. ε Τά τε χίλια τάλαν 1 ωὐτὶ Ὧζ, ταὶ 
χακοπα φῆσαι, οἱονεὶ κοπιᾶσαι ἔρηται. ᾿ 
Ῥ Μμὴυζάγίελτι ἡμέ ἤχων δῆλοι. Ἰ. λέως μεϑερηκίας 1 4} 

ἀϑίωαίων δηλονότ. δ' Μεγτης πό-- 1 ὅη] Οἷς χιλίοις (ᾳλαύτοις ὅγκείμϑμας ζιῖ- 
"» ΄ ͵ 

ν)} τὴς χίους μίας. 

ἀλλ, 111]. 

δικελίας γεαΐν. αἱ γι: λοιπαὶ, πλωὼ μιαξν 

δὲς 
, Ἢ κι. δ »; ὃ ἀῬο 



δ πολῷ 

169 

- 

τὸ 

λὺ ὕςερον [βοηϑεῖν δωδεκᾳ κμῷ' Θεασυ-: 

κλέοες, δἰ πολιπούσοις χαὶ ζατας τίω ἐφὸρ- 

(μσιν, ἐ4τε “ἥν χίων ἐπῆὰ γαῦς, οὗ "αὐ-- 

τοῖς ξωυεπολιφρχϑέου ὡς οὺ τῷ πειραιῷ, 

ὠπαγαλόντες», τοῖς μϑρ δούλοις ἐξ αὐτῶν. 

ἠλδυϑθερωσθμ,, Οις σγ ἐλθυϑέρϑες κουτέ- 

δυσὸρ ἑτέρας δ), αὐτὶ πασῶν “τ ἐπελϑου- 
" ΠῚ δι... 

σῶν νεοὖν ἐς Ὃ ἐφόρμοησιν " πελοποννησίων, 
«ἰῷ σα “χϑὲς πλυρώσαιντες 5 αὐττέπτεμυψαν, Β 

χαὶ ἄνγγλας διενοοιεῦτο αϑλαχονα σρληοοιῶ, 

χαὶ πολλὴ ζῶ “πολῆυμία » χαὶ ὀλίγϑν ἐ- 

“ξαάσσετο Οὐσὲν “ ἐς πίωὐ βούθῴφαν τίοὼ 

ἸἘχὶ τίωὐ χίον. ἐν δὲ ζουτῳ Στρομξιχίδης 
ταῖς ὀκτωὶ γαεσὶν ἀἰφικψέται ἐς σαμον, χαὴ 

αὐδοσλαίξων. σα μίαν μίαν, ἔπλδυσει ἐς 

τέων, χαὶ ὕσυχα δήν ἠξίου ἀδθις ὧκ δὲ τὴδ 

χίου ἐς Ὁ τέων. χαὶ ὃ Χαλκιδι δὰ μα ποιῶν 

χαὴ εἴκοσι νεαΐν ἐπεπλή χαὶ ὁ πεζὸς ὧμα ᾧ 

ΤΗΥΝΟΥΌ ΠΡ 15: Η15 0. 

ὙΣπομέιχίδος Διογίμου) ἀλλας δὲ ἐὐ πο- διχομα θ᾽ οὨ ἄς ΠὨ]οτίπι! {110 ἱοάϊε- 
χαῆτιλος πλα]το ρὸ,α]}125 (Π ἀϊα- Ὁ 
τίς ἀποάοοι» ΤὨτγαίγο!ο ργαίε-. 
ὅοιαιᾷ ὃ. ἐρία: οπλογαης οὐΠάϊο- 
ῃφιϑοριξ οτιᾷ ΟΠ» πα (ο οἷα ἔπε-. 
“χαρῦ Ορρυρηατίοη!β ἀρυά ΡΙγαῦν. 
Δ᾽ ἀινξξ!δοίογιο5 ΝΟ ἐπὶ οἰ ἐγαητ. "τὶ 
Βεχταῖς ἀοηαγσητ, δ ογς αατὸ νἱπ- 
συΐὰ ἐπιἀνάογιητ, Πα ἐτξ ἰ Ἰοουπτι 

-«-- 

- χοποχίαγῷ χαρτί αγηλαῖαβ τορῶς 
οοπίγὰ ἀἀαςητῦ οἸαἤης Ρεορομπέ 
ἢ.» Βαθιητεβ ἴῃ διῖπχο δὲ αἰϊας ἐτὶ- ; 
σίητα αὐηγᾶύς. Ἴἢ χυΐδιις οὐβοίεμ5.4 ψαϊδέφαο Ρτό 

᾽ "" ξ, δ " 5 τί ες λὰ 

ἀἰς ταητῦ {τἀ} Δἀμἰδυιεγαμῃτ νε τὶς ἔξ σειν δὲ σπιηία 
ἈΠ εχίραΐ ξεςεγίητ απο δά {πο οι πιαρπα δὰ [ιςουτ- 

τεμάσ ΟΒϊο Ρεγτίποζοῖ, [ητογοὰ τοράυπι ΟΒίο πιο 
μ΄. ὙΠ΄ Πεδαηῖατ, 7ραγοήέ- 

διγου δ ΟΠ  ἀος οὗἕο οαπι πδα θι15 κε κωεν, κά βεεοαν 
τγαϊοοίτ 1ἢ 54 πη» 0} Ποία πηρτα γεπάκο βὴν αὐμεν- 

ρα θς πὸ β᾿. “Ὁ, - με: Οβεμν τεδεήίανα 
γᾶ ϑαῃγϊαοὶῃ Τ οὔ» ἐποο]ά ις ἸΟΟἱ νην, Εονμαὲ στον 
νι ᾳτ!ςογδς ἐχογασίτ, Εο ἀξ ὅς (ΟΒΔ] ναὸ, .)α τοίγβερ- 

εἰάεας5 εχ ΟΠ ϊο οἄ τὴῖδι8 ἃς νἱρίη- ἄπῶν Οεσ. ἘΠ᾿ “τ: 

ἡ ἢ ἐεςν - , “ἀ θϑενδηναν δ ερέίς 

τῇ Ὠδυηθα τγαϊ!οἰοθας » ἀἀογάιαμμε σμεεαιροῆῇ κά (μος 

εἱ ΟἸαζοῃχεηϊοῦ δῖοι : τς, Εσγ- εαγτεπάμης ΟΡΙθ 
" “Ὁ ᾿ ΄ 

τὨγχόσαπι ρεάιτατις, μίας αἀ- κα 
ὁ κλαζομϑυίων ὶ ἐ ̓ρὺ, ϑραίων “ϑοήφ, πσε9- Ὁ ἀδηταπ ρύπίςητίςης δεγομ) (ἢ - 

αἰοϑόυϑρμος δὲ ὁ Στρομξιχίδης, πσόϑανή- 
γετο" χαὶ μετεωρλεϑεὶς ον) πτῳΐ πελοίγηνὡς 
ἀ; ι “ ᾿ δ αν ! 
ἕωρφι ζα ναῦς πολλας ἴᾷς )ἰπὸ τὴς χίου, 
φυγάω ἐποιζτο ἐχὲ τῆς σσίμου. αἱ δὲ ἐδίω- 

κον, ᾧ δὲ πεζον οἱ τήϊοι γραροϑέτον Οὔκ ἐφ- 
δεηθνϑμοι »ὡς ἔφυν») " οἱ ἀϑηγαῖοι, ἐσηγοί- 

φρντο αὶ ὀπέθον ψϑρ οἱ πολλοὶ, καὶ ΧΚαλχι--. 

δὲα τν τῆς διώξεως πἴβευϑροντες. ὡς δὲ 
ἐλα ρΣ" 4] "ιληπὶ γα ΟὟ ἢ 
ἔγεονιζε, καιθηφφίου ἀδοὶ Ὁ πεῖχος ὃ αὐῳ-- 

κοδὸησὰμ (ὦ ἀϑιωυαῖοι,, πὴς πηΐων πό- Ὁ 

λέως πσθϑς ἤπειρον. ξυϊκαθήρφφεου δὲ ἀὐθις 

χαὶ ΜΡ βαρξάρων ἐπελθέντες οὐ πολλοὶ, 

ὧν ἦρχεν ὁ Ταγης ὑπαρ)ος Τιοσα φέρνοις, 
Χαλκιδιά δὲ χαὶ Αλχιξιαδὴης, ὡς κα- 

πεδίωξαν ἐς σοίμον Σ᾿ τρομίξιχίδζωυ, οὐκ, μϑὲ 
ὙΜ ὡκ, πελοποιγήσου γεαΐν «ὅν νας 
ὁσλίσαντες,, ον χίῳ καταλιμιπμοισιν' 
αὐτιπλιηρώσαντες δὲ ζαώτας τε κχ; χίου 

ἡ ἄλλας εἴκοσιν, ἔστλιεον ἐς μέλητον ὡς Ὄἰπο- 

«ήσοντες. ἐξούλετο γὸ ὁ Αλκιξιάδης,, ὧν 
ἔχετοδάος οἷς πυδοεςῶσι ΤΙ μλησίων, 

φθάσω; (ἀέτε ξἰπο τῆς πελοποννήσουγαῦς 

πσρλσειγαγθυϑμος ἀἰδους, αὶ χίοις ἢ ἑαυτῷ" 
χαὶ Χαλκιδεῖ, χαὴ πω “Σσιοφείλανι, Ἐνδίῳ, 
ὡραῦρ ὑπ έοετο, Φ αἰγώνισμκα, “ροαϑείναι, 

ἀςς,αὈ(οεΠτ: ὃς ΝΟ] ἴῃ αἰζατα ἐπε- 
ὅλας Ῥγοίροχις ἡχαϊτας ἃ ΟΠ ίο πὰ- 
πος»ἔαραῃι πῃ ϑαηχιπι ἱπτθη δίς 11-: 
Ἰῖς το ςφαςητίθας. Τεὶ ρεάϊτατα πα 
ἡ] ην ααπαν ἃ ρυΠ οἰρίο ἐχοῖρε- 
Ρεῖς πο αιοπεν ροίξ Αἰδεμίεηπα,. 
ἔυραηι ἰπιγοάἀαχογαπτ:αα! εχρεῶα 
τὸ αἰίαπαπάϊι ΟΠαϊοίάοο δῷ ἱηίε-. 
αυμπηοης Αἰεὶ δῆμπι» πεσάᾶ το- 
πογτζτοπλαζος ἀετηο τι εἰς αι 5 
Ατδεμίεηίες Ἐχιταχούδης » ντθὶδ 
Τεῖα,, πα ραζῖς γείρίςῖς σομτίηεῃ- 
τε : δἀϊαπαητθας εἄπι αἰΐχαος 
4ὶ {προγαοηοῦς θαγθαγίβ.» ἄποε 
Ἴαρε ΤΙΔρμογηῖὶς ργορίαστοζα. 
ΟΒαϊοἰάειις ἀἴηας ΑἸἰοϊδίάες 54- 
το τοηὰς Ἰπίοααμτὶ διγοηηθ:ς- 
ἀεπηναραά ΟΠ μη αὐπηδαογιμ 
ἀπππῃ Ρεοροηηοηῇᾶ ῃδιτα5, 1016 
2 γεΠαΐο τεϊϊαποτᾶς : (δ ταμίαις 
ἴῃ δοχαη Ιοσιτη ΟὨΙἰς » δὲ Δ}Πἰς νῖτς 

ἡ σίητὶ ἠδ θιι5 ἐπα ΠΥ ἐ}15.» ρου ποῦς 
Μιΐετιμηγ » ται πάᾶτη δά (ς ἀείς." 
τυ. ἵΝδηι ΑἸ δ᾽. άς5, ουἱ ογαῖ σά 
Ῥηηογθιις Μηοἤογαπι, πεςοίβί: 
τι ἀο » γοϊεθαῖ ἰη ἡ}Π|Π5 ἐπάπσεη ἀϊς 
ΡΓαποίτεῖς πᾶς ὁ, Ρεϊσρομηείο 
ψοητιγα5, ὅς τὰπὶ ΟΠ» τασι δὰ 
οαπὶ ΟΠα]οἰάφο 5 ττὴ (ἃ απὸ χαΐς, 

᾿[ὰ5 εγατ) Ἐμάϊο, λάάεζε δος 4ε- 
οἱ!5, Φιο μηδ άπηο άπ; ρορΟ ΔΗ7ςς, 

ἘΨ ὅ9᾽ 

οὐονήνδαν Ἅ 

δ΄ Ὡς τίω βοήϑέαν τίω 52) τίω χίον Ἰαῤτὶ τῆ, τί) μάχέω. . Οὐάϑίωαἶοι ἐσηγαγον γε οϊδέξανζ. ... 



τὰ ει: ὁ ΠΛ ἈΝ 1 
αιὸά, ΤΡ] ασίηγας, οἰαίτβξοβ . οορη 5. Α “ 
ΟἸογαηχοαπιὶ ΟΒαἰοβοο. μα ἀς: 
ἐρξιοηεμα ἱηάιχηῖσς, τας, οος 
φυἰκὸ πηαρηα. ράττς μδα θα 5 

᾿ θβιξία» μος τα παρ ]ταπιρκαιεηίοη τ 
ῤ τ68.δισοπλθ (ἰάσιμα, ὃς. ΓΒταίγ- 

οἷοπα» μὲ αἰμης ςχ Αἰβρμίς, οὐπὶ 
ἀϊποάεοίμα ῃδυίιις δάεχαῖ.» Πυ τα 

ἰσφαατας Μηδ αὐ ἀεξκβιο- 
πόμα; ὁδάιχοζαης. Ἡοζηπαν ΕἸ 
δα ρεγίοαμμεί. ἀεβοαίςμία ΤᾺ ΠΗ 
νηάειμρίπει, Ὠδαΐθμδ:" ρμπὶ ἃ 
Μιϊεὶς μου τορἰροζομτμς α δα ἰνκατ 
ἄδην, ἰπίμ!απα,. Μίϊετο ̓ ργίαςοι- 
το 1. σβαίολοξυλ, Βεροίε Μιϊεβο: 
τα. ἀείοδείομ ἐπὶ {ξατι μη. Ῥυίπ)α 
(οοἰεξᾶβ: ἴητοῦ τεροητ ἃς. ΤΑςεάα 
τηοηΐος Ῥεῖ ΤῊΠΔρμογηςπι ἄῦαις 

ς ΟΒαϊοίάφιῃι ἰηῖτα οἰ ἴῃ. ἤσππς πο 
4. Ἧς ςοπάϊείο- ἀυῆι »" ἢ 5. ΡῈ κ' Βδ ΤΟοἰεῖαῖοπι 
Ῥείρα, “ς ραηχ ζοροιᾶς ΤΙΊΠαρδοζης [μΔςε- 

ἢ ἀπκηχομι οοίίαας ἔεςείς:, οΟὐλῃι- 
οαηφας τοριοποηι ὃ αυάουπημς 
᾿νεθεῖα τεχ Βαθεῖ. «εἰάίαιις ῬΙΟβότ.ς 
᾿ἰτοτὸρ Βαδαοίς: οα τορὶς εἶτο. Ες Ὁ 
εχ διίβ νεθιθυις φυϊςημϊά ρεσαῃίας 
χύτη. αἰϊύαν ο Ατποπιεμῆῖθι5 ροη- 
ἀςθατυῦσοχ σοπηηλι! τεῦ ἀὁ Τςο- 
ἀκπιομιὶ (οοἰίαιις ργοδιδεπίοιπο- 
4υϊά ροσππίδτατῃ Ατβεηϊοηίὸς ἃ- 
Τιάάνε αἰ ρρίαπι ἀςςὶρίαλτ, [τε Π1; 
Βε απ συ Ατμεη!ςηῆθιις ΓῸΧ δί, 
Τραςοάαιάομι! (οοἰΐηιϊ!ς σοπημηηὶ 
τεῦ ροζιητο:  ο]ύμηηας συσ Ατῆε- 
ιοηῆθαυς ἀ ΠΟ] εἴς ἢς Πσεας πιῇ 
σαρίσας γἱ ἀρατατ, γορὶ 36] ἀοςάα- 
τη 55 (οςίαας, Οὐὸά ἢααὶ ἀθ: 

τὸ ἃ 1Τιλοράχηηοη!ς (ος(ηπο » 11 
τορὶ Βοίϊε5 ἴμμτο. [ἢ Βδῆς ἔοτ- 
ταλῆχ (φοίςτας ἰηϊτα εἴ... Ροίϊελ 
ΟΒΙε πλτίπι λάογηδιῖβ ἀσσοη Δ [115 
ῃδυίθι5» 44 Αηαα(ς σοπτυϊογαηῦ, 
διῃΐηγο (1Π1. Διά! ἀϊ ἀς ΜΊετο; 

πο τος τὰπι οἰαϊτᾶϊος δά ἀεξεξιίοπειη (ο- 
ἐπε ΒΟ ταῇ ἀϊ. : (64 δοσορίο ἡμπτίο ἃ 

ΟΒαϊοίάςοννε τεάϊγεητ», φαοῃίδηλ 
τούτο ἘΠ ἀτἰποο Ασγοσροβ. οὔ ἐχε- 

Ἢ ἔν! τοἶτα αἀξιτίίτας οἴεται σαπογας)ά 
τονε ᾿ϑαὶς τόρ ἅ. Ν᾽ ἀξ ροτίρεχογείοχ- 
Ἐξιμην ὦ αὐτο Πν ἡ ἀροίπα δος Ατεηιπα νεῃίδεε:» 

΄ 

τορο ἀξξέςσοιης, δ Βοίϊοβ ἱππῖον 
Τιλςοάχπιοις δς {οοἰΐ5: Πάυϊνο- Ὁ ξυμμαίχοιρ χαὶ ζω πιγες ὠφιςτῶνγται οἰπὸ λας 

οἰ χεδοιμογίων γαὶ “Μ᾽ ξυμμάχων, ̓ πολεμμοί 

δὲ ζ 
᾿ῥασλείζα; ΤΜ πόλεων μ(Σ Ὁ ἧς ἀέθυδὺς 
γάμεως κὶ ὺ Χαλκιδύως τἀποφήσς. “λάϑῴν 
τε δξευ Ὁ, πλῴον τῷ σηλού; ᾧ φϑοίσλωπεε 
πδλιυηὐν πε ΣΙ. ξομρυβϑύ χα δ᾽ Θεοὸ 
σεῤρλεᾷ δὶ ἔτυχεν οὐκ ΝΜ ς ϑέουων δωδεκὰ 
γαλφὶντξς.τι “ἔδῳν ᾧ ξιουδιωκων; νῦν 
πίδὰ μέλητον. χα ζ ἀὐϑέωδ)οι χ' χλ-πύδδυς 
μια δεείσαις εἰκοσενα σῖν, Ἰαπλάβκώιο 
ὡς ἀὐδες οὐκ ἐδεχοντοοῖ ἀμιλήσιοι; φωρλας 
δυεπῇ  Ἐχιχεγυϑρη νήσῳ ἐφωρμοιῶυ.: ὮΝ 

Β αξὸς βασιλέὰ ξυμμευχία Δλαχεδὲῳ μιονὶ 
ἡνριεν τη, μλησί ὡν ὅθυς έμφις τονα μή 

Ἰυδυ Φέρνους χαὶ Χαλκχιδέως. ἐγλρετο δὲν 
Ἐπ: ζςδὲ ξυμμαχίαν ἐποιήσανίο φορὲς 
βασιλέ α χα Τιοχαιφεέρνάω λακεδαιμόμοι ε 
χαὶ οἱ ξύμμαηρι.. ὁπέσην γώραν τοὶ πολής « 
βασιλά ἔ' ἔν οἱ πευπέρες οἱ ̓ βασϊλεὼρεῖ: ἵ 
δ»; βασιλέως ἐἰ ἐςω: χαὶ τχ ζουτων Ψ ἡ πὸς ̓ 

λεὼν ὁπόσα αἰϑίευαιοις ἐφοίτα γεήμαζᾳ, ἢ ἢ ς 

ἀὐλόθεκωλυόντων κοινῇ ̓ βασιλάς Φ Δαν « ἊΣ πμαλὰν 

χεδαμιιόνιοι χα οἱ ἐξύμμαρχι, ὅπως: μήτε « 
είματα λαιμβαίωσιν οἰϑίευαῆοι, μυΐπε ε 
ἀλλο μηδὲν. χαὴ τὸν πόλεμον (ἢ) «ρὸς αθη-ὰ 
καΐους κοινῇ πολεμοιεύτω νϑασιλὶ 

τῷ πολέμου πσξῦς αὐϑάωμαίοις μή ) ἐξέζω.. 
ποιζοϑαι, ζω μὴ αἰμιφοτέξρις δοκῇ, βασιλᾷ τι 
χαὶ λακεδοι μονίοις χαὶ τοῖς ξυμμαηρις. "τῶ 
δὲίνες ἀφιφώνται Ὄπ, βασιλέωρ; πολέες, 

μιοι ἔφωσορμ σὲ ̓λαχκεδαικονίοιρ τὴ τοῖς 

ἔξωσὰμ Ῥβασιλζοξ, νυ ζωτα. Η ϑβξομὰ π: 

μαχία, αἷὗτη ὀήμει, αζ' δε τα ὀἶχίοι 
βύθυς, δέκα, ἑτέρας πλυρώσαιντες γῴδς, ἔς 

“πλϑυσὸμ ἐς αὐαίαν, βου λόνϑμοι αὐξέ πε δμ 

εὐγμελήτῳ πυλέοϑαι, χαὶ ζὰς πολφο δια 

εἰφιςοίναι - χῷὴ ἐλθούσης δὰ “Χώλῃς 

δέως. ἐγελίας ἀϑῖς ἰσυπλῷ πάλιν »χὶ ΐ 

ὅτι Αμόργης τϑρόφαι χῷν "γἀδ φραπιαῖς ἔς 
“πλϑυσαν ἐς Διῤεὶ ἐεϑν". χϑὴ ὴ καϊϑοραΐσιν ὧδ 

δε α φφοφάν τ φίδι Ῥγαογας θουποάρῃ ,ροίξ χα! δεχο ναῦς, ὡς ὑφερον ἔτι Θρασυκχέρές 
ξ ἐρδϑλόν τ ΕΒ γαίγ εἸεΠλ: κὐῤῶαμν ̓ Ῥίχίκδας, ἐκ χηνν ὠπρὲ ὅπ᾽ ̓ἀϑυνοῦ πϑμαχῷ 
Ψ ἐυ οῦ εὐ ἡ δΒόυς ΟἿΥ.ὦἕἕξτ ΤΙΝ Ἂ Γ᾿ 2 οἰ } ΒΡ ὭΣ ΛΝ 

ΟΣ λαϑογτὲς ουὦ 
τὸ πολὺ πλδύσαντες πν" 

Ην δέξο: 1 δ:οίσιεται. 
τμμτιαν εἶτ: τον λίαν. [7 Καὶ λακεδαμμόνιοι αἰεὶ εὐμῆς ΤΣ 

οὐ] 1 χοι 1εκατεροι δηλονότι. 
μεβηκόσττ. υνϑῆππδοηε: κῷ τς κ ραρν τῷ; δἰ 

Ὗ ( δά" « 2 γ θασιλας 

κεδαι μόνοι χαὶ οἱ ἱ ξύμμαχοι χα χαιται χυσιὶὶ , οὶ 



ῷ τῶς λοὶ- 

φταῆς γναυδὶν 

αἰαχηνδμοι 

οδυμουζοις δγωνατὸις, ἀϑίωυναίων, οἱ ἔτυ 

ὑδξ; ΤῊ Εν ἐολῆει, , 1 
χὰ ὡς εἶδον. »ἐφόυγϑν. μιᾷ Σ᾽ »ϑὲ νηὶ ἐς ἔφεσον, Ά Οιυΐδιις τορηϊτῖς ΟΒΙ οὔ νμα δαὶ ᾿ , 

οἷ δὲ ρ'παὶ Ἰχὴ τῆς πέω, ᾧ πέοσα ραρ)νϑὲ ΡΝ οὐ ἰνήρορωδὸ κ᾿ 
χεραξ οὐ ἀϑίω αἷοι “ᾳρμβαίουσι δ οὐδρώι τε ΠΡ }8 ̓ πτουςέρτα [ἀπε ναοί 
ἐκ τίοῦ γἀδ φϑασάμτων, εἢ ἰγ ἀλικἐξ Ἐ τἀ ΠΟ τ Δ δι ΡΥ 5 ἵν ἐέυγᾶ εἰ 
πίωρπολι ζαφόλγεισι. ὼ Φδὸ ἀδ- Ῥῇϑνἐδεύογὰ νΥθ 7 εἰᾷ τοι με: δὲ 

ὴ Αἰδορ ἐξ αὐ δίῃ Βα 1 ἥδυ 
ναβοι ὁπ τῆς σαιῤιουώπεσηλόυσαν οἰ δὲ Ἣν φαγάητ: ὉΒῚ δυτέ γα! νον 
ταῖς λοϊ τοῦς ̓ αλαγαρύμϑμοι »"ὴ ὃ δ πεζὸς τοητγαδεῖϑς αὐτὸ πὶ ρεδηεατυ, 
μετυαύδῶν; "λθξεδὸν πόρεν ἑαδγε ἐς Τοθοάδᾶ αἀ ἀεξεβίομ δ ἐνάπχοεΐθθ 
ραξιχα "Ὰ ̓πῶτο ἕκαοι ἐπ’ οἴδωου ἀστεκομ διτξ Εγαβ. 'Ροΐο νεξζὸ δὲ δες ὃὲ 

Ῥοάϊταδ, ἃ 4. {π5 νιχαιϊξ΄ ἀσπιος (ὃ 
εϑησειι, ἢ ὁστεζὸν ἃ Ὁ αὐ νῆερ, «Ὕ πὸ δὲ ποῦ τοοςρεγει 4 Οἰτςὰ ἐλ δέροτα νίς 
ὐὐους χρόνους αἱ “ὦ τω πειραιῷ εἰκοσινῆ νῆες Β δ᾽ πα παίῖος ΚἘ]Ορομ μη Παϊη,αιτας 
δίπελοτονεύίοι καιζοιδιωρθεῖσειῃ "περ ὼ τοι ἀξ Αὐμ ρας ἱπίξφάνία ἢ: 
ἐφαρμούμϑυαι ἴσω. πριθμῷ. αἰαυὸ ϑη- ἴαητ, διτη ΡΙγα Ἰηργόῇας οὈΠάος 

δᾶτιη γέρδητί πᾶ ἐγαροη τες ράρηᾶι, ι ' 
νάψων, ἐπτέκ σελχόν ποιησάρδραι αἰφνίδεον,καὶ Αττςας (Ὡρογαμτ; αυατιόγάιις οατῇ 
κρουτήσοι σοι! γαυμμαυχία. » πέρσαρας τεγαῦς Τλρίππε : ἀτάας ἡ ΠΠς ῥεῖ σξηΣ 
λαμθαίεοι δ᾽ ἀἰϑηναίων,ὃ ϑἐφνοηθ δϑσαστῃ οἢγοίς, ἀείητορτο ἀἀογηᾶξ οἱαίίοπι;, 1.00.1" 
δἰνεΣ [γρφας ρὸν ἐνδὶ χίον χαὶ Ἔ ἰωνίαν πλϑν ἴῃ ΟἸισπ ἀτααοίῃ Ἰοη]ᾷ παϊίρατα μη τ. 

2 
τί» ὨΥ 70 οἷς εχ 1 ασεάαῃχοιδ πλμν 

αὖὰς ῥ εσχδυα ζοντο. α ναυχωργχος αὐτοῖς͵ οδο Αἤγοςδο; ροηςβ- φίλαν ον 
ὃν ̓ λακεδούμιονος Αφύοχος ἐπῆλ)εν; φων, {τ ὰπλήηα Γὸ πλι}}}5. Ὀιρτοῆο βε: 
ἐγίγνετο ἡδὺ, πᾶσα ἡ γαναυρχία. αἰαχωρή- ἀϊτατα οχ Το » ἀἀποηίς Ἰρίς Ὑ πα: 

ΣΤ ασι- Ο ΡΒεγηεβ : ὃς Παημ!ά ὨγαΓῚ το] χυῦ 69 
σὴ ριρλιη ον ὅσῳ ἀέζν ἐγ μα ται, ἀοηγοΠ τις» Β ΓΟ ΠεΩ͂Νες τααϊτο᾽ 
φέρνης αὐτὸς ιρρλρ Σ αὐδα λμόυϑυ ος, χα ΡΟ οὐδαθιτα; Ιοπηεάδ᾽ τᾷ ἀδεξ ΑΞ Δ» “ “ , ε 

ἔχικαϑολων Ὁ ἐν τή πεῳ τεῖχος, δ νας: τῃεηϊζῆρας ἢαι δ᾽ Δρρ !οἄς:ρορίρίς ἜΡΉ Ν 
, Ε] Ἷ εἿ ͵ ᾽ ᾶ Ὁ“ 1: ο- 

λείφϑη,, αὐεχωρησε. ταὴ Διομιέδων, ὠπελ-. Τοὶϊς {8 δὲ ΠΠ| 05 γοσερταγα, Ετ1] ἅς μα ,ρϑδί μος, 
ἀμ νυν φινόλο νεκὰ δ λυ νων ἀλνθν. ᾿ποργοξοϑα γᾶς, φυῦ γερξ αάού-. 

ΓΝ . Ὁ 4ιὁ[Πυ[ὋὌπν, ὦ π| ταρεχρυρπᾶιο ποὴ ροῆξο, νεἶα ἔς: 
νοῶν ἀφικόνδμος,ἐασείσείτο ΠΡΟ ΟΟΣῈΡ ὅν εἴτ. 4Ρεγιἀξ τόριι5 ἀρ! ϑαθησπι 
χροδισὶ σῴῷαξ.») ὁ «ὐὐθαπλδίσας Ὀχλέραξ, νυΐριις νπὰ οπὰ Αἰβεηιξηθα», αὶ, 
χα ἢ πρξοσξαλῶν, ὦ ὡς οὐκ ἰλόμθανο “' 5 πό- τῦῖθιβ σαπη παι αἀοχάτ, αἀιμογ-" 
λιν, " πέ χάσει. 48 βετοῦ κτὶ ̓  γόον ἣ {ας γί πλογος ἀύπτὰ [ἀπηρί(ογ τ, δὲ ὁΟ. 

τῷ δά ἀπιοοητος; αυὶ τηαχίηγὸ ροτέτι 
τῦτον χαὶ ἡ ἐν σώμῳ ἐκήραγμμ ποῦ ὡς εὐδητἰπτοχίοςος : αυλάγπρομεὶ 

το5 Ἔχί!ο τηυϊθδσεγε; ρα 51}10-ἰ 
γεν πεοισὶ γαύσὶ ϑρόγτες καὶ ὁ δῆμως ὃ σε. Ὁ τῷ δι νιθαηΐς δὲ τα εὶς ἰητο (ς ἀπ: 
᾿ μι ακαϊοιὶ «δῥωας. ὧς πομταρ δ τὐδυτῖς, δ. ΑτπεηϊεηπΠᾶ ἀεοζεῖον 

τα ιᾶτῃ ἴῃ ἤάε ρος. ρογηηδης: 
να δεῖ ὠπένζφνε' τετφαχϑσίοις ὃ φυγῇ ζτ {τ᾿κείηἀαἶτα Πρ οσταῖο; ροσίς ροεὰ 
μιώσθρτες, χρὴ οἰὐρὶ τίωὺ γωῦ αὐ σὴ οἷ. τησηΐδ οἰαϊτατίς οδίογο, νηδέπιφας 
κίας γᾷ μιοαίνϑρμοι, αἰϑάωναίων τε στρίσιν ἀὖτο-- "ἢ (οεἰὶς ἀ τη δυτίομίς ςοπιπιαπίοα: δὲ ϑοεὲ “μω 
ΑΛ ΕΚ ΎςΣ ΗΝ οςςς πεζαητ»ἱητογάϊδια ἐιουΐταζε ἰᾶ νἱξ μόροι, «(Ὁ 4ε {65 

νιν δα Ω ἕαῤτω Ψβ βεβαίοις ἠδὸ ἦνφι- 1! ὃ ροραίο αἰιψυίά Αἰϊυιά αι Ἦι5 αἱ 2, πα ϑιάε αππσίς 
σαι νϑρων, τοὶ λοιποὶ δεῳχοέοω τίου πολιν, χαὴ 1115, αὐτ1}Π|5 αν ὶς ἐσ δὲ οοπ- Γ ᾿ 
τοῖς γεωμόξοις μἀτεφίδυσὰν οὔτε ἀλλοὸὺ ἀμποοηάίϊνο. 4 Ροῇ μας; ολἀδέπια:. 
ογλνὲς, οὔτε οἰκδοῦαι ̓  ούτε αἰγαγέοϑαι ἔλατο. ΟΒΙ,μςπιλάπιοάιπί ἐπηἴ1- ς ΟΒι φυῦ, ἴε- 

; Ὧς «αρεγᾶηξ» 
τα οίδηῖ» 181] (ςἀυΠπτατὶς ργατοσυς 

«ἢ». ἐχείνων,οὐαγ ἐς ὠκχιείνοες, φεϑὲγὶ ἔτι τῷ : ῬΜΓΟΓΠΟΙΣ τρηὶ βυάϊο «ὦ Δο- Πὰς τεητο5» οὐίδῃι αδίκμις Ῥεϊορομῃρ: ἐεϑίοποπι οἱωΐ 
δήμου ὀἰξμο, “Με ὕτα, Ὁ ἰντοῖ δα- (ρας, ψίᾳ λάεζλητς τορι εἰαΐτα-: [95 ἰδάαςοτο ςο 

τ ΓΟΠτΌΓ, ὃ ὁσες, οἱ χῖοι, ὡρεῶν ἤρξαντο, οὐδὲν πἰσολεί- τεβ δὰ ἀείοφιοποιη (οἱ ϊεϊταδδῃτ, φὰ δα μαι 
ποντες πγοοθυμίας, αἴϑυ πε πελοποννησίων «ὧπι Οὗ 4118, τιπι νεζὸ ΟΦ Σ Ὁ» ζοπξεγα Υ 
“λύθᾳ χόροντες Σποςῆσαι! Φς πόλφρ, καὶ ταθφῳ ΕΖ: κε [ Λδδνοσζι ξεωι κὸν Δῇ ἐμέν. “᾿ ; 

λοοῦ ον ἰσκ εἰ 1 ὑδδο τὺ τωτγὰ 

« Καὶ δηικαϑελῶν ᾿ϑγρω ὡκ δευτέρου. β΄ Τοῖς δέου ατεὶς φῶ Φαυαδμ, Ὁ 0 ὕ φ; μοριῦλε σΑ08 δ ΒΗ 5 



ΕΥΒΕ ΔΙ οοτ Ανυνξ γέ; 
᾿πηλωκμνε γο]εσδείοοῦ φαάρίατίπιο Ρέσιο!- Α βουλῤυϑροι ἃ ἅμα ὡρϑζς ἐ σφίσι ἔνα Ξ 
ζυίμοαι ρογίου! [ΑΓ Π|ᾶ6ς ἰὴ οχρεάίτίοη δᾶ ἔγδάε- 
γϑοβεν ὐνῳ εἴα -πδυπ θι5 πἀποτίας 1 5 τοη- διωύδαν; φρατεύογται ἀεί τε ιτειρχαδεχοὶ 
Μὰ ἤν αρνηρ, ἀῦτ: αιξαάπηοδ ἃ Τ λςεφα ἤἸοἢ]ὶς ναὐδῖν ὕχὶ τίωὺ λέσξον, (ὥς εἰ εἴρητο αὐδῶ 

εἴαῖ Ργαδιδιανξουη ἀο ἰοζὸ εὐ ἢ λδχεδουμονίων δεῦτερον ἐ ἐπ᾿ αὐπῥὺὼ ἰένὰ}} 
εἴτε ῃ Ποβδᾶ; δ τπδεὶπ ΗΠ οροι- ὉΧΣΘΝ ἐλ 

: τῇ. ἸΝΑῬ δά εδεῖις δὲ Ρεϊοροπποημᾶ ἡρ.. 9 ἐνωορὶ δὲ ν μὐνγϑο γὴ ὁ ἐπιξὺν 
ν 4 ἀδετλης δέ Ἰπἀϊροηατᾶ οἰγοα Ὁ εἰ βε τελοποννησίων τε πϑοτων" κα, τῶν 

οἰογᾷ “7 ΟἸαζοπιόπας ὃς Θαπ)ᾶ 0- Ὁ ἀϑηδθεν ξυμμίχων ζανν Ὠπκλαζ ζοῤϑυῶν 
ἰεαῖ : οὐϊας ργαξξδεις ἐς Ἐμαΐας ἡ πὲ χαὶ κύρης. ἤρχε δ᾽, ἀντ Εὐώλας ΜΕ 
ϑραγζεϊατδς: πα] νεγὸ, Ὀἰἰχάας οχ ῃ, οὐ νεαν, Δάνώδα 
Βηιτηγ 5 (μὀ"ς. Οιυδθὰς Ἀδυΐδας της, δ," ν φγιαὶ ς αἰξζοικος. χαὶ 

ΘΒ ρπηὰπι ΜετΗγηιήαίη ( αμὸ . Β αἱ αδϑι νῆες καΐαι πὰ θυσασου, μηϑυμγῶ 
Ρεας βέζαο γεγο π 4 γο] ξ:1ς Ηἰς Θξϑτο ἀφικάϑ: Αφϑο)δς δ δὲ ὁ ὁ λάλεδὰΣ 
πυστυσῦ πάιδ5, Μίεγίεπξ (ἀὰὸ ἐᾶ μόνος γαίαρχος, πέδστερσι γαυσὶν, ὥφῶβ᾽ 
ςατοὶς Ἡαυϊδὺς νεπεχάσδα Δεβοιέ ᾿ 

ἀἃ ̓ πηραϊούει ας Αἤγοίξ’ Γαδ ἄα: ὡῇ ὑπ το, πλέων οκ. δ χεῖη, Γγεφω, ἀφιῇ 

“ 74 εἰβ, ὅπερ ὧρ- πιοηϊος παύα οἰ" ὁ ΟφεΠΓοῖς, ΓΝ Τὰ ἐς χίον' ἡ τειπίω ἡ ἡμέραν ἀν ἡκοῦτος, 
μικο, ποτα, ἤπερ ὧρ-- ἴῃ Πατίοπε ἕπογατ, οα ὐδὰξ παῖδ αἱ ̓ ἐῆικαὶ ἡγε: “πέντε σὴ εἴκοσιν ἔλεον ὼ φηΐ,. Θὲ. ἱερέα τχλϊοςῖς η Βα: δ τογεῖο δυιλπῃ λά-ὀ λχέσξον, ὧν ἦρχε Λέων χαὴ Διομέδων. Λέων δὰ δὐδνεόονς "οβνκν Ο. 0ϑ..01. ἡ. Δ ὰυδο . ̓ς ΤΠ Ἐν... Ν: 

πε 2025 πρηοῖδτ ἀϊς; πα; ὅς νἹρί ΠΕ Αἴεί- 
ἰρκμαι ἐξα πὰαος 1 ἰδ ἀρρυϊεγτ, ἀαοΙδ 5 Ὁ τονηβδεν: 2 ἄς, οὐκ μα κα φὸὺ 
᾿ Τ εδτε ὃ: οπηεάδτε. δίιπαξ ΕΟ Τὴν ἀϑίω αὐαγα γόμδιος χαὶ ὁ Αφυδὰ 

Ῥόϊξεσίοῦ οὔ ἀεςξ δαΐδας ἴῃ Δαχί- μι τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐς ὁψε, ὰ φξησ λαῶν 
1ἰᾶ εχ Ατμεπὶς ἀποηεγας Εοάξ Α- Ὁ χίαν ναῦν μίαν, ἔπλᾳ ἐρίων λέσξον, ὅπως 
{γοςδυς,οάξ ἀἰεἐτᾶ αἀιείρεταίς- 
τοϊπ ἀιιόξας εἰ νι Πιπιρίὰ νη πηα- ὠφελοίη εἴτι δεύαιτο. Ὁ ὃ ἀφρινέται ἐ ἐς τίω 

αἱ ΟΝ (ξ οηξεεγες, ἤαυ! ροῆδι, πύῤῥαν,φρυζϑον ὃ δὲ τῇ ὑφεραίᾳ ἐς ἐἐρεδονέδαε 
Ρτοξαζαΐα:ς ἅι νεπηες ἴα Ργι- 90 πειυθοίνεται τι κἡὶ μιτυλζῃ “«ἰ αὐὸ ΡΝ 
τᾶ, δέ ροίξεγο᾽ ἀϊς ἐπ ἘγοΤα, δ᾽ σεῦ- οὐ θύωμαίων " αὐτοζοεὶ ἑαίλωχεν. Ὧ γὸ αἴϑνΣ . τον ἔς Μιτγ εξ 40 ΑἸ επί οπῆθις γ 
1ρίο ἱπηρετὰ εἴϊε σαριᾶ Νὰ Ατβεηιέ γάϊοὶ, ϑρϑν κε ἸΘΌΗΠΡΗΝΝ, καζα- 
ἔξωνε γεποίάς εχ ππρτουο,]αυπα δόντες ἐρᾷ λιωδία, τῶν πε λίων γεωὴ ἐ- 
Ῥοιτᾶ! ̓ὀδυη της, πδυίὲς ΟΠϊας {ι- χρατησο, χα) ἡ Ξιπθαγτες ζοερ΄ αὐτιροίντας χ᾽ ὠπαῖ- 
Ῥεζδιίεύε : δὲ ἐρτοϊ ἢ. τουγᾶ; 1ἰς 4 μαΐχῃ γικήσδμτες Ἥϊωὺ πόλιν ἔρον. πα ξβε πῷ 
ΟΠ Ιτεγ δ ρυα]ο ντῶιῖς; νεθε Ῥοτίτί 
εὐατ Οὐ διῖς σορηϊ Αγ γοςμας οὔ “εενόνδμος ὁ 6 Α χύοηϑξ᾽ Ὥπες ἐρεοϑίων, Ὁὐ ἦι 

πιδαΐδιις ΕΥοΠτηΙς ὃς ἐπιδοὺς ΟΕ, Ὁ ἐκ Ζ μιυθύμνης μἰπ᾽ Εὐξείλου: χέων νεῶν, 
4υχ ἀ Ἐαδυϊο ἐχ “Μειίδγίηπα {- ς αἱ ἴτε καζα ληφλεῖϑευ, χὰ, ὡς γλολωῦν 

' Ρεγογᾶξ εἶ, Δ ΑἰΒοπίξηθιυῥἐόρεε-Ὁ ὌΝ ̓  ν "Ως ᾿ 

' Βεία ἀν αι ΜΙ όπὲ πἀρεγεζατ, παν δε Ψ» ἀρ ἐτύχον" ΠΣ Ω 

εἰλρίείνπα δλίπι ἀδ' Αἰπδπίδῆδις (μὰ δὲ ἑάλὼ αἰ αῦδ δ ̓ἀδμμμαξανγούκε. 
ἔμετας Ἰητογεέρία ποη ρυτᾶαι δι ὦ ἐχὶ τίω μυτολέωδω ἐποήρα ας διὰ αὶ τί 
ἈΤΆΡ ιΣΜγ]επέ εὐ 46, {4] Ετε ἔρφοσον: ϑἰποφήσας,᾿ τὸ δοτλίδας ὁ ἐδ εἰπὲ 
(ο ρά ἀεξέδες Ἔτεσορία ἂς ἐδπτὰ 
ἡἶτα » αυίος Βᾶ γεδατίη παϊιβδὰς ατ- ἫΝ ἑαυτῶ νεοῦ ὁπλίτας, πεζῇ κιὼν ὁ ἐλᾷ 
τραῖδὺ Βα κοτογεβι  ἐμήτα ἶπε ̓ὰ 1) τευ ἀτίδυθ χϑὴ μιγϑυμιναν, “ξοχονζο, 
ἈΠΟ Α ΜΈ τσ: πὲ Ὁ πὴ ἘὙεδν ιὸν «δϑςείξαξ: χϑὴ. ἢ αὐόὸς γαῖς τε γα 
1: Ἐνέσπίδο τἰρίς αασάας ξοάεηη ἐν δ᾽ γαυσὶ χῷ ταῖς χρυ τά δίωρεαδρέ:. τσ 
εὐτὰ Ἐδυϊδὺς {αἷς ἃς’ τῆδας ΟΒιΙς Σά 
νεῖ δεοϊι ; ρέξαῃς, ἐδηϊρεδα (αὶ "πλᾷ Ἰχὶ αἰτίδυθλῦ ὶ μιῆδ αν, ἐλαίξῶν, 

Μειβγαιη χοὸς ΠΑδ τ ἴατος θδμυδμλε ϑα ἐσησψγὴς ΠΝ 
χά δ νπνεμεῆνην ΠΝ ἘΜ μΟπα.ς ΠΗ τῇ ἐἰποςβσῃ. ὥς δὲ ἀὐτι τὰ 
δέ δίῃ οἱ ὀπιάϊὰ ἀρά 4 1 ἐδ ὼ ̓αλύτα. ΩΣ χαξρχδς 
ἰὴ ἐσηζίλγιὰ τὰ ἰδ αμίν ἐοϊαιας ΤΡ εἰ 

Ῥαβ δὲς σορίἰς τρλϊοοῖέ ἢ ΟΒίδη,. " Ὧν τῶι φρᾶτον. ̓αἰαλᾷ ὧν ἐξ τίζ δ, 

ΣΟ ΎΡΡιτας ἀκαν τ ΜῈ ᾿Καξ μέ γτες ἐς τὸν χιιδῥα 7ἐλλιμϑρί- 
ων. β. Αὐτιξοε!} ἐκ μιαξ βοῆρε πὰ Τεριέτυχον ἀντ ] σιωέ-- 

τυχόν. εἰ Τὸν ἑαυτῇ Ῥραπν αἰᾳλαζαν} 
αἷαθι (σας εἰ εἰς ταὶ ναῦς. 
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ιὠπεχομίἐϑη δὲ πάλι ἫΝ πόλη ὁ ὁ ὺὀθπὸ α Υθὶ ἰῷ ορρί ἀδείπι γοσδρίῖς ᾿εἰζ 

ἿΜ νεών πεζὸν ὃ Ἐχὶ Ὁ ἑλλήασοντον ἐμέλ- 

λησεν ἰέγαιν. χϑὴὶ Ἔἰστὸ ΤΜ οὖν κεϊγε φᾷ ξυμι-- 

μαχίδων πελοποννησίνον νεαΐν ἀφιψρμεῦγα 

ἰὗφις ἕ ἐξ μετεὶ Ὁύτα ἐς τέων χίον. οἱ δὲ ἀϑυ- 

γαῖοι τοὶ τε οὖν τῇ λέσξῳ πάλιν κοαυτεφήσορ-- 

“,. ᾧ πλθυσόρτες ἐξ αὐτῆς, λα ξουϑρμίων 

τἰὼ ο τὴ ἠπείρῳ πολίχνα τειχίζουϑι, ζω 

ἑλόντερ, διεκόμισε πάλιν ἀδθεις ἐς πίοι εἰν 

τῇ ἡνύσῳ᾽ πόλιν, πλίωτμ αἰτίων τὴς ἰσοσα- 

σεως: οὗτοι δὲ ἐς δαι φγοιωῦτα ὠπῆλϑον. χαὶ 

᾿αὖϑις κλαζομϑμαὶ πσξοσεχωρυσὸμ ἀη- 
νγαοις. {Το σγη᾽ αὐτο λέξρε, οἵ: Ἐλίμω- 

λήτῳ αἰϑίωυαϊοι ταῖς εἴκοσι να:σὶν εἰν τῇ ἢ λοί- 

δὴ ἐφορμιοιεῦτες, “ ππύξζασιν παν ήδιι 

ἐς ᾿πόβορμον τὴς μιιλησίας, Χαλκιδέα τε 

τὸν, λφχεδοι μόγιον ϑρχοντα μετ᾽ ὀλίγων 

φἰδαβουνλήσθρται ποκ τείνοεσι , χϑὶ ὴ {9- 
παῖον “Τοίτη ἡμέρες ΠΝ ΑΙ σαθλονσθρς 

τες ἐςησθρ"ὃ ο οἱ ἱμάλήσιοι, ὡς οὐ Αζ' κρατοῖς. 

τὴς γῆς σαι ϑὲν, αὐ {λον Ὁ Λέων Διομέδων 
ἔχοντες δὲ ὧν λέσξῳ οἰγηναίων ναῦς, ἐκ, τε 
οἰγουοσῶν ἦΨ ασοϑ χίσ! γύστων Ὁ ἕω σιδδυσ- 
σηςρὸ ὧν πηελεού, ἃ ἃ ὧν τῇ ἡ ἐρυ,ϑραίᾳ εἶρν 

πείχες ὡν πἣς λέσξῳ ἢ ἐρίιθίμϑροι, τὸν ωρὲς 

ξυχί Αβος πόλεμον τἰπὸν γεων ἐ ἐποιοιζῶπτο. 

εἶ: ΩΣ δὲ χιξα ς τὸ ὁπλιτῶν τυ κατα-- 

λόγου αὐαιγκαιφους, χαὶ ἐν τε κοιρδα μύλη 
᾿ϑἰποραύτες, νὴ τ ῳ βολίοσῳ ζις παξλσξου- 

ϑησόρζς Ὑ χίων μιαῖχῃ μικήσειγτες, νὸν πολν 

δλοές  ἀζεφϑεί [ραγτες,αὐάιφατει ἐποίησὸμ πὰ 

ζωτη λθείᾳ. "ἡ οὖν φαγαῖς αὐλιεόμ μεῖχῃ 
φφίκυσθμ,χαὴ τεάτη. ον λδϑυκωνίῳ. χαὶ καὶ 

«το οἱ ̓ μϑὲ χῖοι ἤδη. Οὐρρέτι. ἐπεξηεσὸμ, (Ὁ 

δὲ τω χω βὰν καλαῖς κατεσκθυασιμϑρξ, 

καὶ ἀπαγ οὐσὸρ "εἰσ ἐεηδαδθωμόρρε 
σότε,διεπόργηφειν. χζοι γὸ μόνοι κ( λακε-- 

δαιμονίοις .» ὧν ἐγώ ̓ἠοϑομάω, Θὐδεωμμμονής-- 

σὸωτεο μα, ἀέ ἐσωφρύνψ,ὺ νῶν ἐπέδιδὸυ 

ἡ πῦλις ἀῤθις ἐπὶ δ μεῖζον, τὸ τόσω χαὶ ἐχθ-- 
ΠΡῚΝ ὑρ Τ 

σιῷπεἐχορώτεροι ᾷ ϑν αὐτ' τ' ὄσσασῳ 

(ἰὗτοῦκθαι. ἐΡΑΝ ἀςφηλέσρο, απ ὲς 
ἔωὴ ατύτεονι ἐπίλμεγῷ ποιίσαρχ, ἢ. μζ' 
τὸῶ τε χα γαϑᾶν ξυμριάγγων ἔμελλον 

ς 

Ροἀίτατα 5 οοἰοχῇ,ἰτέπηορ οἰ αΠΠατίας. Ὁ 
4 εΥΑς ἐταΓᾺ5 1 ΠεΙοἰρότυμ. Αἀά 
4805 οὐἱᾷ ροίξεα νεηογατὸ οἷα (ο- 
οἶδ}! Ρεϊορόηξῆᾷ φακᾳᾷ Οὐεμτοά 
ἤαρδης πδαο ίοχ, Αἰ πμομήςηΐοο αὰ- 
τό, κόρυς αραᾷ Τρθαμι, 4οϊπίορτο 
ςοπευτίς ργοίσϑ ἡΠ πη, ςατα πα 
ΟἸἰαζομηεμίογιη ἰ οδτίηςῃτς οχ- 
ταδυπι, ἀϊγαςγσης, ὃς ΟἸαζούης- 
Ὠϊοβ ἱτεγα πη νυθοηγ αι ἀμ ἀπ 
ἰλ οἴ: γεροχιάγυητ, ργατοῦ ἀείρθίο- 
ἷβ δυτῃογοβ» 1 η ὈΑρμαμητοηι 
ἁδίςζοίογδης. Ἐπ άεπυο ΟἸαζοπηο- 
πα ῃ ἀἰτίοηξ Ατβοιίοηῆμπι οο- 
οοἴοτς, 4 Ελάξ χίϊαις Ατμεοηϊεπίςς 
4! ἴῃ Μίϊετο δρυά 1λ44 οὔ νἱρίη- 
τί ηδυΐδιις ἐπ Πξατίοηῃς ἐχαῃΐ; 4πππὶ 
ἀβετεῖ εἴπῃι ἐχροῆεϊς ἴῃ τοῦγάπι 

Ῥμβογπηι1, 4αοά οἱξ οτας 
Με α μαι οιάδμμ ἀροάκεηο, 
ηἰᾶ ἀπο ἱπτογίζοογαπι, οςοιεμ τ 
τῷ σαπη ΡΑυοΙβ Δ νη) ἄγος ἀᾶ : ὃς 
τοῦτο ΡΟΙΣ ἀϊς Δδίοχαηοοσοῶο τῖο- 
ΡΒαο:υοά Μηρῆὶ (ὩΒαλοιιογιμπ 
ταηαᾷ ογοοϊ ΑΒ 1ἰς φαὶ νἱ οὔ Ἰοςᾷ 
μοι οθείπυ ῆςης, ΑἸ θο ὃς Ὁ ο- 
σαφάδι στη Αἰβεηιόἤυην πδαϊθας 
ιυίθιῖ5. ργχζεαηξ» εχ 10. ὅς εχ 
ΟΕ μαῇις ἐπ (α]ς ΟΕ ίο ργαϊδοομτῖ- 
Ῥας, εχ 5 Δι χιοα; δ. οΧῚ Ῥτεΐεο, ᾿ 
4005 ΠλμσῸς ἴη. Εγγταγαλ Βαδορᾶς 
ἀϊγαογᾶς: ἀτος ὃ [ωοὔρο ἐγᾷ[αχϊττ τες 
ἴῃ ΟΠ, πδαΐθι5 σαπὶ ΟΒεργα- 
Πιαδᾶταχ, Ηαθερδιτ αμεέ ορίδατας ὁ 
ὨΠΠΛΕΓΟ ΑΥΠΊΔΙΟΓΙ ΠῚ» 1105 ΟΧ ἔοχ- 
ταν] ὀχτοσίογδης Ἐς δά (λγάαπαγ- 
Ἰὰ οχροῇτδ ἰπ τούγαπὰ ςορίϊς, δι λὰ 
ΒοΙ απ βυῆς ἀοὶς αὶ ἐς οδμίαπι 
τυϊογαιε ΟΒιϊς »ἃς ταῦ ϊτς ςαῆς »ο- 
πληΐᾷ οἰγοα ορρίά ἴῃ οἴβοίοτεπας 
ταμτ: ὃς Αἴτοτο, δά ΡΒδηας ργαο,ας 
τοκτίο, Δ41 εὐσοπίμπαν νἱϑοτος, ηυ 
«ὅτ φρο» ΟΝ ὶ Δη:ρ!}" πόρχοάϊτξι, 
τορίοπδορχορίὲ, ἀχογηδιᾶ, δι ἃ Με- 
ἀοτά τἐροτίδιις δά {1 νέᾳ ἢ]} κεν 
γαϊαμογαης,. Ἐϊφαΐπν ΟΠ ἐν (01! ὁ- 
πχῃϊα 405 (Κο φορῃοιοτίπηνίςοῦ- 
ἀᾶ Ταροἀαπγοπίοϑ, δ οατίδε ἀξ πηο 
ἀςπ ἐχτίίογᾶς; :Πυΐ» 400 πιαρίς οἰαίς 
τᾺϑ ῥτοβοὶ ΔΌςΟ πιαρίς οἱ ἰη τις 
ἀκ λῖαας Ἡβηβηῤα ΟΡ ΟΓΔΙῚ. Ὡ 
ταῆξ, ἰςᾳ»!ρίᾳ ἀοξεξιοπξα 

πὰρ ταξὸ, τπρίϊᾳ εἴς, ν 
Ρτῃς ἔππτ λυῇ ἀπο αι μ- 
ζατα βῤίρο ς, δζ εςρτοριις, λει 

ἿΣ 

ν᾿ 

Ὁ 5. 
᾿ ͵ 

“Φ 0). 59} 

᾿ 

, 

᾿ 
᾿ 
ἢ 

.Χ πὴ ἡλδύσωτις δ ̓ἀὐδίρ γῆς λέ ἐσβόυς β' ἐρες τον μηϑβδιν. χὰ νεῖ 

, 

αν ἢ "ΠΝ τ 

ἀκ ὑἠαλαθκμς 



ἽΠΙΒΕΚ δοταννϑ, τάς 
ῬοΠ ΟΠ εαταγος οδρογτᾶ Βα ΌΜΤξτ: ὃς Α, χιγδρο δύσάν, χαὶ τοις ἀ ϑύωναΐοες ἠαϑεόνοντο 
ψαὰπα ἱπτο ]οΧ ΠΤ πτπς ἱρίος 448 γ ἀὐῳ δὲ πιλέλονζας ἔτι λό 
Αἰδεηίοηίς5 18 περαγοροίξ δοςερτᾷ ᾿ ͵ 

π: δ κα: ᾿ξ οὐδεν : ξ λικὴν ξυ Φοραΐῦ, εἧς καὶ παγυ πὸ εὖ 
4 Ῥεἤιπιὰὲ (δ τες ἴῃ 8:1} σα] πχτατό» “αἱ ἀε 1π|- έφοραν, ὡς ὅ' πάνυ πογήρφι σζζων 
τμαϑ Βάβετς,. ρογίο ωο δόξαπῃ οἴει. ΕΠ αυϊά ορί- βεξαιίως τοὶ ποραγματα εἴ. “ εἰ δὲ τι εἰν, 

πίοηςε ἰαρῇ απεν» ρσουτίῃ Πομπηϊηῶἕς τοῖς αἰθρωπείοις τῷ βίᾳ Ὃ λόγοις ἐστ 
᾿ ψίτᾳ σοπτίηροτς (οἷςεξ» τα πηε σα Χησεμ, (Τ᾿ πολλαῖ, οἷ; ζρωῦτα ἔδυ ξε τὰ δι Ξὴν πὸ ὐπὸ 

᾽ ,0|6 ταυ]εῖς ἰαρῇ σης, φυϊδυς ἔοτε νἱάς- “ΠῚ : ; 
Βατυν νε τας Ατβεηίεηῆμπι ρτο- οϑζευαίων ταχὺ ξευαιρειϑήσεοϑαι, τέων ἐ-. 
Ρεάϊοπι εἐπεγτεγεζαγ, [τας 4 πὶ εϑϑτίαν ξωοέγνωσδρ. εἰργονϑμοις δῖζυ ἀύζις 

ἃ πηαΓὶ σοςγοογοηταζ, δι τ , νι ᾿ τ δὲ ἉτηΔΓ » δι ἀτεγία δ ϑορλοίοσης, τὸ κτ' γἀῦ πορϑουυϑροις, ἐγε-- ΟΡΡυρπάγοητοῦ » σοη τὶ {0πτ4μ1- , ; εν δ ἀτ ΣΔὉ ΟΝ 
χειρησθρ τίνες σῦς αὐϑζευαιοις αἰγαγεῖν ἄλτα εούατι νχθοηι Ατπεηϊεηῆθιις πὐποι τ ν ΝΣ 

τγλάεγς. Ομ ρυϊποῖρεβ σοτηρεῖτο; 1 πολ γ᾽ ὅς αἰοϑουϑροι οἱ ἄρχοντες, ἀὐζὶ ἄς 
ἐρῇ χαϊάςπι αυΐεμεῖε [ξἀ (ὑπιρὸ ἡσώγασομ, Αφύογον 3 ἐξ ἐ ὌΣΝΟΤΑΥΝ 

εχ Εὐγτῆσίς Αἰγοςβο παμφίοῆο; αρῆθν ΚΣ τε οσαίρων νεῶν αἱ ΩΝ ἰ 
(απ αυδίιοΥ 4115 δαῦεβραῖ πδιΐ- , ἘΝ ᾿ πλόον το βς 
Ρι5» τωρ ιβρόν, να ἱπῃάϊας αὐ γμέσθμτες, ἐσχϑποιόυ ὁγτως με τΘιώτωτα ἢ 
οὐΠάϊδιις δοζιρίεη 415. απτ αἰΐίψαο ὁμήρων λήνψά, ἢ ὄγγῳ τῷ ὅϑπω κοισαγτο-: 

- πηοάο ΡΝ ψυμύδιο (ὁ σῶσι τίω ξχπξσλζω. χαὴ οἱ »νϑὲὶ ζιῦτα ἔ- 

δευητ, ΦΑΙΒοη Ἰου Πὥ δυιζοιιν (Ὁ μ ἩΟΣΟΝΝ τὴν : ᾿ 
οἰυίάοτη αἰξατὶς οχιγεπηαπι, ταῦ!ς τελόδυτῶντος, χιλίοι ὁπλίται ἦν ὠϑίεναίων 
δὲ φαϊπαυᾶρίητα ἀγπηλτὶ, Αὐρίαο- χρὴ πενζοικόσιοι, κβὴ χέλιοι δὐργείων( τοις ὃ 
᾿τύππαας. Π.}1ς (4υοταπη ἀϊπηϊ ἀπ σπεγζακοσίως τη γείων ψιλϑες ὀγζᾷς ὥπλι 

ΔΥτο ἢ. ἰεαϊτοῦ ἀύπηαῖδηλ, ΑΙ Πεηϊό- (Ὁ ΡΟΣΟΝ ἣν Ῥαγζειη [εαϊτοῦ Δ πιατα πη, ΑἸ εηϊέ- Ὁ σϑῳ οἱ ἀϑέωναῆοι) ᾧ χέλιοι ΝΜ) ξυμμάχων, 
{ἐς ἰα{πἰ5 αὐταῖς ἐα γαχοζαης.) δι ίο- οὐ οακήως ᾿ ἔὰ : ἮΙΣ : δύοιν δεέσοοις στεγτήκοντα, ὧν ἡσὸμ καὶ εἰογαπα»τοτ ἀξ, σαπὶ ἡδαΐθας ἀπο- ὑαύσι σθαι γῶν ἡστμ χ) 
ἀεσαϊηαααρίητα » Παδίαπι αἰϊφαος ὁπλιταγων δὶ, Φρυνίηου καὶ Ονγομιδικλιέως χἡ. 
γληῖ δά Αὐπηγαῖοβ ροίζδη ἀο5,416]-- ἥ ΠΡ ΘΝ ᾿ 3 
μὰ ΡΒεγηῖομο Ἂ Οὐδιρλεῖς ὃς ΡΣ Ὁ ἐφεῖτο ; πγσαρμὸς τὰ 
ϑεϊγοπίἀα » εχ Αἰβεηὶς τγδηίμο-ὀ ζο γι καὶ ὄζοι πο ὍΝ ας Ὑ ἐλ ρου 
ταπείη ϑαπιαπη» δι τγαπίδυητος ἰὰ δεύσθρτο. μελήσιοι δὲ ἐξελθόντες, ἀπέ 

: Μιϊετιιπινοαίγα ροίαεγαπτ, Αἄσογ- ὀκζᾳ κόσιοι ὁπλίταιχαὶ οἱ μ᾽ Χαλχιδέως. 
: τ «ας πος ορΤοΙ ἰρίογαπι ΜΙοβογά ὁ. οὐγγες πελοποιγήσιοι, χαὶ Τιοσφέρνοας ἶ, 
παρα; πποϑιίηρξτὶ ἀὐπηατί»δέ ααἱ σαπὶ ΟΒΔ]- νἴχι ΠΟ ΑΝΟ τας Τ Τὴ "ἢ 

εἰάοο γεπεέγδης ΡεοροππεηίςὍ»ας ἄευχϑ ᾿ ἐκάη στο τρόχτων ΨΗΣ πνς, κυλω 
“ταογοοηαγίᾳ Τρ μεγηἷς δυχ!]α, πϑρων καὶ ἡ ἐγτῶος εἰστοῖ Σιουέξ λον Το ὦ, 
ςαΠὶ ἱρίο ετίδῃ, ΤΥ νενοιαμς ΤῸ ϑζωυαιοις χαὶ ξυμμιάγρις χαὶ ̓ἢ μϑὺ Θόργεῖοι. 
εἰτι5 ὁ ααϊτατι ρα Πλ σοῃίεζμεγς. ἀρ ΡΝ ΣΩΣ ἐξαξα Σ᾽ φοιξέ 
Ετ Ασρίυ ἰατίις ἐχρογχζεξὶο ἔμο τοῦ τῳῖσῳ "κά Κὔ ει κ᾿ ὯὨΩ ἐξαξ Δ Ἢ “χα ἥ 
πα ργᾶς σϑῃτοπΊρει, τα ]αδπ) ἱπη- ἘΠ καζαφεονησόρτες, φοὐϑξένραν ὐρατε σης. 
Ρεῖαπι ἔμαπι Ιοηΐδας οη, ἰαταγίο,9Ἠ 9 δὲξόϑμοὲς ἴζοικτύτερον χωρϑνπες, νυίλω 
ἐρῶν ἐηρε νανερετρταθμα Μι- πὸ αἰ σσὸ ἣΨΜ μιλησίων, χαὶ δ φϑείρφονται. 
εῇ!δ. {πρεγαπταγζ, δί ραυ]ο᾽ Γαΐ 115 ὁπ ράκη; ον, ὦ ὑπ το» Ὁ" ΚΠ. 
τγεσςητίβ οΧ ἱρῆς οσσαθαςς, Αἰδςε- αὐΥ̓μὲλ ΤᾺ ΑΒΜ ἐλῤβδνίασοῦ αὐἰδράζι 
Ὠϊςηΐςς 4α1Π1}ὰ ρεποῖρίο νἱοἠςας ἐνίων 9 ἜΦΕΝ πελοποινησιοῦς τέρτοις. 
Ῥεϊορομμοηίςς δὲ θαύθαγος, ςαῖο- γικήσθλμτες, (ἢ τοις βαρξαᾳοις καὶ Τ᾿ ἀλλοὺ 

ἐν τὲ φῦημ ἸλόθμωΣ χῶμα ὄχλον ὠσεάνϑροι, "οἷς, μελήσίρις εἱ ξυμιεΐς. 
οἢ5 ποι 10ητ σοηρτςῆι, Ναπὶ διϑιδιΣ μῦτ ὁ ΣΕ 

ΜΙΗ͂Ι ἔρατῖς Αγρίαῖς δά νγθξ ίε- τως Σιν ον: ῬΈΝΗΝ »ν αὐτῶν ἀπὲ 
ι ᾿φοῇογαπτ, ασπὶ Ἰίυ 4 (αογαπη ογ. Ἢ ϑε θη ΝΝ Ὅπῆς ἐφ: Ὅλον ἐν ιροὶ “ἪΝ 

ὁ Ὀἰοῖς 4ε Μη οι χῳ {ἀρεγάταμπι νἹἀ εις,» δὲ ἔρτο ὁμμ9 σφοὖνἡοσωνϑμον, τὲς αὐ ἴω Τ' πόλιν 
ὑφ ἤπλ "ἐν ὑνραβρ τον: ἰδῇ νἱξοῦε5 ἀγπλᾶ ἄερο- μι λησίων Κρ ῳτοιεῦπτες " ἥδυ Τοὶ ἜΡΕΕΜΗ ἧς 

ΟΠ Φίάειαν ἀνκήενή. (αοζλητ. Οὐ ἰη Ραρηλ σοπτίρὶς νὲ ἮΝ ὅν, ΒΗ ὁ τα ΠΝ} τὰς ΑΝ 
ΟΠ ἀεπηηο, πὶ ἀνε . μι ψς. χαὶ στον ϑενται. χαὴ ξεευέξη ὧϑ τῇ μιαιχὴ ρα τῇ ες 
᾿ ἣν «ἢ --ὦυ εν» Σ ᾿ . (' Μ ΆΨΕΝ - 

α Εἰ δέτεὀν Οἷς αἰϑρωπείοις τοῦ (βίου ἡ γον ἐσφάλησαν, μιεταὶ πολλοΐν σωωυεξ ἡμδο- β Ηδὴ τὰ ὅπλα ήϑενται 1 ρυῤλιρξι, 
- αὐδαλόγοις ἐσφαλ.] ἐξπ(φησιγωδρᾳὶ χό- 1 πνοή τὸ ὅῤι πὸ, αἰ μδρτίαν σιωέγιωσαν, ἢ 9ενταις δον δὲ ἐξ 

ἢ Ῥεῖ 



δ ὡεϑσ-- 
χωρῆσαι 

"ῳ “ 
ΡΩ Οστγ οὐ. 
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τ 6 τηνούοῖΐοις Η18 τ. 
ἴωνας ἀμφοτέρων ΦᾺΣ δωρλέων κροτῆσου. ΑἸοπεΣ νέσιπαας Τοσιπὴ νἰδξογοθὶ 

τοὺς τε ὃ χτ᾿ σφαξ πελοποννησιοὺς οἱ αἰ-- 
“ϑέζωυαῆοι εἰγίκων, χαὴ “Θεὲ Φγείοις οἱ μιλή- 

σιοι,φήσθμτες ἢ (ξοπεῆον, τὸν αὐδατειχισμον, 
ἰαϑοκιθίδοες ὄντος τῷ χωθάίου., (ᾧ ἀϑιωαῖοι 

“κι ρεσκθυώζοντο" νομίζοντες, εἰ παροσαγά- 

σρίντο μἰλητον, ῥᾳ δίως αὐ σφίσι χαὶ ταὶ ὁνγα, 
“πσοοαωρήσῳν. εν ουτῳ δὲ, «ὐδὶ δείλξυν 

ἤδη ὀψιαν, οἰ γίέλλεται ἀὐδζις (ις ἐἰσπὸπελο- 

“ποννήσου χαὶ σικελίας πέντε χα “πεντήκοντα 

ὑχῖς “"ὁσονοὺ χϑρᾷνω; “ΟΜ τε γὸ σικελιωμ, Β 
Ἑρμοκρ ύτοες τοῦ σωρφικοισίου μοίλιςα, 

ἃ“ - τ ! -“ ε ’ὔ 

κι ϑγάρόντος ξιουεπιυλοθέος τῆς «ἰπσολοί-- 
ἄου ἀἰϑίεϑαϊων καζαλυσεως) εἴκοσι γῆες σ 

δὐικοεσίων ἡ λϑον,χϑὰ σελιγοιεύτίαι δύο" αἡ τε 
᾽ ! ε ] « 
ἐκ πελοποιγήσου,αΣ ηϑρεσκθυαΐζοντο, ἕτοι- 

μοι ἤδη, οὖσαι, κοὴ Θηρφινϑμ 4 τω λακεδοι- 
βωνίῳ ξιωα μφότεραι ̓  ὡς Αἰ φύοηον δ) λώδ: 

ἀρχὸν πρδϑςταρϑεῖσοι! χϑμείσοη, κουτέστλδυ- 
σὸρ ἐς ἐλεὸν ἀσοῶτον τίωὶ στο 3 μιελύτου γῆ- 

σον; ἔπείζᾳ ἐκεῖθεν αἰαϑόνϑυοι 'ὁχὶ μιλήτῳ Ὁ 

ὀνᾷς ἀϑίωυαιοες, ἐς “' ἰασικὸν κϑλπον τσ 9 
τερον πλϑθύσθρτες,, ἐξούλοντο εἰδένωι πὰ 

«ἰϑὶ τῆς μιλύτου. ἐλθόντος δὲ Αλκιξιάδου 

ἵππω ἐς τενχύϑοσοιν τῆς μιλησίας, ἡκὴρ τοῦ 
χόλπου πλδϑυσόμτες ηὐλίσορμτο, πελυϑεί-- 

γόντωι τα πὐξὶ τὴς μαΐχης. αϑρζωῶ γὸ χαὶ ὁ 

Αλκιζιάδυς, χαὴ ξεουεμιοίχετο τοῖς μιλη- 

δίοις τοὶ Τιοσα φέρνᾷ " χρὴ εἰδοις “ρηνᾷ »Εἰ 
Ἧ ! ᾿ ! ἈΠ 2 ΘΟῊΝ Ἂ ᾿ ! 

Γ, βούλονται τῶ πε ὧν ἰωνία, χα τὰ ξυμι- Ὀ 

πὸντα ποράγμλατα διολέσοι, ὡςτάχιςα, 

Ἢ βυνϑεῖν μιλήτῳ, χαὴ μή «ξαϊδεῖν Ἔ ποτει- 

»χιοϑεῖσθμ. καὴ (Ὁ «δ ἅμα τῇ ἕῳ ἔμελ- 
λον βονϑυσήν - ᾧ ρεούνηος δὲ ὁ “ἿΨ' ἀϑίωαι- 
ὡν ςρατνηϑς, ὡς Ἔιπῦ τῆς δέφου ἐπύλετο τὸ 
“νεών : σειφώς βουλουϑρων “δ“ν' ξιωυαρ-- 

«χόντων αἰ ασομοείνανζαε Ὁ φναυμιαχεῖν, εἶκ, 
ἔφη οὐτ᾽ αὐτὸς. ποιήσηήν πότο, οὐτ᾽ ἐχείνοις: 

οὔτ᾽ ἄλλῳ σϑθενὶ ἐς δυυύα μιν ἐχετφέλψφν. 
ὅπου ὙΣΡ ἔξεφιν “ον ὑξέρῳ, σαφαίς εἰ- 

δῦτας πσοϑς ὁπυσαζ τε γαῦς πολεμίας, χα) 

ὕσά ς' δὸς αὐἴς πῶς σφετέραις; ἱκα-᾿ 

γος χαὰ καθ᾽ ἡσυχίαν “ἰρασκδυασαϑμοις," 
εὐ ΩΝ Ὁ ΑΝ ἐς 

οχογοηῖ,, Αἰδοηίοηίος φαϊάοπυ 
Ρεϊοροπηεμῆσην, ΜΙ]οΗ͂Ι αὐτόπι 
Αγρίπογαη Ηϊης ττορῆαο Αἰὰς- σ᾿ 
Πἰεμίε5 ἐγοθο (εἰς δά οἰγοιπλχιιδί-: 
ἰαπάλτη νὰ { οἵδ ἐπΐπὶ ἰοςας 
ῬεδΙ 18) ἀσο προσ η τ ΧΗ πλδῖι 
τοβ » ἢ Μιϊεῖυπι δοςρογόδῆτ, ἐλοὲ 
ΠΡῚ τατέγα ορρίάδ ἴῃ ἀεοάϊτίοπεπι 
νοηταγα, ἤητοζοα {Ὁ ο σσαίαχη ἰαπὶ 
(εγὸ αυπτίας εἰς αβοστυγ » αυΐη- 
ας δὲ φυϊπαυαρίητα πᾶπος ὁ Ρε- 
Ιοροηποίο ἀἴαὰς «ἃ 5101]14. τὰ - ᾿ 
ταηλποὴ δάοῆς, δἰφαίάοπι Ηοτ- 
πχοοίαῖς. ϑγγαοιίπηο ἴῃ ΡχΠγΐ5 
αὐτῃογὲ ἀρὰ διε οιίες ἔσγεης- 
ἀϊ ΔΌΧΙ]Π απ δα τε! υᾶ5. Ατποηίοι- 
βαπι επέγτεη ἀλ8. » νἱρίητὶ παιος 
ϑγυγδουηογασι δ. ἄυα δε ππη- 
τἰπούσαχ νεμιεθαητν ὃς ΡεΪοροῦ-" 
πεῤῆαπὶ πα ἀὐπιαδδηταγ » ἰάπι 
Ῥαγατα εγδητ, Ηκ οἰαίεβ», ἀλίο πο- 
βοῖῖο Τβοζδιηεηὶ [ἀορἀςηπιοηὶσ 
δὰ Αἰγοςβυπι παυύαύςίιπα ντγαίς 

τας ἀεάφαςοῃ ἀϊ»ρεϊπιὰπι ἰπ Εἰοηι 
τγαϊ ἐσεύαητν ἰῃ τ! ]ὰ τὰ πα δῆτα 
Μιΐεσασα ἰαςεῖ: ΠΊΟΧ 1ΠΠΠπ|6» απ πὶ 
δοςορηεης ἰῃ ΜΊΪετο ἀρεῖς Αἰπε- 
ηἰεἠίες, ἴπ Ἰαῆσαπα ΠημΠΊ ΡΥ 115» 
αὐϊηλο ποίςοηάϊ! 44 τεὶ δρυΐ 
Μι]ετυτη ἀρεγεζαγ: ἀεϊπάς ἴῃ Τὶ- 
«Ὠιαῇλαπι »; 4: εἷΣ οτας Μιϊεῆς. 
νΌΙ ΠΤατίομιεπὶ Βαδεητο, ἀξ ργα- 
ἸΙο ϑο ἀοσεπταγ ἂρ ΑἸοἰδίλάς;, - 
καϊ {Ππ| οαιο δάἀπιοδξας οἵ» 411-. 4 γγεί ρον, Οὐὶ 
πε ργαὶο ρεζεπάο ἱπτογίιογαυν ας σαπὶ οαωίτα- 
{ἕλῃς ρύο ΜΙϊεΠίβαταας ΤΊΠΔρΡΗο- τὴν 
πε: δέ δῦ εο αἀῃηοπεμτζιν πῇ γος 
1τππὸ ἀς Ἰοηίᾳ δζ ἀς ςατετῖβ σεδὰς 
αϑεάπα οἵδε» πηαταγοης οογας ΜΙ]ε- 
τὸ {πορυτγοῦο » Πένε οἰγοιπχαῖ- 
ἰατὶ τη Ῥζὸ ΠΙ  Ϊο βαρ εδης. [τὰ {1} 

. Ῥεῖπι πος Τπσσατγεγς Ππαταογαηξ, ὁ Οὐυμπὶ επίπι ας ΕΣ ΛΑ, δυσὶ ὑλρὰν .Ἰσυαδητο ροέξ, γ- ῬΒγγηίοθας, ΑἸβοπίςηβᾶ ἄμιχ, νΒὲ το "ΜΝ μβ κού ροι 
ἀε 'Εἰαὔϊε Ποίξίατη εχ Ὁ εγόὸ σαυτοῦ βμΐυα. πρυίαπι 

᾿Ειδας εἴξγ φαπὶ νο ]οπτ σΟ]]ορα πυπιεγιπι, ρος 
εχρέδιαγεδά ἀεςογιδη απ; περ: δάυετίας {Πὰς τος 

- ᾿ “[υἷς φυος (μπειξ-- 
δθαῖ ἰά4 (δ ἀπὸ σου ΠῚ ΠΤ ΠῚ , Δαζ τος ἄς ρογ οτίαιπη 
ιοαά ροῖοι, 15 αἷήνε συΐαααι ἡρβτμοτς Πσαῖτες,, 

ἐς ἐν ὼ ἘΠ τςοηῆὶ 

Ρεγ ΗΠ γᾶ. ᾿ Οὐοῖίες Ἰίςογοῖ Ῥοῆ- επφμάρ αν δ τὸν, 

εΔ ῬΙδηίας ἠοἵϊε ἁἀπογίας αιοῖ μο- τοῖα δἀάιδυαι 
Πίππι πιο Πα Δητα Πα ἸρῚς πλυίατι τὶ 34 ρογίσυϊαπι,ς 

αὐ γι ὡς ραν ὅτ᾽ τεπιεσς (δουπάᾷ. 
[λτίς Βα ολβϑ δὲ ροῖ οτία πα ἀγα ς Νοπ. επίπι εατρς 

ΠΟ ΑΝ 

α΄. Οονοιὶ παρξναι Ἰϑφρωυ,μμωα᾽ λέγον... 1. δῥίω δωώαμων “ἌΡ ἀϑίωαίων κατα λῦ-. 1: φαρϑμει αγαγεῖν πεὸὺς ̓ Αφύοχον τοὶ ναῦς, ἔ 
γ Ὡς ᾿Αφύοχον σὸν γαύαρχον ᾿ δ Ἐν ὑφέρῳ χρόνῳ δηλογόπε 

πείϑοντος σωιυεφάψαι σοι ὥςτε ὑπολειπο ἢ ποεφρτα χῇ ξίστῃ 1 φγερεσα χβέγτνς τῳ Θη. 1 : ' 
εἰ ͵ 

β᾽ Ἐνάγντις ξωωεπιλαξέϑα 1 ἤγρωω, ] σαι. 

εξ Αἰβεπιεηῦοςς 

νι"... ...... 

ὦ ἐα 

; 3 

ν ᾿ Ἂ 



τὶ 414; ἀεάεοοτί ἀαηάᾶ εἴϊς ἢ Πο]]ς 
{δῖτε Δ] χατίοῃς ρεγςα]: ἢςα; 
ἀείοτηιε Ἡρλσεα πὰ οὐτὰ οἷαίϊε 

ςοἄετεάτέριας; [εά γεἰ ἀεξογπλίις 

ψἠποεχεητατ, ὃς οἰαἶτας ΠὉ πχοάὸ ἴπ 
ἀεάεςας,[οά οἴ ἴπι ἀπ οτίπχεῃ πιᾶ- 
ΣΧίπηυτη δἀάαςεγετατ ας φυῦ νἱχ 
ἀεθεγεῦ ρτα οἰλάϊθιυς Δοςερτίς, 4 ιᾶ 
βοῆς τυτ Πηπλο ἀρράγατιι» δὐτ 4]1- 
ἅμ ΡΓοιΐαςβ δητεςεάοηϊε πἠεςοῆϊ- 
ταῖς; Ββοίζξεπι ἰαοείϊογοναο τα ἄετη 
ταοάο ἀεδεας ποῃ τοδξ ο(εἀ ν]- 
τἴο δάϊτε ρεγίςαϊα ἐ [τάφαε ἰαθεγε 

κ᾿; ἶ]ος, {απιρτίς ἡλυοῖῖς νῬοάίτατά ας» 

Εν (αρκίατὶ ἃ, αἰ γα τη δτί ἀπηταχαῖ αὶ ἀττα- 
»αφγο7 [πτυπηξ ἕ μ» : 

ἴο ἀυπίαχαε ἑο ΠΠεηῖ, οατοῖβ αυτό αἰα: εχ μοί τς 
«υοά αττυ] ἴδηι, ςορ ΠΠτ,ντ ἤδιιος ἰσυ!ἀγότ αν Γο δ 5» 
τε! φυοδατέ φαοά 
εχ μοξίςοο ζ7:. ιδηλοου ἤτπηὲ νεἶα ἔλσοζε ἴῃ 54- 

πι» ὃς {ΠΠππς ἴάπη σοπτγαξε δ πῃ νη 
οσληῖρις πλαῖθα5», ἤσαθι ἔογοῖ ορ- 
Ροτταπατη»ποίϊος αἀοτί ας αυᾶ 
ῬευαΠῆοι ἐεοϊ Πέτα; ΡΗγγηῖ οἶδ, 
ΠΟῊ τηδρὶς ἱπ ργαίεη5 Δ Π1 ἢ ρο- 

οπιρῖθυς ΔΠΠ|6 ποροιῖς ας ἱρῇ ἀς- 
Ἰεραγέταγ, οἰγοῦ(ρεξεις εἰξ Βαδίτα5. 
Ἡαης!η πιοά Ατἤ επί ηίο8 ἱπηρεῖ- 
ἐρῶ νἱϑοτία, [τατίπι (αὖ νείρετγά ἃ 
ΜΙΪεῖο αὐίογᾶς. Ἐς ΠΊοΧ ὁ ϑάπῖο ΑὔΓ 
δία οὐ 14 οἰλάϊΞςασσορτα ἀοπγῦ το- 
ποϑιὶ πης. Ῥεϊορόπεηίος δυτξ ᾿ρίο 
(λείην ἀπ] υςι]ο πιοιέτος ἐ ΤΊοΒιυ- 
(1 ἴπ Βοίξεπι τοπάεθᾶι, ἃ αυῦ νη 
ἴῃ δος ἀϊξ ςοίππιρΠῆσητ; ρου άϊε 
᾿αἰαπηρτίς πδυίθιι ΟΠ 5» 1185 οἰ!πὰ 

- ΟΒαϊοἰάεςο δῆτε ἔπεγδῖ ἱπίςααμτις 

ΕΙΒΕΚ Οοτάννϑ. 
ἀδρυρπδηάά,,δ ντίαιιε τυτρίταά!- Α 

ἔοτε φῃοαιοπιοάο σοπηπηίττεγε νος 

ἢετά ,πεαὰς ἰῃ ἢος τλητὰπι (ςἀ ἴῃ Ὁ 

ΒΝ 
“ἔφαι ἀἰγωνίσοιοϑει,, ἐδέ ποτε τῶ αἰοοῷ ἐ- 
γείδῳ εἴξας ἀλόγως Δι᾿ ουκινδεώ θυσψν. οὐ Ὁ, 
αὐασερὸν τ) αἰϑέευαίους γαυτικ ᾧ μετὰ χιρροΐ 

ἰπσοχὼρῆσαι, δλλα χρὴ μ(Τ' ὁτουοιωῶ τρό- 
που αἴοκον ξυμησειϑαι, ζῶ ἡοσηθῶσι' ὁ Ἢ 

πόλιν οὐ μένον τω αἰα,ρᾧ, λα χοὴ τῷ; με- 

γίφτῳ κινδεύῳ «ὐξιπιπῆάν, " ἢ μόγις ὑχὲ 
ταῖς γελρηνδῥαις ξυμφοραῖς εἰνδέγεοϑαι 
τί μῷ βεβαίου “-ἰρασκϑυῆς χα ἐχϑεσίαν, ἢ 

πάνυ γε αἰαΐκῃ πυξοτέρα, ποι ᾿ὀγδειρῷν, 
πού δὴ μὴ βιαζομϑρὴ γε. ασδϑς αὐϑαιρέ- 
τοῖς χινδυυοες ἰέναι ; ὥςφταχιςα. δὲ ἐχέλδϑυε 

τοὺς τε πραυμοιτίας αὐαλαξογζς, χαὶ ζ) 

πε ον, χαὶ ΤΜ σκϑυωδν ὅσαι ἦλϑον ἔχοντες ὦ 

σὴ, ὧν τὴς πολεμίας εἰλήφασι, καταλι-- 

πονΐᾷς, ὅπως κούφαι ὥσιν αἱ γῆες, ἀἰσιοπλῷν 
ἐς σείμιον" κακεῖ δεν ἤδη ξιωυα γαρονζᾷς παῖϑ 

σας (ἀκ ναῦς, "οις ὄχίπλοες, ζω που χα ο9ς 

εἴν, ποιφοϑαι ὡς δὲ ἔπεισε," ἡ ἐδρασεϊζῦ-- 

τὰ, χαὶ ἔδηξεν Οὐκ ο τῶ αὐτίκα. μάλλον ἢ 

ὕςερον, Οἵκ ἐς αῷτο μόνον διλλαὶ χαὶ ἐς ὅσα 

ἄλλα Φριούιχος καιτέςφη, Οὐκ αἰξεώετος ΤΩΣ ; 

χαὶ οἱ υμϑὺ ἀἰϑίωαῆοι ἐφ᾽ ἑασέρας δὺς τού-. 

τῷ τῳ τρόπῳ ὠτελᾷ ὙΠ νίκη οἰπὸ τῆς μμι-- 
λήτου αὐέςησομ. καὶ οἱ δ γεῖοι κα τοὶ ταίγ56᾽ : 

“ἃ σὸς ὀργά ἢ ξυμφοραξ ἀπέπλϑυ- 

σὸρ οὖκ, τῆς σοιμόυ ἐξ᾽ οἴκου, οἱ δὲ πελο5. 
ποιγήσιοι, ᾧμια, τῇ ἕῳ τχ, τῆς τειλαϑόσης ἀ;- 
ραντες, ὄχικαταγονται, καὶ μείναντες ἡ μέ- 

ραν μίαν, τῇ ὑφξεραία ὁ ἴᾷς χίας ναῦς τρος-- 
βοῆς, Παζυεγιης γοάίγο η ΤΊς !- Τ) λαξόντες ᾷς κ(ὐ Χαλκιδέως τοκοξϑῦ τον 

δ᾽ Σκδίη ἰαϑονλν. ὉΠΔ ΠῚ. σγατῖα ἢ Ἰοτηογά 4πος {0Ὁ- 
ἰεπιδος, φησ ἐα- ΓΑ Χο γδητ ΛΙὸ ντ ΡΟΓΠΟΠοΓ τ» ε0 5 
᾿ πέρ ον Ζιη λάϊςῃς σαπὶ Ρεάίτατα Ὑ ΗΑΡΉΟΓ 65, 
Ἰποητα, 9 ρον ῬεΙΔάἐτ νε δά [αἰαπὶ ἡδυΐσοηῖ; 
 υραίανηθεὴ ἀούμνο- ν Ὁ (Ὁ τοηεθας Αἰπούρες ΡΗΪατηηις 
γα άε “πποῖ. . κλλίος [τας ποτἢσΓορίβλ απο τε θ ο]]λταῦ, 

Βοίτς. [τὰ [αίμπι τεροῆτς ἀρρτεῆϊ, 
ποι ορίπαπτίθι5 1115 ΠΟΙ ]ο5 (τά 
Ατεςᾶς πδιιο5 εἴτε. οχριρηδηζ, [ἢ 
α00 ορεῖς ργαοίρυα οχτίτίς ἰδιις 5 γ- 
τασιυίληοίαπι. Ρεϊοροπηεπίςς Α- 
τ ΟΥ6ΠῚ » 416 Πὶ γΊ ΠῚ σΟΡΟΓΔ 

᾿ 

ξυΐν καΐᾳ διωγϑε ἰσοις; ἐξείλοντο τι δύσει ἐπὶ. 

γα σκϑῦυ ἃ ἐξείλοντο ἐς. πειχιβοσαν πάλιν, - 

ᾧ ὡς ἤλλον, Τιοσο φέρνης τῳ πεζῷ χνελ-: 
ϑων, πείρᾳ αὐζ κἰ (χὶ ἰάσον, οὖν ἢ Αἰμόργης 
πολέμιος ὧν κατεῖχε, πλϑῦσοι ὦ «ροσζα, 

λόντες τῇ ἰώσῳ αἰφνίδιοι, χαὶ “αξ96δὲη5-- 

αϑῥων διλ᾽ αὶ ἀῆικαὶ ναῦς ἐΐ),αἱρδαὶ,ὺ μᾶ- 
λιςα οὐ τῶ ἔργῳ. οἱ συφοικούσιοι ἐγγηνξιϑ»»-- 

σὸμ, χοὴ τὸν τε Α μόργάν ζαντα, χα όνπες 
ΠΙιοσουθνα νόον ἐὸν, ἀφεςῶτα δὲ βασιλέῳφ; 

Ζ 

α Ἐρω ἀγθνίσειϑα, τὸ ἔςεη αἰ ῆδν. τὸ 
δὲ, οὐδέποτε τῳ αἱ 4 εἶ ὀν ἐζει ἐΐξας ἀλό- 

γε δίακινδεαυϑύσᾳν, αὐτὴ δ, οὐδέποτε φϑύ- 

59») ἀδυξ ἰανγραϊλόηφς ὁγακιγόμιωυ θύσᾳν, 
Οῥ᾿ μόγις δὴ] τες γυβμημδῥαις ξυμ- 
ι 

γάέλης 

᾿ 

'χύσας συμφοραὶ μόγις ἐξεόι μετὰ μ-- ᾿ 
χακδυῆς καὶ αἴαγκα ζουϑύῃ 

ποδοσεσπίχρ ΐν τοῖς πιλέμώοιξ, ὀὐχὶ δὲ ἐ- 

Ἰ,ιν μη, πῶς οουσίαι μὴ αἴαγκα- δαπως 
φοραῖς] "πνι(φη πόλει δὶ ταὶ κἀτε ἢταβ Ὑ Μεπὲ βεβαίου Πὰν ὟΣ, ' ᾿ 

τ σι Δ. ἀΤῊΡ ἘΝ ΤΡ ΔΑ τ αϑὶ 
ἤρα , ἑτιμάσιας πολειικῆς ἀσφαλοῖζὸ 
δ᾽ "Καὶ φπεὺς ὀργίω τὴς ξυμφοραξ] ὁρ-: 

μζόμδροι δι τί συμξῶσαν αὐτοῖς ξυμ 
φοραν φἴοὶ μίλητον: ἿΞ 

ΣΟ" 

δεβν μεν 
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το. δὸιδυδόασιν οἱ ἡ στελο τουγήσιοι Τιοσαφέρ- Α 

γᾷ ἐπα γα γειν(εἰ βούλεται!) βασιλᾷ “ὡς 

αἰτεῖ ποολσέταξὲ" χρὴ τίωο Ἰασον ἡλεπήβι: 

σὰρ; τ χρήματα πανυ πολλὰ ἡσρατιὰ 

ἔλαιξε.παλαιόπλυτον δ, ΧΩ χρέίον. ΚΟ 

π΄ Ἐχιχοῦροες ἕν: αὐϑθὲ τὸ Ἀμόργην Ὡοὰ 

ὅταξ ἀύδιες χομίσδυτες ᾿ ὼ Οὔκ ἀδιχήσαν--: 

ες οὐ ξιωυέταξαν, ὅτι ἡσὸρ οἱ πλέοοιῶν 

πεϊλοττονγήσου" τῦ,τε πολισμία Τιωαφέρ- 

γά πο δαδόντες, ᾧ τὰ ἐ αἰδρώποδαι, πόρτα ὦ 

δούλᾳ ᾧ ἐλδυϑεροι,ὧν χαϑ' ἕ ἕχφιςον ςαιτῆρα, Β 

δὰ ρᾷχὸν “Ὁ ἀστύ ξιωυέξησὸμ λαξῷ. ἐπει- 

τὰ αἰεχωρυσὸμ ἐς τίω) μίλητον. χαὶ Πεδα- 
ρί τὸν τε (ΩΣ Λέοντος ἐς Ἢ χίον γτα λα-: 
χεδαι μονίων πεμψάντων, ̓ ἰποσέλλεσι πεζῇ 

ἀιεφαἐρυ,ϑρα, ῷ γτὰ ῶ οὶ Αμόρχϑυ 

Ἐἐχεκουεικὸν, ἐ ἐς ὩΣ εἰστεῖ Φίλιστον 

καϑιςασιυὼ τὸ γέρ9ς ἐτελύστα. ὅ Τού σγ᾽ 
Ἐχιγιγγουϑιου χάκιϑνος, τς Ἵ Ἰάσον κα-- 

τεφήσατο ὁ ΤΊοσα Φέρνης ἐς φυλοικῆν,πα:-" 

ρῆλϑεν ἐς Ὑ' ἀἰλητον, ὃ ῥεζωυὸς νϑρ ᾧοφίὼς 

(ὡς τὖρ ὑπέφη οὖν τῇ λακεδαίμονι) ἐς δρα.-- 

χμᾶω ἐπικὴν ἑκαίςω πασους ταῖς ναισὶ 
διέδωχε, τῷ ἢ λοιποῦ ᾿ γόνου ἐξώλετο πιῴς 

᾿ὅολον διδόναι, ἕως αὖ ἠβασιλέα ἐ ἐπέρυται. ζὦ 
3, κελδῦη,ἔφη ϑωσφ) ὠτελῆ Τ Ἐδραχμάώ. 

Βρίμοκρ «ἰτοῖς ο αὐτειπύντος τῷ συφαουδίϑ 

φρατῆρ»ὐ (ὁ "ὃ Θηρφώυϑῥης οὔ ναύαργος ὧν; 

Σλ᾿ Αφυόχω ῳ πδαδοεδαι (ἀξ ναῦς ξυμί-. 

πλέων," μαλιαχὸς ὠὐνξὶς 5 μιοϑοδ)ύμως 

δ αὐ θα στέγτεγαῦς πλέον αἰδρὶ ἑκοίσω ἢ 

τὸᾷς ὀξολοὶ “ ὐμολογήθησομ,. ἐς “ὃ πέντε 

γαδς ἡ γιεντύκοντα τοίά τάλωντα ἐδίδου 8' ὅ 
μάυέῤᾳς ὠὰ ἐὐνοιρ δά πλείοις νῆες ἤσαν 
τούτου ἅ ὅδ διβωού, χτὶ τὸν αὐτὸν Ἄθο»ν τότ 

ἐδίδοτο: Τοῦ “ἢ ἀὐτε χέμιθνος,ζοῖς ὁ ῳ τῇ 

σάμω ἀϑρναίοις, οροϑοιφιγμεέναι γδὴ ἦσαν Ἢ 

οἴκσϑε! θην ἀρ νῆες πεντὸ ἢ ζι κοντα, ἢ φρᾶ- 

τηδεὶ; δικοί κά; χ ΣΝ ομοιλεδης ᾧ Εὐκ- 

τον, ὼ (ας πὸ χίσοχάσει ὦ ζὲ ἀλκὰ; 

ξιωυαάγαιόντες, ἐξιλδντο ,ἰαχοκλυρωσείμεις 

9) 

ΤΗΝ ΟΥ̓ Κ ΗΙδτ΄ 
ΤΙΠΑρΒογηὶ τγαδιἀογᾶς ρεγάαςεμ, 
ἄπιπι, οἰ Πδεγοι λά γορθ αοσηλά:. 
πηοάπηι ἔιοζας δὴ {1 ἰα ας. 1 πὰ 
τρία ΜΠ τος αἰ Πραςχοτηαρηάσατο 
ας δἀπχοάᾷ ρεσαηίΐα νίπ δίροττα 
ποῦς. Εγαῖ οπΐπὰ Ορρίάἀππι ᾷ ἰηΔε ἃ 
ΡηΓοῖς τὸρογδας Ισσυρὶος. (ατοσα 
ΔΙΙΧΙ]α χα οἶγοα ἴξΣ Απογρὸς ἣὰ- 
Βυεχαῦ πῆς ΠΟΧΑτοςοροῖε δά ἴ ΡῈ 
Ἰορδιιοηίςβ,» ἱπιέγαας οὐ! οβ [πο ς᾽ 
τοάερογοαὸᾷ ρ᾽οτῖα; Πογῦ εἴδτης 
ΟΧΡεϊοροπείο. ΗΙποτγδάϊτο ΤῊ18- 
ῬΒοΓηὶ ὁρρίάο; οὔ οπηπίδας οαρτί-, 
εἷς» τ ΠΡοτίς φαὰτῃ (ογας, ρα! π᾿. 
ἤηρυϊα σαριτα Πηριΐοϑ Πλτογες θὰ-. Ὁ 
τίςος Πδ1 (οἸυξάος, γε άϊεγιης ΜΙς- 
τὰ. ν πάς Ρα ἀλύταπα 1 εοπτὶς ΒΕ], 
ας ΓΑσοάαπιοηί! πηὰριγατᾶ ἴῃ 
ΟΒΙαἸεραπεγάτοπλίτταηι ἱείηεγς Ρο- 
ἀο νί; δά Εγγτῆ τας, οὔ 115 σορ!ς 
Πα: ΔΙΧΙ] ατος Αὐπογρὶς ἔπογάτιαι- 
4.ς 11 ΜΊ]ειο ΡΒ ρρᾶ ρυς Εςἰατ: 
αἰτά(α; οὔξεθα εἰξ. 4] οἰξαμπέτο γε 
πτς ΤῊ ΪΡΒογη ἐφ ρο  ολαμᾶ [Δἵαπὰ 
ρύα Πάϊο πιιιί ας, αάπεηῖς Μηοτᾶ, 
διί(αιεμηάπιοάιη [ δοοεάατηοης 
(ρορόδεται)γπιοη γαῖ (Ὡρξάϊα ηὰ- 
αἰδιις παπγοαυίτ, Πηραΐδς νἰγίτπι.. 
ἀγδοῖηηαβ Ατιϊσαϑ:ν οἱ δ5 ἴῃ γο ἡα 
τόρ (οἸαεῖε τογηος ορο]οβ,ἄοῃςς 
τορ ςο Πα Π τ: Ὁ] ατατις (ντ ἀϊςο- 
Ἀδὺ ἢ 1116 τ ΠΠ|τ, ἰπτερταθ ἀγαοῖ- 
πιᾶβ. Ν᾽ ἐγὰ πη οδιγαάίσομτς Πογπιο, 
ζίατε ϑγταςαία ποτ ἄυςςς ΤΒεῖά- 
Πχοῖλ65 ΘΠ1ΠῈ 41 Π01 οἴδοῖ ἰρίξ 
Παυδύοθιις ἴξά δά τταάςη 48 Αἢγο- 
ςἣο εἰαῆεχῃ οὔ η]1ς ἩδαΙρΑΓοῖ»  {0- 4 ΜοΙ]ἴον φεί τὸς 
ΒΟΥ εἴαῖ εἶγοα τατιοιῷ Προ 411)"  ηογ ἐτας οἰτοα 

εἐχαϑίοσοπι ἢϊρε- 
ςοππεηίαπα οἰ Ἰητοῦ οοβ ντ ῬΓΆΤΟΥ ἀ";, κά φενδαωμ, 
απ 4; πᾶμε; Ραμ τοχΩὶ οδο] κω ἐγάξ ἀεβν- 
γιγίτίπη (ΟἸποχότατ. ΝΑ φαίη σις δὲ Ν ῖ 
ἀυϊπαπαρίητα Πα δ ακτογπαταῖξλ 6 6Ὸ..ς 
ἴῃ Πηραϊος πηξίςς ἀαθατ: σατοῦα πα Ὁ Φαμδ’ δ 
εἰἰδιι5 χαα νἰτγα απο ἠπτπεγᾶ εἰς 
(ξητ, ἀ Παης ἱρίμπι τατομξ(οἶαε- 
βαταγ. 4Ες εχξ Ἡγέπις,4ι! ἀραιὰ" 
ϑατιηῦ ἀροῦδης Ατβοπίοηίξ,υαπι ; 
ἀάποηηος ΠΠπς ὁ ἀοπγο οἰαἤς 4112 
4αη 4; δι ρίητα παι]: ἀυςῖδας 
ΟΒγηηίηο δζ διγο ςδίάς δι Ευέζε ᾿ 
πιοηο,ςδιζα δες δὲ ἃ ΟΒῖο δὲ αἰ Ἰᾶ4ε 
Ἀδυθι5» { αταεγιητίητοῦ ἐς ἰοχττὰ 

γΟΊ, σώ τ σδον ᾧ γαζτικῷ ἀφο, ἰμσδάεχς πα ἰδὲς ςοριῖς Με». ἀν γὐκχο, 

α Ὡς ἀντι φεοοίταξεν ἰδὲ βασι λϑὺς “πἰ ἢ ἃ σώπως πῶς γαυσί. δὰ Μα- ΤΊ ΤῸ ν δ δν ̓Διακλῆς 
δηλογότι. β ΞωωέταξανἼν ρα σευη-- ᾿ λακὸς ἰώ ΦῸΪ τὰ μιοϑυδ] ἤγοιω, εχ ἐντύ-- 1 ρῶν ιῆνοι 1δίριμιιρίσεωτες κλήρῳ. ὙΠ 
εὐβάησοι, 17 Σάσῃς γμυσὶ διέδωκεν} Ϊ γως φῶτ σροδρῶς ἀπήτει, ς Θρμολο-, 



Ὁ Ουκευπαυς 
Ἰις εχροῆτα εγαπῖ» ἢ 

΄ 

ΓΙΒΕΚ οοσοταννϑ: 
Α “δὸς δὲ τοῦ Χίον χρὴ ναυτικὸν καὶ πεζὸν 

᾿ πέμψαι τὴ ἐποίνσθρ οὕτω, Στρομβιγέδης 
ὃν οἰλίϊετα δίσιιε ρεάιτατιιηλ πγΐῖ- 
τογε πη ΟΠ: ααοά δ ἐεσοχαητ, 
ΝΝδπὶ ϑισοι}θίςῃ!ἀε5 ὃς Οποπλα- 
εἷός ὃς Ἑχθεπιοι εὐπὶ τερίητα 
πδαΐθιις» ὃς Ρατῖς ἀγπχαϊοσαπι 4αΐ 
νεηεζδης ἴῃ ΜΙΪεῖαπη., δϑιαγῖς 
πδυϊρὶῖς δάπεδι ας ἰῃ ΟὨ πηι; 
4αλτγα (οστίτὶ ἔπεγαητ. ΜΟΧ ἐοσαπὶ 
ςο]]ερα ἀρ ϑαπγιΠὶ Γεπηληεητε5 
ςΕΠ φιδταοῦ Δς ἐερτιιαρίητα πααὶ- 
Βιι5»ᾶς πιαΐς Ὀδτίηεητεβ,» δάϊιογι5 
Μιϊειαπιτεπάσητ, Αἰ γος ιαφαιις, 
νεῖ μοῦ [4 τεπηρι5 ρα Δ ΟΠ τη» 
Ὀδῆά4ες ἀεί ρεπς ργοάϊτίοιἷς πιο- 
τὰ » πιατγαραξ ολπα γεπὰ Ρόγῆςείε: 
(4 ροξέδαιαπι ἰςπῆς ὙΠοζαπις- 
πςηὶ οαπη οἷδε νεμη ς, δὲ ποροτία 
(δεἰοτατῖς ἴῃ πλείίας ργοῇ τοῖς» 4ς- 
σορτίδ ἀςςει Ρεἰοροπηςοπῆρβας παᾶ- 
αἰδυς δὲ τοτίάεχ ΟἾ τς», 115 8ζ τε“ 
ταῖα (τὔγα Ριεὶεὶ ἐχριϊρπατίοπς 
τγατί τῆς (ΟΙαΖοηγεη 5:11 εο5 αὶ 
οσαππη Ατβεπίοηῆθις (πιο θαηείας 
ἢτ δά (ς ἀεάϊιίοπεπι ἔλςεγε » δὲ πιὶ- 
᾿βίαύς ἴῃ αρπηπητεμι: 4αο ἀ ἴτε πὶ 
πθεθαι 8. ΤΠάπλιις Ιοηΐα ργατοῦ. 

- Π|Π λςείς ἱπχρεγαῖα τοσυία πτίθι15, 
δάἄοττις νγροπὶ τπυτῖς σαΓξτ6Π1» 
τΑγλοῃ ἐχρύσπαγε σαππῃ πο βοί- 
{εἰ, αδίϊς: ὃς Ἰηρεητί νεῆτο νία5, 
τρίς φυίάεπι ΡΒοςαδπι ὃὲ (ατηΔη, 
τομαῖς: πααος αὐξο!υ σατογα ἰΠἰἃ- 
125 ΟἸαζοπιοηὶς οδίασοητες, Μλγᾶ-: 
ἐμυίαπι; Ρεΐδηι , Ὀγπινληι» ὃς 
ἐαυσοιπαις εἰγολ ἔρως ΟἸλζοηλο- 

“γοί,ὀ ώινακο ἐδ οὐποχὶία εὔδηῖ »οὐϊο ἀϊΐες ρτο- 
με (, ἀμύξα ἤεε- 
ν4π|3 εχ 115. αυς 
«τὰ (Ἰαξοπηεηΐϊδς 
Ῥοττίπεδαης » 4 υ 
φὗτο ἀϊεδυ5» 4" 

ριεζ τετηρείζατξ ἱπιπιογαῖα» 410} 
Ῥασγείπι ἀϊγι ρα Πεπς ἐχμαυπῆξωτ-" 

σαάτη ὃς Οἰπιᾷ αὐ Αἰ γος βαηι το- Ῥυς ῬτΓΌρτεῦ ἐς τὴ - 3 ΝΠ. ι 
βεβ τδ ππεπιοια, πγολτᾶς, 15 4 101 ἀρίτοὶὰ Ἰορατίς ο- 
τα » ραττίπι ἀϊτ!ρ. 
ξόε. 

{δίογαπι δἀϊτας εἰ ἀς ἰα{12 {1 πτὰ- 
ἀοη ἀλ» δὲ ὃ εἰ5 φι!ἄοπη ρεγ παίτ15: 
ψεγὰπι ααη1 (ΟΥ̓ ΠΕΒΙϊ ἀταας Α]1} 
(οςἰϊ ργορτεῦ {πρεγίογοπι οἰλάςπλ 
ταῖπιιβ ργομρτί «αὶ ἐπάν ἡϊρς εἴς 
(ξμτ» ργοβοιοἰταγ αι ΟΒίαπι, 5εά 
τεπηρείϊαις ἀϊΠεξλα πδιιο5 εὐ ἀεπὶ 
τὰ ἀςπὶ ΟΠΊη68 Δ] [8ς αἰϊιη Ἂς ΡΕΓ- 
ποποίπης, Ουο ροίξεα Ρα ἀατῖτιι, 
4. Πιογαταραα Εγγτῆτας απο ρε-: 
ἀϊδυις τεῦ ἔλοίεη 5» ὁ ΜΊ]εῖο τύδῃίς 
ταϊῆε ςιπὶ 15 σορ 5 φια9 Βαδοθαῖ,. 
(μαθεθαῖδυζειι ἴῃ 115 44 ́ αίηροη- 
τος ΓᾺΝΠτος εχ φαίπαμις. πδαΐθι18; 

569 

, μὲ γὸ καὶ Οὐορκθυκριῆς χαὴ Εὐκτήμων, πει-: 
αἴχογτοι γάδς ἔγοντες, χαὶ ἥ' ἐς μίλατον ἐλϑέν- 
τῶν χιλίων ὁπλιὴν μέρος ἀγαρόντες ον 
ναυσὶν ὁπιλιταγως»ἱς, ὑχὶ Χίον λρίχοντες ἔϊ- 
πλέον, οἱ δ) ὄἜννοι οὖν σεύμω νϑῥοντες, πέσ- 
σξερσι ὲ ἐδδὸμήκοντα ναυσὶν ἐθαλαοσόχρος 
γρεώυ, δὴ δχέπλλοιω τῇ μελύτῳ ἐπερρεωῦτο. 
«Ἵ᾽ Ασύρηρο, ὡς πότε οὐ τῇ χίῳ ἔτυχε Ὁ. οἱ μ5] δὸ ͵ « ιςε ! ͵ 

Βτιξλόδσιαν τοὺς ὁμήρους Χουτὰ λελομέ- 
γος, "ζύτε μϑὺ ἐπέσχεν, Κη), ἤαϑετοζω πὲ 
κ᾽ Θηράνϑβους ναῦς ἡχουσας, χαὴ ταὶ κϑθὶ 
πίρὺ ξυμμαχίαν βελπίω ὄγτα" λᾳίων δὲ 
γαῦς, ζᾷς πε πελοποινησίων δέκα. »χαὶ χίας 

δέκα,, αὐαΐγεται. κϑὴ πσφοσζαλαν τηελεῷ; 

χαὶ οὐχ ἑλῶν, πϑρέπλδυσεν Ὀχικλαζομε: 
ναξ" καὶ ἐχέλδυεν αὐτῶν γρεὶ τεὶ εἰ ϑζωναίων 
φρφογοιεῦτας αὐοικίξεοϑεὼ ἐς τὸν Δαφνοιοῦ-- 

πε, χαὶ ασοϑσιχωρῴν σφίσι, ξιινέκέλδυε δὲ 
Ο καὶ Τακίφε, ἰωγίας ὑϑχος ὦν. ὡς δγ οὔκ 

ἐσήχϑυον, ἐσξολζω ποινοοίνϑμος τὴ πὸλά 

οὐση ἀτειχίξ ῳ, χῷ οὗ δοωυάμνϑνος ἐλ ᾧν, ἀ- 

σπεσλόυσεν αἰέμω μεγάλῳ ; αὐτὸς ψϑ( ἐς 
Φωκχαιᾶν τὴ κυμῶω, αἱ δὲ ἀλλαινῆὲς και: 
τῆραν ἐς (ὰὶ ξχικεδμας ταῖς κλαζομε: 
γαῖ νήσους, μϑρ αἰϑουσθμ ,ζαὶ πρίλξωυ,κοὴ δρί- 
μἐδσαν, καὶ ὅσος αὑτ ξέχειτο αὐτόθι τῶν 

κλαζορδρίων, ἡεἰέρως ἐμιμκείναντεξς, ἢ “(οὶ 

τοις αὐέμωις, ὀκτῶ, ταὶ »μϑὰ διήρπασὸμ χαὴ 

«οραττίπι ορρυρηδῆςῃτίη ΡΒο- κ) ἀὐώλωσθμ, τὰ δὲ ἐσξαλλόνϑιοι αἰπέπλδυ- 

δὰμ ἐς Φωχαιαν χαὶ κύμζωυ, ὡς Αφύογον. 

ὄντος δὴ αὐτῷ ον ῳῦϑα,, λεσξζίων ὡρέσξ4ς 
ἀφικγοιοῦται, (βου λόνϑροι στο φῆναι" χαὶ αὐ-:" 

ἀδν ὑδὲ πιείγοεσιν, εἰς σ᾽ οἵ τε χϑφίνθιοι χαὶ οἱ 
ὅλοι ξύμμιαηϑι ὐωροθυμωοι ἤσθρμ 1 ο δ 

ὡδίοη σθάλμα ἐμέ τεχὶ Θά 
χίου καὶ χή μοι εϑεισῶν τῶν γεων, ὕξερθν ἐ- 
φικψοίεζτοι ἀλλά ἄλλοθεν ἐς τρω χίον. χαὶ 

μ᾿ τϑῖο Τ' αἰδείρατος πότε παιδίων πεζῇ 

ἐν πῆς μἰλήπε,  μόμϑρος οὖν ἐρυθραῖς ὄχ: 
“ερώμοῦται αὐτὸς τε ὸ ἢ ξρατιὰ ἐς Χίον ὅν 

πῆρ)ν ἢ αἰτοῦ ὰ ὡν  πέντενεων ςρατιεῖ: 
ταὶ αὑτὸ χαλκχιδέωγν ὡς ἐφ “πεντακοσίοις 

ΓῪ 

τα Τοι ἑμήροις καϊα χε) διϑμὸς Ἰάπαριθ-- Π λογότι, ἀπὸ Ὁ λ - 

αἿ δ, βὶ τούου μδὺ ἐπέοαν] ἑαυτὴν δν--  ζιὰ αὐέμοις 1 ὁναντίοις δηλογότι ὕγταρ. 
αμθαίειν ὁμήροις. Ὑ Διὰ {δ Καὶ χὐμὰϑεισῶν νεών } ἤγιω, 

δᾳασωιράσῶν ὑπῦ χἠμῶρος. 

Β0Β.11}, 

2 



470 : 
ξι: δόλοις χαταλξφ θέντες. ἐπαγίελλδ: 
δρῶν δὲ σίγων λεσξίων 1 ὐσθξανιν, τσδ96:- 

φέρᾷᾳ τῶ τε Παδουρατὼ νὴ "τοι οὕχίοις Α- 

ξυδηθς Ἄθλον ὡς χδὴ χουδαϑνορδιυοῖς “αϊὰ 

γών σίν, δῦ φῆσαι! τί λέσβογ. ἢ γὺ ξυμμα 
χοὰὰ ακείδες σφραξ ἐξά, ἢ Ἰδὲς ἀϑέωναϊοις, 
ἐδ σφϑλχωνται, κϑυκωσᾷν δὲ δ)’ Οὐνι ἐσὴ}5 
χουὸγ" οδδδ ζα ξ ναῦς ὁ Τα, δοίρατος “ ἐφὴ ΜΝ 

χίων εὑταϊασοϑύσηνικ ἀχεῖνοξ λαξων ας πὲ 
δὶ χυῤύϑίων πεντὲ, χαὶ ἐκ-τέου ἐεεδ ρίδω, 
χαὴ μίαν ἑρυμογίδεα", χὰ δ αὐτὸς Ἅφκωνι- Β 

καὶ ἶλθεν ἔχων, ἔπλᾷ δχὶ τῆς μελήτου 
σδϑς τίοα γαυαρχίαν᾽, πολλὰ ὐπειλησεις 

τὸϊς χίοιο η μεζϑῦ ὠὴ ἐχιξοηθηήσαν δώ τ δὲ-- 

οὐται. " χαὶ πσδέσζα λῶν κωρβύκῳ πῆς ἐρυ-- 

εϑραίας, )νυλίσατο δὴ; Ἔντο τῆς σούμου: 

ἰϑέωυαγοί χὶ πίω 'χίὸν σιΧέοντες τῇ ςραά-᾿ 

πὰ ὼ αὐοὶ ἐκ 4 ἔχι ϑεύτεξοι λόφου διειρ-ι 

ονῖο, ζαὴ κοαιϑωρμίσδμηρ, χϑὴ ἐλεληϑεσὸρ 
δλη λοις ἐλϑούσος δὲ προδι Παιδοιείυ 
Ὠχυτολῆς, ὡς ἐρυ,ϑραίων αὔϑρες αὐχμαλω- 

τοι ὧκχ; σαμου Ἐχὶ “ὐδοδοσία, ἐς ἐρυ,ϑραΐξ' 

ἥκδεσιν ἀφάνϑροι, αἰα' γέται ὃ Αςύοχος δ0- 

οὺς ἐς (ὲ ἐρυ,ϑραὲ πῶώλιν. χαὶ ὡἰδὰ τοσού- 

τὸν “ἐλμετοϊαυτῳ μὴ «ἰδ ισπεσεῖν τοῖς ἀϊϑητ 
γα δὶς, Δ[πλϑυσοίς δὲ καὶ ὁ Παιδαίρατος᾽ 

“δ αὐδῶ; χαὶ ἀδαζητήσθμτες ταὶ χύξὶ Μ᾽ 
δυκοιύτωγισσοοδὶδόναι, ὡς δῦρον ὡπτθι ἐτ: 

τρί εἰς Αβωρθδῤνωῤτίε νἠραώβι; 
ποοφοφασιαδέν, Ἔἰσιολύσδρτες τὴφ᾽ αἰτίας; 

ὠπέσλδυσὸρ' ὁ νϑρ ἐφ τέο χίον, ὃ δὲ ἐς τίωὺ 
μἵλητον ἐκομιίαϑη, ὡς τὖρ διενοξτο. ἐν τοῦ-- 

τῷ δὲ χαὶ ἡ Μ᾽ ἀϑίωναίὼν ςρατίαὶ ταῖς ναῦ-:» 

σὶν ἐκ 9 κωρύχου «ὐθεγλέουσα κατ᾽ ,8-- 
γίνον, ὀχατυϊχοῥᾳ τοϊσὶγαεσὶ δ χίων μα-" 
κραϊ)σ,χαὶ ὡρίτῶρ ἰδὸντες, αὐίᾷς ἐπεδιωκον"χαὴ 

χἤίονδα μέγας θαλονεκὴ αὐ μδινὴβῥο 
χίων μόγις καιταφϑουρεδιν ἐξ Φὴ λιυϑβα," 

αἱ δὲ δθῥη ϑιωοαιοή, αἱ νδὺ μαίλικα ὀρρυίς 
σασδῆϊ τρήθται φ φθείρονται, καὶ ἐκπίτη οἐσι' 

“ἰδὲς αὐοῦ πολιν δ χιων,, χὰ ὐδρες : ὡ 

,δὺ εἰλίσχονται; οἱ γ᾽ ̓Ἀπϑϑνησχοισίν" αἱ σ)}" 
ἀνὰ κωταφ δϑγϑεσιν ἐς πὸν «(τὲ πω  μῖε: 
μδυτι λίωϑία Ἶ φοινἐκϑεέῶχα, καλουνϑμονν 

ς. 

15) 

΄ 

την ΟΥ̓́ΒΊ ΘΙ 9 ΕΗ μς Τ. 
481 τοδὶ ἐξ αὐταῖς ἐπογαθτὰ Ομαῖς 
οἰδοπῇθις.) [δ᾽ ἀυιπι φαἀα πὶ" 
(θϊογαπι (ς ἀδέῤῥεατος Ρο]]ΠἸοόγῥα- 
τοῦ», ΑἸ γοοπες δεϊα τ τπὶ ἀὰ Βα 
ἀλτίταπι αταας χά ΟΠ Ιος τα υλπηῖ, 
ἐχροάϊγος ἰγὸ οηὴ οἰ δά Τα 
τοοριοη ἀάπι. ἕοτς επῖπὶ γὲ ἀυῖ 
Ρίας ἰοσίοσιπι ὁοτηραζαγομ » Δ 
οεὔὲ ΑἸΠεηἸοη ἢ, Πα πηπθ᾽ 
{αςοοἄεγέτ» ποζόγοητ, δὲ4 αν 
πος 1} λυ ΗΘ ἤμι, ἐεράξημε 
ΡῬαχάατγίτας πλιὸ ΟΠ οσγαση {ὁ 11- 
1 ρου Πα Γ πα Ἰρίς, Γα πυρτὶς 4 - 
ας Οοτ ΗΠ ς δέιέχτα Μέραγιἀς;" 
ἃς νῃὰ Ἡογπιϊοηϊδὲ, ργατοί {45 
Τιαςοηῖςα5, οά πὶ 4 διι5 νεηεγδῦ 
Μηετατα. αὔτ αἀ {πᾶτὰ παυαύ τ 
(Βίαπη » (Ἀπ εαυαπὶ Γαΐ πᾶτε ΟΠ 5. 
{ς πουτίαληι 1ΠΠ|5 πὲ νι νλυρομοῆ 
414 ορς ἰηδίρεύοης. Ἐπ ρρε]]οη ς᾽ 
δά Οοἴγοιτ οὐαὶ Εγγτῆταα ΠΠ|ς 
{Ἰλιίομ οι Βαθεθας., Αεδβοπίςηἴεβ᾽ 
αἰμτο 1 ὃ ϑάτηο σαπὶ ἐχοζοῖτα ΟΠ 
Ροιϊογαης », ἃς δ αἰτογαπι ταγαι]: 
ἰάταιβ, 4ιο ἀεείμεθαηταῖ, τὰ [1α-- 
τἰοηεηι μαραογαμς νὰ νττχας 41-- 
τοῦ σοι] εἴτης. Αἰ οοΠα:», 
αῦοορια ἃ Ῥαάλτίτο ἐρ᾿ το ]Δ, ααοΥΣ. 
ἀλίη Ετγιμγαος σαρτποϑὲ ϑαπιος 
τα ος ᾿νοηες Εγγτῆγας δά πιο- 
Ἰϊεη ἄλπι ρύο ἀϊτο οι, Ἐχτειαρίο 
τοιοόδα5 εἴτ Ἰτογα πὶ ΕΥγτηγαβ,Ας ρα-᾿ 
ταπι αξαις χαϊη Ἰποἰἀογοτπ Αὐπος 
Ὠϊΐο5, 15 ς Ῥαάλτίτας » φαΐ ἰρίε. 
ααοᾳιῖς {ΠΠπ| δά οὔτι τγαϊεσεγαῖ, Ὁ. 
αιαἤίοης μαδίτα ἄς τς αὶ ργο- 
ἀϊοποπι τποἹ τὶ νι ἀογοηταγ ὙΌΣ : 
ζοτηρογογαης 14 τοτιῖπι" οὐ (4]1- Ἡ ΟΡ βίμτεπι ι- 
τεπὶ οἰαἰτατίς ἃ δάπιο Αι ςοηῆ- τα μεριμνᾶν 
ὅπηι, ἀρ ΟΠ τίς {ΠΠ|5 τοάιόγαπτ, Α1-- ϑαπιῖς ἀυατοηςς 
τοῦ ἴθ ΟΒ απ; ἦς ἢ Μιϊεξιητ, εἰδαερραιοεπαπιρνι 

Ν Ὀα Ύ Μὴ ὑς - ςοηβέξιτα, 
αυὸ ἀεξίπαιιογατ, “Ἰτεγολ οἰ πη5 γα ἀρογείκω, ΓΝ 
Αὐπεμιοηῆς ὃ ΟοΥγοο ργατεγιιες ἡοράσε ἃ δαρμέσι 
Βεης ἌΥρίμυτη » ᾿π οἰ άϊτ τη εὐϑενά ρα, οὐρα 
1165 Ἰοπρᾶς ΟἸΠϊογιπ: εἄχας τ γον εαρείμο δ ς 

τα ]ὰς ςοπίρεΣῖς. ᾿η!  αατα εξ : δὲ 49’ ἐαρέγενπῆς 
-Εχουτλ ἹΠΡΈΠΙΣ τοπηροίξατο Ὁ, αρτὲ 
ἴῃ Ῥοστὶιπι ΟΠ ΐα: τεξιροχαπε: Α-᾿ 
τμεπίςη Παΐ διαζεπα τἴ65» μια: ργαΣ 
οἄτοτίς ἐπ γι δια ἐγὰ πε» Ῥογεγαῆτ, 
1ἤτραξξα: παοοπίθας ΟΠ ούιπι τ νἱτ᾿ ; 
τίσις ραγτ. σἀρτί {απ ν᾽ ρΡατγτίητ, ᾿ 
᾿πτογέοδε : ατογαὶ ἔπραπη Ἰμτδη τ᾿ Γ 
ἀεζαπεῖη ροτγεί πη ΜΙ π]α πε 6 ἴε- : 
δύπι ,, ποπηπε ῬΗδΙσαπξοῖι, ; 

« Βφη ἡ ίων ἀστῷ πϑοήσην } ἤχρωω, 

τῷ Αφυόχῳ. “β΄ Καὶ ῳφῳοβαλχὼν καν 

ρύκῳ] ἤχρωυ ἐλλιιϑμίσας. “Ὑ Ἐπὶ τίω 
᾿χίον πλέοντες τῇ οραπᾷ } χρεών, σι τῇορα 

᾿ -» “-“ 

᾿πᾷοῦτοι παρθρατα., 

νι  νούνο: χλνο.. 



ΤΙ ΒΈΚ. οὀδτῖάννς 
ἐν 

Ῥαδε βοίξα ἰη Τα ρα ρχοϑιάτῃς Ἃ ὠντεῦϑεν δὴ, ὕξε ον ὑμβε λέσζον κόνϑὺ βὰλ- 
εἰδη 68,44 τη πἰεἰδττἐδ ἘΧοἰτά 4λϑς 
ρεχραγάᾶί. 4Ελάξ Ἀγοηλέ Ηΐρρο- 
οτατὸδ Τ᾿ ασοάατηοηίαβ οὔ ἀδοῶ Πλ- 
αὖθις Ὑπυζποχᾶν αι δας ῥταογαι 
Τατίας ιλσοτὰ πη νας ὲ {Γι- 
δς) (ἀΠῖη: ἀιαθ ες [1155 1,ἀφοπ τὰ 
ΕἸΣ ΤΕ ἐσ τι δγγαοαα πα ΧΡΕΙοβόν., 
ἠέίο. ἐαίοοῖς απ Δ; αύς ἰαπγὰ 
ΤΊ ρπεγης ἀςξεςογας, (ὐαῖας οἰαίς. 
ἢς αἀπιοήτυη νΌ] {ξπίούὲ 4] δρᾷ 
Μιειθμι ἐγᾶητ, ἰαΠεγαύν αἰ πυ ΔἸ 
εἰαῇ!ς Ομ εἴτε ρεσηάίο, ἩΔΟΟΣ ἢ 
ἥν δά Ταϊορία πὴ Πἀδαμτ ποτ 
τοῖς οπεγαγίς ααα ἃν ΔΈΡΥρτο τᾶΓ 
τα ϊττογθητ. Ἐξ ἀἀτεῃα ἜΣ 

 ΣΡΟ, 

πδάος δά Ἡπορμον ραάπδμεηον 
ἰπτογοερεζε; οἰαΠΠλτιῖς [4 τεύίταπι 
εἰαρῇϑ. ΜΜἝὸχ ἀρρε!!εητες Τπι Δα η» 
ἐἀπγάπα αἀοττί» νγθεπλ Ππιίτίς ῥὰ: 
τοητοπ» βαγπὶ ἀξ ἀυπ ἐχρα- 
σηλύοης, Ῥοίεζο ἀϊς τυγίας (α0- ὁ 
εὐῆτο5, Πα ΠῚ ΡΕΥ ποδιοπὶ ὀρρί 48: 
αἱ πχείτις νεδεπι Ὀδίςρηϊἑης, δ. 1] 

.πρὲδν δξ αὐ δ, χὰ αζ' το 

σείμϑμοι; ϑρεσκθυα ξατο ἐ ἐς (δ τεῖχεδιμογ, 
4Ἐν9 τῆς πελὺ χοίνήσου τῷ αὐτῷ χὐδδιὸς 
Τ1ηπουχρ τῆς, ἢ λᾳκεδαιμο γος ἐκ πλϑυσας 
δέχὰ μϑὺ ουδλαὶς ἡχὸ σὶν ὧν Ἶρχε Δωῤαβ δὲ ὃ 
Αια ων, τοῆος αὐτὸς, "χε δὲ δρκων)κῆ, 

Ὅν δὲσυνββιχοισίᾳ, κα δα ΣᾺ {ἐδ Χ δογ κα 
ὁ ἐφάςη ἰκέι ἤδη Ῥὐτὸ Τι ἀνὰ φέρνούς.κ καὶ τως- 

τα οἱ ὃν τῇ μαλύκο, εἷξ γηαϑονηο; ἐχέχ δον" 

“τῆς ϑὰ ἡμισείας ΔΨ γεν κγίδον φυλαδ᾽- : 
Β δῷ" ταῖς δὲ κὐθὶ τειόπιοὺ ̓ οὔσως Σὲ ἀ τὰ ᾿ 

δ γύτό]ου δλχαϑας ει σεταξανλοσάς ξύλ." 
αδμζανᾳν ἔς; δὲ τοιύπιον ἀχρᾳ πῆς κι))-" 

ϑίαρ πὐξοδηδυσεὶ; ᾿ Αἰύλλανος ἡ ἧξρϑν. ἐπυλ)ὸ-" ̓ 

ῥδροι δὲ οἱ ἀ ϑζου ἀ)οὶ᾿; χαὶ τ πλϑύσορχες ἄχ, ὸ 

πὴὲ δείβωυ, λαμβανοιδι, Ὅς ἘχῚ πϑὶοπίω" 

ᾧ φουρφύσας ἕξὶ γάδε. οἷ αὖρες Ὄσοφδύ-- 

ἐξ τοὺ κγίδον" 
κατα λϑυσάμτες.,  χαὶ ̓ πϑξυσδὰ λόντες ΩΝ 
᾿πόλφο ἀτειχίφῳ οὔσῃ ὀλίγου εἶδον “Τῇ Υπ ὑ-- ᾿ 

φεραα αὖϑις γαξοσεξαλλον χρὴ ὡς αἰ ἀμέινον' : 
φϑαξαρϑμωΐ αὐτὴ εχ γυκία, χα, ἔπε 

(δτπιγ αὔεπε 40] δά᾿ Τηδρίαπ ὁ Ξ εἰσελϑόγτων ΝΣ ἢ τι ἡ ΝΣ, ἔα πὰ 

ταυῖδας ἀπ σεγδητηο ἡ Ἰατη ρεγ- 
τηάς 25 ΓΖ ἠσοδοζε » ἃς 
Ῥογααίξατο {ΠΠοσα πὶ ἀρτὸ (ἡ ϑΑ τι πὶ 
τοάτέγο. 4 ΡΥ ΤάοΠ| το ρα πὰ 
ἴῃ ΜΙϊεταπι, νεπηῖος. Αἰγοςπις 
᾿ά εἰαίϊεπι,, οπτηὐα αάδπας αμα δά 
εχεγοίειην ἐρἐξαπεν πρροαϊταθαπὲ 
Ῥεἰοροπη ἐπῇρε, νέας δὲ {1 

“ Ἐπ τππᾶρπα ρο- Ῥεηάϊαιπι. αϑὰπἀὸ (οἸποεγόξυτ.», " δέ - 
εὐπὶς (ὠὡρετεθᾷει ἵε5 ἘΧῚ 
ταὶ τὶ θυ 5,ὃ τεθυς 
εχ 1αίο ἀΐγορεις δᾶ Ῥὸ Ἢ 
εὔρατατα. Κεἰ “ἀ ἢὲ ἱπιρίρτὸ, 

ἴα: (ΠΡ ογοεητ, 8ὲ ΜΙ|ε- 
ὀβττα θεῖν, (ίπεγοης. 

Ῥεγδεσεν ἘΠ πλά βρης Οατογί τη. απ ΠῚ (Ὡρεγοσὰ (άε- 
445 ἐχ 7400 

ἤρρορρεαν: ΓΑ ΡΟΥ, Οδαϊοϊάοαπι ὃς ΤΊΠΡ Βογη 

πὴ». Ὁ 

ἰητα [ἀςοάαπιοιῖίς νἱἀογοπτασ 
χαϊδυίάαπι τέρα πιῇ σαν ες τ Πὶ 
ρίῸ {μα άοετε χυλην ῥύὸ αἰτοῦα 
ρατῖς; ρίασαϊε οὰ ἀξίῃτορο 1Π|ΓῸ» 
Ὑβογάπλεης δάμίθῖτο: ἴῃ μας νε- 
Βα. 

ςεδαπιοηΐος (οἰδίᾳας δὲ τεροπι 
Ῥλατίμ 1» εἰάίᾳ; [195 ας ΤΊ λρπο- 
μόπιν νι ἔκκάεγλ ἤπε ὃς ἀπλϊοἰτία ἴτι 
Βᾶς (ογπιαϊλίη: Οαάουηαας ργο-"- 
“πη οία ἄτας νὸς τερὶς εἰ Τλλτῖ!, 
δας Ῥαττῖς ἔπούαβε.» αατ' Ῥγοσοή 
τοΥΊ1Π|» ἰη Πα5 Ὡς (ΔΏξ » Διῖ ΒΕ! 

ΡΑςτΙΟΝΕ5 ἱπτεῦ [.4-᾿ 

τὸ ἥγεαῖ τὰ θφυγότων;οὐκέϑὸ ὁμοίως Ἰδχας δὶ 

αὔηὸγ, ἐλελϑυντὲς χαὶ διγωσδρμήες τίω δ 

γι δωῦ γ δῦ, ἐ ἐδ τωι σαῖμον ἀπέπλέυσϑρ. ἣ 
4 Ὑπὸ δὲ γον αὐτὸν “δόον ̓Αφυξγρυῆ ἤχογτο 

ὡς τίωὸ μίλητον ὅχὶ ναὺ τικὸν, Οἱ πελοπὸν" 

γήσιοῖ δὐπέρωφ. ἘΠ εἶχον ἄπϑρτα τὰ ἰχτν δ 

1 γρὰτύθεδον. καὶ ὴ γὸ μεάϑος ἐδίδοτο ἘΡΘΟΝ 

λίο ἀϊξορτα ἃ πα ἐτίθεις πια- Ὁ τώς, καὶ τοὶ εἰχ, τῆς ἰάσου μεγαΐλᾳ ζεῖμαὶ 

τὰ ὀζερπαεϑεντὰ Αζκοζοῦ τῖς σρατιώτα)ε' 

οἵ τε μιλῆσιοι. ασολ)αῶς οὶ πὸ πολέμου 

ἔφεεον ασϑὸς ̓ δὲ τὸν ἀρ ἀν κα νὰ, ἐδδριὼ 

ὅμως τοῖς πελο πογνησίοις᾿ ἃ] χοὸ ὥταὶ Ζρε τῶ Ζῶ 

ϑῆχα); αἱ κσδϑς Χαλχιδέα “νδωϑρὼ, φ- 

δὲῴ: ἐῃ),ὺ ὁ οὐ ασξϑς ὀτροῖν μάλλον ἃ ἀλ- 
λας ὀπὶ Θηξριυϑυόες πϑροντος ἐ ἐποίοξω. χαὶ 
εἰσὶν εἶδε. Ξυν θη καῦ ̓ λόχέδοι- « 

μονίων χα] “ἣν ξυμμάχων φρὸς, βαδιλίά - 
Δαρῴον ἡ τοῖς παῆδῶς πῷ βασιλέῳς κα ὁ“ 

274. 

Τιοδδφερηῶ, ἀσινδαὶ τὸ ὃ Φιλίανκ γοζ-- ἐσ" 

“χα ταδὲ" ὁπύση χρέα 'χᾷ) ) πόλᾷ βασιλέως ᾿ 

εἰ ᾿ Διαρείου, ἢ: τῷ ταπρθςἦσομ ἢ τῶν “σδϑ- 

π 

ἑ τὴ ἔα; δ δρξκιάναἢ δυπῆης ̓ τ δ  ὡχίδὴ 
Υ 

γϑνων, ὁχὶ Ὁ Φαπεμὰ ἰέγαι ἐχὶ πολέμω, 

ἜΝ 



- 

» μηδεκακῷ μηδενὶ μοῦτε λακεϑυυμονίοις Ά 

» μήτε. τοις ξυμριαηϑις “οἷς λακχεδοιμογίων 

» μήτε Φόρρις ἀσραοσεοϑοι ὧν, “πόλεων 

» Οὐύτων μήτε λαχεδουμονίεο, μήτε τοις ξυμ, 

» μαηθις λακχεδουμονίων "μηδὲ Διαρᾷον 

» βασιλέα, μηδὲ ὧν ὁ βασιλ δα ΦΟχῴ, Ἐχὶ 

» "λακεδοι μογίους ἀἰηδὲ τοις ξυμμιαιχοὺς ἰέναι 

.» Ἐλὶ πολέμῳ, μηδὲ χακῷ μηδενί. ζιὦ δὲ τι 

5 δέωγτω “λακχεδαι μόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι, βα- 

» λέως ἢ βασιλάξ, λακχέδοιμονίων ἢ Γν}} 

-» ξυμμάχων, δ, τί αἢ πείθωσιν θηγήλους, τῦτο Β 

. ποιῶσι κα λώς ἔχφν. Ὁ δὲ πόλεμον δ πσϑὸς 

. ἀϑίωαουις χαὶ τοις ξυμμα χοὲς "κοινῇ ὠμι- 

5» Φοτέρϑις πολεμεῖν" ἐιὼ δὲ καταλεσιν ποιὼν- 

ον ται ̓ κοινὴ ἀμφοτέροις ποιφα. ὁπόση σὴ 

» αὐ φρατία' ον τῇ χώρᾳ τῷ βασιλέως ἡ, με- 
. ταπερφαμϑμου βασιλέως, τίω δωπόμζω 

» βασιλέα χϑρέχφν. ὸ δὲ τις Μ' πόλεων ὁ- 

».» πόσοι ξιιυέ)εντο βασιλᾷ, Ἐχὶ Ύ βασιλέως 

» ἴῃ χώραν, τους ἄλλοις κωλύφν, χαὶ ὠμυυνάν 

. βασιλᾷκτ' ὁ διωματεν" χαὶ ζὔὰς Μ ὦν τῇ Ὁ 

» βασιλέως χώρᾳ," ὅσης βασιλάφἀρχᾳ, ἐχὶ 

.» τίω λᾳκεδαι μονίων ἴῃ ἡ ἢ ξυμμαΐχων, βα- 

. σιλάκ κωλυέτῳ, ὶ ἀμιιυέτῳ κατὰ ὃ δὺ- 
ο γαιτόν, ̓ Μετὰ δὲ ζωτας (ἐς ζιωϑόχᾳς, 

Θηραρϑύης μϑιὶ, κὐδαδοις Αφυόχῳ δ᾿ 
γ7αὕς, ἰποπλέων οὐ κέλητι, ἀφανίζεται (ὦ 
οἢ᾽ ἐκ “ λέσξου ἀϑίωυαῆοι ἤδυι δχρυξεξηκό- 
τες Ὁ χίον τῇ φρατιεἷ, καὶ κρυτῶντες “ γῆς 
χαὶ τω λοίοσης, δελφίνιον ἐτείχιζον χωρίον 

ὀδως πε ὡκ γῆς καρτερϑν, χα λιρϑμας ἔ- 
χον, χρὴ τῆς  χίων πόλεως εἱ πολὺ ὠπέγον. 

οἱ ὃ χίοι, ὧν πολλαὶς ταῖς φὡρὶν μαύχους πε- 

σπληγιένοι, χϑὴ ἄλλως εν σφίσιν ἀδοῖς οὐ 

“πάνυ 65 φκχείωδροι, ϑλὰ χαὶ τὴν μα πᾷ 

Τυδέως τῷ ἰωγος ἡδὴ κ᾿ πὸ Γεδωρίτου ἐπ᾽ 

ηικισμῷ πεϑνεώτων, ᾧ τῆς ΦΛὴς πόλεως 
κατ᾿ αὐαϊκηνῦ ἐς ὀλίρρον κατεγουϑέης, ὑπό- 
“ἥως δἰ οχείωδμοι δλλήλοις ἡσύχαζον" ὰ 
{τ᾿ ἀὐθὶ οἱ αἱ τα, ὅτε οἱ κ( Πεδαοί-- 

τὸ ἔχίκουροι αἰξιόμουχοι ἀδφις ἐφαίνοντο. 

ἐς νϑῴτοι τίρῦ μίλητον ἔπεμπον, κελιϑύον-- 

τες σφίσι τὸν Αφύογον βονϑειν' ὡς σγ᾽ σφ έ- 

᾿ σήκουεν, δχτφέλλά αὐδὶαυτῳ ἐς πίω λφκε- 

Ὠ 

Βαης, πιυταὸ {ηροϑϑ! : ἃς οὐ ἰά ας- ῬΆβοογυπι πυπηδα 
4αε ξος πεαας ἐο5 4υἱ οἦπλ Ρα᾿ἀΔ- ρον» 
τῖτο εγατς διχ!! ατο5»  Ἰάοπεο5 
Ραρηαπὶ Ῥυζαῦαμτ, ἴῃ. ΜΙετιΏ, 
ἴτάσ]ας πιτταητ)ά ΑἰἘγοοδι!η} ντ 4 Ῥᾶτες Βυὶς ρα 
δά (ετυταη 4ο5 γεηίαδτ: δὲ 110 τη 4- 855’. 
τὰ οη δυάίεπτοίογθῖς ἀς οο 1μἀςο- 

ΤΗΥΟΥ͂ΡΙ915. Η1510. 
δὺς σισηποπγοάο, ποςεηάϊ οχρῶ; 
νεῖ Τλοςἀαπιομῖ» νοὶ εοχιτη 10- 
οἷ: πεαας τθατα ἐχ δἰβ νχδίθυβ 
εχίραπτδας Γαςοάαπηοη!!» δας] 4- 
ἐεἀαταηοίίογατῃ (0 Οἱ ΠΝ νἱς Ππππ 
ΤοΧ» αἰϊχυλίνε εούαηι ααΐδιβ ΓΕῈΧ 
φῬυαοῖξ » αἀιιοιίας, 1 ιλοοάαπιοηϊοβ 
οοτάπινς (Οοἷοβ οαὲ θ6]}}} εγρὸ » ας 
αιοσαοτηοάο ἰχἀςηά!. δια! δας 
Ταοοάχπιοηί!. (οοΐνε τορᾶπο- 
τας τοροηλ» δυΐ Γεχ [λοεάσιηο- 
ηἷος (οοἰόϊνε, 4ι!ςσαυ!ά αἰτογατσε 
ρεγμδίοτμς θςης Βοτὶ, [4 αἰτοῦ (α- 
εἰλας. ΒεΙαπὰ λυζεπι αοἀ σιμὰ 
Αἰβεπίεπῆρας ΠΠ]ογύπχαας {0 οἰ 5 
φεζεῖαῦ» 4 αὖ νταας σοπηηλα- 
Ὠἰτοῖ σεζαταῦ: φιδά ἢ 14 ἀϊο]ιε- 
τα Ρἰδοπεσίς,, ςοπιγαπηΐτοῦ ντεῖς- 
αυς ἀϊποίπαπε. Νεοπομ ἀπδητιβ 
ἐχεγοῖτας ἔμεχῖς ἴῃ χερὶ ργουϊῃ- 
οἷα αὐ ἰρίο ἀςοίταβ Γερο, τλῆτο ΓῸΧ 
(οἴυας {πρεμάϊιτι. ϑδίχια δυζεπὶ 
εἰαίταταπι οαπὶ χερε ςομίκάεγα- 
ταύατα αἰϊαυδην ργουϊηοίαγιπι γος Ἧ-: 
οὶς ἰπααίοχίτ, φαϊοῦ! ργοἰ Ρελητ, δὲ 
ΓΕΡῚ ηυοδά ροτείιμης ορίτυϊει- 
τα. Ἀυγίας Παῖς ἃ ργουίποῖα τας 
815» ἀατ φαδοιη ας ἘΧ ντῦς [ἢ αἰ 
Τεχ ἱπηρεΐππι οὐτίμςς» ᾿πυαίεσις 
τορίομεμα 1 λοοἀαπιοιηίογαμα (0- 
εοἰογάπην ε» Ργο ἰδεῖ εχ, δ 4αο- 
δά ροτοίξ ορίταΐςτιιγ. ῬοΙΣ δΔ5 ρα- 
Φίομες ΤΠεγαπηςης5» τγδάϊτίς Α- 
{γοςᾷο. παῖδα» ςεἶοος ργοξε- 
ας ὁ αςς θεῖς. Αἰμπεηϊεηίες δα- 
τε ὁ 1 οθθὸ ἴαπὶ ΟἸίμπα Δρρυ]Π, 
τοίγάηπε ας πιδγΐ Ροτίτὶ » Π.ἰρ ὶ- 
εἴπηι ΠγιῸ οἰλυογατηοσιιπη αἰϊο 5 
4υἱ δέ ἃ τοῦτα πιιπ ςΒ 1» δ ΡΟΥΤαΙ5 
Βαδεήτεηι » πος ρέοου! ἂὖ νέρθε 
ΟἸϊα ἀϊγοπάρταπι, ΟΕ σὰπι τὰ]: Ὁ 
τὶς δῆτοδ ρύα]ῖς ἁΠ δ, τασι ἢ ἴῃ ὁ “44 φενδαηε,ῖασ, 
τοῦ {εἰρίος. πο δάτηοάμπι θεῆς δράρτύς 
Δηϊπιατί, (ς 4 ΤΎ ἀφο Ιοῃς ο1Π| {{Π|5» 14 ε', Νοη δεης, 
ταιιαδπι οαπὶ Αἰ Βεηἰεπῆρις ἔφη - ἰρίον (δ φοηροῦς 

4 Μίάε ἄπῳ: 

. : . ς 
τἰγοητ, Δ Ρροῦ Ῥα ἀατίτιπι πχοῖτε ᾿ 
αβεόιο, ὃς “το]αα οἰαΐτατε Ὠςοοίς,, Ουμπὶ τε! 

.Νν . - ἤν" Υ̓ 
(ατϊὸ ἴῃ οχίρασαι γεάαξλα, φυϊοίςο: ρᾶτς οἰυίτατίς, ἃ ἡ 

τοτεηεγετυγ, ζεῖ 
εἰ χυα, 

δᾷ ΡῬϑς ἱποβῆςϊο ἴισ 
Ῥάγωτι ζοητίπεγος 
τυ. ᾿ 

ν᾽ 

; 
ἢ 

α Λακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμιαχοι ἢ" λα-- 
κιδαιμογίων. βὶ Κοινῇ αἰμφοτέροις πο! ϊ-- 

ὅϑ.αι Ἰκοινῇ γνώμῃ δηλονότι. 
γῸν κροτεχοιϑύης ήτο! αὐ αίχαζομδῥης ὁλι- ᾿ ̓ἀκροωμόῥης. ὃ καὶ μᾶλλον. 

γ Ἑςόλί- [ ὠρχεῖνϑαι. ἢ, ἐπ᾿ ὀλίγον πειϑορδῥηξ» καὶ 
δ 



ΙΒΕΚΙΘΟΥ͂ΑνΝ 5. 173 
ἀκ ταοηξ Ραάλτίτας ἰδηιᾷ ἰᾳ’ἀδις ΡῚ δαίμονα Πεδαίριτος ὦ ὡς αἰδικοιεῦτος. καὶ χἡ τοὶ 
τορι ]ςᾷ. Ηαδεπας ἀρ ΟΒΙ Α- δὲς οὖν τῇ ἡλίῳ ὲὲ αϑτ καθήκει. τοῖς αϑ»- 
τῆ Ια Υ68 γο5 (ὰὰς οἰ ταογᾶτς (α- ἀπ: 
τεγὰ τι Πλσο5 οοσΠΠι ἤ ἀρ 54- γαοις, αἱ σ᾽ ὧκ, τῆς σαρμὺ νῆες ἀϑῖς Ἐχί- 
ΤᾺΠΠ εὐαηςαἀαεγίῃς (45 ας δριά πλ ἐς μδὺ" ἐποιοιοῦτο ταὶς ο τὴ 7 μιλήτω, 

ΜηΠεταπλ ἤαδᾶι ἀυᾶς (υητ: δζ φυς ἐπεὶ Ἀ μὴ αὐταγάρριεν, Ἐν ὐερδες: πα- 
“Βοιζορραρηδηη ἀςιγοδατο πο γαίας. ἡ ἐφ δσεέμο ἡσιγα ζον“ 4Ὲκ οἱ δε: 
ἴῃ δαπιῦ γεάαϑα ααΐσαογο, 4] ΡῈ 

“ Ναυες ἔξρεεπι Δ] 46 ΠῚ Ἡγοπλο πη, "γδυίλόϊο Ῥῇα: λοποωνήσυ ον τῶ αἰτῳ χύκόνι αἱ τω] Φαρ- 
δι νἱξίητί γυᾶς Κὰ ΠΑΡΑ Σὶ ποσοτίο Ῥογ ΟΠ ρετᾶ Με-ὀ ναξάζῳ αἵποῦ Καλλιγείτε τῷ Μεγαρέως οεάαηιοηῖ! Ρἢατ- 
πᾶραχο ραγαις. ϑΆΓΟΠΙΟΠῚ δὲ Τἰπιαροτγαπι ΟΥΖί- χαὶ Τ μοι όρου τῷ κυζικηνοῦ πο αοσύντων “ τδῃτνίὰ ργσ ἐο ρτο- ΟΠ ΠῚ; ὩΔΙ1Ε5 ἀΤλοεάαηηοηίίς αἵ- - ι ᾽ σκδυα ει σοῦ αἰ ασὸ λακεδαιμωονίων ουγαητίθι5 (.4}}1- ξετο Μερετοηῇ τηλτά; {Ἐρτεπι ὃς ν]ρίπτὶ ὁ Ρείοροπ- 

ς ι Ν ν) -“ 3. . 3} .9, 

Ἱπηάβοσα ἐ οἢ “ε|0 οἰύςα (ΟἸΠΕἸτία πὶ ἵπ Ἰοη ἰὰ ΠῚ Β ἐπῆὰ ὉΊ εἰχοσι γγηές, ΘΈΤΟ, ὴ λεον Ἐχὶ ᾿ 
-» ᾿ς δῪρ δόπο, οἶσοα (οΠΠξ. (γα ςσογιπτάαος ΑἸ ας δραΐ- ἰωνίας, αὐξὲ ἡλίου ξοπάρ' χὰ τὰ ὄὔρχων ἔπλἑ 

τἰδιανοαπη ν ἢ ἀςο  ΠΊϑραγτϊατίς, 105 αὐτῶν Αντίοϑένης ἀππιρτίάτης ξιυύπεβε- 
1, ποοάστηοη! δά Αἰγοςδυτζη πλῖτ- 
τεθαηῦνντ οούπῇ σου ἢ 5 ντόζοζαν ψαν δὲ οἱλακεδαμμόνιοι ᾧ᾿ ἕνδεκα αἰδρας 
(φαογαπη ΝΠ 5 ξαὶς Γἀςμας Αἴςε- αποιρτίατῶν ξυμβούλοις Αφυύχω, ὧν εἷς ἐῶ 
[Π 2 ̓ἤἰνγάατο εἰς περοτίο, νιροῖς- Λίχας 0 Σ Αρχεσιλάου, χαὶ εἴρητο ἀύθῖς, ἐ ἐς 
αύδηῃ ΜΙΪεζατη Ρογαοπ εξ» ἐα- μίλητον αἀφικημδύοις ὅἶ τε ἊΝ ζῇ ξιωπι εξ 

᾿χάγεης νέ οἀπΊ σατεζα ἀυδπηορτί- 
ἡἠλὸ Παθέτγοισῦ, ταπην εὐὸ ἢἀ5 ΠΔ}}65» λφοῖ ἢ οὐρου ἐλ ας φραρλῳ ἐξα (δὲ ναῦς ζω- 
ἤϊε το; ἤας ρ΄ αγόβ, πο ραιοίογεθ, Τᾶφ, ἢ αὐταὶς, ἢ σ,λείοις ὃ ᾧ ἐλοίοσοις, ἐς τὸν 
μὴ ἀ ἐγρϑουύρι ΕΟ ἄταν γαῖα ἑδλήσποντον ὡς Φαρναξαζο(ὐ δοκῇ) ίσο- 
(ἢ νἱάεγοτα!) πλτζούεητ, ΟἸοαύοῃο ς- ᾿: 
ἈδιηρὮι! ργαίςεϊο, αϊ! ἴῃ ἐδ άεπι χ ς μον ᾿Κλέαρρον (Ὡ Ραμφίου, ὃ ξυνέ 
εἰαῆϊε πδυίραθαῖ: Αἰ γοςμαπι' ἵῃ Δ ΕΑΝ “περετάξανζς: καὶ Αἰφύο-- 
εἴδει ρίδοογοι ) ἀπτοιεγτηζὰ ὰ- χον,ζεὸ δοκῇ “εἰς ξνδεχα, αὐδρώσι, πα νη τῆς 
πλγοβία; Απε πεπέπιαις [αδτο- γαυαρχίας, Αντὶ αϑένζωυ ἢ καϑιςαγα;. πσϑὸς 
βαγετζ. ΕΧ ἐρἴ0}15 επηϊπὴ Ρα ἀλχτὶ δ 
Αἤγοςσδιπ {ρεϑατῃ Παδεθδης. ὰ Ὁ: τ ΠΙεδα ποὺ Ὀδπισολαὶ ὑπώπδυον 

ἐν Ἰρίταγ Βα πδῖες ἃ Μαΐόθα αἰταπι το- αὐτόν. “Ἰλέουσειρ᾽ δζωυ αἱ γῆες οἰπὸ μα λέας 
Ὠεηΐες, δά Με]ιπι ἀρρα , πάδα πελαγαι, ἰήλῳ ασξσεραλὸν, χὰ ̓αἰθιτυ- 
(ππτ ἀεςεπι Αἰπεμ θη Πα πὶ πδιιοβ χότες ἡ οἱ δέκα ἀϑηγαίων, Ὁ Ἃ ἐπ; ἐτὰ 
Ἁμάγιιπι τῦο5᾽ σαρία ἴαητ ἱπλπς5; Ὁ παπκὶ 

ανούσι χεν τὰ ) 
ετεπχαί Σηοιπηοχ {{Π]’ νέγί πὲ τες ς ἀῤ αὶ καὶ χάροισι, μῷ δὲ τὸ 
Ἰίφυα υα δυξαρηϊοης »ἀἀαεηπζατη Ὀ δεδίότες μὴ αἱ δι φυρ»ἐἶσαι ΑΝ ἀϑιιυώο, 
(στὴ (ρζους σομτίρίς ) ποΐαπι ξι- ἡλϑ νδες( ὁιχῆρ ἐγλμετο)μδιυυσωσι Ῥ 81) ὄχ, τὴδ τ ξ 
σέζοης ΑἸΒοπιοηῇθυς σ54δπι Πατίο- »ἷς ἐν τῇ νήσῳ δ Ὀχίπιλοιω αὐτῶν δὺς 
Ὡοπὶ Πα εμτθυις.» Ογοτᾶπι Ῥεῖαπο ἄς} γον τς δ σόυτες “ᾧ πλεῖ, ἥ Ν 

ἢ Ἐς υυπι πιὰ- Ῥδς ρεζααας παι ραιοὴς Ῥεγίςα- τὐβο ὡς ῳ οὐ πλείω δπ ὧν 
δ" Πυθα το" (το ἀΐαπ΄ οοπέεεϊᾶ » το αόγυπε δά δ᾽ φυλακῆς ποιησούνϑμοι, ἐς οἤδκαῦνον τῆς 

: διμ ευβοῦιι, θεί Ουπιπι Οὐτία.. [ηἀς.» τἀπα σα αἰσίας" χω τῆραν. ἜΝ ὡς Ο, ἀσφα- 5 καιρὸν 
“εἰ; πϑεῖ- Ἂς νασρα με αϑῷ ΕΧ τῦτο 5 ἡπηπτίατα πλτταης δά λφὰ ἔγτες, ἀνε λίὰν ἔπεμιπον Ἄς ὉΡΩ 

᾿ἰεαβναραᾳρερηρα αν π)-. ΠΤ ον, δ: [ααΐ Δά ΜΈ εταπι, 
᾿γλερίβρα πη τῇ νὰ αἷ οὰ “ οχεϊροζεηταν, Κ Ἰητογοα μιλήτῳ μι τῦξυμιοἰδνκυμιοϑέδω) ᾧ 
τρσλμιαρης τε. Οἶμαι, δὲ Ρχάληζυς. ΑἸ γοοῆαΠΙ, δὲ Χῖοι. καὶ Πεδείριτος χτ ἀν (Ὁ αὐτὸν χοῦον 

᾿ἰΔυρετεητυν αν «ΓΠ σαι ϑδητο πάν Β͵]10 ἐαητεπ πὶ: ΟΥΘδν ἥδσον ἡ χα ϑιρνἀέλνχοντα τὸν Αςύο- 
ξανίεν θοκ Οναεα ἢ 115 ΡΥ ΠπΠηΓΟ5 οὐάδαπιὶ νε ΠῚ οὉ-, 

παρεπανκαν. δῆς οπιηΐ σαπὶ οἰαῆςε (ἰσοίττο- ἀρνν πέμποντες ἀμέλαξ. Ἥ ἐπ χὰ ἔμ ἴ 
ον {αἰγείας Γεῖ. ἨδῸ τηδχί ΠΑ ΠῚ ἘΧ οπτηῖϊθας γμας κα μένοις βου ησαὶ δ᾽ ἁπασάς το )αυσὶ, 

“ἤεονιε ἐπ Μδδα. [0 εἰϊς ἴῃ Ιοηϊὰ ψεθίριις ΡΙῸ ἄεγε!!- χαὴ «δὴ δὰ ϑεῦ “πω ̓᾿μἐγέφην ΤᾺ οἱ ἰωνία, 
-- “δα ἢαθεζεῖ, δι ἃ πλλτ! ἱπτοζο! {ἈΠ}; ξυμμαχίδων πόλεων ὄκς τεϑα; λοίοσής εἰ ρ5 

ὃς ἃ τοῦτα ἰαιχοσίηης, ῥέξω, 3 υϑύκω κτ' χὰ Ἀγφείωι Σ πορϑουμδμίω, 
: ἃ 

2γ᾽ 

ἀ" Ἐπί αἱ ὦ δὲ ̓ἀμλήτῳ δηλονότι 1 πισελὰς , αἰὶ ἢ δὰ ταὶ ᾿ ἀπιδαείτεν ἐπ᾿ [φυλακῆς πρνσίεμοιἸκαὴ μακρότερον τ 
. βὶ Πρὸς γὸ ταὶ τις δα οίτυ ἐ-- ἢ πιφολαξ, Ὑ ΠΣ πλείω τὸν πλοιῦ δίᾳ [ πλοιῦ ποι σοζυδμοι εξ ἀσφαλείαρε Ἵ 

μ ) 



574. ΤΗΝΟΧΡΙ 
οι ἱγὸ οἰκέτῃ τοῖς χέοις πολλοὶ ὄντες, 

“γε πολέ, πλίω λαχεδιημονίων, λοι “.:- 

γόμδυοι » χαὶ ἅμα δχκ ὦ πλῆθος χάλέπω: 

πέρως οὖν ταὺς αἰδιχίαις κολαιζόμδιοι, ὡς ἡ 
φρατία, Σὴμ ἀἰϑίενα ων βεξαίως ἔδοξε μετα 

τείχους ἱδρύοϑαι, δὸς ἀὐδμολίᾳ. τε ἐχρή- 

σὸμπο πολλοὶ τσξϑς ἀὐΐϑις » χρὴ τὰ αλήτα 
ἣ τοἱ ἔλτςαμϑυοι τέων γώξαν ὅτοι ἐδραῷ, 

ἐρασὸν αΣ οἰκυ γεζεδαι οἱ χίοι, ἕως ἔτι ἐλπὶς 

χαὶ ὴ δυνατὸν χωλύσει τεχιζο δυο τ  δὲλ- 

φυίν καὶ ὠπελοιξ ὄντος, χαὶ φραποπτέδιῳ χαὴ 

ναυσίν έ ἐρυματος μείζονος γαεηεαξεξαλ- 

“λρωϑέν, βουϑῆσοι σφίσιν. ὃ οὶ ᾿Αφύοχος, καί 

κἣ οἱ ᾿ διανγομαϑμος “ δ Τ τὸ τε ἐπειλζω, 
ὡς ἑώροι ΟΣ ξυμμαίχοις «αρϑϑύμοις ὃ ὁγ-- 

ὥρμων ἐ ἐς Ὁ βονϑεῖν. οὐ Ουτῳδ ὁ ὧν ὃ 

καῦνε ἰϑαγίγνεται ἀγζελία ὅτι αἱ ἱ ἐπ] αὶ ὦ 

εἴωώσι γῆες χαὰ οἱ Τμ λαιχεδαιμονίων ξυμ- 

ζω πλάσι. Φ νομίσας πϑύτα ὅφεροι ἐἢ 

ἀλλα τσϑϑς πὸ γαῦς πε, ὅπως Θα λφουῦ-- 

ΕΣ μᾶλλονζοσειύτας Βῃ κομίς 

σα, χαὶ τοῖς ̓ λφκεδοι μονίοὲς, οἱ οἵ ἧκον κουταί- 

σχόποι αὐτῷ ; ἀσφαλώς «ξραιωϑζοϑαι, δ.-- 

δε ἀφεὶς τὸ ἐς τίω χίον, ἔσρλᾳ ἐ ἐς τίω καῦς 

εὐ κῷ ἐρ κδῖυ πίω μεροπίδα, ἐν τῳῖπα- 

᾿ δος πος, τί πε πόλιν, ἀτείχετον 

οὐσὸρ, χα" Ἅπσο ἡ σφσμοῦῖ, ὃ ὃς ἀὐὶς ἔτυχε 

᾿μμἐγισὸς γε δὴ ὧν μειμγήμεθοι “δμόμϑμος, 
ξυμπεοήϊωκῶῆαν, ἐκπορλεῖ, ἣν α᾽,3.5:- 

κα 

πων ἐς τὰ ὄρη πεφδυλύτων" τὲ τάλας, 9) 

᾿ραν καταδρομαῖς, λείαν ἐποιεῖτο, πλζιὼ ἡ 

Ὁ ἐλδυλέρων. τούτοις. δὲ ἀφί4, ὡκ, δὲ τῆς 

κῷ ὁ ἀφικόρδμος ἐς τίω κφίδον γυκτὸς, λα 

καΐζεται “χοῦ Χι γψιδίων αὐπαμόαν 

μὠλέκβιξασαι τοις γαύτας, δρλ᾽ ὡςαῷῃ εἷς 
χεπλεῖν, δ) Ὠχὶ φ ΠῚ ὌΝ γὺς 

εἴκοσιν, αἕ ἔχων Χαριίος,ε εἷς δ ἐκ, σαί- 

Ἀ 

μου ἀπ τ, 8. ἐφύλαφοσε, ζτας φἐ έ- 
“«ἢς χαὶ, εἴκοσι, ταῦξν κ τὴς πελοποινή-- 

σου παρε σλεούσοις, “ἐφ᾽ ̓αξαῦν. χαὶ ὁ Αςύο- 

χοσ. αὐέπλμ. ἐπῴλονο, δὲ Ὁ ὦ τῇ ἡ σείμῳ 
ἐκ τῆς ἧς μελήτου τὸ ὑχέπλοιο αὐ, ναὶ 

ΒΙ,. 5: 165 ἧς 

“ὰ μιᾷ ἃ ἘΠ ὰ (ἐγαϊτία φυῦ τος οἴϊσας μος 
ἴῃ νηα νίδο πυϊιᾷ ργατογαιᾷ 1 .- 
ςεάαηιοης, δὲ Οὐ ταῃτατη μα τίτιι- 
ἀϊηφίδαουῖπβ πὶ ἀ οἰ 15 σαὰπα ΔΠΒὲ 
ΤΑ ρατοπτυγον 1 οχοχοίτι5 Αἰῆε- 
εἰξῆς τατο {τ Ἰοςο ροίϊ οὐ εξλας πλα- 
εἰτίομ ο5 οο]Ποοαῖϊο νι {ι5ο[ἴ,2 4 εἰ!πὶ 
Ρεγηχαϊτα τγαίξαρογαῃτ, ὃς ρσόρτεῦ 
ποτῷ Χεριο οἷς ΡΙαυγίπχα ροῦ ς ἀς- 
τϊπχοητα αττα]εγπῃτ, ἴτ44; αἰοθδης 
ΟΒΙΙ ἀεθεῖς Αἰ γοςδιπι; νίχιςάᾷ 
{ρος δου τά (οτος πχυτὶ ἀρυά Ὀ ε]- 

ς 5 ΡῬμϊπίππι ἱπμίδοη αἱ, Δι χἠ Πτπππι ἱρῆς 
᾿ ξοΥγωσ Γσα πη δ ]δητοπῃ Ἵχογοίτα ἃς 
παι ΔΠΊρ] ΟΣ! σατο ΠοΙιῦ οὰ- 
ἤγαπι. Αἰἴγοοξις,» φμεπηαάἀπιοάᾷ 
ταης ἔπογαῦ ἰητεγηγϊατα5, αἰ τοῦ {{ὰ- 
ταοζαῖ, ταπχῷ νῖ νἹά τ οοῖος αά πος 
ἱπουταθοηζεβ » {ποσαζγεύς “ταταίτ. 
ΤητοτπΊ ἀσοερῖο ππητο εχ Οληο 
ἀς νἱρίμτι (ςρεοπγ δα απιδς σοη- 
Τιατίογιπι Δάπεητα» οατοζὰ οσληΐα 
ροϊμαθεμάα οχππἰπηδυῖτ: (τά α;. 
εἴἴϊε ντλγοςρογεῖ τοῦ διε ροῦ 4ι15.4 ῬὨεάαςετεξ, ΦῈ 
πιατὶ ροτίγοτιισ» ὃς Τιλςοάαπιοη! ἢ 

Ὁ φυϊδαά (ς ἐχρϊογαπάιιπι γεπιϊεπο, Ογεἀ᾿ ἀεγήπν δὲ 
τατὸ τγδπλϊττοζοητ, ᾿ρίταγ Ομ. ̓ Ἐνϑιναίρε ον: 41: 

ἌΥΕΤΝ : ἔν; ςγά ες «ἰεθν “εεί-- 
δι ρατίοης ἴῃ ΟΠ, ἥπς ΠΊΟΓΔ πᾶ ῥμ: γεκινα δεῖς θ,ς 
υἱραιίτίη Οδαπαπι όπῃᾳ; Μεζο- “εων τπιοάεκ. 
ΡΙ ἀξ,εχρο ες ἴῃ τοῦγᾶπι οορί δ,ντί- Ζ 5, οῶμενδ,. " 
4ς ἀτ1 Ργατογας μἰταννεθεπι ἀϊ τ. κ βτήρυγιβ αι. 
ΟΥΡαϊοδς σαζοητῷ Πα 5, δ. [οΥΓα ΠΟ πρίν 
τι σΟ]]αρία τ» αὶ πηαχίπλι5 οὐχ 
ἅς πιοπλ παι, ς σοπτίρίς. Ες 
ορρί ἀλῃὶς ἐπ πιόταμα ἀρῆς, ἀργά 
ἀπουτίλπεορνρταάας αθερογάυρτα- 
τογααᾶ ΠΡοτόγαπι Βοπλΐπιιπι, πο 5 
επίπι ἀϊπαϊττεθαητ, Ῥτοξοδμιις εχ 
Οο ἴῃ Οπίάιππι ποδο» Δ0 ἐχρο- 
πεηάϊς ἐπ του γα δίς γοποοα- 
τας εἰς ἃ Ομ ἀ 5» νε ρεΐρογοῖ ργο- 
τίπις αἀπεγίῃς νἱρίπο λαὸς Ατδε- 
πίεμῆμηι μογτὰ ητίθι15, “ αμοπηδά-, 
πιοάμπι τὸ (Σ. Βαρεβατ, ααΐδας πὶ ἤε ἘΌΜΟΨΙ 
ΟΠΒαγπιίμμς νμα5 ὃ ἀαςίδιι5 40] ἂ- θως ἐτας, γε ο-ις 
φορᾶς ἀραᾷ ϑαπλμπι, ρύχογαῖ, δὰ ἰπαμεπάο ἔμαπι,ς 

Ἰαῆι ἀ 
ἐρεςα]ατιάιηι Βαγαπγ. ριον. 8 βάτυ, γον κονος 
νἱρίητὶ ἡδυΐαπι ται ἤταιη οχ Ρε- ΒΩ "4 γῆτρτν ͵ 

“ἡἰαὐέ ΤΟΙ 46 ἐδ Ἰοροππείο , δή ᾳυᾶς εἰίαπὶ Αἰἶγο- “νει, Τυνα θμα, 
οἴας. ἰρίς Ὡδαΐραθαι. Ἐτοηΐπη 1Π ἡγαίρν. Κεἰ, «Α 
ϑΔῃο οχ Μίϊειο φοιτίογος ΘΙ 441 5. τὐοαμοις 

διε “τ28»» 67) “4. 
Αἰπεπίοηίος ἀς Βοζύῃι δάμοητι» ΣΧ 

ς Θεαξ εἶχε, δε) 
εμέ ς᾽ «ἰμόερηαδος 
“ΚΟΥ Υ ἘΠ 4ΠΉΤΟ ΓΙ 

ἐν"2)»: αοὐ Θ᾽ ογδειῆη 56. 

α- Καὶ μιᾷ γεπύλει:: νεὼ καρ: Υ 
γἱωχ,πλῆςοι νι ἩμόρδιοιἸηλέργες εἰκέτει ἤγτς ζπνθουϑήσεν. αὐτοῖς. γ Κᾶὶ νομάσαὶ 
σαῦν ἐν ἱῷ ἤν αλην τίν! ἡ πόλφρπλίω: λάϊ | παντα ὕφερθι 10] νομώσαρ(φη οὶ) πεΐντα ὁ ὧν ] νη αὐτή. ε Αναγκοίζεται ὑπὸ  δθ νι 
κιδαμιογίων, ἡ δὲ λακεδεδιμο γ πλείροις εἴ--" δευτέρῳ ζῇ) ἢ φὐρᾳκομώσω ταὶ ναῦς τῷ δίων παραινύντῳν } αὐτὶ πεῖν 
χ ὀλήταξ," Ἀ{ι: Διὰ ΠῚ τότε ἀπειλίω] 

ΤΥ, δηλόνόηι ἠπείλησε πῖς Ἰρο ̓ ἤπι μὴ 

ἥ ϑαλαποκρατεν. ᾿ δ Καὶ ἐριε βαινεστιῤτων. Ὁ 



ΓΙΒΕᾺ ΟΟΤΆΑννϑδ: 
Ὠεροτίπηγ. ΟΠάγηηίπο ἀεάογαης 
νὰ εὰ5 οδίξγμαγος οἰγοα 5. ΠΊΔΠῚ 
8. Οδαίςεη ἃ ἈΒοάιϊμη δ 1γ- 
οἴδῃν: ἀαίρρε ἰδπὶ εἴς ἰα᾿ ὕσαπο 
ἀοσοροζδης. [πὲ ἰτααις ἐἈΠλδη. 

᾿μαιρατίοη!ς {πᾶ ρύαιι οτος Α- 
ἤγοομας» τοπάςης ἴῃ δυπηα» ἢ 
ξοστὲ οἰλίϊην ΒΟ] οηΣ ἴπ αἴτο ἃ- 
{ρίςογοι, δεά4 ρἰυτῖα δὲ Δα δ 1] πη} 
οαἰατα. Ῥειταγθατίοηςπι εἰ ρα- 
Βαΐϊτ » πες οἰαῆδεπι ΡῈ τεῃεῦ ας 
ταοάετγατὶ ροῖδτι : Δἄεο νε {πὸ ἀϊ- 
Ιασα]απὶ ἀϊπεξεῖς. πδυΐδθις » ἤηϊ- 
{γαπι σοζηι νοηΐγεῖ ᾿π σοηίρε- 
ἄαμη Αἰδοηϊοηῆαπι» σασπὶ ἀοχ- 
τύμπλ δάπας οἰγοιπι ἰδ ἀς- 
εγζαγες. Ηδς εἴϊς πδιιοβ αιὰς οδ- 
{(εγαδύδης ἃ Οδιπο , χατὶ ᾿ΟΒαγ- 
τηΐηι ἀίαις ΑἸ Βεπ ἐμέο » Οχτοπ- 
Ῥὶο φιυ θαι ε45 δΔάἀογίπητι» 4 
οδῶτ Ῥδιιοίογο5. ν ρῖπτὶ : ἐαγάηχ- 
4ις το ἀορυπηιηζ, δὲ αἰϊας ἰΔ-ὸ 
ςεοΥδῃτ, ἴλπὶ ργα]ο νἱθογος: 4ο- 
τες ρΡαγες ορίπίοηο ἱρίογαπ) ἢᾶ- 
πος ἀρραύπούπητ, ἃ αυΐδυς να ἀ1- 
46 οἰγοαπιαςητὶ, ἕαρα ἔς τηδη- 
ἄλλης : ἃς (ερτοπι δἰ 5 πδαΐθ5» 
ἴῃ. Τευρ]αΠληιν ᾿πίπ]2π0 σὰπῃ σα- 
τοις, ὃς {ΠΠ|ΠπῸ ἰπ αἰ Ἰσαγμααπα 
σοητεηάεογυης. ΕΣ ρος Ῥεῖο- 
Ροπποηίος ἰῃ Οηϊάιπι οἰαῇεπι 
Δρραϊοίαης ν» δάϊαπδίίχαε Πδὲ νἱ- 
οἰπτὶ Τδρίοπι οχ δυο Πα ι18» 
νηϊαοτία σαπὶ οἷαί Ροτίεγαης 
δυπιδηῃ : ᾿θίηας; Γορμαο ροῆτο; 
τυτίαᾳ5. ἴθ Οπίάσμη τοάϊογυπε. 
(ορῃίτα. ριρηᾳ ἤδια] Ατβεηίςη- 
ὃ. οὰπὶ οπημίθυβ Ὡδαϊθα5 ὃ 584- 

᾿ 75 
ἡ Φυλφκὴ τω Χαρμίνῳ κθὶ πίω συ 

καὶ χαλκην χαὶ ῥοδὸν χαὴ ποδὶ πω λυχίαν 
κϑ ἤδη γδή οϑεΐνετο χαὶ εν τὴ καύνῳ οὔ- 
σας αὐταῖς. ἐπτέστλ( δίζυ, ὡςκαὖρ εἶχε ,πσϑϑς 
τίωῦ σύμιζω ὁ Αςξύοχος ρὶν ἔκ πυτος “πρέ--: 
οϑτῦ , εἴπτως πὐδ λοίξοι που μετεώρφις (οὶ 
γαῦς. χαὶ αὐτῷ ὑετὸς τε χαὶ τὰ ὧν πὖ οὐρανϑ 
ξιωγέφελα, ὄντα στλαίησιν “ν νεωΐ εἰν τῳ 
σχὅτει χα) ταρφιγζω. ηἡρέακχαὶ λο, τῇ ἕῳ, 

διεασαι σμκέγου τ γαυτίκο(, χαὶ τῷ μϑμ φα- 
ΕΣ) 3 "Ὁ" 3 ; “ Ε 

Β γερο ἤδεη ὄγηος τοῖς αἰϑίωναζοις τῷ δ)ωνυύ- 

μου κέρως, τῷ δὲ ἄλλου αὐθὲ πίω γῆσον ἔτι 
πλανωμϑῥου, ἐπ μά ϑνται κατὰ ταχος ὃ 
Χαρμῶνος χαρῇ οἱ οἰ ϑζευαῆοι ἐλοίοσοσιν καὶ ταῖς 

εἴκοσι ναυσὶ, γομιἰσλμτες"" αζτὸρ ἐφυύλοοσον 
ναῦς, ζὰὶ Ἔπο τὴς καιυύγου : ζυτας ἐδ χαὶ 

κϑϑςπεσόντες δὺς, και τέδυσὸμ τε τρίς, 
καὶ κοαυτετραυ μοίτισὸμ ἄλλας. χαὶ εἰν τω 
ἔργω ἐπεχραίτοιευ, μέχρις οὗ ἐπεφαϊησὸρ 
ὐὐις αρτϑοὶ δόξαν αἱ πελείοις δῥ᾽γεων, χαὶ 

ς πόρτα χό)εν ὠπεκλείοντο. ἔπειτα δὲ ἐς φυ- 

γἀὼ καταςαντες, ἕξ μϑρ ναῦς -ἰπολλύα- 
σι, ταῖς δὲ λοιπταῖς καιταφ ϑυγϑέσιν ἐς πίω 

τεὐγλουοσαν νῆσον" εἰγτεῦϑεν δὲ, ἐς ἀἷλι- 
καρναοσόν. Μετὰ δὲ πϑ», "δὲ πελοητογ- 

νήσιοι, ἐς κψίδον χαταίραντες, καὶ ξυμμιγ4- 
σῶν μ᾽ ὧκχ, τῆς καύγου ἑτ] ἃ χαὶ εἴκοσιγεων 

ὐὐδξις, ξυμπασαις πέλθυσθρμτες, χαὶ τοο-- 
“παῆον εν τὴ συμ φήσθρτες, πάλιν ἐς τί 

χψίδον καϑωρμίσθμτο. (ὦ) δὲ ἀἰϑίωναῦοι, 
ταῦ ἱπ᾿ ϑυπιδηὶ ΡΓΟΒΟΙ(Οιιητιιτ: γγ ταῖς εχ, τῆς σοΐμου ναυσὶ παίσοις, ὡς ἤαϑον- 
δί ἀαππι πεηις ἱπυλάογοης ἱρῇ 
εἰαέηι. αας ὦ Οπϊάππι αθαϊ, 
Ὥςαας ἂῦ ἐὰ ᾿πδἀογεηταγ, {ὰπ|- 
Ῥτς παιλιι5 νδῆς ἀπά εἴαπτ 
δρυὰ ϑυπιδτη; ὃς [ΟΥ̓ Πιΐς 'ῃ ςοη- 
τίπεητε ορραρηδτίβ, γεάϊεγαης 54- 
τα. Ρεϊοροππεηίοβ» σοδϊα δά 

4“ 5τοίεράπε, σε’, ΟὨἸἀα πὶ οπηπὶ οἰαῆς , " ἤαυ!4 
γεῤε οὗ», ἤΠαυϊάᾷ 
ὈΡοτσίοθας (γοηγ, 

ὦ Ὁ} }γ 

ἀεεζαῖ ἀρραίδθδηζ ; δί εχ οἷς ντ- 
᾿ἀοοπι νἱ σαπὶ Τιλρβεζης; 
αυὶ ἡΠας Δἀπεπογαῖ., ςο]]οαΐαπὶ 
Βαδαοζαης ἀς γεθας ἰΔπὶ τ ἀπία- 
δὶς . ἤᾳαλ {Πλῇὰπὶ᾿ εἰς ἀρ] ἴςς- 
γεῖ; ἀέχας δε]]ο ἔσταγο » 4αά ζατίο- 
πεορτπχὲ ὃς ΕΧ νττοτυηααε ντῖς- 
μιταῖς πιαχίηγὸ σεζεπάμπι οἴδος, 

τὸ τὰ τὴς γαυμωχίας, πλϑύσλμπες ἐς τζωὶ 
σύμζω, καὶ ̓δχὴὶ μϑὲ Ὁ ἐἰν τῇ κρίδλῳ γαυτι-- 
κὸν οὐχ ὁρμήσθμτες, οὐδὴ᾽ ἐκεῖνοι ἐπ᾿ ἐχεί- 

νος, λαῦοντες δὲ τοὶ ον τῇ σὔμι σχϑοη 
γεαύν, καὶ λορύμοις τοῖς οὐ τὴ ἠπείρῳ “ὥδ9σ:- 

(αλόντες, ἀπέπλϑυσὸμ ἐς τίωὶ σεύμων, ἐἧ- 

παῖσαι σ᾽ ἤδυ, οὖσαι εἰν τὴ κψίδλῳ αἱ θ᾽ πε- 
λοπονγησίων γῆες ἐπεσκϑυώξοντὸ τὲ ἕϊὴ ἔς 
δ, χαὶ πσξός τὸν Τ᾽ οσαφέρνξω ( ΡΡε δεὸ 
ὃ ) Ἄθορες ἐποιοιεῦτο οἱ ἕνδεκα αὐδρες ιν} 

λοκεδαιμονίων αὐξὶ πε “ΜΓ ἤδη πεπδρᾳ" 
“μένων, εἴτι μυὴ ἤρεσκεν ἀύζοῖς, χαὶ αὐἷξὶ "οὖ 

μέλλοντος πολέμου, ὅτῳ ὥπῳ ἄριςα. “ ο 

᾿ς... 

Ἵ 

ξυμφορωώτατα ἀμιφοτέροις ᾿πολεμυίσεται, 

Καὶ ξυμφορώταταω ἀμφοτέροις χρυ ,ζοῖς λακιδαϊ μ νἱδ ς καὶ τῷ Τιοσαφέρνεις 

276 

"ν ἃ ἡ ὝΕΣ 
᾿ ρεφύλαωυν 

70" πεπτρος 
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ςγό ΤΗΝ ΟΥΌΥΘῚΒ Ὁ ΜΠ Π5Τ' 
μείλιςα ὃ ὁ Λύχας ἐσχόπει τὰ ποιόνϑμα ἃ Δ 
Ὡς ασπονδαὶς Θδε τέρας, οὐτε (αὶ Θηρφμέ-- 

γοῖς ἔφη καλώς ξυϊκεῖοϑαι, δυνναὶ δεινὸν δὴ 

εἰ χωεας ὅσης βασιλάς οἱ πσϑϑορνοι ἦρ-- 

ζαν παξότερον, αύτης ἡ νιυῦ αἰξιωσᾷ κρα-- 

ἐτεῖν. οὐγδεῦ γὸ χαὴ νήσοις αἱ πείσεις πάλιν δὸυ-- 

λδϑοάν,χαὶ ϑεοσωλίαν,χαὶ λοχροις, ἢ ταὶ (ιέ-- 

26. βοιωΨ, καὶ αὐτ᾽ ἐλϑυϑεσίας αἢ μηϑιὲ- 

κῆν ὐρχζω τοῖς ἕλλησι τοὺς λοαικεδοιμονίους 

«ἰπϑεῖναι. ἑτέρας ὅδ ἐχέλδυε βελτίοες 

ἀσένδεοϑαι, ἢ φο τως γὲ οὐ γεύσεοϑα), ἐδὲ Β 

τῆς ξοφῆς Ὀχὶ Οὐτοις δεϊοϊ, σχεῖν, ἀγανα- 

κ͵Μ δὲ ὁ »ϑρ Τιοσαφέρνης ὠπεχώρησεν 

ἐπ᾽ αὐτο, δι᾽ ὀργῆς,κοὺ ἀπρακζος "ὦ σὲ 

ἐς τίωυ ῥόδον, ἐχικηρυκευονϑμων σὺ ' δὺ-- 

νατωτώτων αἰδρων, τίωὐ γνωμώο εἶχον 

σλῴν, ἐλπίζοντες νῆσον τε Οὔκ ἀδουύαον 
χαὶ γαυ αὐ" πληρᾳ χαὶ πεζῷ πσδοσείξε- 

οϑαι, χοὸ ἀμα ἡσούνϑροι ἀὐφὶ ὐπὸ τῆς ὑ- 

“ἰριχούσης ξυμμαχίας διυιυατοὶ ἔσεοϑαι, 

Τιιοσα φέρνξωυ μυὴ αἰτοιεῦτες γοήματα,τεέ- Ὁ ὡρμογπορεοιπίδπι ροίσοσοποροΥς ἰϑτοῳ ΕΝ 
ἘΝ ' δ δὐοὺς ον πε ἔς ἴετς Ἔχε οἴτατη, Ῥτοίο δι ἰρίτασ 

φένᾷς ναδοπθλθυσόμτες κω δούς Οὐ πῷ ρχοτίηις ρεῦ ελπάεπι ἈγοΠΊΕΠλ 
εἰυτοῦ χά ιῶνι ὧν τῆς κψίδου, καὶ “ϑρεξα- εχΟηίάο, απππη} δά (απηϊγαπιο- 
λόντες κα μείρῳ τῆς ῥοδίας ποοξτη ναυσὶ τὰ ἈΠοάίϊα ρχπιὰπι δρρυ!ΐτης ν᾿ 
πέοσα ρσι χρὴ οὐννενήκονται, δξεφέζυσὸμ μϑὲ δα ΐθαῖδ. Παλτιοῦ δ ΠΟΠΑΡΙΏτΔ,. : 

ἢ ν οὐκ εἰδὲ ι ΜῊΝ ῬογΠΊαΪτίΣ. τούγογεσι. Ἰῃ]οςογιμηζ," ᾿ 
ζ κα: εὐῤς κΩμ οἰ οὐτας τα το πκοσομθμα, ἐρῃλχὶς τογαῃι πα: τγαδιάγοηταῦ, 
χαὶ ἔφδυσον, ἄλλως τε χαὴ ἀτειχίφου οὐσης {έ γε ἂῦ νίθς ργοξαροζοης πχοῦ- 
ὃ πόλεως" εἶτα ξυϊκαλέσορτες οἱ λάχεδαὶ οἶδας ργαίεστπη φάτο ηζΕ, Οιήβας. ᾿ 

μόνιοι Τούτους τε καὶ τουὶ ἐκ Ὁ ϑυοῖῦ πόλεον Ῥοῖῖει ἐαςράκπιοπι! ςοπιοςασι 
; ἜΝ ἤτρς αϑμτῶν,, Ὁ ΠΡΟ ΒΕΒΡΑΙ ΜΕΘ ΒρΜ α 

λίνδου τε χαὶ ἰηλυσοῦ ροδιους, ἐπτεισὸρ Ὥσπου “Ὁ ἃ ἃ, Τεϊγίο » παίοτυπτ ἃ ποάϊς νς 
φῆναι αἰϑίωναίων. " χαὶ πυδϑσεχώρησε ῥῥδὸς ἃ Αἰβεπίεπῆθιις ἀοβοοίοης, Ατ-: 
“πελο-ποννησίοις, οἱ δὲ ἀἰϑάωαἶοι χτ' τ χαιον 4πεῖτα ἈΠοάι δά Ρεϊοροιιπεηίεβ. } 

τγλθιοεν ΠΣ μὐ πε λον, νην δὰ ἀείεεϊε. [4 απ {εππῆεμς Ατῆε- ᾿αὅτον ταῖς εκ τὴς σάμου ναυσὶν αἰοϑύνϑμοι “““΄- ; 
" ᾿ ἡ Ὁ ψνῳ πἰοίς, {0 4επὶ τεηρα5 ὁ ϑάπιο ; 
ἐπλόυσδμ μϑρ, βουλόνϑμοι φ ευσοι,ὁ ἐφ (] ογαπόγοπι ἀπτοιοσζοῖς ουρίεῃς. Ἷ 

Ἱ γησὸμ πελάγιοι ᾿ὑςεοίσομτες δὲ οὐ πολλῷ, 

“Ὁ μϑὺ πο ϑαγεοῦμα ὠπεπλδυσὸμ ἐς γάλ 
χὴν, ἐντεῦθεν σγ᾿ ἐς σοίμον ὕφερον δὲ ἐκ, τῆς 

᾿ χαλκῆς ἢ ἐν ὁ κῶ χαὴ χ τῆς σάμου "οι 
Ἔχτπλοις ποιούμϑμοι, πὶ τω ῥοδὸν ἐπολέ- 

Ετδητς οπηῃοὲ [ἰοΐηλϑ» ας {Γαι 
δια εεης σοηπάςαπβ» ποραῖς ἔοσα 
ἄογα θεῆς ἰηἴτα τὰπὶ ἃ ΟΒαϊοϊάοο 
αυλαν ὰ Τεταπτοης εἴδτο. Ἱπάϊρηῇ 
εαἱπι (πὲ ἢ ουϊσιπαιας ργουη οἷ: 
ΤῸΧ δῖαας οἷτ5 ΡΟ ΟΠΙΤΟΓΕΒ Πρ 6- 
τα ]οη τ, δ ΠΊΓοχ παης ἤδὶνοπάϊοα- 
τος. Οροιῖζοζς οπἱπη Γαχίαϑ δὲ ἰμίτι- 
ας οὔτ ὃς ΤῊς ΠΑ] απ ὅς! Οὐγος» 
ὃ ἀείποερς Βασοτία τοῃμ5»,1. (ογαϊ- 
τατοηι γοάίρσογο; ἃς 1 Δοςάατηοηΐος 
Ῥύο ἢδογῖαῖς ἱπηροεγία πη Μεάοζιηι 
ΟΥαοία: ἰπάποοζε. Ιτάαὰς ἴα θογς. 
αἰτλς ἰηἶτο ραδεοηε5» δὰ {{π|5 Ππλτὲ 
ποη ὁροϊζοζοῃπες Οὗ οδ5 ν]1ὁ {ἰρξ- 
ἄϊο ορις οἵϊο, Ηας ἀς το οπηδοδα- 
τὰς ΤΗΪΡΗογη 65, ἰπέσϑο περοτῖο» 
ἃς ρῖὰ (ς ἱπάϊρηλιοηςπ) ἔεγεηδ᾽ 
ἰπάς αδίςεπει. ΠῚ ἃ ρυιπιοσθας 
Ἀποάίογιπι ρα ]ςὲ δοςἐγπεί;οοπ- 
(πτασγαπε ας το» Προζδηζεϑ δὲ - 
{υ|2π ταπὰ Ὡδατὶ οἷς ται ρεάεἰπγῖ- 
θυ5 Βοπγίπίθιι5 ΡΟ ]εητεπὶ {8 το- 
σορζαζοβ » ὃς (οοἰετατίς μυΐμ5. θ6- 
πεβοῖο » “ργατεγψιδτῃ χαρά ἃ ΤΊΓ “ Νοη ρειεπάο ἃ 

τὸς : ὃζ( αππ πῇ ΑἰταπΊ τεπεύεηῖ ἰᾺ 
Βοίιυπι σομίρεΐξεπι νεπογη 
(ςἀ ἴδπλ ταγἀϊυίς}} 1 Δοό ας οοηξε- 
πὶ ἴῃ ΟΠ αἰσοη αδίοζο, ὃ Πης 
Τατίας ἴῃ. δαπηατη. Τ Ὸτη Ροίζοα δζ, 
εχ ΟΒλ]ος ὅζ εχ (ὸ δι εχ ϑάπ|ο, 
ταὶ οἰσητος ἰη ἈΠοάμτη .» (απ 1Ϊ- : «οἱ δὲ γοὴ ᾿"ὀξέλεξων ἐς δύο μμβόξυ.οἱ γεύματα μϑρ ἐξ ξω ᾿ς ΠΣ ΒΕ Προγαθδης. δὲ Ρεϊοροπηεη- Ν Ἷ “ Ι ὲ οἱ ὙΠ ΣΙΚ Δ Ὧν 

Ὥ ΠΣ ΤΙ δα τα (ὦ ἐλ κλρρόν ᾿ς {εράπϑὶ5 παυϊδα5,οατεγα αυϊετὶ 
τ ρα ΤΝ ῥοδίων, τα σὴ ἀλλα ἡσύχαζον ἡ-- Ῥεγἄϊες. οῷξορίητα ἃ ἈΠοάϊἰ5 ἄμο - 
“μέρας ἐϊδοήχοντα,᾿αἰελκύσορμτες ζιἐναῦς. δι τιϊρίμτα, ταῖεητα, σοορεγαπτ, 

ἀἁ Οἱ δ᾽ ἐς τίω ῥόδον] ἤγχοωωυ,οἱ λακε-- | ἔγρωω, μετ᾽ ὀλίγον ἐλϑόντες. δὶ Ὑὸ} ζ Ανελκύστωτες τας γεῦς 1 εἰς τίω γ 

δαμιόνιοι, β΄ Καὶ φρφϑσεχώρησε] ἤϊαν Ὶ μδῥ᾿αὐδφ χρῆμα Ἶ αὐτὶ τῇ ΚΤ' τὸ νεώς. δηλονότι, Ὑ 
ἀκειώφη, Ὑ Ὑσιράσαντες δὲ ἐὶ πολλῷ} ε Ἐξέλεξαν 1 ἤχριω. ἀπήτηστως ΒΟΥ ονἷς 



ἧ ΕΝ σα ανν5 Μπ 
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Τρέοζοὰ 8. ἱατα ἱπάς δητεααᾶ ΚΒο- Α ὡ δέζυτω, σὲ ἔτι ἡαξϑϑτέρον φρὴν ἐς ποῦ 
᾿ἄμηι λά ἀεβοϊεηάππι ἰη Διιχίοπι, 
Βας πηι βείξα. Αἰοἰδέράες » Ροί 
ΟΒαϊοϊ ἀεὶ πεσεῖη» ὃς Ραρηαπα ἀ- 
Ῥυιά Μίεταπ, ἴα (υἱρίοἰοηοπη Ρε: 
Ἰοροππεμῆδθας νερῖτ» ὃς 4ε ἐο 'π- 
τογοπάο εχ 1 Δοςάσηηοης «ὦ Α- 
ἤγοςβιπι ερί οἶδ! τα ΠΑ εἰς, (γαῖ 
τἱπὶ Αρίάι ἰμἰπγΐοῦ » δὲ ἁ]Ιοαα1} ἰη- 
ἤφας Βαδεβδλτιτ.) οδ ιξ!]ς πχοτᾶ 
ἃ ρηποίρίο δά ΤΙΠαρβεζη ἐπι ίεςεῖ 
ΠΠΊΟΧ δριιά. εἰ18} ἩυΙάτη ΧΙ πιὸ ΡΟ, 
ταῖς περοτὶῖς Ρεϊορόῃοη πᾶ ποριαΐτ, 
ὃς ἐδοςοηά!ς οπηηίδυς υοπποάο Ρ 
ἔς βαδεγοηςσοθιβ, αυτοῦ οτίαπι ας 
Ἰπηπηπ ἐπ άϊ Πίρς ἀϊ!, νι Ῥῖο ἤη- 
δα ]ς ἀγας μηλὶς Ατεὶς!5 τογηΐ οδοΙ!» 

ἃ Ἠτῖδης Στὰ πὸς τὰ αἰϊἀυιὲ,(ΟἸογοπεοτ:" ΠΡΟ 
τ πράῃσα γος ΤΙΠΑρΒογηέ {Π|- ἀϊέοτςο, Αἰβοηΐοπ, 

{ε5, 4αϊ νεζαοτος εἴης Ρεγίτία τοὶ 
Ὡδιλ  ς,τογος ἀὔταχας οθοΐος οἷα 
Πατίς {πἰς πα πλοίαγοι πος τά ρύο- 
Ῥζογ ρασροιτατξ, φαὰπι ης 1} αΒῆα- 
δια {Πρ π ἀ{1 αρατεγεηταῦ » ραστῖ πὶ 
Τφούροζα ἔπὰ τεἀάξάο ἀεοτετίοτα, 4 
1Ππάώ4 τ οὰ ἀςπγᾶ ἱπχρεπάςγεπενη- Ὁ 
ἧς ἐπι θοο  ΠΠτας φοπτίη ρίς - ρατεῖπι 

δ αν Ῥοἰαίϊεπι ἀείεγεη 4ο., ἀϊιπὶ ραστεπι 
[ελεῥένε ον. ϑενός [ἰροηάϊὶ δὲ ἀεδίταπι ποι σε τη- 
βνκόξαν ἡ οἱ δὲ, ααοῖοηῖ οδῇάς ζωϊ. [ἀξ ἐἀοςσυΐτ νε 
ἴραυὸὴ χείροις ἔχω τγ]ογάγ οἢ 05 ὃς οἰαίτατιιπι ἀπιςο5,44- 
δι τὰς ναῦς Ἰύπολι- ζὰ οἷς βοσυηία,αὐ ἢδης ἕοπα ΠΡῚ οὖ 
τναῤνὰ ἌΝ ̓ ςεάοη 44 ἱη Δι ςεγοτ:ρίατεν σγίαςα- 
δ νδλι" ἰλπος,»αογᾷ ἄυχ Ηεξπηοοίατος (ο- 
: τς οπιπίαπι δἀπιογί δατοτ; (ο οἰα]!ς 

15 Ποπλίπε, (Ἰαίτατες φαοσας 
Ὁ Ῥγο ἀάνλασιν αᾷ: Ῥεσυμίας ροίτυ]α τεσ» σοηβι- 
ἐρροννάκινᾳ θεάεταν ταῖγατ 'ρίε τῷ ἢ. κ᾿ γίος» αυὸδά 
εἰπύλλασσεν, "ά εν» ἄγ ςογςς, ΟἩϊος αυίάξ ἱπερυιάσητος, 
λπι ραδον σαμῃ εἴε,αΐ φύαπι οἴη παπᾶ Οτα- Ὁ 
Ἴρων ἀρνμνοὐεενυζό, ΠΟτιιπ ας ΠΠπ᾿];8ς ἀυΧ  Πατί ς 1Π - 
“κι εεντὸ ἀπήλαυ- γατ ἵπ σο απγο5 οβοϑ! ροίξυϊατεος 
δ πον “Ὁ ὀπρμῆ θγρ (χα [ἰἰεῖτατοε α]ϊος ΡογΙο ταῦ 

ἼΗΥ' σρης εἴ2 
Φαῦο ρφακήρενς δὲ φογροχίδιις ὃς Ῥεριιπίίς : Δ]Π14ς 

Δαζεπι οἰπΐτατος ἡπ πὸ ἀροῦο» ας 
Ῥύο Ατβιεπίεπῆθιας, αῃτοσιαπηῦ 
εἰς ἀςβοεγθητοίαπαρτας ἔαςοτς (01- 
τα» ΠΟ] ]επτπσης Ργὸ (οἰρῇς τἄτιη- 
ἀςπ δῖ οτί ρας ςοπίεγτςο. Εν ΤΊ. 
(λρβογήςπι ποη Δ05 τὸ παης, ΒΕ] 
δεοζεητεπη »{αἰς ρέσαῃι5 ραΐσεῖο» 

ῥόδὸν ἀκ αὐαφῆναι , τάδε ἐξοράσσετοι 
ϑ υνηῇ ΑΖ τὸν Χωλλιδέως θοΐναπὸν, 
καὶ τέο ὧν μιλήτῳ μιούχζων, Οἷς πελοποῦς 

᾿γησίοὶς ὕποτῆος ὧν, Ὁ π᾿ αὐτῶν ἀφικο-. 
᾿αϑύης Ὀπεσολῆς πρϑδὲς Αφύφγον ὧκ Ἀρίκε-: 
δαλμονος ὡς τ᾽ τοκ τεῖναι Γ' ωώ "ὃ τῷ 
Αγιδι ἐξ ϑρὸν, χαὶ ἄλλως αἴπισος ἐφαίνετο) 
“τϑϑτον ᾿Νπουχωρῇ δείσας ζχ Τισε 

σαιφέρνζεν ἔθτέιτα ἐχοίκου πτοϑς αὐτὴν 
ὅσον ἐδουϑατο μαϊλίςαι ὟΜ πελοποιγησίων 
τοὶ πράγματα " χρὴ διδάσκαλος πῤῥτὼν 
γγνόνϑρμος, τίω πε μιδϑοφοραὺ “ ξωυέτε- 
μϑῳω,, αἰεὶ δραχριῆς αὐπικῆς ὡρῖεποθκωζο-: 
λον(χϑὴ τῶτο μή ̓ξεωεχῶς δίδοοϑαι: λέγήν 

χελθύων τὸν Τιοσαι φέρνζωυ «σεῦς ἀδιες ὡς 

ὐϑζωυα)οι ὧκ, πλχείογος χεύνου, ὕπετήμονες 
ὄντες τϑ γαυτικοί, πειωξολον νς ἑαυτῶν 

“διδόασιν " οὐ ηοσοίδηογ πενία, ὅσον ἵνα. αὐτῶν 

μη οἱ ναῦται ̓ ὧκ «ὐξιουσίας ὑξοίζοντες, 
“ οἱ »ϑὲ, τὰ σωμιατα, χείρω ἔχωσι, δῶπα-- 

γεΐγτες ἐς “οἰαῦτα ἐφ᾽ ὧν ἡ ἰοϑέν4α, ξυβ- 

ξαϊν, οἵ δὲ, δ ναῦς ἰπολιπόντες » ἐς ἐρὶα 

ρείω) τὸν “σεησοφφλέμδυοι μέίοϑον.. τὴ Ἰοις 

τοινξδίῃηρες αἱ τοῖς φρατη,ϑε, Ὦ πόλεων 

ἐδίδασκεν ὥςτε δόντα γεύματα » αὐτὸν 

“πεῖσου ὥστε ξυίχω ρῆσδι δα μος, 

πλξὺ ΜΨΜ συρφικοισίων. “ρὐτὼν δὲ, Ἐρμο- 
χρῴτης τε ζω αντίο(ἶγο μόνος Δ Ρ τὸ ξυμ- 

, πλρτς ξυμμιαιχοκῦ, (πε: “πόλφρ δὲο-- 

ας; γρημαύτων ἀπήλασεν αὐτὸς χαὐτί-- 

λέγων απ τῷ ΤΙοσαφερνόις: ὶ ὡς ο, ̓μϑὰ 

χιοναλάιαμυντοι εἶεν, στλουσιώτα, χὶ ὄντες Μ᾽ 

ἑλληνωὶ, ἔχηκουείᾳ δὲ ὁ ὁμῶς  σωζὀκδμοι, 

ἀμξιούσι κὴ χαὴ “οἷς σώμασι χαὶ τὶς χθύμασιν 
εἴλλοις χοῦ ἐ ἐχείνων ἐλόυγεείας χωδὺ- 
γϑυήν. ζας σχ᾿ ἄλλας πόλάς ἔφη ἀδικεῖν, οἷ ἐς 
ὐϑίωα]οις πσδότερον δἰπτοφῆνοι αὐαίλοεω, ᾿ 
εἰ μι] χαὶ γερῶ γοσ αὗτα χαὶ ἔτί πλείω χορ 

σφων αὐτῶν ἐϑελήσοεσιν ἐρφέρν, τὸν τε 
ΤΙίοσα φέρνζωυ ἀπέφαμε, νεὼ »ϑμ,γοἷς ἰδίοις 
φφύμασι πολεμοιρῦτα, εἰκότως φάδόυϑυον" 

---.--.-. 

, ᾷ Πράδτον μδὺ ὑσοχωρϊ δείσας] ἤγρωω, : Οἱ δ τὰ σώμα ίρω; ἔγωσἼϑγραυ, 1: γηδίωνγίγα ξυγχωρήσανον ἀντῳ αὐπὶ τὴξ 

᾿λάϑρα ἐχώρησε. - β Ξωέπιϑδμ] αἰτὶ ] ἄχρηστα ἐς μαχίωω, ἢ ἢ ἀϑενῆ. ζ Θεπ ] δῥαχμῆς ποιώξολον τῷ οῥατιώτῃ διδό:- 

᾿ ἐς ὀλίγον σιωέφῴλε. Ὑ Τοῖς ἑαὺ- ἢ δοντὰ ρήματα, αὐτὸν πεῖσαι Ἰἔπειϑείφη-: γα. ἡ Ἑἰκότως φείδόμϑμον 1 εἰκότω ἐ 

ὃ ΕὟΡ διδόασι] ναύτωςς δηλονότι. δ' Ἐκ σὶν)ὸ Αλκιξιάδης δ Τιοσαφέρχην δοωῦαι [ φήδεοϑαι ἥ ὀκ δ Μίων αὐαλίσκειγα 

᾿ φοιοισίας ὑξοίζοντις Ἰ ,ρω πληϑυσμίῇ, ἢ χρήματα ζῖς σρκηιορίῤχοις “7 πελοπον-- 
ἐςξ ας 
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38 πα 

πὶ Δπελο- 
πονορο[α, 



δ᾽ μολή- 

δ.) 

' κα. 
τρέψαι 

ςγὃ 

τὼ δέ πᾶε ξοφὴ καζα ἢ “ρα βασιλέως, Α 

ἐν τελὴ ἀὐζις πἰποδωσάν Τ᾽ μιοϑὸν,ὸ Τὰς πὸ 

λᾷς τὰ εἰκότα ὠφολήσην, παρηνᾷ δὲ χαὶ τω 

Τιουσαφέρνᾳ μυὐ γον ἐπείγεαϊ, () πόλε- 
μὸν Δμῳλύσου, μηδὲ (πλυηϑέεδαι κομίέσαιν- 
ᾧᾳ κ᾿ ναῦς φοινίατας, αξαῦρ αϑρεσκθυ ζετο 
ὁ μελλήσφ πλείοσι μιδϑὸν ποελζονζο, Οἰς 
ἀὐξις τῆς τε γῆς χαὶ τῆς θαλάσσης Ὁ κρώ" 

τος δοιεῦαγ, ἐἰχήν σγ᾽ ἐμιφοτέροις ἐᾶν δῖ χα 
“ἴω ρχίω, χα βασιχᾷ ἐΐξῴναι ἐχὶ “κε 

ἀὐϑθες, λυγηοϑες «πὰ ἑτέροις ἐπάγφ. “δυο- Β 

᾿ϑύος δγ᾿ αὐ “ καϑ' ἣν τῆς ἐξ γάδ καὶ Θκίχαδ- 

σὸν ρχῆς » Ἔπορᾷν αὖ αὐτὸν οἷς τοις χρὼ- 

“οιὐὐτας ξυϊκαϑαιρησῳ ζὰ μή αὐτὸς βόλης: 

ταὶ μεγοίλη δευττθῥη χαὶ κινδεώῳ αὐαφαΐ 
ποτε διαγωνίσαοϑαι. " δὐτελέφερφι δὲ 
διμνὰ βέφιχεῖ μορίῳ τὴς δευπόμης, καὶ ὧμα 

μ᾿ δέασίος ἀσφαλείας αὐζοις «ἐξὶ ἑαυ- 

τοῦς ζοις ἕλλζωυας 'καΐζα τοέψαι. ἔχατηδῴο- 
τέδοις τε ἔφη τοις ἰϑίοναϊοις ἘΠ) χϑινωνοῖς 

εἰτῷ τῆς ρρχῆς. ἥοσον Ὑ5 ῥχν γἀδέ- ς 

φίεεϑεω, ᾿ ὧν λόγον τε ξυμφορώτατον χαὴ 

[ ἔρηϑν ἔχον; πολεμεῖν" “ «ἄν: μϑὺ ὙΣ 

ξυϊκαϊζωδουλοιῶ αὐ σφίσι πε ἀδοῖς Ὁ πῆς 

θα λδίδσης μέρος, χαὴ ἐχείνῳ ὅσοι ἐν τῇ βα- 
σιλέως ἕνλζωυες οἰκοῦσι" τοὺς δὲ, τοιούαν- 

τἰον ἐλϑυϑερωσονζᾷς ἤχειν. χαὶ Οόκ εἰχὸς ἐῇ 

λακεδαι μονίοις, “δἰστὸ δὲ στραὺν ΔΜ ἑλλή- 
γων ἐλθυϑερφιωῦ γεῦ ποεὶ ἕχχζωας, δἰπὸ δ)᾽ 

ἐχείνων “δ βευρξαρων ." ζει μή ποτε αὐ-- 
τοιὶ μυὴ ἐξέλωσι οἐῥολέλϑυϑερώσα. τοιξῳῳ Ὀ 

δξωυ ἐκέλθυε ποσῶτον ἰμιφοτέρφις, ἔ χα! ἐ- 

ποτεμόρυϑρὸν ὡς μέγιςαι “διπὸ ΤΜ αἰϑηναίων, 

ἔπειτ᾽ ἤδη τοῖς πελὸπογγησίοῖς ἀπαλλώ- 

ξαι ἐκ. τῆς γωρας. Καὶ δρενοξτο Ὁ πλέον οὗ- 

τῶς ὁ Τιοσα Φέρνης, ὅσα, γε Ὅσο ὮΜ ποιοὺξ 
ρϑμων ζω εἰκάσαι. τω ὃ Αλκιξια ὃν «ἱ αὶ 

ζῦτα͵ ὡς 8) «ἰἘ,Ἴότων “πϑραινοιεῦτι, ωρος- 

θεὶς ἑαυτὸν ἐς ππίςίν. τίοὐ τε οφζωὼ κα- 

κῶς ἐπόρλζε τοῖς πελοποννησίοις, χαὴ ναυ- 
«ἀχεῖ οὲκ εἶα" δϑλαὶ ἡ Ὡς φοινοταςγαῦς 

τηνενγθῦδις ἘΠ Π5Ὸ 
τοάἀάϊτυγά ΠΠ| (ΟΠ 4 “Προ άτα, ἢ- 
απλῃάο ἰά ἀρ Ύερο πηττογοτυγ, ὃς ο 
ἀϊτα τι ΡΟ, σα]; πτογῖτο ρσο-- 
ξατασαπι. Αὐῆας, ΤΙΠΑρΡ ἐγ ὁ αἄτί 
ταοηόβθατῖ πὸαδιποάαιη τ οὔθοτος 
ΡΕ11ο βηϊξ4ο,ένε δε ας εις ἀᾶϑ 
τπγαχογαε ῬΗσπϊσαηι παι δα8: 
Δτ πγαϊοτί Ογα σού] οἷαῆ ἐδῆ- 
ἀυιδιαντζα άογο λές πη  Ή1}5 ἐούἐὰς 
ἃ ΠΎΔΥ 5 Ἰτηρογϊατη νο οτος ἤπὲ- 
τοῦ ντγοίψας διξαγίααι μα οίό ρο- 
τεητίᾷ ἔοΥς ἐπίτη νὰ ΤἘπΊροῦ το ρ1]1- 
οεγοι ῃ ἐοβὰ 4πἰθιι8 οβομ ἀογοτα, " 
Ἰηἀπςεῖς αἰτογοβ.51 ν οσὸ δά αἰτογας: 
το 5 ἀειιοπίγες πλασὶβ ἃς τεῦγα ἱπῚρο 
τὶ ἡ» πο μαδιταγῦ εἴπη αἀίατογες; 
φαιθιι Ορργηγεγοῦ (05 1] τορος 
τἰγξτοτ: ΠΠΠ νεἸ]οε τρίς αἰ συᾷήο ες. ἢ 
(ς συηῖ ἰη ρθη δύ Ἱπηρεηία δὲ Ῥοτί- 
Τα]ο δάϊγε σοτταπγεη.. 54ττ5 Δατ ΠῚ 
εὔϊοΟ ἢ ἁ]Γαττλ το] ἐπηρξίἃ στα μα" 
τῇ τογῦ ἀ!ῇουϊίατε ἀξοίάογεῖ, ὃς ἢς 
τοβὰΣ {ας (ΑἸ αἷς Οναέος ἰητοῦ {8 το] 
Π|ᾳ4εγοῖ. Αἀδοθαῖ οἰ], στη ἀϊοΥοϑ 
ΜΠ ξοτς (δοῖος προτὶ ΑἸΗοα δ δ, 
αυϊρροφα πη υβ1η τοῦτα ἀο πη 
Τὶ ὁρτάγοητ, δὲ τατοη ὃ ἤπηα] αἴαας 

οροτγᾷ ΒοΠ]Α 4] νυ] ογῶτερὶ μᾶς Ὁ Ὁ : 
τοητ: φυὸδά ἢ ίογεηι οἰπς (0 οἱἱ» ες. 
να 1 {χα τατετη τοάιβογεηῖ ΠῚ ὃ 
αυΐάοπη ἱρῇς παγίς ρᾶτις, γορίας 6927 ᾽ 
Οἵαοος οσππος αἱ ΡγΓΟυ ποίας τ 
Ἰίως ἸὩ σο] φής ἀοοάαπηοπίος γὸ-᾿ ᾿ 
τὸ εοδιγατῖο τη άοτε δά γοίτιοη- ον φϑβ 
ἄδην 1 εγταίεστα: 405 ΠΟ α ΓΙ ΠΑ ΠῚ 
ὉγΟΔΙδ1|6 οἴει , αυὰπὶ ΟΥατος 
Ὡπης ἃ Ογαοὶϑ ἱρῆς δ εγαγεποῃοη ὙΠ: 
Πδογατιχος εὔϊε ἃ θαυ θαγὶς οί π,». ἜΝ 
5 ῃηποβ δητοα ΔΒ 1Π|5 πῃ ἰδ ογαῖ μος μβοϊ. 
(ςπτ Ταδεθατ εἴρο {Π ῥυΐας ντγοί. Ονιεὶ ἐαροβεκοτεῖο 
αι1ε σοητοτὶ ἤἥπογο: δὲ φαῖ " ργαοῖ- Ἀκίμαω (φας 
{πὶ οἴει αυματη ΡΙασί πλιτπὶ οΧχ ΑἸ  0,. ᾿ ἜΝ 
πίεηῆᾶ νἱτίδιι5» τὰπὶ Δεπγᾶ Ρεΐο- ὁ ΑΒ του,» ες 
να, ἢ τ τ ας, Ἱείξευμῆες. 0 Ρόπδίες ἃ ργουΐη οἷα ἀξρο]]ογο.  Ατ- ἀταυε Βασι ος 

ὑνὰρ δαδεγε Τιβαρῆεγη ες. ἔε-- ρἰπίομεπι τηρηᾷ 

γε δπτιεθαῦ, φυφητ οΧ 115 ας ες ἐκ Ρᾶστε φοηςερε- 
δαῖτ ΟΠ] βέζε ΑΝ ᾧ ΤῊ ΩΣ ε- υβίταν τοι ὦ 
Ὡΐπι ΟΡ μας ταπαμπᾶτη μοεπς Δ άπιο 
Ὡοητὶ Πάοπι Βάθοης» ραγοίας Ρο- 
Ἰορομηςηῆθιις Πἰρεπάϊαπι ἀαβαι: 
ἢες ἐος θ6]Ππὶ ροῦογε Ρεχηηττο- 
Ῥαῦ: (εἀ ἀϊσεημάο ταπη πιο ΡΗΟ:- 

α Καϑ ἐν)ωέρος δηλονότι. β' Ἐὐ- 
πελέσερα δὲ τὰ δὲν Ἶ αἰτίχειται τα πο-- 
λυτελᾷ ταὶ. δυτελέξεραι. αἰδατανώτεξᾳι 
“ὦ λέγά, γὙ Τὸν λόγον τε ξυμφορώ- 
ζωτιν,καὶ τὸ ἔργον] Οιὶ ἀϑίωαίοις καὶ ἀ- 
σὺ δὮ ἔργον συμφορωτέροις ζῆ ἔφη βα- 1 κοωῦταρν ε 

συλέϊ, καϊᾳπολεμοαῦτας πίω ἑλλάδα. 

δ' Τοι (ὃν γὸ ξυϊκαταδουλοίῷ αὐ 7Όιὲ 

τὸρ ϑίωυαί εις ϑαλασσκραΐοδντας, οὐ μό- 
γον ἑαυτοῖς καϊα δουλοωῦ ζις ἕλλίωας, 
αἰ»λὰ καὶ βασιλξὶ ζοιῺ ἐν τὸ βασιλέως οἱ-- 

ἐξέ λωσην αὐτὶ ἥ,, καϊαδουλώσωνται Τὰ 

αἰϑίωαϊοις. -ξ Καὶ δ'ποτεμόιδμον αἰ: 

ποτεμιόμϑρον (φησ) μιεγήφην μοῖραν “δ. 

γρστ ἡρϑδσωε. ὠγάυθλγετ ἢ 
Ἐν μά ποτε αὐπιξ ριὰ 



ΕΤΙΒΨ Κ΄ ΙΟἸΒΙΕ δ... 
αἰσαπὰ νερέαγας, ταή 105 ὁ Πιργὰ Α φασκων" ἥξάν," χρὶ ἐκ τ]αὐβ ῖντος αἰ) - ἈῊ ὦ Ἐκ αδυπάδηιι 

σεγγάτιιγος. 714 ἜΝ ἐπε υσνῦνε, 
Βοε σης τῷ “π τποάᾶ Δυϊάος οἷο σεγτβ 4], Γο5 οιεῦ- 
Βαπᾶληεὶ ξογὲ πα- τἰτοῦ 8ζ οἰαἴοπι οἅ 4φαα ἔποζατ ἰοη ρὲ 
πἰδιις αὰ ςογταη- ταὶ ὡς Ὅς ᾿ 
ἀαδν.ρ άειων ῥαῆε γα] ἀπ π14 ἀςβοταδιίς , ἰῃ σατεγὶς 

εθ ἰλοε ο7ὲ (ἐργζκ:» 4106; ἀρ οΓτα5 ἀρεῆς αὐἰλπη νὲ οὐ- 
- ὩΣ ταφὴ οαΐταγοῖ {δ πὸ ᾿ἰδέτογ ἡΠ [θοῦ φε- 
το ἀΙβηποανς πιὰ γέγε δοίωνα. ἄτας μας ΑἸοϊ δία άες, 
νίβοτοπι αδιξυϊις. ἤπ18] συ δα οριίπια ἔμπα ἀὐδ εγα-- 
ἡέκριῳ ιἤκαί, γῳ θΆταγ», ὙΥΪΑΡΠοΓηΙ ρατίτοτ δ τορὶ 
βουνὸ μὼ ὙΧΩΝ σογᾷ [υλάοϊατ,ι πηι φιὸφίμμη ἴῃ 
αν Ῥατγιᾶ γεάϊτά σαγαθατῖ: οἰ ἱπτρε- 

τγᾶά!], ἢ εὖ πὸ επογζογοῖ, (οἰοθας ΠΟΣῚ 
αἰϊψαᾶάο ἔοτς ξιοιτατῷ. Εύτηαη: εχ 
δας τα ργσοιριὰ οχηξιπηαΐσας ἴπι- 
Ῥετίατᾶ τ» ἢ ΤῊ ρμογης οοἤατες 

Σ Ἰρῇ εἴϊε ξι πη Πἰαγξ: φαοά δὲ οοπτίρίς, 
τον ἜΡΟΝ ὙΝδπι ρο[ζεααᾶ εαπὶ ἀρ ά ΤῊΑ-. 
ΤΙ: ἔρε τείετας. ὈΠΕΓΠ 6 πὶ ΡΟ οὕς ἐςπίογαηῦ Π.1Πτὲς 
᾿οβίκαηι φαιὸν ΑἸ- Ατποηϊεηίες 4αΐ ἴῃ 5 ΠΊο ογδηῖ, ὃζ 
γνῷ στσῃμε, οὰ ἰρίς δῆτεὰ δά ροτξι ΠΠπλο5 πηδάλια, 
πιαρὶς ἴμα ἔρουςς ἀεάεγαϊ ντ ἀρ!ἀ ορτιπγᾶ ΄σαςη ας 
ἊΝ μυζτε κα (αἱ το[ίταξάϊ πιρατίοπξ μΒαθεγέηι: 
5. υολμμάφενηα ἀ(ψεῖ!ς εαῖπα {δ ἴῃ ρατεᾷ γεάϊγε (ὰ δ 

᾿ἀοπιίπατα; πὸ {δ (ζατι! ρφαςοτγᾷ » πὸ [4 αϊάξ ρετηϊ- 
ἱπιρερδίμαςς πος οἰο(δ, (ἐᾷ πος (δ ἤλτι ρορυατί, ἃ 
“ναί δι «οη- 40 εἴδει εἰεόξα5. δι οὔ 1}|5 νπὰ δά- 
οἰ τα 1115 Τιβᾶ- Πγ}ΠἘγαῦς τεπρα ΠΟ» 4αΐδα - 
το ϑοώνς πηχο πχίσατη γεάάεγες ΤΊΠΔΡ ἢ ογ ἔγτα τα 
σοραδινογῶτι Κεί, ψεζὸ ΡΙΟΓΙα; τυ ἐγ σπούαπι Ατμος 
ἐμλψα ὑνρρνμο εἰεηΠαγη;4ἱ γᾶς αριά ϑαπλιιΠγ,ὃς 
τὸ ἴα ἰπ τορ. εὐα! ΡΟτΟΓΙ ἢ πα] Ναί ας (πα ἰροτς ἰηο]! 
᾿ἍΠ|ς νοτβιτί,πιοάὸ ἠλπεγιης δά Πατ ροραϊαγό απτί- 
᾿υλμβρριμο, με ηυφηάᾷ, Ομ; Γ65 ἴῃ ἐχογοίτα ρτῖ- 
πες ροριΐὶ (4 Πγὼπη ἀρίταῖα» ἤποχ {ΠΠΠπς δά ντθέ 
αἰκϑοβαρβ ἀπρο- ρογιαῇτ, δάεο ντ ἃ ϑᾶπιο ποῃηι}! 
ψ δά ΑἸοἰδίλάξ ςο]] οπαξάϊ στατία νε- φἀειον ρατέτοτ, 

ταὰπιν ἀείηάς τορέ; ἢ πιοάφὸ Πατᾷ 
Ῥορυϊαγξ ποῃ ταταγεηταγίῆς ἐΠῚ πὴ 
τορξ πιδρὶς σοη Βα) πιασηᾶ (Δὲ 

᾿ (ρέ σοῃοίρίεθαῃς σαπὶ Βοίξξ {ὰρε- 
ἝΞ τά» ταῖι νεγὸ ἱρῇ ργίπιοῦεβ οἷα!-- 

; τατίς, αὶ αθΠ ρος σδητιγ πγαχί πὸ, αά 
(: περοτία τληογοηἀϊ. Ηἰ φαῦ 54- 
τηῦ τεάηἤξαττε οὔ Ἰδοπείς τα 

; οΟἰαγαυοτποαραα παυ εἰς Δ πο ΠῚ 
Ρτοραϊά ἀϊςξτος τορξ εἰς ἀπηϊοῦ ἔους 

Ι ἃς Ῥεσαῃίᾷ ργαθίταγαπι, ἀπηταχαῖ 
4 φυδίεὸ. Ξ2|, ΑἸοἰδίαάε γο[είτατο; δὲ ἥατα ρορα- 

[Ὁ πιοπιέτο Ζηο [χγὶ (Ϊατο. Ψ Ϊρα5, ετῇ ποπα ῃ}] 
Ἴ μένε. “7. Οὐ 4, ;. τ ρους οὐχ ᾿ΦΥΒΟΜΩΣ ὁ Ὡ ΩΝ 
ΕΝ ερα λα ᾿ “μηῤταϊςηὔαγᾷ δῇ ροδαξα τ ας 

»“πι.: 
ν ͵ 

ηϊγέτ. ἘπΊ]1ο ἐρό ἄσητε γε άϊτυγζαπα 
{ε1ΠΠ|- ἀπχίσαπι ΤΡ ογη ἐπὶ ῥεῖ τ. 

γψ αν  ἔφϑάρε τοὶ αὐδαγματα"κὶ Ὁ ἀκμάς 
ὅ γχοτίκού αὐτῶν αἰφείλετο, δυουϑύζω ὰ 
πᾶνυ ἐοωραν, τὰ τε ὅνλα κοιταφανέφεξον, 
ὥςτε λαγθοίνάν οὐ παφοϑύμως. ὃ δὲ Αλχι 
Οιαΐδης ζαῦτα ἅμα νϑὲ τω οσοιφέρνά κὴ 
τῳ βασιλῷ, ὧν “δὲ ἐχεΐνοις, ἀἰριςα ἐῃ γο-- 
μίζων, “ξρήνά ἅμα ΟῚ κι ἑαιυλῃ, καθοδὸν ἐς 

πατοΐδα " ἔχι)εροιπτάψων " εἰδὼς, εἰ μυὴ 

δα φϑερᾷ αὐτίω͵ ὅτι ἔξαι ποτὲ αὐτῳπεί... 
Β σαντί χαατελϑεῖν. ἢ πεῖσαι δὴ αὐ ̓ογόμιζε: 
μλιςα ἐκ, ἃ ἴονότου εἰ ΤΊαστα Φέρνης Φφα-- 
γοντο αὐτῷ ὅχυτήδηος ὧν. ὁαὴρ χαὶ ἐΐθετο, 
τὼ "ὦ ἤοϑοντο αὐτὸν ἰοκίοντα “ν αὐτὰ οἱ 

ὧν τῆ σεύμω ἰϑέεναϊων ςβατιώται , τα μϑὲ 

ἢ Αλχιξιαΐδου χσοοςπέμοψαντος λόϑγϑὲς ἐς 

(ἄν: δουυα τωτάτοις αὐτῶν αὔδρας , ὥστε 

ὠνηοϑέωαι «ἰδὶ ἀὐῥύ "ἐς ζοις βελτίφοις 
αὐ, ϑοφπων, ὅτι ἐπ᾽ ὀλιγαρχίᾳ βέλεΐ, χϑὴ. 

εἰ πονηθίᾳ, ΟΣ εἰὰ δ μιοοχρ ῳτία, τῇ ἑαυτὸν ἐκ- 
ς (ξαλείσῃ,κατελϑθών, ὦ τ΄ δασῶν ΤΊ οσα.- 

φέρνζου φίλον ἀὐζις ξυμωπολιτευφν. Ὁ δὲ 
πλέον, χαὶ “ὐπὸ στῥαΐν αὐτῶν οἱ οὖν τὴ σώώμῳ᾿ἢ 
τειύραρησί τε δ!" ἀϑηναίων, ὃ δουυατώτα- 
τοι, ὡρμωυτο ἐς Ὁ καταλύσω Ὁ δὴμοχρφ- 

τἰανοὶ ἐχινηήϑη πσόϑτερον ᾧ ςρατοπέδω 
ἡδύ», ᾿ᾧ ἐς Ἐ πόλιν ἐντέίθεν ὕξερον. τω] τε 

Αλκχιξιώδιῃ δζγξαντες “ινὲς ὧν τὴς σῶώμοῦ 

ἐς λόγοις ἤλϑον, ὁ αἰ ασοτείνοντος αὐτο, σὴ 
Τιοσωφέρνζν μϑρ πσεέτον, ἔπειτα δὲ χαὴ 

Ὁ βάσιλέα, φίλον ποιήσν εἰ μὴ δυμοκρῳτοῖν-- 

το. ὅτω γὸ αὐ πιφεύσαι μᾶλλον βασιλέὰ 
πολλαῤ ἐλπίδας εἶχον, ἀΐοί τε αὐτοῖς (ὦ 
διιματοὶ ἥ' πόλιτῶν τὸ πράγματα, οἵαῶρ 
ὰ ζαλαγπώρϑι") μάλιςα, ἐς ἑαυ αἶξα- 

ποιήσν, ὦ Ὧ πολεμίων ἔχικρατύσαν. ἐξ τὲ 

Υ' σεύμον ἢ )εντὲς ξυνίςα σὰ πὲ αὐβῥωπω) 

γους Ὀχιτηδείοις ἐς ξιουωμοσίαν, χαὶ ἐξ τουὰ 

πολλοις φανεραύς ἔλεν»ν ὅτι βασιλ αὶ σφίσί 

φίλος ἔσοιτο, ὃ χεούματα ϑρέξοι,Αλκιξιά 

δὸυ πε κατελϑόντος, ὁ μυ δυμοχρ φοζου μένων, 

ἢ ὁ Α ὄχλος,εἰ χαὶ ὅς “ϑραυτίκα ἤξϑετο τοῖς 

Καὶ ἐκ αἰθκόντος ἀγθν Εἰ ὅγε Ἰηγρίω, 
ἐκ δὶ ὑαρδαάλλοντος. β Ἐπιϑέρᾳ πεύων] 
ἐριω, μμ(ὶ ϑεράπείας τ οἰκονομίας Ὡρα- 

»ὐατευόμδμος. Ὑ ἙΪδος, εἰ μὴ δίᾳφϑι:- 

ρδαὐ τω] ἢ, πίω εἰς τίω πατείδα κα3ο- 
δὸν εἰ μὴ δίᾳφϑείρη" ἢ, αὐτίω ὃ πατοίδα : 
ἐἰ μὴ ἐάσῃ δαφϑαρίῶαι. δ' Τιᾶσαι σ᾽) 1 η Καὶ ὑπυτίνοντος ἀυτ ἐλπίδας δὴ 

αἢ] Οις ἀϑίυσαίοις, εὐ Ἐξ Ὁιὰ βελτί- Π λονόπα ' ἀπ 

τοις ΔῇΡ ἀὐθρώπων 1. φρον ἱμωταάποις. ΄ 
2 Καὶ ἐς τίω πόλιν Ἴ ταὶ ἀϑίωας.", 

δοράϊι 

Ἢ» 

ἜΚ 



Κ᾿ 
ΤΕΡΩΥ͂ 

Γ 
ποϑαστορδμοις, Δ᾿ "Ὁ πορον τῆς ἐλπί-- 
δὸς τῷ γρφρλη Ἡρήν οἡσύχα ξεν" οἱ δὲ 
Ζιωιςαίντες ᾿ ολιγδρχίαν; ἵ τῷ πλυ- 

ο4. ἐκοίνωσθμ, αὖϑις ὁ σφίσιν ὠδὶς χαὶ πᾷ 
ἑτωεικοὦ Ἰω πλέονι ζο πὸ πῷ Αλχιζια:- 

δὸυ ἐσχθποίου" χαὴὶ “οἷς νϑρ ἄνλλοις ἐφαίνετο 

ἐὔποια χαὶ πιςεὶ, Φρεωυΐχω 8 ςρατηγῷ ἔτι 

ὄντι οι ξεν ἤρεσκεν, δλλ᾽ διτε Αλχιξιαδυς, 

( ΠΩ ὦ δ ἢ γεδὲν μάλλον ὀλιγαρχίας ἢ δὺ-- 

μόχρατίας δεῖοῖο ἐδόκει αὐτῷ ἢ ὀνλ0 τ σχθ-- 
πειοῖ, ἢ ὅτῳ ῥ9πῳ “" ὧν ϑ' παρόντος χϑσμϑ 

Σὲ πόλιν μέζω φήσας, ποῦ ἑταιρῶν “ϑρα- 

χλαϑεὶς καίτεισι "σφίσι Ὁ αὐθέοτῆέον ἐἢ) - 
“ο μάλιςα, ὅπτως μυὴ ςα σιρίσωσι ᾧ βασιλᾷ 

οέκ δὔπορον ἐὴ " λέγων, "χαὶ πεῖλοποννη- 

σίων" ἠδο] ὁμοίως εἰν τῇ θαυ λδίοση ὄντων, χαὴ 

πέλᾳς ἐχόντῶν ἐὺ τῇ ἀυτυὶ τόρχῆ οὐ. ἐλῶν 
χίφας, ἰϑηναίοις ασϑϑαϑέμδρον, οἷς  πιφεὺφ, 
“ράγλατα ἔχάν ἐξὸν “πελοπογνησίοις, ὑφ᾽ 

ὧν καχϑν Οδοϊὲν πέπονε" Φίλοες ποιήσασι. 

“Ωάπεξυμμαχίϑας πολάς,οἧς “ἰπατοῦ- 
εϑαι δὴ σφραξ ὀλιγαρχίαν, ὅτι δὺ χρὴ ἀύξὶ 
οὐ δημώχρ κι τύσονται, δ. εἰδέναι ἔφη ὅτι σϑεἰὲν 
μᾶλλον σφίσιν οὔθ᾽ αἱ ὠφεφηκ αι αὐθ99- 

“χωρήσονται,οὐθ᾽ αἱ αἰσσὠρρυσα, (εξαιό-- 
τέρα! ἔσονται. 8 γὸ βαλησεαϊ, ἀὐεὶ μετ᾽ 
ὀλ γαιρχίας ἢ δυμοχρ τας δουλϑυήν μᾶλ, 
λον, ἢ θ᾽ ὁποτέρου αὖ τύχωσι πούτου ἐλθυ-- 

εοϑις ἐϊ)ν" ποιό τε κα λους καἰγα οι ὀγο-- 
μαζονϑμοῖς υἰκ. ἐλάοσω ὐριῤνομίσν σφί 

σι ποξάγματα παρέξῳν τῷ δυμου, ποριςζας 
ὄνζῳς καὶ ἐσηγηζαιὶ Ψμ κακϑ τω δύμῳ, ὅς 
ἐδν πὶ πλείω ὗξες ὠφελῴᾷοϑαι. ᾽ καὶ Ὁ 
ΚΖ ἐπ᾽ ὀκείνοις ἐῇ), ὦ ἄχριτοι αὐ χρὴ Οια!6- 

τεθον δἰποθγήσκειν, (ὃ δὲ δῆμον, σφρωῖ τε 
Βοχαίπο5 ἄτας ἐπι δηΐι5 δά ποροπὶ ΟΠ ταρίοπμάοβ : Ρορυϊαγέηι νογὸ {λτ11» γ:φε ανρποῖ. 
αἰ χονεαὲ ἰογογκάμν» ὅτε δὴ ̓̓ Ὸ ὅτι δὴ, Θ᾽ [ὦ (τ εν Ουΐδις Ἰρῇ ἐάταπι ραυσογιπι θ᾿ οἱ ῥολέ τις εἰονεέριατίήρ ραπεεογηνρηη ρτο τη 
περι κύης ἄρ ΡΗ οὐίαπι ΠΡ ἐπ ΙΕ Υ' ὅτ τον: μα τε τυροῦ »Ῥτοκξϑὸ τὐϑβ εὰς ἀείο! ἢ σε. τα ἀθ, ΡΟ ἰειιἐοῆτ ηξ 
ἢ ςοπτίπροτος ἀοπιίπδτακι ρορ] ἀρυά {δ ἴπ ρᾶυσοταπι ἀοπλίπᾶτιιπι πηυταγὶ » ἑοσοῦτ ςαπιάοτη 1115 
τρηῖ, 4 ϑέχιῃε οχιβίπιατο ἔοτς νε αυἱ Βοηο ἢ! ας ρΓοθὶ ποπιϊ πάγοηταγ, να εὐ ογέμαε: ), ΔΟΠ. ταϊπὰς δὲ ἱΡΗΠ ποροιῖὶ ἐδ: 
τοὔξεςης σύδπι ρορυΐας : φυίρρε 4] ΡΟΡΊΪΟ πταῖα᾿ Ππιρρεέγέσς δὲ {|| δὰ «ἃ Ἰπιρυ]οτες οὔξ [ο]έγεπς » πιαρπάπγαυς (05 
'εδαποάὶ ρᾶττξ οχ  Π ἰς ροτείβετς. Ετ αυαητᾶ αυϊάξ δά εος ἀτείπεγοτ, θεόν γε 46 Ὁ ἀτείο ἐδ ετεμα,) ΕΓ το δα ηιαξ χη ἔχε 
ξεΡέ {θέτε ἰόν» (πε ἴε ὃς ἰὴ ἀπατος δὲ νἱοἸ ξτίας ὁςει(Ὦ ἱγίτας ρορ αἱ (νά ρογέυρ᾽ α»Π] ογ ἀυξτξ ςεΓοτξ εἰ απ ραον ὃ «ἢ 

«(ρἰσίοθδης. Βα ες αυϊάξ ἢαςς τα Πἰο. 

ΠΡας ΔΙ Π Δόγεῖ, ὃς περοτίαπι ΠῚ ξλ- 

διν νς ἐν τς [ τ χω πιὰ 
“Οὐϊποιίᾷ οο5 48] ορτίπηατος νοσα- 85 ςοπβίωγαπι)ιξ, 

᾿ χοητ ΟΡ ΠΔτΕΓΟΒ 01} ΠΊΪΠ15 Π6- ἐμά, ποι αὐριό αι 

ΤΡ ΦΎΕΙ 5. τ, 

Α τιαϑαδάτυνταπγξ αθαϊρότε Πἰρφα!ε 
«Ὁ τορε  ἀρροάιτᾶά! ἰρο, ίςεθατ, Αὲ νϑλ λα 
1 : τ ἢ “ΟἹ 21. ὕο- ἂΣ: 108 ςοιτς ΠΠ|λααὶ Ππατᾶ ΡΑμοΓᾶ ἃ διταρᾶτ, ρο ΤῊΝ ἡὐκρα Ὡ"} 
(τολαιιᾶ νυ]ρῸ τῷ ζΟ Πγιιπἰ ΟΠ ΟΓἄτν τυτὰ ραυξοτᾶ ταοοὺς 
ταγας ὃς ἢ ΠυΠρῇς ὃς ῥΙογ ας (ο-- δάπταν, γεώ Οἱ 

ἜΧΡΗ 4: ςοπιπιοηδαδαης. 
ἀλ]τῦ φία ἐογεαταθ Αἰοιδίαλάς ρτο ΤΕ Ρεοβερεηεῖ, ἢ 

ὐπρ ατατα ὀχρίοσατα νἱάοραηζατῦς ὁ ἴρτος ἰς τιὰς 
᾿ “ΝΣ ᾿ Βῃά Τοάαϊά ῬΒγγηίοῆο αὐτό, αὶ αάμις ἀτιχ ἐ- Ἔ ΑΙ ΤῊ οΝ 

ταῦ» ΠῚ} λάπιοδα ποτ ρίαςεθαι: ἰδεῖς ριαπς μα 
ΕΣ , . 2 ΑἹ. Ρεηάδῦθδητς: ἃ 4- δὲ ὨΙΒ1]10 πιαρὶς [ἰατ Ῥαυςογά ΑἹ: {τ σωδες ΩΣ 

εἰδ᾽αἀοβίργουτς ἐγαῖ ) φαὰηι ΡΟΡΪΔ βιέευ βιοια,, εὐπτς 
τῷ ἀοϊάογατε νἱἀςθατασρηοα; αἰτια Βὰς τὴ κε πυσῊΝ 

Ἃ .“..« τσ: ς ἶ 
οαρτᾶτο πἰΠ γι φιοαποπηο 0 αἰ Οἱ ἐμ άμως ζτα δ 
ῬΙΊη4 οἰπίτατις ἐπιπγαζαταφᾷ σῖτα (Ο- χες εἰγαν ἐμά τὸς 
ἀ!  γοιοστεγοτοτ, 5101 ἀυτομα Ρχα ὑπὸ Οῦ Αλκιζιάδου 

- ς Ϊ γρ ἐλροποόγεγί δὲ ΕΝ ἐπί ιδ ΥΕ τον" Δερίπεϑλαι πα νσ ον 
Ρ(χίεγτίπν πε (6 Ἰπίοπ 65 ΟΧΜ ΘΓ ΟΏτε των: διμκέο βοή ἄοι- 
αυϊη τίη ης ΓΕρὶς αυϊάξ Ἰητοχεῖϊς των δὰ  Αλκὰς 

ντὰ Ῥεϊοροπηςηῆδιι, ἰδ ααιὲ διάδου «ράσο 
ἴῃ πηατὶ νογί τ δ 15, 8ς ἴῃ ΠΠπι5 1πι- ἀὅθων. 
Ῥετο πο πηἰ Πἰ πῆαϑ ντθ 5 ὀδτίπο ἢ “ νὰ: προτῖ 
τἰδυςαοςεάοζες κά Ατβοηϊςίο5 ααὶ- μὴν γρήσους ᾿ ἣ “ αἰριαϑρητέονοτά ἐδ 

ἦὰ οἰτοῦ[ρ οΙοεη δα πη, 
οοἴογεῦ, οι Πσεγοῦ ΡΕΪοροηΠ ΘΠ {65, Κιαάα κίεν ἐν ἀϊ- 
ἃ φυΐδεις μἰἈΠΔ ππα!ὶ ραίτας οἴδετ, κυς ἡἰτζοαολε, 

. ᾿ ἢ [ 2 

οἥσεγς ΠΡῚ ἀπτίοος. Ῥχατογοα {ς πεσα ργωίνη 
Ρῥσοδὲ {εἰζς αἰεβαῦ, Το οἵας οἰμτατο5, 9: “θέπε ζεηαε 
ἀψαῦ ἀοπυπιϊατῇ εἰς ἔοχοῖ» μος αν οἐσιαβό να, 
{λτα ραιθογᾶ ποῃ Ρορυϊατῖ ντυο- (ὃ μρνβεαιο πόας 
τορδς ττὰ ἱρῆς οΤ- νίποπ ἀῦ, ργοίξ διὸ πη ερὶ ̓ 
πος αὐ; ἀοίςοἠτητ, ἃ ἀ ἱπηρογίμιτν φρργακεῤνν ( τος 
ταλρὶβ τοαϊταγαενῃες αασπὸ ἀοίςοῖς ἰπανίοῳ χρᾷ γιά 
(ξητ, Πα ηϊοτος Ρογπηδίαγας, ἸΝοα; 2, χμδμως 
[ΎΉ10}} Ῥγαοριᾶζαζοβὶ Ῥδυςογῶ αἰιτ ἀν» 8ὲ πιοδὸ ἥαως 
Ρορυ] Πατὰ {γαϊτατξ, φυὰπη ἰῃ ν- ἴθπι ρορυϊαζεπε, 

“ᾧ Φ 8 . Ὡοηταταγεητυσ:ῆς 
ττοςῦᾳ; πα οἰ! ροῆςητ δ ογταϊξ. κρίση τε 

τ ,ὐβσδν 6, το. τὸ ; ϑ πιηΐππ ουταπάά, 
βοτί! ΠῚ συλ ροραϊάγεπη {Ἐατυτ οὔ ης αἸίαμο ἀοὺς 
ΡογΓοος ΟΧΒΙ δεη Δ αἱ ἰγρίτἰοηἑ- βάϊο τοροπι ἃ (δας. 
δ’ ντογδτυγ, δ ἀποος πιαογᾶ οἴξητ, Αἰ βωρήν Ν μεν 
νπάς ρίθγα ἱρῇ σοπιπιοάα σομής- ἔαδα ἐαςί!οπι, νες 

"ἃς ἈΒΟΡΗΡΑ ᾿ ον τόδ Ἡΐ τοχὰ Ρεϊοροπηξ ἀιδηταγ:δί (α δ {Π|5 ἱπαμάϊτα σαυία ξεχς Ἡρρξν. 

τατ] ΟΠ ΠῚ ΡοΓ τς 

ἃ ἘΧῚΝΣ παρόντος κόσμου ἢ ἀπταξίαρε 

8.- Σφίσι δὲ αἰδιολϊέον ζῇ 1 αὐπῖς δὲ 
αἰδιαϑρητέδν Τῇ ὅπως μυὲ «αυδτάσωσι. 

λαῆρ ὁρτων ἡ μρίως ὡς αἷρ καὶ ἀϑηγαίων. 
κρατοὰύτων «ἡ; ϑαλαῆη. δ. Τα τε 
ξυμμιαράδας πόλεις} αἰεὶ δῇ! ξυμμραχί- 

αἰ ϑίουαῆοι,ὠὡς καὶ ἀὐτοὶ ἐλιτρχυσόνῦμο!, 

«σαφαῖς ἔφη εἰδέν αἱ αἰδὶ Ὅυτων ὁ Φριώι-᾿ 
χὸς ὅπι οὔτε αἱ ἤδη ἀφερηκᾶαι φεοςχω-- ἢ 
ρἡσοισιν οὐδὲν μᾶλλον, οὔτε αἱ ὑπήκοοι ξε- 
«(αιότεραι ἔσονται. οἐ Τοιζτε κα λοιξ κα- 

δε ϑενοοιη κι ἡ ὦ ϑμαβακλμὶ 
καὶ αἰγαϑοιῤ ὀγομια ζοιδμοις, ἐ δὲ νοῶ, ὅν. 
᾿ἐλάβω παρέχν φρῴγματα ἡ αἷρ τὸν δῆ- 

“ων πόλεων͵, αἷς ὑπέλοντο ὀλιτρχίαν οἱ Ἶ μον, ποραφας ὄγτας κα] εἰση γητοιὶ ἡ δ᾽ κα -- 
κῶν τα δήμῳ, ζοες ὀγομιαζονδύοις μϑὺ κα-- 



0ὀΕΝ ΟΟΤαΑνν 5. 

δι εἴαρίαιι (αιπι.ν δέ 1 σογτίογξ Α καζᾳφυγδὼ ἢ ,κ ἐχείνων σιυφρονὶ φὐνυκαὴ δἰδίφαε ςεττὸ ςὅ- 
Ῥετταπὶ εἴδδ, οἷα! - πο δ ρόμε εθαὶ Αταας δας ἰτὰ (δητίτο οἰαίτατος 
εἰα εἀοδιας κα ἀε οΧ ἱρῇς ὀροτίδας εἀοδϊας, ρἰαπὲ (ξ 
δὲς ἔπειες, 1Δςό- (τς ΡΗγγηίοπας αἰεδατ:ἀς6 4; ηἰ- 
4υς πιμιΐ εογαπι 1 Σ ὙΟΜΡΕ “ατΣ 
αν ἐπιρταῦ, 776. Β1] εογαπι απ ἱπηρτα: οητίαγ Ὁ 

ΑΙοἰδίαἀς ἀρογοπτα δὶ ρίαςετς.1 εἰ, ({εφ“ερο αἐ- 

έγαπε ἐοδένομσην) τη οῃ αὶ ςοηρτορατὶ ἴῃ (οοίεταῖς 
ὕὅτω νομίζεσιν οἿπ' ἩΡΉΥΣ ἐμόν δόμα, Ὄμ 

κῶν, ἤμης τερον, δ6111 ἐγᾶτ» ἤσυτὰ ρυίη οἰρίο ρίασαο- 
) 2 Ἀν 

ρεαπῖ νῶι τοςο- Γαηῖ ας; τὰ πη ς Δἀπλεγαηττας 
Ῥίυπι εἴϊε αρυιά εἰ Ἰερατος ηαἱ Ατἤξιας ΠιΪτΟΓΟ ΠΟ» 

᾿ . δε φε ᾿ ] ῇ γ δς ϑλῷ «15 σἀπι Ἱῖος »ταπι νογὸ Ρηλπἀτῇ ρα- 
, πορρ ϑλάθφηῦ ταπεγάονς ἀς Αἰοἰδίαάε τοάιιςξάο, 

ζατέεϑδννε εορριοόξέ, Ἃς ἔτατιι ρορα]ατί ἀπταυδάονάξαμς 

ἡμικ4 αμίδηη πὸ δ φοτγΔΠοη ἀα Ατμεπίεηῆδυς οὔ ΤῊ 
ἐ π' ἐκείνοις εἶναι, )ρἬεγης δηγίοίτία τγάδέατεπς. Αἴ 
ρον ἄν ἥν» ῬΕγγηίςπας ογατίοης ἀς ΑἸοϊρίδάς 
ἔπε, Ἐλν 40ο Γοδαςεηάο Παδίτῦ ἰτ» εάππαις αὉ 
Πιπε ἱπρεηΐο ρτά- ΑἸ μοηϊοηἤθιι5 ἀἀΠ) πὶ τ] (5. 
αἰτι » πο ἔξετετγῖς 5, ; νὴ τ 

τ οο5 ἀαίη ποιοὶ Υ ΟΓΙτα5 τς Ὁ οα ας ἃ (εἸἢ σοῃτγα- 
αἰ ποιά ιδς ἱπάς- τι ἀἰδια οἴεῃτ, ππαϊὸ (εο ἀρετεῖαΓ 
τηηατὶ ὃὲ διγοςὶ κ᾿ ἢ .Π; ι δ. 
δι ἀμνῶν ΠΗ αὐθιτγίαπη {Π|π|5 ἀοπεηίτγοι, "αἄ 

᾿καετατρορυΐυς οὖ [αἷς ροηι5ίς σο μεγτίτ: Μικτά Α- 
ττὰ ποῦ ι58ἀυετας γος Γλοοδαπχοηϊογά πλυδίς 
ῥαϑ ψομαν τα οἰππι»οἶζοα ΜΙετᾶ δάδις ἀρεητῶ, 
ἑογαπὶ Πἰοεητίαπι οἰ οἰ πἼΠ45 ἐρ {0145 »1π φαϊδα οὔ 
εοεςτοιετίς. 

τά Η τ᾿ τ νπ χὸ ᾿ 
με λυήκει ὑρῶρημο τὸ» ΑἸοϊδίφάξ Π]οταπι περοτία οοῦ- 
ῬεϊγΕχοορίται, ΥὙὈΠΏρετε» 4 ΤΊ Παρμέγης Ατπς- 

εοἰξῆδας οὐ οἰ] ατες δι δὲ νοηϊᾶ ἀδη- 
ἀλπὶ οἵδε» υΐ Δ χαϊά σομίμ]εγεῖ ἰῃ 

2. Ιποοπιπιοάο, ρεγηϊοἱξ ΒοΙίς5,ν εἰ σα πιῬἀεάεςοτε 
ΐ {ς εἰυϊτατίς, Αἰἴγοοβμας ἀε ΑἸςοϊ- 

δίλάς πιυϊξξᾶάο » φυαπη ργαίετντίπι 
ΔΆΡ 5 ΠΠ- ηὖ νεπίγετ ἰῃ εἶπ πγ- 
Ὡπ5»ῃς σαγδαῖς αυϊάξι [ςἀ χουπεγίας 
δά εἰτπι ἴῃ Μαρηοπατη ρυά Τηἴα- 
Ῥἤεγηξν τοταϊ τ ἀταθοῦδιις αια ΠὈῚ 

ῥ {οτῖρτα οἵϊεμι ὃ ϑαπχο:ῖη ἀοχ ἱρίς τὸϊ 

«Ἰΐα βιηρ! οίτον (ογίοθατ» ταπὰ γε ᾿ς λας ὅτι Αλκι(ζιάδης αὐὴνἷῬρΜέζῳ ὡρ ἀγμιαΐζῳ, 

48: 

ζαὗῦτα Δ «ὐνδμ᾿ τε ΟΖ ἔργων ξχαςα νϑϑας ᾿ 
ἄς πόλᾳς “σαφως αὐτὸς εἰδέναι ὅτι οὑτω 

"γομιίζοισιν"“όκοιω ἑαυτῳ τε δ πὸ Αλ- 
κιξιώδου χαὴ εἰν τωΐ χϑροντὶ παρ ᾳοσουϑύων 

Φρέσκάν Οὐδὲν (Ὁ) 5 ξυλλεύμτες “δ εὖν τῇ 
ξυμμαλία, ὥρα ᾧ τοχσοϑότο αὐζις ἐδὺ- 

κει,ζαὶ τε θρονί, ἐδέχοντο, ἢ ἐς (ἠ ἀϑήνας 

ὡρέσξᾳς Πείσθμδρον ἡ ὀῆχοις ἀαρεσχθυ ὧν 

ζοντο πέμιπειν, ὅπτως «ἰδέ τε τὴς τῷ Αλχι- 

Β (ιάδου καϑύδου ωριΐοσοιεν ὸ ὁ 8. ἐκφ δυ- 
μου καζῳ λύσεως, καὶ Τ- Τιοσαφέρνζωω φί- 

λον τοῖς ἀἰϑηναίοις ποιήσφαν. γνεὶς ἢ ὁ Φρυ--. 

γυχος ὅτί ἔσοιτο «ὐδὶ δῷ Αλκχιξιάδν κοιϑὰ 

δὸυ λόοος, “ὦ ὅτι ἀϑζωναῆοι εἰγδέξον.) αὐδ'ς. 
ᾧ δείσας ὡρὶς Ἐ οὐγὰντίωσιν “  λερϑεγχὼν" 

ὑφ᾽ αὐῷ μυὴ ἑκα τέλϑη, ὡς κωλυτίοὐ ὄντα 
κακῶς δρᾷ, τρέπε!) δὶ τοιόνδε ι. πέμιπεὶ 
ὡς Τ' Αφύοχον ἢ λοιχεδο υμνίων γαϑαρηϑῦ, 

ἔτι ὄντα τῦτε ὐϑὶ Ὁ μμἰληΐζον, χρύφα Ἐχιςεί- 

᾿φϑείρᾳ, Τιοστιφέρνην οἰϑηναίοις φίλον πριων. 
χαὴ τἄλλα σαφώς ἐγίραψας- ξυϊγγωμιζον 
ὩΣ ς τ ᾳ ι ) ΓΝ Ν 
ἣ ὴ ἑαυτωἹ αὐθὲ αἱδρὸς πολεμίου, ὸ μᾷ 
Ὁ" 2 ἢ ς 
9 πόλεως εἰξυμφόρν, καιχϑν τἱ (υλϑυῳψ. ὃ. 

Ἀ Αφύογος Τ ὃ Αλκχιξιαδώωυ, ὀδως -ὰ 

εἰχέτι ὁμοίως ἐς χεῖρας ἰοντα,ἀδὲ διενοᾷτο 
μωρζοῖς ἀπελθὼν δὲ αἷρ᾽ αὐτὸν ἐς μα γνε: 
σίαν, καὶ τ οαὶ Τιοσο φέρνζευ, ὥχμα λέγᾳ τέ 
ἀὐΐοις τὰ ἔχιςα λέντα οὐχ “ἢ σείμου, χρὴ γί-- 

ἔλδιυς, ίνε ἔχε θατασγ)γαπι διβταπν Ὁ γε) ἀὐζις μδιυυτής"' ασοϑσέϑυηκέ τε (ὡς 
4115 το θι5 σοπγ πη ϊοδῇ 415» 1 1{4- 
Ῥδεγηὶ {εἴς ἀρρ] σδῃ5 » ῬΓΙπατὶ [ΠΟΤῚ 
φίλια: εόσας ἰδ επτίις ἔογεῦδαι {ἰ- 
Ῥεπάϊαπι ποη εἵϊε ρεγίο! ατατη.ΑἿ- 
εἰδίαάες» ποῦ σαῃ δζαζιι5» [ἰτεζά5 ἐπ 

νὰ ϑαπγᾶ δά πιαριτγαζιις πχϊττίς ἀς [15 
ἸἊ υκ ἃ ΡῬΕγγηΐςῖο δἕϊα εἤςης» ρο- 

{τ]|Δπ5 ντεαπ ποτε πγυ]δαγεης. 
Οδ 14 εχαϊειιδηβ ΡΗγγαίςμιις» νὲ 
αυὶ οὐ ᾿Ἰηάϊοία πὶ εἴδει ἴῃ (ππι|- 
ταιτα ΟΠ ΠηΟ ἀἰοτίπγξ δά άἰχξλι5, 

ἐλέγετο) ὅχὲ ἰδίοις κέρδεσι ΤΊοσα φέρνᾷ ἑαῦ 
τὸν χαὶ αὐἷϑοὶ τουτῷ χαὶ αὐθὶ τ ὀδων. διοταἷρὸ 
«ἰξὰ τὴς μιοϑοφοροῖς οὐκ ἐντελὸς οὐδης. 

μαλφκωτερως αὐ δηήηέτο. ὃ δὲ Αλκι- 

(ιδυς πέμπει ϑυϑὺς χτὶ Φρεωυΐηου »εαμ 

ματα ἐς Ἢ σούμωον σϑϑς τοὐἢ εἰν πέλᾳ δῷς, 
οἷα. δίδραχε, χαὰ ἀξιῶν αὐτὸν δἰποϑνυήσκᾷ!: 

ϑυρυξουμϑμος δὲ ὁ Φριωύιχος »χϑὶ πανυ δ 

τω μεγίφω κινδευύῳ ὧν Δ 9) ὃ μοῤνομᾶς 
------.. τ Ὡς φον 

αὶ Σαφοῖς αὐτὲς εἰδέναι] αὐτὸς σαφῶς ̓  

εἰδέναι ὅτι αἱ πόλεις ἷξ αὐδῇ": ἔργον ὅτω 

᾿ φρονοῦσιν, β Οὔκοωυ ἑαυτῳῖγε Φ[Π] 
᾿ χάφετω οἰκίν. .Ὑ Ως καὶ πισεβ- 

᾿ς ἤν αὐτὶς ἐδόκει] ἐδόκει γὸ(φησὶν) αὐτοῖς 
αὶ Ὀποῦτον πὸ “αρόντα δέχιχ. δ᾽ Καὶ 
“ἐκ δήμου 1 ὃν τ αϑήγαις δηλογότις 

καὶ γὸ ὁ 55} Δ νεών ἐν ἢ σάμῳ φρατὸς 5 
δ ἀ ϑίκναίων δῆμος ἰώ. « Καὶ ὅτι ἀ- 
ϑίωαῆοι ὠδέξοντωι αὐτίω Ἰἤγοωυ, ἐνδᾳ:- 
ϑέτως Ὦ γνησίως δεζοντω. ζ Δείσας 
τϑὺς Ἐ ἐγαντίωσεν ἢ δὲ! σαξίφυησι)μυὴ ἐπα ε- 

γανήίως τῇ γιώμῳ κατελϑῶὼν ὁ Αλκιζιά- 
δῆς, κακώσῃ. ἡ Καὶ μι τὸ τὸς πό- 

λεως ἀξυμφορὸυ] εἰ χαὶ μεεῖα τὴς πόλεωῦ 
αἰξύμφορος. 3») Ἐς χεῖρας ἰόντα Ἶ 
γώ, εἰς ὁμιλίαν καὶ δεξίωσιν φιλικῇνο 
4. Προσέθηκέ τε, ὡς ἐλέγετο Ἰτὸ, ὡς ἐχέν 
γετο, κανΐίαῦϑα «ὐϑόσκειτω ἐν δῳκικῶν ἠὲ 
ἀδεὶ ἀδήλων μυὴ πάνυ δγᾳτείνειϑαίς, ἢ 

ςςς, 111. 

΄σαῃ ᾿ “ 
25 γομάζου- 

σὴν οἰκεῖν 

ἑαυτΐνς 



5,6 οὐδέ- 
σδοτας 

Ὁ 

“82 

Ψ" 

ΤΥ ΥΩ ἩἸἩΉ ΘΗ 
ἰποςίλλά αὖϑις ἀσϑὲς τὸν Αφύοχον οτώτε Α ταγίας δά Αἰ γος ῦ (ογδἰτἰρῇ πα 

“ρότεροι μεμφουϑμός “ ὅτι καλῶς ἐχρὺ- 

φϑν, ὁ νοΐ, ὅτι ὅλον ὃ φρώτευμια τὸ Ὑ ἀϑὴ 

γαίων ἕτοιμος εἴη δ οὐ τῇ σεύμω -ἰϑαοαῖν 

ἀδθῖς διαφρϑεῖραι, γράψας χαϑ' ἕχοιςα,ὠ- 
τειχίφου ὅσης σοίμᾳ, "ὦ αὐ ὥϑπω αὐτα φὡὩρὰ 

ἕο, ἡ ὅτι αὐεπίφϑονόν οἱ ἥδ εἴη, αὐξθιὶ δ ψυ- 
ῆς δὲ ἐκείνους χινδω θϑοντι, ὃ τῶτο χα! δὴ- 
δ9 δι αὐ δρᾶσαι μᾶλλον ἢ «ὑπὸ ΔΜ ξηγθίφων 

αὐτὸν δ᾽  φλαρζζαι. δ Αφύονχος μηνυᾳ Β 

χαὶ χῦτα τῷ Αλχιξιάδη. ὡς Ὡροήοϑετο 

αὐτὸν ὁ Φρεύιχος δυκοιοῦτα,χαὶ ὁσογοὺ πα 

οούσαν δἰπὸ τῷ Ἀλκιξιώδου «ὐπ ζούτων ἐ- 
«ιρολζω, αὐτὸς πσδοῷϑασας τῳ ςρατεύ-. 
ματι ὠξαίγίελος γίγνεται ὡς ὡ πολέμιοι 

υϑιηγοισιν,ἀτειχέφου ὥσης “ σείμου, ἡ ἅμα, 
νεῶν 8 πασὼν ἐγδὸν ὁρμουσῶν, δῆτ )ησεοῖς ῷ 
ςρατοπέδω" χαὶ ζρωῦτα σαφως πεπυσμένος 

εἴη, καὶ γϑῆναι τειχίζ ἀν, τεσάμον ὠξζωχιςα, 
χαὶ τά λλα, εἶν φυλακῇ ἔχᾳν. ἐφρατῦγ4 ὃ χαὺ 
χίρκος ζω αὐτὸς πραάοσων ζαῦτα. καὴ οἱ ζ' 

ἀῶ τειχισμόν τε πἰρεσκθυάζοντο," χαὶ ον 
τῷ ζωούτου, χαὶ ὡς μέλλουσει σαίμος, ϑτῶοσον 

ἐτειχίαλη. αἱ δὲ πὐροὶ τῷ Αλχιζιαίδου ἔχ- 

ζολαὶ οὐ πολὺ ὑφερον ἦχον, δτί "ωἰραϑιδὸ-- 

ταὶ τε Ὁ φρατευμφ «πὸ Φρωυίηου, χαὶ οἱ 

πολέμιοι μέλλοισιν ὅπ, ϑύσεοϑει. ᾿ δόξας 

δὲδ Αλχιξιάδης οὐπετὸς ἐ1), δνλα τὰ ἐ- 
πὸ πολεμίων ασοϑάδως, πω Φριωίχω 
ὡἧς ξωωυφδὸτι κατ᾽ ἔ αὐατίϑέναι, σ εν 

ἔξλανψεν αὐτὸν, διλὰ καὶ ξιωυειδοτύρη- 

σε μᾶλλον, (τα ἐξαγείλας. μα; δὲ το- 

τὸ, Αλχιξιάδυς μϑμὲ Τιοσαι φέρνζω. πα - 
ρεσκθύαζε καὶ αἰέπειδεν ὅπως φίλος ἔφαι 
ἴοῖς͵ αϑίωναμοις, ᾿ δεδίοτα μδϑμ «ἄν: πελο-- 

«ποινασίους , ὅτί στλιείοσι γάυ σὶ “ἣμ ἀξϑίευαων 

πἰρῆσὸμ, βουλόυϑμον δὲ ὁκίφς, εἰ δευύαγτὸ 

πως, ' πειαϑέοϑαι,, ἄλλως τε χαὴ δ γ, τίω 
ὧν τῇ κρίδῳυ Ὁ] οἰφοροῖν αἷδὶ δμ Θηρα- 
μϑμοις απονδῶν ποϑέτο “Μ' πελοποννησίων, 

! 

ἰδῃϑ {Π ᾿1ὑρεγιοτὶς δι! υὸά Βαυά 
Ῥιοθὸὲ οοσυϊταῖϊος » ὃς πᾶς [δ ραγατᾶ 
εἴϊετγδάοῦς {ΠΠ᾿| δά ἱπτογπεςίρ πη, 
ἐχούςϊτα οπχς Αἰβεπϊομίοπ χαὶ 
εἴδει δρυιά δαμλιπη: ἐχροῆτις ἤρ!} 
τίπγ ΟὨτη δ ι15 τ10 (15,4 1111 5 Δ 115 
ΠΎαΤῚ5 σαγοΓοῦ, αΐδιι5 ᾿τὰ ἐχεαας- 
τετασ, Ἰἥοαας ἰμαἱἀϊοίμ τ ΠΟὶ απ 
εἴε,αυῦ ργορτοῦ μη οἰ ΠΠ πος (ᾶ-- 
Ρίτο ῬογιοΠ ταγεῖαγ, ἢ μος ὃς ἃ 4 
αποάσμῃα; Ροτίις ἀρεζεῖ αυὰπῃνὲ 
δῦ ]Π15 τγιοἰἀατοτυὴ, ας φιοηις 
Αἤγοοδας δά Αἰεϊ δία άεπ ἀετυίϊε. 
Οὐἴας ἰαἰ χαϊτατῷ ργαίςητίςο 5 ΡΏτΥ 
πἰςμιι5» δι ταητα πη 4Ὁ ΑἸοϊδίαἀς 
ἀς Πἰδ τοις ἐριΠοίδηι δάεῆς, ργα- 
Οσοιραζ ἱρίε δά ἐχεγοϊτα ἴῃ ἀϊοίιτα 
εβεετγς, ᾿παυ 5 Ποίϊες 'ῃ δηΐπιο Πα. 
δεγοιῦ 5δΠλι5 ζαγεατ πλαΓ5, ες 
ΟἸΛΗΙΣ οἰαἔϊις Ἰητὰς μαθεας Πατίο- 
πζοοαίξτα ἰπἰιαάεῖς: ἃς συδάοσυγάς 
Ἰρίς Βος ρύὸ οὔροστο Βαΐσοδι, ἀεθε- 
τς δαπχῇ ]ος. φυᾶςο]ογτ πιὸ πλπτοὉ 
οοποϊι ἀεγον ὃς ῃ οατοῦῖς οὐ πο ας 

᾿ἄροῖς, Αταις ἰρίδ οος,Ρύο ἱὨΡοσῖο 
410 ογατναᾷ Παο ξιοίξάα δάορίε. Ετ 
1Π| αι δ Ρατιῃι κά ἐχίγιοηάος 
ΠΛ ΓΟΚ ΓΝ ΡΥΚΡΑγΑγΟ ραττίτη ςοΪο- 
αἰτοῦ ὀχτγαογοηῦ (ο]ὺ εχ ας (δι 
(νἀ οτἱᾷ τἄαυᾷ ἢς ϑαπηα5 εἴοτ ἄτι 
ταϊασα. Ατ ηὐ ἱτὰ πλμϊτο ρος Πἰτοτα 
αὖ ΑἸοιδίᾳάς νεηίιητ, ἐχοζοϊτι πιὰ 
ῬΒγγηίοβο ῥτοαϊτῦ ἱγὶ, ὅς μοίξος εἴ 
᾿αυαίιγος, δε πος ΑἸοϊδίαάος πη 
οΧ Πάς (4 εχ οὐΐο ἀΐςεῖς οχηίμηα 
τι.5» δὲ ΡΕγγπίςῆο ταη ιᾶ σα πὶ ἢο 

Ὁ ιθδις (πείοητὶ οδίϊςεῖς χυα ἐρίς 
οἰςη ἀὰ αὐ Βοίθυς ργσυ!ἀηἴες, ηι- 
ὯΙ] οὐξεῖε, ἱπιὸ το πηομ μη} οο ἴα 
ἀϊοῖο Ρεγιδῖτ, Ιάετ ροίζεα ΤΊ 
(ρος αἱ]ςϊξάο ἱπιἀυχὶς ντ ἀπλΐ- 
ςἂβ Ατμεπίξῆρας ἔογοῖ» τἰπησητεηι 
αυϊάς Ρεϊοροιπιεηίος,]μὸ ἃ πηγδίο- 
τὶ οὔ οἰαἴϊε φιιὰηγ ΑἰΒεηἰξίες δάες 
(ςῃτ: οαρίοητοπη τἀ Π1.Π.» ἤαπο ρὰ- 
ὅϊο ροῆπετ, ΠΡὲ Βαβεῦὶ ἤάεπν, ρυα- 
{εττὶ ροϊεασαατη (επῆς ἐοσιπὰ 
δρυά Οηϊάμπι 4 ΠΠεηΠόπεγῃ ἀε ἕο 
ἀεγίθις5. ροῦ Ὑβείατηοηεσα ἐπ τίβ. 

δ 

4 Λάραπὶ τουτὶς. 
τυ ΠΟ ΠἀαΠὶ ἃς 
ςοἰηβεθδᾶς; αϑύπι- 
4ὺς οἵξ νε ϑαπιυδ., 
δυΐας Αἰϊοαυὶ εἰ, 
ται το ἔσταγα 6- 
ταῦ, ς οσῖτ5 πιηΐ 
τεῖυγ, Αἴ ποη τά 
τυϊτο «ὦ 

ἴ 

' 
) 

δδνον ᾿ 

κ᾿ 
. 

Α͂ 

ἃ. Ὀπούκαλας ἐρῤφθηϊάνὰ ἀπεχα- [δὴν 1 αὐδὸ τὰ Αλκιξ, οἰδου(φησι) χάμ- ἢ Φιὶ πολεμίοις ὄρηϑέδι Φρυδιχος; "ὦ δὲς 
λύφϑη δηλονότι. β' 9 αἱ ῥοπῳ αὐτὰ 
αὐροίξ εεν βγριω ἠἡπῶς. γ. Καὶ ἐ- 
συγοι παροῦσαν }[6νν». ματ᾿ ὀλίχον ἐλϑυ-- 
πῶς, Σ᾽ κι ζω ϑβίνο αὶ 
ἢ, δι τὸ ςιοὔπν.λέγᾳ δὲ τὸ αἰώυμα, τὸϑ 

ὡρωΐχου. εἶ Δόξας δὲ ὁ Αλκιζιά-- 
Ἄ 

μαΐᾳ οὐδὲν ἔξλαψι τὴν Φριώ γον, ἀλκὰ 
μᾶλλον ὠφέλησεν. ῳήϑηξ γὸ οἱ ἀϑίωαἶοι 

πὲν ᾿Αλκιβια δίω ϑδα μδὲ ΔΨ πολεμίων 
᾿ιεμιαϑηκέναι ὅτι μιέλλϑεσιν ὅηγϑήσεοϑαι 
σάμῳ , κατεψεδαϑω δὲ ζαύτης Φριωίχου, 
δζρ' τίω φῳοὸς αὐτὸν ἔχθραν, ὅτι αἰαπείϑὴ 

ϑιότα μδὲ Ὅιῷ πελοπυγγήστοιξ 7 ᾧ 
ἐδέδύει μδὺ ὁ Ὑατα φέρνης τίω Ἰαϑὰὺ Δ᾽ 
λακεδαμμεονίων., ἐζούλετο, δὲ ὅμος πτιξ, 
«διῶ αι εἰ ϑεέώαμτο, ὑποὺ Ἀλκιθιζδὸν; μᾶτ 
ἀϑέϑαι φεὺρ Οιὴ αϑιωαζεῖς.ς, 

τ 

μνῦα, 

ὙρῸ ἃ Ὡς ἃ 
ἼΣΩΣ 

ὦ τ τ 

Ἷ 

, 
ν᾿ 

ἱ 



ΠΙΒΕΚ ΟΟΤΑΝΥ 5. 
ΝΑιάτέροις απ 1 αριά4 ἈΠοάά 

“. [ππὶ ἀιῆεπίο εἰϊοητ ἴδτι ἀΠςη ῆο ἐχείξεγαι. ΡοίῈ 
" ρτραν ἌΡ Ἱ ας ΑΙςϊ δι άϊς “εγηγοιῷ ουπὰ ΤῊΣ 
ἰααι Αἰ ΤΙδίϑοιΣ ἐξ πρῇργῃς Παδίτᾶ, 1 ἀοεάαπιομίος 
τοὰ ςοπιπιέπιοτα- το αἰογτᾷ οἴξεας οἰἴτατες ἰῃ [ἰδ εγ- 
τὰ 5 γήμργηνηῃ [κἃ τσ ο τη ἀρ οΓαΘΠΪς Γἰοθα5: ποραυίτ- 
ςεἀκχπιοπίος οἰτ!- Ι δ εῆς ἢ οὶ ς 
τατος οππηοβ ἰη "ἰ- ἅ8Ὲ ἴὸ ΕἴΔἢ 4 ΕἸ1ς ἸΔῆς Ρὰ Ιοῃ 

δρειίιεῖῃ τἰδκεῖε: νε τὸχ οδύπογος. οἰπίτατος 4υΐδι15 
Το ας νέγυπι εἶδ κει ς ΑἸ 2 - ᾿ : οἰεπάϊο, ἠεραης Ρ͵ 5 αἰϊαυδάο δὰϊ ἵρίξ δα Ργοβθηὶ 
τοϊεγαπάαδπι εἴτ, [ΟΓΕ5 6ἴ 115 ἱπηρογαῖδε, Ετ᾿ ΑἸ οἰ ἰδ άς5 
25:2. μίέρ θεν αιλάξ,νιροτς δά πᾶσα σΟ ἢ ἴτοι5» 

γαύα, βδεΡ ΤΡ ΑΎΉΤν ὉῊΝ ὍΝ, μεὐφοιεξιε αν οἰξοϊοίς. ΤΊΠαρΠογη ς ἀοπιοτοθα: 
Φεάοτην (χήσεπα ἐα τᾺΓ.Ϊ ορατὶ δατῷ ΑἸΠεἰση Πα Π1, 4] 
“μενα (6 ἐκρεάγα μη γί ἄτο ἃ ϑάτηο ᾿λ]ΠΠ εγδῃτ» 
πο ο71}) σμὸ 1. 

ἐκ τ κς δὲ Ατβεμᾶς ρεγιἐπεγαητνεῖθα - 
Αλκι(ιαδοις λόγρ ΞΘ δὰ 
κρεύτερον εἰρορόίω Ῥ.Πἃ4 ρορυ]ᾶ ἔςς το," Αἰεία τερετεῃ.- 
αὶ ἢ ἐδυϑεροιῶ τοϑνδὲ ἀιτς Οπηἰα»  σοΥς {ΠΠ|5 δὲ τερς 
Φελεπάε ἐπὴῆλ- (οοἰ Παδογο, ὃς Ρεϊοροπηξίος νίη- 
9εν 70 ἐπηλχήϑευ- ξεγς, ἢ ΑἸςΙ δα δ τε(Ἰταοζοητ» πες 
ων τα παρ ἐοάξ ῃῃηοᾶο ἀερογοητίοῦ ἔζατα ρο- 
ΓΙ ΧΩ ΟΠ 55722 : . ᾿ . 

ἘΣ ῥοίαν, (υἱ Ῥυϊατί,, (ὐοῃεγαἀἰσεητίδιις τηα]είο, 
Φεγπιοηὶ Πιρεγαο- ῬΑΥΓῚ ΡΥ ἡζατιι ροΟραΪαΓΊ » ραττΠ. 
ἩῊΥ δά πον ἀκύν ρ ορτο Ἰαἰπαϊοἰτίλς ΑἸ οἰ ἰλάϊ5.» ἃς 
δας ἰδέξίο, τ (5 τεςϊληχατι δι πἀρηᾶ ξιοΐπις εἴτε 

Σὰ ͵ - ᾿ - - . » 
ἐπνλήϑευσε 4594 ἢ Ἰς γοάϊγοῖ 41 ἱερος γαρ Πουίη φὰς 
γ4510 «πηὲ ἀκεγαι Ἐ  γο]ρί άπ ργαςοπέίᾳ; ἀε πιγίτ- 

᾿ ξιωωςξμαρτύρησε. ( Ρ α ΠΑῊΝ ὐτος : 
ζ φαβπιαιάαι Οἰδ το πασᾶ ἀιχ ει, αιιο Ποιιὶ- 
«αρίτα πιυϊτοταπι ἧς ΟΧ Ια ΠῚ 1Π|ς οσίοιει : ας ἀς- 
ας Ργοροῃοπάα ηἰᾳ;»Π τδιοςαγέτ, (είς ἀειοι ξεως: 
εγαῖ »ατει ησόητεβ. Ρηᾷ ἃ " δι Ϊ δ ὡς τὶ ᾿ 

γί, τη (απιτηατα ΒΔ δοῦν ν δ᾽ ΡΙαγ αν οὔ σογτατίο 
ἰκχν, οὐρῷῃ ταυΐτα ἢ οζαῖ ας 4 οΥοα γα ἀϊὲη5 2ο ργοθξ 
υς ζ7ε. ᾿ ΠΣ ἐκ, 
 Ράλον μον (λη5 ἤηραϊος οοητγλἀἰ ςεητίνροτ- 

᾿ἀριϑιαζέντων μη ΞοΠτΑθάταγ οσαμᾶ. ἐρό (ΔΙ ατὶς ῬΟΝ] 
᾿ καταίγᾳν, {78 ϑᾶττο ζᾳς μαδοζεηῖ.» Ρεϊοροῆπεπῆθιις 
[λπξιῖς οδτοββατίο ςς 1ῃ ΠΊΑΥ  ραποίοτες χυὰπι ἱρῆ 
πίδυς ἀερτεςᾶτιά ᾷ ἀμ μα ζω 
εἰας τεβιτυτίοηξ, ΠΑ ΌΟ5 ΣΟΙ ΓΑταΣ ΘΟΕ ΣΑΟΔΘΕ: 
γέάε σπου. ὀὀἷαδ Εἰαίτατές ρ΄ μγο5» {ὰρρεάίται- 

τε 1ΠΠ| τορε ας Τηλρμεγῆς ρεσυ- 
᾿ϊαβ, αι ἱρῆς πα] γε σας εἴοητ, 
Ὠ]Π αυὶς δά εο5 τερξτγδάαποογει. Ετ 
4αππι ηϊτογγοραῆοετ, ὃς 08 αἰἰά πὶ 

ες οἵ ἀϊςξεγέτ» τὰς ραϊλη ἐἀδιἰςίερας 
εἰς» ᾿Αἴχοΐ ποσνε σοη οίαζηιι [ᾷ5 
πο εἰς, πιῇ το ρυ δ] σλπν ρΥοι!- 
«ἰεμιτίες αἀ πη γεπηὰς, δὲ Δά αι" 
ςοζιτη τορίπγοη ἀοξογαξησςντηο: 
ὲβ τοχ μαῦελι ἤάξ : πὲ ρ!υβ ἀς α4- 
πιυϊηπγατίοης τεῖρυ δ τα; ἱπιρίς- 
(ερτιατά χυὰπι ἀς (ἰατε τοι: 
τπλὰ5» ΒΔ Ὀἰτασί βασι ]τάτεπι ροίζηιο- 
ῴιιπ,ϊ ἀρ] !1ςεσιιητς ἴα, πγαταπά!: 
Αἰαιδιαδέπηααξ ;» αι Ὧος νης 
πῆς εἰϊοεῖς ροτείξ, τεάα σαπλιι5. 

- “““ο....΄.... 

ΒΡ) 

583. 
ἠδ γὸ Χο αὐτὸν τὸν χαρθϑν οὖ τῇ βοδὼ “ὅγ-- 

τῶν «ὐνὴνδὄἐγολροητο, ὃν τῇ δ 9 Αλκίζια- 
᾿ ὄδυ λόγον ωρότερϑν εἰρηυϑρον τὐξ ἃ. ἐλδὺ- 
ϑεροιοῦ λακεδιαι μονίοις (ας ἑπάσας πολάξ, 
ἐπηλήϑευσεν ὁ Λίχας," εἰ φάσκων αἰεκίον 
ἐΐ ξυϊκεῖα ῖ,, κραϊῷ ξασιλέα ἃ πὠχλεῶν ὧν 
ποτε χαὶ ωρότερον ἢ αἰηὸς ἢ οἱ πατέρες ἦρ- 
χον-"ὁ λϑρ δὴ ὁ Αλχιξιαίδης, ἴτε πόθ μκε-- 
᾿γκαίλων ὠγωνιζουϑμὸς, ασοοϑύμως ᾧ Τισ- 
σοι φέργᾳ )εροιπτεύων τ ὀσέχειτο. οἱ δὲ κῷ' 

Β Ὁ Πφσονδρα ὡρέσξᾳς ' ἀϑηναίων δἰσοςα.- 
λέντες ον Ὁ σοεώμου͵ ὠἀφικένϑρμοι ἐς ζὶ ἀ 59 

γας, λϑχϑὲς ἐποιοιεῦτο εἰν τω δυμῳ, ἤχεφα.- 

λαιούντες ἐκ, πολλωΐ," μαίλιξα, δὲ, ἧς 
ὀξείη ἀδῶοῖς Αλκιξιαδην' καζαορισι, ᾧ μὴ 
Τ' ἀῤτὸν ξγπον δομοχρ ᾳτουνϑβοις, βασιλέα 
τε ξύμμαχον ἔϊχήν,ὶ, πελοποννησίων «ὖξε- 
“δυέαι.. αὐτιλεγϑντων δὲ πολλὖν χαὶ ὀγλὼν 
«ἰδὲ ὃ δημοκρατίας, καὶ Ἐ Αλκιζιάδου «"- 
μὰ ἐγϑρων δῥαθοωντων. ὡς δάνον εἴη εἰ ζοες 

Ά ται ̓ Ψ 

γ᾽ ὕγτων 
ἀνστωώεῖς 

5 κα γα: 
γρώσι, 

Ὁ γόμωοες βιασείμενος καίτεισι, χαὶ Ἑὐμολπι- 
δῶν ᾧ κηρύκων, εὐξὶῆ μυς δι, δὲ ἀαἰνξ- 
φυγε,μὗτυρονϑρων, ἡῷ ἐχιϑφαξωτων μοὶ 
καιζα γήν,ὁ Πείσανδρος “ὥἤϑων Ὡρὸς πολ, 
λὴν αὐτιλογε αν δμέϊλιασμεον, ἡ ρωτα ἕν ἐξ 

κρασον παρα ών ὃ αὐτί λεγϑντῶν; ζεύτιγα {πί 
δὲ ἔχι σωτνείας πῇ πόλᾳ, πελοποιγησίων 
ναῦς τε ἐκ ἐλάζοσοις στραῖν οὖν τῇ ϑα λοίδδη 
αὐτιπρωρδς ἐχόηων,ὼ πολάς ξυμμαῤάδας 

πλείους, ασιλέως τε ἀὔξις χαὶ Τιασωφἐρ- 
γοῖς χεύκαᾳ “ϑρεχόντων, ξ σφίσι τέβχετι 

ὄντων, εἰ μυΐις πείσφ βασιλέα. μεεζῳ φῆναι 

οὐδ σολδ νέα δ μὴ φαρουμύμοτῶ: 
αϑροι, ἐγ ῦϑα δὴ σαφαίς" ἐλέγετο ἀδοῖς “Ὁ Λγν, 
ὅτι ὅ το ούνεω εἰκ ἔςν ὑμῖν δέ ΔΕ εἰ ἡμὴ πο: “ 

λῆδθυσουϑμ τε" σωφρονέςερϑν, ( ἐς ὀχίφξς “ 
μᾶλλον "ας ἀρχας ποιήσαι υϑῳ, ἵνα “πιφεύν “ 

ὑμῶν βασιλάς," χοὴ μὴ «ἰδὲ πολιπείας Ὁ “ 55 καὶ μὲν 
“πλεον-(υΑόσωμϑῳ ον ῷ “πρόντί ἢ «ἰδὲ σὼ “ τ ρας 
τερίαξ. ὕφερον γὸ ὀἰξέφα ἡμῶν αὶ μιέζῳιϑέοθ,, “ αμμὶςς 

“ὩπὉ 

280 

5 ὃ 

τ δι μήτι ξἰρέσκη' Αλχιζιαίδην τέ καζυξδ. - Ὁ Ὁ 
ε -Ὡ- Ὁ Γι γῇ 

μϑ, ὃς μόνος ὃ, γῦν οἷος 1ε ὅτο κα τερίασααἷ. “ 

᾿ Κ,αὔεζηην Τὴ συωϑθήζον, ὁ Κεφαλαιριῦ- 
᾿ πρὸς πρλών] αὐτὶ Ὧ ἐκ γδλλδ᾽ ὑποδῳ- 

᾿ᾧ ᾧυ φλλωνεὐολιτ) υϊωπωδ. 

προσ ως 

ΝΗ 
ὑξόη αὐτὸὶς 1 ὁ δὲ σαύδεσμιος αὐὴ τὸ δὴ 1 εἰ 
κατα "ὡς Καὶ οἱ Τ᾽ πσούτη,ἐν τῷ κα» ἐ- 
καίτοὶς δὲ ἤ ει ὴ ὁμιλίᾳ, δι Καὶ ὄὅῃῃ- 

ς αν Φῳ 5 2 ἩπΠΩΑΚΦΟΜῸ ἀν 

᾿ϑήαζύντων ἢ ἤϊεν,ϑεῖά ἄνα δημιξιωιδρων. 
Καὶ ΔΙλιασμδν] ἤγουν δενοχα ϑψγο 

Φ Σφίσι ἡ νκέπ ὄγτων χρη τ δυλοίόπ, 
Ε ᾿ ἀγῶφιῖ γ' - τ Ὁ 40 σσῸ. 

οὔτ. ἀνε μὸν σολ ον τ λα 
ΠΟΟ(1111ς 



“ἄς 

ἐφέρεῦ, 

5 καϊαλύ- 

Ὑ ἀπαίροι 

84 ΤΗΝ ΟΥ̓ΡΙΡΕΒ Η15Τ. 
ὃ δὲ δῆμος γ᾽ μϑιὲ προϑθον ἀκούων; γχαλε- Ἃ Ηκχς «πάϊς ρορίας» αρτὸ φυϊάξλ. 

πὼς ἔφερε Ὁ πὐξὰὶ τὸς ὀλιγδρχίαρ" σαφαΐς 

δὲ διϑασχλβῷ «πὸ τῷ Ὁ ΠΑσλμδρυ μὴ 1 
ἀβέυ σωτυείαν, δείσας, ὁ ἅμα Ππιζων ὡς 

χαὶ ἡ μιεταιδλγ{παι, ἐνέδωκε "σὴ ̓ἐψηφίσθμ, 

σπλϑυσϑθρζα, τὸν Πείσανδρον ἃ Ὁ δέκᾳ αἴϑρας 

κέ ς αὐὐῷ ράΐοσειν ὃ ὅπη αὖ ἀδζ!ς δοκοίη ἀ' ἀ- 
εἰςα ἕξᾳν,τὰ τε «ρὸς δὺ Τ᾽ οσοοφέρνζωυ σὴ 

ῷ Αλκιξια δύω ἃ ἅμα πε δϑιαξζαλοντος χαὶ. 
Φριωύνηον Ἱ Γ4σόρδρε, πϑϑέλυσε δ ες- Β 

χῆρρδ΄ ἔν ᾿ ξιωαρχόντα Σκιρωνίδάο, αὐτέπεμ, 
ὑων 5 ὃ φρατηγϑες, ; ἐχὶ (αὰ ναῦς Διομέδονζᾳ. 
χαὶ Λέοντα" “ὃν δὲ Φρεώτχον ὁ ΤΙεἰσθμδρος. 

᾿ φασκων ἰασον τσ ϑδοεαι ὦ Αἰμόργην,διέ-- 
(όμεν, εὐ νομίζων ὁχετήδψον ἘΠ) ὡς φρὸς Τ᾿ 
Αλχιξιαδῶν τρλδοδοιδῥοιξς χα ὁ Πεί- 
σὸρδρος πε ξιιυωμωσίας αἱ πὖρ ἐτύϊχα- 

νον φρότοθν εν τῇ πολή ὅσοι ὁχὶ δίχαις ἃ 
"πάσας ἐπελθὼν, τὴ χε- 

Ρτϊῃ οἱρίο ἔούεθας πχεπτίοι ξ ζδταδ. 
Ῥδυςογά:ς 4 ΡΙδηάτο Ρἰαηὲ ἀοοξ- 
τε μα} αἱ Ἰᾷ (αἰατξ εἴϊον" Ἰητὸγ ποτ ὕ: τς πρῆνει 
δι ρδ,νεἰξατας τεὶρυ !ῖοα ἱπηπτρτᾶ βρμίςυς ἐρέ εον, 
τεταγ ἀπηιτ δ άπηαιις ἀοογοῖαπη Σἐρί δον ἔοτενι δὶς 
εξ νι ΡιϑάοΥ οὔ ἀεςξ ςοΠ]ορὶς τες ἤδεις τεῖρυδ. χα, 

πα ἐπμεβετγεηίν 
αἀ τλπῆροη ἀᾷ συ ΤΊ Αρπόγης ῃι πιαϊαξετον, κοῖς. 
αἴφ Αἰοἰδίάο,α αυοσιηα; πιοάο ἢ- ἔτ. ἄν δι Ὠνδηὰδ ἀς 
δὲ πηαχὶ πιὸ ἃ γοριξοχε νἱἀογοταγ, Ετ δ᾿ 
οτἰπυϊμδῃτς Ῥιίπάγον ΡΕσγηΐςῆυς 
ἃ ργαξεδαχα οὔ πο ςοἰΐερα δεῖτον 
εἰάς ἀπτοτὰς εἰ αρσορατᾳ; ἴῃ ἐο- 
χὰ Ἰος Ὠ᾿οπιεάό δι ἴ εὖ,8ς δά εἶα 
(εγα αὐ. Πεἀϊτ αὐτῷ οτίπυῖηὶ ΡῚ- 
ᾷπάογν ΡῬΗγγηίομο, αυὸά ἀϊςεγοῖ 
οὔ ἄν Ὑπ ν᾿ Ἰαίαην ὃς Απιογρέξ:οἱ ; 
εἰείδεο! αι Ὀἰτγδὴς εαπὶ τ δ Δοποῦ ἦ Αρίαιῳ Ρτορεῃ 
ἔογε ἰΐς αι οαη ΑἸοϊδίλάς τταπῇ- 
βεέγόταχ. τὰ ΡΗΔΠ ἀογν “ ν᾽ σδίαγα- α ιάε φριμοῖν 
τίοπος Οπηη 65 φα ρυίας ππογᾷς Ὁ ᾿ 
ἰαάϊςις ας παρ  γατ θη οἰα-Ἤ ὃ ὃ 0Ὸ 
τογεοϊταμ 40. ἰατ ρΡορυϊαγό αθτσο:. 
δᾶάδο ρεῖ ξχδίοπίς (μα; Βοπηΐῃ ο5,δς 

ὥς ὁ ὅπως ξυφραφέντες χαὶ κοινῇ Ἶβε- Π 4] ρυβ]ϊοὲ σΟ Ὀ]εγεηῖ; οατογάσιο, ᾿ 

λϑυσωνϑμοι "κατα λύσωσι “1:  ϑπνο σὰλ- 

2φ. αὐϑασκθιασας “Ἐχὶ τοῖφεχθρεῖσιν ὥρτε 

μηκέτι ἀχρμλλεο, αὐτὸς κ: δ δέκα. αὐ- 

δώ τὸν πλῷ ὡς Ὅν Τιοσαφεέρνξω ποιέται. 
40 5) Λέων ᾧ ὁ Διομέδων οὐ ᾧ ὠπῳῖχῴ- 
μιῶνι ἀφιγμένοι ἤδυ, ὁχὶ (ας δἥΨῥ' ἀἰϑίωυαίων. 
γαῦς, ἐχίπλοι τὴ βόδω ἐποιυσὸμτο. ἡ ζὰᾷς 

μϑρναῦς κκαζωλαμξανέσιν αὐφλκυσμένας 

Ὁ πελοποννησίων,'ἐς 5 1 γωῶ Φόζασιν ὅι- 
γα ποιησαίμϑδμοι, ὦ ζες ̓ βουδησειίαι ῥοδιων Ὁ) 
γικήσθμτες μαῖχῃ, ἀπεχώρηᾷ ἐς πίω χαλ- 

χήν. χῷ ὴ ὦ πόλεμον οὐτεόθαν μάλλον ὧν 

τἰραῷ ἐποιοιοῦτο, ̓ θὐφυλοικίοτέρα ΝΥ αὐ- 

“ῖς ἐγίγνετο εἴποι" ὠπαίοϑι τὸ Ὁ πελϑπονγὴ- 

σίων γαυτιχόν. ἦλϑε δὲ ἐς Ὁ ῥοδὸν χαὶ ἼΞΙενο- 

φαντίδαις λοίκϑν αἷδα Πεδαρίτου ἐκ, χίω, 

λέγων ὅπηι ὦ τεῖλος Ἵ αἰϑίωαιων ἤδυ, ὅχτ- 

. πετέλέφαι, χαὶ, εἰ μὴ [δοη,ϑήσοεσι παϊσοὺς 

ναυσὶν, Σἰπολῴται ζᾳ ἐν χίῳ πράγματα. "οἱ ᾿ 
δὲ διεγόϑντο βονϑυσν. ωᾧ τούτῳ ἢ ὁ Γεδὼ- 

τὰν ὧ πὸ αϑξὶ αὐτὼ Ἰθεικουειχὸν ἢ ἐχοὰ εἰχοιργιροιξαοηδι β ἸχΩν τ 
᾿ σι ᾿ ΤῊΣ ᾿ 

αμα αὐ ργαίεητζ νίαπὶ ρεχτποσές, 
σαγδαῖτ » πεαα Φηηοζα ἱπτογοςάες 
τεῖαά ΤΗΪΔΡΒ της ἱρίς οὔ ἀέςέ ςοἱ᾿ 
ἰερὶς παυΐρλιε, 41 οὖ ἃς Ὀ᾽ομηιςἀδ ἠι 
ΡεΓ εληάξ Ἠγεπηξ αι δά οἰαῆεια,, ὁ 
Ατβεμίεπῆῶ ρογαεηϊῆςης, ἈΠΟ: ἀν, ἢ 
Ῥετίοσαπε, νΌὶ παϑι δ άἀπξς ῬΡε3, 
Ἰορομπεηῆᾷ πδι65» 18 φιεῃ 810: ἠὐρεατῦ 
ςαπν ἐρτοβηίπητιας ἈΒΟ αΠς αὶ λά εὐῆς 
ἀΥοοηἀΆ νι Οὐσαγγείσην; ρα ῸῸ ὑ 
{ἀρεγατίο, ΟΠ αἴοξ (ο χεσόρογε: δ᾽ τ 
1] ς ΒΕ] δογίας ἐχ Οὐ ρογεθαηῖν 
αυὸδά ἰη ἀε σότηοάϊις οδίογααζεηῦ 
ἤσῃο εγαϊςοζξι Ῥεϊοροππεηβᾷ ΠΕ 
65. ΧοΠορδητίἀδ5 δυτξ]αςοη ἃ 
Ολῖο ἢ ἈΒοάᾶ νεηϊτὰ Ραδαγῖτο» 
πυῃτίδιιη ε14Π|.Δἀ4 ἤποῖα ρεζαε- 
Ὠἰε Αἰδεπίομἥμπι πλυχαπα : δίν 
ἈἰΠ οπηπὶ οἰαῆϊο (αν ιεηίαταγ νυ ἀπ 
ὅδιιπὶ εὔϊ ἀς ΟΠ ο. Εε ΠῚ: ̓υϊάεπλ 
Τα πεηἰγς “ατπογμητ. ἀιταπγξ Ρα- ᾿ 
“ἀλείταβ᾽πτούοα, δὲ αυΐ ομ ἢ ἐο Δυχέ ἢ 
ίατος ογαητ ταις ΠῚ, αἀπγόεῖς ο- 
πιρϊδ’ πίει τπαυῃίἠόμος Δεδοιᾷ 

] τε ΧΙ 

" 

ΜΒ 

« “Χαλεγῶς ἐφέ ἬΘΣΥ" ἤγριω δυγακιθά- ᾿ πίσωϑρος ὠπέσαρ τε σιμωμορίας ἐσιλ ἐρπτώ; ονέμ, γῆς μόδον, , εὐ 
᾿πῶν ἰώ, β Ταΐτε ξωωυωμοσίας, αἵ αὖ ων, πειρεκελδύσειτι ὅ ὅπως, πτῖς ᾧ πω φυλ αὐτοῖς ἐγίγνετ] 4 ἡ 
ἐτύγχανον ὅσαι δηλογότι ἡφ ξωρωμιοσίαι συφραφέντες, μιᾷ, γώμω. «χα αὐσευσιπὲν, τι ὁ ὀτεῦϑεν ν μᾶλλον ἐδω ταῦ 
κατά τε “Ἅ Σργῶν ᾧ Φῇ δικῶν... Ὑ Α-} δῆμον. δ Ἐπὶ Ἰῶς παρῶσιν Ἰτ' ὶ παρ δὶ παρό' Ἄπεσνομο: γαῦς, ἐν μ ; 
πίαωι ἐπελλῶν, ᾷ αὐδακιλόυ σείνδμορ] αὶ δῚ φὰς δημοκραπίαρς « Ἐρ δὲ τιω Ἔν Γ δγενοσιιῦτο] ἥρω ἐμαλέτωγ ες 

Ὃ 



ΓΑΒΕΚ δοτ νυν :ς, νδὲ 
Πά εἰγουιλάατας οἰΔΠΠ} ὀρριιρμᾶτ: ὃς Α αἰϑέωναίων τῷ «ἰξὶ ὡ Ἰαδὸ καὶ ρυ ἰλώτὶ, αἷὰ 
εἶπα Ῥᾶσῖς οχριρηαζα, αἰΐφαοτ πδι- 
Βυ5 σις Πα ἀιέξα ἐγᾶτ ροτίπηταγ. 
δο4 εὁ {πσοαγγεμτίθιι5 Αἰ βοηϊοηῇ- 
δι15.» Ρυπιὶ ἴῃ ἔπραπὶ νογῇ ἰαπτ 
ΟἸΝ: πτοχ Ραάατίτας ἰρίς , γα Παῖς 
εἰγόα πῆς » οσσαθείς » ἂς πλαϊτὶ 
ΟΒίουυπ» τηυτάσας Δύμηα Ταρτᾶ. 
Ῥοί μας πιυῖτο χαὰπη χῃτοὰ ΟΕ 

᾿γόειας ΟΡ Πἀεθδητασ δὲ ἃ τοῦγὰ ὅς 
ἃ πιατὶ, ετίδπι της ἱπυαϊείζοητς. 
Ῥιαμάεγ δαζεπη ὀρλτίσας ςο]]ορα, 
γριά ΕΠ ΡΗεγπεσα νοηΐππι οἴ; 
γορα ἔξοοζαης ἀε - Ῥαδιοπίδυς 
Ἰποαῃ 5. ΠΟ, φιοηίδηγ Πιαρὶς 

“4. δεφαίραν ἰοϊίο α τὶ πγοίροει ΠΣ ὙΦΕΡΕΜ ΩΝ 
“672 Φ54735 Γ᾽: 

» ῥαόες «ἀἰενερεᾷ, ΠεΓπΔἀπγοάτιι αὖ Αἰςϊδίδάε εἐ- 
754 ἐναπε ππάζε ας οἀοδια5 5» ν εἰ ες νεθίαμς αά- 
"αι εὔέσμανοα ας γοῃοπηθητίας ςοῃξοτί, " ἤοπ 
ὁ Νοη φδττασι (ς σούταπ οπηπίπο ΑἸς δ 44] ργα- 
{πὴ δἰειθίοϊ ἐὰ Βοθατ. Ἐὰ ἀὲ το ΠΠς δά ταῖς ροπαίς 
δε, ᾿ϑε], 
ἀὲς Νὰ ὙῊΝ ςοπιιογτίς, ντ πῖον Ατβοηϊοηίες ὃς 
εοπβάεβαι. ΤΙΠΆΡΒεΥπ οΠ », τα Π ΠἰΠιΐα 

τ ΡοΙυϊαητεπὶ, πο σοππεηίγεῖ, 
αοά, ΝΕ ΠΉΗΙ νἱἀετυρετία τι ΤῊΣ Ὁ 

᾿ρἤεσπες ν ΐοθας : ἰρίς αϊἀεπι 
ῬΓΟΡτεΥ τηοτη » Αἰο δία ἀε5 διι- 
τε» δά, νδι φηἰπιδάποχις 11- 
ἰυπὶ (νε νι ἀεθατισζ) πο αβεδα- 
Τα σοῃπςητοηςαι», ποϊδρας νἱἀετὶ 
Αἰπερ ει Πθαςιπυα ας δά πος οἱ 
Ρεγπαάοη ἀαπη; [ξἀ ἴατη ρογίαδίο, 

ἑ ὃζ νοΪ]εῃτὶ χά Ατβοηϊοηίες [ς οοη- 
“: Νόοη οβξετο ξογγοἱρίος Ατβοηϊεπίδ5 “ ποη ἰ40- 
ὅς Θεείΐξης, ρα οβξγγο, Ροίξαϊαυίε ὀπίπι ΑΙ- 

οἰδίδάος σοζαῃν ΤΙΪΡΗςγηςος οἱ- 
ἴας νίος Ἰρίξ ἰη ἸΙσαιοηάο βιπρο- 
βαταγ) πα: λἀςὸ τπποάμπι [ιροῦ- 
στοάογοηταγ,, ϑέρες Αἰβεπίςη (ες, 
ετῇ ἱπρεπείθας (ἀπὸ ροίτα]ατἰς ς- 
ηαϊείσεγοης, ἤαγοῦ ἀποπλίηις ΘΟ 
ποηίγεῖαγ, ΝΠ Ρου] δας οσημς 
Ἰοπίδην τγλάϊ , γυγίάίηας ; ̓πίπ]ς 
Ἰοηία: δἀαςοητος, υα: ἡ πὰ ΠΟῺ 
ἀρπιποοης Ατμποηἰςη65.» τὰ ἀετα 
ἴῃ τογεῖο σοη ρ ΟΠ νεγίτας ἢς Ρ]4- 
πὲ ἀοργοβεηάοζοῖυγ ράγαπι Ρο]- 

πο τ ]ογεν ες νὰ ἤπεγεπε γέροι πάϊ- 
ἤσατε Ὠλαος,ζ 115 τογγ ἰρίογᾷ ο δὲ- 

"ἢ τα ποῦ δὲ αοτῖο δες, Αά μας 
᾿. Ῥοίξα]ατα αἰ Δ} 1ζ ἀπ πριν αὔεπίετε 
τ ΜΝ Ά]Π1 γαιίοης Αἰπεπίοηίος, (ξ4 εα ὁ ἱπτοϊογα δ ΉΠ1α 

ετὶ ροῇε ἀγρίεσ. αὐ διτγάητες , δι ἔς αν Αἰο δίας εἰς 
εἶ {ς ἀεσορίος , ὁμπὶ ἰΓἀοπηάϊα ἀϊρτεῖῆῃ , {ἐ ϑαίπαπι. γεσερεγαηῖ, 
ἡ ᾿ χαγίας ΤΊΠΪΔρΠοῦπος. ολάθην μγοπις σοπταϊς (ς ἰπ Ολιηιηι » απίπιο Ρεΐο- 

τ τα [ῷ ἀἰστοῖ  χαὶ νεῶν ἀιναΐν αὐοιλχύσμόνων 
ἐκράτησεν." ᾿ ̓ ἐπεκβοηϑησάμτων ; δ Μ' ἀν- 

; γαίων; ὃ πεναρϑῥών «δ χίοις τερότοες, 
γικᾶται. ὦ Θ᾿ ὔγλο ηἰ ̓ ξ - Πεδοίεατον' αἱ 
αὐτὸς Ὁλποϑνησκῷ, χαὶ ν᾽ χίων πολλοὶ, χαὶ 
ὅπλα ηφϑη πολλά. κῷ ὁ Οὐτα, οἱ μδὲ 
χίοι ἔκ, τε γῆς χρὴ θα λοίοσης ἔζη μάδχονι ἢ 
πσϑότερον ἐπολιορκουοῦτο, “δὲ ο λιμὸς αὐ 
τῦϑι ζω μέγας" (Ὁ δὲ αἰθὶ τὸν Πείσιιμόρεν 

Β ἀϑίωδίων ωρεσξᾷς ἀφιχόνϑμοι ες “δ ΤΊσ-- 
σαφφέρνζυ, Ἄθορες ποιϑν) «ῥρὶ Ὁ ὁ ὁμολθγίαρ. 
Αλκιξιάδης δὲ (οὐ ̓γὸ αὐτῶ παγὺ τὰ Ὡσο 
Τιοσει Φέρνους βέξαιοα ζὦ, ̓ φορειδύῳ ζμ 

᾿“πελοποννησίοις μάλλον, χαὶ ἔτι βεονϑμω, ς 

και ϑουτὸρ χαὶ “ἰὐατ’ ἐχείνῃ ἐδὺδοίσκετο, τποζ-- ἴ 
(ῳ εἰμφοτέρ9:,) "πέπε) ἐληζιόδε εἶδος, 
ὥςτε τὸν Τιοσαφέργξω ὦ ὡς μέγιςα. αἰτοιεῦτα 
οὐαὶ Ὗ ἀϑίωάίων, μη ) ξυμθξεαι. δόχεῖ δὲ 
μι χαὴ ΤΙοσοιφέρν νης Ὁ αὐτὸ βωληϑζωδαι, 
αὐτρλθὰς ), ὁ δέος, ὃ δὲ Αλχιζιάδης, 

Ἃ 

δοκεῖν ἴοις ἀἰϑίωυαιοιρ, ἐξύλετο μὴ εἰδυιυα.- 
τος ἐῃ πείσαν, δι᾽ ὦ ὡς πεπεισμένω ΤΊοστ- 
ΦΥ͂ χαὶ ἡ Θυλομδύῳ Ὡροχωρῆσεῃ "Οἱ αἴϑη 
γαϊους ὃ μὴ ἱκαναὶ δὲ δῦγαι. ἤτει δ Ὀσαῦτα 
χἰαϑροόμων ὃ  Αλκιξιάϑυς, ( λέγων αὐηὲς 
Δρ όροντος τῷ ΤΊοσαφέ ῥνοις) ὦ ὥρτε ΜΝ 

οὠὐβζουαιων, χαϊαῦν᾽ Ἐχτπολὺ σι αἰτοῖς ξυ : 
χώρϑντων, δ δάχθος ἀἡτίον ἡνάχ! ἰωνίαν τε 5 

εν πᾶῤ, ἠξίομωυ δίδουν, καὴ αὖϑις γήσοις τε ὲ 

ἐἔχικειυϑμας, ᾿λῤα, οἷς οἷς οἷν οὐανζιφυϑώων : 

Ἱ αἰϑίωϑαιων, τέλος, ον τῇ τοίτη ἡδὺ ἔνε 
δὼ δείσας μὴ) πάνυ φωρχ ἀδγωαῆος ἃ ὦν, 
ναῦς ἠξίου ἐᾶν βασιλέα ποιφϑῇ, κὴ πἕδα-- 

πλῷ τί" ἑαυτὴν γἀδ ὅποι αὐ χαὶ ΠΡ 

βουλή). Ὁ ϑα δ Οὐκέη, δλλ᾽ ἀ 

νομιέσθμτες οἱ ἰ οϑίωναῆοι ; χαὶ «ἱ πσὸ 9 Δα 

κιξιάδου ἀξηπα τῆ, δι᾿ ὀργὴς ὠπελϑόν-- 
τεῦ, ταστΣ ἐς Ὁ σοίμον. Τισαφέρνης 
“ἢ δύϑυς μῷ ̓Ὀὗτα οὐ τῷ ἀτῷ χέμθν 

7. ἐν ολφς ἐς Ὁ γκαδϑον, (υλόμ τοῖς στέλϑ-- 

4 Ροξ δας 

᾿ Ἐπεκέρηϑηταύτων δὲ] ἢ’ ἤμριυ, ὀκόρα- 
γ εἰδ' βιήϑεων. ὯΙ τῷ συμβαίη. 

. Καὶ ὁ χιμὸς αἰὐτόϑι ἢ Τὸν ἡ ἤχῳ. 
 Τρέπεταη ζ Οιόνδε ξ170; Ἰτύπονμη- 

γον, δ' Ἐπειδὴ ἑώεφ ἐκεῖνον 1ἐπειδὴ 
͵ 

αἰϑηναίοις. 

ἑώραΣξ Τιοταρέρνην, κὶ τὰ μέγιστα λαμ 

βαΐφι, μηδὲ ὅτω ξυμζησοιδρον φοὺς Ὁις 
ε Καὶ ὡς ἐ ξυμξασείοντα 

ἐφίέμδμον ξυμδιῶαι, Σ Μὴ ἱκανὰ δι" 
δόογαι } Τῇ αἰτήσᾳ δηλογότις [ ἕρπε ἢ; ῖ 

ἀϑίωαίων Ἴ ὥςτε Ὁιὶ ἀἰϑίωαίοις αἰπίοιῷ 

ΟΣ μὴ ἀβῶδῳ, ἀπ  δρας 
(ῷ αἰτούμδμα. ' Τὰς δηηκειυδῥας ] δὴ 
λαογότι τῇ ἰωγία: ἰ Εὐαῦϑα δὴ ἐξα} 
ἀπὸ κοιγοὐ τὸ ξυγχωρέγτων οἰκουφέάνς, 

ἑωρᾳ ἐχεϊγογ' ᾧ ὡςν ̓ ξυμθασείοζα, 

5 Οἷς αὐῇν- 
γαΐοις μὴ 
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Δονγησίοις παλιν πε χὸμίστα ἐς. τί μίλη- ἃ 

πον, χαὶ ξιω ϑήχας ἔτι ἄλλας ποιισοι ϑμὸς, 

α αὐ δουύνται, ξοφξω τεπα ρέχᾳν, " χαὶ μὴ 
τὸρπόπασι ὀχ πεπολεμῆα," δεδιὼς μὴ, 

ζὸ Ὅσο ραῦσι πολλαῖς ναισὶ τὴς φοφὴῆς, ἢ 

τοῖς ἀϑέευαίοις αὐαι[κοιοϑέντες. ναυμαχεῖν 

ἡοσν)ῶσιν, δ χενωθάσῶν ἰὶ γεν, αἴϑυ ἑαυζ, 

“δ μηταὶ “οἷς ἀϑίευάμις ἁ ἃ βούλονται. ἔτι δὲ 

ἐφοξᾷτ μάλιςα μη: Ὅρφῆς ζυτίσψ, πορ-. 

θῶσι τ τ᾽ ἥπειρον. πόρτων δέωυ τούτων λογές- 

σμῷ. ὦ πενίᾳ, ὥρων ἐξείλετο ἐπϑρισοιοῦ Β 

«δ όλλονας αρὸσθιχ λοες, μεταπτεμαψαίμεν 

γορ, δέυ “οεὲ πελοπονγησίους, ζοφζυ τε αὖ-- 

ποῖς δίδωσι,ὴ αὐσονδεὼς" τπεὶς τας δὲ απὐδε), 

» Ὑ,ΡΙΤΘ ἢ δεκατῳ ἔτει Δαρείς βασιλέῦ- 

»»ογτος, ἐφορϑύοντος ἢ ̓ Αλεξισεσίδο ἐν λάχε- 
3. δαίμονι, ξιωδῆχα) ἔϑροντο ον μαιανδρῦ πε- 

»» δίῳ λακεδοιμιογίων κ᾿ δ τ ωρὸς 

39 Τιασαιφέρνζωυ καὶ χ) Ιεροιμϑμζεω ΕἾ χαὶ γις 3 

»» γακοῦ ποῦδος, αὐθὰ Ὁ ἕ βασιλέως φραϊμῶν 
"τῷ ἡ λᾶκεδοι μονίων καὶ ἢ ξυμμαχων χώραν Ὁ 

» Ὁ Ἢ βασιλέως, ὅσν τὴς ἀριᾶρ δε], βασιλέως 
᾿ ἐδεὰ ὼ αὐϑὶ δ χώρας “᾿ ἑαυ ᾧ βυλδιέτω ὩΑ 

» σιλάᾳ ὃ ὅπως βέλε!). λακεδοιμονίοις. δὲ χοὴ 

» ς ; ξυμμαηοες μὴ ἶθαι Τὶ χώραν ἢ βα- 

» σιλέως Ἐχὶ κακῷ μηδενὶ μηδὲ ἿΨὋ ξυμ- 

: » μάχων, ἔχὲ κακῷ μηδενὶ. εὐ δὲ ἐς λαχε- 

» δαιμονίων ἦτ ξυμμάχων ῥχὶκα χὼ ἴῃ Ὀχὶ 

" τ βασιλέως χϑραν ες λακεδαμμοίοις χαὶ 

» Δ ς ἐ ξυμμάχους κι λυᾳγ" χαὴ ζω ἴις ἐκ τὴς 

» βασιλέως ἴ Ἐχὶ κακῷ δχὶ λοοκιεδοιμογίας 

ἢ, γος ξυμμιαχοις,βασιλάς κωλυέτω (ζ9-- 

" φζωδ ἢ ταῖς ναισὶ ταῖς νεοῦ “πορόσαις ΤΊΙοστι-- 

»» Φέρνξω “χἰρέχῴν κτ' τὰ ξυϊκείνϑμα, μέχρις 

»» αὐ αἱνῆες αἱ βασιλέως ἔλθωσι" λακεδαλμε- 
“: γίοες Ὁ χαὶ τοῖς ξυμμάχοις," ἐπὴν αἱ βιασι-- 

»» λέως νῆες ἀφίκωϊ) αι ἑ ἑαυτῶν» γαὺς ζὼ βί 
5 “λων γῥέφῳ, ἐφ᾽ ἑαύδις ἐΠ)" ζωὼ ) δὲ δὰ 

'» Τιοσοιφέρνοις λαμξανάν ἐθέλωσι Ῥφρὴν, 

τ Ὁ ΤΙιοσαφέρνξυ παρέχῳ. λακχεδαιμωνίοις δὲ 

ν χαὶ ἀρ, ὁ ξυμμιαίλρις πελϑυτῶντος πῷ πόλέ-- 

ν μου πεὶ οἡματὰ Τιάπιφέρι ὐποδυοίδαι 

., δπόσω αὖ λοίξωσιν. ἐπῆν δὲ αἱ βασιλέως. 

᾿ἀαταοηιὶ (οἷ 5 {πλπὶ εἰαίοιπι;, ἢ 4 ἢ)» (ὐγειίσε, 

ΤΗνΝΟΥΙΌῖς9 Ἡϊςγτ. 
Ρομῃρηίος ἱτοχιπι χοποσαιχά! ΜΙ 
ἰεταπα» Ἰηϊτάίαις Δ[Πἰς φυϊδαίΐςιη- 
4ὰς Ροῖει ραϑιιοηϊδις., Πίροη- 
ἀϊυπι (Ο]σς μα ϊ» πε ργοσίις Πδὶ μο- 
[τες τεάάοτοῦ: πχοπς τη ὯΦ ἀὰξ 
σολϑῖ ῬῬαρπαζο σαπι᾿ Ατμοηϊεπῇ- 
δι15 » οἰαῆϊε εχ πηαρηλ ράγτο Προη- 
ἄϊο ξγαιάλτα, {πσσιπιθοζοπτ» ἀμ, 
δὰ οΧαγπιαῖα» δά γοϊαπι ἤπο ἴς 
Αἰβεπίοηῆρας, περοάογοῖ » ται 
γῈ] πιᾶρὶς » τε 11 {πΠρεπαϊ] ρασδη- 
ἀϊ ργατία οοπτίποητεπι Ρεγαλίϊα- 
τεης. Βάγαχα ᾿ἰρίταγ χοῦ οτη 1 
τείρεδα ἀταας ρχουϊἀεηεία» ντ 
( ἀιεπηδάπχοάμιι, ορίαραϊ). Οἵα- 
ςοβίητοῦ (ες εοσαπαζεῦ» Δοςίτῖ5 Β6- 
ἸΙορομηςπῆθυς {Ἰρεπάϊαπι πα- 
πχείαῦ » βαάετάσις ΟῚ εἰς τοῖ- 
τιὸ ἱπίτ» ἵπ μας νρα, ΤΈΚττο- 
ΡΈΘΙΜΟ ζτερῃὶ Αγ πο, Α-" 
ἰεχιρρίἀλ ἀρᾷ 1 δοράαπιομποπὶ 
τ θα πορΙοδὶ5. » Ραδείομε5. [πϊτα 
ἴὰχμπτ ἀριι4 Μαδη αὶ σατηριιπη 1π- 
τοῦ ᾿᾿ασεάατηοηίος (οοἰδίαας, ἃς 
ΤΙΔρμοίμοπὶ ὃς ὙΠΕΤαιη ΘΠ 611» 
Ῥμαγηδοίαιϊς. Προ, ἄς γορίβ 
ἀέψας 1ςλρεδαπιοπίοσιιπι δι {ο- 
αἴογαμα ποροῦῖί5, (δασοαπαας ρἰα- 
δὰ ΥὙερὶς ἴῃ Αὔδ' εξ , γερὶς εἰἶΐο, 
ἀέᾳις (ἃ ρτουϊποία σὸχ ἀθῆθε- 
ΤλῖΟ ΡγῸ ἴχο αὐδίτσιο. Ἐλοοάα- 
πο] (οοἴνε ργουϊποίλπι τερίς 
Ὡς άειῃῖο ποοςπάϊ εἴρο: πένε 
ΤΕΧ» [μλοοἀαπιομίογαπι [οεἰο- 
ἐύγανε τερίοποπα δάϊτο νἹ] ας ἊἪ 
τ.8}} ἐγρο. Θυδά ἤαυΐς Ἰεχοοάα- 
ταοη]οΥ πὶ δας (Ὁ ΟἰοΥ πὶ» ποτ 
ζεη 4! οὐρῸ τορίοπεπλ τορὶς δάϊε- 
τίς» 1 ιλοεδάτηοιτι “οοΐψας Ρτο- 
διθεπίο : ὃς Παμὶς ὁ ἀϊτίομις γορὶς 
δάϊεγις 1λοεάαπχοηϊος (οςἰόίνε 
ἩοσεηάΙ εΥρο , ΓῈΧ ρσοπιθοίΐο, 
Ναυδβοι αὐᾷ ἤπης δάίαης, ΤῊΪᾺ- 
ῬΒογηο5 Πίρεπάϊιπα Ριαίϊατο ἐχ 
Ραδο , ἄϊιπι παχὸβ γορὶς δάτπιο- 
πἰλητ: χα νδὶ δἀποποιίης» 1 ἀρ: 

Ἰόνυν ομνδδνκκυνυννόνν χων 

727 64.416), τριφέ: 
ΜΟΪςητ, ]αητο : ἢ ἃ ΤῊΗΪΔΡΠοΥ ᾿ς καμολπις ἀπῇ 
11 νοϊςπτ, ΤΊαρμεγηες Πίρεη- ΕΡΑΝΗΝΝ ἰὐχῖιᾳ, ̓ 
ἀϊμπη ργαεῖο. Ελπὶ ρεσαπίλπι ἢ- “6 ΤΣ αν 
Ὠἶτο ΒΕ. ]ο χυδηταπν ἀοςεροχίητ 4 μλλρόμν ὃ 
ςεἀαπιομί" θοΐααε, ΤΊΠΑΡΒογηΙ. ΄ .-.᾿ 
τοάδαηζο, μὰ, οἰαιο τορία.- 

" Καὶ μὴ πωῤάπασιν ὠκπεπολεμῆ-- ( γεων Ἰὐπόλιπόντων αὐταὶ δ οραπω--᾿ Ἰφῷφω δηλονόῃι δ μάν, - αὶ τ ̓ 
τῶν, δὶ τὸ μὲ λαμιδαειν μεοδόν, γ Ε- } δαπαῤίων ᾿ 

πὴν αἱ βαᾳλέως νῆες ἀφίκωνται} εἰς 
αι 1 ἡγριὼ, εἰᾷ τελείαν ἐχῆραὶ ἐλϑεῖν 
Τῆς πελοποννησίοις. β' Ἠκινωδή σῶν 

. »κ- 



ΕΊΥΒΙΕΙΚ ᾿ ΟΟἾὟ ἈΝ 5. 
νόμοι, δὲ {14 ὃς 1,Δοεάαπιοπίοτγῇ Α' 
δείοἰα!5 οὐ πισηίτος Βς Πα ρογᾶτο, 
αααῖοπι5 ΤὙἩΠΆΡΒΟΓΩΙ νι ἀεθίτατ, 

Ι Τιαςεφαπιοη πε ας (δ ἰ5. Οαὸδά 
ν᾽ Πίοοϊετατῷ Β.111 ροπεζᾳ Αἰμεηϊςη-- 

{ἔς ἀιποοίατε Πδαοσίο, ἐχ ἀαο ἀπ 
(οτίαατο, Ατα; μα ραϑϊϊοῃε5 ᾿πΐταα 
ἔπεγαπε: ροί᾽ φααβ ΤΙΠΑρΒογπο5 ο- 
ρείᾶτα ἀλθαῖ νὲ πᾶπος ΡΠ οσηῖςος 
(φαδαάηποάαπι ἀιδα εἴ) «ἄάιιςε- 
τοῦάταας αἸτὰ αι ἐξα τὸ 
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Ὁ 9ὲν (ὶ “«. τ. ΩΣ Ὁ δ; ς 

γπές αὐφικωνται οὶ ελαχεδαι μονίων γηες ὁ ὃς 
αἱ Ὅ ξυμμάχων χαὶ αἱ βασιλέως κοινῇ ὃν. 
πολέμιον πολεμιοιίότων, χαθ᾽ ἦς αὐ Τιοσω:- « 
Φέρνᾳ δυχῇ, ᾧ λακεδαιμωνίοις ἡ τοῖς ξυμ « 
μμοΐχόις. “κὸ δέκα λύφψ βϑλωνται " “ωρὸς « 
ϑίευαοις, εἰν ὁμοίῳ καταλύεοῖς, Αἱ μϑβε 

26 Οἷς ἀ- 
ϑίωαίοις 

ἐσσονϑαὶ, αὐτο έλλροντο. αὶ μεζᾳ πα πα-- 
Ι δ΄, 7 ρέσκδυωζετο Τιοσοαιφέρνης ζῷς τε φοινίοτας 

“καὶ » « Ε ε ναῦς " ἄξων ὡφαὺρ εἴρητο, χα] ταῖδλα, ὅσα ῷ 

ἐν δὲ καϊαλύειν βούλωντω «οεὺς α- 1 νότι. 

αἦοις] γράφετω τοῖς ἀϑίωαίοις. ἐαὶ 
(φησὶ) φεὸς αἰϑίωαίοις δγᾳλλάτ- 

Ὕ Ἐπιῤουλόδύοντες ἐπέςφωσιν τῆς 
ἀν φοίας7λαϑραίως ποιοιῦτες Τὸ δπθφὴν αι 

᾿σίω δὔξοιαν ἐἰπὸ δὴ ἀἰϑίωυαίων. δ' Ἐπὶ 

ὐμφότεροι διϑηαἥξόϑωσαν. 6. Α- »χὴ ἐρετοία τὸ χωρίον ὃν 7. ῷ, ὅγ-- 

αϑρμοι ἤχοιω, ὅγῃ βοήϑηαν κα λοωῦτις. 
2 πεζῇ ἐφ᾽ ἑλλύςποντον ] ἤχριω δα ξη5 
φᾷς. ἡ Αξφυδὸν ἀποοήσων ] ν᾽ ἀ3η- 
γαίων δηλονότι, 3» Ἐπιξάτης ξαυεξ ἣλ-- 

4. 58|εεπι, πιολ εὐ οἰξοπτᾷ ας αα δά ἰρίαπι., 9, “ἢ 
Ῥεγεπεγός ἀρράγαγο. 41 5ὰ οχίγο- ᾿ “ἑἱανέχετοι ἢ ἐδιέλετο πὐϑασκδυαζόμεενος 
ποῦ ̓ά Πγεπης Βασοιίληΐ Οὐόρυπα 2: δῆλος φῇ. 4 Βοιωτοι 5, τελδυτῶντος 52" οὗ 

ἱβεξρφκεσσεβειθιο Αἰποηίοη-. ἤδη τῷ χά κκῦνγος, ὠρωπὸν εἷλον πσδοδοσία, ὦ 
πᾶ ιοά 181 ἐγατ ρυα  ἀϊο; ὁροῦαο- θζωυαίων ξαιφρωροια, βμκες τορος 
τὰ ποτ οἰ οζουα ων ἐμιφρϑ : σαξζώ 

τίᾷ ποπηυ]]ογᾶ Εγειγς Πᾶ δερίο- -. «ᾷ μφρ πον 

τὰ Οτορίογί; εαριᾶπτες Ἑαθοσαπ αν ἀρ ρίας αὐ δ) ώρωπίων, ὄχι: 

αἀἀεξεξειοπείπάισογς. Νὰ χυῦ Ιά Οψλόθοντες ἰπόςα σιν τῆς δὐξοίας:  Ἐλὶ ΝΣ 
ὁ γεὶ, Ἀάϊλεςλι άπ ἘΠτῦ ΠΕῚ : Ν μον ̓ ς {τ ἐὸν ΕΝ τὰ τὰν δος Ἀδ 

ἐκ τα ρα ιάανδεαηναιοὰαν τῆέρειίς θχοεἰο δμδλωλσαιιλόνε Ῥετ Ζς 6.2. ἢ ψ» ᾽ν γαιῶν ἐπνόντω 2 ᾿ ἐπ σὴν κἀς 50 

τογαῖ χυΐῃ πιάρπα ἰλότιιγα ΔΒ σετο- ἐπε σσδας ἐἀκύσοι θλοπῆψν θὲρὲ 

τοῦ ἃς Εγεισία ὃς σατοζα Εαθοσα. ΡῸ χρυ Ὁ5: ν δύβοιων. ἔχοντες δΐίυ δὴ 

εἰεὶ ἰρίταγ πὶ Οὐορο Εγοιγίοίοο, τὸν ὡρωπτον, αἰφικψοειῶται ἐς ῥόδὸν οἱ ἐ ρεξβιᾷς 

ἴῃ ἈΠοάᾶ νεπογαπς δοοϊτῇ Ροορῦ Ὁ " φχεχα λείυϑμοιές Ὁ δδξοιαν «ἄν πελοπο,- 

πξίες 'ὰ Βαθόκαμ.}}1 ΟΠ ο ροτίι5, μα τυδχι ςὐ ΠΜ γα. Εἰεη τ δου 
γησίοις οἱ ἢ, πσϑᾶς Τ' ΞΡ Υ ΑΝ 

αιῖα: νοχαβαταγ. » “πσουγγοη ἀπῇ πάν ἡβυσρηρύ τς λφϑ κρυκουρϑμης Θου 

απ {πλτα Πςητ » ὅς ὁ ἈΒοάο (0]- ων παραήλοα ὡρμεάρύο, ὦ ἄραντες πάσαις 

ἀρητεϑ οπηῃΐ σπὴ οἰαῆῆο οἶτοα Ὑτίο ταὶς ναεσίν οὐχ, τῆς ῥόδου ἔπλεον (ἢ βμόμε-- 

Ρίσαι βᾶνβασεης, ρθῶ μα νοι αἰεὶ τὸ ποκόπτον, χοιϑορεύσι οὶ ΡΜ ἀϑη.-- 
τηοπίεῆππι πδπόβ ἃ ςε αἰτᾶ ' εἰ τ ἘΡΙ ΕΟΣ ᾿ 

ἊΨ νώων γαῶς πελεγίως “δσιὸ “"- 
τεποητεδ: ὃς 4αιΠι ΠΘΌΓΓΙ ἢ αἸτο- χολλιτοι Ἄσμκᾷ ν χαλκῆς πλεδ 

χοςτεμἀεεπο!εγαπτ τμοπίοη- ἊΣ σιῶν συτίετεροι δλληλοις. ἐπέπλεον, 

(Ὡς φαίάεπι ἴῃ ϑαπασπι», Ρείοροα-ὀ ἀφικφοιοῦτοι (ζ) μϑμ ἐς τζωὺ σείμον, οἱ δὲ 

ἐπλϊαυνχοναν  ϑὸν. 
Ἢ “ Ἢ » ᾿ Ι! “ 

ςεχτατηῖμε. Ηγεπης μας σοηξεδια μπ  πιδγεδνοφι ἽΝ [ ἐδ τῶν Χο βοηλῆστῳ. 

εἴ, ἃς νἱσεῆπχας μυίας 611} ἀππτ5, Ὁ ὯΘ 9 χίμον ἐτελόυτα σδα., χα εἰκοςὸν ἔτος 
ὦ - ᾿ 3 ͵ πν ͵ "»" ε 

αιοᾷ ΤΒτιογ ἀϊάες ςοίςχϊρῆς, 41η- ἐτελόυτα ᾧ πολέμῳ τῷδε, ὃν Θουχυδί- 
εαπτε Ππατίπι ργοχίπης αἰτατίς νοτε, ὃς ζωνέγρανκ. 4 Τοι 5) Ἐχτγωρουϑώ 

ἐμέο. ; ᾿ . ' ὑϑμὲ 
Τεγον 445 νὶγ δραγτίατα, πα πιὰ-- δέ ξ δέον ἰθὺς τ εὐ τ. κὰ 

ασαπὰ τῆδηι ταις εἱς ἰτί πες να ρρας όν ἐτῶν Ξε χονθμῷ, ον δ 
εἀεῖσι τα Ηες]Π]εἰροητᾶ;» (ο]!οἰτατ κυλίδος τε αϑὴ ρ απτερτίτης, «ρα ια) ἔχων 

χὰ ἀεξεδιίουξ ΑὈγάᾶ, ια οἵ Μι- οὐ πολλξω αϑρεπέμφ.9» πεζῇ ἐφ᾽ ἑλλήφ- 
!οΠογᾶ οο]οηίᾶ. Βα αιοᾳ»4υλη- πργτον," ἀξδυδὸν -ἰποφήσων ἐεἰαὶ 8 χωλὴ, 

ἀϊα Αἰγοςοδας ἀς ξεγεπ4ο διιχι]ο ἈΝ γὴν τὰς ον ἀμ ΤΕ ΛΩΝ ἀπ τ ξ8᾽ 

ΔτλδΊρίτοὐΠάίοηε ντρότο; 4 οου- “τ ἀποικοι) σὴ ἐμ τὸς δἰ πω νομὴ, τὴν τς. : 
βϊρεηάυτη ἱπηρα]ῇ ἐαητ πδμΑ]! σεῦ Ἀφύοηος ἠπὸρᾳ ὅπως βον,ϑήσοι, νωυ καλῆς 

τιΐης. Αςςοροζδηταῦτέ ρο ΠΟΥ σαι, πιεζόμϑροι τῇ πολιορχία: 5 ζεύα [ιοίοϑη- 

τῷ Ραάαλτιτι, Αἰ γοοῆο δάδας ἀριά καὶ. ἔτυχον δὲ, ἔτι ἐν ῥόδω ἔγις Αἰζὺ ἐχὼ ΟΝ 

ἘἈποάυπη ἀροητο; [οοητεπὶ ὁ Μη. ἐν τ τος Ἔ Ὁ 35, ὃς αἰὰὶ 

τον»νἵγαπι δραττίδιᾶ, ργὸ ἄπος,4ὶ Ὁ“ 1 μάκοήτου ἐν όοντο τῷ αὐδρα ἀστρτία" φραπηρῖ 

σα Αποπεης νεπείας ορί θα» 1» 06 Αντίοϑενᾳ, ῥχιξωώτης ξωυεξῆλδϑε, ὄηιξατι" 

κείωϑωον γὰ τῆ; ἐρετοίᾳ, - ε, Ἐπικαλού- ἢ εν βιήραρχοςυϑοὶ᾽ ἄλλθω Ὀῤχφυὺ ἔχωνς; ον ὥρ οὖν ἔρητν] ἐν τοῖς ατονδεὴς δελο-, 
ὙῊ})} 
ἀρὰν ἢν 2 

“" 
Ψ 



δ καπιλέ- 

φϑἢ ΤΗΥΟΥΘΙΡῚ5 Η1 9 Ὑ. 
κεκομείσμένοι. λῷ' πὸν Πεδιαοάτου 2εἰγατοῖ, Α' ὃ ἀυποάεοίπι παπὸς ΜΙοὶ ῥγαῆς. 

Ἔζοχοντο, χρὴ ναῦς δώδεκα 3 ἐν ! ἔτυχον φύ- 

λόκες μιλήτου ὅσαριὧν ἦσὸρ ούμιαι πίύντε, 

[᾿ συφρικϑύσιαι τέοστιρές, τὲ μια; αὐαιΐτις; 

ἢ μία (ιἱλησίαι Λέοντος μία, ἐπεξελϑόν- 

στῶν ὃ δχί ὧν πλυδηκεὶ ὃ κατα λφίόντων 

αἱ ἐρυμνὸν κα αρωΐα Μ νεῶν ὠδὶς ἁμα ἐξ 

καὶ ποκάκοντα δχὶ (αὶ δῥ ἀϑηναίων δύο χρὴ 

“τοιάχοντα αὐαρουδύων, ὀγαύμαίχησομ χαὶ 

καρτερῶς Ἄϑορδι ης ναυμαχίας, ἔλασ- Ἐ 
σῦν ἔχοντες οὐ τῳ ἔργῷ οἱ χίοι χαὶ οἱ ἱ ξύμς 

μαχοι( ὅδη δὲ ὶ ὀναὰ ἀγα εχωρισὸμ ἐ ἐς Ὁ 

πόλιγεβζ' Ὁ το δύθὺς 5 Δὲρ κυλίδου πε- 
ζῆ ἐκ πὴς μιλήτου πα μιξελϑύτι,ἀδυδορ 

εὖ πω ἑλλης πόντῳ ἀφίςα «δὸς Δερκω- 

λίδων Ὁ Φαρνάξαζο, ἃ λδίμψακος δύοιν 

ἡμέραν ἀσμο ἸΣρομξιλέϑοιο ὧν ὡχίν 

πυλόμδιος, κα ̓ τα χϑὸ βονδήσας γαεσὶν νη 
γαΐων οὐὐάκμη χαὴ εἰκοσιν(ὧν χαὶ ςρατίωτι-- 

ἀϊατίας : φααγαση Τυσίπα ἐγαης 
ααίΐϊπαιοε, ϑγιδουίηα ἀματαοῦν. 
δ Απαϊεὶς. » δὲ ΜΙοῆΔ» δὲ ᾿μεοπ- 
τ. ἥπραΐα, Ἐρτοῖι ἴταχαε ρορα- 
ααίτον Ὁ ΒΙ» ὅζτατο χιοάλην ἰοΞ 
(Ὁ Ὁροιραῖο » νηὰ τπὶ ἸῸΧ ὃ 
τήρίητα {αἷς πλαίδιις ἀρργοῆη πης 
ΑἸἰβεμίομπιυπι ἀτιᾶς ὃς τιρίητα Ες 
401} ΔΙΓΟΧ οἴδεῖ. Ῥυσπα᾽ ΠΔ01Δ}15» 
πραεῖς ἴῃ τὰ ΟἿ ἄτας (οο! ξο- 
τεητ ἱπίουϊογοβ, τα πγοη (ἰδ οπὲπὶ 
εἴαῖ νοίρου ) ἴῃ νεθεπὰ γοάϊοσγαητ, 
δεσπη απ μας αππ Πεγογ ας 
Ῥεάοίει ᾿τποῖς δά ΠεΠείρομταπα 
ΡΟγαΘΩΗετ» {πατίπι δά ευπὶ ὃς ας 
ῬΠαγμαθαζαπι ΑΡγ ας ἀοξοοϊε» ἃς 
ἄτος ροίξ ἀϊος Τιλπιρίδοιιε. Ηος 
οοβηΐτο διχοιη! Πϊάος5 ἃ (ο τὸ 5 
Ῥεητὲ {πρροτίας. νοηϊτ» πδυίθιις 
πιατιοτ δὲ νἱρίητὶ Αἰβεηίομἤμπ,». 
ἴητοῦ αιας οἴδηῖ ΠΛ] ταγο5. αιιᾶς - 
Ῥοχτάρδη ἀγπηαῖοϑ : δὲ ργα ΠΟ ι- 
Ρεζατίς Τιληιρίαςοηίς 4 οθυίαπί 

δὲς ἡσὸρ ὁπλίτας ἄγρυσαι ) ἐπεξελϑύντων Ο ρΡιοδίοζαῃς , ἱρίο. ἱπυρεῖα 12. 

“Ἴ λα μυψακηνανν, μαῖχῃ ρα τήσοις,κὴ αὐς 
ποξοεὶ λοίμψακον αἰτείχισον ὅσὸμ ἑλὼν, καὶ 

σκϑύη κϑῥ χοὶ αἰδρώποδει ἑρπαιγὠὼ ποιη- 
σείνδιὸς, (ὅν; ὃ ἐλθυϑέροις πάλιν καιτοικί-- 

σας, ἐπ᾽ ἀἴξυδὸν ἥλϑε. χαὶ ὡς ὀτετσοσε-- 

χϑέθεω, ὅτε πυδοσξαιλὼν ἐδούατο ἑλῷν ἐς 
Ὁ ̓αἡτιπέρας τὴς ἀξύυδου Ὡποπλ θύσας, σῃ- 
'σὺν πόλιν τῆς χερσονήσου (ὦ ποτὲ οἱ ' μῆϑοι 

εἰ Ἶχον) αϑηςτ τὸ Φερύειον χαὶ φυλακὴν" πὸ 

“πϑρτὸς ἑλληςπόντου. ἐν ζύτῳ δὲ οἱ χιοίτε 9) 

2 ει λθιοσοχρ ἀτορες μᾶνλον ἐληωκι" χαὶ ν 

ὦ τῇ μἀλήτω, χαὶ ὁ ̓ Αφόχον πολόνϑμος " ᾿τὰ 

“ τίωδναυ μα; χίαν » χαὶ τὸν Στρομξιχί- 
δᾷυ χὰ (ιῥ ναῦς οπεληλυθότα, ἐθάρσησε. 

᾿ σὴ αὐ δαπλδύσας δυοῖν γεοῖν Ἀχύονῃε ἐς 
χίον, κομίζᾳ αὐτοϑεν ζᾳξ ναῦς, χαὶ ἢ ξυμιπά- 

Ῥεβξῇ ἧδν ξγάπλοιω ποιάτω Ἐχὶ πίω; στόμωον. 
χαὶ ὡς αὐτῷ, δὶ Ὁ δ λλήλοις αἰ πούτηως 

ἔχῳ, Οζκ αὐτανήλοντὸ, ἀπέπλόθυσε πάλιν 
ἐς τίω, μέλητον. “ἑοῦ ̓γὃ αὕτον ῷῶ “χρόνον 

χα θτί πσεστεξον ἡὶ ἐν ταῖς αἰϑίωαις δυμό-- 

χραπία, “χατελύετο, ὅν ἊΣ οἱ αἰεὶ ( 
Πείσλμδρον “Ὡρέσξᾷς ΣᾺ πῷῦ ὅ ΤΊοστιφέρ-- 

γ ἐς σούμων. ἥλϑον,τα τε εἰν αὐτῷ ᾧ φρα- 

Ρίδοιιη) Πγυγῖ5 σαΓοπτοηι σαρὶϊ ας 
Ποπλίηςς νδίάαμο δυτίρίς τ ας το- 
{ταυτί ἴῃ ἐπὶ ἰἰδοεῖς ποηλίη!- 
δι5.» Δά Αργάιιπι δςεεῆϊε. 5.4 
4αππὶ Αργάομποβ ἤςαας δά ἀοά!- 
τίομεπι ἐπιρε]]εγε» ποαας ὀρρα- 
“ρῃατίοης τοπταῖα ἐχραυρηατς ΡοΙ- 
{ετ» Δά δείζαπι τγληί γειαδυίτ,, ντ- 
θεπὶ ἴῃ ΟΒειοπείο ἐγερίοης Α-᾿ 
δγάϊ ἤταπι » υᾶτη αἰἰψυλπάο Με- 
81 τεππεγδης : Ἰδίψας ργαῇάϊιηι 
“μηροίαϊς, ας τοτίας οἰ] οἰροητί τιι- 
τεΐατη. Τηζεγεα ὅς Οἱ ζΟΙΏΡΟΙΕΣ 
ταατὶς οβοϑὶ (ππτ τηδρὶς : ὃς αι 
ἀρὰ Μιίΐοταπι ἐγαησ , ἀαις Α- 
ἢγοοβα5 » ταπη αιάϊτα ραρβηα Ππᾶ- 
0Δ]} » τατ ἀϊςο διγοι δἱ ΟΠ 15, 
αιάλοίοτορ, Ιτάαιῖς οπηηΐπο ἀπ- 
θας παιΐδις ἴῃ ΟΠίαπι ργοξοδει5 
Αἰγοοβις, (ἀπιρῆς μα: 1ΠΠ|ς εγατς 
Ὠδιιεδ,δύ τοῖα ἰάπι οἰαῆϊς οοπτοπάϊς 
ἴῃ βάπγαπα, Ἐπ 4ααπι Ἀοίζες ἤθη 
οχίγοης ὁρᾷ; φαὸά πιυταὸ {π|ρε- 
δὶ γα γα σΙ5 γεά τ Μη οι ΝΑ τα 
ΡεΓΒος τοπηριβά ταις οἶδ ΡΥ15» 
Αἰπεπὶβ δητί μάτι γαῖ ἤλτα ρσ- 
ΡυΪατῖδ, σαι άοπη Ροίασλῃ,. Ριβη 
ἄεγ σιγὴ ΓΟ] ρὶς ἃ Τιβαρμοζης 
τοά!ς ϑαπχαπη» " ΤΕπὰ Μπς ὀμθεευνς ὰ Βερίαι 

« ἬΝ γδ καὶ ὀψὲ τῶ ἢ, Ἰ5Ρ ἑασέερις Ι ναμαήαν Ἱπὼ μμβω δηλονότι σπε- 
εἰ τω γογι. 0 Ἐγαίρσησιν 1 ἥ: ἥχρωω, ἤθε καιᾳλαξούρης. β τὰ «ξὶ τίω 

Ε ον ἔραν ἐλπίς 



." 

᾿ Οἰ ρατοίαπιγεηὶ- 

ΓΙΒΕΚΝ ὁὅσταννϑ., 

᾿ βεπείοτες, ϑεί βν- ἔφη δά {πατπ πᾶ ρὶς αὐ δἰεγία τα τᾶ Α πεύματί “ἔτι! βεξαιότερον χατέλαζον, χαὶ 

αὐμ σα μίων τροτρε αὐτῶν “ες δέου αι." 
σρέκες [ἐαδεἰε:455 οἵ- κηάῖε. δι πορηυϊ. τα] ογασις, δί ϑα τα, Ἰρη Βοχταθᾶτιγ 
Ἰος εεῖαπι ἐϑαπιῖὶς Ορτίπγᾶζες δά Προ Τεπ άτιτη ἔξοιιπὶ 
ἸΡᾶς 4υἱ ορτίπιᾶ- (ξ2τ 1) ρδιιςοχ» εἰῇ ἰῃτοῦ ἔς δά (ξ- 
ἐες βογιατὶ εἥξης ..Ὶ ἐπ ῥαδΝ 
τὰ ςαρεῖ; εός, αἰτοΠ πη οὗ Οἴτατί, 1ς (00 ἤδτα ρδα 

Ππς ροΥμπὶ ἀερογοζαγ, Οὐ πετᾶ Ατμε- 
ῃϊεη θα 4υἱ 52 Π|] γα πὰ ὃς 
Ἰρῇ τατεγς σοητα επί αςαίς, ΑἹ- 
οἰδίαἀέ (ᾳφυάάδοσυάεπι πος εἰ Ποῃ 

“ οί βηΐτα ἰάο- εἴϊες σοτά γα πὶ ἔαςεγε:(ἤΠοι ε- 
πειιπι ΟΠ φαΐ δά Π1Π ΤΏΡ 5 ἰἀοποιιτη ξογενῇ νεηΐ- 
τοῦ Τα ἐΆ Νουα Τοτίταταί ραποογιπη) ςἀ {ς Ἰά,απο- 
Ῥέαπι οἥξ, θεἰ, πό ΓΤ 46 ρεγίςαο δδογοταροῦ {δ ἀπρι 
Ξοπιεηῖτς οἷὰς5 ἴῃ σοΥς Οροζζοῖο αόᾶ πιοάο δύ Γος 
δ απὶ γεῖρ. 408. ᾿ : 
᾿ πεατπρβι Ἡμός π ποι τεπχϊττογεταγν Ὁ ΕΠΠΠτα {5 
ταπι τεροζοτατ. ΓΙ ΠΟΓΟΓ αν ΠΟΘΠΟΘΡΟΧ ἔπ τς ἔλΠ1]- 

Τ1ιατὶ ἱπυρίρτὲ ρεσαμ απ; ὃς ἤαμὰ τε 
Δ]ῖα οριι εἴδει, ςὐξεγέητεντ 4] ηὖ 
Δ]ἰς ἰαπα (4 Πδιρῆς ἰλδογαγοητ ΤᾺ 
1Παΐπης ἐσ Βοστα!σοπτϊπαὸ ΡΙΔη- 
ἄτιπι ὃς ἀϊπηϊάϊαπη ἰερατογαπι ἄο- 
ταστα ἀἰϊπηϊογαπτδά το ἰδ] τχδηῇ- 
σομάας: ἄατο μι πρεῦ εἰβ περοτίο νὲ 
τη φαλίσαιπαας [αὐ ἀϊτογαπι οἰαἴτα- 
τος ρο[οητνἴαταπη ραυςοτῦ ᾿Πἶτας 
τεῆτ: αἴἰτογιπι ἀϊγ!ἀϊα πα ἴῃ 4[18 1τῷ 
{δ ἀιτογιηι ορρί 48, α]ϊὸ δα: πες- 
ποηιοιγορμοῖη δά ργουίηοἰᾷ Πδὶ 
πα άατδῃι ἴῃ ΤΠ Γδοῖα λάπαϊηἰτᾷ 
ἀδιταις δρξτέ οἰγοα ΟΠ. 15 ΤΒαίὰ 
ρῥγοξεδιο»ἶαταμα δ᾽ ρορυατξ 0 ο- 

θα Ἰευῖτ. Α συΐας ἀΠςεῆα ΤΠΔΠΙ δἰτεσο 
ἔχε τηεηίς νχδὶ πλυγαπι οἰγοαπάε- 
ἀοταπτῖδηαδπη αἰδ!} απ Ἰῃ ἀϊσέ- 

Β 

ς 

τες σα πὶ Ατπορ ἐπῇρε ἴατι ορτί- ' 
τασταπη ἰςἀ Πδεγτατῷ ἃ ἀσεάσπιο- 
ἢ 5 ργορεά!ξ ἐεχρεάλδητζεβ. η οοτ 
ἘΧχαΪ ον υ! πὸ ροης5 Ατποηἐξίς9 (4 
ἀρ 1 λοοφα πηοηίος εγᾶτοοιπη {15 Ὁ 
4 πεζὰ ντθς ἐγδηζ ποςεῖλε!!5, ο- 
πηηΐ ορε ἀπηϊτο δηταῦ ντ δύ Πδις5 
ταϊττογότατοδις οἰαίτας Γεθ Πατεῖ. ἶτα- 
ᾳῖρῆς αι! ἀξ σας εχ (ἐτξτία νι ἃς 

- ἴνς Ἢ τ οἰαἶτας οἴτγα ΡεΓΙσα] πὶ (οσαἶτῖο οχὶ 
αἰωατηίμέα [ἄς, δ - 

ἘΠ γον εο. ἡΒΘ Κα δὲ Ρορυ! 4αὶ ἔμεγατ τείζα- 
ταπὶ 4υΐ οἰΐρατ- σλταγιθνα ἀπη!ΠΠπγατίοης {πχοιις- 
«βίατα Ατβοπίςη- γος: Ῥοχτογ ας Ατμεηϊ Πα Πππ4ϊο 
Πυπὰ ςοηβίτυςθᾶι. μ Σ ῥ Ἂ Ὡς 
φεί αβνμεδ φοραὶ, ἢς5 ἐστζαγίο, υὶ Πατῇ ραασοχῇ {ΠΠ|ς 
ἈΠῸ τὸν (ντ ποῖ- οο τας τ. Ν 4; ἰά τη ΤΉδίο ταα- 
δ ἐναϑ δὲ δ᾽ τὰ πγν» (τ ταὶ νἱάοταγ ) 54 ἴῃ }1|ς Ρυά Α]ίος ππαῖΐτος : Ἔ ΣΕΥ ΤΟ 

ξοτά ψαὶ ἱπιρετῖο 44: ]τἰς (δ ἀἰτοχῶ οἰπίτατίθας: 
γον [Β ἀϊτὶ ετᾶς. 

τοὺς ὥςτε πειρᾷ οαϑαι ἐ σφαΐ ὀλιγαιρχηϑ 

ϑέωϑαι, " χαίαδρ ἐπόρα ςαἰνζᾳς ὠδρυὶ δρλής 
λοις ἵνα μὴ ὀλιγαι ρχῶνται, χαὶ οὖν σφίσιν 
ἀὐξις ἅμα, οἱ ον τῇ σαάμω “δὲ ἀξϑέωναίων 
κοιγολοηϑύνϑμοι ἐσκέψαντο, Αλκιζια δῶν 

υϑὲ, ἐπειδυαῖῃ αὶ βιέλεται, ἐν" (χῶ γὸ σε 
Ὀχετήδον αὐτὸν ἐ() ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλϑεὶν) 

ἀὐζες δὲ ἐχὶ σῷ γ αὐδῶ, ὡς ἤδη χϑὴ κιγ-- 

δι δοονζᾷς, ὁρᾶν ὅτῳ ζ9πῳ μιῇ αἰεϑήσεται 

“τὰ “Ὡἰράγματα" χαὶ ταὶ τῷ πολέμου μα 

αὐτέχᾳν, χαὶ ἐςφέράν ὐδιες ἐκ δὴν ἰδίων οἱ-- 

κῶν ασφοθύμως χοφύματα , χαὶ Ζωῦ τὶ ἀνγχό 

δέῃ, ὡς Οὐκέτι ἄλλοις ἢ στρίσιν αὐηοῖς τα- 

λωπωρφιῦζας ." “οὐ δακελϑοσοίμϑρμοι δἶχο 

ποιαῦτα,, τὴν νϑρ Γ' εἰσόμδρον δύθὺς τότε χαὶ 

Μιωρέσξεων τοιὶ ἡμιίσφς ὠπέςζελλον ἐώ᾽ 
οἴκου," ποράξονᾷᾳ; τάκειϊ, ( οὐ εἰρητο αὐ- 

τοῖς, ἦν Αἰ χυχόων πόλεων “ἃἧς αὐ «ἰσο3σί 
“σιν, ὀλιγαρχίαν καϑιςαγαι)ζους οἡ᾽ ἡμί-- 

σᾷς ἐς τἄλλα. τὰ “ἰ πο᾿ήχοα, χρεία, ἄλλοις 
ἀλλη διέπεμπον. χαὶ Διοτρέφζεν. ὄγτα «ἰδὲ 

χἰλιχρινλήα ον, τὸ υνελων ἃ 
“πέξελλον δπὶ τίω ὥρχζω. χαὶ ἀφικένϑμος 

ἐς τίω ϑούσον, τὸν δῆμον κατέλυσε, χα ὠπελ, 

δύντος αἰστό, οἱ ϑοίσιοι δύ υπέρῳ μΖωοὶ μείλι- 
ι ] 7 .« ε Ὁ“ ᾿ σα τίωο πολιν ἐτείχεξζ οὐ, ὡς τὴς »ϑρ" μὲτ'᾽ 

᾿ἀϑίωαιων ξδριφοχρατίας ΟΥ̓ϑὲν ἔτι χσρ9ς- 

δεόνϑροι, τέως δὲ ἰπὸ Δλοίκεδοιμονίων ἐλδυ-- 
ἜΕΡ εἴτρνς ͵ ΓΎἣΝ ᾿ 

εδίαν ὅσαι ἡμέραι πσξθεδεχόνϑροι. ᾽χαὶ γὸ 
ἮΦΦῳ δ ; 3. ε ϑδς - χαὶ φυγὴ αὐτὴ! ἔξω ζιώ «ἰοῦ ὟΝ ἀϑηναιων 

Σ τοὺς '“πελοπονγησίοις, ἣ χαὶ αὕτη μετοὶ 

ἐπρξαοσε γαῦς πε κομείσοι, χαὶ τίου ϑούσον 
Ὡλπυφῆσοι,, ξιουέξη δι αὐΐζοις μούλιςᾳ, ὼὧ ἐ- 

Θυύλοντο τέο πόλιντε ἰκινδγούως ὀρδοῦρ ῖ, 
Ὁ Τ' εὐναντίωσομδρον δῆμον. καζαλελύοσ. 

“ἷξε ὶ νδρ δξωυ τίου ϑαίσον τάναντία. τοῖς τίω 

ὀλιγαρχίαν καϑιςᾶσι ἢ! αἰϑιωϑαίων ἐλμει, 

δὸόχεῖ δὲ μοι ᾧ ἐν ἄλλοις πολλοῖς Ὁ ὑσήχϑωγὶ 

ποι ᾿ς 

α« Καίαῷ ἐπαναςαΐτας αὐοιὶ 1 χα 

ἐγανα οτων αὐΐοῆς τοῖς ὀλιτὀρχικοῖς ΜΠ 
ρνὮ αὐδῆς Ἵ «προσετέπακῷ, 
αὐ᾿4ωσιν] αὐτὶ ἴρᾧ χπροσορμίσωνται. 

πελοποννησίοις, πεφϑυγότες ὑσὶ ἀϑηναί- 
“ Ἔχ ὧν. ἡ Καὶ αὕτη 1 ἤγρωυ, αὐζὶ οἱ φυ- 

δ αἷς 

δημοκραζραύτων τα ἥμἱ ὀλιρχεῖς- ε Οληηδρχίαν καϑιςουΐαι.] ἤγρωυ νοῤτ-- 1 γίδες, θ Ναῦς τε κομέσαι Ἱεὶς τέω λα: 
ἔα. β Τιεράξοντας τα κε Ἰἤγρωυ,κα- ] ϑῆδν. ζ Καὶ γ καὶ φυγὴ αὐδ! «-- 1 κιδδῤμονα δηλονότι, ἀντ 
᾿ τήσοντας τὰ ἐν α ϑέωαις, γ Καὶ ἄ- Ἰ ξω [ω] καὶ γὺ φυγάδες αὐ δι ἧσαν αὐλοὶ 

͵ ἀ441, 
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-Ὁ-ν 
26 αὐφγο- 

μίαν 

9 ὑσν- 
ἤἤ δύοιγτο, 

»»Ἥ ΤΗΥΟΥΡΕ ΒΘ ΒΒ ΒΤ. 
“σωφροσεέῤύζωυ δ λαί(ϑσαι αἱ πόλάς, ὼ ἀ- Αἰ αυα τοπριςοητος, ἃ 0 10 ππρει οο- Ὁυβπι οηΐϊη γέ: 

δέαν τ ποραοσομϑμων,ἐγωρηῷ ὈΧῚ αὔτι-- 

χρις ἡ δυλεείαν, ὑποὸῖ ἀξίου αἰων ὕπουλον 

“βυνομίαν κὶ πσοοτιμκήσθμτες. οἱ δὲ ἀμφὶ 
Πείσθρμδρον, αὐ Ῥαπλεοντές τε, ὡφαῆν ἐδέ- 
δοκῶ, τοιὶ δυμὲς εἰν ἢ πόλεσικωτέλυον, χοὴ 
ἁκᾳ ἔςιν φ᾽ ὧν χωείων ᾧ ὁπλίτας ἔγοντες 
σφίσιν αὐζοις ξυμμοῦρις, ἤλϑον ἐς ζᾷἐ εδν- 

νας Ν χαζαλαμξασσι χά πλάκα ζὶς ἕτα! 
ἢ Ἁ :Ὅἃ ! ἢ 

69ις ποοφργαισμκένα, καὶ γὸ Ανδϑροκλιέώ τέ 

τίνα, ᾧ δήμου μάλιςα, ασοϑεφῶτα ξυςαντες Β 

πἰνὲς Ἰἐνεωτέρων, χρύφα Σιοτοκείγοισιν, δοαὴρ 
ὦ Τὶ Δλχιξιαδάν ἐχ ἥχιςα ἐφηλάᾷσε" χαὶ 

αὐτὸν χα τ᾽ ἀμφότερα,» τε δημαγωγίας δ: 

γεκα, ὦ οἰόυϑροι ῷ Αλκιξιαίδῃ ὡς κατίδγ-- 

πρὸ 1 Τιοσ Φέρνζωυ φίλον ποιήσοντ!, γα .- 

εἴα ῖς, μᾶλλόν τί διέφθφραν: “ἃ ἄλλοις τίνα 

αὐεπιτηδείοις τῷ τῳ ὅσπω κρύφα αἰα-- 
λωΐ )λόορο τε ὧν ὃ φανερξ "ασοθείργαςο 
αὐτοῖς, ὡς ὅτε μιοϑοφορητέον εἴη ἄλλοις ἢ 

τοῖς φρατευουϑμους, δἴτε μεν τέον ἢ ποδσ.- 

μάτων πλείοσιν ἢ πετακιδαλίοις, ἡ τοῦ- 

τοῖς οἱ αὐ μαίλιςα τοῖς πε χοήμασι χαὶ τοῖς 

σωμασὼν ὠφελῷν οἷοι τε ὥσιν ζῶ 3 το" δύ- 

τορέπες ασϑϑς τοιὶ πλείοις, ἐπεὶ ἐξᾷν γε Ὁ 
“πόλιν οἱπδρ ἡ μεϑιςαγαι ἔμελλον: δῆμος νϑμ- 
τοί ἕιχος ἔτι ᾧ βέλη πὸ τῷ κυάμου ξιωυε- 
Χέγετο.ἐξουλόυον δὲ Φϑενὲν δ, μι τοῖς ξυν- 
εξῶσὶ δοκοίη" “Ὡ»λὰ ὼ οἱ λέροντες ὧκ ποῦ- 

τῶν ἡσὸρ,, χαὴὶ ταὶ ῥηϑησονϑυα, πσοϑτερον 

ἀὐτοῖς ποδοὐσκέτή)ετο. αἰπέλεγέ τε σε εἰεὶς 

ἔνι Μ᾽ ἄλλων, δεδιὼς χαὶ ὁ “ραν πολυ Ὁ ξυν- 

ἐφήχες' εἰ δὲ τίς ὼ αὐτείποι, δὺς ἐκ ζ9πὸ 

τινὸς ᾿ξχιτηδείου ἐτεϑγήχει. χαὶ 7 δρασὸμ- 
τῶν ὅτε ζήτησις, δ τ᾽ εἰ "ὑπτωπόϑυοντο, " δὲ-- 

χάϊωσις ἐγίγνετο" ἐλλ᾽ ἡσυχίαν εἶχεν δῆμος, 

χρὸ κατασπληξιν τοιαύτίωυ, ὡςτε κέρδος," ἃ, 

κυὐπάχων πὶ βίαιον; εἰ χαὶ σιδφη : «νόμιζε, 

Ὁ) ἴάηθῃ νὲ 181] σοι ταγοταγ πἰῇ 

ΉΝΝ πω θὲ5 δά τες (μδὲ τα σα ταϑιαθδηταγ, Π]άᾳ»ΠΔςὶ ΡΓθάσητοσ δΐτοῃ- 
(δ Ατῃοπιοη θα» Ἰορίτἰηγὲ να ξἀϊ ἀοτο ςαριῆξηε, δὲ 
ςοπάϊτίοπο ΡΟ πα ἱτα,αἀ ολπιαπα θσιβοαὶ πιετῦ οἰτ- 

Ἰδδίο δεν 1ῇ ᾿φςαημα ἄρρτο- 
Ρτοςα] ἀιιδῖο γᾶς Προστάτοηη τγᾶε- αἰ οράταν ἐχει πη. 
ταπτ τ ΡΗἀοΥ δὲ εἶτα ΘΟ] Παρὰ ΡΓῸ [Ἐπε; αννάεσ γα; 
ξει»αταπι ρορυϊατγοπη,"νε ἱρῆαν!- 36 ἀΡοστϑαι Πρ οῦ- 

τατξ ργορτοῆι [τ 
ἀεθαταγ, εχ νχδῖδας (τα ]ογαπι: ὃς ϑοδμἐε ες τεϑὰ 
απ} ΔΙ σποῖ εαγᾶ ἀγτπατο ΠῚ {ο- 111 ΕΑ Αβμένηρ τα ᾿ γα ΑἸΪλοῖτεν εἷος {ππιρῃςηι, Αἰβοπας τευογτο  Ατῃ επί ἐμ μοεεῖρ. 
ταῖς: νδ] σορεηαητ ἰ ρΙογαα; ἃ (ο- ̓ πῃτατίοης. Ας 
ἀα] δι ρεγρεῖγατα. Ἐτοηΐῃ Αὐάγο- ῬΙβηάογ, σε ες. 
Ϊ ἀᾷ ἴῃ ἤατα ροριυι τ! [6 - ρος, ἐρτανν Ἀκ ὑετοὶ οοδλ πέθο ΜΠ ΟΡΑΓΟΘΘΡΗΜΙ ΔΙ ἀὐϑίωαίων τάφο 

ϑ6 ΡΓΠΊΟΙΡΟΙΠ)» δὲ 611 ΠΓΕΥ ῬΓΠΠΊΟΒ γπγο ἐρρ πορμία 
οχτίτεγαῖ δατῃοῦ ΑἸ οἰ δ᾽ άϊς ἐχρεἰ!ξ- ὀλιῶρχίαν » φηδά 
ἀϊ, Ἀσμα}}} τ! ογαπῃ οΟΥρ γατί, οἰ ἢ ὙΣΟβ ταν οι 

ἃ ὧν γα 
οδιγαπολγαηι: ἀρ] οὶ σαι » τλπς αίζας. αὐτο ἐνὲ νὰ 
ααδά εἴας πγαχίπηα ἀρ ἃ ρΟΡΌΪΙΠῚ κοι δρμαρε εΠΠῈ χες 
ΔιτΠοσίτατίρ,τα ιν εἰ πηαρίς ΑἸ ιιᾶ- πλέμσες βγη οι, 

ἀ .. “ἢ Δ ΟΣ μὴ ἣν 

το; ΑἸοἰ δία ἀϊς ἀεπηογοηϊ, τάηπα τι", 4.646’ Οἰς δ 

τοποσίασί ὃς ΤῊΠΪΔΡΒ ΕΓ Π οΠῚ εἰς ἀπαΐ- ἢ κι ἐοδίδκι 
οσατη γε ἀάϊτασί: δ! οίχις πόα} 105» θείς, ἀοίεδεγαικσι 
τὰ ααῖ Ποη ὀρροτταπορ»εοάοπι ἤμετΆς, 
εἶδῃι πιοάο {|ππ|οζδης, Ογατίόα; 
ΔὉ εἷς οΧ ςοῃηροῆτο ρτοραίαπι μα- 

( δίτα εἴνπεφας πηοζοεάοτῃ [115 ἀλΓ 
ἄεθογε πΙΠ τα Πα πεῖ 5,ποηθο ρα. - 4 
το5 εἴζὲ ραχείςιρεβ γόίαπὶ ρεζοπάλ- 
ταηι αυὰπι “αΐπαας Γ,1}118, δὲ ἐ05 
ργαοΙρις 4] δύ ροσ 115 ὃ σοῦρο- ἘΠῚ 
τίθιυις ργοάεῖῆς ροσης. ἢ Εγατ δυτό ̓  Ἠεδεδεὲ ἃυῖξ 

; Ῥεοϊοίαται ρταῖςς 
ας τος ἀσσογα Δριϊά ΡΙογΟία;» 410 χταπὶ ἤας τες. 
εἰδῃν αὶ φάπγίη Πγατίοπ μα οἰπὶ- 
τατίς ἐπι πη τα Υδ τ 14 τη} οἰ αἰτάτοη 
δαἀπαϊγαταγὶ οὐδης Αὐδις παη- 
ἅπς δί ρΡοράϊας ὃς σοῃο Πτπὶ “ ΟΧ ὁ Ἐχ δα φοηρτ. : χων ..5 44} ϑεγόπεγα. Η “θὲς οοπίπετιἀϊπὲ φοπργοραθαζιγ,, ἴτα κα δ ̓Ἡραῦτύμοννς 

Β1]. Τῆς πὸ τ κυάμων 
ημοά Τοηῃίριγατίβ. ργοθαζοτιγ, ἘΧ βελδυτεῖς. 
4αοχιπὶ οἴ πι ΠΌΠΊΕΟ οἴδητ ἰἱ 
αι] ςοποίοπάρδηταγ » Ρεπίμείς 
Ῥυας ἰΏτοῦ {δ 15, 4πα ἔογεῆς ἀϊσεπ- 
ἀλ:ποηγίης ἴΔΠ| αἰοσατα σομτγδάϊ- 
ἀϊσοητε Ρζγα Τηοτ » 4 1ΠΔ τα τ Πλ 
ςοΥπογεϊ σΟὨΙΡ ΓΑτΟΥ ΠῚ ΠΥΔΙ ΠΤ. 
Οὐὸά Παυΐς ςοπιτγὰ ὨΠςεγοῖ; σου - ἐ 
ξοιτἰπι αἰΐααυο Ἰάομεο πιοάο πε- 
φΑαταΓ : ποις ἄς ΡοΓΟΟΠοσίδ ,ν ΡΝ τ Παῖς εἴξες 
Ἰῃααϊγεθατιγ., ἤσηας » ἢ {πἰρεδίευι ἀδτν,ν. τάξες 

φτα πο ὈρΡΙ εΐαπα ἀυβγοθνατυτοίδά ἰηεγα ΠΙ τὶ ΠῚ ΡΟΡΌΪας (δ τοποθατιαἄθο ρογτου- τοτυτ » ἰδ ἱπ άογο 
: : ἐήμεν Ἢ τ τεν δν Ὁ ᾿ 14 ἃ ἰᾷ 

τεξιδίι5», ἐνττδοίταγηίτατξ (απ 1αοτἹ ἔαςοῖς ἔς ραταγοῖ ἢ ὨΙ}] νἱο ξεία ρατεύοτατ: ἐβεείοου ἢ ὡς ἑάςοτες. 

« Σωφρυσιωώϊωυ γὺ λα ὅσωι αἱ πόλεις] 
ἀὔξουλότεραι » ρόιδμαι αἱ πόλεις ἐχώ- 

ῥῆσευν 6} ίω αἴτικρις ἐλδυϑεῤζαν , τῆς 

σου ἐ α ϑίευάίων ἱπούλϑ φνόμίας 4- 

δὲν φρονήίσωτες. τδτὸ τὸ 55] πὸ ἀγερτιμ- 
σωντις. Αλλως. οὐ μοῦ ζιΐστωτες "δ θ9- 

τμοτεραν οὐγτες, β Καὶ ἄλλοις τιγαὶ 

αὐεπατηδείοις} τῇ ὁλιτόρχίᾳ δηλονότι. 
Ὕ Λόγος τε ἐκ ὦ φανεροῦ φοφφείργαςυ 

αὐΐος 1 λόγρζ' τε ἐν τι φανερῳ (φησὶν) ὧκ 
«ϑοασκδυὴς ἐλέγιτ. δ' Ἑυαρεπὶς 
«πρὸς Ὅις πλόοις} πιϑαγὸν φσοὺς Οις πολ-- 

, χὰ 2 ὸ » ͵ 

λόιξ, εἴ ᾿Αλλὰ καὶ οἱ λέγοντες ἐκ ζύς- 
Τῶν ἦσαν] ἥχρωυ, οἱ δημννγρροιῦτες, ἡστιν 

ἐκ δ᾽ κοϊαλυσαύτων τίω δημοκρατίαι 
ζ Ἐπιτηδὲίου [(πσενσώπου, ἐσκεμρϑῥου, 
᾿ Δικαίωσες ἐγίγνετο ] αὐτὶ τῷ κόλασις. 
ἡἠγεὶς δίκην απαγφγὴ, ἥτοι κράσις. 
θ. Κέρδος ὁ μι» πάφων τὶ βίαιον ὅμη- 
δὲν (φησ!) πώφων βίαιον, κίρδος ἡγεῖτο τὸ 
μηδὲν πάφ4ν- : γὲ. "π. 



Ι 

ΠΙΒΕΒΚ ΟΟΤΑννϑ, 
δὲ φάστη πχυΐτο Ρἰατίαπι σοπίρίγα Α “ 
τἰοηξ εἴϊε (υἰρίςαγεῖασ χυὰπι ογαῖ, 
απίπιο (ασςρεβας. ΝΝες 14 Πἰσεδας 
ἘΧρΙοσαγοτϊτατη ρίορτεῦ πιαρῃϊταά1- 
ἘΕΠῚ ΟἸ αἰ τατ 5 » [1 ΠῚ Ῥτορτοῦ τπαπταᾷ 
ἱρῃογατίοποηη. Νίεᾳ» γογὸ [5 εγατ, 
οὗ Βος ἰρίππι» ουἱαπᾷ ἀριά Αἰΐαση 
ΤΉ ΓΑΕ ἂς ἰληγξιατὶ νὶος {π» αυσῇ 
ἀε ν]οἰςξἀοίςξεζοετα οΟΠ|1ὰ ἀρίτατοτς, 

“ Δας εη πὶ ἰσπο- «6 οῃΐπι ποτ ἥμπς ᾿ρποῖαπι ηᾶ- 

ζ) γ ἐτυλοόθωδ 0 ζῶ, ἡ οσῶντο τοὺς γώμαι' 

491 
χαὶ τὸ ξωυεφηχὸς πολὺ πλέον λθύλδυοι 

5λ2 “αὐ 
δ ἢ σιν ᾿ 

καὶ ὀξαρῷν «ὠτὸ αἰδερύατοι δ ὀγτεξ “Δ απὸ ἐτύτχ: 

μέγεδος τῆς πόλεως, καὶ" δζαἸ τω δλκήλων 
εἰγνγωσίαν Οκ εἶγθν. 

παξοσολοφύραοϑαι τινὶ ὠγθυακΊησδυτα, , 
ὥςτε αἰμιμιύα οϑαι Ἐλεθουλθύσαμτα »ἀδύ- 

σαὶ ἢν :) 3... ἢ ΡΥ ΤΥ ΔΝ, Ὅν 
κῷ δὲ τὸ αὐτὸ ἴστο χαὴ 

τὰ πῇ ἱπυφη εξ: οὐΐ 
Βος ἀϊξξωτυς οὔτε, 6:15 Εἴε5 φαξ ΑἸ]οογοτ!5» ἰἡ8 4:5 
ἀυτ ποταπι  ξαίςαὶ ν] ἀεβαταγ, Πη ρας ἐ ρορυΐο {ΠΡ - 

εἰοπὲ σλεςπι(ε δἀςπητ 5)» ν εἰμὶ Β 
Εἰ ραττίοὶροβ ογεης εοσᾶ αα ἀρε- 
τεηταγ ΘΟ ἐκ ἐ0 ρΠΓΟΥΗ 70, Ζηρ- 
670 εὐᾶτ αυ!ἀᾶ 4005 πόπηο νηαι 
(πρίσατυς εἴϊος αά εἅ (ς ξαθοπεπι 

Σιοη βάετγες, 

γάτον Ζεῦ. ἢ ἢγὸς ἀγνωτα αὐ ὄρει ᾧ ᾧ ἐρᾷ, γώ- 
θμμον, ἀπέρον. “Δ λήλοις Ἂ ἀπϑθρτες ὑπό- 
«ως: τσδοσήεσθμ οἱ πῷ δήμου, ὡς τὴν Ἢ 
χά τίνα ἢ δ γεγνομϑμων. οὐγσοργὸ χαὶ οἷς 

αἵ ποτέ τῷ ετο ἐς ὀλιγαρχίαν ταπέοϑαι, 

“χα τὸ απίςον ὅτοι μέγιςον πεὸς ηοἐς πολ'- 

λους ἐποίησσρ, καὶ πλιῴσα 'ὲς τέων Ὁ ὀλίγων ςομ ποτ ο5»40] ργχοῖρας ὃς ἀραᾷ 
ὁ Τειταδεσετας, πτα τυ ἀϊποπν γε Ηάος "Βαδεγοταῦ 
ἀϑαῖνσι νόμων εβεσογαηῦ» δὲ ἀραιὰ [αταπι ρλαςο- 
Βαθότεης. δίε ση- ΤΠ πα ντ πλαίτα πη Ἀγπηαπιοητί εἴδεϊ; 
εν θέτε φαίη γο] Ἦος Ἰρίο φιδάροραίλγεν δά ηγα 
ἀπετον (14 οὐμετὰ ιαγα ΔἸ ἢ ἀτητίατα ἐπ ἀυςεδάτι αν 
ἐἴπιςον ἰοφετείηγ. 

δος ἰρίταγ τρις ΡΔη ἄογ Το] ςρία- 
46ε νοηίοητες; Πατί ΠΏ οατεγα ρεγε- 
βεγᾶτ: ὃς δῆτε οπηηΐα σοδέζο ρορα- ο 
1ο; (ξητεητιᾷ ἀΐχοῦς ἀς ἀξοξ (οτδὲς 
ἀεϊσεη ἀϊςνροπος 4ιοϑ! δεγαηι ἱπι- 
ΡΕΠΙηῚ εἴει, φαΐ οο(ορτᾷ τορατίο- 
τέ οεττα ἀϊς δά ρορι]ᾶ ἔεσγξε χα 
Ταῖίο Ε Οἱ 1τ85 ορεἰπιδάοροτοτ. νὰ 
ἀϊες ἀϊξα φἀπειττναάιοοαῖα σοτίο- 
Ὡς ίη οἀϊτᾶ Ιοςα»ν δὲ τέρ!ἸΝερταηὶ 
εἰ Πεαπη»ἀςςς ἔογπς ἐχτγᾳ ντθξ [ἴὰ 
4115» ργογηπ! ραγῦς ἀςοσν τ 11 Ὠ181] 

᾿Αϑονξομβάναιν ἐδ κα φιᾶ μος ἀςπγίοἰϊςοζο, “απο ά- 
εὐπαὺς 4πἰς γεΪϊτ, 
πρὶ ὑπὸ κοῖο τρτο. ΘΠ Πα 15 γος Ατμεηϊξ Πα ἀεογετᾶ 
τιυπτἀπτέπιαυς τε ]ο οτος] τα; Πα δας ἀσοα- ὦ 

ἀσφάλφαν ὠφέλησθμ, βέθαιον τίω ἐπι- 
ςίαν τω δομῳ ποϑϑς ἑαυτὸν καζα ςήσὸμ- 
τες. οὐ Οὐτωῶ ᾽ν ᾧ καιρῷ οἱ ̓ εδὲ Πείσαν-:" 
δρονέλϑοντες, δὐϑυς Τὴν λοιπῶν εἰχονηο" χαὶ 
ποθητὸν υϑρ Τ' δῆμον ξυνιέξαντες " εἶπον. 

)γωμέων, δέκα αὐδρας ἑλέον ξυγίξαφέας. 
Ὁ αὐζρκράτοραις Ὥὐτοις ὃ  ξυηερίψανίξε γὼ 
ρον ̓ἐσεγεΐκεῖν ἐς π' δόμον ἐς ἡμέεράν βυτίω, 
"καθ ὃ, τί ἄδισα ἡ πόλις οἰχήσεται)" ἔπειτα κν 

58. ἐπενεγα. 
σῶν (- 

ΤΩΝ ἡ ἡμέρα ἐφῆκε, "ξιωέλεξαν Ἢ ἐκχρώς. πα δ, 
σίαν ἐς “Σ χϑλωγογ" (ἔς! ὃ ἱερϑν Ποστϑδῶνος ξωωέκλῃσαιν 

ἔξω Ὁ πόλεως͵ οἰπτέχον ςαι δίοις μάλιςα δέ: 
κα) χα! ̓ ̓ ἐσηνείχόῳ οἱ ἱ ξυγίοαφῴς λλο ϑιν ὰ ᾿ ἐπήνεϊῃν 

σδεὲν͵ αὐτὸ ὃ τῶτο, ὄξφαι »δϑὺ ἰϑίουαίων. “ 

αὐήπεῖν γωμάωυ. ἐῶ αὐ τίς βούληται ζιὼ δὲ: 

τς τὶν εἰπόντα ἢ ᾿ γράψηται πὐϑανόκον, ἢ 
βφαϊςυτ ἀςουία- (τς ΑΔ ΥΙΩΣ Ἰερες ἐχοεγωδατ αο- Γ) ὔλλῳ τῷ ὥπῳ β ρίψῃ, μεγαίλας ζομμία ἀξ, 
τίτοξόε. γα “-- 
μεπν ργο αἰειπεῖν 410 Δ᾽ῖο πιοάο Ἰαίογιτ προ δΡας 
ἀκρῖε αὐτειπεῖν, ᾿ἱδἄχογαπι Πϊς νεγὸ οἠαγὸ Ιοαιτὶ 
4594 εὐ ἀαμηηνο (ἤν, ἡ 8}10 [Δ πηαρἡἔγατι εχ ρα πο 

ἰπατίτατο ἔππιρὶ ὁροστογωποας {Π|- 
Ρεηἀίππι παπιοζαζς : ((4 ΄αίπαας 
ἀεἸρὶ ρύσῆάες » ἃ φαίδιι5 ΓαΓῸ5 

- φοζαπη νἱτ ἀεΠσδηταγαυΐ ἤπ ρα] 

2οἠκία:. 

ἐπέλεσθρ. ογζύλε δὺ λαμεκρεῶς ἐλέγεςι 
τὸ ἤδη μήτε Ὄργίω ἀρχήν μηδεμίαν τί. 

" ἐκ πϑ εἰσεῶ κόσμου, μήτε ἐμιαϑοφορεῖης 
ἀσδοέδροις τε ἑλέοχ πέντε αὐδραξ, πούτοις 
δὲ, ἐλέοϑαι ἑκοιτὸν, χα] ἘΠ ἑχουτον ἢ ἕχά ον 

« Καὶ τὶ ξωωερνκὸς πολὺ πλέον "7.1 

χαὶ ικ σιιυεογκότας καταὶ τ δήμου πλεῖο- 
γεῖς νομίζοντες τὴ ἡὖ ὅσοι ἦσαν, τεταπεί- 
γων τῶς γνώμαις. β΄ Διὰ τὴ μιίγει-- 
φ0ς τὴς πόλεως] καὶ διὰ τὸ κιέγιϑος(φη σὴ) 
γῆς πόλεως ἠγιόοωυ Ὁιὶ σιωεςῶταιγκαὶ ἐκ 
ἐδεώαντο αὐτοιὶ ἰξδυρ ν᾿ καὶ δὶ τὸ κρύφα 

᾿ς δὲ ὀκείνοις τρφί ἥν, οὐκ ἐδωωύαγτ δρᾶν 
αὐτεῴ. Ὑ Κατὰ δὲ τὸ αὐτὸ τὅ το] κα πὲ 

σὺ ἡ ἀγνοξίν(φησὶγτοιὶ ἐκ τς ὀλιηλρχίας, οὐκ 

3 ὦ δωυατονζουτέσιν ἀσφαλὲς)α γανακτή- 

σαγπί ὥγα τοῖς πρερεπομόῥοις ἐπολοφύ-. 

᾿ φριοϑε «Ξδᾷ τα πέλας. δ' Αὐλήλοις 

ὃ ἅπαντες τὶ αϑρ αὐλήλοις, αἰὴὶ “ἢ ἄλλος 
ἄλλῳ, τὶ δὲ, ἧς μετέχοντα, αὐὐηὶ Πἶ,βιατές 
χονπ. ε Καὶ πὸ ἄπιςον οὗτοι Ἴ καὶ οἱ 

μὴ δοχϑαιῦτες μδὴ ὅκως ὀλιμλὀχικοὶ ἵῦ, 
ὄγτες ὃ ἐν Τῇ σιιωωμοσίᾳ μεγάλως ἐποίη-- 
σαν ἀπιςεῖν αὐτοὶ ὠλλήλοις. ἢ, ἐπιςεῖν 
αὐτο ἐποίησεω ὅτι δ) σιωωμοσία. 

ζ Ἑξτώὼ (ὁ ὀλίγον ἀσφάλειαν ὠφέ- 
λήσειν "} ὠφέλησαν ὦ ὥςτε ἐν ἀσφαλείᾳ Ὦ, 
ἀπιφεῖν ὅλως ποιήσεντες ποιὰ πολλοι αἰλ- 
λήλονρο ἐκείνων γὸ Δ.) μυὴ αὖ ποτε γομων- 

Ὶ ὡρνὼ ἜΣΑΝ 

ΝϑδΣ ὀλιδρχίας κρινωνήσην, κέ 
τῶν τὴς σιμυωμεοσήας, » οὐδεὶς οὐδενὶ τὴν τὰ, 

πίςευεν. ᾿ Ἐἴηον γώμίω Ἰβουλίώ." 
9 Καθ ὅ,τι δρίρα κα αὶ πόλις οἠαήσεῖται} 
ἤδρωυ ὠφελιμώτατας , Ἐπεα ἔ- 

πειδὴ καὶ ἡμέρᾳ ἐφῆκεν Ἴ αὐτὶ τιδ, περι 
αὶ ἡμέρρ. κ᾿ Ἐκ τοῦ ἀυτεῖ κόσμου] ἤ- 
2ρέιυ ,ὸκ, παλαιαξ καὶ δημότικῆς κατας» 
σεως.ἤχριω ἐκ τὴς δημοκρατίας, δ 8», 

καφον φεὺς ἑαυτεῖ χρᾶς] ἈΘΈΝ κρὶν 
φῳεὺς ἑαυτόν. 

ἐ 

ἀδὰ,ἰ 
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δ αἰπαϑεὶς 

592 ΓΗ ΟΥΥΟΣΙΞ ΉΗΣΤ' 
"πορὲς ἑαυτωΐ τεᾷς. ἐλθόνᾷς δὲ ὠδοες τε Δ τογηοβ δὶ ςοορέξε, ρόπος 465 ΠΩ 
πτακοσίοις ὄντος ἐς Ὁ βαλξυτήξμον, Θ ᾿ 

ὅπη αὐ ἀριςα. γιγνωσκωσίν ἀὐΐοχρ αἑτορας" 
χαὴ ζῶν' πωταχιοκλίοις 5 ξυλλέγῳν, ὁποτὸρμ 

ἀὐζοις δοκῇ, ζῶ δὲ ὁ »νϑ τίωὐ γνωμῶν (υ--: 

σίου εἰπτὼν Πείσθρδρος , χαὶ τἄλλα ἰχ τῷ 

παδοφανοῖξ ασδοθυμότατα ξυϊκωτα λύστίς 

(ὸ δϑμον᾿ ὁ νϑύτοι ἁπὸρν Ὁ ποοϑγμμα ξεω- 

ϑεὶς,, ὅτῳ ὅϑπῳ κατέφη ἐς τὅτο, χαὶ ον 
“πλείφου. Ὀχημεληϑεὶς, Αντιφαΐ ζω, αὐὴρ 

ἐϑίεναιίων Τρ χαϑ' ἑαυτὸν :ρετὴ πεσδοῖ-- Β 

νὸς ὕξερος,, χαὶ χρ οἰτίσος ὄγϑυμωγϑίωϑαι γε: 
νόνϑρος, χοὶ ἃ γνοΐῳ, εἰπεῖν. χαὶ ἐς υϑμ δῆμον 

εἰ περιὼν, θ᾽ ἐς ἀλλον, αὐγῶνα, ἑκούσιος οὐ- 
δέγα, δλ᾽ ἰ πούπηως τω πληθᾳ δζρὶ δόξαν 
“δηϑότητος Ὁ οὐκείρϑνος, τους μϑύτοι ἀἰγω- 

νιζορδμοῖς, χαὶ εἶν δικαφηρίῳ "χρὴ ἐν δυμῳ" 
πλόέςα εἷς αἰτρ, ὅςτις ξυμξελ θύσουτὸ ὡ 

δεὼ αυϑμος ὠφελᾷ. χρὴ αὐτός τε, δ) δ᾽ τὰ 
᾿ Ἱ ΟΣ Ι ον 

ΟἿ πετρακοσίων οὖν ὑφέρῳ μεταπεσόντα ὑπὸ 

δ δόμου ἐκακούτο, ϑξιξα φωύνεταωι Ψμ μέ- 

λοις ἐμοῦ " χἱχὺρ αὐτῶν τούτων αἰτίας, ὡς 
ξυϊκα τέφησε Οκχγαίτου δίκην Ὡπολογησοί-: ; 

μϑυος, πϑρέοε δὲ χαὴ Φριωύίηος ἑαυτὸν πὸρ- 
τῶν δ᾿ τ Φερόντως Ὡροϑυ μώτατον ἐς 1 ὀλι- 
γαρχίον,δεδιὼς ζὴ Αλκιξιάδχεν, ᾧ ἔχις 
φάνϑμος “ εἰδότα αὐτὸν ὅσα οὖν τῇ σείμῳ 
“δὲς τὸν Αφύοχον ἔπραξε" νομίζων Οῴκ 
ἀδπυτε αὐτὸν χτὶ Ὁ εἰκὸς αἰ ὀλιγαρχίας 
ζο,τελϑείνι πολυ ἢ ὡρὸς τὰ δηναὶ, ἐστειδυιαῇρ 

αὑτῷ ἐξη,, φερεγίυώτατος ἐφαγη.χαὶ (Θηρϑι- 
᾿ϑίυς ὁ ΦΑγνωνος, οὖ “ἷς ξυϊκαταλύοισι ν 

δῆμον ποοξτος ἰώ, αὐήρ οὔτε εἰπεῖν οὔτε 

γιώναι ἀἰδοωύατος, ὥστε ἐπ᾽ αἰδρεῦ πολ- 
λα καὶ ξωυετῶν ποδαϑὲν Φ ἔρον φὰς 

ὠπεικότως, χαϊαὴρ μέγα ὃν, “σδούχωρησε, 
χαλεπὸν διδῷ ἀϑιωαίων δῆμον ἔτει ἐ- 
κατοςῶ μαΐλιςα ἌΝ. οἱ τύραννοι καυτελύ-" 

ον φ᾿ ἐλδυϑερίας παῦσαι, ᾧ υὶ μόνον μυὴ ὑς-- 
“πῆκϑον ὄγτα »θηλαὶ ἡ αῶρ ἥμισυ ' γρόγου 

τούτῳ αὐτὸν ὀήνων ἀρχήν εἰωδότα, ὃ ἡ 

ἐκχρλησία ὀδενὸς αἡτειττόντος Ονν αἷἶχκυ ρῶσω- 

σοὶ ζὕτα διελυθν,γοεὶ τετρακοσίους ῥοστῳ, 
. 

ΤογΟ φαδάτίπροητος, 4 [πὶ συγ 
ψοΠοΥ τ προσ ἢτ ἐχοαιξάϊ αι, 
ορτίπια ἔδξϊα εἴϊε (οηίοτητ, ὅς φαΐπ 
46 ΠΆ]]Π]Π}ἃ οἰ ϊ αποτίοϑ εἰβ ν1 46 -- 
ταῦ σδρτεράγοι ας ξαῖτ φαϊάξ ᾳ μᾶς 
τορατίοης τι τ ΡΗ͂Δπ ἀοῦ χα ντ οαΣ 
τος ἴῃ τα θα, ἴτα ἴῃ Πὰς Πατ ροριι 
Ἰαγῷ 16 ξε ΠΠπτὲ ργορλίατα ἀρσορα- 
θατ: αὶ νογὸ τοτῦ περοτίιπι ςὄρο- 
{πουλύ σα γατίοης δά πος ἀοποηϊος 
τοῖα, ἱᾷρτιάξ [4 ργατηξάϊτατις,βαίς 
Αρτίρβοι, νἱν Ατμεπίοηπῇ [πὶ τέ 
Ροτίς π1}}} Ποοὔἀπ5 νίττατς; δα; ἱξέ 
Ρια ΔΕ πγις ἰῃ σὐπηϊη οθάο, ὃς 
ἰ 115 πα Γοπτίγοῦ ργοτηςη ἀϊ5 - χαΐ 

- 

Δ64; Δά ρΡορυ]ὔ;ςα;"ν]1 τῇ οὔτ, 4 -44 θογδκ, Αά ς ΝΣ . . 6Υ]} τατῇ τἰοπι γοϊαπτατίις ργοά δατίς 4 (ἢ κεν τ βμενμν 
Ρεᾶας να] ρο; ργορτοῖ ορίπἰοης ἔι- ςοποϊοπόπη,θοι νἷ. 
ουΪτατῖβ 1η ἀϊοδάο;ςεῇλθας 2 σξ-- ἰυδν οοποίϊιπι ἴῃ 
ἀο:ταπγέ Είονηιςντ συϊᾳ: ῬΑ! Π χαϊά 40 αἰ αι ἀξτηϊο πρὸς Δριτάζετασο, 
δυτίῃ ἱπάϊ οἷο. δι ἀριιά ρορυΐιπι ὁ Αἰϊᾳμάπι λυ 
αϑότί σοπίμ!εθρατ, Ρ]υτὶ πιὰτη ρος “δ τ: 
ῬιΟάοΙἴς ρΧ πα θατυγ:δηαὶ ροῖῖ- 
τηοάδ(αυῦ ἐΐδτιι φιιλάτίη ρϑτοτιιηι 
ΤΟἸΪαρίονα δῖα ΠΠΠοσγ ρορα ας ν]ταπι 
ἰγου!ρίέα; ἴῃ ἐμά Ἰο! νοςλγοιοχ, ἴδια 
αυᾷ νΠιι5 ΟΧ ἡξατῦ γοσζῦ αὐτου 5) 
νἱ ἀοτυτ ΠΉΪΗΪ ορεϊπχὸ οπηηΐπη; αά 
ταᾶ νη; πφοπηου] ἄν λυίληη σαρίτίς 
ἀἰχηῆς Ργαίξαθαι δυτέ(ος ὩΡΉγγα 
᾿ἰςῖας Ρεγιᾷ Πππἀ!οίμτη εἰτοα Δ 
τῷ ρατιςούαπι, ΑἸοΙ δ᾽ άϊς πχεῖα, ας 
᾿πτο Πρεθας σαπέϊα ἄρα 4 ϑαπγῆὰ (ς 
οὔ Αἰζγοοβο τγαϑϊατα τοίοιαρ:τα- 
ταδίνε ογε 4 116 ογατ) εἴπ παησαᾷ 
(Ὁ ραιοοτῶ ἤδλτα γεπογίαγατα. Ετ 
414 ἰ5 δάἀπιεγίας ατγοςία πό (πσςα-᾿ 
θαογατρ] τ πη ἀς {1α νίττατε [ρο-- 
ῬοπάπΠς νἱἀεθατυγ. ΤἈεγαπχοπες 

, 4004; ΑΡΠΟΙ 5 πἠηρ,ἰπτοῦ ρχίπγος 
ἐοΓᾶ οχτίτῖς 40 ΠἸατᾶ ρορυϊατ 40 
(ΟἹ ποχαητννγ πα; δά ἀϊςοηἀά,πο- 
4{ς λά ἱπτο Πρ ἱπυα!ίάας. [τα 
Οριιδὰ γ τΊ5 δὲ πχατίς δες Γοα ροϑες 
Δρίκτατῦ,ετῇ ἀγάυ, τα πα πό ἰπητης- 
τιτὸ ρσοςοῆιι Αὐτά εηὶπὶ ξαϊωρο- « ϑιοςεβῆς, 
Ῥυ]ὰ Ατβεπίοπίξηι φεπτοῆπιο ἔοσς 
αὐ ἐχαδιὶς ὑγγαπηὶς Δῆπο Πδοίτατο.. 
Ῥαθαγς, ΠΟ οαπὶ πηοάὸ Πα Π]Πις ἰπ.- 
Ροτῖο {πδ᾽οὐξιπι, ἴδ ρΙυ(ααᾶ Πυΐίες 
τέροτίς5 ἀϊπηϊ ἀϊο ἱρίμτη []ς ἱπηρε- 
τατος αἤποιαση. ὙΒι δαϊὲ ςὔςεϊονηε- 
πίῃς γοΐζαρλητε,, τατὰ παδαὶς ΜΔ 
ἡπ4' ῥγογφι σαδαπγο(οἸατάαας οἢ, 

ὰΣ -" 

ΝΣ 

αὐ Δεινότηζς Ἶ ῥηϊορείας. β' Καὶ ὦν 
δήμῳ πλέϊςει Ἶ πλέει, ες αὐρ διευάμϑμος 

δ, ΤΣ ε “ ΕΣ αὐ! Ούτων αἰτίας 1 ὑαῷ τῆς αἰτίας τῆς 1 πὸν Αλκιζιάδζω. 
πύτων. ὧουτες!, 4" πααταὶ τίω ὀλιγαρχίαν, 

ἀφελεῖν ἐν τῷ συμιξουλθύειν. γὙ Ὑπὲρ | ὡς συγκαϊᾳτήσας. δ Ἐἰδύτᾳ αὐπν} 
ἐφαΐη] ἑκαγώπατοφ, : 

ε Φερεγγυώπατς. 
Πα γῇ 

ἀν πὶ 



᾿ 
ὲ 
᾿ 

ἂν ὐὶ ῶ 

αι φυδάτίη ρξι,ᾶς ἴῃ πηοάα: γᾶς 
Αἰδβεηϊεηίε5 ατάμὲ (Ὁ ἀΥΠκῖς ργο- 
Ῥῖεγ Ὠοίζεβ δρυά ̓ εςεἰεᾷ ἀρεῖς» 
Ῥαζτὶπι ἰΏ πλυτς»ραττίτα ἴῃ (ζατίοὨἱ 
Βα5».ο αϊαΊοςο. [ρἴταγ 111ο ἀϊς; 
εος Ζαΐ ςοπίςι! δ εγᾶτρεχ ςοἴᾳπετα- 
ἀΐης δοίγε ρεγηγεγαητ, ἀλῖο ρτα- 
ζερτο οοίαγατίς γτ Ρεγπιαηογέι ΠΟ 

ὦ ϑιφεῖς ἢν φυς ἃΡΠ 4 Αγ πηᾶ,[οἀ (ξοτίαπ): δέ " Πααίς 
Βετεπταδιεγῶτε- Δ ΓΕ5 αι ἃ σογόταν ποτᾶάας το Π- 
τὰ τς Δ Ὁρρο- ΚΗ Το πη ς {πηρτὶς ΔΕ Πγ15 14 ἔλεγε 

ΡΓΟΒ δογότ, Ἐπεγαητδυτς 1! φαΐδυς 
14 ποροτίαιπγ ἀδτιιη οἴ αὶ δά ῃος 
Ἰρίαπι νεποζδῃς οὔ {π|5 ἀπο, Αἢ- 
ἀτὶϊ ἃς Ἔ ει} ὃς Ολγγ[οτῦ τγεςέτ!» 
ὃς ΔΕρίπεῖᾳ ἱποοΐα, πος ἢ]ς Πα- 
Βίταταπι πιϊεγλης Αἰποηίξίες. Η!ς 
ὅτ; ἀϊροδεϊς»αυδάτίηρ ἐτὶ 1} νὰ 
οςσαϊτο φυϊίις: Ρυρίομε γεηϊξτοβ, 
ςοπχϊταπείθι5 σὔτα τα νἱρίητ Δάο- 
Ιε(σεηείδις στα οί» παἰθας ντοθδη- 

ἀπυπὶ 
κς, τε. παπεασῃ ταῦ " Πσαδὶ πταπιι ΠΟΥ οριιβ εγαῖν 

" 

. εί, ϑίαμα «αάος οἰΓοπῃ Πίπας ἰπτγα συγ! ἄζο παῖοτ ς8, 
Ρετρειγαηάᾶ εγᾶῖν σα] ΕλθῚς ΟΠ ρος ἄτυγνοιτρρταοὶριάς 

ντ(ἄρτα πτογοεάε ἐρτεάίᾷταγ, Αττα- 
Ἰεγᾷτυτξ ᾽τρῇ πτεγοεάς 11]15 τοῦ τε- 
Ἰίχαί τέροτί 5» διε εργοάϊξείθιις ρεγ- 
(ο]αογαπεῖτας; μᾶς ἰῃ πηοάᾷ ἴςηα- 
τας Ὡ]Δ] τοξταρλταϑ ἐ σατίᾶ ρχόγο- 
Ρὔτιης οατοτίβ φαϊάξ οἶα! ΔΙ χαϊά 
ἱππουβεϊδα5»εἀ φυ!είοξεθις», Τὰς 
41 1πρτοΠ] σατατη»απφίτοτε ἐ ίὰο 
σοζροτς (οστῖτὶ πη ὃζ αι!δυίςαη- 
4πς νοτίς ἀῖαις ΠΟΙ 5 πηαρ Ἔγλτιις 

» ἰἐπευπταονΠιροίξεα να] άς πη πλιτα 
ἃ ιοτίτυ ἥλιις μι. δὴ »Ῥιατογαυᾶ 

αμὸ εχυ]65,Α]ο! δ᾽ ἀϊς ργατία ἤθη 
τοίταςθαμῃοΐη σατογίδ ἱτηρογίοίς (ς 1) 

ι ογοδδητ:ὃς πο Ί11105; ᾿σεῖ ἣν" 
ΝᾺ τ ατημα ἐν αροὶ πχαϊτοβ» αἱ ἐρἤενἀεθαπτητ  ἀοπεὶ 
ἄυπ εἴς νἱάεδα- “4ιιἱ 1ῃ ἰοςαπη ἐρίογαπι (υδηίταος- 
ἐατ. "εἰν μθοταπὶ χρῃταγ» ἱπτογοπηόγαητ, ποπηυ]ος 
Γαδ] δείο ορροσει-. 
τὰ ἔστε υἱάεβατυτ, ἴῃ φαγσοίομη ΘΟὨΙἐσοΥαΠτ » απο" 

ἄλτα τεϊερααείαπε. Αἀ Αρίάξ φυο- 
4ε ὙΕροΠ ἴλοεάαιηοηίογιττ; 
σαΐ ἐγδε δριιά Τεςεϊοδιῃ » πλίίείς 
ςαΔαςοδῖοτο πη» 4 αἱ ἀϊςεγεῖνο]]6 εος 
τεάϊγε 1 φέατίαπη : ὃς σοπίεητα- 
πουτὴ οἵδε ντ 1:1 ρῇς ροῦϊα5 ἀιιὰπι 
ἰηῆάο ρορυ]ο, χρὶ μρόρν “05 εκ- 
24γε:,αΠἹεητίγετατι Ατ τς, ΠποΏ ααΐς- 
το διΐπιο οἰαίταιεπα οἵδε εχ ἘἸηγᾶς, 

»: 

ΕΙΒῈΚΝ ΟΟἾΑΥννΥ 8: 
Αἰἰχαδητο ρὸπ ἴῃ ςατίᾷ ἱπιγοάαϑ! Α “οἰῶδε ὕφερον ἦϑη εἰς ὃ βελϑυτήφλον εἰσῃ-- 

Κ93 

)γίγνν. ἡσὸρ “ ̓αἰϑἰουαιων πτλοτες εἰ 
« Ὡς πεῖρα, οἱ σ᾽ οὖ ̓ πίξᾳ, ὧ δεκελείᾳ,. 
μϑημίς ἕνεκα, ἐφ᾽ ὅπλοις. τῇ δίχυ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ τοὺς νϑρ μοὶ ξευυφδότας εἴασθμ γὡξαὴρ 
εἰωθεσὸμ »αἰπελϑεῖν, τοῖς σ᾽, ὧν τῇ ὁ ξαρωμο- 
σία " “ εἴρητο ἡσυχῇ μὴ 'ἑο ̓ ἀδδς ταῖς τοῖς ὁ- 

σίλοις δλλ᾽ ὄπωϑεν «ξωνϑμάν, χαὶ, ζω τις 
εὐνίςηται τοῖς ποιουυϑμὸις οΔοξογζως τὰ ὃ-. 
πλαὰ μὴ ὑλετέπειν. ἡσὸμ ὃ χαὴ αὐδριοὶ, χρὴ 

Β τίαυϊιοι, σὴ κα. Ρυρίων τξια κόσίοι, αἰγωντῶν 

τῶν ἐποίκων δ οἱ ̓ ἀϑέευαῖοι ἔπεμψαν οἱ οἰκή- 
- σογΐᾷε, ἐπ᾿ αὖ ́τὸ πῶτο ἥκοντες ὧν τς ἑαυ 
ὅπλοις, οἷς ζιῦτα. κυξϑείρητο. τούτων δὲ 
᾿Ἄ{τε τα εδμων οὕτως, ἐλθόντες οἱ νὼ 
υόσιοι ) κῷ ̓ξιφιδίου ἀφανοιξ ἕκασος ̓ χαὶ οἱ 
εἴωοσι χαὶ ἑκουτον μέγ αὐτῶν ἕλλίωωες: γεανί- 

σχϑι (οἷς ἐχφαῆτο εἴτι που δέοι χήοφρυργεν) 
ἐπεφησὸμ τοῖς Ἔπτὸ τῷ κώμου βουλδυταῆς, 
οὖσιν οἰ) τῳ βουλδϑυτηρίῳ " κὴ εἶπον ἀΐζις 

Ό ὀξιέναι,λαιδαύει τὸν μιοϑύν." ἔφερον δὲ αὐ- 

τοῖς πὸ «ἰποολοίπου δϑηου πϑυτὸς ὐὶ, 
χαὶ ὃ ἀξιοῦσιν ἐδίδοσθῳ. ὡς δὲ τούτῳ τῷ τρό- 
πῳὴ πε βυλὴ δὐδηνωδλν Βα ψατξ- 
ἥλϑε, χαὴ οἱ ἄλλοι πολῖται Οὐδὲν εἰγεωτέ- 
ελζον, δλλ᾽ ἡσύχαζον, οἷ δὲ τετρακόσιοι, ἐσ- 
ελϑόγτες ἐς Ὁ βολδυτήειον, τῦτε ϑδρ ὦγυ-. 
τάς πε: "σφ αὐτῶν ᾿ἀπεκληρωσὸμ : χαὴ 
ὅσα “ασϑϑς τοις κοι ϑὐχοῦς χαὶ θυσίαις κοὺ- 
9, ςαίυϑροι ἐ ἐς τίρο τὐργέω) ἐγφύσέρτο, ἐ ὕξε- ἐδ 
ον δὲ πολὺ μεζοιλλαίξαντες τῆς τῆλήων 
“διοικήσεως, στλιζωω τους φϑυγϑνίᾷς οὐ κατῆς 
οΡν, τῷ Αλκιζιαδὸδυ ἕνεκα," τα δὲ λῤα," ἔνε. 
μὸν καυτοὶ κρ τος τίωῦ πόλιν, ταὶ αὔϑρας τὲ 
νας ἀπέκι νὸν πολλοες, οἱ ἐδόχοιου Ὠχ.- 

τήδαοι {) σεξαι ιρεϑέεζαι, ( δηλοῖς ἔδο- 
σὸμ, τοις ὃ ᾧ μετέφησθμ, σῦς τε Αγο πὲ τπῦν 
λακεδουμογίων βάσιλέα, ὄντα εἰν τῇ δέχε- 

λεία »ἐπεκηρυχεύοντο, λέρρντερ, ἐλδαρ 

γἀϑωβέλεςχ, κὴ εἰκὸς ἐδ αὐτ' σφίσι χοὴ 

οὐκέτι τω ἐπίςῳ δήμω μᾶλλον ξυίχω- 
ρῷ.ὁ ὁ δὲ γομάζων τίω πολιν οὑχ ἡσυχάξζὺ, 

β Ἑὔρητο νἷ- α Ἐν πἰξεαβοατάξει. ρουργῖν ΤΙ ἥρω, ἡνχλοίσεϑεν ναὶ καὶ 
---. 

φησ, ζ Μολὺ  πν ἢ 
συγ Ἰκρύφα(φησὶν)έϊρητον παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς ) αὐαιρξν. δ' Ἔφερον δὲ αὐτοῖς Ἰήγοων, 1 δόμον διοικ.} ἤχρωω; μιεταϑέντες τίω πο 
ὅπλοις ο μιν δ᾽ ὃν ἦὴ εἰϑισμιένῃ χώρᾳ ἔνα | τοῖς ὑπὸ τ κυάμου βουλϑυτῶς. ε Α-- Ἰ λιτείαν: ἢ Ἐνεμον ἤγριω, ἐγέμογῦ κα ὶ 

“ ἐφύλαδον, ϑῥεῖιν. Ὑ Ἐἤη που δέοι χή-- πεκλήρωσοι) ἤχρωυ, δὰ κλήρου ἀποκατέ- ἐχαρπουιῦῶτπαε 

ἀ4 4.11}. 

γ αϑηναῖο! 

.Ὦ ἐπ᾿ αὐΞ 

“Ὥς 

ἤδη 

αὐτοῖς 



“ὃς 

ἴαδο- 

ζοά. ΤΗΝ ΟΥΌΕΒΙΥ Κ 1837. 

σϑϑὲ οὐδὸς οὕτω τὸν δ μον πίω παλοιαὶ Α΄ ποααε Ποροραᾶ (δϊτὸ νετιά 1Ὶ- 

ἐλδυϑεοίαν ποῖοι δωσήν' εἴτε φρατίαὴ πολ- 

χω ἴδοι σφών, οὔκ αὐ ἡσυχασᾷν͵ οὐδὲ εἰν 

πα οόντὶ “πανυ πιςεύων μὴ ἰκέτὶ ταρώτ- 

ΝΣ ἀδξεὶ τοῖς υϑὲ εἰπὸ τετρακοσίων ἐλ-- 

θϑσιν εἐδὲν ξυμξατι χῥ ὠπεκχρίνατο ααθ9σ- 

μεταπεμφανϑμος ὃ ἐκ, πελοττοννήσου φρα--" 

πἰαὶ πολλζαὶ, κε πολλῷ ὑςερον καὴ αὐτὸς τῇ 

ὧν ὃ δεχελείας φρουρᾶ μ( ΟΜ ἐλθόντων 

κα τέξη παοὸς αὐτὰ τὰ τείρχρι “Μ ἀἰϑυναίων' 

Ὀεττατξ τγδἀϊτασαπη, πες αϊεταγᾷ ἢ 
τπυλρηῦ ἐχεγοίταπι οὐίροχ οι ἀςό 
4ας πὸ τλῆτατη ἢ 46] μα 5 15 1πὶ 
Ργαίοης απ σγεάογος οτἱᾷ τατθαγὶ 
Ροῆε, 1] ἀε οὐποπείοης τείρό ἀϊς 
115 αὶ ἃ φυδάγίηρσομτεις δάποη εγᾶϊ, 
(«ἃ ἀςοῖτο ὁ Ρεϊοροπηείο ἱπροητὶ 
ἜΧοζοῖτα» απ τηαϊτο ΡΠ ἰρίς οὔ ν 
11Π|5 σορ 5 δ ̓ ΐ5. αι δά [ες εἴοαπι 
ἐχοιθαδᾶν, ἀοίςξαϊε δά ̓ ρίᾷ πγσσηΐα 
Αἰμοδίεη ἤαπι : "(ρογλῃβ ταγθτος,, ςρεγδηρυτοος; 
Αὐπομϊδίεδς ἴῃ {πὸ ἁΥ θα  δὸ πγὰ ἄσπι τατδατὶ οἴτέτ, 

᾿ γ᾽ ᾿ ν᾽ ὶ “ Ν᾽ Ω] ὦ το ἧ 

“ἐλπίσας ἢ ζα δορϑενίας ἀὐὖοις μᾶλλον αὐ Β δὶς Ρογιαοηταγος, ἀπς γνοϊαηταγῖος, “9 [8 βιοιϊίας οχ- 

χήρωϑζωαι σφίσιν ἡ βούλονται, ἢ καὶ ἀδδ- 

(οεὶ αὖ, ΟΥΕῚ ὺ ἐνδογὼ πε χαὶ ἔξωλν χτ' ΩΝ 

εἰκὸς “δησόμϑμον ϑέρυζον. ἡ) ὸ μακρῶν 

τειχῶν, δζοα τίω καῖ αὐτοὶ ἐρημίων, ληψεως 

οὐκ αὐ οἱ μδϑτεῖν, ὡς 5 πσοϑσέμιξέ πε ἐγζεὸ, 
χαὶ οἱ ἀϑέωναἶοι τὰ μϑμ ἔνδοθεν εἐἰσ)᾽ ὁπως-- 

πἰοιῦ ἐχίνησθμ, τἄν' 5 ἱπαίας ὠκ πέμιψαν-- 

πες, χαὶ μέρος ἕι τῶν ὁπλιτῶν ὦ ψλώ χαὶ 

Ὁ ξοτῶν, αἴδρας καπέξαλον αὐτῶν 9 ὃ 
ἐγζιὶ πσοόσελϑεῖν, καὶ ϑστλων νων τὼ γεκραΐν 

ἐχρώτησθμ, ὅτω δὲ γνοις ἀπήγαγε πάλν 
Ἃ φρατίαν, καὶ αὐτὸς μϑὲ ὸ οἱ μετ᾽ αυτεῖχτ' 
χώραν ὧν πῇ δεχελεία ζυϑμον ζοις σγ᾽ ἐπελ- 

οὐγς, ὀλίγας νας ἡμέρας οὖν τῇ γῇ μείνων- 

τὰς ἀπέπεμνψαν ἐπ᾽ οἰκου. (Ὁ 5. ὅτο,πϑρα 

πετ' Αγιν ἐωρεσξθυοντο οἵ τετρακόσιοι ̓ὶ δὲν 
ἥσσον., χαὴὶ ἐκείνου μῶλον ἤδη, ασξ96δὲ1»-- 

“ρϑμου καὶ “ϑραινοιεῦτος, ἐκ, πέρι ποισι χαὶ ἐς 

“πἰωΐ λακεδαίμονα «ἰξὶ ξυμξασεως ωρέ- 

σξᾳς, βουλόνϑιοι διαλλοαιγῶδαι. πεμποῖσι Ὁ 

Κκ ἡ ἐς τοῦ σώμων δέκα. αὐδρας, τορι μιυ-- 

͵ θησορυϑρόες ῶ φραπύπεδὸν, κρὴ δὲ δοιξογζᾷς 

ὡς οὐκ ἔχ βλαζη πὴς πόλεως χοὶ ΤὴΜ πο-- 

λίτῶν καὶ ὀλιγαρχία κουτέςη, δλλ δ Χὶ σωτη- 

εἰᾳ ΤὟΜ'ξυμιπόύτων ποδαγκατων" πεντα- 
κιοάλίοί τε ὁτί εἶεν, αὶ εὐ τετρακόσιοι μόνον οἱ 
«οράίσσοντες, " καίτοι οὐπτώποτε αἰ ϑηναϊοῖς 
ὁχα αὶ φξαπείας ὁ Τ᾿ αἰ σβόσλον ἐδολίαν 
ἐς σοϊθεν παρ άγιμα ὅτω μέγα ἐλθεῖν βε- 

λϑυσονίᾷς, ἐν ᾧ πειτακιφαλίους ζωυελϑείν. 

᾿ » ἊΑ Ρυρηδτγα πε Ρῖο 

Δα ρίΟ ἱπηρεῖι!» ργορτοῦ τα πχαϊτῦ πιο ἀτθίτγῖο » δὺς 
ἰρτγὰ Ἔχεγάα; οὐ ΙΒ. τοῦ βαταγιηγ, (Αἰτοπι ρείπιο ἢξα- 

. αὐ οι ΟΣ αν τ δι τλρεῖι» ρτο- πο; οηἱπῇ ἀεξογδραταθας 4] Πι- τοι τυτπυϊτῦ υξ 
ἴ05 πηδίοσοβ ργόρτεῦ {Πούαπα {ΌΪ]Ίτι ἱπερὰ ρατίτος ὃς 

, - εχιγὰ ἔοσς ογεάϊ- ἄϊμες ΟσΟμρΑγοητϑαα πὰ εἴβὸ Ὧ ἄρέσοις 
Ρί45 ργορίας πισσῃΐα δάμπηου ει» (ν. (ρε ἃς σαρίοη- 
Ατβοηί δέος ἢς τἄτα απ σα! ἀξ ἔμεγα ἀϊς ἴου ὁ 
ντρέ πιοπεγαπτνίοά ἐπ εχαῖτα- ἐπόπ οῦλς τος 

κ᾿ ἢ “ ων . 3 

«ἴα ασρατῖτε χιιλάᾷ σαι ὃς [επἰ5 αὐ΄- 4υα εἶτοα {1 οὔς 
ταῖς (ριττατϊογύπη φοάερυϊεγᾶτ ες ΡΕΡΑΜΕΝΝ 

{Ἰλείτη εος χυὶ ργορίας {δι ηἴοητ, ἜΟΡΝ ἘΒΡ ΗΡι 
( ἁὐμηίίᾳ; ἀτη; ςογροτίδι5 αιογαηἀᾶ ᾿ 

ἰῃτογέοέξοσα ροτιε ἔπητ, ἴτα τς Αρὶϑ 
σορἰτανΓαΓΙ 5 γοΔχίς ἐχεγοϊτῦ: ὃς 
ἰρίς φαϊάξ ὃς χιἱΐ οὔ ἐο ἔπεγᾶς 11} Ὲ 
ρα Ἰλεςεῖοα ἰοσα πιαπίεγϊς : οος 
αὐτῷ ααὶ Γπρογαομεγᾶτ ροίξααᾷ ΠΠ|ς 
αἰΐψαος ἀϊες ππιούλης οὐπγογαδιί,ά4ο- 
τσ τοπλτῆτ. ϑεσαπαά ἃ Πα » αι πὶ 
αυδάτχιηρετι ν] τ δά ει πα ]ερατίοηέ 
τα Πές αἰ ΠΟ Πγτ1115» 15 δας πταρίς 
οαπέϊαγοταγ, διά πος ἐρίος Βοῖταῖς. ᾿ Ὰ 
τι) 1 λοεάα πλοῃ ᾧ πλιιτῦς δά ῥαοῖίς. 
σοπάμπι]ερᾶτος, σπριάϊ ραοϊοδά!. 
Μῆκαπε τῷ ἴῃ δύσῃ) ἀσαξ νἱγῸ5» 
δά ἰοηϊξάος ΠΠτο5,ἀοςος ἀία:ςὑ πα 
4]1ὰ υα ἀϊςοῦς οροττεγευταπανογὸ 
Πα 4, πὸ ἴῃ Ρεγηϊοίεῃ) οἰαϊτατίς ςό- 
{πταταπῃ εϊτο Πατιηλ ραποοτγαπη ες 
1η (Δ]υτοπα εἰς οπηπίατητᾶς φαίπα» ἌΝ: 
τα! ! ἃ πουαίπαπι οἵο,π αυλάτίπ- Φβι τονοῖν 
͵ δοπτοβἐο] τη; αὶ περοτία δάμ! ]- ἀπιθανρσορτοτ ἐχ- 

“ἤχαγξι ες νππυᾶ δά εᾶ ἀϊξερτο- βεάηοιος τὶ Ἅ6 
ῬΌΟΥ ἘΧΡ ΟΕ ΠΟ ἢ 65 διρογορτί πᾶ ΟΟ- ῃς διιυνένιν 
οπρατοιχο5,. 4 ν] απ γοῖι σοη[]- δά Υ]]απιςοηίζηϊτα- 

ται 4ἅ ἡπληταμΆ δος ἀγάπῃ; Ρία- μὰ καὶ Ἡμήριμῳ 
τὸς Πυίηαας Π}ΠΠ1δ15 σοιααε 7, ὡς Βοποϊπᾶ πη]}- 

ἴτ4 λἀβιδυϊεητ. 

« Ἐλπίσος ἢ ἴα ἐκ “θέντας ἢ ἤλπισε ῥᾳ-- ) ϑόντας τῆ πόλΆ ὃ αϑίωναίων. [6 Καίτοι 1 9εῖν σκεψοιϑῥοις «δὶ δῇκοινώνγ. δηλθτω 

δίως ζέστή φᾷν Ὁ αὶ ϑίἑναίων Τὰ πελοτον.- ἢ αὶ πώποτεεἰ ϑίωαίοις Τ0ιὶ ἀϑηναίοις, δ τὸ ἡ ὃ. ἐν 69εν ὅτι οἡπεπρακόσιοι δημιοκρατι--, 

γυσίοις, ἢ ὡς αὐπὶ βέλονται οἱ πελοπον- ἀεὶ πρὸς ὑώβορίοις πολεμίοις πολέμοις ) κωτέραν “ πσδότϑεν ἐπηγγλαντο ποιήσᾳν 

γνήσιοι ἴσως ἢ, ἢ δα οῆμα χερώσεοος Δ) Τῇ, ἃ οὶ πολλοιλ αὐδήῥ ποδημεῖν, οὐδὲ-- 1 τίω πολιτείαν ; πεντακιοαλίοις κοιγωγοιξ, 
πέριν, ἔνδοθεν τε τοορυη ϑρίωω δὶ «οείσιν, πώποτε ὅτως ἐν μεγώλῳ φροίγματι γε--  “ὐθδρι λαβόντες, ὅσοι ἐδυπώποτε φούπρον 

αὶ ἔξωϑεν, δὶ οι πυλεμίοις ἐγγιᾺ φερσελ- Ὑὐϑὸχ ὥςτε ἀϑρόοις πεντακιο4λ ἰοἷς σιυελ ᾿ βουλδϑὺ σύμϑμοι σειυῆλϑον. 



Ὡ ΨΑΡΥ 6 ΨΡ Ρ᾿ 

ΤΣ ΒΈΝ  ΟΟΤΑΝ ΝΩΝ 
Θτατίπλ ἀυτοσν Δ ΝΝΟΩ ταπτῦ Πλθπηαθὶ 
ἐρᾷ Ἅξ4τ. βδοκάε 
“περ ἢ “ἴα περα- 

η5ε:, 

“ων. Γερο ΡΠ 20 1. 

τε ἱπιιδάςτε. 

οὐ{ειεατίοις ποογαπτ, ν οὐ πο ἃ 
σηκμάν ατείαα ΠΟ ἐαοηΐξ ) πδατίσα Πχα]τίτα (0 
’αὔχεναι» πορ ὡς ΔΘ ες {0 οο ἐΐδτι! πηδηοῦο» δι ΠΠΠς᾿. 

ἐποξοδτῖο πηλίο » Ἱἱρῇ πιοιογοηταγ. 
Ἐτοηιηλ ἴδηι ἀριά ϑδηχᾶ οἰγοα ἐζατᾷ 
Ῥδιιοοζῶ τος τὰ} 5 εγατ ἱππουατα»οά- 
4μς Ρεγ [46 ἰρίυπι τοτηρα5 οδτίρις 
40 φαδάτιῃροητί ἔας σοι πτατί. 
ΝΥατη δαπλίογαπι αἱ τὰς ἀἀιο γα 
ῬΓΟςΟΓος Δ πΥτοχογάτ πὴ ΔητεΔ 
ξεως ἴδτυς ρορ τ 5»ς 4 ἵστα 
τατὶ γυγίας ρεηααῆοης ΡιΔηάτί; 

“ αιυῦ νεμίτνδς Ατποπίοη Πα π΄ 54 ηγ0 
᾿ ςδ(ριτατογατη » μδ ςοπίαγατίοης 

δά ηυλάτιηρξτος Ποπλῖη65, ἰἕατιιο- 
γἄταρσοτοά! ςαΐετος τη ΠΠ| ρο- 

᾿Ραΐας ξογότ: Κ Ἡγρογθο πὶ αςοη- 
ἀᾶ Αἰεοριοπίεμι, Βοπυῖπξ πεξατι» 
οἐχυϊαπτξ ποτ ροτξεία: ἀϊσιἰταάίνε 
ποῖα» [4 ργόρτοῦ (σεογα δὲ ἀεάς- 

“ 4» ρηὲ ῥοέ σας οἰ αἰτατίϑ»ἱΠτογοπχογη νηὰ τ 
“ἰδίων «Πὲ Φιάε- (ἢ λγργίῃο, νῆο ὁ ἀυιςίδιις»" δ. α]1- 

αυΐϊδας (ες ΑτπεπίοηΠρθι5»αϊθιι5 
διάς Βαδεβᾶτ:δε σι} 115 αἰία μαίας. 

ὁ Μαᾶρμᾶπι Ραγ- πηοάϊ ρογροιγαγύτ, δι  πγατὶ "δ Ρ]- (ς 
τοριπαλάογς. Ηᾶς τῷ αι (ςπίογαη τ. 
ταπταπογάτταμν ὃ ἀποίδις {,ἐοα- 
τί δἌο Πἰοσηςάομι (Εἰ εηΐπιν σαὸδά 
ἀροριυΐο δβοπούς δβοδι εἤςητ, η- 
αἱτ| Πατὰ ραοογαχηῃ ἔογεδᾶς ) ται 
ΤΒγαίγθυο δο Ἡγα]ο αοτγαπι 
Δἰτοῦ γαῖ τ ογα σἤ 5» αἾτοῦ αὐ Πτατὶς 
ρίαεαι: ἱτέπγα; οατετ 5 40 ργᾶοῖ- 
Ρυὲ ν!ἀεβᾶτατ 1ΠΠ| οΟ ρίγατί οὶ ἔοπι 
Ρεγάἀμογητ:οὐἐξογαζύηταιις ης [οἰ- 
Ῥίος πιοστί ἀοίίηματος, ης δαπγῦ δὸ 
Αἰδεπίεηῇθας αἰἸο ματα 1» Ργορτεῦ 

« Ὑὶ,Ἰπαροτίαπι, αιᾶ νη Δτη Παρ ἘΓατι15 ἴῃ Τά τῶρο- 
Τί Ρογπιδη Πῆει, οὐτοπηηεγφητος 
111 απ ἀϊτονἤπρα]ος τ1]Πτεβ δά θη» 
οἵάηταπο πεαο πτοάο ἰά ρεγηγίτ- 
τλῆῖ, ὃζ ἴῃ ΡΩΠηΪβ οος5 απὶ ἀϊσιιητιιγ 

᾿ ῬαγΑΠ Ποπιίποβ Αἰμεπίεηίς5, ατα; 
Ππθοτος οὐ ς5,4 1 1 οἃ πααὶ νεῆε- 
Βᾶπτιιτ» “ξαταυΐ ρασοχι τη» Π στ 
Ργαίςητί » ἐἐπηρογ τη οπ|. Οὐΐθις 
Τιερη δι οπιεάοῃ; ιιοὔος Διὸ 
παι ραϊαπτνίο τί οὐδης ἀΠ αι! 4 μα- 
ταἰτπ οἰζο ἀϊοηάιτα το πα οἴς. 

“» 
Ε 

Πέσθμόρο ὅτεήλϑε, ἡ Ἵ ὧν τῇ σάμῳ ξυν- 

ἐςώτων ἀϑηναίων, ἐπ ϑμοντῦ τε ἐς τριακοσίους 

ξωυωμώόται.ἢ χαὶ ἔψϑιγον “οἷς ὀηχοις ὡς δήμω 

ὀντὶ ὅδτι, ϑυσεαϊ. χῳ Ὑαϑζολοόν πε ἕνα “μ᾽ 

εἶϑη γαων,μιφηϑη ον αἰθρωπον,ὡςράκισινϑμον 

“ὁ δα δουναμεως καὶ αἰξιώμωατος φόξον, 

Ὸ δρὲ πονηρίαν χαὶ αἰ ο,δι ζω “πόλεως, 

αἰποκ τείνοισι, μ Χαρμωδπε ἑνὸς ΟΜ ςρα, 

τογῶν, καὶ ἵνων ἢ το οὶ σφίσιν αἰϑίωαίων, 

΄ πίειν ϑιδόντες οἰὐζις. κ, ὀν,α μέϊ αὐδ' γοιαδ- 
τὰ ξιωέωρα αν" “οἷς τε πλείοσιν ὥρμζευτο 

Ἐχετίϑε Ἷ, οἱ ἢ,,αἰοϑόνϑμοι, ἢ: τε φρατηγῶν 
Λέοντι ἡ Διομκέδοντί (ὅτι ̓ » 

«“ἱὰ δῶ μάοῖ, αἰπὺ Ὁ δόμου, ἔφερον τίω 
ὀλιγαρχία») Ὁ μδήον σημαήνουσιρὸ ἙΘρφισω-᾿ 
Θελῳ ἡ Θόᾳσύλλῳ, Ὁ υϑι, ῥιιραρχοιοῦπ, 

τῷ 5, ὁσελιτεύοντι, χαὶ ὀγλοις οἵ ἐδόκοιω αἰεὶ 

μαίλιςα οὐαντιϑο , πεῖς ξωυεχῶσι" χαὶ Οὐκ 

ἠξίον αἰδὼ δεῖν ἀΐξις σφαξ τε διυφϑαρέν-- 
χας, ἢ σώμον οαἰϑηναίοις Φιοτειω)εῖῷ, δ᾽ ὦ 

μόνον μέγα νειῶ ἡ Ἔρχη αἰὐὖνοις ἐς τῷτο ξωνέ, 
μμεινεν.οἱ ἢ, ἀχούσθρμτες.,  φρατιωτῶγ" ἕνα, 

ἕκαισον μετήεζ, μὴ ὁχιτρέπειν, αὶ ἐχ ὑχίςα, 
ἄν αὐραλοις αὐδρας οἰϑηναϊοεςεὸ ἐλϑυ- 

ϑέροις πϑρ ας ὧν τῆ νη! πλέονζᾳς,ὺ ἀεὶ δὴ 
πόϊε ὀλιγαρχία" "ἃ ρυΐ πϑρόσνν ἐχικεινϑροῖς" 

ὃ.τε Λέων χαὴ ὁ Διομέδων “ὐδὶς γαὸς ἔψας 
ὅποτε ποι πλέοιεν, καιτέλάπον φύλακας. 

5 «ει 

σχ ἔχοντες, 

« ρξαυϑῥου τῷ κακοῦ, μεῖᾳ τήστυσι Ἰκα- 
κοδ ὁ ὀλιτόργίας λέγᾳ, φησὶ δὲ ὅτι, μυὴ ἀ-- 
φορμίω χαὶ Ἐῤχίωυὶ λαξοῦσα καὶ ὁλιτόρχα 
γπὸ δι ἐν σάμῳ » καϊαλύση οι τετρακο-- 

σίοις. β Καὶ ὄντες δῆμος Ἰὔγρωυ, δὴ- 
μοκεατίαν καϊαφήσεντες. 70 Καὶ ἔ-- 
μρλον πῆς ἄλλοις, ὡς δήμῳ ὄντι, ὅ.; 3η-- 

σείϑαι } ἔκμελλον(φησὶ) οι μυὴ σειυομιόσειν-- 
τας καϊαλύσην. δ᾽ Οὐ δῷ δαυώμεως} 
οὐ φοξούμδμοι τίωὐ δαύαμων οὐδὲ τὸ «- 

ξίωμα. ε Ὑῳ δὲ, ὁπλιτεύοντι )αντὶ τεῦ, 

ὁπλιτικοῦ δργοντί. ζ ἕς ἥξπο ξωωέ- 

μμεινεν ]} τοι, μέχρι δεῦρο μεμϑῥηκέν. Αλ- 
λωροὺν Ὀύπῳ τύχης μαυϑμηκεν. ἡ Ἐνα 

γῆς νεὼς “ὶ αὐδάλου, 

ἕκαςον μετήεσο } αὐτὶ τὰ, ἐδέογτο ἐκαίςου. 
θ. Τοιὰὶ ὔδῴάλοις αὔδρας ἥγρωυ, ζιὶ ὧκ 

, Καὶ μὴ πα-- 
ρούσῃ ὅγικενϑμοις Ἰα χθουδύοις ὁλ᾽τὸρ ᾳ» 
καὶ εἰ νυὴ Τ) τυχόν. κ Αὐπῖς] Οἷς ἐκ 
τῆς σάμον δημοκεφιτικοῖς. 

444,11, 

593 
Ρία {ζατιις (ιἱ Α χαὺ πάλλα δχιςείλαντες ταὶ Ὡρέποντα εἰ- 

πεῖν, ἀπέπεμλψαν" θόϑὺς μ᾽ πίω αὐτῶν 

μετώςασιν, δείσθ τες μλ(δεὺρ ἐδῥετο)ναο- 

τἰχὸς ὅχλος, οὔτε αὐτὸς νϑμήν οὖν τῶ ὁλι-- 

γαρχιχῷ χόσμω ἐδέλη, στραξ τε μὴ, ἐχεῖ- 

"ν΄ ὐρξαρϑρο τῷ κοικοί, κεταςήσωσιν. εἰν 
“ὸ τῆ σαίμω ὡεωτεφάζετο δὴ τὰ πὐϑὶ τἰωὼ 

ὀλιγαρχίαν, ἢ ξευέξε "οιαδὲ δέοι, κἰασ’ 
αὐτὸν () γρόνον δνχὴρ οἱ πετρακύσιοι Σιωΐ. 

ςαντο. οἱ ̓  τότε τ σα μίων ἐπθμαςαῖντες 

Β γεῖς δγινατοις," τοὶ ὄντες δῆμός, μεταξαλ- 
λόνϑιοι αὖϑις,, χαὶ πειαϑέντες «σὺ τε τῷ 



596 
ὡς 
βονδυσόμτων πλύτων Ὅυτων, μείλιςα δὲ 

ἿΜ ωράλων, πὐξεεροντο “οἱ ΤΥ σοι μείων 
πλείονες. χαὴ πιαίκοντα νϑὺ τίνας αἰπεκ)φ- 

ναν “δ πριακοσίων, τρίς δὲ τοις αὐτιωταΐζοες 
, φυγῇ ἐζυμίωσθμ: τοῖς σὴ ἄλλοις οὐ μγησι- 

καχοιεῦτες,δημοχῷ αἰούμϑροι Τολοιπὸν ξιω- 

ἐπολίτευον. πίω ἢ παίροιλον ναῦν, ᾧὶ Χαι- 

ρέαν ἐπ᾽ αὐτῆς τὸν Α ρχεφράτου, αὐδρα ἀ- 

«ϑζου αἶον, δμόνϑμον “ἐς τίω μετάςασιν ωρὸ- 

θυμὸν, δἰ ποπτεμεπούσιν οἵ τε σούμιοι αὶ ΦΒ 
"Ἢ 3 

φρατιοται καιταὶ τάχος ἐς (αὶ αἰϑίευας, αἹ- 

“διοιῶτα τὰ γελρυμϑμα. οὐ ΝΣ ἤδεσὸρ' πω 

τοις τετρακοσίοις ϑχονζακ. καιταπλδυ-- 

σόμτων αὐδῶ, Μ μϑὲ το θοίλῶν τιναὲ οἱ 

τετρακόσιοι δὺο ἢ τρῴς ἔδησὸμ, του δὲ ἀλ- 

λοις, ἀφελόνϑμοι τἰοὺ γαῦν, χαὴ “μετεκίι-' 
(ἀσὸμτες εἰς ἀλλζω ςρατιὠτινναδν, ἔτα-- 

ξαν Φρουρῷν «ἰδὲ δ δοιαν.ὁ δὲ Καιρέας,θ- 
οὺς οἰ λαϑων πως, ὡς εἶδε τὰ πέροντα, 

πάλιν ἐς πἰωὶ σείμωον ἐλθὼν," ἀγίέλλᾳ τοῖς 

φρατίώταις "Ὠπ μεῖζον πϑώτα δένώσας 

σὰ ὧχ ἴ΄ αἰϑίεναίων, ὡς “πλυγοὶς τεπϑμ- 

ς ζηκυϑσι, καὶ αὐ τειπτεῖν ὅν σε οϊὲν πσδϑς 

τοῖς ἔχονᾷς Ὑ πολιτείαν, χαὶ ὁτί αὐὴμ χαὶ 

γωυαὗκες χρὴ παῖδες ὑξεοἰζ ονται" καὶ 2..9.- 
νοϑνται, πόσοι τε οὖν σάμῳ φρατεύονται μὴ 

ὄντες “ σφετέρας γνώμης, ζούτων πότων 
τοῦ πσδοσήχονζα τ᾽ λαίόντες εἰρξάν,ἵγα “)ὴ 

ὙΠ) ὑπακούσωσι͵ 'πεϑνήκωσι' ὁ ἀλλα πολ- 

λα ἐχικαταψευδόνϑμος ἔλεε: οἱ γ᾽" ἀ- 

χϑύοντες, θ)ὶ τοις πίω ὀλιγαρχίαν μαλιςα 

ποιυσόμίᾷς, καὶ ἐπὶ μόρων "οἱς μετα οὐν- 

Φ4Ὁ υϑῥ᾿σεξτο ὡρμωσὸν βόνφν, ἔπειτα 

μϑύτοι, «ἰ ποῦ τὴν “οἱ οἱ μέσου κωλυϑέεντες, 

καὶ διδα ,ϑέντες, μυὴ, τῶν πολεμίων αὐπι-- 
ποσήρων ἐγ[ευὶ ἐφορμοιώτων, Σἰπολέσωσι τοὶ 

“δράγματα, ἐστειύσδμηο. (Τ᾽ ὃ πϑτο, χαμν- 

“δᾶς ἤδη ἐφ δ μωχρᾳτίαν βουλόμϑρμοι κα-- 

“πιφῆσοι Τα ον τῇ σαμω ὅ,.τε Θρᾳσύζου-. 
ἵ 

᾿λος ὁ τῷ Δύχου χαὶ Θρασυλλος(. οὕποι 

μάλιςα, αὐδοςςἠχεισὸμ ᾿ τῆς μεταξολῆς) Ω 

Ὁ ἤτρεος ἱπτογέεϑατ, ΑἸΐὰ εὐΐλι ρεῖ- 

τ νου αὐνν 
τὸ, δὴ ὠὐΐζις ἐπετίθεντο οἱ ποκακόσιοι, αὶ Οὐηι ἰρίταγ τγοσοητί {ΠΠ| ἸΠσα πος 

ἱπιρεέτ πα ἐοοϊοητ., {Π| οπηπος ἰω- 
τεγασητα {πο Ρ]ογοίαμε δαπηοσαπα 
Ρεγσα]ο Ἵχοπιογπητῦ; δὲ τ ρίητα ὃ 
ὨΠΠΊΟΓΟ τιοσεπτογαπ Οδτίπμηςα- 
τυ ὃς ΘΟΥΙ ΠῚ ΓΓ65 πηαχἸ πὸ ποῦς 
το5 Ἔχ ]ο λυ] τι τνσατοτ!5 ἰριιο- 
(οςττο5; τοϊίτατο ροραϊατὶ “ατιι» πὰ 
Ροϊϊεγαπγ οοτη πη ΐτοῦ ΓΟ ρα}1- 
οαπῇ δά πι Πγαγπητ, Ηλι ϊδαπς 
Δ] 6 Π} Ραγουηλ σαπὶ ἱρίοσζαπι 
ριαίεδο Ομ ατοδ, 4υΐ Πάτα πγαῖδῃ 
ἄο πδιιδιιεγαῖ Ορεγ ΠΡ ΡΥΟΡΕσαΏτΟΣ ᾿ 
δα}: αἴας ΠῚ] Πτο5 Ατπεηδ5 ταὶτ- 
ταητ δά εἃ σις δόϊλα εἴϊεπε ἡτητίδι 
ἀλιλοη άπ επἰπὶ γείοίποζαης ἠ14- 
ἀτίπρθητος ν το 5 ἱπιρογίο ροεῖτοϑ, 
υυμη Ατβεμᾶς πδαΐβ ρου θη ε 
ἐᾷ ργοτίημβ 4υιλάγίηροητὶ δρατα» 
Ῥαγαϊοσῇ αἰϊψαου,δαοναςτθάϊνε», 
νἱπουϊα τη ἀἰΔεγᾶτ, το ]αος ἴῃ δ] 
ΤΑΙ Πτατ ὁ πδιιοπὶ ἱπηροῇτος ᾿πιᾷἀ- 4 Οἰέςα Ἑυραᾷ 

Ἂ Ὦ ἡ ἀρεῖς οὐυδοάϊααν 
τάς ρογ Ἐυδα ουὐδάϊεπάος. ΟΒα- αἤξειης, 
γεὰν ἤπηα]ας δὰ 4 ΔσοΓ ΉτΕΓ ΔἢΪ- 
τηδάπεγεῖτ, ντσαμ πε ἰατἰταϑούαγς 

Ο ἴβἴη ϑληγᾶ γθαογι5» Γι τ παλ τι- 
Βα χυα ἤεγομς ΑἸ εΠ]ς» οπτηί ἐμὰ 
τιλαϊας νἱ ΟΓατΙ οὨἶ5 Οχδίρογδησ: ν ἢ] - 
05 δῷ εἰς αὶ γέρα! Δἀπιίπῖ- 
{Ἰλυεμινν γδ οΓ δ ϑα Π οί; πες οδτγα 
605 Παίς αδπα Ὠϊίςοις [ἰσεγε:αίη-- 
εὐἰλτη εογᾶ νχοσίδας ΠΡ εγίᾳ; νίπι' 
ἁβογτ:" οαάσπι ποαας Πατυ τε ο- ὁ [πὶ απίπιο εεΐαπεὶ 
πιηΐαπη {αὶ ἰῃ ϑάπλο πλΠταγές, υὶ δδπτε αουνδα, 
Δὺ ἱρίοσγιπι (ςητοητία ἀπ γοραζεηί, 4} ἀρδά θάπιαπι 
ΡΓορίμ αος σοταρτεεη ἀεγς δύσις πρκαγεητ αὶ ρῇς 
φοογοογο » ἢ ΠῚ οδτοπιρογάτιπα ἀἰβοηκίςητεα, ἴα 

» 

γε ἢ δὶ ἀϊξο 2.- 

παχυῖΐτα πιοητίοπ 4ο δάϊεοίτ Θαα: ι1- ἐἰξήμοο φοῦῦθοι, 
ἀϊεητος ὨΎ}Π1τε5» Πομ πτοάὸ οος 48] ἈΚΤΗ͂Σ, τῆι μὔῦ 
{λταπα ραποογ ἱητγο  ιιχεγδητ ίς ἃ ρετπι, 5. 
οτἰᾶ ἐο5 4] ραττιοῖρο ξαεγδητ, ἴδει 
εγῦτὰ ρχποῖρίο οσοίάοζο: (4 ρο(- 
ἐᾳ “Αἷο 15 υΐ {ς Ἰητεγροίπεζε ργο- 
Βἰδιείναταιας ἐἀοῶῖ πο ΒΟ θι5 1π- 
{εἴα οἰαὔϊε νομί οπε δας» Γεπὶ Αἰδε- 
πἰοπίξτ ρογάογοης δ ἰτεγαητιας 
Ῥοίϊεα, νοϊσῆτεβ ἰλπὶ ἀροῖτὲ σεπὶ Ὁ 
᾿δαπηίαπι δά [αι πὶ ρορυίάζοῖη γὲ- 
ποςαῦς ἹἈ γαίγ θα ]υς Εγοὶ βλέπε ας 
ΤΒγΑΎ Πὰς (ΠῚ ἐπί πα ργαοὶρα δα- 

᾿τδογοβ ἐχτίτεχδης ἤζατα πποιᾷά!}) 
ψ; 

« Ῥεὶ, ἈΌ 15 φυς 
ἐπτοεγαεηεσς. 

α Οἱ δ σαιμίων πλείονες οἱ δημοκρᾳ-- 
πικο. β Ἐς τίωἡ μαζί ςασιν ἡ γρωυ, εἰς 
πὸ καϊαλῦσω πίω ὀλιτὸρίαν. Ἐπὶ 
σὴ μεῖζον πείντα δῳνώσας 1 ἤχρωυ; εἰς πὰ 

δανότωτα τῷ λόγῳ ἐπάρας, δ Λα- 
᾿φόντες ἐἰρξειν]τὸ ἐίρξειν αὐτὶ τῷ ἄρξαι κεὶ- 

ἴσων. τὲ δὲ, ἵγα ἰω μὸ ὑπακούσωσι, τεϑνή-- 

κροσε, ἤχριυ, ἰὼ μυὴ ὑπαικού σωσιν οἱ ὃν στά--: 

μμῳ,ἀἰποϑοΐνωσιν αὐνδὴ οἱ προσήκοντες... { 
ε Τῆς μεϊαζολῆς ] ὑπὸ ὀλιῶρχίας εἰς 
δημοκρφιτίαν.. ἜΤ ἢ 

Βυ ν.. 



ἥ εἴϊεις 9, δ. φυῖδι5 

ξ Ραταπαὶϊ 

ἔκ τῶν τ λωι -ὐμμμμμ Ν  μὐ 

ΓΙΒΕΚ  ΟΟΤΑΥΨΝ 8. 

᾿ 

πδοροζαπελά πηαχίπγαπνἸαπαγᾶ Α ὥὕρκωσοιν ποὸμζας (ἶνὶ φρατιώτας Ὁοιὰ με- 
οὗτι σα τεζος ΠΆΠΠτο5» τὰ ἢ νογὸ οο5 
4φυὶ ἐγάτ  ἔχτα ραισοτγα;, σἀροίπτιι- 
τοϑ [δ τόρι δ] ςᾶρορυϊαγς,ΙΔἀέπιηπε 

ες αμοάίρῇ οηίαχος: ε] πη} ἀἀπογίαις 
ὦ Οὐμάτίηροη- Ρεϊ͵ορδηδίες ἐπηρίρτὸ ροἰτιγοδ» τς 
105.» οὐε διάκσύξοί φἔτος νἱτῸ5 ρύο ΒοΙἘΙΡας Βιαδίταγοβ, 

«1106 .25 ΕΥ̓ .227. “4 Ὁ - “4: 
ν᾿ Ν ἂς ΠΙΒ}] αίγεοαίεην οὔ 1115 ρεῦ σαάδα- 

σελτογοηη τεδίλϑ αγοβ. [ἢ οαἀ νοῖ- 
ὁ Ουἱ εὐἴλπι ργο- δ Ἰυγαογᾶς εχ δαπαἰὶβ οπλπο5 αὶ 
ἄξαητες, [εἴ πιὰ- ᾿οΥ ατλτο πη ἔρυτο ἀΥΠΊα ροτογᾶϊ, οὔ 
τυὸ «ἀδπογζαρδη- τ᾿ Η Δ 
ταν, αὰπι 41 ἀϊ- 4Πἴδτις Οπχαϊα πορσοῖία ὅς αἰτὰ ἘΧ 
ἐέδᾶο,, τὰτο μᾶς: ΡΟΓΙΟΟ]ς οαδταγα ἔογέτ » ὨΎΠΠτε5 ΠΟ 
πο ἄσβεστος αιοη- οΟ γμηα εἵϊε νοϊ αογαπαΥΒ τγᾶτος 
ἀυάπὶ Δηϊτηῦ ἀοἴς λα υξ, ἢ Σ΄ ἢ ἐπηρχανιαην. ψ 
βοπάξες υδά εἰ- Π6; δ] πὲ α:}}}|5 ν]]ἅ το σᾶ (αἰπτέ 
εἱτὰς αὐ ἱρῇς ἀεξε- ἐο το ςά νττα;ρογεὰπα, ἤας 464- 
εἰἴες, θεὶς [ρεεβιο- ἁ - “΄ ἀχ Ὡμὲ τόϊ ἢὰ ἢ Ε 
σε βγεῖ. ἀΠΠΠροητὶ γἱτὶ ντη σογέτ, ἤας Ποίζος 
εος «ητὴν ραυςίο- ὃ ΜΙ]ετο. Ατα; ἢος τορι ροῦ οῦ- 
σὸς 4 ἱρ[ε ἀοίοις ος τατος πὶ οπιηε σΟΠΙΠΊρταπὰ 
κοῖς απ| δ ρίυτο5 ἘΞ 3 

οἵ, πλΠΠπτι θα 5 Ατβοπας δά ρορυϊατέ 
πναῖον βιουϊτας ὅ- {{λτ 1.15 Πο5 δά ραισογαηι {τῇ 

ΟἸΏ ΠΙΩ͂ μος τὰ: ι 
ΠΕ τα φοπρο ξείδιι:. δεἀ πη ίτε8, σοδέϊα 
ἐξε, ρρεῖοτες, ΡΓΟτί115 οὐ οοπ ον αροοτοβ ἀτοος 
υὺπι εηπν γηὶ- ἃς Πα ο πὶ τ ογαγοματη Πρεϑ μα- 
ὉὩΕΥ (ἃς παιιαῖϊορ (Ὁ ως ΝΑ δ 
ἐλῖ οδαδόξόμις δεθᾶτ,πιὰριἜγατι ἀπηοιογιαμι δ]! ό 
ὃς βἀλϑατος οα- 4; {πβεσέγαῃτ ττϊεγαύσμος ἀποέίᾳ;» 
ξοτᾶς ςἠμιτατος ἴὰ0 ἡ μογῇ οχτίτετς ΤΉ γαίγ θυΪα5 ΤἈγΑ- 
ἀπιρετίο (υδιεξεα5. δ γι, ποτ Ν᾿; τ᾿ 
ὰ ρεπάεπάας ρὲ {γ]]1!α::Ῥ.1 δὰ ἀϊσεη ἀ (υγροτα8, 
ἘννΑΠ εῖς οατοῖος ἐχδβούγαι ας οὔ 4{1|5 γατῖο 
τὰς φυὰπι ἢ {πο 1Ἐ Ὁ - : : π θὰ εν ἥρεν, ἈΪθα5»η0 ἀεθεγε ἰρίος ΔὨΪΠΊο ἰΑἰδᾶ ἢ 
[ποϊεέιζίν εὐἰαι ΓΕ σα οἰ ἱτα5 (πὰ ἀείοςο Ποτ:τ νε- 
ἀθογε ϑαπομτη; χὸ ̓ ς» ά ἃ (ς» 481 δύ ΡΙ γος εἴης 

οἰυΐτάτοηι πο ρά- - ν Σ 
τίν ρξειιξ, εὰ 36 οπτηΐθιι5 παρ αδαπάλύοην, 11 
ἃ 4υά πνίπιπιαπι ἐς ς ΠΠΠςτ. πΔ πη} 4 1Π} ἱρὴ ΟΠ ὁπ 
αϑέμέγατ αμίπ Α- (Ἰ λῇς ῃ Παθοῖοητν» ροῖϊ (ς οἰμίτατες 

. Ξἢεπιεηίος μα Δ. .)- 11. 
τἰτιτοο ἱπιρετίο 4υΐθις ργαοίοητ' δίροῦς δά ροοι- 
(ροϊἱατοητυτ,ἄσπι Δ ηὴ ΡΓΟ ν ἐγ 5 ἀαη ἀατη: ἢ {Π|πς 
ΒΕ Πατ ρογογοι) δὲ 
Βοξίυπι ἱπιρετῦ ᾿ ἶ 
εχ εοάεαι υο ἃ. ΠΟῺ ἡ] 144 πὸ τ 64 απατεπι5 πηὰ- 
ἅπιοὰ ἰοςορτορε- χει. τορι ΑΙΠεηϊςηἤμΠη» 
ἴλευτοΞ. Ουϊπετίᾷ ΠΣ Βῶ ἀ ᾿ς ας 

δ Ῥεπεβῶ ἔιευτηηι, ΠΑΘΒΕΘΙΝΟΒΌΠΕΓΕ ΠΟΒ ΘΏΘΕΣΩΤΙΙ, 
4υμπὶ πᾶσος ῃα- οὐ “ΠῚ 601ΠΠτατὶς γοο ΔΉ οῖν τὶς νὰ- 
Ῥεγξτ,τραρ κα υὰπι "1 41Ὶ δά Ἠοίτος ὃς εοάεπι Ιοςο 
Ῥεπεβ ἐο5 αυἱ Α- ᾿ 
ἐποηῖς εἤσηι;, οορ ἀΓΟΠ 405" νπάς. ᾿τεΓαΠὶ ΔΥΟΌ 
ΡΝ τερροὶ (επτ: δὲ ἔς ρύορτιογ οἰ)» ροτθω- 
ζατς, ἴχσυς ἃ ΘΟ. ἃ Ν δἰς οἱ 

ἤϊον, φυσταρι πα, ΠΟΤΌΝ ΠΠὰ ΠῚ ἐ05 40] ἴῃ νερς εἰ 
τες ἀπτοὰ ἡπρτοῖ- ΤΠ, 4 σοπηράγλη ἄπιπι ςΟΠΊΠηοα- 
{απ Ῥτα ᾧ ροτί- τη γ; ΠῚ δ. ἱρίογα πα Βοποβςϊο» 

αιὸά δαπιο ρύαπάεγοης, Παξζοηι5 ΤΟΠΓΟΣΡΓΟΡτοΥ - 
Ῥίοσαρυά δαπιιτὴ 1 ς Ἰροῶς ἐν τοήμα 

[σας 1Π|5. τῇ Ρίγαππι δρρ οᾶζε. ΟΠ ΠΠΟτΆΠτο5. 
ἐὸ τεάἀαξζυη) ἰσὶν 

ς 

Δοίγομτ, ϑδπυιηι (προγοῖδο, γε εΠῚ Ν 

γίτοις ὅρχϑες, καὶ ἀύζες «ἄν ἐκ τὴς ὀλιγαρ- 

λίας μοίλιςα, ἢ μι δημοκρᾳτήσεοϑαι πε 
ἡ ὁμογοησν, ( Τ᾽ τσ ἐς ζους πελλοπονγησίοις 

πόλεμον πσδοϑύμκος δ 9ἰσην' χαὴ ζοῖς τετρα.-- 
κοσίοις πολέμιοί τε ἔσεοϑαι, χρὴ συ σὲν ὅλες 
κηρυχεύεοϑει. ξιωωωμψυσὸμ δὲ χαὴ σαμμίων 
σπρλύτ ες τὸν αὐτὸν ὅρκον (ὦ ὦ τὴ ἡλιχίὰ,, ζαὴ 
σοὶ ποράγμλατα πόρτα χαὴ ταὶ -ἰποξυσέ-- 
Ἁϑμα ἐκ, τΥμ κινδυώων ξεωνεχοινώσαντο οἱ 

Β 'φρατίώται ζις σα ίοις " νομίζοντες οὔπε 

ἐχείνοις Σ᾽ ποφροφξι σωτηείας,, οὔτε στρίσιν΄ 
ἐῇ), Ὀλλ᾽ ἐαν τε οἱ τετζακόσιοι κρ ουτήσωσιν, 
αὖ τέ οἱ ἐκ μυλήτου πολέμιοι, Δἰαφθω- 
ρήσεοϊ,. ἐς φιλονφχίαν τε᾿ καιϑέξασαν ᾧῷ 
“φόνον πότον, “ οἱ ϑμ, τίωὐ πόλιν αἰα[κα-- 
᾿ζοντες δημοχρτείοϑαι," οἱ δὲ, Ὁ φρατῦπε- 
δὸν ὀλιγαρχειαι, ἐποίησομ δὲ καὶ ἐκκλη-- 

σίειν ϑύθυς φρατιώται » ὦ ἥ “Οιὲ πσο9- 
πέρρες φρατηχϑες, αὶ εἴ΄ ἄνα “μ' ποονροίρ- 
χων ὑπωτπήδϑυον͵ ἔππυσθρ, ἄλλοις δὲ αὐϑεΐ-- 
Ἅοντο χαὶ τοιηρφίρηθες χρὴ φρατηγϑιᾷ,, ὧν 
Θεασώξελος τε χαὶ Θρφίσωλλος ὁ 
᾿ 5.» σφ ΕΝ ὲ 3 ΟΜ, 7 Ὁ πρρωνεσᾷς δηλ οἰξ πτε 6΄ποιοξεῦτο ον σφίσιν 
αὐιςτώνϑμοι, ᾧὶ ὡς κὶ δῖ αϑυμεῖν δτι καὶ πόλις 
δα δι 9 ζ ἐν λον τ 4΄.} αὐτῶν αἀΦεςνκε.(οῖς γὸ ἐλφοσοῖς στο σφων 

πλεόνων αὶ ἐς πϑύτα ποραμωτέρων μμε-- 
5.51} δ τ ϑιςαναι. ἐχόντων γὸ σφων Ὁ ποδ γαυτι-- 

Ὶ δ᾿’ Ω ε 
χϑυ,ζᾷς ὠλλας πύλής ὧν [ ̓χρίσιν αὐ αἷκα- 
σῴν ταὶ γεύματα ὁμοίως διδόγαι, “ χα εἰ 
ἐχει)εν' ὡρμάευτο.πέλιν τε "ὃ σφίσιν ὑ,χϑῖ-- 
χὴν σαύμον, Οζα αἰαϑενῆ, δ᾿ ὃ “Εν ἐλδίχιφον 
Φ ὅλϑε ΜΝ Ε ! ! ἔν ͵ ᾿ αὐϑλζευα]ων κρ οὗτος τὴς ας λοίοσης, 
«ε; 3 ! » ! οτε ἐπολέμησεν, ἀφελέσθαι, ἐς τε πολε-- 
μίοες ὧκ, πῷ ἀστοῖ χωρίς αἰμιυσεοϑαι οὐ 

Ν ᾿ Ε) χαὶ ἀσϑοτερ ον. καὶ δευνα τώτεροι ἐῃ σφ ῴς, 
3 ; “" ! 3, ! ἔγντες ζαςγαῦς, ποείζ εοϑαι ταὶ ὅχττήδψα, 
“ὧν ὧν πῇ ποόλᾳ. χαὶ δι᾿ ἑαύζ ες τε" ἐν πῇ 

! ῃ ΟΣ 2 τὸν ἢ 'σαμω πσϑοφκαιϑηρϑροις,, χαὶ ἀσδότερον 
» ᾿ αὐ ν ν ᾿ -“ , ἀὐζους κρατεῖν τῷ ἐς τὸν πειραιὰ ἐς πλοῦ, 

Η μίω δημοκχρφιτήσεαϑαί τε Ἰγράφεταιν 
μίω δημιοκρᾳτήσεοϑαι τε, καὶ ὁμιονοή σαν 

καὶ Ὀιλ τετρακοσίοις, πολέμιοί τε ἔσεοϑει 

καὶ οὐδέν. β΄ Οἱ οδῥ,τίω πέλιν συ, 
᾿ οἱ ὧν σάβμῳ, πειῤ αἰϑίωμας. γ Οὐδ] οἱ ἐν 

εἐἰϑίωαις. δ' Ἡπόλις αὐδῇ) ἥγρω αἱ 
ἀϑίῶαι.. εἰ Ἐχόντων: γὺ σφωών τὸ πᾶν 

« 
ἡ 

ναυτικὸν Ἰ γρωω ,τὸ ὀνδύσεμον ἔχουσιν ἐκεῖ-- 

9εν, ἥγρωυ Σἰπὺ ΦᾺ αἱ ϑίωὡν, αἱ πόλεις. 
ζ Καὶ εἰ ὀκᾶϑεν ὥρμίωτο] ἤχριω, θκ, τῆς 
σάμου. ἡ Ηλϑε ἀϑίωα ων )γαφε-- 

ταλγδεηῆλϑε τὸ ἀὐϑίωυαίων. 8. Ἐν σώμῳ 
«εσςκαϑηιϑδῥοις ἐγγοετι(φη σ)παιραίνεο:ς 
ὅτι δῳ! αὐτοιὰ ἐν. σώμῳ φερεκαϑηυδροῖς, 

«ροότερον κρατεῖν Τὴ ἐς τὶν πειραιᾷ ἔς-- 
πλου καὶ ὅτι γωῦ εἰ μὴ βούλονται ἐπο- 
δοιῖαι τίω δοικοκ ραιτίαν αὐτοῖς οἱ τεσρα- 
κόσιοι, ἐν τούτῳ δεισαίμεως αὐτοὶ καϑεςῖ-: 
σιν ὥςτε ἡοἱὶ τίω πόλιν κατέχοντοις ἐϊργάν 

διωαοϑτω  ϑαλιίῆης αὐτοὶ μᾶλλον ἡ 
πὴ ἐκείγων ἐἤργεοϑα!. 
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οὗ 

λόμνϑμοι στρίσι πάλιν τίοο πολιτείαν Ἔτο-- 

δοιῦαι, ὥςτε ἀῤρὶ χαὶ δευυατώτεροι ἐὴ 

εἴρχέν ἐκείνοις τῆς 9α λοίοσης ἢ αὐτο ἐκεί- 

γων εἴργεοϑεω: βφαχύ τέ τί ἐὴ χα σα οϊεγὸς 

ἀξιον ὃ ασοὸς Θ «ὐξεγίγνεοϑαι “ἦν πολέ- 

ίων ἡ πολις σφίσι γρήσιμος ζει" χαὴ σποδὲν 

““πολωλεχόαι, οἵγε μήτε Ἔξργυδλον ἔτι 

ἐἶχον πέμπειν, δλλ᾿ "εὐδοις ἐποοϊζοντο(ὦ 

-φραπίεται μήτε βούλδυμα ψρισὸν, οὐχ 

«ἔγεκα πολὶς φςρατοπέδων κροίφ. ̓δλλαὶ χρὴ 

τ τούτοις ἴοις μϑὼ ἡμδοτηκέναι, τοις. πα- 

᾿χοίοις νόμοις καζα λύσὸμίᾷς, ἀΐοις ὃ σω- 
ζᾳν καὶ ἐκείνοις πτειροίσεοϑαι " πὐεόσὸμα- 
«χαζῳ. ἡ ὥςτε σοὶ ζουτους᾽ οἵπῶρ αὐ βου-- 

λδυοιέν τὶ γεησὸν “οὐ δοὶ σφίσι, χείρρις {ἢ 

Αλχιξιάδζω τε, ὺ ἀὐτωῖ ἀδάαν τε καὶ και- 

διδὸν ποιήσωσιν, ἄσγκενον πίω φἷϑὰ βαῴ- 
ες λέως ξυμμαχίαν ϑρέξᾷν. πότε μέγισον, 

2 ἀπόύτων σφθηχώνται Ὁ ἀὐζις Τοσοΐ- 

τον ἔγρέσι ναυίικον πολλὰ αὐ ζοιὶ δὀἰποχωρησάφ, 
“οὖν αἷς χαὶ πόλᾷς χαὶ γζῶ θὑρησουσι: ποιαῦ- 
τα ον δλλήλοις ἐκκλασιάσθμτες ἃ τρ ϑσι- 

φοιρσεόώαντες σφαξ ὠΐζες, χαὶ "ζαὰ τῷ πο- 

λέμουνχ ρεσκδυαίζοντο σϑεϊὲν ἥοσον. (ὦ δὲ 
Ὄτὸ ΤΜ πετρακοσίων πεμφθέντες ἐς τέω 

. σαίμον,οἱ δέκα. τυρεσξϑυταὶ, ὡς ζῦτα ἐν τῇ 

ϑύλῳ ἤδη ὄγτες ἠοϑανοντο, ἡσύχαζον. 

{Ὑπὸ 5 Τ' χρόνον στον χαὴ οἱ εν τῇ μιλή- 

.κ 
αὐπιὶι 
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ΕᾺ 

τῷ ῬΨΜ'πελοπουνησίων οὖν τω γαυϊικῷ ςρα-- Ὁ 

“αΐται χτ' σφαξ ἀὐφις )διεξόων ὡς ὑπο Α-- 
! Ν "} ν 7 1 Ι 

'υοήϑυ ἢ Τιοσα Φέρνοις Φ)είρετωι τὰ πορᾳ 

»μαξ: πὸ μὸν Οέκ ἔϑέλοντος οὔτε 'ασοό- 

τερον ναυμοιχεῖν, ἕως ἔτι ἰΐζί τε ἐρῥωντο 
μᾶλλον, αὶ Ὁ γαυτιχὸν ἢ" ἀἰϑζεναιων ὀλίγον 

Ζι ἀτενεοῦ ὅτε ςασιαζ ἐν πε λέρονται, καὶ αἱ 

νῆες αὐτο ἢ σσεϊέπτω εἰν τῷ αὐτῷ εἰσὶν θηχ αἱ 

Οἱ ρα Τιοσαφέρνας Φοινίοσας γαῦς μέ- 
3, 3). “ον 9, Ὁ) αὐδῶ 

γογτες, θη ὼς ὀγομκοι χαὶ Θέ ἐρο»ν᾽ κινδὺ - 

γϑυφν"δζτοιξζῦαι τ’ σγ)᾽ αὐ Τιοσαφέρνζω 

τε ναῦς ζυτας υἱ κομίζᾳν,ὸ ζ,φίω ὁτί 

οὐ ξιωεγῶς οὐσὴ ἐντελῆ διδὸιυς, ἢ κοροοῖ τὸ 

γαύτιχόν. οὔχοιου ἐφασὸρν χεζῶαι μϑηόν ἔτι, 

2) κινδὺ- 
νϑδύσεν 

ΤΗΥΝΟΥΙΌΙ 5 Η15Τ, : 
“ χαὴ γιοῦ ἐς γοσούτο κρυτα φήσονται μή" βου- Α αιοά πό ΠσογοτΊη το, ἢ γόρα- ἢ ἐρεῖς Πιαπὶ τεσὶ- 

Ὀ]ιοαπα οἰ ὅ τοιίτυνους γοραίαγοῆε, Ἐν εἰν λαρΑμ μήν 
[τΔ6; ΠῚ Δ 015 (ς ΠΡ ΉΟΣ Ῥγοβί θεῖς Ὑ Γὰ παγὶς ἂὃ ἱρῇς 

νία πγαγίβναὰπι δ {15 ΡΓΟΒ δ ογί: Βτοδίδοε ̓ ἘΝ 
ΝΑ ΠΠυ ἃ εχιρυ αὶ! ἀἀᾶ οὔςἘ ὃἃζ τα]- β τούτον ΔΆ. 
᾿ϊας ἡτοτη τὶ ἐαοϊομ άϊτην; {ΠΠο5 ντρ ὦ πιστά οἱϊᾷ χυοά 

᾿ δὸ Ποίξε οτρογοῖ πος ρῆς νεῖϊς τ: ἰδία νεὸς ΜΠ δὰ 
ἂν ᾿ . ν᾿ {ροταπάοββοῦ 

ὃς εοἴάοπι ὨΙἨῚ] ἀπ πῇς αᾷ μαδοᾶϊ μεν αὐιτόραν, 
4ι4π} Πγἰττᾶς ρος 41, (τἀ εᾷ ἱρὴ Ράταιπι εξ ὃς 

Σ ὰ ὰ; ὩΣ ἣ 
ΨΆΠΠτοβ οσορέτ: [εἀ (ςηατᾶ σΟ τι ΠΣ γάμο 
{ωρδζ εἰὰις σγατία οἰαἶτας μαεατ Ἔχού- ρείματος ἐῆς; αυΐ 
οἷτιι5.[πτὸ ἐπ μος οἰ οος ἀοΠ Πα Ηρ ἀρ ον ας ἔς 

. . . - ΠΡΡΕτογα (ιιὸ ραττϊαδ οροο τοί ἀοτίπτ δε φυῖαι τες μόνον 
νογὸ ἀεθοῦς δὲ {πᾷ (Δ]ατὶ σοί] ογο; (οὰ ἱρ βπιρεπιίτος 
δζτοηταζο ντ 105 δά οἤἥοίαπι γοῦγαὰ “Ρὶ 4υαείταγοητς : τ πεαὰὺς (ἰαδτε ςὅ- 
Πογεηῦ: πος ἀοτογίογος {Π| εοάε πη ἐἸυρίφηραυ ΠΗ 
οζίςη4ο5 4α! Αἰ φαΐ πιοϊίμς οδία]- νι ΘΜ ΘΙΡΕΙΙΝ 

- ἑὸν ὲ 1η ΕΧΕΓΟΙΓΌ5 0 ἴ1- ταγδτ. ΑἸοΙδίδάοηι 4ιι0α}, ΡΙΓΟΡΟΙ͂τΑ ρας Ἱπιὸ γοτὸ ἔ΄- 
ΠΡῚ ρογ Ἰρίοβ ςουτίτατς δια; γοίἘῆτιι-- ἰὸς ἴῃ οο ρεοοαῆξ 
τίοῃς » (Οοἰετατομλ ἰητοῦ οοβας γερξ 404 ραιγίαρίορος 

ἰάὲ ἡ ΠΥ ἱιοϊαἤεπε, ηιιᾶς 1- 
ςυριἀδ σοῃ οἰ Πἀτιγαπη: ὁ ἃ ΩΡ ΠηΔ- ρὴς δὲ ̓ ιτυατεπι, ἂς 
ΧΙ πηι ἤτ» ἢ σατογὰ οος5. ἔγα γεη- {Π00 αἀίροτε δα 
τατ » σοστὸ σαπηιταπτᾷ οἰαῆεπι Πα- ΠΡ ΡΟΝΥΣ 

9. 5» θεδητ, Βοσπο ἀεείε,ντ (ςσοάδηξ πε μος φυϊάξ αὶ 
αἰϊαιιὸ οΧ τες ἰο οἷ νΌῚ δὲ ντῖσε5 ᾿ἰυδες. αἱφυοά, 

Ο δεαρτοβἰπαεηίᾶς, ΤΑΠσς (ε(δ 4|1ο- «οΡὔηίασι ἀατθηε» «: ἌΡ : ᾿, ἀετογίογςϑ εἰ Αἰ- 
αυ|5 πγατπὸ ἴῃ σοποίοης πογγαδᾶ- εἶδ. (7. 
ταῦ δ ΠΙΉΠΟ (ςρηίμβ οα ΄αα δά δεΪ- 
ἰχπὶὸ σεγοιι ἀπ ροχτποθαηταρρα- 
ταθδητ, Οὐα: (οπείεμτες ἀθοοπι 
Ἰερατὶ πὶ ἃ αυδάτγίηροητίς. νἱτῖς 
ἴῃ ϑα ΠΎῸ1ΠῚ ΠῚ ἐὐαηζ » Φυα111 ἰΔΠ} 
ἴῃ ΤΠ εἰο εἴης, χαΐοποῖς. 4 Ρὲῦ 
Βοστοηηρα οἰαΠιατη ΡοΪοροπποη- 
Πα τ Πτ65 πὶ ἐγαης Μι]ετί ἴπτοσ 
ἔς {πσοἰαπηαθᾶς, τη αᾷ περοιία αὉ 
Αἰἴγοοδο ραγϊτεγδίαις ΤΙΠΔρΡΠοΥ- 
Ὡς Ρεγάογεοπτατ: αὖ Αἰἴγοςπο ααϊ- 
ἀουπυ απὸ ά πο4; Ρυαβ ρυρπαγενο- 
Ἰπεχιτυδηάια ἱρίογαπι οἰαἢς ρτας ἱ 
Ροῖςῃ5, Ατεῃιοι απ,» τε υἱς ἔπῖτς 
Ὠση;ηπης γε] τ. φαπ Ατῃοπίςπ- 
{5 ἴίτοῦ (ς ἀϊππάογς ἀϊσάπταγν, πες 
οοΥα πὶ πα οοάς τη ἰοςο εἴε: (ς4 
τοπγρὺϑ τογατς ορρογίοπ ἄο ΡΠΟΣΠΙ- 
(5 ἃ ΤΙ ΠΡ Πέτα ς ἤλιιο5, Ποπιΐης 
ΠΟΙ ΎΟ ΡΟΓ σα ΠῚ σοΙταηγπ|5 δα 
τϑ. ΑἸ ΤἸΠΔΡΒογηςδυυς χοσοηαρογαάὶ 
ηυὸά Πα τδιιοἐ 1 ἀσοίογ τ, 4αὀ 46: 
Πε΄ας [0] 4αηλ πους «αἰπάμπιτα ὦ 
{ρεη ἀϊ (ο] πο π 40, οἰαἤοπν ΡοΪο- 
Ροῃῃεπίοιῃ ἀςβγμδτ τὰ ας Ὠορα- 
θαης ν]τογίις ἐχρεόξαζο ὁροστοζε; 

α Καὶ νυῖ ἐς πυσοῦτο καΐαςήσογτει ] οἱ ὃν 
ἀϑίώαις δολογόπ.. β' Ἰροσαναῖκα- 
ζαιν 1 ὑπὸ κοινοῦ τὸ σώζειν. γ Ωςτε 
οὐδὲ Τύτοις] τῆτο δωναίμει ζ,, οὔτόν ὅξιν,οὐ 

χρὴ Ὀύτοις οἴπιγες α΄ τι παρ᾽ αὐτοῖς χρησὸν 1 ᾧ Οὐδέπω ἐν τῷ ἀυτώ εἰσὶν) ἤγρω ἐκ 

βουλϑύτωντα,»χείροὶς ἐκείνοις γομώζειν. ΚΡ 

δ' Διεύσων 7 ἥγρώω, δατορον ἐξόων. 
εἰ Τοῦ δ οὐκ ἐθέλοντος] τῷ Αφνόχου, 

ὀμογοοίῖσι. ἡ Διατειξῶα!] ίαφϑα- 
" σι δ Σ " ιν 

ρζῶαι. 9 Καχκοὶ τὸ ναυηκὸν ἄρα; 

} εἰς κακοπείϑηαν ἐμξαλλά. Ψ' 
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(ᾷ Ραρσηα παρα] ἀδσογποζο: δά Α »» λὰ 2] ἀναυμα, γεν. καὶ μώλιςα οἷσυ- 
ααοά ργαςίριὸ δγγαςιηδῃὶ ἱπ[ἴ- 
βθαπι. Ἦος πιαγηλιῦ οΠ σοτε (εη- 
εἰοητος (οἱ! ἀτηας Αἰξγοςδα5»ςοι - 
οἰ ο Βαδῖτο » σεηίπεε ἀεσειταη- 
ἄμππι: συφηάἀοσυάςηι {εἀϊτίο πεν 
δριά δαγησηι εἴς παμοίαδαταγ, 
Ετρο συαπὶ οπχαΐδας παι.» π- 
ΠΕΙῸ ςεπταπι ἃς ἀποάς οί, Μγ- 

᾿ ξαΐοῃ ργοδοισαπτυτνίις οὐ ΜΙ1ο- 
ἢὶς αἀεῆς ρεάςίεει ἰτίπούς. [η Οἷδα- 
οἂ αὐιζοπὶ Μγοαΐος [ατοπ πα δαδς 
Βᾶς ἀιϊτια ὃς οὐϊορίπια πδιιο5 Ατμε- 
Ὠἰοηἤμπὶ ὃ ϑαηιο ργοξεξεα : (αἴας 
δατῷ ρδα α!ατη καὶ σὐτίπεητε 54 Π1118» 
41 ραῖτε Μγοαίςῃ ἐροέϊαϊ.) 4] 
4υκη) ργοίρεχιςης Ροοροπηοῆα 
οἂς Ἀδιε5 ΟΧ Δάπεγίο γεμίεμτες»ἴεσ 
ςεἴεγαητς ἴῃ δα πχυπηνΐα5 ΠΟῊ (Ἀτἰς 
οἵϊε λά (πθεαπάπη ἀς {ππγηγ Γο- 
ταπι Ῥοτίσαϊαισι ΕΧ  Ἐπχαιλτος » ὃς 
Ππλη] εχρεδαητος ( ργαίοίογαπε 
επῖπὶ δΒοίζϊει ὁ ΜΙΐεῖο νεμῖγο 
οὐρίάσπι ρυρηαηάί ) δυο δι οι - 
ἄεπὶ εχ Ἠεϊείροητο {ποσατίπσαμα 
ςαπη οἃ οἰαῆϊε 4πα {ς ὁ ΟΠϊο Ανγ- 
ἄστη ςοπτυϊοζαῖ: δά ααςεπὶ ρίατη!- 
(εγαπτ απτίαπι. Οὐατ δαξοπη!ς 
ἴῃ ϑαηγαπὶ ΑἰΠοπΙοηίος (ἰϑάαχ 
{τ Ρεϊορομπεηίος δά Μγοαδίθῃ 
οἰαῇς ἀρρυ »}}Π1ς οαίἔγα ροίαπογε» δ, 
οὐ εἰς ΜΙΕΠογαπη ρεάϊτατα5 δῖ- 
αιεδοςοίαγαη Ροιἔεγο ἀϊονααπα 
δάἀπογίαβ. ϑαπηιπη πδυίραγε [{2- 
τα ἴσης, ἀσσερῖο ἡσπτῖο δι γοπθ1- 
οἰιάεπιαῦ Ηεἰἐΐροητο ςυπι οἶδ. 
{ε τεάϊτε ,ἰΠοὸ Μιεῖασπι τεσοῶι ἡ 
(πε. Αἀαοέίας φααπν νἱοἰβιπι Α- 
τπεηϊεηίες, ροί ἀοςοῆποποπι αἶτο- 
τίαϑ οἰαΠΠς » σοπτεπ ἀογιης σοητα πα 
αἴχαε οο πααυΐδιι5, ργοροῆτο ἀε- 
ςετταπάϊ: (54 πεητίης οδαΐαην (Ὲ 
ἄαῃτο, τατία5 ἰΏ δασηιπὶγοαεχταιι- 
ταῦ. 4 τατίιι εσιπ ἀζ ἢας; εαάεπι 
αἴϊατε Ρεϊορομπεηίεβ ται παπηε- 
τοί εἰαίίο, τασηοπ ποὺ ἴδοιοοϑ (ς 
αὐδίτγδητος δά ργα! πὰ σοπίεγοη- 
ἀατη» πόρε σοπ ἢ νη άε τοῦ πδὰὶ 
Βα Ρεσαηΐα Γαρρεζογοῖ, ργαιογτί τη 
Τιλρῆοτας πχαϊὲ (Ὀ]αεητς, πηΐτ- 
ταητ δά Ῥμαγηαθαζαπι (πο 4 ἰΔπὶ 
ἰηάς οχ Ρεϊοροηήείο ργαοορταπὶ 
εζδῦ) ΟἸσαύομαπι ΚΑΠΊΡΕΙ: μι ηλην» 
φιλάγαρίητα Πασΐα ΠῚ ργαἐςἐξι!Πη. 
Ἑποςαμείας οηΐπλ ἐο59 Ρῃλτπδθλ- 

φικούσιοι εἰγγο»ν.αοϑόρϑροι δὲ οἱ ξυμκα- 
29! χαὶ ὃ Αφύογος () «ϑρϑιώ, χαὶ δόξαν αὖ-- 

τοῖς “Φτὸ ξιονόδὸυ ὥστε δ] φναυμαχεῖν, 

ὍΝ, καὶ ἐσηγίέλλενο ἀὐδοις ἡ ἐν τῇ σάμῳ 
(ᾳρᾳχὴ, οἰραντες ταῖς γα σὶ πασους, οὔσαις 

δώδεκα, χοὶ ἐχοιτον, καὶ τοις μιιλυσιοῖς πεζῇ 

κελϑυσόμτες Ῥχὶ τῆς μιυκαάλης χεριέγαι, 
ἔπλεον" ασδϑς τίω μιυκάλζω. οἱ δὲ αἰ 8η- 

γαῖοι τοὺς οὐχ, στώμωυ ναυσὶ δυοῖν χαὴ ὁγ δοή-- 

Β κοντα, αἱ ἔτυχον οὖ γλαύκη τῆσ μμυκάλης 

ὁρμιούσαι, ( διέχῴ δὲ ὀλίγϑν ζῴῳ τὴ ἡὶ σαίμιος 

τῆς ἠπείρου ἀσθδς τω μυυκαλέω) εἰς εἷς 

δὸγ ς Τὴν πελοποινησίων γαῦς χιπλεού--: 

σας, ἑπεχωρησὸρ ἐς τίοὐ σώμον, εἰ νομι-- 

σόῤτες τω πλύ9η δγρεκινδυωϑῆσαι «ἰδὲ τῷ 
πϑιυτὸς ἱκανοὶ ἐ{). ἃ ἁμα(σϑϑήοϑοντο γὸ 
ὐξεὶξ εἰν τῆς μεωλήτου γαυμα:χησείογζᾳ 

ἡσόϑσε δέ: χογΊ χαὴ τὸν ΣῬομιξιχίδῶν ἐκ ἕ 

ἑλληςπντου στρίσι ταῖς ἐν τῆς ᾿χίου γαυσὶν 

Ο ἐπ᾽ ἀξυύδου ὠἀφικουϑμαις πσδοςξοη, δήσψν" 

πὐδούπεμιῆο δ ἀὐτῳ ἀγίελος. χαὶ οἱ κϑῳ 
ὕτως δπχὶ τὴς στεμου “αὐεγωρησθ "οἱ ἢ). πε-- 

λοποννήσιοι, καζωπλϑυσδρτες δχὶ μιυχα- 

λης, ἐςξρατοπεδοί ον", χαὶ ΤΡ μειλησίων χρὴ 

Χν}} “πλησιογωρων ὁ πεζῦξ. χαὶ τῇ ὑξεραία,, 

μιελλούτων αὐνὴὖμ᾽ θτιπλῷ τῇ σάμῳ,ἀήέλ- 
λεέτω δ Στρομειχίδης ταῖς “Στὸ τῷ ἑλλης-- 

πόντου γαὺσὶν ἀφιζυϑύος" κα δϑὺς ὠπέπλεον 

πάλιν Ἐχὶ τὴρ: μελήτου. ὧ δὲ ἀϑίωυαῆοι, 

πσροομουϑύων σφίσι ῥ᾽ νεωῖν, ϑχίπλοιω 
εὐδθὶ ποιοιοῦται τῇ μιλήτῳ γαυσὶν ὀκτῶ χαὶ 

ἑκατὸν, βουλόνϑμοι διαναυμιοι χῆσοι" χαὶ ὡς 
σχεεὶς ὠὐζις αὐταγήγετο, ἀπτεσλόυαὸμ πά-- 

λιν ἐς τέο) σάμον. “Ἐν δὲ του ἀὐυτῳ9ἐρᾳ με- 
(ἃ τῶν δὺς οἱ πελοποινήσιο!᾿, ὅπ ἀ- 

«ϑόθα;ς ταῖς γαυσὶν Οέκ ᾿αἰξιόμια χοι γομΐ- 
σθμτες Τῇ οὐκ αὐτανήοοντο, πἰπορύσοοτες 

ὁπολεν τοσαύταις ναυσὶ γρήμιατα ἕξοισιν, 
ἄλλως τε χαὶ Τιοσα φέρνοις " Κακῶς διδὸγ: 

τὸς, δἰ ποφέλλοισιν ὡς ηὖν Φαργαζα ζον ( ὧς- 

τὖρ ταὶ Ὅανεξτον ὧκ τῆς πελοποιγήσου 
κσϑϑσετας η) ΚΑ ἑαρηϑν σὴ Ραμφίε, ἔχοντα 

γαῦς τεοσοιροίκοντα. ἐπέεκᾳλζη γὉ ἀδοιὲ ὁ 
ὗς ὅσος ον, τ ἡ 
“κ᾽ [ - 

᾿ {ΠἸρεπάϊατα ραζατας,. , Ν ἄπο" 25» »γαοῦς {Προπάϊαπα ἀρῆς Φφώνάξαᾳ ἧς Δ: φατθρμο ϑλδι ες 

α Απὶ ξαυόδου] ἤγριω οἰσὺ ὁμονοίας, β΄ Κακῶς δγδόγτος Ἰσιωὺ κρικώσῃ, 
ΕΤς, Ἶ Ἶ 

Ὰ : 
Ἢ 

͵ 

" 
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1. 7 

Ὧ ἐπνπά-- 
σχῶ 

ὅοο 
ἣν ὃ» Ν 

ΘῊΡ τἂν 

Χ 

ΤΗΝ ΟΥ̓ΡΙΒΡΙ5 ΔΕ ΤΒΤ, 

“χὰ ἄμα καὶ Ὁ βυζαντίον ἐπεκηρυκεύετο Α Ραδύίαις ρεγ ]οράτιιπη {ς 1ΠΠ|π- ΒγτΣά- 

αὐτοῖς πος νοι. χαὴ αἱ μδρ τδν᾽ πελοποννη-- 

οἰων αὗται γῆες ὠπταίρφισοι ἐς Ὁ πέλφο»ϑ, 
ὅπως λόθοιεν ἐν τω πλῷ “ουὶ ἀἰϑζευαιοις, 

“χβμαοϑεῖσαι, καὶ αἱ μϑϑ δόλου λᾳξομϑυαι 

αἱ πλείοις μετοὶ Κλεαρχου,κφὴ ὕφερον πεί- 

λιν ἐλθοῦσοι ἐς μέλητον (Κλέαρχος δέκα- 

τοὶ γὰῦ αὖϑις ἐς (Ὁ) ἑλλιήςποντον κομκιεϑεὶς 

ἐρχον)αὶ δὲ μετεὶ Ἑλίξου Ὁ μεγοιρέως ςρα-- 

τηροῦ δέκα, ἐς τὸν ἑλλήσττοντον ΔΙ ασωλεῖ- 

σοι, βυζωτίον αἰφιςᾶσι. χαὶ μετα ζαῦτα οἱ 

ἐν τῆς στώμου πτέρυπουσὶν. αἰοϑονϑροι νεωΐν 
βοήθειαν καὶ φυλακὴν, ἐς (δ) ἑλλήφποντον. 

χαὶ τίς χϑὴ ναυμμουχία" βφιχεῖα, γίγνεται 
᾿ ι 1 

. σξϑ τοῦ βυζδυτίου, ναυσὶν ὀκτὼ “δὲς 
9 ! Ε ι - ᾿. “ἦν ! ᾿. 
ὀκτώ. (Ὁ δὲ δϑοεζῶτες ον πὴ σαμως, χα 

μάλιςα Θρεᾳσυζουλος, ἀεὶ πε τὴς αὐτοί 
ἢ ὁ} “ὗ »“)οδ ! ᾿ ! γνώμης ἐχόνϑμος, ὅγ:4. μετέφησε τὰ ὠρώ- 

γμάτω, ὥςτε καταγὴν Αλχιξιαδζωυ, ἢ χαὴ 

πέλος "ἀπ᾽ ἐκκλησίας ἔπεισε Ὁ 'πλῆϑος 

ἿΜ ςρατιωδ. χα Μηφισαυϑώων αὐδ ς 

Αλκχιξιαδι καϑοδὸν χαὶ ἀδέαν, πλδϑυσας 

ὡς τὸν Τιοσοι Φέρνζεώ, κουτῆνν ἐς πίω σε- 

μὸν τὸν Αλκιξια δζων"γομίζων μόνζωυ σωτη- 
οφἴαν εἰ Τιοσα φεέρνζωυ αὐτοῖς μετα ςήσφεν 

᾿ ΑἸ Σ 

σὺ πελοπονγγησίων, “ϑμούϑϑης δὲ ἐκκλη- 

᾿σίας, “ τίω πε ἰδίαν ξυριφ οξοὶν τὴς φυγῆς 

“"ἐπητίασε χα ἡ αὐωλοφφύφοιτο ὁ Αλκιζια- 

δὺς" χοὺ αἰξὶ ΟΜ πολιτικλο πολλοὶ εἰπτὼν, 

ἐς ἐλπίδως γε αὐτοις οὐ μικραὶ «ὐξὶ ΤΜ Ὁ 

μελλόντων κα ιφη" χαὶ αἰ Ζύρθαλλὼν ἐμε-- 
γάλιωε τίω ἑαυΐ δοιύα μιν χορ ὰὶ ῷ Τὶσ- 

σειφέρνᾳ, ἵνα οἵτε οἴκοι τίου ὀλιγαρχίων ἔ:- 
μντες φοζοίντο αὐτὸν, αὶ μιᾶῖλλον αἱ ζεόνω- 

μισίαι ἰ φλυϑεῖεν' ᾧ χαὶ οἱ οὖν πῇ σείμω τί- 

μμιώπερόν τε αὐνγὴὲν ἀΐγϑιεν, χαὶ αὐΐοὶ ἔχι- 
πλέον ϑαυρσοίεν" οἵ τε πολέμμοι πῳΤιωα- 

φέρνή ὡς μάλιςα δῴεξαἰλλοιντο,ᾧ ἢ ὑπαρ 

χχουσῶν ἐλπίδων ἐκ πίπηοιεν. ὑπιονάᾷτο σ᾽ 
δι τάδε μέγιςα. " ὀχικομπῶν ὁ Αλκιζιαί- 

δὺς, ὡς Τιοσοι φέργης αὐτῷ «ὑπεδέξατο, 

τίη.) δά ἀοξοξεοι τ ἀπηραϊ γῇ, [τὰ 
Πλαςς Ρεϊορομηοπίς ἀλείς να 18 4]- 
ται Ρετοητοδ, ντίη οατία ἐοϊς 40 
πιοίξομι ἰατογοητ,σοοττα τοπηρείϊατε ἜΝ 
ἰδέξατα ΠπὩτ: "ὃς οατγᾶ 11α αια )ο- ΡΝ τα; νᾶ 
Ἰυπὶ τΟ ΠΟΥ ΠΟ ΡΙ ΓΟ ογᾶτ» ΟΣ 015 θοπὰ ρατο, υΐδιι5 
ΟἸοαγ μι νοΒοδατατροίογίιο ΜΙ Εἰϑάγομας ργαξε- 
Ἰετι το ποία {πητ. ο 4 ΧΟΣΓ5 625 πρβυπαδι τυ 
τεςορὶϊ ΟἸἰοαγο μας ὩΠΟ]οἰροηταπι χν μα Μιετᾶ 
Ροάϊθιι ἰείποτο οοηκόϊο, Ν᾽ εγὰπι ἐν Ὑταῤξος νι γον ἃ 
ἐπ αἰαὶ ἰῃ Ηε]]ο ροπεμαχη επαίςγαιμζ τοῆεὶ ἱπίποτο ἰῃ 
οαηι Ἠο]χο Μεραγομῇ ἄοςοπι ηὰ- οΠεροπειιπι τος 
ὑιο ΒΥ Ζαιτίαπα τγάχοῖς αὰ ἀςίοδείο μεμα ἐτηβουίαπα 
μι επγ. Οοἀ ροΐϊεμ 4π1Π} χοίοἠ τ τεπὶ φυϊδύς Ηοὶ.- 
Αἰβομϊοηίος 41 δά ϑαπημπι [τατίμα “05 Μερατοπῇς 
ΒαΡοθαπτ, πυογαητ δ ΧΙ] ο τας με δῤσδᾷι, ἘΠ 
Ρι Πάϊο ἰοοἹ οἰαεπιτη ΗΟ]]ο ροη- ἰοΐροπειπι ουαπῦ 
ταΠ}: ὃς Ὀγουὶς απ ἄαπι ραρῃα οὔ- (ροΒγεᾶι (7: 
τα Πὰ οἱ δητο Βυζαηείαηι ἰητεῖ ο- 
δϊομδβ νττηαυς Ὠδιιος ἱπτοῦ οοἰ 6, 
ΤΠ δυτοηι 48] γοθι5 ργαογαποδίδητς 
οπηῆο5 ΤὨγαίν θ0} 5», οὐ πὰ {οΓΡεΓ 
δἰ ϑοταπη νοχὸ ροαμδη) {{ἀτιπὶ 
ἰπχπιιτδιοζαῖ.» ἰη ἐδάσῃη [ςπτοητία 
(αϊε ντΑἸοϊ δια ἄοπιγεποσαζοτιας ἴδῃ 
ἄστη [Γοαασητί ΠΑΝ] τα πὶ οο ποίομς 

, δά Ββοορεγίμλία, ξλϑόασιας ἄεογεῖο; 
τεάἀπσεηάιπη ἀοηαῖαᾳ νεμία ΑἸοὶ- 
δία άειι;Δ4 ΤῊϊΔρμεγη πὶ παιίρα- 
αἷς, ΑἸοϊδιαθέπχαις ἀεάμχίς ἰπ 84- 
ταῦτα: ΠΔτ ἔρεπι (Δὶς ἔοτς οχί- 
{πηπτᾶς ἢ1ς ΤΊΠΔΡΒογπεπλὰ Ρεΐο- 
Ροππεηῆρας δά ἰρίοβ τγδη ξουγοῖ, 
ΑΙεἰδθίάἄςς,ςοδέξα ςοιχοϊομ οεἰαφει- 
τὰ5 ΟΧΙΠ] {ἱ αιιείζιις εἰς ὃς ἀορ]ογα-- 
αἰτγυίτάσας Ιο απ ἄς τ ριὉ]}-- 
(ἃ ΠΟΠίη ραγιδῖι ἔρεῖπι ἔσταγο- 
τατα δα άίομτος ἀἀαχίτ, ἰαρτὰ πιο- 
ἄτιπὶ ΔΠΊρΡΠ βοΔ πο {πάπα ἀρ ΤῊ 
(ρῇογποεπι ργατίαπλ, οἂπῃ ντ [1 4 
ΟΠ ραγο μίαν ἀομηὶ ρεγορληῖ » ἴ- 
Ῥίμπη οχεϊπχοίςογοπΌτϊταπη νὶ τηαρὶβ 
ςοηϊαζα οι ο5 ἀ ΠΟ] πογοαταγ : ἢ- 
τούϊαας νὰ δ 115. αἱ δαπηὶ. ογαπς 
ΡΙας Βάιιοία; σα ροΥοταγ» ἂς Ρἰατὶς - 
Ρίς βογοῖ, Ἄταας ἐΒοίξες ΤΙΠΔρμεν- ὁ Ἠοῆίρυς ΤΙΣ 

ΝΠ “ (ΔΡΒογη βπιαχ πὰ 
ΠΕΠῚ Δ] ΠγαΧί πη ΟδτΓοξζλγ ἢ» ορτγοδιαγοτων, ΚΈΙ, 
δι ἃ ίρε ἴῃ 418 ἐὐδησ ἀξοίφογοητ, Ἐ- Τπιάϊα, πιαχίπια 
Αἰηλαοτο αἰοιογαθας δἰ ΠΠΠιὶς “95 βάτετυΣ, 
γε 5,01 χοςορΗῖο ΤῊΠΪΔΡΒογη μα» 

α Καὶ ἅμα καὶ τὸ βυζαύτιον ὑκίῥξατόν. 
τὴ δὲ ἑξῆς, ὕτω, καὶ αἱ μδῥ πλείοις δήλου 
λαζοιδμαι μετὰ Κλεάρχου, καὶ ὕξερον 
πάλιν ἐλθοῦσαι ἐς μίλητον᾽ αἱ δὲ μυετεὶ Ἑ.- 

λίξου ἢ μεωρέως φρατηχοῦ δέκα εἰς τὸν 
ἑγχής πονῶν δίᾳ σωϑεῖσαι γ βυζαύπιον ἀφ:-- 

φᾶσι, β Χειμα ϑεῖσαι Ἰγρίωυ, τα δφι-- 

χϑᾶσαι ἱασὺ χἀμῶνος. 
ἐπ᾽ ὀκκλησίας  ἥτοι ὧν ὠκκλησίᾳ, καὶ οὐκ 
ἄλλως ἢ ἐν μιᾷ ὀκκλησίᾳ, δ᾽ Ὑ[ώ τε 
ἰδίαν ξυμφοραὶ τῆς φυγῆς ἐπηπίασεν ἡ; 
γρω, ἐπῃπάσατο Ὁοις αἰϑέίουαίοις αἰεὶ τῆς 

Ύ Καὶ τίλος ἢ 

δύας ξυμφορᾷς τὴς κα τὰ τίω φυγζω.. 
εἐ Ανωλοφύρᾳτο] ἡγριωυ» τοὶ ἑαυτῷ ποίϑην 
μετὰ ὀλοφυρμσδ διητήσαξ, ζ Καὶ οἵ 
ἐν τη σεζμῳ  ἤγρωυ οἱ πελοπογγήσιοι. 
ἡ Διαξαλλο ιν] ὑξοίζοινη. 8. Ἐπι- 

κομπῶν }ήχριω, κομπωδῶς λέγον. Ὁ 
ἀξ πιπ- 



ἰὼ. 

ΓΊΙΊΒΕΚ οσταγνἕ 
ἴς αὐπααᾷ σοαταγαπι ἄατς Πίρεπ- Α 
ἀϊαπν Αἰβοιίεμῆθας (ἢ πιοάὸ εἰς 
ςοπῆάδεγοῖ ) φυαοδά ἱρῇ φαυΐρρίᾷ το: 
Ἰχυῦ ἐογεῦῃς ἢ οροζζεζεῖ αυάςξ (ς 
δά εχιγεπη γεηάλγε τοσὰ {ππΠΠ|: 
πιαπες σιοηις ΡΠ πἰοθπι ας ἰῷ 
ἴῃ Αἰρεμέο οἴϊεητ, λα Αἰδιοπιοης, 
ποη δά Ρεϊορσῃπεηίες ἁἀάυδα- 
τὰ δε δὐτέ ἴτα ἀοπιᾶ Αἰ οη!οηἤθιις 

ἢ Ἰρίε,ροῆᾳυᾷ Παδίταζᾷ Η46, " ἢΊῚρίΠτη δά εοβ τε- 
ΦΑΣΙ οδμᾶ πογίαπα ἐχοορηϊεης. Ηας {Π| 1144; 
ἔδολιπεύρενς, 
Ῥεί, Πϊοσιιπι ποπιὶ ἱορί 17 {ΠΡΟ ΓΟΥΓΙ ΠῚ ἱπηροζαϊο 1 Πὶ δ προδοιε, ὁ ΡΣΤΡ Ῥ Β 

ταυ]τὰ Πηγυΐλταις Δμάϊετε, ἴῃ ςο]- 

τοορταποζονϊά(η; τεγ οπηπ! ρεῖ- 
τι εγεῖταητᾶ {δ ϊτὸ ἐρ Πη ρα] ρτα 
{ππιρῆτο5», νῈ Π181] πα! ηῦ χα ἄς {πὰ 

"» 

(αἰαϊο, ἀέψιε (ἀρρ]!εἶο φυλάτιηρδ-, 
τοτχῦ ἀπθιταγ ὅτ: ραγατι ετἰᾶ ἰδ. τὰ Πὰ 
ῬτΌΡτΕΙ τὰ αι 11|ς ἀΐχογας, σοητέ- 
Ῥτίς απ] αάογδητ Βοιιθιι,πδυίρατε 
ἴῃ Ριγαῦ. Αἀ χιοά ξοἰεπ ἀ φαιην 
τααϊτί τ το} }1ς γε Ποτη ἔτογ 4Ὁ- 
Ἰαϊτρποράδ» Οπλ 7ο (κ| ργορίας εἴτ 
{εἰ Βοίξε [πη Ριγαῦ εἴς παυ!ραηάῦ: 
δι φιαπάοασιμ!άςξ τρίς ἀεἰεέλι5 οἴες 
ἐπχρογατοτοίς γατίοῃ!ε5 Ὁ6}}} δητς ο- 
πιηΐὰ ζαταταγνα το ΤΊΠΑρΠεγης. 
Αἴας ἐχιόρίὶο βοή ἤλης σοποῖο- 
πῷ δϑιϊο ν! ἀοΥ νοΪοης νπἱ πεγἃ οὔ 
1110 εὐ πιιηΐολγε » δί πχαϊ οΥ5 ἀρπά 
ἡΠΠ ρσεῖῖ! εἴς, οἴϊεπταπάο [6 φαδά 
ἐπιροζατου ἰάπὶ ἀοϊεδξας οἴδοῖ, 11- 
Ἰχιις. ρχοάεῖςε Ροῖες ἃς οδεῖς;, 
Ατάυς Εἴπς σομερίς νὰ ροῦ ΤῊϊα- 
ῬΒεύποιη τεγγοίδοογες Ατῃεηϊοπ- 
{ε5.» ἰπυϊϊόοπι ρεῦ Αἰ δβεμίοηίξς ΤΊ 
Φρβεέγηςπχ ας Ροοροπηεηίς αὶ 
ΜΙεῖι ἐγαπε .» δυάϊτο Αἰςι θ᾽ άϊς 
τεάϊτα.» φι ἴάτη δηῖεὰ ΤῊΪΔΡΒογ- 
Ἠ6ΠῚ Ῥίο ᾿η8 4ο Παδοεγοητ,» ταϊτο 
ἴδηι πηαρὶς οδεγςδαθδητ, Ὁ εἰδίιτα 
εἰ ΠΊ ΠγυΪτῖς ὁ Ιοςῖ5. δά οο05 ἔποζατ, 
4υΐία τεσυίαῇσμς ρζοάϊγε οδυΐδηι 
εἰαῆῃ Ατβεπίεηῇ δά Μιϊεῖαπι νίς 
4ας ν]ετο ἰλεοῖεητι, Τ ΠΑΡ πεγηξηχ 
ταῦϊτο ἰαησαἀϊογεῖι οβεδυπα εἰς 
(ς. λὰ τπαιοίοοάοπι (ΟἸποπ ἄδπι ; ὅς 
ἴλην δηῖοα ροῦ Αἰοϊδίδἀξ οροζαπὶ 
ἄλιληχ νὰ ἰάσπι ἱρῆς ἱπα ας. οἴδεῖ;, 

ΒῚ ἀὐυυδουυνον 

Ὁ διεθέθλζωυτο. " ξωωυζιωέεϑη 

“ἡμζω, "ἕως αἢ ὧι ΕἼΣ ΗΝ. λείσητα), 
᾿ ζὰ ἀἰϑζωυα)οις πιφεῦῃ, μὴ ̓ πἰπορήσῳ ̓ εὐθι 
(ς, φῆς, οὐοη᾽ δὼ δέη τελδυχῶντα τίω ἑαυφ, 
φρωμψίω ἣ ̓δξαυργυοίσα᾽ {τε ἐν «- 
ασέγδω ἤδῃ οὔσοις φοιίκϑῷ γαῦς κομιᾷν ὧς 
ϑέωναήοις, κα ἢ 8 πελὸ ποννησίοις. πιφεύσαι σγ 
ἀἢ μογὼς ἰθζευαηοις “" εἰ αὐτὸς καπελϑών. 
αὐτοῦ ᾿[αῥαϑέξαιτο. οἱ ὅ,. ̓αὐούοντερ ζουῦτα τε 
χαὴ ἀλλὼ πολλοὶ, φράτηλον τε αὐτὸν θόϑυς 
εἵλοντο μ᾽ Ὁ πυδοτέρων,ὁ ἴα ποράγμα- 
ᾧᾳ πϑύτα αὐετίϑεσαν" πίω τε χϑραυτίκα 
ἐλπίδα ἕκᾳςος τῆς τε σωτηὸζας χὰὴ τὴς ΔΜ 
τεῦ χω! ἀκφείας,ς σδεϊνὸς" αἰτηλλώ.- 
ξαντο" χα ἕτοιμοι ἤδὺ ἡσὸμ" χτ τὸ ὦ αὐτίκα 
Ὁ ζ τε “πϑρονᾷς πολεμίοις ὧκ, ἈΕῚ λρϑὸς 

τῶν καζουῷ ρονᾷν, πλῷ πε ὀλὶ τὸν πειραιῶ; 
δ ἢ Ὁ ὃ ἐχὶ τὸν πειραιῶ ἢ πλῷ κυ ἐγίυ-: 
τέρω πολεμίοις ὑπολιπονζᾷς, χαὴ πῴυ διε-" 
κώλυσε, πολλωΐ Εν δυο χὰ 3 τῷ πο- 

λέμωου τεῦτον ἔφη, ὅ)Ὁ ἃ φρατης ὃς ἡρη- 
5, σλδθύσας. ὡς "Τιοσαφέρνξω, ὡράξῳ. 
ὺ απὸ της τῆς ὀρ κλυησίας δθὺς ὦ: τ 
ὕα δοχῇ πόῤτα ὅ μέϊ ἐχείνου χοινούα Ὦ, καὶ. 
ἅμα ῥουλόνδυοριώτῳ Μιμιωτερός τε τῷ, 
χᾷὶ οὐδείκρυοϑαὶ ὁ δ τί [" φρατηχϑο ἠδ ἡ ἡρηὶ 
τὰ! χαὶ 80 νὴ κακῶς οἷος τε δὴν αὐτὸν ποιᾷν. 
ξωυέξαγνε δὲ τῷ Αλκιξιαδυ,των αϑιὶ Τὶσ- 
σαφέρνᾳ τοῖς  ὠδύδδίοις φοζῷ,, ἐχείνοις ᾽ 
ῷ Τιοσαιφέρνξ. οἱ δὲ πελοποννγήσιοι. ον 
τῇ μεελήτῳ ππερυθανόνϑμοι τἰρὶ Αλκχιξιαί.- 
δὸυ καϑοδὸν, χαὶ πσδϑτερον “τῳ ΤΊοσα.- 

φέρνᾳ αἰπιφοιῦτες, πολλῷ δὺ μᾶλλον " ἔτι 

γᾶς οὐΐζοις χαὶ 
τὸν δχὲ τἰοὐ μίλητον αἰϑζευαίων ἐχίπλοιω;. 

ὡς Οὐκ ἡγέλησὸμ αὐταγα:γοιοόντες ναύμκα:-- 
χῆσοαι, πολλῷ ἐς τίω μιοϑοδοσίαν "ὃν Τ σ-- 

σα φφέργξωυ αἰῤῥωφότερον λρόνϑμον, χαὴ ἐς 

ῶ μισείοϑαι αἰσο αὐτῶν ποδότερον. ἔτ: 

Οὐτων ὅρα τ' Αλκιζιώδών ἐχηδεδωχέγαις 
Ὗ ἈΡῚ 

--. 

ζδὲ 

ἃ Ἡ μζω, ἕως αἵ ἢ, 7 ἑαυτῇ] Τιωσαφέρ- 
γοὶς δηλαδή, Φ Ἑὼς αἵ , 3" ἑαυτά λεί- 
ταὶ Ἴ εἰξχξις αὐ ὑδαρκὴ πὶ Τιοσαφέρ- 
τς. 7 Ἠναϑίωαιοις πισεύν ὁ Τισ- 
φέργης δηλονότι, πιςοιὲ κρίνῃ ζοις ἀ3η- 

αἰοίξ, δ᾽ Ἐξαργυοίσαι γήγρωυ,Σῤγυ-- 
υ πωλῆσω. ε ἙΪαὐτς κατελϑων} 
υ,αὐασωϑεὶς Αλκιξιοίδης ὀπίσω ά- 

γαδοχος γένοιτο. ζ Μετ᾽ ἐκείνου κοιγοῦ- 
αϑει 1 ὦ Τιοσαφέρνοις, " Ἐὰ δυεςέ- 

ὁλίωτ 17 ἤχρίν, εἰς δᾳξολίωὶ καὶ λοιδὸ- 
ράαν τίω ΔῈ Τ οσαφέρνοις ἐκινήϑήσοιν. 
ὧν δίαι!δολῇ ὄχον, φ Ξαυϊωέχίη ὃ αὖ: 
Ὁἷς } 3 α ϑίω αων ὅηπλϑυ σαύτων τῇ μι- 

λήτω; καὶ βελομδῥων διαναυμαχεῖν Ὅϊς 
πελοπρν υδίοις, ΤΠ δὲ πελοποννησίον ὅν, 

αὐτιταχβέντων αὐτοῖς ,αἰλλ᾽ ϑτοσιλιασοι- 

των; ὁ Τιασαφέρνης καία φρονήσας αὐα 

τῶν; πολὺ δκνηρότερον ΩΣ φεύτερον πας- 
ῥρέϊχιν αὐτοῖς τὸν μέοϑον. ζ!ς ὁμὼ πελοῦθχη 

νησίοις γ καὶ «εότερον μισοίΐσιν αὐτὸν. ὡς 
φλείροντα ᾧὰ ροφί μαΐ,, διωέξη τότε, δοὶ 
πὸ μὴ φοϑύμως μεδθοδοτέϊν; ὅγητεῖγαι πὸ 
εἰς. αὐτὸν εὔσοξ. ᾿ 

εος; ἢ, 

γ᾿ οἶξαργθν 

γαμν 
20 εἰσῶς 

ΟΜ οὖς 2 - 
20 «απουστο 

5 ρρατηλὸρ 
ἥρ. καὶ δ,κ [ 
κιοΐός πὶ ὅν 

αὐπὶν ἡδὴ 

“οὶ ξἶγο 

ἐν 57 οὖαν 

2.0, εἰσέτι 153 

ὧν 
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6οΣ ΤΉΝ ΘΙ ΒΗΤΥΤ. 

χρὴ ζειοικαίεδυοι πρὸς δλλήλοις οαιπῶρ καὶ ἃ [ταφὰς ἰητον {δ ΜΠ τος. ἀΠππ5: δά 

κϑλν. οἱ φραπιώται αἰελογίζοντο, “ καὶ 

ὥνες ἡΠὼ Ῥλοῦ ΔΨ ἀξίων λόγϑυ αὐθρώπων, 

χαὴ εἰ μιόνον τὸ φρατίωτιχϑν, ὡς οὔτε μιοϑὸν 

οὐ τελὴ “πώποτε λθΐθοιεν, πὸ τε διδόνϑυον, 

βεαχὺ,ὶ χὺ οὐσὶὲ ὅτο ξευεχῶς" χαὶ εἰ ἐμὰς ἥ 

διαγαυμαχῆσέ, " ἢ ἀπαλλάξεται ὅ9εν ᾧ-- 

φξὼ ἕξῴ 4, Σἰπτολείχψαν σις αὐ, ϑεοοποις Ως 

γαὺς πε ἢ τε Αςφύοχον ἐρ αἴτιον, Ἐϊχες 

φέροντα ὀργας ΤΊοσα Φέρνᾳ δζο ἰδια κέρδυ. 

ὄντων γ' αὐδῦ ἐν οότω αὐαλογισμῷ, ξυνη- 
γέϑη: υδὰ ποιός δὲ ζις ϑρυδος «- αὶς ἃ Αφύο- 

“ον. "ὁ συ ϑδέσιων Ὁ ὃ θουρίων, ὅσῳ μα,-- 
λισα. Φ ἐλδϑλεξοι ἡ ἡφ τὸ πλῆθος οἱ γαῦται, 

τοσούτῳ ἡ θρασύτατα “ῤῥοςπεσόντες Τ᾽ μι-- 
! «ἢ ! ] ἡ δ 

οϑὸν ἀπητοιων. ὁ ἢ αὖθο δέςερον τε τὶ οἰπε-- 
͵ ὶ 

χρίνατορὸ ῥὑπείλυσε “ἢ ᾧ γε δωελᾷξιωα-- 
“ϑρόσοντι τοῖς ἑαυ γαύταὶ ς,' ὦ ἐπτθυνφοιτο 

Ὁ βακτνολαν. τὸ δὲ πλῆθος τὴν ςρατιωτῶν 

ὡς εἶδον, οἷα, ὃν ναῦται, ὥρμα σθ δ εἴκρ αον- Ὁ 
πες δχιτ' Αφύτηον,ὥςτε βαλλῳν.ὁ δὲ ωρο-- 

Ἰδὼν, καταφϑυγῳ ὅχὶ βωμόν μα. οὐ νϑύτοι 

ἐξληϑη γε, διλαὶ διελυϑησὸν απ δλλύή-: 
λων ἐλαίον δὲ χαὶ τὸ ἐν μελήτῳ εἰ; ῳκοδὸ-- 

μϑίϑρον 8 Τιοσα Φέρνους ᾧοϑύδμον οἱ μι" 
λήσιοι, λοίθρα, ὅχηπεσοντες,κ 4) τοῖς «γονζᾷις 
φυλᾶχας ἄυτῳ ἐκ αΐλλοισι, ξιρυεδόχει δὲ ἡ ᾿ 

τοῖς ὅπλοις ξυμμιαηρις ζωτε κὼ ἐχ ὕκισα 

τοῖς συφᾳχϑυσίοις, ὄ νϑρτοι Λίχας ὅτε ἠρέ-. 
σκέτο εἰὐζοις, Φη τε χείῦαι ψισάφε ρνᾷ ΖΡ 

δουλδυήν μμελησίοι, καὶ τοις ἄλλοῖς τοις εν 

τῇ ἢ βασιλέως, τὰ μέτοκα, ὼ Ἐχιϑεραστάν, 

ἕως αὖ (δ) πόλεμον δ᾽ γωντα. (ὦ δὲ μιλυ- 

σιοι ὠργίζοντί πεαυτωῖ, τὸ τα (ῦτα χαὴ 

δὲ ἄνλα τυνουτο)ςοποὶ; γόσῳ ὕςερον Ἔνπρος 

γνόντα αὐτὸν σῴκ εἰασὼὴμ ϑ,,.[α᾽ οὐ ἐξού-- 
λῦντο οἱ πύρόντες ἦν λακεδοι μονίων. " καὶ 

δα τοιαύτην δζρεφοραν ὄντων ἀὐζοις “δ ωρα- 

μάτων, ρος τε τὸν Αφύογον ὶὺὸ τὸν ΤΊοσο- 
φέρνζωυ Μίνδούρος δζρδοχος τῆς Αφυόχου 
ναυορχίας ὧν λακεδαίμονος ἐπῆλ)ε, 

Ηρ μεγπέπιαας δὲ ΑἰΓΥΟςἤτιΠη, ςονάϊα ἱρτογα ἔγα 

᾿οοἴον Αἤγοςμι Μιπάλγιρ,παυαγ- " 

αἰϊπτι σο πο ο το» με ηὰ πίοι 
ἄππι ρυῖας (οεγαμ, " ᾿οριγξρίγλμς: ΠΥ ΝΕ ΤᾺ 
ταηῖ» δέ 1} αα!άλῃι ἢ Δυτοχἠγατίδ θεὶ, Ἀ ατιοοίπαθαν 
Βοπλῖμος ἀμὸν πεαυῖ ΤΟ] άυην {ν1: Καί «μέρ, 

ἀνελογέζοντο 
νπαπατῃ {ΠἸροη ἀ τη ἌΘΟΙΡΟΓΘΠ Το εν. «ὀπίρίται. 
ς δὲ 14 Βγοῦς (οι ΟΣ.» ΔΓ ΠτοΥ- τυπε, μα ζναλον: 
τα Πα τη » αἰ χαΐς «οϑιτὶ ἴῃ Ργα-- σμῷ ῥα" ροή,κο. 
Πατ ἀπσοτοῖ,, ἀὰτ αἰ ὸ αἰφάξογου ΦΡΕΝῸΣ τὴν 
νπάς αἰογοπτατγοίξτογς πᾶς: ουἱ κα ἜΡς τον 
ΡᾶΠῚ οὔλῆςηη [π: Αἰξγοοδιιπι τον Ὲ ροιπές, οϑτηέσε 
βιηάοητος, φαΐ ρυϊπιατί Πα ογ ργατία 96 τη σάο, ΕἸᾶοα 

απ ργας,ς δὲ 
ΤΙΠΆρΒοτηΙ τ᾿ηάἀυϊσοζεῖ, ἃ Οιπιπὶ κα ταὐναθτιθει, ἰῃ πὶ 
δατοπι ἴῃ Βαϊ πλο ἀϊ φομ Ρίγατίο-- πιὸ ἀρ ταδαπις ς 
Ὡς {ΠῚ οδητοοοιβατιις εἰς αυ!άληλ ἔ ΕΥλχο τ ον 
πη Αἰ γοσμαπι ταπιμ]τυι5» 1 Ὁ [ΠΏ πιΐπορ θεν, ΑἸΤοαι 
τηοάπηι : δυγδοι ποσίν πδαζας 185 ποπιίηἰς ἢ. 

ς ἘἙταιοΐ ἄατο- 
Ἰπυπποτγύπισις ,, 40 ΠΘΈΓΙΟΥ εμε ποὺ ΓΟ πο ες 
φαα]ετα 4ο ογατ σεπτίτ5 ΠΑΡ ΘΠ βυυον οὔδε, [ξά ο. 
τος ροη ἀϊαπη τοροροίςοτς, Οαϊ- ἡμωῖ ποομε Ὁ ἢ 
δὺς ργοτογυίις 0 ἀ 44 Π| ΓοΙρΟΙΥ- υοἱο ρεα!απι πη 
{0 τε άά! άϊτ: Ἰητογπαϊπατύαμις ἴῃ. τετογ, αι) γιαααέ 
ἈΠεγπτοοίατοπηη «ἐταη Παατὶς. {|5 τὴ παρα τρήρία 
αἰτρα]δητοπη»ἰουαυῖς ἔοτη. ΗΟ ἀετοτυτ ν πᾷς οοπ 
ΠΕΓΏΘΏτοΣ ΠΟΠΊΓΆΠΙΓΟΠ 65.» ν τ 486 πόδα, ὄχ ὍΡΡ 
πᾶυτα; » αὐτὴ. οἶαπηχοῦς π᾿ ΑΠΎΟ- γαευς Βοπιίπίδι 
οἤαπὶ νὰ ξεείγοητ ἱπηροῖαπι ἔσοο- τοϊπαυετξευτιοο 
ταητιυο ἃ 1ΠΠ|Ὸ ργατ 45» δά ἀγλ1 ἀθγοοῖ ζει, " 
ιδη ἄλλην σομβιρίς, ἀτάμς ἴτα Ροῦτ ἃ ἄδμις ἀπ ΕΝ 
ΟΠ ποη εἴξ: (ςἀ ΠΠπ|ς ἰη-ἀϊπεγία ὑυδλρδ  τό δ ἀρ 
Ιοοα ἀιοοίπην σορογιητ : ὃς ΜΊ]ΟΠῚ ψέϊλς οἰίιόγοιε 
ξαγχτίπι δάοττὶ σα το Πα τὰ ΤΊ Πρῃογ 
ὨΪ8 ΠΠ1|ς ἐχιγαέϊαπι» ὃς ργα Πα πα 
πο ά δ᾽ ἐγλῦ, οἰθσούπητ. μα; Το 
ΡΙΌΡατα. οὔ ευππ Αἰ τς (ο οἷς» απ 
ργαείριιὸ ϑυγαςυίληῖς. [ἀςῆα τὰς 
τχθῃ ἀρ] σις, Δ γπιδητὶ ἀεοζο ᾿ 
Μι]οῇος » αἰιόίψας 411} ἀϊτίος Ν, 
τορίς οὔσης, ἰπίεγαίγε ἀταὰε οδίο-. 
4μ| ΤΊ ΠΡ ΒογΩὶ ἴῃ τς αια τποάοι 
γαῖα εἴης» ἀοπεὲ σλτίοῃςς δ. 1, 
τεδιὲ ἀπροπογεηταγ, Αὐ ΜΗεΙΙ 
ΟΡ πα 1] δὲ 116 μυμυπηοάὶ (πο- 
ςοπίφητεβ, ΠΊΟΧ ἀςξαιπόδιμη τπού τ᾿ ἢ 
ο δαπιαγὶ ργοδιραογαης οο 1ο- 
ςο νΌΪ 4ιὶ αὐοίλης 1 ασοάφαπιο- 
ὨΪ ψοϊεῦδητ. “ Ῥχορτοῦ ἤδῃο 6 Ουυπὶ ψῦ [ιὰ 
ΤΟΥ ἀϊοογάίατη ἸΏτεΓ ἰρίος. ̓ μέμρέν τς 

{πρεγποηῖς οχ Ταοοάσηηοης (ας- «δύ τπογουν ΗΝ πχεδη 

α΄ Καί ἕνες ἡ ἄλλων ΤΥ αἴξίων λόχου αϑα καὶ συτχὼρ ἔν ἔτατον οἱ ἐδῤχαῖνι. μὸσ- γόντε ] ἤγρωυ, μέ μεγάλης βοῆς ἐν μ 

λήστυτεφο η΄ Καΐὰ ἐρνακεῚ. εὐθρώπων } ἀπὲ κοινϑ τὸ αἰελογίζοντο., οὐ 
μόνοι φρατιὠταιαἰελογίζοντο ὃ ἴχ ὅξαφε- 
ρόμϑμα. ς᾿ Ἡ ἀπαλλάξετω, δεν ἤγρωυ, 
δὐτοςήσετοω ἐς τόπον ὅϑεν. 

ἔργα γε δηνφέρειν ὀργζω ὅηὲ τῇ γορίζε: 
γ Ἐπιφέρονζᾳ. 

τὸς Κεκῆνος ἐν Χόρωνι, λέγον Σ᾿ μοισι-- 
κὶν ἀκορέςοις ὄδηφερειν ὁ ὀργαὶ βροτοῖς σώ- 

φρο. δ αὶ τῷ γιδωομξϊ] τῷ Ἐρμο-- 
κράτει. ε Καὶ ἐπανή ροτο Ἐ (αχτηρίων} 
αὐτὶ δ΄, ἐπωνετείγατο πλήξων, ξ Ἐγκρα- 

᾿ἡσεός τε Τ οσαφέρνίιυ χαὶ ἼΩΝ - 
«ἢ ΝΥ α ΥΩ νὴ ϑεσω Τῶν, 



ΧΙΒΕΚΛΙΟΟΤΑνν 8: 
ἐπΐκχας Ἰαΐδερίε ἐπιρεγίαπι : ὃ. Α 
Αἰγοςμας αὐίζεῆητ, (πὶ 4πο 
Τιϊλρμείηες απεηάαπι εχ ἰἰς 
πιο5 {ξεατα μαθεθας , Οδυ]εῖεπη 
ποπχίης » (αία » ἰεραίπσα, Πλὶ- 
ἤκς ΤΕΡυΙοΝ [συ ΚηαΓαΠῚ» 
τα δά ἱπηηνυϊαπάιμμη ΜΙϊοῆο- 
ταγα ἔλα πὶ οἴτοα Π] 4 ταίς ]11Π1». 

ΠῚ) παῖ δά ἴξ ρυγραπάιιπι : {εἰςης 
ἃ Ἐοὸ ρας ὙΠᾺΝ “(αἱ {ποο]απηδη ἀϊ ργατία ργαςοϊραὲ 
ὨΟΠΊΙΗΕ 1ΓῈ ες Ἴ ; -. ΐ 
ῆος γε ἰπ ἰρίμαι ἡΠΠπς ΜΠ ΕΠο9 ἵΓῈ» δὲ οαπὶ οἷς Πετσ - 
ἱπυςβογεητατ. τῃσογατοῇ); 4] “ αἰϊειιογαγεῖ ἰρίυπὶ 
ὁ Οπεοΐτυς ε΄ ΄. »- ᾿ τς ὟΣ ; 

(τ θεἰ, ἀξείατατα- ΟΠ, Αἰςϊδιαάε 4} Ῥεϊοροῃπεη- 

τιὶδ. 

ς δὲ νονΑ δ, ἀττν τεπη. εγᾶς ομίπι {Π|π6 πὶ Βαπς ροῖ- 
νᾶ ϑγγαςυίς Ηεγ Ρεῖμα ΠηλαΪ 5 » ΡΥ ὉΡΤΕΥ {Πρεπ 41] 

πποοίατοδ . δὲ 41] (0] ατἰοηοηλ. “ Οὐοπλ ἐχιγοπιΐπη 
ἀμ ΘΈΩΝ Ἰλτ δ υΎδο 8 Οχτο ΓΈ ΠῚ.» ΠΌΤ ἃ- 
τῇ λον ᾶς οτἰπνίηὶ ΠΕ ἀτιςο5. 5 Υ Γασιδ:"ΑὙ1ΠῚ Δ 1Π|1Π|» 
ἄατεῖ «ὦ «1 (᾽ε: Ῥοταηγίς; Μγίοοῃ δὲ ᾿εσπαγοῆι5 

Μιϊετατα νερϊεητ, ἐπίςδατας εἰ 
ΤΙαρβογη ἐς πλυΐτο δεγίαρ: ἃς οτίς- 
πηῖπὶ ἀεάϊς ςὰπι Α]α » ταῖὶ νεγὸ 
ααὸά, φαΐα Ρεσππίατη ροί τα] δίαπι 
αἰϊψιαηἄο πο ἱπηρειχαίἝει , 1π|- 
ταϊ οἰτίας (εοπὶ ρόζεζος. Τρίταῦ Α- 
βγοςδυς ΜιΙεδίαμε ὃς Πεγπιοοα 
τεβ ἃ ΜΙϊεῖο Τιλσεάαπηοπεπ ρο- 
τἰόγαμτ : ὃς ΑἸςϊδίλάες ταυτί ἃ 
Τηΐδλρῃεγης ϑαηηαπι. ΝΟ ἀμπα 

4 ον ναί Δάε[ξ» Ἰερατί εχ ΤΠ εἶο δἀπεπίαητι, 
ραντείορ. αἰαδιδά- 4.105 4 άτίηροπτί νἱγὶ παϊττοθδης 
ξονταςογιάεεην κα 4 ἀοπηα!σοηἄο5 ἐος 4] ἢ ϑδτηὶ 
εν αὐαδεδάσκειν ογατγτ : ὃς ςοδθζο σοηςίϊο 5, οο- 
" ὅπ λάβῳναρρω πλῆτο (05 οα΄ ποϊοθδητ ἱπίτο 
ματο (εες γαάη Δα σἶταῦς ΠΆ]ἰτο5» (ς4 (ἀφο αλλ - 
᾿ἐἠρδξ ῥμοτ. τος ἱῃθοῦδης ἰητεγβοὶ αἱ Πατατα 
τσ Ἀναρμκῆ Ἐρτρν Ρορυΐλγοπι {πυπἴἤεης. ς Μοχια- 

αἰ δφη το ἐνενακοέγκεα ΤΥ, ΥἹΧ Χο ςείςεητος ; ἐχδάϊε- Τὸ πε 
ἐδ φοξαραρτὴ γαῃτ, {Π1 σοι πλςπιογαίε » ΠῸΠ 
Ψ Ῥοταϊε «- ΟΧοΙ 41 ρα] οἱ (ε4 {Α᾽ατία. σαυία, 
πίπι ἴς ἰὰ ββξοτο» ρῃὰς νε οἰαίια5 ΒοΠίθυς ργοάε- 
τηαρίἤτατυ ἰά ἔαπ- - ἃ τ ἐν ξ 
ἘΟκεν  ΦΕΙ, ἐω- γετας, (ἄλληι εἴτε (δι ᾿πηπηιι- 
δεγίηεην οὗ, 1785 9 ται ΟΠ ΕΠ. ἐμ ουῖς 6Π1Π1» 411. 
ἄυμπι Βοίξες ἱγγᾶ ἀδ κυ ἢ : δὶ ΣῸΣ 

Ρετεπε. Αο τω Βοίξις λά νθοπὶ (αλ πῆτε » ΠΡ114 

νιφυοταυοεὲ πι- (Ἄ(οΓ6» 4 οἰμίτατί Ῥγαοίςητζ » ἃ- 
ποτΟ οὐδ ποὶϊ- ᾿Ζ(υς φαϊπ ας πα] 15» φυοηίᾶ 
ὉΠ| ΠΕ ΠΓΡΟΓΥ! ᾿ " πος. 

(ε5 κιρστ αι φάῃ, ΡΟΣ αἰϊαματοπας ῬάΓΠΟΡΕΣ ε 
τατὴρ ραττὶςἰρες ἐο ἔταῖ, Νίεσας ἀοπηοίτοος5. εούσπὶ 
της. 'εαις νετὸ λας Ἰηἰμγα(αποιηδάτμηοάμτα ΟΠα-: 
Ῥγορίπαιος εοσγῦ πξαρρλν ἢ ἕ 
ἀρῳσις, οι ρηα τοδβ ἰπυἹ ἀτοίς σοι! ἔςε ) δας ν]1οὸ 
μές βεφαΐμνο ἄλῃχηο αἴποὶ, (ςἀ ἴῃ {π|5 αυοηηάς 

ἄυπὶ (Πατεδς οτὶ - ; δὰ ᾿πμθβετ μολών θὰ ἰοεῖς Ραῆπηι πηαπούς, Ἐε ααττη ἃ 
{1} δας νΠο ποαῖο 116 πχαἶτα σοπ πο ΠΟ δύ ΠΟΘ 
4Πεἰ» ἔλεος ταπε εος ν]τεσι5. ἐχαιάϊγς συΐ ἃ: 
ὦ ροήιάετε, ας δογδηῖ, ιοηίδπι σρτὲ ξεγοράμι: 

-- 

(ἐς ἀείγιοτς, ἰπ ραττίδιβ ναςὶ!]λη- Β 

--- 

259 ἀπέπλᾳ, ξιωέπεμψε 5 αὶ Τίοσα Φέῤ-- 
γης αὐτο φρεσξδυτίων ζῃ .» ἑαυ Γαυλείξ 

3, ν.., ἡυ ρα. ἴῳ Κρ ἢ ὲ ἷ 
τίου ὀγοίχϑι; κϑθϑες δεγλώδσον, ᾿ϑωυτηλϑρήῆ3᾽ 

σογζᾳ δὲν τε (ἀιλησίων θὲ πῷ Φρφυρία χαὶ Ἶ 
τθ αὶ: 

τε μελησίοις πορθυουϑμοις ἐχὶ καταξοῦ πῇ 
εἰστο μάλιφα ᾧ ὃν Ἐρμδχρα τίου ἀελδεϑα 
, ὃς ἔμελλε “ὃ Τιοσοιφέρνέω Ξἰποφαϊνᾷν 
φλείροντα ἴ' πελοποινησίων τὰ πογρφγμαῖα 
μ᾽ Αλχιξιάδου, χα ἐπαιμιφοτεράζογζῳ: 

ἔγϑρα δὲ πσϑὲς αὐηὸν ζῶ αὑτῷ ἀεἰ ποτε πε- 

εἰ τῷ μιοϑυύ τὴς Σποδύσεως, καὶ τὰ τελδυ: 

ταῆα,, φυσόντος (νο σου φυκουσῶν πὰ Ἐριω-- 

χρώτοις ὦ ἑτερῶν ἡχϑνητων ὅτι (πα ξναῦς δ᾽ 

συρφικοισίων ἐφ το μίλητον φρατηγῶν, [ΤῸ 

ταμιδὸς χαὶ 'Μύσκωνος χαὶ Δηώρχου, ογέ- 

κειτο ὁ Τιοσαφέργης φυγάδι ὀγὰ, ἡδὴ πῳΐ 

Ἐρμωοκράτει πονλῷ ἐτί μᾶλλον, χαὶ κα“ 

τνορρᾷ ἀλλα πε, χαὶ ὡς γρημαΐζα. ποτὶ αἱ- 

Ο τήσας αὐτὸν, χαὶ οὐ τυγχων, τίωυ ξϑραν ᾧ 

πυθοϑεῖηο, ὁ ψϑμ ὅδ Αἰ ςύοιχος χαὴ οἱ μι λή- 
σιοι χά! ὁ Ἑρμοχρ της ἀπέπ λέυσομ ἐς τἰοὺ 

λακχεδαϊμονά; ὁ δὲ Αλκιζιάδης διεξεζη-- 
χει ἤδυ, χροὶ τῷ Τ οσαφέρνους ἐς τίωὺ σά- 
μον. χα! οἱ οὖκ τὴς δόλου διὸ ΤΜ πετφάκο-: 
σίων φρεσθδυταὶ, οὐδ τότε ἔπεριψ αν τὐϑα- 

μιυϑησορϑροις, χαὶ αὐαδὲδοίξονζᾷς «διὸ ὦ 

τῇ σάμκῳ, ἀἰφικνοιοῦται πϑρόντος τῷ Αλχι- 

(ιωδὸυ" χαὶ ονοκλοισίας ϑρομϑῥης, λέγ ἐ- 
χείφφιοο" οἱ δὲ φρατι ται χ μϑὺ “ϑῶτον 

οζκ ἤθελον ἀχυφν, δλλ᾽ Θἰποκ]είγᾷν ἐξδόων 

τοῖς ὃν δῆμον καϊζῳωλύθογζᾳς" ἔλπείζῳ μϑῥτοι 

μέλις ἡσυχασόμτες "κουσὸμ. οἱ ο᾽᾽ αἀπΉ 
γελον ὡς οὔτε ἔχὶ δχρεφϑορά τὴς πολεως 
καὶ μετάςασις Ἄροιτο, δι᾽ θγὶ σωτηοία, δ), 

ἵα, τοῖς πολεμίοις κἰδαδὸῦν. ὄξζγαι δ» 

ὅτε ἐσέξαλον ἤδη σφῶν “Σρχόντων πῷτο 
“πὐιῆσαι. “ἦν πε πειζαχισβλίων ὃτί πϑώτες 
ὦ πω μέρᾳ μεϑέξοισιν, οἵ“τε οἰκεῖοι -ὐηλαὶ 

«οἱ ὥρια απο λογησόνϑμον" εἰδὼς ζουΦ ὦ 

2 πάλι 
ἤδη 

οὔθ᾽ ὑξοίξονται, (ὡς εἣρ ΧΚαιρέας δρεξαιλ-. 
λων αἰπήγίελεν) οὔτε κουχὸν ἔχουσιν ̓ξ χοῖδν:; 

δλλ᾽ σχὶ Οἷς σφετέρϑις αὐτδἌμ, ἕκα τοι χα 

᾿χείραν μϑμοῦσιν. ἀλλα τε πολλαὶ εἰπόντων; 

᾿α᾿ Δίϊλωοσο ὔγριω ταὶ τέιρ βάρβαρον καὶ τέ ἑλγιίοια γλάίοταν ὅθηςεέμθμον., ς΄ τ 

Οεεβὲν μιοῦῖλλον ἐσηχϑυον, διλλ᾿ ὀχαλέτταηνον". 

Ἷ ὐλεοςς δὲ ἦν 

: ὅσους 



᾿ 

ξ με, 

25 πέμιποισι 
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ὡμώλιςα: 

όοκ. ΤῊΝ ΟΥΟΤΩΥΔΎΥΜΙ ΣΤ. 
τα ΕΡ ὠμᾶς ἀῤοι ἄλλας ἔλεον, μοεὐλίςα, δὲ Ἀ δὲ αἰ ὶ αἰ ἐςπτοιτίᾶ ἀϊοεραπερε ἴα 

Ἐχὶδυπείρδια. στὰ φν.χαὶ ἐδύχει Αλχιξια- 

δες σσεϑῆτος τὸτὲ χαὶ δδεθδνὸς ἔλριοσον ζω, 
πόλιν φελῆσοιρ. ὠῤῥη νϑμῶν γὸ δ᾽ οὗ σεῖ- 
μῳ ἀϑίωαίων πλᾷν ᾿πὶ στοαξ ὠδθες, (οὐ ᾧ 

ὀκφέςαζαᾳ ἰωνίαν κα ἑλλνήςποντον δὺς εἶχον 

οἱ πολέριοιγκωλυπὴς μέαϊοὺ ον τω τό- 
τε δος μϑι εἰσ αὐ εἷς ἱκανὸς ἐρετο καζᾳ.- 

Δεν τ ὄχ λον, ὦν φνος δὲης τ΄ ἔχίπλου ἔ- 

πείωσε, ὼ τῶν ἰδία ποῖς φρέσξεσιν ὀργιζομές 

γοις λοιδοραν ἀἰπέτξεπεν' αὐτὸς δὲ ἐποχρι- 

γαυϑμος ἀΐφις εἰπέπεμιπεν ὅτι τοὺς ὑϑιὶ πεν 

(ᾳκιοαλίοις οὐ κωλύοι αὐχήν οτοῖς μϑύτοι 

τέβακόσίοις ἐχέλδυεν ἀπαλλάσσειν εὐὐζοες ̓ 

ὦ καϑιςαύαι Ὁ βυλξὺ ὡςαὸρ χαὶ πσδότερον. 
τοῖς πενζακοσίοες. εἰ δὲ ἐς δόπτελ αὐ ὧι ζειυ- 

τέτμηται, ὥςτε ποὺς ςρατευούϑμοις μάννον 

ἔχέν ξοφώὼ , πανυ ἐπτνᾷν. χαὶ πάλχα ἐκέ- 

λόυεν "αὐτέχόν, καὶ μη δὲν εἰχδιϑόναι τοῖς πιὸ-- 
λεέμίοις. κῦϑὲς δὲ ὃ σφαξ ἀῤζες σωζο- 

μϑρὺς πῆς πόλεως, πολλξυ ἐλπίδου" ἐΐ 

ξυριξῆναι" εἰ δὲ ὡπαξ “ἕτερον σφαλήσε-. 

ταὶ, Ὁ εἰν σείμω," ολυφνο, στοὰ ὅτω ϑζρ"λ'- 

λα γήσεται εἰς ἔτι ἔσεαϑεῖ. “πϑρησὸμ δὲ χαὴ 
Σιργείων ωρέσξᾳς, ἐπα γψελλόνϑροι τῳ Ω 

τῇ σώμῳ “ἦν αἰϑέωνχιων δύμῳ ὥςτε [δον-, 

ϑει ὅ δὲ Αλχιξιαδης, ἐπτωνέσας ἀὐοες »χαὴ 

εἰπτῶν ὅτὸμ ἀἰς καλῇ πόλφναι, οὕτως αἰστέ- 

πεβίπεν. ἀφίκοντο δὲ οἱ Ὡρργεῖοι μᾧ δ 

ὡἰβαλων, οἱ γστε ἐ τοηϑησὸρ ὦ τῇ φρα- 

Διῳτιδὲ γεὶ οἰ ποῦ ἣν πετρακοσίων, αῖξι-: 

τελῷν δ ξοιαν, ἢ ἴγοντες αἰ ϑζενα ων ἐξ χὰ 

κεδαίμονα ἡ πο Μ᾽ τετρακοσίων " περο- 

πῆοις ωρέσξφς,Λωασοδίαν χαὶ Αιδιξοφεύ-- 
ζᾳ χαὶ Μᾷβησιαν" οἵ Κη)Φ, ἐδμοντο πι λέοντες 

καὶ τυρορσοτοις νϑρ ρέσζάς ξυλχαΐοντες: 
Οἷς εὐογείοις “πϑρέδοσον ἡ ὡς ν᾽ ̓ χ ἥχεςα. 

καϊᾳ λυσαγτων Τ' δῆμον ἐγζᾳς, ἀὶ δὲ ὀχέτι. 

ἐς (ξ ἀϑίωας αἰφίκοντο, δλλ᾽ ἄσρντες ὧς 

Ἔ ὥργϑις ἐς πο σαίμον ζοιῪ ωρέσξᾳς ὠφὶ- 
κυϑνται κῆρ εἶγον πόκήρᾳ, Τὸ ἡ «ὐὐν' 

“εβξίρ: Τιοσα Φέρνης; Κ᾿ Τὶ χα ον πον οὗ 

αἱ δ’ τε τάλλα χαὶ Ὁ Αλκιζιω- 

δὸυ κα)όδὸν, ἤλϑαγτο αὐτο" οἱ πελοποννήσιοι 

ϑ ΓΝ ΤΣ επί άθ5 ἃ πλαῖραη- 

Ρτηγῖ5 ἀς παυραπάο ἰῃ Ριζαᾶ. [δὲ 
ΑἸοἰδίαάες. βυίπγις νϊάρταγτᾶς ἀς 
Ῥαυγῖα δέῃ ας πχεγιζας» δε τανε 
ΠθηηΟ παρ. Ρτορογαητίδας 6: 
Ὠΐπν Ατπεπίοπῆθιι ὁ δαπῖο δά ποῖ- 
(ας Ατμεηςηίξς πδαίραζε (οχ τὸ 
Ραμ ΠΙπλὸ ξιΠοητ Ποίξος ργοτίμας 
Ἰορῖα ὃ: ΗΠ] ἐἰρόξο ροτίεα τ) ἐπτεῦ: 
οοἴδτ: δὲ φιιο τῶρογο ποότηο ΔΪΠπ|5 οὅ- 
Ρείσεμἀα: πχυϊτϊταἀϊπὶ ἰάοη οα5 ἔα 

Β ἄο ςοἢ 
ἰταίςοϊᾶταγ Ἰορατῖς," Ὡς σΟΠ τ 
ΙΒίδυΐτ, ὃς Ἰοραῖος ἱρίος στοργῆς, 
Ρογίε τεάάϊτο ζοίροπίο, {ς φυίηηυς 
ΤΑΠΠ]Πἰὰ αυϊάξ ἃ ρυδογηατίοπε πο ὦ 
Ργοπίθοτε, φυλάτίπροητος αὐτῶ γε, 7 
ἀπτοπέγοητ αθογο, ἢ οο! Πάπας ὁ ϑεπατάμας 
τε[πταοξε, πα ἀηχοά ρυῖις ξαι- ῥμρὶ δῆ 
᾿ ἔρις ἘΡ Π " οὐτο ἤσυοβ 
σοῦ πη ΡεβΙΘζα.- τ 4υ (ἀπηριὼς Ὁ γπιο 

Ἰουλπάοκίπορο5 ἱεροῆτα εἴοτ,ημο πα δ ἀευξενοδα 
. ὍΝ " ὙΡΚΊ δι, ὡς ΓΑΧΉΙΟης », αὺὸ τααρὶς {προ ἀ! πλ]Πτίθιις ἔπρροις ντν μι ΟΣ ΡΎΣ 

τοτρίς ππαρηοροῖε ργοθαγ οι ὃς Δ]1ὰ ῥενύανν, διχυνά τας 
νι Βουτδγοτιγ πΗ τ» ηένς (ς ΒΟΙΈΙ Ρϑτβπιοπίδιη ςὅ- 
ἀῤάδυϑιν ἠθικὴ Ἵ ΑΗ ΑΥ τγαθυπὶ εἴτε. 
«ἀοάογότ. Νᾶ οἰυιίταις ἱποο Ωγ} {πάτο λ΄ Ἔτ το ςατενὶς,. 
πγαϊτᾷ ἐρῶ οὔτε, οτίᾷ ᾿τοῦ ἴς οὐ πο Π1Ὁ θεοί γα ατοναν νει 
ἀϊ: ἢ νεγὸ {τεῖ αἰτεζυτα πσοᾶθο: μοναὶ πα ίο πος 

Ἕ μὴ τ ἥρς νον ὁ σέάεγοητ » πᾷς 
τότρα ας {{Π| φ δαγηΐ να 111 ἃμΣ ΑἸ ξοτείτον τομϊογξε,, 
εἷς οομτ, πο πη η ς ἰ ἔοσο “ Ῥεῦ 41 Βονεαβατας, Φογείβ, 
ἸΏ πγατιᾶ σται!ᾶ τοάϊγόι. Αἀογᾶς ατι ἰὴ ἐα ον τἄλλα, 
ἘῈ τῶν φαίόγήμρι, Οἱ ὦ. ΓΝ 
τῷ ὃὲ Αὐρίπογῦ Ἰε ρα ΟΙ ΠΙ σφ τοβ (τ βοννδμνζ,. θοςὺς 
ξιδίοηἹ ρορα]ατί, φια αρ ἃ δαηγ δὲ χιαρα σε τοῦΐες. 
Ἀν παυαινμδν, μὴ ἤν ΑΙςδία- παρ ΒΗνανο. τὶ 
ἄες σοΠλυάατος, ὃς φαῦ υΐίξεοσνο ὁ 
οαήοῖ νταάοίεηιτορατος, τα ἀϊην- 
ΠυΝ επούδητ δατξ {11 σαὶ ῬαγΑ] 15, 
φιϊδακταῆς ἰδ ξαεγαςὰ 464-. 
ἀτίῃρξεῖ5 ν᾽ γβ νὲ π δὰ] Παἢ]Πτατ! Επ|- 
θα δηι [αἰχαγοητῖ, ὃ ΙΟρατοβὰ 44- 
ἀτίῃροπτὶβ τος» 1 αἰρο ἀἸᾷ ὅς Α-᾿ " 
τἰπορβοπιθηι ὃὲ Μεϊοῆαπι, ἀοα- 
οεεης [ ἀςεάαπηοπεην. Ατ ΠῚ ν-' ᾧ 
ΒΓ ΠΑὐρὸς ἀρραϊοζυης, φοίπρίο- ἰβέν»:. 
Πεηίος θοὸς Αὐρίαϊς ἐξαάϊδοαθ. 
νῖροῖς ἃ παπηογο Π]ογαπι 41 τ 
ῬΤΙΠῖς Παταπὶ Ροραΐάγεπι ἀπ-Ὃ ἢ 
φυαῆεηε. ΝΝεσας {Π| ροῆθας ΑἸπδ. 
Ἰλλς Γοάίεγς » οι Βο5 ἐχ Ἄγρο ἰς- 
διαῖος 54 ΠΎ1Π1 ἢ 4 Δ ΠῚ) Βαδοθαπες 
ΤΊ ΓΟΓΗΙ ἀἀάχέζε. 4 Ελάςπιὶ αἰτα- .. 
το ΤΊ ΠΔΡΗοΥ 65» ἐο τόϊηροσο 400 ὁ 
Ργαοϊριιὲ Ἰπιη 5 Ροοροηόπῆ- ᾿ 
θὲ εγδιοςὰ πι Ῥγορέοῦ δἰ ἸανταΠῈ γὸ- 
τὸ βύορτοῦ Αἰοϊδίλάς γε(είταταπι, ὦ 

ἴδιας» ἃς οο5 7: ρέμα εῖηλ 
᾽ πων 

ὅτ. Τηςοῆξηδο πιὰ 
Ἰεάιξι! 5» ϑεφορν 

παηαογάρτοστυ τ, 

ἡ} 

“ 

κιῶϑ 

« Ἀντίχάν Ἰήγδωω αἰϑίρα ὅς. ββ. Απὸ 
τβῥτετρακοσίων πεμσῆοιξ πρέσβεις  ἄ- 

γόντες ρέσβεις οπνες ὑπὸ Φ τεσρακο-  φεται, πέμιποισ) πρέσβεις. 
σίωγ ἀπεροίχηστω εἰς λυαδαήμογα, ἐμάς ὁ 6 ψαὰ 

« 



Σ, υὐ δήθ ὅν αἰνινκἢ Ὁ ὁ. ἐδ 
» ΕΝ οαπι ἐδ δενόνονυς Α εἧς Φανεραὶς ἡδὺ" ̓ἀδικίξζονι» βύλέμδρος, 

(ξητίεπος μυίας ἐπ υ!4ἴα: ἀρ ο]εη ἀκ: ᾿ 
στατίαίνε νἱ ἀἐθατατ)αρραγαϊαῖ ργὸ ὡἧς ἐδόκει δὴ, δἰπολύεοῖ, ἀσξϑς αἰδοις ῷ 
ἐεδιιοτίοπη δα εἰασην, ῬΠ οοΠ!ΠΔΠ|, ὀχαθόλαὶ, αἰεσκίμαζευ πορϑ ἐὰν, Ἐχὲ 
υκ λά Αἰρεηδᾶ βαβαῖ, ἰαδεηβ- Ἃς Φομίοσας γαῦς ἐς ἀασεγδὺν, ᾧ ὑλίμν 
οὔ γε ἰς μα έσας (δ Πιτατυτά Τὰ 4! 
τά ἀἰςοδατοπ πη ργαξεδεῦ, ψιΐ, εἰὐάωι πὰς ἐχέλδυε. ἐν ἡ δυραϊιᾷ ἄσδος:. 

ημοσά ἰρίξ αδείϊες, οχογοίτα! Προὴ ἀξνὲ "Ά: Ταρδαὲ ἴα ζ ὑπάρχον, ὦρτε ζ.- 
5 Μλὲ αὐτοπὶ ἀϊά ῥγαθογεῖ. " Ἑαιταῦ ΠΟῺ οὰ Ῥία- ΝΆ ὡ ὅσω αὖ αὐτὸς εἰπῇ 7 δὶ δόγαι. ἜΣ 
τὶ εμϑυέῥμ τί Αδ ε : πος ἕλος τορπίτα ἐς δὲθόκχτ νυ, Θεὲ ἑαδίον εἰδέναὶ τίνι [γγῶξ 
«ΟΠ. ἔστε. “48ὲ. 4π0 ΤΟΙ ἢ] αδίοτίς ἴῃ Αἰρεπάτπ1, μὰ πέδη λϑαν ἐς τζωὶ ἀανεϑδοὶ παρε ελϑθῶν 
ὀνε»» Ὀϊςῖτατ αυτό αι {Π1 π᾿ οἷα οπὴ πα ἈΡΡοχταγτ. 

Τὰ ΤΣ υπη πὰς Ουΐρρε τεητᾶ αυδάγαρίητα (ριθαι Ὁ κ ἦγε ἴῶ γαῦς. ὅτι ὥ [] Εν» ἀρ , 
ἐς αἰαὰ πᾶιο5 ΡΒ στοῦ Αἰρεῆάο ἕεπας να Ψῃ χαὶ τέασα δοίχοντα εκ ἐκ ἕχα τὸν μέ 

ΔΌ αἰϊίς ἀϊείτωτ. ᾿ ο ὥ γαμαμοιξ δα Ὁε πῆς σοπίϊας Ὁ στ ἀυτεπι ΠΟῚ Ῥεῖ ἀσύδου αἰφίκοντο, σειφές ὅ41: δ) ὅτι δὲ οὐὰ 
! εὖρ και ἐερεγεταν ποηετίηϊ, πα εἰατιᾶ φογρίσες δ ια- δ. ὑπ πλλα κἀν ἐδεε ἡ 

τοῦ ΡΟ ΩΣ ὅν τεγργεταηευγ, ΑἸ]; νττςς Ρεϊοροη- » ὶ αζε ται Ὁ εδὺ δ ἜΣ 
ὶ οὔθ. : πεηπυηγ(απεπηαάπηοάα οοἰμε- ϑι 5 τείδῃ αἱ αππε, αϑων(ὡς τ» ὦ διενον)η) τοὶ 

ὁ (οηίοξξαπε, γαεγἀείποῖος ἀδίςεα ιο. Παυιάξ Ὑ Πελοποννησίων" γ(ξοτῶυ »ϑεῶς ῦ σσεῖεν βελὲ 
ες 1Δεβ, ΝΙΒΙο “ ΠἾΠ110 πηοίτας {πρξάϊιπι Τπιι5, γον διὰ α χα! γεῖρον ὁ Τὰ ἀῶς, ὦ ς 
ῬΟΠοΥ  Βάς,. φα ἰπηρεγλταπι ἔπεγατ, (4 ἀετετίας τὺ φ ἧ τὴν ψὰ Σ ΣΕ βξυνεξε 

ρῥγαθυίτ, ΑΙ ννε ρεγάσδοςά Αἱρξ ἐδ; ΧΟ) 90» Φοίνιχας αὐθ9-: 

ἄστυ ῬΒαηΐςος. οχαόζα βοσιηΐα αγαγῶν ἐφ 1 ἀασειδὸν, ὦν γευματίσοητο᾽ 
᾿ς Τρος [ςεγοτ:ντροτο φυΐδα5 Π18}] ἀφείς. χαὶ ἢ γὃ ὦ ὡς ΠΝ Θςσσὲν νἔμδις χεῦσε- 
ἡποοσο γοτα, ἀρ ο ἃ. ἄνλοι σγ᾽, ὡς καταζοῦς ἡ ΡΟ ΎΤΙ 

Ὁ κονΨ  παρββν πάῃ, τύπων ἃ λεδαῤμαγας δ λέγεοϑει ὦ ὡς σα ἀδικεῖ αἰλι-: τς ἄχχποπξ βαρταθας, Βος εἴς ιϑῦ, : 
γτηοη ἰἸατίας οἵα νἱάογοτιγ, (τᾷ λοὶ καὶ σοιφαἰς ο χε) ὄχι ζᾳ ναῦς ἀιρὸν 
ΡΙαπὸὲ δά οἰαίϊοπη (ς σομτα ες νεγὲ πεπληρῶμδμας «ἐμοὶ ὶ οδύτοι δόκει. σαφέςα.- 
δὐπιατᾷ. ΜΙΏΙ νοχὸ εὐ ἀοηοΠπηγᾶ τον δῇ) ῥοῦν ἕνεκα, ἢ αὐακωχῆς " δ ( πυικδῶυ 
νἱάετατ» σαπία ἀεπχοζαηάϊ ἀπ] π6- ᾿ 

᾿ΐφυς Ογαοογαπη περοτία, οἰαεπι δ ναὐτιχὸν Οὐ ἄωροι φ είς »ϑμ, ον 
πὸ ἀεροτταίοντ ἀ( ἱγου ΠΠ πο δέ οὔ- ὅσῳ ΩΝ ἐχεῖσε, ὁ χαὶ διέμεελλεν" αὐισώ-- 
διλτειυτ δά εχ! 114 ἀεάποετει ἄς σεως δὲ, χωρ μηδετέρρὲς, κϑξηδέρδιος, 

ἃ Μιδε ἀνε; “ς ἀᾶ λὰ πευτίος λσσοάογοϊ, ποα- ἰουοϑτέρϑες ποιήσν,, ἐπεὶ εἴγε ἐξουλη,ϑη, 
ΡΣ κίων τίοδ τεἀάςη 4ο ργαιλ! 485 νιΓΟί 5" Ἔλ μ. ΔΕ δι ωμ : 

" Ἂ ἤαία ̓ χχα υάτοτ ἡ Οἱ ἢ ν οἰ αΠἴος ντίηας Φἰϑυπολεμήσαι, ὀχιφαχὲς δύτου, οὔκ 

“ ἐρατν» ἢ  ἀροττ δεῦὶ θΕ]]» πὸ Δηςεροργοξε- Ὁ Φδοιαξᾷρ. κομίσαι γὸ αὐ λακεδαμμωοίεις 

πε ίβηβα εθβε- διὸςντ οὐ ΠΡ |1ς ο{Ὁ}] ἀοο ἀπ πγοΙς νίκην Χ'' Ὁ εἰκὸς ἔδωκεν »οἵγεχαὶ ῳ 
Ἢ δοσιπὶ γεσὸ ΠΥ δ ἐραχίροὸ φεν  υᾶκα ἐς [ἢ Ἐν Ὑριδοβήνοιι πξρόντι " αἰτιπάλως μᾶλλον ἢ αἰ πσοδὲε-. 

τ μήνεαπε Πἰυὰ ρεὰ-- 4] σας αίρρς ααῦ ΡοΥ (ς φυσᾷ; ρατὶ ΣΎΡΗ, ἡ Ἢ 
ἐεχεδας 9 [ε Ιάδο ροτίμ5 4ιὰπη ἱπέουιοσὶ οἰδῆε οὔτγα τέρωρ τῇ ἐφ αἰ γοραξουθθαεφηνε 
πε ἀϑω. ἢ Βοῖζες {πετογίης. Ετοη πὶ ἡπαχίγὸ δὲ μάλιςαι, χαὶ δῦ εἶπε πσξόφασιν οὐ χὸ- 
Ε Διηαΐ πιαίοτέ “οὐ ἀ6τί5 τορ! μοτίδτίοηῖς ξἰταυοά μίσας (ὲ γαῦς ἔφη γ αὐτοὶς ἐλο οσοις ἢ ὃ- 

ἃ 
: «ς τοῖν Ν ς ταδὶ μα ρθν οδυαθαταγ οὐ πάιεβ Ὁ ἀρρΌτταί-. σας ὃ βασιλάς ἔταξε ξυλλεγέωϑαι. " ὁ δὲ 

τ τα πα μους ἀξ φ νἱἀοἰςος ραμοίοτος υὰπι ἰμ ἵ 3 ͵ Ε) ! ΄ 3 Ὁ) 

Ιη Αἰρεήάεπί Πέζοι ἡ αστο, Θὲ κα οδτταέϊα. ““ δῖα ὧν τούτῳ μείζω ἐτι ἔσχεν, 
ὐαλεὰς, τ ἰρίς πιαίογξ ἃρ τὰ ἰηίγς οὔτε ΘΟ ΨΛΨΟΩΣ πολλαὶ ὧν βασιλέως, τοὶ 
ἐληδεπὶ (ξαυαζις Ππάςθατ, ἢ αὖ ὩλΆρΠΟ. ὭρΙαρε: τε αὐτὰ ἐπ᾽ ἐλφοσόνων κοξαάξας. ἐς σ᾽ 
Πε ςοπΙΠ πὶ.) ὅς οἷα; Γορία:» [(εἀ, τ ὦ »ἴλπχθη. αν ηξρὸ ἀ πτίχο ἀασε τὶ ἢ ΡΗαεηΐξαπι πὸ  4ς 6 ςοπίροίζοι: 5 Ουοοιπῆις γδὸν ἢ οι δὲ γνώμαν ὁ Τίοσα- 

Ρ 
εἰαπα γεπίτ Ὁ δὲ ᾿ 

τ νένυνόρ 'βαβ, Ριοροῦτο Τηΐλρμεγηςς Α- φέρνης. ἀφικνται »ἴϑὴ τῖς φοίνιξι ξυγί- 

᾿ δον ἀδκι Ῥὰς ρεμάαμ Ροτίογίτ, ΡεΪορομηοηίε5, γφέται, Καὶ οἱ “πελϑιτονγησίοι να ὡς 
»,Οὕεπὶ Αἰοίδ. ἡοίαθοηις, ᾿ παϊίεγαπε;, [παυλῃι : ὴ ; 

δήλαδ δ τιλκημα ται» Ἰμϑν 5, 1 πάλως μῶλνο γ] βίω ἡπηίλωξὸ ̓  Οὐὲ 
ωροΐξαιτὸ δῤγόειον,χοήμαία λάθοι. χίειν α δήπου ὦ ούτῳ βαίζω ἔτι  ἔρα.} 
εἰ Ἐκεῖσε Πἤγρωω, εἰς Ἐ ἀἴασενδον. 2 Καὶ ἤτοι, χέιν μείζονα παρέοᾳν αἷ ἢ φασιλβί ἐς 
δι μίρλεν γήγρωυ ἐξ ρίδεωυέν, ἢ Αγπ-- ἰ ἢν χάριτος μείζονος ἡξιωϑη, 

, ἕξ, πὶ: 

χ Αἥικίζοντε] ἡ’ ἡγρωυ, ταὶ δ αἀϑμμαίων 
φρονουῦπ. βῥὶ Πολλαχῇ εἰκάζεται] ἡ. ἡ- 

ρίω), κι" πολλοιὶ ζο ποιῷ ὁ ὧν σοχασμιφ' κεῖ 

αι. Ὑ Οἱ δι γὸ, γα ἘλδΩ ΤΙΟΗΝ 

γ' αἰριφὰ- 
υἐς 
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δοό ΤῊν ΟΥ̓ΌΤΡῚΒ᾽ ΠῚ 

Ὠλὶ Φβναδε,κελθύσομτος αὐτί, Φίλιπαιν, Δ αὐ παῦε: ΡΕΙ ἱρρᾷ βοιβϊηό ὺ 

αὐδρά λακεδαημόνιο, δύο τριήρεσι. Αλχι- 

(ιαδος ἢ, ἐγ αὶ Χ) ᾧῷ Τιοσοιφφέρνζωυ Ὁ ἤαϑετ 

περιόντα Ἐχὶ πὴς ἀασενδου, ἔστλᾳ χαὴ αὐτὸς, 

λαθὼν πρισχαίδεκαι γαῶς, ὑπορήδυος Ὅς ς 
οὖν σείμω ἀσφογὴ χαὶ μεγοϊλζω γάφιν. ἢγὼ 

αὐτὸς ἀξάν αἰϑίωυαιοις ζᾷὲ φοινίοσας ναῦς, 

πελοπουγησίοις γεκ κωλύσην ἤλεῖν: εἰ ἰδὼς, ὡς 

εἰκὸς ἔχ, πλείονος δ δ Τιοσιφέ ρ»δς γϑώμων, 

ὅτί σέκ ἀξ ξῳ ἔμδνε, ὁ βαλόμϑυος αὐτὸν τοῖς 

“πελοποννησίοις ἐς 1 αὐτο χρὴ αἰϑίοναίων φι- 

λίαν ὡς μάλιςα δ,ριξ αἰ Ναήν,δττως μεῖλλον 
“ δὲ αὐτὸ σφίσιν αὐα[καίζοιτο πσδοςχωρῷ,. 

χαὶ ὁ μϑιδ, ἄρας θὐδὺς τὴς φασηλιδὸς χαὶ 

καύνου, αὐ “1 πλιοιοῦ ἐποιζτο.οἱ δὲ εκ πῆς 
σεΐμου ἀἰπὸ “ἿΜ' πετοαχόσίων πεμφθέντες 

“ρέσξᾷς, ὄχ) ἀφικόνϑροι ἐς ζὰὶ ἀϑήνας 
ὠπήγειλαν τὰ πα 9 Αλκιξιάδου, ὡς χε- 
λϑύφτε αὐτέχῳ κα Ν μιγδὲν φγδιϑόναι τοῖς πϑ 
λείοις, ἐλπίδες τε ὅτι πολλας ; ἔχᾳ κά- 

κείνοις " Ὁ φροτευμια δὲθυρ αἰξήν, αὶ πελο- Ὁ 
ποννησίων αἰξεέσεοϑαι, ἀοθουϑύοις ᾧ αρό- 
περον (ἄν: πολλουιῷ ἦν", μετεχόντων πῆς ὁ-- 
λιγδρχίας,, χαὶ ἡδέως αὖ ᾿ ἀπαλλαΐβτας 

“Τῇ ἀσφαλεῖς τῷ τρλγμθς ᾿᾽ ταλκ 

δὴ ἤν ἐπεῤῥωσὸμ. χαὶ ᾿ ξωυίςαγηο πε ἥ-. 

δὴ, Ὁ σὰ ἐοξάγμαΐζα διεμέμφοντο, ἔγν» ΩΝ ποάμτη τάπηςῃ ταυτὸ» ΧΡ σα 

τες γε μόνας “ἢ πώυ φρατηγγῶν Χο οὐ τῇ 
ὀλιγδοχίᾳ καὶ ον ϑρχαῆς ὀντῶν δῇ Θη-" 

ἐανδύΐωυ τε ὧν ΑὐΌνΣ, χαὶ Ἀφιφοκρά- 

᾿πίω τὸν" Σικελίου » χαὶ ἄλλοις, οἱ μετέορον Τ) Ἀςη Α ΒΆΟΏ 5 δὲ ΑΥΠΤΟΟγάτει 

»ϑι ἐν τούτοις “ἣν φραϊμν Σ φοθυμδιοι 
δε(ὡς ἔφατ, τε οὖν τῇ σάμῳ φράτευμαι 

χαὶ “ὃν Αλχι(ιαίδζω, τοὺς τε ἐς πίω λόχε- 

ϑοίμονα, ωρεσξδυουϑροις ἔπεμπον, μή τί ἀ; ἀ- 

νδυ “δ πλφονων κακόν δράσωσι τίωὐ πολιν, 
ἀπ ὠπαλλα 'ξᾷν ὅ΄ 5 ἄγαν ἐς ὀλίρρες ὀλϑεῖν, ἢ» 
᾿ωλὰ τοῖς ; πειζακιοαλίοις ἔργω ὦ μὴ δγό-- 

ἰσαγτέ ραν “πϑυδι δὲέπθτο μϑιὺ δόμα, 

Β εἰνφαδά ἹΠᾶ πὸ εἴἴος δά άυιξίασιι ὁ ἃ- 

“πάχει δὰ ραῖϊθο Δ πρμῷ ἀοιοηΐ- Ἄπιττ 
ΟΥεῖ, δ04 4υίπα; 

ματί ρα) Ὡποδῳωμύαη ὁ τ' πολιτείαν 

πιουιὶ»ἀιια δας οἰμπὶ μμρθλνα τρς ἡ 
ἰρίς οαπὶ ΡῬμσηἰοΐδ’ οδ ργοῖτα εἴ, 
Οἱ ΑΙεἰδίαάες νθε(δηῆε ῃ Αἰρεμ 
ἀὰ παιυιίσαζο, ὃς ἱρ{δ {πηχρτὶς το ο- 
οἰηυ παυίδας; ἐοάξ φομτοῃ ἀϊορο] τ᾿ 
Ἰςεηβ ἐδ φιὶ δαιτὶ οὐδης τατῇ αἴα» 
ΔηΊρὶᾶ δεποβοϊ ( ςοΠ]αταγί;» 40 - 
πιᾷ Ῥῃοιιιαηι οἰαξ δας 4 Ατῆο- .... ἡ 
Ὠἰοηίἐ5 αἀάιιόεαχα εἴετιαις λά ᾿ς- 5... Ὁ 
Ἰοροπίγομίος αάάιιοὶ ργομἰ δίτιγαο: Ὁ 
βῃαίαδίνε σοἠοπιδιηοῦ εἰἴγοχ ἰΙοηρα .. ς. ᾿ς 
οΟ(οτιιάϊπο» ΤΙΠΑρΒογηίβργοροῆ "Ὁ ὡκοῖς 

ὨΐπιοΟ οτἱᾷ ιδιηαχίηγὸ «οδποχίῇ φολβαεράν μὰ 
ἀΐαην 1} ἀρυὰ Ρ 

οὐἰπλαῖ 5 σα πὰ βιοἰομ αὶ ρα Ρα. Ἰοροπηοηίος οὐ ς 
Ἰοροππεηίεβ ἴῃ (τ δ. τ μοι  δπιιπι ἰὸς. ἐπὶ ἱρί αἵϑ 
ἔμποζῷ, ντ οο πιᾶρὶς ᾿Π|ς οοροτγοταν ἀβοαίξοζες, ἀπισ 
ΡεῦΒος ἰρίμπι δά Αἰποηϊοηίος ἂς- ἜΣ ἴ 
ςεάεχε. Ετ ὶς φυάς ςοπεϊπαὸ ρΓῸ ᾿ 
(δε. Ππροούα ῬΒαΙΟΠ αὶ δι λα ἢ] αὐρὴᾷ αἴ, 

φορέρένες φασήλι- 
αἰτοηοθας, Γιορδεὶ αὐτῷ ἃ φαδάτίη- Τὴν 

Πα νὰ 84 δὸς (᾽ καύνου,: 
Βιοητίς ν]τῖς ΠῊ Πι, ΝΟ ἃ Θά ΠΟ ΡοΥ ι  κρσίρννην ΠΗ 
ποηογο Ατῃεη 5, ΑἸο δία ἀἰς πᾶ 4α- οράενατε βυϑύ, γιάε 
τὰ ἐχροίπεγιιητίαθοῦς ΠΠπὴλντ Βο 4π οι. 
(Ὁ τοππογοηῦπες σα!ςααᾷ οὐσοάς- [ 
τοητ. Βαθοῖς ομϊμη ρΙ τη ἔροὶ ὃς λ] 
τος ΙΔ η 4 εἰ5 ἐχεγοίτα πη δὲ Ρο]Ὸ 
Ροπηροηίος (προγαπάϊ. ἐΝ νεῦρα 
πλθΐτο νοεπηότίτ5. σογγοδοζδας-, 
ΤῈ“ ΠΔΠ]τ 5,411 Ἰατρτίἀοῃ σγαια- αὶ Μαρπαι 

Οθαηταγ φοπίοττίαῃι. σο]]οράτιηι, τῷ Ἐδνᾶϊ 
οἴη {ἴατιι ραυςοσιιΠ.» δὲ 4] ̓ἰεητοῖς 

{δητ᾿ Πἴαπιταθς νῃῸ ιοάληι φοῃ 
{οπία περοτία φΑΥΡογΟ Βα ροητος ἴΏ ἀυ 
δος ἀιιςο5]οηρὲ ρχϊποίρος {Πππ|5 {τα. ΠΧ. 
τι αἴχις πηαρηδτι» 1 Βεατηο-. , 

ἐν κρραμνε δῷ “1 
ς Ταπὶ ἤλτυ 
δ Βαπτασν 
ον Ὡρ ΤᾺ 

ἅν 

(ΟΠ β λΝί, δ Α[ῖος αὶ ἰητοῦ ῬΠ 
αυϊά τοι. ραγτΟἱρ 65 ογᾶτο 
αἰεθἄτγηπεῖποητος ἐχογεϊτῇ 88 
αἵᾷ; ΑἸοϊδίαάς,]ορατος πχατυτὸ βΆ ̓ 
Τ,οοάχηιοῃς πγήογᾶϊ, που! οἷα 
ταῖῷ εῤεμίομες ἤης, τααίοτί βάτος 
᾿οβεμάεγεητ. ᾽ ἴτὰ ἐπα νἰτασ! Ρ Με απροῖο ΣΝ 

τὸ πὸ ποιηΐ- Ἀἰπβέρο, γαήΐα αι 
ω ἷ 

πο ἀφοίαγαγο, οροΐτεγο, ἄς “ τόρ ]:- βώναῳ χρό. " 
ΟΔΏῚ ἐπι ἰτεγαῚ ΠΑτΕΠΠῚ ὈΓΔΙ δία. ἐγίραν ζτο ἴσα πῇ 
Ῥγυχτομάςθᾶς αὐτοπὶ πλοητίοπ ἐὰν. 

α Δι αὐτὸ αὐαϊκάζοιτο “σϑος χωρξϊν 
αἠαϊκαζοιτ ὁ Τιοναφέργης δ τὶ ὑσο- 
τῆδύειϑαι ὁ ὑχσὺ δῇ πελοποννήσίων. ὃ Τὸ 
φρατεύμα, διδηρίξειν τὸ ὧν ἦι σείμῳ δηλο- 
γόπ. . Αγλὰ “οι πεγίακιμαλίοις 1 " 
αὐτίκειταήτινι τὸ αὐλοὶ, ὡς λέγομϑμ τὶ, ὁ 

τῖδε, αὐ)λᾶ ἫΝ ἔς! δὲ αὐὐϑακελόὺ εκὸν, 

ὡς καὶ παρ᾿ Ομώρῳ, Αλλ᾽ ἄγε »μινκίηι 

ὥῦα λεγφήμεϑαι, ἡ αὶ δὲ διαίοια» οἱ αἰεὶ 
πὲν Θηερυδῥέω δχοντες τότε τῆς ὀλεὸρ- 

χας,καὶ μεταθόντες αὐτῆς ὦ φεΐτες,ο- 

ρέχόυϑμοι δὲ ἜΝΕρυι »ἔλερον οὐχ ὅπι 

απαλλακδικῶς ἔ ἔ 'χεισ Φριθρ ας Π 
ἰώ ἀλη »»»: ὅτι φοῦθι ζει ὦ χζμ 

ἃ Αλκιξιαδζω, ὰ ζις ἀπιόντας ἐς λακι 
δαίμονα πρέσβης, μή, ᾧ, ὅποι κακὸν ἐργ - 

ζωδ) ἢ πόλιν, ὀλιγαρχίας ἡροιδύης. ἤς 
ὅν ἡξίσιῳ ζοις πενϊακιλαλιοιξ καϑιπένα., Υ 



ΤΊΒΕΙΒ ΟΟΤΆᾺΝνν 8. ὅ6 7 
ΩΝ τορυΙ τα» φιῦ τατηξ ρ] ογίαις οο- 
᾿ τῷ Ιὴ δος ἱπουσι- πος τως ΤῸ 
᾿βεγεης ρος φυοᾷ 1 ΒΙαδια ἀνα θἰτίοῃς ᾿Αἁ δος ἰπ- 
ταλκεανὸ ἀδοϊοιις σαμα σούς τ» 4 Γατίοῆς ρΓαοριὶ 
ϑεύ «θοίετ᾽ [ίέει α. Δ Ο]ογοτον (τας ραιςοτῦ, ὁ Ῥορι- 
τ 80ς.6.Ρ. - Ἢ - ᾿ Ξ' ὅς ΠΤ ἢ 
ἜΝ ΑΝ ΜΩ͂ΝΝΣ οβοξίυΣ, Ομ δὶ πδηςρίμο 481: 
νῃο εοἀέπιφας ας ἀϊς ἴῃ οὐδέ ργαεᾶϊ, πὸ νῖ ρα- 

᾿ ἐἰς, θεί, 497} ἀπ γος εἤςῃ τς νὲ Πηραϊὶ ςατογίς ἰοη 
Π 450 ἐπε βηπ ΗΠ πα ς ἀρῶ ση Ὁ ΧΕΙ Ἢ ΠΣ 

ἀἠροιεατευη,ροία- 5ὸ ργαείςητ. [ἡ δα δπτῷ ρορυΐα- 
Ἰᾶτ βοὴ ταητάπιος ΧἹ, 1 410 πηα οὶ γάτα ροΥ οἰ οξο- 
εἶς Ἰολν ωρτλ Ποπα ἤμην ἔλο τας ἔογας αιμίαιις τὰ 
«ατοτος ᾿δηγίηοᾶς. πᾶς οαθηἑ ας, απ αιᾶ ποῃ γορα]-. 
Τα ἰδτὸ ἀὐτέ Ρορ. (ας ἃ ραγίθυ5. Ἐτ ργοου!άαθο ναἱ!- 
εοίδ ἘΜῈ φείες ἀξ τος ΑἸς δια ἀϊς ἀριϊά ϑαπιᾶ Βος 
241: εογαίληοηαςε-, «ρχτα]ογαητ,φιόάαας ρδσοτ τε ἔτ. 
«ἰἂτ ἰι. .14 θ67- ἐν ς - ΜΕ Α ἐνῷ, τε ὩΣ, Ἐκαιλδις, [ας ἰρῃ μαι {π20 115 ξυκαγιις εἴς 
πευττο ροπετο, 714 νἹ ἀερλτι ( ογτατίπη ἱρίταἀπηΐτο- 
δΡ ΥΣ 4υΐπθῃ ἐ θαταγ να! αας νι ἱρίς ρου π- 
δυο βιὰ ρει ρια. Πλἀπα ἰη Ρορυΐο Ρείμςορϑ οχίϊξεγοῖ, 
ἀι, γεῖ ὃ ρατὶ ἔοτ- Πἰς Γατίοηἱ Γοίγαρααητι πηαχὶ- 
τὰηα φιςξξᾶ εξ πγὰὸ δ΄ σι ά ΤΠ σοητὶ νἰτί» ὅς 4 Ρτῖ- 
«ἀ ἀἰβηίτατοηι » [Ὁ τ ὌΝ, ὟΝ Ρ ἀμ αἷν. 
Ργατοσπιῆο, δα ὃ ΟΥοβ σα ΠΥ ΠΟ Πα ΘΔ} 

ίρψεάρν- «κ΄ 4υᾷάο ἀππη ἀριιἀ ϑάπημπα ἀπχ εἱς 
ἔκαιεν δε οοῖρΡ Φ(ςυαθ ΑἸοϊθίαάς ἀηοηιγᾶς Αὐἰτατ 
Ράτεπι (δ ἢΠΠ| εἴς Οἤ15» 4] ἐπ ΡγΙἢγ8 ας ἰαπηρτιάς [1ὰ- 
Ἄοὐϊ τη εἰεξίοης ταὶ ἰατὶ αἀπιεγ ὃ. ἈΠ Ὡς εοϑας ταὶ ρορΡαΪΑτΊ αἀμεγία θατιιγ,δὲ Ῥ1ίατι 
Ῥοϊροῦτας μος ἸΤΑ, ΑΙ ες Ἧ, Δ] ψ᾽ πῇ 

{ξ 4 τεσ βζε χης ὅ Εὔρδὲ 2 ἩΠΡ' ΟΠ» δᾶ μι ΡΟΙΈΒΕΙ 1- 
τ πφόεήενε. «1 ταὶ. ΕΗ “ ὃς ρυίας, 4 γοπη γὰρ  4:1-- 

" ἀν Η δ “ὦ 
[εβοί. Ον. “4 ἐκρο- πῃ φαΕπιτυ ]οπτ,ὃζ ροϊεληιᾷ εὰ ἴῃ 
»͵! φηας ἰερογείην ἡ πὶ ἐπον ἀν ἣν 

᾿ς δ ρἑμοίων πον ργῈ δΑερρ ἰμ δίαιτα, εἰϊο ορατος ἃ οού- 
 ιαργαροιεπό. Ῥοῖς πο Ταοεφατηοπξ πηογιηῖ, 
᾿ς Ἱποίταταπτ, Ι ἅ τὸ ᾿ Ἰπείταγαητ, ε΄, ὃζ {π| ραςογᾶ ργορομῆμς νασα 
᾿διϊπγυίάτγαης, εἰ, ῬΩΣ Ἶ ἊΝ ν 
Ἐοζυπ) ἀπΐπιος 6. ὑΠΐ: δ ΠλαχΠ1 1 ΙΟΓΟ αι νοςᾶς 
τοχογαπε, ἀμ» Ἐο- ΕΘΓΟΠοΔ Π}»ΕΧΟΙ θα. 594 Πγμ]τῸ 
φογμης γε ἀττο]]ς- οεζ 418 Δητοα πηαρῚ5 Ροί᾽ γε ἰτα πὰ 
σοηῖ ἀπίπιοβ, οης ψενς ν “᾿ 
μα ροῤενίοτεε ἐμ- [ΠΟΤῚ ὃ ϑΑ πιο Ἰορατοτιηι : Δηϊ- 

᾿Ζεγῥγεηαμοεξ: γπα τη ἀπο Υτο τε 5 ΠΟ ΠΊΡ[μΓ68 δ ἃ {|ς 
οἰ Ῥηορ κα ἤρωήεα τ λῃ 605 4 ΡΓα5 ΡΓῸ ἢ 415 ΒΔ τὶ 
:α ἐκρνίσαιη. ὀταἸδητ, εἴϊς ἐπιπγιτατος, Ας πηϊίο- 
4 Οὐ! 0. γῆς σαϊάξ ργοροζὸ ΑΠῸΡΒοπτεπ,; 
οὐἴτα Αἰ δίαάς ἀϊτς, τος ἥδε μα μόίης,. ὦ 
δάϊυπι [αῖξ. 1 Ὑ21ς " ξο ΩΡ Οϑ (ΠῚ 

4 Οὐμαι ρτῖι5, πηδάατς ντ ΠΟ] ΠΟ ΠΟ ἀρ» ἀμ το- 
, Παναΐάταυς ΐπ 11 ἢ Ἢ “Θρὶ π΄. ΠΝ .. ; ᾿-" 
πιπιο τα ςοορτα- ἸογδὈ ςΟἀιτοποιτδηῇρεγός συπὶ 

ο. 

 ετἴατα νδὶ ἃ ῃς τὸς ὃς αιτα {1 ἤογξε» ὃς ]ιια ᾿ῃ 54- 
᾿ ΘΑπτιτ τὸς αὐ ες ὁ ἫΝ Ὁ " 
πισογζατίατα ςοη- πιο: δέςο τυ ἀίοῆαβ πα 5.8 ὌΝ Βαῖο- 
ο ποτία ξμογιιπτ; ε- 10 οχιγαοδᾶς Ουἱα οχιγαξά! ἢος 

δ τοο, ςὁ τά Ετίντ αἰεθας Ὑ μογαπηθῃ 8» 
ὝὩεπὶ πηϊτεε δλητ, δῖ ἘΝ  ὰ ' Π ΠῊ τ 
οἰτρατομία βυάϊο- δέ 401 ΟΠ Πη 0 εγᾶτγ γε 1105 ὁ 581- 
[ἃ ορεγαπι παᾶυᾶ- 1770 5 ἢ Ἰηζοιτι νοι γξτ,πό ΤοςίρεοΥ (τ 
τα ΕΠ: 1ῃ Ῥέγαιμι» (δ ντ ροτίας μοίξίμπι, 

7 παρχιλὴ, πος ΠΟΤΕ 5 νο]]σης, δζ οἰαἢ]ς5 ὃς ρεάϊτα, 
χίκη. Κεάδ φηροῦ, τὰ Ὑαςὶροοταῦ, ἢ ἘΟΥΟΟΡς. οαἱΠὶ 

“εἰ ξαοζαητν τασι γο 1 λοεάαηγομ!!ς, δά {(α]ϊςες τπγ6- ᾿ 

4, ΡΣ Δ “πολιτικὸν α λόχου ἀΐοις, καπ' ἰδίας ὅ φι- 
λοτι μίας οἱ πολλοὶ αὐδῥ τω] τοιξέτζ “σδ96- 
ἔκειντο οὖν ᾧ αἷρ ὁ μάλιςα. ὀλιγαρχία, χ, 

δημοχρατίας νουϑμη ξπέλλυται. πελύτες. 
γὸ “αὐϑημερθν αὐξιδσιν εχ ὅπως σοι, ἐνκ ε 

οχαὶ πολὺ Ὡρώΐτος αὐτὸς ἔκοίσος εἰ). ον δὲ 
δημίοχρ ωτίας αἱρέσεως γεγνουϑμης΄ βᾷζον ῳ 
᾿ὰαποξαίνοντα εἰς εἰκ, "εἰστὸ ἢ ὁμοίων ἐλᾳοσού- 
μϑινὸς τις φέρᾳ. σαιφέςεζα, ογ᾽ ἀΐεις ἐπῆρε 
αἰ μπἐἔρρι 

Β , τῷ ὅτι ἀὐξις ἐκ, ἐδύκει μόγιμων Ὁ “ὁ ὁλι- 
2 ᾿ 

γα ρχίας ἔσεοϑαι. ἡγωνίζετο δξζυ εἷς ἕκαφος 

“Αὑρθολζωὶ αὐτὸς τος τος ρόςάτης τ 
δύμου ἡμέσϊ. ὡ Ὁ. “ἦν πετρακοσιωΐ, μα 

λίςα ἐναντίοι ὄντες ὦ ζιτῳ εἰδὴ, ἡ Ὡροε-- 
ςῶπες, Φρερουχός τε, (ὃς καὶ ςρατηγησας ὧν 
τῇ σείμω" ποτέ τῳ Αλχιζιαδε τότε διζωωέ- 
«ϑη)ἢ Αδίςαρχος, αὐὴρ οὖν Οἷς μάλιςα ᾧ 
ὧκ “π᾿λείφου οἰγαΐζιος τω δνμω, χαὶ Πεί- 

᾿σαιδρος, χαὴ Αντιφαΐ, αὶ ϑηλοι οἱ δεωυατώ- 
τατοι, ορότερόν τε, ἐπτεὶ τούχιςα, κα τέσησαν, 

ᾧ δηγ' τὰ ἐν τῇ σάμῳ σφώ ἐς δημοκρᾳ- 
αν ὠπεςη,ρέσξᾷς τε ἀπέςελλον σφ ἐς 

Ὁ λακεδαίμονα,, ἢ ὀλίγα ρχίαν ωρούϑυ-: 
μοιεῶπο, καὶ δὼ τῇ ἠετιωνεία, καλουνϑρὴ 

τεῖχος ἐποιοιῶτο᾽ πολλῷ τε μοῖλλον ἔῃ 

ὍΝ  χαὴ οἱ ἐκ. “ὃ σάμου ωρέσξᾳς στφραῖν ἠλ- 
δον, ὁραντεςζοις τε πολλους, ᾧ σφρανζοις' δὸ 

χρεοῦτοας (ΠΟ 9 τερ9ν τείτοὺς ἐπ, μεζα (ὁμο- 

μϑβμοις.ᾧ ὠπέςειλαν ΑΚ Αγτιφώντα ὦ Φρύ- 

γυχόὸν χαὴ ὀγνίασ δέκα, καιζοὶ τοζγος, φοθϑὑϑρῳ 
᾿χὴ ταὶ αὐνῷ χϑὶ τὰ ἐκ“ σαμϑ" δχιςείλων" 
τες πϑρτὶ δοττῳ ὅςτις χαὴ δτωσοιεῦ αἰεχ τὸς 
ξωυαλλαγάζαι ωρὸς «ὅν' λαχεδιοαιμονίοις. 
᾿φκοδόμοιου δὲ ἔτι πσφόθυμότερον Ὁ οὖν τῇ 
ἠετιωνεία, τεῖηϑς. "ζῶ δὲ πὸ τείχους ἡὶ γγω-- 

μ" αὑτῇ ( ὡς ἔφη Θηφᾳυϑύης, χαὶ οἱ μετ᾽ 

εἰστε) οὐχ ἵνα, τοις ον σώμῳ, ἐῶ βίᾳ ἔχτ- 
; “πλέωσι εἰμὴ δεξωντα ἐς (δ πειραιᾶ, λλ᾽ 
να, ποιὶ πολεμίοις μοῖλλον ὅταν Οδ' λωντεὴ, 

ο΄ χα  ναεσὶ χαὴ πες "ᾧ δέξωνται. “χιλὴ γαρ 651 

[9 

19) 

Χ -- Ἄσγο, 

Σ : ᾿ 

ἃ ΤΡολιτικὸν Πη Γὲν δημοκρατικόν. ( ΑὐΖ΄ |: ροῦσιν δὲ μὴ τυχόντες ΔῊΡ οὁμοίὡν.οὐ γὸ ὃ-- ] ζ Καὶ πὸ αὐτῇ, καὶ ἴὰ ὠβῥ τῆς σαμωυ] γ- 

 φημερὸν Ἰἤγοιωυ, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. .Ὑ Ἐκ καὶ μοί αὐ δρὸς νομέζοισιν αἰλλοὶ κρείοσονος ἐ- | χρίω ἐν ἀϑήναίξ. ἡ Οςτις ᾧ ὑπωσοιὼ 
δυημοκραήας αἱρέσεως γιγγομθμης 1 αὐτὶ λασδῶχ, “δ ΤῳΌ ὅτῳ ἄσῳ] τῳ ἃ δὴ-- 

ἐν δημοκρατίᾳ δὲ ὀβχοντός ιγος αἷρέ-- 1 μοκρατίας δηλονότι. γίγρεω καΐαστίσφ.  αὐεκῷ ἕφπῳ. θ Ην ὃ ὅ᾽ πίγοις ἡ γνώμη 1Π- 
ἐγτος, ἢ “πιεοτεύοντός ἄγος, ῥαδίως φέ “7 ἐ Ανὴρ ἐν Οἷς μάλιφω Ἰ0ῖς ἰχυροτάπς. ἴκν, ὁ σκοπὸς τῆς αἰοικοδομώας τῇ πί χει. 

Ὁ ἦν ἸΝ ΤΠ ον Ἂ" “ 
᾿φήεκτος ] ὅςτις τρόπος. 18:1 ἐσίν, ὠτινεοιῶ 

ξες, 11. 

“ΟἹ ... 

26 ῥᾷεῦ, 



5: ἄλίπλοις 

Δ «καϑεζο- 
δες ἐς αὐ- 

πὸν αἰϑεώ- 

ὑπῖς ὀλίγρις 

ἐαμ «. » ν 
39 οἱ αὐτὶ; 

-«-αἋ᾽΄᾽,᾽ 5 
20 φασκογ-- 

Ἐς 

οὲ 

πῷ ὃ πειραμαῖς ὶ αὶ Κετηιωνεία,, χρὴ ΠΩ», αὐτέωο ιδὺ- 

οὐς ς ̓ἔσπλοις ὕρηνἐπειχάξετο δὲ δῶ ὅτω ξιὼ 

ῷ πρότερον ωρὺς ἤπειρον ὑπῆῃρ γὰ τείχῴ, 

᾿ώρτε ̓καϑεζορδῥων ἐ ἐς αἰὐηὸν αἰϑρώπων 
ὀλίγων, ἀρχάν τῷ γεξςπλο ἐπ᾽ αὐτὸ γὸ ὁ Τ 

Ἐχὶ τῷ τύμιαι ἦῷ ὅ λιμδίορ, ςενϑ' ὄντος τὸν ἐ- 

τέξον πύρρρν. ἐτελόπα: τὸ,τε παλαιὸν δ 

ωρὸς ἡ πειρον,ὼ Ὁ χα νὸν ὦ ἐντὸς ὕ' τεί ἔχοις, 

πειχεζόμϑμον ὡρὸς δλείλοιοσθρ. διῳκοδὸμ»-- 

σὸρ δὲ χαὴ φοαὶ ἡ πὸρ ζω μεγίφη, ζὸ ἐγξύτα- 

ᾳ τούτου θὺλὺς ἐλουϑρ ο᾽ τω] 'πειραι, χαὶ Β 

ἤργον "αὐτοὶ αὐτῆς: ἐρ εὺ καὶ ὥῶ ἃ μαρὴν ζωα - 

καΐον πόρτας Ὅν ὁπ» γτοΐ πε“ χαὶ τὸν 

Ἐχιαλέονζᾳ ἡ μον. χαὶ δντεύθεν 
“πέρα φφμὗτας ΕΣ δα Ὁὐὗπ᾿ δὲν ὧν 

ἀλείονος γξόου ἐδίΘηραμϑρης διε, 8694, 

μφ ἢ Ὁ , οἱ ὧκ τῆς λοικεδαίμονος «ρέσοᾳς 

" σεν πράξαντες αὐεχωρυσὸρ “ἷς ξύμ 
παῖσι ξυμίδατικόν," φάσκων χινδυων δυωνδύσην ὃ 

τεῖχος τὸν χαὶ τίοὺ πολι δ. φλίραι. ὅ-- 

μα ὃ καὶ χαὶ οὐκ, τῆς πτελοτπιοννήσου ἐτύϊγδρον, ἴο᾽ 

δέξοέων" Ἐληκαλουρδῥων καΐζα ὯΝ αὐτὸν 

χρόνον αὕτο, δύο καὶ ἡ τεοσαιρακονζα, νῆεε(ὧν 

ἡσὸμ χαὴ οὐκ, τοίφϑιντος χρὴ «ὖκν λοχρ εὖ ἰτα- 

λιωτιδὲς χρὴ ἡ σικελιχα τινε) ἢ Σν ἦδο 
ἴχὶ τῆς λακωνικῆς, χοὴ αρ)δαισιϑυαιζάμμο- 
ναι πὸν ἐς τίωυ δξοιαν πλοιῶ. ἤρχε δὲ αὐ- 

ῬΨ Ἡγησθμδρίδοις Ἡγησαγδρδ απτιρτ- 

τῆς, αἷ ἔφη Θυρφιυϑμης Οζα δὐξοία μάλ- 

λον ἢ Ὅς τειχίζοισι πίω κυ τυδϑς- 

πλῷ," χαὴ εἰ Ὑ ἡδὴ φυλέξεται,λήσᾳν Ὁ τὰς. Ετγαῖ δυῖοπ σογ ἢ αι: τορτο- ΩΣ ΤᾺ 

οἰ φφλαρίναι." ὡο δεῖ τὲ Οιοῦ Ὅγ Ὡ:ἰστὸ 

ΜῈ κρυτηρρείαν ἐχόντων, ὁ εἰπανυ “δ.- 
(οληὴ μώγον τῷ λόγϑυ, ὁπ φνοι ἡ μάλιρα 
μδὲ ἐξούλεντο ὁλι»)}519 ὕνϑμοι. Ὁ βιεχ κ᾽ 
Χ ξυμμάχων, εἰ δὲ Δ.) ἐπε γαῦς καὶ ζῶ 
τείχι ἔροντες γῇ ἀϊονομεῖεϑαι" ὀξᾳρρόμε-. 

νοι "ἢ τούτου, μυὴ δζωυ «πσὸ ὄν θιῶ 

τάδηζΐοξ νεπιμηάλγοι ΤΒΕζαπιοηοϑ 

ϑρασείαταέποη, τῆι ἱπ᾿ Ἑυθαίαρας νε 

την οΥρ θ 1.5. Η151 
Α Ῥιγαὶ εἶ Εοιομθα» ὃς ἰαχία ο {δὲ- 

Ῥρ 

τίπι πδαϊαπὶ ἰηρτοῆις. Ηἰς ἱρίευῦ 
ἢς σαπγοὸ τασχο οἜχισαςθαταῦ αὐ 
φητῖρα ογδῖ τοῦγᾶ νον ο ς ρδα- 
οἱ ἰηΠάρφητος ἱπεγοῖτις πδα] ἀΥΡ1- 
τὶ οἰϊομε:ποη!ά Δ 4 ἰρία τι, αἰτεγα πὶ Ἂ 
τΟΣΓΙΠῚ ΡΌΓΤΕΒ » ΟΠ 5 ΔΩ ΡΟ ἴα ἘΨΗ 
οἵὉ, τογπυίπατ, ντ ἀητίααιις ὨλΈΓΙΙ5 
τεύγᾶ νοὐΠ5; ὃς ἰλτο οὐ ποῖμ!5 Πγ8- 
το νεσίιδ, Ργοχίπις μας Παϊτη ἰῃ- 

εαγὰ Ρίγαπηι σα ἀϊβεαδιεγῶς δέ ροστ- 
πα ΠιλΧὶ πγβφουμ5 ἱρῆ ροτίεραη- 
τυ πάη σορεραηζίθυμη αᾶ- 
4κς ἐγμηχοπτῖαπι ἐἐροπεζο, αιόά-, 
4ς ἐπτγα νσθεπὶ εἴτι, απόάαιιὲ 
Τηατ! δάππιεπογοῖαγ.» δζ 1ΠΠης Ργο- 

Μ{{ὰ ὃζ Ἰαπηρσί ἄοπα τα Πγ]ταδη5 ἀς- 
παυητίδυϊτ, ὃς ροϊξελαιληι ἱοσαὶςς ὃ 
Τ,μλσοάαπηοπε ργογίι ἱπξοξϊα ρὰ- “ἢ 
Θιίοπθ σαπὶ νη πογῇς γοάϊεύς, αἱο- “Ὁ " 
Βαϊ ἔοτς νεὲ οδ ἅππς τυ ρ-΄ Ὁ 
ΤΊ ΟΠ τατοταν ἰ οΟἸ αΠγΐτας. εἰυίτατ5; : 
Νατη {0 δος 1ἀοπχτεπηραβ αθτος ' 
τα Ρασίτοῦ εχ Ρεϊοροηποίο ἀϊία: 
ὃς φυλάγαρίητα " ΠΔΟΣ ΘΟΓΌΠῚ ΑΕ ὦ ἜΜ τὸ Ευ-᾿ Ἴ 
ΕυδαἹ ςορῃοπινίηδητυτνί αυλγιπα μὰν ναυλ είς, οἢ 
ποηπα ]α οἴδητ ὁ Τάγοητο δὅ.1.ο- 
οἵἶ5» [τ] Πα 8. 51 ΟΠ ο65) σα ἰᾶ πα 
Ππλτίομεπι μαθεηζος πὰ οἵα 13 
ζοηΐςα » αὐ τχαρίξιηάππ} ἴῃ Επ|- 
βααπι ἐπΠύποθληταγ » ργαέοοϊο 
Ηεροίηάτίφα, Ἠερείδη τί 10, 

ἀἴσεθας ΤΒογαπΊοη 68) οὔξονν δ 6 
Ϊῃ οχιγαοητὸδ ΠΊ ΓΙ ΠῚ ἀραῖς "Ἐδόθη Ὁ δ 
ῃεληλ» δ, ΠΗΠ ααίς ἰλπι οποάϊ 6ὁ6ὃὋὃὁὃὁ ὁ 
ἁροζοῖ» ξαστίπι σχιτίμπι 1Π|ς αἰάα- Ὁ 

πεμπάεδαπτιῦ, ΠομΠ ὮΝ} ψ γι) πος 
ἰά οπγμίηο ἀειγαποηάί {410 οὐὰς 
ἀϊδαπι.. ΝΝατη Ριποριάβαης ἡΠι, “ὦ 
πιαχὶπχὸ υϊάομὶ 1 ἴῃ ἄϊατιι βαῦοο-. 
Τα μπη» οἰ ξατίβ ας, (οεϊογά Ῥυποῖρες.. 
οἵδε: Πη πυίητι» σοιτὸ ὃ Βαδοητος οἰαρς 

{πὶ δι πιυχὸ5, ἴπο αὐ ἰτσίο νἱπογο: ἦ ν» πῶ 
ἼΡτΟΠΙ 

Βος Ἄνω Ἔχο]αῇΣ ας εὖ ἀμρνὴ Ρ.3α].ὰ] 

τωρ τ σνθνοΣ κοῦ 35 

α΄ Ωτε καϑεζομδῥοις ] ὥρτεζοιὰὶ αὐτίϑι 
φυλαδοντας ἢ Κηίπλε κρατεῖν. ὁ Καὶ 
ἐγϊυταῖα Ὀύπυγῆ αὐοικοδομψυημϑῥν' δηλο- 
νότι. Ὑ Τὸν ὑσσαῤχοῆά τε] τὸν ἐν Τῇ 

πόλει. δὶ Καὶ τὶν δηηπλέοντα Ἰτὸν ἴζω- 
9εν ἐρχομᾶμον. Ε Ἐξαιρδιχ]ὀκδαλλειν. 
2 ΟΘηέᾳ, δῥηφ διεϑρόει 1 ϑροῦν ἐποίει. 
διά τῆς βοῆς. ἤχρευ, ἐφήμιζεν. η Οὐ- 
δὲν τρῴξαντες αὐεχώρησαν Ως ξύμπασί 
ξΖυμξαιχὸν έν ἴχυ σαν γ5 πῶσι λακαδαϊ- 

μονίοις συμξιι αι ἀλλο ζισὶν αὐ, ἢ ἔ- 

πικαιλυ δύων Ἰέφελκορδύων. , Ορμξσαι 
ἤδη ὅ7)] τῆς λακωγικῆς 1 καθ᾽ ὑωρῥαπὸν 
“το σιωτακτέον τα, δύο ᾧὶ τεασα φοίκοντα ἢ 
νἥερς κ᾿ Καὶ εἰ μή Ὡς ἤδη φυλάξεται 
ἤγρω, , φύλακὴν Ὁζες λ Ἦν δὲ ὦ καὶ 

Φιβτν] ἰώ ὃ καὶ τῷ ονῦ; ἀλυϑὲς τὶ φοξ- 

«ϑαι Οις αὐεὶ Θηεαμδῥίω,, καὶ τοιὶ ἀεὶ 
αὐτὸν ἔγοντας τίωΣ ὀλιργίαν. ἐφοζοιῦτο, 
μὴ οἱ λακεδαιμιόγεοι ἕλωσι τὸ τεῖχοον, 

χαὶ αἰ μόνον ἀ δ, ἥἥτο ἐ ἐλέγετος καὶ ὅγε: 

(αλλετὸ. οἱ γὸ ὀλιγαῤχιζοὶ μαίλισαι δὐέ--. 
βούλονται εἰς ὀλιγαρχίαν ὄντες, Ὀῤχέν χαὶ᾿ 
δἰ συμμάχων' εἰ δὲ τἥπ μὴ δωωύαμτο, αὖον, 
πογομεϊοϑαί γ ἂν ὀλιγαρχίᾳ, ἔχοντες ἴὰ πεν 
χ᾽ ὦ τοὺ ναῦς" εἰ δὲ ἃ Ὀύτωυ δίαμείρτοιεν» 

μὴ ὑπό γε δυμοκρατίας αὖϑις μυομδῥηρς 
αὐπὶ ὶ ὀϊαφϑαρίῶαι. δῆμον γὸ γαῦ ) τίὼ δειῦ 
μιοκραπίαν λέγφ. μ Αὐπινομεϑα ΠΟῖος 
ἰδίοις γέμιοι ο χρῇ θα. ᾿ 



Ὁ ἘΔ κὸ ΟΚΑ  τ 
Α Ἄνουδῥα ἐθὶ ὡρὸ δόλων μάλιξα διαφϑει τχηὰπγδητς α]Ἰο5 σαοστογοπταγ ἃ ρο- 

Ραϊο γατίας το[είτατο γοϊεθαητ, (οά 
Ἰητγοάδασεηπάο Ποίξος »αθίχαε πλιι- 
τὶς ὃς Ἀδα θῈ15 ραοῖοἱ σπι εἰς 48α- 

; Ἰειασαηαας οἷα εἶς Πατᾶ » ἀπηοο 
᾿ ἀε σογρβογίθιις {15 {εςαζι εἴδοης. 1- 

ἀεόσαε πῆς πγαγαπη» ρούτα ας Πα’ 
Βεητεπιἰπτζοϊτάίαμε ὃς χεσορῖασα 
ἴὰ Ββοίδιιπι. {ππιάϊοίὸ πιά! σαθαπε, 
Δητοσιιδιη ργαοη το πταγ (ΟΠ Ὲ 
τε ργορεζαῃτζες. Ετὰ ρχιποίρίο αμΐ- 
ἀξ ίπτοῦ ραιῖσος μα ᾶς διττίπιρο- 

᾿τἴας ἀϊσεδἄταστατ νΟἱ γοπογ 5 ΡΉ ΣῪ 

ΠΡ) 

ῥέασαι, θη εἰ αὶ ποι πολεμίοις ἐσαυχᾶγϑρὲ- 
γοι , αὖϑο τειχῶν ἢ νεῶν ξυμξζωδαι ὁ ὅπως- 
οἱοὗ᾽ ταὶ τὴς πόλεως ἔχν » εἰ ποῖς γεσώασι 
σφοὖν ἄδψα ἔςαι. διδαὸρ χαὶ ὃ τεῖχος πϑτὸ, 
ἃ πυλίδας ἔχον ᾧ ἐσόδοις ᾧ ἐπεισαγω-. 
γας ν᾽ πολεμίων, ἐτείχιζον τε τῤοθύμιοως, 
χαὶ φιϑέωδαι ἐξέλοντο ἀξεργασοίυϑροι ρό- 

τερον δι δξζυ χουτ᾽ ὀλίγρες τε χῷὴὶ χρύφα 
μᾶλλον τοὶ λεχόνϑυα ζω Φ 0 δὲ οἱ Φριουι- 

᾿ ; Ν ᾿ Ν μᾺ 9 ᾳἸ ,4 ΒΡ κονν 
πἰςῆυ5 ὃ 1 ἀςεδατηοης ἰορατας ἃ Β χοὸς ἡκῶν ἐκ, “ἐς λαχεδαύμονα ωρεδξείας, 

“εἰ Ὧν ὩΣ Ξᾷυοάᾷ ἐχοιθατοσγῦ εχ ἱη Πα15 ἔγο- 
᾿ημράγθθρδες »"ἡ “ποπτί ἴῃ ἔοτο ναϊπογατιῖς οἤοῦπες 
φέγηροίο τε, ) ὕτάε ἴτα Ῥὸ ΓΕ ὁ οὐ αἱ οπι5,οὐτίπαὸ ἀο- 
δεν ἴ- αἱ} “εἢπτιδὲ ρογοιοτς οἷας εἰαρίο, αά- 
οὐτία ἀϊρεοίας. ἱπτοῦ τἄπη δ ἢ εἰμ5» ΠΟ Πλο, Ατρίαι5»ἃ 

αυλάτίπρεητίς νἸγὶς σΟρΥ ἢ δίς ἃς 
τοῦτα» 0] ας ποπχξὰσιο {π|Ππι5 εἴ 
(πε ργόταθς » αἰ μάχας Δ" 4 αμὰπι 
{οἶσε {ε οορίησος Ποπίης5 1π Ροτῖ- 
ῬοΟΪαγΟΙ ἀτὰρ; αἰ α5 σάες σοπιεηΐγς 

πληγεὶς ὑστ αἰδρὸς Ὦ «ἰξεπολῶν ἐμὸς ἐξ 
Ὀχιξυλῆς εὖ τῇ ἀγορᾷ πληϑουση,ὼ 9 πὸΣ 
λὺ τἰτὸ 9 (ελϑυτηρίῳ ἀπελθών, ἀπεϑὰ- 
γὲ τ δαγεοῆμα" ἡ ὁ μϑμ παΐζαξας “διέφυ:- 

γεν, “ὁ 5 ξεωυεροοξ “δγογεῖος αἰθρωπος, λη- 
φϑεὶς, χαὶ (ασανιζόμϑμος Αὐσσο ἣ᾿ πετράκο- 
σίων, ἐδεγὸς ὄγοχκα. κελδυσθμζος εἶπεν, συϑὲ 
οι ἢ τί εἰδὲ ίη' πολλοὺς αὐιϑιρώποις ᾧ ἐς 

{0]1το5: τα τη ν οὐὸ χα αἰ Β1} βόξαπὶ Ὁ Ὁ οἷ πὸ λοίργυ χαὶ ὀλλοσε καὶ οἰκίας ξῦν-- 
εἴτι εχ ἢος ποι; Τ μβεγαπιοηος 18 
δυάοητίιις Αὐἠϊοοτατέίαις» δὲ ΔΠ 
αισαη σας νοὶ εχ ἱρῆς φυλάτίηρξ- 
τίϑνε! ὀχεία μοβ»οἰι!άεηι (ἐπτοητίς 
οὐδ ποροτία οαροίεγας. ᾿ΝΔπὶ {ὰ- 
Ρεγ Βα οἸαης ἃ] λοοάαπιοης ἴδηὰ 
εἰγοαπηποξὶα » Δά Ερίάδαγαπῃ, {ὰ- 
τίοπεπι μΒαθεης» ΑΕΡΊΠαΠὶ ἐχουγ- 
Ποηίθις ἱπξεζαρας. ιο ηϊαρὶς 
ποραῖς ΤΠεγδηγεη 65, Ογ Δ δ 1]ς οἰ 

οὐ πη Εαδαδηιτεη ἀογοης Πδιις8» 
τς ΙηἢΠπᾶ ἈΕρίπα δι ἀςβεχυγας, ὅς 
τατγίας ἴῃ Ἐρίἀλαγῦ {[ἐ τοσερταγασ: 
αἰ ἢ νομίγοπε δά εὰ ρεγάσεμαΐᾳ αα 

ν Ἰρίςἐξπιροῦ δοσιθαῦ : ἐδαε Πθἢ 
᾿ς Ονρλερίε ἐκεῖθεν ῬοΙΐς {Ὁ ν]τογίαις φυϊοίςείς. Αάρο- 
ὀπιὰ μάλισα «ρὸς ξτοπτ , πιαϊτίς {οἀτείοἢς (ἀρ ςίο- 
τ ρληδαυαα ἀίχας (εὐπιοηίθιις ΒΑ δ τς, ἴδῃῃ ο-΄ 
ἐμοὶ “ἢ αἰετος α Ῥέϊς ἀρρτοάίςηἀλτη το πα εϊε οδίαις, 
εἴτηαπξοην: 14εβ’, Γατ.. Παυ!άςηγ ΠΟΠΊη.5. ρΥδα δ. 
ἘΔΉΣΝ Ει ΑΥΓαδτιγα αἱ 1). Ρίγαο ΠἸΓΕΠῚ 
Ῥτόρεηῆνη. 5εὼ ΕΚ ΠΟΠοῖς οχεγαορᾶης (ἰη (4αίβιις. 
Φ δεν γ,αήίαἡκο- ὃς ΑΥὐἸΠτοογαῖος οὐατ ργαξδδας, σοῖς 
"72 καὶ μάλικα τὰ εἰ ἀο]ερατα οαϊεοάία,) σοπάρτο- 
κρ ϑΡατιγον ὁγα Ἠςηἄπητς ΑἸοΧΊ εἴς: ἴπτοῦ οο11ὲ- 
ἢ νικίρονάς 8ᾶς ἤλτυς ῬΑιςογαην ργοίραα ἀϊ-᾿ 
Τὴ νἱπουϊα ςοηϊ!- σῃΐταῖς ᾿ργαάϊτιπι», “ ὃς ἀοῃγαη 
δον ἐς πὸ δάφαξιιπι ὦ ςοπίθεητ. “ Οοτη- 
τέ εἰς αὐ ας ρες ΡΓΟΒοηἀπῃείτοπη σὰπν Δ[105 φυοι- 
τογεᾷ ἐποτυπέ εὐαν ἀλη » τπὶ νετὸ ΗοτποΠς ΠῚ; 
4] 1 τωπὶ ξανθοῦ Ἂς } 
πος. 

ιογζᾳς" τότε δ σξεϊεγος τελιρημϑμα απ αὐτο 
γεωτέρου, χαὶ ᾧ Θηρφνϑμης ἠδὲ ,ϑρασύτε- 
69ν χαὶ ὁ Αδλτοχρώτης, κἡ ὅσοι δλοι μης- 

“ξαχϑσίων ἀ Μ᾽ καὶ ἃ ἔξωνεν ἦσθρ ὁμογγώ- 
μονές, ἤεσεὶν ἐχὶ τοὶ ράγμμαΐζᾳ ὧμαᾳ γὸ 

Ὄντὸ τῆς λοικεδιου μονίας αἱ νῆες ἤδη πόθέπε- 
πλϑυκᾶαι, καὶ ὁρμεισοίνϑμαι ἐς Ὁ Ὠίδαυ- 

φον, το γιναν καΐζαᾳ δεδραμιήχεσδμ. χαὶ 

οὔκ ἔφη ὁ Θυηρᾳ ϑμης εἰχϑς ἐῃ ἐπ᾿ δ: 

ζοιαν πλεέσας αὐταῖς, ἐς ἀἴγιναν καζακολὲ 
Ὁ πίσωι, ἢ πάλιν ἐν δχεδαύρῳ ὁρμεῖν, Εἰ μεὴ 
κε βακλοθεῖσοι ἥκοιεν ἐφ᾽ οἵρεἷρ καὶ ἁδτὸς 

ἀεὶ κατηοϑρά. «οἐκέτι δξζο οἷόν τε Τῇ ἡσυ- 

χαξζφνυτέλος ἢ πολλοῦ χαὴ ςασιωτίκν λό. 

γῶν χρὴ «ὑὐοψιων πσϑοςβμουϑέων ὴ χαὶ ἔρ- 

»γὦ δὴ ἡγήοντο ΤΡ πορδαγμάτων. ᾧ ) 

- πῶ πειρω φᾷ Ὁ πῆς ἠετιωνείας τεῖχος δ: 

“πλίται οἰκοδὸμοιιῦτες ( τὺ οἷς χρὴ Ἀδλξος 

χρώτης ζῶ ταξιουρχῶν, “οὴ τἰω ἑαυ Φυ- 
λακὴν ἔχων) ξυλλα μξαϑοισιν Ἀλέξιολέα 
φρατλνϑν ὄντα ἐκ, τῆς ὁ λίγ» ρχίας, νὰ μὰζ-- 

λιζα, πσϑὲς «ὦσ' ἑτέρφες " πετραμιμένον, 
᾿ χαὴ ἐς οἰχίαν γα όντες εἴρξαν. ξειυεπε-: 
χοίζοντο δὲ ἅμα ὠδὶς κὼ ἄγοι, ἃ Ἑρμων 

ΨΨΨΎῳΨΡΕ 

Γ ; 

᾿ν:: 5, πὶ ᾿ πετὰ Υ , » δὰ ͵ 
« [9] δὲξωωεργὸς Ἰσιωαίπος. β Απ᾿ | γ. Καὶ ᾿ ὥξωϑεν 11) τετρακοσίων δηλο- χω Το ἐ αὐτῷ φύλακας. 

ἀυτύ Ἰὔγρωυ, με τὶν φόνον τῇ Φρωωίχου. γόης δ Καὶ τίω ἑαυτῇ φυλακὴν ἔχων} ξ ἀρέμεε 

Ξ“αμ! ͵ 
. 2ρ᾽ τετὰ χεἐ- ι 
γ0ν 



Ὡ αὐἰξεπόλωνις τῶν μοιωυχιᾶσι πεταγμκέ ἃ ριχίεδα νἱρίϊαπι φαΐ αρυά Μαηγ- Ρταξεξϊας 756. [ὰ
 

ἄρχων. 

ἢ 3) ΚΥΝῚ Ι Ἄ, Ἰ οοΝ ἃ αὐυνας οδάοσα ςοπἤϊία 4- 
κόσιοῖς (ετύχω Ὁ ον» τοῦ βελϑυτηδίω ξυΐ: βεητίβ νιτβ(ςοΠάορθαῃτ δατξ ἴῃ σα- 

Σ 5 ε ΟΜ ΝΕ ό ν τὸ οἵδος δα πίονι ἱεχ 
αϑέοις αῦτα ωῶ, ἕτοιμοι ἡσὸρ ἐρζᾳ κά 0 Ρἰαςοραητ; ράζατο δῃίπηο οἴδτ 

ἐπείλοιω. ὁ, ἰπολοοούυνϑρος ἕτοιμος ἔφη ὙΠοΓαπλοπεε, ραγρης (οράϊςογο ρᾷ 

(μα νοϊπτατίς, ρογρὶτ αά ΡῬιγαιπη: 

Ἴ έ δ 5 ὺ ΟΝ ν α ᾿ “Ρ δ 

ρυξος πολὺς ἐἐκαπλυκίοζός, οἵσε γὸ ὦ. ᾿ββέμβαῖα; ΒιουτΊ 1115, πᾶ ὃς λα. 

ἐδ ΤΗΝΟΥΙΡΙ5. Η15Τ᾿ 
»ῆο εηρ Κ᾽ αἤα᾿ 

ΝΟ ΣΝ Ὁ ὗν. δἰ ὀχουδαθδης, ὃς ἐχ γοϊαηταῖς ζ , [ὰ (φυοὰ 

γῶν ὄρ χῸ ἸΡΟ ὅς τὰ Ἂν ρῆμα πιαχίηχα ἀὐτηδτοχῶ ραστὶς 0 ἃ ἢ- πηοχίπιιπι ἐταῖλας 
τα ἐδελδϑυετο. ὡς ὃ ἐσογϊέλϑν Ὁἰς τέξα πταΐας τεμπτίατῇ οἱϊ εἰς αυλάχιη- πιάτογυπι ἄρπιεπ, 

ς Γ ᾿ ς ἰταῦας. ἱερεμάο 

. ϑήμϑρυοι) δὐϑὺς, ““πλίω ὅσοις μυὴ β8.λ9- Τ|8 γΠ λεῖπε» ρσατοῦ οὸ5 ψαΐρυς Πα τυτὰ ἐβελδύειυ 

“Ἂν Τ' εἴῷ, τς ἐβόλεπι 
Ἶ ΔΑ ΠΣ, ἡ γε δὰ αγηλα, ἂς ὙΠογαπηθηὶ δὲ 115" 

ἰέναι, ᾧ τω Θυηροιϑρᾷ χρὴ ζοις μᾶτ αὐτοὶ 411 σα 60 ογαῶς ταϊηἰτα σα πτοῦ, 

ἐὴ ξωναφαι ρησθίϑμος ἰέναι ἤδη οἱ προ τατῦ εἴο [ᾷ το οὔ Ἰρῆς λά {Π|05 ετὶρὶξ 

λαξων ἕνα ἵ ςρατηγῶν, ὁφίις ΑΕ ΎΡΎΘΕ ἄος,Ἐτίαπχριο (ες νηο ἃ ἀποῖδι8 

Ι! ὀνωρά ἐς τ ἃ ἐξονο4 5 ὁ Α- Β ἌΣΩ νὴ ν τς 

γνωχιθν,ἐγωρᾷ ἐς τ΄ πειραι αι ἔτο 5" ᾿ φἀϊαπαδάταιςο εὖ ΑὙΠ αγοθε5 δζ ὁ: 
εἰςαρχος, καὶ ἦ ἱπττων νεαγίσχϑι" ζω Ἀ.90- αμἠτᾶ ἱπποητας. Εγατ δατῷ ταπηυϊιῦ 

»"; ΗΠ] 3) Ι! " τς ντὺς ἀεροθᾶι; Ριγαιπι ἰᾷ ΠΑΡΓΌΙ1) εὐ ἢ 

τοῦ ἀςφ ἤδη ἀοντο τὸν τε πειραι ὦ καιπειλῃ εὔπι4; 48| οδρτεμεμίῃς οἵδε, πλοῦ, 
3 :  Ὰ ; ! “Ὁ 0 ᾽ μ ὸ ἀν 

3 φ9α,,ὦ (δ ξιωφλημμένον τεϑναγαι" οἵτε τς αβουπα οἴδε:δε αὶ τα Ρίγαοντᾶ-, 

τὰν ὅσον οὖς ὧν πῶ πειραι φᾷ, ζουὰ ον τ ἀφεος" ὁσονούκ. - τυτηπό ἀἀεῖϊδε οῦτία {ξ ντθίςος {1-: 
“τὸ Ἐχὶ σφαξ ξέναι. μέγις δὲ δῆμ᾽ πε ὠρεσξυ- (ριοαδαπτυγ, Δ ς νὶχ τάδοπι (ξηο- ἢ 

, ΡΥ, ἐμ " ὡΝ τίδιις Πἴος Ὡς δᾶ ἔεγεη 4α ἀὐηλὰ ἀϊ{- 
πέρων ϑῴρακωωλυόντων τοὺς τὺ Ὑα ἀφᾷ ὀγρα-  αγγογεηι Ργο ιδοπείθι5, ὃ ΤΠι- - 
ϑεογζᾳς, χαὶ ἐλὶ τὰ ὅτέλα Φερονϑῥοις, αὶ ογάϊάς ῬΒαΙΠΟ,, αὶ τιης ἀἄο- 

Θουκυδίδου αῷ φευρσαλίᾳ Ὁ ροξένσυ “δ τας Βοίρος ρυ δ οῦς.,, οββοϊοίὲ ἃ- 
πόλεως “βόντος, χαὶ παφοθύμως ἐμπὸ Σων Ὁ Ρυά ἤπραυϊος ἱπτεγσεάεητς, ἄτης 

ὡνἢ ρα ΟΡ ἐΧχοϊδηλαῃτο πε ραϊγίατη μοίϊο ἱρῇβ 
τε ἑκασοις γεγνονδθου , χαὴ μη ηράιδητοργοάοτγξε: γείς τ ίπρε- Ὁ 

Ε Η ! 3 ἊΝ ᾿ - 

μὴ, ἐφεδρδυόντων ἐγίες “ὦ πολεμίων, ἀ-- τας, " δὲ ἴῃ ἀϊιπογα ἀϊρτοη πο Αἰ δ ΘΝ 

πολέσαι τίω) πατοίδα, ἡσύχασὸμ τε, χαὶ ΤΒοΐαπγοηςς» νενεηϊτίη Ρίγααπι της: ἀλθοδωπου 
5» -ὦῃ 3 «ς Ἰ ᾿ Ψ “ - ᾿ Σ ὸὟ Ὧδὶ ῃ ᾿ Ἔς 

σφ αὐτῶν ὠπτέορντο. χαὴ ὁ υδρ Θ᾽ οαμέ- (ἐἰλταμτό δι Ἰρίς πιαριπγαταβ γαπα Ἐσ ἃ [ιρίς οι 

5 τὰ ΧΙ αιχντι ἱπδοπηποβ ρίδυίς αὐπιαταγα» [11- 
νης, ἐλθὼν ἐς Ὅν πειραιῶ ( δύ δὲ χα! αὐτὸς 

φρατην.6) ᾽ ὅσον Ἔστο βοῆς ἕνεκο., ὦ ργίζε- οχούξαϊτ: Αὐἠξαγοδας δυτοηη » ὅς ς Νὶ 
τὸ τοῖς ὁπολίπτως.ὁ δὲ Αείςαρηος ὃ οἱ γαν-- «μι ἀἀμεχίατ!! ἐγαπτ» ἔστε νοτὰ οχ- ἘΣ 

"Ὁ ἀλϑ ἡ τ λήρᾳ ἐχαλέπαρμω. νϑλωνλῖ- οἀπάμεγαπς, ΝΙΒΙ]οπιίπαβ 1] ἴῃ ρ 

ταὶ " ὁμόσε τε ἐγωφφιευ οἱ στλᾷτοι τω ἐρ- Ῥαηΐτϊοτε : ἰῃἴογγοσαζο ταῃτὰ τ ἃ ἢ 
ΟΥ̓ΑῚ Ι ΩΣ ' ὑπ ΤΙΝΑ μοῦδ.γ. [δὰ 

γώ; ὁ οὐ μετεμεδοντο" χαὶ τὸν (ὐηρφιϑμζωυ υ ἸΒεχδηγοηοηι πυμααΐά οἱ νἱάε- ΚΟ ΩΣ ̓ 
3.1 ᾿ “Ὁ ἄρον, .Ὦ-“ εἰς ον γ: εορ[ηίεε τεθο 
ἸΡΡΣ εἰ δᾶκει ἁτῳῇ ἐδ ἄγαϑω Ὁ τεῖχος ἐνηρ ευ ἀγοδίνορ: προ" ἰαθμται δαπε Ἰλσεῦ αὐῖας 

“- οἱ ΑΝ, ΣΥῸΣ λ Ε ᾿ ᾿ τε ΠΗ: : ᾿ 4 τα ματι 0“ 

5. Ὁ ῬΝ οὐ Ν ̓ Ἰούςς ̓  "" μνφῸ κρ)αι τείροπάεητε » ἢ Ἰτρῆς ρίαρεγες ἀϊ- πλῖπε:είπιςης 

μέλε ὁ δὲ, εἰ ΚΡΒΕΆΜΒΡΙΣ ΟΝΣΕΙ καῦοα-. χα, Πδὲὶ ἀιοηας ρίαςοις της ἃ δ! ἔνια (ἄτι 
ρᾷν,χϑὴ ἑαυτῶ ἔφη ξιωυδυχεῖν. καὶ εἰν τείθεν νο[ίρίο σομίςεπάσῃς τοῦτα» ὃς υπα᾿ δε δε Ἵ 

δὺς αἰαξαύτες οἵτε ὁπ᾿λίτω χϑὴ πολλοὶ. μῃ Ἢ ὦ Ἶ μγρερα Ρίγαῶο, ̓  [ ; ἀπροῖ 
ψτοτνν ᾿ ι. Ὁ τ φἄπγαπε ἀξ ΠΏ ΤΕΥ : να ΡῈ 5 ΕΧ τι βὲγ {ἢυρταδοπεί 

πειραιαἷς Ἄδμνς πέτθηνν τ ἐς ἐβιρεάδεην 
ΗΜΕ ΡΗ μα ϑε τρια Ασα Βογτδητῖοβ δὶς νεγθὶβ» φαίσαπαας ϑΡυά αἰ! μεδι σεν 

Κέω ἔμ πων κι. φρς Πα χλααθα νος αυίησας, Πλ]]Πὰ ἰοοοὸ 445 ΕΟ ἐεκίᾳε, 
ράκρλσις, ὡς χρη δφίις τοῖς πενζα χιοαλίης. ἀτϊῃρεπτογαπι Ργαοῖϊς. οἰ τατί, εἰσυϊαπι τἀδυσοῖ 

Ούλεπη αὖρα αὐτὶ δι᾿ τετςακοοίων, αι. «αὶ ἀρεῖς αά (4 ορὰν ἐκδοάς. τα νει θ νῆα 
Ἰλὶ κα ἔργον. ̓ἐπεκρύτηονζο δ δος ἔτι ΔΙ. Το. (ὐσουταθαξ 1Πὰ ΧῸ ἃ ποτὰ ὥ:.. ,- 

Π" 

« Πλίω ὅσοις μιὶ βουλοιϑῥοις 1πλίω 1 λογόπι)ράφῷ,, τῷ ἄληϑῆ ἐχαλέπαμνον. λορδύοις δημοκρατεῖοϑοιι ΑΝ 
ὅσοι μὴ ἐξόλοντο δυλαδὴ ὀλιδρχεῖόϑο ἢ εὖ Ομμόσε τέ ἐχώροιωυ οἱ πλῶσοι τῳ ἔργῳ] 1 “δὲ μιόνως πγορσηχόρδυον. τέωὶ κατείφεισιε᾽ 
β Ἐχήληκηκὸς] ἤγριω; ἔκπληξιν ποιών ἡ. ἤγρωυ, ἐξάλονῷ συμπλακῆναι τῇ πὐροίξ4. ᾿ ἰω ἐξούλογτο πυέοϑαι5 φοξοὔμδμοι τὸ ὅγε: 
Οἧς ἀκόέκοιν. Ύ Οσον ὑπὸ βοῆς 77: ἐώ " ἐῶν Ἢ ὑδερεν μή λίως 

ἘΟΡΡ Ε γρών, 1 ξ τέναι 85) τὸ Ἐργον]ήγρωυ; 67) πὶ κα- , αλλ ὑπεαλλοίἥογτες, πε λίρες, 

τσ βοῆς, καὶ ον '᾿άμα ϑῶς, δ' τῷ! σκάπειν τὸ τεῖχος.“ η Ἐπεκρύηοντν ᾿ ἐκάλουν. Ὁ μμ το. “ 

“ἘΝ ὀρλέσαμν ἢ τῷ ϑγωκκῷ δον ἤδέμωρ ἔα ΝῊ πεήριιλμλ, γα ξιδυ, Ὑ νος τ πὰ ἢ Ὶ 

ἢ ͵
 



Χ 

(Ὡ  ΑἸΩΓ ΒΕ α ΟΙα ΤΑ ΨΥ Ὶ 
ἸἈοηλίης 4014; ΠΑ] Πᾶν, πα αἱ ο0- Α 
τῷ αὐ ρυαοίίς νοἸ]ξτ, ργορα]ᾶ [ατῦ 
«Ρορυϊατῷ πὔουραζεῦο Πιεῖα ποα ἃ 
᾿αἰϊχυΐς ς ]ο οι ς 5, ΡΣ ἰ οἰτᾷ 
ἰαρίαο,Ρτο τὴ! ντίᾳας μα θεγοτυσ, ὃς 
1Δοἶζοο “αιδάτιπρξεὶ νἰτὶ πο4; εἴα 

. ΔΟΪεΡδη τος χυΐη αΐος Πλ]1ς» Πς- 
4ὰς πηαμϊ τ εἴς αιὸά πη εἴξητ: 
ΧΙ ΠαΏζοΒ » ἢ τοῦ Πα ΠΊοΥΟ ΓΙ 
Ῥαχζείςσῖρες. ρυδεγπδιοηῖς ἤξγοηῦ; 
Βιδιά ἀμθὶὲ Πατᾶ ες ρορυ]αζεη,. 

4 Ατῇ δος ἰποεῖ “ῃος αὐτῷ οςουϊτατά» πγαπτὸ τοῖτο- 
ῥρβαυῤιδι, Ἕ τῷργαθοθας. Ροϊϊεγα ἀϊο φιδάτιη- 
(εν τὴϊ πέρνεγανας ,ΘΏΙ ν γε ἢ αηίπηο αι ξεᾶτοδ» ἰη 

ἐνκῴνκνα, ἡ ̓ οιπατααμέ δ τεραβατολάδέφιὰ 
Ριγαῦ αὐγηάι! αι ΑἸεχις]έ φαξ οὖ Ἔογε ὍΓ τμες [2 : : 

γπεκείεῦ [εῤεέῖε (δ ργεἴχεη ἀεγαητ, ΠΥ ἤπι ἐςοἠςητ, ας 
ἀπαρηνν τ τω τασγᾷ ἀςπιο τὶ εἴςης» ςοποεῆτοτγε 
δοίης ναί αἀ τῃεαττῦ ΠΟ τγ Πασῦ» φαοά τπχ- 
᾿πρημενο εΠ78 {μ{- τὰ ΜῊ ΟΠ οἵδ ἡπέγα ΡΙγοἤνδιθρο 

ἀτορωγ  εἰθόζηεε εἰς ἘΣ ΟΝ ολμος ξρίμα 5 τὶς ἀτταῖς σο πο Βαδαογαησ : ὃς 
ροραίανε Ὑριβεγίο ΟΧ ΡΒ οῖτο τη πᾷ ργορογὲ ροζέτος 
ἡμέ βέτυγ6 μΘ γχίγξ, ἀγπηᾶ“ (αι [Ἰατίοῃ!ς ἀεροίαε- 

ὁ ϑιπηρεῖς ἀγην6. ΓὔτΑἀ 405 νοποίπης αι! 4 ἃ 44 
Ῥεί» Αςοϊηξει ας ἄγη ροητίδ. ὃς ΔΙ] οι οητοδ νΊΓ ὉΠ» 
Ὄπ, ἀρίθον μὶ γε χιέαας νἱάοθᾶς εἴς πίτώτορα- 
πξιδειῶνοι. παρ, δᾶτ, (αλἀςθάμπεᾳ; νὲ δε ρῇ ααϊείςε- 
Μοὶ. δ». εκρσαὶς Γδτοδί ΑἸίος ΄αίοτος οἴ οεγοητ: “ἀϊς 
ὁπλιοϑέγτες, τε5 ντ ἢ] αυπ 4; ΠΔ}1Π| Ποπαϊμιη} 
ἐ ἐφ »»θιε ὡς ῬΘΠοαραγεητ,δί ἰῃ ἐοτῇ ραγτῷ απ 
ἢ] φαίπαυς εὐ]- το η ΗΠογᾶ νο] τας ξεγγευϊρίοϑ 4ια- 
Ἰιὰ οΟἐείτοτατος, ὅς 4γη ρὅτο5» Πς4 00 ΠΟ 40 οἰπἰταῖτεΠ} 
νος, ἐς ἀρ Ρογάεγότπένο ΒοΙίθας οδ!εϑατές. 
4005 οχ ἱρῆς φυα ᾿ς νεΥδ᾽5» ιὰ ὃς πλεἶτα δὲ ΠγυΪτί5 
μένε, ἄνες δεῖς τη ςα]ςαδᾶτα;, πια]τίτα 4ο ἀγπιατοτᾶ 

᾿ἀυιηάας ΠΗ] μαι Ρἰαςατίοτ. αυλπι ἔμεγας εβοδα εἴν 
᾿ἀτρίτγῖο. ἱπίοτοα χηαχί πηξᾳ» ἘΧεΠγοίο 5 ρΥῸ νηΐ ποῦς 
Οιμλραρδωσρ,, χε (τ ρα] τα» οὐίεπῆτς νι δά σοτταΠ, 
ταν πὸ οἰίίας ἀἰξ σοπολ ἃ Παδεγεταῦ ἴῃ αάς ὈΪο 
Ῥειάᾷ (σε, πγῆ,δος 6} Βακοῦ: ες ςδοοτάϊα. Υ - 

δι νετὸ αἀ κἀξ ΒΔςΟἈὶ ν ἐτῇ εἴ, διτᾷ 
τάποῃ οὔςοἷο σοδέξα εἴαζ, πὔτίδτα 
1125. ἀτι15 δὲ αιλάγαρίπτα ἤδιος οὔ 
Ηερείλπ ἀτίἀλ ἃ Μερατῖς ἴῃ δα ]λη 
τῷ οαγίαπη τοπεγοίας ΠοπιΟ ἢλς ΕΧ 

τς ἀαγδ Ὁ φαΐ πο πος ἰρίμιπι εἴς 
εχ Πἰπχαῦοῖ φαο ἀ“ο] πιὰ Τπεύλτης 
1ε δί αὖ 15 4! οὔ ἐο ογαητνάϊσεθα- 
ταῦ» οἰαίϊεμη λά πχαγῦ ἱτοῦ Βαθεγεν 

πενταχιθαλίων πω ὑνόρια τὶ, “ μυὴ αὔτίκρυς 
δέμιον ὅςτὶς βούλεται ἀρχά , ὀγομκαιζφν “φο- 
Ορίνϑνοι μυὴ πω ὃντί ὥσι, χοὴ πσοός να εἰ- 
“τῶν ζις τὶ οἰγνοία σφαλῇ καὶ οἱ τετρακόσιοι 
Ὡ] οἱ τῦτο οὐκ ἤλκλον «ὅν' πεντακιοκλίρες 
εἴτε 60), ὅτε μὴ ὀνζας δήλους Φ{). ὃ κδὲ κὼ- 
ταφῆσοιι μιετὸ χοὺς Ἰοσούτοις, αὔτικρὲς αὐ δὴν 
μὸν ῥφρυμϑμοι,᾽ Ὁ δγ αὐ ἀφανὲς, φόξογ ἐς 
δλλύλοις πε ρεξάν.τῇ σὴ ὑξεραία, οἱ νϑρ τες 
τρακόσιοι ἐς τὸ βιᾳλδυτήφλον ὅμως χαὴ τεϑ0-- 

ρυθαρϑοι ξωυελέροντο" οἱ σ᾿ οἷν τῷ πεῖ- 

ραι{ ὁπλῖται τὸν τε Αλεξικχέα,ὃν ξεουέλᾳ- 

(ον, ἀφέντες, χαὴ τὸ τείχισμα καϑε λοντες, 

ἐς τὸ ωρὸς τῇ μουγυχίᾳ, Διονεσιαχὸν ζέατξον 
ἐλθόντες, χαὴ ϑέμϑνοι χὰ ὕσλα ὃ ὀξεκχλη- 

σία σὸρμ πτε,χαὴ δόξαν ἀδζις, θύθὺς ἐ γωρρέου 

ἐς τὸ ἀευ, ' χαὴ ἔλκντο ἀυτῳ ἐν πῳΐ αἰακεΐῳ 

τὰ ὑπλα.ἐλϑόντες δὲ οἰπὸ Μ᾽ τετρακοσίων 

Ὡμὲς ἠρηυϑμοι, πσοϑς ἀὖθες αὐὴρ αἰδρὶ διε-- 

λέγϑοντό τε, καὴ ἔπειθον οἱ ἰόδιεν αὐ͵, ϑοϑόποις 
Ἐἐχιήκεις, ἀὐδες τε ἡσωχα ζῳ, καὶ κἄν" ἀλ-: 
λοις χὙΒοικατέχφ" λέγοντες, ζοες τε πεν-- 
τακχιοαλίοις ποφανῷν, χαὴ εκ Τούτων" οὖ 

μέρα, ἢ αὐ “οἷς ποτακιοαλίοις δοκῆ, τοὶ τε» 
πρακοσίοις ἔσεαι" τέως Ὁ Ὁ πόλιν μηδενὶ 
ὅσπῳ δχγφϑείρᾳν, μυνογ᾽ εἰς γουὲ πολεμείοις 
αὐαΐσαι.τὸ δὲ πὸ πλῆϑος ἢ ὁπλιτῶν," Σιστὸ 

πολλῶν ὦ Ὡρὸς πολλοῖς λόγων γέγγονϑβων, 

ἠπιώτερον ζω ἢ ωρότερον,κοὴ ἐφοξ {τὸ μά- 

λιςα αἰϑὶ ἃ πϑρυτὶς πολιτικοί, ξιωεχωώρη- 

σὸμ' τε ὡςτ᾽ ἐς ἡμέραν ῥητίωὐ ὠκικλησίαν. 
ποιῆσαι εν ἕξ Διονεσίῳ πἰϑὸὶ ὁμογοίας. 
«'ἡ 3 

ξιωωυφλεγμένοι ἡσὸρ,αἰγζέλλονται αἱ δύο χαὴ 

Ἰεοσαράκοντα νῆες ὁ ὁ Ἠγησλμδρίδως Ὡἰπὸ 
μεγάρων τὶ σα λαμῖνα πἌφν. χαὶ 

τ᾽ ἤἥσα ε -“ ΤᾺ τι ἐμ »ν ἡ 2 ᾿ 

πᾶς ἐς" ὁπλιτῶν αὐτὸ ὅτο οὐγόμιζεν ἐΐ τὸ 

πάλαι λέούνϑμον ὑπὸ (ΘΘθηρᾳ υϑροὺς χαὶ “ἣν 
μετ᾽ αὐὐῷ, ὡς ἐς τὸ τείχισμα. ἔπλεον αἱ νῆες, 

-Ξ-»- 

χ Μὴ αὔτικρις δῆμον 1 καϑ᾽ ὑαρξατὸν» 

ςτίς βούλεται τὸν δῆμον Ὀρχάν, μὴ αὔτι-- 
ρος ὥνα ὅς ὅδ ΔΕ πενταχιοαλίων ,ἀ- 

’ » ᾽ ,ἷ γυοαδν ὅτι δὴν εἷς ἐκείνων, ἐν κινδαύῳ γί-- 
τα ὅπλα Ἰόπλιοϑέντες. ε Καὶ ἐϑενῷ αὐ᾿. 
-" ᾿ 2.4 ᾿" 22} ἤχρωυ ὠπέϑεντο, 2 Καὶ ἄλλ»: 
λοις φὐ οοικατέχειν Ἶ καὶ ζει ἄλλοις ἡσυ-- 

ὅ΄ ἐπῆλϑον κἡὶ ὧν Διονύσῳ οὐκικλοισία, ὃ ὁσογεὶ. 

ὀνομάζειν. ἔνιοι δὲ οὕτως ἐδέξαντο, 
ς αὐ δ ἐξώλετο ἀρχήν, ὶ δημοκρατίας 

κατάςουσν ὠνόμαζεν, ἀλλὰ πενζωκσα-- 
Ἰσςγώς ἃ αὐτὸς μεϑέξων αὐτῆς. ( Φο- 
ἤζιδροι μυὴ τῷ ον, ὦσι Ἰφοξιόμϑμοι δηλα-- 
ἡ μυή τις εἰπὼν ὅτι ὀρέγεται δημοκραήίας, 

γήτα. 7 Ἰὸσι αὐ ἀφανὲς, φόζον ἐς 
΄ ΡΉΔῚ: » κ΄ μ 

ἀλλήλοις παρέξειν Ἰά δήλου δὲίφη σὶν) ὄν- 
τος ὅτι εἰσὶ πενϊακιδάλιοι, φόξον ἴδῳ -' 
σκϑυάσειν ὅτ ᾧ ὑσοψίαν Οἷς ἀϑηναίοις 

“ 3) 

“οὺς αρλήλοιςιἕκατος τὰ τὸν πέλας ᾧετο 

ΝΡ πενακικκαλίων ἢ). δ᾽ Καὶ ϑένδμοι 

χίζοντας “δα κατέλην εἰς Ὅις πολεμίοις, 
ἡ Ἐν μέρει ἡ ον, καὶ αϑϑοὶ μέρος 7) πέν-΄ 
ζωκιαιλίων. ὃ Πεοὶ ὅ' παντὸς πολιτικϑ} 

ἤϊων, αἰθὶ ἃ πώσης πολιτείας. ᾿ Ξυγεχώ: 
ρησαί τε] ἤγοιω σωυέδραμιον. ὠμογόηστων 

ὅτ. 
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36 σιωΐλ: 
εν ὧν Δι0- 

γυσίῳ ΚΕΝ 

ὄκκλ. 
2. ἥπολ- 
λῶν ὅπλ. 



δ᾽ ὑαξία-- σίων γῆξς παρασλδύσασαι ( ̓αὐξεδλγδσοι 
λοῦσαι 

23, κῶ 

. ὧν τῆς ἀρροθς ἴδλφον " δχισιτιζ ὀυϑμοι, 

ΘΙ ΤἸΗΥΟΥ̓́ΡΙ ΙΒ ΗἸ 5 Τ᾿ ' ιν 

καὶ γρησίκας ἐδὺ πεγηωχένγαι. ὃ δὲ Δ οὖς νΕΠ] τοῦ οἵϊε ἀϊγαταην. Ητρδτος 

γκευνλθβονηνᾳ ἐλιῆ," οἰπὸ ξύων. (τι ἀσγάας αὐτοπὶ ἔογπίλη 4υαΐάοπι . 
γη ί 

᾿ συ ΟΥ̓ οῚ οΧ οὔροῆτο ἴἀχῖὰ Εριἀδλυγαπ δἵ- 
μδύν λόχου αἰξὶ τετ' ἐχίδοω ρον ᾧ Οὐτῃ 4ας {ἴα οἰγοα Ιοοα νογἈρατυγιταπαξ 

αἰεςρέφετο, εἰκὸς δγ᾿ αὐτὸν (ἢ Ὡὡρὸς ζῇ πα-- ομε ον αν τρρνῦρ Ἡρ μῇ μὸν ὡς 
“ 39 ! 83..᾽} Ἶ Ἴ6 1 ἥ ἐόντα ςασιασμμὸν Τ᾽ ἀϑίουαίων, "δὲ ἐ χπίδος ἴθπι Αἰποηϊεηἤιμη ἸΘάιτίο ἢ ΕΠ; 

-- ἐὐεινυ ἢ "οἷο χω) αὐέ 5 αβήμπεητῖς ρὲ» ἢ οἤογγειιγ οσσα- . Αθιίρεπεε ρα 
ὡς κἀν ες δὲον ἄρ θα ροι " Ὁ αἱ ἐόν. ἢν ΠΠ|π ἐπα (δ τῆς, Ατποπίοη- [αι ορροσκιηὶ αὰς 
οἱ δγ, αὐ ἀϑίευαῖοι, ὡς ἠγίέλϑη ὠὐζις θὐδὺς (ξς,οὰ τς ἱρῆς ππητίαϊα, οἰταῖο σαχ- ἢ ᾿ 
᾿: ΠῚ “ ὙΠ ͵ ς« 4’ - . Ὰ Σ 

δρόμω ἐς τ' πειρω ὦ πϑυδὺμει ἐχωρδγγως ὅ {π νηϊποχῇ ἴῃ Ρίγατιηι σοπτοπές : ΣΝ ἋΣ 
: Ν ἡ 

᾿᾿.» λὅρ ν» ἃ ν᾿ ἐδίῳ πολέμου, με ἴζονος Ἢ δἰπὸ ἣ πολεμίων, ταπε, τἀπασᾶπι Ῥο]]υπὴ ἀο τ οΕ- ν ρανηκονίανα. καὶ, 
ρον ὃ Φο και χε λ, Ομπη Πηλίι5 αυιὰτπι ΠΟΙ ]ς, πος Ιοτ.- ἔριν ἐβέενὲ φ6- 

εχ ἑκαξόνι α Ὥρος ῷ λμϑρι Υῷ γὴν θ ὉΡῈΨ ᾿ δίῃ αιπη, ἰς ἃ Δητε Ρογτιη1 οἴΐοτ, “ δ άροκ 
3 ῃ “2 ε,. 3, ᾿ ἕὰ μ 

ἐς (ὲ ,αὐρέσας ναῦς ἐσέξαινον,οἱ ἢ ϑηλας Κρ “" ἴτααιις φογιιτὶ ΔἘΒ1 ἡλιιεὶ αι ἀάο- ζῴοις. 2ὲ ἐο μέσ 
θεῖ λχϑν, οἱ δέίωες ὅχὶ τὸ τείορη ᾧ ὃ σύμια ταῆῖ ΡΝ α Ἶ ΑΙ ἊΝ ἐμαπν απρεοῦς 
πρὶ αἱ ᾿ εὩ, ν: - οὔδα ει τὰ πλαγος σαΐ ργὸ ἔλα ῖθι15 εξοήϑοεω. αἱ δὲ Ὧ' πελοττοννη : 
δ΄ λιυδύος χϑδεβοήλοιω. αἱ Ῥοτταβ {πητν {πρροτίας ξεγαητ, Αξ ὶ 

νδδν ν εἰαῆις Ῥεϊοροππεηῆμπι αἀπιοπτᾶς, ᾽ 
᾿ Β ΕΣ; - 5 

σουγιογ,δρμἰζον}) μεταξυ )οαίχου τε ἢ Ὥρα". ({ροζάῖο δυηῖον τε υἱτ πίε Τ Πο- 
ε αἱ Ἃ ὌΝ. ἀνα, 15, Ϊ ᾿ σίων' ὕξερον ἢ αἰφικφοιοῦταὶ ἐς ὠρωπόννν- ΔΝ ὡ τ τρτ ὺ εὐ γε λενο ̓᾿ 

“τ τὶ,» ξ ᾽ ! ΟΝ Ἂ ς Ἵ Τα- ὦ Ἷ 

γα)οι μ ὩΣ Υ̓ ὦ ἀξυϊκροτήτοις οὐθχι Ν ῬΙΙΠῚ δὲ 115 4] δά πηδη118 ἐγδηϊ ὩΔι: ΚΝ 
μᾶσιν αὐ κα ϑέντες γε ηστεαϑει ̓ ΡΝ πὸ τς γε ςοδέξὶ; νψίροτῖε οἰαίτᾶτε {661- ; 
λεὼς πε ζασιαζἐσης, ἢ «ἷδὶ 5 μεγίφου (»- εἰοπίδυς ἰαδογάτε;ας πιᾶρπο ἀπΠοτὶ 

, "Τὰ »π Ν δ ὠὐζις. πταϊηὶ οσσυγζεῖς ξοίπαηις (πᾷ Εα- δ᾽ λόρϑμοι ογζάχά βονϑῆσα (ϑύξοια γὸ δὶς, Ἔσο ὑὐ νου ξοππδηῖς : ὩΣ Ἐα ἐδ μϑμ 

ἀν ᾿ κι, 7 τίςα) παίτταμε ΤῊγπιοςπαγῷ ἀμοξ πιηὶς εοτᾶ ἴῃ Εὰ-ὶ 
πεμιποῖσι (θυμῷ φ6 ἐν φρατηγϑν καὶ ἡδοφεφ ςμτῃ οἰαῇίε ἰη Ἐγειγίδπη: αιια; οἰΑ ΠΣ δαὰ τὰ ἀνε, 
ἐρετείαν. ὧν ἀφικονϑῥων, ξεωὺ ταῖς τῶροτε- {χ δι τεϊρίητα πλυΐαπι» οὔ 1ϊς αι ἄίωμι, γιάοκππομν 

» ε δ "..}} ΐ ᾿ ᾿ ἿΣ, νὰ ΜΡ. ΟΝ 

ον εἰν θὐδοίᾳ οἴσους, δ χοὴ ποιάκοντα ἐγέ- Ῥεαεῖπ Εαδοτὰ ἐγαηῖ, γθί ρεγας 
ἐν αδη οἰ θῶ ες πίρ οοδᾷὰ εξ ργοτίπι5 ἀϊπηίσαζο. 

γογτο, χαὴ δὺς ναυμαχεῖν διαίκαζοντο. δ΄ ΔμῚ Ηἰεῤῥδδηδι ἰλπὶ Ργδηίας 
ὙΣ Ἡγησανδρίδοις, ᾿ϑρισοποιησαρϑμος 0 Οἴορο οἰλήϊεπι ἄπεεβθας. Αδεῖ 
ὧκ ζοδ᾽ ὠρωποι αὐήγαγε ζαἐ ναῦς διέχφ δὲ ἀὐτεην Οτόραβᾶθ νέδε Ἐγειιϊοιὲ 
" μάλιςα ὃ ὠρωπὸς τῆς Μ᾽ ἐρετειέων πό- (τλάϊἰς ἔεγε (οχαρίητα, τγαθεμ ἠγατίς. Στ ' ΚΕΝ χεμεεν ὑεαυνά ξύνες 1)0πΠῈ ἴΐαχιις 1|1|ς τηξοα γεπῖτος 

-αῷ ᾿ οἰαῖϊε , Αἰβεηίομδβ ρχορεὲ (85. αν διίοῖ 2. αὶ 4 δ9ὺ Η λή ἩΟΗ α Ρ: . - ἈΠ . ὡς οἴμυ ἐπτεστλ 4, δυ7ὺς ἐστ λυρφέου χα οἱ ἀ-' λιος οςοῃίςεπάμπηξ 9 Ορίπαπξοϑ ᾿ 
“ϑίωαῖοι ναῦς, οἷ ὄνϑροι σφίσι ρα ταὶς Ὁ ἀ 66 ΤΆΜΠτας ἰαχτὰ ξατάζοϑ. Αι 1114 ΜΗ κεες ἀρυᾷ 
ναυσὶ ἐξιὰὶ φρατιώτας ἐ᾽ οἱ δὲ ἔτυχον Οὐκ αἰδατία ἴῃ ῥγδῃ άϊιιπλ πγογοαδατ- πάθει εβξι 

τυζποῇ οΧ ἔοσγοςίεά ἀοπηγείοατίτν 
εχ νἰάτηδ νχθὶβ ρατίς, ἹΝΑ͂ πεσυϊᾷ 

(συτδὲν δ ἐπωλάτο "ὐπὸ πσφονοίας “δ ἐ- τη ίοτο νόδεναυς ἘΑμ οα δέ χρι 
ρετοκέων) δρλαὶ ἐκ ἢ' ἐπ᾿ ἔσχατα τῷ ἄφεος ἰρεχοζδῃε : νέ, ἄππι σιηϑλπτοῦ 
ἡρβόῦ, φῶς σολῇ πλη ὀφυυϑἕων φϑοί- ιϑιε5 ἸΏβτοἀογοηταν , 4 Βοῖςε 

ἩΓΕ ; Ἵ ὙΝ Ρεσαςηίγεηπτοζς ὃς [τὰ 10 ᾿πρταεη- : 
σήαν οἱ πολέμιοι πτξοσπεσόντες, καὶ ὀΐξα.- ᾿ το ΜῈ ντοᾶαυς ἐπηρίοτας πλιὸ 
ναϊκοσφαν ζοιὶ ἀϑέωαιους οὕτως ἕητως τύ- (οὺς οορογοητυγ Οὐ ποία τη ἥρηᾶ 
ιν αὐάΐγεοϑαι. σημεῖον δὲ ἀύζοις,ἐς τὸν ὠ-- εχ τεεγία ΒΟΙ͂Ι δά Οτοόραπα τ ςτ: Ἢ 
ρωπὸν εἰν τῆς ἐρετοίας ὁπότε “χρὴ ΡΞ Ιοσε » φυδληἄο τηοποῖς σοητζα Α- 

; ἧ . τδεηϊεηίος ἀεθεζεῖ. Τὰ] Ατὰς- ὡς Ι 
ΟἿ, ἔρον. δζρὶ ιαύτέου δὲ «θασκθυζω οἱ νιορς ἀρραζαᾶῖι ρχοιεδῖ» ρυρηᾷ ὭΣ β 

3 “ 3 ͵ Ἁ , ᾿ς 3 

εἰδίωαῆοι αὐαγϑμδν οἱ, χφὴ γαῦ μοι χήσδρτες ; 

α΄ Ἀπὸ ξυϊκειωδῥα λό Ἰβγοι χρεοδοσίας. , σακυκλώσασιω. ζ Καὶ αἰξυϊκροτότοις} | λαῆα εἰσιν: ππιατιζῥμἠμοι ας 
β Δι ἐλπίδος } οἰγόυϑμον δηλονότι. ἤΓαν,ἐτοῴωοις γαυδίν. ἡ Αποκεκλεισχοί- [ λαμῥαύοντες, κ Απὸ ἀξονοίας ἢ' ἐρε-., 
Ὑ Ταύτι αἰέχἐν Ἰὔγοωυ ἀπέχάν. δ' Ἡ νης] οι εἰσαγρεϑῥων δηλονότι κτ' ϑεΐλασ--  σεκέων 1 αὐτὶ τῇ, δἰπὸ γνώμης καὶ αῇδᾳτε, 
Χπὺ Φμ πολεμίων Ὑ ἴδια ρετέον τὲν ἢ σύν- Ϊ σε ἢ; δηιτηδείων. Ὁ Θαλάογης μέζον [ σκδυῆς. λ Οπῶς δολῇ πληρεμδῥων}, 
δέσουν. ε Καὶ αἰριζαλῦσαι] ἥϊεν πε- 1 ὑξήκ, ἤτοι, οἱ ἐἰξήκονία «ιδγοι πωύτες )γώ- [ ἤγρωω, βεοιδέως πληρερδῥων δἈδνεών. ὦ 

ἴαργα, 

Ἵ 

ἐ 

ΡΨ 



ὙΒΙΒΈΡΝΙ ἸΌΟΚΑΥν 5 613 
ἔμρτα μῶν. ἀυρόιν τῷ «ὅταϊα, Α “2 τῇ λιμϑῥος ΤΙ ἐρετοκέων, ἐλ ἰοὺ δύ 

ὍΣ Ἢ βρλλῴες ΤῊΣ οὐ δι ἀμηδξι ὁ ον φόνον δκφῦ καὶ αὐτέοον" ἔπειτα ἐς φυ- 
ὡ Ἐ τεϊηαα εἰ:- 18 δᾶ νοτίος νίψυς δά Ἰΐττυις 1η4ς- ᾿ ᾿λρὰ ἀρ τδη κι ἐς Ων ἐς 
τα εἰας βατωπι οὅ- 4ππτας εἴς Ποίξτις. Ουοτγᾶ αϊσυηα; γέω ΤΈΚΆΝ ἐὐξομλίιν κον.) Κόων ᾿γάδ' 
ἐγ πασταῖ Σ εμἀ νιὸς Εγχοιχίεηΐδιηννε απιϊοᾶ,εζ-ὀ χὶ οι ψὃρ αὐτῶν τωρὸς τίου πόλιν Τ᾽ ἔρε- 

π]Π:ὺ 86 ΕΣ Υ’ ρα: ᾿ ἢ Ν . ξ 

45 41 πιαχίπιυδ. βιβετᾶτ, ἰπἀϊ σῃΙ Πππαὲ αὉ Ἐγοιτίςπσ. χρχέων ὡς φιλίαν κουταφϑύρρισι, γαλεπε- 
ε Ωυυπι εηίπι ἐἰ- ἤθιι5 ἱπτοχίς ει] {ππτ : αὐ νεγὸϊπ αχα ξῶ;, φονβιἀμλϑῥλ; κα, αὐ τοῖ: 

ἐεδας τείναιας πραριπίοιιεν φμανίρῃ ἰὴ Ἐτειηαιε. ταῖα ἐκσσαξω, Φοιδμδροι να΄ αὐτῶ; 6 0 
οἴμοι, ἐς, ἀδοά πεβᾶτ,ποοἸαπγες ἐπεγο ἰτέα; πᾶ- »»" δὲ “ Τὸ ΣΤΕΉΆΘΡΕ τὸ ΞΛ.Ὰ είς, ο 294 
{απιπλαπι πααίμσα αἱ ααθςοι!65 [ἢ ΟΠ ΑΙ οἰ ἀξ ροῦαεΞ. εἶχον ἀύρὶ, “ἰξεγίγνονται, χρὴ στα ἐς γαλ-- 
εἴας» Ευθαῖ (εχ 
ἐπ Ρἷμι5 ςοπιπιο- πεγᾶτ,Ρ τρ ὀδευίενέσλθμν δίνί- χίδῳ; εἰφιυκψοιοῦτωι ΔΜ νεών. λαξόντες δὲ οἱ 
ἰᾳυὰπι εχ Αττῖ- ΒΊΠΤΙ ΠΔ.Π0 115 ΔΙΠΘΏΙΟΠΕ ΕΠ} Γε- - ἐπον ΔῊ δῶν ἘΝ . ᾿ς "Ὃ 

Ε ἊΣ: ς ον Ἁ ἣν “σελ σιοι Ὁ εἰκοσί τ κ 
[:Ά φειμεῦβοεὴ τῖρε πλΠτέιλε σαρτί5, ζοαρτοτ ἰὰ νὐλέν οι. ἀδι ερα ,γαὰς ΟἿ ἐἰνν 
δερίπει οαο ἐκεῖ. ΔΠΠ5 ἰητογβς 815, Αἰ τς οδίεγυατίς το- Βὶ γαγῶν ἴα αὐδρας, γος μὃρ δἰσποχ τείναγτες, 

- ἀκ Ἢ ᾿ . δ τὰ ΄ » ὅ᾿ ν᾿ 

εἰτως 4υΐ ἐγᾶς ἀ- ῬΗ χα {πἀτιεγῶτ, Νεσας πταΐτο ροξΣ “θὲς δὲ ζω ρησαινέες, (ξ,παῖῆον ἐξησν. χαὴ 

πρλυπῃν ούθαο οπιῃῷ Βυβρκᾶ αὐ ἀεί ιοης ᾿ἰρᾷ οὐ πολλῷ ὕςερον δ ξοιαν πε ὥπασαν Ὀἰπο-- 
αἰ πλυε5 πεςαι] Ρυϊογᾶτ, Ῥίατεγ Οτεᾶ, αἰοά Αἰῆς- ναι ει Ἷἴ ! νι τ πίω 

ςἂς ςοπίσοηθδεγές ῃ] οτος ἱρῇ τοηςὐᾶτ," δὲ 2112 οἰγςὰ ́ο ΦΈΡΤΕ Ξ ΓἜ Δδα ρεού (ζει τέω δὲ ' ὐἀδω 

᾿ερωυτοάουας Ἵ ̓α ςὁροίπογιητ: Ροξαθατη μας λά ἀνοεσαῖῆοι εἰ)ον)χαὶ τἀ λα «ἶξά αὐτίοὐ χα-- 
{εάϊείοπε ἰαδοτα- Επθοσᾶ δεία, Αἰβρηὶς ̓ὐτίατα (πη, ϑίςαντο. γος δὲ αϑίενωϊοις ὡς ὑλϑε τὰ δὲ 
Βδηι, ὅς ἱποογταπὶ ; ΠΣ ΤΑ εἰὰ ἧω [ ὶ ͵ ; ᾿ , ταις φιαπάο ἵπω ῬΆΠΟΥ οος χὰ {1 ἀϊξ πιαχίπτιιβ οἶτ-. αὐρὶ ββοιὰν γεδνημδῥα, ἔκπλη ξις μεγίφὴ 
δὰ Ρυρηᾶπι θεὶ οὐ τοῖς ἸΝ εα; εηΐπι δοςερτα ἰῃ 51- ΝῊ δ ὸὶ μη δ κᾺ ἀφ βοαβίν 
εογηι ἤπερ ἀταρτα- ο1}12 οΔ]ἀ Παϊτας,οτῇ ταπς ἰη σός ν](8;, ἥν ἀμρμεν ο, ἀβίδιν 
ν ἐν τα φιραθτο ποαας φαίςαι! αἰϊιά νπηπάταπιο ξυμφορῳ, χαιτῶρ μεγαιλη τὸτε δόξα σαι ἔῃ, 
φηϊποὶς ἐγδηιὸν εἰν ΤΟΥΤΟΥῚ ἔα τ : ὁ ντροῖς αἰ οΧογοίτιι5 οὔτε ἀλλο σχοὲγ πω οὕτως ἐφόζησεν. ὅπου 
πᾳ δι :ἢὟ δριιά ϑαπηγῦ δ ες, ποαὶ 4] τα δάς- ᾿ γὸ ςραποπέδου πε τῷ οὖ σαίμω ἀφεφηκότος, 
φρλοα ιν μρ ν κι (εῃτ πδο5, Π64; 4 1145 εομίσεα-ὀ “ἢ εοὖν οὐκ οὐφῶν. οὐὐὴ ϑ “ 

᾿ ὠλλων τὲ γεῶν Οὔκ οὐσῶν, Ο;οῖξ Μ» ἐφίησο- «εὐ εἰ.) α7 ἐγ ἣ ας ᾿ Ὁ 

ϑεάβος ρΡοτμππιᾶ ἀογότοΙρῇϑ (οἀἸτιοίὲ ἀ{ΠΠ| 4 εἶθ .5. 8( Ἢ ἌΡΑδ.: ᾿ δι ΑΛ 
τῷ αι μερίς ἱποοττ χυσηάο ἰπτογίε οδαρηζα- υϑύων, αὐτῶν τε σα σιαζόντων,χαὶ ἀδυλον ὃν 
400, ἢ Βοῆες αὐ- Γί5: ἐδητᾶ εἰ ΑἸ αΠχϊτατίς ἰξίσρζαε: ἐχκότε σφίσιν ἐἰζις ξυῤῥάξοισι, τοσαύτη ἢ 
[υτὶ εἴξητ, υἱᾶο- Ουἱα 4αῦ ὃς οἰλ πῆ ὃς Εμθο εἶς “« τῷ τς; ἢ] τ Ως ἢ 

᾿ τε Ὁ» ν μον έν υδοτ το υ 0 εσπε ἩτΤΌ, Ὁ ἢ γαὺς “πε τὸ 
τῖ8. ΒΟΥ ΠΟΗΣ ηΠ, νη 4ε ρας 4 τ εχ Ατεῖσα ξυμ Φοελ ἣ γε Δ] ἐμ ἀμί, 

; μμιέγιφον,, θϑξοιᾶν ὠπολώλέχεσεν,, ἐξ ἧς τὸ πη ἰρίοτά Ρὶ- τος τ αν 2 ᾿ 
ταυτο πδυΐδυδνα- ΠΠΊΟΪΙΠη(τί βεζορεγετιγ, ααδηδηῖ τ ρτος ἃ 

΄ Ζ ΝΣ - Ἢ ᾿ ω -“ ἢ Η ᾽ 

ευυπὶ τξάεες, άπι )οάο πὸ ἔογοης εοηοζηαι ῥοῦ “πλείω ἡ τῆς α“Πικὴς ὠφολοιοῶτο" πῶς ΟΩΚ 
αὺς. τἀπτ ΠΟΙ Ἔ Ἠ Π ἀ.} . ! Ὁ ) Ὁ ἴγ Δ Δ’ 
φὐἀεῖϊενξόε.: Ροιεδέ 40: Ο γΕΠΕΟΙςΏΓ5 ῬΓΟΡτΕῦ πη1- εἰκοτῶς ηϑυμοι μα λιςα “ἢ ἣ ὃς χα δὲ. 

Ὑ 1 : - ᾿ - Φ 
“τ » . , - ζ ᾿ ; ᾿ κ Ν 

με ἀἰἐἴλοίαν ὩΊΔ ΠῚ Ἰοςὶ νἱοϊηϊτατξ, πὲ τοπθηθο, ὁ τ άτυ ἐϑορυς Χ ἈΝ πλιά ἢ Ἀπ ῶς 
τ κα Ἰδτοτία ξεγοσοβδά νασιπὶ πα “Ὁ 7} ΠΝ ΘΔ Αδνς 
ἀὐτεπι. τυῖραβας ΡΙΓα ἀρρο ]ογός : 4ιιο5 [ἄτα ΠΟΏ 7. ώ;-. ΓΈ ΤΕ ΕΡΌΛΆ ΜΗΣ ἐφ Ὧμτι ἀλον" 
οειθλρεμι μυιὰς αάοῖθς {π|ρ᾿οα δαπτατγ: [14 φιοά 1], ρα ἐρῆμον ὀντα γεωΐν πλάι" χαὶ ὁσόνουκ, ἤδὴ.. 29, ὑποήλξιὶ 
σΣαδὶ! ΠὉ1 [4ΠῈ ρΓῸ ἃ ἷ Ἵ δ Σ ΤῊΝ ἜΝ ᾿ ῃ Ἦ χὰ 

αἰαὶ, ὃς Πρὶ ἰαιΑ ΑΕΗ ρίροει ΒοὶΣ ἔξοῖ!ς «)όμεζον ὠΐζις γϑρφναι" διρὴβ αὐ, εἰ »ολιριίὴ-. 
αὖ ποβιδυςίπηρξ- [(Πἴ’ ΧΟΙΟ δας ἀσργεαιοητο ντ- ! Σ 5..“-πὶ νοι δ: λιν "δν τὰν; 1 

: μ: ΔῸΣ ΘΘΊτΙν ὶ (σι αδιως. αὖ «ἐποίησθμ"" χφὶ ἢ 
ὁπδίίημίρθο 4] ᾿ς πι, πηδρὶ5 1 (ξἀϊτίοπ ξ εοῃ οἰταί- επθρ εὔβρῇ εὐ ἀρ ὲ ἀρυθός Ἐπ ρὰμ : ἤμω ἤς αἢ ἔπι 
τσν, ναιῳ το ζδητ οἰαϊτατοιητᾶσς πηλποηάο οδίς-ὀ διέφησομ οἱ ἮΝ. μάλλον. πίω πολιν εἰ β΄πὸο. τ. πόλιν; 
ἐπτίοπεπι τὰ ΕΝ ἀϊῆεης, οορεητες ἂν Ἰοηὶὰ οεἰαἴϊεπι» λιόρχϑεξυ νϑνογτες » καὶ 4 ὠπ᾽ ἰωνίας γαὃς. ἢ ἐπ; 
Βα δά πιαΐυπι [1- οεῇ ; ῖ ψ κεγντ Ἦν Ὑλν ὉΣ ΔΝ : ; ἘῸΝ 
τη μουυς κοραιτε «τῇ λἀιιογγίλπι [Ἰαταὶ ΡΑιςοΥαπὶ, ζραγχασὸρ ν΄; ζαιῶρ, πολεμίας οὔσεις.. 

ῬΙΟΡ θυ 4 ῃ : 
δεκεεοηποττεδάν. [Δ ΠΊΘΠ {πἰ5 Γο15 ΔοποἴζΊςοἷς δτηίς͵ ἐξ ὄλι ἐν τ τῶ ΣΝ ἐς Δ Ζιὰ 

4 Μαιοτέπιφυείπ ψηἱΠοΓας οἰατατὶ Τασσαγτοτο. Ατὸ τ ἐφαβχίᾳ ες ρ σζῷ ὌΡΕΥ νὸς ἃ 

κοῤμεδν, ὠμρᾳνν, ἢ αμς ἱητοίοα δὲ ΗεΠ]οἰροπτας, δι [ο- κά! πῇ ξυμυπάσῃ. πολᾷ. βου,ϑῆσαι, " χαὶ. 

δεάεεονιόσεζ κε τ τυϊδοδί ἐπ{α:, δὲ οπχηία Ἑαθοτ ἔε- ον γούτῳ ἑλληκσοντὸς. πὲ ἀν ὦ ἀὐζις;. 
ἐἱε(άἐα τρθτόε 4::- » τ -: Ἴδα Με δὸς ΝΎ "Δ5" “βνάϊαν τι15, ὅς (ντῆς ἀϊσαπι) οπιης Ατῆς χαὶ ἰωνία, καὶ αἱ νῆσοι, χαὶ τοὶ μέλι ββξοίας;. 

᾿ς κχηἤ]ερι,[ εατα πιᾶ- ὁ . τ' λ Π 
ΟΠ τας ορίεάητες, Πἰειῇαπα ἱπηροζίαση Ἰρῆς ςοῇπηῖοι, ὈΑΤΕΣ ΤΣ ὩΣ Τὺ ἀμ άς τα ἐρι ρϑὶν" 

ἡβμμκανεον τος καὶ (ὡς, εἰπεῖν ; ἡ ἀνϑζουαίων “οχὴ πᾶστε: 
πα] ςες ἥδτυΐ ρα ᾿ ὍΝ Ἶ ᾿ ἢ 

ξοδ ἀρ ηδαρ (ετεπάδ5 δ}}15 ἴξοῦπη ςορδεϊοπεςδηϊιηξεῖ5 δὲ γηϊμενς ἐλ δε ἔυρροτῖας γεπὶτο το ορ Πξητ, 

τ " 
δέχ : Βω ἢ ΕἼΣ᾽ ἩΛΑ ΟΕ Σ: δ οὐν ὼς 

ὙΆΙ Περι λγιονται] αἴρισώζενται. β τὰ Ύ Ἑαὶ δ ἐγγυτάτου ἐθορύθει] ἤγρίω, ἐ͵ Καὶ ἐν δύτῳ ἑλλήςποὐτές τε αἱ ὦ αὐὰ 

 κῇρὶ τίω ξὔξοιαν γυβον,δία 1 ὕγείω, τὸ 1 ἐγίυτάτῳ ὄντων Μ᾽ πολεμίωγ.. δ᾽ Καὶ | Οἷς Ἰλείπειγψτοῦ λακεδαιμον ἰούς.; ἡ Ὄ 

μήνυμα “Ἴἐν τ; θυξοίᾳ ἣν ομῦμων. δηέφησειν αἱ Ἰδγριω, εἰς σείσιν, ὀγέξαλον. ὅτκος κ᾿ 

' : Πα, 



ἘΡ' ὁπόσοι ἃ 

ὅπλα 

ὅτΆ. 

δι οὐκ εὖ Οὐτῷ μϑνῷ λαχεδαι μόνοι ἄϑη- Α' 

ναΐοις πϑύτων δὴ ̓ξυμφορωτατοι “δϑεέπο-- 

Χεμῆσαι ἔγϑώογτο, λα ᾧ ὧν ἄλλοῖς πὸλ- 

γϑῖς. αἰ ὐφδροὶ "ὃ φτλάςον ὃντες πο, 

οἱ δὲ, ὀξᾷς, οἱ δὲ, δοιδεῖς" χαὶ οἱ νϑρ, ὅχε- 

χὰρηταὶ, οὶ δὲ, ἀτολμοι; “ἀλλὼς τε χαὶ γαστί- 

κῇ ὐρχὴ πλήσὰ ὠφέλοιυ, ἔδᾳξαν ὃ οἱ συ- 

δαχούσιοι, μιοξλιςα ̓ ὸ ὁμοιότφοποι χμόμε-- 

γοι;άρςα, πυροφεπολέμης, θχὶ σὺ δῶ 

ΟἿ ῥἐγξελγϑροις οἱ αἰϑζωναγοι ναῦς τε εἴκοσιν 

δέχοος ἐπλήφοιω ; χαὶ ὠχκλ σαν σέωυέλε- 

ὁ6ν, μίαν μϑρ δύδὺς τῦτε χσόῦὅτον ἐς τί πύ- 

χγα χα λουμϑρζω, ϑτρ χαὴ ἄλλοτε εἰωδς-- 

σὸρ' ὧν ἡ ὼ τῶν; τετρακοσίοις χὠτατταύ- 

σόρτες ζοῖς πεγταχιδαλίοις ἐψηφίσδμτο ταὶ 

“πράγματα προ δοιόῖαι “ἐρ δὲ αὐτῶν, 

“ὁ πέσοιδτελα ηϑέχονται ἃ μεοϑὸν μηδένα, 

φέρᾳν μυδεμια Ὄρχῆ᾽ εἰ δὲ μυὴ, ἐνπόδωτον 

ἐποιησόρτο. ἐγίγνοντο ἢ χρὴ ϑνι αὶ ὕςερον πύυ-- 

καὶ ἐκχλυσία, ἐφ᾽ ὧν ᾧ νομοθέτας ὦ τἀλ- 

λα. ἐψυφίσομτοές τ πολιτείαν. ἢ χ ἧχι- 

φα δὴ Ὁ ἀσεῦτον χρόνον ἔχ γε ἐμού ἀϑν- 

γαγοϊ φαίνονται 8) πολιτεύσόμτες. μετόία, 

ἘΣ ἅπεὲς (ὧν ὀλίδοις χοὴ Το πολλοις ξυΓ- 

κρφυσις ἔλῥετο. χρὴ ἐκ πονηρωῖν μ᾽) πσοα- 

μάτων δμουϑμωνήτῷτο ποϑῦτον αὐζωυέϊκε 

Ἢ πόλιν ἐψηφίσοόρτο δὲ ᾧ Αλκιξιαδάω ἢ 
ὀλοὺς μετ᾽ αὐ χα τ]ένδ)" ὃ οὐρα τε ἐχεῖνον 

αὶ ρΡκὲ τὸ οὐ διά ςρωτόπεδὸν πέρ ψαν- 

τες, διεκελδυοντὸ αὐϑούτηεο Ὁ πραγλα- 

σῶν! ἐν δὲ τῇ μεταζολῆ ζαύτη δύϑὺς οἱ νϑὺ 

: αἰνὸν Πεισθμδρον χαὶ ̓Αλεξικλέα,ᾧ ὅσοι 

μόνος [ἔτυχε “ὃ Κὺ φρά τη γῶν) λαϊξων κοι": 

ἦσαν τῆς ὀλιγαρχίας μϑώλιςαι., αἰ πσεξέρ- 

'χοῦῆτω ἐς Ὑ' δεχέλφαγ. Αείςαρηος δὲ αὐτῶν 

τατος ξύτας ταὶ (ἄν βαρθαρωτάτοις, 
ἐγώρᾷ σοθς Ἔ οἰνγόωῶ: 1 καὶ ἀϑίουαίων ἐν 
μεϑορλοις “Ὁ βοιωήας τεῖχος:  ἐπολιόρχϑεώ' 

«αὐτὸ ϑχρὲ ξυμφοραὶ στφίσιν ὧν, τῆς οἰνόὴς 

“δνουδρζω αἰδρῶν ὥκ; Ῥεχεχείας ἁδαχω: 
εϑὐαότων: Ὁ υ φϑδδᾷς (Ὁ κσρλνλιοι᾿, ἐ)ς- 

λοντηδὸν «σοβσκαυλέσφεντες ζρεὶ βοιωτους.- 

Ο Ιατούςρ»8( αἰϊα δά τοπηρα δ] 1ς ροεττῖ- 

« Ἄλλως τε ἢ ναυτικῇ Σρχῇ] ἄλλως τε ἢ 
ἡπειρῶται ὕγτες σϑὸς γα λαβοχρατοιιῆ-- 

᾿ »." τί ᾿ 
παρ β' ᾿ Ὑοῦτο πυρῷτ αὐήγεγκε τίω 
πόλιν } νηὶ τῇ, αὐενεβοῦν ἐποίῆσενν . Ὑ 1- 
πολιόρκοιῳυ σὴ, αὐτὸ Ἰἐποληόρκοωυ οἱ κοράγ- 

ΤΗΥΝ ΟΥ̓ ΟΤΓΌΙ 5. Η151Τ. 

ΑὙ ὀττη ἄο ἴῃ πος τατὰπι Ρε]]ο 5 ψοιὰπι πδη πὲ 
: ἢ ΠΥ ΥΣ. ΕΚ θὰ τᾶηῖ ἰξ- 

Ταςοδαπιοη ξά ἴῃ ΑΠ5 οτίᾷ πλα]- ἔρως ραν ἄτης 
τίς οὔχπίαι μοπιᾶ Αὐπεπίοῆθι5 βιτορελόνε δ. ἃ 

ἣν υ ἐλ δεῖ ἐν Νὴ ὁά οἷασῖ- δόινονίως 1μαοεάαὲ να Ππταὶ οΧτίτοῦς ἀΝ ἸΣμΝ ἘΣ τποπίοϑ αυδαὶ γἱ- 
γὼ πη ἱπτοῦ ἴς ποῦ" ΔΙ ογ το οἴ Ἰὸς α]τος, (δὰ δι α- 
{δπῸν 41 ρτόροτῖ, [11 σαπϑιαϊαη41» "δὲ ἔρον Θαυπι 
ὃς ΑἸ πλᾶπὰ ργόρτ, 1] ογπη! ἄο]ο- ἕολεὶ ἐνηφην ἐν να 
Πιρταοιραὲ ἴῃ σαδούπᾶάα οἰαῆε Ρ᾽α γοης (νεροῖο φυᾶ 
τἰπιᾶ Αἰ βεπι Παξργοξιοζς. ΘΟ πο ά γύς ον ίννν 
τηαχιπηὸ ἀοοϊαγαποῦε ϑγσδουδηΐ» τες »εὐεάδτ. κύνα 
αὶ οὔ οογάἀ 5 Ἰπτοῦ (Ὁ ργα οἰ ασ Πιπγὸ ρτόρε!, Ηἰ, εἰπνίάι 
ΒΕ ρεζααοόγαπτ. Αἀ Ἠᾶς πυητίᾶ Α- ἐβδηε, ἃς ρεαίεγ- 

ΟΣ ΠΌΝΟΝ ΡΕ τί πὶ φἀυογῇι5 εὸς 
τῃερϊξίες ντρίπτὶ ται Ἀλιὸ5 αὐ Πλᾶ- (οὶ εἰαῆς οἴέπ- 

᾿πεζοοδοϊομέπηα; σοςρέγον ΠΑ 41] τε5 ἐρεεπεὴ γαΐῶε 
ἀξ [ξατίτη;, τῷ ρυϊπχὰπη; ἴα Ἰο οὔ ἐς τοφότον ἃ ἐρᾷ 
νοοᾶπτ ΡυσΠα, ΘΙ εἰ 41145 σΟίπ|6- ταγυηι, αὶ φαὰ 
ἀεγε : ἴῃ 6 οςδοίοης ΄υδάτιηπρ ξτίς μϑνἐαϑ στο 
ψ τίς αηγοτίς», ἀδξογοπεγαπε δά πητηῖς- ἀβπραν κεῖλ μεῖς 
Πγατίομοπι τογαπι Ζαΐπα5 ΤΑ ΠΠ 015 “ανονγμα τάς ρος 
ττλάεη ἀᾶ οἴἴετεχ οο λατεπι πιιπηογο ἐγαηκονεί, ρας 
εἴϊε αΐϊσαπα; ἀγπιὰ σείζαγδτ πο η01ς μον φούδαοω μάσει- 
ν]1ο ρσο πιαρ ἔγατα πιογοοάςηη δὸ- τηγάνι, (ατο- 
εἰρεγε:ῇ (δσας ξεο σης, ΟΧο γα ες ἡ μροντος Ἢ 
εἴτε.5 «ἃ 8 αἰτα: ἀείποερ5 οὐοῦτα (τ σα . 
Βα ίτα οὐ οἰοπος» ἢ ααΐδις δι Ιορα- 

πρητία οοππἰταογαπτ, Ατα; ἰπτοῦ Ἰηἱ- 
τἰα νἱἀεμταγ ται Αἰπεπιοηίος πὸ 
ράταμῃ οὔτηοάὲ τέρα] ς ἀπιίη!- 
ἢγαῖϊε, Ἰατοῦ ντζαηᾳ; λϑίοη ρδα- 
οοζαῖι ὃς πλυ τα ἀϊ 15» ἴῃ νηῦ γε. 
ἀλδιᾶ, ἐρτορίο τἔρεγαπηεηῖο. Βαμα ὃ Οὐαὶ ἐρείπιμαι 
τοἙΟΧ ἱπιργο δὶς ἔλδῖς αιια: βοθᾶτ, κῆτος εχ αἀμετῆν 

ρῥτίπηα {πη αἱτ οἰαίτατῷ, Τλεούοιο- τοδις. τεσγοαγος 
ταρτρίστεγοα ΑἸοϊδία ἀξ σατεγόίᾳ; ἵν. ρρλιος ἐὰ το5 
4ἱ οὔ ἐο εἴϊεπτ, γοποσδῃος ἴῃ ρα- ἔβη, δαπιετοχὶς ὃς 
ται: ὃς δά ΟΠ} ὅς ΤῊ1Π1{65 41 σΙ1Π1 τεοτεδαῖς, 
εο ἰῃ ϑ4πιο οἤοηπιτεηἄπτη; ἰᾳ- ς΄ 

Ὁ Βεηζος ντ δά δἀπι γα ἄλπι γο πὶ 
ΡΒ Ισαπὶ ἀσοοάεγες. Ιητο, ἤδης, 
{Ἰλτίπι τεγυῖα πγαταϊοη 61», ΡΠ Δ Ώ-- 
ἀογ Αἰεχιοϊέίχας οσαπὶ {ἱς», δ αι 
Ρικαῖραι ἐγδῆτ ἐ ἴατα ῬΔσΟΥ ΠῚ» 
{ς ἴῃ Τἐξείςατα Τα ἀπχεγιης. 50- 
[ας Διιτεπὶ οΧ οἰ ΑὐΠπαγοπυβίογαῖ ἐ- 
εἱπὶ Δα Χ)ΠιΠηρτῖς τεροητε ] πος, 
(Ἀρίτταστῖς » 4αἱ ἐγάτς Δ ΑΥ ἢ] ΠῚ}. 
δά ΟἘποεη ροζρίτν πλάσαι Ατςο- 
ἠϊεμῆμπηι ἴῃ Βαοοτιίᾳ οοπβπίϊς: ας 
(οΥ πε ἢ ργορτεῦ (πόσα πὰ ἡ εςε- ν 
[τὰ {ς γοςϊρξταπ ςα ες, μα ἕιέϊα Ὅ165 
ἔαείδης εχ ΟΕ ποςορῇάεδαητνος-. τι πεν ἐδ 
Ἵπητατ αυίσας , Βα τίς “ἃ σοἰτί5. 

ϑιοιγ φὐοαλαθόντες Οι βοιωΐζοιὶ αἴϑν 
ἄλλων συμμμαέχων, δ᾽ ἰδίαν τινὶ συμφο-- 
ῥα. δυμφορᾳὶ δὲ ποῖς κοφαγϑίοις ἐγγύετ 
ναὶ τίω οἰγόδίω 5 δίαφϑαρίντων αἰδρων, 
αὐζοις ἰασὶ ἀἰϑίωωαίων ἐκ “ οἰγόης ἐξελ- ] γοίω, 

ϑύντων, αἰεχώροιωυ ὃ) ἐκ δεκελείας πεφο- 
ρηκότες οἱ κοράνϑιοι.τοῖς οι πιμφρροῖς αὐ- 
“Ἵν᾽ πολιορκοῦσι πίω δεκάλείαν κοιγολογῃς 
σεῤεδρος ὁ Ἀρίςαρχος πγρ» δ) δωσν τίω ,-- 

᾿ 

ξηιιατηετεχὶς δὲ 

5 



ΓΙΒΕῈ κὸ ὈΟταννς. Ἂς 
Οἴμηι Εἰς Βαδίτο ζΟΠ]ουΐο Αὐῇαῖ- Α κοινολογησείμδμος ὡω ἢ τ Ὕ. ̓ Αεΐρα ρὲ, 
Ὁδὰς {ἐΔυχίς οος υΐ ἐγᾶτ ρα τ ὑπο προ ὡ κ 

᾿πόεη ἀιδά ἀϊξέγοι, αυληἀοαυ ἀξ :ς ὧν τῇ οἰγόη͵ Ἀέγων εἰς οἱ οὖν τῇ 
ῬΟΡα]άγοσία! ̓πτίὰ ντθ ἐπ ἀς τατε- πόλᾳ ταῖλλα ξυμξεξηζανι λακεδοιμνίοις, 

. Τβ γοθ 5 δι} σε ἀα ΠΙΘΏ:115 ἐγ καϊκείγοις δεῖ. βοιωτοίς: τὸ ̓“χωδζον αἰϑαϑοῦς. 
ρίξε, ἀεβετε ὃς ἐρίοϑ εαπι οςαπὶ γα. Ἐλὲ 6 ὺ 

τγδάογε Βοος. ἀε ος ομἱπιτγᾶΠ-: Ἧς τούτοις γὸ ξυμ Ιβάαχ. οἱ δὲ »πισεῦ: 
σόμτες ὡς αὐδρὶ φρατηγῷ, χαὶ Οζα εἰδοτὲς βὶ. Οὐἱ νέδαςὶ Βἀἐπῆ πάδοητες 1] 

(νερδις οτηπίαπι Γογ ἡρπατι,αυδ συϑῆὶν, δὶ τὸ τὸ πόλιόρχεῖα ἢ, ὑπθασονδὸι: εϑξερ. 
δέει εὔξο δ Ῥαἴότς ἀδίογιίπξ, δόνται. τούτῳ δὲ ἡ) ὥσπω ὁ οἰνοζεῦ: τε λης 
Ηπῆὲ Ἰὴ πχοάα ἢ δὲ Βοροτὶ γε δε ᾿ αἱ 
ΟὈΕποξ τεξερεγαηεν ὃς ἸΑΙΒεηϊς ΠΣ Ἐν β ΑΝῚΝ ἰκα ἐλθθὺ » Χρὴ ἡ οὖ ταῆς ππὰ 

τὰς ραιοόγαπι {δ ἀϊτδαὲ ςοἤλευίτ, Ἐ " ΡΥ ἐγαρχία: δὲ φείσις ἐμονΒΊ, 
4 Ρεῖ ὁδάεηη Βαϊ αἰτατῖς τἔῤοτγα, πο Ὁ Ὅις ἀδριυς δξονδὲς ω ὅλος τούτου ὸ 
τὸ ποτοῦ Δρυ Δ ΜΠ] οταπ, υΐ οἱ ὧν τῇ μἰλήτῳ πελοιχοννησιοὶ, ὡς ποφζῦ 
πεπΊο εἰς Πιρξἀιέη παπιοζάγει, 11" δεὶς ἐξγϑοι ἱ 

Ἰσγάτη φαϊδαςὰ ΤΊΠΑρΡΉογης τπδης- τι Ἂν ἵ ἩὰχΥ  Τιοσαφέρι γος τοτὲ 29. 
' ἄαταπι ἐγατ ἄσπι ςοπιυ]ΠἸεἴς ἴῃ. Α- ὅτε χὴ Ὁ ἀασεῖδὸν 4 πὐδρεϊαρϑώτοων, 

ἰρέπιἀα παν πο: οἰδᾷς ΡΣ Ηἰξαηγ, ν᾿ αἱ φοίνιοσαι νῆες Ο οὶ ὁ Τιοσαφένὴς ὃ πὸ 
φής τρίς ἀα! ἀςην ΤΉΪΑΡμεΥέσνς ἥκων, ὃ ον τε Φίλιπιωυς ὃ ὃ ξυμπεμφϑεὶς «τῷ; 
αἰγουαάτηααε ΡΒ ΠΙρρας αἱ σαπὶ 
δ ΔΜΠΕς ἐγαῦ ἃ Μιήδατί πλιιαῦ- ἐπεραλχεὶ Μηδαδρᾷ ῳ τῳδναυάργω, καὶ Ὁ ἄορ 

ἀπο ΑΝ μές. "δαί οτίδεγεε οαεἢ, πὸ εἴτν - Ἱπαυχρα της ἀὴρ «ὐδρτιάτὴς, ζὰὴ ὧν Ὁ 

ἐΡῸ ταγαπη; (46: ἰρίαπι Ηἰρροόγατές νὶς φασήλιδι,δτὶ οὔτε αἱ νῆες ηβδεσοιντο, πϑϑ-- Τγᾶτος. Υἱῦ ϑραγ- 

ἐπ ἐ ἊΝ ἀρυὰ σραγιϊατλί 1 ἀρ ά ΡΉ ΔΙ]! ἀο παρε τὰ τὲ ἀδιχοῖντο αἰ Σὰ  Τιοσα φέρνοις, Φα- 
πες ποηαῆι, ὈΔΌΠΕΠΙΠ οαγεῦεαης ἵπεο !οχόγαης Ὁ. ρα δὲ πδιιες πο δἥϊι- γα ἕο τε ἐπεχζα Χήτο αὐ Θιὸ τῆ ζῶ Ὡρό-. εὐγας εξ, δι ο- (ὁ ρίοχίας ἀςοῖρὶ ἃ ΤῊΪΑΡΒέγας [τὰ- ς : ον ὐμώοΣ 

ππηΐα τατραρὶ ἃ ὁ. (ὉΠ οἰτλητς ἐος ῬΒλΥΠαθαζο ; ἃ ϑυμὸς,᾿ κοβείσαις δ ναῦς, χαὴ αὐτὸς ὅς ΝΠ δ΄ 
ΤΙβΆρβετγπς, θείς 
ὅν Τηήγαρθονποι ὁ ἀρὰ ἀγα νοισῷ ἐΆ ἐΥθαν Ἐὰ πὴ πᾶς ἔτι " πόλᾳς τὴς ἑαυτῷ οχῆρ πὐηοφῆσοῦ 

ΕΥ̓͂: 15.- (Αι Οἷς εἴς Ῥτουίη οἵα [πα ντ ὑΕβοο τα ρο Ιογο 4. βὰν" ἀἰϑίοναιων, ὥς χαὶ ὃ ὁ Τιοσα φέρνη, 
᾿ς ἐράσαερέροιαπαι ΟΠ ἐπ ἀλλ Ὁ Αἰ προ ιις, ]αξ- ἢ σέ ποκρέιαεοα δὴν Ἐν μον ΤΡ οεηεσ., ΜΙ ἐλπίζων πλεοὺ τὶ αὐσην ἀπλωλεν δ τω δὴ 

Ὧ πῇ ἱρ ο53 ζεγ- Ε » 

ΜᾺ μὰ φρλτῶν ἀλίϊις; ἔρε αἰ ̓χυϊά ΡΙ ας ἃ ἢἴῸ οδτῖ- ὃ ὁ Μήδῳ ες αὐλῷ χόσμῳ, χαὶ δἰ πὸ ΚΣ 
Ὁ π| 4 σαιυόον- πν : τ 

ἀρεῖ τὰ ἄρδει ποηάϊ, τααἶτα ἀπ] ροπεῖα , ργαίεπα- γελμιᾶτος αἰφνιδίου ὃ ὅπως λάθοι τοῖς ἂΨ 
ἔα, ἐπ ετια, ἐὺ; ὅδ᾽ οἀϊέϊο » νε]άτεγος ποίει αὶ σώμῳ,, αἴδοις δἰπὸ τῆς μιυλήτου ναυσὶ “ποισὶ πὰ ἀκβεελ έν ἜΓΔ ΕἸΠΗ͂ ϑαπηὸ, (ΟἸαοης ὁ ΜΙ]εῖο ἐπ-. ὃ κ ἐδϑομυἠκωντὰ: ἔκλαι δ πὸ ὥκν 
86 Ατβεπίςηῆδυς θῈ5 ἃι (ξρευαρίητα, πδυΐδιις, Ρεεΐς Ρ ν᾽ κἈγρηβε κρ ΠΝ ὃ ἐἰπλχφκοῦ μἱ 
δουιρείετε  ἀῦξς Ηε!εἰροπεῦπη: ἀὸ ρυῖαβ ρεγ ἤδη “Τὸν, εὐδικος δὲ ον τω τῳ" δρᾷ ἯΙ ἔκ- 
φρβενηόν 'κωζει ἐἀθιάσπα αἰ ἴλτξ ἄμπιο ἀεοίπι αἰ α: πα- ᾿σίδεκα ἐ ἐς αὐτὸν γῆες ἐπέπλώσθμ, χαὶ τῆς 
ἜΣ αυᾶ το ζοπιπιο [105 ΠΟ σα ἐγαητ, δὲ Ρ Αύτοπὰ Δ ἀ4Ά νήσου Ὁ τα ὙΡΤΟΣ ᾿ 
ς χε δέν ΟΒεγγόπεῆ ἱπουγῇοηίδθας τηξετ- χ δὲ αὐέ μέᾳῃ ἀν Εὐϑὰ χέμα:- 
ζώνει χρη, να, ΠΟΓΔΏΓ, 5.4 ἐξρείζατε νῇις,Δ4 Τοατᾶ τ ἀσάν τόν λον γὴ αὐα κα ϑεὶς γύπα ἐ δ 

7 .4ἴ:5 «μι, τί οοδέξας εἰἘ ἀρρε]]εγε, ΝΡ; ΡΓόΡτοῦ τίω ἢ ἴκαφον "Ὁ μείνας οὖν αὐτὴ Ἀ“ τὸ ἀ-- 
βῆενοτσαια ἐπ μύλας ἀπλειοαι : ΤᾺ Ἡλίαν πέντε ἢ ὲξ ἡ ἡμέρας, ἀφιᾷ ταὶ ἐς Ἢ 
Ῥυϊοτὲ ςοπιροῆ- ὄχνο πγούαῖα5 αἸ 5» ΡΕΓΠΟΉΙς 1, ὃγ. ὃ δὲ Θ 'σωλλὸ ὯΝ 

οὖ δα  Ουξὰ ΜΙεῖο (ὁ]υὐε σεττίου ξιϑξες ἐς Ὡς (Α ἘΕΜΝ, σθβου; 
ἐμὴ μοδίδροι, ΤΉ γα θυ ας, δειρίς ἐδᾶπιο οὔ αυϊὴ ἐπύ οὐ Ἰτὸ νὴ τῆς διδλητου ἀπηρχότα, : 
τις ἐαγε τείςίγες 6116 δὲ αϊηαθδρίητα παυΐδας ρτό- ἐπλᾷ χαὴ αὐτὸς "γαυσὶ πέντε τῷ πευτήκεν: ᾿ὰ δὐϑὺς 
ποτῶν »ῇ χλτ Βεῖ οἰταγ,αρρτορεγᾶς,πε ἡ1ς Ῥιαπὸ- σὰ »ἐπείσρυδοος μὐὶ ἡ φϑασυ ἐς τὸν ἑρλήρπονα 
πέρὲ Μίϊοτο, εόε. αἰγός ἢ ΗεἸεἰροητᾶ. Οἰξεογὰ πη οο- “οὐκὶ ἰνσυλϑόσας ἀρϑὲ μευ ὁὲ δὲ ζῃ ἮΝ ἡῇ Ἶ χίῳ 

βρίτο ἀραφΟβίαπα οὔτ ΒοΙξεπη.γα-Ὁὁὁ 0 
τάΐααις πο Τα ΟΤυχιιπι,ρεσυίατο- εἴη, “χα γομείσοις αὐτὸν κὐδξῳν εν, γὗχϑς. 
τες ααϊάεηι ΤΟ] οσαᾶς τπ τ ορο» ὃ. Πρὸς ̓ αϑὰ χατεφήσοι σ᾽ χῆ ῳ τῇ λεέσξῳ χρὴ 

ἃ Τῶν ὑσὺ Τιοσα φέρνοις ἢ; Ἴκελόυ ϑέν. β Τόλεις τῆς ἑαυτῇ δῤχῆς Ἱταὶ ὁ ἐν ἦι ἕαυ- ἐν τῇ ἑαυτῇ δῤχῆ, ἤλπιζε »δ ὁ ὁ Φαρνάξα- 
Τῶν δηλαδὴ ὑσὶ ΤΊοσα φέρνοις ὅτι αὐτὸς 1 Τῇ δηλονότι Ἐῤχῆ, ὅ ὅσαι ἔπ ἦσαν ὑπὸὲ ἀϑη- Ἶ ζος ζώπο νοιϑμου πλέον τὴ λήσην αὐτός. 
εἰς ἀ ἀπενδὸν οἰπήει, τειὶ λοιπαὶς πόλεις Τῆς γαΐοις, πσρόϑυμος ἰῶ ὁ ̓ Φαρνώξαζος ἀιπό- γ Κατέδραμων 7 ἤγκιὼ ἐληΐσαντο, 

ἑαυτῷ ἐρχὶς ὠποςῆσαι δ αἰϑίωάίων. φῆσαι αὐ, ὡς τὴρ καὶ ὁ Τιοσὰ φέργης ταὶ ἱ δ᾽ Καὶ γομίσοις] ἤγριω μαιϑών- 

.11ς 



26᾽ πάσως 
παοςγαυσὶ 

όιϊό 
. “ » 3 ! γ᾽ » ἂν Α 

ο τῇ οὐτίπερας ἡπτείρῳ, εἰ ἄξροι ποι χάγοιντο 
Δ 

αἵ γῆες, ὅπως μωὴ λαϑοιεν. αὐτὸς δὲ ἐς τί 

μήθυυψαν «οὐ ϑαπλόίσας, ἀλφιτά πε χὴ 
χὰ Ὄηχα ὅλα τήδψα, αρ)οασκϑυαζάν ἐχέλϑυ- 

ὄτν,ὼς, ζω πλείων ἡγθόγος γίγνηται, οὐκ, “τὴς 

λέσθου ποις ὑχλίπλοις τῇ χίῳ ποιησόνϑμος, 

ἁμα δὲ 5: ἐρεσὸς Ὁ. πῆς λέσξν φάςήχει, 

ἐξούλετοέσ᾽ αὐτίῥὺ σρλϑύσας. εἰ δέώαιτο, 

ἐΐξελῴι »μαϑυμναίων δ οὐχ οἱ ἀδγυνατῶ-- 

πατοι φυγαδες, ϑζξκομίσδρμτες τκ, τὴς κύς 

(μης ῳροσεταιδάφοις ὁπλίτας ὡς πεντήκογε, Β 

παρὸ ΤῊ ἐκ. ἠπείρου μιοθωσείμϑιοι,ξύμ, 
πᾶσιν ὡς Ζιακοαίσις, Ανα ξάρχου ϑηθα,α χ' 

τὸ ξυγζενὲς ἡοουνϑρε, ασοϑσέραλον «ρεϑῥ τῇ 

μον δόμνη ὁ διπυκρααϑέντες τῆς πείρας δζρὼ 
τῇ ἐκ πῆς μιτυλήνης ἀθηναίων Φοουρϑὲς 

φῳραξλϑέγζας,αὔϑις ἔξω μοῖχῃ ὠπωεϑέντεξ, 
καὶ 7 σ᾽ τῷ ὕρϑυς χομιοϑέντες,οἰφισᾶσι πέρ 
Ἔ ἐρεσὸν “τλθῦσας δξευ ὁ Θεξσωδλος ἐπτ᾽ αὸ- 

ἰοῦ" γαισὶ διενοζτα ποιεοσξζολζω ποιφοϊι. 
ἀσοϑαφιγμένος δὲ αὐτόσε ὦ χαὶ Θεασύ- 

ὥχλος πέντεγαεσὶν ον τὴς σάμου, ὅτε ἡ γ5 
ψέλιϑη αὐτοῖς κὶ Ἢ φυγάδων αὑτὴ φζέξα- 

σις ὑςερήσας δὲ, ἐχὶ Ἔ ἐρεσὸν ἐλθὼν, ἐφώρ- 

“ει. πσϑοσεβοντο δὲ χαὶ ὧκ, τῷ ἑλληφςποναν 

φνὲς δύο γῆες ἐπ᾽ οἶχου αἰακομὶζόνϑμαι, 

χαὶ μηϑομναῖαν" χρὴ αἱ πᾶσαι γῆες παιρῆσὸμ 
ἐπ χαὶ ἑξήκοντα," ἀφ᾽ ὧν πῳ φρατεύ- 

ματι παρεσκϑυαζοντο ὡς χτὶ κράτος μπ- 

χϑραῖς τε χῷ πὸμτὶ ὥφπῳ, ζω δυωύωνται, Ρ 
αἱρήσοντες τἑκὐ ἐρεσον, ὁ δὲ Μύνδερος ἐν 

τούτῳ, αὶ αἱ οὐκ, τῆς χίν μ' πελοπονγησίων 

γῆες, ἔπχισιτι σαίνϑμαι δὺσὶν ἡμέῤαις, ὁ λφ:- 
(όντες το μοὲ Μ' 'χίων τρίς τεοσα ρφικοςοῖς 

ἕκαςορ"χίας, τὴ τρίτη δζοὶ ταχέων ἀπούρό- 
σιν κ, τὴς χίφ πελάγιοι, ἵνα μυὴ «ὐξετύ- 

᾿χώσι τας ὧν πὴ ἐρεσώ γαισὶν, δλ ἐν Φρι- 

ςερᾷ 1: λέσξον ἔχοντες, ἔπλεον ᾿δχὶ τί 

ἤπειρον. χαὶ “αρφλσξαλόντες τὴς φωκα δὸς 

ἐς τὸν ἐγ χραᾳτερείοις λιμϑι'α,ὸ ξὀριφοττοιης- 
σείνδροι, πο απ λδόσομτες κύμα αν δὲ- 

πνοποιοιεῦται οὖν “διογιγέσοις τὴς ἡστείρε, ὦν 
τῶ αἰτιπέρας τὸς μιτυλζωης. εἰγτεύϑεν 

δὲ ἔτι πολλῆς γυκ τὸς πὐϑαπιλϑύσὸμτες, καὶ 

ὦ ἀϊεπάα σορίταδας, δεά εοάετη δητο- 

ἸῊν ΟΠ}. 518 33.54|1811. 

ἴῃ οομτίποητῖς ὁρροῦτϊα, ᾿ς ἔς [λζε- ἣ Νε (ἃ Βεοζοηὲ 
τοῦ {Π|ς, πχοιιοχογαγς ἰρίς σαπα το !- ας ῥπν αι τῳ μρ 
48 οἠαἴε Μοιμγπληδην ργοξοδιις» Νε νίψυδαι (εἴης. 
Ῥτμάογάομοραπι ἄτα 54} ΟρρΟΥ ἴδίο αϑίσοης. 

᾽ παϑυ ΣΝΟΡΤΣ ῬΥ Νὰ Ὁ ἀραρεμαν τόνον 
πηὰ ἀΡΡΑΓΑΣΕ ΘΕ τααΠα ς ΠΘΕΡΘ τρρὰ κά γίϑυπι ης 
ΟΠ ίμηι ροείξατε»ῇ ἀπατίας ΠΠσ πλο ἐαθμεία. Ῥεί,Εττο- 
ταύεταγ δο ἢ ς. Επππλμ! νο]εθας ἐπι πα, ποτ τ θη οί ὦ 

Ἐτοίαπα παιίρα το; (ἀοξεσογας οαἰπα 
. Εχοίας ἃ [ι.650). τοςορταγαβ οατὴ ἢ ς γαίας ΓΞ ΩΣ 

Ροοι Ν ἃ Μοιπγηλραὶ ἐχυλδς μι οηλίγα ἐγερτας 
ἃ ραξετομβείατηρτίβ ἐπα αυίη- ἢ 
ππαρίητα ἔογπας Αγ πγατβ Ἄγ ΠΠπγλ 4. ἴα (οοιοταίςαΣ 
(ληλἡ]ΠἸατίταςς σοί 8 Δδ, δὲ αὶ οοπτί- ντμῃν: 

ἸἈςηῖς ΔΠΠ| πγεγοοάς Ἰοδ ἀπ 615» σας 
δὶς δά τγοοεπτορνπαχαύοῆο ΤΠς- 
Ῥβλᾷπο οθ σοῃδιίοῃςξ ἄτπος 4ο]ς(ο; 
ΡΠ Παὰτη δά τε! πιογαης Μοιπυ τα" 
παι: πο ἀ ἰγχίζα αι ξαϊτ ἰπ σςρταῃ» 
Ῥιορτεῦ ργαηάια Αςβεηϊοηίς αυοά 
Ὁ ΜίσΙεμα αἀποπίοης»οῦ πη ρι1- 
'ϑῃ» ΓαΣΙα5 ἐος ἐχῖγα νΎθ .Πὶ εἰεςε- 
ταῦ, ἮὟ εὐὰπὶ τοσΈραΙ ΡοΓ ΠΟ πίει, ερὴπι ἢ ἃο 
Ετοίιηι δά ἀςξεδιομςπι σὄρυ]εγᾶϊ, μεν πιότεηι Πίας-. 
᾿Αἀπογίις Πᾶς ἱρίταῦ σαπα τοῖα οἶα- τό» πανὸϑ 
ἢϊς δάιιοπ! Π5 1 γδ Ππο, ἄς ασρτο- 

ἀοίτογας ΤΠ ταί θα] ας σαπι 4αΐπα; “ 
μαίας ἃ ϑ4πη0; 4 εἰ ἄς ἢος Ἔχι- το 
Ἰαπιτγαίθδεα Α]ατᾶ οἰοτ, ἢ ΡΟΙῈ αιιξ εν ἡμείων ὑςερήσας 
ὝΒγαίγ Πα αιππὶ ἀρρυ ἴοι δά Ετο “4. Τρναξῥκίμσα 
{παρ δτίοπιοπι Βαδοθδῖ. Αςοοῆεχς "747 75758 αἰοαοέ 

7 βχὴν “Εἴ οφαφιγκένον, 
Ῥύχτογοα ἄς ΠΆμΕς ἜΧΗ ΟἸ]ε(ροητο,  ργοκ,͵. ὑκερῆσαι 
ἀοπιπὶ γεπηξαητοβ» δὲ Μετβγπι- υτϑοχαὶ γερετεπάξ 
πακιδάςο νὰ ἴῃ νηἰπογία πη δάς[ βία Τύναβ αν πὸ 
ἔεῃτ. πασες Παπλοσο (δρτοπι ἃς {ς- μερη φε πλούρρϑν 
ΡῬιυαρίητα. ὅ Ὁ μαγα πὶ ΠΔ1Δ165 οο- πρλθα προτιία 
Ῥίᾳ ὃὲ τηδοδίπαβ ὃς ΟΠγΠἰ5 δεμοτς ἀνννοε ἰρενρνρμς 
ορριιρηατίομος ργαραχαδδηυ δ Ε- τ᾽ Ζ ΣΉΝ στ, 
τοίαπι ἐχρυρπαπάδῃη» ἢ Ροίσητ. “είρααε ρίξανε. 
ΤΙητεγοα Μίη ας οαπι οἰαίε Ρετς Ἑ φιήβιις ἡδεῖς 
Ἰοροπποπῇ δίάμο τε ἔπι πιεηζαγία μὰς φασι παϊίκος 

ὅς Ὀτιρῇ ἤξης,. ἔξ 
σοπηραγατα οχ ΟΠ ο, ἃς ἀλτς ἃ ρο- : ; Ρταράγαθαπε 24 
Ραϊο ΟΠ ΐο. τεγηῖβ ὅς Παδάγαριητα ἐχραρη. {7 :. 114 

᾿ ᾿ 
ΕΥῚ 

᾿ατηρηΐς ΟΒΙΐς ἴῃ ἤηρι]ος, τοχτίο ἤ λυ με απο 
41 ε]Ππς νεἷα ἴῃ αἰταπι ἀε ἀεγὸ, τς ! 
ἀπ ἤδλιο5 ΄υα δά Εγείαπι ἤαδαπε 
ἀποίάεγοητ : ὃς ἃ Πηϊῆτα Τδυπα ἸΝ 
ΒαδεητεςΡοΓ ρείασαϑ ἰπ σοπτίηςι- 
τοὶ Ρογπεπεγία δεσπτος ροζταπι 
48] οἵδ τη Ογδιουῖῖς τοσγα ΡΒ οδί- 
ἀϊς.. ΝΌΙ ροϊᾳυφηι ργδμῇ (ὑηῖ, 
Ῥιατούαεδι οὐάτα Οἰμπιαιιδτην οος- 
πᾶσοῖε ἴῃ Αὐρίπαις φαα υπτὶα 
ςοπτίηοητο, φάος Μιίτ]εηεη., 
μάς πλυϊτα ποξε ργοβοϊσεητῖε5; 

-:Ὲ 

« Ως, (ὦ πλέων χρόνος γντω Ἰὔγοωυ, 
τ ἐν ἥίῳ ὁϊᾳτοιξῆς τὲ Μινδάρου. 

β΄ Αφ’ ὧν τὠορατεύιματι παρεσκδυάζον--  φαλαβξόντες παρεσκϑυαζονζο, " χίω 
1] ἀφ᾽ ὧν διλαδὴ νεών ζει οραπώτας πα  Ἐῤχοῖα νομίσματα δθηχώεκα. ἢ 



' 
ν 

ὲ α Ἐκχπλέζστι ἐς τίω ὥρυχωείαν 7 ὴ 
Ὁ “5. ὀκπλδύσωντες δίαφυγεῖν.- 

᾿ κῷς ϑξουσινγἰ ὀκπλέωσι] τὸ μᾶν αὐακῶς 

᾿ αἰ δ χγρορνοηϊικῶς καὶ φυλακτκῶς " ὁ 

ταν 

- νῷ ἔν 

δ λπες πιοάιειι ἡὐβῆᾳ, εἴς Ηεἰεἰροητί, " τὰ 
ἴῃ ἀϊασαίατα ἀεςηδητξε; απατιπι, ποΐϊεηι. 

φιος 

᾿φατεχὰπι (00 ἰρίμπα ἔτατίπι ἀαςιι-. 

ΓΡΒΕΕΙ ΙΝ τα πΑν ν ξ, 
απ ΟΠ ΠΤοΩτ. ἢ Ηαγηιατάτοιη;. Ὁ 
αυΐς εἰ ογερίομο: Μειδγπηηᾷ ἴῃ, 
οοῃτίποῃτς »ἐπτηρτοιταριπη ργδλη- 
ἀϊονργατογοαμτοβ] εὔλιηι ὃς 1 ΑΥῊΓ. 
ἴδηι δὲ Ηαπηλχίτιιπη ὃς 4114 οἰγοὰ Ιο-" 
“οαρογάρηϊπηξίη Κ Βοκείμμ» αποά 

πιεάία ποᾶε 

ποῤπμ!α τεηπογῦτς αἀ δίρουπινατ- 
αυς αἰ αἰία οἰτολ  πκοτδ. ΑἸΠςηϊεη-" 
(φααϊαριιά δείειαι ογᾶτ ουπὰ ἀπο- ἢ 
ἀευϊρίπει πδαιϊσι5, νὰ ςοῃίρεχεγα: 
δι ῸΧ βεςυ δ ἀρίλοβ 4 ἱρῆς ῥγο ἢ-ι 
50 Πεθαητνᾶς τοαιιδτοβίῃ Βο[ίοο, 
Ῥγιδετερεητὸς Αβαρετονβερ ιεπεν 
ταμτ ηρτοῖος εἴς Ρεϊοβοπηςηίοο, 
δὲ Βας ἰρίᾷ ποϑε φιδητμίη, πλατι- 
τατε ροτυεταπτίαιομητες ΟΒοττοτ: 
ποίη» ἡδαϊρσαγαῃτ 'η. ΕἸαιμΐξ ΠῚ» 
ψο]οητος ΠΟΙ πα ο]αΠςήχ ἢ ἀροζ- 
τα ΠηαίῸ νέταῦο. Ἐπ ςᾶς ἡ άοπι {ε-. 
ἀςοῖπι πάις πα αἀ ΑὈΥ 4 ἐγδητ,. 
ἰατίτοῦο ̓ υλημ ς ργαηποηϊταϑ ἃ {0-᾿ 
ςἷα φια Δἀπεηίερας οἰαῆς νε, ἐχιτᾶ 
Ατβεπίομῇμη παυϊ οδἠογπαγεητ: 

ἰατ ἰπ ςομίροθιπι ν ἐποίιης οἷαί, 
(ὃς Μίῃἀατί., ὃς «ας ρ!οιβιρα; (ς, 
τὐδιηἀλγιιης, Νοηας ταπγέῃ ΟΠ 5: 

ὅ17. 

ἀφικόνϑροι τὴς ἠπείρου. ἐς ̓Ξξματοιῶτοα 

καιτευτίκρυ μμήϑυμνης, εἰθιφοποιησείρϑροι; 
3 ταχέων. τἰδαπλάσλρμτες λέν τον χϑὴ 

λθίειοσὸμ χαὶ μα ξιτὸν, χαὶ ταὶ ̓ ζαύτῃ "μὰ ; 

εἰα, ἀἀφικροιεῦται ἐς ῥοίτιον ἤδοι ὅ ἑλλης πόν- 
τοῦ, τοεϑΐσερον μέσων γυκ τῶν. εἰδὲ σγ᾽ αἱ χ. 
νεαΐν χαὴ ἐς σίγφο) καπῇράλ ,ταὶ ἄλλοσε δι! ; 
ζαὐτηχωείων. ς οἱ δὲ εϑάναοι ὧν τῇ σης Ἵ 

δυοῖν δγούσαρς εἰ εἴκοσι να ἐσὶν ὄντες, ὡς ἀἶτις Ἔ 

οἵ πε φρυκτωροὶ ἐσήμαμνοι. χαὶ ἡοϑαίνοντο ' 

Β- τὸ πυροὶ δξαιφνις πολλὰ ω τὴ πολεμίᾳ. 

φαλώτα, ἐγρωσὸρ ὅτι ἐφαγλέοίσιν. Φ πρλϑς, 

ἀὐνήσιοι,. υχαὶ τῆφ. αὐτῆς. Ὅυτις γυκ τὸρ ὡς 
εἶχον τρις “ὑπομέξαντες, πῇ χεῤῥονήσῳ, ͵ 

ἴδω ἐπ᾽ ἐλαιοξώπος... βουλόμϑρμοι. 

᾿ἐκρήκδοσει ες τίωὶ ϑὺρυχώείαν ας “δ πο- 
Χορλἐωννᾳὗς. Φ ἐὺ οὐ ἀδύδῳ ἐκχαίδε-. 

κρὶ γαὸς ἐξ λόλθον, περϑρηιβένς φυλακῆς ῷ 
φιλίῳ χηπλῳ,ζπως αὐτῶν “αἰακῶς ἕξας. 

σιν δι ὀχ πλέωσι" Θἐϑνῶ᾿ πῇ Μηδείρου 
Ο ὦ βία. ἕῳ κασιϑόγτερ, τ ὁ δϊωξω ϑύδος: ποιό-. 

μϑροι, εὐ φϑοίγουσι πάσαρθνν. αἱ ἐδὼ πλείες 

Ἐχὶ πῆ τ ἠπείρα ᾧ χήμνε διέφυδρν, τέοσα-": 
[ιραπὴ οσομραγαῃοίς ἃ αιμα: ρ] αγοδ᾽ν ρε ἕξ γεων αἱ ̓ὕφα ) ἰπλέσσοι, καταλάμίν 
εἰδῇ 5 υἷη σοητπξητεπι ὅς, ἱπ Π,6- 
φάματῃ οἴυρεγυητ: απαζαου 1η ςῸΓ. 
(ὰ ροξεοπηαίρίορε Εἰσιητεπι οἰγς, 
ςαπηθτα απὸ: ν Δ ΠΠ1Π|ἱρῇ5 ρΓο τ: 
ΡΠ ματοΥ ρει ἱπηράξεα ἰαχτα ἀε]ι:- 
δύιῃι Ρχότοη]αὶ, ἄμα ἤπιε Ρίοριις 
ϑηλιοσίδι5, νηὰ ναᾶςιὶα ᾿πχία [π|- 
ῥύσῃ σου, Ροί ας εοπί 
δεῖ εχ Αργάο αἰίηις παιιθας ίοχ 
δι οὐξορί ταν πἰπεγία μος ἱρίο ἀϊς 
ορρυρήδαος ΕἸσππτερη: πᾳ ηυῇ 
δά ἀεοάϊτοιἐπη ςοπΊρΕ}}} ποι ροί- 
(ςροῖίογαπς Αργάμπην. Ατβεμίεη- 
ες εἰαπχίς ποη ἀϊςοἤμγαπι Πο[Ιΐ 
οἰαίϊετη ορίπαηζος,ροῦ οτίπηι Ετεῆ 
τησσῃΐα Ορραρπθδητ: (ςἀ νθ] ςο- 
φαοαεύς ἰρασαίλτοτοϑ ξαπς ἔγυεγα- 
τος, ΓΟ ξγΔ ργοτίπις ὁρριιρμπατίο- 
Ἀφΐη ΠΟ] εἰροηταπι ἀρροτίας Ἰοῦς: 
ἀυάίαιιε Ρεϊοροππεηῆημπ Πδα65, 
αι ἴῃ ρεγίεχαςῃ 415 ἔεγοςίμ5 Πὸ- 
{δας ἐπ ρεΐάρι8 ἐπεξεα; ἱποίφογᾶς᾽ 
ἴῃ 605» ἐχφερέγιης, Ῥοίζεζο ἀϊς 

ἐὰ 

Θαὐονἢ ρα ἐ ἐλφίφεύϊοι, χαὶ μίαν μϑν, 

ἐποκείλα ᾧ τ’ δὶ ἱσρϑὺ ἃ ἅ ΠΙραῤεσιλαίν, α-:- 

τοῖς αὐδραῖσι ̓ σμιξαίσσι, δύο" , ἑτέρας, αἴ, 

 αἰδρών Ὁ τὸ μιἱων πὐρὺς πῇ μθρῳ» χεγζρὸ 

και ταχαοέσι. ἴὰ ὃ πῦτο; ἄβῖς τε ἐξ ἀξύδου 

ξυμμιγείσαις χσὴ τοῖς ἄλλαις ξυριποίσες 
ἕξ χαὶ ὀγδδήκογτα. πολιοβκήσαμηες ἐλω-- 

διοῦτα ΑΌ ΤΑΝ πίω ἡ ἡμέραν, ὡς οὐ χῦφεσε- 
χωρᾷ, ἀπέϊλδυσὸμ ἐς ἀξυδὸν. Φ δὲ ἀ))- 

γαῆοι, ψευοϑέντες ἥν σοπῶν, τὴ Οζα αὖ οἰό- 

μϑνοισφαξ ς λαϑεῖν τ' ἀϑαάπλοιω Μ πο- 

λεμίων γεούγ, δλλὰ χαϑ' ἡ ἡσυχίαν πεν χομκδξ-- 

χοιεῦτες ὡς ἤοϑοντο, δὺς ἐς ϑῤθϑν ος Τ 
ἐρεσὸν, καιτοὶ ταῦχος ἐξοηοιω ἐς (ὴ ἑλλής- 
ποντὸν᾿ χαὶ δύο τεναῦς Μ᾽ πελοποννησίων 

αἱροΐσιν » οἱ ασϑϑς Ὁ πέλαγος πότε ϑρά- 

σύτερον ὡ τὴ ἤδιωξ ἃ αὐτῇ, χρώσοι; «ἰξ)έπε- 

σον ἀύφις: καὶ ἡμέρᾳ. ὕφερον ἀφικόυϑροι, 

ΠΣ 

β Ανα- 

δὲ νοῖῷ,, οἱ ἀϑέωαϊοι ἐν ταῖς ἑκκαίδεᾳ. 
γαυσὶν ἔλαϑον ζι ἐν ἀὐύ δῳ πελοποῦνη-- 
σίοις αὐϑοξιφυλάη ντας, καήτο! πσξθειρη-- 
ἀϑῥου ες ἐν ἢ ἀξύδῳ ὑπὸὲ τὰ φιλίου 

ὄγηπλου ( Ουτέςιν, σοὺ ἐξ ςόλου τῷ μετὰ 
Μινδάρου) ὅπως φϑοχφυλαἥωσι ζιὶ ἀ-: 

ϑίωαίοις, ὑπ τὸ μὴ λαϑεῖν. ἀὐζοις δὰ: 
πλδύστωται. 

ΠΕΙΩ, 
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οι 

μον οσοχι κατέφυγον κομίζοντοω" χαὶ ἐς Ὁ 

ναυμαχίαν πέντε ἡμέρας πἰρεσκθυαίζοντο. 

λῷ δὲ τῦτο «ὐναυμιοὶ χοευ ξόπῳ ζιῷδε (ὦ 

ἀϑίω οι ““δέπλεον Ἐχὶ κέρως (αξαμο. 

“Ἐ αὐτίω Ὁ γἀδ, (πὴ πῆς σηφοῦν οἷ δὲ πε- Ν 

οποννήσιοι, αἰαϑοῤϑμοι ἐκ τὴς ἀξύδου, αὐ- " 

παν λϑν ᾷ ἀδοίκ Ἃ ὡς τ)νωσὰν γαυ μαι χῆσον-- 

τες ̓ς ὐνανα Ὁ χέρας, οἱ »ϑρ' εὐρεάιν : 

ὅἴοὰ Ξ “χερσόνησον, Ξρξαρδιοι τὸ ἰδί-" 

χοὺυ μέρα ̓ἀῤῥανωῖ, δες ὃ ἕ ξ χαὶ ὺ ὀγδουχονται» 

οἱ δ) αἱ πελοπονγήσιοι, “ὡςὶ Ἔἰπὸ ἀξύδου. 

μέρει. δα ρδανε,νγῆες ὁ ὀκτῶ ὦ ἑξήκοντα. χέξ:: 

ρας Ὁ Ὅῖς αϑρ πελοποινησίοις εἶν, δ δ 

δεξίον συρφιχϑυσίοι; δ ἂν ἕτερον αὐτὸς Μύ»- 

δαφοουὶ δβμνεων αἱ αἱ ἀειφα πλεέύσοι" ἀϑη-, 

γαϊοις δὲ δ᾽ νϑρ αἰρίφεδϑν Θέβφευναονη ἢ ἐδὲ, 

Θεασύθελος ὃ δῈ Σιν" οἱ ὃ ὮΩ φρατηγϑὶ : 

ὡς ἑκα οι ἐξ ἐκ, “ἐπωρονϑύων δὲ μ᾽ 

“πελὸπουνησίων " ἀσόϑτεοϑν" τεὶ ξυμμίξαι, 

χαὶ᾽ χτὶ μϑὺ ῷ δεξιὸν Ῥ ἀϑίωαμων α'ωρ- 

αὐτί αὐθὶ τῶ" δυωγύμω Ζ Ὡἰποχλήσου τῷ 

ἔξω ἀδοιὶ ἔκπλν;, εἰ ἰδοούαιντορζε, δὲ ὃ μέ- 

σὸν, ἐἷξ ὥσται πελῖ "ζῶ, εἰχ ἐχαὶ σὸρ, οὗ 
οἰϑυναῆοιὶ γρόντες, ἡ ἡ μϑὺ ἐξῴλοντο δἰποφοοί- 

ξαο, ἀὐρεὲ οἱ εἰγαντίοι ,αὐτεπτεξῆγον,δ πε- 

ἐλεγίγγοντο πω πλῷ" δ σὺ ϑλώνυμον αὐτοῖς 

"αὐεβεξεέλήκει ἤδη τίωὐ ἄκραν, ὃ κυνὸς 

σῆμα καλάται. τω δὲ μέσῳ ζοιάτου ξυμι-- 
(αγνοντος, αἰαϑενέσι χαὶ διεασαι μένας πῆς 
ναισὶ καϑιςαντο Δλώς, τε τὰ ἐλοίοσοσι γοώ-: 

μϑδρὸὶ Ω σλῆϑος, καὶ ὃ : χωριϑ πὸ αἰεὶ ὃ κυ- 

γος σῆμκῳ ὀξέα»: σι ἡ γωνιωδη τίω αἰδεξολζωὼ 
ἔρντος, ὥρτε ταὶ εὖν τῳ ἐπέκεινα. τε γι-- 
γόμδμα μὴ] κατοτῆα δῇ, κσεϑοπεσοντες 

δίευ οἱ ἱ᾿πελοποιγήσιοι χτὶ 2 Μέσον, δξέωσὸμ 

τε ἐς Ὁ ξηρὸν ζιἐναῦςὉΨΜ) ἀϑίωναίων καὶ ἐς 

κι τ γάσ ̓ πεξέξησομ, "τῳ ἔργω πολὺ «ἶξα- 

δόντες. ἰμουῦαι Ω τω μέσῳ 8᾽ οἱ ἱξὶ ῷ 

Θρᾳσύζξελον τὸ πῷ “δεξιοῦ ὐπὸ πλή- 

ϑ0ις “ὦν Ὠχικειυϑβων νεοΐν ν ἐδυυύαντο, εἶ 
κυ Τ' Θεαίσυλλον Ὄἰσ ὅ Ὁ ῥωνύμωυ. ὀχ 

γές πε δ ζῦ δα Ὁ ἄκραν Ὁ κυγὸς σῆμα, 

ΤΗΥΟΥ̓ ΟῚ 5 ΒΞ 1 δὶ 
ὁριίδονται ἐς τὸν ἐλαμοδηα καὶ σὲ ὦ ἐκ τῆς Α ἰπ Ἐμευπεξ ρεγαοπεζοιν δὶ Παίοσι Ὁ 

Βαδόητος, σού: ΟΧ Ἰτηδτο ἀξ 
ξαρεῖᾶξ πάθπ5 τοσεροίπητ; δὲ (9 
4ας ἀϊο8 1 ἀρραγαῖα ραρ τα Πα 6}}5: 
οδ[ιπηρίεραητ. ΡΟΙ͂ αποϑαϊες Παποὶ 
ἴῃ τηοάάμη Ρασηατῦ οἵδ: ΞΑτἤεη!ς 

νους (ογέλπα Ιορ ες Εἰὰς ἀάαςη 
τὰ Ῥοΐδορτο, Ῥεϊσροπποηῆς τα: 
ἢς δετρία οδυίδηη εχ Αργάδ ργοςο:: 
ἀϊι. Ατα; θ᾽ δηϊηναἀιοτταηταά ΡΩ» 
δηδληάατη ἰγίννττα; σογ Ὁ ἘΧΡΟΥΡ 
τοχογὲ : Τασοδαπηομῇ ἀυάξ αὖ Α΄“ 
Ὀγάο νίᾳ; λά Παγάλπαπι; παυίδις 
οὗλοδ ἐἘχαρίητα, ψυαταπν ἀοχίγα γῇ 
ὀοσπα τοπε το υγδου( Ἱ»αἸ του Π; 
νδὶ εγᾶτ ν οἰ Πα ααϊ πα» Παιιεδ᾽ 
ἐρίε Μίπάασγιις: Ατβεμίφηες λυτεπὶ 
ΟΠεγγοπείαπι νοὉ5; ] ἄλοο γῇ; 
τὰ Αὐγβιαμα» βαυ δ 5 (εχ ὃζ οθον 
σἰπιδισαοτγῦ πη ἔγαπι σογηυ Τ γα 
{115 τερεδαί,ἀοχίγιπι ΤῊγαίγθα- 
Ἰπ5»οατεγῖ ἄσοος ΔΠΠρηδτο αι αρἷο-: 
ςΟ.Ες πιατιγάσογε ΡοΪορομπ πο ίς δ᾽ 
Ργογες ςοἢϊρεγονῖ Πηϊ το ίαο ἀς- 

ΟΧΙΣαΠῚ ΑἸποηΐθη Πα ΠῚ ΓΟΥΩῸ ἰρτοτο 
«[αδεγότ ξισυΐτατε ἐχτηπίξουε ρτο ὶ 
ἀευμά!»ῇ ΡοΠεπτ,πιςάϊαπη νεχὸ δά 
τογᾷ γερε!]εγοης πὸ ρος! ἀπτᾶιξ, 
“Ουο ἀπ πιλάπεχίο; Ατμεηϊξίες ἃ. 
Ῥαγίς Πλειεγαρεἰρίοβ Ἰητογοϊ είς 
δάἀποεγίατ!ἐαάξ ρειγαπηροθᾶτ, εἰις- 
δῖα; πλυϊρατίοης Ργα ἴθληι: ἢη:- 
{γαπ τέ σογηα ἱάρτοσηδτοσίαπι 
οχοείεγας αὔοα νοοᾶς ΟΔη!ς (ἐρι]-: 
ογασι. πο ἔλϑο, πιοάϊιπῃ οἰαἤῆς 
πα] άϊς ας ἀΠΠΠρατίς ἡδαΐθιι οὐϊα 
δαῦ δι ργατεγεα ΠῚ Παβρ  ομἱς:]οού 
αὰς οἰγοα (ὐαηΐς (ἐρα] οί μαθς- 
θαῖ ἀουτιηλ ὃ Δ ρα αγοπ ἀταθ]- 
ται οἰταντ ἐὰ σα Πιρτα ΠΠΠυτὰ ἤς- 
Βᾶτ» ἐχιγὰ οδίρεδξευση πούππῃ οἴές, 
Ημις ἰρίταγ Ρεϊορομπεηίος ἱππεῶ!» 
Ῥυορο!απητνίχαε ἴῃ ἤοοαπι Ατῆς- 
Ἀϊοη(δ5: ὃ απ ἐογοητ ργα]ο {πρε- 
τίογεβ, ἰῃ τογγαπι ἀς ἢ] τ. Νοσας 
ψογὸ Παῖς τηεάϊα οἰΔ{Π {ποσυγγεῖς 
Ῥοτεζδηζ,» δι ἃ ἀεχῖγο » 411 οἰπὶ 
ΤΒγαίγθυ]ο' ογΑ τ, ΡΓΟΡτοΥ πια]ατα 
ἀϊπ πὶ ἡ δυϊ [ἢ Ἰρίος ἱηργαδείι τη: 
δατ ὰ Πη πἶτο » 4] οαπὶ Ὑ ὨγΔΙγ110; 
ῬΙΌρΡτοχ ργοπηοητογίιτη (Δ 15 [6- 
Ῥυϊοζυση. 400 ἰητογίςέϊο; δας Γα5 
οου]ς ΠΠ]οσα πὶ {διε ποῇ εγαῖ; 

- 

4: 4 Ῥειοία ρας "45 
μα βέρπς φέάς 

ἢς εἰαης ᾿ηπγαδια ἐνὶ ούπ μα, Π ἘΠ «πρίν 

«᾿ς ἀἀλρρασν 

: , 

« Ἐπειγριδῥων δὲ δὰ ὑπτίξπαῖ: ξαι Ἵἤγρωυ, συμπεσεῖν. συβῥάξαι. Ὑ Ὑ- 
αὐτὶ ἥϊ, ἡπείχονζ οἱ πελοποννήσιοι πρότε-- δ εξεθλήκει] ὑαρέδραμε. δ τοὶ ἔρ-- [ μϑύων ]ἤχρω, δ ὅηπλεουσῶν "εν 
βὸν συμμίξαι, β Πρότερον ξυμιμί-- ἡ γῳ πυλὺ πἰριρόντες 70) 

κρείήονες “πρόμϑμοι. 

“ρων αϑοιβυόμδροι. 

ε Τῶν ἀν 



ΡΒ ἐν ΤΑΝ 5... 
ἧπὶ ῥγαϊογείπη αὐ δοὶς δγίαςαᾷ- Α ᾧ ὥρμα ἡ 

Ὠλχαπ αἰϊαγύάπχαας πον ραιςίο- 
τα πὰ Πα Ππὶ νΎροῦδηζογ: ἄοηες 
Ῥεϊοροηποηίος, πηι ν]οσ]α ἔγε- 
τὶ» εραγὸ 418] 4] λπν ἰπίςαμογεη- 
τα Δ 10.» ΘοΡοΥμ Ως αιδάαπι {π| 
Ῥατῖς ογάϊηοβ (οἰ μεζς, Ομ ο 4 λη!-- 
τηδάιογγοητο ΤΉ γα θυ] ας. ο πὶ 
{ὰϊ5. ΟΠ ἴαπὶ σοητοητίοῃς οἰτ- 
σα ΑσΟΙ ΜΙ ΘΟΥΏ1. σομ πο Γῇ Ρζο- 
τίη ἴῃ, ἐα5 ἃ υΐδιις σοι δεθδη- 
τιν Γορο πηταῖσας πῃ ἔσραπη νεῖ- 

. τυητ:παξίηυς ρδίτοπι οἰαῆϊς Πο- 
{{Π|5 φιαινίσογαῖν ρα]ατατη βου τη; 
δὲ ελγαγα Ῥ]οΓΠΆμς οτίαπι ἤτς ριι- 
φῇ τούγοσοπ ἱπέογπης. ϑυγάςιι- 
ξληὶ αυόοαις» 48] ὃς ἱρῇ ἰδπ ςεάς- 
Βπτ τ Ζι1 οατ ΤἬΓΑίγ 110 εγατῖν 
ἐο τηδρῖὶς ἀοάοῦς ς ἴπ πιραπα νθὶ 
Αἰΐος οτατ ἕιροῖς γί άογαητ, Ροί- ὅν 

" πυδηγτεύρα ἀδία ἔτη, ὃς Ρείοροη- 
περί 5 αρογαης ρυϊηχὰπι δ, Ηϊι-- 
τχεη γάλι ργαοϊριὸ » ἀοίηάς 
Ἀγ άμπι» ρᾷιοας 4! ἀεπη σερεῖς 
λας Ατβεπίεπίς5» Πποῃίδηι ἃη- 
ξαϊεα Ηοἰοἰροητὶ δγεαία ποξίδυς α 
εβυρία ργαθοθλῃς : (Σά ὀρροζτι- 
ΠἸΠΠπλαπι ἤᾶῃ ς Παια] 5 ρα ! οὉ- 
τη παῦε νιδϊογίαηυ. αὐρρε οχεὶ- 

“( Αητοα. Ψεὶ, Αἀ Πιοίζοητορ τας ΡεΪοροηποη Πα 
ταπι γί ἀἰςπι, ΟἾΔ Το, ργορτοῖ σαἰ απηϊτατὸς, σὰ Πὶ 
τε ἀρ αστμθη ΡΓοΟΧΙ πγδ Πὰν, τα ΠΠ|1πὸ ἴῃ. 5: ΟἹ] 
ἀεεέρίαι, τατα ετϊᾶ ἀρ σοριατη; ἀςἤογαητ “ ὃς (εἰρίοκ οὗὔ- 
Ῥτορτος ςαἸαπηίτα- ἔμ γσαγο, ὃς ΠοΙτΕς ἰᾶτα ἴῃ τα ἢδατίςα 
τεπ δ᾽ ἴῃ ϑοἷ- ΣῈ “ΣΝ 
Πἰπεοχτίροιας, πηαρηίξαοος, ᾿ς αυΐδιι5 πᾶς Δι. 5 
“Ἐτἀς ρῶν; ςὅ. ςερεῖς» ΟΒίογμπι; οὗζο : Οοτίη- 
4μετι γεῤϑεὶρίος ῃ γα πη, ΄αίπασς: Απιδγαςίοτα- 
ἀεςυίατο, "7 πῦρ ἢ 
φλδείκοι τον (χε ΤΌΤΩ ὃζ Βοσοτούαπη, 185: [οισὰ- 
2) υμτεν φερνε 
7671 δ εἤο {6 γζεγεῃ (- 

7ε:.4.4. Νν αὔ δγγαςαίλῃ οὕιπηι ἃζ Ῥο Ποο ἤι1Π1» 

φέμεμεος [μα τη δεἰ- ΠΏ σ. 5. Εχ {αἷς Δατοπὶ φαϊηἀοοίτη 
ῥέπαμαίιδνραπάμς ἀγ ογαῃτ, Ας ροῆτο {ὰρεΐ ρζο- 
για ραηη17). ᾿ Σ Ν 
ἃ Ἐὶ Πρ γεπϑϊοα- πιοπτογίαπῃ νθὶ (αηἰβ ἐορα!ογαπα 
τις πδυξγαρίϊς. (- εὉ ΓΟ ρΉΦΟ; ἢ ατιγτα (ας παυίγα- 
᾿ἰγεκηρήήῤεα: φιῖδ » 8ὲ. πχοιταὶς εχ ἔσκάογς ΠΟΙΗ͂Ι 
πον προς τοάαϊτίς, πυπιάύπι Ατβοπας νίϑο- 
Ῥιάε ἀνπο, τίς τγο πὶ πγογαης. τα: πδαὶς 

ΨΟΙ ρογαςηΐζ» διιάϊτα 1Π]]| ξο]Π οἰταῖς 
ΠῚ ᾿αἰρεγᾶτα» ργορῖοῦ οἰλάες ηυς 
ἃς εἶγοα Ευθαδίη ὃς Ῥογ {ξἀϊτίο- 
Ὡς ΠῚ ἰΔΠῈ σΟὨτΙρούδ τς» γε Πποπηοη- 
τοῦ Δῃΐπιο σοηβύπηατι {πητ » αὐδὶ- 
ἰταητος ροῖϊε το ἔμᾶς , ἢ ἱπιρὶρτὲ 
᾿Δ ΠΙτογοπταῦ » ευδάογε ροχίοχοβ, 

᾽ 

Β 

συφφικούσιοι, (ᾧ οἱ ὀγοι ἐκ ἐλοίσ- 
σοις ἐχττεταγικένοι, εἶργϑν ἀδξευφ: πρὶν (Ὁ 
πελοποινήσιοι δζοβ τὸ χρυ τήσθρτες ἀδεως 
ἄλλοι ὀηλζω γαῦῶν διώκειν, ἤρξαντο μέρᾳ φὶ 

σφώ" ἀτακτότερφι μέσ. γνόντες δὲ οἱ 
«ἰδὲ τὸν Θρασύξωλον "(ἀὲ ἐλὶ σφίσι γαὃς 
ἐπεηρύσας , παυσοίϑμοι τῆς ἐπεξαγωγὴς. 

ἤδη πῷ κέρως ; χαὶ ἐπθναςρέψαντες, δὐθυς᾽ 
ἠμκιωζοντό τε ᾧ τρέπουσι χοὴ ζᾷ κτὶ τὸ νικῇν- 

σὺρ “μ᾽ πελοποιγησίων μέρος" αἰ πσολαίοῦ-- 

τες πεπλωννϑρας, ἔχοτηον τε, χαὴ ἐς Φό-- 

(ον (ὰὲ πλείοις αἰμαχεὶ καϑιςασὸμ. οἵττε 

συφοικϑύσιοι ἐτύϊγόμον ἡ ἐὐῥὶ ἡδὺ, ζοῖς καθὰ 
Ἔ Θεασυλλον ον δεδωκότες, χοὴ μᾶλλον ἐξ 
φυγάὼ ὁρμιήσδόμτες, ἐν ὦ «ὄν ὁγλοις ἑὼ- 

ρων. γελρηνϑρμης δὲ τῆς Τροπῆς,ᾧ καταφυ- 
ἡὗντων “μ᾽ πελοποινησίων “δ ἐς (ὃ πύδιον 

μάζλιςα, ποτα μὸν Ὁ ρο τον, ὕςερον δὲ ἐς ἀ- 

Ουδὸν, ναῦς νϑὺ ὀλίγας ἔλαξον οἱ ἰἰϊϑζουαῆοι 

(ςυνὸς ὁ ὧν ὁ ἑλλήκσοντος: βεαχείας ὡς 
ὀποφυγας ἴοῖς εἰγαντίοις πὴρφχε) τί μϑμ- 

τοινίχην ζαυτίωυ τὴς ναυμαχίας ἔχιχαιο9-- 

παάτίω δὺ ἔρον. Φοξοϑρμοι γὸ τέως τὸ ῥΜ' 

πελοποννησίων γωυτίκὸν, δᾷρ, τε τοὶ χτ᾿ βι6φ:- 
᾿χὺ σφάλματα, ᾽ὸ δχζρὶ τέως εἰν πῇ σικελίᾳ 
ξυμιφορα), ἀπηλλαγηξ ὅ σφαξ τε αὐτους 
κατα μέμφεοῖ, ᾧ ςἶν' πολεμίοις ἔτι αἰξίως 

πῇ ἐς τοὶ ναυτικοὶ γνομείζφν. γαῦς »ϑύτοι Δ 
ς“ψαγήων λαμᾷαγοισι »λίας μϑὺ ὀκτῶ, κο-- 

Θλνθιας δὲ πέντε, οἰ μι αᾳκιώτιδοις δέδυο, 
ἀϊογυμαι ὅς 1 λοοἀατηηοηίοτιπὶ δ χαὶ βοιωτίας δύο, λϑυκα δίων δὲ χαὶ λακε- 

᾿δοάμμονίων καὶ συιρφικοισίων ᾧ᾿ πελλζωαίων, 

μίαν ἑκαίζων" ἀῤῥὶ δὲ πεντεχαίδεκαι ναῦς 

δἰπολλύασι φήστλμτες ἢ ζξοπταῖῆον σχὶ τῇ ὠ- 

χρα τὸ κυγὸς σῆμιαι,τὺ τοὶ ναυάγια Ὡροςα.- 

[αγϑυϑροι͵ ὥν γεχροις τοῖς οὐγαντίοις ὑπο- 

«πύνδους Σἰποδόντες, ἀπέςφλαν χοὶ ἐς ζὶ 
3. " 5» ἥν φιο δ ἐδ 

«ἀϑννας ΤΟκηρη ἄγίελον τῆς γύρης. οἱ ὃ, ὦφι- 

χορϑμης τῆς νέως,, χαὶ αἰέλτπτιςον πζω δπυ- 
χίαν εἰχούσόμτες, χὶ πε Ὁ αὐ Ὁ δθδοιαν 

3 3 Ὁ μ5] ͵ 

ἄρτι ξυμφοραῖς ᾧ χτ' Τὶ σεῖσιν γελδυνμϑύαις 
πολὺ ἐπεῤῥώεϑησθμ,, καὶ ογόμισθμ στρίσιν 

ἐτι διωατὰ δὴ τὰ ποραάγματα, ζῶ πρθ9-- 
Ι! 3 Ἣ ! ͵ 

ϑύφς αὐτιλαμμιανωνται,, αἰδολμέοϑαι. 

« Αταχτύτεροι “μρέοϑει ] ἤγρωυ, μυὴ ὅ5) ἡ ναῦς ἐπεχούσαρ] ἤχοωω ἐφεδρϑυούσειρ. 
Ὑ Υπολαζόγτες πεπλαγημᾶῥα; 1 ὕγριω " τάξει οοϊέμδμοι. β΄ Ταὶ δδὶ σφία 

διξαιϑμοι. δ' Τιροσαγαχόμϑμο.] ἡϊον 
ἰδγωστζυϑροι. ; ; 

Πα, 

ὅιο 

ΟΣ 



όὸ ΤῊ ΟΣ ΘΡῬΟΙ ΒΕ Β.195} 

αὶ δὲ ναυμαχίαν ἡμέρᾳ τετάρτη χυαὸ Α΄ Οὐατῖο ὑκϑμρς ἐσιδε κ τς γθδνὉ 
οὐ οἰτάϊε; τοί ις Ῥγορέγδητεῦ ἀραδ' 

φπδυδὰς ὑπεισκόναἰσθμῆες Ο ναδρδιθῆ σεν. . ς α τε βαδημιιὲ γι. Ἀνμεδημαίαν ἴα 
Ἶ : ΠΤ τ Οὐξίοηι. παυ!βαθδηῖ, αι ἈΡ 1- 

φκίζαν" χϑὶ κατιδόντες κατὰ ὡρπανγιον χὰ ρῇς ἀεξεςοῦας : ἐση ρας αἅ 
“ρίωπον ΩΣ Ἔσο αὖ βυξζαντίε ὀκτὼ ναῦς: βήχέονυ; ἃ εβἐτιυαίοθνομρα νὰ 

ὐτἀμεσ νην ὑχς το το ΡΝ - 5 ὃ Βγζαῃείο, ρα {τ τ ας διρδανς γροντ- ἘΠ ΈΡΙΩ μαχιχοθ (προγατίς ργα]ο 41 1 του ἐγδηῖ» 
τύσθρτες τοῖς μεν ἀκμῇ ογίᾳ; ναῦθ. ας Πὰς ἱπτέγξορεγε : δ᾽ Ῥεί αὶ ΟΥζι: 
φικόνϑμοι δὲ χα] , ἔχὶ τί κύζιχον ρὸν μα ςα ΤΟΤΙΣ ζαγοητέμ », ἡςογα τῇ Χο 

ὡσὸμ;" πτδϑσνγάγοντο πάλιν,χαὶ “ρήματα: ςἐρούαπεν ΠΠποχας ῥεδεϊλίαβ ἐχε- 
Βογαπς.  Ρεορόπποήίοθ ἰπτογρα 

αἰέπαβαξαι. ὄπλουᾧ δεῖν τουτῳ αἱ Ὁ ῥγοίοδί! ἐχ Αδγάο ἴῃ ΕἸα πτεπι;, . 

ες βφοαμμὴνι ὀκ δ ὦ υδου Ἰ τὸν ὅλαις Βα Ταῖς παῖδας ᾿αρτίαίς ᾿χίδοαπ- 

οἴζῶτοι, αὶ ἣὅ σφετεέρωννεαν Φμ)αἰχιμαλώ- , ἥπς πτερὰ οἴδηῖ» ἀδςδβογηεξ 

των ὅσοι ἡσὸμ ὑγιᾷς ἐκομίσδμπο,ζᾳὸ δόμας (λαπι ἑἄτογὰϑ ΕἸα τη Εἰ “ΘΟ ἔγοῆτα- 
«ὐὰ γα θτ) δὲ ἰπ ΕαΡ οσᾶπι ΠΙΡΡοογατεπι 

ὁλαγθδιοι κα τέκαυσθ, καὶ ἐσ ὅύθοιαν δὲ Ἐρίο ἐπι ἀ4 ἁβεγεηάας 1Π|πῸ 
“ἐἀπέπεμέναν ἱππαυκράτην κα ὁ Ἐπυρνέὰ Χο. ἀμας πυϊεγμηΐ. ρὲ δας ἔλάεπη 
ειυθιοῦζα (ἐς ἐχεϊϑενναῦς. ἹΚατέπλώνσε͵ τοιηροσα Αἰοϊδίλάος 8 τγόδέοιηη, ἴομμη εεεάκείπα, 
δὲ τ σὸ ηοὲς ὁ ἀὠδδυς γεύγοις Ουτοῖς καὶ ε Ο. ᾿Αλλ" ̓ ΟΠ ΠῚ παυϊθυβὸ [Φ΄ ὙΠ Ὶ 00] ὃς ῬΒαίο- 11}1ς παυὶδθιι5, ἐρες 

ς {6 7" ὐμς Θεάείεεε ΑΙ ΥΣ ΠΡ ΟἼΤΗΝ ναυσὶν τὶ ἘΠ ἀε ϑαμηιῆι τεπιδδαϊε» πππτα ὦ ὅβρν ἐῶ 
ἡδιο5 Ῥῃσ πἰςοιπι ἀπ τηῖς ἐπ δά ̓ ηκᾷ ῥανβεμεῖς ἐὲ 

καύνου ᾧ Φασηλιδὸς ἐ ἐς τίωὶ σαίμων, ἰγίέλ-- Ρεοροππεηίεβ γεπῦ δὲ ξεος ΤΊΣ κῃ 
- λῶν ὅτι ζ34πε Φοινίοσαις ναὸς Ὀἰποηεέψφ (ρΒούπεπι ἴα Αἰβεπίεππάπι Β6- 

πελοποινησίοις ὥςτε μὴ ἐλϑεῖν, καὶ 1 Τισ-. Ο ΠΟΘΙΟ]οΠτίατα ργοροηῇἤογοπὶ αυὰπι. 
(τε .1ς, γα 15 Ῥγατοῦ οἂ5 1145 

ΣΑΣ, μον ᾿ τ ς Βαρεβαῦποῦεπι πδμθα5᾽: 40 Ηλ] 1: 
ἜΜΕΝ ἢ ΠΕΡῚ Ἄ ΕΗ ναῦς εχγῃαίίεϊις ἰησοηῖοπι ΡεοπῃίΑΠῚ 
νέα “σεῖς αἷς ἐἶχω, λικαρναοσέας τε ἐχορὶς » ὃ. (οπ τηῦγο σομποίαῇε, 
"πολλὰ ἡματα ἐξέποραξε χϑῷ ἐ-- Οὕο ρογξεδο , πιλριβγαυ δίας 

ζω “ὦ : Ἴ καὶ 1Π1ς σορπίτατίβ, ϑαπηιπ ἴάτη (α 
τεῖχι ζε. (τα δὲ ποραξα: : ἀρ χίθεῶν αραιηησήν γέάηε Ἐξ ὙΤΗΔρΒεῖ- 
τῆ κῷ καζα ξέσας, ασξϑς τὸ μετόπτωρον ἤδη͵ τες, σορηΐτο οἰαεηι Ρεορόπποπ- 
ἐς Ὑ' σεύμον κα τέτελδυσε. χαὶ ὁ Τιοσαφέρ- ἰτπιὶ ἃ ΜΙίεῖο 1ῃ Ἠεϊ]είροπταπι 
γης πὸ ὃ ἀασέγδου, ὡς ἐπύϑε;» ἴα  ὅβ'πέ- Ρτοίςἔλῃι, [Ὁ] 6 Π5 εχ Αἰρεμάο;, 

Ῥγορεζδαϊς τῃ Ἰοπίδηι. θάπησας 
ΠΑ ΩΣ Ὁ Ῥεϊοροππεμπίες ἀρᾷ ἨεΠείροι- Ξ 

πόντον πετελόυκιας, αὐαζϑυξας ἡλῶσνεν ταηγρίταηῖ, Αμταη τι ( πητ Δ11-- 
3 ἧς ἰω- Ἐχὲ τοῖς ἴωνας ὄντων ἢ ἢ“ πελοποννησίων ο) τοπι ΑΕΟΪς5) αἤπηηρίος εχ Αὐυγάο 

γἱας. πο ἑλλυςπόντῳ,αὐ τὸ ριοι(εἰσὶ δὲ αἰολεῖς) ΑΥΠηᾶῖο5 τοῦ ΠῚ ρογ 1άδηι πιοη- 
τοῖῖ ἐτίπεζο ἱπεγοάαχογπητ ἴῃ ντ- ε ἍΨΑΙ 3 "ὃ 395 ’ “ 

κοὐ δαικομιστόμδιοι ὧν τῆς αἰδύδου πεζῇ Βεπυαὸά (ὉΠ]ΠἸσεῖ ἱπίατῖα απ σογοα 
οἱ τῆς ἰδὴς τῷ ὄφις ὁπλίζᾳς, ἐσηγαΐχϑντο ταῦ αὖ Ατίᾷςο Ρεγᾷ ΤῊΔρΠογπι8 

τ Αρσώκν ἐς πίοὺ πόλιν, «πὸ ᾿ Αςακοὺ πῷ πέρσυ Ῥταξεδο: 1 Ὁ οἸΊος χυοσαείααξ αν 
Τιωυαφέρνυς ὑπάρχου ἀδικούνϑροι, ὅρκόρ Αἰβεπίεηῇδυς Ρεγ ολυ ἰωβτακίο- 
ν᾿ το ὡ ͵ ΤΥ Ἶ τιῖς [οἷ ΠΠΠπς εἰσ!» ἴῃ Αὐγαπλγτᾶ 
ἡ δυλίσς οις ατρα μυῆιον οἰκησθ μίας, οτε φοπλτηἰργαγδητ) ἀ ΠΠππλαΐατο οσςα]-, 
ς φι-- ὍΣ ! « ᾽} ᾿ 
ὑπ᾽ ἀϑίωαιων δηλ καϑουρσεως ἕνεκα. αὐέ-- τὸ οἀϊο; ασπὶ ορεϊπγατίθυ5 εογα πὶ 

φξησὸμ, ἔγϑραν πσδϑοποιισοίυϑμος ἀδηλον, του ΑΡ Α ρνῆρε ἐριρω εχ- 
ΣΙ (ζ εἀϊτίοης ἱ εἄυχοίαῖ 

χαὶ ἐπαιγίείλας φρατιαὐ αὐ δὦἶὄἍ “εἰς βελτί-- Ῥ ἐρήρν ἡνοφδύζσρν ᾿ 

κε φοτῃ ὡς ἐπὶ φιλίᾳ ἢ ξυμμαχία, 

8, ἔπλεον ς ᾧ ἐϑίωαῖοι, "ἐπέπλεον ἔχ κύξικχον: αφε- 

ΝΣ 

σοι φέρνζυ δτὶ φίλον πεποιήκοι μᾶλλον ἐ-: 

λοποννήσίων ναῦς ὧκ “ μιλήτα ἐς π᾿ ἑλλής- 

᾿ ὦ ων 

ά ρυσυβορίδηι πείλ!ν] ἤχρωω ἐδου χώ-- 1 ἤλαυνεν ἡγῥωω ἐπαναφρέψας. ε Π|α- | ὅτι δι τὸ ὅροις, δηλονότι δὺ ὁ φοό αἰτοίπῆου 
στο. β' Απέπεμψαν] οἱ πελοποννή- ἐφκκομεσοζυϑμο! ἐκ τῆς ἀξύδου ἤγρωυ,λε-- [ καὶ ὠστινήϑοις, 
σοι δηλονότι. Ὕ Ποραὶ χρήματα Ϊ ληϑύτως καὶ ἔξω τὴς «σερκειμδύης ὁδοδ 
ἐξέωροιξεν άπήτησεν. ΄ δ' Αγαζϑύξας ] ἀγαγόντες. δῆλον δὲ τῆτο διρς τῷ εἰρυηκίναι 

» 



᾿ ΤΊΛΒΒΗ ΟΟΎΥΑΥΝΥΝΕ ὅζι 
ἃ οδίξσαδῖο ἀπγὰ 1} ργὰπάοίεμε, Α τηρήσας ϑὐρισοποιαμδίοις, ὃ ἀεἰβικήσεικζις 
εἰσουηάατα ἰαοζασι πιδπαν ἰαςο]ς 
"Ὁ 5 ̓ξοπήχοαι. τὰ ἀς το Απιδάτι 
ἹΠ τῇ ἐνήλατο ἐα16 ἴῃ {8 411 
αυσπάο {παυΐγοεις; δέ αἰϊο αὶ φαὸδά 

ν᾿ δ]ὰ, ἀπὰ 40. ἐοάεπὶ ππρομοβθαῖτ 
τὰς ξεχῖς ποῃ Ροῆεῃς, ργαΠάϊιη 
δίς εἰεοεύς οΧ αζός, 0 ετίαπι 
ΡῬεϊοροππεηῆυτη λθο ΤΙΠΔρΠετ- 
ποείρχατογ 1 ἴηι ΜΊ]εῖο δὲ πη - 
ἀο; γηάς ετίαπι διούδης ἀεϊεϑδ 
ΡιχΠἀϊα εἰι15) ΟΧ τ πγδης ἸηΠρσηὶ (ς 
αβεδυμα ες σοητιτηεἶ11. ἃς νετ- 
τὴ πεαυϊά ΔΙΏΡ] 5 Ἰσάογοτατ : δά 
δας; ἀργὸ ἔόγοης ἢ ῬΒαγπαθαζιις 
ταίποτε ὃς {πΠλρτὰ δζ τε ΠΊροζο ΠΔ- 
δὶς ργοῆςεζεῖ δάπιογίας Ατμεηΐςη- 
4ε5 ςολδαξες ΡοΪοροπποπῆβας ἴα 
ταῖς δά ἐος ἴζε ἰη ΠΟΙ οἰροπτιιηη» 
ἀατιγις οὔ αιίς ροΠπσης ἃ- 
Ριιά Απταηάγαπ): δὲ οτηχίπα {4 
οὐτῃ αἷϊα » τὰπι νεγὸ ἀξ πδυίρας 
ῬΒατπίοιπι, αιιαπηασςοπηπηο 44-: 
τηνὲ Ραγράταγαρ, Ετ αμαπὶ Ε- 
ῬΒείαπη ρχϊπιὰπι νεπηῆος,, Ἀ ἰα- 

παρέα; βιροῖ φὶ- πο λουβοίππι ἔξοῖς. Γλαπὶ ἢ εσης 
Ἄεμιν Ουΐ φνὰπ αἰζατοτη Παης ἰηίεαμυτα Απίεῖ, 
Τυπη: 47 ἥαἰίανα Ὁ νἱὶ μὲ κα Β5 σε Ρτπγα5 αθοαμς ἃς νἱοοῆηηας ἅΠ 
διέ οὶ Ὡὰ βηΐετ, 

ἑαυτῶ," κουπηκόγτίστ. φοξουνϑροι οεε αὐτὴν 
δα τϑτοῦ καὶ ἐρ)ϑν μεήποτε καὶ πὐξὶ σφαξ τὶ 
πρρινομιήση χαὶ ὠδλα ὅχεζανχοντος ἀντο 

ἃ φέρᾳν Οὐκ ἠδυωύωτο, ὠκξωλοισι τοῖς 
Φρουροις εἰστῷ ἐκ ὃ αἰκροπόλεως. ὁ 3 Τισ- 
σαφέ ῥνηΦ, αἰοϑόρϑμος χα τροῆ ἢ" πελοπτγ-- 
νησίων Ὁ ἐἰ ἔργον » ταὶ 5 μόνον τὸ ον μελύτῳ ὼ 
κμίδιῳ ( χαὶ ογϑα "ὃ αἰτεῖ ὀξεπετήω. 
χεσὸρ οἱ ἱ φευρφὶ) ̓φφεθεθλῆοϑα! τε γομεέ-- 
σεις ἀὐρις σφόδρα, τὲ ἢ δείσεις μὴ χαὺ υϑθμό ὁζ 
“ἔχις λοτήηωσι, ὶ ἢ ἅμα αἰθόμϑιος εἰ Φαρ- 
γώξαζος δὲ ἐλάσσονος γεὼν Ὁ! ἡ δπόμης 

δέξαμδιος ἀὐριβ, κατορθώσῳ τὶ μᾶλλον ἕ! 
πες τοῖς  ἀϑίωυαοις, πὸ ρθδεοϑαι διονόφῃ 
᾿πυδϑς ὐὐδις (χὶ Ὁ ἑλλης πόντου ὕπως μέμ.-- 
ψυπ τε δΨ αὐθὲ τίω αὔτόμδρον “ελωυ- 

μϑρων," χαὴ ζᾳ 4 ̓ ἰϑθολαξ αὶ πὐξὶ ᾧ φοι-. 
γίοσων Μ χα ἥν ὀλδων ὡς ἀλαγεπέρατα 
Ξἰπολϑγήσηται.ἡ αἰφικόμϑμος τωρ ῷτον ἐς ἔ-. 

φ Φεσοὶ, ϑυσίανὲ ἐποιήστετο τῇ Αρτεμμεδὶ, ὅτὸν 
ὃ Αῷ' ἄς τὸ γέρος χἠμοὴ τελόυτήσ ἐν χαὴ 
εἰχϑ φῦν ἔτος πληερῦται. Σ 

« Κατηκόντισεν } ἤχρων,διέσφαξε δὲ ἀ- «ῶα, Ὑ Καὶ τοιὶ διᾳθολας Ἰλείπει τὸ | 
κονήων, β Δῶρα τον 5} Νὰν' ̓αἰπωσήται. 

ΤΕΛΛΟΣ. 

539’ ἔπι ὁλά. 
ἰωσι, 



ΚΑΙ ΤΑ ΔΛΟΪΤΊΟΙΣ ΩΝ ο 

Θουχωδί δος τῇ ἑωυπὰ σοφία πὲ δεμιϑαλλᾷ 

ϑημηγρελοῖ, χαὶ σον δῶν ἢ. σαυϑνκδιν, ἔτι 

δὲ χαὶ δχεφολοδν" δευυᾳ λελμκένος κτ' τὰ Μ᾽ 
δυ!» Ῥησθμτων, ασεισαιοϑμῶν, ὅν ὅν 

εφΧαῤῖων, ὀμόμαιζα. ' 
Γι 

Ἀϑίωαγδερυ. ̓δημηρρεία πσϑὲς σύφοι- 

Ῥαρ. 436 
"ἃ δζωναων δημγϑεία προὲς πελϑπονγη- 

σίοις 26 

Αϑίωναιων ϑημλοφεία «οὶ λακεδαιμο- 

νίοις ; 48 

Αὐϑέωαων φρέσξεων “δὲς ω μηλίοις, 
χαὶ τυ μηλίων ξιουέδρων «ρὸς αἰὐζοις ἀ- 

μιοιξ αἦοι λόγϑι 40ο,401,4.02,403, 

᾿4ϑλλονάοό,φοηιάοδ, 
Αϑνναίων κα χὺ λακεδοιμονίων ξυμμαχία 2 ΠῚ 

Αϑώσαιων ᾧ λακεδουμιογίων «ασονδοὶ 2ςς 

κοισιοῖς 

Αϑηναίων καὶ ἊΝ λουκεδοιμονίων ἐκεχήεία, 229. 
Αὐϑέωαιων κα Χ) ϑργείων απονδαὶ.. 375 

τῷ τὴν Αϑίωυαίων κήρυκος λόγοις ρὸς τοῖς 

βοιωΐοις »Ὀἰποχρινονδῥου τοῖς πῷ ᾧ βοιωτίου 

χήρυκος λόγρις , 

Αλχιζιαάδου πὐραϊνεσιςωρὸς ἀγναίως 420 

Αλκιξιάδου δημαγρελα “σξὸς λάκεδὸ!-- 

μονίοες 472 

Ἀργείων ἡ λακεδοι μογίων ξυμμαχία. 39 ς 

Αρχιδοίμου δημηγροία, ασϑϑς λάχεδαι-- 
μονίους 43 

ἈΑρχιδούμιου δυημιγγϑεία ποδὸς «(ἄν' φρατη-- 
ο»ις 107 

Ἀρχιδάμου πύκρισις “σδϑςοις ἢ πλα- 

πωέων τρέσξᾳς 14ὃ 

Ἀρχιδώμου Ἐχιρδοτυοία κατὰ Τῇ πλα-- 

τέων 149 
Β 

τῷ Ὑ Βοιωτῆμ᾽ κήρυκος λόορι τὐϑαὶ Ἱ βοιω-- 

σε ζιες αἰγηναϊοες, τῷ Ἵ αϑηναίων 

δἰπόχρισις τσρὸς "εις ; βοιωτοις 217 

Βρασίδου παρακέλδυσιρφρὸς ἀχαυϑίας 208 
Βρφσίδὸου δημι ηϑοία, «ρὸς Ἔρωναιοὲς 227 

Βρασί δι δημοηΐορία, ωρὸς σχιώγαι ας 331,332 
Βραᾳσιδὸυ «οὐ δακέλδυσις πσεὸς τοῖς ̓ἕαυτᾷ 

«ρατιωζᾷς 33 

»υζεβϑονι 

ΙΝΡΕΧ ΟἈΚΑΤΙῸΟ- 

πσπι, τς ςοποϊοηιτη, ἴοοάε- 
ται ἔσι! ραζεομπι, εὐ έ, 
ἰατάπησας, ΤΟΥ ἀ 415 μΠἴο- 
τσ ἸηξουταττροΥ ΠΟΠΊΐπα ςοΞ 
τῇ 4.1 Δι Γοτο5 {Πατῦ ἐμοταὴξς 

Α 

Αἰβοπαβοζα ογατίο δά ϑγγαζυία- 
ίλῃος... ι 

ἈΠ ἐμ κείθη η ὃ ογτίο δά Ρεΐοροι-. 
ὩςΠΪςο5, 

Αἰβεπίοπῆμηι οσατίο δά Ωρ 
ΤΊΟΠΪΟ5, 

᾿Αἰβεπίεμἤαπη ἰερατογιτη ΟΞ σαπ 
Μεῖιὶ5, 8. Μεϊὶογαπι ἐς πματοζαπι 
σαπ1 Ἰρῆ5 ἈΪΤΟΓΔῚ {Υπ ΠΕΣ, 

Αἰβεηϊοηπαπα ὅς Ιλοεάαπιοπίο- 
ται ΠΟ οἴεζδς. 

Αἰπεηιοηῆμθπι 8ὲ Γασοδαπηοιίο- 
, ον χαπιέοράεζα. 

Αἰδβεηϊοηῆμπι ἃ [Γαροἀαταοπίο- 
τὰν 1 ἀιςία. 

Αἰβεηίϊεπῆϊιηι ὃς Αὐρίπογαπα ἔσο- 
ἄετλ. 

Αἰδβεμίεηῆιυτῃ σαἀιισολίοῦς νεῦρα 
᾿ἀρυά Βατος; φαΐδυς χείροπάςε 
᾿ς αυα ἃ οαάἀποοαίοτε Βαοῖο- 
τάχα μαθίτα Γπογαητ, 

ΑἸοἰδιαάϊς οτατίο δά Ατιβεπίεμ- 
ΧΕ, 

᾿ΑΙεϊδίδάϊς οἵαῖίο δά 1ςεάαπλο- 
ὨΪοΚ. , 

Αὐρίπογμπι δι ̓ Ασεάαπηοηϊογιπι 
{οεἰοεῖα5. 

Ατγοβιάδπι ογατίο δά Τιλςεάχηιο- 
ΠΟ. 

Αὐοβιάδηι ογατίο δά θὲ6 1] ἄποςς. 
Αὐοβιάδηι τείροηῆο δά Ρ]αταοη- 

ἤυπὶ Ιοράτος. 
Ατοβεάληνι σοητείξατίο ῥ οτά 

ΡΙ]αϊαεηΐζος. 

Β 

Βαοίογαμι ςαἀιςεαϊοσὶς νεῖθα ἃ 
Βαοιϊς αά Ατπεηϊξίςς, ἃ Ατμε- 
πἰοηῆαπι οδἀποςατοτὶς τοίροι- 
Ποφά Βαοῖος. 

Βιαπάα οἴαδῖῖο δά Αςδητῆϊο. 
Βιαῆῇάς ογαῖῖο ακἀὦ Τοζοησοβ. 
Βηιαῇάα ογαῖίο δά ϑείοηδοςξ. 
Βιαῆάς οζγδῖϊο δά ἔτος μλιΠῖες. 



Βειλῆπάχ οταῖίο «ἁ Ρεϊοροππεη- 

{ε5. 

ΟΠ “ἢ οτατῖο δά ϑγγδουίλῃοϑ. 

Τ)ατὶὶ ἃ ΤΙΠΑρΒεγηῖς οαπὶ 1 4οε- 
ἀχτηοῃιβ ἰοοἴεῖαβ. 

Οαπὶ ᾿αῖίο 1,οράαι:)ο ΟΥ̓. 

Ῥαδίοῃοβ. 
Τλεπιοιεηϊς οζατίο Ὁ Υξοε δεῖ. 
ἘΡ ΡΘ ΕΣ 

Ὁιοάδα ογδῖϊο χά Αὐπεδυίρπίοε, 

Ηοτηχοοζαῖίς οζαῖίο δά 51. Πἰπτ- 

{85. 

Ηεγηλοοζαῖίς ογατίο δά δγίαςαί- 
ὯΟ5. 

Ηοχιπιοοτατίς. ̓ογατίο κά ̓Ολπιατὶ-- 

᾿ Ἡδ03, : 

Βυρβιςπε. ογατῖο ἐδ (Ἀπ ΠῆδΟς, 

τρεμαϊβοεῖις οδοις "ἃ Χες- 
ΧΕηι. 5 ὌΝ 

Ταεδαποσάπι ὀζλείο, 41 λοςάχ- 
πιοηίοϑ, 

Ηἰρροογατίς ογατίο δά τατος Α- 
"εἰοιίαίμέες. ᾿ 

ἜΧΠΑ ἐρλεμ οἵαῖίο λά Αἰδε- 

πο μςς ὡρΣ τ Εν Ὁ  πέμονος 
ΟἸςη οσζατίο δά ἔχος πα!ίγοϑ.. 
Οοτϊητβίοσαπι οζατίο δά ᾿Αἰᾷε- 

ῃϊςη (65. ῃ 
Οοτίπτίοσιπι οζαιίομος δά ὝΣΝ 

ο ζρἀχπιοηΐοσ, τ Ὗ ΠΡΟ 1 
φῇ ξγγη ἐδ Ἵ 

ἽΝ  ΠΟΤΣ λει 

τροἀξτηοηίογαπο οἱ ογατίο 4, Α- 
᾿ἐποπιοηίος.. ᾿ 

1 λεοἀαπηοηίοι την ΓΝ ΤΗΝ 
ἤμπι(οοἰεῖᾶ5. 

Γαςεάῳπηδηϊότυια δ ἈΝΗΙοι- 
ἤυπιάετζα. 

Τιλοεάατηοηίοζιι ὃς Ατβεηϊεη- 
παπὶ ἱη ἀμςῖα. 

Δὰν τοῦ: {Ὁ 

ΤΙ, λεεάατηχοηίοσιΠῃ ὃί γι δίμογαπι 
(Οοἱοἴαϑ. 

1λοεάατπιοηίοταπι δέ ΑΥΡΙ αοσαηι 
ςοπαςηζδ. 

Τιλοεάἀφατηοηίοζαπλ οὐ αγίο 
Ῥαδιοης5. 

ε{ 

Βεασίϑου ὝΙ “δὲς πελοῆοννι.-. 
σίους ..347 

Γ υλίπαου ἡδρυυὶ “δὸς συδαχϑυ-: 
σίοις ὌΝ 421 

“Δαρείου χαὶ ανκιϑοίοίδί ὲ ἐπε τς ρ- 
Ἂ ξυμμαχία “ὐφζόϊ 

Ὡρὸς Δαρῴον ξερυϑῆχαι λακεδονμωνίων 571 
Δημμοαϑενοῦς “οἰ δακέλδυσις «δὲς τοῖς 

ςρατίωτας 2 37 

Διοδὸτα δυμγϑεία Θ,ν αἰϑηγαίους, 201 

Ἑρμοχρ τοὺς εν ὡς “«αοὸς σικελιώ-, 
αΡ 290 

Ἐρμυκροὗτους “,βαίνεσις τδὸς συφφικου- 

τ 433 
ρρίρ δηνονῖς Ὡρὸς καεδυοίν 
46ι 

Εὐφύμε ϑδυημηΐοοια, ἈΝ Ἀθθ, μα ὧν ς 

Θεμμφοκλ έοις Θρρλὴ «ρὸς Αρταξέρξα 
οΙ 

Θηδαίων δομνοσοία πρὸς λακέδαίως 
νέοις. 

Ὡδοταν 

᾿παοκρόπες ἘΌΝ “Ὡρὸς ΜΈ, 
ΡΘΑΩΑ ἷ δ ΤΡ 

εννδὴ ἢ κὰ γρισθέ «ρὸν ρώδϑηναι γαϊοες 23 
Κλέωνος δομηχϑελα φρὸς μων ΟΣ 
Κυυμϑ δυμηίορία ωρὸς ζις φρατιωτάξὶ 49 
Κορυϑίων δυμυγγϑόκα, ρὸς αἰϑίωυαγοις, 27 

Κορυϑίων δημιυρφείαι ποὺς λακεδοίμωο- 
Αἴ, οὐνκλος οἰ οκτάμμνβ 
Λεκιδομοων ἜΕΩΝ σε 9 
τγαίοςς . 263 
Λακεδειμινίων τὴ ὯΙ ἀϑαωίω, βυμεχα 
τλνδς ὝΡΡΟ ἢ 

Λακεδαιμονίων χαὶ ἀϑέωαίων απονδαὶ λςς 
τς Λακεδαμμογίων ᾧ ᾷ αἴγηναίων ἐ ἔχεχς οα 229 

λάχε πὐλυνς ὃ ἀργείων ξυμμαχία 395 
Λακεδαιμονίων χαὶ Ὁ γείων ξυμξατήρμος 

Ἄθρος 296 
“Λακεδοι μιγίων τσδὸς Δαρεῖον ἊΝ 

471 



Λακεδιαψμονΐων χαὶ Δαρείου καὶ ΤΊ οστυς- 

Φέρνοις ξυμμαχία, ζόι 

Λακχεδομμονίων ξιω ϑῆχαι κσϑϑς Τιοσα-- 

φέργζευ,χαὴ οὐδ ς86 

Μηλίων ξμωυέδρων ἢ Σ ἀϑιωναίων “ρέσξεων 
λόρρι ἀσδὸς ὀφληλϑς 490,401,402, 

5.493, ἀράν δ)» 4οόνογμηδῦ 

κτὰ κα δημηορελα αρὸ ἀἰϑζωαίοις 42: 

ΝΙκίου “πα ρα νέσις «ρὸς ἀϑίεναιους 4ι6 

Νιχίου Ἐχιτολὴ ασϑϑς αἰϑίωναίοις 491: 

Νέου «οὐδακελδσς “ρὸς τουὶ ςρατἰ ὠ- 

τὴ δας: ᾿ς 456,519,541 
Ξ 

Ξέρξου Ἐχιςολὴ τρὸς Παυσανίαν ὃς 
Π 

Πὰγώνδου παρακχέλθυσις «ρὸς (οἰωδϊοις 312 
Τηλυσανίου Ἐχτςολὴ ωρὸς Ξέρξω ὃς 

Πελοποννησίων δυμαηϊορίαωρὸς ἀϑηναίες 36 

Τ᾽ εραχλέοις δημέσορδίαι ὡρὸς ἀϑίωναιους 

.9}}7 
ἸΠερλχλέοις λόοὺς ὀχιζῳφιὸς 122 

Πλλᾳταιέῶν δημηηθεία, δὲ Αφυμαου τε 
χαὶ Λακωγος . 2οὃ 

ΓΙλαταιέων τρέσθφεων λόγϑι πρὸς Αρχί- 
εὐδαμον. 147 
Ἱλατωῤων ἀδδεν λόφοι ωρὸς Οιβ ὲ ἑαυ 

πολίπες, τ κὸν ἀϑίωναιων 149 

Σϑενολαίδου κα με; «ρὸς λακεδαὴ- 
- μανίοες 47 
δἰ παισρνο τίνος συφφιχοισίου δημορεία, 

..439 ἘΣ β 
ὐος τρμΨΑ, τ, 

Τϑτίώπλου λόγοι ωρὸς Αλκίδλμ ᾧὶ εἷλ- 
λοῖς πελοπονγησίοις Τ᾽ 

Ὑποσοιφέρνους, Δαρείου χὰ χαὶ λακεδαμμονίων 

ἐὐξομμαιχίαι Ε, τ κὰν 
ἈΡΡΥΡΎΝ ᾿ ας 3 χ 

Τιαςεάαπιοπίογζατα  οὔπ λασῖο δὲ 
Τιβλρβεογης (οὐϊείαβ. 

Τιλοεάαπιχοηίοτι ραδεῖοιλοβ οἰμπὶ 
ΤιΠΆρΒετης δὲ 415, 

Μεϊϊομῇᾶ (επατοσζ ὃς Αἰβοηϊοηπᾶ 
Ἰερατογιηι δἰτοχηὶ ςχπχοῆςϑ. 

ΤΠ δῦ Ἢ: τι} 

ΝΙοία αἴδεῖο δά Αἰβοπίεηίοο. ; 

ΝΙοῖᾳ αἀπηοηίτίο δά ἐἰθαυβνει 

ΝΙοία ἐριτοἱα δά Αἰποηϊεπίες. 

ΝΙςοὶς «ΧΒοστατίοῃεβ αἁ ἔπος ταῖς 
Ἰιτος, : ᾿ 

Χοεγχίς ερ ποία δά Ραινδηίλπι. 

Ῥαροῃάα ἐχβοζιατίο δά Βαοοίος: 
Ῥαυίληία ε ρἴο 4 δά Χεύχεπ,. 
«Ρεϊοροπηεπῆιϊιπι ογατῖο ἀά Αἰβο- 

εἰοηΐες.. 
Ῥεχὶο οζατίοδες. αἁ ον πο ρα 

Ῥευῖς 5 οσατίο πιμοτίο. 
ΡΙλταομῆμπι ογαῖο Ρεῦ Αἰϊγπχαὸ 

οἴσπι ἃ. Τλοοηεῆι. 

Ῥδισοιιπαγα Ἰερατοσιπὶ νεῦρα δά 
Αγ ἀλαχιπη. ; 

ῬΙαταεμ πᾶ Ἰορατοσ γειδὰ δά [μος 
«ἰμε5,Α τιορηϊεμῆππι ποπγΐης, 

διβεηεἰαϊάς οἴαῖίο δά [λρεάαπιοΣ 
ΕΜ: ὨΪΟ5. 

Ῥυεὶς ςαἰδαπι σγτασαβὶ ογᾶς , 
το. 

Τωιίρὶ! ἈἉ, ἃ ΕῸ Αἰεραια μὲ ἐὰ-: 
τοῖος Ρεϊοροππεπίξς. 

ΤΙΠΆΡΗ ἐγηῖς, Ὀατὶ ὃς αρεδάιο: 
ὨϊογΌ ΠῚ (οεἰοῖα5.. ὔ ἝΩ ον 

Φορμζωνος ἀκρτνᾶ «ρὸς τοις ἐσραπώς- Ῥμοχπαχίομίς. ΜΝ αν 

ἌΕΤΕΩ οὐ δὶ ἐλ θα χη 

: “ ᾿ εἰ ΔΝ τῷ ΓΠΡΓΟΙΠΟΠΙ 

ζὲξ δ. ΡΣ ΟΣ ΕΣ υμὰι δον λων  ελων δε 



ἩΝ αν ἡ τ ΡῊ νυ ρον 
ι} 

ἘΡΕ  Β, 

ἘΣ σν Ὁ τ δητε ἰϊδυος ΔΠΠ05 σοιλοί ΟΠ 65 {6 ΟΥΔτΙΟ 65 ἐχ ΟΥ̓ οἷς ραγ το ὃς ἴ ἀτίηἰς ΕΠ οΥϊ οἷς 
ΤΟ εϑας » ΡΥ  χὶς [Ο0]1 Ὗ ἐγατι ἴῃ ὧα5 αὐραπιεπᾶς, Ησς ααππὶ οπηπῖθι5 πϊγὸ ρἰασι ες νἱ 41 

{ἐπι» (ςαἱ νεγὸ ταπὶ δοοιγατὸ τάπχαημς ο]ορατὶ ἐεγπγοης {ογρτα πο Ρ]λοεγεητὲ ) ὅζ πσης δά ςα]- 
ςεῖα ιάτις εἀϊτίοπὶς ΤΟΥ «1 415 σαταϊοριιπι οταπι θὲ ἀροα 1ΠΠατπὶ ἐχταττ σοποϊομιπι οὐάϊπε 
Αἰρῃαθετίςο (τ νυ]ρὸ Ἰοχαΐπιιγ) ἀϊρείτιιπγ, 4 ἀϊεοἸΠς πὶ» ἤαις σαταϊορὸ ἀγραπχεητα 11 (δ προς 
νἱαπη εἰξ. ΝΝες ἀυιδίτο φαίη πιοαπι σοι Πα πα 15 ἀσηγαση ργοδαταγαβ ποι ἤπ1» αἱ (οτριϊοη ἐπὶ 
{Π᾿Οοταπα ἸΙεθίοης πὰ πο ἀϊρῃμαραπτγαγ, Εἰαίπγο ἀϊ επτπὶ απ ντ ἰρίατηπηος ΤΟΥ 4 4εΠὶ τα ]1α» ἢ 
{οτίρτα Οταοὲ ξα Ποητ» 1 επτΠ πιὸ Ἰεξευιγαπι ἐς εχὶπἰπχέ : ργαίογτιπη νογὸ ἢ τὰπα ρυγυπλτάῃχα5 
ογπάζαιη Θγασαπα (ογέποπεπι Βα αΠΠ]οητ, αυὰπα ΒΑ οΓο Ὶ ἀτίπατα μπης νἱάογλιι5. 

ἐοΝεΪΙ͂ ΟΝΥΜ 5Εν οκατίοννυΜμ την. 
ΟΥ̓ΘΙΘΙΘ ΑΚΟΥΜΕΝ ΤΑ. 

υ" 

ΟΚΑΤΙΟΝΙ 9 ΟΟΚΟΥΒΆΑΕΟΆΑΥΜ, εν ΟΟΚΟΎΒΚΕΝΒΙΨΥΜ, 

ἈΚΟΝΜΕΝΤΝΥ Με 

{9 ΝΕΈΙΑΤ Ο παν Οογογγάος {7' (οΥγηεἶῖος νείο οὗ ἀοίξη [ογτόνν Ἐρὶἀαγηηὲγ, νοι ες μνδο αὖ ἐχηϊίδης θα 
χάρη δία γ μον Ἶπε αὖ εχ ϑησ ἀμενη βατοηε σον ογνᾳἰ, 4 δά ἐα [8 ΠΣ μενὶκίσιε ρορηἶ οἱονηέάρε ργοϑάγοει 

ε[έεαιε ἀεγοχ εἀδηρε ργαἰϊινρ, 4π0 γπάρταῦ οἱφἀο,» (ον «αερίεπε, ΐφηο ἀοίτάθ δοίην {πρηηητὸς μέγίδεσ ἐριάο- 
4"44π6 πεν ἕξ γεραγάγοπε: ΠΟΥ ον Αἰ, λει ἐμ ἀρ ράγ άπες μέγ [8 ρο{ 8 [{{ἔρτεγε ἀϊ ίάογοπε, νοὶ σμμε 4 πὶ αὖ Αεε- 
πόοη δτς ἀρχιε ρείεγεμῖ, σ᾽ αὐ ἢ [Ὁ αοίαίεηι, [1 αὐ ἡ{ἰς ροδε ἡγρερεευανὶ ἱηριφογοπε. τάεν ΟοΥριε δὴ [βαυηπέ, εοάόρι-. 
4568 απικίουμπε. Αεἰγοηέοη ες μεναι [ύι β 0 ορη εἴϊεε, ἤπίκενε ρο Πδηε απο ὡπεΐοπο 5 πενία με ρορμὶ ἱερεῖς 
ἀϊαπάϊ ργο ὡηαοηὲ ροιε ἤπιε [βιευμπε. Ῥυίοτες ἀϊχευνηε ΠΟΥ ΟΥΥ αἰ μου ἐ[Ε δας ογ φἴο. Ἠἰ ὡπάηΐμν πιαχιριὸ ἀμὸ ργο- 
δέτε: την, πιὰ [8 ἐγεὶ φημ ρο[μυε[4Υἱ: αἰ πε νη», ἐάν [0 εἰείαιενι θη. πισάὸ πα] ἀθεΥ θη βείμγάτι ρορπίο Αἐβοπεοη, 
4 εἴα [νη ργα[άϊο, [᾿ [8 σιγι ροριείο πεν ὑρηα οι! πάνιο ὑποτη απλμαχογῖπε. Ο μροῖ φη ἐχροάϊγε ἱρ [{ς με μα -- 

᾿ σἰάη, Μάκίιὸ μον οἰ μα σιρμε ἀείϊαραμε, 60 μῤοί τί ὕοο βἄοτε ον άϊηοπες ῥ εἰς αἰῖη Τί ἀκα ἀαηιονεῖς ἐγ απ φέϊαρο 
ψιάς Τμυςγ ἠϊ4 15 ραρ ΠΑΠῚ 23. 

ὈΚΑΥΤΙΟΥΝΙ ΟΟΚΙΝΤΗΤΌΚΥΜΝΜ 

ἈΚΟΥΜΕΝΤΥ͂ Μιὶ ᾿ 

Βείῥοπάοε ἴνας ογἴϊο [Ὡρογίονυὶ.Ν 4, ἀπο» αιρίϑης ἐν φόϊαιῆς ἃ σοΥογν αἰς, ΟΠ ἀοῖρ [μα ορῥοπέρηε σον εν, σσ' το-- 
[ῥοπάεπε «ἀ ογηπέά 4. «αἰϊαία [μι αὖ «ἀπενζἀγῆς. Αὐφης μὲ (ον ον αὶ [8 ἀμί πανίδο πρὶ, 6σ' φηοί ὁχ ας Αβοπέοη.- 
ἔην ἐἴϊεε ροξμεῖατε ἀίχεγ πε, μα δὲ ἃ [8 ααμῥίαιεν» [πγε.(σ' [8 ονιηῤά ἐν {Πὲ ρον [64 πέπιημιν οβοηάονε. Αἀ ργίουυς ὡηβν- 
γιά δοηθη; γορεῆρες ὑπϊηγ για ρτίηιον 414, δε] αι (ας, ΓΟ οὐ ογΥ αουήτη ροικί 4η1 ἀν, ἴμες οἱ ουέαγιοη ον [δεν [πεερρν τον ἀ-. 
πάεηά4 Ἐρίἀαγηπο,ητῦς ἀνὴρ [{ς ονϊμριάά: τ αὐξάπεηο δας τι ὠπεγάτγίας βάγιες ονηηέά. Ρο[ [ον μον ὃ ργοδάμε ἀμούς 

᾿ ἀΥρΗΙΦΗ 5. 4η64 ρ4ἴεἴ ἐχ δΟΥ λη ΡΝ εά 4η48 ἴπ δά) βάτιεγ, ἀΠεγιέγηε ργοδοπε ίϊατο [αἶμα ἱμνε,άέφης φάτο 
εχρεάϊνε ἧς [ὁ ἀειοιδν [ματι Αἰ μράνοηε νη δικαιώματα, καὶ γεῥιτος αὐτίδοσιν, 14 [τ ἰπεγ, ασ' τοί ἀποηεη ρΥ ἀἰίνο: με αἰ ποΥ ιν, 
ἔμενε πρίμαν  αἰνεγιρρη ααηίαιε. Α ἀ Ἔχ εγ εν τη! ἀΐσιηε ἀο ἰοπεβαιε,, {να ἐῈ ἧς ἀπιεξγοηάα,, μα ιν τμΥρία [Πρ 
τπη10}5 αἰ! κάνη ΡΥ [5 [ξγθηε μικραῖς [ρ αονρ. Ὑιάε ραρίηδῃ 27. ᾿ 

» 

ΟΚΑΤΙΟΝΙΡ ΡΕΣΟΡΟΝΝΕΝΘΙΝΜ 

ΑΚΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

τμογ ἀπε ἀμχὶ ο Πογογν αἷς Αεροπέοηες φάμεν [ῳ5 σονληεβίος., (σ' ἐὐγνρ αμικὶ ἰάγος., 4πος ἀαὶμεγάμε ὁχ Ῥοῖορομηδίδ; 
“ {πο μῥφοῥάηίαν μἰοίανε [αάη ἰ4 4ποά αι τ, «αἀα»ιοηδίς ασ' Ῥείοροηπε[ις ἡ ον [οἷς ρορίρογαπε.τπἀϊρηὸβνενάμε 

᾿ φογ ηείοῆην ἡ! ἀτγιρρ μόῤγίνοη ἀαείϊτοηο ωηβυνιαγὶ βοβες [ιος. Μίϊεγηπε ἥ εχ [ρος , φιὶ ἀοηημπ άγοπε ἧς πὲ ἀμ δείίο ἀε.ὦ 
[ευεμέγαμε [5 βοβίες ργοβιεγοημιν, ζσ' Βο[θεις [ροαίηιδη, ἀπρη ὑη [μο [ρρίϊαο «ἄογοηε. γιάς Ραρίηδηι 36, 

ΟΚΔΑΤΙΟΝΙ 9 ΑΥ̓ΗΕΝΙΕΝΒΙΝΜ 
᾿ ἈΚΟΥΜΕΝΤΥΤΥΜ. : 
ο΄ Ἀείβοηάοπε Αἐβοηῤοη[ξς Ῥεἰοροημοη πη, [8 θη. ὩηεΥ ἃ γοῦνα ΓΟ οΥ̓ ὑπ  ογ ον μεπέγε, [Ξ 4 ΡΥ Π4ϊσ σογω γα ε[ς γῆ: 
᾿ εάξιε [{δ] γη ἀπόνηο εἴ βαγε. γιάὲ ραρὶπαπὶ 36. ἧ 
᾿ 

ΟἈΚΑΤΙΟΝΙ 9 ΟΟΑΙΝΤΗΙΟΆΚΥΜ 
ΑἌἈΘΥΜΕΝΤΥΜἍΜ. 

Τογήγες δῇ γ φτορ [8 Αἐοηῤοη [δια ἡγράγός ο[ 5, σ' γπαῖ εἰς ἰάγα εἰφάϊνησ ἐχίγααυὶνὶ μλιε Πρόγοπε, «ἃ 1, «αὐ ανρηοηοθς 
αγμρησφ [061ος,.4 ρὲ αὐ ἐο ὑεἶϊο οὐγηόηο αὐ βιον ἀπε ρυορίαν [κάμης Ατὐφηέθη [β,η βι ΡΥ ΗΟ ἐπούρὴ οδάενη [ὁ ΑΥΉΡΡ 1,4- 

888} 



᾿ 

ὡΌΝΟ ΦΕΝ ΟὟᾺ 1’ ΤῊ ΟΥ ΒΥ ν 

«ἰἀκν:ονὶς εἰτρέίαθω ἰεραοπες ἀ Αεἰεηῤθη ερη ἡηίην δ, τὶ ργο [5 φαίης αὐ Αὐα ταν ἱρηῖς γιοάις φαὶρες 
φμοίδως εξ. λἀ ἐχετεραω ἀιχοτμμε ζοΥ σε δὴ προ ἀν ἀομ Ηρ (5 ὠριο τς φηιὰνῃ αἰδ ἰοριᾶς Βάςεοι γερὴ ὁ κασι ρίοπα, 

ἀποτὶριθνη αι, ραν δ ἠη] Ῥη [οἷο η ἢ απ Ατβεμέθη ΠΠΩΉ, βάν ΠΡῚ ῊΙ 17 ἀπ! ατΕ}Ὁ τι ἀτ ἀαηΦΉ ΜΟΥ ΗῊ. Τφμὸ ἄπο πω ἴα ποὺ 

οἸρ μα ΉΉἢ, 410 ΚΥ ἀΜΕΓΕΥ ψ1 6 ΠΜΗΠΗΥ )5 Δεβοηοηίες, (σ᾽ οὔ ἠοη ἀμθμε νι. 450 (7. ἡμεὶ φἔγοῶ (Υ αὐ ἡ υρμοίοπιμ Ὁ αἰκανινη, 
410 μμημάηι ἰφη δθιαϊηδον Τι ἀκα ἀἀφθιοηοΥ ορ ἡπονδράπε, 4ἰεδά πὲ ἡμεΐεις φιωί 4οῦο μλδην τς ἀρ ρο εν ποφηὸ [8 ποι [δ αοξ πί- 
αἰἰταπίπν. τη ἀὴρ πέλαιδὴν ἰσηξας ΜΉΝ τ  α ὀχ αρ ρον ἀΠῈ ΩΥῚΡ ΑΥ ἀἰϊοηο μεγίμ 5:6 Ροβμίϊ, Ατδόημθη [5 0 τααἀαριοιῆ. θεθμῆμε 
«{ὸ [[ἱ αἰος φιιανεηἄο5 [Ὁο5.αμε Ὶ, ἀκ’ 4 αἰθης αἰμίαν [ΠΣ [0 {Ὁρτοὐνάάι ἀονεμάμε, ιας ΡαρίηδΠ) 44: 

᾿. 

οὐδ ον 5. Αὐ ἬΝ ΤῈ ΝΎ ΟΠ Ὁ κΌΧΣ 
ς: ἡῳ ΠΣ ᾿ ΑΑον ΕΝ: ΤΣ Ὁ ΔΓΕ Β δὰ 

οίροπάοηε «ἀ εὐϊηησατίονος σον ἐπε ίογιρη ΑἸ βοπέοη ὃς Ἰοραιῖν Αὲ ρυυρεὴρε, μὲ σιμά [1 [πιῶ εἰμ πες ἀκα τὔζιο 
φαπε [ς αἰπιίαν» φημ ἵμβο ἱμάϊαο ἀϊαύειπο θάς ἀτμίς ἀἸδίοδδ γοάρῃ [μάν αἰ μαιπιφ γον [ϑἰπενϑ μι ἀθαηματ. δε  [δεδ ἀε 
ὡπάογο ες 4 οὐ! ἐφνου ἐπίθ [ἰὴ ἃ φμανε 4πεν εἶς «ἀπεν[ἀγϊουιρη [μογιρν ἀθά!ι οἱ ἰαην1, αἰ ἀανισηῇ μὐάεῥαηΐΗν, οὸςς 
φμιοαης. Τ οί ἐ[Ὲ οὐ ἀεῖο τ: απ [ἴς ἐχ ροπθη ἀἰς (σ᾽ ταῆοηέδης, ιμέδμσ ρυ ρννὴνα ράγπρην ἀοϊηγάο ἀν ρ ιββατί Ε[} Αἐρεηέδῃξ., 
ἀρροΥ ιῴρ. Οἱσιῖς 4 ἱμυ γάρ αμιοΥ αια,, ἀὸ πεωἤάτνι ατμ[ς φήάς δάϑεάπε γεηπθηά! ἀουηήπαίης.. Ογίηφιοη, ἀμτ8}} οὐϊοῦδα, 
ἡηηροιδηεἰς ἀοηηόπια Ἰοημς. ἃ }Ὲ «γιοίῃεπίμν, Ὁ τι αὶ {ΠΠ] οὐ ἰαπίγεα [ΠΣ ραν [μα μόγις, κσ' ἱμΥ 4 αἰ ἡριρεγίο εὐημμγφζαι." 
Μομεπε τ ἀφ ἀκηιοηέος ἤὲ ἐδηῖ ὁ δοίλιρ Υοηομοηε, γ ἡρμτο ϊτρτοσς [1 Δ οῦν ἃ [0 αἱ, 4:4. Ἠρλῖο ΦΥΙΠΈΣ ἃ ἃ εὐς ΠΩΣ οἶα, 
ἡηρονίννν ἀοίδυμπε » ρῸ Π8 ηηροηάονο, ἀπο πμηςῖρ [΄ ἐχρουϊφητν » αιη βρηριο Υ σωυ μι ΘΉ ΕΗ ἢ, δος ΉΡοΥ ἢ ἐγ άπὲ 
ἀάορῃ. Ντάς ραρίηδηι 48. ᾿ τὰ ΝᾺ 

»Ἔ τὰ ἀὐδα, ᾿ . 

ΘΑΚΑΑΤΙΟΝΙῚ “5 ΑΚΟΗΙΡΑΆΑΜΙ οὐδ ᾿ 

ΑἈΚΟΥΝΜΕΝΤΥ Μ. ᾿ » 
: ᾿ ἀν ; : 

Ωσ!ΡῊ ἐ[{εε αὖ μεν 7 μ6 ῬόΎοΥ «ἴῃ  ὰ ἰϑρπίῆς [0αἸογιι (σ΄ Ἃὖ Αεβροπέθῃ δ. γὲς ἃ τι αα ἀανιοη ὲς ἐγ Ομ ΘμΠΟΜΘΏῚ δ. 
«ἀάνέμι. δείψιονν Αὐδοπέφη δες τνάϊα βίαγοε πόρπη. Οὐκ ἀφα ὑδἰϊηννι ἡγοἰ ἧηα Εὶ ἐπι ἀνέρη, σ ἦι ἐαν; Μηπεαμε, 
τμἐἰς εχ ματα ἰγοιμν Αὐοβίἀάημις 5} ἀγίάσμις γος [Ἐπ|θη αν ἀϊχῖξ ηιοάον «πομπὸς οσ' ογ ἀνοίας ρίοη 4): 4ηία ποῖ ρίά- 
τὸ φηβάον [δ] Ατἰϑομέθη [Πρ ἦτ [θαἷος. ρει φη 4) οϊρηάϊε., πον ὸμε δ] σου θη 4] ποηιοη {{81.τιατπιν αι η» μι άεν 
ἠϊε. χὰ: ἐπληη [4τἰς ἐ[Π ξΥάπι65 εἶπα ΓΡΜΕΗ ἀρ (ἀ5οΥ6η αἱ μουτὸ ἜΧΩ ἑάοπραὁ ἡμείτο τηέηειδ. ΑἩΤΟΥ ἰριην ε]} 
ἰδρειὶ Ατίροπάς «ὦ γος τορειφηά 45 ἩΉ ΠΟΙ Πα, 450 ΠΣ ΦΥ9Ὴ ΓΟ ΡΟΥ ὁ οι ργι υπαιηγίησ ωὐρηράτάτὶ ροίε. ΝΊάς Ραθίπα 

ἦ ΟΚΑΤΙΌΝΙ9 ΞΤΗΕΝΕΙ Α1Ρ ΔῈ 
ἀλετνὲ Π  ΑᾺΚΟΥΜῈΝΤνΜ. 

ΑΒΟΥΜΕΝΤΥΜ. Δ ὡ 

(οπποημις ἡπάρηὶ ραφοναημιν τιαφἀαηηοηο ἃ εἰηἐαεῖ νης [θαι ἀε δείο Αὐἰοηί θη μα, ἡηξέγεηῴο, μὲ 

ωὐἸρηρμετε ῥφεἰς ποη, βοεϊ Πδπε. Ξιρηρες δ ἐγ άς ΘΗ ΘΗ Π δείίηρι ἀεαυπομείμρη να (οΥ ἐπε δὴ πεΥ ὁ, οάϊο τὲ Ατροηϊθη(ξς, 
«ἡ [,νταϊαίος ἰάτι [μα [ρ οπο [0105 τι βμογηηε οεἰάλη ἰγάς [πα ογαεῖοπο με  οηῃΘη εἰ τσ Ὁ τρί ΦἸΥηγ δηγεε {πρυγόπεν τάμα ἜΠΠδδ, 
ἦι δεἰϊο ἀεαύποηάο σσ [{πἰρίοηάο γιογώ, ἀπάδησ ροεὶ Πγνὲνη ἀθ στη [{5 ἐάν ξεῖν ἀπηῖμοί φεδά [ἀεὶρ γάμος ἰαπεῖ βειϊ] εἰς 
4πε οἰἰφηρίο [ὶ βιτινὶ στρα πο. εἰ75 ἐκἀαιτέηε : κοί φηδά Μεγ εγ ἐπίην με δο βρι μῖτος ἐσ' ἀρράγαάτων «ἀἰαᾷμαγε ῖρ ἢ ρό[5. 

[θη ἀπενζμ ἐά ορροπεπε μπίηον τς δμΐηδ ογάεϊοπὶς γιείρδγα ἄπο, νοὶ Ῥμιμς πρῶ [Ππιεν, 67, Ὁρίάτιρη βυημκίαιεν,, τηαιΐς 

δἰπὶ πη η, [πο {Ππ6 ὑοα εατοῦὰ αἰ αν φημ (σ᾽ [γα θα αν  ἀρη ἰἰϑογίδεαν 5 σ᾽ γιαίογ μη ρίουιάνι, ρἀττίμην ἀδαις, πάρ ἠθτο. 

τ δίνη [ι ϑευπά ὁ [ον Ἰπεεῖς ργοροπειπε.Ἑάῃ ο{8 αι {ἀργὸ 4μ4 πα ηοη. ἀϊηηίσιείοπες μἰετ ὁ {πὲ ἀοροςε ἀμ; οαδ αμεόμε, 

μον 4μ ΠΠῃρ πισυρ οὐηηδῦ; ἀφ εαπέ εὐ ρόγ. αὐάπι {Ὀπιθητῖι ογάτῖο. γι4ε Ραρλημ; 78. Ἔν ς φνηὴ 

5 
ΟΒΑΤΙΟΝΙβ ΡΕΚΙΟΚΕΙ59 " τ' 

ἦ , 3 “δ ὑπο. ΓῊ Ἄς τῷ, ἐᾷ 
: γ τῳ  ἈἌΚΛΟΥΜΕΝΤΥΜι' 2 ΟΣ ω 

τα ἀαηὶδηῆ,, ἀφογεο ἰών ἀονγὲ ονηνέινρη [γεἰοτιό [γα ρἰὶς ἴω Ἀεἰοδηέοη [ὃς δοῖϊο,, σιΐη ἐρ ἢ ἀνμας οἴει; μον (βεείοες 
ἐπηοῇ ἡ είείῶνι ἱερφίίονθο. ΑΥἤοηά5 πη ποϑάμε: ΡΟΥ͂ οάα "απ γῆ ἐπῶν ΦΥ ΡΜ Ἡδαλ ΟΝ ἐνυ μ στ ̓ 

τ φημ. νοἐιρνινμει οὐτογηρογαξεηε. Αεἰροηῤοη ὃς πο [χεὶρ ἀνε δαϑεύαπε φιρρα ἴφι γτὸ ταηῖα βαϊμογεπε: Ὁ ῥιθαρογ τ. ἐδ 
ἐξιρίί φἄεο ἡρηρογιοίτε, ἑπογρπισάνι εν 4 γσ' ἐρ πουημεο [τρρβ το ρη ἀϊαεὶς οη ἀϊβοηλδμς δεν {0 {πρόγε; ἐδ  Ἰαϑονῖς δ 
βαιϊαες ρίοπες χάφης γε ἀοίαια 4 αγπαίοποριν ἀϊξξα [με ματα [Ἐπιεηεῖα. Ῥουίοίδο; οἱνία!ς τς αἰ ὸ ρα 
ρος, (5 Ορίο[ὲ σσ' ργάιρέιον {μάγ ἀἰχῖε : 4πώ Νάς ογἀείοπο ἐ{} ρηρυείρεηα. Ηὶς δοίϊι σον οη ἢ ροίίμ 6[} αἰμίον, 4" νη ἸΩῈ 
ἡπίφιια ὡηάἰογιῖς [εϑεμηάα. ΝΘ ροΈ. ονέη; βοηο ϊαγ Ἐ{7Ὁ Ρ τῶν, 4η ἃ ἐπηεὶς ἡηολρεπιοαδ γϑάϊμθγείμυ. ΑΥ̓ΡΙΤΦΉΙΩ οἰτδ 
[μπεργαάρηα ἀπο ιηιν γα αι{α ῥοἐ  [ι{πἰρίοη ἀϊ, 4 μοά ποθὴ ἐρ{Π αἰ αιανὶ, [64 1] ἀτνη ρυορμ [αἰπτὶ {πε τ απῖα ργαίουτ. 
εἰν ΡΟ [{τιρρρ ἐγιϊηιμίσιο 6σ' «μάαα ἀταίτγενν,ο[ αὖ ἡ ὁ φρτεηάὶ Βαιΐιε 1 4η0 πρΥμμ γοὶρη δι σσ'ϑοὐ! γά το ἐκ βοῆ 
σσ' ἑαἀδηι τὴ θὸ [1 }ὴω εν ἀξηγμμν, Οοη εἰμ άϊς ἰοσεῖε ἐἹΠιύρι 4 οὲ ο[Σ ἀο ορίλις τεὶρ. ἃ ὡβογιίοηο «ἀ οαα γοβηδάαε: αἰμεγηα 
τὸ ἡδιρ 4η6 οἘ ἀο πρα [[ἀτ|4 ἀοθη[Ποπογαη οἰ μάϊε , φηρεν φηά «ἃ γιαηἀάϊα ἰορπίογιοη γε ῥοπάοτϊ μές, οἤεηάϊε, 
ΡαρΡΙΠαη 93. τὸ Ων ᾽ς Νὰ ὼ ὙΣ  ΉΩ ᾿ ΟΝ 

ΠΟΒΑΤΙΟΝΙ8 ΑΆΚΟΘΗΙΡΑΜΙ ἠΐ 
ΑΚάαύΜεντνμ. ὑ- 

ὃ 

Ψ 

4ἡ " 

- εν 

᾿ς ογράγδίο ἰεῖίο ἃ τ, αἰ ἀαιιοιοῆς ο΄ [θεἹἷς Ῥείορομηρη βίης ἀφμονίασ. Αὐἰειέφηίες (αἰὐὰς [ϑρηίηα φηεὲ δαδι νη 6) δ᾽, 



ἀδνη, ψ ΑΆΚΟΘΟΥΜῈΝΤ Α; 
πεναδί εν λιν Ὡρί8 γ Αγ οὐἑάάνης, γοχ τι ἀπά ανιόνηῤονιρρη , φιοὶ ἡ νὴσι δοἱ! [υγμηλάϑι οὐ ἠρμουοε., οπμοατιρὶν [δ ἱοτιρὰ 
Ῥηοανες,οο[4 46,4 "ει ὠμμοπό Παημε, [νάς οΥ ἀἰΐομε Πογέδίες Θ[β,μ:ξ ρύο [Ὁ φιρόβημιε [τι46 ράτιες γα οο δείίο [{ρογθης, (σ' βυ- 
᾿βιδυ πβουοῆσιν Ἐάν αὶ ἀν μάνα ἐκ ἐμ ρθη [μα νρρξὴμ ἀΐηιε τη εἶ ρονε ροιεν ἀπε, μαθιν ἧς ἐχίοτάμεγεν ΝΗδιωη ο[Π βοβερι 
ψρρ σοι ἀιονη δάμη Αεἰροηῤθηθι, φμὲ γσ' ῥοἐ οἰουία {σ᾽ μὐτίϑης ργαβατεε.τη δείϊο σογοπάο βυεικάϊποι ἐ [8 «ἀδιδοπάάνε 
{σ' «αἰρίϊοπεν:γπομεη ἀφ παρέάαα. Ὁ ηάΘ ρᾳρίηαπ το. 

ΤΠ ΟΚΑΤΙΌΝΙ ΝΒ ΡΕΚΛΚΙΤΟΣΙ 9 

ἈΚΟΥΥΜΕΝΤνΜ. 

τς Ὁ μέρη μιν ἡ [ει [θἰεγθηε Αὐβεπέῤη ὃς δος αμὲ βὴο ράενία  αϊμδ οαη νεην, ρεὐϊω βεπόνο ἐβεννο, στο 
ψεβνόδενες ἥς μβάοΥοίαν, ἄοπες αερπείαγο, ζ᾽ ὡνρρημρῃηὲ γοβὺ ΟἸΉΜ65. ΟἹ δρᾶν 65, ἀἐ 4:6 44 ἐχεγοημρη, εὑ αρ ἰφμάαιο- 

ορι Φἀ λίνον ἐς 4 τυ νη Ηρα ϊὰ βορηἶϊ ὥνοπά, βριοϑνὶ οὐαίϊοπδ οὸς οὐϊαιἀφγεξ: ἀπ υὰν εἰν μεη δε μὲ ὠνερίμγινὴς αἰάνη 
τς δοῆδς εἴθε ἐχοϊμοιηάμς, ἀὲ ὑεπρπὲ ρορ εἶ [θη διά ἰφιἀά πο [δ ρνἰουιλνὶ ἀκα Ῥ ον οἰοῖγα, [ηρρτανόθοα ἐστι ὁ γοβ. μέγιον ἀε- 
ἀφ ο[ξ.. τὶ ἔρεῖην ἢ οὐ ὐδοηοῦι βαης βαῤιέε, νὴ φημ ωρρηβδη ἀάπιγ ας αἶπος ἀς ἡεριδ. θθηδ ηδΥ 5. ἱφμ Δα Ἰοπόν ὑορεῆε «ἰ-- 
“Ἔα ἀνιαίονυ νὴ μη ἐπαεῖς, τ ΒΉ [4 πὸ τεὶρ. ἴθι, σόπδνε (σ' φισάεν ἀἰἴοπε ὃ ΜῈ ἐρ [8 ἔχον ἀϊο [το ἀφείάγαξ. Ης ἰοῖπς [δ μεθ, μὲ 
“βατῶρ-ὡηβεμιίδηονι 7 ' «ἀν ἐπάν ΔΒϑηθρὶ δρειέδιησ αἶτιξ τηαχἑρμὸ δ ἀγίαμαδ, ἀπιεροηάε. Β οἰϊ να μΘΥ ὃ οὐ ἀ οπὶς ράτίες 
“εὰ ζ μπὲ φιίς 618 ἀεδομε βυτοῦτις ογἀΠποπίσ(εχ τρια ἀϑισηηδέίοπο, πα, ἀθά τα ορογά, πον αἰ πιγ) αμιἀ 40 γιοΥἐμογιρη,, Ὡη[0-- 
ἰαῃοωηαπρμίποονϊρη αἀ ἘΣ ἐπξξρς ἐχ δου ΠιδΥ δ ρέγμοηφοθαξ: δ᾽ αξονίφῆο, μάν ἐϊε 44 αἰπίες 5σ' σοπδγ 4 αἰ μέϊορε 
ἀεανρ»:φά4:.1,4μά4ε [ρπἰϊουιη βυεα (σ᾽ ἀπέροία [πόσις οη(ἀπρτείηδου νην πιαγουειῃ ωη[οἰ αἰκν, (τ οὑρριθη 4 ἤθη ἐργο- 
ξῖα ΜΟΥ ΜΟΥ ΦΡ ἐθῤ ΠΕ ΕῚς  ΕΙΤΗ [ε γεαιρεν ἀπ άογιοη [ρηειιρη, Βουίαίην ἀπεοι ἀἀ ἱηηίοηεε πηι μὲν πες γαραν δὲ ἐπ [8-- 
{6 ράεγία χρυ Ηρ [ΠΠἐπε. Ὑιάς ραρίηδπι 122. ; 

τὸ ; οκάτιονις βΡεξιςῖκι 

ΑΆΚΘΥΜΕΝ ΤΥ͂ Μ. 

Αεδοπῤθη[ς ΦΟΜΜΝ ἐγάε ἰεμλιαιο,η [ἢδ Ῥεγ οί ϑη []ΐο, δοίην; «ἀνοΥ [8 τι «πα ανιοηίος [ρεἰό{ με οονινρ ἀἰμον αὶ 
47 ΡΥίπιας φιῤάοῦ ἐἰϊτμσ δεῖ! ἀππας ἐχὶμρη βάφιοναε {ἀεις τοϊογαϑίίενι . [Ξ4 «ἰιεν ει [ἢ [Πτρρεερρ,, οὐὴνι μα παιδὶ ἰοπΗΣ ρεπὸ 
ἀρτί, ον μον ὃ ἀἸγ 4 ἀεάμ ὑπιαμάϊα υρβίδαανα ἵξῷ ἐγάξ ρα {91 ΡῈ Ὺ Αἰέτσι» ἐλαία, “τ πῆ εν άηάα [ἰπικάο ἐ[ὲ ὠη8-- 

᾿ φημί. Εἰς πιαῖῃς ΘΗ βου πάτρι ρορ μένει οαρὶε ἡτας τη [ἰῇ ραπένενεινε ἰάτε ράα μοὶ ραμίο τιγρίον ρυοῤάνείκν,ςσ' ρεγηαῖό.- 
ἽἹ μεθ 4μίον ῬεΥϊοἰος βάν »Ῥεβνμειις αμάϊγοε τ ηιακίρνὸ βοὸς πουηέηδ, 4ηι δά εο ἀμῷ Ἔχων ἐπι με, ποο «εἰε ἀϊ-- 
᾿πραιδάηεν σ᾽ [τη ἐοΥιρηὶ οσἶίς ρορμΐ απο «ρτὶ Αὐταὶ βοδάε. Ῥεγίοίες, με ἃ [8 ἡ ἀρεύαιῥάϊαγι ἀμενίετοε, βάης οὐ ἀἤοηονι ργσ 
ῳπείοηε γαύμξ, λοις πε ε[|ε 4 κανοῦν οι θοὸς πα [ [4ν ἢ ὡη Π ἢ ραιέιδαε, 4μοά φἀ ἐογινρη ἀο [Εν [Ποπόρε , πϑη «ἀ αἰϊογιρ 
᾿μοχάποηθρ ρου ἤπθγοῖ. Ὁ εὐτάο,μεῖ [{ αικίασ ῥαύφάηε ραπβιθη αὶ ραν  ηηας ,μρδηι πος ἀεύετε ἐἰπητες ηιαίὶ σιΐρ αν ἦγ τρριννρρα 
ΠΕαηίβενε: φιρρη ὑη ἀοίϊδον4π4ο αἰϊεπο 4ιιάονι ὡη [ἰϊο ἐπε αι, {54 γι ἀσαυπεηάο, ἰἰ εγέσεο ζσ' αιμουιίιε [κα γί ἐμὰ 
᾿ῶηβηπάε ἀγριιδηεὶς ὑμτι ἃ ρον ]όπα [μά » πρη αὐ ἦρα τὸ ροιϊπς. Ν ἀγα [8 δίνη ε[5 φιὶ (σι [Ὡρίεππέεν ργομάοτεξ,, φηαφηε 
Τργομβάϊεε, ἐσ ἐἘερην.ο {8 ὑριιεἰ ρογοὲ,ἀροτγῖγοῖ. Βιορῃ μογὸ ἐάν ε{8 454 ἀρηἀ δοηῆπες ἰοπεβος πα βαύεαε ἀμύμαπο-: 
πίοι οηήηξ ἐπήρε ἀν δ ωῦη 68 4 μήτι Προτιρες ἀοίβηβο [τ πα [[νὶ. Ῥο[δγὶμς ρυον τ, αιφερ [φημ άϊε ηοη ἀοὐοτοϊά βὶ ες 
δειμὰὶ 4μοάτρ [8 [Ὡη{ενϊεγουρηθο ἀμιοῦι ὠπιρτοδάτιπ. 1άο ραρίπαπι 1370. Ὁ 

ὃ ὉΔΑΤΙΟΝΙΣ Ρ,ΑΤΆΑΕΕΝΒΙΥΜ 
ΣΝ ΑἈΚΟΥΜΕΝΤνΜ. 

ο χιααδαριοηΐ ἐμ |βΆΠ Αεἰγοπέθη [πρρη ροιοη θα [θαῖας αἰνέπεες αὖ ἐἰΠς ἀμοτιουο ὡπαϑάμαιτ : ἴηι δὶς ἐγάηέ Ῥίφεσα. Αὦ 
᾿4μ4: οὐ Πἀενἀ45 φημεα μοπάγθης, (σ᾽ ἰατη ἀφγιον Ῥορπίατεμεν, ἰορτοίϊονλοῦν πη [ἔγηηε Ρίαεαεηίθς, φημ ἀηοα 6} φιεδά ὡπ" 
γα [κάρα (σ' ἱμ μην η ἄνερ ράεγιωη [μογιρη Ῥίαε εὶς μη [8 [δ ἐ[ΠὉπε: φυῤθησοραιαῖς ἀπεὸ ἀηπέξ, ράεγος φουωρῃ ρον [ἀπό ὲ σι- 
οαογάηε, σ᾽ Κατα ἐεόϊαινρ αἰ μέδημεῖ ἰἶδεν ὦνμαμε ε{ε μοίμεγαπί. τάς ραρίπαπι 147. 

ὯΝ ΟΚΆΑΤΙΟΝΙ9 ΑΚΟΗΙΡΑΜΙ 
ἢ ΔΆΟΘΥΜΕΝΤΥ Μ. ἀδανδην ας 

᾿Αγοίηἀάημις γέρο ἐμγὸ [ρπνριαῦ γΕΥΩΛΉ ἱεπεῦ ας ἢη 64 ὀχροάἠηοηο φάμεν Ῥίατάς. ταφηο το ῥοπάοε ἱοσπείς Ῥίά-: 
ἐαθη [ρρη. [8 ράετιρρ [μονήρη βοποββοῖ Ἡρέπαρὸ Πρ ἐγΊροτε ποῖος, [δ ἐανὲ αν ἀετοῦ ξγυς, με πὸ ἦα μάψιρρῃ δεῖνι [5 έ- 
ταεόρενε [8 γρη!εν ροηφγοηε τ φμτ [1 δείμιγη ἰΐς ρίάτεγες, ἐὦ ἄγη {4 μεγοητεν ἄμα ργο ΟΥ̓ σωτιρ ἰφογίαε ατρία εἤεί. ὶ» 
ἄς ραρίπαπι 148. , ν 

' ἰλίο ΟκΑΥΤΙΟΝΙ ΑΚΘΟΗΙΡΑΜΙ 

' Ων ΑΚΟΥΜΕΝΤΥ͂Μ. | 
πο ψηνρ ἃ ραετίδησ ἐῃι [μεν ἀπά ἐπίθν [Π {δεν 4ηο ἀπείρη ἐγάὲ νίφε θη βρη, Αγ ἀ ανῆμς μογίμ μὸ ἐλ λιν ῥοῖϊᾳ 
εἰς ἡηβυτοε μοί αιο ἱμτείμγάπἄο, δός ἐ[Πὲσιείοηο ἐμ{Πν δεῖ! ρὲ 4σιίνν ον ἐξισεγε μοίε. ὙΨ]1άς ραδίπαπι 48. Ὁ 

ΕΥῚ ΟΚΑΤΙΟΝΙ9 ΣΑΓΕΡΑΕΜΟΝΙΟΆνΝΜ ρον Μ 

.᾿ 

χὰ ΐ » ἈΚΟΝΜΕΝΥΝΜι , χρδ ες 

τ ψ ΣΙ παναῖ! ργαἰϊο Ῥεῖορον θη ὃς αἷν Αεβοπ θη Π νου ηοηε., γὲράγ 4! (σ᾽ αμόϊα εἰα{{ε ἀε Ἰρίερτο εὐ ἀπὲ ΠΙ ξεν, Ἐὲ 
δή μεγδῦἀηίηγ πὸ πΉ  υρη ἀέριος νηβηῦρε 8 τοσὸρς ἀερια εἶδες, ἀμας ρίάγηνι δάς οΥ ἴσῃ [ὑιε μ[ 44 ἐος ὠηβν-: 
πάος. Ἠῖς αἰμ 5 «ἄμεν[Ἐ" ρΥ ἰὴ οὔίοημεπεὶ ἤδη [8 ὁά5 πισίμοη 4 1 δος ργ αἰΐο. αἴ 6[{Ὁ ργ οι [ἃ οὑριρρά 5 μι πρβι! ἀοε 
ἐμε ὑοηός {σ' ργαβαπεθης ἀηέηης “4 ἀϊηηαιπάρη ἀαϑάάπς. Ῥοβγεριὸ ἐσς βαπὲς 5σ ρὺ ἀρῆς ρΥορο εἰς ὑταϊίανοίς 

ιάς ραρίπαπι 179. ΐ 

᾿ ΟΚΑΤΙΟΝΙ9 ΡΗΟΆΜΙΟΝΙ "ἙΝ 
-΄΄.. ΑΚΟΥΜΈΝΤΥ Μ. 

ΠΟ κεἰοποη εἰα{ππ,αιρα 4ηα ἐγάπε φη βίαν Ῥεἰοροηποη [865 ρυβενάε ῬΡογηῆίο, ἐς, 4η ῥά μοτο νά! πε ῥΥορ έν γηαίοτοτα 
ε- ᾿ 888" ν 
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ςοΘοΟονοα ΞΕ ν ΟΔΑΤ ΤΗΝῸΟΥ 1915 

ἀρρανάζρε,ἰάονῃ ἐἤοε φηϑηνὲ [πὲς φηοά ἦγ [ἰρεγίουε ργαἶϊο βι δε, ἀπ παπάος 4ηοαηε βδὶ δός ἐχὶ Περιαμὶξ. τὰ ὅφες 

 μρμὰ ζω, ( αἰὶὶς μπϑα ΟΥ̓ ΦΡΡΙ εν υψρέν ἐνσν ὠπαϊμγ. 'ν [πη άϊε,οος 4πμο: βναῇε νηοί πὲ » μίηγες φμῤάεν ες 

φιὼνν [μρετίονε ρμο πα. [84 ἔριδι πέβιίο ρενἐογθσναμιε βγδονες. Ν αν! δ ται ἧς ἀπιόν αν {ἐγ εν ὑνάμοιν ροιΐης ἐδ ες 

ἀνίαν φάνη ἰὴ ἐκ [ρεγάια Αεἰγοηβοη ων ἐρπαυίά ὡπαρεγίμε, ΟΝ εἰμι δινηι ἀὲ Ἡηόμι4ο ῬΥαῖϊο, σ'' ἀε ἰοωνίνη γά- 

ἔοηδ, ἄρον. Ἡογἐαιμῦ ΜῈ οὐδ ΠΥ οπειὸ μάγος [ὲα5 ὑμιεμιίγ.  ὶάε ραρίπαπι 161. ο΄ ̓ ὑῶν ἢ 

ΟΚΑΤΙΟΝΙ9 ΜῈ ΤΥΧΈΝΔΕΟΚΝΜ 

ΔΕΟΥΜῈΝΤτΤνΥΜ. 

χρργάμοίζενε ὑοῖϊο Ῥεἰοροηπεβάα, , οεδος εεριΐηον[ὰ, ργ αν Μοείγγισπαῖρ ν ἀεζαϊκὶε αὐ κεϊβοηῤοη βόες κα τιαφφριο- 
πἰος ἢ ἐμύᾳ απεὸ ξμ γα ἐ[εε ἰά παι. ὅ φάνι ἀο(ξέϊιομει. 1, ες δὴ ῥείϊο αὐ Δεἰροπέοη [[ῥτω Ῥεῖ, ἄμε Μίεγίφνοι οι ἐηὶε- 

{ιίᾳ σιρμεορριρπάνάνε, πεθογμμε ἱ, «φἀανηοηξν ἰδρπίος ἐς ἀείρξϊίομε, σ' ἀε φιχίϊιο νγηρίον ἀπά. αὐ δι» το 
Οἰγιηρίογιη, 

τος, φιοὶ νη ἕπάσε, τοϊοίξῃ βίαν φηιδὴ ἢ τον μοίοδαννε ο{ΠῈ νι [0αογεενη μοι πε. Ομ ἀϊες φησίν αάοἤεπε, τ, ετθῆ μα Κς-. 

φμοηὶ [0 ἀογιρη Ῥοίοροηπο τοΥ τοι πη θέ βάς ογαιοηρ [τριε {. Ἠῖς ρυιννὴν ἀο(ξέϊομερ πάη. ζσ' πεα [χγιαα, αρμίάς. 

ἀἄσαπε μἐβι ἴοι τα ον ἃ [8 αἰρίἀὸ τεπίππρα, [Ξ4 νιάτα ὁ τοί βία ργοίῥεξίποα. τἀάνω [8 τας 4 αηνοπέονινρη, βάῤν [6--, 

4μὲ μεί!ε, πε (σ᾽ [μάν ἐἰϑογίαιενι γοἰϊποάηξ, 47. πὸ αἰ μαηε ἀμβ] αἷρ (7 ἡρηρευῖο ορρηρπεπε αἰλοπανα. Ἐο βογὶ με αιιχιἠεθρρα, 

Ῥγαβηπϑης νιαῖϊς, ἐσ [0 ἀοἰαεῖς ἐμ 1 ροβεΥιη ἐχροίαπε. Οφοχ γε φηα {πὸ 4ἀ οος ρευμόπίγα νησία, [ ἡρ [ ἐΦύημς. 

βοιγάνίμς, 7 φκάρς μενα ἡπονημοάα, [[ τρία ραἰϊαηιμτ οβεμάμπες.. - Νιἠεράρίμδμι ἐλ)υν. οι πο ΤΟΣ 

δ δ τς ΤΕΥ ΤΑΡΥ ΣΕ ΕΥ ὙΟΝΝ 
᾿ ΛΆΘΥΜΕΝΤΥΜ. Ὡσ ων πὲ} ἈΡΛΒΘΦῈ δ 9 

Γἀρία αὖν Αεἰοπέοη θη Μἱεγίοηδ, Ῥεϊοροηποὶ, ἦν «ἀ τ μς ἀοξη [οπορα αἰ εἶα ε νὴ [Π]] βιον ἀπε, {σ᾽ ῬΥΟΡίΕΥ αἰηόαιε. 
βοηνρ [εάν {Π| ἀο βέον φηε, ἀοἰϊφονάπε εκ γερὰ φαβά [ἱ [μι ΐσ ορτὸ [Πὲ. Ὑ αὐ ἶαρί μα Ἑΐεμσ ἀμίον ὁ} τοαιρογάπάα Μιγίες 
μὲς. 0 [Ὁ ἐπέρα Ἡρεργομί 0 ἀἀμοηίῃ βἀοηζες 5σ' πισμμος Ατὐοπέοη [85 ὈρρΥϊη, 1άς ραρίηδῃη τοι. 

ὟΝ, ΟΚΑΈΙΟΝΙ5 ΟΡΕΟΝΙῚ 8 

: ΑἈΚονΜεΝ τυ Μ. ἜΣΗΙ ΤΟΥ. 

᾿Αεἰρεηῤοη ες ἄμα Ὁ ἀοξοία μοι Μἰεγίοπ, ἀοϊ! εν αθάπε ἀοηὴ φμομιδαὸ ἀειξϊοπονι εὐγίμη μέηἀϊ αιγόητι Ας ΡΥ 
ἄορι ὡπαίοπις ἀδογοιμη βεεγ ἀξ, πο ριβεύον οἴσμες ἡδαιάπίηγ: γε τα νη μμάο {ε αΥοπα ποήμῖε ἵνάτ. ἘποΥ άπ 
φμ Βοὲ ροριεῖ [ἰαρη ἀὦ Ῥοβοιον ρον βύνξηξ. ῬοβΈυι ἀϊο, φηρυν Ραμ θη] νιοὶ, [μεγίουες [8 βάϊε φηβίεγεηπιν : [πέρι 
{η2 ο[Π.Ε ῥεν 4νοί αι Μιεγίθη κουι βινίοτος μὲ 46 ἐπίθρτο ρορηΐησ ἴμ [ηγάρνά νη εγοιμ : Γἰοοπ, Αεροπέεη 15), φηὶ 
«πάρ «ριμὶ ρὸρκἑήη πιεειὸ ρο δε,1 ἀόρεᾳνίε ἐ5 8 Μιεγίον εὶς νι 6 [8 Πρῖας, τάμε ΦΜΙΌΥ ογπόπῖ ἡ μεσ ἀφογ οἱ ἀπεξά ε: 
ἐτεν βάβε θάς ονάῆοηδ, ταν πὸ απλὸ, ριον ἀπηύρα ἄνευ Ποποῦε ὑη Μμἱεγίοπαος. τῇ δάς ἐμ ΟὈΜΗΥ ΚΥΑΙ ΟΥ 
ἐομμαιονὺ, μὲ πη ηῥηηὰς ὙηΦΉΙΦῊ εἰρ ὑγροἶ εἰμ “1 ράγ ες Ὡηεγ αν, {σ᾽ ἀφ Υθόϊα [ἐπεδηἶαά' τεροπεὸ αὐ άματειν 
με άϊε ὑιάνο [υηιοαραη αὶ [το ἀϊιρρμ, 4 ΗΟ ἽΠῚ αι Ε αἰϊη ἃ ἐκ αἴϊο [ἐπεῖγε, ἀρρειεγε, ἀΐωνε [ίεγεηξ. 1546 ἡπφΥ ἀἡΗν 1 
τορι ΐα [μα ἐχρο[ ἰοσπόνε : βιξίηρηι Μίεγίοπ γι μάτὶ εχ άρ ρον άξ: ρο[ἘγοπΙ Κ Ηρηπβαις ροτίαιδινς [Π ἐά τς, ωμαᾷ 
οΠοηάϊ. ιάεΡραρίηαη) 195. , ἢ . Ὁ 

ΟΚἈΑΥΟΝΙ ΟΡ ΤΙ ΠΩ 4 

ΑΚΟΝΜΕΝΤΥΜι. ; Ν 

τη; οαάονι ἡ 4 ὡπεῖοπε Ὀἱοάοειεσ, φηὴ σσ' ργοχίηια Οηαῖοηε μοὶ ἰουὶς [Ὡπέθη εις ἀμὸν βια[{δξ, σ' ̓ηι δα θη ἐπι μεν ἤαγεῖ, 
αἀἰκίε φἀπον [διε οριπδά 4μα ἃ Οἰφοπδ βεευφηε ἀϊδα: βαεηε μὲ [ὅπτῆς Ἰηπειὴς ἃ φιαϑηο ἀεξἔίομον οὐηραν αἰαὶ οπ’ 
Πανοε; ρἰοόϊεγοημρν. ας ρυ ρὸν φάνρον [5 Πάρι ται ιοπθν ραγγ ες, μά ἐγ ἀξ μ(ἢ5 Οἶοο,ορ ροπὲε ον εἰιπεϊογὶς ΠΠθδ 
μεἰ εαενν, 4 α, πα Π μἐεγὸ ἀεγόφης ἀϊαηἀο,οδηπεγὶ πεφηθάτι Ο τοῖς ἀμαενὶ γιράης ἠῃ «μάϊεράο αἀ ίδεηάης μενα βδηάϊε. Βῃ: 
ῥάε «αὖ ααιῤειιο Οἰφοη,, ἤαεὶρ(ς αὖ μεζιίαια σσ' ἀαιίαίε : φιιδά νη αἴϊος., ΡΥ αἰου μάνα ἦρι ἀοβἔΠοηὶς στρ μη, ἀπέηια Δ ΟΤΊΕΥ, 
πϑς ααιμέν [Πτ,πθὸ τοὶρ ἐκ ροάϊατ. Ν ἄγῃ 40 ἀ δμῖης [ἘμΟΥ]Ι ες ἐυύουο αἴϊος [θεῖος ἦρι οὔ αο γεππευὶ ρο[!ε ρμίαγεε «ἀμενί 
γί» ἰά πεν ἃ ϑάϑετο: φημ βονηίνος οἰ οηιση πη Φἀ πιαίοβαιρρ {δ᾽ 40 ἡρηροί!ξ, 4μ ἀρ γῖδτς ἀμοφὲ πες ἀμδίη ἢ 
4 {ποιοί αἰϊογιωη [Ὀεἴοτίννα ἀπώριος [{ε αἰϊοηαίμγ : {σ᾽ ἀο[ῥογ απο μοπέα 9 β4μαηάο ἀε(βέϊϊοπεν, ροιοπῆογες ρἰεὖ 
ἐγιμῤβς πο ία[ Ἐπ γί μον [ πα ἐπρά νιὲ ρον πα αὶ ἀν «ἀ ργορμρπαηάινα [Ππ αἰ αμιγά Ὁ [965 ἀμιεηη ἐρρρηρηεφεὶς ἐ[{8ε τος Νὰ Ρ6 
{τη [0 αἱ εἰπια, 6σ' Ροίομίος ἱρ(ὸς ὦ μευ βάϊο[!ς αηβδς ἀμοΥ (γα... . Μιάς Ραριηδηιζοι. ς΄ τ΄ ἡ 

ς ὶ ΟἈΛΑΤΙΟΝΙ9 ΡΙῚ ΑΥ̓͂ ἈΕΕΝ ΒΙΥΜ 
ΑΚΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

Ἐχρηρπαιὶς ἀιμιιτπά οὗ [ἀϊοηο γσ' αἰ άνίογινη ἡπορίώ Ῥίφεαὶς, 1, «αἀαηιοηῆὶ, φιὶ δάς ὡπάϊείοηο Ρίφεαοιὲς ἀά ἀοάϊ 
εἰορενι οπηρΗἰογ ἀπε εὺ [οηες ἱαπεία [8 ἀπώπαάμευ γος μοὶ ΠἰαΥ ΘΉΤΗΥ Ὁ μκρημεν 1άφᾳάαηιοηε ἐμάϊαίῥη φιέηαηο, 4Η 
ἡ οτιρνηι απρ(ανη αἰ ρίαν ετιεοὶη [δυιρρε, οο5. τανε αρμᾷ Ρος ἀϊατε. τη ἀϊαςγφη ᾷ τ βεναῆις [0 αἷρ [ες τι τὰ ἐχρεάϊεϊοπε ς 
Ῥίαεκεη αἰ ιαεὶ μοἰγοηιδηίεν ἡ η [9 στ αεὶβαιτὶ [υρἀοὐάπε,ποὴὶ οὐὶσνῤνέδις οὐϊῥα ον ἀἰρίηε ἐμ αι αἰ ἀνμένεμε) [84 πα 
τοραϊίομε πιά ρον ἀπο Πΐογρενρ ἐ{Πρ ἐάϊαι ϑάπτειπιουυόραειο ἐγάς δας, Ἐςαηά τι ἀπά ανιοηέογερ [θα εἰπεὶ ἐγ Ἰά ὑεδηρρη 
"ποάα[επε. Ῥεγαι Ῥίφεαέη[ὃς φη δά [8 ἀπ! Δα Ῥηευγορατίοηο μετ ρου, Κσ' αἰρι εἰς Ἰηαμέγὶ ἠρείμον [09 [Ἐπεϊοναηε, ροβιίά 
γηπεηδ αἰεταιτίοηε 5 [24 ρεγρείμα ογ ἀείοπς ἀπ Προπείησ αἰίᾶν; ἀγανεηξ. Ω ψοά ιν ἐφῃρεέγα ἐηεν βάςογάείοηε [ 
{1 {ὦ ργῆρηλ ὐπμοΥ ρει ἐάη ρογὶαιίο ς 4ο (θη [Ποτιῖ ἰορρνα [δὶ ὑρηιροπὲ: ἀοὐιάο «ἀ ὑοραία γε ομάοπεινεάμε [5 
ὡς ἐΠ ἃ τιφαάἀανγσμέις «αερίο:» ἐμ γιράσ ργάμλίον μοχάίος : ἩΠ ΠΗ Οἱ ἩΦΥ ὁ φημ ο[ηξς πο ἀοεγε ὦ [8 ἀν 
οἤϊαα ρο[βίαγί, Κι οἰϊφνία ἐ[ξ ον αεῖο., φημ τη αι [μάντι ράγεἴνρη ἀοαπε τ ὑηϊηηίαἰεῖας {σι ἠπημνγῖασ Ὁ ρεῤάπονηρη τ; 
Ογεῶς θηγηςς., ῥγἱ μα εῖηηι γι τι ἀφ ἀ απιομέος. ΜΟΥ (4, ῬΟ[γενιὸ γορεηξ πε Ὑεϑάηρυι» ἰἐδίάϊνὲ «ἀ4ϊσιηίῃγ. 
ῬαριηαΠΊ 2οϑ. ᾿ : : 

ΐ ! 

Ἧ 

ἜΨΕ 

,»ὍΜι 
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ξ ἈΑΚΞΚΟΥ͂ΜΕΝΤΥ Μ. 

. τρεϑαπὴ, φαντί Ῥίατ αΘΉ[Πρηη: ΟΡ ρην ΠιΟΥΕ5., ταῖν ἦι οὗ [ ἀϊουο» τηνι ἴῃ ἡ ογηρι ΡΟ" ἀφ ἀϊεἰρμοῦε ὕφάμε (σ᾽ σι 



Ἵ 

ἈΝΟΝΜΈΕΈΝ ΔΤ Ἀ. 

ἀιδιομὸ, μον ἡ πὸ τι ἀτ ὰ ορ:σηῆ, ἡ στην ἀο θη βου αὐτοί, αἰϊαιολά ἀ [Ὀπενίίαιε γορήμογοθει [Ὀρμκ φη δὰ ἧς Ὠογερα 4 μι: 
Ῥίαν βάα Ρίαεκοη[ὸς οὐϊεα [πε βιεϊα ἀϊανμάὶ Ροιε πίε, γοος ἡ: Ῥόγάρεγς βάςε ογά β0η6 ὡματὴ [ηπε. Βιοβοπάεπε «ἀ [[η-- 
ἰψίία σιρίια ἀο[ξηβολι Ῥίαγάθη [Πρρη. ΒΥ ἰομα, ἜὙάΣ ἀς στη πόα [Πἀν]4,, 4 μια ἐος « [0 εἰοίπιεν; Αεδϑοπέθη [αῃ ὠρρηζεε: 
ὁρροίῃηδιε [8 ορ εις πὰ ἰδηεῖς πρη τοπιρογὶς αι. βασι ἀιρηη ἀὲ ἐῤγοσιά ορογά ὑὴ τῤνἀϊαιπάα ΟΥ̓ αεἰα {ϑενίβίε,, ς᾽ ἀὲ 
τ βονάποτιοι μ οαάονῃ αμα{ ρον β ἀϊά. σιὶ ορῥοπέες Ὑ δον ἀπὲ τεῦ ροιθμ ον ρρὴὶ, ἃ φιρέδησ ἰ4 (δ ΙβοΥ ς ἱρ (ΟΥ Μ2)1 αἰ μές ἐὺ: 
γεβαιαῦ: σ᾽ Ρ6[Ἐ ἐα θη βογά τὰς εὐ αγ ας βάονν, Ρἰ φεκοη ζμν ρεγβάϊανε: 75 μὴ εὸς ῥγαμέησ ἀοἰ ἤν γοβονέριε. 4 
ἔρω ἐριδνιρη αἰ Αὐξδοηξο θη [θα ομευενὴ ἐχά μαηηξ. ΤΟΥ ΕἱρῊ οΥ Δὲ ἀε τ βενάπονινρ" εἰαηάοδτηο ἡρο[Πε «ἃ Ῥίαϊ )α5 ορ- 
Ῥυἠηθη σι γεἰουμ θη {1 {6 Ραα πρὶ ἐπ ἐν 8, (σ' Βασι δον “ἃ Βαοίϊα βαεἰαιένὶ γομοαῖγο μοΐμε 8: [ὑρνεΐάηε 
Ῥενβάϊο[ωνε [μουιη εὐάονα {ἰις ο ἡσμριε. Βι οἰ φημ ἐγάπέ, φηῤῥησ απ μαληι εἰ γιμίεηη οὐ ριον τ, απ ἀανιοηβογιη., 44 1 
Πιοάρνο εἤζενε, κσ' κοίενιαγίαην ἀοά!οηπονν μια Ῥίφεαφηες ργαάϊαιϑάπε. Ορροπηηε Τ οδ απὸ φογιρη ἸΠ͵ΗΥἰ 45 5 μά: 
τγρῆ [μουμλὸ ἑαάος ἐμ ργαἶϊο, 4μο αὖ Αεἰροηέθη [θη ἤπϑαπε Ρίφεκθηθς. Ῥοιτουγὸ ἰμσ δεἱ!ὶ σσ'τεάτης οβρηάμριει 
Ψιάε ραρ.λτ4. ᾿ ᾿ 
: ΟΚΑΤΙΟΝΙ5Β ΡΕΜΟΞΤΗΕΝΙ8 

. ΑἈΚΟΘΟΥΜΈΕΝΤν Μ. 

Ῥγὔιρὴ οὐ ξάοταπε Αεβοπίονίος, ἀῶ ῥ νη ίγοπο: ἰἰϑουάτε ἐάν οὗ Πἀϊοπε τα ἀαηιόη αἰ βάονινν ὠρὶϊ ράγαὐαηΐ, 
ὙοΥγά τηατγίφηε γὸς ξεγεφαίηγ. Αὐμον [ἢ ρεάο γος ὡρίᾶς βογῖρη, [ματιλη ράνεοϑι μη βγήχουάς Ὁ οριο  επες : τεἰϊφιανὲ 
γιά ει ΠΠΑΥ  ἐἰυγὲς ΟΥ̓ Μ9Ή2 ΜΈ ΤΊ τ ΟΡ ρου! 5 πὸ ἀρρει!ϊ ρο επε. τη δ οἷος ὕπο βόνέσιιν δάς οὐ ἀἔοηο με ρυὸ μέγ ὶ ράγίε δό.-- 

βεαανφαης, ἰϊποτε ἄς [ἐς ορενιδὴσ βυνιδδάμε. Νοα ΠΠατεην {5 [ιαιἰμιδ ργορόηξε,, φεῦ κυ ραθύρε, κῶς ὧδ 

{πὲ γείδηιις Θρ ρον κηβ βιθυν ἱρ [5 [{π ργ αϑίμεγης : (σ' 4 ἀνε βιεῖίε [Πε δονηνέδη γα νιανἐθηνα ρενγὶεὶς τη άΐογος φάτ ρογρις 
φτοίίδετε. Υἰάς ρϑρίπαιη 257. Ὁ ᾿ 

τὰ δ ἀλωκὴν ΟΑΑΤΙΟΝΙ ἐκ ΓΑΘΟΕΡ ΑΕ ΜΟΝΙΟΚΥΜ 

ἈΚΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

τιααἀανισηῆ» τε νηί ροβα ἀρμά Ῥω, 4 4 δος μῦ εν Παρ ον [ ἀοπο ἰφονανς, ἠδὲ [πὸς, ἀκὸς ἦν ἐξα φπφάανὴ 
Αεβροηῤοη [Πρ πιάνόδησ ορ ροξμοτάπε. γεαίρεγε ροίεγάπε: (δἱοδαὴϊ αμίδν; «ἀ πέγοίψηε βυκαμάος ῥείμ! αἰράν» ἐς ἡριεργὸ 

ιν) βαιιογιπε στρ Ἀπ οηβθη μεσ οἰ βο[{Πἰοπὸ γε τοήχην ἐγ [ρέγε. ΜΕ [τ ήμεηπε Αεἰγομάς ἤν ράκη φαμὶς ᾿ηάλδο- πόθ, [Γ οὸ ἀοάνοὶ Ἀεβοπέρη ὃς Ρο[οπεν ᾿ηβίενεπε. Ἑογιρη δας ἐξ οὐ ΑΕο το θάνῃ [Ὀρεθη 4 ἰναῤ τα, Ὁ μὶ φινρη [8 ἰορτεείος 
᾿ἀε οὐ θ[Πς τεσιρεναηάὶς μο πές [ον πε, νιμϊεάξιε ἀε τῃοάεν ἀἤοπθ, ηα ὑῃ γοδμς [βαιπάϊς «ἀ)έδοηά 6}, Ἰκι ΠΝ τ «ἃ 
ὑράνε μάν βου [πὲ Ἀεβειῤοη ἐς 4 μα μετ απ δοΥμη 5σ' ὉΥ̓ αἰ ἡμέ πεν [ς  ιρησιορεγε ἐχρεάϊτει, ἱρ [ῇς πολὸ Αεβὸ 
φιοη πϑνσ ρυ παρα ρίογίαη ϑάδονοε, φημ δά ἢ γεδτ [δρ ὑπιεργῖς αν κοί αιῃ ράαι πε. ὀὀὙἱάΑς ραρίηαηι 262. 

᾿ἀλ ἕραει Ὁκατιον 8 Ἡβαμόσβ ατιβ, 
: ΑΈΟΨΥΝΜΕΝ ΤΥ Μ»-. 

αἰ φμ ἦη 5. αἰϊα ῥοί!α ἐγιέε[ξεπα ἐχάν [Πὲς βεύαρίόφιε ἰοιρὲ Ῥδιθη ἢ γ»δὲ εἰ πὐβαίδς ἄμα ἀἡίδονοπε, 5γυάαι γα δ" 
᾿χ οομαηά: ΟΕ μον ὁ πιάηά [ε ἀἰογ ἀ1.4 κά αἰϊα5 αἰρείπιες, ἰοεάφπε άπ ἐλιά δει!ς ἀβηάγεειρ «Εἶπ [ωριε πάη εἰς ς ανιατὶ- 
παὶ ΗΝ ἥμοι «ἰῇ ρορνϊ αι εἰ 4η ἰοστειίοηος ἀὸ ράα πηθγηριῖ. αὶ φημ ρτο [8 φιίίξιμε φηα μἐἀογεπικν ἀΐαγεε, 5} 

γααι[ἀπεὶς Ἡ ΟΡ ὩσοΥ 4065 ΡΥ ἄιεν σΘΙΕΥος {προ [ηδ ῬογίοΥ μα, νὴ , βαπίεφιε βάποου αἰ οηενη νη φάνη {ϑηιεηείάγι, ΤΩ 
βά:, νεϊιε αι ανηίίαιο ἐχ ρο [4 .. 4ιιδ4 ἐδ πιά παιάν μευ ες ρο[εξ ἐ[Π. αὐνηοάοη, [με ἀννϑούησ ΓΟ ΤΟΣ 
«μον αν σάμάνι ηι [5 δ άϑενοε ῥοηὲ: ἀοηδη ξγ ἀεόφμε ρετγίαιίο., φιοά πηἰμονς 51 αἴϊα Ἰραροπάογεὲ αὖ, ὀχιετὶς φμχιϊης, πα 
«αὐαεἰοπείναχίὸ αὐ Αεἰγοπέοη ἔδηισ. αν πον οὐ (τινὲ ιοῦλιεσ ρει αὶ Ἰρηερον ο ὑη δἑγεη}) οὔαὸς αἰ «εἰς Πεμαλιννη ο[ξ δον- 
ἐπιβο:αεόγ πε [με με βοίλως βηρεὶ ἀε [οἵγε ὑφ πη πεν δηὲ, 4ιε νι ΟὐἘΡΉεγεη τς γραία ράς «ἃ «γριά γεάϊγοίην. 
Ὑιάε ραρίηλπι 290. ΟΝ ΑΨ 

' ΟἈΚΑΤΙΌΟΝΙς ΒΆ Α51Ὸ0 ΑῈ 
ὶ ; : ΑΚΟΥ ΜΈ Ντν Μ. - 

τ Ααχρεΐνες ἐτάξ ἡγὺς Μιαφάοηϊας, Ἀν άνίογηνρη οἱοηέά, Αὐἰδηέδη τι [0 ἢ ἃ : εν 1, φα ἀανηθηδης Βα βάωε 44 [0 αἱ οἰπιδη 
χια«ἀη:ση ον 0 5 μὲ ' αἰίάς φιααιὴ πε ροίζδε, τγφάμανε ηοίοναε. κεν! οὐἰϊοαιεο, ρυίη (νάνι εἰριεηαξ, 55᾽ νὴ οογμρρῆ 
«ἴάζομο ἴγάς τοῖῖπας οΥ̓ΔἸοηδ: μά [μάθε πὲ Ἕ τ-ἀΦάαηιοηξὶς ἀοάάπε : βογίαπαν ποφηδα ΡΥ σιρ᾽ἀϊαίενι ἀμὲ μερῆμα αν }- 
εἰάις. ΑΥ̓ριρ)δη οἷτσ [091 Πἰβεγταιεῖρ ἡΠ]ς αἰ τὶ, Κσ' [ἡ βού ϑιννν ἀοννάηαιτν, Ατἰδοπέθη ρα ὑηθύηρε: σε ίαιοι βδὲ ο[ [5 ἀ4ιμαα 
[βηιανο:μέγες ἀἀ ἐος μΥφεπάος, [! «ἀἀμαὶ ηιφηθηάο η95 Ροξηπε,ριαχίητας. πὐ θὲ πὲ αν εκ γσ' βηλδηκανιρ αἰρέήαι ἰφον- 

δία 4ηανὶ. Ομ τοὶ [[ οὐ ίπνς μοῖϊο ρον ἐπεγεπε, ἀοπαηῖῖάε ἀργὶ μαβθνίαιενε τ ἐερίπεήνᾳηε ἐΠΠουιηρα ογαμοῦρ σι ραν βιθαγάρι: 
γίάς ραρίπαπι 3.8... “- ΤΥ 
ΠΣ ἈΧΝᾺ .ὉΒΑΤΙΟΚΝΙ  ΡΑΦΟΝΡ ΑΚ 

ΛΆΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

το χεβοηϊοηίὸς Ὁ εἰ ηνὴ ΒΦ ΘΗ ἃ ἐδιηρί νὰ τιῶγο ἀηχον φής, τοϊ όφηο ργα [ ἀϊο, μὲν ὼς Αὐϑομάς αὐϊαηὶ, ξφ' ἑάνη αἰος 

ΙΝ 
Ὶ 

Αγ. 

πεν αὐέροτάπε. ΒαοΙ [τὺ {σ΄ Βαοί! ἀπὶ οὐρηπδηῆ ἰἰ δεγ ἀἰητὶ » τταρ πάη ἡπάπερη ἀορεγάπέ. Αὐδειριίδς ῃθαιρὲ ῥίον η6 ῃοη 
Ῥίφαναε : πη ἐκ ἀμαύης Ραροπάας Ὑ δε αημ5) 4,4) ἰά τεγηβοΥὴς [μῆλα γεγη ι ὁπέγοὲ,, Ὡηίε τ  4ἔρη ἐμθαιίος (σ' [γιὸς 

Ἐσ βάο: ἀοαιὶε ἰγάς οΥ ἀἔϊονο,οο σι βο[ε μι δίηες ἰοουγ εν φνετῖνε ἰά φημ βονὶ Ρό{ εν ἀϊνρι αι ἀμ». ο4ηο ἐπύρῃ ἡδὶ [Πα 
ἀμ [πε,4μά [ξανῖηε, 4 ἀ »"οϊϊαηιμν, αμῥά ἂὖν εἰς ἐκ μεέμαηἀηη [{π5 ὠἩ [Πἀον ἀτὶ σροείονεν οο ἐμ ἐχρεάγενιη σ᾽ ρα 
ἔ χειρί ϑηβυαῖ, Ὑιάε ῬΑ ΒΙ πα ἢ 1. : τ᾿ : 

τ ΟΚΑΤΙΟΝΙῚ9 ἩΙΡΡΟΟΒΆΒΑΤΙ-“ς. 

ἈΞΚΟΥ͂ΜΈΝΤΥΜ., 

ες ἀηβνμόϊα μενίμφηο ἀεὶ εὐάὴε αὐηη Πατὶ ἐγ αἴϊμον Αεβεηίοηὸς ἃΡ Βασι: Αεβομίθη ἔρως ργάεγάε Ηἰββδογάες 1 ἰς 

τὸν 

νὴ εἴ 

3 
- 

᾿ ἀπέεφκά»: ῥεἰϊ σινα σιπεγοίην, οδουίδοη [Πος πάϊς 6 ἀπόιθάγε. [ἢ [6 αἷὲ [άς ΟΥ̓ ΦΠΟΗΣ : 4ηά, αὐ δον Δ ἴοπ ράἘΥ] κα {σ' 

, τ φὼς Τεὴ 

 μέγιμεὶς ΠΙΑΙΟΥ Τρ ΥοροΠτόφμο ργαηρο μἐ ἤογὶ αγην ήρρρ φη  ]ο9 Ἰπμἀἶ. Ὑ1άς ραρίῃδπι 315... ! 



ςσονα ΞΕ ΟΚΑΊ. ΤΗΥ ΟΥ̓ΡῚ 15 
ΟΚΑΤΙΟΝΙ5 ΙΑΠΓΟΠΕΡΑΕΜΟΝΙΟΚΥΜ 

ΑΆΚΟΥΜΕΝΤΥ͂Μ. : ἘΠῚ 
Ἵν ο[ῇ φμίφορν ἀδνεὸ ἃ τ ̓ μον 44. ἀιξξηρηρεν ἴοραίος βαε ἔνα ἐναηζαέϊα αν Αεβεπέεη βμσ  [ ἀ ΠΜΙΘΗ πὴ 7: 

ἃ μεῦο ἱερῆς ρβοῖιμ5 φιῶνι ἰϊιευὶς ας με αὐγρῃγε [4: 4ιια {ΠΥ ἀπ ἀφέγεπε, [μαἴζϊησ γένῃ Ῥο[θμε ΦηβαΥε.1, ἐρπβοηῖ ἀμίδι; 

εἰίμς δας απία βέε: Αι δομέφη ὃς ῥειΐο ἀπιστεῖ, μίενο ἀρρεὶ! ἀγμμετ, «κα ἀαηιομέος ἀὲ »ιάηεὴς ραα ας. Ρἰ ἀαιὶε,ά-- 
᾿ φἀανηθνδὲρ μὲ ΘΑΥΉ2Ὸ} [Ὀγτμιία Δεβοπίοη θη ἐάἄογείπν, τὰ ιαμπὶ μας οὐφέϊοπε ἰορπῆ : τη πομπὸς πεῦὴ ὀχ ροπμητ, (σ' «4 

4π05 ἐς ρου Βηφάμέ, 5 450 ἴΗγῈ ΟἹ)Π65 ἐ05 ε ποῖϊναε σὰ φμος ρεγιίπεπε,οβομάμπ. Ὑ άς Ραρίηδπι 329. 

ΟἈΚΑΤΙΟΝΙΒ ΒΑ ΛΔϑδΙΌ ΑΒ λει εν 

ἈΑΚΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

Ἐχροάϊεο βενάε [τρία «ἀπε τυπαβας ἃ Βγαβάα τ ««ὐἀαηισπίο {σ᾽ Ῥεγάἰτ Μά Δοηηη γθρῈ " φιέδης εὐ ἀη 

ΡΥ κίεν ξά αμχιἶϊο μοπιμτὶ {{ἰγγῆ. 564 ἡ άον» βάονι γερεμπεὲ Πίϊοννμε Ὁ 1,γηα αν Ῥάγας [μηεε ἄννβ. ἙΙδς πη σ 
Ῥεται {Πα ἄοπος, [ὃ το βέρανι πΙ ἐαΥ̓ΉΗ ΜΕ. Ὀείενη τας δαηιοηὴ ἀβαῖν "δ" γηράϊοον αν εν ρμμονίμε., φιδὰ ῥεϊίαα 

φρηε τ γυίουινρι οὐεάοῤάπιν. (οηβυηιατε ἐος ΒΥά [446 βάς ογ Αἰ ἴοηθ ἨΔ ΠΙΆ ΟΡ ρος οἸΜΤῚ ῥάνῥάγογιρη ἡρατ βάν εα, ι6-- 

ΣΧ ΧΟ μμζω τ φα ἀαἸ:ομ ΟΥ̓ ΤΡ0 γ ρΥΟρΥὶΑ 7 ἐἰ τες φοηείγας ἀἰ [τ ρ γαῖα κ[ήριμε τεὶ ἡκίϊαν. Ῥ .3359. 
ΟἈΆΑΥΙΟΝΙ ΘΙ ΒΒΆΑ ΘΙ ΔΕ δ! 

ἸΑΚΟΥΜΕΝΤΥ͂ Μ. 

ΒΥ Π ἀα» ΟΡ [ΠΥῊΣ ΘΟῊΝ Αὐβομέοη δης ργ εἴϊιρι ν [εὶς ἀπέπιος αιφονε Βάς ὠβονίείομο κοΐμρξε. Ἑά4 ράγίες δαΐοῖ ἀνά. , 
ΡΥιονερ βίῃ μὲ, σ᾽ ανιαηηπὶς «ἀ φηοά ἐος ἀμαῦύαε, γα οηἢ ἐχρόπεξ: ΠΩ γησιπίος «ἀοΥ τὶ, (σ᾽ ἀϊμεο ἀρτηπὲ τυγοῦοΣ, 

“ἐιεγά ράγι ἐος ἀηέιηάγο ἀἀ {ἐγ ἐπαιὲ μη η δά νη ὉΠαΙΗΥ. ῬΥΟΡΟΜΗΣ σπῆτι [μὰ αἰρέδιο φίονϊατι ὠνηημπες ραετία [δεῖν ἔῥεα, 

ἤβευιαις, δι [μα 57 ΟΥ̓ ΦΩΥΗΗ ἐδῶι » οὐδ μ5. ΡΥ ΑΗ ΡῊ μα ἤοτίαε. Τρ[6 μεὺ ὁ βφοπίονι ἀγρρηκηο ργα [ἐ ἔνε, ρας 

(σ φημι ρίομωυ. Μιάς ραρίηαπι)347. “μὰ ᾿ 

ΟΛΑΤΙΟΝΙ9 ΝΙΟῚ ΑΕ 
᾿ ἈΆΚΟΥΜΕΝΤΥ Μ. ἠἀραρο ιν Ε ΠΝ 

Ατδοηίοη [ιν ορ ον» ἡριρίον αὑάπε Ἐρο πρὶ 5ἱαι!, νοῖ!ο αὶ 5 εἰϊπωρεῖῖς ρεβδ: τος ἀείαία ε{Ὲ «ὦ ων αοπερι: ρορμῖμα ἤγπςς 

ἰμρν [τ κε αἰρί 4 ρηὶς αἰΐφιος ἀκαησ,, φιὶ ἡ να ἀε βννὶ φἀ [8 αἰρίεϑάπεν το πιοτὸ ἀπισιη εταξ πορη παῖς ΝῚ 45: δμίς, 
ἀεἰ ἀτιιρη ἡγμροΥἸηνη1, Κ᾽ οὐες {Πα νηα πη μέγ ργ αἰ εὐ ἀξ απ 406 ἀσαυμοη ρορηίο αἰ Παάφε πθ οὐντμηο τὰ ῥεἰϊμγῃ [{α]- 

Ῥίαριν ἘΠΕ ονὸν ἐπα ρογίαιϊο τη. ρΥ α ΟΥ̓ εἰν μι μης βη  εἰρμονινρη ῥά σιεῖς,, [(4 «Υάφπεα Ῥείοροηποβαω ῥείϊο, φμοά ρίεμμα, 
ποροιἣ εγάξ. ΒΒ Πϊε φιοά ἀἰ ξένων βεέγαε αὖ Ἐρο[αηὶρ, Ῥριρομάοτε γα μλπιηανι ροτίαιἑηρη Ατβοπεθη [Πρ ὑρηροτῖο, [΄ 5.γ-τς 
γασι(αη! γοΥτρὶ ἦν 5 αἰδά μοιγεηίαγ. ΜΌΜΘΕ πϑ πισϑ φογά μαι ρὶ αἰ θοηημέδησ , φιὶ πρὶ ἢ δομμα μα άπε φάγε μὲ γεμας 
ἐσ εἰουϊάνι ρυϊηεαίαι εχ γοὶρ. ἀρετίοηεῖς φήαγάπέ, ιάς ραρίπαπι 416. Σ 

ΟἿ ΑΥΤΟΝ ΑἸ Ὸ ΡΑΙΡ ΔᾺ 7. 
εὗξο ; ΑΚΟΥΜΕΝΤνΜ. ; ΡΝ ψ ἌΠΟ 

τ απ εγοΥ δὲ οἰ άεν {{Π] ὡπαοηὲ Αἰα ίαάος, ροπονονορίδης, οἰοφμοη τα βογεπε, [64 ἡροηεϊι ὑρηοἷοη Δ ΠῚ ΠΗ ΕΣ 

ἀε[ παι. ΜΠ, ἐάν! ἐχ ρεάἠεϊοποῦη [αι [{Ἐὲ 9 τε ἰάγ σαρογάξ. 15) ογαῆοπε Νίεῖα [8 ποὴ οὐ αιτὲ αἰγρὶ ἀὐτης 
ο Ῥῤί. 

ν 

ὃ 
ἱ 

; 

βυμάπε ρορκίο ἐανι τιαιοέρτρεοηονι μετ [μαάογοε,, 44 ἀϊαπά αν [ἐπεθη σι αἴτεε : φμάην θές οΥ «ἴϊοπὲ 6} ανηρίεχι. 
τη τοάγρηε οά 44 ἃ ΝΊεἰα βιεγ ἀπὲ ηϊοέϊα ἦι αἰΐφηδε ἐμόπερι ἡγησισά σι γηαρ πέβαηἐατη οσ' Οβοη!πίοπορι: ἀοὐηάθο 
ἐχροάϊοπορι [μαάφε,4η δά μον οσ' πα Π ἀτίαη ἐ[ 8 ργοδοτ: ποι [ἀτίάν,πὸ [0 οἷ ἀοεν ἀἡιτ, εσ' πὸ ὑγηροτίμρη Αἰδοπίρη!δι 
ῬΥΟΡΙΕΥ ἐρηογ εάν τρόπαια! Ποῦ  αυρία φῊ ΒΥ ες ἐπι 5. αἰϊα [0 αἱρ» Βοος Ἀεϊρομέθη [ηρη ἀοὐ ἡ αγεπτισ : ὅσ᾽ φμα ρει 
ἐπ οηθηἐ οε,εὲε πρρἐ εἰς ἐμαμάἰς ΑΥ ϑοθέθη [ππρρὴ ορε5 ἐγείγοπι. ὙΨιάς Ραρίπαμι 420. ; αΉμθ 

ΟΒΑΤΙΟΝΙΒ ΝΙΟΙᾺΕ ΠΡ ΘΙΒΝ 
ἈΝΠΟν ΜΕΝ τυ μ᾿ ἢ ᾿ Ἢ 

Νίαὶἀεγαιὶ πὲς νοίϊηον μί ον 10 ἀθον οἰ, δο τρρ οΥλτ 4« ἐρ[ϑρηηι ἀεἰάιον ρίααναε, φιφαρ [8 Αἰ Πκαάομάο π δ] Ῥτοβ-. 
αΥε ἐῃιοἰὴρογετγάοίε ἀο ηέρυο αἀ [ἐπιθηείάι ἀἰα πάγην ἀδαυηθηάϊ ἀρ ράγατης ἦγ 14 ῥίψει φησ ο ΠΠηῃ ἀατὺ 
ΤΟΥ 61: εο ἡ [Π]ΐο, με [πὸ ποι ργοϑα [εε(φποά νιαίον αι) ροριείης γεὶ ἀἹ ΠΠαιἰϊαίε ἀοιενγίεησ απ δοι] αὐήανγεει πμορεντυ 
βαμῆει, αἰ βία ἐσ ὑρηροτῖο σιμῦ 6 [Π8εν Ἐν] ὀγάηο ἀἀ γ65 φεγοηά 45 ἀξάεγοε. ς μίας 7. [Ἐπεοηίϊα αἤέενε μο.: 
{ῥερρη μἐγοεγίοωνεη ἡπίευ μαἰ 4," Ἰοποῖ ῥεί!. ς Ὑίάς ραρίηαπι 425. κ ἣν ᾿ “ἈΝ 

ΟΚΑΤΙΟΝΙ9 ΜΕΚΜΟΌΚΑΤΙ 9 ΩΣ τωρ 
ΑἸ ΟΥΜΈΝ τυ Μ᾿ ἐπλνξλλοννον.. 

(οηΕ 70 ογνννὲ ἐΠ{ο ἀρ ράγαιπ, 4 4πο δαδίεα [ἕιε ργοχένια απεΐοπος, {σ᾽ εἶα ὑρηροπεὶ ἀοάπέβι, ἀὐβρηθρη νοι , 
Ῥειεναπε: ϑγγααιίαπὶ ἰΐαε το [αν οηε ιαηθη ὑομάτι βαγιεῦν βια ἀ[πεννὶ ρητααηε ἐδ ἡϊουρο πανήραείοπε : πάψη φαΐάξς 
ογηὶς ῥοὶ! ἀρράγατισ. ἘΥ ἀπε αἰδῇ φιὶ αεπεν ἀτομεῖα ἡ Εγη ὅἦος πεηέν ὁ, σσ' ὑγομὶ ἀβογο. τη δὶς Ἠεγηιδογάίες εΥάς, 4" 
βάπς βαῤιμίε ᾿Ἡεἴοηθρῃ , 4 ὸ {{Π ὑμῦη ἡνάπενι Ὡπ β ἀοῊ Εἰ ἀρ, μη τιδηρη ἐτίρογος ᾿ πράμε θη ὗρρ ἑϊίος ἐφι μη γρίι ἀπε (οῆς 
ἐεγηρίν [οποηάος ε[Π:. ΤῈ ἀρράγαίι χά [Ὀπηῖάε, φᾶς [᾿αἸείφιες φἀΐαπρι,, ναι γαδοπριι ὁ! φάνρβνον ξγ αν ες μεῖς 
οἤβεηάϊε. Ὁ . Ὑιάς ραριυδπὶ 433. Ν ᾿ τάν Τὰ τ πν ἀττὴς ἢ 

᾿ Ὁ ΑἸὙΤΟΊΝΙΣ ΚΑΤ ΗΕ ΝΑΙ συ δ᾽: ἀκον ν ᾿ 
᾿ ΙΝ ΑΚΟΥΜΕΝΌΎΤνΥΜι. ... Ἢ ΝΕ ΤῊΝ ἴ 

Ηάὲε ογά[0 [ἡ ρενίουὶ 60} «ἀμεν ἄνα. Ν ἀντι Αἐβοπα ρου σγαμὶ εγϊδπαίρ γίεδης ρογεἶάε.» (σ' εἰοφηοηεὶά ργ αι άφηε 
εἰν! ροίεγάξ 5 ἐχ ρα θη η: ἀμφὶ ἡ! τη Ατἰοπί θη [{200} αὐ ΡΙΟῊ Πάτα ΡΝ αὗάε ν ΤΥ ΑΙΙΚΕΥ ἴῃ ὁος ἡπιμοέξες εἰὶ ῥαεοναϊομξι 
4" γι Οηεταγ]ά ἐγ άπ [Ὀπιεπεῖά. ῬΥ ηηι οηδην δάγηις ορίπέοπευι ἰαδεβιόϊαγε απαίμν, φημ ρος Αἐβοπίθη [νη ἀεβια τι 
ολβμας ΕΗ 4[πεγά εχ ράτίε ἐμεβὶε. ΤΠ οἶγτάο ἡϊ]ος ὙμΡΟΥΡη, ἀμίσγες ὑπογερατ,αῖαμε ἀβοόϊαεὶ ἀονμπαττς ἐγ νμιῖαε, ἐος 
ἧς απ! τις ἀειεγγεῖ, (σ φυίά φπῤρ φυίάμε ΟἹ Γῇ νι Αὐβεμέοη [προ “ἀμοηῖκ ({4μἰς [1 βάϑετε ἀούεαηε, οβρηάϊε. Ρ.436.. 

ΟΔΑΤΙΟΝΝ 5 νι τ ΑΒ δι 5. οὐθρος ἐς εν ς Εδει; 
ἰ ἈΒΟΝΜΕΝΤΥ͂Μ.. ὅλα: ἐδ τάν 

Ποὐρογ(πεὶσ [ «ἃ βγ εἶμεν ἀν στ ιρηον γι ἡ ἢ ξίφεος σιν 5γγασι πὲς Νί δ ἴδιος 44 ατίκηρρ αρήγραε αὶ ουγρεὶ 

ΜΙ ὙΠ7ΠΠὋ ΡΝ 



τ ΜΕΈΕΈΝ ΝΟ Ἂς 

ΠΣ ,ΙΘΥ ἀεἰοηδ ράὐγΐα μὲγεπεῖς, (σ' ὦ 4ιπαιίίαιε γοαρίεη ἀ [58 ἐκ βία, [ὶ ἡρπανόεεν ρερμανονίης, ΝΝοάπ6 ομλῃ ργα [τὸ εΠ 
ραεγίφα, μα βεσιεπεῖ νης βὲ ρεγβαο. Μιὰς Ραϑίηδιῃ 456. 

᾿ : ΟΚΑΤΙΟΝΙΒ ΒΕΒΜΟΟΒΑΤΙ 
ΑΚοΟνΜΕΝΤτνΥ Μ. 

Αὐδομέοηίος, αὐρρϑάϊησ εἰ αἰκνὶ αν ϑγγάσι τος, Κὶ ανοίαιες 5 αἰϊα αὐ βο[θηὑμσ ἀμον εἰ ὸπε, αὐ {ιν ἀμίενν ράτιες ἀο- 
ἐεχὶΠοπε, ἀαφάπε ορεγ αν με φηαρρίπτίιας [6 αοίεες πεν αβεγόπε ἐη δὲ ΓΟ ἀπιατίπαν» [ΟΠ αἰαϑάπε. 5γγααιίαηε νη Πα ίο-: 

εἰοηο ὡπτΥ ἃ πέιοράπίην. ἘΦ᾽Ὶ ἱορφείονδνῃ οὗἶδάξ ΠΟΥ ΡΙΘΟΥ ἀἰεσ: μὲ φημί; βάπς αι χη ΡΥο ὡπαόμο ( ἀηιαυ! "ΟΥ̓ Ν ἀβεγδ 
ταρ εξ, δος αὖ {4 βαείαιε ἀοιξύγουο ἐ[Ὁ πάϊς» φηθά ἀΐατοε Αὐβοηήφη [Πρϑὴ Θχρ αἰ ]οΠΘΝῊ 9) τουΐμις 5 αΐμς Ῥεγη αἰῶ 
ἐ[Π8 αὐεραν ἀξ. ταᾳμ δάς [0αἸείπιόνε, [{ εν ἐπὶ [δπε, βεκγάνι ὑθηῃδν ἀὐ άλμ, β μιά διίῆη, σ' ἐν [Πς᾿ς ἀγιανίπι; ἔχ εἰο της 
Τοίης ὁ[Ἐ} ραιο βάν Αεβόηί θη τρρης ΦΉ Πιφ, ἐορ θεῖο ρΥητα Ρῖο 46 ὦ ἀοηηπαιῃς ἐογὴ»: ΡΥ πιδυ Δὶς. ΝἸάς ραρ.461. 

ΟΚΑΤΙΟΝΙΒ ΕΥΡΗΕΜΙῚΙ 
᾿ ἌΚοΟνΜμΜεΕΝ ΤΥ Μ Ἀοδραν 

Αάνεν[ατὶα ο[Σ [ροτϊονὶ νας οὐ Φεῖο.Ν 47: φημ» Ἐπρ γοιηας Αὐβοηίθη [ς (ἀναγ ίμάλρν Πθηρειτ ἩοΥΤιρὸγ ἀθδς, 46 [οαἰοιαιὲ 
ῥηομράά μοηι [{πε, ἀπ άϊ ΤΠ εᾷμο 404 ἐγ ἃ 5ἱαιίο ἦι Ἀεδοπίοηίες ωπἰοόϊα, [ρικί «ἀ εὰ γε[ῥονάϊε. [πιεῖ Ἰά στε ανία με-- 
πεγάξ,χρο[μάε. ῬΥ ρει οηὴ704 4ιμα ἀφ ἡηΐᾳ μείαίε Αεἰλεηίδη [ἰς ὑγμροτὴ αὐ ἡ ἀἰέϊα βιότᾳμξ., γε ει ἐε., ἐσ βοηο δ [τρὶς γά- 

εἰοέθωσ ραΥ τ 6{{Ὁ τὰν ἄρ δρυῆι μογὸ «ρβετῖξα 5] αἴϊα ἀονιέπα εἰοηίς γηβγηιαε, ἘΠ οἰύρη ροεῖησ αὐ Ατροπίοη ρηρ 
ἀεγοσίηλινῃ 5ἰαἰίω Γι τε βαρη φάμεν [μ5 ορες ϑγγάαι[πουηρν μοὶ (σ᾽ βεροτίογ νης είς τε ρα αὐηρτοθα[οηε. Ο τη (" 

τἸραινιαεὶ [μα [5 (οη κίον ε. Ἡ οὐίαμαν ἐρεῖμν Ἠδ, ΦΗΟΥΗ [αἰ οἰίεηι γσ' βάογα ἀπίσα, ἐχροιοΠϑπεγοί αἰαῖ παῖς γερη ἀϊοηε: πὸ 
Αὐϊά βαμάὶ ἐς αἰϊφαφηάο, [εἀ ευίμ. ἐπεαπὲ. Ὑιάς ρασίηαπι 465. ᾿ Ϊ 

Ἀ Αι εἄστι ΟΑΆΑΙΤΙΟΝΙ9 ΑἸ ΟΙΒΙΑΡΙβ 
ο ς Ἔα ἈΚ ΟΥΥΜΕΝΈΤνΥ Μ. 

Αἰαδίηάος Αεβοηὶς Ῥγοβίφης τιααάιίμοπει [5 ὠπεμῖϊε. γ ἐπεΥ 4 εοουι ἱερπεὶ 5γγ Δα ΠΟΥ μι Εσ' αἰ δὶς (ον ρεἶοίο: 
τὴν μερὶς ροβα[ἀμεγὶ με 1415 νι 5 ἰαϊ νι «ἀ 5γγααυίάγινι {σ᾽ Ἰοεῖτες δ αἴτια ἀο δη Ποποῦη ἡηπεγείμν. Ῥυοάν ξξες ἐμ ὡπ-- 
εἰοίμοῦε αἰαῥίαάος, μα ἐάάονὶ ἅπ ἰοραεῖ ἰδ 4ηι6 δάπς οΥ ἀεϊοπε, αν άθης μη ΔἸ οἶα νη Αεβοηϊθη ας, δαὐηΐει μη ΡΥ πεῖ: 
Ῥλιν ἰαύμνα ε[Ρ 4ἢ ἀἰο τδα 4» ἀηξὲ ἀὅξας μέτα πρράϊανε, σσ' ΡΥ αἰθπιενε β᾿ αι ἀιίονιεὶ ἀπῤονὲ [᾿Ρ] ἀδνηοῖσ. πι οἰ μα οὐ: 
δηὲ ΑΕ ΝΟ ήοη [Παὴὰ ἐπ 4 ἀρογίει μὲ ράναρο ἐδγίορ βεὶ [δε ονπη άφηε ορ εἰγιὸ ηο 768. Ὁ νά [ιεἴο οριι [Πτν σ᾽ φιράτ,4- 
τὐἀιεριοηξίς [0 1 {616 ἐχρο ἀϊαε, οὔϊεηιάϊε , 79' φμενπᾳφησάμη ἀοηήπαῆις Αεβοπέθη [τη ἐρξρύρηρε ἀεφης φἄοο ὁρρυίηῦ Ροιὲ. 
Υἱδεράρί απ 7: 6 ἐς δ ψνκιλῆθαν, εἰ τοὶ; ἀπεν εὐβοι. βοῦν, δι υΐδο ὉΟΚΆΤΙΟΝΙ9 ΝΙΌΤΑΕ 

τ Ὶ ΘΑ ὍΣ ΑἈΚΌΟΥΜΕΝΤΥ Μ. [τὰ 
"κι ΥΩ ιν ϑγγάαι[Ὡπὲς ργαἰϊηνε μὰ παναῖο 4ωο γος Αεἰοηέοης ργοβγαε 6}, φιθά μράοαε [ιὸς [μρε-: 

γίογις ρῥ γα ἢ εἰαἀς ϑη βενπαίος» ἀπε μἀ471 ἀφαυάγεξ, Οη βγνπαηνάος [0] δου ἀπώρηιος εχ [Πρρραιρεξ. τη φάτ [Ὀπιοημ παν ἕω 
ἀῤεο ὠπεῖο δαϑ᾽μα εὑ πάν νι δας ἰἀπρηοηιος ἀπένσς. ἀὦ (ῥ εν γισίζονις [εαο γες εγίριε,, βογιφεέγ νος μὲ απώνο Ὁ ρει πεμὲ, 
Ὁ ἀρῖη ργ σάρκα Ὀβογίαιίοηις [ρῖε, βγηνΐοῦ 4ν ἀνε ἀπιεά ἀρράγἀικ5, πέα [πῆς ργὸ Ἂς ζ5' τοῖρ. (αἰιρις ἀϊηηαηαὶ, βεμέζις 
ἀαρ  ινια μῤ οἰ α, Π ἐ4)) γερογιεπί. Μιὰς ραρίπαπι 529. ς ; 

ΟΣ ΝΝΑΥΓΟΜΙ ΟΥ̓ΣΤΒΟΡΙ ΕῚ ΑΕ Εν" ΒΕΚΧΕΙΡνονΜ 

᾿ ἈΚΟΥΝΜΕΝΤνΝν Με: 

Ογἱρρηδ τιααἰδαηιοηῤηδ,, ἄν αἰχὶ τίν 4 ϑγγάαιἀε, «α ἀαἰπιθηὸ θη 1 βίον ἀπὲ, {σ΄ αιὶ ϑγγάαι ὑπὸ πιμεΐεμε ετῖ- 
ῥημεαηε, ἀπιεαμαε ὑίγθης ΡΥ αἰίμρη ἡ μα [μὲ 5 γγααι(ἀπίφπε , ἀἀ μη πάρη ἐὺς ἀπόριαγε βάς οΥ ΦΠοηδ μοί με. Ἐά Μιρετϊονὶ ἐ 
τέφιοηε γε[βοπάοε: πάν [Ὡβονϊοννα ΡΥ Αἰϊονι [Εἰ Ἰαἰμαειο αὐρνιδηιδΥ ἀξ, μρόῖος 6[15 αὖ ἧς Αἐδβεηίοηίς, φηὶ παμαί γοὶ φἰο- 
γίνε εἰς επί [4 μεαάβηες οὐ εἱπαὶ ἔπε. της ἡ ου ἀρ ΡΑΥ 4ΠιΡ ογηηε9, [{γν, φη [ΠΠτηερν ρυα ΓΝ πέδη: η6. 
4η6 επΐηε (ρε, [54 ἀο{ρ ἐγ φείοηο 4ἃ ἀϊηνσιπάηει ἐος ἡγε εἰ !. Ρο βγενὸ [μου τη ἀηΐρηος ἠηϊοὐα κὺρ αϊξξα σιρἑάϊιτιο βηραίαις 
ἐ[ΠῈ οπόνῃ ρεγβφμομάαε αὖ ῥοίξοϑης μη Π ρὲ δε!!! αἰεὶ, {σ' ἀρρεείεα 5αία ραπάς. Ὑ]άς ραρίηαπη 531. 

' ΑΒΕ ΟΚΑΥΤΙΟΝΙΒ ΝΙΓΙ ΔῈ Ἡ, 
ι ἱ ΑΚον μεν τνΜ. 

τς γί Αὐβοπίοηίας, ἀε[ροταία πόθο γιά χρη φηαείοηθ 5γγάαι αν, [64 εὐΐάν ργορὸ (χἱμίε βω, ΡοΥβίψτο ἴσαι φη 6 [:- 
ταὶ αῥἰϑάμευ νοι αιγεθάε ἱμξξηι, ἰἀονγννές νροτιαιἔ οα ργο βέιο. ἐρρερρνοεδνάηε ἐνείη βοῦες βιραρηι ὑρτιαγ οί ηνὶ " αφτ τοὶ [- 
ΡΝ σρρογιμηίφιεῦ» {ΠΠς ἀβονεύαηε ἰοωγν ἀηρη[δα. {π4η6 ΝΙ αἱ 45 ὕΟΈΥΟΥ ΟΡ ἐΐς ἰδ το. πιφειξμα με πήπαευε δάς ὠη[6- 
᾿ἤμείοηε ε[ξ ὡπάιις. πάη {σ᾽ [ιοεχορρίοίμδεε βοηο ἀπίηιο ο[[8., ς΄ [Ὀγ ἄγε παρηίηῖς γῆ ον ἀείσν,οῦν ἴοΣ ἰάῆη ἐχβαμ[ῃς ἰαϑογί-. δεν βᾷμα νἱς μιν μαείαμα δαμᾷ ἀυδίὸ ἐχροέϊαη44 εὐ 4) ἀπ σε [5 ρ αἰγὶ άγεφηο μοπμγ. Ὑιά4ο ραρίπαπι 541. 
᾿.5᾽ πὶ 

οὐ Ὀχεετγὰτη Π4υΐς ματα Βγροτπείοωῃ Ιεξξίοης ποη ςοπέξοπέι5,[ςἰτς ετἰαπι γε ε 4 αι ἃ 6χ ετΐδιις ογατίος 
Ὧμτα σεηοτίθια γπα σις Παγμ ΠῚ τοξεγατυγ, [4 αὖ οοάοπῃ Νὶ ἐγατῖο ἰῃ οοάετι Πδίο ἀδυηάὲ ἀοςοδίτιν [δὲ 

᾿ππῖπὶ ττε5 οὐατί πα πὶ οἰαἤεϑ της ηῖσε: αυαταπι ρυίπηα Ὁ Ε1 1ΒΕΚΑΤΙΨΝΙ βεπειῖϑ Οἴατίοπος παθοῖ. Ἰητοῖ 
 ἅΠΠς ροπίταγ (οΧΕπηρ διατί.) αἀηιδηϊεῖο {7' ἀοπαιμείαεῖο ἡγνμποηείς ρεγϊαιἶϊ , ἐκ ἐὰ αυα ρα ὙΠυογ ἀἸ ἀοπι οἱὲ 
Ἡοΐτησογατῖς οτατίος, [δ᾽ ἀοπὶ εἰξ Αἀβογιπεῖο φκἀ ἰἸ ϑοτίαείρ ἀο(θη [Πονιεῖρ, ἐχ Ῥ είς} 15 ἀρυ ἃ ἽΓΠυοΥ ἀἸ 4 οπὶ οσατῖο.-- 
᾿ τις: μι: “Ώ ΠῚ αυλίαπι ΑἸ Υ ρριη)» αυα᾿ ἀρὰ Εἰμΐαη οἰζονοϊοτ φρο αν ΤΥΡΎ [ῖ5 αἴτα δά ἰάθη ἀγρι- 

χηρηταπι ἤας 44 14 ἐπὶ ἀτραπιοητί ρὸπι5 ἐρεξεδητοβ αἀἰπρυπειτ. ϑοσαηάα οἰαἤπις Δᾷ τν ὉῚ ΟἿΑΙ, Ε Ρ6- 
Ο Ὧὰ5 ΡΟΙΕποπτο5 ὈΓΑΤΙΟ ΠΟ 5 ςοτπρ  εϑξίταν. Ε]45 ἱπτοῦ ὁσουττγος Α ἀπο μεν ἀμοϊοηὶς εχ ἐα αυαπὶ ὙΠ υογ ἀϊ 465 

ΟΡ ς τορταίεπέδὲ ὁτάτίοης ὙΠοραποχγιτη:ποςηοη Βε  η[{0 ρόγἀμ οἰ Ποηἰδ,ΟΧ οἰδτίοπο Ρ]αταοηἤιπ).Ο ςςυγτοέ 

᾿οἴίαπι Ατη[ἀεῖο μἰοϊ κεῖ ξεάοτί,οχ οτατίοπο (ὐρτίπτῃϊογαπι, 1 ττία εἰ αἴ οας ςοητίηδε υὰ ΡΕΜΟΝΒΤΕΑ- 
Ἤιγὸ ροπρη αὐίεηδυηευτ, Ππτοῖ ἀαϑ εξ 1, σμάφέιο (οὐ «εϊο βιπεὐτίς Ῥετϊείις. Αταιις μας αυΐάςπινηα ἐχ ΤῊιι- 
οἸεγάϊάε ἀβέντυτ 1ῃ Πᾶς οἰ αὔε : αἱ νοτὸ ςυ πὶ 115 υα 44 ἀπι85 1145 Ρηοτες ἋἸαήος Ρειτίποης, εχ ὁ ἀβοσαπτος 

τοιΐτα ργατογ 1185 φυάγαπι πιεπείοηςπι ξος 5.4 58 ᾽ γἱἀοηά ας ΙΒ τοίη αι. 
᾿ 888.11}. 
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Ἄππο ρο[β βηεηρρδοι ΧῈΚ ΚῚΣ ᾿ 
ι. Αἰτβοηϊςφηίδς ἔπα5 σου ρ65 ἂζ {1:- 

σαητῖ ἴῃ Ατεζαπι; ἃς Τποηλήϊος 5 ςοη- 
Πἰΐο,ντδὲ ἃς τπυγοσϑ ἐξα γαῖ, ἀςοάα- 
πηοη 5 τυγὰ γορυρηφηιρυ5. ὙΠυζγ- 
ἀἰάος Προ τραρτπα 50. ὶ 

ὙΠεπιΐζος!ς Το αἰ το πηυπίπαητᾶς οἰ ἀΕ 
(δπν ἀρ] οτει ἀάφιῆσαῆε, ραρὶ πὰ 62.᾽ 

ΡΑΥΒΑΝΤΙΑ 5, ἀαχ ϑραγίδημβ, Τα ΠῚ 
ΑΛ Π ες ἃ (ἰπτοῦο Ατμοηΐδῇθι5. Οτα- 

(ἂς νιθο5.5 'η Ογρίο δὲ Ηοϊ!είροπεο; 
4υα Ῥετῇεϊς ργα πα 5 τοπεθαητιν 2 1- 
Βεγατ,ρ.6ς. 

4. Ῥοίϊοα ΒΥΖΑΝΤΥΙΥΜ οσουραῦ, 
γ δ᾽ ςαρτίιο5 Ῥετγίαβ) οἰὰπι ςατοτ!ς (0 οἿ15, 
Χεεχὶ γεπϑίσείτνας Πξοτα5 δά Χούχοιη ἐς 
δῖε» 'η ααϊδι ἱρῆμ Εἰ ταππ 5 ΠΟῚ σοηΐι» 
β6πὶ ἐατὶ ρεὔτ: ὃς νἹ οἰ πὴ ἐς ϑραγταπη, ὅς 

ΡΟΙΠΠςοτατ. Οὐΐπηχας ᾿η ΟἸ οπτίου Βοτοῖ; 
δι (οεἰϊς αἀςοιθὸ ὃς τγγαπηϊοὸ ἱπηρογαγοῦ, 
ἀοςυίατιϑ ἃ ἰος 5 ϑραγταπΠη ΓΘ σατΙΓ» 
ἃς ἃ στ πηης ργοάϊτίοηὶς ἃ Ο] υἴτατ. 
ὙΒαογ 1465 1|δ7τὸ τ.ραρ.64.84.8ς. 

Τητετεα τας οἰαἴτατοβ. ΑΥ Ἐ1415 ὅς 
ΟἸπιοηΐ5 πηοάεζατίοης ὃς πιιπταηϊξα ἕο 
᾿π τταπταγοντ το εὶς δραγτδηΐ 896 Ατῇε- 

Ἰ πἰεηπῆθιις αἀίσηραπε: ἃς συοταπηῖβ κά 
(υπηρτος δ56}}} ἃ ἀυιοτίις. Ροτίᾳς ςου εις 
460 ταϊεητα οἴου ΣΖ7ζοοο ςογοῃᾶῖοϑ» 1η 
εἴσῃ ἱπίμ!δην. Ἂς τρίς ΑἸ ΠΙ4ς8 (ὰπ|- 

ΔΡΟΠ5 5 ὅζ τι δατα ει {πρὰ} 18 ̓πηροΠςἢ 5. 
Πα ςορποιμεπ δοςορίς, Ὑδας, [1.1 
Ραρ. 64. ἃ ΡΙαταγείιις Ἰὼ νίτα ΑΥΠΈ 415, 

5. Ῥαυΐαηΐαβ ἱπτοῦοα ργίσατο ὨΟΤηΪ-- 
πο Βγ:αητίαπι το άϊτ τ νὴ ἄς νἱ εἰς ἐξιι5 40 
Αἰιτμοπίςπῆδις, ἰῃ Ττοαάο ςΟπιογατο, 
δὲ σαπὶ Ῥογί5 σοη ἢ] τα ςδτηπηϊςάτ Οὐ α- 

τε [ςςυη4ὸ ϑρατταπηγσιο σάτα δζ 'πη σα - 
ςοτοπι ἂθ ἐριποτἧβ σοη οἰ ειιτ: 564 ΠΟ ΠῚ 

τό 

(εἰα Πίοτος , ται ἀ ἐπ πς οἵδ, ραρ. 
86.87.ΤΒυογ ὦ. 

ΡΟΓὶ βέσανι Ῥευζαγιρη εχ Οὐ αεΐά, 

͵.8. ΤΗΒΕΜΙΒΤΟΟΙΕ 8, Δ ἰηρταῖ!5 
εἴμῖδ.οχ ντδς Ατιϊςα, απο το ΡοΙ ρια- 

Ατρὶ5. Τμαογ ἀν ραρ.89, 

φαἤς εἰιπὶ οο ςοηἤ]14 ἀς Οταοῖς ἰη Ῥεῖ 
ίλταπι ροτείξατο πὶ γοάῖρο πα ο ριιτάζατ. 

9. (τμον ἤίϊυς ΜΙαάα, ἄυχ Α- 
τῃοπίοπί,, γεδοπὶ Εἴοηα δα ϑεγγπιοηξ 
ΘΧΡΌΡηΑῖ, Ζααπὴ Β ο ὁ Ε 5,άτιχ Ῥογῇςι8» 
Ρταῇἀϊο τοποθαῖ: ςυΐμ5 πιοπτίοῃοηι ἔλ- 
οἷς Ἡοτοάοταϑ 1,7. ΡαΡ. 264.265. ὃς 

ΟΟἸΑ ΗΟ Τ 

͵Αὐν, ἐν δὶ αι πὰ). 

θεῖος οχϑαίαπιίης ἃς Ἴτόοζοης το ι-᾿ 

2. Ἐτ᾿ΡΊΒΑΒΕΥ ΜΡοσίαηπι δυο π, 

το 4 υαπὶ Οτροίάπι ἱρῇ Πιδίοξξαγαπι οἴ 

πιὰ ἱπεορτίξαϊο ςοηίμπ) ἄς τοτὰ Οαςίας 

᾿ταπὶ δα ϑαϊαπηίηςπι, οἰοίζας., μαδίτας 

Ω,υὁὸ τεπιροτο Ρααίληϊα5 σΟΠΊΠΉΠηΐ- 

ον τ ΔΒ ΟΣ 

8495 

Απῆφ. 

γερά 

3500 

οἱ 1777, 

79 

ΤῊ 

18 

{περ ὶ ὁ γαμεπάδ5, ἀρροίιηῆεε. τως 

ὙΒυςΡαρ. ὅς. οὖν φνολήης 
ἴθ, δογγοῃ ἰῃ[ι]2πὶ ΟἸπηοἢ Ὀςοις 

Ρας, ἃ οἵα ὙΠοίοι Ατβεηαβ τοξοῦτῳ, 
᾿ ἼΒῃς. ΡΑΡ: 65. Ῥιπταις μι 1 γίτα Οἷα. 

ΤΏΟΙΙ5. ᾿ 

11. τὴς Μγοοπάσαπι (οΪο ααπαΐα, 
εξ 0 Αγριυ5,τοίϊς Τϊοάοτο. 
᾿Οἴτοα Βοῦ τεπηριις Ῥαυΐαπίας ρτοΐ-. 

τι ἂΡ Αὐρῖο., τὶ ̓ ἴτογας ἴῃ Ρεΐπαπε, 
Ροτξετοπα5 τγλἀϊάογαῖ » οὐπ) Ἐρμοτΐ, 
ἐπὶ ἀδπυὺ σΟΙΠρτεμ η τὶ εἤξης, ςοης, 
ξιρὶς ἐπ το] Ρ πὶ ῬΑ] ας, [ἢ αιιὸ Εἰπης 
προατιϑ εἴξ ; ςἂπι αὐ ἤοπη τπατοῦ Ἰρἤαδ᾽ 
ΑἸ τμοα,, Ρυϊπιαπὶ Ιαριάδαι,, αὐ ἐότοβὰ 

ογάϊάο5 ραϑίηα 89. ἃ ἰῃ ΟΟπὶ 
Ἔλα αἰ ίδραοῦι. 1} τ μετῖο κα 
 Ὁΐπι δὐτξ 1 ἀξοφαπηοη}} Αἰβεηΐρης 

ἤδθυ5 πυποίαήφης ὙΒοπηος ἤν ἰρ- 
οἷα ἔμ 8 ςοη ΠΙἰοχιπὶ Ραυἑιηΐα,Ἰἀοό 
αυς γε ργοάίξογοπν. ἐπρρ] οίο αϑῆείοπ- 
ἄυπὶ εἴον ΤΠ ἐπι τος]εβ ἐχ Ροοροππε-, 

τηρηταῖο 

ἡ 

πίω 

οἶα 

ΧΟ5 

ηἷα 

ΠΟ 

τς, 

ἷ'ορ 

2 

Ακτά- 
ΧΕΚΧΕΒ 
ξΟΝ ο1- 
ΜάΑν υ 5. 

΄ ΕΣ 

λααν ολὴν 

δηπεικῶς δὲ- 

4 ΠΠ 05. 

Οὐδέ αυ- 
τοῦ] Χοῖ- 

η05 ρΡοίξ 
ΡΓΦ Ια ΠῚ 
814 1Π1-- 

ΧΟΡ. ἃς 
Διζαχεῖχος πος Δῃ- 

ἀϊ ροτοῇ, 
Ἰητοῦ ἤηθηι ὃ. 

Χοιχίς, δζ ἰηϊεἰᾶ Ρε- 

ἴμπε 50 δηηΐ; τείϊε 
ὙΤΒαςβαρσίηα 77. 
Τιοάοτο ϑίςυϊο 1:- 
δτοτ τ Ίχῖς αατοπὶ 
Αὐτάχοῦχοϑ ἴῃ ἱπηρς 
το 44 δῃπος,νῖο-- 
ηη95 ςοηίρητίμητ, 

ἴο ἔυρὶτ π (οτογτάπν ἐπί! ραρ ϑοςς 
12, 1ηάς ἰη Ἐρίταπι » ἃ δά τε - 

θεπὶ Μοϊοήοιιπν Αἀπιδεμπι,, 
δητοα {δ᾽ Ἰηϊπηίςιπι,, ἀϊαογτίτς 
οὨΪπ5 ΑΠΠΠΠ πιά τ Π6η8.» {ρ- 
Ρίεχ Αἀϊπεῖο ββὅδιις οἴ. δε, 
οἧπα ἀτετίας οα πὶ ἀς ξηάοτο πὖ 
Ροῖϊοι Αἀπιοῖας, ΡΥ ἀ ΠαπῚ ΠῚ 
ντϊηάς ἴω Αἴἴαπη τγαηῆτοι. Ὁ 

Ἷ  Ὡ ; 

"να στ ΑΝ Ἐν 
ουΐδηα ἃ τγ5 
τα ΏΠΪ5 ΠΙθογαῖαρ. 
εἰγοῖτε ἫΝ 

βασί-- 

14. Αἰδε- 
ηϊθηίς5. οθίο-- 
ἄετηης ΝΝαχαπ]} πο5 θεγα. 
ἰη] πὶ. Τμ- ἰτυΐτ, τς 
ὑπό ϑδνυ Αἤδηι, κεν ΘΟ 
Χοηυ, Ρογίατυ τὴ γορηι, ρίεητς, 
Ραδῖηα ο. ΤΆροΣ ἀϊάϊαι 

15. Οἰτοα ας τΕΠΡΟΙΆ 
πχοηφάτχ ΑἸποηϊθηπαπη, Δα 
τΥτηςἀοπεοπὶ Ῥαιηρ 5 ἔπι 
υἱὰ πη Ῥεξίας ὁαάοπι εἰς Ργαϊ 
παι }} ἃς τότ ἘΠ ρτο ἢ ραμίν. ἢ 

Οὐ2πῈ νἱέξοτγίαπι [85 
οὐτα οἦϊς ςο]οδ 118 ἢ14 
Ράχ (48 οπηηίδιις ἱῃ 

σι 44 

15 4η- 

πῇ γἱ- 

τοβηατο ςΩῸΡ 
πος πιοήο ΠΣ, 

.. “τς 
οηπεἤαοίητετ- [ὰ, 

ἫΝ 5 ἕμις, ΟαΠΠἴα5,. 
18 ΗΙρρΡοπϊοί:ουΐαδ. 

τποπείοηςπι ἔμ οἷς Ης-, 
τοάοτας ἰἶδτό 7. Ράβ.. 
274: ΩΣ ἐπ ῬΝη 



ὈΒΗΒΆΟΝΟΙΝ ΤΗΝ ΟΥ̓ΡΕΡ 15. 
ΡΟ βάξιν Ῥονάνινοι ἐκ αν χα. 

ϑμρνα! 

350: 
- 

ἀπηο ᾿ δὲ οδις ἀπ ηῸ 
7 ὃ}! Ρεῖο- 
Ροπποῖαςϊ» } 

διὸ 4 (οτδὶε. 
; Ὁ ποζεῆς 
ἉἍ ὌΝ αὐπο} 18. 

37 δητεῖηϊα 
δ} Ρεϊορδ- 

Σ [ποῆαςϊΐ τοση 
Ο πης οαίδ ἡ. 

ΛΔΕργρτῖ) 
τ ξἀεβεῖᾶε ἃ Ῥὸν 

"» πΣ: 
ΒῸ 

3510 

55π 

ἜΧΗ 

νε Τυς, Πἶπ 

τ ὙΒαΠ) αὖ Ατποηϊοηῇθι 
ἀεβεϊμητ»Ραρίηα ὅδ. .. 

Τειγαπιοῖαβ Βουεδ1}15 ἴῃ 
1ἀςοπίςα οὗ νἱοίατοβ ἱὰρρ!!- 
(65 ἄλωτας, τ τόπῖρίο ΝΝερτιι- 
ἀρρασίηα 84.67. 

Ἢ Ξ ἀκρλ ΐξα [ἐγυΐ [4 ςο-- 
ἀκπιοπ, Πποπίοη ᾿π᾿ Με. 
οἷα οἐσυρδης. θ᾽ ἀςπι. 
τῦχο, ᾿ ὙΒαΑΙἢ ττο 8 ἀπη08 
Αἰβοπίοπῆδας ον ἀεά!-- 
εἰοποιη ἔαοίαπε 9 ὃς οαληΐθις5 

᾿πασίδαξ, δ γξηῖς πγετα !ς!5 
ῥηπλῆτων , ΤμΟΥ 4. Ρ4Ρ. 67. 

Απῆο 

γρηάὶ 
14 

ἈΑπρἤτγοη. 

χείρρωσ ρα-- Αβαε. Μορα- ΑἸοΐδ. 
Ι εἰδς,: τοῦ Ῥϑεῖς 598: 

πιὰ ἰπι5 δ ἀπο 
ἄτονυ Μιεῖα- 
εἰς. Ηεγοά. ἰ: 

6. Ρ.240. υχ 
οἷαί Οὐαοὶα 
νὶοὶς Ρογίᾷς δά 

Ἰατάφιιε ξορηοίοροηξ, πηοάογληξο μὴ ἐ 
τοιπ ρα. Ατείςβπι Ρεεί εἶσι 

Αἰςπιῷοῃ. 

) 
Μερεεῖςβ.. 

Ηἰρροείαξς5. 

ἤξπε- 
Ριδ᾽ Ὦιϊπηο- 

ΑἸσπῖς τηάοῆς 
ΟὨΪβ., ΠΊδῖοῦ 
πηαϊοῖγ Αἰεὶ- 
Ῥεγῖς  διδάῖ5, 
ΕἸ. ο- Ὁ 

οὐ γλω 

ΟἸϊη 8 σαϊίας 
4] ΡτΟ-- μμοσοτύραν- 
Ῥεΐὰ εὔῖγδ- γος οαΐπα 
πηγϑδ δα Αἵ πηέτιο ἔτ, 
ται παπὶ Π0.6.}Ε4ε- 
Ρυβηδυ ΓΟ. Ρ.236. ἐμ ΨᾺ 

8ο 

δα 

ηᾶ 

[ἢ1}:} 

Ὁ ΟΝΟΊ ΦΙΧΥΥΧΥΣΥ 

Βτνίω 

τ ἈΑςΒαπηθ- 
Ὧδ- ἔγαῖουχοῦ 
ιχὶβ, αὖ ηάτο 
ἃς Ατδεηϊοη- 

σγρίο ςαἴμ5. 
περάοελῇ 

7. Ρα6.243.}- 
ΤΠ Βίο 3.Ρ46.72. 

» Οἰγανρε ; 
νον ἤᾷς ΡΠ ξατοπας τη γίτα (ἰπιο- 

ὨΪ8. ᾿ ᾿ ἵ 

εὐἶχο, [αροάαπιοη!) ἴῃ δεῖ- 
'ο οὐπὶ Μοεῆεηϊ!5 ἃς ἅὅλωσι ἀς-- "αὉ Αττα:-- 

χοῦχε ἴῃ {μ- ςεγίαητ' δαχί! 4 Ατα θηϊξπαπη: 
᾿ἀαααν ἀϊπη δάχιε Οἰπιοηΐς ροειπηπιιπι 

αἱ] πὰς ; Ρο εἴπη Πα ἐπυρδεγατα ζατίπι τογαπὶ 
Τυάαίςαπι ἔε- 
Ποϊτογ ηἴζδιι- 

ει (τᾶς, ΕΠε.7. 
8. Ηἰης εχα- 

τ ἢ] σίητα Βεδάο- 
τηδάο5 Πδηΐθ 

Ὡς 
Ραζατα ἴῃς} 

ΤΠ ρίππε. . 
ες Τπαπὶς Ἀὸχ 
ἩΠῖδγα . ΔῈ: 

Π Βγρτασι οὐ- 
ευραάτ, ΤΒιις. 
᾿πδτο 1. Ραρί- 

ἀϊηνίτεαης 114. 
. 14 ρυπιπηι ἰηϊείαπι βοΐ 41 

ἰδηποηῖς ἱπέερ Αἰπμοηϊδηίες 
ὃὲ Γ,αοοἀππιοηῖος 5» υς Ραι-- 
Ιατἰπτ δαξὲα εἰξ; ἄοπες δε απὶ 
Ρεϊοροηβεοίαςιπη ᾿πἢλπηπια- 

ἀ!χαΐεςδε Ἰγόταγ τ πὰς. ᾿δίάεπι. ᾿ 

"Οἰπῆόδη δεἰαπι, εἴας δ 611} ος- 
εαοπό., ἴῃ “Ἔχ απ οἰ έξι5» 
αδὰ ΓΙ: σξάαπηοηιῖς Ὠἰπηλυτη 
αὔτ γι ἀογθταγ. | 

21, Τιαςεάςηιοη!! ορεπὶ 
ἔειπε τηειοροῖ! οπξἔπαπι 
ςοῆτέα ΡΗοςεηίς3. 

22. [Ιατοιο 1 ἀαξοπὶ Ὁ 
Διβεοηϊξῆθυ5,Πείη Ροοροη- 
πείαπι τοάϊτε ροήςεης, πιᾶρηο 
ρτα ο νίπουητ Αἰπεπιθηίος, 
αἀ Ταηαρίαπη Βαοτία. 

Ροίξ πος ργα απ, ΟἸπτοη, 
Ῥειῖςϊς αὐτόθ, τουοςδῖαγ 
Ραττίδπι. ΡΙατατοῆι5. 

68.72. 

τς ᾿η ΔΑΕ- 

. ϑοχασοῆπηο ἐδειπάο ἀΐς ρος ργα πὶ 
δὰ Ταπάρστατῃ 5» Αἰ δηϊεηίδς γυγία πῃ νίη-- 
ςαὐποΒαοτος, ὃζ τοτά πὶ Βαεοτίδιη οςςιι- 
Ράῃς, ' ᾿ 

23. Αἰβοηϊοηίδα 260 παυΐδιι ἰη Ογ- 
Ῥταπη δ πο ἰη ΑΕ σγυριαπὶ πδυϊρατιηῖ, 
ντ [πατὸ ορεπὶ ἔοίγοης. Αδέαεγαπε δυτξ 
ἴῃ. ΑΈργρτο ἐξχ ἀπῆοϑ, ἘΠυςογ 41 465 11- 
δτο τ. ρᾷσ. 68.69.79.71.72. 

25. ἴητοτεα ἀοηη Αἰβοηϊεηΐες σπὶ 
Οομπι  ῖς δὲ ΑἘΕρΊπεεῖς σε] πὶ σογιηῖ, 
δ. ΑἘρίπαπι νοξεῖρ αἴθοπι ἔλοίτηε, 

26, Τοϊπιίάςς, ἀυχ ςοἰαῇϊ5 Ατεΐςαν 
Ογιβίμπι ροτεάπι Ἰμαςοηίθα,, Μεῖδο- 
πεῖν Ζαςγητῖμαπι ὃς Οορδαϊεηίαπι ος- 
συρας. ν 

27. Ἀσοπησηι [ ρατοϑ ἰη Οταοίαην ὅς 
Ατβεηαβ, ταης βογοητοβ, πηίειαητ,ντ ἰη.- 
εἰγτας δο! δηΐθ Γνερος ἀοίςγ δ ογξτ, δὲ 411- 
ταῦ γα οΐᾷ ςἰσίταταπι ἰηξείτατα,, πηοΓο5 

3514 

Μγεαίεη,, "δ. 
8. ΡᾶΡ. 292. δ 
Πεγαηρυίας Ἀτ- 
ξιαγέξεη δεῇι 
ριαίεδα; [18.} 
9: ῬΑ16 3} 4}. 16 

ταῖο- 

115. 
Ἰ06.7.ρα. Ηἰρ -γ- 
2οῦ. Ρο-Ρο- χοῦ 

{ἴδα΄ Ἰητοῦ ἡ! -Ροίξοα 
ξεδζας δά εἰις πὰρ- 
Ο(ογοπρᾷ τὰ ΡΟΠΟΪὰ 
ἃ Βαο- ρερεῆε 
εἰἰς. (.. ΧΑριβῖρ- 

Ὁ ΙΡαπὶ ὃς 
Ῥατγαϊᾶ. 

Ρεκισιες τ - Ατοτ- Ηἰρραιο ἤϊε ἀΐιεσ, 
οἵαῖοῦ, ες: Βθτοο ΒΙΑΌ ἘΞ τοῖς γ-]Ϊοραῖι5 ΑἸμα 
ἴπ5 Ποπτὲ εχ- ἔγαϊοι ἔχ θὲ} χου ΑἹ-πίοπῆἤιπ κα 
ταὶ 1η Ηετγο- Ῥειὶ- δϑδίςιϊ, αθία- Ατζαχογχοῆὰ 
ἄοιο 118. 6. οἷ5. ὍΤπις. ἀϊς, ἐς Ρᾶεε, χιια 
Ραξ.239. 110.6. οαιηϊδ.Οτα- 

ϊ εἷς οἰμίεδιί- 
δι5 ἴη Αἴξ 

ὐβλφο δζ γῆρονε ςοῦ- 
ςεἢΔ εἰξ, [18.7. Ραρ.274. 
Ἐειδὰ Αι Θ  ΊτΣ, 

29. ΑἸΠορΙοηΐδς τη 1}1τ65., ἀπ 5. ἱπ 
ἈΈργρτο ῃδυ!θι15» Ριςὶ δ ἵπορεβ, Ρὲῦ 
Ογτχοησδῃ ἱπ ραιγίαπ) γοάθαηξ. 

Ἐχρεάϊτιο Ατβεηϊοηπυπι ἴῃ ΤΠοῆδ- 
11.» αὐ ῬΑ απι., ὃς Ῥοσῖς]ἷς ἰὴ Αςαῖς 
παηΐάπῃ ἐτιτὰ (ἰςιρίτιτ. 

30. Ῥοϊϊ τὸς δηπὸς ἰηδαοία αυΐη-- 
αιοπηαῖοβ ἰητεῦ ΑἸ οπιθηί65 ὃς Ρεῖο- 
Ροπποῖῆος ξλέϊα ἴμπε. 

ΓΕΘΕ5 ἰχιϊ ΤΑΒΥΙΆΚΥΜ, ἔοης 
ΟΠΊΠΙ5 ρα δ] οὶ ρυϊιατίχας τατῖς, ἃ 46. 
ςουπυΐτις οπια Ρειίατα (ἀπεγᾶπηο ροίξ 
εἰοέξζοβτερεδβ ὅο. ᾿ 

31. Αἰβοηϊοηίες πη ΟΥ̓ΡΙΙΠῚ 200 ὯΔ: 
αἷθας ργοίε δεῖ, πος (ἰΐηοης, αὶ πῃ ο8- 
{ἰάτοης ΟἸτ)ντθ15 Ογρη, διε. 
Ἐσ άι5 30 Δῃποσαπι ἱπτοῦ [ιἀςοάρηιο- 

ηΐἷο5 ὃς Αγρίποϑ ἔδξέυπι, ΤΠαςΡαρ.352. 
32. ΒεΙ]μΠῈ ἰοτατη ἀθ ἰατἀδξίοης 

το ΠΊΡῚ! ΠεΙΡΒΙ οἰ ἃ Γιαςεάφπιοηῖβ σε-: 
Παιη. 

33. Βαοτὶ ἐχι]δς ἐεςιρογαης ραειίά, 
ςαίο 44 (οτϊοηεατη Τ οἰπηϊ ἄς, ὃς Ατμο- 
ηἰθηῇριι5 εχ τοῖα Βαποτία ρα] 9, 

34. Ἐυθαα ἃ Μερατααρ Ατἰπεηΐϊεη- 
ἤδθυ5 ἀεξοξεγυης. 

Τιἀςεάἀαπηοη!) γαίζαπε Ατεςαπι, ἀπε 
ΡΙΜποδπαέϊο. 

35- Ευδαὰ νηϊιοτί ἃ Ρειςῖς ΑἸἢε-" 
αἰοπῆθυβ {δι εἴξας. 
36. (ΕΝ 50ἈῈ8 ρηπιὶ ορης εοπ- 

ἔπε. ἡ 

ΧΑΠεπίρριιδ.. Ῥαίααϑ. 

Ἰχ θη ΧΥ ΣῈ Κ᾿ 3516 

μ᾿ οῦ 

ἴω 

20 

21 

3520 

2 



ΦΘΗΚΟΝΟΙ ΤΗ͂Ν ΟὟ 11. . 
ἘΒΕΈΡΨΕ ῬΈΣΟΡΌΝΝ. ΑΝ ΝΙ Ῥο[ δεϊϊωνῃ Χευχὺ ἡ αγααά. 

Ἀ5η0 ἘῚ 137.38:. Ῥὰχ τὐρίητα ἀπποσαῖ ἰητοῦ ἃ- 

φρενὶ, 
3522 

35:8 

3530 

3533. 

3535 

3536. 
οὐγη. 

88 

3537 

“4 

" 

3 

37 

40 

..[4}Σ 

,. [43" 

9.40. εἰχοπίοηΐοῦ ὃς Γιἀςοα πιοηΐο8, ὃς 
.41.42. «τοῖος ςοηξοεάοτατος,, λῃοἰτἃ. 

Τδαςγ αἰ 4ἐς ραρίηα 75: 
ϑοχίο ἀπηο, δ πὶ θαι Π| (05- 

ῬΙτοῖη 4ο ταη ἄς πὶ ϑᾶπιι5, πηαγὶς δέ ἢὰ- 

αἰδὰ5 Ρείματα, 1η Ατβθηϊοηβιπι Ροιῖς- 
44. ἰζλτοπὶ νοπίτ, μας ἰΡΙά. 
45:.Βειίατι πτεγ Οοηπιβῖος ἃς Οούςγ- 
τος ἀς Ἐρίάλτηπο ἐοϊοηΐα πιοῖι 1. 

Οοτογτγαὶ νιησαης (Οοεπτβίος, αὐ νῷ 
ξξίαπι, Ρ46.17.21. 

86 αθῆτοπι ΔΏΠῸΠῚ αα ΘαογιηΣ. 
47. Οοτογταὶ ροταπξ ἐοοἰοταξοπὶ ἃς ἅτ 
χα Πα Ὁ Ατῃεπιεηἤθαδ. ρα. 29. Πὰς, 

Τίοοτατος ογαῖοῦ ῃδίς τι, 
ἽΜΕΤΟ Ν Αἰϊγοποηλμ Ἐννεαδεκατηοί-- 

ἡ δὰ οἀϊάϊι. 6} 
48.. Ατβοηϊοηίδ5 αὐχιΠ1ὰ πηίτταηε Οου- 
ογταὶς ςοητία (οὐ πτθ! 5,4 δά ϑγθοῖα 
Οὐοτςγίξοϑ νἱΠοιπῖ»Ρ48.34. 
49. Ῥοτίάαα, ἰηιπέδιι (ον πτβίογυπι 

ἀΐοης εἰπρυης »Ραρὶπα 39.440. ΤΒπογ-- 
ἀϊ ἀϊς. 
ςο. Οοηξαβοιαιῖ ςοπυοπίαηε Τιαςς ἀα- 
πιοπείῃ, ἃς ἀθοογπαηε ἢ πὶ σοηττα Α- 
τποπίοηίες {ἰοὶρίεπ πὶ εἴτε : δῆπο 14- 
Κα ἀοΐϊς ἐπσοηη 4 15» Ραρίηα 42.43.44.45. 
46.57.75 .ἰἴδτο τ. Ταπς, Απηο δῆτο πάᾶ- 
ταπι Ομ Πἔαπ 427. 

ΒΈΨΕΨΙ ῬΕΈΧΟΡΟΝΝ. ΑΝΝΙ- 
«ὐδδιοολου 

τ. ὙΠοθαπὶ ἱπυδάπηςν Ρατααῖη ςοη- 

11|0.2.Ρ46.102. 
Τετγαπγοῖιϑ ἴῃ Γλεῖο, ραρ. τού. 

Ἵ Ατοβί απ τοχ 1ναςοά, Αττίςαηι ρὸ- 
Ρυϊαειγ, 5.10 δ. 

2, ῬΕΞΤΙΓΕΝΤΊΑ ΑΥ̓ΤΙΟΘΑ;ΡΑ- 
δ᾽ήα 131.132. ΠΡ ΡΟ ΓΙΌ το 5. ὅ)ηδουιῶν. 
ῬΕΚΙΟΙ 5 Επςομη αι ραρί πᾶ 137. 

142. 
1μορατί Γαςςά. α( Ατξαχοῦχοπι, ἰπτους 

ἐορετί, ὃζ οςςἡ! Αὸ Ατμεποηῆθυς., Τ- 
ογά,ραρ.144. ΕΠ ογο .}10.7.Ραρ.270. 

Ῥοτίώαα Αἰβμεηϊόηίθις ἀοάϊτα, ραρ. 
147. 

Ὧ; δαμεσας οἱ πάος Αὐο βία πηι 7 Ρ. 
148.149.150.151.152.153. 

Ῥῃογπιίοη ἀυχ Αττίςις νη οἷς ο]αἢοπὶ 
Οοπητῃ δα Νυραΐδειπη,Ρ4Ρ.157. 
ΡτΑΤΟ παῖς οἴ. 
ΒεΠΠαπὶ΄ τηξος ΤἬταςες ὃ ῬογάϊοςΑ πὶ 

δα πὶ ΑἸοχαη ἀπ, Μαςεάοηιπι τεροπι, 
ΡαΡ.166. 

4. [.658}} αν ΑἸμηϊοηῆδας ἀοβοίαε 
Δάἀ Τιςοα Ἰθτο 3.Ρ4Ρ.174.182. 

5. Ῥαομός ἀμχ Αετίοας τοςὶρίς οἴ. 
δαπι, Ρ4Ρ.207. οὐςιρας Οοἱοροποι,, 
ρταίξέϊο ρύς α1) σαἰαπηηϊοίὲ ἱπτοτβδέξο, 
Ῥ6: 1195. 

τα οηἤΠ1.19.4 

φιλία οἵ, }10.3.Ρ.220, 

ἀεᾷςεϊς αῦ Αἰβοαϊοι είν, 4υἱ οαπὶ οδῇ-, 

τα ξξα πη Ατεῖςὶς, [54 τερε!]πηταῦν Ἐ μας. 

ΙνΊΟΘΙΥΜ ἀξ ςαρίτο ἃς (αἰ ατε ΡΙα- ̓ 

γιὺς ΡΙαταοηῆαηι ἀςά τα δι (ο]ο α-. 

Ἄππὸ.. 

μη άὶ 

ὍΣ 

3543 

3544. 
Οδ»;- 
9ο 

3545 

3555 

Οἶγ». 

92. 

τὴς ει ἐν Ἂν 

ἼΗΙΟΝ να 

ἕφ 

; βδϑιδις 

44 

ΤΟ ὦ γ ἡρυρἐρονλμυ το. ἡ 
ΓΑ 

 ἀδεδννος μὰς πμεβ ἀμ χε τα. Ἱερηῇ- 
᾿ ἰδίῃ δε Πίκαι τοι μα ϑγεκδαίδημρ, ΡΆ5. 

φ2ν, 
δ᾽ ΣΟΑΥΘΜΜΕ ΡΗΑ Κι ΡΆ6. 235, 

οι ργαοῖθα ἰῃ Τροίης κοϊοηία, [Δ- 
᾿ς ᾳπηο ἰο γα πη» ΡΑΡ.235..: τ ἢ 

Ὁ εἴα οχρίβυαυραβιϑ 42." 0. 0 
1ιαςοά. 8. Απιρτάδίοτα;, νἱ Ὁ 

αἰοηῆθι ἀά. Ἀπ: Ααἰρβιιος ἧς 
1247. δ᾽ ἐὰν ῇ 

7. ὁμεῥδοὶ ἴη ἘΤᾺ 4 ἀεβεεα Αἰβο- 
εἰοηπθις,[ηἸτῖο {0..4.... Ὁ 
ν Ῥγὰ5 τημηἶτα δὉ Αιβεριειιίμνοδα: 
ἄδτον ἃ παυΐδη5 Γαςοά. αυΐ Ὁ Ατεςεὶς 
εἰηξεὶ οοΠπαΐοπο, σόβμητοῖ δά ξρερῆαε 

᾿ φοηαίτίοδεϑ Ρϑοῖδ, Ραρὶπα «ἰκολ αι: 
ΝΙοἶας νίηςἷς Οστιτ 5, ραϑίῃα 282. 
Οτυάο ἴτα5 ΟὈτογγααραρ.284. 
Μοιϑ Ατιαχογχῖς. εἰπρμβὴς ον μέ! Ραρ-᾿ 

286. ΟΣ 

ὙΡΡΝ εἷὗ ΠΡ 

8. ΎΈΑΝ ςαρίὔς Ογιποίαπη ἰη- 
(υ]απι,ραρίηα 287. ΤΠὰς,. ἢ 
51. Ῥοςηη ἱπτοῦ {ε  ἔβοίαπε, Ῥαρίηα 

290.295. 
Νιίχα. ΑΥΧ. Μεζαι; "Νὴ ̓Αιβουίροῆρυν 

ΡΜ ΕΜΟΣΝ 299. ΐ 

Βιαίι4ᾶ5 ἀτιχ [μς. ριοβ ιοίοι [η Τα 
οἷΔῃη» Ρ49.299.302.30 4. οςοιραῖ Αςαη-- 
θα πὶ ὃς 5:4 β Γαι» ρᾶριηα 911. ἃς ἈΠΡΡΆΪ--, ᾿ 

«]ΡοΠ π,ραρίπα 324. δ ογοηεη,326. 
νὰν, μετ: ΡΆ6.312.317.319.. 
9. “Ἰπάυςία; νης Δηηὶ γἰμεες Αἰ. 

δὲ [μἀςεἀΡαρὶ ηὰ 328. ( 
Βειαίιἀδς ἰῃτοτθὰᾶ δείοηθῃ, Μοπάαπι δὲ 

αἰϊας γεῖσος Αἰ μοηΐθη. οτρίς, ΡΆβμα 331. 

333: 
το. ΟἸεξοη Ατεςις δὲ Βιαῆδαι Τιαςξ-: 

ἀχπν. οοηβίριης 4 Απιρμ!ροΙπ. εγο-, 
4υς δὐτοη ἀμος ἱπτογβέϊο, ΥἹοοταητ 1.- 
ςοἀ.ρα5.350.. Ἷ 

Ῥαχ δὲ ἔσαν ἀτι5 50 δῃηπουι πὴ ̓πτοΓ ̓Αὐιε- 
ηΐθῃ. ὃς Τιαςςά ξυπι, φιοᾳ «ατοτα εἰς 
αἴτατος Γαςοά, ςοηξαεάφεζατα ΒοΠ ἀρρίο- 
Βαγιητ. ἃ ταπτη πὶ 6. Δ ΠΠη05 δὲ 1Ὸ πηοηίες. 
ἀυταυ τ, ραρίηα 355.358.. 5 

π. Ἑαεάϊις Αγρίμοτιπι, Οοἰηείηίο- 
ΓὨΠΊ, Μαυεοϊεηομι, ΕἸδρμιαι ἄς. Ρ 

᾿Ιβῖη4 364. 
ΒεΙΠα τ ἱπῖο ΜεΝιδθαίον " εἰπε 
5.366. 
12. Αἰοἰδίφάϊς Ριάπια πιφηδῖο, ΠΥ 4} 

ΡᾶΡ.373- 
Ἑσράμις Ατρίμογαπι ἃς Αἰβέη, 
ΜεΙϊοσυατὴ ἐπί πὶ σαρίπης. Αἰβοηίοπο, 

(ξ5,Ρ40.409. ἥ 
17. Οτ αδβ18 ΑΤΤ τις Ἰνιϑι, 

ΟΊΣΤΑΜ Μι88 » ἄυςςε ΑἸεἰ δι ἄς, ΝΕ. 
εἶα, Τιαπγαςῆο ν» καὶ συφρατηγοῦ ΣοΟΦο- 
ΚΛΕΟΥΣ πειητοῦ, ὃς τρεσβύτατος ἰώ, 8. 6. 

48.415.431.. 
ε ρον δὰ Τιαςοαπιοηΐοβ «ἐᾷ. 
εἴφης, ποτγίατωγ ντ ΒοΙΠαπὶ μή αυγοηῦ, ὃζ 
Τ)εςεἴεαπὶ της ἤϊο ἐτίηεῖς ἰητοῦ Ατποπας 

-- 



Ἰ τς ΕῚ ὴ : - 

ν᾿ 

ΟἩΚΟΝΟΙ. ΤΗΥΟΥΡΙΡΙ 
Απηὸ ὃ. Γεθ ας, πηαπίδητ,ραρπα ὑγεῖ Αππὸ ὃ. Τιαςεἀαυποηίος;!}.8ιραρ. 56.586, 
ἐμά} τι} 18. ϑγγασυίαηοϑβ οὐίιάθας Ατῆοηΐοη-- γημμά} 2. ΑἸοϊθία 465 τυχίαπα ἃ Γαςεἀά. 4 Αἰ ο-: 

(ξς,ρᾶρ.479.482.5ε4 ραυ]ὸ ροιὲ νἱησαη- αἰοφηίες ἀοῇοίτ,ραρ.577.6οο.604. 
ταῦ 1θ,7.Ρ4.489. 3556 [14] 21. 8τᾶτιι5 400. Ατῃδηΐδβ σοπ ἐξ τπτι 8 

1} ι9. Αρῖβ τὸχ [μλοο. πχπδϊὲ Ὁςζε- ἀπη0 1οο. Ρο ̓ ἐχϑξξοϑβ Ἔθος, Ρᾶ6.592. 
Ἰοδιῃ.ρὰ.496. 593. 4] ραι]!ὸ ροίϊ ἀπο] αΐτατ» ραρίηα 

3555 [Ὁ Αἰβοηιθηΐος ἴῃ 5: 61Π1 ἀδουὸ νἹξε!, ρα- όϊ4. ᾿ 
βίη 499.518.522.δζ ἢ οττο η 44 οἶαάς ρτο- ΟΙαάο5. Ατπρηϊοηίτπι α4 Ἐτγοιπ πη 

1 [Π|ρατεὰπε, ρᾶρ.535.537.544»548. 1 ι-- ' δοςορτα,ραβ. 615. ᾿ 
Ἷ ογ αἰ άϊς. Ἐς ιοάοτα5 ϑεςα δ ΠΠ.13. ὙΒγαίγ 5 ἄχ ΑἸ οηϊεπίστ ν]ηςῖς 

3555 2ο.. Ατῇβοηϊοηΐοβ νίπσιπε Ρεΐοροβ- εἰ αἤειη [αοοηΐςατῃ ἃς ἀπεξ Μιηάατγιπι, 
πεῖϊος δή Ερίἀδαγιπι, 1.8. ΡαΡ.557. ἣ ἰητοῦ ϑοίξαπι ὃς ΑΌγάυμπη»Ραρ. 618. 

Ῥηιπαπι ἔσει ἰητογ τεσ οπὶ Ρεγί ἤϊπι 

ΤΗΝ ΟΥ̓ ΠΙΒΕΟΚΥΜ ΑΚΟΥΜΕΝΤΑ, 
.ὰ ᾧ Ἐχ ΕΟΡῈΜ ῬΑ νΙΡΕ ΟΗΥΤ ΒΕ ΕΟ. 

ῬΚΊΜΥ 5 ΠΤΒΈΕΚ, ρο[ξ ἐχοτάϊαπηίααο πηᾶρ αἰτιιἀΐῃ οπὶ Ρ 6} ΡΟΪορ οπποίαεί, ςοἸ]ατίοπο νοτοτῖς Ογγᾶ:- 
εἷς δ. Ποτιῖτη. αὐ ρ ΠΒΠοἀτ)ο σςαἰΠοπες5 ἃς ςαυας ὃ. ἢ: ΡΟ οροπποΠαςὶ, οὐτὶ ἐχ ἔσιετς (οτογγασοτγατῃ ὃ ΑἸΠε- 
ηἰοηἤαιη φάἀπογίις Οοὐπεη!ο5, ἃς οὐ Πάΐοης Ροτίάαα, ὃς οχο!αἤοης Μεραγεηἤιπη ἃ ροτγῖι Ατεῖςο : ἀεῖπάε 
διε ξο ἴδιη αι ηαισίητα Δη Ποτιπ1,) 40] ἰητοῦ ἤπεηι δ 61} Χογχισ, χα Πδγο ἄοτιις ἀεκηρῆνδε ἰηϊτία πη δ εἰ- 
Ι Ῥεϊοροηποῖαες:», ἰηταγίαινε, δγοαΐτοῦ σοπηπλοπιογας. Ρο[γεπιὸ, Ἔσατίοποπ Γιασοάἀαηγοηϊοτγιπ,, ὕα Ατῃ6-- 
ηἰθη θυ 5.6 τίαπη το σ᾽ 5 ργάσεοχει, 6! ]Πτὰ ἴπά εἶτ: ὃς πηεπηογαθι 65 ἈΠ τοτία5.» ἐς ἀποτιπι γαοία ΠΡ ογα- 
τογατῃ; Ῥαιίαηϊα;, ὃς ΤΠοπγήξο ς 15, Ἰατοτῖτα : ὃς μυ1π5 εείαπι (ὰρί ἐπεῖα επςοπηίιπι {Π {ἴτε δὲ Δ πιίγαπάππ 
γδοίτας. 
ϑΘεσν ΝΥ 5 [18 ἘΞ, τεατη ργϊπγούμπι δ 61} ΡοΪοροηης ΠΔςὶ πη τι πη " ἘΝ » Ρο Ποπεῖς Ατεῖςας 

ἀοίςτιρτειοποπη, ὅς Ῥουίοίοα διτοτγιτατίς δ οηιξητῖς ἐποοιηίαπι ΠΟ Ὀ1]ςν ὃς ἀρ αἀϊτίοπειη Ροτιάαᾶ:» ἃς νἱξξο- 
τα πὶ Ῥ.ΟγμἸοϊ5 σοητί ποῖ. 
τ Τεκτεν 5, ἀςξϊοηοπι [ιοςδίοταπι δά Γι λοοάα πιοηΐος., ἃς 4! Πδογαείοποπι Ατβοηϊθηἤιην ἄς οκεἰ-- 
ἀφηάις [65 15, οἰξαιιται ἃ Ραςβοτε γοφορτὶ ογαητ. [τοπὶ ἀεἰεείοηςπι νγυὶβ ΡΙαταθηἤαπη: γα ἀοΠ{Πππηα (6 41- 
τἰοηῖς Οοογτεα ἀοίοτβειο ησπι: ἴα] Το! ἐχρίατὶ οηοιη: ὅς πηῖηα δ 6}}} δι α τοσοίδε. 
Ονκτνϑ; ἀπηΐ {δρείπιϊ,σξξαυ! δὲ ποπὶ μη τοπδπι: οὐδ Πἀἰοηςπ ΡΥ]1: πιοττοπι Αγεαχοῦχὶ5 ΓΟηρΙπιδηΐξ 

πη ςπὶ ἰδαϊτιοηἰς Οοτογτγοα, ραοοπὶ δια! πὶ, ὃς Βιαίτἀα: ἀιοῖ5 Γιαςοηἱςἱ τε5 ἱη ΠΤ Πγας δ ἔα] Ἰοΐτοῖ σοίξαβ » σοτη- 
ΡΙδέξίταν. . ᾿ ᾿ ἶ 
Οσαντύ5, ρίαίαπὶ Βεαπάα Γιασεάαπιθη!) ὃς ΟἸοδηΐς Ατεῖςῖ αὐ ΑἸηρἢϊροίη,1η 40 ἀπηθὸ ἀτιςε5, Δη- 

πο Β.Π ἀεεϊπιο, Ἰπτογέδει μην: ὃς ἔοτπταίααι ἔοε ἐφεῖς φυΐϊη συαρίπτα Δηποιιπὶ πέος Οὐάςος ἰληςἰτὶ τοςίταῖ, 
γηὰ ςππὰ διξοτία ίοχ ἀπηοτιπι ἃς (ο Χ πιοηαπη, αΐδιις (ΟΠ 5 ̓πάπςία ἀαγαγιηῖ. 

ΒΕΧΤΥ͂ 8, ςἰάϊα ἀε(οτὶρείοηοπι, ὅς ἀε! δ εγατίοποβ ἀς Βο11ο διςαίο: δ ΑἸς δἰ 415 ἀεξς ίοποπι δα Γςς- 
ἀαπιοηΐοβ σοπιρτοοη ἀϊε. 

ΘΈΡΤΙΜν 8, οἰδάειῃ Ατμεηίοπἤιπι ὃς ΝΙῚ ἴα: πη ΓἘγα δ 116 πὶ τη 5:ς1}1, ' 
Οὐοταν γ5, πιατατίοπειη ἀοπηοοίφτία Ατα οηϊοπί!ς5 τη {ξατιιπὶ ια ἀγησεπεογιπη, ὃς ΑἸ δ᾽ δ 15 γε ἀϊταπὶ 

δὰ εἰαίϊετα Ατείςαην, ὃς ξοΊχ ργα πὶ παιια!ς ΤἬταίγ θ}} δὰ ΑὈγάμπι ἀείςεδῖε, ὃς νίχις «ἃ νέφει πηαπη ρυ]-- 
ταιπὶ 0] ΡεΙοροπηοίϊαςὶ ἀππιπῃ ρογιοηΐξ. Α 40 Χοπορβοη ἱπείρίθης, αὐραλειπόμϑρα νίχις δά ςαρτᾶς ἃ 
Γγίαηάἀτο Ατἴιοπᾶϑ » ὃς (ςφαιοηείεπι ααδαάγαρίητα απποιιῃι θ6114 στὰς, ξετὲ γίχας αα ΡΕΠΠρρὶ Μαςεάοηίς 
ἰηϊτία πν,αττεχίτ. 

Αὐϊαηροπέδατοπι Ππάϊοί πἰποιίας Τίμα ογ ΔἸ ἄτα, Ἔξ )πι ΡΙξασο αὶ Ρ οεῖς]ς πὶ, ἸΝῚ οἶαπι, ὃς ΑἸοἰ δία ἐπν. Ἐξ 
Ρεΐπιο ρου πτὶτι Ὑ λον {4 ς [ἰθτο ἃς αἰ ξοτία: υϊηπαρίητα ἀπποτιηι ἃ Χογχὶς ἔιρα νίηαε δ ὃς]: ΡεΪο-- 
Ροππ. [ηἰτίαπα 7 [α σο αὶ φάἀξετοης Τποτηξος 15, ΑἸ τς ὃς ΟἸπιοπὶς νἵτα - ἴῃ α]θι15 ΠΟ Ἔχοπιρία ταητιιπι-- 
ταοάο σοπί Τοτι,8ς νἰγειξαπι, ὅς οασπτια τ, πγαῖτα ἃς {Ππ|ξτία ἱπτορτὸ οχροπαπτατ:ν ογὰ αι οτίαπι Ρ] ογιιπι- 
ὁ δα τερτίας ἴδια γνγώκα ς, 46: ἔχης ποῖπτς δέξίοπαπι νίτα, Ασςοπλπιοἀαητατ Αἴας μᾶς ρτπηα δὲ ρταςίριυ 

Πἰποεῖς ΤΒαςγάἀίάεα νεἰ τ5 εἴς, αιὸ 4 σωύεσιν πολισικίω, , ἔξ (ἀρ επείαπι σαι εγημαῖγςοπα τοσα πη ρ. ὃς οοίῃς 
πιαηὶς γίτανρταςερεία ὃς οχο παρ ἰς ἱπ Πρ αΐθας ἰηξἔγαῖς δὲ ςοπβτπιας, 

ἐφ" " 
ΝΜ 



ΔΕ 

ὑπ τα ; 7 
᾿ς γλὴ Ἴσγι 



΄ δς Ἐς ρῶν ὩΣ ΕΞ ΓΙΞΩΧ. ᾿ 5 ξυ : ᾿ ρΥ  σπαν δ ϑ ξξο ΑΔ 

ῴ ἀΑο ΔΞ ζιν Ν Ὅν ὙΞΔὺ ἊΣ 
ὁς-. ΝΣ ΚΣ "ςς Ἐπ τα ἐκὸν “ ΡΟ “. ῶ ᾿κπ, 3) 

ΡῈ ΘΚΆΕΟΙ ΥΟΥΡΙΌΕΜ 5680: 
Ἢ "1185, ΗΥΙΟ ἘΡΙΤΙΟΝῚ ΑΡΡΟΒΙΤΙ 5, 

ΕΥ̓ τ 
ΗΕ νκ. ΘΤΕΡΗΑΝῚ ἴνριοςοινμ, 

τῷ Κ᾽ ΔΕ ΑΜ ΈΤΙΑΜ ΘῈ ΚΟΥ ΣΡ ΔΕ Αρ ΜΟΥ Ν 

ΕΝ ᾿ β οιιδγήνε ἰοόξηοπονε Ργομαγαίζεμές, ᾿ 

ςφΟηοῖτα ἐν Τρν αϊάρος φηαίάαν ἐκ ρο Πείόριός ἐἱω μοὶ γα ενέν ας ΟΝ ἰφέζογ ἐλ ἰδ συπηος 
2 μἀρ"οποπὶ 44 ταίϊα μέπε ὧἱ εἰ ῥγορτεν ἡ ονλμίδι ψιεὶ ἰδέδίονε δ ΐογίο βμίμς λάμο ῶπε,, ἐς 

ῬΥΕ110 {8 Ῥρεγεα ΓΗ: 414 πῈ ῥαϑεαπῖ ὑπαίο {δὲ αἱ ἐϊογιμηη φαἰείοσε σγαξαίφηξαν. 14 ἀδπίγηε χηοα ἐν ἐ;- 

ἐμέο σεἰμε οἰοσίμηε ΜΔΙΣ αἰα!ηγ» “Ἡμέρα αὐίγωε ἦρς ῥἐγογίοίο ἐπε ποι [ποϊὲ ἡ οὶ ρο [ὁ αἰ ΕἸ ΤΉ ( 11’ 
ἐίηρα [Ὡρεγίονιν φκοόσεων Εἰ Πμέμό εἰ ῥῖο, Σχόλιω πωλαια καὶ ξυωνοτηικα εἰς ὅλον τὸν Θουκυδί δὴν, ὧν χὸ- 
οἰς εὕς σὐξιωεζος ὁ ξυϊγραφόϊζίς. οεγηηαπέξατη ἐκ οἰρίδ» οὐε μψἐε βγῇ χερὶ οὔἧ, δἰ παίοηρ (ὀχ ἠρν ἐξ ἐμελση 
[ξήοιε ψιαίαν»» ἡμόριέ ΤΩΣ τος, Θουκυδέδῃς μξ" ογολίων 

παλαιῶν ἀρ ναόν Δ μων ώελραεν 

συγγραφοῦς πολὺ αὐδυχερής ὅδ) αἰλειό! γογα γνοίητε πεν ει τα δολογ ἐσ ἐ{{6 ἐρραρεγίζην. [αΐ60 
«μξεῖ2 » αἰτομδὶ ξαρεἐμεγρρλεθαίν» πογ αδφηε ΨΕΥΜ2» οὐ ΦΡΙΤΙ αἰΐοῦ ν ῥαγ"Ἴηα ψαδά τα φημ) ἐγ 1772: 5 αἰ Γ 5 
αἰἶος οὐζεμγό(ἡ με ἰροος μέῤη! υαάιαρῃ “ἤεγατε, ραγεῖρε» ψεὸκ γογελεηίϊ ἐθ γε; πη ἐγ φηο(ααν»» οἷὺς-- 
ξωωυέτοις “0678. ἱεόξογὶ 7.2 Θ᾽ ἡναϊοο υαίφαι (θ᾽ ἐς Ογάοα {{ ἰρέσηα [ἅτις ἐχογοίξαγη» (αεήγάεεγε τχῖ-: 
γρῤηρρὸ ρο(πη1. ΟἾἐ 10 ἐπ6 ἐπ 4:1: ογαγῆμο ἃ Τρηον Δ) 4! ῬφθΆΓ6 ἀθεγγαὶ ἐλ ρο ΠεἸοῦσες, ἰτα τ αἰμμαί ῥίαπὲ 
μὴ φηοά ἃ Τ μονα αίε ἀἸστμν, μοῦ αἰϊσάε: χη αγηα ΦΧ Ωρ ἐγ ἀμποξατογεἰες τοῖς αἤέγεκ- 
ξαγ. Τρ γὴν ἐα 7 γηίθηα σφάλλεται ς ἐπ ψηῖδι ζῃ τῆς ὀξηγήσεως αὖ εὐ χα τορθοῦτα ({} δος «πιέενεία 
τ ῤπογάϊάεα «ἡ πομίγηεννε ἐνερ ο Κἐῤοί γι ἐπε Τ μον αλαίογνε [ὀγγγεογεόνα ἐγ απ  υγέ ἰβοος ) οὐμάοπαπάα ΓΙ 
Οὐ βίου ἐρ{6ν.Θ᾽ τερον ΟἹ ορήπον, το 96 π022 Ὁ εἰ ἐασγαλὶ εἰ “17ρεέεεγγα γμογο ῇ {προ α!οότεεαν. 

δεά ἡποπίαε [Ἰομξ πραίεος Τ μον αἰ ἰφοὺς ῥὶς [ὑῤοίγς οριε ῥαόεγε ἀἰδζιενε ἐμέν ἑτα ἐείάν “ά δόγμα 
᾿Ιἰβολίονηντ ἰοἔξῥον»εν τανέξις ἐβιος {0 [010 αἰΐχνα ἐπροίίξίοπε ψηογε ταί ἰοχμοραίὶ σομόγηρρε, [ὃν παν 
᾿γωαίαηρ [Ὡγηρηθ, 11: [ὑγημμίΑ 702.» 7945 βυιαῇε ὀξηγητικος σεἰ φοείμα ὀχολιχοὺς ϑθταγε ημ ρυ 1: ποῖ 
»μαίδ ερϊοοατεγαι γη6 ὀ αίηι [ῥαεμετη βμΠΑπν [1 ἐα ἃ 7:6 ορϊεέζασ πορ ργοροκέγε, [(οἱδνα (δά ἐξέαηρ εχ. 

6γ6722. ᾿ 

ῥγέμσ ἔαρόη πᾶν 4 ἡ αν πεοδιδασκαωλίαν ἀσφγεάαγ, χη ἰοξξον δα ῥογηνν (δ οἰ ογλρην ἰῤέζἠογμοννὲ 
2)γαραγείηγνθος ἐξ 1479, καί ρίφναη ἰδέξυγο πξρωῆοᾳ σκαῦ ἐμὴ γε πγὶ ρηῖυ,, ΟἹ ἀ 5 αἰία βάμτα ἐπρβυαστς 
γροχθαη. δείαὶ ἐσίδηγ ἔκ (οὐ οἰ λα ψεογ με γρρογὸ ἰοηηροηαίρ, ἰφέον αἰ; εθηαίμεηρ με δ: )ηροῖα αὖ αὐ γμο ὀνρργεία [ἐἀ 
δ ρίμγιδικο [ὑγίρ!α 8, Ὁ ἐπα χικάίοννᾳ τἹ γλάνις ἐκ ρο θσέμένε ὶ ὐαγη5 (ογίρηαγην τ είμε βασηβενες 
14 φξαλρενρεθαίο 1 ἔθος ρίογή 6 [21, μα γέρε ργο αἰμιεν 0 αἰμρέγ ογηενε ἐεξίογιτο ἐμά οἷο ἐχτεγρεα Ο 
ηογιηαίαην ΤΊ ῥιμεγαίϊαι ες ἐκ ορρερἀγ πη γμαγ σίγα ααονίρεα οἤδμε,, ἐαιπαίερ ἃ ψηορίαηε εχ ᾿ς εὐὐΐεί [ἃ 
βιεγμηεν ργαβχις υποίψμε ἐν Τ πογαάϊαις φψεγδεν , ἐπ πα ὑπαηηαημε [ἔγίρεα οΠ6:, αἰεὶ [ἐγίρεα οὲ 
τὐὐάφγεαγ. ΡίωγοΣ αωτεη [ὡβοίτα ἐπ πο [γίρτογον ἐαδά 8 (πἰ [ογεὸ αὐλοί πογεόρι [με ἐπε ἐμερι οἰ ξηγή- 
'όεσι ἀχγεγμαίμεγὶπε ) νεἰ ἱμάς αἰ εἰρενα ψηδαὶ ἐμ ἐδ ΑΕ 40’ Ρῥαῤἀρμοῖς πϑοστοα ΑΙ Ε[ομίαρη Μὲ 
φρρορεῖο, 41:7π6 ῥαεὸ ρίαγιδιε 6{{Ὲ οοἱϊεξζα (πα ἀρραγει ψεδά αἰϊοδἠ αὖ το ἐκ ρο εονρερνα αἰξογίέε γε- 
2 εἰνενα! ἱάϊεαγρσ. ΓΝ Ατη αὐλοὶ ἴμεν ας δείάνρ ἐκροι εἴονός τρΐμ εἰ πόνοις 672 ρο δ γον ἐξογο. 
Ζ εἰ ταν υεγὸ ποῖ ας τε (ἄχη "αρεγοηρμς ὡκ 27 δείπνων ἐἤργενε ποίου νεῦρα ΧΟ Ἐογ 732, [2 “4 να 
δξισνα 1014. 444205 ρεγηεομη [6Ώ1.2:072 ογτὲλρς (ὉΣ οῥ 2107) Τα λεΠηρν» γρρέδη] ἐγ: ογηομαὶ πα Πανγέπε Καί :- 
τεγργεέαείοηε ἰαφογαπαῃ (θ᾽ ἀπεϑα βεὴ ν(θ’ πῆρ χμοηηέ γε ποίεε ἰαῤονενη ροψξεγέπε ἰσεὶ [ὠῤεγο πὲ. 
“εά δορὶ ταγρηοῖι τον [ἠρἐεγαία κού! [πὲ δ γοϊἰχαία(αἰε χε έῤηε ταδί ραοι (θ᾽ ἐπ ϑγαβχα είς Τωο)- 
«ἰάις εαἰϊεἰοντὲ καὶ ἱεόξογεννε Ἐρ᾿ΠΈοΑ , χανε (δ᾽ βγαεεάεσεὶ ργαἤχογάρ, ρατοίδολ ) νὰ (ἀρρεοἰϊοῖς αἰδημα 
κρεῶν “εἰ ἰχθύων τεμοέχη, ἀμ: ἐείαρν τερφόχγεοω, για μυεγοίλων δείπνων ἐ[δμι, γο οί, ϑορ εὐμ ἀἰεγεκίην. 

σαέογὴρ κε ῥος γηῤαοηεεαοοῦο, πονηρία 68 ημα πον τα [πὲ ὅπκς εἰ ἡΐμρ Ὑ  εογα αι ἐρομρα 
ἐχρογομῖ, πᾶν ἰα] 7 η04 ἐπι ἐο [Ὀγ δ ΊΠΗΥ, ἑαπήηαην αορρογ αὐ ἰο (θ᾽ ποταῤ τέο, οὐ ἐγάμει, Τῦ αἰἦδα ραγὶ» 
267 οὐ [ὀγιάγε {θ᾽ ποίαγε ἀεϑομε. Εἴθ. ἀμξόηε υεἰ ἐκ ψεγδο σημυθίωσοι 4197 πού ροτο : χεοά βάθες ῥασ. 
7ογ.πά»» ἐγ ἐπ, ὑμῖν δι ογ οἱ νεγόα, μα Ἰδὲ ἰοσηίην, βιϑυνῶν ϑραεῶν, [γ δέ ΗΥ,, Ση μείω στε, ὅτι χαὶ οἱ 
βιϑυνοὶ,ϑρῶκες. δὲς υεγὸ (θ᾽ βάς. 206,66} αἰϊχηαί (γρμί!ο ψηταίοην ἐεγτὸ τη αίον ας μοηεομ ) γπιραί σημοειώ- 

Ἰαϑοόραηγ. 4722 101 ἐκ η[4 1 Ρρμεγάϊ!αια ψεγόαᾳ, καὶ ἄᾳ 4 εὑλώτων ββουλομᾶμοις ζῶ δαὶ φπιξοφ αἱσᾷ 
. ὀκπέμψαροεἰὐαο [ἐγίδιαεων, Σημοείωσεοι τὸ λαυκωνικὸν ἔργον εἰς τοι εἴλωπες γρόρϑρον, κοὺ ὅπως αὐτου 
λαϑραίως διέζφ ϑωραν. 5εα γενέ! ρέεγον [γε ἰροί τη γαίης ἡ{ίο σημιείωσειι ργα!εγνεἠ), ὅτι ἐαηεὴν ρος 
2μερ [{ξ. Επ ἡ δ ἐξ γε. ρᾳσ.36:, ὅτι ὃ συγριπαρρ ἐϑ ῥκς Τ' ῥιμεγάϊαα νεγύα, ἐχ ἡ (μεῖ »εεμελομο 42 

εἰονεὑρὶ ξωωυέδη μι φαύγειν τί ἐκαυτὰ ἔτη ἐνοσιμῷ τίν) ἐρ ἐμ φίπολιν ερατηγέαν ἐρεοτἐδα ροίμα ; ᾿ ον ὑ ᾿ς 888}. 

᾿ 



ἰδφιρξαν ἡ{[4, ὅτι ὃ συγηραφοῦς ἐἴκοσιν ἔτη ἔφυγε τ μὴ πατείδα.κοὺ ὡθὶ πεληπόννησὸν διέτειδε. δἰ το ἀπίοννε γομμς ὐὐάεδάμαν ῥὶς υοοκία ὅτι ἰίεε ἧς μα ἐρῥοΐκες δεγαδρηας δ᾽ αἰϊα φμαάανεες αἰπ εν 

ριογίδηας ἐλέει ἐκ ςῦρι4 ἰεβεγίδῖ» Ο: φιερ Ε μηίαεδίεα ε1λ4ῦη ΓΥῚ 4 0 Α αἰ ΡΟ ΕἸ ἩΦΟΡΡρ βγῆ. 
Δία δες ἐμ ἰδεὰς «ἠϊδ δὶ ε{}2 εἰ ρ 5 αὐεν δὲ, ἀἰιλε σὴ μιαωσαι »«μ αἴήκισ ῥμλμ γεραίῇ » 12 Ὑμδι; δὲ ΤΩ 

ΣᾺ αἰρεμὶ. ' Σ Ὁ 4 αι τ ἃ 55} Ἀν τὐὰ Α͂ 

444» (δ ἡϊηα,, εἶκε [Ὡδοίϊογιερε ἐφ αἰλριας [26 ταλφγατιοιαιδνσηῖμε ἃ τε ἐπ ἐδϊα χη αρρ αἰλκὴ ἐρ ποίᾳ 
δα ηροφεῖο βεῖσ,, εαηίαννε ἰά εν» γεδαὶ κίεν »ραγρεμὲ {ἱ] ἀκ) Δα ἰγϊθεγεμίπν,ἐα σεγόα «ά χμα 
ρεγείμούαητ Ια ον «αἱ χκογηη ἘΚ Ο  ΠΠορρόρρι {{γἱρια ἐγ") ,γναλ εηρὸ ργαβ οἱ (ἰού απ. Ραπμείαλήσα ἐνείη ΡεΥ 
μος ἰφορελαν {ξζνερ ἐ{ ὉἹ πον ἐγοφίοσε ἰροὶ μέρ ἐκ ρονοδαῃ» [ἐσ ργφεμὶ αὖ γ{ἴ{0 [{γήϑεγόμμαι 7: 0 αὖ 
εὐ γέ ὑμαῖφ εα [μρμοόαινεγύα ἐδΐα ἐγόφίονε φμογην ἦγ ρραγσίγο {{γ]ρ Τα Ἔγ4,1,, ἡ{Π 4 γμαληες μ ΗΝ οὐῦρα- 
ρμ 16 ομρῦη. )5 ῥαὐενεῆα, ργαβαεγεέρμειγ. Θη αὔρερ φἩ Γῆ ἐὰς ἐμ μίμᾳ ρτορεγροαίατο ἰρζί ῥγξοῦ ἐεἰβι1ο ἐγ, 
γογένς μος {νι {{με{ἡ [219 γοἰ ΖΜ ἜΥ4: Ταηεοη ἡ κὶς αἰλχηοῖ γεβηγζααίος. Η ὁ ἀφίτην ραν ῤη ἱι.ἐα,, ΡῬΑΥΤΙ,Ά 
ΤΣ ΜΝ ὉΟὈΘΏῇΞ-ὄε.ἝἝ- ἥαῃ 

Υ ἢ δὺς" 
ῳ,) ἐπε ᾿ ἴω Ἂ᾿ , 

᾿ ἘΦ τ 4 ὶ 

͵ 

ἣν 

᾿ 

ΑΡΟΒΟΈΜΟΝΕΜι, 5 πο 08 ἀρ συπολδενς ὦ 
ἐν δἰ ἡ οὐ ΟΣ θῈ  ἘΟΡ δ νυν δον 

ΡΆΘΡΑΑ ΘΟΕ ἘΓΉ: 5. Ἐ ἘΨΒΝΗΝ, ΓΑΡΉΝ 

Ὁ Ὁ ἘῚ ὧν ᾿ ὅν τὸν : 

. Ἧς δὶ ΤΡηογἀϊάϊε ρευημεία αηϊρνιαίς ρο ηΐμει ὦ νι ἢ ΣΝ ἩΣα 
ν αὶ ἀγηης αἰϊφινοέχ {μρεγάηά4 ηισάο. . «Ὁ ἈΚ (Ν 

Π Αγ ἀάγε Ράμὰ {εὶς Ἔ[Ἐ: αὐηιουιρ αν ἐστε μι; 

λ 

ΙΝ ΟἸΡΤᾺΜ ἰρίταν αν {15 φαῖθιι5 γείταν νεγθίς» 
αύμηι (6 ἐοείας ἰΟ οἱ (δηΐατι ἀδοϊάγαταγατη ργοτηῖτ- 

εἰς. ΝΙδηι Ρτὸ εὸ 4ιοά γαῖρο. ἀϊοΐπηι5» 5ΕΝ 5ΓὉ 5 
Ἐϑτί(μεγοτὸ δὰ 4υΐ (εητοητίαπι ἰοοἱ Δ] ου]5 τα [θην 
εὔξ ἀϊσαηελῖτα ἸοαΐτατνΟ γοιζον εἰ, Οἱ δὲ νοι : ὃς Ἰητοτ-- 
ἀπ διωΐοια. Αὐτ ετίατῃ Οὐ γοζ, Ὁ μοῦτος, εἰ Η δγαΐοια, 

᾽ . - “Ὁ .ν " ΄ “» 

Οιαύτη. ἸΏ υ ΘΠ 65 ἴτε ΠΏ», Οἱ γοιξ οὕτως ἔχέ, γεΐ͵, Οἵ γοξξ ἔχέ 
ὧδε: γε ραρ.309, σο! απλη6}}4 τοτεῖα. 

Οὐυϊηεείαπι οοοίγγξε εἰδὶ ποππαπαααπὴ {{π4 νεύ--' 
04, Τὸ λεγόιδρον, Ὁ οῦτόν ὅθι, ντ ΡαᾳΡ.177 5 ΠΟ] ατη 6118 
Ρυΐπηδ ἰηϊτίο.ΓΘρίτηγ αὐτοπι μος ΙοΟΠ θη 41 β6ηῃ5 ὃς 
φρυᾷ [Ὡμο !αίξοπι ΑἸ ΟΡ μαηΐ8. γε ἴη δθης ἘΔι1- 
ταπηι νογα πΠ7, Οὐ φροντίζων “ν᾽ ἰδιωτῶν οὐδενὸς, εἴ σοι χαρα-- 
ζοϊωζω, [οτιθ1τοτὸ λεγϑώϑμον ,ζοιοῦτόν ὄφιν, Ἐν δευτέρῳ τί πρὸς 

Ὁ ἰδιώτας ἀπέχϑειαν ἐποιούμίω, ἕνεκα τῷ ἀποϑεραπεῦσαι τίν 
πόλι».Ἐσἄεπὶ ρεττήσης πᾶς ας ἰορίπιυ5 γεῖθα ρᾶρ. 
598, ΟΟἸ]υ πη 6118 ρυϊπγα ζοῦτο δε α κίε, Ὁ οὔτόν ὅδιν. αιοά 
Ρετηάς οἵδ. ἃς! [τιπὸ ἀ!ςᾶ5; Γἄοχι βος μάαίοε ἀε 41 
ἡβμά. ἐναὐτ 
ΜΝ υἰταγ γεῖθο φησὶ ροΓ ρατοπιμο πη ποίξοῦ οπαῖτα-- 
του αι πὶ 4} 1ς 0115 ΡΥ οτος να] ἀροήγοι γε ΡαΡ. 
258, ςΟἰαπηΠ 6114 ἐθςπἀαγ᾽η ας νεῖ θα, ποξαύτες δὲ, ἐν 
τὠϊσῳ ὕδη, ὅζς. [οΥἸ ἱτουτοξαύτες δὲζφν σι) δ νεών, ἴσοι γίνον-- 

ταὶ ἡμῶν. ἘΠΑθ 65 νοτὸ δὲ ραυ]ὸ δητὲ, ἑᾷοον γδ(φησίν)όειν ἔπι 
αὐτοιὶ ὄγτας 0. Δ νεῶν αἰμεύναϑτω. Ὗ εγὰ πη ἢ Π ΟΡ ὲ (ρει: 
υαςδηουπι εἴ πος νογθιπὶ ἀΐςοτο Ροἤυηι5: ΖυΠὶ 
ταςοάαι,ὁ γοζ,γ οἱ καὶ διαΐοια, αὐτ ἡ διαΐοια, οιαύτη. γε ἴῃ 

εαάοπὶ 1114 ραΡ.258.1η Πης Ρτίπηα ΠΟ] ΠλΠ6} 18, υης 
ἴῃ Ἰοσι πη, καὶ τὸν πολέμιον δενότερον ἕξομδμ, δίς. ἔς δίτατ, 
Η διαύοια ιαύτη, Οἱ πολέμιοι (φησὶν) ὑσυχωρησαύτων ἡμδμ, 

Υποξαύτες δ γεών, 5.4 πιαϊτὸ οτίαπι πταρὶς Τρογιαζα- 
ποαπΥ νο] ἱρίμιπι νου θιιΠῈ φησὶ ν 6} ἐρίιπη πο πηδπ ἀἸςδΣ 
τε ροῆδπιας,ν δ᾽ σοηἰσησαυηταγιντ ραν. 138, σοἸ ἢ: 
ΠΕ114 τογεῖα, ὁ δὲ γοιζ φυσὶν ὅτι ἄφρονες εἰσίν. δὰ ἢγρο- 
Πίρπις ροῆτα εξ ροίὲ νοζ. "ϑλνο 
ΟΚΕΒΆΔΕ {πητδηΐς Δ]}6τ|4Π|; ἘΧρο το πο πῚ ὅς 

γοςς5 Τουτέοι τῆς Ἡγριωτηοη υϊάοπὶ ἀπηραᾳ Ππιὶν 

Ωμα ἀάε, αὖ ρος ρίοηα πέρηρε ἡημάτὶς ορε. 

᾿ πλείοσιν όσιγγᾷ ΠΟ Τάτ ἤτοι ἡαδαῦ φῇ ἰὠγωντίς 4 4 αἰ ξἴταγ,ος 

᾿φερϑέσεως14 εξ ργα ροΠτίοηΐς, πε τηδείοιντ ρα 6.177» 

τοὶ ΑΝ ἘΠ 

[ξα ξατυτη αἴτοτα, βου δ δυτο πὶ Τουτέρ! γῈ ἀρυὰ οὐταος 
εχ δτίυ {οτίρτα οἰδ, φυὰπη ἀϊΠυη δὲ τοῦτ᾽ ἔπι υᾷ- 
τἷϑ μος τοίρδάοαμῃε Ι αὐῖπ15 γο Ρ0}}15 14 ἐβταυα ἀπ. 
ἰαπέξα γθίαις ἱπασηϊῆτιγ. 8.4 Πρ μπορἐδ ν υδ5) 
γε] ροτίιι5 πηδρὶς, γοςι]α Ἠ ρων, πα Πρελδον ἐπ Ἶ 
τἀ ε{ξξ χυυπη αἰϊο αὶ ρΙειη ας το εηδα ἤἢτ Ροτίυ5 
γοςς νἼάοίϊαε. ΑΔ ἢ θεν δατοπι (ΟἹ έταπν βι δ ρατεῖ-. 
(α4Π| ἤγρια ἤςοτ δὲ ἔπι, οςἰ5 Βυϊεηο 41,6χ ϑυλάᾳ, 
ἃς Εὐβατῇίο αἰ ο πηι : υοτιπι 116 φυϊφέπι δά μεῖς 
Ῥία δ(ασαφητιχο » ῃἷς γοτὸ ςοηϊπη ϑἴοηες ἐρωζωδυτικαὶς 
οὔτε τγδάϊτ:αἀ ἀδη5 δὲ ἤτοι. (ὐατοτὴ τη Ροπὶ οἷοι ἤδρωω ὦ 
Ὑδὶ νῃυτὴ ταητὴμη γοςα θυ] τὴ αἴ ο νοςαδοΐο οχρο- 
ἠϊταγραις ςετεὸ ρασζα ταπτὺπν ραυςΐςινε ραρ258,ςο- 
Ἰυπηης 1] ρυετηα ἴῃ ἢας γεγθ4; ἐς αἰαγκην ἀφίαται; ἢατο. 
θεπηιβ μος {Ὁ ΠΟ] ΠῚ» ἤγραυ, αὐαϊκαῆά εἰσὶ καὶ βίαια. . 
Ψαταν ὃς νος] Ἠπι,οοάςπ πο οινε 5.19 8,ςο- 
1ππ|ηο6 118 1. ογὰπη τη του ἀπ πγίηο ἢ 5 ὈΝ  Ν δ Ήαν 
νόου] ἤπι αἰπύ δεῖμα εξ, Αἰτογα (δ πηοηῖς ραγτο ἤατ' 
βεητὸ αἰτογαπῃ πα οἱ τοίροπ εις ἔο]εε. νὰ ΡαΡ.466,. 
ἴῃ. Ρυηςϊρίο ςο απηης]]α Ρυίπια, ἰὴ Βα νεῖθα, κα΄ 
Ἃ ε ἡ ὑμδὰῦ “ἢ σκελιωτῶν. ΑΡΘΥτῖμ5 Δυτο πη οἱὲ ρατιϊουΐαπιςς 
τἀπὸ πυης, ἤ ἢ αἰτοσα πη μα οῖς νίμπι, Ζυυπι νοῦτὶ 
Βυπη δά άἶτινε ράρ.4531, τοι κυρίως σημείοις λέγ, καϑα αϑο 
καὶ τὰ φρατιύ ματα" ἡ(ώὡς ἔγιοἱ) σημεῖα ταὶ ζἴξωθεν καταγαφαὲ δ 
δνεών, δὶς Ραρ.4.65, 1π ἐχροϊείοηο Βοσμπὶ νοςαδασο 
Ἰογα πη, πίω τε κοινζὼ ὠφέλειαν. ΟΝ 
Η15 (Ε Ρατγεῖςυ 5914 εἰτινηϊςυϊιε Βα, ἰσοδωυατ 

μεῖν ἀΐςογς ροῆῃηγι5 ἀυας ἢ 5 νοςυα5» αὐτὶ τῇ. ηυᾷ Σ 
(οηδης ]υο [ιδτῖπὶ ἐπαττάτοτςς ἀΐσαητ, Ῥγοεο μά, 
ε[}. ϑε4 νυδὸ ἀϊοϊέυτ ετῖαπν ΡῬγο, πὸ δάϊοθιοη 
Ἐχειηρ πὶ μας ραρ. 259, ἱπίτιο ΣΟΙ Ππγη 6114: ΡΥ 
τλὰ, Ἐτάξωρογα οὶ γῦ παι ύπέξῶνν. δες. ἈΠΟ γοιὸ ΡΗΣΣῪ 
βρίζτυν αὐτὶ αὐ το εἶα 5. ὁεαπι {δητδηεϊα; παιροθηθιαι 

οὐϑοα Ἰηεογάμ πη ὁ 14ΠῈ ΟσουνΤς αἦτὶ τῆς » αι πη αἰ Ἰσαϊας᾽ [ 

ςοἰἰσςαπόα; Τὰ οὐδαϑαλάωια ἡ δ) αὐτὶ ἧς αἴδα,Ἰητοῖσ. 



καὶ 

ἈΌΕΟΤ ακ πο, ΙΝ ΨΗτν ἕι 
Τρίε εαΐπι σοτηροίτιαι γηιιπὶ Ροἴϊεαπι οἰἥς ρΓο 4]- 
τοῖο : νἱἀοἰίςος δηηθωλάωια , Ἔχ ργαροίϊτίοης ὅ] δὲ, 

ποπηϊης ϑάλαωα [αξεάπι, ρα ὡὐραϑαλάσια, ἴῃ 40 

Ριώροίεῖο ϑραὶ ἃς ἰάεπὶ {ΠΠ 4 ἀσπηοη ἐοα!πόταπε. 

Νεζας γετὸ ἀπδίαπι εξ αυΐα ἰείἀε πὶ (ςἰδεπάιϊιπι 
1 -“᾿ τὰ νι. κὦ Ὁ 4 Σ ᾿ Ν᾿ 

ἢτ, ἡ ἐς αὐὴ τὴ ξ δὲ, 6 ἢ. αὐηὶ τὸ Φξὶ, ἴῃ [ἰ5 αᾶ Ργοχἰ πιὸ 
ταςεάπης. 
ΑΥ νβτίερος, εἷς αὐ εἰ ἔλεγε, ςϊας 14 εὔϊξ φιοά [,4-᾿ 

τἰηὲ ἀἰςσίταῦ, ον ἀϊοογόε:ν ο] ἷ Ῥεγίμά: “ ἀΐανει. ςις 

"Ρ16.266,ςο] (Ἔςαπάα, ἴῃ παας ἰοοιπι, ἐς Οὔτο τε αἴϑι- 

ἔφη καὶ τύχη, ὥςτε αἰ ϑίνυαζοις ἐὃρ ἐκ γῆς τὶ καὶ ούτις λακ. ὅζς. 

{(εἶδὲ νι 4ο πηι » ὡς αἢ εἰ ἔλεγγυ, ἐς ἴδτο αἰδλέφη αὶ τύχν αἰϑη- 

γαΐοις καὶ χακι δα) μονίοις. δζς., 5ἴο Δατοπι ὃζ ὡςανεὶ αἰϊ-- 

ταδὶ σοηίαηξξὲ (στίρταπι πο πα (ντ Ρηβ οι, ἀυο- 
δας ἰπ ἰος 5) (δ ποῦ ἀπδίαπι εἰἘ φαίη ἀπ τπέϊὲ Ρο- 

εἴας (γι δεηάμπι ἥς, ὡς αἢ εἰ, ΝεΒος υϊάοπι Πἰδητίο Ρυατογοπη ἀπ πὶ ̓ ἴητοτ- 

ἄππι ἰοοὶ τοτίτις ἰδηία αι ρέορ οὐΐ, Παληγῖ5 ΠΙ 1} 6ο- 
“γα μά: τεσοηίαΐ, Ργξῆσατιτ. Οὐἷας τεῖ οχεπιρία 
ἐδπα αἰϊδι παδες» τα πὴ γοτὸ ΡαΡ.258, ΠΟ! απλη 114 {ς- 
ςαπάά. ᾽ ; 
᾿ΦΓΑΤτ αννΜ οἰτεπάοτγε γα]ε αυα: Πε παζαγα]!ς 
{γεῖτα ἀϊςαην)νοτδ οὐ πὶ (δειοξ ίδα 45 ογάοτ(α εξ, 

1ῃ ἀθοιπ οτάϊποιη τεάἀαςοηάα (τας νετία, ἔδιι 40 - 
τλοδοςοϊοεαπάα, γε ἔμ εἰ ἴον ἤτ ἰοςΐ (ἢ |8}) ἀἸ εἶεν 
τὸ ἑξῆς, νεὶ, τὸ ἐξὴς οὕτω. Τἀοόσις ἀϊςοτς 4μ65 ταῖς 
ἀρᾷ [ιατίηος ἐπαιτάτοῦεβ εξ, Οκροὸ 57. ε- 

ἐὰαὶ αἰϊοιθία 4 ἀ οης τ λόχον, ἀἰςίετο ἑξῆς ἢ λόγου : γε 

54.205, ἰπίτίο τογεῖα: οἰ αππιο  ἰα. 

ἡ 964 υῇ ἀϊοίτ, Σ ἃ ἑξῆς, Πσηϊβολτο ναῖε, σ 4ιο»- 

4. Πα, σ' ἐά 4ιια [βφρήμεγ. αο ἀ νυ] ὸ ἀϊοίπιας, ζσ' 
ἐκιενά:ἃς ςοπιρξαϊατίὲ (τ δέπηυ5,Εσς. ΟΠ ξάϊε επίπι, 
1ϊ5 φυᾶ ὃχ 4ιορίαπι ὙΒαοΥ 41 415 ἀτταϊῖς ἴοςο » αἀ- 

ἀεηάα εΠὲ ἃς ας (᾿αάπτιγ, οὰ ν᾽ ἀο σε ααα ἰο- 

φἄπι ΠΠπι οἰααάπητ.  τγιπ ας Ιοχασηάϊ σοημς μα- 

δὲοραρ. 7.16 Ρτης βῖο τογεῖα ςοἰ πη 6}} 4. : 

ΤΟΝ εἴα τ «γε δά {Π|π 4 τ ἑξῆς γεάοτταῦ , 400 ντὶ θα ΠΊ 

ἀἰϊχὶ φασπι ἀοςος φασηδπι οὔτ ἀςθ οὶ νυ] ρ τὶς {Π|4 
ἃς νοεῖτε παταγα 5, γογ δ οτιπι [εγῖ 5: ερίοτα5 4 4 οπὶ 

ΑΙΊςαδὶ ὅς {{ξ4, τὶ ἑξῆς τὴς γανοίας οὕτω ἢ ἁ πὴ ἀυδῖτο 

ἡαΐη πιοπά οἱ (τρια μας ἤητ Ρῖὸ {{πῖς, τὸ ἑξὺς καὶ 
ἕνοια οὕτω. ντ πιο Πἰσαπηι5,τα πὶ γουθόγαπη (ογῖοπὶ 
αὐτοῦ ὃς (ἐπίαπη οἵα. ἀρ Ψν 

᾿ ΦΓΈΥΝΡΕΜ νοτὸ γί Π Ριαίξαπε {ΠῚ αἰ φαδηάο 
ἐπ ας γοςαΐς, ἵνα ἢ, ἤας ἵν ἡ, ΄υοπι {Πα ̓  ἑξῆς. νε 

᾿ 4Ὁ.5» τπῖτίσ σοϊαπηηοῖ!α Ρτπια, ἵν᾽ ἦν καὶ τῇ ἐς δὸν γωῦ 

πον. πο ἀυτοπη ηἴοςο ἱπαςηΐο (βοτταῖε δατοπὶ ὃς 

ἴὴ ρἰααῖδι5 ἱηποπίη! ρότο Ὁ) ραθίπα νἱ ἀεἸΐςοε 534. 

ἐοϊαπιηε!]α 2, ἵνα κἡὶ τὸ ἑξῆς. Ν᾽ εγὰπι δὲ ἐς ῃος πιο- 

ποπάις 65, οχ [15 οἷς ἰη φαΐδαϑ ντίτατ 115 νος α] 5 
ἦα ἢν ποπημ}1ος εἴϊς τη υΐθυ5 ποη ἱρίᾳ ΤΒυςγ ἀϊαϊς 

γοῖθα ἴπ ταῖοπὶ οὐ ποπὶ 4! η] ἀϊχί τοάυξεα; [4 

ἐόταπη (δπίαπι (αἱ απρίξ. 51ς 66. 461, ἴῃ βης ςο- 

1απηη 11 ρυίηγα ὃς μον τῷ δου άα 9 (γα ἡ, δείσαντες 

“πω ΤΥ α ϑίω ων αἴρὶ λόγοις δεινότητα. ν 

᾿ ΦΤΊΝΕΝΤΕ 5. ὅς γοσαθα}ιΠ| σαύταξις ἀς {14 νου- 
δοζαπι οτάϊηατίοης ἀϊξαπι, γε ραρ.12, οοΟἰ απιη6 114 
4,Ππποτα Ὁ, ἵπ μας νοιδλ; ἡ γ λακιδαίαων, ὃζ ἴῃ ὁ υα; 

Ῥτοχίπιὸ δ αασπταῦ» ἀπ Ποταῖ, κὶ σμύταξις, κὶ γ λακαδα,-- 
ἔων, 57} πλδίτον ὧν ἴσμδμ χρῦγον σαυσγαίσεισει, (Ε9 τῆς ΜΗ ακλ. 

δῖς.. Οὐϊπεείαπι αἰϊσαδί ἀϊοῖε, ἵνα καὶ οὕτως ἡ σωύτα-- 

ξις. γεραρ. 57. Ας Πα ΠΟΥ ντοης γορο σειυτα ἥειν, 

ἀ’οἴξ αἴϊοαδί ταῖς νογθι:) σευπεκτέον Ὀύτω. απο ά ἀΐ 
᾿ ῥογδτῆις Ιυαπροηάαπι οἵϊς {Π|, νο! Οοπποέξοη ἀαπι 

Π ἐμπι 10. Ιπτοτῖπι τάπιθη ὃς αἰτογαπὶ {Πα πὶ Πρηΐ-- 
Πελιίοποπι να σαγοπὶ ττίδαῖς γοσαθα!ο στωώταξις:, 

δὲ αυϊάοηι ποη ταῖὸ ; γεαυσπι ἀϊςὶς Αἥ κὴ ἡ σιώ-- 
ἣ ταξις» 

ΓΙ : ἷ 3 
, ΔΓ 5ΕῈΡ ΑΡ ρηίογεπι {Π᾿π|πὰ σὸ οἱ5. σεώτα ξις να πὶ 
0 4 ατεϊπέτ,ἰμιοηΐε5 οτίά πὶ τὰ απο άλπι ἱος (αι ἐπὶ 
εΠΠ γηϊσαπι ριτο)Η αι χὴ τῇ λολοὺ καὶ ἡ σαύταξ ς οἱαύ-- 
τηοἷς αὐτειη οἱὲ ΡΑΡ.2» Νερόκϑυοί τεΐ αὐτῶν ἕκαςοι [ἡ αὔξιο- 
χὶ τῷ λόχου χα καὶ σευ ταξ φ οι αύτν, Μεωόιδμο, ζὶ ἑαυτῶν ἕκατοι, 
ὅς, ΨΒΙ «ἰϑνυχέυ Ἀρρε!]ατα γί ἀθειν θα τὴ (δητεητία πὶ 
4πάπὶ γοτδ {|| αὐἶρὶέ γοῖσι, ἰὰ οξ εοιπρ!εόξιιητας. ἢ- 
Ἰδπὶ εηΐπι ποη ἀπδίτο ἀυΐη ῥ᾽ αιίδι5 φιὰπι Βα δ εα.- 
ΠΊΙ5 γΟΥ 15 Ἔχ βοίιοτῖτ., ὃς αἰ 48 ἴῃ Ρατγὲς Ἀυλ5 Ιου 
ΑΠΠἀτὰ αιὰπι {πε Ηϊς (ςτίρειζαπη το] υότῖς. Ψ εἰ Ηΐς 
ςεττὸ, οὐδὲ γι φυτεύοντεςγαλλὰὶ αὐείροντες, ἢ Θη ἀοίδτη ες 
(Ὀτίρταγαπι πγαηϊ ξοίξα πι οἰξ, ( ατοτὰπι ταϊξιογάω τῆς 
γαφὴς Γχςᾶς 1η ΑΕξῖς εοάοπιὶ αυϊήεπι πιοάδ αἰχὶὲ 
ἐς ςοῖτο Ιοςο δὲ ςοτὶϊς ἀιπδυίάαιη νειδὶς., πίχας 
Βιαυα πιι εἰς » σοι Πρτοβ επί : (δ ποπ 46 νοιδὶϑ δά 
ἘΧροπεηἀαπὶ εἰπὶ Δ Εἰ τῖ5 Ἰοιιθης, γογὰπι ἐς 1118 
Ἰρις φαΐδαϑ ἃ [0 ἀπέοτο ( πιοἀὸ Οἴαοὰ ἰητοῦργο- 
τατῖο ἰλτί5 Β4οἸΐτον ἐὰ γορταίεητάτγε ροτοίε (161) [ςεῖ- 
Ρῖας εἴ, 
ΦΡΕΚΤΙΝΕΝΤ δά ππης [ογπηοη πὶ ἃς γοζος 

1{πα, διαὶ μέσου, 4υα ἔγεψαρητοῦ οςουτγαητ, δίρη!ῆ- 
ΤΔητ ΘηΪπΊ ιοά γα] βῸ αἰ οἰπηλι5 Ῥὲγ ράγόμεροβη: 
Ἰάςόφαε {Π15 νεῖταιγ αι πὶ ΑἸ απ Ἰατοηϊ οἰαπτατ υα 
νεγδογα πηι ογάϊπε πὶ νοις ρεγίαγθαηε, ὃς ἐς {ΠΠ15 [60 
ἕζοτοπι ναΐτ ςοπιπηοηοξαςοῖο,, πὸ ἰρίαμπι ταγθοπὶ δα 
υΐδιις (νεῖ ἀἰϊχί)ογάο {16 νοΐ ρογταγθατωγ. Οατος 
τὰπι ἀυὰ: 1Π|π γοςο5, {1 υΐς ψογθαπὶ νεγθὸ γος τος 
ἀετο, (οηαητ Ρὲγ ρησάδωνι. 864 ποὴ ἔδει ἐχροῃοιὰ 
οροζτος δεῖ ἰςγίρτιπι ἔογθε Ἐν μέσῳ, [4 οἴξ 1 γιδάϊο. 
510 ρᾶδ', 1415 1η Ργηςίρίο ςοἰαπηπο !]}α τοστια, Τὸ 
“πρὸς τὸ, μνήμη καταλελείψεται. ζὲ γὃ ἄλλα δὶ μέσου. Ὗ δὲ 
οδίογιαπάας οἵδ οδίτογ ὃς μὶς γῇι5 ργωροπείοηϊς 
«εὺς» οαπὶ εἰ Πρ, νθὲ (ογ δ᾽), αϑϑς τό: Πα τη Ροτίηαςο οἱξ 
δςοῇ ἀϊςοτοῖ., νοσιία ἧς βγίμν 4 τ, τις, Θπάϊε «ἀ ἡ 4, 
μνήμη κατα λελειίεται : πας νογθιτὰ φέρεται, ἤπο αἰϊπὰ 
μας Ἰοφαδηά! ἔογπια (δα άἰοπάμπι ἡοὐδὶς το π-. 
φιατιΟπτοτὰπι ππης δα ἰοσυτη το ἀ ατείπει,οα υα 
1{|ς ἀἰοῖς εἰἴδ δι μέσου, χης {{π4, (καὶ νωῦ ὑσσενδῶωώ 
ποτε, ποτα γὸ πέφυχε καὶ ἐλαοσούϑαι. (δ 4 ν τὰ ταϊηθη οἱξ ἢ 
[τὶς εὔε {τὰ παύπε γὃ πέφυκε καὶ ἐλαονούϑαι, ηδεῖς ρα- 
τεητβοί!5 ἱποίι ἀθγο: Φαα ΠῚ μηδ λῳ ΠῚ Ρἰεγίφας 411 
Ἰοςῖνδ: οη ἐξα 485 δὶ μέσου ροίττα αἰτ91ΠΠ]|5 ηοτὶς ἰη- 
εἴα [5 Ἰπυδητατα5. Οὐ οι πιο άιπὶ Ροιτὸ εἰ-- 
Ἰρίη (μδοῦδ ἀϊχί 1115 γετθὶς σοὺς τὸ, {ς οτίαπι Ηἰς 
δία ωίσου (Ὁ ο΄ πιαηϊξείτιιπι οἱ : ἤπιος σίϑετωι, ἀὰξ 
τέϑεται., ἔπιες κῶπο,, ἤὰς 414 αυοάρίαπι νοιδιιπὶ 
(αδαυάϊτο οροτῖτας. Νόπος φυΐάοπι οπηϊτιθη-- 
ἀιπι, μας οἰἴ4π νοΥΒᾺ ἐν τῳ μέσῳ (χιιοττη Πρηϊῆςα- 
τἰοηοπι 1114 δὶ μέσου παδεῖο, πιοάὸ «ἰδ απη) αἰουδὲ 
ΘςοαγΓοῦο ἔντ ΡΔΡ. 285, ἰΠ ἔπος ΡΥΐπια οΟΙ απηπο Ια, 
λέγᾳ ἐν τω μέσῳ. ς 

Τητογάππι ααΐεπὶ φἀπεγδίο Μεταξὺ ἰάθη αὖ οὸ 
ἀδοϊαγάταγ. ντ ραΡ. 105. ἴῃ ἥπο ρΡυϊπία ςοἰμππηηο ]α, 
τὸ δὲ, αν» Ίζηοϑε, καταξύ. Ν ὈΪ ταήγοη ἀυοπιοάο γε- 
ταιτη οϊο ροίε,ν ογδα μας, ἐαὶ χ»ρίζνηεϑε, βοΐ ροῖ ρα- 
τεπεῃοίη,, ποη νἱάθο: ηἰΠ 4|1Δπὶ ᾿ς οπ ει {δα 
ἐππν δος οἰἦπι 4! οαπηι18., νὲ πιόα ἴῃ μας [πο ]14 αη.- 
ποτατίοπος ἀοοοδιητ. ϊΐης αὐτεπὶ εἰξ ςοπιροῇ-- 
τυ Π| Μεταξυλογία,αρυά εὐπάοπη; οδάςπι ἄετε, Νηη 
Ρῆξ- 120, γοτβα {{πα, ἔτυ γον γ ἐν αἰγίνῃ ὄντες, {{64 ἀριιά 
ὁαπὶ οὐηίίις Π Ογάτίι5. ἥδε ἃζ ὄγτες ) φυιαὲ ποεῖ ρατεη- 
τῃοῆς εἰπέξα [ ἢτοιεταξυλογίαν ὁ {εἰ δὲτ. Οὐυδηηυ 9 
αὐΐοπὶ 1 Δεῖ 5 τηξογίοφιρτῖο, ἔα Τὴ τον οφνρμρηὴ ὁχτ-- 
ἀεὶ ςοπιροἤεϊοηϊς ἐογπιᾷ Βασεας 411 ΠΊ μεταξυλογία 
(ψιιοά γεϊεηθδι Οἰκεὶς ἰβποταηι ἔμ ΠῸ Ρυτο)γοςο5 
ταπηθη 1118 πηαρὶς ἀρτὲ τοίροπάεις Οὐαέο {Π|νο-- 
οαδυ!ο ν᾽ 4οπειι, 4ατ ὁ 14 Πσηϊβοάταῦ 4604 8ι1-- 
ἐλ5 (οἱ ον! ΔοἹῖςοι, κοί “ἀ τ (ΕΡΡΗ5 [0 ἀγρῃε- 

: ΠΠτῸ 



᾿ ΓΠῊΕΝΑ. 9 ΤΕΡΗ ῬΈΚΟΡΆΑΚ. 
μιηϊο γ ἄονε αα αἰϊμὰ ἀΥρηΡΘμ μη ΡΟΥ ΤΙ ΜΘμ δ [ΕΥ̓ ΜΙΟΜΟΗ 
ἠρίϊοονε. Ουἱ οχροϊείοηϊ πος ΟΧοπηρίυτη (θίμη- 
δὶς» σεὺς βεαχὺ δ λόγος ἐπέπαυτο ἀυτο πἰοὶ τὴς χώρας, καὶ 
αὖτις ὡςπὸρ ἐν μετα ξυλογία ἄν, αἷοὶ Αὔῤου τῷ σαρᾳκηνοῦ δε- 

λεγοϑίω ἄμφω. ; 
4 5ἘὉ χυθπὶ ἔξρο αὐ οἰϊτεπάφηάυπι 1ΠΠπππὶ γοῖ- 

Βοτϊατ ὁτάϊηδη). Πιιύϊαις ἀςοἰαγαηάμπι ἰὸ οἱ [ξη-- 
ἔυπι , αἀπτοποηάα ἤτ ᾿εξέογ» αἰ φυαπὶ νος 6 ΠῚ ἀὰς 

ΑἸἸ4υὰς ἡοςο5 τοροτὶ ἀοῦεῖς ἐ!ὰρεποῦθιι, ἤυς ὃ 

Ρ[αςεάοητίθυϑ τας μὰς ἀς τὸ Ἰοημοη5 ἀϊςογε (ο]οῖ, 
Ὑπὸ κοινοῦ, ια [οηδητοῖϊ γογθαιπι νοῦ ο το ἀδῖι» Α 
απημεηὲ, αυὸ ἃ οα απ: τΟροτΙταΓ νΟΧ,νο! ροτίμβτορο- 

τοπάα οἵδε ἀϊοίτας, αἰαπηιοηάα ἢξ οχ ἰὩροποῖς ’ο ΓΟ; 

ταπα πα ΠῈ 410 4ΔΠ| ςοΠΊ πη τα τῖ5 ̓πτο. ΝΝοαις γογὸ 

ἀυδίατη εἰς φυΐη σαπὶ οΠΠρῇ ρίς, πος ὃς ςατοι ρας 
{ϊπ|, τα Ιου άταν » ὑπὸ κοινοῦ ὃς ἀφῇς γογθιιΠ) λυηϊέον, 
(ἃ εἴξ, βιριοηάιορ, νοὶ Αατρίοηάηηῃ) αὺτ λμοᾷ μι- 

1τυΐπο ἀϊ. Ηος αυΐϊά ἐπι ςοττὸ ἀρια ομ πὴ ἰρίμηι ἴππ6- 
πίτυν οὰπι Δ δὲ, τὐπι ρα... 205» ςοΙ απηη 91]4 ΡΥΙΠγδ;" 
σὴ δὲ, οὔκοωυ χο ἡ νϑπὸ κοιν οὐ ληπθέον, Ἱ 

ΑἸ ςυδὶ αἰτα νοῦθα δάϊιςίτ, νῖ ΡᾶΡ. 466, τὸ ἐποφαί-- ᾿ 
γοιδυ δὲ, ἐπὸ κοινοῦ, αἴω κείνϑμον,ἀκουςέον. Ὗ δὲ ἀκουςέον ΡΙο 

ὑσαχουςέον ροίτιπι ἀἰςὶ ροτοῖξ, 564 αυλπὶ ἀΐοάς αὔω 
κεῤιδμονίν τ ςοττὸ αιια; οὐτὸ κοινοῦ δά [ς ςαπτυτοὺ Ππρετο- 
τῖθιι5 Ρίογαπαις {ὰπιυηταγ ) ταπιθη νοιθαπὶ {Ππώὼ 
ΠΟ αἴω [δ κατω ν᾽ 46 Πγ115 κείαϑαι » γὲ 1ΠΠ1- δτῖα τη. Π10- 
πεθο. (Οἰατεγὰπη νὰ Αἰπὸ κοινοῦ ρ! ουαας ἴῃ ἰοςῖ5 ἴῃς 
αἀϊοέίοης Ἰερίταγ,ἢς αἰ 1 δὲ Καπὲ κοινοδ οςουττῖτ: 
γε ρᾶΡ τ2οΐπ ργίποίρῖο ςο απηηο]]α: τοττία:, κ᾽ κοινοῦ τὸ 
κατείχετο. οἷς Ραρ.29.ἴπιτίο σοἰ απ ηο]]}α ΡΥ πη » ΧΦ κοι- 

νοῦ τὸ ἐν ᾧ. δε4 ταπιοῃ, νὰ τῖῖτο Ποαιοθητίης μος 
4υὰπι {Ππ4 Ιορίετατ, τα οταπὶ τοεῖπ5 ἀἰςὶ ἐΧΠ πιο. 
Ἧος ςεττὸ σσηίϊαε, ἢ ἢ Πρήη Π|4πὸ νος θα}: ληπλέον, 
αὐτ λαμξαίεται,οὔϊε Ηΐς ἀϊςαπγι5, ΠΟ κτ' κοιν οὔ, (ς ἃ ὑπὸ 
κοινοῦ, ἀἰ οἱ ἀοθετε. 864 ταπηϑη ἃς 1Ππ4 πο γηο ἴῃ 1ο- 
ςο Ἰεδὶ ἔβτθογ. ὡς ἢ 

1. Μ νεζὸ δ. 1} μα 5 οπασγαζοιῖς αἰ πγοηϊ- 
τίοηςς ἐχ 4υΐδι5 ἀἸ(οἴπγι5 ΑἸ! 4] 4 οΠ{8 Ροὔϊει!πΊ κα 
ὑωρῥατὶν, αὰ πῆς ἀς γογθογαπ ογάϊης (γι πο η 
ΡοΓτποητΟΝ Δ ΠῚ καθ ὑαρίατὲν ροΐτυτῃ ἀϊεῖς 4πο ἃ 1ῃ 
{μα [εἀς ποη εἴ, εἀ φαπὶγοίος τγαπίςοη τ. ΑἸ σΟδΙ 
γετγὸ ἀ1ςῖς ταητὴ πι ὑαρόατόν : νε ραΡ.466,, ςοΙυτηηο} 14 
Ρτπγα, δα" ὑσοῦ τῷ βασιλεῖ, ὑπ ξατύν. τὸ δὲ ἑξῆς, αὐτοὶ δὲ οἱ- 
κϑδυϑμ, ἡγεμόνες κατα «εέντες ΤἾ ὑσσὸ τῷ βασι λξϊ πσοότερον ὄντων. 

Ατνυΐσο πιοτίς εἰξ, ἴῃ 1ἴ5 ροεῖιϑ Ιο εἰς οἢς Ηγρειθα- 
τοι ἀϊςετο οἵη υΐδι5 τοταπι αἰ] ἃ ςοΐοη αὐ (4]- 
το πὶ ςοπΊΠΊΔ [ἢ ἔς ἀθπὶ 4] !ΠΘη πὶ ἐταϊδέζυπι εἴς. 1ο- 
ΠΥ̓Πας ΕΔ] ϊς ὑαρξαπὶν αὐ το τϊμὸ οτίατη αἰχῖς; νθὶ ἰη- 
τοῦ Πα 4υῖθι5 ρου πγ 4 4}115 ἀἸθοτι Ηὶς (τερον, 
Ροηϊξ ταὶ ὑσξ ὀατοις καὶ τυλυπλόκοις καὶ οἱ διπυκοπὴς πολλαὶ 
σηίμάμγειν φοροέγκατα βουλοιῦμας καὶ δα, μακροί ποιὶ ἐἰποδόσῃς 
λαμἝανούσας γοήσφς. Αἀ ποίϊιμπι ας πὶ οπατγίαϊο- 
τε πὶ αυοά ἀτιίηεε , εἶμι5 Ἔχει ρῖο Ροήϊιπγις γος 5 
γηΐα5 δι νοςυΐα ὑπξ ὐασμὸν ροτίμ5 πινὰπι αὶ ξατὸν 
ἀϊςεῖοιῃαπὶ νοῖθο ὑπροι(άζειϑαι ἴτα ντίέυτ : νὲ ραρίηα 
4»ςο]απηπο!]α ἰδουη 4, ὑπ (άζεται γὲ ὁ δέ, Οὐὐΐηο-. 
τία πη αὐξίιια ντίταΓ νῸ Ο07) Ρ49..437τὸ δὲ ὥςτε υὑπὴ Οις σαι 
χοὶ. Οἰκτοτὰμη αιοά, ἐς Ραττίςυ]α δὲ Ιο 06 Π5, 4 οῖξ 
ἀξοιξάζεδαι, τὰ «151 νοςας αὐαφρέφειϑαι. δὶς ρΡαδίηα 
4525 “οἸαπηη 6114 2, τὸ τότε γι ἔς! γρόνικὸν,, αἰλλ αἰέοραπῇα). 
Μ τίταγ αὐτῷ πος νοῦδο ὃ ραρ.465,ςο].1,εἶίςα πη πη.. 
᾿ΦΙΝ ον γαγὸ τηςῖ4ο5 δ ἴῃ Ἰοςὸς νδὶ ΟΡογτοῖο 
Βος ν6] ΠΠυ|4 ὑπακούειν ἀϊςῖτ. Οὐο 4 νοςαδυαπὶ τ 5 
εἰξ ρταπγηγατίςὶς Ὁ αςὶ5 γΠτατυπη, να τί πῖ5 δώ δάμ-- 
ἀϊτενῖη αυὸ Οὐταςαηη πὶ ν οςοτη ἱπηίτα τα γε] Ρο- 
τἶῖυς τεργαίδηταπι, τοῖς γογὸ δἰ συ δ᾽ ἃς Προσυπα- 
κούειν,ηοη ντ Πρ ΙΗ οΥ τα ρον [ρ αμάϊγοι νοὶ Ῥγαεευοά 
“ββαιἀϊνε(χαοά Ρτοριϊὸ ταίπθη (οηδτ) (ς4 ταητὴπι 11- 

Τὰ 4 φμδαμάϊνε, νη άς οἵξ «ροσυπακου οίον ρᾷδ.38). χγοῦσυ." 
πακουςέον τὸ ἐλϑεί να] αι [τὶ οἴϊοε ὑπ ακουςέον. Ὗ εἴτας 
ΒἰΒΙ]οπιΐηι5. ἃ ἰδὲ 110 ἱςοπιροῆεοιγε Ραβ. 2ός, 
(γε αἰϊος ἰοςοβ ομιὶττδῃ}) σΟἸυπιης]]α 2, τῷ π ονΝ : 
τερος «ὠξοσυπακου ςέον τὸ ὀκείνου. Ατας γε Ρῖο ςοἰηροῆτο ᾿ 

ὑσακούειν γτίτα οτίαπι δἰ σοιροῆτο Γροσυπακούειν; τα Ὁ 
γἱ οἰ Π πὶ ΠπῊρ]1ςὶ Αἰκούειν ντοπῖοιη αἰαμαῆ4ο Πίμπι, ᾿ 
απάϊο5. δὶς δ 1πὶ ΡὰΡ.466, τὸ ἀποφαίνομδρ δὲ ὐπὸ κονγοδ, 
αἴω κεϊμϑυον αἰκουςίον. (ὑατοιὶηγ αἰ ἐς δὲ ΕΠ ΝΟ 
Ὀξωϑεν γειθὸ ϑμῤαμάνγε Πρηιβοὰπεϊ ριαββονο, κε {8 - 
υσητῖθι5 ἄοςςθο. Αἀ ἐππὴρΊοχ ἀθξο πη Ἀκούειν αοά. 
αττίῃοτροιπι ἰχυῖς τγί διιοίς δὲ ΔἸ αμην (την φυσάει, 
Ροϊξοα οἰϊοπ απ. ἀπε ὦ 

Αταις πἷς, ἴῃ πγοπείοης γι ο Ποῖ ΘΟΣΌΠῚ νειθο- ἶ 
τα πὶ αυΐθι5 Πρηιβςατιν ιοα ΤοΔείηὶ σταπηπιατίςιςῦς 
(νε ἀοςυὶ πιοάὸ ) ϑυθαυάϊγο ἀιςμῆς 5 οπλτεοπ πη 
ποη οἱξ φάει Ῥίμπι δηλονόπ, 400. πυ]ΐυτη γοζάδαςς 
1ιπ| ὑἰξηγητικὸν ἔΓο ΘΟ Ὠτίμ5 ἴῃ οςυΐο5 ἱποισεῖς,, αὶ Ἅπ|- 
οὐηατις ἴῃ ΡαρΊ Δ) Φ05 γοΓτα5 : ὃς 400 δάδο κατε 
κόρως ψτίτογ γι νῸ] παυ δα ΠῈ ράγογς ἀἰ τς] ρο τ, 
εἰ πλιπὶ ἀυτθη) 115. νοΥ θ151] πῇ γος. πὶ (δ᾽ υυσὶς 
υα [θαι άϊοη 44 ὰητ, ΝοΓγὰπι οχ ἀ]5 11 αμΐ ἄσπι, 
ὑπὸ κοινοῦ (ιοά Ιο υφη αὶ βοηι8 ἀητοα ὀχρ οὐϊξιίπε 
τ) α] τα δυσοπι ςοἸ]ο δα πυΐάςηι εχ 1ἰς {2 ἀρυιδο 
ἸΡίμπη ἐς ρτοσοπὶ Ριαςοῆογαηε, ἐξα ἴτὰ νι ἰἸά αι "ς 
τὶ ςοηξοπιδηοιμι ἤτρΠΟ ἢ ἅμτοπὶ ΙΙχυαπι γοςοπα, 
αὐ 8} 468 νοςΕ5 εχ ἱρίο τοχῖω ἜΜΟΥ ΕΟ ΕΙΣ 
ϑιης νετὸ ἃς ας {δ διά ἰαηταγ, οἴκοϑεν πη πο αἷτο 
ἴατα. Αταὺς νε Ἰη οἰ ρα πὶ Ὁ 115 ἡια: δἰπο κοι δίωπιρτα 
(ραυάιμπταν,, ᾿ςρίπηι5 ΡᾶΡ. 183.) αὐεχώρησαν δὲ χ οἱ 
ἀϑίωα,ει τως ἔζοὴν γαισὶν, ἐπιδδ καὶ ὀεέναις δφρς γ 

(μοι! αίξοθ,, αὐαγωρήσανταις δηλονότι. οἷς νετὸ ἰὴ ρίοΙ 
4ις ἰος!5 ἰπυθηΐς 5, ἐπειδὴ καὶ ἐκ εήνοις ἑώρων» αὐτ} Υ̓ 
ἰρίππη εἶδον, νὈῚ ἰίβεῖ μγπίοάτηβς γΟΓΟῚ ραιτὶ 
Ρίαπι {θαι α!οη πηι το πανῖταγ., [Ιἀφπὶ ἃς ΡΟ Ὲ 
ἡαϑεύνοντο ἢ! ΤΊ ν᾽ ἀοΠγιι5 Ρα6.533. Π6 πίη πα (Προ ῆςο 
Βυΐα5 νοι ΒΔ αντεπλήροωυ ταὶ ναῦς ἃ ϑὺς, ἔπει δ χαὶ ἰῷ ὩΣ 

κἢ 

᾿ς 5. 

ναοῖς ἠϑοίνοντο » [ἢ Ο]1αΠς 5 ἀπποταῖ, πλυροαῦτας δηλ, 

παὲ γαῦς. ν Οἱ τα πιόη ΠΠΊΡΙΘΧ Ργο ςοτηροῆτο. αὐπιπλη- 
πε τ τ ΓΉΥΉ2Ὲ Ὴ 

ρουιῦται ἢ. ΡΟ ΠΥ 8 » 411} ΠῈ Ρ γα ςοΠΤο τίς αὐτεπληήροιυ » ΠΟ πὶ 
ἐπλύροωυ. 564 πηιιτατίοης πη 114 πὶ ογίους Τιδτατ) ζοῆς- 
τἰρ Ὁ οι ἐἀ1611ς οἹξ, Ἰητογάστη γοτὸ ἴπ οο ρεςςαῖ Βὶς 
{ςΒο παΐτος, φυὸά 4ιυυπὶ 1Π|υ4 ἱπβηἰτί πο αἱ νοι δυπε 
Βαδοατρῃ 4 Ἴ Βυςγ ἀϊάςπ) 4ιοα [αι ἀϊεηάυπι ἱπ 
{ἐαυςητῖδι5 οἱξ, ἀἸμα αθοιαξ. ΟΝ ἐγλην1 4 ἐχουατῖ, 
ΡΟ νἱ ἀετην αἰ !ςυ δὶ : ἢς ταπηθῃ γὲ μαι (ςἰαι ἀπ 
οχουίατϊοηοπὶ πιογεατον πος ἸοςῸ ΡΔΡΊΠα 121, κς τῆς. 
", " ΑΝ “ ᾿ ,.2 εὐ Α ). φ- "Σ, ἕῳ; ΠΣ 

αὐλῆς ἀκαργανίιας τῆς τ; γί λαοσαν ἔςϊν οἱ χωρία βουλόμϑμοί, 

4 αἸΊς] οὐτῇ ηυα ἐϑνικα νοςαητατγι γε ρα Ρ 12 1)ςοἱ ἊΣ 
Ἡρχον δὲ τὴς φραπαὶ 1 ΟὟ κορανϑίων δηλονότι. ἃ {ξαξποος 

Υ 
τἰτῈ}Γ δηλονόπιντ ραρ.84. Οἴσειν ἀυτω Ἵ ταῦ ΠΙερακλεῖ, 



᾽ 

Ἷ 

ε-. 

᾿ 

νν ἈῸ τ ΗΟ αν ΤΠ ν ξ 
Αὐτῷ 1τῳ αἴόον. Ιτοπὶ φασπὶ 4 φιοά ἃ ρτοποπιίπο γο- 
ἔδεσαν, οἱξ ποπιθη ἀρροϊ!δείπσαπι, νε ἐαάειη {|| ραρ. 
84. Αὐτῷ τῷ ἀγᾷ. Αταιις αἄφο εχ ἰοξὶς ἤθη γἱοἱ πὶ 10- 
Ἰὰπι ἴδ ςοηειραὶς οτίαπι Ἰηξογάμπη νηὰ5 Θά πογ δ᾽ πη 
1Ππἀ Παδεε, αἰτεῖ ποϊηϊπιὲ : χαπηι τἀ πηθη γεγο ας 
ἴάοπη ἢξ ἀπποταιίοηΐβ σοπιι5. δε ρ]οίππααα, ἔπ6 
Ροὔτοι!ο δάπετγθῖο, πὰς οἴη ἶο , ἄδ ἐὸ Δάπιοποτῖιν 
Ἰεέξοῦ ἀς ΄ιο ἀιθίτατε παΐϊο ραέξζο ροτεῖαῖ : δὲ [τὰ 
φυΐάεπι νι αί ουδὲ τατίρατε οείαπι 4αρἀαπηπιοαο 16- 
δξογοπὶ δας ἔα! τε ἸὩτεγροί γα μας δἀπγοηίτο (ἢ 
ἴτα 14 νοςαηάιιπι εἰΕ) ροίπε, ἘΧοΙΏΡΙ: ρτατία » ραρ, 
149,0]. (ξευη 4, Καὶ παρέρᾳτε αὐτίω ] οἱ ϑιϑὶ δηλογόπ. 
Ὅυυπι ςηΐπὶ ἰ5 ἃ 4 {{πά ἀϊςαπειγ 410 πάτιτ ἀφο 8, 
ἄτας [4 πτδηϊξοίζιτη {τ , ποη ἱπηπιογίτὸ πηίγεσαγ ]ς- 
ὅζοσ συγῆος Δηποτεῖωγ, 4υδῇ 4]1415 Ποη Δάπιοηΐ-- 
τα {Ππώ| παρέοετε ἀς 4115 αυὰπι ἀς ἀ115 ροὔϊε Ἰητο]- 
Ἰίρεγς. [Ὰἀςπὶ ἀἸςοπά πὶ ὃς ἀς ἢος ραριπα 63 Ιοςο» 
«οἷ.2, Καπεζαίτας ἐς ἀυτὶν] τῇ γνώμῃ δηλονότι Θεωιςοκλέοιζ. 
πᾶπὶ 4υυπὶ ᾿ρίς Ὑμαςγἀ!4ς5, ἐς ὙΒεπιϊζος]ς ἰο- 
Ἐπδη5, ἀϊςαξ 5 καὶ πολλάκες Τἰς ἀϑίκυαίοις παρήγει,ἰὠ δρα 
"ποτὲ Χτ' γζῶ βιαϑῶσι, καταξαίτας ἐς αὐτὸν ταὺς γαισὶ ν δζς. 

αυοτίαπι ἴῃ {τὰ νογθα , καπεξαύτας ἐς αὐτὸν, οατα ξα { 
ὙΠοπηος 5 ἰδητεηείαπη δηποίατας ἢ ϑοταπάς δας 
ζυδαιάϊεϊοηὶς οχεπιρίαπι μα ε5 ρὰρ.128,1π μας νεῖ- 
δα, κοινῇ γὺ ἴα σώματα δ)δόντες. ἨΔ ΠῚ οἰ ᾿ιἴ5,τὰ σώματα 

διδόντες» (υ δαιά᾿Θη ἢ σεηΐδι εἰς πόλεμον απηοταῖ Θηἰ πῇ 
εἰς πόλεμων δηλονότι. ϑὶς οτἃ ρὰρ..258, ν}] χαλεπὸν ὃν [τὴ -- 
Ρτῦ εἰ, ἀἰοἰτ εἰς δητξασιν δαλονότι, [{|4 8 ρα ρ'.534.1η ας 
ψεγδα, ὁ τῷ πείορισιν ἐν Τῖς μεγάλοις ἀγῶσι, ἀπηοτάξ, οἱ αὔ- 
ϑρώποι δηλονότι. ΝΟ οηΐπι ργῶςοῆίε ἀριιὰ πῆς [ςτ- 
Ῥίοτοπι πιἀ νοςαδαίαπι, [ςἀ (οῆ[ις οἰξεπάϊε οἤξε 
ζιδαιάϊοηάαπι. δἷς ραρ.138,ν01 συπὶ τἰρι βνέϑαι (.5- 
ὐάϊετὸν ἐχϑρόν. [οτος ΘΗΤΩῚ 5 τὸν ἐχϑρον δηλονότι. ϑ6ά 
ἀερταυάταπι εἴς ρυῖο σοηίτίασ πὶ ρ γαῖ οπι δ 
ἐχϑρών ἴῃ ἀςςυίατίαιπι {ΠΠ᾿ τ Πῆσα!ατο δὴ τὸν ἐχϑρόν, 
Τὶ οἶτον οηΐ ΠΊ αἰδαγίνεϑαι δή" πολεμίων 4Ὁ Ἰρίο φῃοάιιδ 
ὙΒυογάϊάο «πη σοῦτο ὃς οὐπὶ αΠΠἴς σοηίεία5. Ἐοτ- 
ταῦϊε ταπιθη ΐς ἃ Ὑ τιον ἀ1 415 τοχτὰ ἀΠ το οπάαπι 
ποὴ ἔποπτ, νε ἱπποηΐατον αοά {παι ἀϊτ ἀρτὸ ροί- 
πὲ: 4, ασαι ργαςοῆετγίε, ἢ ἐήξαντας 9 δ)ϑὺς Τἷς πέλας 
πἰχεακοῦσαι, ἢ κιν δου ϑύσαν τας» ἴδε υέςϑαι » ἕοτταῖϊο τεδϊας 
τὰ πὶ αι υεϑαι τεροτοπηι5 “ἢ πέλας. Ἡσης Δυτοιη 
4 Ιοςαπὶ ροττίποῖ ααοά ραρ. 163, ἴῃ ἀφτίαΠ1 ἐρήμῳ 
Δηποῖδζ, βοηθείας δηλονότι. (τ ἀόπηαιο ρ46.47. ἴῃ η0-- 
τέσ [ιδίϊδησίμιπι ἐρημίαν,οχ 110 αἀϊοέξιιο λό πη, 
συμμκα ίας δηλονότι ϑὶς ἴῃ ὀλίγῳ αἰ] Οτί65 »μέφρῳ δηλο-- 
γότι, ἘΠ αο ἃ ἀ 16 4114 πταϊτα ἘΠῚ Τ4. τοχ φυῖθυς εἴξ, 
Ἵκαγηὴ ἔσεοδτω, εἰς ἑοφίω δηλονότι. ρᾳρ.148. (ὐζατετὰπι ποπ 
ἄτι5 ταητὰτη δι τες (64 ρ[υτΕ5 δεῖ πη γοςα5 αἱϊ- 
ταδὶ {ἰδαυάϊε,, δας (δι ᾿ρίο νοῖας ἀϊδέδητο. γὲ 
ἂρ. τό2, «οἷ.2, παΐτα ὁμοίως καὶ κοιναὶ καὶ ἱεροὶ δηλονότι. 
ἐρᾶ5.249. Αἀτεττίαπι νογΓὸ δι αυαϊτίοηΐ5 Ρ6-- 

Ὥς ιυο( ατεῖποξ, εχ [15 ]υα οἴοϑεν Οπηπίηο᾽ Δα ΘΔ ΠῚ 
βοταπταγ ἔπης που ῃ.1} θα οχ αἰτο {οτίρτοτο δας 
ἘΧ αἰ το εἰσ άεπι (πρτοτίς Ιοςο αὐ δαπὶ ἀἠς 414 αρὶ- 
τὰς τς πὶ ροτείποπεία ροταπεαγ, 
“526 Δἰτο πη δυλονότι αἷἴο 4πο ἀπ) πιο ο[ξ δασε-- 
φυτικὸν, ἤσας ἤγρι ν᾽ πο5 ποὴ αἀπίοποες 4ὁ ἐο ααοά 
ψιδαυάϊεηάυπι οἵξ, νοΐ αι5 μυῖς δας {Π| νεῖδο ἤπια 
“ποπηϊπατίαι 5,16 αἰτος οαι5, ἐχ “προηοὐῖδα5 ἤξτο- 
ροτοηάιις : (64 απ ἃ ποθ τς αἀϊαπιοηταπη δά ἰδη{ πὶ 

᾿ἽπτοΠΠσεη αν αθοτε, ςυΐαδ τοὶ πα τὰ ραἤΠηπι ος 15 
Ἐχοπηρία (ς οβξτεης. Ν' εγὰπὶ οἴ εἴς φασαιο ἀς 4υο 
ἴτε πιοπθᾶτη : οΠπὶ αἰϊσυδὶ ἐχροῆεῖο πέπιὶ δβέοστγε εο- 
ταῦτ Πυς ΔὉ 1ρίοπιες Τμυςγάϊάς ἐχροηὶ αηϊπιαά-- 
πειαῆοις ἢ αττοπτὸ ψεῖθα οἵτς κοηἀογαῆδοε, ἃς τὰ νὲ 
᾿φοταπι δη{ιπ| αἰεααογοζαγ. Ετι5 ἀυτοπΊ ΓΟΙ ]ιπιπὶ 
᾿αἰΐαιος δος ἐχοπη ρα ΡΟ] π)»γηο σοητοπτι9 ο΄Ὸ) 

ν ; ᾿ ἐ 

ΘΧΡΑΡΊΠΔ 21. ΠΑ ΠΊ ααμπὶ ἰδὲ (οτῖθας ΤὨμογάϊάος, 
ἐν δὲ τῷ ἀυτῳ χημῶνι οἱ αἰϑέωυαῆοι,, τῷ πωτοίῳ γόμῷ χεωϑμοὶη 
δημοσίᾳ ἴαφας ἐποιήστιντο Δ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πσρῴδιιν δ'πό- 
ϑαγόντων ἕϑπῳ Ὀιῳωδε. Τὰ εἰξ. Ἐφάοσι ᾿γονις Ατἰροποὴ[ὸς, 
ἄς γιοῦ βάεγῖο ρμϑ  (οροίϊον με δος φιρ βος ἐπι δοίϊο ργὶ- 
πη ὁαμμογάηε : ἀζηνιε 1 ἔκ ςεγαητ βος πιϑάο. Οὐαμπὶ 
ἰηαυαπι μος ἔςείθ ας ΤΠαςΥ ἀϊ 465,8 οἰξοη δε ίς πιο: 
ΓΕ. Ραττίμπι ἐδ 1114 τ᾿ πταστεα ἰεβειοπαὶ ρὲ" 
δΙΙςὰ ἐπτε! !Πρετε : ταπιθη {Π|Ὸ οχροπόης μας γοῖθα, 
“μπατοίῳ νόμῳ χρώμδμοι, (ια [ἢ γογαπι νεῖδο τοάάας, 
ἰοηδης, ράευγὶο γιοῦε τμφηῖδς : {δ Γιατίηϊα 5 ἀϊκχεης,ρά4-: 
ἘΥ 01} ὙΊΟΥ οἴη ἐπ Πη τς, ν 6] {Υ μη 9) τας Ρατταπι ἢγο“ 
τεπὴ ἔς ας οἰ πηαπάϊὶ ζογρογα. Ροϊζαιαπι θηϊπὶ 
νειὰ 8 ἜΧροίμτε 1|15. τὸν πάτριον νόμον πληροιῶτες αὐἰδὶ 
πῆς “ἢ ἐἰϑίωαιων ταφῆς» αὐάϊτ δηλονότι χαύσεωτες τοὶ σώϑ3 
ματα γ»͵4 εἰξ΄, ιν μέ οίϊας ὠΥρογά ογερια Πὅπε. Αταας 
Ὠιὶς πηϊηϊπγὸ σοητεητα5, αὐ άϊς, οὗτος γὸ ἑω νόμος αἰφη-- 
γαΐοις καὶ πεῖσε ΟἸς ἕλχησι. 1ὰ οἵδ, ῥὶς ἐπὴν, γῖος ἐὐάξ Δ} 6.- 
γέφητδης, (σ᾽ αν αεῖς ονιπίδηδ. Ατααὶ ὙΒυςγ ἀἴάες ἰρίδ 
(νεῖ ἀϊχ! ) ψαμπὶ {ςεῖδις Ατβοπιοηΐδ5. πιοτὸ πὶ Ρα- 
τ ῖπΠ| 9 (δι ἐπ{τἰτυταπι ἰεγιδητο5, (Πάπὶ Ηΐς νόμῳ, γεῖ 
ΤΠ ΓΌΠῚ, γο] ἰηἐττυ τα πν γε] τἰτα την Ροτίυ5 υὰτη [6- 
Βειη»ἰΠτογργεῖδη οροστευ)ρυδ!ςὸ Π105 (ἐρε ῆς,411: 
{πὶ {ἀοτιιην γογΡ οσπι ᾿ ἜΧρο Πτίοπετη αυατογὰ 
Ποη ἤΠηϊτιαπὶ ροηηἀς ἢε αςῇ ἀϊςοτοῖ, νόμου πατοίου 
ὄντος δημοσίᾳ ἀφας ἐκείνων ποι ἡσαδχ» ύτῳ ἐχοησαντο, Ν' ΑΙ ]ὰ 
ἀυζετη δὰ ογεπιβτίοποπὶ δὲ ἱρέες τείρὶςοΐ οἰ πιαυίς; 
{ςἃ αἰϊτοῦ ταπλοη ρεςςαης χιὰπι ((μο] αἴξε5. παπὶ 
ςεηίαε χυΐάσπι 1ΠΠ|ΠῈ ποίτεκον νόμον ς {{ τὶ ἱκφαὲ δημω-. 
σίᾳ ποιξίοϑαι γ, (ξ ἃ ἱὰφαὶ ποιὅοϑαι εἴξ ἰητογρσετατις ΒΜ 
βπρ βοονε. : 

γαιὰτη, νὲ φυα ρεϑεαης δά δος ἀς διιδαιιάϊτϊοπὸ 
ξαρατ ρογίδαμαγ, [το απι εἴξ πυης Ἔπαιτατοτᾶ δα. 
Ὡοτδίο Δηλαδο πόπυπαιάπι οαπ ἀξ απ 11 Δηλονό 
γίμπι ἀατοι ἃς 1ΠΠπ4, σὰς ὃς πος, Ατῖπο νἱάεϊίαε τοά.- 
ἀϊ, Ν εἴταν ἀξο πὶ 110 σαοαις δάπογδιο οἂπι 4115 ἴῃ 
Ἰοεῖϑ τιιπὶ γογὸ ραρ΄. 553» ΠΖύσπτη ἴῃ μας γοῦθα 5 μαεμ- 
φοιϑύων καὶ ἀκόντων ϑεασαλών, Δηποῖαῖ» μεμφομδύων δὴ- 
λαδὴ Ὧϊς λακεδαμμονίοις. Ἐκ ΡΆΡ.352, Τοὺς ἔξω πίσωυοι]αὐ-- 
πομολήσασι δηλαδη, δὶς ετίαπι ρᾶρ.. ὅοι, γδὶ (ςτἱδίτυγ ἃ 
ὙΒυςγ τάς 9 ὡς Τοσα φέρνης ἀντω ὑπεδέξατο, ἢ ὠὼ ἕως 

αὖ' ὥ, δὴ ἑαυτῷ λείπητωι. δζς. ἴῃ ἑαυτῷ ἀπηοΐας Τιασαφέρνοὶς 
δηλαδή. 14 τατηοη δε πιοηῖτῖο {πρεγτιαςαησα οἱξ ὃς 
ἰρία , φυυτῃ Τπυςγά 465 ΤΗΪΡοτηὶς [πιο ποπι ἃ 
γε δεν ρα αὐἀπιοηδας. Οατεγὰπι Ασα δὲ ἢος αά- 
πεεδία πη ποη ροϊροηίτ,ξ ἀ ργροηίτινε ραρ.5 1791 
δας γειθα, δ ἡ δὸ παλιν φϑυλόντων, τ] 11) δηλαδὴ Δ εἰς 

Ουπίσω φϑυγόντων. ἤγρωυ χραπέντων. ϑίζυζ αὐτξ δηλονότι δΧ 
δῆλον ὅτι, τα δηλαδὴ ΟΧ δῆλα δὴ ςοηβατιπι εΠ8 ςοηΐξαέ. 
Αἀβος!ρίαπι ςαράτ,ιοα ἀς ϑυβαυαϊτίοπε ἀρὶξ, 

Ῥογεῖηοε 15 νίις5 4υ16Π| ἀκ: γοῦθο λείπε;. ἸΝΑπὶ ἡπππὶ 
{τη δ 1,4 Π}Ζυᾶπι νος ΠῈ ἀπξ 4]141145 νΟςο5 λείπειν, 4 
εἴϊ ἀφο ἐ, θη ἴτα 14 ἀςοἰρίςπάππι οἵδ χααί ἃ γα 
ΡΓατεγπη Πὰ οἵϊε ἀΐςοτοτ : (4 πο5 δὸ 1110 πγοποιΐ, 
Ἰρίαπι (ςτρτογοπὶ θαπὶ οάΐνο ΟΠ, χαὸά Πιδαι- 
ἀπανάννη δὺς θαυ ἀϊοη 445 Ἰεξοτὶ ΓΕ παπποῦς πᾶ- 
Ἰυοτῖτ, Ας ἱπτογάτιπη αυΐάοπι αἸἑαυᾶπι ραγεῖςι] Δ ΠΊ; 
Ρτδίξετίπιαιις 4ααπηρίαπι οχ 1158 χυα Ῥιωροίεοπες 
ΔΡΡε Ιαπταγ, ἀϊοῖτ λείπειν ντ ΡΊΕ. 64, ἴῃ μας νειβὰ, 
χοϑϑ νίκα γὸ ἰώ αἰμώνεοϑαι ὧν ἔπαϑον, {ςτἰ δῖε, λέει ὑαϑ. ἵν ἢ, 
ὑπὸ ὧν. 51. ἴῃ Ππαπὶ ραρίηα: 193, [Ο οἰ}; οἱ μϑὺν αῇδοὶ 
Το ιοσούθνου δηκούροις ἀρκαίδων τε καὶ βαρξαῤων ἐπαχόμδμοι, 

Ιερί πηι» λόΐπει ἡ ὑπό, ἵν ἢ) ὁπὸ δῇ σρκαάδων. δὶς ΔΙ ςῸΒὶ 
γος 4). ὡς {τ δῖς λόπειν. Ετ Ραρ.249.1η ἢας γειδὴ» 
οὔκοιυ ἴῷ ὅπλα ζαυτὴ φαίνεται, ας λείπειν (τρὶς, πϑιακοσίων 
μόνων. ἾΝες νετὸ ἀποταπι ἑδητὰπι [δ Ρ᾽ ατίιζὴ δτίαι 
ταῖοτη οΠΠρίη ἴῃ φυϊδυίάαπι Ιοςῖς5. εξ τγαάϊε, γε 
ἀιππὶ ἐχροποης ἰϊϊα γετθα » τίω τε ἡπειρὸν ὑπύζασιν ἵν, 

ὡς ἀὐλν: 88... 



ό ἩΕΝῈ. 5ΤΕΡΗ. ΡΆΟΡΑΚ. 

ἔχουσαν, δυποῖδε λείπειν {πὰ γοιθ 9 οὔτε εἰς τἰωὶ νῆσον, ὅτε 
εἰς τίωὐ ἅπειρον. 

ΦΑΤΕ νερίοηίαυς Ἰοςοἷς αἰ ̓ ψυὶ Δείπειν ἀϊ- 
εἷτιςο φυΐάοπν 40 ἀοςυὶ ἰςηίυἷτα νἱ οἱ Πτη ἴῃ ἢ οη-- 

μ0 Πς αἰ χα Ταρέλκειν,ἰ ἃ οἶδ, βερονμασιπεμρῃ [εν οὶ 
Παρελκόντως κε ϑαι γε ΡᾳΡ.228,.η πης ςΟἸαπηης ]α: ρτῖ- 
τὴς (δὲς ἀς γοςο φιλέτοωρος , οα1Π παρελκόγτως κείαϑαι. 
404 τατηςη ἀε το Ιοηρὲ Ὁ οο αἰδητίο, γε δὶ ἀοςο- " 
Ρο, Τβυςογάϊάεπι αδἀπογίυ5 οὰπὶ ἀςίξηάεπθ. ΡίῸ 
εοάσπι γετὸ ἃς Περιῆὸν ἴὴ)» ἤἴυς Περι ηῶς κεΐοϑει ἀἰςοῃ- 
τοπ ἃς αἰά ἰπηι5οντ ΡαΡ.51;» τὸ δὲ μὴ αἰδυῆῶς κάτω, 
Αἥικὴ σαυηϑείᾳ. Ατ ςατειι ἰς ΒΟ] αὐτα νει θ πλεονάζειν 
μὰς ἄδτε ρἰεγαπαας νταητας. (Οὐατεγὰπι ἀςουίατ! 
Ροτοίξ 4] Ίσυδὲ μῖς ἐμάτγάτοῦ χα τη 115 1οςἐ5 νὈ] (α- 
Ρεγιδουαγᾶ νοοῦ νίαπι ἴῃ τος ἐσγῖρτοτς γοργεῃβα!τ, 
ἴα δας ἱρίᾳ τορτομοηἤοης {προτιαςδηοἰ5 ΄υϊδυίάαπὶ 
γτίταγ. 1η φυοά ταπηθη γἱτίιπι πο ἔεπιεὶ ἴῃ οἱ ἀἴτ, 
Νδπὶ ἴῃ υης Τα ἀ1415 ἰοςατα, 40] οχῖατ ρὰδ. 
26ς, Οι δὲ λόγοις μακροτέροις οὐ «δορὶ τὸ εἰωϑὸς μηκιωοῦ δϑρ, 

ποῦ ςοηϊφητις εἰϊχις ἤος μακροτέροις εἴς αἰδιῆόσυ: 
πρει οὐπηΐα δας, Πα αϑιῆὰ (πητγα (γε, ήρκω γὸ εἰ-- 
πεῖν, ζοις δὲ λόχοις οὐ ωϑδαὶ τὸ εἰωϑὸς μηκωωρῦιϑμ. 14 εἰς, βαἰἰς 

επϑρ ἐτάς ἄϊαγε, τοιὶ δὲ λόγοις οὐ «ὐὸὲκ τὸ εἰωϑὸς μυικαυοῦμϑν- 
Οὐυφῇ γοτὸ μος; [τίς νἱἀοἸςος ΠΗΠς, {5 γογδὶς ντὶ; 
1110 μακροτέροις τη ηἰπτὸ ἱπίοττο : πΠΟη ΥὙΥἹἊογο πη ςοῦ- 
(ξααοης εξ οχ ἐο ιος τϑιῆὸν οὔς ἀΐχογας. δὶς τὰ- 
πιοθη ὧς ρᾶρ. 257, ςοἱ.3, Ροϊζαυαπι ἀϊχίς αἰδιήὸν οἵς 
ψειθΠΊ εοϑυμήσεθϑαι » αἀἀϊτ, ἤρκει γὸ τὸ ὅψη αποίσααϑει. 
Αἰαυὶΐ ἐχροἤεογεπι αἰ σαλι5. {σε ρτοτ δ, (δι Θπαγγα-- 
τοτοῖη (4ιι6πὶ (ὅταο! οἰξηγητίωο ΔΡΡο ἢ] 4η τ} Π1}Ε}] πηαρὶς 
υἂπι Ὀτοιῖτας ἄεςεῖ : τὰ φιΠάοιῃ ςοττὸ αυα Ἡἰ μι] 

Οδίσυτταεῖς το ηυας. ΟΝ η Ῥᾷττο ρθοςαι Ποά!ςο 
ἃ πη τ|5 οχροπτουῖθι5 υξ Ὀγοις5 οἤς Ια δογδητ νἱ- 
ἀεηνι5. : 

᾿ς ΦΟννΜ αἰ αυϊ ἴῃ ογατίοη!5 Πγυξξιγα πὶ οΥο ΠῚ 
ἤοα ἔξγιας, ἄς πος ἀ1οῖτ) ὑπ ήλλακται, γὲ ραρ.542.ν οἱ 
ἐχημάπετ, γι Ρ4Ρ. 536. 5ἷς γοτγὸ ὃζ ρὰρ. 368, ἰη ἔπης 
Ἰοςι ΠῚ» τὸ γῦ δρχος «εἰ ἠπίφον το ὅζη, ϑυμοιῦτας τοιὶ λακεδα!-- 

μον ἰοἷς καλώς σφίσι φίλιον “υέϑαι, ἡγούωϑροι τὸν ἔξω σελο- 

“ποννήσου πόλεμον ῥάω αὐ τῇ, αηποτας, ραγτῖς ΡΠ 4 ἡἐχού- 
«ὅμοι πο εἴϊξ καπέλληλον (ΠΔ4Π}1τὰ (τς θοη ἀπ πι, ΠῸΠ 
ἀκαταίλλη λον) τοτὶ Ραγτῖς! ρίο ὅῃηϑυμοιῦτας, νΟΓὰτη ἐαρ-- 
μα πίσϑε, ΡΓῸ ἡγρυμὅῥων. 1)ς ια ἀηποτατίοηε νἱάς σις 
18] ἃ πῆς ἀϊσυηταγ, Οατολὶῃ ἂἀ ὑπ ήλλακται ηο ἡ 
διιίηςε » ἰςῖο αἱ] οαυΐ Ροῖϊε συ! ρίδηι [ἢ πιεπῖοπι γο- 
πἰγούσπη μος γογθιΠ} αὐ! α1τ, ἀἰςὶ (6 απ ρίαΠῚ Πηιι-- 
τατίοης 48 σαπὶ ἤραγα μγραίϊασε ἐϊξξα σοτητητης 
αυϊάρίαπι παρ οατ:ίο σοπογα!!ογοτ ἀδε πυΐς νοῖθὸ 
Πρηϊβοδτίοηςπι ,. 4ππὶ νἹ ἀο]ΐςος εἰξήλλακτωι, ἀρυά 
αἰϊος ἱητογάμυηι μαθεῖ: 400 Τιοηγἤα5 ΕΑ] ςατηαῖς- 
{ει δζ εὐπῇ δά! εὐξίοης νεῖται. νο] τὶ απ πὴ ἐς διτ» 
(ὔτπα ὑξήλλακτω μδὺ ὠκ τὴς πολλῆς καὶ σιωυήϑοις Τῆς πολλοῖς 
ἀπαγγελίας. ΟΛὈΣΏΘΕΙΔΠῚ τί δάνοιαν ϑξαλλάήῆειν ἐκ δῇ ὧν ὁ 
ἔϑει ἀρὰ οἰ ἀεη1 [ορ Πγι5. ν Οἱ ἰτοπι » 410 4 τη οΓο ΠῚ 
νοςσδαΐ ( 4υυπὶ ἀἰχ1» ΑΙ! υἱ 4 1η οτατοηἷς Πεπέδιιγα 
ΤΑ ΓΟ ΠΟ ἔδγιαγο ) τὲν κοινὸν καὶ σωωήϑη τῆς δίᾳ λέκτου 
Ὅπον νοςαῖ. ῬοΙϊιπηι5 αιτοπὶ οχ εοςη} 14 φαο ἃ ̓τα 
εἰξ :ξηρλαγωδόον (ρτο 4ὰο ππης (ςο! αἴτει) ὑπνλ- 
λαγιδῥον ἀἸςετοε δά πη μη ) δὲ ἐαρμιατισωϑύον ἀρ]! ατο. 
δ υ! ἀο πὴ ὅς ααρμάποον, απο α ἢις ΟρΡΡ ΟὨΐτα δρυὰ 
εὐπάοπ Βαθοπημς : νἱ (Πὲς 5 καὶ τὠμνδὲν «σλώς 
αομμάτιςον ἐκφέρειν γόημα." Αρυά ξαηάοτῃ γοτὸνοδάετη, 

ἐς τε Ἰοχιιοῆξε πη, δζ ορματισμοιὶ ὃζ φήματα ᾿ερΊ Πγι5.5οτὶ 
δίς εη1ΠΊ, κατὰ ζιὶ σκαιοιὶ καὶ πεπλανηιδύοις ἐκ τῆς τ φύσιν 
συζυγίας ζ οὐσ᾿ ἐν πείσῃ ποιητικῇ χώραν ἔχοντας οαμαπσμοιξ, 
νοϊ ἐς ΤΠυογ ἀϊἀς πιο άτιπι ἴῃ ΐ5 πο τοηρητο (64 
πίπηΐαπ 6] Ρογπιτεοητο ςοηυοηίεις, φίαας δά θο 
ἡ Ἰὰπὶ ἀς μᾶς αμάφας2 τορτεῃοηαίς, Ἐπ αἰϊαυλητο 

Ροΐξ, δΠ᾽ μάτων τὸ πεσλανημδῥον ἐκ τῆς κ᾿" φύσιν ἀκολουϑίας 
γοςαι αι ἃ τη 110 αἰτοῦο Ιοςο ζει πεπλανηοδύοις ἐκ τῆς 
ΧΤ' φύσιν συζυγίας χυμιατισμοιὶ ἀϊχεταῖ. Ας ἐληριαπισωϑῥον 
υἱάοπι ἰὰ ἔοηας αιοα 1 τ] η15 βρηγάηρῃ : (ξ ἃ τατηοῃ 
ἰηγ ΦῊς Οὐ 4.0 πηι ἰατὸ ραῖοητοπι Βαθοῖς ΠΡ ηΙΗςἃ- 

τιοηςπὶ υἱάεταγ : οτίαπιίι ἄρυταπη ἘΔ 5 οἱἱς ἀϊςας 
ςοπξογπιαιίοηςπὶ αυδηά4πὶ οτατίοη 5.) ἃ ΤΟΠΠ ΠΊ ΠΩΣ 
ἂχ Ρτϊηνὴπι ἔς οβδοιοητε γατίοης τειηοσαι. ΑἸ γογὸ 
{δὲς ἤρυγαβ τημταίς 1414 ἃ τόξο.» ἀζαις μῆς 
Ρτα ἴδ νιττυζοηι ἔεττς αυδα ἃ ςοηιοτα ἀϊής γι! ρατὰ 
τεςοῇετυηῖ. 

᾿ς Οὐαηλ 8 Διῖοπ γὲ ογατοης πὶ ἐς πο ]οὔϊος ἀϊοῖξ 
ἐσ ματίοϑαι» Δ πλςιη4ις δα πγιτατὶοηξ {πγαξίυτα δ.- 
εἰρίατ,» ἵτα οτίαπι αἣμα ἀἴςογε αυθατ θοῆς ΠηρῸ] 15 
ἴῃ φυΐδυ5 οα οςςυετῖς [ο οἾ5; ταπη θη Τοττῖς ταητὰπι ἴῃ 
Ἰοςῖ5 Βος νοςϑθιο ἴτα ντίτα : ν ἰπτὶ 4υιπὶ Ρᾶ-- 
δίῃ 123 γσαύτα ὅμωλον γι τ οΥδ δήμα, ΡΓῸ σεντὶ ὁμώλῳ Αξ 
γετὸ 517.» ἴῃ Π15 γο ΓΒ 15 5), οἱ δ΄ ὕφερον ὕκοντες,, Α τι αι τη 
οὔ ῆμα ἐἰςἶτ» ΡΙο ἐὸ χιοα ἀϊςεη άπ ογαξ 5 ΔΑ ογ᾽ 
ὕςερον ἡκόντων. Ῥαρ.απτοτὴ 74: πὸ αἰ ακόλουθον ἀΡΡοΐας 

ὩΟῺ ΠΡ Ἰοἴτοῦ αὔμα οἷς ἃ πα ραίσημμον φῆμα.. 
Οἰατεγὰπι οἰἰαπηῆ δῆμα αυϊάοπι {ς 4 ποη δὲ ἑϑπὴ 

δρᾷ οὐπὴ Ἰερατυγίαιοα [ς(ἰαπ:)ταπηςη ὥοσπικα ὀνόματα 
νοοας αυα ἔμπης ποταρμοσῖςα: γοϊατὶ ραΡ. 424. νοὶ 
ἄςμβος ἰοηυδά! σοποῖς συρέσωυϑυ τὸ φρόνημαι, ἀμ Οἴατ», 
εἴΐε φυϊάσπι οπγηΐμπη τα; ἀρυ 4 ὙΒαςγ ἀἸάοπὶ ἔπη 
ττορίςαγιτη (14 οἵδ γηεμρ βου σιτιρ:} γος τη ἀυγ Π- 
πιλατὴ {παπ|,ν Ἂς Πςδς σορέσωμϑυ : νεγὰτη Ἰοαυΐ Ἔτη ἴ6- 
«πηάμπι ΑἸςἰ δια άςη, Ουοΐ Ὁ ἐο ὐπλα {ξηΐὰ 
ἀϊςατιγ,(ἀϊςὶ ἐπρρῖδ ςειτὸ γιάθατι δι ἀοςοδοϑὶς 
δυτξ  ΠΙοηγίιο κυείαν λέξιν ΘΡΡΟὨΣ τὴ ζοπικῇ 9 14 ἐ{ξ 
πλοῖα μος, ν! ἀοπλι5. Ας (ςοπ , αὐ πηοτάρμοσᾶς. 
αυοά ατιίηςτ» αυπιτη ἀἰςὶς ὄρημδύειν τῇ ματα φορᾷ ,ἰα οἱξ ᾿ 
ἀςάάεπάοινειθιτν νοῦθ 0) Ῥεγπιάποῦο Μ] γιοαρ βογά,. 
τητοΠ Πσοῖς ιος ἘΔ κ5 εἰς» 4μ0 ἐχ φεπόγο σαρουὶς 
ἐγάηρίαΠοπές, ῥυς 46 [[πγεςδουὶ Οἷς Θηΐ πη, Νά) Ἰά “μοαμες 
γι ΡΥ ρηις ΠΕ αἰ ἀϊοπάιρηηνμε 4μο ἐκ φόποῦο ζαροΥνς ἐγ άπε- 
ἐφεοηὲς, δος ἀο[ η46.. ἹΜΗΪΗ͂ ἐπῖρρε 4 ημν0 ηη]Π!00} ἃ ἐεγηρε-- 
ἔπι ρηρίξυνμε , ἡμαηάϊο ἀμὲ γεόπα βηόηπε ; προ [ταῖς 
φη βμοηῖά γετίρρῃ [4 ΠΠγλι. Οὐ ἃ πγυῖς ροιτὸ Τἱοηγ-τῦ 
ἔπιι5 ϑοπικὴν λέξιν ορροηδῖ τῇ κυρίαν (ἤςυξ ἀητεα αἸχὶ) 
δ. αἰϊουδὶ ἀϊςατ ετίατη δα δ᾽ κυρίων καὶ μεὴ βοπικῶν κα-- 
πασκόὺυ εἷν ὀκφέρειν ταὶ νοήματα » ὩΟῊ πὶς ταπίοη ἰατοῖ τὸ 
Ὅπικα ν]τοῆτ5 αὉ 6ο ηυὰπ) νίσιις ἀἀ πηοταρῃοτίςα.. 
Ἔχιφηἀὶ. βογ ἱς θηἱπὶ ἴῃ ΠΌΤΟ σὲ σωωϑέσεως ὀνομάτων» Ὁ 
ἀς φυϊδυίάαπι Ἡοπιοιῖ γουῇθυ5 ΙΟμ6 5. οὔτε χὰ μιε-: Ἷ 

ἐ 

χαφοραί ἕινες ἐν αὐτὸς δυ γᾶς ἔνεισιν, οὔτε ὑπ αλλαγαὶ οὔτε κα 
παχρήσεις οὔτε αλλη φοπικὴ δλεκτος οὐδεμία. ἜΣ ΈΡΝ 
4 Ον νΜ ροιτὸ οτατίο εο 400 ἀϊξξιπη οἱξ πτο- 

40 ἐκιμιάπεου, νε] ὑπ ήλλακται, οατη ἀἸςιιηξ οτΐατη ες. 
κατάλληλον. 14 οἵδ, ποη ΡαΥομΙδΥ 57 Ηρ ΥΗ ὸ ἐν [Σ΄ 
ἑηγόϊαι ἐδ μενϑα.ϑ6 4 Ὀτουι5, δ. αὐϊάς πὶ ν πὰ γοςοΐη- 
τεγρτοταγὶ ηι15 ροῖτε τπωῤαγοηίδηη, γε] “πη ΥΉοημεηας 
δα ᾿πωηρξγμάρ, Ἐὰ νοςο, ἤιςας δὲ }} ΟΡ ροίϊτα κατίλ-, 
ληλοςγ εἶταν ΤΙ ΟΩΥ Πι5 Ηα]ςαγπαῇοι. Αρυὰ ἅσης, 
νογὸ ποίξγυτη ἐς Βο Ἰαἴξοπὶ μα δοηλυ5 {Ππ6 ρτὸ πος,, 
ΡαΡ.368, ςοἱ.2. άπ}:  ΡΊΠ}115. ἐπα ἔσιν αἰκαταλληλον 
“εὸς τὸ δῃηϑυμοωῦτας: απ πὶ οσΘη Δ Πὶ {τ ςοπετὰ μὐκ ἔςι, 
καταλληλον. Ὗ Ὀἱ οἰίεγια ετἴαπι ςαπὶ Δἀϊςξξίοης ρτα-ς 
Ροἤείοη!ς ροῆειπι μος χοςαθυ]υπὶ οδ : αυμπι 
δίας ν]14 αἀϊεξετοηο γε] κατάλληλος γε αἰκατάλληλος, 
λόχος ἀϊςαἴυτ. Ἷ Υ' 

ἙἘδηάεση ογαϊὶ ΟΏ6Π) αὐακόλουθον 4] (616 ἌΓ. ἴ 
ἴσαις δάφο τὰ ἢ ΟΠΏΜ]]05 ἐἀπὶ ἘΡΠΝΝΣ ςοπιρε- 
αἱ οπηι5, ΡΟ τι 5 τα ΠΊΘη τὸ αὐακόλουϑον (6 ςοτῖο ΄ιοάαπ 
ἱῃςοΒαιοητὶς ὃς ἱπσοηρτιας ἢγυδυτα σοηςγε ἀἰςὶ 
[οἹδε: γε αητοα οχ μος (ςΒοΙ ηῆς ταῖςαν Βυΐα5 γοςὶς. 
γίμπη δῖτο!! » υμπὶ ἐς ο4 Ιοααογος οσδτιοηϊς ἔοσηᾷ, 



ΑὉ ΚΈΘΟΥ ΟΚ. ΞΟΗ ΟΣ. ἽΝ ΤΗν ὦ. , 
δ λτὰ ἐσεματίϑει ἀιςῖς, Τνοςιιδ εἱς ραρ.74. ποη ργοςα! 
ἂ πο, καὶ ἐς αὐτίω δι εθηκότος ἡ δὴ Περλπλέοις φραπᾷ αἴϑη- 

γαίων, ἐγξέλϑη αὐτῳ ὅτι μέγαεα ἀφέφηκε. 1 ας Εηπιὶ ἐξι ἀ 
φτδοιζατα μαθότηις Ηγίέλϑη αὐτῷ 1 τῷ Περακλέϊ δηλονότι. 
“ὐδάσιημον τὸ οὐ μοί ὅδ, δα εξ κότος εὐ γξέλϑη αὐτῷ. αὐακόλουϑον 
τὸ. 5:64 (}}} ταπῆ θη οαπὶ μος ἴῃ ΙΟςο,, δί ΠΟ αὐαχο- 
Ἀούϑως (δἰ πηχίς Ὑ μιν ἀϊ σαν μας ἀδείμαπι » 10] 
ἄοςεθο. 1.ορίπιυϑ νογὸ ἃζ αἰακολούϑητα ἀριια 1)1ο- 
πγήαπι ΗΠ ςαγπαί τη ορυίςα!ο ἀς ὙΠυςγἀἰαϊς 
εἰλαταέξοτο : (εξ 4 ἐερὸ αεϑδρκολούϑητο (δ [πειε πάππε 
εὔϊε αυθιτγου, ἴ ᾿ 

ΑΡΨΕΆΚΒΙΟ Ἐμφανπκῶς ἄς 115 ντίτα αια ἰπ- 
ἀϊςατο νας ἀἰξεα οΠδ σιν; ορ θα Π (ατὰ νοσαθα!ο 
το νταηταγ ὃς Γιατ) ρΥῸ 480 ταπΊοῃ ἐμφανηκῶς πγᾶ- 
δὶς γπτδτυπὶ οἱ ἐμφαπκῶς οὔὰαν ὃς Βριφδυπικὸν τά οπι 

ἀρὰ εἰιπὶ ἰορίπηη5, ρτΟ 60 40 ἃ ἐμφαπκὸν ἀϊς! (ΟἿοε. 
8664 ταπηθη ἢδο Πυοαι16, ἔμφαντικὸν ἱπ 4 ᾶτη ὃς ἐμφαν-- 
“κῶς, ἱρῇ [ΟἹ] ποτὰ πο ἄϊεγιπε. Γιορ πηι ροτο ἐμ- 
φαντικὸν Ρ46.31, 1η ἤηε ζοἸ απτηδὲ 1. Πᾶπι πα ἢας ΤΒα- 
εΥ ἀϊἀϊς νοτθαϑκαὶ κερκυραίοις τεριζδε, ἀπιῃοἴαξ, ἐμφαντι-- 
κὶν εἴς πος ίζυειᾶς αἀαττ, δῇ ζει ἀδικοωῦτας. Ατ νετὸ δά- 
ποῖ δία πι ἐμφαντικῶς Ἰοσίτιν ρᾶΡ. 179, ς01.1. (ζδις 
δηΐ πῇ οα πὶ ἐμφαντικῶς να πὶ εἶδ ραττίςυ]α δε. ᾿ 

ϑεάςηϊσι ραΡ.56᾽ ςο].2, 4υσπη Του δὲ τ, ἔμφασιν παρέ- 
ἡ ὡς πὴ ἄλλου καὶ ἄλλου πάοσων τίω λέξιν, ἀς 110 ((ῃς-- 
τααῖο 1ητο οτος ἤθη ἀοὉ Ἔπηι5: νου τη ἴτα ἀσςίροΓο, 
Ἐφάτμε ἀρράγοάμέ ποδὶ ἀἰμεν ας βρπέβο. γο] , Ἑάαε με 
κίάοαπίμ πο δὶς ἐ[{ε ἀϊμεν [ς [Πρ ηὲβαιέίοπος. ΝΠ αιι5 πτα- 
{πῖτα Ἐχροπογο,είησ [εγηῖο ρτα [8 γε ἀληδυψθηῃ βοΥιρη 
ποαιϑμζογιν» μη. Ν' οὐθατη επἰ πὶ νεῖθο Βῖς στοά ἄοτς 
νὶχ αυϊίαυαιη ΡΟΙΤτ. 44 4ηαπὶ τάπτοπ ἐπτογρτοταεῖο- 
ἤδη νοι Πάς ρίορο ἀςςεάοτγξε, 5ρεεῖον ργυαὗσε [25-- 
4μάῃ ἄς «αἰἰα 67’ αἰϊα τὰ ροηθης μοαιδηένο. 

“ἢ ΔΓ Ὰ ΒΝΕΆΒΤΙ ἀὐτε πῇ Περαφεροίκῶς τ τ|5 ποῖά 

ἘΠ ροτοίξ πρηϊβοεατῖο : ρτὸ 410 1 τὶηὲ ἀἰοίταγ Ῥέῦ, 
εἰγαιηἰοφναίϊοηενι ν οἱ, Οἰγ αι οαηοήάοι(ς ἃ χασπ νί- 
τᾶτα ἥτ γοχ Οὐάςα ροτργαῖ5. ἐγεααςητία5 ἀἰϊοΐτατ» 
Ῥεγ ρευῖρθγα πα, εἰ σι ρογίρ γα [: ας, ἀἀπεγθίαπι 
Πματίπυπι ἔδοίεηάο εχ ὅταςο, Ρεγίρβγαίπα. Ἐχοην- 
Ἰππῦ δυτο πὶ μαρο πλ5 ρο Πρ Ἀγαίτἰςὶ σοηοτ5 Ιοηυδη- 

αἰ ἰπῆρης,ραΡ.105; κὶ δὲ δνοια αὐδῳ πολὺ ἐπήει ΤΩ αἰϑρώ-- 
'χὼν μᾶννον ἐς Ὧιὰ λακεδαιμονίοις, ντὶ αὖ 1Ἰρίο ἸςΒβο τατος 
δηποῖἴατϊιυσς, τἰριφοχεικῶς, αὐτὶ ξ΄, δυνοϊκῶς ἄχον Οἷς λακε-- 
δαϊμονίοις.ν Ὀἱ ἕαπιξ (οτρταπι αὐ 110 ΑἠΠς ραξτο; πορλλᾳῖ 
μᾶνλον δϑνοϊκῶς εἴχογον Εἰ πολὺ μᾶλλον. Ο“τοτὴ πη χυσάλτη 
κθ ὃο ρεῖ ρογίραγα πη αἸξχα σοηίοτί ἴῃ 4υΐδιι5 ταπτοπ 
ετϊρμταῖς ποπ ΡοΙς ἀρποίςι, [15 ᾿οςΐ5 ἀοςεθο. 
Αὐι ὕξωθε ( 14 οὐδ ἐχεγμηθοη5) ἀἰσαηε ἱπτοῦ: 

ἀα (πο αἴτα [ἃ ἀμ οα ὑπ ἀκούεται, τά οἰξ,( δαυ!ἀΐταν. 
Ηἰς νετὸ εο αὐυοιδίο ὃς ςὔ πος ἱρίο γεῖδο,, ὃς “αι πὶ 
Βιςσροίιο νεϊτογ. δὶς ραρ. 263; Ἰη ρυϊηςἰρῖο ςοΙυπι- 
πεῖς 3γδοσυπακοῦ σαι δὲ δεῖ ὕξωϑεν πὸ, "κα δι το ὠκσίπηουσι 

πῆς δὐτορογίας. ὟΝ ὈὉΤ ετίαπι οδίετααπάιπι εἰξ γείεητεη- 
εἴᾶπι ἰητερτγατι δ αι άϊτε Πδὲ ρεγηνίξεατ, 

ΓΙ ΦΓΑΡΌ 1 νοὶ αἰτί πέραν Ἐξηγοτιχῶς Φῃαττᾶ- 
τότος ἀϊσαητ, φαυπὶ ἐρίς (είρ τοῦ ἴῃ 115 υσ (δ πη-- 
δ ΕἼΠ|5 χα ἴαπὶ ἀἰκῖς, αἴξ νοῖας (αἱ Ἔχροῖτογ. ΠΑΠῚ 
τξηγιρικῶς Ἐχρο[ιοΥϊοίοπαι. ΗΙς νετὸ (πρε Πὰς ἀε τα 
ἀϊεῖτ οτίαιι, ὑξηγισικόν ὅθι ἧτο ρίξε αασητε νοῖδο ἀπε {8 - 
'σασητίθυβ γοιδῖς αἀ συοπιπι ἐχροπιίοηςηι ἡΠΠπά 
ψΈΓ Πα (ξῖρτου τρίς δα εἴς. δὶς ραρ.. 264. ςο].2, ἴπ 
τη ο . Κηγητικὸν δὲ ὅθι ἥξτο, τῶ, σωφρόνων δὲ αὐδρωῖν, οἵσιγες 

Ὧ ἀγ.δις. Ουϊποτίαην ἀἰ οἰτ, τῦτο ὀξηγηπικόν ὅθι τῇ ἀσϑρτέρου, 

ἀπΠρεητεπι) οἐΠςἰ 95» ἀπιοπεῖε Ὑδὶ ἐςεῖρεον τρίς οὸ 
ξμηῃόξας ΟἹ εῖο ἔπογῖτ: ( ᾿ 
Δ ΑΡ ΝΕΚΒΙ15 Γερηῶς ὃς Παρελκόντως ςαπηγεῖ- 

Βο κεΐϑαι ν εἴτα, ἐς [5 φυα {υροτυφεδηρα της», ἤςος 
δὲ εα αἰδιῆα ζῇ), νεἰ παρέλκειν αἰςῖτ : φαεπηδάπιοάμπι 
δῇτεα ἀοςυ!. Ηος ταητὰῃ) 40 5 Αἰ1ςυ δὲ 11 ριηῶς 
ὉΡροποῖο αὐαίκαίως. Νηἰμς ]τοπὶ ἰο οἱ πιο πη] αυΐ 

 οἱἔ ρᾶρ.. 266; ςο]. ρεΐπια ; ὁ δὲ καὶ σιώδεσμος οὐ αἰοιῆῶς 
͵ 

κεϊτο,αλλ᾽ αὐαΐ; καίως. 

47 Οὖν μ αἰτὶς ετίαπη φάμοιθιῖς γογθὸ ἢ|Π0 κίῖϑαι 
γεευξ: ἀπογαπι ἃ ππλετο οεἰξ Κυρίως. [ἃ εἴξ᾽ Ῥγοργϊὲ; 
Πα τα ργοργῖα [ρπὲβαιοηε, ἸΝατ αἰϊφαοά νοςλθιι5 
ἰμὴν αἰ οἴεται κυρίως κείαϑαι, (4υαῇ ατι5 ἀϊσας Ῥγορτὶὲ ρο- 
ειρῃ οἰο)ςυ ἰαυς ργορὐΐαιο ἄδεις εἰξ νίῃ5 : νιον 
{{π|η08 οὐ κυρίως κείόϑα!, 410 “ιιῖς [τ γ[ι8 ἔτ γε αἰϊω πα 
υὰπι ρΓορτίαπι νίαπι ἀς ἀοτῖς, Νοαας γογὸ Ὠἷς ρτο- 
ται γέμα ᾿ητε]Πσογε ἐς οο οροῖτοῖ 40] πηεῖαρῆο 
᾿τίςο Ορροηΐξιν ( {οι τοὶ κυρίας λέξεις γ᾽ 46 ΠΊ0}5 τοῖς 
ἀμεταφοθακαῖς ἔξει ῥοπικαῖς Ορροηΐ: ἃς ἤςιτ αν μος ἱρίο 
{ςΒο] αἔξο ῥοπικὸν νοςατὶ γος ΑΕ} σορέσωμδυ ἀἰϊχὶ, αι 
(ογῖδῖτ, οπγηΐα τὴ ἑοπηκῶν αιᾶ ἀρ ὙΒυογ ἀϊά ει οχ-- 
ταῆτ νΟ σα ΡΏ] ΟΣ πὶ εξ ἀυγ {ΠἸπλιιπ|} (δ ὦ 4ς ἐο αὶ 
Δθυα5 Ροτίις αυὰπι γί ἀρρε!!απάτις ἢξ : αάεδο νὲ 
ἀἰκυφκολογία ( ἡ νυΪθῸ ἀκυρολογία γ οσατιΓ} ἸΏ ΕὉ εξ 
ἀἰς! Ροίῃε : ὃὲ κατίχρησις, ΠΟ 1114 χυϊάεπη 4υᾶ πιετα-- 
Ρίιούα ρεγπιτεογς ΠΡ] ροῆπηι » ὃς χια: ἴῃ 115 ἐχουία- 
ταγ, ἴα 4: οπτηΐπο γιτίοία οἵξ. Αὐχυϊ εργθμεη ἀχὸ 
ταπηση ἔμιπὶ (τ ρτοτεπι αι άες ἐς Πυϊυίτηο αἱ ἱπηρτοΣ 
Ρηξταῖς, ραρ.δο, ςο].3, ἴη πης 1ΠΠ1ι|5 ΠΟ ςΕΠῚ 9 χαὶ ον 
Ἰσωῶρ ὅπως δὲ τοι ὧν “δ μιεγίςων ξυμφορεῖν ἐκ ἀπήλλακται 
ἰξωυεσίας,, ἢ μαλακίας, ἢ ἀμελείας. πατὴ {τι δίτ,ἀς γοςὸ 
ξυμφορῶν ἸΙοαιεης 9 ὀναῦϑα οὐ κεῖται κυρίως κἡὶ λέξις, ἀλλα 
ξυμφοραν φυσὶ τίω κακίαν. 564 Δἀπιοτίῃς5 ἄλης ἀςςυΐατῖο- 
Πδπὶ φοπαδογίδιὶ ΤΠπογ ἀϊάεπι ἀεξεπάήετο. 

4ΓΑὙ γεγὸ δά ογθ ΠῚ Ανπιφοραχῷς που πὶ ΟΠηηΐ- 
πὸ νἱἀοτὶ ροίϊε, υὸ γείτας ἴῃ ἥης ραρίπα 82). 16ὲ 
φηϊπὶ ἰη δας νοῦθα, προϑύμως ζῦτα ἔωρφοτον, Δῃηποῖᾶ-- 
ται οἵδ, αὐτιφοοακῶς εἶπεν, αὐτὶ “ἢ, οὐ ροϑύρίως. ϑρά 4η1- 

Βπιατίσιπι αυ! ἄτῃ μάθοτο ας αςεαῖ (γε ορίπου) 
μας Δηποϊατίο. (υἷι5 τοὶ ςαυίαπι εἴα ρυξο χυὸά ἴῃ 
«ἰ14 αυὰπι μας νϑθα {ττίρ τα 1114 εἴϊει -νε οἤεη ἄδπὶ 
ἀυππν Δ4 Ιοςιπι {ΠΠ πὶ νθηθγο. ϑ:π|}} γεγὸ ὃ ἀς ἢπ-- 
ἰιις5 αάτιογ}}} Πραἰβοατίοης ἀϊέξξυτις τἰδὶ Τππὶ αιοά 
ἡξητῖο. [ 

4 ΑΡΝΕΚΒΙΝΜ Μήποπ(ητ ροτίμ5 Μή ποτε 1 
ταηξεὸ (ςΠ] Βοη ἀτιπι οἰ) οπηττεὶ εἷς Ποη ἀεδοτίηϊιο ὃς 
411} (ςμο!ταἴτα νταπεαν, πια]τίιπηυς στατία ἴῃ ρτο-- 
Ροπεπάᾷ {4 ἠπθίτατίοπξ δι ςοηϊοόξαγα μαθεῖ. 564 
εἰαίπιοα! οἱϊ γε Τ,ατὶηὸ ἱπτεγρτοτατ πόη ροί5., ἴτα 
αυϊάειη γε γογθυ πη γερο ἐσ 445. Ἐΐα5 νίιπὶ μα 069 
Ῥᾶρ.6ο,ςο].3.ν 111 οῖ ᾿πτετγορ δι οηΐδ ποτὰ ογᾶτῖον: 
πὶ ομὶ Δ  ἰ δίτιπ) 6 ἤθη Πεαρροίεανίπης τα 4 
φάτ δυϊαΐτηο ἀϊ ]οςἰς ἀρροηαητ:ροτίπάς ἃς ἐὰ ογᾷ-: 
τίοπὶς ἔογπια εἤξε ηύα οἱδ χιατη ἀἰ οἰτατν Οὐ] 4 ἢ ̓τα 
μὲς Ιοςιβ εχροπδῖαγὺ Ατ ἢ ἱπτειτορατιμὲ ἀἰςὶ ποας 
Θχἰ[ἰπηοταγ » γείθαπι ἀ] αι 4 (απ αΐετον : ροπάς 
αςῇ ἀἰϊςεγείαγ, ΝἸἀεπάμππι ης. νοὶ» άδης, γεὶ» γ1- 
ἀεηάαπι γογὸ ποι αυαπ αἰ ἸεὔΓ μή ποτε δ, 6 
4 ΑΡΥΈΕΚΒΙΟ Αλως ν]τἰπταπὶ Ιοςιπ) ἀἄαδον 

4ιοά Ε15 (ἢ ο}115 συπι 4115 ρΙοηίαιε (ἃς ξοτταῆης 
οπιπἰ δι5)ςοπίππιης ο[ξ : Πς{αιις ’ος!5 ἀρροίτυμη ἰη- 
Ὁδηϊτυγ (ποη ταπιοπ δ᾽ 18} ἰῃ 45 ἐχροπεῖο 4: 
Ρίεχ ἀβοεζαν, 161 εὐϊπὶ ΠΟΒΕΠΩΝ δος «ἀπεγδίαά. 

Ι ᾿ ρᾶρ, 258. ἰπἰτίο Ο᾽ απιπεῖϊα τ. ΝΝοσποη ἰρίο νεῖ: ἄλλως ργαβρίτυτ. ουδά δὲ τοττίὰ αφοεάατ, ἤος α4- 
᾿ δοὀζηγεῖοϑαι (ἃ 410 14 γοςαθυ]α πα παταπε) μας ἀς πειδίαπι τοροτίτα : ἢ νοτὸ Δα ἀπάτταπα νίαε γθηϊά- 
Ν ἴε ποππαπαιδπὶ ψεΐταγ, γε ραρ. 265, ἵπ ΡΓΠΊαΣ “οἷ. τατγίτογαπι γοροτίταγ. ΟἸυυ ΠΥ Δα ἴ6 ΠῚ (τὶς ποτυτη ἢτν 

ἐο ἀἀΔυοίδίο Γιατίηυην Αἰἥεον Πρη ΗΠ σα. ρεηάς εἰξ 
ἃς ἀϊςογοταγν Αἰγίαν οἰλφη ἐχρόηέμεν Βὲς ἴοσις ἱλᾳ μῤ ες: 
Ἶ ὃ ἈΒΠ117. 

Ἴη οἰ ρ᾽ ον τὸ δίαναν ϑωυδύειϑ ξηγάτω. ἘΠῚ Δεῖ γηππὶ 
᾿ πριεμονοα οχροίτοτίς (Πἰς γοςο Ρογζαπι δί 

: 
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ἕαε. γεῖ, Αἴἴο οὐανεηιϑᾶο ἐπα οχρουμμίμν ε δος μράοϊϊαε. 
Ἰάφοόᾳιο 115. νοςαθυ] 5 μι θῸ8 συ πὶ οἰ ΠΠρα νταπτατν 
ἀππαπιογαπάμππὶ μος εἰξ. γε ραυ]ο ροϊὲ ἄοςςθο. 
(χτογὰϊη δ ἰϊ5 4 ἀϊιοτίᾳ ἀϊας Ὅταν (ς ΠΟ] τα ςο]-- 
Ἰερογαης, μος «ὐπογδίθπιν, τα ιαπὶ ποτα αυὰ ἀ{{- 
«εγπογοηταγ,, Ροτίαβ αυὰσι αὖ ἐρίις [ς Βο] αἐι5. ἀρ - 
Ροῆταπι ξΠξ νἀοτυτιϑοά πουὲ τη φυοάδπι ΠΟΙ πὰ 
{ς οι] ϊογιιηι ἰοςο » αυὶ οἵδ ραρ. 23». ΡΟΙἘ ΠΠ]Παππὶ γος οπὶ 
ἄλλως αἸϊι5 (ςοὶϊαϊτο5. ᾿οαυςηβ ἱπετοάυοίτων, ὃς 115 
φυᾷ ρτοχιπτὸ ργαςοάσης σοπτγαάϊ θη: ν οἱ ἄγεν 

ςοητιταάϊςοῖς γοΐίςης. Ναπι (νι ἰδὲ οἰζοπ 0) 11 δ 6118 

1πεο Πρ απτυγ υὰ ργοοάσης νογδα, σοηίομτιτς 15 
οαπι Πο σουηροήοτιὰ πο (ς ἀἰΠδ πεῖγς ἀγ ίεγάτιιγ, 
4 ΑΡ νεκβὰ αυαάᾶα} {18 απογ 15 γε ἔτη 

δατη», Τασσι τὸ λέξιν 5] ᾿ούτουγ φυτπὶ αἰςἰτ» ἰητς ΠσῚτ, 
γδιιν εἴο ποσιῤιίο ᾿ῃ εα [5 πβαιοηδ. ροτιηάς ας ἀϊ- 

ξαδ,γοεδιηνγοῖθο γοάά θη» Ροηδέ ἐμ ποσιδε ιν ὑπ 
βος, νὸὶ ἀε βος. ϑὶς Ρᾳ8.56,ςο].2»γὡς ὅ5η) ἄλλου καὶ ἄλλου. 

ζζσων τίω λέξιν. Ν τίταν νοτὸ ὃς νυ στ: γογθο εδάεπι 
ἀς τς, ἃζ φυϊάθην ἰη {10 ετίφην ἱρίο Ιοςο. ἀϊςοῖς 6Π1Π|}, 
πίω τε γὸ αἰδῶ νὰ πίω αἰαμίω χ ἀυτεῖ τίϑησι σευωνύμως. Ἐκ 

Ραυΐο ΡΟΙΪΝ, ὡς κα ὃ σωφροσεύίω καὶ ὦ ἀκοσμοίαν ὁμοίως τεϑει-- 

κε, Ἀείροηάοι αὐτοπὶ ῃὶς Πογαπι νου θοσιηλ γίμ5 οἱ 

4αςπι Βαθοῖ Καῦται» ]αππὶ ἀϊςίτυτ, Ἐπὶ ζύτου κεῖτ καὶ λέ- 

ξις,ϑείπγας οπἰ πὶ νου κεῖϑαι ἀος [ται Ροΐτιμη οὔον 
ΝΈΕΚΒΟ Αποτείνειν ντίτασ αἰταιοῖῖο5 Ὑὲ 41} 

Ῥαξιια ροτίι5 γοςς Αἰποτείγευθον ντΟΓΘΏΤΌΓ, νὰ ΡΔΡ..59» 
(ο]. 2, ζαῦτα πώλιν δὸς Αρχίδαιιον δἰποτείνει. ἘπΡαΡ. 56; 
(ὔὗτα πάντα Ὡοὺς τὸν κοράνϑιον δυτοτείν εἰ. Οιδθις 1η ἰοςῖς 

ἀυδθίτατί ροὔε ἢ ζαῦτα δὲ παντα ἴπτ ποηλ ηᾶ4] Δη ἀς- 
ςυΐαπάϊ και : (Σ4 ΄αοπίᾷ ροτίμς ἀἸ οί ταν 4] 4υ]5 ἀτοῖ 
τείνεϑϑαι πρὸς νεἷ εἰς ξνὰ, χυὰπη οὐ ΠῚ δος, ἀποτείνεοϑαι,, 

πὲν λόχον γοἿ ἀἰποτείνειϑαί ὥς εἰς πγεὶ, ΡοξΙ5 ΠΟΠληΔηΑ 
ςδίτι5 οἵϊε ογο ἀἸ ἀοτί πη: ρετπάς ας ἀϊσεγθειτ, πα ἐπος 
οἱ λόγος ὑἰποτείνεται οοὺς Αρδαμον, τότ πρὸς τὶν κοράγϑιον. 

ΑΠοχαΐ αὐξίμαπι μἷς Προ! οατίοπεπι ΒαΡο ῖς ἀπο- 
τείνειν, δζ 0 ἀϊςοτυῦ πγοάο 4110 ἀἰτοτείνειν πὲν λόγον ΡΥῸ, 
απομηκύνειν. Ὗ ΕΓ ΠῚ δἰποτείνεοδει πεὲς νΟ] εἰς ἀναγ ἀἸ αἰτοῦ 
411πι5. αππὶ ἱη οαπὶ ἐπα ο ταῦ: (δ ν τα πτγ οτίδ τι 
ἄς εο ᾿ω χυοπιρίαπι οδίτες τἄτη πη ρεγ Πρ ἰτοίααπὶ 
φἀποιίαδ θα τη ογατί οη ἢ ( δὲ υ!άεπὶ ροεγαπαῦς ἵτὰ 
γι ποπίϑη δἰπ5 ταςεατ) ἀϊροης. Ας αυδηι}5 [ππη-- 
Ρῖαπι ἢτ ἕος σοηυδ ἰοηαοπα! δ 115 αι] γεγο ἐ ἰῃ 
ΔΙ Ἰ4υοπὶ ᾿πποΠυπταΓ » ἴῃ νι ταπλθη οἱ 46 115 οτίπη. 
αἱ νο! ρας  ΠΠπιΐς νου 1ς [4 βὰς πτιδὶς ἀρ Πίος, 
Τιλοτιίαπι, 'η Αἰ ποτοεῖς, πελλάκις δὲ καὶ δποτεινόμϑμος, ζοιὶ 

ἀϑίωαίοις ἔφασκεν δύονκίναι πυροιὶ καὶ νόμοις" ἀλλα πυροῖς μϑμ 
χρῆόϑαν, νόμοις δὲ μοί. Ν ὈΓ(ἰρίςοτ ἀςος γε] Φεὺς νεὶ εἰς 
δηῖςο ζις αἰ ϑίευαίοις. , 

4ΓΑΤ' νετὸ Αἰνίεθτι ὙΠ υογ Φ 46 πν 4] 4υ: 4 νεῖ 
ΔἸ ας τ, αι πὶ ἀἰοἸτοῖη το Πρ τ) οα ΠῚ ΠΟῚ ἀροτεο (δά 
οςοαῖτο (ογπιοης ἤρηΐβοιγο, Ας ἱπτογάυπγ(δί αι -- 
ἄεπι ἔτεαυσητίμϑ ἡ δέςυατίια πὶ ξαπὶ ργαροπτιίοης 
ἀατ παῖς νοϊθουντ ρΔΡ.57,ςΟἸ α πη ς 114 (δοιη 4, φεὸς 
Οιὰ λόγοις τῇ κορανϑίου αἰνίἥετα.. Ττοτὴ ραρ. 16, πεὺς Ἡρός. 
δῦτον αἰν ἥεται. (τ ἀςσουί. ταπγοη ἤπο ργαροίίη ἤπο 
εἰυΐίδοπι ςο απηης ]]} α»,αὐν ἥΐετω δὲ αὶ μη δικαὶ Ἡροδότου, δὶς 
ἴῃ ἔπε ραᾳΡ.29; αἱν ῆἷται ποτίδαιων, ἸΝΘ ΟΠ ΟΠ Ρ2Ρ.32γα,-- 
νἱῆςνται ὅγιδαμνον. Αἴ γεγὸ βαρ. τ)ϑοντγδη ας ἸΠ δ ηΐο5 
ςοηἤτιξε οποπῚ ; ἴηι ςΟ] απλης 114 (δ οι η ἀ4,. πάπα 1δὲ 
Ἰερε5,αἱνίῆεται Οιὶ ἱππέας αὐτῶν ζοιὶ κειμδύοις. Ἐπ᾿ Ρ4ι:ςἷ5 ἰη- 
τοποξξ!5., αἰν ἰἥεται δὲ «ρεθς λακεδοημονίοις. ϑοῖεῖ τατηθῃ 
ραν δεςσυίατίιο ἤηο ργωροξείοης ἰσηδὶ μος νοΓ-- 
ἀπη: αἱ ργοροπιο ἀτπιπν τούρο ἄσε Γ ἀτίητπη ΤΠπιιογο: 
00 ετίδπι νεῖ πγ 4 1π| αὐ 1115 ἱητογρυοζατίο ἥδ ΠΊ» 
αυὰπι νοδο ΑἸμἀοτο. Αἀάοηάιι5 ροιτὸ οἱξ ργα- 
ςεἀοπεῖδις ῃἰς ἰΙοςα5 ραρίηα 5291η 70 8.Δπογδίμπι 
ἰρείτως ρικβρὶς γεῖθο αἰνίδεται. ϑοιῖθ1: φηἸπη,ἀοοίτως 

ΠΈΝΚ. ΦΤΕΡΗ͂ ῬΚΕΟΟΡἊΑ ἢ, 

αϑρ. εἰς ζιὰ λακεδαιμκονίοις δὲ αἰνίἥετω.ΜΌΙ Ροϊξαρείτως μδῥ, 

φιοά οπαν πἀοβηεεὸ φιράον, (δ αιναἰςη ἀμπὴ τε! η.- 
4υῖτ αἰϊψιοα νοιθιπη : ὨΠΠ ἑοστὲ ἱποιτία "ἰδ γατ] ρο-- 
τις ἀςπάογοτὶ οσεάοηά πὶ οἰϊ, Ηος αδὐτοηλγεγθιηι 
ξιεητίνε ορίποῦ)γνοὶ λέγον 6] φησὶν 6] αἰ Βυϊαΐπηο- 
41. παπὶ αυϊ πο γυΐς ἀροιτὸ ἀδοαγατα αυο ἃ ἰφητίτῳ 
(δ 4 ταπτὴπι αἱν ἤϊεοϑαι » 15 1Ἰηἀοβηϊτὲ Ιοαυϊτυτ » Ῥοπὰ5 
ὩΟἢ ἰρεοίοπι ργοροηθη5. Ἐοτταῖθϊ αὐτοῖν δι τὗτο λέγ 
γε] τὸπι φησὶ ἰοσαην μῆς παδοτος. Νὸ μος αυϊάοπη εἰς 
Ρτα τοῦθ ἀπΠὶ 5» ΘῈ πὴ Δ] σα ὈἹ ΡΓῸ αἱν ἤΐεϑαι νογθὸ λέ- 
γάν ντί, Π.ΪΠ115 Ριορπὲ τντ Ραρίηᾶ 20, ἴῃ βης, λέγᾳ δὲ 

αἰϑίωαιοις. 

4 ΝΕΚΒ ὁ Κατασκδυάζειν ἰῃ σοΠοΙοΠαπῚ ργά οι: 
εἶπ ὀχροίτίοπε Πρηϊῆςαις ἰο!ος Αἰγμετς αἰϊαιρρά 4γ-- 
γῃθη τη θο ἀ νη νοςο αἴ οἰταγ Ργούάγοιϑις ραΡ.2585 
ςοἰθ πη η 6114 25 κατασκϑυ ζει δὲ δαὶ τεύτου ὃτι οὐδι ὅλως δεῖ 
αὐτεῖς συ Γχωρῆστι κατελϑεὶν εἰς τέιυ γζεῦ. Ὗ {5 ἀυτοην ἤππι 
νερὸ Αἰέγκεσγε, ηιὸ  οφαη ἀςπὶ αυαπ ἐρίᾳ νοχ Οαςα 
τηεταρἤογαπὶ Βαδεαῖ: ὃς νἀ οαπὶ (ομτγαγίο πὴ 1 4τ|-- 
πὰπὶ Ὀοέγμογο σοητγατίο Οἵαςο, αὐασκϑυάζειν ἴῃ 60- 
ἄοπὶ πιοῖαρβοτα βοπεῖς τείρουἀοτο. Ομ ἀςτο νεῖ 
ἘΔΌϊα5 Πυ]Π]ὰπὶ οὐ 5. ἀυδἰτατίοη πὶ το η ηυΐτ, νδὲ 
(οτϊδίτ, Ναγγαποηέδης π05 ἡμε δ θεν [δ μριριίην ορσ ἀ6- 
βυμεμάϊ ὠηβυριαπ ἀἤφηε 645: φποί αὐασν ϑυὴ καὶ κατα σὶ δυὴ 
ποσμμγ Ομ εχ ἰοςο ροίίι κατεσκδυάζειν το αἱ οτίαηα 
Ποηβγνπατε [ςὰ υΐι5 (ς ΒΟ! αἴτα; Ιος 5 ἀρτῖοσ οἱ αἱ-- 
τεγα ΒΌΪῈ5 ν οΥ δ] Ἰητοιργοῖατίο, 16 Ρ] Πλι5 Δα το ΠῚ ὃς 
ΡᾶΡ.47: ἐπειδὴ εἶπεν ὁ κεράνϑιος ποδὸς ἑτέραν συμμαχίαν “ρα- 

πέαϑαι ( {δ ἃ σραπεΐαϑαι!, ας πραπέάχ αἷ (ςτῖθ ) μυὴ βουϑού-- 
υϑμος πὸ Οἶ' χακεδανμονίων » γεῦ τἶτο κατασκϑυάζει. Ὗ δ 
ΡεΠης νἱάστιν εξ αςῇ ἀἰςοτοῖογ, Ἐ ατοηῖθα5 ἀϊ- 
ὅζαπι ἔμιιπι πιοηΐτ ὃζ νείας Ει]εἶτ. ἤπο. ἐδητοπιίατα 
(υλπη:νο], ιο ( (ς ἔιςοῖς ἀφογοι ῆς ἀἰχῖτ, ὍΝ 
ΙΝΈῚ5ΌῈΜ ςοηῃοοηΐδι5 ἔαρος νττον ποτηΐπὸ 

Κεφάλαια, ηιιο [ἀτίηο Οαρη οἱ τοίροηάοητῖς ἱητοῦσ 
ΡΓετατὶ ΡΟ απι8. διιπτ υτεῃλ ςοηςΙ ΟὨ 5 αἰϊουι5 
κεφάλαια οςα αὐ ΡΟΤΗΠλ ΠῚ) ςοπαῖα κατασκϑυάζειν 
(ἀς ιογεῖθο ἀϊέξυπν πλοὸ Εν: })15 481} ςοηςοηΔ- 
ταῦ, ΙΔοόημςο σοηςίοΠοΠῚ ὙρΑΠῚ ἴῃ ςοῖτα ἀἰυϊδοτα 
οαρίτα ςοπίπευϊτ, δὶς ρ4Ρ.177.4 6 ΜΙτγ!οηαογαπη ἰε- 
βατογαπὶ σοηςίοης ἀἸοῖτ, διαιρ ὅτου ἡ δομηγροία αὕτη κε-. 
φαλαΐοις τν δ᾽ ἀφο ρυτο νος οΠῚ σεισί. ϑερυπηταῦ 
ΘὨΪΠῚ γα ΠΑΡ τ: ΡΥ Πγ0ΠῚ,τὸ δίκαιον: οἵδ, αφπιρη ε[[8 
4ποά ρο{μείαπε : (ξςαπδΠῚ,τὸ δεωνατὲν, βογὶ ἑάᾷ βο{ζε : τετ- 
ἔτοπ συμφέρον," ΐο ἐς .ἘΠὰς Ροττίηος αοά ΡΆ5.23» 
ὀδίταγ, καὶ κερκώραίου δημνρρία μᾶλλον πὸ συμφέρον Ὡ»- 

ξχλλεται ἡπρ τὸ δίκαιον" καὶ δὲ δ κορλνϑίου., μᾶλλον πὸ δίκαιον 

ἥδ τὸ συμφέρον. 14 οἵδ, (ογογγοῊ [ὃς Οὐ ονλαρις με ηαιενᾷ 
αἰϊοραε ν Ε] οὐτοη 1 Ἴ4η ἀν ααικέβαιεγ: ἀξ (ογὶπερ ἡ πιασις 
4 κίε) 41 ὧν ἡ ἢ πίετε. ΤῊ [ς [10 }1}5 [τ εἰς ἴῃ Βαῆς 
Ρᾶτίοιῃ ἈΠ οτῖα ΤΒυ ον 41 ἀἰ5. (Π| ςοηςίοπος ςοιταπαςς 
φυδη ἄτη ΕΠ οτίᾳ 1} 5 ραττο πη ν οςάγο ΠΠςο)οςοαγαους 
τεῆς απ οτῖοβ μας νογθα,, Ἐντεῦθεν οἱ αἰγδνες. γΕ ΡᾶΡ. 
24.,1η ρυηγα; ἙΟἰμΠλη 6} 1α ΡΠ οἰρίο » ἴῃ Βαςνςῖθα,. 
“βρήσιτωι δὲ ὑμὴν πειϑοιϑροις καλὴ καὶ ξωυτυχα κτ' πελλὰ ΟΝ 

ἡμετέρας χρείας, ὃς ἴπ ο4 αυς ἴδ αυπητιιτ 7, σηηοτατα ἤππξ 
1ΠΠ|8,ἐντεῦϑεν οἱ ἀγῶνες. Ὗ ΒῚ αἰγδνες 14 οἵ αΥειρηπα( νοῖ- 
Βυπὶ νοιδο τοάάδτυγ) ἀρρο τὶ νἱἀοπτον καδοπέαι 
414 βυιιαηιοηιι; Ύσ' γοῦμν αι ἐἤακπε, χααῖ ργαά- : 
Ῥπερν {πε 1Πάτιρ; αὙίαριοη. 564 ραρ, 44, ΡοΙὲ ὠτεῦϑεν οἱ, 
ἀγῶνες, [66 1 Πν115. καὶ τὸ δίκαιον. ει Δἰταυαπὶ γε ογαπι, 
εἰΠρήπ οἶδ Πιρίοοτ. Οςοιμτοηε τη ΠΘ΄π οαίδοπις 
ςδεΐοπος ἔς οἿ15 ὅ νεῦρα ἐπ α,Ὁ; ζβήλοχοι ἐντεῦϑεν, γξ΄ 
Ραρ.26, δι 30,8 47. Μίγαι αὐτοπὶ χυΐς ροῆηε {Παπὶὺ 
Ρίαγα!! πυπηλοῖο νι), ἃς ὨΟΠ Ροτίτ5 ὅθήλοχος ἀσετες ς 
[δὰ δρηλόλοις ἀϊχοιιης δὲ αυϊάαπι αἰ. Αταῦς αάεος 
αὐτῇοῦ τῃοτοτγῖςος δά Ηεγοηπίιπι, σοπείη μοπες (1η-- 
αυΐοφηα ἀρηᾷ αγκως. ἤ)!λογοι πρηΉ ΠΑ ΜΗ » εγίρατεεαος 



! 

αὖ τ πὴ δι ΚΟ Ην ὦ ὃ 
πεπυποηαπεοχ ἐπρηδέαβοηθ, ἀρ ἢ βατἤΐολο, (σ' ὠς 
Ῥήξν βοηθοῦν οτὰαι ἴη ἰς ἐρ δ 15 παΐας [ΠΟ αἴξ 
μας οπιηία πηιηϊ πιὸ νογα σΟΠηροΠ Ἔτι : πηΐπιις 
εἰἴαπι τὰ φιοα δά αἴ: πο5 ρος ιάταοῦ 1η ἰοςῖ5 ντὶ 
φοποϊαΠοηΐδις - ἴῃ ρηηςρίο », ἰδοαπά πὶ παγγαείο-- 
ἤρα, ἰδοπη άπ πγπα Ππιληῖ ἀγριιπιεπτατίοποπη, ἴῃ 
ἐδοϊαποις. Οὐαττας φηΐπι ῃϊς [6 Οι15) ἷδ Ροτίας εἰ ἐχ 

4 Ηϊς [πιο ται ξος πος δῃηλόχοις ΠΟ ἷ5 ΤοἸδτ ἀορτο- 

ἤτοτο. Οδίξογ ααῖθαι αὐ! πγαἀιοττοπάπηι εἴτ, ρος 

Ὥς ἀπαίςα!ὲ ἀϊέξιπι γνἱ ἀετῖ , πος ςοποϊαποηΐδιις 
ἴπ οοηοϊαποηε νεῖ, ᾿ Ἶ 
᾿Ἰάοπὶ φοποΐοης5 αὐπιϑέπις γοζαῖς ΥἹ ἀςεατ, σας 4 
βοτίις αὐπλόγικαὶ γῸ ς ΔΠταΣΥΟΪ αν ἀῤῥητίκαί. υαίϊ εἰς 

εἰςατωπεγφάϊ ζονὶα:[ςἀ ροτῖι5. φάμεν ἀνίας ἀρ ρο ϊατς 
Ἐαειπίτας τάδ ες, ἤσας ΑΕΓ η 5 ὃς Γλεπιο μι οηὶς 
ὁιατίοηες δά ποτίατία νοςδηταγ, ὲ 

: Πο σ15 αἰΐχαος οὐςαγγος ἰδ Μεπέξασις, αἸ σὰ 

Βὶ δὲ Παρέκξασις. νῖ ΡαΡ. 5» (0.1, ζαῦπα δὲ ὦν παρεκα σὴ 

ἄρντω δὶς εἴαπνραδ.89,.ἀ πάης Τα ἀϊ 415 παττα- 
εἴοης πὶ. ὧδ δὲ μι» δὲ σμεοῦ τῇ Παυσανίου λακεδοη μόνοι, Ὡρέ-- 

ὅβεις πέμϑαντες «δα ις α ϑίωυαίοις, ξιωεπητιώντο καὶ τὸν Θε- 

μωτοκλέα,απποτατ. μας οὔ παρέκθασιν; φαὰ Ραυίδηΐᾳ 
"δα νε!, 14 αιο 4 ἀς Ραιίδηϊα παιγατ εἴθ)ςσ(ε υᾶ- 

τας. ΠΙΜῚ] οπἰ πὶ δά ρίαςαΐαπι ρεγείποῦο. δά Ρίδοα] απ]; 

ἴηααπι, ἐς 4ιο ἱπίξίτατας ογατ ίογπτο. ἘΠῚ ἰβίταν μῖς 
Ῥαρέχθασις φυοά ἃ Γιατίηἷς Ὀἰ ΤΟ]. ἀϊ εἴτις: ἃ Οἱςο- 
τοηθ οὐπὶ δά ϊοξεϊο Πα; πεὐν " ἀ ργορο το, γεὶ Ὀἶρυςς 

[ο4ϑογαβοπε Ρῥτορομα. 
Αἵ μετάξασς ποη εἵξ εἰμίπτο αἱ! Ὀἱργοιο, πα ἴη- 

ξεγταίττῖς τἄτὰ αὐ ὃς νείας {ἰρεηίατι ογατίοπεπι ρτὸ- 
οὔταιι νεῖ {πἰρεπίαπι (ἐγπιοηοπι ργοροίτιπι τε-- 
᾿ ααῖΐε, [ξἀ οἵ Ῥοτῖι5 Τ πη ὦ [βυηιομ μο, σιὶ πὲς 

ὑραρο ίπις ο[ξ,4ἃ αἰΐωωη ϑὶς ἴῃ Πης ΡΔΡ.. 156, γος μτδς, 
Τοῦ λ᾽ ἀυτά ϑέροις ὅζς. ἀρροῖϊτα εἰξ νὸχ [ἴὰ » μετάζασις. 

1τϊἀέϊπψιας ραΡ. 207, ἴῃ πᾶς νο ρα, Ἐν δὲ τῳ ἄυτῳ ϑέρει, 
δχέιοαπάοτη γοςοπι πε ηΐο5.56 4 αιπὶ ἰἀςπὶ Δηπο-- 

τἀτατὴ οὔὲ ἴῃ οπηπος Ιοῦος ἀεδοίες, 4α} 114 νοῦθα, 

Ζαι {τ Βαδοτει, Τοῦ γ᾽ ἀυτό χιμῶνος, αατ Τοῦ δ ὅπηγι-- 

γομῆῥου ϑέροις͵ ἔτυι8. Τ᾽ οὐ δι᾽ ὅηηγιγνοιδῥου χά μῶγος:(4αα πὰ ἴῃ 

᾿Βῖς οπιπίδας {Π|π4 πτ σιαπὶ ἀἰχὶ τίαπῆτι 0) ἰη οογιπη 

ταπιεῃ Ραυς Πιπηο5 απηοταῖίοηςπὶ 1||4Π| 65 ἱπιςη-- 

τξατγας. Ν᾽ εἴτα δατοῖη ὃς νοῦθο Μεπεξαήνειν ἀς δαϊα 
τηοάϊ τγαπ[τίοης Το ιοηδ.γτ ΡάΡ. 66, 1η βηε ςοἱ 3, 
ματέθη δ) Ὁις γα σοι. 6ῸὃῸ΄. ; ; 

ΔΊ Δ ΥΩ ΜΑΎΒαςγ ΔἸ ἀϊς 4αϊ 4 ἀρροΠ τ, ἰᾶ αἰτυη- 

ἀε ποταῖι οἵε ροτοίξ: ργαίεγεῖπη χαππὶ ὃς ̓ οηγἤς 

Ἡαἱ:ςατπαῆξιις ορυίςυϊαπι αἰεὶ δῇ Θ ἐγκυ δίδου ἰδγωμά - 

τῶν (οτἰρίο τι α υϊάαπι ἱπτοτργθέδητας Ὁ Τ μ-- 
τυ ἀϊάϊς ργορτίοιαμῖδησ τ (ε πα! τ» ὁ ἥς 4ημὲ τριηογ 4 
γοργά [μέγ γο9} Ὁε ἧς 4μαᾳ τ ηογάϊάϊ ρεαιίϊαγία [πέ. 
14 εἴξ, εἴας (εγπιοηΐ. Ν εἴταγ αατοπὶ Πᾶς γόος ἰδίωμα, 

Ρ1Ρ.68.ςο]. 1 ἀπ 10] Ροίυαπ [ξήρῇε ἐφ᾽ ᾧ πεοξία- 

ὧν ἀἰξξαπι εἴς ρτο δ ταῦ έναι, ἃ ἀξ, ἰδίωμα δὲ τ 
Θουκυδίδου. Ῥαρ ἁττοπη 48, γοςαπὶ ΑἹ ἀοῖ πηοπεῖο- 

ἢοπὶ ἔιεῖτ 4145 ἀριιά Τμιΐςγ φάος πη ες αἷτ ἰδίως, δεἀ 
ἘΠῚ ροῖτε ἰοξτοτ τητογάππι πὶ ]α! θυ Δ πὶ αα ρτο 

Ταυςγάϊ ἀεἰς αἤξεττ, απ οἱ ρος Ἰατῖα Ποη Πιοπηε. 
γοῖατ! αππὶ 4ε ὅγιχέρητέα ΠΟΘ 5 ἀϊςεῖς Θουκυδίδου οἔϊε 
λέξιν. πδπὶ αὐ τογπηϊηατίοη οπὶ Γοίρί οἶς » δὲ τοτπγῖπα- 

ἕΐοης τοπὰς ες ΤΒυςγάϊάουπι γος δα πὶ ἰητε!.-- 
Τσὶε, φασι τ ργο ὅβεχέρητοον. Οὐλπαάπιης πος 
ἀυϊάςαι τηοάο γοςατὶ ρος ὙΒυςγ ἀϊάσιπιίά νο- 
ςαδυΐαπι νἱἀφεατιντ ίαο ἰοςο ἄοςεθο. Ν᾽ ογὰπι ὃς ἐς 

 Ποοσπηοποηάϊις 65,4 Που δ ρτο γος {Π|5 ηυα Ταυ-- 

᾿ εγάϊάϊς αἸἸ]υοά ἰάἀΐοπγα παδοτς αηποταποταῖ, αΠ14 
ἱἀρροῆτα ππῆς, Αἴας μος ρατίτοτ 0 ἴοςο τηαηϊ- 
᾿ Ἐείτυπι [οίαπι, ὁ ; ποτ ἐὸν 

᾿ ΔἼΟννΜ (ἐδ τ, τὔτο ὡς ρα Θεύω “γον ἐρηταιρὶπ- 

το Πρῖξ, μος 4 δξαπι οἴτο ταπηπάπη ἃ Χο 414 ς» 
ἔπαπι (δητδπείάπι δι ἀἸςίαπὶ {απ πὴ. ἑατοτροηςηῖο" 
Αεζας πυῆς οἵα ἡξότιῖπι νοτδόγαπι ἴξη απ, οΧ ρα- 
δίηα 64 ἀρρᾶτει. Ῥασίηα φιτεπὶ 61, Γορτεμεπάπηειν 
4αϊ ἀἐ ςόγτιβ φαϊδυἀλπι νοι] 5 ἀίχογιιης θὰ Ρ ΟΥΎ καὶ 
ὡς ὑπὸ Θεμιτοκλέοις καὶ ὡς ἐἰπὸ Θουκυδγδου λέγε, ; 

, 1 Η:τς νογθὶς, Τούτο δὲ ἡ ἢ λόγον ἐπαγφγὴ δηλοῖ, 4μ1- 
διι5 νεΐτιγ ΡΆΡ.528,(ηοοηθη Αἰδΐννε ορίηοι) {δη18- 
ζἄτατ, Ηοῦ ἀφοίαναπε οά 4ια [ὐἱιωηραηεηγ, ῥοπάς αςίς 
ἀϊξξαπι εἴθε, τῦτο δὲ τὰ ἐπαγόμϑνα δηλοῖ. ἔχις . τῶτο δὲ ὡς ἐκ 
ἐπαγοιῦμων δῆλον, ΤΟϊςσιιῆτ ἀιιτοπὶ ὃς αὶ ὅρηφερόμϑυα ςα-- 
ἄς ἀε γε:ῆςιυς οἷς δηγφέρει, ὃς οἷς ἐπάγῴ,ρτο εοὐξ: ηἰ- 
πλΐγα πη ΡΓῸ 60 αιιοί αἰ οἴ πλι5., Ὁ τήϑην {μδίμριε. Ῥτο 
4.0 ἀϊςοῖε γαϊραϑ (ο]οῖ, Ὁ κίδησ (δῆ εἶς, ᾿ 
4 ΝΈκΒΑ δας, Ως κατιὼν φησ(αθι5 Ρεῦ ραγθη- 

τῇοίτῃ ντῖτον ρΔΡ..23,1π πο ςο] (δοαηἀα)Πρηϊῆςαηι, 
γε ῖι [ςαμοπεῖνης ἀϊατ. Οὐσηι ταπηςη γεγθατη καπέναι 
{τ Τλοίςοπάοτο » (ϑηδης ροτῖι5 γε ὑπβια ἀπε: (απαῇ 
αἷς ἀϊςατ, γε ἀοίω "ἀεης “ἐξ. ν εἰ, » ἀεί) ντῖῃ οος- 
τα πε αι: ργασείαης πιρητίοης αἰ οἱ (οἱ εἑ,ὡς αὔω φησὶ, 
γς], ὡς αὐωτέρω φησί. (ας λέγᾳ) γεἱ ἔφη, φαὲ ἔλεξε, 14 οἴ, 
γεζηεργά ἀϊαε, ν εἰ ἀἰκὶς. Οτουὶηι ΡΓΟΊ ΠΟ καπῶν ηοη- 
ΠΠΠΠ ΔΠῚ 4110 Ρ4τιοΙριο. γἱ ἀο] ἴσος προΐων,, γεςη τοῦδ» 
ἄἀϊσαητ, ὡς σορίών φησ. [τὰ ρᾷρ. 84, ἰηϊτίο, ςο].2, καὶ 
φαεφϊων ἐἴρηκεν. 14 οἵξ, ργοργοάίοης,, νοὶ μἰμεγώφ, Ρούροηε, 
δπε ααΐ ἦτ ργ γον μὰς ἄςτς ἀἰσαητ. Μαρὶς αοηαὶ 
νἤξαταπι οἰ τη θ4πεπαύησ: απο α χοίροπάες μεῖς ἰο- 
αὐοηάὶ σεπεγί, ον οἷς ἑξῆς. ΤΕΣ Ο ΣΕΥ τον 
᾿, ΔΓ ΘΘΚΊΡΤΑ ἴδῃ ῃαγγατα χτ' δέξοσον, Ιχῃτ ςα αιία 
ξι[ὸ (τείρτα ἔπητ, ὃς ποη δὲ βεαχίων. ντὲ Ρ4Ρ: 49, τα 
παΐτα παρ᾿ Ἡροδότῳ κᾶται κατὰ διέξοδον.. 810 οζίδπι ρᾶρ. 
10, ἡ δὲ ἱτορία κῶται κπ' διέξοδον παρ᾽ Ηροδότῳ,  Ττο ΡὰᾶΞ: 
δὶπα τόρ, Τότ Ἡρόδοτος ἐν τῇ ὠνάτῃ ἱτορᾶ κατὰ δυέξοφον. 
4 ει αἰϊχυαπι, οδίοϑοποπι, ἃυα([Ἰοηέμπινο 

Ρτιοροηϊτίπαπι ὅς πος αὉ εο ἢτ Βαϊ! πορῚρ δτοτ)ποὰ 
Ἰοϊὰπι ν εἴτα ραττί οι]! καὶ μι, ἃς καίτοι, φυγῇ ροίξος 
δΒετὰ πο 15 πιοπεῖο 5» (64 Ποῃῃμπημαπὴ ἰηξειγορα-: 
τίαα πὶ Ραγεςα!απα Παῖς (δγπιοηὶ δαΐδας. νὲ ραρ, 
1ςο]πηης Πα 2, πῶς ἤκμαζον αἰμφότεροι αὐδᾳασκϑυῇ τὴ πέ-- 
σῇ ἐἴγε Οἷς Ἰπελοποννησίοις χουμοίτων ἐγέδᾳ , ΑἸΙσα δὲν οτὸ 
ἀἰοῖτ, ἐζήτωται πῶς. νὲ ΡᾳΡ. 474; ἐζήτηται πῶς δυκελείας 
ηπτειχιζονδύης ἔμελλον οἱ α.». ὅς, Οἱ οὐδε ἰοηὶ τοίροι 
ἄεῃς (τίς, φαυδὺ ο(ὦ ὡς ἰώ ὡς «ρ. δζς. Αἱ γοτὸ ραρ. 
43:νεἴτος νοςαθιιΐο ἄπορον. Ἰ.πὶ ἰηπίτίο ἰςο]ογη πὶ 
ἴῃ Π]πὶ ρᾶρ. ἰςρίπγι5, ἄπορον πῶς ὁ Φορμίων, τὸ “οὐδὸς τῇ 
παλλιδές. ἄτας ἤαης ἀποοίαν (ΟΠ πεης, ἀα αἴξ, καὶ φαρὸὺ 
ὅτι τὸ πγϑὸς τῇ παλλ.ὅζε, ᾿ Ἡμῶν ἢ 
τ ΑΠςαΒὶ ἀμτεπὶ οἰδεπαϊε σαοπιοάο ΤὨμπογάϊάες 
οδιεξεϊοποπι υς ποτα Αι οι δῃεοιιογξοιε: γε ραρ. 
2855 ςοἱ. ΡτΙπ,α, ἐπειδὴ ἔπε τὸ πολὺ τῆς γυκτὸς» ἥγαμά ἃς ἐν 

πῃ» κούτοι ἐν ἡμέρᾳ ἵαῦτα ἐγύετο, λέγ ἐν τω μιέσῳ, ἐπεγγεγυ γὺ 
νύξ. ΝΌΪ οδίογια,, ραγειςαιη γ6] ρο τι Ραζείς 5 
καίτοι φαπι νίαπι παίδοσο Ζυθηι 4471 αἷν ἅ|10. γος} 
καὶ «ἰὼ, ροίζοα οἰξοη ἀαπη:14 οἴξ,ο 46πὶ αὐἀιιοτίᾳτί μας 
εἴο πποάο 400 φριιἡ Γιατίπος εάν (Ατιγογὸ ἐν μέσῳ 
τη ΠηΪηογὶ5 Πρηϊοατε 4 οἀ (Ποἰ πλι15.Ρ6 βαγοηεβό- 
Πήτασα ἀς Πρηϊβεαξίοης ἀϊξέαπι ἃ πὶς βῆτρα ξυΐε.) 

564 ἃς ἀυαδιι8 {{Π15᾿ γ0 ο1}15 Καὶ μἰω ( μα ἑμτοτ ἐ- 
ἱαηξξίοης8 Πα πηοιᾶζαγ, , ὅζίοπαης απο Γιἀτἰπὶ ἀἰςῆς 
Ἀεημ) ντῖταν φυϊιυίάδιῃ 1η ἰοςΐ5 νϑὶ ὁδιφ ρα δπα 
υα αθδττοτ αὰς αβεετὶ ροῖς!! δάποτίαπι οςρήοροτ 
πῖτ, (08 ςεττὸ ἴῃ ΓΘ, Ποῃ πηΐπιι5 αυὰπτ 1πι4}18 γ][4, 
θοηἑ Ἰητογρτοτίϑ ρατῖς5, ἱπηρίοτς ἀἰοῖ ροτοίξ, δίς αιί-- 
ἔφη ΡΔΡ.21, ς0].1, καὶ μὠωὺ αὔω πριοαλίοις ἡτοίμαζον. Αὦ 
φιάλη, ἀοπιοάρ Πὲ τοίροπφοπάμαν φἀάόης »,ἀοῖτ, 
ῥήτεον ἐν ὅτι ἴσως ὀκ. ἴω χοιὃζς, Ἑπίπηεγο ἥλμπὶ ἀπφιβο. 
πιοά!ς ΠΠ4τ α4 οΡΊοξοπςηι τείροη οι μοῦ: 6!-- 
ςαϊ, Ἔρὸ [ιἷ5 ὃς αἰϊος Ἅτο5 αἀἰοἰαπ. Μη ςοτιὶ εἴς, 



ὶ 
20 

εὐΐ οαἴάοτι Πὰς νοουΐας δά δος, [δ4 τεήροπίμπι 

ΠΌΠὰπε αἀ εἶτ: ρᾶρ.το5, καὶ δὼ Ἡρόδοτὸς λέγ ὅπι ἐκιγήϑη 
ᾧ ζῆς μηϑεκοῖς. Ν' εΓὰπι ἀά πᾶης αυόᾷις γιάοτο αυά 

Ροῆις τείροηφεη. Ξ : : ; 

411. 1.15 γΟΟΙ 15 ςοπλῖτξ ἀαῦο νοςδ Οπ,(πυε 1: 
τοῦ Ὁοηίππδξίοπος {1145 πο ἵπτον Αὐἀποῦθῖα ρομ δά 
εἴπ) ποη {Ππὰπὶ ςοπίμδιυπηι ὃς ραίΠπν οδυαην [εἀ 
αἰταπὶ αοηάαπη νήμπι (481 νοτου δ }5.) Υῦ ΟΡΙ ΠΟΙ» 

Ἰρηότιῖς ἔτ) μα η τε πὶ, Ἐι5 ἐχο Πρ πὶ εἰϊ ρα. 
48, ςο].2, Ον ἡ πρέσβα δυσες 5 καὶ κατά ξύησις,, καὶ τὸ καταζοὴ, 

“δρᾷ Θουκυδίδ ἰδίως. ἸΝΑΠῚ αἰπιπὶ ραγείς]α 1118 ὅτι ἃ 
Ρταςοάοπεθις τηϊηἰ πιὸ Ροηδαῖ. (4 οἵδιί πο ΠΣ 

Ἰρίᾳ τησο ες» Πηγοτυῦ 4015 ΠΟῊ πη πηδη το ἀυίάπαπι 

1} Πδὶ νεῖτ. ϑεϊεμ πὶ εἰς ἰρίταν ΟΠ ρεΐσυπι εἰς 
Βιαης {{Πππ| νίμπι, ὅς ρεηάεγο ἂδ αἰίψαο νεῖθὸ {πδαι- 
ἀϊτο. ΝΠ απ αὐῖτεπὶ ἀρ τίμ5 ἰῃ πηοητοπὶ ΠΉΗῚ νοηΐς, 
αυὰπὶ συ μείωσου "ρταίοττῖ ΠΥ αὐ ηλ ΠΟΠΉ}}}15 Θτία πὶ ἰ΄ 

. Τοῖς ἀρυά πθης αυοαις Ἰοβάταξ » ἀε 115 πα ποϊατῇ 
ἀϊρπα νἱἀσπταγιντ αἰξέαπι ἃ πγὸ δαῖτ τη 115 αυα δηϊα 

μαης Ῥαγαίςοιεη ἐς [πἴςς (ἢ οἱ δίς ργαίατυϑ ἔπ πγεν Βὲ 
ὅκ αἰϊα ἐχεπηρία νἱάς, (Οαξοχὶϊη οη οπὶ νΠιπιν οχ 
τέον (χυα Ἰοηῖ 5 αἰοπάιμη 60) αἰ τουδὶ μαΐσούο νἱάθεις 
αυςην ὃ Σημείωσεα ΟΝ τίτοῦ σατο πὶ 114 Ρᾳδ.119. 
41. Ἐ6 5 ἀΠσυος ἰος15 Παραγράφεϑαι δὲ Τ'άρα- 

γραφὴ ἄς ἴοςἰ5 χα! Βύ5. «Ἰ!αν4 ὀημείωσες ίδιι 4] 1404 4η- 
ποτάτίο (ὃς αυϊάεπι σεῖς ρΡ]ογάησυ ὁ, δα ςεηίο 18) 
άίςηρτα οταῖτ ἃάεο ντ Π18}]} σοΐηπηιης Παθογο ἀἰςὶ 
ΡοῆΠς Πα Τ᾽ αραγραφὴ οαπὶ νοζὸ Παράχαφος, ἀς αι 
ἀρυά Ηορβαϊίοηε πὶ ὃὲ εηδττγατοτοπὶ ΑΠΠΟρΡΒαηΪ5. 
Ουὐϊπὴ ἀατεπι 1 ΠΠπ|5 Ραραγραφῆς τη ητΊ ΟΠ ΘΠ ἸῺ τηεὶς 
5. πο άιαίτπδεϊδ ἕο ςτπι, ὅς ἴτα αυϊάοτηῃ γε αυ}4 ἐς 14 
{ἴγοτη (δητἰτόπηνε αἰ χου ΠῚ, οὃ τὸ τοπηἐττοηάῃη (ἢ 
υΐά οχ πὶς ἄς Βας {οἷγο συ 5). δ  πηαν!. Τοαις τα- 
ταθη ταῖῃ Ισπρὲ ἀδουπάσπη (01 ἦτ νὰ ΑἹ! αι] 4π- 
δ᾽ 15 ἀξ δὰ ἱπτὲ 1045. ἀτιο ΠῚ πὶ εἴι15 σχεπιρ ἀρᾶς 4υΐ- 
ἄεηι ἀτῆδδητ ἐγ ἃ οτξ ὁχατηηδεα, ρρεάιταδυης εἰοὶ 
τποα ἴῃ ραβ ηΠ5᾽, 60 δὲ 61 Δηποτατίοηα8. Ξλλιῆς 
- Δ ΟΕ: αυϊάαηϊ σης ἤπο5 ἀπο πηο 415 {0{|- 
δὶ πος δἀπτοποῖ:η πη μ}]Π}; πο 5 θ᾽ λεὶ ἀπὶ ἱπτογρυη-- 
δὶ: αὐ! ἀὰπὶ εἴα πὶ ἄπος διξατίαπὶ χροη!  Ῥε ΠῚ Π ΠῚ 
ἤπια δηΙ σατο σαι ψαΐς, ἀἰζέγο ἔο θῖν Ἐν ἄλλῳ κεῖ- 
πε ῈΪ ἐν ἄλλοὶς κᾶται, ὃς υἱοὺς [χἀπὶ ἀπ ἐτίμα ἰς- 
δϊοπ πν, ϑα θαυ ἀϊτ αὐτεπὶ Πὶς βι(λίοις ΝΕ αὐτιγράφοις: 
δι {Π|: πΪ θην νο] βιθλίῳ γε} αὐπ)ξάφῳ.,ϑϊς αὐτῷ αι πὶ 
αἰϊφιαηι γοἐΠΊ ἴῃ ἀ[10 νὸῸ [Ἰπ 4115 ἤθη ἱπι 1] 4Π-- 
ποξαξιντ ραρ, 441η Πης (0.25 ἐν ἄλλῳ οὐ κεῖται τὸ Σρα. Αἴ 
ῬαΡ.561 εἰ οἶτον ἄλλοις οὐχ δράσκεται. (Ἰατετὰπι ἃ νο- 
(Ε6ΠῚ κῶται 40 ἃ αττῖπετ, δα ντῖτον ὅζ 0 πῈ ἤρπΙίῆςα- 
τε γαΐε ἀλη ἀπ νοζεπὶ ἀρθ ἡ Βύης νό] 1Π81Π|Ίςζη- 
Ρτογόϊη ὀχῖατο. νὲ ραρ.58, ἐς γόος ἅμορητέον ((Π  τ) 
ἅπαξ χἕτοι κὶ λέξις «βδᾳ τῷ ῥήτορι. 14 δ} 5ώπεῖ ἐχέαε: γεὶ 
Οὔ 5 5 με ροβεα ε[}. Ἐχ πος αὐτόιη νοῖθο, Πξι ΠῚ 

ἔμδοδιε νίαν, μα ἐξυῖπν δι ᾿οζοίατη ποἤηθη ἔδρα ἐο-- 
δηδήηεπ 5 40 ἃ πη ὁπτιπη συΐάαπι δαῖτ: ν᾽ ἀο]ςος 
Κειπκεϊες,ντ τοίζατον Αὐπόπαῖις ἡ Ζυςιῃ νἱ 46. Οα 
τογὴ αι 1Π|5 βήοΥθι15 ΟΧΟΠῚΡ 5 νῇις ν ἐνὶ κέζοϑτ αὐ - 
αἱ ροτεῖξ ἐχ ποῆτο ἔς ὙΔΟΝ ἫΝ ἄλλῳ δὲ κἄτω, Ρ451232, 
οοἰ τογιῖα: Ν' δ᾽ οὐ απ ποὴ ἀρεϊι5 “πτουρεούατ ρο δ 
ν᾽ ἀοπταῦ ὑνόμθυπν νογθὸ τεάάςφητος) υὰπι ἢ ἀἸςα- 
την; [ἢ 4{1ὸῸ ρο{Γείρη {8 Τὰ εἴς, Ῥοῆτα εἴς Πας ἰεξιτο. 
γε ὶ πα (ττίρτυγα. Ν οἱρὸ ςοτιὰ ἀϊοἴπτε5, Τὴ 4110 [οτὶ- 
Ρτάπι οἴξινοῖ; ἕὴ αἰΐο ἐχτατ. γε]. 1 αΠ10 Ἰορίταν, Ου- 
ἄλπιὶ γνετὸ ἀϊςαπε οείαπη. [ἢ αἰτο Βαδοῖυτ. Οατό- 
τὰ πὶ ποη πη Πα ποητοῦ, νοὶ Ροτῖτς Πεσπδητῖι5, 
ψείτυγ οἀἀοπὶ ἐς τα νοῖρὸ γάφεται .» ο ὁ ἰοπας 567]- 
δἱεμγοίε (δ αυάτταν ΠΠ 4 ἐν ἄλκῳ, νοΐ ἐν ἄλλοις. 1ητοτ- 
ἀυήννότὸ αἀάϊεα σόρυα καὶ ἀΠ οἰ ταγ ; γράφεται καὶ [6- 
αοηῖς ἀϊμοῦία αυα αβοτγταν ᾿δϑείομο. ; 

ΜΕΝΑ. ΣΤΈΡΗ, ΡΕΒΟΡΑΒ, 
βοςιηάοπι {Ππ6 αυ πῃ νυ ἷτ ἢ ἀἸςαο » Ιο ἢ) γέ. 

ἀο]ῖοοι φυοπιρίαπη ἀθο Βὲ15 πο ἀἰς ἰητοιραμ δὶ αἰ εἶτ, 
Φιγὲς «ἰζαισι εἰς οἱ) [ςυεητο Ροῖ πὶ 111 νόος συ ἰπτοτ.. 
Ραπέϊοπς τ υ δἰσηβαπτ. δὶς ΡΆΡ.1355 ςο] 3»10 ἢμης, 
ἽΓΒυςγ ἀϊ 15 Ιο απ), Τερικλῆς δύ ατ’γὸς ὧν χα τίτι σοὶ 
αϑὲ δ μὴ ἐπιξιέναι ζιὶ αἰϑίω. δίς. μια βχὶς Ηἰΐςς νει 15, 
φραγηχος ὧν καὶ τότε, ἀρ ποῖαῖο ζνὲς εἰς τὶ ὦν, ϑινὲς εἰς τὶ καὶ 

πίτε «ἰζοισι. ΑἸ του] νετὸ ὃ ὑζο οζειν ἀπ Τειτίμτα, 
αποά 40 οο δῃποταγὶ 46 μι απ ̓ οςἢς ἀἶχ!. οἱξ 
Ππυς, ἐοϑ ἀυὰ5 ἐχροΐτιοηεϑ Βαονς, Πὰς ἀνοθας, 
τη αἷς ἐχροῖτος ἐσ αρηΣ τ, Αταυς Βῖς 10 πὴ ο}]: Ρή ν τὶς 
ταῦ : (δ ἀἸυοτία. αἢ εἶτ ΘΠ ΠῚ 9 ὡς 2 ξ, γε] ὡς ἔγιο: ΠΟ Π᾿ 
αἀάσῃϑ νει δύτη 9 ἰς (θαυ ἀ!οη ἀν ἰ4 ΘΙ υςἢ 5, 
ἔτωςε λέγρισι,ἤιιο φασί. ἸΝοΠ πα Πα υὰ ΠῚ νυ χὸ εἰς , ἀνέ ς 
δὲ, νε!] ἔν,ον δὲ οἱ τως ἥκουστω. 16] εἰϊοῖξα γήξε οχελμῆε, νέ], 

οὕτως ἐδέξαντο 14 εἴδ (νεθυπι ὃ νοὶ δ) ἡ φἀδρεύηηε 
5ὶς Ραρ.611,ἔν,οι δὲ οὕτως ἐδίξαι πα. Οἱ οὐ πὶ ναὸ 
ἔλαφον ἵτα ντἰ τα ΡαΡ,. 354» ἄλλοι δὲ τέων δεκνσνν 57). τὴς λήτ: 
ψως “ἅ δώρων ἔλαξον. Ν ὍΙ οἴϊατὴ (δίππρίε,ν, οὔγω γοῇ- 
σαι» ὅσοι δὶ τίω ἐκ τὴς ἐἢ. ας αυτοτη νοι θΆ, ἵν᾽ οὕτω γοῇ!- 
γα» ἴοηδηξ, κέ ἰΐᾳ ἡμεεί ραίκν. ἘΠῚ ηυς {ὐ ρξι ας πεᾶ ὦ 
υᾷ 115 ΔἸ οἴταγ βαι σι] ἡτ. Ατγεῖο νοι δίιπι 
ἀκοῦσαι ἴῃ 114 πρη!βποατίοης μαθὲς. σἂ, 161.» τὰπα 
ΡάᾶΡ. 48, ἔγιοι δὲ, αὐτοὶ οἱ α ϑίω αἴοι, ἤκουστιν. ᾿Οὐυϊηοιίαηι 

γοῖθο :ξηγεῖοϑαν ν εἴτα, εα ἀοῃὴ ἐς τὸ ἰοπεῖι5. ντ ρᾶρ.. 
264, ἴῃ ΡΠ ΠοΙΡΙο ςο] τη ο 1 3, ἔνιοι δὲ τένδε τὸν ὅπιν 

οἰξηγήσαντο. ἩΠΗΡΤΑ 
Αἵ γοιὸ φυμπὶ Πρ η!ῆςατο ναῖε, νπαπὶ ἐχροίτίο-ὁ 

ποπὶ Ροτίηβ αιηρὶς ἐξοηάδτη οϊς ηυὰπι αἰτογαπ, να 
τὴς Ιοημοη αἱ ρεηοηθυ5 ντίταγ. ἸΝ 4 ΡὰΡ..354500].29 
αἰ οἴτ, καὶ δεκτέον ττο. 14 εἴν» Εἰέ456 γοαρίφη το» ῥοεῖν εἰ, 
Ἐ[4με ὕος «ἀγητιεηάμθη : 411 αιὰπι ράυΐο πὲς ἐϊα 
ἔϊυπν οἷν Πρη!βεατίοπο» ἴῃ ἢος Ἰοθυοη 4! σόπετο, 
ἔν οι δὲ οὕτως ἐδέξαντο. 8.6 [πο υοπτῖι5 (ΔΗ τι ἢ) Πλὸ-ο 
τη! ΠΠς ΡΟ αι πν)εὰ ἐς τὸ ντῖτον ΗΪ5 γοΥΒ15,0 καὶ μᾶλλον» 
1 [τἀ ὁπ ΤΟ αῖταν ἐλλεσῆ κῶς. ΑἸἸΟΙΒῚ νοτὸ ἀἰςἶτ, 
αἷ ἄμεινονειντ ρα. 88,1 μας νειὰ αἰήρ Σῤγίλιος» [ἢ- 
δ᾽τ, ἄνὲς κυφμον δνὲς ἐϑνικὸν, δπὸ πέλεως ϑι άκης. ὅφόρ ἀρέιδ, 
γονεἰᾳ οἵἵ, 4ηοα (εἴη 6{}.1}18 δυτοπὶ νεγθα, ὁ καὶ Ἁᾶλλον, 
Βιεδὲς δχυοτη Ἰος!5:4υοταση ε Ηὶς Ραβ.368,ςο]. 
2γΚαλῶς σφίσν Φιλιὸν γμυέοϑαι Ἰβεξαίως φίλιον Τὶς λακιδαικο-: 
γίοις ἣν έσϑαι.ἢ, αὐτοὶ βεβαίως ἠπίςευτι. ὃ καὶ μᾶλλον. ϑὶς ἃ Ρ- ὲ 

387.ς0].3,({ε6 ἁρίᾳχυς ςοριυι]α καὶ) δ᾽ μᾶλλον, ν Ι δὲ Δηΐ- 
τπηϑάπετιοηάππὶ οἰ ροῖ ραγοητβοίη ροηὶ. ΝΟ πα 
φυτεπγίμηοο, αυϊἀοηι ἐτά  οἶ ο)ν ογ Β.ΠῚ δεχτέον Πῖς (0.2 
40 αἰγὶ ἀἰχουῖπημι : αι ραυ]οὸ ἀηΐο ΕΣ Ραρ. 3545αὉ- 
τμ11:ν δ] ΠορτΤΟλὶις, καὶ δεκτέον τ. Ἐς ς ΠΠ Ὁ 
4 ΈΛΓΙΡΤΙΦᾺ Ἰοηποπαί σοπεία ἤἥδης Πη68 ΤῺ 

δὰ Ἰοξξίοποπν Βυΐις (ςΒο] αἶα Ῥεοραγαίς ιιεῃ οἰαα- 
ὃ . ΟΝ τ. ν 
ἀοηττάς “υοτι ΠῚ ΠΟ ΠΩ} }1}5 Οὔ ΙΓ Τὰ τη δ! ξϊυ πὶ βΐτοςς 

{ε 

Τητον Π1α Ἰρίτυς ἤςαυοη5 6 14 οὐ ἀἀ ἰ δεζογ ριαρὸ- 
ἤτιο τεός. νῖ ΡᾶΡδ- 58. ς01.3.: ἃ, δείξας τὶ χωρίον αὐπῖς, 

«πεὸς τὶ ἔλεξε. Ἐπ ραδίπα ηυα {Π|4πὸργὸ χἱ πιὸ ριαοοῦῖτ, 
«0.1. δὲ τὶ σι δίσμιος χοὸς τὲ οὐ ὅ 7; ῥἐῥνμα. Ἑ]Πυης ἴξοπη ἴῃ 
Ἰοςυπγ, 4 Ἰοβίτυν Ραβ. 141, ἧς ἐς αἴδγον τὶς ὅπῃ γίγνορμι.- 
γοις, ἣν καὶ γωῦ υπσεν διῶ μδῥ ποτε ( παύτα γὲ πέφυκε καὶ ἐλαοτοῦ.: 

«ϑαι)μνήμιν χαταλελείψετω, ἀη ποῖαι {8 τὸ ἧς θὲς πομνήαυ 
ἕν χοταλέλείψεται. ζδ, γὺ ἀλλα δ μέσου. γοαιά ἡς(πα 1) 
«ἀϊ|α [ρεόϊαε, μνύήμοι κατα λελέψεται. ἐἀτεγ 4 ἐπλη ΡΟΥ ρά-: 
πέτρα γῸ] 44 τΠ|4 ροτείποειν εἸ, «4 ἡ 4 τοηάϊε. γε, αἄ, 
ἐϊάζξγτμν. Ὅταςο οὔτεπι ηυοά {δα τεῖ ροῆτε νοῖτος 
Ὁ πυ}Ππὶ ἀρ τας ἴπ Πηοητεσὶ νη αυὰ ΠῚ γέ. ̓ 

φέρεται Ἰη {τ ο]115 ππης νίμπν ἢαθοτς νἀ ηγι5.Ῥοτ 
«ἰς Ἰρίτυγετῖς ἀςῇ (ςτρτυπη οἵοῖ, φέρετε σεὶς τὲ , μον 
καταλελέψετω. ΕοΔέτϊησυς πτοάο ἰῃ ρίας δα θι5 
εἰς, φέρεται ποὲς τὲ εὶ ὅπεήῤῥνμα, δι φέρετω ἱοθὲς τὶ ἔλεξε. ΝῸ 
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ύυῖς ν]τῖπλο 1 ατίπο, ἔγεμεν, οροη4ςι. ΝΑ ΠῚ νοι δυπις 

Υ̓ΡΕ 

ἴβῃοτο Ἱϊοχυὶ ἃς τείνειν ἃς σιωταπεῶς αἰϊαυῦ4ο ἐς μᾶς 

ὧν... ἊΨ 



ΑὉΥΕ ΟῚ ΟΠ. οἰ ΠΟΥ 

ἔς ἀϊεῖ. νἱ ἀοϊϊοος 4 νοσαρυίο φιοα ζα πὶ αἰϊο ἱπη.-: 
Βίἴταν : ται ἰητοτῖς ξα ασρίαπι ἤπε χυα αἰϊηποί 
ἸΏξοσ 111 ἱπτογια! πὸ ροπαητείξ ροτίας ἀἰςεη ἀπὸ 
εἰξ σιωπέδεται τῳ, αυνὰπη τόθ ς τό. Εἰοτῖ ταπλεη Ροτοίξ γὲ 
ὧος ετίαπι πιοέο Ἰοαυ δὲ ρογαίττας. .. 

Νες γετὸ πἰμ1] ἐδ 11 ρατείςυ!α τὸ ἀϊςοπάμπι δὶς 
ξιοτῖτ: 114 ᾿πυαπι ουΐτ5 Μ Π5 αἰΐσαος Ἔχε τηρία τη ἰἰς 
υἱ 4[14τ| ἔμπας ἰοςὶς Βαδοβ. (πὶ θὰ σογτὸ , ΡΓῸ ἰός, 

γε] πος γεὶ εἰπῶ (θαι ἀἰεπάυτη γο πη ααϊταο 101 4α!- 
ἄεπὶνδὲ ἀἰοίτοτ » τὸ ἧς, αρτὸ ὑσ ἀκούειν ροτοῦ 5. ἄρϑρον. 
ΑἸτσαδὶ γογὸ (διατὶ ροτοῦῖς ῥῆμα, γε ΡάΡ. 140. 
ςοἷ.2, εἰπὲ κοινοῦ τὸ τὰ ςεύει. Δ ΙΓ δὲ ὅθήῤῥημα, αἰτου δὲ ἀρ- 
ϑρουν ΑἸΙςΩ δὲ δτἰαπὶμδοκονίδα ἰῃ Πρηοατίοηε 48 ἀϊ- 
εἶτα αἰΐψα γὸχ εἰδ μόδλον τῷ λόγου, οἴ ρᾶγ5 ὁγατίο- 
μἰϑ)υης νίαπι ργαίξαδττ. ἸΝοΠπυπαπάτῃ δυτοπὴ ἀ1- 
αἰτωγ; ὁ δὲ, ἱτότη ὁ καὶ, δζ 1τὰ Τη ΑἸ 115, δὲ εὐπι ἰητο] Πρι- 
τῶν σωύδεσμιος.1ὰ εἴς σορίηπέπο. Ουὸά ἢ ἀἰςατων ἡ σϑθς», 
νοὶ ἡ ὐϑδοὶ, νεὶ αἰϊα οἱυζάεην σοποιὶς ραγτίσαϊα ροίξ 
διτιου πὶ ροπατυγρί δῦ ἀΐ τιν φεϑϑεσις.14 οἰϊ Ργωρο- 
Μεῖο.. Νετὰπι δά ατει οι! τὸ νὰ τοσογτατοος ροτη-- 
ταὰπΊ αὐ πη πογςπάμπι οἰξ, ἔπ ἀγεσυϊι τη ἤθη 
νηὶ ταητὰπν γοςαδι]ο (δ ἃς Ρἰ υτίθιις ριασῆρι: νε]οτὶ 
αύϊπι ἀἰείτυ», ἴῃ εο΄ Π04 εχ Ρὰρ.. 5δ 4ἸἸλτιπι οἱ 
εχῶρίο οἰ! ρίφωϑ γεΓΡΊ, τὸ γὸν δείξας τὶ γωδίον αὐτοῖς. ἸΝ 6- 
4ε νετὸ {υἰρεξε! εἴτ ἀοδεπε μυϊαίπιο ἀἢ Ιος! φυαῖ 
σηδηἀοίδ Πηραϊατο τὸ ρίο ῥ᾽ αγα}: πὸ ἐπ 15 (γι θά τατ: 
4ξἀ Βος ΡῬη μη: ορίατη ἀΔ1] ἀττίςυ]ο {{ΠΠ|{ςἰοη ἀμπὶ εἴς: 
ἤσυτς ὃς ααμπη ἀἰοίτος αὐτὶ θ΄, Ρ᾽ αὐ 5 Ἔτία πη γογδὶς 
{δποπεῖδυ5. Ν ἐὐὰπι αο ἀ ν εἰ Εἷς νε! 1Π|ς ἀρτὸ δ- 
αὐάϊτὶ φαεας »᾿πυοπίγο πληυ5 ἔδοῖ!ε εἴς, ΝΗ ἐοτιὲ 
Ῥυγίηάε εξ ρυταηάμπν οἵξ ἀςίϊ ἀϊσογοταν τοὺς τὸ ἐπα-- 
χϑίθμον )νΕ] φεὸς τὸ δβηφερόιδμον » νεὶ φῳεὸς τὶ ἐπύρϑμον, νεὶ 
δὸς τὸ ἑξῆς. δε ΥῈ] αἰ εἴτογ αὐτὶ τῷ, δὲ ρίαγα γοςαθυ! 
(ωδιυπριητοῦ, πιαρὶς ἰαδογαηάμπι εἰ γε ἱπυιςηϊη 
4υεαε ηποά οὐπὶτῷ Τα αυἀϊαπηὰ5. Ας χυσίξιοπεπι 
ξεττὲ Ηΐς ρτοροπο, ἴῃ 4υὰ Βατοηάιιπι ξογιῆξ νοὶ 
1Π|5 ρῇς φυΐ ἀοπείάσιν μος Ιοαποπαΐ βεπογο ντο- 
δαηευτ, πεει. 564 ταητιίρεῦ ἀμππ ἀξ τ Ἀ] δας 411} 
φυϊἀρίαην ἀρτίιις ἴῃ πιεητοπι νοηΐδε, ροτίπάς οὔτ αἷο 
Ἐ γΤῊ Ἠρορρήμ, ἴμεν [ οὕγως ἔχοντος λόγου. νεἷν υὐτὶ λέγε: 

εϑα! εἰωθότος. ἘΔΙογοτατ δηΐ πνίντ ορίπου) 4: ἰηΠηΐτι- 
αὐτῇ λέγειν, γεῖ εἰπεῖν γοὶ δἰ τιπὶ Βυϊυπηο ἐΐ ἴῃ Ἰοςὶς 
Ὁπιτεὶ ρυξατος, Πιατίηὶ ἀϊζεγε (οἸθης, Ργο ἐο 4ποί «ἢ. 
ΤΟὐατοϊὰπι ἐχειηρία Βόγαπι γϑιθογαπι αὐτὶ τῇ τα ἐπ 
νέαι ἐγλεσβικῶς πα δοπείαπι Πεααθητοῦ τἰδὶ οοςατ-- 
τοηττ ῖαις δάεῦ ἴῆ εο 4πσά ρτοχί πιὸ εησίτυτ, μι-- 
ἴως σαρίτῖ5 τιηεπηαῖο.. ὕ Σ 
«ας ἈἘγογὸ γδὲ αἰ, ὡς ἔνιοι, νεἶ ὡς Ὡνὲς, τη η οι πν 
εἰξ δαιτὶ νεὶ λέγρισ, νο] φασὶ, γο οἴογέα!. ἀξ ἐεγτἃ 
ἥκουσαν ον εἰ ΠΠπ τὰ αἰχὶ , νοἱσητεπι Προ! βοαγο; ἐ- 
οἰοχόγμημε: ν οἱ ἐδίξαντο,ντ ἀἰςὶ πλι5; “αερεγηριξ. θα ρὲ 
φύτεηι ργαςοάοητε ραγεῖςα]α ἡ μᾶς ΟΠ ρῇ5 ὁσςυττιτ. 
ὅν ἡρκαγβιραβγροὶ ΤΕμογά ταῖς νοτδα, κᾷὶ τὸ γαυτι-- 

(οὗ μέγα μέρος «σορκόψαντις, ἀππιοῦθι5 τη 0 ἀ15. ΟΧρόηδη δ, 
{οὐδῖτ, αὐτὶ τῶ, προκοπὴν μιεγάλίω τῷ ναυτικῶ ςόλῳ φὐδᾳοόν-: 
πες. Αήδυς αὐάτι, Ουτέςι» πολλαὶ ναῦς αὐτοῖς οόγτες εἰς 

ταὶ ταυμαίας. Ἰ)εΐπἀς αἰΐαπι ἐχροίείοποτη 1}} {0-- 
ἱπῆρεηδ, {δῖ ἢ (ὡς Φινὲς) δ μέγα ὧν τε ναυτικῷ ασοϑκό- 

ψαντες. Αἴηις νι Βῖς Ἰορὶς ἢ (ὡς ἀνέρ)[ς εεἴαπη Ιορος 
ἢ (ὡς ἔνιο!) ραρ. 431: ἸΝεαας ταπλοπ ἐπι χαφλυρον ἰς 
αἰϊηυϊά αἰΐιι 4 ροτίις ἀϊσοηάμπι εἴτε ἐλλόπειν ΡοΙΈ-- 
Ἰδτὴ ραγτί ςυΐαπι ὡς, Πρ ππόξιπι Πα εητοπι ΔΙ] ά 
ποιηεη, τι ραρ.5»Ρ οἰς άπ ἱπ μος ἰοςο, ἔφερον γὸ ἀλ- 
λήλοις, νει δ πὶ ἔφερον χροίη τ ἔξλαηϊον, ὅς αά 6ςῖτ ἐλή-- 
φευον»α ἀϊτ, ὡς καὶ Ἡρόδοτος. ΕἸΐς δαί αν αἰτπ ἀ χυάρίαπι 
᾿(υδαιάϊεηδαπι οἷϊ : ουἱαίπνο ἀϊ πεγῖτ νου δ πὶ χρῆται» 

Υ͂ 
ε'’ ᾿ 

᾿ ψεῖ χεῆπο τῇ λέξειιἀμτ τίθυσι τίω λέξιν. Ν' εγὰ τι γε δά 1}- 
[λτ γειδί. λέχρισι ΕἸ ΠΠΡίη τοιεγταῦ, αἰϊςα 1 γς] μος 

ΣΤ ΒΥ Ὁ: ἔ 

Ρἰαταῖς νοὶ Πηρυλατο λέγᾳ ἱρίξης (δ απάϊειγάμην το- 
ιχαοτῖς,, ἀὴ Π γατῖις οὐ θεῖς, ἀ δ τατὶ ροτεῖϊ, νῈ 
ῬΆΡ.22) 0].2,) ἀεἰ Θουκυδίδης τὲν πλέον δῤσενικῷς. Ἐδ- 
ἀέπηαιις πιοάο ΡΡ. 53 δῤσενικῶς τὸν “ϑδρέλδμρες “518 
ΘΟ ἢν ρὰρ' 42γςο].2, σε γὰ δὶ τὸ νυ. (δ 40] λέγειν, νοὶ 
γκάφειν. ὨΜΠῚ ΠΣ γατί.5 ὃς Ηἷς νου θα πν οπη δι εξ ρδ: 
τίυϑ. {Ὁ ΠΟ] Ἰα(τ οι το ἐαυμῆς. ἰρίαπη (δαυαϊοπελίηι 

᾿ δείη πος Ιοοο δ 'η ργαος ἀθη θι5 ογο ποτὶ πὴ ΜΙ: 
τὸ ΘΠ ΠῚ ἀπηατ ΟΠ] ρίος ῃἰς (ςΒο]Ταἰξθθ πο Ἰὴ 15 ἔδτς 
τὰ πὶ ἴο εἰς 4υὶ μυϊυΐπηο αἰ {ππενγοὐὰπι ἴῃ αΠ 5 δε γοὶ 
γΈΡΔΡ.54500].2,) πένητες γϑ, ΡΓΟ πένητες γὺ ἐσμιένί ᾿ 0 Π΄ 

1ΠΠπ|5 αὐτο πὶ ΘΠ ρήξως αυα οἱὲ νθὶ ἀϊςιξ, διιξλιον; 
γε] ὃ καὶ μᾶλλον, ἔλδτα ξυϊξ αητόα πιδητιοτίδα ἀπ είόη 
ἀμ πὶ εἱξ αὐ 1114 ΤὩροπογα » Ἱπα θη ἃ] σοὶ ὃς Πα, 
δ᾽ καὶ μιῶλλον εἰκός. ἸΝ Θ΄ τὰ ΠΊΟΠ εἰκὸς ἜΧΕΙ πιά πἀ οἴη οἱ 
14 ες νοςαδυΐαπι 4 ἃ ἐλλείπει πυὶς (σοὶ: Τὰ 
ΡΟ ῖι15 δυκτέον, ας πη πιο ἀππ) 161 αἰχὶ : Ρια ει τα 
4θαΠ) ΟτΙ Δ ΠῚ καὶ δεκτέον τὔτο ἀρ 4 δ. ΠῚ Ἰδρ ἀΠγ ἐὺ 
ΑἸ χυϊά ὃὲ ἀς ἜΠΠρῇ υα εἴξ ἴῃ γία {Π1ὺς ἈΦ οι: 

1} ἄλλως 7 ουΐα5 ἔτ ἀητοα ἔπ ἐξα τηοπιῖο,, αἰ ξὸἢ αἰϊτη 
εἰδ. Ας 4υμπι ἰάτῇ ἀοουδιῖπι φιοπηοίο Γι αεῖπο {8τ-: 
τλοης {ἀρρ]οτὶ ροήδ ν᾽ ἀογοτὰγ φαοά πὰς γος δ] 
ἀςοίξ, γε] ροΐϊις φαοα οπὶ πος νος ΑΒ 0 (δᾶ: 
αἀἰξάμπι το! υΐτατ, πθης, 4α1 ἃ (ογπῖο Ογαεις Ρδῇ 
ἤι ὑπακούειν ν]ἀοηάππὶ οἵδ. Ἐοτεδῆδ Ἰρττὰ Ῥεθη 
οἵ δςῇ ἀϊςογεσιν, ἄλλως ὑξηγρωῦται δνὲς, 6] ὀξηγηήσα μὲ 
γεϊ, ἄλλως ἐδέξαντο ζνές. αὐ εἰ! αππὶ ἤκουσε (πὰ τὰ ἩδΙ Πη 
ἐτίἀ ἐπὶ ντγομις ἷτα νεῖ ἃ. απο (ΟΠ Τα θήν, τῇ ρῖὰν 
ςοὐςεπεῖθι5 δἀπηοηι) οὐτώ δηλονότι, ϑςῖὸ αὐτὶ γον 
υοαος ργὸ [πτο]]ροτς ( οὰ ἴη Πρ ϊέαἕοης αὐ 
ἀἰςοίτογ μας ἀς τ )Ίη νῷ οἤϊ : Ἰἀεύψυς ΡοΙΙς διϊάτη 
ἀϊεὶ, ἄλλως γοοῦσι Ὡγές, οἷ ἐγόησεω. ΜΑΣ τ 

ΦΗΛΟΤΕΝΥ 5 ἐε ςογεῖς 4 δυαπη νει δῖδ᾽, 
ίξα Ισαυδηάϊ σεποιίδυϑ φῶ ἀριά Πύίης (ΗΠ ΟΙΠαἰξέ πὴ 
Πεηθοητοῦ οσουγθιητ, δέ γε ει ποτα χυαάάτη πὲ 
{ςβο!!ςα: 14 οἵδ, (οἱ 5 ςοη θη οπξοϑ τ δ ἀὐαγυτὴ 
νέα 4] εἀοξζι5 πο δητ, πάτοῖς 1Π πη εἰς ἀαδ5 
δαὐμιδίτα ἴαπε Ιοςἰς ςοροει,᾿ ΠΟΥ Θ᾿ ὐθκ 

Νίυης δυτοπὶ 811 φυσάαπι Δ ΠΟΙ ΠῚ δ ὁ Πετὴ 
Ρεγεϊηητία Π}6ὲ Δα! ςοτο 7 6 υϊδὺς ἢ ἕε ςογητὴος 
πεξεξετο 9 να Πογϑῖη Εἰ δὲ {ΠΠ 8 πὸτοά αἰάοτο, ῬΗ πἤἀϊα 
εξ, ἀς νοῦβὶ58 οοπτοχεῖς αυα: πα ὁ οχσοτρε ΠΩ ΠΟΠΙς 
Ἰρίοττα Ειοπιηῖ». δὰ ν 46] εξ 1η ἃ αὐ ῥια τὴ οἱὲ 
ἀπηοταταπη, [η 115 1πΠς πὰς ἐγδη ογθῆ 415 ἃ Π Ν᾽ ΠΕ 
Ῥέόςςατιπη, (άαας ττῖδὰς πιοίϊς : ἃ φαοΐαΐῃ Ὑπὸ ἰὴ 
Παρ ς ( ἀε 119 Ιοφυοῦ ἴπ 4α δια Ροςοαυ ΠΡ Δ 05) 
ςαἰιοηάιπ {τ. ΝΑ πὶ γΕ] ΡΟ τς γογθῖς αὐ ἡ τρίπιπα 
(ςΒό ταν ροτεῖποε, [ἃ εἰξ, Δ ἀυοταπι οχροΠηοηόῆι 
Τςβταπὶ οἹἘ΄, αἴτὰ οπιπῖη ἃ δγαύίο ἐγα δία ἴπ 46 
ἐογαητινο ράγίςπὶ ΘΟΓα πη ἤπιος δἰ σισα (ΔἸ ξόπῇ Ὁτήϊ- 
ἢτ: ἀπε ςοῦτία αυα Ρ᾽ῃὲ (ἀροναὰ ἐαπδα πη; δθιπη 
δά θοτιίη γίάιο ἐχρο το δι (ΠΟ Πππὶ πόὴ ἐχτθῆ- 
ἄἀατατ, αἀϊοςῖς, Α ἃ ΡΥ πηι πὴ ΠΠπ4 ροςζατίην αὐ ἀλι- 
εἴητε; οἰ ἘΧοπΊρ Ια Ῥέδρἐπιο δι Ἰηπαπιδίά ἱππ6 9 
πές σα οἀϊτίοπε5 ἀογυ τῇ ἀ6 πηςα τὴ ῥά οἤδγίπε, 
σαπὶ δᾶ σοηξοτος. παῖ (νι 4110] εἰχὶ) 1π 1115 οαϊτίο-- 
πἶθας ραῇηηι ξογὲ ἐὰ εοχεις νογρ αι αἰὲςιιΐ Πβοΐο 
Ριαῆχα ίαπε τη ιιαπὶ 60 ἐχροῆτα, αὐ 60 {πε ρτου-- 
{5 αἰΤεπαταυτοίι τη διι15,[ς οἰ πν ἂθ 115 οπιπίηο ΠΕ 
αἰϊεηαπι: ὅς ̓ητεγά πῃ οχ 4110 4υἱ Ιου ΘΠ πιο δῷ 1118 
τοῦπιοῖαϑ εἰϊ ἱητογα᾽ ο(άται!ς Δά6ο εχ 410 μα πη 
Π|θτολιτηπηΐρτατιης. Νεηας τα πιο ρτΐοῦ πηοα οὐ ΐεῖο 
Ἐΐ 81} μᾶς ἴπ ρατῖς οπηθη ἀλη άϊπιπι μυΐς το ψαΐτ : ἃς ἣς 
αὐ μας 4υϊάοπι ΠΠ81] πηοῖβ ἴῃ μας {ςΒοΓ 14 ἀπηοῖδ.- 
εἰοηίθιις το ϑξαπι ἔμϊτ : φιὸ ἃ ποηπ 4 Ραττῖπὶ ΠΏ 
(τὶς. σαυτος οου]οβ ραττὶ πὶ ἱπάἀαρατίοης ΠῈ ΠΠΘ Δ ΠῚ 
(δτοιξυσοτίητ, Οὐὐατη ἀυτοιῃ ἴπ 8 ἀηποίδείοηΐ- 
Ρυδγῆοη ταητὴπὶ χα ἢος πη 40 [ξἀ οεἰλπ) αι 4}}}9 



ἀποδιις ρΡόςζατα ἤιης, ὃς ἐπιοπάαπαάα {πρεγίπητ, νοὶ 
οἰπηΐα »υο] ππᾶρηα (αἸτοπὶ οΧ ρατίο» ΘΠ πΠ ἀ6Π1. Γαΐ 
Ῥοεῖίως οχοπηρία οοτα πὴ ὰς αἰξογαπι » υὰπι ἰδὲ [ὰ- 
τοοηᾷα ἰηάε το η υαπηὸ 

Ααπἴὰ ἰρίταν ροτίυβ νθηΐαπι» ἀς αυΐθι8 εἰδὶ πτὸ- 
πἶτο νει ογοην πογαιῃ ϑομο  ογαπι ἰοξεοοπι ἔμ-- 
τυγάπι οἵδε ἀἰχ!. ἘΔ ἤμην ἄμο : νπαπινρ ογυίααε νηΐςο 
Ἰοςο δά ιϊδίτας ἤοη ἐο]ὴ πὶ οχροίτίοῃε5 (οΧ 115 Θεά πῇ 
αυᾳ πηϊηϊπγὸ νυ βάτο ἔμ 1} [δ 4 σημειώσεις Πα 6» 
τἀ αἱίος ρίογοίψυο Ιοςο8 9 (ι φας5 αττοητὲ ἰςζζας πι6- 
τπηθϑγία πχρηάἀφυοτβ, οἵδε τἰδὶ ργοξιτγαθ. ΑἸτογθην 
μος οἰξ, πνεΐτα ἔς οἹα,, ἤπιε πλαΐτας δηηοταιίοης5, 
πο φα τδητὰπι γοῦθα Τπυογάϊάϊς αιᾳ {{Π|5 ρταῆχα 
ἔχης» ἀὐτοᾶπὶ ροοάαπη, ἀὰζ, ΡοΙο αὶ ρατζοπι ςυΐμ5 
ζηϊτίαπι {ΠΠ|- ρταβχίς Πδγατίαθ ΕΒ ἐχροηογογίρ ἃ ν]- 
τοῦίπ5 ργαρτίς αἱ » αὐτ ἰηίοττας οὐῖτοσ ὃζ αμαίάαπι αἰϊὸ 
Ρογείπεητος οχροἤτίοηο5 ἱποἰ μάθοι, 

Ἐλπιπὶ πᾶς πιρϊτἰβ ροίϊἜ Ιοςἰβ5 ἀοςοιππιο ἀατὶ ἀϊ- 
χὶ ἐεχροἤιοηιπι ἤαο5 ΟΧΟΠΊΡ ΠῚ 1ῃ οἃ 401 δῆμον 
ἢΠροίϊβεατε δημοκρατίαν ἀἰοἰέ, ρὰρ.6ο 8, δῆμον γὺ γωῦ τίω 
δημοκρατίαν λέγᾳ. Μα]εὶ δηΐπ δὺς οὐίαπη Ρ᾽ αγί πε ἔπης 
ἘΠ} Ποςἱ ν] δῆμος ἰά Πρηιςαγο σοι ετῖς5 ; ΠΟΥ ΠῚ 
γι οἷα ν δὲ ἀϊοῖτον τὸν δῆμον κατέλυσε. Ὗὶ εγὰηγ πος ἰη- 
οοτηπιοάὰὲ ἰοξξοτί ςεάϊτ,, χυδά ρίογιπαας ποη ἐπ 
Ρεΐπιο νδὲ οςοιγτῖς νοςαθαμπη οςο»ἵδα γε] ἴῃ οχ- 
ΤΓΟΠΊΟ 5» γῸ] ἡιορίαπὶ 4υἱ ἔοτο οχιγοπηαϑ οἵδ, ἔμ 1 
Ἔχροίεῖο ἄατοτ. Αἀ 1184 ςοττὸ δῆμος αι ἃ ἀττϊηοῖ; 
τχαΐτα Ἰρίαπη παρ οπτ ραρίπα απ {ΠΠἀπὶ 6 ο8 ργάτο-- 
ἄυηι, Ἐχ αυίδιι οἱξ ραρίπα 589. καὶ ἀφικόρδϑνος ἐς τίει 
ϑασον,τὸν δῆμον κατέλυσε. Ὗ Ἔτὰπη ὃζ ἴῃ 4115 φυὶ Ιοη 
{πιο ᾿πτοῦαα!!ο μυης ργαοθάσης Ιοςΐ5 νος θα πὶ 
114 ἴῃ δημοκρατίας ΠρηΙΠςατίοης Ροίτατη (110 τὰ- 
πιῷ ἀς εο ταςθητο)ποηΐς5. [4επὴ νογὸ ὅς τὴ 4 θι{-- 
ἄδπη ποι ἐπι Πιι5 ΔΙ ΙΟ αι δά πιοηϊ! οηΐθι5 νήϊι- 
ποηΐς. ΕλτιπΠῚ ἃ Πα ΠΊΟΓΟ νη οἵδ ἴῃ ρασίπαπι 581.η 8 ΠῈ 
ασπὶ 1δὲ ἀϊςαταγ ἃ ΤΠυογ ἀϊ ἀο»κροσέθηκέ τε(ως ἐλέγεπ) 

2.1: ἰδίοις κάρδεσι Ὑ (οσα φέρνει ἑαυτὸν καὶ αὐτοὶ ουτου χαὶ αἰοὶ δ᾽ 
ἄλλων, αὉ 110 δῃηποϊατυῦ, Ηδεμεγῥά. ὡς ἐλέγετο» δὲς 
εἶδαν «ἀϊοέϊα [μιὲ «ἀ οὔεη ἀθη νον ἐρίτρη ἐδ γεΐησ ἡιαυτὶς 
πο μαἰάς ὠπίεπάεγε. ται ἰοςὶ δθης ργσοοάσπε 
πυδη)ρ απ ααϊθι5 δἀπγοηϊτίο τὰ ἤθη. τρΐπυς 
ςουποηίεθας, φαμαι παδοαης ὃς ἱρή ὡς λέγετω. 1Ππ4 
αυϊάςπι ςοττὸ αυοά ᾿ἷς αὖ ἐο ἀϊείτοτ» δῇς 4μοίης, 
(ματη ἴά (οηαι κανταῦϑα) Τ μαςγ ἀϊάφτη ἢ 5 νου Ὶ5 Αἰ δὶ 
ετίατι ταὶς νίμπν ἄατο ᾿πάΐςας. ΝΝος νογὸ ἀυϊἑτάἀυπὶ 
εἶξ φαίπ πλιτ45 δα Εἰ τοτίαπι ροιτίπδτος απποῖατῖο- 
π65,Πηπ|τα5 ἐθτοθιυ5 μος οΠ 115 δ πη! τ ΟΠ Ὁ 5911» 
145 πγιΐτατιπὶ νοςιπὶ ΟΧΡ Ιοατίοηο5. Πα ΣΟ πη 5 
(ρίφτεν 125 4045 μαϑεπημ5) ἱητορτα ἔς ο]14 αἀ πο 5 
Ρεπιεπιῆσης, 

Οὐοά υτοπὶ πγαΐεο Αἰΐας α1115 ἀοξείογος δὲ ίοι- 
ΤΊΟΠΟ τηδρὶς ΡΈΓΟ [ογίρτας μα Πη}5 ἀηποτατοΠ68, 
πος ἱπάς ες, φυδά εχ ἀϊπεπῖς ςοδοογιαῖα ἔππης μα 
τοὶ 4αϊα.Τητοπὶ σοττὸ [ατοπάμπη οἰξ,ΠοηΠ}}}45 τατπὰ 
ἀοέλας εἴἶΐο, τάπι ραμοῖς τάπμηας ῥτορτὶς οοπιρτε- 

5 ΓῈΡ ΜΗ. ΡῬΈΆΟΡΑᾺΚ.. 

᾿ιοηίας νευθὶβ » γτ νῸ] ρυόρίο οας (γεροξὸ ἴῃ ἀνηδιι5 
οτοῦα πη ἐς ΠΟΙ Ἰογυτη ἢ 40 6Π) ἀσἢ Οἰς 1 ΠῚ115} οὲ ς αἶτῖς 
θεηοῇεῖο δὰ πος μα ὑξηγήσεις ΡοΓμΘποιιηξ, πηασηα8 
βογο βγδτίας ἐς θοαπηι5. Ὗ ΠΠῚ ΕΧ ἢ ΠΔΠΊΡ Ια τἐ πη 
6ῖπ15 4ιι8 1 ΧΙ τοὶ Θκοη ρ θυ πη αβογαην, τ4 ιοι πηϑᾶ 
φΆΪ ΠῚ ρε πηι πὶ πλοπιοτῖα Τρ 6οἤητ. 14 οχ ραρὶηα 164 
{μηναποἶδι οηΐτη πατγαητς 1 πον ἀϊάς, ΤΊπτογατοιι 
ΓιΑςοά δηλ ῃτυ πη» Δ Πτο ΠῚ, “1 ΠῚ παι ἔπη ρος 
τοτυγυ θ᾽ αἀἴο (ς τγδηίορ ΗΠς(ἢ ταπηεη ἔσραξεν ἑαυπὶν πος 
Ῥοτίιι5 αυὰμη Αἰΐο ἱμτουργεσαη τὴ οἢ τη 40) {ετί- 
Οὐτιιν, λαχανικὸν τὸ φρόγημα, τἄτο, μυὴ ὑχσ᾿ ἐχϑεῶν αἰξιοὐδ αὐα;- 
ρεϑίῶαι. Ἑδῖοοῦ ταἀπηθη δηποιαιτίοηεπὶ δῆς πηΩΪτο 
οἴϊδπη πη. 615 11 πὶ νοτογη πη ἐς ΒΟ] ογιη ἱπά οἱοπὶ 
Ρία ίς ἔθιτε ροτυίῆς , ἢ μας δγοιίτατο (γι! Ρζα ξωτῆει, 
λᾶχφνικὸν τὸ φρόνημα, Ὁ αάίο 5 χυα (ςφαμητον Ουἱά 
{1 γεγὸ αὖ 410 αὐτοξξα οατογα διΗΠε(ργαίογείην φιτι 
οτίαηι τ αιο ἃ 1115 ΟΡ ροηὶ ρο τ)! ςαμηγιοὺ 56 ἐς 
Βᾶςτο Ων μπρ ἀῃηοταιοηΐθι5 πηεῖς ἰσςι5 || 6 
ΡΙοροίϊευϑ ἔποτίε χα πη μα Πά 115. πὰ τὶς 

ΝΝοῦ τοϊηυ5 ροττὸ ἴῃ {{π]5 υὰπι 4119 ἔς Π 6111 ς (14 
εἴλίη ρ᾽ογίαυς Βογμπι (ς ΠΟ] Ἰογιτὴ Ιος!5)ς ξοτταῦς 
πιαθὶς θεία τη 4 ἂπι [ἢ ν 1118 αἰ Π15,ῃος ἰδὲ ςοητίηϑοῖ; 
νε, Ζυα ἐχροίιτιο Ππγυΐατηις ἔμοτὶς !οξξα, ἀπρ!ίους- 
τί τρρφάοτη τοϊοέξα ρίαςοατ, Ουϊποτίαπι ἔπε αυᾶ ρεῖ- 
το αἰροξξι ν] ἀοτὶ ἱπορτας ΕἸ] ροτογυῆς., Παυτη 115 
τοῖς 815 δζίπιο Πς εῖ5, ΠΟ οα5 [δε τοὶ ρίμπι ἢ5 αοςυίᾷ.- 
τοτι!8. ἘῸ οχ δεποῖς {τα οἴ, Ραρ.. 61,1 ρυἱποίρίο ςο- 
Ἰα πη 6118 1, Σκεψαίωϑροι 7 ἰδόντες, Τῆς ὀφθαλμοῖς δηλονότι. 
᾿Απηοταμτιῃ" δατοπ ἢας ἴῃ πταπι ὙΤΒμςγ 415. 1ο-- 
ΟἰΠῚ » ἢ πέμεψ οι σφωῖν αὐτῶν αὔδρας οἵ ζινες χενςον, χαὶ πισῶς 
αἰαγγελοῦσι ἀφηκωμαν τ επΐ πὶ πο ρτῖι5 ρτίπηα θῃ- 
το ΥἹ ἀοτῖ συ]ρίαη ρος αυὰπηρἤο ς σκεψαίδνοι ἐχρο- 
ΠρητΕΙη ἰδόντες, οἱ ἴοῆς ὀφθαλμοῖς δηλονότι ααἸςοτὸ ὃ Ἀπ 
ποι ο ρας (᾿πημ16 1} η6 μος ἀδ 4114 ςογρουίβιρατζα 
αυὰπν ἀδ ος}}5 ἱπε ἢ ΠΡΟ ΓΟ πητιϑὺ 564 ἀπε}: 400. τηᾶ- 

᾿Βὶ5 ἱπορταπι 4]! οςςαγήε, ὃ γε] ἐο ποπιΐης ἃ τὸ 
ἀςουλτογ,, ἐὉ τια τ᾽ ἀοςυίδτίο π᾿ αρὶς (με ροέξα ἥτν 
Ῥοοουπηεηῖο ςοττὲ ἢϊς οὔ Ιοςι5 ροτοίξι παπη δεςς,ῇ 
Ἔἐχροίζείοποπι ἡδηι ἀτεοητὸ ςοπ( ἀογμουῖϑν ἰΗὶ 
ςοττὸ ἴῃ «4 ἀἰςὶ αι ἃ ἀϊςξ ηοη ἀςδιιοτῖς, αηϊπηαδίιει- 
τορι ἀδέϊμνπι ζῖς ὀφθαλμοῖς, αμιοην δα ρατεϊςϊρία πη 
ἰδόντες τεξετβ, αα αἰτοσιπι σκεψαίμνοι το ογτ ἃ τὸ ἀςθοσον 
Ῥεηπάς Ὡς ἀϊςογοῖ, νοι θι1ΠῚ σκέσθεοϑει, ηθη ἀεὶ ἧς, 
(σε ρα! η)) ἐς 5 φυΐ πηρητίβ οςυ} 15 σκέσθονται, {δ ἀξ 
115 48 Ος} 15 ςογρουῖβ. Ἐοστιαῆς ἰρῖταν ἱτὰ (οτίρταπε 
δὶς ςβοϊϊαἔζεβ εχροἤείοπεπι ἢ δπη το] ογατῳΣκεψα- 
αϑνοι ἰδόντες, σκεψαίμϑμοι Ὧϊς ὀφϑοαλμοῖς δηλονότι. Τατοιπα β 
ταπΊ Πρ» μἶτα ἰη δ΄ 5 (ς Βο τς οὔϊξ πο π ἵπορτὰ αἴ ςεῖ- 
τὸ ἱπορεῖς ρου ΠΏ Πα, πιαϊτα μα ἴα οὶ (ςηρῆς; [Ὁ-- 
“απ Π0ὴ (ατίβ ἀ Πρ ητοῦ ἐσκέψατο (ΠΟ ἴατη Ὅς τῇ σώ- 
ματος [εὰ Ὧϊς τῆς ψυχῆς ὀφϑαλμοῖςγ ᾿ητ0 160) μαι Ἔααΐ, 
ἀοπὶ ποβοτας,Ποραγο ἢ γε 1 πη, να: ἰη το Υ πηθα9 ἰῃ Πα, 
{ςο]᾽α δηποταδιίοηςϑ ἔμης ςοηΐαγα;, τὶ τος αμην. 
τος μάθεθο. δναδνε, 
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ὑθις  ϑὶο 
ΜῈ ΑΥντ Ν- ΙΝΕᾺ 

ΡΟΞΕ ϑοκιρτος Ϊοοος, ΠΕΝΕΙ. ΘΈΕΡΗΑΝΣ 

ὕρμᾷς Αῃποζατίοηςβ, 

᾿ ΐ ; ἘΙΡΌΕΜ, Ι 

ΡΥ Ἀ ΘΊΆΒΟΑΣΑ ΡΝ Ομ ΑΥ̓͂ ΝΟΤΑ 
αἰϊας Απποτατίοῃ 5» 48 ραττὶ πὶ εὰ ἐπιθη ἄλητ; ραστίττὶ ἐογαπὶ Πλεητεπ Δρεχι μη» 

Ῥαττίπι ετία τὶ ̓ ἐα σε πγᾶπὶ ἀριμητι 

- Ω μα ῥα ἐρίηρη τ μον ἀΐάον [γίρεα [έν 4ηποίπέϊοπες, αὖ ἣς φια ὑῃ [Ὀδοίϊα, [εηε [ξράγαξα, "αι τα ραν 4φια «ἃ ΤΣ 
τρρΉ: ρογεΐπρε: ἀ4ε 4η {ὑγίρεα [ρπε ἴῃ ἐώ 4μα ρτοαηηονι [ἐφηηηζην πο ἐοἀόγραηε ἴορ [ριε ροἤίεα. 

Ῥαρ. τ. Ὗ εἴ. τϑ σαϊα5 ΣΠΠ ΕἸ ΠῚ; 
: ΟΥ̓ΚΥΔΙΔΟΥ͂, ΟΛΟΡΟΥ͂. [η {δαπέπει- 

δὺς ΠΡε. ΤΟΥ ΟΛΟΡΟΥ͂. ἢς ταπιεη Υἱὲ 
[εὶς ἀττίσαϊι5 ἐπήρατον οὔ 4110 αὶ (δια τις 
δεηϊτίαο. ν᾽ ἀεἰῖςοῖ ἰοδ, 14 εἰξ βἰ ἡ. ρεγίπάε οί 

ἀϊςετοτυτοῦδ' (οὐ τοῦ Ολόρε. Οὐ Ὠ ΔΠὶ ἀυτεπὶ ἀπά: ἃ 
ταϊτῖς γἱάθο δὴ μυϊυΐπηοά! ᾿οςἰς Δἀίθεγε αγειουϊᾶ 
πεςοῆς ἤτ, ταπητιλπ| [ογπιοηΐβ τας! ἰοροἸά ἃ ποῖ 5 
δειίταθεητο, ας ἀἸποτία5 φαοτάδηη Ιοςοιπι ἰητοτ- 
Ῥιετατίομες εχ ἀϊιετίᾳ ἀς πᾶς τε ορίπίοπε οὔταϑ ες 
ςοπιρεήοιποη ᾿πρπὐψεμ ὑεν πίης οςςαίοπό, ας 
ἴῃ μρόφς τῇ Ροΐΐϊο ραγίθηι αξευτὶ υἱάοπειγ, ργοροης- 
τεϊαταιε ἴ5 πηθαπῃ (δητοη τ! αΠΊ(α πα πη 6 θὰ τηο- 
τηθητὶ ξιτιγα ἢ) δά ςετο. Ῥεϊπιὰ πη Ἰρίταν, δα ἱρῆιις 
ὙΒιογ ἀϊἀϊς ποπηοη νευς 18,» αττί ἢ} 0 εκραν Θου-- 
κυδίδύιωυ τὲν Ολόρου {Σ ποπιίπατ, [1.41 1π Πηε ΡᾷΡ. 321» 
ὅδ) τὸν ἕτερον ορατηχὸν τὸν δὴ ϑράκεης, Θυκυ δέ δέω τὸν Ολόρν, 
ὃς (δὲ ξιωέχαψιν. Τ)εϊηἀε ραίδ᾽ πι,ν δὲ 611} ποπιΐης ρὸ 
ἤτο ποπιεη ρατγῖς αἀάϊτ, ἱητογυοηΐξ ἀγτίςσα 5. ἴτὰ 
οπὶπι Πλειςοάναϊ οἱ ΤΙαυσεν συ, ὃς Νικίας ὁ Νικηραΐτου, ὃς ΑΙ- 

λᾶς ὁ Ἀρκεσιλάου; ἱτοτη Καλλίγάπς ὁ Λαοφώνγῦς καὶ Τιμαγό- 
δ᾽ Αϑίωαγόρον ρα δα Ιοραητατ : δ [πη σοπίτίαο 

1142, Τλεοανακῶς οὐ Τιαυσανίου, ἱτεπ Αἴγγωνος Ὧδ Νικίου. 
᾿Ἑοδέπια; πιοάο ἰη δεςυίαπα! ςαἴϊι, Πλφροάνακία δ ΤΙαυ 
᾿ σαν ψ, ὃς Σοφοκλέα δ: Σωφρραϑέδου, δ: Εὐρυμέδονία δ Θυκλέ οἷς, 

αἰϊάχας 4ιαπιρ! υτέπια ἱπεογίεξξο δγείςα]ο ἰορίπτι5. 
:, Μετὰπι ἀπο ἔμηξ πα: δὶς ροῆϊδ ορροηὶ νἱάςο : ν- 
τὰπι οἵδ, 'η Αὐτποϊορία Οἵ. ἐρ  ρταπιπηατι πὶ Ἔχῖαγα 
δυης ρεπταπιοτγα πη, ὁ. 
τ Θουκυ δ δίων Ὁ λόρου» Κεκροπίδέω τὸ "δος. 

πιοσποπγοσἤιπι πῆς εἰμδ (ρα Ϊοτο ἱηΐοτρταπι δα. 
ὅς ἀϊεϊ, ᾿ β 

ες Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος ἐγγοίδὲ κεῖται ᾿ 

 ΑἸπτόγαπι, ἴῃ αἰίχυΐδιι5 μυῖι5 Ἰρήτς ΕΣτοτΊςὶ Ιοςἰς πῦ 
ἀπτεογροηί ἡξαπτ διεϊσαϊυπι. πᾶ πὶ ΡαΡ.17, Πξατἰ προς 

ΓΟ σΠΊ πιο ̓ οσ πγιδοφάλιος Ἐφ Ὀκλέδου. Ομ ΠετΙα πὶ 
4»Ὀαρ.331, νδὶ φαογαηάαπι [ἀςςἀαπιοηίογιΠ1, 

(οὐϊητηϊογαπι, ΑἸποηϊοηΠ, δ αἰτουτιπι Ποπηῖπα ρὸ 
παητις πα χααπι ἐπε! εἱ εὐ πὶ γ᾽ ἀεηγι5. Ατ ἐρο,αά 
11Π 05 χυϊάοπι γογία5 φυοά ατεΐηςς, ςαγπιξη 4υδίἀ4Πὶ 
ΕἰΠρίος ΠῚ ρογπιίτσογε ἀἰχοτῖπη , ὃς π᾿ ἐ0 Ὄχουίατὶ 
αα; Βαϊ ρατίτογ ἴῃ (οἴ αἴ ογαείοης Ιοζα πε μα ογξεὶ 
15. 1 ἀυτοῖη ραρίπα: 17 ἰοτο » Φάλιος Ἐφαϊκλείδου, δὲ 
τῷ Ζαϊδυίάαπι α1115 Πηρεξξα ποδὶς ΠΡ ταὶ) μά ε5 εἴϊε 

ἔ Ῥοτοῖίς. Ψοτὰπι ἀς οαάςπι αὐτί σα! οτηϊ δίοης σὰ πὶ 

᾿ ἄεηάυπι ἐτίτϑ πὶ χυΐα, πὶ τὰ πῈ πημ τὰ Ποιΐπα {1- 
χη] ροπετοπτυτ κί, ́υοι 1112 ογᾶτ, τοτῖε5 ἀπτεπθέξι 

 χροτοοττ ἧς (αἱ ραταπὶ βάς ἀΐροα ὼς τείροπῇο νἱ: 

Οἴου ποπηϊπίδιιϑ » 4ιια; ραβίπα 331 πᾶΡες, αυϊά τείροη- ΄ 

᾿ ατϊςαΐις αἰ δεν αὐτὸς οἰοηίιτις γἱἀοθατατ Ψε-. 

ἀδαξυὶ αἔσαε γε εἷς σασχας Π46ς ΠΡταηΪ ἰη Φαδίυτα 
γοςετιτ, ἕλος ΑἸἸΠΟρΗΔηἰς ἔς πο αἴξ 5, αὶ ἐμ πὴ 10:- 
οαππ Αποῖ ὅς ((5 4 πηο πα οὐδὲ μπᾶ πα οΧ ραγῖε ἐς ρταπι) 
Δα πὶ 40} θυ Π44π| σ ἐηϊεῖτι!ς ργαμρίς. 

Μ εταπητα πη ἢ αὐϊαφόρως ροἢτῦ {ΠΠ{ ἀτς Οπλ Πτιπὶ 
ξΠε φοῖα σοητοηἀδτ,οὰπι αἰϊογᾶ τὰ πὶ γεγὸ ὈϊοηγΠῇ 
ΕΑΙἸςατπαίξι απτοτίτατς (δ ἀεξεηάοτ,αρια αμοπὶ ἰς- 
φίπηιβ ἐπ Εἰποσίᾳ εἰταϊο; ἀπτς ΡΓΟΌΞΠΊΣΙΠΙ 5» Διογυσίου 
᾿Αλεξαΐδρου Ὧδ ὡλικαρνασσέως : ποζηοη ἴῃ θη 6 Ργοσς πη» 
ὁ δὲ πἴζάξας αὠτίω,, εἰμὶ Διογύδιος Αλεξωΐδρου αἱ λικαργασε- 

σειζ. Ν᾽ τΤΟ Ί 4ις Θηπὶ ἀητο ραῖτῖ5 ΠΟΠΊΘΠ ΟΠΊΠν 
οἵδε δυεῖσυ!απὴ ν᾽ ἀθπγι5: “υϊη ου14Π|, 4υμπὶ1Π}ς πε 
εἱλικαργαοσέωςγ ϊς ταῖπθη πο οἵδ {τἰά 8 ὁ αἰλικαργαοσειξ, 

{εὐΐηοη πιΐηι5 αητς ππης ποπηϊπατίαιπι υὰπι ἀητε 
1Ππ|πῸ σοηιτίμα πη γα το ἐπ δγτίςιΐο ςάγογο. 

Με δαζοπὶ πῆς ταπάςτη 480 ἃ (δητίο ἀς Βυΐις αὐ- 
τίσ! γία ἀἰςαπη, Οταςὶ ἐογπηο πὶ 5 ἰορος ροίσοτο ορΐ- 
ποῦνε Ιοοῖς Πυϊπηο 41 αγεῖςυ]ι5 ἀμ δαΐογ, οιιπὶ 
40 πΠοπηοπ φυοά ἐρέερᾶι {θαυ άϊεπάμην ἃ ποδὶς 
εἰξ,τρατυτταταμς ἀἄοο χυΐ ποῦ 5 1105 ἐλλείψεως ἴη:- 
ἀοχ το! πεῖς. δε άεηΐπι γὲ αἰΐα ρίεγαχια ἤππε ἴα 
4υΐθιι (δγπηοηΐϑ Ιοροτη ἰητεγ  ποη {δγματὶ ἐςίπηις, 
ἴτα Βἷς ποη ἐδγιάταπι (δπῆροῖ ἔιϊΠῸ : ῆς ταίηεη νε 118 
οπηίίδίο ΡΙεγαπαιε ποη Ἰρίογι πῃ δπτοτιὴ {εἀ 1 δ γα: 
τιοταπι οἵδ γιάφατυγ. Οὐυΐηποείατη πος φἀ ο, ἤπη16 
μος νεῖο ες, 105 μᾶς οπλ δίοπ πὶ ροτίαϑ ν δὲ ραν: 
τιῖς δι 11} ποπιΐηα ἴῃ ἀϊμοτγίο ςαία ροημπευτ, χυὰπι 
ὙΌΙ ἴῃ οο6π), {1 ροσπ! ΠΠε: αυὸ ἃ πιαρὶς {Π|ς χυὰπι 
μῖς οὐ άθπς οἵϊτο ροῦϊεε. ΝΝΑπι υμπι(εχο ΡΠ στατία) 
Διονύσιος Αλεξαΐδρου ἀϊςο 2 ΟΠ 4Π} ραττ9 ΠΟ πηεη ἴα 
4]1ο οαία χυὰην Π}}} ποπλδη ροηΐξυγ, ν παπη {εατίηη Ὁ 
αἴτεγο ἀϊςογηττατ, δὲ {πὰ «αἰ ἀϊπεγῆτα 5 ἀοἐεξευτα 
ἀττίς}} σα ἀαπηπλοἀο {πρρίετῖπες ροτοῆ Πῖς οτἰτῖ 
οἰμίπηο 41 οὐτοσ 4014]15 ἥσαπὶ γτγαη 4} οο ἀδηὶ ἰῃ οαἤὶ» 
δεηϊταο νἱἀοἰΐςες, ρούιτα πη εἴξε νε νἀ εἸϊςεῖ πο πιὶπὶ 
11) ἀἀϊεξξο ραυ 5 ποπλίης, πᾷς ἀεί ἀὁ τα αιιατη ἀ1- 
ἘοΓία τ ΠΊ ΡΟ Πατπι ὨΟΠΊΐηΑ (δ ραγεητιίγ. (υΐι8 εὐ 
τοῖς οχξρία ἐχ (ςμο]  αἰτε ΑἸ ΟΡ μαπἰ5 πηι Πρρε- 
τοῖθη τ, ἢ ἀϊατίας ππς (δυο Ωἱ ἐπιπτοτγδτί “το 16 ΠῚ. 

5.4 πος 4υ14 εἴς ἀἰδοπηι5) υὸ 4 Παμ ΠῚ ἃ μονισίσυ 
9 Ἔλῳϑηλοος ναι τῆς γσονθή αττίζι!ο ἀηὶς ἐᾷ αι: 
ἃ ραιτία Πιπηῖταν ἀρ Ρο!] τί οπεπι ν [ΘΡογΙπηι8. ἑολὲι 
Διονύσιος Αλεξαύδρου α'λικαργαῦδσειξ ὈτηΠῸ οὉ Ἰερι πλιὸ 
ὈπλΠάπιης ΠΡ ται) Πορ! σοητία ἀγεϊςῃ] τη οἵδ ἀϊςε.- 
πγιϑὺ Ὗ ἰ4εη πὶ ηδ Ροτίμδ ἀϊξεηάυπὴ ἔς, ἱρΠιπηπιεὶ 
ΤΟϊοηγ ἤαπι Ηΐς ἀτείςι! πὶ ργσῆρογε περ] χ δ, τη: 
παπὶ ἀϊπογῇ τατος ςαίαμ πη ἀοξεξξυ τη ἀττῖςο!ῖ (γε πιο.- 
ἀὸ Ιοαιοθατ) παρ᾽ οπτο: χιαπημ 5 οι] πση ἰάθη 
[ῖς 41 1Π|ς ἀγτί οι! (τ νι5, 81 οπίπν, γε (στ ρίυπι εἰς 
Διογισίου Αλεξαίάρυυγ ὧ ἀλιχδργαοσέως, τα οτῖαπι {ςτἰ δα’ 

Ἅ11. } 



το πταδ, Διονύσιος Αἰλεξαΐδρυ,ὁ αἰ λεκαρνασσειᾷ, αὐτί σα} 15 γα " 

τιοδίψας ποι ΕΠ ἢ ἤοπιοη ἃ ραττῖ ποπηης, [δὰ 4 ν- 
τὐυίασις ποπιῖηε ἀρρο]]ατίοηςπι ἃ ρᾶτγῖα {ππηρταπιν 

(4 πηπὲ πιὸ ποπηεα οἰ ἀπιστεῖ. ες 
ὁ Χ ΟΡΟΥδεῖο φιοίαα Ο Ὁ Δ ΟΥ ἐςπροηάπιπι 

ςεπίαϊῆο : [δ φυυπὶποι αἰϊυπες ΄ηυὰπῇ Ἐκ αἰ μλι5 

νοτους Πδτὶ αὐτοήτατο πος ἀτιυ! ἴς στοά ϊς πες} 
πο ἑοϊὰπι αἰϊοταπι δὲ φυϊάςτπη Ράτῖτοῦ νοτόγαπη ἀὰ το 
τουτας ορροπὶ ροτοίε, ἔξ οτῖαπι αοταηάαπὶ μη ο-- 
τίςογαπι, ψυὶ ΕΠ πὶ ΟἹοηνηοι ΟΥΟ]  ειπν ΒΙ͂Σ τγᾶ- 
ἄπης. Νίαπνονῖ οπλττα πὶ οο 5.4 νἱταπι εἶμ ἐς εἰρίο-. 

ταηζ, ἀπάτης αἰϊοιδὶ ὈΙΟΩΥ Πιῖπι Ἡα] ραγη θα πι" 
γοςζαηζεπι δα ΠῚ. ΠῚ αἷτο ΠΟμΉΙΩ6 αιὰπι τὸν Οἰλόῤουν ᾿ 

ἤεας ΡΙατοποιι,τὸν Αράσωνος.[Οςιιτὰ {ΠΠπππῸ μα ες οἰμ8. 

τέχνη» ἴῃ πηοῖμοάο ογατομμηι αι; ὅδ άφιοι γο ςἄτιιΓ. 

πᾶπη, Πυυπι ἱπ᾿ ΑἸ ἀϊπὰ οὐϊτοηςξ ἸοβαταΣ 
λόγου ἃ Ὁδ Αείςωνος»πηρατη ἐς λόχου ἱπ' Ολέρε πηεαηά ὁ 

ςοηϊείτιτᾶ γοτοΐζαπι οχοπυρίασ ςοπηργοθαιίτιας ἔδεε 
ὅὶη παςὶς 8. ποάιαίπγατὶ5 να 5 οἰποη ἀᾳτίοης τηφη- 
τίοπεπι. Εἰ ἀὐυτοτη ὅζ πος Τρ δ τῇ λόγου οΧ Ολόρου ΡοΓ 
ἀερταυδτίοπεπι ἔα ξυμ . ΕΟ ΕΡῚ Ρεϊπιὰτη ἰἴτοτα ρεῖπτ 

πιὰ, ἀοἰπάς ᾿ἴτοτα ρ ἐπ γ πλύτατα ἃ μορίαν αὶ Πὰς 
{Πα ας λόρου Π1}}} Ππρηίβςατο νιάεδας. Ηΐς ἀςςοάϊε 
ἃ Μπῖυς μοχαπιειτ το πιο υ τσὴ, ι 

Θεκι δίδης Ολόρα Αλιμούσιος ἐν)είδε κεῖται : Ὠδοποη μπ- 
15 ΡΟ: αΠΊΟΤΙ 5 Θουκυ δ δζω Οἰλόρου, Κεκροπίσίω τὶ “ύος. 

Αςπορυὶς ραγυαπὶ πο ὶ5 οὔ ἀεοτο ὀχ ἘἸπιοῖ ορ!- 
διατηπηαῖξὶα οχ 400 [Ὠπηρταϑ εἰδ ἢϊς ρεῃταπιοῖογ, ἀιι-- 
τοήτατξ,νοῖθα μας 4υα ἀς ἰρίο ἴῃ εἰιι5 νῖτα [6 Ὶ ΠῚ115, 
ἵνα μιὴ πᾶσιν εἴη βατὲς, ἀορτοπηρτα ἰηάςο οἵϊο φηϊπιδάμοε- 
τεηάυπὶ εἴς .181 ἐη! πὶ 6 Π|}5» 

Ἐἰμὲ δὲ οὐ πάντεοσι βατίς. ; 

ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ ΤΟ ΓΡΩ͂ΤΟ ΝΊΑΪἰὰ5 ἴῃ νεῖ, 
1|8.6[} εἰτα!εις, ἱσοοκών πεώτη. Αἰααὸ ντ ἢϊς ἴῃ [οππο 
Εδτο, Ξυϊ γραφῆς τὸ δεύτερον, τα 18], ἡτορκωῖν δευτέρῳ: : Θᾶ-- 

ἄφπι εἶτα! ἕογτρα νιγοδίηις ἔογιαία δὲ ἰη ἐς αμποητί-- 
Βιι5 Πδ τς. 8ὶς νογὸ ὃς αρυά Ηογοοτιιπη»ἵςοθκών πτϑϑό- 
τ, πα; ὃς ἀς Μυΐς ποπιης» ΠΟ: εοδέτπαμο πιοάο, 
Ἱφορλών δευτέρα, αὐ: δέ Ἐπτοτρο: δ ἴτα ἀείηςερ5, 564 
ἀυατη πουοπὶ Πργογαπν νπα!υ!υς ΗΠ οτία νοςε- 
τος, νἱἀςπάμπη. ἀἢ ὃς τοῖα πὶ ορὺς εχ τοῦ 1 τὶς σοἢ- 
ἴλης, ΗΝ ουϊαπι,ασποῦ ροτίις ΕΠ τοιας νοςαῖς ἀε- 

:α ΕΡΗ ΑΝ Ν Ὁ. 

“αἴρα γε τ Ὁ 

τίςιιδ ν Οσατυτ) αλάαηι νοἶτε ρταιοσατίια ραΐδίπὶἰῃ 
νίι πτ, Ατ οςςς, σαὶ πα ] αν ἢυ 5 τοὶ πποη τ ΟΏ πὰ 
Ψιτα ἔλοῖατ, οοηττὰ ΠρῸοατομῖ5 πηοπηίηϊς δὰ 

“Π λτιηὶ ἂρ ἢος ἸΟςΟἸΡτΟτίι5 ὉΠ οθδην ᾿νοςα 
ἀπρυθηξ. Ῥοίίαυδη) δηἰπὶ ξωυξγράψε οὔ ἀἰχῖτ, 
ἀϊοίς ἐσ' ἀϊίρρπίαν φηξουῖρ [εν αὐ αἰς; ἰηαεῆς ἰγηρτα- 
Ρβιὰπι» 400 Πρηΐῆςαν δοηρείοπεπι ἤὰς Ἀοπν (ςτῖ-- 

᾿Ρεᾶπὶ; ἃς ἀἰςὶ οτίαπι ἀς σαυτίοης ἴδιαι τυ τω 
ΟὈΙΠράητο. Αταυΐννε ΟΠ ττα πη»  ἢΠππ| οἵδ, ἔγηστα- 

ἼΡΒααι ἃ Τιατίη5 ἀς υδαῖ5 ἐστί ρτίοης ἕξι τὸ ἔστιρτα 
ἀἰςῖ, δὲ αἸτογι πη αιιοπι (δι ρτε νίατη μαογο ἔεθα 
4υϊ4 Γιατπα μας γηρταρῆα, αὐα ΟΠ σεωαλλαγμίαϑροὶ 
(ἃ οἴξ,αυα ἧς σαυαλλάγειασιν 4 Β: Βοτο) δα Ὑ Πιιςγ ἀϊ- 

- ἐδ ξυγίεα φίω ροτεπετὴ αυ]ἃ σα} δα ςόπγιης Πα ετὸ 
Μεπὶπι φαοεὶ δα νοςάθυϊεπι πιὰ ξυγρραφη ατεῖ- 

ποττίτ 5 Πδεοτοτι ὙΠ ογ ἀἸ 5 Δα μι δίτα; ἀπά 
ἀς αὔὸ τὸ σοπύμ ΘΒ δέας πὶ : ἰοσῚ Ὠἰ πη ΤΠ Τη ἴη Προ Σ 
Πουῖθυϑ τ ρΟβταρ ὶςι5 Θἀἰτοπιθυ5 αια Πλοαδ ρΓγα- 
οοἤογυπε, Θουκυδήφον. ξυγγφαφὴς ασδοτηεῖ, ἰτϊἀόμπ!απα 
Θουκυδίδου ξυγγεαφὴς δευτερας:εοἰόηταυς ἴῃ τατοτίς 11 
Ὀχῖ5 πιο 401}: βοηιτίιο ξυγγεαφῆς αἰτοῦῇ σοηίτμμαπι 
Δα οὐ: αὶ τά πο Πμ}10 ἀἀπητεῖ πιοίο ροταϊ, ὦ γ΄ 
Β1] ἢτ χα ςππὶ ἱμἀτοῖΝ ος γοϊὸ ταῖξ πές ρσηξο, 
Θχν}]ο γοτοῇ ρτοξεἐξαπι οἵϊο. ἴδγο ρυταῃ την οἱ 
γΕ ΠῚ πὶ ΟΧ Αἰ Του: ἀὨρεγίτῖα, (οἱ αι ξυγγεαφῆς προς 
σηλυϊἀέηγαυς δευτέρα ὅς τείτη, ἀτημς [τὰ ἀοἰποορδίοτια. 
Ῥταπὶ ᾿Ἰημεημῆῖςε ((υδιάϊτο νι ἀο!ῖςος που πατίπους 
βίφλος ΟἹ ἰσορζα)λτα πηι τα 44Π| (ουρτυγαην ραταῦέτο 
γε μα νοῦς5 οαίῃι ἐπέον [δ απτεὰ αἰ ςοτά 5, ςοηεγὰ πὶ 
60 ΒοΙΙὲ ᾿πεορ δ ςοηςουις8 εἴη. τ ῸΦῸῸῸταἢ 
ΠΡΩ͂ΤΟΝΊ ΑΙΙςΙΒΙ Ιορίτον, ΤΩ͂Ν. ΕΤΣ: Οἷς: 

ΚΊΘ' ΤῸ ΠΡΕΙ͂Τ ΟΝ. 4μαπὶ Ιοηιϊεπάϊ ξογπιάπες 
δὲ ἴῃ αυὐ θυ απι ἃ [115 εἴτ] 5: Οδίογυδα: (δὲ αὐϊάόπες 
ΔἸτὰ 4 εἶτι5 ΧΕ ΡΙ στη Ράμ]ο ροΐξ ργοβοηαήη) αυῦπης 
αἰϊοαυΐ γι ἀοεῖ ροῖπε ἀϊσεπάππη ροεῖμ οὔτε, φῦ ὀχτωῦπθος 
“ποῶτον. Οὐχτοπὰπη δά παπιογατη, Πδγοσαπι ΤΗυογϑος 
ἀϊάϊς χυοά ἀτείηες, ἀἰίπηις οχ Ὀίοάοτγο διομδο. 
ἀμ δδκεΝ αἰτονίαπι πη ἴῃ οὗζο ἑαπτὰην Πρτόϑ,. 
οὐ ἴῃ πουοπὴ ραγτίτοϑ οἤδ. 5. δ ἐπί τ ΠΡγο ΧασΕς 
μα Ἡπποτίοα δἰ δ]! οτβεςα, Τ δὲ συγγραφέων Θουκυδέα, 
δὺς δὲ τέωὶ ἱκορίαν κατέορεψι, αὐδιλαξων χρόνον ἐτῶν κα οἰβᾷ 
ἕλοις ὀκτώ" ζινὲς δὲ δγαιροίσιν εἰς νέα. Ἐξ γετὸ, ΠΉΠ ον 
αυα Βυὶς οὐϊτίοηϊ δἀϊυηξζα {ππε γποία ἐαίμηανς, 
φυοίἀαπιΐῃ ΧΙΣΙ ᾿ἴρτος ὙΠυον ἀἰάφαπι πἠξουίδηι. 
ἀϊα!η πε τγαάϊτ : ἀηας Βυϊι5 ἀἰμ ΠΟ ῖ5 ἤθη νη π΄ 
Ιοςο πιςπτίοποπι ἔαςῖτ., [η ἢας εηΐπὶ γευδφίαια ἧτο 
ΌὉτο 4 ἰοραητον ΡαΡ.30 4) Βεασίδας δὲ κΤ' τὸν αὐτὸν χρόνον! ς 
Τῷ ϑέροις πορθ ὀμδμὸς ἑπ!ακοσί οἷς καὶ χιλίοις ὁπλίτοως ἐς δὶ 3ὲ 

ϑεάκες, ἐπειδὴ ἐγήλετο ὧν ὑφακλείᾳ τῆι ἐν πραχ. ἀπποταῖροι, 
Ρετε ὙΒυογ ἀτα 5 ἴῃ τς εςῖπη ἰπογίας ἀϊο, υθος 
Ὠἷς ἰδχια δίϊθ,, ας ρυϊῃεῖρίμπν ἐδρείπγα. ΕΠπ5 γοῖδαῦ 
{υητ δ᾽ ἐς πεισκαίδεκα πέλος αἱ ἕκτης »δρχὴ τὴς ἐξδόμως. ΝΒ 
ἢ χιςγαῖ φυηρίαπι αυΐάμαπι ςυ πῇ ἀττίςι] τ ; 
ἀϊτε ἀοθϑαπηι5» ἤθη πλδ᾽ ὃ το οὨ αγυ5 ταδὶ νἱ 
ἢι δοηϊτίμι! ΠῚ ἰσορκών ἀἸχοτο: μι πη(ν τὶ φητοα ἃ ο θαυ 

. αι θυ απι γοξοῦθυς ΠὈτί5,ἀταῦς Δάςοη προ; Βὶς 

εἴτα] ἰορατυγ. ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ἸΣΤΟΡΕΩ͂ 
ΡΡΦΤΗ. ϑεφιυεπείο οπὶ πῇ σης εἰτυ] πη. 114 1}}} 
νεῖθα δάΓ ἐς σεισκαίδεκα τέλος τὴς ἕκτης» ροτί πἀδ ας 
πῖρ5 ἀςῇ ἀϊέξυτη εἴδει, Θουκυδίδου ἱφοοκεῖν ΔῊ εἰς ποιὸ 
δέκα διηρηεδῥων τέλος εἰ ἕχτης. νἹἀο] 1οοῖ ἑορίας :1 816 
46, αρ χὴ τὸς ἐδ δόμνς » (ΒΡ αὐ ἀϊτο εοάεηι 1110 98 
80 ἑτορίας. Ψειὴηι ἡ} ]απὶ τἰτο! δ δγοιίτατοῖη δος 
1ιατῖηα Ππρια ἤθη Ῥοτοίξιν 6] Θαπν οδ οδυνατη 6.) 
αττίςυϊο 1 ατἰπἴτας ςαγοατ. ἸΦοόσιε 4ιο Ῥαυςῖο 
Βυς δὲ νου θὲς ἀἸ οἰτατορ  ἅτιθυ5 ἀΐςσοτο πο ςο ς Βὶ 
το Πγι15,6 84 406: Πιδαυἀΐςη 44 το πα: ἀἰχί, ρου ' 
ἢος ρΡαᾳξο, ΤΗΥΟΥΡῚΡ 15 ΗΙΞΤΟΚΙΑΒΎΥΜ 

θεαπηις. ΗΠ οτίδπι φυΐάοιπ ςοττὸ νοςαῖ {Ἐς τίτι]ι!5, 
Ἡροδότου Αλικαργαοσέως ἱσορία, ἐν ἐνγγέα τμήμασιν»εἱ καὶ Μού- 

σας καλῶ. Ατάας μας οΡΙβταρΡ μου α018 ἑσορία ΠΟῊ ἴτο- 

εἰαι ̓ Ιορίπγι5, ΟΠ ΠΊΑΠῚ Ροϊο ν᾽ ἀστον ἐχ ρυ1Π}}5 ἱρῆτιβ 
Ἡξετοάοεῖ γεγδ15. Ἡροδότου οἰλικαργαοσῆος ἱστορίης δπυδεξις 

ἥδε. ϑοά ποη ἀμθίμπι οἷϊ φυΐῃ γε τοτυ πη Ορι5 ὩρΡΡε]- 
Ἰατο μηξοτῖαπι ροῦαπιι5, Ἰητο 165 840 σοπογαίεπι δ - 
Ποιίαπητῖτα ὃ νπαπηιαυσηαας [ἰδ τιπῚ; τα] 4πὶ ραγ- 
τις] ατοπι ὃς δὲ ρεςσυ]ίατοιη εποτίαπι ςοπηρ!εξέεη- 
τεηι. Τπτοτίτ ταπηῷ πλΐῃ! Ὁ Ρ᾽ αςοτοίη νηο ςοἀ ἐπι; 
τἴτο]ο ἑορζαἴτα ροπὶ ντ νίαπι με τῷ Βαθεδί. 
Οὐοὐ αὐτοπὶ ὦ ρείούς πὶ {ἀπὸ Πδγολαπι Τμμογ- 

ἀἰἀ4ϊς ερίργαρῆςεη ατίηετ» Ξυγίξαφῆς πὸ φρώπν : δὲ τὸ 
δεύτερεν,αταᾳ6 [τὰ ἀοἰποςρϑ,νεγθυην ξωνέγραψι» 400 ν- 

εἴτυγ τοῖο, Ριο τα ἔιςεῖς ν] ἀεὶ ροίδίς. φαοά Ν αἰ14 
ηυϊάεπι νηΐςο νέῦθο ὠη ον [ε οἵξ Ἰθτογργεζατυδ: δὲ 
Ψττς5 {Πκ4ϊο[ ἐσ ἀἰϊσομτεν ὠποτὶρ [{εν τά ουπι ηΐπη!-- 
τὰπν ἐς ο  αἴζοπη ἴῃ μὰς ἱπτεγριετατίοης [65 α, 
νψυΐτ ξυϊχκάψω εἴϊε τὸ μετ᾽ ὅπῃ μελείας καὶ απουδαύως σευτά-- 
ξαι. ϑεὰ ἤάεπι (οϊταίϊα ἐς ἀϊβετοπεῖα αυδπὶ ἵπεες 
Βος ςοπιροῖτευπι ξυΐγάψαν ὃ Πρ! οχ χάψαι ςοηξ!- 
τοῦτ. πϑίοἱ πγὸ Βαθοῦο ἀςθυΐτ : ας ροτίυϑ δὲ ἱρίαπ) ὅς 
πβοιαετι σοηΐ ογάτο ορουτυϊ νει θην ξυΐγράψαι 
{ερτοηὶ ΕΠ οτίςα αάοο ςδιοηΐεη5 οϊς νῖ εχ ἐο - 
ἔϊζυπι ποπιοὴ ξυίγαφαὲ, ἐς (ςτίρτοις Βηξτοτίς (ηι] 4- 
Ἰοφυΐ γεῖθο γῆο οχ εοάοπι ἐςγπιοης ἤμρτο μη ο- 



ἸΝ ὙΒΙ ΘΊΝΕΒ. αὐ τ. 
ἵν ὙκΕΈΡρεσιμ ΙνΊθΑΑΥΜ ΕΙΝΙς 
ΦΈΧΤΑΕ,; [ΝΙΤΙΥ͂Μ ΟΟΤΑνΔΕ. δεἀ [ιν Ατίη15 
γαΐάε ἰηΐο!οης εἰς τἰτο!ας εἴδει, ετἰδανῇ Οταςατη 11- 
ἢμπὶ διεαίτατεαι ποῦ γετίποαξ» φαοπιαάπηο ππὶ ἀ{- 
χί: ρταίοστίπι νυ ογὸ ἴῃ τα ῦϊ Υἱὰ ἀρρο!]ατί οη!5 ΕΓ 1 5 Τ ο- 
πκιαιυμαῖας ΗΠ: 5ΤΌΟΚΊΔΕ, ἱπίο εητία (γε ορί- 
ποιὴ ἔποτίς. ποαὰς εηἰπὶ πηοτεπὶίϊαης [νατιηϊτατὶ ες 
Ῥυτο γῆμαι γαλι5 αἰξουίσαπι οριις Ἀἰοτίας γοςα- 
τοι πταΐτο οτίατη πλΐητις (ηἀπε δ ογί ταπηοη ροίήϊες γε 4- 
Ἰιςυδὲ ταῖοτι γίμπι ρίαγαϊς 11 μα θ ἐγοτ)ρτίπλμπι 11- 
Βεγαπηνργίπιαπι ᾿ἰξξοτίδηης (εουπάαπι,ἐςιπἀαπη;α τ. 
ας ἱτὰ ἀοίησερς ἀρρε !ατε. ΕΠ- αὐτοπιητο ΠΙροη ἃ 
γε ἀοςυ πα κπεϊμαῖες γεγθα, οἰξεη εἰς αἰϊιι5 εἰυΐ. 
ἄεαι ίοςις. ἴῃ μας επίπι αἰεοτίςἰ ποίει ν οὐδ λ,(αιιὰ 
τι Πϑγαπιν ἐδοιπάππι Ιεσεπεὶ οσσυγγεητῖ, ΡΔΡ. 152) 
Ἰοιαύτη υδῥ καὶ Πλαταγέων πολιορκία κατεσκ 8) ἄοϑη; (γι ίτ, 
α»Ἱ δηπονίαι ἡθθινά ορησ ᾿ῃ εγοάφαια ( ΑἰΠεοτίας ΥἹεἰ!- 
ςεἰ)ραν πὶ [ὥπέγ του ἤνς δἠουία βηπὸν ζσ' φηάγὲ α ργηια- 
Ῥίωρῃ δῆς φηβηκονιρῖ. μας πδηᾳις ἔμητ εἰμις γοτθᾶ, οἱ 
διελόντες ζαύτίω τίωὐ συγγφαφίω εἰς τειςκαίδεκα 5 ὀΐαῦγα τὸ 

γέλος ἃ σοίτης ἡδείας ὥρισαν, καὶ Σῤχέυ τῆς τετάρτης. Ὗ' εὐ ὰ πῇ 
ααΐςαπαας (γε μος οδἱτοτ αἰσλπι) ἀἰα οτος {Π] ἤλε-- 
ταηξ, πὸ νἱάοο φιόπαπι πιο εδάοπὶ νοτθὰ δζ τοῦ- 
τ ΠΠ ἢ ἤποπι ὃς φααγτί ᾿ηἰτιπι ἕλοοτς ροτιιεπητιίδά 
ἢ φυΐάεπι ἀεπιιις5. Ιοσαπὶ πῆς ἀποτῇ οἵδ ΠΡ γοτιπι 
μεϑόομον (τος επίπ) γεῖ ποπηίης [δ ες, σας {Π γεῖθὸ 
φράζειν γίαπι οἵδε νἱἀφο) μας 4υϊ ἀοπὶ νεῖθα, Τοιαύτη μϑὲ 
αὶ Πλαταιέων πολιορκία κατεσκ ϑυάοϑη, ᾿ἱ σταπη τογτ ἃ ς Διι- 

ἀοτγεῖμας ἀἰτοπὶ αι ργοχι πιὰ ἐδ ααμητατ, Το ογ᾽ ἀυτέ 
ϑέροις, καὶ ἅμα τ Δδῥ ̓ δλατωέων ὄψιορατείᾳ αἰ ϑέωαῆοι διοκλ. 

ὅπλ. ὅζς. φυατῖο ρτϊηςϊρίαπι ἄατο ἄοθεῖς ἀΐςο. Ηος 
τΆτποη αϊοηιΐ ποπ ἱρπογονάπγαπὶ ρος Ἐπὶ !ρα- 
ταιϊίοηοσι γι ογὶ ἀπογαηι πηθπὴ δι ογγ δας ἀπάτα πὶ 
οὐἱοφογαπι ογδτ ἢ 5» πΆγι πὶ ροὐ 4! επὶ γοςιι- 
πε εδῥ,Ροἰτοτίοῦ αὐτῇ ἐμ καρὴ δὲ Βαλε ε Ζατπὶ 
ΡοΪὲ ρυίοτεπι {Π|4π|ὶ (υἰρεηία οτατῖο το !!παυάτη, Ατ- 
σας μίης ἔλέξιπι οἰτ(αοπλαἀπιοάαπι ἴῃ πιεο 5ςἢς-- 
ν Αμαν οὐ ορεῖο ἀοςεο)ντ δρυά φιοίάαπι ἐςείρεο- 
τος ἱπτογάμπι ἀς ἤηε γπίις ἰδ τὶ ὃς (ςφυοπεῖς ρυποῖ- 
ἴο ἀϊοπείδης οχεπιρ τα, πὸ 4υ 46 πὶ ΡοΓΙΟ ἀμπὶ 

ουἱ ἀμί θττα εἰξ ραττίςα!α ὧν ρτο δ ργαοοάεητί5 
οἰαυία!α, εαπὶ αὶ μαθοε δένρτο ρυίηςρίο (δ φιθητῖ5 
οἤθητο : αἰτοῖο ἀυτεπὶ γεγάηαις ἰη τί πὶ μτ5 [1α-- 

ταξτο: νοίατὶ ἢ νηιιπὶ ἜχοπΊρ Αγ 115 ΤΉ αοΥ ἀἱ ἀϊς νοῖ- 
Ὀὶς, Τοιαύτη μδῥ ἡ πλ. ὅζς. τρτιπι τογείπ αι Πηΐγαει, ΐς 
δαϊεπ), Τοῦ “γ᾽ ἀυτὰ ϑέροις, ὅζς. φαατταπι ᾿Πςἤοαγοτ: αἱ- 
τογαπὶ ςοητγα ταπὶ μας ΄αλτῃ 114 ρΥο ἀιαττὶ ρτίη οἰ-- 
ἴο ποδί5 εχβίθεγεςι [τὰ φαυϊάσπη γε 11 ριαςεάετξι, 
φοἰοαυοσγοητις, Ἐχ παϊυπηοά! ςεττὲ ςοπιγουεγῇα 

«δείρης ρυτο νὲ ἀρὰ ὈΙοηγίιιπι ΕΑ]ἰςατηα ΐοιπι 
εαάεαι ρεγίοάιις δέ 'π νηΐα5 [δ ἤης δί π΄ Αἰ τε πας 
αυἱ εἰΠ| ἐθπίημυίρις τποῖρίο ἰεραταρ. Οὐ ἀε τε 
Ῥίαγα τη 1 δε ιοἀἰαίπιατιιπι ορεῖε ἃ πιο ἀἰςιιητιιγ, 
Δ 1105 δυζεπὶ γε γοιιοῦταγ αυΐ τοῖάπὶ ΤΒιογ ἀ ἀ ς 
ἢ ἈεμΉμΊ τη ἐπὶ αἰϊογαπι ἰδση ποτ ᾿πγϊταη 40) 
οἴπηςς ΤΠυςγ ἀϊ 4ἰς ΕΠ οτῖας ἴῃ ραττοβ χατι αἰ ε]-- 
Βυογαητ, ποη᾿ τηϊΠ5 σοττὸ ἐπ αἰτοῖο 1Π|0 στοῦ πὸ 5 
φοριης ἴοςο; νδ] [εἰ ἀοη "δ τὶ ἐκεί ἤποπὶ ὃς ἔςρείπηὶ 
Ρεηςίρίαπι ἰη π!ἀοπὶ γοτδῖς ςοηἰεταπητ: μἰς γ146}1- 
οι, Βεκσίδας δὲ κτ' τὸν αὐτὸν χρόνον ζοα' ϑέροις ποριδς. Νες 
ἩῊΝ ςοττὸ υϊά Ροτίις5 ἀς δας εἰιι5 ἀπποταξίοης 

γοηάοηάιηι ἢτ, Ζυλῃ) οαπὶ Δ πος ποῃ βΒάοττοῦ 
᾿ἀοιάρταπι ροταςηης : φιιπὶ ἰρίς ἐς ρΠῆςες, ξὰ 4αϊ- 

ΘΠ, ἡτοιμαεπ ὡς 57) τειὶ σίφας οὕταν δόν, ἐπαντησόιϑρος, Η- 
ποτη ΠΡ (οχείτατ ἤςς 4ια: 115 ργοχι πιὸ δ᾽ πηραη- 
τα, Βεᾳσίδας δὲ κτ' τὸν αὐτὸν χρ, ῬΥΓΏ οἰ {π| ἈΓΡΩ͂Ν οἤξ, 
ΟΡ γυάάμπη αυτοπι, ΠΟ πηΐπι5 ἴῃ Ηἰς ἁποῦ 5, ἔδχίο 
διίερείπιο; φυὰπι ἴῃ 1115) τοττῖο ὃς φααῖτο, 4ιο 4 ἀξ 

" 

ΜΕΝΒ. 560 Κ᾿ ΠΟΟΘΌϑἙ. τῷ 
Ῥαγτίςι 15 ϑὺ δὲ δὲ ἀτξτιχ πὶ ἔτ, ᾿παθ πέππι 1. ΝΠ 
ιῖς φαοαιε ν]τίπια {ἰδ τὶ ἐδχτὶ ροτίοάιις ἃ γοςια μδὺ, 
γερτίπια Π δ 11 (δρεῖπη! ἃ ραγτίςυ ἃ δὲ ἱηςίρίς, Αταυὲ 
νι ἀε 110 ἴτοπη αἰτογο ἀϊςαπὶ]οςὸ 4ιοά (δπτῖο, πο 
ΑΡΠΠη1]6 γεγο οὐδ οὰπὶ ράτίτοῦ ἔδουϑ αὖ οο {ςηρταπι 
ξαϊεοῖξα ηἰπγίγατα, γε ροἱδ δῤχέω τῆς τετώρσης ἱδημοτοῖ, 
ταῦθα αι ὃς αριά ΤΠμογ ἀϊ ἀοτ ἰδ υητογ νοιθας 
(ςτητεηςδο δἀμειϑίο ἐκείφαιις ἀπάρας ᾽να γος θι5» 
ὧν ὀκείγοις: {τις {{{|5, ἐν Ούτοις. Μ᾽ ἐγὰ πι,υτπὴ υϊηϊ πιὰ 
γογ της {ττ τη τὰπὶ {ςτίρτιτα πιυτατίοποπι ὰ Πδτα- 
το ἔαδεαπε εἴ, αυ!ά ἢ ἀἸ ςἀπηλι5 ροτίιισ. ΠᾺ 11 πὶ γοῖ- 
δοταπὶ ὙΒυςγ ἀϊα 15 χυὰ γε] μυϊς γ6] 1} (τ οο ἔδα 
δηῃποταϊὶοηὶ ρίαβχα ἰυπς παδοη ήδη οἤξ κατ οποπηὺ 
Ρεπηάονίήε]ιςεε ἃοίϊ ποη 0 ἰρίο [πο] αίϊε ριωϑῆχα 
ξοτεητοίς α ἃ φιορίαπι 401 αιπιπν 1145 Το οἱ ἰαίτα Δη- 
ποϊατίοὔε8 πιαύβίπὶ αἀέοτίρταβ ἱπυξηῃΠἼδς, αἀ γηδπὶ 
Ρεπο άπ) Ρογείποῦς 115 Ἔχ δ᾽ πγαιῖς; φυ αἀ τοτυ πὶ 
ἸοςυπΊ, ιὰπι ἰΔτὸ ρατοῖ, ρεγιϊποδητ: νβοτα δάμπο1» 
Βῖο ὠνταῦγα ποῃ γηδπὶ (δα ντταηαιο οἰοπάεπτο, ἰά 
εἴς, ταπὶ οπὶ αιια ΠΡ γα πε νπιιηὶ οἰδιἀς αυὰπι εαπὶ 
6 αἰτογιπι ἱπομοας, Οὐ Πγι5 Διΐοπι ἢος Δάϊογ- 
δ πιπ| ἐνπεῦϑαι 'η ρεΐογο ταητὴῃι ἀπηοτατίοης ἰορατοῦ, 
η {δου ᾿πτο] Πρ Ε4α ἔποεῖς δ ἃ! τοτα χυὰπν { ̓ρίμπι εἰ 
4804; ἀρροϊεῦ Βαδεγοπηβ. Οὐὸ ἃ {Π ὃς ἀξ ας ρατ» 
τἰτίοης 4ια; Ρίὸ ἰδεῖς οέξο ἼαςΥ ἀϊ ἀϊ5 τγεάεςίπι 
ἄἀαθας, αἰϊχυϊά ἀϊςεηάτπι εἰξ » πηῖγοῦ ουϊάδη 608 
δυῆς Πδτογα ΠΊ Πα ΠΊΘΓΊΠῚ 5» ἃς ΠΟη Υο] πιίπογοῖη νοΐ 
τηδίογεαι ξδτυ!ς : ἤθη πλίγαταγι!5 ταπηοη ξογιδῆἑ ἢ 
ποη ἀμποτῇ ταητὰπι [ἱδγογιπι σοηἐξίτιξα 4 1ΠΠ|- ρα 
εἰρία (ξἀ δἰϊογιπι ᾿ἸηΠιροῖ αἰΐσαος ργοροπογεηξι, 
ξοτταῖϊε ἐπὶπι, χυϊά (δαυαεῖ δε ἴῃ τς ἕογοης» βειρὶ οἱ 
ἰηὰς ροῆτεε. 

ϑιρογοίξ γὲ ἐς 114 φεἴ4πῈ ορίργαριιε χυᾶπι ποη- 
ἡμ}Π105 μυῖὶς οροπ ργαβχηῖο ἐἰχί, 4] 14 αἀ ἀαπι. Ἐα 
ἰρίτυν ασπη ἐς Βαϊ πη 1, Θ ΟΥ ΚΥ͂ δί δ οὐ 
ΤΩ͂Ν ἘΠΣ ΟΚΤ ΘΟ ΤῸ πα ἢ Ὁ. ἘΣ 
ἰη φὰ τοίο! ποη 44 δα άειη ηυᾷ οἰξοπάϊ ἰη εἴτυο (μι 
1Ἰαῖϊα νίαπη εξ 1π(Πξεη άπ ἀΐςο : γε υἱἀο! σεῖς ρεῖς 
ἰηάς οἵδε ἀἸςαπιυς ἀςῖ ἰςεῖρταπι εἤξε, Θυκοδίδου δ εἰῤ 
ὀχτὼ δγηρηρᾶμων (διΟλίων τὸ πρῶτον. Ὗ 6], Θουκυδίδου β1. 
ξλίων ΔΙ ες ὀκτω δγηρ. ὅζς. ϑῖπο αὐξοτη μας ἔογππα ἤπὸ 
αἴτεγα τἰταϊο ἀδτυγῆος (α! ἕο ςοηΐξαι, Βᾶς Ποτὲ 
Τδυςγ ἀἸάςα ἱπ οξο [τος ἀϊυΠοπ οι πτυΐτο πηὰ 3 
85 φυὰπι ν]]4Π| 4118 εἤς τεςορεδην, Νίεε πηθϊτὸ ἔι-- 
πὲ πιαβ18 ἰ)5 δΠητίοπ πὶ Ρρυτο ηυὶ ἰη πουοπηί(τοίξα 
Τιιοάοιο δίςαο.) Πρ γοϑ ἀϊο ἀϊ γο]αογιπι; αὰπ ἴ75 
4} τη τγοάοοῖ πὶ ἀἰἑογιης, ΜΑτςο Πἴηπ5 αἰΐο αὶ τὰ 
ὙΒαοΥ ἀἸἀ 5 γίτα πηεηη πὲς δὲ ἰρίς Βυΐυς ἴπ τε οοἶπι 
ΒΗ ουῖδ 5 δγαιρέσεως, γεὶ Καῳ τομῆς (4πππη ἱρίς ἀΐςαι καὶ 
πέτεμιον ) ν οτὰτη ἢς ἢος αυΐάεπὶ ταςοης » αἰτοῦ οτἰ ἀπὶ 
ἀυοίααπη αἰϊος ορι5 {πῃ (δου Πς ὃς αἀ ἀεης, νερ 4: 
ΤΕ τά ΠΊςἢ ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ Ροτίμ5 τοσορταπὶ ξ {8 46 115 
15 ἴῃ οἔξο ΒΗ οτἵαβ ἀϊ!οης, ὃς υΐίεπι ΑΈ(οα145 
Ρίατη αυοαις Βυῖς αἰείριαταπι ες. ἘΠῚ δυζειη 81 ἐ 
ΑΕΓουϊαρίι8 » νη οχ 115 4] (πο 116 {τ ρΠῆδ ἱπ 
ηοΐϊγμη Τα ο. ἀϊάοτη ξογαπεαγ : ἤςας δὲ ΑΕ 1.99 
ἐυΐπ5 Ὁ οοάςπὶ ἴῃ φαάοπι ἰςτρέίοης βοι πιεπεῖο-: 
Π6Π1 γ᾽ άδτηι5. ΕΠότυτ ἰλπὲ τε! πηοηΐα ὃς ἃ ἡοῆτο 
{πο αίξε αἹτσυδὶ αἰεγιιπεαῦ. 

υἱά ὃ δὴ δυΐῃς 46 ΠΡτοτε ΠΊ Πυπηεῖο ἐευτ ὁποπῇ 
κα ἀυδίτατίοπε ας αὶ Πδη8}15 ἀς οέξαιο ΠΡτὸ ρτὸ- 

. Ν Ν 

Ῥοίϊτα ἄμε, οαυιάςηιιο. Γ)ς δα τοτιὰ Ἐν απ 
γἱάοίτςος 15 ΤΉ οΥ ἀ ἀεἰς ἀππιπηογαη εἶτ [τ, τασθη- 
ἀυτη ποη εἴτ: (δὰ ηες Αἰϊ4 ἀϊςοη ἀίιπι; 4υυὰπι ποὺς 
αι! ροιϊϊηπιιπι ἀπ δἰτατίσποπι μαης {ΠΠ15 τπουοσία 
ἀυδίταις, ΝΝδιη δὲ Ραἤιπὶ ἃ γετοτθι9 αἰ οὶ ἱπάε 
Ἰοςος αβδγεητίθις γάοο ργο ΤΠυογ ἀϊάδο ἀρποίὶς 
δὲ 4ιιᾶπι ἀϊςυης [γι ΐη το ςἢϊς μὰ τ νὼ {κι 

λιλ.} 



τό ἩΗἩῈΝ . 

εἰς απ! πιαδυοτγεϊ. 
πΠΡΟΟΙΜΊΤΟ Ν διυζοηι νοςατ οα Ὑ Παςγα -- 

αἰς φὰς ρτοχἰπιὲ (δασαητιγ,ν σας δα {τυ παιτατῖο- 
ΠΥΤῚ Ρη περίαπτα 9) Ἐπιόχωνος, ἔς! πόλις ὃν δὲξ ἰῷ ἐςπλ. δὲς. 

(χυα εἱξ Ραρ.1 7)ν6} οχ ἱρίο ἀϊίξονς (τ ο]ατο ρότοϑ. 
ἡ δεῖο ταπίοη Πα πιμίτα οἵδε γοτετα ΤΠμογ 1 ς 
οχοπηρ  ατία(]αόταπι ἃ παιπίογο οἱ πηθιπη)αιᾶ ΠἰΠ1:: 
1ο πγαρὶβ᾽ γοςαδυίαπι πὰ ρησῆχαπι ΠῚ ΡΠ ποΙρίο 
παδξε αυὰπι πὶς 14 ργαηχηῆς νἱάο5. ΝΝὲς γογὸ {6Πο- 
Τ1ταίξος τἀτὰ πὶ ἀρρο]ατίοηὸ μὰς ἀς το ρυϊηορο ντὶ- 
τατν (δα ὁτίαπι ἐκ Ογαςῖ5 ἐπε τότ δι5. ΠΟ πΠ}}}1. 4.10: 
ταπὶ (ἢ θξης πιο πη 11) οἱὲ ΤΟ γ ἤτι5 ΗΠ] ἐσαγηαμήοιι5: 
Ηἰς φυΐάοηη ςοττὸ πο Φαδίμπι εἴ φυΐη μα ἈΝΕ οτία: 
μος Ριϑῆρὶ νο ποτῖτ: αι ᾿ρίξπτες ἐτατί πη Ἰηϊτίο ὁ πὶ 
υδτη {1 ριαροηΐς ργα βατιοποπὶ ( νε νυΠρὸ ἀρρο]- 
Ἰλαναϑ)ῖτα νοοαηάδπηι οδ ἐοσυδετης ΠΒοη 5, Τοῖς εἰὼ-: 
οότας ἀποϑδύδούϑει ζοῖς πσρφοιμίοις Τῇ ἰφοδλαῖν λόχοις, ἥκίξο ὃν -: 

χόιϑμος, αὐά[ία ζομαι αἰεὶ ἐμαυτοῦ ποφειπεῖν. Τιου ρὲ τὰ- 
τῆρη ἀϊποτίαπι ἀγραπιοπταὴι ΒΪὰ 5 ργοσοπ}}} ΤΠ υ-- 
ογο ἰδ 5» 1 Ζα ο ποθὴ εἰ ἀο πῇ ν᾽ θπηι5 οππὶ λόγοις ζ-- 
γαὶ αἷοὶὺ ἑαυτε “όϑειπεῖν, ΠΟ πηδῆ ἔπ} ΠῈ Ριαβχηῖς ςοηΐοῃ 

τατη. Οχιογὰπι ἤθε ΤῸ ΠΡΟΟΥΜΊΟΝ, 
ἤπο αδίχις αττίου]ο ΠΡῸ ΟΥ̓́ΜΙΟ Νρτο ἔϊτι!]ο 
δι Βυὶς δ, 11 Το ἀϊ 415 'οςο ργαηραϑηροηάς οἵ, 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ αϑέωυαῖος Ἰϑυριοότ,γο] ροτῖι5 

Ρεγίιαίστη Βαδοονίςειρι ἃ ὙΠαογ ἀ!4ς μπὲ Θ ου-᾿ 
ΚΥΔΙΔῊΣ τῷ Ολόρου, Αἰ ϑίωαῆος. Νὶ οἱ, Θουκυδ'. Ολ. 
νι ΑΓ; ἀτεῖςα!ο. Το {ἀπὸ δυτοπι {τς πη ἰη παῖς 
ορίπίοποῖη αὐ άιοϊιητ: ν ΠμΠὶ 5 4ιὸ 4 Ρατογπαπι ρίας 
ποτῆθη Δἀϊθςοεῖς Πδγο υαζῖο, ἐό (εἸρίο᾽ ἸΙοηιίοη5: 
Ρᾶρ. Βυΐαϑ οὐϊτίοΠῖ5 321,1η 6) οὐυκυδύ δέου τὸν Ολόρε, 
ὃς (δὲ ξωυέχαψιν. ΑἸτογι πη, ααδή γεηΠπΉ}ς Πτ; αυ 
εἤξηε 4" ὃς ἐοὁτη τεπηρόγο φαΐ ποπιθη ἰάςπι Βα- 
[δεέοπτ,οι πὴ ΑΙ αυϊά, αὰο αν 1115 ἀπζοῖπὶ ροῆςε, 4 -- 
1δειΠὸ. Οὐ ἃ αὐτοπὶ ΟἿ ἀϊοο νοπ πιο, αὖ ̓ ρίο᾽ 
Το οΙἰατο ταηηιιλπη φόγτατη 9 τέ ἀϊταγ, Π1ςῖξ ΘΏΙΠὶ 
1Πατὴ ν οὐ ἀπε πηοῃ ροσεγοίηαπι πος εξ αὐήδια- 
σέλλειν τον 8 ἃς ἃ ο5 αυὶ [ὁπ οὐ ἀςπι τε ροτΘ πο- 
τηθη Βα θαης. Ψης46 δε πὶ ρῶν εἰ πὶ ἴτὰ 
νεϊορεπάτιπὶ ΠῊ1Β1 ντ ογ1 ἀἸχι, Ιοσ  Πο:ν  ἀς σετ,Θουξ' 
κυδὺ δὴς [8 Οἰλόρου. Οὐ δηϊητ αἰτοαυΐ ἃ ὙΠιςγ ἀτ δ 
αὐηδιατοληὴ Ροῖτα «ἐς ροετὲ 554 ταρλοθῃ πο 4184 ἃ, 
{ςπο!ταῆτε (οὐ δίτυνγ(ο δ εἰεὲ αυϊδ)αυὰπι 0 η0-- 
ταϊπὶς {{] τηοπτίοποπι ἔεοἹς. Εἰς αιάεπι ξατοῦς 
ψοιὰπι ἀεργδιαταπ) ξπΠς ὃὲ (τ ὁ] τα! τα ᾿οξετόπξην 
τείροπάςο ς νε ἡ}}1 οὐ πὶ οὰ ἡ οῆϊττε ἀρ ά ἽΠΠΟΥ ἀ1-: 
ἀοπι ςοπασηΐγετ. ΟὐΐπΥ οπῖπὶ ἀρια δαπὶ ᾿ορ ον 
Θουκυδίδης Ὁ Ολόρου,αηποξα δ, Πανήως μιῤμνύτω τ ὁἷ- 
κείου ἃ τῷ πα πρὸ είνε], τῷ ἢ πα πρόξ)ονόμας: [Σἀ αύυ πη 11: 
Τα γεῦθα ὥῶ Ο᾽ἰλόρου ται αἰ τςυΐα5 ἱπουύα Ἰπτογοι 
[δητ τα ντίδτη νογιπὶ πΟῚ ἐ πὴ Ρ δῆτγοτυγ αι 4 (τ ῃ ὁ 
Παίτος ἀς ἀάϊεξεο οὐλλην᾽ Ῥαττῖβ' πουηίης ἰςηδεδαξ, 
Δ χα πὶ γόγθα 11 καὶ 8 χεῤος ἀρὰ οὐ πε ὀχράχηε: 
γε ἀπαιοιά δ θῖν αἰκἢ) αι ἰριχα ᾿ς οἹἸα Ἐόπι 165! 
Βογοήταγησατῇ ᾿οδεϊοη δια ἴα ἀρι ἼΠπογ ἀϊ πὶ οἰ" 
ταῦατ ἑοἠἐπείγεήε. Οὐυΐδηατη εΐς πεϊ ὁρρβόπῥηξ 
4] Πα απη ἢ ἀρ Πγι5 γἐἀψιω ταοτ ν ] ἐπεὺ ΝΟ ἁἰτ 4 
(φυδά ἐζιαῃ) ορροποῖὸ τὴ] βοτείαητ, αυλτηῃ ἤος; 
ΤῬιοηγῆμπν ΗΔ]: ςαγηαῇδαπι ὃς φιοί απ Δ] 5 [οὉ: 
οαπη απο αβογοπεδς 2 1Ππ4 ραεγ!5 πόπτξη πη ἢ! πὰ 
δάπςετο. 866 βει ροτϊοίεγε ὀόγϊιηι αελὲς ἀερτιαιὰς 
τὰς ἴἅπι Π|6 Ἰόςις οΠότί αι πὶ ἢ ὁο5 φυϊά πὶ ἴλτῖς ς.: 
τποηάᾳτί5 νίος οἵα  ἘΧο Πρ  ἀΠΡι15, 1πι ΟτηΠΙ διις5 Ὁπι-: 
πΐτπη ψοτοίιπη (τ ρτίς, ποαυαηπατη ἀιθ πὶ Πε) Δυτ 
ποπηρη 1ΠΠπ|4, 4α11πὶ ὁ Ὀιδηγκὸ γε] ἃ]οπι πὶ 4υο- 
Ρἴαπι ἔπι ὀχοπηρί ἀν (διέθετο, ροίτιπη ἔογοτ, ἴῃ εἰ- 
τυ 4ο πος Ἰοῦο: ἀσετᾳ δε ιπὴ ἃ δ᾽ Πα ο᾽ πιοτῖς χα] 4-- 
Ῥαά ἰρίμπι ὙΤμμον ἀἰ ἀοἰπ πη ἠδ᾽ οχίατς ςογποῖοῖν, ἡ τοδείης Ὑ 411 ἐλπίσας Βῖς γοττῖτ ῥεγαής, ἀυὰπι ν᾽ πε. 

ε ῥά ϑμου ( 

δ ΤΊ ἮΝ ΑΝ ΟΝ δ τ ' ῇ 
ΑΑΠΠ4 αὐτθπι αἰϑέυαῖος αασά ἀξεηξε  (ς ςεἰξὰ 

δὲ ἀρὰ ΠΙοην απ ΕΠ σαγπαΠξομι Θουχυσήδος αἰ-ὦ 
ϑέιυαϊος» ΠΟῊ ὁ ἀϑίωαῖος, ἰορίταν ἐ ὃς ἀΡ ̓ ρίοπιεε ἐς {δ΄ 
Ιοαυοητς αἰςὶ ν᾽ ἀΘΠπ115 Διονύσιος Αλεξαύδθρου 5 εἷλι , 
γασσεις, ΠΟῚ ὁ ἀλικαργασσειί, Οὐδᾷ ἢ γὸ] Ηἷς γε} {Π|ς 
Ριαῆχυς οἵδε ἀγτιςα!5,αὰτ ςὺ ντοίοταν ἐμφαϊικῶς, 
αὐξ ςοττὸ ἀπ ςτἰ πΊΘ ἢ ΡΟη6Π5 ἸΏτοῦ [δ δ αἰτα πὶ ἢ οτη-᾿ 
Ρίαπι ΤΠυςγἀἸ4ο6π); 4] πο Ατβοπας {ξ ἃ γγθόπι ἅτις 
Ἰἰαπηνρατγίαπι παδεγοτ, Ν᾽ ογὰπ), ἢ πού ΒΟΥ ἄς σατο 
Ρδς 11 φιιαῆι ρέο Θογηιαηα ἃ πη8 Βαϊ πηοφὸ ἀϊ- 
ςεΡ απ); απ ἀ]οπρὸ ἐνῇ ρηΐι5 ἃ ὙπυεγἀἸάς ροίευπι 
Αι ἀπ τη πηέη . ἀἴξογο ροτει πιΐ5.. Τ)έ οὸ δυξοπῖ, 
ηυὸδά ἃ Ὀϊοηγῆο {τυ δήτι ἀλικάρνἀοτειὶ » ΠΩ δ᾽ λιῦ 
καρ᾽αοσειὶ, Πα ΠῚ τάδ τῇ αλικαργασέῶς ἴῃ εἰταϊο (οτῖ-᾿ 
Ρίμηι {πχυΐε πὴ δὲ νἹἀογοτιγ, ἀὐτοα αἰχΊ. ᾿ 
Μ΄ νησίων ̓ [). Πά ογατὶ χαῖ5 ρυτος ἀγτίς ἢ Δ Δητὸ πετῦς 

χοπονγησίων, νὰ ἤοατ δλ πελοπονν σέων ἀἸ τ οἰϊ, 1τὰ ΘΙ, 
δα ϑίωαίων ἀϊσατιγαπθη Ἤϊς σεπίτίθι5 ἢ! τὴ ἐξάτί πος 
εχοιρίατ : γετὰπὴ ὲς ἀρθα Ὀιοήγἤαπι Εἰ Ποατηα τ, 
{δαπιοςαπι πῆς οἰτατοιη, μὰ θότο. ΠΝ 

ΜΝ οι. ἐπολέμησαν} ἸΝ ΟἹ ὡς ἐπολέμιησου, [δα ὃν ἐπολέμητ᾽ 
σαν, ἱερῆς Μ᾽ τὰπν αυϊρίάην {Ὁ ρ ςοτυῦ, εχ εἰς ΊΒΕῚ 
τοιρτοϊατίοης ςοπηςίθηβ. νογεῖς ΘΠ", 404 Ὑη16Υ} 
σεἤένηπε. 59α πυίαυδηη ἰοξεῖο 1115 ςοπΡα! οτὶ δία 
Ὁ) ΖαμΠι πλεὐνάζειν ἰἴξὰ νἀ οτὶ νεῦρα ροίήητ, ὡς ἐ 
λέμησαν «δὸς ἀλλήλοις, τη Ὰ το ΘΈΑ τη οὐ ΠΈΙΟΥ ρἱοοὲ 
ῃδίπηις πὰς ροΠ ΠΟΙ ρα εῆτι, ἢ (Ἰ Βετοζωσ, ὃν ἐπον 
λέμησαν «οὺς ἀγλήλοις. ἸΝατὰ [ατὲ γ6] ροτίις ἰατηΠιπδς 
Ρατου πα, Ο φομισάο ἐπίδν [8 δε ρρή δος ῥὲεγηηι. ἈΦ 
ΡοΙΙς αἰ ηυῖς δΟΙ πὶ απ ἃ 1110 τοῦ τς σοΠοππτο παν 
γΆΓ6 5 40) ταπιεῆ συοτηοῦο δόξει ἤτ,1ά γὺ 9 400--᾿ 
πηοάο ἤηρυ]α (δα ργαίογει πη ἀιὲ ἀΠΠου π5 θην πνοττς 
τηοητλη οο σοῆὰ ἐν ιαβεεάέναν. ψοθα ταίηθη ἀπο 
Ροβεέπια, τεὸς ἀγλήλοιςοἱά 6{Ὲ πεν {δ} ΠΟ ΠΙαῆξο 5 πο- 
ςοΠατὸ ἀαίοξξα ρυτατ,αα αἰ Ππρεοπάηπὶ ΒΕ] μος. 
Ὁ [15 πα δ ιοιι5 Ρογί5 δὲ ὑπίον δολβατ ὦ Ζαΐ, 
ἐ8ο ΡΠ πηὰίηῃ αι! 4ςπι; ΡΟ] ΟΡ ΟΠ ποπουι πη Ατβεηΐοπ: 
Πύπηχας ΟΠ απ ἤπς ἀπ ρΒΙΒΟ 4 ἀἸςΐ ροτοῖε αἰοῦ 
ἀεϊηἀο, οὐ πη ςοπτιὰ [ΟΓΠΊῸ 116 ἀπ ΡΒῚ ΒΟ] ’.πὶ ογᾶςο 
Βαδίευζις, ἀξ ςοττὲ φεὺς ἀλλήλοις ἃὰ φξαπὶ το] οπάπη, 
φυξτιβέξηθε Ἀπ τατη Ἐἐράτ 5 ὕπ ὧΝ ΤΟΥ 
εὐ Νορῤξάμδρος δύϑὺς καϑιοα δύου Εχρεδαῇδε «Πυῖς 
ΡΙΈΡΟΠεΐοποΠῚ εἰτὸ Δητὸ κα ϑισαιϑῥουΐίος πιοάο,Σῤξα:, 
«δυος ᾧ ϑὺς ὑπὸ κα ϑικτιμϑρου:64 ροηάς οἥξ νἱάοταν ας 
ἀϊχιῆσε ἀρξάμϑμος τῇ συγ[ξφίφειν δυϑες ὅτε κὸ ϑίφευτο. νῈ], ὅδε 
“πρῶτον καϑίταο,. απ δυξοπὶ ἅΠΠ0 ἃ αϑὶς ΚΝ ηΐδς, 
πα ϑ»Παυα ἀπϊηαἀ πογε ΤΉυοΥ ἀἸἀο ΠῚ {τρ[ηῖς ι 
ϑισαιδύου, ΠΟ ἢ ἡσ μου: Φόόαιις πὰ πὶ Ῥίαηδ ἢῖς 
ἐὰπὶ Παδοῖο ἐα ηυα αηπότας, ἐς Οταςα πο Πα πὶ 
ἔτος ἀεςαάας ἀϊυ!ποηο: φυγῇ βΕ πᾶ πη, ἡταμδῥου: τηδ- 
ἄϊανη, αἰζδοὺτ ν τ πη ΠῚ, φϑίνοντος νοςαίεητ: ἄταις Βίπς, 
ὙΤμαςΥ ἀϊ  οπὶ ΒΟ]] τὴ ἴῃ οἰ ἢ γόςαης ἑκα ϑμον. Ἐδ᾽ 
αὐεο πὶ τλαρὶς τίου Βυῆς οὐγοτόπι Ν ὙἸηήεμηϊο ΟΞ 
τορ πῆς αὐο ἐπδαιεπεον οἱ ὙΠπογ δια Ὠΐξν 
Ἰβτας νία5. 5: ἐοττὲ Πδ το αυϊήζο ἐν εἰρήνη δὲ πολέμου 
καϑετῶτος ἰητοῖ (6 ορροπὶ νἱ ἀςπιι5. ΠΡ γο ἀμξοτη τοῖς 
τίο «Ἰςὶ τῷ πολέμου κα ϑίκοι ίδύου, ὃς ᾳἀ  ὀτάτη καὶ αἱ 
ζενίς. 4ο ἃ ποῃ «4414 πος ἢ τὰ ἡ εὐπὴ “ΔἸ ΧΙΠοε Ὁ 

ὁπηοάο οηἰπΊ ΠΠλι] κα ϑίσα ϑαι ΡΠ πὶ 
ἀκμάζειν αἰεὶ ΡοΥι))ας πη δρη εἰ Ρι ΠΧ! ἤςτ ΟΝ ἐ 
νέτὸ δῷ ἐο ἀϊάταν ταητὴ πν' σόλξῥίός, κα ϑ᾽ σοιαϑευ 
ἱρῇ Βοιηϊηἐδ. ἀϊόμητοτ κα ϑιδο θαυ εἰς πόλεμον, γε 
μάγχέω. Οὐϊῃῥτίλπν καϊα ῥα τέξ ῥὲο εἰς μάχίω κατα 
ἀϊοεϊτηῖτο Πδχιι Τδουπάϊ. τ ὐκΑν ον , 
ει, καὶ ἡπίσας ἀμέγαν τε ἔοι δ ΓΝ δὴ ἱεπιούό ἀπ 

ἀσηάιίπν ες τη τοιρύοτῖ 48 Ὁ} νοΎθ15 αυα Ργορεῖς 
ἰροπάοῃε ΤΒυ γα] εί δ, νοὶ Εἰς ἴσοι τη ίςας, Ν 
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ἔςπιίας, ἐμ αΐσιης - φαΐ φεαπι παρ ἱπ ἐο ροςςας απὸ ά 
ταυγᾶ τοπηρὰϑ ἰη ργαίεηβ πναξατ. 4υιιπη ΦΩΪΠὶ Ὑπὰ- 

ογάϊάες ἀϊχετίς, ἐλπέσοις μιέγουν τε ἔσεοϑαι καὶ αἰξιολογώταῦον 
δἰ ϑονγολονμόῥων, 1116 τα ἐνίαις δος δείϊωνη γι ΡΥ γα. 
νηαρτὲ γῃθνιθητὶ ργάφηο [ἱρονίουϊδησ ῥεἰμίς ογρρέδιεο ὠγῖ- 
6 ΊΟΥ ἀιίοπ ἀἰρηὶ [Πρ εΣ. Ατααὶ ααοπιοάο ἼΠα- 
ογάϊάες ἀΐςετε ροτιίτ, δ (ςεΊδεγα ἱπ οἰ ρίεηξοτα ἐπα -- 
ἑαῆε Β6!Παπι ] ταῖς οἵϊἘ,, απ δοάςηὶ τοηροτς 
ὃς 6111 ὃς {ττὶρειϊοπῖς εἶα ἰπϊτία πὶ ἕοτες ὃ μος οηΐπι 
ΡΓοχἰπιὸ ργαςθάξιϊα γεῖρα κοίξαπευτ, Σῤξαιϑρμος ὥϑὺς 
χαϑιςαμϑῥου: ψιιας [ά6πὶ γεγεῖ τ, Ἐχ οτος {πέτρη αὖ εἶῃης ἐεὲς 
ἢο: 4111 Ἐχονίης βπεῖνι αὖ 6ὁ νιοίο. ἸΝαας επίπὶ ἴτὰ 
ἀπτο!ΠΠσϑάα μας ίππε φααῖ Τμπογάϊάες Πηΐτο ΡΕ}]ο 
)ἀ (οτἰδεπάαπι {6 ςδτα!οτίς, τες δ ἰηϊτῖο,ά οἱξ 

ἃ ρεῖπια οὐρίης, τερειξ5: [64 εχ 1115 ἐπ το ἰδ έτς νοῦ-- 
δὶς ἀοθεπιις, Τμαςγά!4ξ, Πππυ!αῖαιιθ πιοιετὶ ςου-- 
Ρἷς δε!Π, [ἃ (ςήθοτο ςσερ δ, 8ς οαπὶ Ὁ 6} ρτορτοῆα 
ἴπ {ςδεηάο οτίαπι ργορτοῆϊππι οὔθ. 8εἀ ἢΐς οπηῖτ- 
τοηάα πη ἔπητ [4 ἐς πο! Ιαἴϊα νειθα, γγω σέον καὶ ὀντεῦϑεν 
Η ὕςερον σιυέγραψιν ὁ Θουκυδήδης τίωὶ λέξιν τ ῥορίαξ: αυα 

ἔαΐη ἴῃ φυσηάαπι ρεῖπιὶ ΠὈ τὶ Ιοςιπι. (υ] 4 εηϊπὶ 
ως Πδὲὶ γοϊμπεῦ φιοπιοάο λέξιν ἴτα (οἸ αΏ Ρ Θππι5 Ὁ 
Εἰποτία νὰ οαπιροίὲ του εξ (ςτίρταπι ἀιοα αγιιϑὺ 
Ἐρο αυϊάξ ςοττὲ γοςαπ ρυΐο λέξιν ἐπὶ οἰοαμτῖο- 
πὶς οὐπαταπὶ ὅσεπι αἰ ξοτία: {{π|ρ]Ἰςΐεογ ὃ πυάὲ (γε 
ἴτα ἀἰςσατι)ίςτί ρτα, ἃ οἴξ, απιρ ] !ςεπη ὃς πα άαπὶ τΕΓα ΠῚ 
δείζαταπι παττατίοποπι μα θεητὶ, ροίξοα δαϊοςῖς. 51- 
τὸ διιΐοπ μἰς, ἤπο 4105 ποϊετοτᾶ {τ πο! αἴϊα νειδο- 
τισι Πτίδηΐι5», ποη ἀπδίυτῃ εξ ααΐη τα ντ ἀἰχὶ ἰητοῖ 
ΠΡ. 1 ἀςθελπε, δρξάμϑμος ὠϑυς καιϑιφαρδβου, Ἐχ 40 

{εαυΐτατ, γ 4115 Ἰητογρτοτατίοηςπι πιθητί ὙΤΒυογαϊ- 
ἀϊς εἴτε ςοπίξηταπεαπι, αὐ ὟῪ 1η{Ὁ Π|}}» πγδτὶ ε10}5 το- 
Ρυρηατο. Οὐδπι δοΠὸ ἀιτοπὶ ςομιατοας (ξαις Ραγ- 

τίς ρίτιπι τεκκαιρόνδνος οἰιπ 1110 ἐλπέστιρ οἶϊξαϊ 4ααπὶ 
τααγρίηὶ ᾿πτογργετατίοηΐς Ν᾽ ΑΠ1α ἰιαης {ΠΠ0|5 τεκρκαιρό- 

μος ἜΧρ! ςατίοποπὶ ἀρροῖμ!» ΑΥ̓ΤΉ [πα ὑμάπες 

εἱ εχ 0 [πγιθης φηὸά (σ' μεγίᾳμε ἢ. δες. Οἴζεη ἀϊτ ἐπα 

ὙΒυςγ ἀτάος (ς Πὰ ἔρε {ΠΠοξξαπα (ογιρτίοινἱ πυῖιις Π!-- 
ἤποτία: πιάπιπὶ αἀπιουο, ἀτιαπὶ ἱρίτα5 θ6}}} ζο πιὶ- 
τε πὶ ποῦ πιαΐς ξοτταῖς ἀἰχοτί πηι8,αιπὶ τά οιτι ̓ ΐτ5 
'υΐ δὲ θ6}: ρτορτοίας εἴΐετ, νεῖ πιοάὸ ἀϊέξξαπι ἔαϊτ. 
Μμαϊοϊπεμν δυϊεπι, ἤςυς ἐλπίσας ἀπ ὑπ εἰϊ, ποη ἐλ- 
πίξων, ἵτα ρτατοτῖτί Προϊβεατίοης (ετιάτα ἀίςοῖς, Ια 
ἴρειι αἀδυδξαενο!, Ουδά ἔροπι ςοπςορίήει, Ναπι 
τοῖ ταπ νἱοῖπα ρατγτὶ οἰ ρία Γιτίπαπι Πρ δπὶ ἔλτεου 
πο φάἀπηίττοτο: ἃς πο αἰΐωπι 4υϊάοπι (ςερτογξ Οτα- 
σαπὶ ἧτα ἴῃ {αἱ ΠῚ ρηη οἰρίο 1)ς νίμπι οὔϊο ὀχ ππιο: 
πιάπηυῖς [οι πηϊηϊπγὸ ποασπι φυϊ δα οοτῇ ἤς 
ἀοδι5 απτ οτἰᾷ εὐθιι5 [οςῖ5 ἴτα ν᾽ οἰπἰ8 οα ΔάἀΒίθεγο. 
5. ἀὲ μος 4ιοηις δάἀπιοηεπάι5 εξ ἴάπὶ πυης 

Ἰεξζοι , φιοά ποη ἰτίάθπι ἀριιὰ αἰΐοβ (ςτίρεοος εἶ 
οὐςαττεῖ, ογατίοηΐβ Πγαξευγᾶ ΡαἤΠηι ἃ πος πγιτα- 
αἰ ἴῃ αἰτοτο ρεοάΐ πιοηθγο. (υΐα5 πιατατίοπί5 ὃς 
Ἡῖς Ἔχοπιρ ππ| οἴδ,τεκ κα ρομϑρος ὅτι ἀκμαζοντές τε ἦσαν ἐς 
αὐτὸν ἀμφ. παρ. Τῇ πάσῃ», καὶ τὸ ἄλλο ἑλλίω κὸν ὁρων ξωωιςά-- 

αἶνον ξὸς ἑκατ. ἾΝαπι ΄υΐ ὙΠυςγ ἀ1 465 ἴῃ (τ Ροη4ο 
πο δἰ ξε. ἴτὰ ροτίυς ἀἸΧΕΠ{πτν τεκιμαιρόμδμος ὅτι ἀἰκμά- 
᾿ζοντές τε ἡσενγδς. ᾧ ὅτι τὸ ἄλλο ἑλλίω κὸν ε' ὥραι ξωυ ξεΐϑμονν 
ΜΕῚ τα, τεκιμαιρόμϑμος ἐκ τἢ ἀκμάζοντα τε ῇ) εἰς αὐτὸν ἀμι- 
φοτέροις,(δίς.) καὶ ὀκ τὸ ὁρᾷν τὸ ἄλλο ὕίω κὸν ξαυ!ςείμυϑμον. 3 

Τὴ ἢ αυτεπὶ αια ργοχί πιὸ {64 ητιΓ τὸ δ, δὐϑὺ ς, 
πὸ δὲ καὶ δίανοόμδμονγῃοςεἴϊε εἴς οὔ ραγεορίο δίανοόμδυον 
{θαυ ἀϊαπηυ5 ᾿ηβηἰτἰτιμτη ξωυ ίσουῶϑαι, ΟΧ Ῥατεὶς!ρίο 
ξωω ρείρϑμον ἰἀτηρτασι. 564 ποη ρτοβο ἱΐαπι γοςῖ5 
δίανοόωδμον ἸῃτοΓργοτατί ΟΠ 6 ΠῚ »Ρο[ξ αρ[αἰιαιίοπενν, γεῖ,γὸ 
᾿ρο[εά ἀεἰιϑεγαια.14 εἶδ, μεῖς τὶ βουλϑύσεϑαι. Νέεαας ε- 
Ὡἰπὶ ἀς [ἴ5 οτίαπι ααΐ δ)θεῤ ξαυίςευΐο,, ἀαδίτα πάππε εἰξ 

᾿φυίη ροίξ ἀεἰΠρογλίοποπι ἴσα ςοπίμἐαίοηοπι ἰ4 

ΜΕΝ. ξ6Ἀ. οςῦ 59 17 
ἔλςετοης. Αὐδίεγοσ ἰρβίτυς, ὙΒυςγάϊάεηι πος ροτίῃς 
ἀἰςετς 9 [ς ἴῃ ἔρεπι ς τη Ἰημάπόδαπι Εμ1Πξε εχ οο φιὸᾷ 
τε] αυαπὶ στα οἰαπι ρατεϊπι {δ ἰδιη τὰ πὶ σα πὶ αἰτοιι- 
τΓ1Β (ο ΠΙᾺ ΠΡ Ώ ΘΠ; ΡαΓΕΪ ΠῚ ἴῃ Δηΐπιο μα δτόμ πος 
ἕλξετγε,γεὶ ἐς μος ἔλείοπάο ςορὶταητοπη,νΙάογος, δὶς 
δαξεύη 1θΓο νν εἰ μϑύτοι ὀὐθὺς αἀἰπέρη 9 Αϑίωαίων, αλλαὶ δχε-- 
γοῖτο, ἸΏ ΟΓΡΓΕτΟΓ αἰτξ ξωυ ἐςείυϑμον «σοὺς ἑκατέροις, αιδὰ 
«ἰπενπενὶς [ξ ὡπίμλρονε (πῇ χαὶς πια τ Αἰμεγηενὶς [8 «4- 
ἐμμρεγε. δας, Αἀϊμρηρόγο {5 ὑτι [0] εἰαίεῦι) ἡ ατηιιῖϑ 4}}ς 
Ρἰεπίααε πιοάϊς το 4] ροῇίι: ν] ἀοἱΐςος, αἰμευμενὶ [ξ 
«[οαἰάγε, ας εὐοαάγειν ΕἸ. 15, αἰιευμεγουῇ Ῥάτιες ἐν α Σ 
ἦγε: γεὶ, τη αἰμενμενάς Ράνιες [ξ ὠπίευυε. Αὐτ,τη αἰμεύε 
ἘΥΟΥΙΡΉ [0 αἱ εἰαίενα [5 φηξυυεν εἰ, 5 οεἰεἰπιει: οἷγο. ἸΝ ἐ-- 
4ις νεγὸ Γ,λτίπὶ ἀΐσιιπε ταητὰπη (οἱνε (Ὀαϊεἠπιειμ, (εὰ 
ετίαπι (οίγε «ὦ [0αἸεἰπιδηπὶ πφοποη (οίγε, αθίχας μας 
6111 αἀϊοξεϊοης. Μαχίπγὲ αὐτ ρίαςες γογθυπι τοῖο 
τιι5 Βυὶς ἱπτεγρτγετατίοπὶ δα μίδεγςε, ἤςτιε 15 ξωυικα-- 
αδμον φεὸς ἑκατέροις 41 πα πὶ πηοίις Πρηἰοατίοη  ἰη.-- 
οἰ υἀϊ νιάσθπγη5. Αταιο γε 10 κα ϑίσοοϑαι, ἰῃ δο υεπι 
αἰχὶ νίϊι, τα ὃς Πος σιιυίςοι ϑαι ἴῃ {πον σαυιάος ὙΠαςγ-- 
ἀϊάος, ν οἰ αὶ ἴπ {πο Βυΐιις ργο πιῇ ἰοςο,ου γὺ ξωωεςήα 
κεσειν «ϑὸὺς τοιὶ μεεγίφοες πόλεις αἱ ὑστήκοοι. ἃς ἰἴδτο γι, ἄλ- 
λῶς τε καὶ εἰ ξυςῶσιν αἱ πόλεις φοθηϑῆσαι. Γι ΟΊ τας τα ΠΟ 
δὲ ςοητγατίῃ Πὶ ὀϊαρῆναι Εα ἀ6πὶ ἐς τὸ (αι ἀ τηΐγα πὶ γι- 
ἀετὶ ρο πλάϊ ξξιπι ἐς αι 1Πὴς συτίῦαρ ὃς φαΐ ά ἐπὶ ἴῃ 
Ἰρίο {τὶ μυΐις ργοσσπηῖο,, πηϊπίπιο ροίξ δὰ ηιά ἱπ-- 
ἀς πιοάὸ τιν} γειθα ᾿πτογα!}ο,, καὶ τὶ ἄλλο ἑλλίωικὸν 
ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων δηέςη. Μιγιπ(παυδ)ν!ἀεε πιὰ 
Ροῆϊπε, “δεγατία πὶ νοσα δα μπὰ αν ἐῸ 4] γηὰ δα έμι- 
4υς ἀε τς Ιοφυδεις ν(γρατὶ - (4 χυσάΔπὶ σοηττατγία. 
ἴῃ οαάοπη τα ἰοςιπ|», ἀἸπόγίο ἰητε δ ξι, μαθοσο, ςὴπι 
ΑΙ ἀς, τιπι εχ 1}5 πα: Αἰμ]ις (ε 15 αῆξετε Ἔχοπυρ!]ς 
ἀἰοἸπηι5.1τα (λἠὲ ὃς Ηἷς [Πτο] Προ ππ5,τὸ ἄλλο ἑλληνικὸν». 
1ά εἰχ,τεϊ χυδπι Οτγαοίαπ, ὐφον ερή 4υϊάοπι διι-- 
Χ τὶ σε ίσεοοϑαι: {ε ἃ αι ατοημ5 Δα Χ πὶ που ἡ οπὶ 
[κγτογὰ τοῖα τοϊίψυα Οταςία, (4 νπὰ οἷμιβ ρᾶγς 5, 
αἴτοῦα 1115 δυχ!!Π άτατ, αἰ οἱ ἐτίαπη ΡΟ ἐς ξυμμαχίαν 
ἑκατέρων δεΐσαιϑαι. ΕἾος ἰρίτις τοίρεδει ὙΠαογάϊάεπι 
ὃ ἴπη {10 χαΐ εξ ἰηϊτῖο ρτοοσπη ἴοςο ἀΐςοτο ροτα 
ἴδ, καὶ τὸ ἄλλο ἑλλίω κὸν ἑρων δὶ ςεύνϑμον «σρὴς ἑκατέροις γγεῖ 
ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων δεῖ ςούμϑμον: ψι6 πη ἀπηοάτιπι ἰη [65 
αυοητίθις ἀϊεῖς, καὶ 1 ἄλλο ἑλλίω κὸν ἐς ξυμμαχίαν ἑκα 

τέρων δὲ έτη. ϑ6 ἃ σις ςπὶ ΝΎ η[δπηῖο ἑκατέρων ἱηξοῖ- 
Ριοτετίς μέγίμίηε ράγεῖς : ςοηττὰ νἱάς γε ταὶ Ὑ 4114 
τοά 5 «ἰμεγμεγογιρη. Τλὰπὶ ἀατοπη πης οὔτε (δηζιπα 
ἄϊςο Π]οτιιπι γογΟΥ ΠῚ. ἐς ξυλρκαχίαν ἑκατέρων δγέςη,, 
πο ἔδπὶ ποίοϊις ἔς Ταἴτοπὶ ἔδους ἱη το ΠΠρειο:αΐρ- 
ΡῈ 4υἱ δγέρη Ἔχροηδὲ δυεασοίοϑη 5 ἴτ6 ΠῚ αὐεχώρησεν, ὃς οὐ 
σειυεμαχοσεν. ΟΠ ΠΕ τῖΑ ΠῚ Δ  ἀϊτ,ποαυα 44 π Πρηίῃς4-. 
τ γ6}}1ς ὅτι ἐμερίοϑη: (δ [Ὁ]ο5 Ὀμαἰεἰάκηίες οἴῃ (οἱ! ς 
Ἐτοτηήοηῆρας ΒΟ ]υπὶ βοῆς. Ατ ερο μυὶς (τ ο]1α- 
ἴα ουγηΐπο ςδιταάϊςςη5,τοίροηάοο, ἘΠαςγ 41 46Π|; 
Πρηϊβσατε ἱϊευι4 νο]ςητοπι, ἀἸδειπιπι ςοπετὰ πιο, 
πὸ ἄλλο (ποη ργαῆχα ραγτίςι]α καὶ) ἑλλίωικὸν ἀπὸ ξυμμα-- 
μίας ἑκατέρων ἀπέβη. 

Ψετγὴπι δὰ ρυίογεπὶ {Π]Πυ 1 “πο ἀ ατείποε Ἰοςιπι; 
Βιαδδξτεπι γουθιπὶ ξωωυ σαμϑυον Ρ οἵ εὐ εικίρίαηι δραῖν,, 
αἷ5 ΠΟ πηγαῖα, Ν΄ Α114π|, ]ιπαπὶ ᾿π οἱ {ἴδε τη ταπὶ 
δε βευά ΘΧΟΓΠΊΡ ΑΓ Υε ὅρών γΕ] ἐκ ὅρων ΡίῸ ὁρων Β4-- 
Βοτοε,ταηταπγ(ᾶς τα ΠΊ;ΠΊ6 0 4υϊά6πὴ τ Ἰςῖο, πη ηΐ δ 
Πιαπι)ἀθρτγαυατίοπειη ἤθη δηϊπιαά με ε εῦ ἸΝΔΠη εκ 
μᾶς Ιοεδξιοπο πιαηατῖξ περοίϊς οἶς {πὰ ἱπτογρτετατῖο; 
7 ἐάενά αγαεά ὁ {ἰς βηῖδης «ἀ «ἰγεγμετος «αείϊει 
Ὀυδά [΄ ἀεπλιβην οιθιιπη ζω ἰσααϑαι ουτὶ ὅρων γοῖ Ρο.- ΄ 
τι ἐκ δ ὅρων ρος ἔειτί, ας ἐοττὸϊξωυ πεζ, ΠΏ ἕω ρού- 
Πα ροίζεις ογαξϊοηίς [γιξξυγαπι, ἔαεοαπιαγ ποςοῖς 
ς εἴ, 
᾿ς ἀπιπιοτγδῖῃδ (μπὶ ἀἰπελμς ἴῃ μος ἰοςο, ΄υδά γατία 
ἀπω νον ονσις Σ τν δ να ένπον Ἰος ἐπ 111» 11). 



τῷ ἢ ἢ ἘὙῊΡΡΉΝΑ ἈΝ 
ἴῃ πιδαΐθι γεηίγεπε ἄς φυϊδυς αἀπιοπεηάι οἢε [6- 

διολνίἀοδατατ: ἃς φυδὰ πυης σεῦ νο!ας ἜΧοΠΊΡ] πὶ 
ψ ΕΠ Πεπὶ ριορόποτο, Πυὰπι πγαϊτὰ ἐῃ Ρ]ετοίσιις 4] ος. 
τ πα Θ ΗΝ ΒΟΒΕΙΩΝ ἃ ἀςοιτατὲ οπληΐα ἀηηοταῖιο-- 

πὸ ἀἴσπα ρεγίδαμυ {τατος πὶ. δ᾽ πη} νογὸ πιο οοη-- 
Π|απὶ ἀε τοτίποηάἀα Ψ 4Π1α ἱπτογργςτάτιοης, ἃς ΠΟἢ 
«δπιαταπάα οαπὶ αἰτογα, ργοθαῦς Ἰοξξοτ νοἱα] ἸΝ πὶ 
γο ἐπ Ραμοῖς Βἰίος αιιο5 ἐχμιθι! Ιοςῖ5, πηαϊοτίδ ντ 
Ππιρ Ἰςτεατῖς ἴτα Βάο] τατὶς ἰροςίπγοη ΚΝ 811 Ἰητεῖ- 

τοτάτίο οχθίθ οι φαὰπν 111α αἰτοταταυα (Δηὸ η Ρᾶχ- 
ἴο ριαὐῖδυς φαὰπι μας ὀπιξάατ! Ομ δ5 οριις Ππαίδοῖ. 
Ατααις Ηἰς ἔπ Ππιρ Ἰοἰτατὶα πιοπτίοης Οὐςυγης νοςα- 

Ἰϑαϊαπι μέγαν ἴῃ πηοπῖρτο 1110 οὐΐπς ἐς πίη) ἃ ροϊε-- 
τίοτο Ἱπτδγργοτο ρογιογίιπη οὔ αἸΧῚ » ἐλπίσας μίγαν τε 

ἔσειϑαι καὶ αι ολολώτατον δὴ εογεγυνεϑύων. ἸΝΑΠῚ ἀλ1ΠῈ 

ΑΙ Ια μέγαν πόλεμον ἃς {π᾿ Ρ}1 οἶτον ὃ νει θαπὶ νεῖθὸ 

τοδάοης ᾿πτεγρτοζαξας οϊοτ, σα σημεν δοίη, 1}1ς ἀϊςο- 

ἐδ πιά αῖτο δε μη τραρ πὶ πιοηιθπεῖ, Ατορο οπληε πηᾶ-- 
δηστο ΒΟ] Πθτη» ΠΑΡ οἵο πη πγδτὶ ηςβΡ0: δέ απο ά 
Ῥαϊυπηι ἀ]]ο αὶ ΒοΠΠμπὶ 5 τη αΡηἱ ταπηοῃ ΡΟΙΪΕ πιο- 
τηοπεὶ οὔ ἀϊςο. 

Ψψεῖ ἀμφ. 7 ωβδασκϑυῇ τὴ πάσῃ. Οὐοπιοάοίη σι ο-- 
παττάτον ΘΙξουβ)νοαπι ἢος ςοπιρεποταγ,οο 5 ἢ ΠῈΣ 
ἀκιἄζοντας ὐδαίσκ δ καὶ ἧι πάσῃ 5 {ἰ Ῥεϊοροπηοίης ρεςα- 
ἡϊα: ἀοετδηῖ ὃ 564 ποῃ δάάϊτ ν Π]Πππὶ Πα] 5 ρθη τα 
τειστοηΐαπι. ἈΠΟ ΄υΐ ργ ἤναπὶ ὃς ριαοίρααπι Ὁ 6}}}-- 
εἰ ἀρραΐατὰϑ ραγέοτη {ςΊπη}5 οὐδ ροου πα πΊ, 4υμ πὶ ο- 
ὕϊατη πογιιοϑ ὈῸΠΠ ργοπεγθιπι θαπι ἀρ ΡΟ Ποῖ; ἃ πο- 
{απ πὸ 1Π 8 Τλοπ οὗ Ποπΐϑ, δεῖ δὴ χε μῦν, καὶ αἴϑυ Ὧύ-- 

ων ἐδὲν ΘῈὶ γγνέεϑαι ΠΡ δεόντων. ϑε(ἃ ρΙυτα ἐς μᾶς οὗ ἱς-- 
διιοπονασππι αὐ ΠΠ|ππὶ ἐς ο] Ἰαἴτα Ιοςι πὶ γεηοτο. 

Ψοτ ἄλλο] εἰθ ξωυΐσεοϑαι μας ἱρὰ ἀς τς οσυςη- 
τοῦ γείτι. ΑὉῪ 4114 ρᾶσ.τ2,ςοπεγασίδπι οἱ ἀἄδτ 1Ώτοῦ- 
Ρτετατιοἠόϊητάο αι 1Ρ] αἰ σαπι. 
᾿ἼΕΓ: ψϑῤῥον] ΤΠ ΕΠ τίσει ΠῚ ξώυ ἰσοιοϑαι ΡΟΥῈ διᾳνοούρδμον 

ποὴ ἀεείς, [ε το ξευτη ος ( δυοπά πηι οἴϊεη- 
ἄυπε αἰ ἢ δυῖς ἤπηι]ὃ 5 1οςΐ. οχ φαίθιι5 οἵ Πἰε,ραρ.82, 
ἴῃ ρυποῖρίο, ὥρτε δ᾽ μδρ δὴ Σρχάν, δ δὲ δίᾳι νοξίοδαι. Νά τα 
Ηῖς τῖάοηι (δα άϊές ἱπβηϊτιιαπι δρχὶν ποοοῆ οἰ, 
“Αὐχῖξ δίδευαπάεπν οἰξ θη ἄς πν νίυπι μἷς ῥταϊτ- 
τε ἀεί δ᾽ μη) ἤδη χποῖῃ 11Π|: ρταίξας ϑυϑύς, ηυ0 ἃ τά 
Ῥαγεῖς!ρ᾽αἣν ξωω ἐσοίοϑνον ἔοτταν. Ατ γογὸ Πος ἱρίωπι 
ἀπο  Β᾽απὶ δύϑὺς Ππη}} Ἰοςὸ ἢ ᾽τυ τὴ μα ρε5 ΡαΡ. 
397. ἐ δῥτοι δυθιζ γε ἀπέφη 7 αϑίωαίων, ἀλλαὶ δγεναξίτο. Πἃτὴ 

ἃκ Ηΐϊς ροἵϊ διενοῦτο οροττοῖ ὑπ ἀκούειν ἴῃ Πἰ τί ΠῈ ἀ- 
φί σα ϑα!, ΦΧΊΠ10 απέοη Πππηρταπ. . 
“ΟΝ, ὡς δὲ 1 Οὐαπγυΐς ργπιο αἰρείξα ᾿οξξῖο πταῖ- 
ΒΊΗΙ αὐξέιρεα ὅγε πλείσων ἀρτίου γ] ἀθάταγ » ταΠΊΘ ἢ 4]- 
τοῖα ΡΟ ει Ρτὸ σογπιαπα Πα θη 48 οἱξ: ηυᾶ 411} ρΙ- 
τίχυς Ιοςἱ ὀϊξεη δε, Τμυςγ ἀϊ ἀόπὶ τος {προτίατίιο 
Πθοητοῦ τα ντὶ. 510 αὐτο πὴ ὃ ἀρ ἃ ΤΙ ΟΠΥ ΓΑΙ ςαγ. 
ποη {|| π| {τἀ ἤδης γεαφίω Βα ηηι5, 5:4 414 ἐς 11- 
[4 ἀϊεξηδίηι ο[Ἐ (οτῖρτανγα υᾶ σοπιτίυιπι “δ᾽ ἄλλων 
απξε αὐθρώπων αα αἷς ὃ Α ἀ πτα 4 46 πῈ ςοττὸ ]π0 4 ατ-- 
τίηοε,οατὴ πιϊηϊ πιὸ ςοηίςο τεςϊρίοπάδηι. 

ΓΙ Νοἀδεω, 11.οξιῖο αἰτοτγα αδεώοϊζα,οαη ἀξ ΟἸπηΐηῸ 
{εηίππὶ ἐξ ςἴε: (δ πηαρὶς ὙΠΟ ἀ᾽ ἀδατηίντροτε γο- 
τοῦ πηρις Ατεῖςα » πα ΡΥ ΠΠ πιὰ πν νεῖταν ὙΠ ςγ- 
«465. ΠγΑρῚ 5 ςΟ πο] τοΠΊ)οΠς οὐ 1 ἀοτηγ δὶς ςοῖ- 
τὸ Ραρς, νομίσαντες δὲ οἱ φρατηγοὶ ἐδωύατα τῇ “πεόςτε Τερ- 

δίκκαν “ελεμεῖν: δὶς δζΙ τη ΡΆ6.233» ϑέροις τὸῤ δι᾿ αὐυδραν 

εἰδειώεἷᾳ [ὦ ὅρπορατεύειν. Ἐπ᾿ ΑἸ], ὥς τ᾽ ἀδιωύατα ἐφαίνετο 
Σργείοτς καὶ ἀϑίωαίοις ἅμα πολεμεῖν. ες γοιὸ Πἴο ταη-- 
τὰ ἡ ποηηίης ἴπ ρ΄ γα] ροτίις αιιὰπι ἰη Πηρα τ νεῖ 
(οἹετ ϊεά παεατητέα 1] 6 πὶ ἀτ4; “θυχέρητίαγ ΠΣ πο τ τὴ 
πλέυξέα: Ρύο παρατητέον. ἃζ δητχἠρνπέον,αἴαις πλόυςέον, 1-- 

εἶτ : ὃ φυϊάοηι Ατεὶςοίαπ) (ἂς ΡΓαίοιτί πη νοτογ Π1) 
τατον τὶ αἰχί. ἸΔεόσας πηΐζιηι οἴ, ἐς πο] αἰτοῆι ἀη- 

ποταῆς ἀς 10 55. χερυτία, ὙΠΙΙΟΥ 14 ]8 ψοςα δα πε. 
οἴεο. ᾿π θο ςοττὸ Π πὶ Δ ΠΠ πο οςο ἄοςερο. (τε: 
τὰ Πη, φααπΊυἷς ἀδεώαῦι πιο ρ15 Τ μον δ᾽ ἀδαπὶ οὔς, πὖ 
[ο]ὰπι ἀϊχογίην ἐς ἃ οτῖα πὶ οἴζεη ἀογῖ πὶ, ταπιοη ἀραά 
Το ηγ ἤπιπὶ Ἡ]Ἰς αν παὔδιιτν αἰ τοῦιπι Πα δου. 6 
'ΦΡαρ.2.Ν οὔιλῦνο ἐπ. ΜαΓΡΊ ΗΠ  ἀρβοῖτα γραφὴ πος 

115 συ ἢ δοὸ πο ἀἰχὶς μεζαγαςείσὲς τ ὅσαι, ςΟη οἶον 
4υυπι ἢ) 4υΐ ροητς ὀπηριαης, Πύμε (μάταν ἰσειοϑαι 5 1ξὰ 
ἃ ἀπανίςα ὅτωι ροτίιϑ ἀϊοσαηταγιας 4.1 {δ ἀἼ θιι5 {υ5 Ρε]- 
Ἰχη τα ΡΟΕἶ 15 αὐ φοιάϑαι. 5.4 ἀπο ἀϊπογία ηλϊίςζοις γί- 
ἀεί ροίπτι ὙΠυςγ ἀτάο5 » υυπὶ τα αυατη ἐδ ἰροπῖο 
δα ρυητῖθυ5 ἰουυτι 5,4 αἴξ τάπης ἢ; βιαζόμδυο, ὑπὸ 
νων α εἰ πλειόνων. ΑἸΙο΄οΣ ἡ{{π ετια Π),γῆς τε κα ἡμέρως 
αἰαΐκρίου προφῆς παι χοῦ αἱ ἡγιύμδυοι ὅθηκρατεῖν,» χα λεέπῶ 
εὐπανίςειντο » ρτῸ ||ὰ Ἰροηταηξα πη βιατίοης ἔαςοχο, 
αυὶς ἀιχοιῖτ: ρα ογεπη ἢ οὐχαλεπῶς Ρτο Νόη γάρ 
δοςϊρ᾽δηλε5. Νοῦ ργάμάτὸ ἐηπρταϑαμε πα 011) Φηοημάγε 
πρα [ ἀγζιρθη [11 ἀἰον αἰηθη μη μὐϊα μὲ [ἃ πα ξῆρτος ἐχὶ [8 
»"άϑαπε. δεα Δ Πλ015 τς ἀάιο}} χά λεπῶς νἔτι5 αὐ {- 
10πν ἀςοςάαι συεπὶ πάθος αὐππὶ ἀἸ οἰτιΓ χαλεπῶς φέ-- 
ρεινγθαηἀόιη η(ς ΑἸ" ἱ ἄδτο 1} ν! ἀφάταν, Ρ αἴτειο τὰ- 
ἸΏ ἢ πηαρὶς νἤτατο αἰ ςεἀ έτος ποη Ρογπηϊττῖς ξουτα τα 
ΜΠ αυοά ἀϊξξυπι ξαάετη ἀς τὸ δητ,χαὶ ῥαδίως ἕκατι 
᾿τίω ἑαυδμ ὑπολείποντες. Δ114 αυ!άεη) οὐργὰ λεπῶς ΠΥ γ415 

ἀργὸ: [δ 1ἀδτη αὐ ἰσαινῦ ν οἴ παι ἰσαντο ποὴ ἐπηργάναάηε 
γογοῖτον οἱ ὅτ ρεϊεὐάπίμν.. Οὐ ΠῚ 1πιογριοτατ!οηθῖα, 
ἃς Ψίταυς (δύ εἴς. Ὗ οὐ ΐιπι δεϊα πῇ ν εν θυ αὐῆοαι « 
ει Ῥ΄Ὸ ΡΩΝ ὃ {πἀϊδ5 [υἷδ » εἶσανἰςαοϑι αι! το Πῦ ΡΓῸ 
μεταν ἰσαιάσαι, ἴα οἠὉ Ἐπηίρταιο, ϑεάος5 πηθξαγο, ΡΟΠΙ5 
ἀἰςοῖ (οἱοας, Ηἷς ταπλοη 1 4 μυῖα 5 Πρ αἰ ΒοατσΠδ πὶ 
(αἀυοηας 1105 ἱπτογργοῖοβ ) ἀϊςαπηι5 ἀοςίροζο, [ο οὶ 
εἰυἴάοπι (ερτοσῖς σο ποίγατη ἐξηροπείαπη ταρα-- 
ΠΎῈ ΠΟ Ὠ]οΠλι5. ΝΝΑπ ΠΡ τὸ {δ ειη 40. ρα Ὁ. 11 ἰοτ 
δοπηιϑ, χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς, δ τὸ ἀεὶ εἰωθέναι ζοις. πολλοιξ ἐγν΄ 
Ὁἧς αἰγεοῖς διαιτᾶ ἐϑαι, καὶ αἰαςάσις ἐγίγνετο. γ] ςοπττὰ ἀπητς 
δ ᾿ητογρίοτος ΠῊΠῚ ἀΠοπευπταιν», πο δου Πα 
Ἰοςιπὴ νοιτῶιες ηυὰπὶ ἢ ΠῚ αἰάςαονς, [δα μιεανασεισ 
Δυτ ἀπαιάςασις ἔς ρτα! ΠῚ ἔοτοῖ. Ὁ κα ἀοηηφγΠο πη 
ὙΠ.) βμίε εἰς [ἀπὸ !οίο τε, ῥΥΟΡΊΟΥ ἐν οιεν ΔΙΑΤῚ βίογὶ, " 

Ὁ - φη[μειμάϊηοῦι [ὈΈΡΟΥ ἀΡῊ αἱ ἢ) “ΑΝ ΣΩΙ 
ἄοη) ( πε η5 ἐπα τ,[τὰ γογτίτ, Οὐ ἀΝΐς 5 
ἡ ηηφγάῆο «αἰάϊε, ργορίεγεά 4η 4 ργααρμα μαῦξ οἱ 
γε τ τ μέμοτὸ ὠηβιειαῇεπι. Οὐδ ἢ οἰϊαπι δ πος 
Ἰοςο ῃόῃ γος] ογετον αἰτοῦ 111 ἱπτογργόζατιο ἡυδ δῆς 
τύ δαθης νοι Βὸ αὐϊσανό τὰ οο 4ς αὰὸ ἡπῆς ἀρίτισ, ἀξὶ 
ςοἰτὸ μος ἴῃ τὰ τατίοηὶ πιηἰ πιὸ ςοπίοηταπουπη ΟΠ 
γε ἀϊσαῖατ, οο5 μαυά ὡριὸ ἐξά θιι5 Πιῖς ΡΟΣ (ΟΠ τὸς. 
αυὸδά ν᾽ ἔζυτὴ ΠΕΡῚ 1η ἀΐοηι μέκείέη θα γε άμοδ,. 
ἀορτογος ρΡυτατοπε, δῆς ΘὨ 1 ΤΥ ΠΡῚ ριοροηοτε 
οοτῆ ροτίν5 οἱϊ φυΐίν εἰ ἀἰχ! 5 (δ δ}5 Π6Ὴ οἰϊοίπη-, 
ται, γοΙ ἢ Π) οχ {|| ἤροπτς ἀοπηίρταπτ. ἘΠῸ, ἀἰςεε, 
αυϊρι αι" πταποῖ ἱπτοτπι ρείοτο ἴῃ ἰοςο ἔσγυρας., 
105 15 συΐα5 πηφητίοποῖη ἔοι: ΤΗιςγ ἀἀοπὶ ίην 
Ροῆξ ἀπο ἀϊποτῖι τπηζεῖς, φυῦ βιαζόιδμο, ἂς ΠΠ15 αἀ- 
εἰς ἀς φυΐθος ταπαμᾶπο ροητξ ἀοηλ σα π ας 16-- 
φυυτυϑ εἴας. Ἑδτθοσ ςοττὸ ἀπο "ἃ μας ὃς πιοάοποῖ, 
ςδιγαιία ὅς ̓ πάϊςατα ἃ της εἴϊε δὲ ἂρ 4}1}5 ἰυ αἰ ζατῇ ἐπ 
τ: ΠΠῚ τὰ ἐχροηδηταῦνε ἀϊεαπιις ρεηάς εἢδ «οί 
{θεγοὶ ΤΗυογ ἀἸ ἀος5, ΙΝ οη γα! ἐς τοπΠ οθδης ἢς 4υΐ 
ἘΠΊ δταγο ἱρίο 5 Ὁ Βοραητ, ἀίσυς αάοο0 ἰρίος αἀ ἢος 
δἀϊοεθαης. ΚΝ εἰ, ψιπι ΠῚ βού ρατίο ρα πέωγ 80 ἢ 5. 
ἃ φυΐδι5 οπηρταῦο ἴδ. Βάτυτ: δὲ υ πὶ 1Π8 τΟΡΌ]Ποῖς, 
ἔουιαῆς ροῆσητ, ἔα οἰ ὲ τη αι πιπην ᾿η ἀσος Βαητ, ἵπη-ς 
Ρείατα ἕαςοτο : ιὸά δας ἴρε ἔτετὶ οἴδητ, βιτυγαπι νει, 
αυοςυηαας νοητῆς, ποροατίθην ἴῃ ἀἴοηι αἰ Ἱπηθπ-ς 
τι πι (4ιο οτίαπι Δητοα οδτοητὶ οὔτ (0 11π| ογᾶ ητ) Π4Π-- ΐ 
οἰ ετοηταν. ἸΝΑτὴ τὰ πυπς ΙΟοιτη οχρ᾽ςαπάον τες 
Ρυρησητία ποη Ιδααοτον ὙΠυ ον 41 465. Ρατεῖπι οπίπε,ς 

Ὑ ἂψ 

Γ 



ΙΝ ῬΗ. ΘῬΙΝΕΚ, ΑΥ̓Τ ΜΕΝΌ. 56Κ. πόσος. τ 
γο απτατῖλ, ραττί δὰ ςοχέξα τα στατῖο μας νἱ Δοτῖ Ρο- 
τοῦτ: αταις Ηΐς οἥς φαοα ἃ Οὐαςῖδ5᾽ νοςδ ἀρ ΕΠ πηὰ 
(χὰπ Γιατιηΐ5 ρὲ φαδαῖς αἰτα Τα π. τ ΒΡ Π1ς δ{{} πειϑα-- 
νάγκη αἰοίτογ. ΕἸὶς ροῦτο Ἰοςι5 ἀοειπιόητο ἔμογῖ» 
((ἀεόᾳ; πιταϊτ γογδΌγαπι ἴῃ Θι1ΠΊ «Ο[πρ) ποη [ἴα- 
τι τορι σπλητία ἃ ΠΟδ 5 695 ἀσουξατί ἀεεῖε Ἰσξος 
4υΐϊ οαπι ρείπιο αὔρδέξι ρύαὰ {8 ἔσγιπε : απ ]65 ὃς 8}} 
ΘΟΊΠΗΠ: ἀριιὰ παας [ογρτογόπι οοςαΓαηξ. 

Μ ετ.οἠκητόρων ἸΡτῸ εἶχεν Μαχ. ΤὙτ5 ρα Ρ.81,ΠπΊος 

εἀϊτίοηῖς, Βαθος ἐλάμβανε. ὦ | 

“ΝΕ τίω ἸΗ σης Ἰοςαην αῇογᾶς ἰάεπὶ Μαχ. ΤΥ- 
τας» δι άςπι, πη αὐ τε ἐκ τ ὅγηπλέϊξον τὰ [ρεϑης, τω 
γι αἰ ιοὴν, δῷ τὸ λεσβέγεων Τῇ ,ἀἰσευσίατον 8 ὁ, αὔϑρωποι, δζς. 
Ἐτχυο ἰπ πιατρίπο σού η πὶ νοτ.οΟά. στορίοπα 
Βιαΐα5 [οοἱ (ρἐγααςαπεὸ ΔἸ εμπη οἴ, 70 ἐκ τῷ ὄηνπλῆ- 
τον, ζεται εἰ δχ αι δι απὶ κι ρτἰπτὰ τι ἀοίοτί-- 
Ῥέμπι, ἴα 4υ δι 1 ποη Ιοροβάταγ, πὸ ἃ αὐτοπ ἀτ- 
εἰῆετ αὐ ναι ἴτας ἃ ἀ(οτὶ δατυγ, πα ς ποι, Ἰάοπα πιᾶποῖ 
{ἠΐως: (64 ἢ Ιερ ειγ λεπηόγεων ζ΄), ἀἀ ειξετααπι επΐτ λε- 
πῇδγιῶν, (0 ἃ ἐπΠΡΘΕΕΓ οἸ1ΠῚ αἰικήν: γε ἤτ, δὶ τὸ ζῇ λε- 
γῇόγεών: {τη 7) πὸ αἀάδταΓ, τὸ λεηβόγοων ( δΓαπεῖεὶ ἔοτ- 
τὰ ροΠειπὶ ἐγῖτ,.ς (αὐτὸ τῇ δὶς ΠΥ Ε1 αὐτί ἀςὲ μας πὸ 
{τα ἰεξεῖο. ᾿ ᾿ 

τ Με . δα] Ἀεξίας ἰθσὶ νι άσειγ μερικίας, φυδά 
τηοῖϊεις τοίρδἀφατνοΐ ἀιεπειναξεύσες Ῥᾶμ]0 ἀατο ρτᾶςς 
ἀεηεί, χυὰπι {|| Αἰ το Γῇ ἐποικίας. 5ὶς δέ ρα 6.9. ἡ ἑλλαὶ 
ἔπ μεταν ἱσουτό τε καὶ μετῳκίζετο., ἀμ 

47 Ραρ.3.νεγιξύμπ. Ἰδυΐρί ςεειν 4| 1415, 41 14π| 4-- 
Πτου Ἰορτης, αυσηη νογέας, φηαάάν ίοαι ἀπέθ εἰ επεη 

Βεπναιεοπὶς βίἑρη : γοιὰπι Ἔρὸ ἤοπ 4] πὶ (ξαστιπ 
Ἰοδεϊοποπι οὔτε, [δ χωρζα (1 ἀιἀ!ςη ἀι1π| οχ! ΕἸ πγαῆς 
δι δίετου, ὃς Ὁ ρτο ἄνα ἀςεἰρίεπάμπι. ἘλΠΓὸ δυτεπι ἰά 
ετοάτάτῆςε σουίξατ, ὅς τὸ αδῥ τεὴ ἕγλίωος ἀϊδεαπι εξ 
Ῥτὸ τὸν (δὲ «σοὺ ἕλλίωος χεόνον. Σ ΤῊΝ 

τς Μετὰ ἐπ.70 νη] ρέαοοίϊειτε ἰουσαύτων, γἱἀοτὸ- 
ταῦίδαυΐ ἀε θυ! Πξέπαγα γρωδῥων: (4 πες Πσεηπάαπι οἱ 
ἐπαλριδϑων, μξ τὸ ἰούσαι. 1Ὰ εἴ, σσ' Πρ, Ρομαρι Ροιεμ-- 
εἰάνη ἀδρρ ε[ϊεπε,εος ἀἀφμαπείδησ. Ἐλης ςοἴτὸ χαφίω 
δὲ Ψ 8118 [ἐαυΐειι» 4αἱ νεγεῖτ. ἐάς ρογίός «ἀἀπαπείδη. 
ὉΠ ρου πλῷ] ΐλης Ἰεξεϊοπεπι ὕξερος ἀρποίοίς 
Το! αἴτας » ἱπχητεειτὸ ταππεη αἰτογατι ἐνῷ δα αἄ- 
{ερταπι ἱπιρτοίσαης, ταῃ αδπη πολ ρος ( {πη ςίας, 
ὃ. αἀδαϊτιπι ὑξερον αθαπάετ. . 
: 4ΓΡαρ.2. νεγ. ζον] Μαϊτί ἐν πὶ ἱηταῖτα πιοηάοίὲ 
{οτίρταπι τὸν πλᾶτον ΡΓῸ τὸ πλῆσον ΦΧ Εἰ πη δ αητε (δ ἃ πες 
{ει οι! ταίξος πος γε. Ἐχοτηρ]. γκαφίω {14 πὶ (υἰρεξξατα 
πμαᾶδεῖο ἤπαηΐ. ἵ ἐδ ΝῸΣ 
ες Με σα δὲ] 5116σ45 καὶ οἷς, γε πηατρίηὶ φἀϊοτίρτ 

εἴξ, νἱἀοτ ροτοτῖτ αἰτοτιπὴ Βοτ φυὰπι ἩΠΟΠιῆι ἡπειρω- 
σῶν τηοητίο: ἀοόσαε πλϊηυ5 ἐσρτατα μας ΡίΑςοτ. 

ψοτ. ποιητῶν ἸΡ οἱὲ καταπλεόντων ηδ τοπποτὲ ροῆτα 

Ειτε Ἰητογρυπόξτο, εξ ά ζοηίαϊτό: υὰπὶ 1Ππ4 πύςεις πὸ 

114 (οηοτ αιυὰπὶ ἐρωτήσφς, Ἰἀςόσας ἱπορτᾶ ἔσειταπι 
ἢὲ ἀϊζενο τὶ πϑδεις ἐρωτῶντες. Αγυὸ τρίτον ἀοςυβ εἰ πὶ 
Ἡδη ἐ πύςης το άοτα ἀἰςε τη} ΠοπΊρε αὐ [υδαυαΐταπι 
Ῥιαροίιίοηεπι κατά. Ὑ τἰταγ ἀπτοπι πος ΡΟΕτίςο - 

Ἵ “1. ͵ “πὰ 
ἀπ η γοςάθι}ο ὅΖ [10]. χ᾽ πύσιν οἵ χωροίη. Ὁ 

Ὁ Μοῦ, δὲ] Γιεξεϊα ρου πιαγρίῃὶ δά (οτῖρεὰ πιὰ- 
δ15 πρὶ ρεοραταν, φαα παθεὶ δὴ, τοτίποηἋο Ὡῆς ὃς 
“εξαι. Ουδά ἢ αἴτοτάτη (δ αξάο, (ςτΠρογεπηις σεώ-- 
τοῖς 5 ταῖῃ ΠῸ ογα πε οἵος γιγάπι Ράτεςα]α πὶ ΓΙΌ ΤΟ 
Ἰὴ σοπεοχεμηι τος οὐ ο5 νῸ] δὲ, γο] δη., ΝΝδπὶ δὲ δρυά 

ἴϊος ποηπιηαυαπι δὲ ρτο δὲ βοίταιπ οδίδπιάτατ, 
ϑεά δας ροίϊειίον Ἰοξξιο πηδὶ φπ} ΔὴνΝ οἰ αὔδα δηορ- 

᾿ϑώπως. Οὐοα αὐτοὶ (πο  αἴτος, ορεπδ γε μ4Ὁ 65 ἴῃ 
ἀρ ρα ϑεὲς ἐμὴ οἵἵο ὑωρέ, ξασμμὸν ραττίουιία δὲ (πε: 6}}}-- 

6η5 ἀτἐτ εἴς ἐν Οἷς προ δὲρρτο ὧν Οἷς δὲ σεφηι,ν εἰ 

ὦν Ὁ, ςδ0} 1Π| πο χυλάαᾶ πᾶς ἴῃ ἐς {δ ορίοείπι)» φυδά 

ΘΧεΠΊρ πὴ ΠΟ ἀβογατ, ὃ νὶχ αθοσηὶ ροῆδ ὀχ! σπίθα: 
81 νοτὸ ὀχοπηρίαπ Ἀυ10}8 ἀγτὶςι}}} Ὅς ῥ οΠεΐ το ἀετὴ 
Ρἰδηὲ πηοάο Ρτο ζύτοις. ἴῃ ρτοπιρέα Πετη τὰ: δγόη ἐν 
Ὅἰς πρώτη ἐϑετο. Ἐπ ΑΠΡῚ,ἐν Οἷς πλᾶςαι δὴ γῆες ὃς γοτὸ 
Βῖς αττϊς! ον νἤις ΠΟδῖ5 πη τας νο τὶ ἀεθει 4α ἠὴ 
ἰοιαταιις σϑέθ το πη Α τοῖς ἐ{Πηυλττὶ ἰῇ πτα τἰς σα ΠῚ πηρὰα 
Ἰοηΐςα δξπηϊτατξ παβόγο,ηις ἱξρο Οἷς ἀϊοῖε ρτο Ούπις. 

Δ εν. ἐπειδὴ} Οὐΐπ νογα ἰθϑξίο ἢξ ἐνέρσῳ Ρεΐμα- 
ὅστε πη1Π| πη ροῆιτη : ὃς ἀρᾷ πμοπιρίαηι ΙΟοἰπὶ 
ἔμπης οἰ τοπι οατη πο ν᾽ ἀονὸ πιθηγίηΐ, ᾿ 

41 Ῥὰρ.5: νοῦ. ξυγι 71 οξίοηΐ ηυα ἴῃ τηαγρίπε οἱ 
ὨΜ]] πὶ ἀατὶ ροίτ ἰοςιιπὶ εχ πιο. 

Μετ. τί] Ηΐς οδετὰ ᾿ς δτοποπη πιαγρίπὶ δάίοτί.-- 
ῬταΠῚ αὐποούσαν, ἴῃ σοητοχταῆι ΤοΟΙΡ ἐπ πὶ ςεηίΐξδο, 
Ἰίσοῖ τοζαραηςο {ςΠοΠαῆτε. ορροππησαῦ δηἰπὶ μας» 
πλωϊμωτέρων ὄντων δὲ δίς τέωὐ λῃςείαν δῃηπολὺ αὐπιοούσεω. 
Οὔρηκίη 4 τ) φνέφ αὐτεῖχεν καὶ λησεία, 14 οἵδ, μἰροναπείφετο- 

« αἰπῖα, γος γορισίμς ἀ ιάτὶ οπαὶ [οἤϊεα [με : 4ε ροίξεα 
εδὶ ργο ρος ἃ Μίηοο ργαἀφοηί τες, πλωϊμώτερᾳ ἐνύεξ(ιά 
οἴ, γρηάγε πιάσις ἄρον πιά φέρ οη βμΐε: γε], πμπδν πά- 
γῤρεφεϊο βεϊε)αἀ ρα [Ἰείογά ὡπαϊ ἐαρεά. Ατ γοιὸ αἰτοηῖιις 
{τγιρταγα ἀρ ιγαϊτας τε ιτατίοης ΟΡ 5 μαθόγε ποῃ 
γἱἀοτισταμς τὰ πιθ ἃ πὶς ἀἀ πη} ἔαΐτ ἰπ σοητοχέμ ΠῚ, 
συὸά ποίϊοπη εἰπὶ ὰ [πἰς (ΟΠ Ο 115 4 Π δ ητῖτο, 5 6ἀ {ἢ.- 
{ρ στε ἔπη Ροἴϊξοα (αιιο ἃ φεϊαιηπυίη {ἰρίςοτ )οιῖ 
Ροῆϊ γε!ρίς φαοαις [ὈΠποΠ αἴτο5. αὐπορύῖσαν ἃς ἐνανδρω-- 
ϑῆσαν [τγίρταπη το χιιουῖε. πὶ ὃς ἰρίὰ ἐχροἤείο, ας: 
πυ]Π]οπγο ὁ ςοῃιεηΐτε νἱ ἀσταν ἢ ἃ ἃ πόλεις τοίετατατν, 
τοί γα 1115 βιοττ»ηγοο ααΐϊάοτῃ ᾿υ Δ οἴ ο,α 4 λυςείαν το-- 
ἰατα: γε γ  ἀο! οοε πιο! Πρ Ππι8 ληφείαν μετα μάχης ἐγαν-- 
διωϑῆσαν 195 4υἱ γερὸς δή πηᾶγο σοπάεγο νοϊεθαηῖ. 
ΝΝαὰπὶ συὸς πιοάὸ ὀχροῆι, αὐτεῖχιν καὶ λῃφεία 5 μέφεδάπε 
ἐφετοαίηδά, ἴῃ ἐο ναΐρο τοςορεαπι ορίηϊοηδ (ὁ τειις 
ἴππι ἀε Πρηϊβοατίοπε γειδὶ αὐτέχέν ρο νέρεγε, θηγά- 
γοργά τὶ. Οὐλτη ἁ!ο χε πΉΒἱ γα! άς Πηρεοδᾶ τε ά- 
ἄστηι οἂπι αἰτοσιην {ετρεογῆ τὰ πη γογὸ Βυπιι5 Ἰρίι5 
αἰΐαυος ἰοοί γἱπ 40 ΡῈ15 60 νείτωγ: ὃς γοτὸ αν 115 
Ῥοτίις αἀάιπςον νὲ στο άδπὶ Ηϊς αὐτέχάν ἀἰςοἱ ἀδ(ΟΙ τὰ 
απο ἃ [Ἐγπιοπς νογηασιἝο Ὑοηῖγ ὕομ. ν6],Ὑ ομΐν βυι. 

Ν ογιτῶς Ὲ πατῇ ποηΠ1}115 ἴῃ ἰοςὶς ατεϊ σαππὶ 
οἵηϊττατ ν δὲ ΔὉ ΑΓ 115 ΡοηϊειιΓ. ταπγοη Ηΐς αητὸ ἐν ΠῸΠ 
οπλίηῖς,, (ς {τυ ρ ΠΠῈ καὶ αἱ ἐν τῶςς,, ταὶ Ρεπθδάοο: 
νενόοι α τε αια οἵ ἴῃ αἵτε ΠΠλπὶ καὶ ΠΡῚ τείροηάεη- 
τοί μαθοαᾶς. ἐ ἐῃ 

Μετ. κες 1 Μεῖον ξουεα δ (πυίρταγα πα ὠκισαν, 
ηυα Πρηΐβοθς ῥ᾽ ατίπγὰϑ ἱπ 125 11Πος ςοπ 1 415. 14 
οἵδ, ςο!οηΐα5 ἰη οα5 ἀδάπχιῆε, ΝΟ], νεθ 65 ἴῃ 1Πὶς ςοῖ- 
ἀϊα ἔς. Ὗ εἰ ἴηςο 115 οας οηαοηταῖδ, 

47 Ραρ. δ. νετγισων} ορϑάυτη 6Ηξδ καϑαιρουδύῃς, ΠΟἢ 
καϑειιρουυδύης» ἀρ άγεῖ εχ ἐκαΐϑηραν» ὃζ ἐχοαίθῳρε, ὃς ἐκαϑαρ- 

. 3.) δὲ κα ρσιν, αι; ΡΔΡ᾽.2.42 ὃζ 243 Βα Βδητιτ, εα ἀθηη 
ἄετο, ηἰμλῖγαπη 1η μυΐι5 Ηἰ ποτα: παιτατίοης. ΝΙΙ 
ξοττὸ αἱ 5 καϑαιρθάχορτατες νἤιάταπὶ Πρηϊβοαίϊου 
ΠΟΙ, ΤΑ ΠῚ ΡΓῸ κὰ ϑαΐρεοϑον ρΟὨἱ εΧἰ [Ἐπιοῖεαο 4 πε-- 
τπο τ] ρεγίμαίοτῖς. 

Ψ ετινησα ΜΑρὶς ρίαςοι ξιωτεϑα μένῃ. ἘΠ4ας 
οδίεγπᾶάαπη, 4Ἰςὶ γνωεϑέντες ἠῇ σκϑυῇ ξωυτεϑαριμέγῃ, ρτὸ 
ςὁ 4ιοά γἤεατίιι5 ἀἸο τα, γνωοδέντες ὡς τῆς ξεωτεϑαμιμέ- 
νης σκδυῆς. Αἴ νοτὸ γνωοϑέντες ξωυτεϑω μένοι τη} [το δεϊᾶ 
ἱπαΠεατίας εἤξε βίο γιωιϑέντες ἐκ τὸ ξωωυϊᾳ φῆναι, γοῖ ἐκ ὦ 
ξωωτεϑαμῳϑμοι τῇ. ς Αὐφτοεὶς αν 

Μέτ. πῶ 1 51 ὕξερον χρόγῳ ἸΘρ5 » τηιἶτος Ἰοοηὶ 
πυῖς Πάοπὶ ἔδεϊεπεος 'οςος ἰπτιδηΐο5. - ; 

ἐΝογιπώνυμ, Ν ἰάοτῖ οα!ρίαπι ροῆτε ἀδοῆς χούπερ 
δηῖς ἐπηλύτέω, γ᾽ ΙΕ ἌτιΓ, καίπερ ἐπηλύτίω ὄνζε, ὅμως 
“εἶν. 864 ἴτα ὃς ΠΡ ἱπαιοηϊ65 ἀριιὰ ππης [ςρτοτοπι 
ὅμως, ποη ρα οεάςητο καίπερ,γ Εἰ χοήτοι. 

Υ εἶν οκεἶν} Ὡυοπιοάο ἐἰςΐ Ροτείξ ςφοσποῖηοπ 
λ11 111: 



0 

τορι οηὶδβ οδεϊηυ ῆο, υυ ἐς ποτεῖης οἶδ τοβῖο 8Ρ- 
ἸΙατα ἢν Ῥεϊοροιπμείυς ὃ (οπίοπταηοιπη ςοιτὸ τὰ- 

τίουὶ δΠΠ ν᾽ ἀοτογ ντ δεδωκέναι ροτίυ5 υὰπ) οαἷν ἀ{- 

ξοτοι. Ερὸ ἰρίτογ ρογὶ πὲς οὔκ ρυτο «ςίϊ αἰκίῆςτ,ΟΡ- 

τἰηυτῆς ποπογεπὶ μυης νι τορῖο ςορηοπηοη ἃ 60 

ΔοςΊΡοχετον εἰ» Ροτοίξατοην ἀςςορης τορίοπειη ἐς 

ἤιο ποιηΐης Ρεϊοροπποένπι νοςδηά!. 

41 Ρα6.7. γεγ. οραΐ, (ΟΠ γοιὸ σποινσαῶϑα ΠΟΙ 

τπιπιουτὸ ξοτταῆς αυϊἐρίαπη φρατείαν πηα τ : {6 6 ἢ δα 
δαπάεπι αςουῖ, ἃς Βυης ἰηβηϊτίσιιπν ὃς Ραττιςρίμπι 
ξω αγαγὲν τοΐεττο οροτῖεῖ, φΟΡΊ ΠΊμΓ {ςγΙρτογα πῇ ΠῸ- 
ἴγαπι τοι ποῦοι 

ψ ει. πλεις.] ᾿ς Ιεβίοπο πα: εξ ᾿π ςοητοχίι 
ἀπιδιτατί ποπ ροτοίξ, φυμπὶ (τὶς ἤοτα ἤτοΠΠρῇϑ ρτς- 
Ῥοτίοη 5 σιὼ οἵ Βυϊυίπηο ἀϊ ἀατιυδ:αῖ πλῶςος ̓  αυοά 

τηφτρῚ πὶ δά οι ρταπη εἰϊ,αῦ Βος ἰοςο ρῥ]απὲ 416 πιὰ 

ἱμά!ϊςο. ᾿ 
Ὑο. (αὗται 11 Ἰοξιοηε πηὰγριηὶ αάἀίςειρτα το- 

ἀυπάατ γοςυ!α ὧν. 
. Μογιξωοικ. 1Νε μσης αυ!άσπη Ἰοςμπὶ ἀγτιόμ]ο 

ξἄτοτε ροήϊς εχ είπιο : ἀστεῖοι] τῆς ἱΠ απ δῆτε δ6- 
πἰτίμπι πη πόλεως. (ΟἿΣ ἀὐυτοπν 14 ἀἰςαΠΊ»νο] ἐρίἃ ἱπτου- 
Ρτοτατῖο 1 ἀτῖηὰ ἰατὶ5 οἰϊεῃάει, : 

4Γ ΡαΡ. 8. ν. ον} δεσπηάιηι νι ]!ρ τα ῬΟΙΪτς 5 ο-- 
ἀϊίοης5 ἰερεηάμτη εἴδει εὐὐτερέτω , ΠΟ ἤπς τηφηϊξου 

ἢτο εἴτοσθ, ἸΝΠ1 αὐτερέτης ἀἸοίτοΣ 4υαῇ 4.1 {πτ αὐτὲς 
ἑαυτῳ ἐρέτης. Μυΐξιις δυτοτη(η 1116 ἀπ τί 115 ΡΟ ὅταν» 
ντγαϊσὸ ογοάίτυτν (64 411π|5 πη 01 π|5 (6. Ὁ}}15 Ροίξοιου) 
ἴῃ ἔπο Ροξπηατίο ΡιῸ αὐτερέτης ὧν ἀἰχὶτ αὐτὲς ἐὼν ἐρέτης» 
ἴῃ ἢος γεγί» 

Αὐτὸς ἐὼν ἐρέτης ,αὐτύτολος, αὐτόματος νηδς, 
γε γιφικ. ἡ Ροίϊ ἐκράτησαν ροποη ἀ8Π}) σοηΐξΟ τε- 

λέαν ςιγμίω, Ροἱξ δῆλον δὲ, ἀυηταχας ὑσποσιγμίω, ἸΝεαπς 
επΐπη ἐπειδὴ δὲ Ῥτο ἐπειδὴ δὴ ἀοςὶ ρ᾽ οι! πὶ ρυτο ,(ςἀ 
(φιοά ναΐάε πιιγᾶ νἱ ἀογὶ ροίΠ)ρτο ἔπειτα δέ; Ωυοά 
4ιαπηυδ 1 μᾶς ΠΒπιβοατίοης Δοςορτιπὶ; Βαϊς ΙοςῸ 
“ορτἰπιὸ ςοπυοηΐας,, Πυ πημδπν τάπης η ἃῸ 15 ἔα ΠΠὉ πὴ 
ΔΗΠΟΙΔΓΟ 5. Ὠ1Π 41} οἰυΐάοπη (τε ρτουῖς μης 11 {15 
Ῥατγτίςιιϊα νίσην ( ἀς πὸ ΔἸΤΟ 40: ἰου!5 τα τὴ πν ταὶ 
ετατ ρυϊπιὸ (υἰρ1 εἰ ο)ςοπηρτο δ αἤςητ, 4] ταπηοη Ἰο οὶ 
τῆς ΠΉ πη ρτοπιρτι πὸ μη: ἐς νη διε ἀτ105 ΟΧ 
1115 1 Βοος ἰρίο ες ΠΌτο τοσογάον. ἘἙοχιαῆς αυϊά ξ 
αἴχουῖς αἰ ἐυ!ς,αφικόνϑυοι ΡΟΥλι5 ΡΤῸ εφίκονῦ οἵδε ἀςοἹ-- 
ΡῬίοη ἀμπ), υὰπι ἐπειδὴ ρΓΟ ἔπειτα :ο1}} ὃ ὁθ.ὸ ποῃ φρτὸ 
αἰξητίγον., ἢ ἴῃ 411}5 οπυηΐθιι5 4105 οίογιδι ᾽ος 18, 
1τ|46πὶ ραττϊς!ρίαπν (δηπογθιυγ. δ81ς Δι τ ΠῚ δῆλον ὃς 
ΑἸἰδὶ νίαγραι,ίδαιεητς τὸ. Αἰ του δὲ εεἴα ΠῚ τεκ μιύφον δὲ, 
γε μδοτύφμον δὲ, ΦΘο 6η} [οηΐι: απ ἃ 41} εἴταν ἀγρὰ- 
τασηταπὶ 40 Ργοετοῦ 0 ἃ ἀϊέζιπι εξ. 

Ὑ εΥ, ταὶ ) Κ οἔξίι5 μετῳκίζετο , γὲ μιεθοικίας [ρτὰ 
αἰχίε. 

47 Ραρ.9.γογ. αὐτῶν 1 Οὐυ πη ἀατίτις βίᾳ πη ΡΑτΩΣ 
γεῖθο αἰτεῖχον , ἀε]οη 44 4ια: Ροΐξ ἱρίμπι Ἰητούρμη- 
ἄιῖο οἢ. 

Ν εἰ. οἵγε ΠΝΟΥ τῷ, δ ἃ τῷ δϑίσχυς δοςοητυ» ἔςεῖ-- 
Ρίης (το! φήξοπν ογθά!θ11ς οἱἘ, αὐτ ροτίμς ογοάοη-- 
ἄυπὶ εξ, υμην εἰς 41 στυε[κλίνοισι, ὃς ΟχΧροηαῖ ἄν. ἾΝ ο- 
4ιῖς ἑαπιοη ἰοξείοποπη ἤδης οῇοττ, τη υιαπὶ αυῶ ἢ- 
"1, (ἡ γε υα 411}5 φυϊδυίά4πι ρίαοοαι, Ν' εγὴ πὶ 1}}}5 
αἱ Βυὶς ΙΟαοη αἱ ρσεποῖῖ αὐιοτί βιοτίητ, ἰςῶτο πο- 
τῷ παρὶς ρίαςς δίς. 

Ὗ οΥ. ἀοϑενῇ } Μαρὶς5 σοπιοπίγο οτο  ἀογπι ὀγο- 
μακύτερα, τ Ιορ τῆς Ν' 414 ν! ἀοταγ, 
ἶ οι σα ἡ ἣν τἢϊς ροϊ ἡσυχάσασα βεξαϊωςοἵπιιπ- 

Θἱτ καὶ ὑὐκίτι αὐισαρδῥη: ἔς ροΙ υᾶ τηϊτῖο πυΐμδ ργου- 
τηἱ]» 14 εἱξ ( ποπ ρίοςι] 40 οἵδ ριϊηςὶρίο ) ἀϊχίς ἐς 
Οἰαεῖα, ἐπελαι βεξαίως οἰκουμδῥη 7 1 Οἱ μΠΡῖς 7) αἰλλὰ μιε-- 
ζιγαράσες τε οὖσαι ἴκηγοότεβκε ΣΎ ΑΝ 

ἨΈΝ.ἊΆ. ΒΕ Ρ Η ΑἿΝ ΝΟ Ύ. 
47 ΡΔΡ1ΟΟΝ οΥ ταὶ ναῦς] 851 νετιπὶ οἵ ημποά ἃ {τδο5 

1Ἰαΐϊο σι δίτοῦ 'η ἤης Ρ0 Κ᾽. 3»ληοικὸν αυ ἄστη οἵδε τὶ σύ-- 
φημα, ὙἹΔΟἸῖσος ἴοι λῃσαῤ αν νοτὸ λυρρικὸν αἰςὶ τὸ κτῆμα» 
Ἰειοπὶ παρ πὶ δαίςρτα αἰτεγὰ δητεροηοηάα οἵδ, 
δὶς νεγὸ δὲ Ρ49.8) λῃεικφότερον παρεσκϑυασμένα ἰΘΊΤηιδς 
νοχὶπι λῃφρικῶς νο ἡ ΠῚ π0 Πα θοσημ5 ἀρυὰ Πιοηγ ἤυπὰ 
Ἡαἰἱςατηαῆκειυχη ,νὈἱ ἐσεῖς λυρρικῶς διάσν δυασάμδμος: 
1ἰἀέπγημε ἀριυά μῆς ὁπαιγάτογοπι ρᾷρΡ. 27, Υἱάς- 
ΤῊ 115 τὸ ληθρἐχῶς ΟΡΡΟΠῚ τῷ φιλικῷξι , 

Δ᾽ Ρ4Ρ.1ιν Ψοτικερκ. 51 κερκυραίαν {ςτί θεῖς αυῖδ πια- 
Πτιποη πα! ὃ ξογταῆς ΔηΒιτγοτων ἀϊξτυ πη ἃ Τα ογ ἀ1.- 
4ἀἐ ξογπια θα 46Πὶ ηια κορανϑέανγδρ γείωνγαἸἸάφιις πγαΐτα 
αἰοιτοί Βδι ἀἸ ἢ 5, χώραν γο] γέῶ. 

Ψογιορέφ. ΠΡαγεῖςι πὶ μὴ μαδοῖ εἀϊτῖο Εἰοτοη- 
τἰηδοϊουτ δὲ νετιςο ἀἸςο 5:1 α]}}5 αυτέτη οἀἠτιηοἢ ὁχ- 
τατον 4118 φυΐά ἐπὶ ςεττὲ ἀρποίςις δὲ ἱρίς παης περα- 
ΤΙ ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ ἔπ Ἰητορτετατ πο: θυ ρρο 4α] ἴτα γοσταῦ, 
Ἐτἢ} ργαορυὲ 401 τορίοπο τ ηὉ οπιηΐα Πρ ροάτα-- 
τοῖν μπαδεθαπε. Μὲ οιταῆξ γοξιι ἀϊχηει, Νοα 
οηγηΐα ἃ νἱέξιιπι πος οΠατία Πιρροάἰταπεξ, Εἰ εμΐπὶ 
Βῖς αἰϊοάιυ! ροηογαίίον αυὰπι μὰν ἢτ γοχ Οπιηΐας 
ἈΠῚ 415 δγαρκῆ πηα]1τ 1τα δγευι5 δέ οἶπ!5 εἴγπιο ΡΙο- 
Ρι5 χροπεῖο, δι Ποϊξητοπι γἱέξυ, νο], Δα νἱξζα πη, 
Αὐτίνε!οαυίτον [10 }85)8ιΒΠςΊδητοπι αἰἐπηεητίς. ἘΠῚ 
ἀὐτοπὶ γα! ἀθ γατίοηἱ σςοηίοηταπουτη αυοὰ Πῖς ἐοτῖ- 
Βίταγτ σαπη 400 ΡΟ] ςμγὸ ςοηποηῖς αιο α αἷν Αρρίαηο 
ὦ ἰξηρακῇ, ραθ τοι πιεα οἀἸ τ οἢ 59 εσί ταν, Ηἷς νε δῖ, 
καὶ ὑπεκρίναῦ αὐτοῖς καὶ σιωα χβεόϑοι, ὡς δὺ ἀπορίαν λυςεύοισί 
πε καὶ πολεμιοιἧσν χαὶ παρίατον δυικόσι: πὶ τὸρ λυηροϑγεωνοἔφηγκαὶ 
πενιχρὸν ὑμαῖ ἐς ἴαϊτα αἰαϊκαζει. δὼ σω οἱ ἐγοὶ πενουϑύοις φί-- 
λοις γί ἀγαϑίω, καὶ ἐν ἀφϑύνοις σιωοικιώ, ϑυηῖ ΓΤ ΤῊ 

4} Ρραγεῖςυ απ ΠΟ.) δ  ἄφη 44Π}) 9 [ξἀ ροτίι5. ὅσω ρτο 
ὅσοι τς ροπεηάιπη ςοηίδδητεγε ἀϊσας Ἵ μιιογ α1469,1]-- 
1ο5 401 γεὶ παυα]! ορογαπι ἀφ αητ,νε], το πὶ ἤδια-- 
16πὶ φηΐπητπι ἃ ἀἸσςογδητ, ο.5 ΡΟΣΗΠΙ πητιτὴ ἱπία 85 (ο- 
11το5 εἤξ (δίσεις αυα Βα ογοητ χώραν δηαρκῇ. ἰὰ οἱ Ἐ 
ἀρταπι ν θογοπι, ν6] ἐογᾶςοπι. Ομ! ςηΐβτατίοηὶ οἱ 
δι ἱρίς σορίξπταηους: ἰεα ρτατοιηιαπι απὸ 0 ]15 
ἜΧΟΠΊΡ τὶς φυτοτίταῖο πἰτίτα Πας ἰδεξξῖο » ποπ ἀπ- 
Βἵτο φυΐη Ηἰς ἰςΠρτοτφάρταπι νθόγοτη Πρηϊῆςατο νο 
1επ5,4 10 νίμγαβ βιοῖῖς νος θυ], Ὅς γώραν δὔγεων, αὐτὶ 
δὔφορον Ροτίῃ5 ἀἰξξυτις 'π μὰς ἡροικοττας αυὰπι 
δηαρκῆ. ἪΝ 

ψετιπς δὲ 1 Ουμπὴ γ᾽ ἀοη ροἤϊηε πλεονάζειν ας 
γε θα, ὅσο; καὶ ἐγγύοντικ([ἀτὶς ΘΠΐ τη ογας ἀἴςογο, παύτες δὲ 
ἥσει αρφὸς ζει ὁμόροις ζει σφι ἑκάτοις ) πγυΐτο ςογτὸ “Ἐς 
ΡΙἐοπαίπημπη ἔοι ρου ΗΟ] ΟΡ Τα οἵδ αἰ ςογθπηι5 ἱπ ἰὸς 
λίοης πλδυρίηΐ οίοηρτα »ἡἱ ηυϊάοπι μας, ἦσαν καὶ 
ἐζλδοντο, τα ἃ ΡοΓ ΤΥ ΠΟΥ Πιϊαπὶ ροῆτα, τη εοάοπι 
ςοπίςτεπιῦϑ τς ποὴ ἀλιδιτο ιν ροτίιϑ ἶτα ἰπίοῦσ 
Ῥυπροηάι5 Ππιῖς Ἰοςυ 5. πάντες δὲ ὅσοι ἔστιν, καὶ ἐγηοντο 

εὶς ὀμκόροις ζοιὶ σφ. ἑκάφοις. Ὗ ογὴπι 4014 Ηΐς ρατςα!α,, 
καὶ σοῖς ἀἸσοτυῦ ὃ οαπῇ ςοττὸ Δθοής {ατίι5 ἤιοτῖτ, 
ἀυΔΠΊμ 5. ΘηΪ ΠῚ ΠΊ8}115 οὐἱοία πηι ἴῃ ̓ Φεῖς οἢδξ νἱάσας 
πλὰ5 (Πυο 4 παρέλκειν νοςΔη1) ΠΟΙ τα ΠΊΕ ἴῃ Βυΐυξς ̓ 
πηοαϊ. 1ΠΠ|4 αυτοπη ἐχριπέλα Ιορογοῖαγ, πατες δὲ ὅσος 

ἤσουν, ἐγθύοντο ἀσεθὲ ὁμ. ζοιὶ σφιέκατοις. ααιπὶ τατηφη ἀἰςῖς 

φεὸς ὁμιδζς. Αἰααοίνε γογιση ξατοαγ)αἸ τοῦ τη ἰο δ 9- 
“ΠοπῚ ροτίπ5 ὙΠυςΥ ἀἸ ἀσαπὶ οἵδε οὐς 4! ἀετπ). (α΄-- 
τοιὰπι Ποσιπὴ νοι θογαπι, τεὸς ἑμόροις Ὁιὶ σφ, ἐχρίςοις, Ὁ 
1Δόπηηας Μποταπη»ραρ ἰξαποηεε, εἰ μὴ ἐξ ποὺς αἴριοί-, 

ἀεί ἀοπὶ ροῆϊε, [εὶς μῆς ἴτὰ Ἰο 1» παΐτες δὲ ἐγήόοντο 

“κοῖς ζοιὰ αὐδῇ! ἑκάτοις,, πΠγοΤηϊ Ηρ τὸ οροστο δίς, γδι ἰδὲς 
-Ἰ4 Ιοφαοη δὲ σοπε5 οςσατγοξ, Τ᾽ τὸ ὅμορον, ἐς δ 6! Π|5΄ 
νἱ ἀο] σοῦ φὰς σοττῖ5 46 ςαυῇ5 ἴητοτ ζιῤ ὁμόροις οὔ οη΄ 
[ὰσποιιης. ἣ "1 
4 ΡΔρ.12. νοῦ, αὐλ.} 5. οἹ αἴξε5 ε8 πὶ δα ϊτασ ἰη-τῦς 

τογραῃξεϊο πο πὶ αιὰ πὶ Πα 5 Ηἷς, τραλγκιάτων ἴῃτο Πἢ- 

β 



ς ἸΝ ΤΗ͂ ΒΙΝΕΝ ΑΥῚ ΜΈΝΌ. ΞΟ. τΌσΟος. 
δῆς Υ᾽ εὖ σχῶ: ἂτ Ν 411 ποη αἰπηραυΐς ρος ἴωσ,ν τ 
Ῥοῖε δά Ιοπιπὶ τὸ5 [4 γα εγθηβ 480 ἃ πο]. ἀα τὸς 
Ῥεγίγα γοξοτε. σ᾿, ααιπαΐς ἐς πο! αἴξοπι ἰςασαξζας 
ἔπι, Ν Δ" ταππεὰ ἱπτογρ απ δξῖο δ πὶ πιαΐτο πηαρὶβ 
τὶ ρίαςογο. ἃς πσπις τἀπὶ ρταοθάςητίδι5 ντἀογί 
ςοἰαίοτο, τθου. Ῥογϊη ες δοῇ ττὰ αἰχί δε Τυςγ 41-- 
ἀες,ἐπεγίγιετο δὲ καὶ ἄλλοις «δὺ ἄλλοϑι χρολύμια τῷ μυὴ αὐξη-- 
ϑίῶαι,οὐνχ ἥκισω δὲ οἷς ἴωσιν οἷς ἤδη ὅδῃ μέγα αὐξηϑὰπ Κῦρος 

ἐπιοραΐτευσε. Ν᾽ οἱ οἷς μεγάλίω ἡ δὴ αὔξησιν εἰχηφοτων 5; ὥρφι- 
[μάτων. δὶς φυζεῖῃ ἴς ἀςοὶρὶς ροίγμαΐς ΤΠιογ ἀϊάος 
νε Ζαυτη ἀϊςοῖς, ὅτι ἐν τοὺς γαυσὶ, Δ᾽ ἐλλίωύων ᾳᾷ φράγματα 

᾿ἐΐῥεπ. Ῥοῆϊε ταπηοη ετἰᾶ ἰόγυατα Πγροάίαίτοϊς ροῖῖ 
ἴωσι, (ταατὶ ἢϊς (δηΐας τ νὰ ἀϊσαπγι15. ἴωσι Καὶ ἦρος ἐπεορά-- 
πεύσε, (89 γωρησείντων [ αὐζῖς 1 67) μιέγαγδζς. ἈΠΟ αὶ οχ- 
Ραπέξα τἀ μγρο τὶ πιο, ἀσθη ἀπ πὶ ογῖτ, ἴωσε σορχω-- 
ρησαύτων δῇ ρος, Κύρος αὐτοῖς Ἰέπεορατευσε. 5.8 ορε- 
ταρτοθείπ πη οἹΈ σου Π ἀοτατο ααὰπι νατ15 πιο ϊ5 ἀς-- 
Ργδιάτιις βιογίς ἴῃ να]. εἀϊτ, αἷς Το οιις, γε Ζα ἴῃ εὰ5 
ἱποίάσε, ποη ἀες!ρίαταν, [ἢ ΑἸά. ὃς ΕἸ οτεπεῖηα ἰο- 
δὶ 7) χῳλύμαζᾳ τῇ μυὴ αὐξη ϑίωαι, καὶ ἴωσι. “εοχωρησεστων 
ὅῃῃ μέγα ἢ) πεᾳ [μάτων Κρος,δζε. Ροῆτα νἱ ἀε]!ςοῖ {Ν}.- 
561 ροίε ἴωσι. 1 (Οογπηαπίςα γεγὸ μα ετιι) κωλύματα 
“ἢ μὴ αὐξη ϑιω αἱ,καὶ ἴωσι, πσϑεο-ωρησαύτων δ μέγα ἥῥωρᾳ.-- 
γμάτων. Κίύρος ὅζς.ςΟἸοςατα ἀπο Κύρος Πίσας. Ατ ἕπῃ 
ῬαγιΠεπί! αιιλάᾷ Πα: ἀιι: νο (65 καὶ ἴωσι τγαἰϊοξξα ἔππε. 
τᾶ επΐπὶ ἴῃ δα ἰθρίτυγ, κωλύμαϊα τῷ μὴ αὐξηϑῆναι, αεθχω-- 
ρησαύτων δὴ μέγα ΔΆ ροιγεμάτων, καὶ Τωσι Κ ρος καὶ κἡὶ περσ. 
δις. Αὐποτατᾶ ρτατογοα ἱπΠ ΘΕ Π1Ὸ 6χ φιοάᾶ νεῖ. ςοά. 
Βιδῆς ἰδέ οπειη, κα Ἰωσιγιοθοχωρησαύτων δ ριίγα “! ὡξᾳ- 
γιάτων. Κῦρος γὃ καὶ νὶ περσ. δζς. 86ἀ {πρεξξα τ !διὶ οἱξ 
ἐΐις πος ἴῃ Ιοςο Πάο5.Ας ἀς δἷς φυϊάξ (τί. Οὐοά 
ἀπτετη αττίπος δ ατεϊσυ απ τῇ, 4} 1η 4175 Θά το ηἱ-- 
Βα ρο[ὲ κωλύματα ροἔτας εἰξ; εἴ ραγείπι οχ αἴσιος 
γοτεγαπὶ ςοάϊ πη, ραττῖ πὶ οχ (ςΠο] αἴξ διιτοτίτατε 
Ῥ αεόγτη τη τ αἱ ἀοεῆς {ΠΠπ|πὶ ἀἸοῖτ, 106 Πρ θη 
᾿πἰτηίγα αν εὐΐο δα ἀϊεπάππι. Οὐοα πλὶμί τ νοτὶ- 
Ππηῖς,υῖα ὃ ἈΠ] Ταυογἀϊ 4 ε5 ἐδ ἀ ἐπὶ ἀδτ νοτθα- 
Ππθὰς ςοηϊεταξεϊοπεῖι Πα απ δ ρί!ς νοτοίσινε ᾿ρίταγ᾽ 

Ϊ 

ἃϊςοτοῖατ ἐκώλυσε μυὴ αὐξη ϑέεαι » ττὰ ἀϊχὶτ κωλύμαξ μυὴ 
αὐξηθῆναι. ἃ ἃς ἀς πος οὔὈἶτεῦ αἀπιοῦοθο; χυοά 
{ξμο τἀ{τ8ς οἐητέξείς ἤοη ἐς δ ἐξ εἰ πηίγατη ἤσαξ λές 
πει αττίςυΐυς ἠδ, ἴτα γ]οἐ ΠΠπτὶ παρέλκειν ΠΟΡΑτλι4 ΠῚ μή : 
ἤςατς δὲ ἀρτὰ, ἴα 4υξάαπι!οςαπι ραρΊηα: 7,οαπι αή!- 
κῶς τἰβδάνα οδίετυδαίς. ᾿ 
τα Τούι μοι. 7 Οὐυδηιοάὸ οἵ νοῖθὸ αὐξεν πο πιῖ- 
Πὰς τὶ σώμα ἀιιὰ πη τὸν ἴδγον οἶκον Ἰᾶσοτε ΡοΠππα5} Ηος 
δὲ ξιεϊεπάμπν ἢτν ποα Ροίς «σδρορώμωδμο, ξ ἃ Ροἱξ σῶμα 
1ῃδτεγραηρε:ὃς Αἰ Τ αἱ ἃ ργαίογοα ἀς μος Ίοςο ἴῃ πποῖς 
Δηποτατιοηϊδυς ἴῃ ἵτμοΠαἰξοιῖ νἀς..ς 

 Μ ογίκον] ΜίπΙηγὲ [ραγατί ἀοθοῖ μάλιφα αὖο ὅσον: 

ἥαπι ΑἹ) ετῖαπι τοίξοηταν ος1, ὙΠὰςΥ ἀιάφιπι ες 
Οἤτὰ ἸΙσαυΐ, ὅσον ἡ δεωύαντο μαΐλιςα, Ἐχραηροπάα Ἰβῖταν 
᾿ ἅμα ροΙΓ ἠδωύανη εἰ Ἰητεγραηδεῖο, ἧς ΤΩ͂Ι 

ὙΠ ΜΈΕΥ, ἀπ᾿ αὐ δ᾽} Τά ἐπὶ οπιηῖπο ἐδηίας οἵ ἰοεξ1ο- 
πἶς πιατρίπὶ αἀίορτα; πὸ τερετῖτα ραγτίςαϊα εἰ, Πουξ 
ΟΤῆ αἴτεγα. Ν ἐγὰτι πογαπὶ σθὸς αὐθιοίκοις ΒΟ]]ΠΟΥιΠῚ ἀη 
Δ]! 4άο ἃ ἀξιόλογον ξαης ἔργον ἀϊςεπηυ5 ὃ Ηλης ΤΠαογ- 
Σ ΠῊΝ τηθπέοῃ οἵϊε πο Ρυζο : [δ 4 ποη ἴδςι5 δος!" 
Ρἱοπάππί αης ἰοσιιπι αυὰπι Π [οτὶ ρ ΠΗετ » ἀλλα μόνον 
ἑαράχθη 2 σεὺς αἰθιοίκοις ζοιὶ αὐτῶν ἑκαίοις.ν τ ΡοΥ δὲ ἴῃτο]- 

 ραπηις τοβ αἰ τ σα9 ροἴϊταϑ εἴ; ποη πισπηογα δ11651}- 
15 αὐϊά σαι, (εά 4ιαϊείςζαπαιο. 411 ταπηδῃ μος ἃ- 
᾿ ρἴηιαδιογεπε πὸ νι ἀετυνξχυΐρρο 48] νογτο πεν φιρ- 
Ο ῥμς ἠμ ερι ορης "διότ ἀϊρ πιο 4ΕΠρῊ} Ο[βυπὴ αἰΐφησά 
᾿ «ἀνεῦζας βιὸς φηϊνη με νάπος. ΝἸἀο πα ἀυτοπιίπαπι 
δ ἄςξῆος Οδἰτεγπόποθο )8η ἔρλον αἷξιό λογον Ἐχ Βας 

Ῥᾶρίπα ρταςοάεητίς ἐχροπεῖς ἀοἰσοαπηιις, ὅθεν ὃς καὶ 
διώαμις παρελέεπ, Ἐ50 ςοττὸ {0 ἀρρο!ατίοπο 114 

ρπῖ 
{πι8 φυϊάοπι, [δ σαπὶ 175 πγα τῖς,οδΡεο ἢ οΏ 41 οχί-. 
{ππτο. (ατοτὰπι οδίγααπάπηιν ἤπηα] οἴδ,ἴη Βογαμὶ 
Ἰοφοσιτη ςοΠ]Ατίοπο; απ), ροί αδηι ἧς ἀϊχῖτ» πυ}- 
ἴππη ν πᾶς αἰ αϊ ροτδητία: ἀοςοήοτίς, ὁχοίταταπη οἱς 
ς ΒΕ Πα πὶ, αὐάοτο, [δά ἃ Πα} 15 φἀποτίις ΠΡῚ ἢ- 
πἰτίπιος ταητὰπι σοίτα ΕΠ : τα αυαπὶ ἢας οχ ΠΠ|Ὸ 
ΒΟΠΟτα πὶ σοηοῖο πΠοἢ πῆς, δογαπη ἰη 4:18 ΠῈ οΧ 4ι1-- 
ἰδὰς ΑἸϊαυα Ροτοητία ἀοφυϊγιταγ : αἴας μος ΡΟ ἢ 5 
ἄιςδτς αυς ἐς αἰτεγο Ιοῦο ἀϊχὶ, νὰ εοά θη πιοάοημ] ᾿ 
ΤΠ} αἶ,ὄλολον ἔργον δ 6}}15 αἀποτίις ζι ξεοίκοις ΠΟ 10) 
γ 616 εὐϊδαιςτε ἀἸςαπημ5. 

Ὑετγ. πόλεις 1 Α ἀπηϊετι(πλοο φαΐ ἄς πη ἐπ ἀἸς ο)ποπ 
Ροτοίς ἀπμοτέρα,, αιιο ἀ πηατρ οἱ οἱ αἀίςτίρεμπι : ηἰῇ 
ξοττὸ )α {ΠΠπ|4 φανερὸν τοίρ οἴ 1 6ὸ αἰςαπηις : απ οη 
4 μηδὲν φωμερον( οἿἘ ἡ {ἐγε)κατεργαζέτα,γεα τηοτιτὸ, 
ζ 4}1}5 4: φανερόν ᾧ κὰτεργώζοντου ζΟΠ]Ατᾶ, δὲ τά ῖςα-- 
δίκαν ὃζ ἀρρο!!αδί τιν αἀτιρωτέρᾳ. ϑϑάφηϊπ ἤἥμο ἀπιμ-- 
τέρῳι ἴ), {πὰς ατολμιοτέρα ἙΠ(ααο «ἃ πιά Ρ]5 πη μι Ρίαςου)}ς- 
Β8πηι5, σι πΊο (0 ς κατείχετι ρος ΠΠηΡῚ αἷς ηγιδὸ 
(ς πο Ἰα[Ἐς 5. ταπιοι νας ᾿η4ς ρεηάοῖς (γε τοττὰ αὐ]-- 
πὶ Αἰ τἀ νογθαπὶ ἃ 40 ρξάετε αιεαητ ςοπιραγοῦ) 
ποη φάάςης, αιιόηατη [4 Ποῖ πιοάο ροίε:εσο νογὼ 
δα {Πππ| εἴτις ἰος σαιπὶ γεπογο χα βοτὶ πος Ροῖϊς 
ΤΠ] ν! Φοαταγ,άοςςθο. ; 

Μετ. τελύ, ΠΝ ΟἽ κτίσιν {6 4 κτῆσεν Πα ΠῚ οτος 
Βιαθεητ: παπὶ ἰοέξ. ἰδ φιοπάο, ἐπε! Προπάμτα οἵου, 
ΠΟ εχ 4Πὲ0 εαγ πα ἀογηηῖ, νου τη, ἐχ πο ἐάγι ροῇξ- 
ἀονμπέ. (Πᾶπὴ Π ἀΐσοτε γο αες, Ἐχ πὸ θαπὶ οςοι- 
Ράγαητ, 10 ν[ὰ5 γοῦθο δμΠΠδ 1) (τἀ ποη ἀπ δίτο χυΐπ 
καίσιν ΠΟῚ κτῆσιν Ἴ μιν ἀϊ46ς ἰςτί ρίοεῖτ. 
᾿47 ῬΔρ.13.γ0Γ.γισ ἽΠΠ απο 4πὶ ππεουιπὶ ἐμ ά αἶς 

τηατῇ 'οςο5 ργοροηδς ἰη 4υΐθι5 νοχ ργαςςάδς στιπῈ 
ςαποητῖς ἱξα σοφίας, γε οχ ἀπαδις ἔλόξα νηὰ ΠιοτὉ 
Ἰοςαπ ἐϊειιπὶ ἱπ ἐχοπτρί πὶ αβογο. Πῖςο οπϊ πη, ὅς ἴῃ 
δος δὲ ἑῃ 400 ἀΔπη αΠϊο , ραγεῖςι! πη δὴ, γεγο αιοά 
ἰρίῃπι (δξαπεβαξιτ, Πα δ, ἃς αι! 46 πὶ [ττογὰ να ἴῃ 
πτατατα: ἀταις ἴτα ργο ἀπόθι5 νοςα 015 ν πὰ πὶ ταπ 
τυτηπιοάο τοπηφηῇῆς, Ο πηηΐπὸ οηΐπὶ ρογπιαίιπι 
Βαρεο,ἃ Ὑμυογἀ14ο (ςτῖρτιιπν ἔα 16, δεωα μαι γὸ ἵαῦπα 
μμέγισε δὴ ἐφαίη: χαὸ ἃ γογθαηι σοπηροί τ διαφαίνεοϑαὶ 
γίππι Βυῖς ΙοςῸ πἰηϊ πιὸ μα δοαε σοπιοηϊθηῖοπη: γέ 
τπθςιπ) τοδιιητοῦ αυΐσαηαας ἔμπης ἴῃ Ὅτάςο {ετ- 
τῇ οπς Θχογοϊ παῖ. Ν᾽ ἐγ πη ΖυοΥ τη ραγεῖς αι] δὴ ὙΠιι- 
ογάτϊάος μυΐς 'οςο ΔΒ θογος ἢ Ηος Παυΐς τορεε, ἰη 
Ρτοσῦρτα εἰ 9. τοίροηἀοᾷ. οΒίδεπαι οΠἰΠΊ εἰπε 
γοςιυΐα δὲ Ροίξ ποπηΐηα {ρου αεῖι! διδάιϊ ἵ αυοά 

τυ ]τὶ ἔοττα δ πηίγθηταγ) ἔγοαποητοῦ ντί, ϑὶς Θη1Πὶ 
ΡΑΡ. Τρκένησες τὸρ αὕτη μεγίση δὴ Οἷς ἕλλησιν ἐγγϑεῖ. δῖ ς εἴτα πὶ 
ΡΆΡ.120; φρατόπεδὸν τε μιἔγιτον δὴ το ἀϑρόον εἰϑέιυαϊων ἐ-:- 
Ἄύετ. Ἐοάέπιηεο πιοάο ἴῃ ἔπε ρΡ.80, 521 τίω πλεί-- 
τοῖς δὴ βλάψα σαν καϊα φρόνησιν. 5ῖς ἀοηίαιις δέ βάρ. 184. 
ὧν Οἷς πλᾶςαι δὴ νῆες μ᾽ αὐτοῖς ἐνερχρὶ κοίλλει ἐγγμονίο, Ὅυϊ- 
Βυ51ηἸοεἰς χυὰπιιῖ5 που ΐηἱ μι ηΡῚ914 οἵ ̓ ρίμτ πο- 
τθη Ργοχί πιὰ [δίς χα, απο ν οοι]4Π| νἱ ἀφαπηαςον 
ταπιοη ποη δα ἱρίππ [64 ἃ γονθιιπὶ εὰπι ρογτίποτα 
ἀϊςαπιας, Οτάςα ᾿ἰηρια Ροίτοτς ςοπ[ιδέμο γιά οι 
αιοαῖ, ᾿ 

Μο τ ρεσκ.} ΟΠ ςη 1 Πἰς Ιοει5 συὰπι Ρεηοαο - 
{πη} ἢτ φαςπηρίδπ) τἀπέιιπι {Πα ςοηϊοέξιτα: {ΙΒ ιοΓΟ 9 
δἰίδην αι: ΑἸ 10 40} Ορτίτη 8 ηἾ| ἀγρυ πιοητὶϑ γ᾽ 464: 
ἔυτ, νῈ ἀδίσῃς νοξοι 5 αἰ Του ΠΡ τὶ αἤδηία μα ςοη- 
Ἰεέζαγα!" Ἰσέξι πὶ Ἰοσιιη) ἴῃ Τρίο τοχεαίνε νι σα γὸ 
ες νται)άατο αὐάφατ. Ηἴς οηἰπὶ αι ὶς νοὶ οχ σοπίδέξι- 
τὰ Ὦ πολεμικοὶ ΡΓῸ ταὶ πολέμια τοροηοη άπ οἵδ ποη ἠϊ- 
ἐατὺ (οτεδῆς ἀιιτεῖη πος κἧι 401 ἰυτε τ) τ ἤδῆς τᾶ- 
τηοῇ ἤθη ΠΠ|4π| γος πη ἴῃ γοίογδιι5 οἰ [4Π| Π|δ 115 16- 
δίπηι5., ἘΠο: (64 βετί ροτοῖξ νε ἴπ {115 ἐτίααι Πρ τῤ 
Ροςοαζαπη τὸ ἀϊςδτ αἰ !αυΐ5.. ΑτααΣ δὲ τη αὐοδαπὶ 



ἽΝ ἩῈΕΝ Κ' 
ΔΠῖο Ὑ μας ἀϊἀϊς 'οοο ποσποη ἀρὰ ἐς οἰ αἴτοπι ἀξ 
γοςαδυΐαπι πολέμια ἱπ ἐαάοπι 11 Πρηϊβοατίοης ἰς- 

ἵππὰς. Επὸο (ἀϊόοτ ει) ἐξα φυϊά {τ ὅς 161 οὐγαταπι 

ἕω ἀἄπποη εηὶπὶ αο ἃ παῖς Ιοςο, ἰάοπι ἃς 41}}5 δςςοῖ-- 

ἀετς ροτυῖτ ας τορομά δῖε 4 ἔμαπὶ Π]αιὴ σοη-- 
τούευταϊ πῃ ̓ οδξτ ου οπη ὰ πολέμεκαὶ πογά  ςι5 ΠΡὲ τοτὶ- 
ποηἀαπὶ οχπϊἰ πηα δ᾽τινογὰπι αυ!α ἀά πϊυ ἃ τεροηῇι- 
τὰ ταπάοπι οἵδ, {14 νοςα θυ πὶ πολέμμα ἀρυ ἃ 1)1ο- 
ἡγίασαν Εαἰςαγηαήφιπι οτᾶ νἔππι απ οπὶ δ 401-: 
ἄτι ποῦ νπὸ ἴπ ἴοςο μαθογεὺ δ6α ηυϊά εἶςο, πΠοη 
γῆ δαης Πρηϊβεατίοηοη) ἢ ΙοςῸ δρυὶα διπὶ Οςο- 
τοῖο ἢ ἴῃ ἀυςεητῖς ἀϊςαπν, ἔοτταῆϊδς ἤθη πγοητίαγ. δὶς 
δΠΪΠῚ ταὶ πολέμια ἔργα δίαφανὲς ἀριιά οἰΠτ- Ιερ Π)115, ἂς 

Ρἰετιπηας ἤης (Ὁ δξαητίο! δαϊοξείοης ντταν: νι τὰ 
πολέμια “χυναῖος, ὃς  πελέμια ἀ λκιμος:Πς ΠΠΟῺ αὶ πολέμια 
κρατιφος, 6] λαρσοὺςο νοἹ δενός, Ἐοά6πὶ ποάο ἐςηϊ- 
ας (νι ἀΠ 1 ιιαπηρ] υτίπγα Ἔχοιη ρα πη ἰττα πη ) δι πὲ 
πολέμια ἀσκῶν, Πδοηοη Ὦ πολέμια “ροαῆειν ἶτο ΠῚ τὰ πολέ- 
μια ϑδασκϑυάζεϑαι αριὰ διπὴ ἰπυξηΐοηηι5. Οὐ ποι 
ἀρυά αἸΐαιιοπι εχ ἢ)5 ὧν Τϊοηγίϊο ροίϊτογίογος ἔπος 
τῦης πυῆς Ποπηλΐη15 Ππμ5 γίμπι γνάθου πὶ οὐ ἔα: 
υαῇδ,. 

Μετ. ποιέμϑμο:} οη ροῖϊο αὐ πηϊετὶ ἀσςυίατίτνπι 
Ῥ΄Ότα  οπὶ φόροις, ΠΙαΥΡΊΩΙ δα (οτίρτιπι, [ςἀ γοτηδάτιπι 
διοηϊείπιπι Ππρυΐαγοπι φόρου, 41) ουἴάοπι [ςγίρτοτί5 
οἰϊοπάμης Ιοςΐ,υΐ οπ ἀεμη βοΠΙτ ΠΤ σα ΠῚ ΘΟ ἀ6ΠῚ 
ποπηΐης ἱαπόξιπι μαθεης. δ1ς ἐηἰπὶ ραΡ.38, ἑαυδᾷ δὲ 
ξυμμάχοις φόρα ὑπυτιλξς. δὶς ρᾷΡ'. 525» καὶ δ! δὺ ὑπ᾿ η-- 
κύων καὶ φόρου ὑποτελών. Ουἱ ταπηθη σοηϊτίτιι5 θοῇς 
Ῥοτοίε, φυυπὶ δὲ αρίσητς 110 φα ἀξ τ Ποπη ἢ 5 ὑστε- 
λῶς Πρηιβολτῖο. (ατογὰπν σταυΐτοῦ (ςΠ ο]Ἰαΐξεηη οὐ- 
τατουΐα Π σΘη το ΠῚ οι ξυκρμαίχοις οαΠη ἡ χραῦτο, πγθας ἴῃ 1]- 
Ἰυπὶ απηοτατίοης οἰϊοηοηϊ. 
4 Ρὰρ 14. νοτ. ναῦς 1 ΝΟ πόλεων ἔς ( πολεμίων ἱερὶς 

Ψ 4114: φυο ἀ ετίαπι πλαΐο. : 
γοτ. Γεισ,} Οὐυαπιυΐς ὃς ἀρυϊά [πο] ας Θεῆα-- 

λὸς (τρειπι πτ, Τπυςγ ἀ ἄοπὶ ταπτῷ μος σεπηίηυπι 
Ἄ ρτο βόπιηϊηο ὁ» π ν[πτραἵϊο ςοηΐϊατ, ϑοίλασσα οτία πη 
ΠΟὴ ϑ3αλαῆα ἀϊςεητότη. 

οι. αὗριτ. Οὰπν α υπ 46 τὰπὶ νοτὸ οχ ἰς μο]Τ4- 
ἢς λεωχόρλον {ςἰδοπάπ εἵϊε ας Ἴπηι5. 

Μετ χρόνῳ Ῥαγιῖς ἀπε τίη γε πηυταη πὶ ες 
ςοητοηάο ; ὅζι πῆς εγγοσοπὶ 1 4175 οτίδῃ 1ος 5 ος-- 
ευγίοΓ6 ΠΊΟΠ ΘΟ. ὃ 

ΨΥ. λακεδ'. ἸΗ͂ος οοάοπι νεῦθο οὑπὶ οοά πὶ 
ποπηίης γείταγ ραρ. 29 δά σι οἶμι5 ἀςουατίιο, ΠΟ 
ἀατίυο. ΓιορίΠηι15 οἡ 1 Π}5 ὁ' γὃ ἡμεῖς, σαιμέων ἀποςοιύτων, 
ψῆφον «οροσεϑέμεδει ἐναντίαν ὑμῶν. " 

47 Ραρ. 15. ὑεῖ, ΔΆ" ὡροιχθ. 1 ΡΑγεῖς! Ρίυπι λεχθέντων 
πιατρίηϊ αὐξςτίρταπι παθοῖς Ηΐς Ιοσυαὶ ποη ροτεῖ: 
ἃς πο αἰτεῖυπι 4! ἄοτη » φρο χϑέντων 5 ἔα! αἀ!)ςἰοπ- 
ἄστη νἱἀοτί ρον: (δ 4 τα 15 ρ᾽ςοῃαίτ8β ἴῃ μὰς αἀ16- 
ἄιίουε εἰἴδ φυλ!!ς οἱξ Ρϑιυΐσ αητε 9 ὙΡΙ ἀϊοίταγ, καὶ ὅσαι 
αδὺ λήγο ὄπον ἕκατοι. 
4 Ραρ. τό. νογυ τοτὲ ἸΒ οεποη ἀα ροῖίμ5 αια ἰη ςοη- 

ἐεχέα οἰ ᾿ςεᾶτο. (το πιοάο δπΐπι Ὁ ούτων ὄντων ἀϊοὶ 
Ῥοτεγίτ χυῇῆ μελλόντων ργςςεάδῖ, ητιο 4 δα ἢος ζμούτων 
ξοττυγικελλόν των(1ἢ 418 ΠῚ) Γι πῇ ἔιτατο ἔσεώχοΝ τ απο πη 
μούχων καὶ δα πλυσί ν ἴς ἀἰ οἴτατ, ἢς ἴῃ οδοίοης Ρ6- 

τὶς 5. Οιαῦτα καὶ δα τλήσια: Ῥᾷ 6.0 75καὶ ταὶ μδὺ πελοπον 
γησίων ἔμοιγέ ζιαῦτα καὶ πα ραιπλήσια δοκεῖ 1). ΑΙἸἾΤΟΥ Ἡδς ᾿ 
ὅμοια καὶ αὐδᾳπλήσια ἀἰςὶ νἱάοτιτ, ραν. 93, Ὁ εο Δ επὶ 
Ῥέπεϊο,ἱπ οἰυάεπι ςοηςἱ Οηΐ5 ργιηοῖρίο, Οἱ καὶ νωῦ 
ὅμοια καὶ πλήσια ξυμβουλϑ,τέα μοι ὅν. 

564 οἵδ ργατογρα 4υο 4 ςεἶατο τὸ πο] πὶ ἤιρογῆος 
ἴοςο. Αρυά Ὀξρηγζοῦι ΗΑ! ςαγη.αβδεοητοπὶ πῆς 
Ἰοςιπι ἰη Αττο τῃοτοηςα, ςορίτο αἷδὲ λόχον ἐξετάσεως» 
Ῥοίξ ὠφέλιμα ἰεβ τα, χρῆοϑαι τοῦς παλαιάς ἱτορίαιςτᾶτα; 

δ. ῬιΠ, ΑΝΝΟΎΤ. 
Βὶ5 νετδὶς δὐϊισσαητις αἸϊα ἐδῃ α 14 ΠῚ ΟΧ δοέοπι [82 
Το μπμηρτα: ἥυμπὶ ταπηοὴ ἠεηύς πΠϊαγησηις συάτυοΣ 
11 πης Ὑπυςγ ἐς, (δὰ ῬλοογΠ) ἰοὺς τὶς ἐς {10 
ὙΒυςγ ἀϊαϊςἸοςο. Ῥοϊϊαιαιη οηίπν εἰἶχις ἱουγ ας, 
ὙΠΒαςγ ἀϊάοηιν ἰηπιοῦο, μη ϊου τη οιὶς υδηάατη αἵ» 
ΘΧΟΠΊΡ "5 ροτίταπι Ρ 1] Οἱ Ρ υἴ8ΠῸ 5» ἄμης οἰ ]οςαπι, 
ΠΟδὶ5 ρεορομιτοίαπηρτο δ᾽ 1.115 γ οΥθ15 101110 ὅσοι 
βουλήσονται “τε “νουδῥων τὸ σαφὲς σκοπεῖ!» ὅς ἡ ἃ της δὲ 
Ἰοςι ἱρπιι5 Το αν) εἰ ΔΒογθηαιι8, ἴτὰ ἸρίτωΓ 116 
ζῦὕπ καὶ Θουκυδύδης ἔοικε λέγάν, καὐοὶ ἱσορίας λέγρν, ὅτι ἃ ἱκοΣ 

οἰα φιλοσοφία δὲν ἐκ πὐῦρᾳ δὲ; γιάτων, Ὀσοι δὲ βουλήσοντοι Τὰ 
στε γγροτὸ σισκουκὶ ΔΑ μαλλιποτὲ αὖϑος Τ᾽ τὸ αἰ ϑρώπειον τοκαὶ πὰς 
εαπλιἔσεοϑαι ὠφέλιμα, χεῆσϑω; ταὶς πα λα(αῆς ἵσορλαις, ᾧ ζὶς 

“δα δείγμασι δ᾽ ἐϑῶν, ὡς ἱσοοία “ἢ βίου. ὃς ἃ πυϊηιπνὸ ἀπ- 
δία πα δἰϊ φαΐῃ ἸΏτεῦ ὠφέλιμα δὲ χεδάχ Ομ, ἤμτ νοτ- 
Βαᾳφυα ἢυης Ὑμυογ ἀϊα15 ἰσγπηου ΠῚ οἰαέογοης, ἃς 
ΡΠ οΙΡΙ αἰλμ δ (Θγπη ἢ 5 Του) «ἴδῃς: 1α οἢ,εοτᾶ 
4ια ἀμ τοιία ἰαυάς αἀ)οιοθας ἤς πα ἀΐχοτας, ὃΣ 
μα: Ἴ ΠυοΥ εἰ ε15 τε πἰπτουΐο ςοπβιηναθαι, Αὐθίετοσ 
αὐτο) ὃς ἱπτογ ἀγΕ συ πὶ ἧς ας ὨΟτΊΟΠ αῆδῳ δὲίγμασὶ 
γοςο5 αἰΐψιος ἀὰς ἃ] υ4πὶ (α]τεπὶ νος ἀοἤἀοτατίν 
να οΠ]ςεῖ νο] πειήμασι,ν Εἰ ποιηῆν βιθλίοις: μη πὴ Ράμο. 
δητὸ ἰδμ ἀ6πὶ 1 |.πὶ ροδτίςα οτίδη1» οχ Ρ]ατοηὶϑ ἴρης, 
τοητία, τηδυδτ, (ὐο 10 1}ς εἰξ Ἰρῆτυγ Ιοςυπη Βυησ, 
1{πῶ γε] ΠΛΉΝ: δαϊοξείοης ροήΐε ἱπτερτυπι τε γε, 
οὐ ΠῚ ἃ ἴτὰ Ἰερατον, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ δρκοωΐτως ἕξει. 
χεῆοϑεω οὧὐ δεῖ ταῖς παλαιαὴς ἱσορίαις καὶ Ὧϊς ποιήμασιν, ὡς 
δα δείγμιασι τὴ ἡϑῶν ( Ἡδὰτη ἐθῶν το τί πο γ ρος Ποη γῖ- 
ἀοτυγ)ώς ἱτοοίᾳ Ὁ βίου. ἽΝΗ ξοττὸ φιλοσοφία ροτῖι5 εκ 
μι108 (γπιοηῖβ Ρηηςρίο δὺς ἀὐ ποςαπάιπιπι [4015 
εχ  Πιπιατὶ Ν εὐὰπι δὲ ἀς ἢος πιοποῦο, ραττὶςἰρίαπη 
λέχον ἴῃ 1110 ρηποίρίο πηα]ς Ροίξ ἐοείας ροΐτωτη γἱ- 
ἀετῖ, ὃς ρος αὐδαδιγμιάτων εἴ ροπεηάυπη.τῆς δυζοηι, 
ΡοΙϊ λέγαν ̓ Ἰπτοετρυπσοηάιπι ποι ἕο, 

Οαἰοειὰπ) δά Ιος! ΤΉμυςΥ ἀ. ἱπτεγριειδτοηξ 48 
αττϊηεῖ, Υἱχ 4115 ἀρια Βυης ἔςείρεογοπι μαδοῖ ἀ18ῃ- 
εἰ Ποτειη, δὲ αυὰ πιαρὶς φυκῆτα, [δε τηϊπι5 ἱπιςητας, 
Πττψαμπι ηε ἐς μο] αέξος αυ! ἄς πῇ ςογτπὴ νία πη Ποδῖ8 
τ εατὴ ἀρετίατ : νὲ ἄοςεθο 4π0πὴ 86 εἶτι5 {ς-ο πὶ 
γοῆειο : νδὶ ἃ φυοπηοίο ἱπιο! Προηάμπι ἄτης ἰη-- 
τογριοταηάμπὶ ἤπης Ιοςαπι ΧΙ ἘἸπὶς τὴ 5 μι πι πρὸ, τα 
ςοἶαθο. , ἘΕΣΤΝ 

Μογεῆμα 11.Ἔρίτυν ετίαπ) ξυϊκειντει. αιιοα πηῖ- 
ταῦ γ᾽ ἀογ! ποθὴ ἀςδοῖ» Παιπν Ρ᾽ εγ [5 [οἴ πο οθ-, 
{ετυοταν ἃ ἘΒιογ ἀ14ς 11 σοηἠπετηάο ποπηξηΐ ρἷπ--. 
ΤΑ πρυττ!5 ΡΟ ποεῖ [θ᾽ μη σ Πα νοι πῈ πυπηετῖ 
Πηρυ!αγῖς. ΝΝοη ἀπδίτο ἀμτοπὶ ἡμαΐη μος νγειδυπι 
αἀ 14 φὺς ὠφέλιμα ἀϊχίττοξογαταιεντ ρεπη ἐς ἢτ ας- 
Π ἀἰχί οι ξύγκειται, γ6} ξύγκεινται ὡς κήδμα μᾶλλον ἢ ὡς 
ἀχόνισμια. 5: Βο] αἴξε5 ταπιοη οὃ πο γοίογι ἰδ σαπς 
ἀπήμα ἸΏ ΠΡΊΤΟΧΡ ΟὭΘη 5 σαφές ὅθι, ΠοσΠΟΠ ξυγγραφεταιο, 
ΜΝ επὰπη 114 αυϊάοπι ρεϊογ ἐχροῆβεῖο φὐποῖττ πῦ Ρο- 
κοίτας νετὸ ἐπ ροίξειίοτε » Ρουΐῃ5 ξυγγέγεαπῆα) αυᾶτη Ι 
ξυϊγράφετω ἀϊςεηάμπν ἔμοτατ, δὶς ἀρὰ Ὠοηγίαπι, 
Ηλι]! ςαγπαίϊειιπι "ερί πιιϑ ἰη Ατομςο] ορίδ, καὶ λόγον. 
δυεξῆλϑε με πολλῆς συϊκείμδυον φροντίδος. ν Ὁ] φοΓὰ συϊκείς 
μϑμον ἃςςἰρὶ βίο συγίεγραμιμέον, ΠΟῚ ΡΓῸ συγγραφόμϑυον, 
ςοηΐξατ. Ατῆϊιε τα ντῖτογ νογδὶ Πυΐη5 ραγτϊο! ρίο ἐπὶ 
Βος Π|γ ἀδοῖ οὶ ΙοςΟ, πολλὰ καὶ ἐκ οὐρα σκδυῆς συϊκείμϑμα, 
δυεξ ἰόντες. : 

γέεγιναι 1 Επίδποί! ὅτε φόνος ροτίυς ἐδ υΐ ἀςδι 
απὰτη καὶ φόνος] ος τἀ πηοη πιϊηϊ πιὸ (ΠΡ εξ ὦ πιοπι 
Βαθοτς ορουτεῖφαυμπὶ ἰάοπη Βα ΐι5 ραγείςοα ΡΓΟ {]- 
1Δ νῆϊι ὃζ 411 δὲ αρυνὰ μπης ἐςρτογεπιὶ ἰρεξοτωτ,, ἐπ, 

Ψ εν. εἹ Μαϊῖπι, οαπὶ Ν 4114, [ρον ατίμμτ ἰάντς 
εὐταΐο,γηπο α πηαγρίηὶ αἀςτίρτυπη εἰ, μὲ ἢ 

εν. ψις ΠΝ εΒυης αυΐάοπι Ιοςιπὶ της] ἢ Ὁ 
[ροδταπι οὔϊο ἀοθετε ἀΐςο »αυιαπιμὶς ἰςδζοι ἐχροόξαις,, δ 



" 

ἹΝ ΤΗ. ΘΙΝΕΚ. ΑΥ̓ΤΟΜΕΝΌὮ,. ΒΟΞΚ. ΤΟ ΘΟ 5. 
εἶας ἀοδαοτῖς, κϑϑρὰ σας ἐκ τῷ αρὶν χρόνου μη κοὐ δυομμέ- 

γαφοίγε μαδοες ὈιοηΥ ΓΕ αἰ ςατ.)ααὰπι ὐϑοὶ ( ἐκ δ᾽ δρὶν 
γε μνημονευόμδρα. (τς. ἢ. δζ Αἰ δ᾽ Προ τγΟ σόπεγα γεταγ, 
ΜΙ κα αἷς ᾿ε οὶ πιατρίηϊ αὐίςείρτα ἀφο. 

{6 αττι σας νι ἀοτ ιθαξν νὰ ν᾽ ΟΠ ππὶ το αηἀατα Ρο- 
Ποεποῦίη αἰτοτα. Μαρὶς φοττὸ πςςεἤατίαυν [ἢ Ρίτοτῖ 
αιὰπι ία ροἰϊετίοτι ἰοςο 6 ςοηϊεαϊ, ἢ ἰπ αἰτοίατγο 
ταητὰ τη ροπογο νοϊυἱῆσε: [δ αἱ 5 τα πηοὴ τορος 
ηἰἷς αὐτὶςα! ἐχοπηρί αι ἀεοῆς πο Ῥατο. ᾿ς ' 

4ΓΡὰ5.17. γετιός, ΗΝ ούππι σαϊρίαιι νἱάοε βοή ε 
ἀρια ἕμης (ὈτΊρτογοπι δότε το δὼ 14 εξ συν 
ἀς σαυίᾳ : (δ ἀρὰ ὰ αἰϊος αι ταΐθτη εἰς. ν{ππὶ 
Βαδοπιι5. Ἑδοϊ!ὸ ἐααχόη οτος ἀϊ 4 ογί τι δ᾽ ὅν τ, [τὶ ρ τα πὶ 
δ {Π|᾿0 με: φυιαπγιίθ ὃς χα ϑόπ νδ 16; ἀρι ἀ δαπε πο- 
δὶς οσουγταῖ, πο κα ὅ,ζ,. απ οα καϑόπ ἃ (ΠοΠαΠς 
εχροπὶ νἱἀοπλυδ 16 διότι, ΡαΡ.. 416.1ςἀ4 παῆς ὀχροί!- 
εἰοπὲπ ἐς αέξηάοννο!] δγότί αἰτ ἃ υὰπι Ηἴς Προ ΗΠ ςα- 
τοῦ, να] Η}1 κα ϑύτι αἰ τυτὶ αυὰπι ςοηΐπδτα πὶ τε! δυο 
γί γϑῖ ες. (ατοεγὰπν, ἴσας ΡύῸ διότι αἰχὶ γιά ἐτι ροί- 
ΤΣ (ςθεη 4 δ) δ, 2 [τα ὀξότου πιαἰὲ (ςτίρτα πη ἥδ ςοη 
ἱπηξεὲ ρτο ὑξ ὅτου, ἴῃ ἢ5 φα ργοχίηπιὸ (δ αιπτα, ο- 
Πεηάαῃι. : ΘΑ ΑΘΩΝ, π τ, Ὁ ὁ νος ᾿ 
εὐ Ὁ συ δυτοπι- ἀιςεπά απ οὔξε , ταὶ σγ᾽ αἰτίας δ᾽ αὗ 
ἔλυσαν, (ν τἀ οἰ ἴςοὲ τας ἀσονόὰς) ἔγραψα ποῦ πν,τλαϊαῖτ τα 
Ἰοσυ ν δὲ᾽τι σ᾽ ἔλυσαν, ταὶ αἰτ. ὅχς. 58:4 πγΓπΠὶ νἀ οΠ 
ϑολβεμίσό ἔρος, ταὶ αἰτίας ὃξ τοὶ δα φοραὶ» εἴξ, σας 47 
ἀἠδη πες ἴτε οὐπένομευ ἴα. τ ἀ{ 11 4ϊ4, τ πεόπῆο- 
πες, Ὁ 60 νείυτ Θρεγατῖ: συᾶπι τα πγθη ἢ 418 αἰτίαι, 

1ή οἵδ σειρί, διοτίητο χινὰτη αἱ διαφοραὶ, ἃ ο[ὲ ἀἰεηβοπες 
(ἔυς πὸ διάφορα, ντ τε υοπείίς Ιοαίΐταν, ἀἠ άϊα : γοὶ 
εὦ ἀο᾿φιέδης ἀἠΠπἀοὐάηι) αἄφο νὲ αἰτιι5 ἐοτταῆς 1τὰ βία. 
τἰεἸο ανείτι, ἔγζαψω δὲ ππείβτον τοιὶ δα φοραὶ, ταὶ τῷ λύσαι 
αἰτίας “ἄνοιϑῥας. (ὰ δ αιἀϊοηάο ταὶ απούδας: εἴτι γεῦθὸ 
λῦσω. ἃ εἰξ, Ῥυύρειδη δερτεῦ πεγομον [4 [ὩΥΐρ [14 φημ μὰ 
ἀρὰ βιενιρητ ιν βεάεηά [ἰμονήιε. Ν οὐὰπη {ἰς οτίαπι 
4118. Ἐααςγάϊάοες ἐα αυα Δ οαἱ οοά Θαν ρογτποηξ; 
δ νεῖυς σοηποχα ἰυητηίεραγατο ντἀθειγ, 
οὐ Βεἀ ηὐϊάὰ ἄς οο φιοά ἃ (ςΒο! αἵτε ἀπποταῖυγ, ἀ1- 
αμην Δ 111 ἀς ἢ ος αΠεηεἰόπτατ, ρέσεογϊεα πη ἐέ πι- 
Ῥὰπ ρτο βιξιτγο, νυ  ἀοἰ τε 5εγίρ [ βτὸ 5 ον ἐϑάγηνο! 5 σὲ 
δα σε κῦμα ἀἰοιε, ἔγραψα «σϑῷῶτον; ΕΠ αὐτὶ δ᾽ γχχαά-: 
ψῶ μετ ὀχίγορ)ροὔαπὶι εἴ δ᾿ Οὐυληγαυῖς οἰνἐπ| [ςἸαπῆι5 
ῬΒυύέγ ἀἰοτν οπιπδ ποιίτατί5 σόϊι8 ἱπ᾿ιο (ςήδεη- 
ἀϊξροποτε οσ ίξέραπι, ἐὐπηςη 1}: ν ΘΠΠΠῸῈ ΤΠ τηθητοπὶ 
μας οτῖαπι παῖ Παρ ντί; ι4 τεπτρας ρ δε τι πε ρτο 
ἄθτιτο ροποῖος, 4ιῖς (4 Πά πὶ ἐπρεγατς πο ἀἰςατὸ 
᾿Αοτοίρουάοτ 4υξάοπι ροίπε . Ἰάεο ἀϊκιῆς Τμυογ- 
᾿ἀϊάοπη 5εγίρ , πο ἀπτοπα ὃ οτίψα, αυδ 1απὶ τοτᾶπι τὶ 
διποτίά (οτιρίος, 4ιαπι δα ρεοσβηι) ἐσεϊρυϊοῃρηι - 
γεηΐτ: {τἀ πειμὶ ποη ἀιυίμπι οἱὉ χαΐῃ (ςΒοἰταίξος 1|-ς. 
Ἰυά απποῖδη5, αἰϊὸ τείρεχοῖῖτ, Το 4 Ἰρίτατειμα Πδὶ ἡ 
Ὁἱαἰ 5 ρατοτη; ΠΠ 04 (ςτ δοητοηι, ρυϊπιὰπι ἀφο] ατα- 
ο: ἀοίηάς, αἢ ἴτα Ιουϊ ασηἷρ πιατίςὲ ἀςδιιογίξ., σοη- 

ταῦ το χυδαι. [ ξξαπι Ὁ 1Π|0 δητοα ἔς, ΤΉ 
ογάϊάεπι Εἰ ποτίδιη ρυῖιβ αυὰπι εἶτ15 ἀἰξξίοη οπῚ {ςτῖ- 
ρίἴς (Παυῖς ἄμης εἴα5 (ογπηοηοπη ἰτὰ ἐπτοτρύθτδειτ 
γεγείδαπ νεῦθο τοάάαε, ὕςερον σαυέγραψα τίωὶ χέξιν τῆς 
"-ν, . “14 : 
ἱορίαρλά εἴς, Τπυςγ ἀϊ4ξ,ροἱξ ἐχτοπιρογατίαπὶ Πα 4Π 
ἄαπι ὃς αὐτοοΐ γον, ἰἀςόσας τυ άαπι δὲ πη ρ ΟΠ ταπὶ, ἢ 1- 
ποτα (οτρεϊοποπτίροτ (ππιπια ταπτὰπη,ντ ογε ἰδ] 
εἴπ, ςαρίτα) εἄἀεπη πταρὶ5 ἀοςυγαῖο (ογπιοης Ρἰςπἰύ-- 
Ἴυς ςοηίςρηης. (οἰ Πρῖς αυτεπι πος οχ ἐ0 4πο( ἃ 
μυςγἀϊάς ἀϊεΐτοτ ἰη ος ῥτοσβπηῖο, ραρ.1ο, 5έπέ- 

416,6χ 4πο [ὶς 4 54ηος ποπέε, ἀππὸ μη 44 βηερε δ -- 
ἧς Ῥεϊἶ, ποτὶ νηί 4 ἀντι ἐγοαπε.. Οὐρηιο Δο φηΐπ. 
ὙΠυςΥ ἀϊά ες, ἢ παης Εἰ τοτίαπι,, αφίοι [πα 6 Πη118» 
ἤθη Πηΐτο ἴαπι δε ᾽ο {ςτϊρ(ῆες, [ξ4 ραυϊατίπι ἀτιπὶ 
βετειοτα, ὃς ἵτα γε ςὰπῃ Ὁ 6}}} ργορύοίι ἴῃ σα αυαπὶ 

“δὴ 

πιαΐδεπηθ ἐσερτίοπε ργοροδείοευν, ἴῃ Ἰρίο ρήηει- 
Ρίο πιεπεϊοηθηι βηἷς ἕλοογο ροτιμῆεε ὃ Απἰηγαάμου- 
τοη Ὁ ΠΥ οἰ Ἐδιιτε Πλ, οι πὶ ἀΐςοτς,, Ηὐης ὀδαγὰ ὠρηοία- 
᾿άιν ον τα χυαπι ὅς α}}} 41 ποβ ἢος ἀοςόλητν ἤπὲ 
Ἰοεῖ. (πεογὰϊη 4παπὶ πος ἴτα ἢε, Ρότογας 41 46Π], 
44 Εἰεοτίαπι ἰδπὶ ὰ {δ αὐθοκδίῳ γραφῇ [ςρταπι τόρ 
οἴδη5, 4 ςοτο, δ γρ ἢ: δὰ 4ιατεπις ἰςέϊογοπι Δ] οαια 
δᾶτατ; φαΐ πὸς Ἰρηοταπ εἴ γεν πη ]ς εγαῖ. πχογτὸ 
εἰςεθας, ϑογίϑα. Αὐτίνε δυθαϊας Ἰοψυατ)} πὶ, αά 
[υδυα πη ἐἐτρτιοηι πὴ ρυογοπι τοίριοοηἀο΄, αἰχ! δ 
86 ΡΠ: ἀαππὶ μαῖτα ροἰϊοιίοτίς τατίοπο ἀἰ οι 
ἔοέευ, 95 εγίϑα. Ηᾶς ΑΠΠΕ πιθητοπι οπάτγαζοσῖς ἀτπὶ 
11 1ς ἄθεος, πεπηοίνε ορί που) ππϊῃὶ περασεηε, ΑἙ 
ἡσῆς δέξο 5 τὰ ἀἸςίο αταϊίε ἀξ ο ςξίιγαίν τ αἰόδατη 
πο) ἢ ηαιάπη, οααδηδάπἠὸ 1} ἴτα Ειόττ γε α- 
πἰραιὰ αι ἀἀαπὶ οἷο γειοῖς οἷυς νἱ ἀοΥ ρο τ: ὃς 
Δηποη ροτίυ5 ςοη Πάογαηάτπι Ειογίτν ῃςο 4Ὁ 10 αἰ-. 
ΟΣ ἴπ ργοσυπηο 5 40 4115 οξίαπι 4 δός ἈΠ ξοι- 
ομ5 (πα Εἰποιία ρισῆσθηβ, 46 δὰ τὰπ αι απὶ [4 Π| [11- 
Ρῖ Ιοφαὶ ροτοῖξ, ετἰαπιῆ ποη 4 (ςεῖρτα ἤε, ΤΕ 4 τᾶπ.- 
τὰ αι πηατοτία δα εἶτις [ουρτίο Π6ΠῚ Ριαραγαῖα, αὔτ ὃ:- 
τίαπι δηΐπηι5 τἀ πεὰπι {γε [τα Τὰ π0) ἀα εαπὶ ρίῶρα- 
τάτα5. Ψ 146 δὲ φιια απποτδατ ΠῚ Π] πὶ ραρίηα ὅς [ο-. 
(απ, ἔγραψα δὲ αὐτὰ, καὶ τίωὶ ὀκξολίω δ χόλου ἐποιησάωϊὼ. 

Μετ. τειῤ αἰτ,7Αρυ 4 Το γἤίιὴν Ε]ΠσαγηαΠοτὴ, 

Στ ἐὺς 

δ γὸι ὁ δξόδγάγνωτεν εἰ ν δδὴς, βοϊόγας ἐδ εζαῆς (ἢ 
εἰς ἀΠΠ ροῃ τοῦ αυς αὐ δτουίτατοπὶ ξαοί πε οηἤά4ε- 

ἐρ δέϊα᾽η ἡ, αιιδδ ὁ δἹοξιϊά τ, υῆς πιηἐη πῆι 
Πηραϊατδπὴ Ῥβότίις ἀὐλ δὲ ἹΠΝΙΣὴ δ υγα! πὴ ΤΑΙ Βα 
Ιοςῖ5 Δ μἰθετί. ἐξ 

Ὑ εὐ τευβ ] Οὐππιύξέρν μή σε τἀ ϊεῖο πγεαί παρε. 
τοῖ ἤρα ὅζαα Πάτα ργαοἐΠοτη πο ἰπταϊαΐ πιίπς εχ 
νη ΥΟς6 ἄτι ἔμ οἰοῃ 5) {ςτΊ βοῦς ἐξ ὅτουγ αιππὶ ὃς ἰ4 6 πῇ 
1116 γοει8 δογ αἤδητίατο, ὃ ὅτου ἰοηοε ὡς ϑένος αἰ-- 
σίας. Ῥοίξοα φιιξοπι ὃ ἀριιά ΤὉϊοηγήπηι Η]ΑΠςατηαίς- 
ἔειπν (ςτίρταγαπι ἤδης τορετ, 

Μετ. κατέςη.1 Ὠϊοηγί. Η Αἰ ςατη: ἴπ ΟΠ πΊοη ξα-- 
τίοϊο ἀς Ὑπυςγά 5 ἰάϊοπηατίβ,, ρίο νοςς φεόφασιν 
αἰϊδτι ἰγποηγ πιὰπὶ παδεῖ. ν᾽ ἀο]!ςοξ αἰτίαν : ἥξεις ὃς 
Ρίονογθο ἡχράκιαι Ιορίτον Δριιά δαπὶ οἴομαι αο ἃ 1τ|- 
ἄπ}: (γποηγ πηπὶ εἴα πουΐπηιθ. Νεσηοη λόγο 
δὲ ἀφανεςαίτίω; ρα ἃ φιππὶ (οτίρειπι οἵδ, ἢ 46 πὶ φυΐθιις 
Βἷς νειδίς, (δ ἀ αἰττεῦ ΣΟ ]οςατί5, Ομ πτιτατίοηες 
υαπηιῖϑ5 10 πιο ἐθηίαπι πηπιτοπξ, Υἱχ τα πη θη ἀ-: 
Ρυα οὐπὶ α[148 ἀπας Βυϊυ ςδηιο αἱ ἴῃ ταπὶ νἱ οἰ ηἰς [ο-- 
εἶδ ἰπαοηΐαδ: νὰ στο 1611. Πε οαπι, Ιαρ τι πγοηιοτία; 
ἄμυο (γποηγπια ρτὸ {ΠΠ15 ἀποθιις5 ρο( {6 ργαίογεῖπι 
αυῦ ετῖᾶ (-ο!αἴτες5 τεόφασιν ἰορατ, ὃς αἰτίαν ἐΧροΠατ. 

Οὐάτας δυτοπὶ αἰ 15 ἐογεαῆδ νη ἄς ρεηάθας ἢἰς 
ἀςουίατίιι8 φεόφασιν, ΟΠ} [πο σοπηἑτατι» ὸα ΑἸ πὶ 
δοςυίατλμιιτη Οιὸ ἀϑίκοαίοις γἱἀφατ ἸητοΓ) οἱ Δη ες γ9:5 



ἊΥ ΗῈΕΝ Κ᾿ 5. ἘΠΡῸΒΜῚ ΛΑΥΝΕΝ Ὁ Τὶ 
Ῥυπῦ ἐγρύμαι. 56.415 πηοιηϊ ποῦς Ὑπυςγάϊοα ςοη-- 

ζωοτυάϊηις νεῖθα τγαι)οῖςη οἱ ς ὃὲ ρογηάς οἷ ρυῖες 

εῖϊ ἀϊέζιτη ἔογος, τω ϑὺ γὸ α λυϑεςούτέω ποεόφασιν»αφανε- 
φὐτίω δὲ λό). ἡχρόμαι ἱ ἐἶναι Ἰτὸ (οι αἰ ϑίωαίοις μαγι γιγ,. δὲ 

αυα ἰςαυσηταγιας Ῥοτυΐῆοε ςοττὸ ΤΒυςγ ἀϊάοδδιας 

ὁτατιοῃὶδ ἐϊγαξξαγα γτο 5.» δὲ ΡΓῸ ᾧ παρέχονσεις αἰ ΘΠ 5 
παρέχενοας οπγηϊα(δεεαίτατίς τυ ἀ10)ο πματτογο,αία[- 
χάσω ἐς τὶ πολεμεῖν, Οὐμπὴ οηῖπὶ ργαςςἤηῆει, οξ ὅτου 
Ὁσούχγες πόλεμος Ὅς ἕλλησι κατέςν, ἢ μας [δι η χης, τίω 

αδὸ ὥραλ. φερϑφ. ἀφεδὲ λύχρρ ἡ γρίκαι [12 7τρ αϑιμεχέ- 

λοῖς γιγν φμιδύοις ,φόξον πειρέχάν Τὶς λακιδαμμκονἰοἰς». Ἔχ ἢ15 16 

ἄλουγεὶ ταςῷσο 110, 1ητο Προς ρότογας αυα 4 Ποῖ, 

αγἰαϊκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. Αὐάς αυδά εχ {πἰξ υα (0 - 

1πηρ ἅτωτ νου 5, ἐς τὸν πόλεμον κατέρησαν [τὶδ 1} ΕΣ 
ἔριςὶ ἃ ποδὶς ροτογας, 1Δπὶ γογὸ δέ νος05 ΠΡ λύ- 

σώῦτες τοιὶ απονδὰὶς γηις γι δὲ {15 ἰμητ Ριαῆχα, οπμϊτεὶ 

Ροτοταηῖ, δζ οΧ Ριαοεάςητίθι ἱπτο 16]. 
Ψ επὶπὶ αἰἰα πιομοτὶ φυαίξιο ροτοίϊ» 44 ἡμαπὶ πΐ- 

τὰ ἔαοϊϊς εἰ τοίρδάοτε: ουΐυ τοῖ ζάτοηςπ Βῖς τοά- 
ἐατ ται οηα] 15 ἔδει σαι} [15 ραγτίςυ]ἃ τὸ. Νεη; δηΐηι 
δε ὲ οοματοηὲ {{πὰ. Ομ ας ργίηὶηη [γί ρ " αἱν [πάοτά 
γηρευνίμε (ςαΐεταφημα νεϊυϊ μοὶ Ρατοητῃς πῃ ἰητοῖῖε- 
ἔα ἰμητροπλ τι) φηουμά δάγ μη ΜΟΥ [να [64 ἀο 4μώ 
πρη γιὲ [πε [Ῥαγ [τ γηρῆου, βάῃς ἐ[ ΠΣ ἀγίεγου. ἩΗϊς τρὶ- 
τὰν δἰ ρίτπ οἵς γοϊροπάςοο σαογμιηάδπι Υ ΘΓ ΡΟ ΙΙΠῚ; 
αι εχ (διοητίθις αἤδαυ! ςοηϊοόξωγα ΡοΠιΠγι5. 
᾿Οἰμπιπὶ οηϊπὶ ἴῃ ἰεααοητίρῃ5 πυϊς αἰληϑέξει τῇ σεοφασ 
ὈΡΡοπδῖ παῤ ἐς τὸ φανερὸν λεγριϑμας αἰτίας,ε6.0 ΠΟῊ (δςι!5 
1ητς Πσεπάμπι οὔς ᾿οςσιπὶ μῆς οχηίπιο , αυὰτη ἢ 
ὙΒυςγά!άςπ) ἐϊςεηῖοπι δυάίγοπηι5, ἔγραψα. δὲ ταὶ ἐς 
πὶ φανερὸν λέχρυϑῥας αἰτίας γ μᾶλλον ἢ ταὶ ἀλυϑεςοίτας. ( νεὶ 
οτἰτδυ μᾶλλον ἢ τίω αἰληϑεφώτίυ, αιπὶ αὉ ἐο νηϊςὰ ε- 
1 αἱ! ςοπηπιεπγοζοζοῦ ) τω μδϑὺ γὃ ἀληϑεςτίω, ἀλλὰ 
λόγῳ ἀφανεςοίτίω, τίώ δὲ 'γούμια, ζῇ), τὸ Τιὶ ἀϑίω,δις.1« εἶς, 
(ντ ἢ5 οὔὔαπι ςοπία]Δπὶ 41} πλίπς σης 1η [εγπηοης 
᾿Θιχεοεχειςιτατ) ας ἀπε [ὑγ!ρ [[ αἰ φηα ραΐάπι 
᾿ἀβενεδάπεην, ροθτσ 4 ἀν; εά6 444 μεγίξῃνια [ιπε ([ς ἃ 
'ΤηαρὶΒ Ρίδοος, ροεῖηό 4 Δ᾽ ὁά71 φής μευ ἤηηια ἐ[ [5 ἡυτιπι 
ὙΠΙ15 ταπτὴπι, ας τ4}15 Πτ,α ἐο ἢἔδε τηθητῖο) ν ἐγ ς 
ιαηι οπέη, [64 46 φηά πῆ ένα [{ε [ΡΥ [5 γμηῖον, βάης ο{Π 
 4γλίεγον, ΟΝ οτῦττι ἐφανεκοίσέω λόγον αυιπν ἀἰςοτο νἱ-- 
ἀεατυγ: οπιράγαπο ςτιπὶ 4175. ΠΡ α Στὴ ἦτ ἸΏτογρτε- 
τλῖὶ, (4 ἀε 4 κα πηπισ 4 ἀν 46 αἰὴς (ν εἰ , “νὰν ἀε αἰϊά 
414) βὲ [ῥάγίμ γμσιοῦ, ΑἸτο αὶ ρος δὲ τα ἱπτεῦρτο- 
ττὶ, Γπ ρου]άτιο δτδατι5 γῆι ἜΧργηἜπᾷο, [66 οὐηημηρηη 
τηάκ ρὲ ἰφίεηέειι, φποά 44 γηηηογοῦ (ν ο] 4μοά «ἀ βιη)475) 

Μ 
᾿ ἸΒαϑερα απποτατίόπος ῃ ΤΆμοΥ ἀ ας ργοου Παίτιπη: οἂϑ ἀυτοπα αἰια ἰῃ τοίδπη ρχοσηίο ὦ 

«τἴποε, Ἐσἀέπχαυς Ροΐῇς ποάο,Παίξε γοςἐς ἀφᾶνε᾽ 
φείσέωυ λύρρ», τοί ΟἸοτΕ Ἰη {ΠἘ5 (Πιπηρτὰς εχ ἰῆς χυιο ΠΠς 
ΟΡΡομμητονν οΥΡ15) ἥκεσα ἐς τὸ φανερὸν λεγομδμίω. Ωυς 
οὐίαπι δητίτμοῦ5 ἀοςετ,ηθη Βοης Παῖς νεσθα οὔςιη.- 
τοιρτοζατιῃὴ τη 4.1 τοι ἀάίς,, μογδονερ ργικεοχ μὲ 
ἀϊ πρρμίαίαι ὰ 93} ἢ " ᾿ 

Τλδιυῖς ἀπξθην ἥμης Ιόςαπε ἀ Πρ επξον ΟΧΑΠΆΪΠΑΓΟ. 
νεη 60 ἰδὲ Ἔχε ΠΡ πὸ ΡΓΟΡΟΏςΓΟ ΠῚ ΠΟΣῚ εὐἱυΐδαπι 
γίτ5 αυθπὴ Πάθος ἱπογ ἢ ργγείςυΐα ἀπ βαριά πυης 
{οτῖρτογοη). Οὐ ταπηοη Βαῖς οπγηία ἐς ρ Πξδην, πιο- 
πηοτία {|5] νἱὰ οἱὲ αἰίδην πλ18] οχ Τιοηγίϊο, ΕἸα] σαν: 
παῆξο ἰοξεϊοηςπιὶ Ρ ας Πιρβογοῖο; φιθπο υιτη, οἶπια 
Δαπιοηϊτι» ἃ 41) ΠΠ πὴ» ἱ ΠΏ ςΏΙ, τέ μδρ οι ἀληϑεφοίπξω. Βεα 
φιοᾷ ἀς 41}5 αἰχὶ ἡ ἀἰϊιενα ἀρυκ οὑπὶ Βος ἐπ 1ο- 
φο ἰρβυητατ, ἰάς πὶ ὃὲ ἐς τος αἴςετο ρότοτο ξοστα το, 
ομπν Ἰαρίαι πλοπγοτίξ οωῦ ρτο τὸρ (ςερίηο: Ριαίοστίην 
υπη) 1114 πηςητὶ πηαθὶς ΟΡ υἷα αυὰπι ἢας ΠΗ͂Σ νἱς 
ἀει ροίϊιε. ἴον 001 

γε αὐαίκ. Ηΐς πιο 'π ργοιυτηίατῃ ἐπε 4 αἢς 
ποϊατίοης5 οἰαιάςη5» τς πῆομΈΡΟ, ( Βοϊαδξθην, ἱτ 
ἢα αυα ἐς δος {ςηδῖι Ιοςο 9 πὲ ὀνόματα, ῥήμαπὰ 
ἐποίησε. βύόλεται γὸ λέγάν ὅτι μεγάλοι γιγ δμδμοι οἱ αἰ ϑιωποὶ 
αὐάαίΐγκην πειρέρον Τὰ πολέμου, Ἰϊα (1Ἰῃ 4114 π}} οχ Ῥϊοηγῆο 
Ἐα]!ςατηαῖδεο {ππλρίηΐς, ἸΝὰ Πὲς ἴη Π5 6110 ἐς ὙΠ» 
ΟΥ̓ ἀ1αἴς ἰάϊο πηατὶς ἐχοπρ Ριίοροπεῖς νοΐεης ἔτι 
ἐξα ία: Π]π05 (τ ρτοιῖδ ἴῃ θὰ πατυχαηὶ γε  θοσαπὶ ἐπα 
πότρη 5 {115 γος ΟΠ ΠαΠῸ γείτων, μῆς τρίμπι [ο- 
«ἘΠῚ βοετ, 50.018 ΘΠ πη ὕσριν δὲ αὐτιρρέψας ἐκατίρου Ωύ-- 
τῶν τίω φύσιν, ((ἰἰςῖτ Δυτὸ ἢν ἑκατέρου ούτων "ἴδαυαπηπος 
ΠΟΙ ΤΏ]Π15 Δα Πουμπὶ γεγδογῇ νἤμπ) τες, ηιοπὴ 
ἴλτη οἴξοῃ ἀοτας » ηυὰπ) ἀἀ πουτιπ) ΠΟ ΠλΪπΏΣΩ, ΠΟ ΠΊ 
ἢυῆς οἰϊοη ἀΤ) ὁνόμα πὶ ἢ ῥήμιάτα, ούτον πὲν πρόπεν ὀκ- 
φέρει πίωὶ λέξιν. δίς, ἰξυοητς ο ὙΒιογ αἰ ἀ 5 Ιοςο: 
ἀοῖπάς; βούλεται γὺ δηλοιιῦ ὅτι μιεγάλοι γινόεϑμο, οἱ αἰϑρναῖσι 
αὐ ἀκὴν παρέθον “δ πυλέμου. (ξάριὸ ἢϊς ΠΟ ΠΙ διι5.1η- 
᾿υϊτ,(ὀνομαςικοὶ τ πηοῃ ἀΐςεη5, ΠΟΏ ὀγε ματα)τὴς αἰαΐχης 
δὲ ὃ πολέμου, ἔς εἶτ νοῖθα (Βῖς ᾿τίάεπὶ ρῥηματκὸ γοςδη 
αὐ ῥήματα ἐρδυμυλυυῥ αὐαϊκασα, δὲ τὸὶ πολεμεῖν. 

 ετὴπν (πο ἀ ουπὶ Βοπὰ ὈΙ  ογΠ}) νοηΐα ἀἠξέμπι ἤει) 
Αἰτμἃ αυάγοτα ἘχοπῚρ πὶ ἐς θοθατ εἰπς πουΐταεὶ 
4υαπὶ η Ὑ παογ ἀ!άς οἰϊοηάετο δὲ υ άοτ τὸ στ αα 
ἄετὸ γοΐοβρας. Ηΐς φηΐπι ποη ἥξεις Ιοαυθευπη ἐξ 
έγάνμας ηυὰπι ςατοι Οταςΐ, πς ἰρίο φυϊδοίῃ 

Ἰοηγο ἐχςερτο, οαυδητιγ ἴῃ “ιοά απ τηεοσηπὶ 
δ. Ποάιαἰπηγατιτη οἠξεηάο. ᾿ μ ΤῊΣ οὐρϑ σρί 

͵ Ἥ Ἧ πῇ 

“5 νῇ 

(υδταπϑαπι ἈΠ ζοτίαπι ογῖρτα (αητ,ροῦ νπαπιαθληαας ραρίπαπι ηπο. ἢ 
οἰ ταῖοηϊθ ας πη ΟΠ ] δέτε τ ρυσῆχας πη πεηίες, ΡΣ {2015 Ὁ 

ΡΠ ΠΠΠ 
΄ 



ἔὐνοτὰ ΑΝΝΟΤΆΧΎΥΙΟΝΕΣΞ ΗἸῈΝ πὶ ΘΎΡΑΝ Ὁ 

48 ραττὴπι εὰ ἐπηοηἀλΠξ 9, ραττἰ πὶ ΘΟΥΙΠῚ ΠΊΘΠΙΟΠῚ ἃρο: 
τῖσης, ραγεί πη οὐδ πὰ 1ὴ οα' ςεηΐμγατη ἀσαῃτὶ 

ἍΝ: ΕὭΨΝΑΜ αὐ πόταπι ἔς! Οὐαὶ ὃς πηθᾶ-- 
τσ {π 11 απηοτατίοπαπι ἰφέξιοπ πὶ γΘη185; 

{{π τα πιεαπιὶπῃ 114 Ργοραταίςεμεη νο]} π|,δς ποη 
τἀτὰ τη αι 48 1 ἱπτο Πρ δά το ̓ πἰξγαθητίη ργοπν: 
ῥταὰ πάθεῖς; (δ οοτᾶ οτίαπι αυα ἀς {15 ἐπ ἢπε {115 
τγαδξατι5 ἐϊχὶ πιοπητη δ: αταιιε [15 6 4015 ὃζ τη ΘρΙ- 
ἤοϊα ἐς ἐ8 ἀϊχογᾶ αἀτρετο. Ηος ἴῃ ῥρτίπη5 νοηιας 
τἰδι τ πιεπεᾶ οὁροττοῖ ἃ ἀϊπεις δὰ Τςτίρτα εἤξιποα 
ταητὰπι αὸῷ ΑΝ τύυπο, ΔΕΒΟΝΤΑΡΡΟ» ὅζ 
ῬΗΟΘΕΒΑΜΟΝΕῈ; (δά αὃ αἰ τ ἐείδιη ἃ χφαϊθι5. Βο- 
τῦτι Πόγὶ πιεηΐϊοι ἐπὶ ν᾽ ἀο δὶς, Ατααο δάθο ραιοϊογὰ 
εχ αἰΐψαο ττΐαπι ΠΠογαπι αυὰπι εχ 4118 εἰἰς ἰαπηρτὰ 
εχὶΠίπγο.  ἐσιιη ις δυτεην ἔς τος μὰ θοας, συ ὰτη πη}: 
τίϑ ἰη Ιοςῖς τ] ηοα (τὰ ςίαητ, Πα Δηποτατίοῃ 65; 
Βπτὰ! ἐείαπε αἰτα ἀπο ἂς ρτουλα ργαίξαητοδ;το ἀο-- 
ςεδαηε. Οὐδ α ἢ ςαΐ ἀμπι πὶ τογτί απ Π ἃ νἹ ἀεί τιιτ; 
ὅ0ο ςοπίαγα δὶ ἴῃ σα ἀἸοίτος, ἐδ πι6 ἴῃ εα ταπιὰπη 
Ἰαφαίγοτς ἔαηι αἰξξιγα5. 
. Τατντνπς οἰκ Βἰς (νεν!άες} Σ χύλια παλαμὲ καὶ 
ξαωοηῆ καὶ εἰς ὅλον τὸν Θουκυδ' δέω. ἰὰ εἴς, 5εβοίία κοτε πε 
(σ αγηρεπάϊανία ἐγ ἰοὐκρα Ὑ δηον ἀϊάονι. Οὐς τα τἰτα πη 
πιο ἐτί46π| γετυίξαπι οἵϊε ριιτο δ Ιοηθο ροίϊ τε" 
οἵ ἃ φαορίαπι (ςτίρτατι. ΠΠ8 φαϊάσηι ςεττὲ ροτ 
ὑπο »4υα δυὶς τἰταο αἀϊπηρι ἀϊχί» ὧν χωρὶς ἐς δδ-: 
ξαύετος ὁ ξυγζοαφϑὲς (ἰὰ οἴξ, βπὲ φιρέδησ προ [παἰὸ μι[ον!- 
σις ῥὶς ἡεε ρε ροιο Ἐ)181] τΐπυς φυὰπι αἰτααδαι τίτο 
γετυξατεπὶ ῥτα (ς ἔσγαπε ποπ τᾶπὶ ηποα δἀ νεῖθα. 
φυὰπι ιο ἀ δά τοπιἱΡίαηη δἰτίποι. Ν πὶ ὃς Βγουΐογοβ 
δὲ πιοάοξίοτος απτίφυ: Πδτοτυπι,ρταίεττίπιιιο μι: 
τατοάϊ (ςτῖρτιοηνη » Πτα} ογαητ, Ἑδῖθου αἰ 401; 
ἡυοά τἰευΐαδ ες ρεαάϊςας, ἴῃ πηα]τίδ. Τ Βαςγ 4115 
Ἰοεῖς ρος νϑειπὶ ςοπηροτίτί, 56 ἀπά} Πητ ας 
{βοτὰ ( 4αδηταπι υΐάθπι αἰ ςάγε ΡοΥιη,) ἃ πιὰ 
Ραγτίπν ταπι ἀϊξξιπη οἵδ. Ραττὶπὶ νεγὸ Ἔχοπηρ 15 ἐπ ἢηὶς 
δηποτατίοπίδις οἰξεηἀοταν, ἱἰ 

ῬηποΙρι πὶ εἴξ, τωώΐτως μέμνηται “Ὁ οἰκείου ἐγόματπς 

κατ᾽ αβῤχαξ,αὐπδιατ. ὅζο. νὈὶ ἴτὰ νἱάεταγ ντὶ ἀάπετθῖο 
παντως νῖ εἴτε νέαι Ἔα οΥ ἀ 46 πὶ ἩΡΥΜΉΚΗΘΙΕ νἱ- 
ἀεϊϊεος ρτο οἷ αἰαγκος. Ῥοηάς ἀςῇ ἀἴςοτος, πε 
τρηογάϊάονι δαιεα ἠονηϊπὲς [δὲ γπόηπσπεῦε ἐρι ρυϊπιαρὶσ 
ορετυ [μὲ βίανε : ραν εἶν᾽» μὲ [ρ τήρ αὖ ἧς ἀἰβνηρπονεε ἀεὶ 
ἥ εν» «πηὲς ὡρπονέπος οὐ ἀπθ Ὁ μάΥΠηι οἰ! άγις λ6 αἰϊμα 
φνέ δὶ ἀρ δ᾽ Πουὶ σιν ἐ{Πμ4 εἰηδ σρσ. [δὲ μὲπάϊαιγεε; ΟΌ-- 
ἄδγυς αὐτοπη, αιαπὶ ἀϊςεη πὶ εἴδτ, ἅμα δ δα αὐτίω 
γίω αἰτίαν, ας ςεττὸ {πιρ οἰ τοτ μα μὃρ Τύτου ἕνεκεν» Π0- 
πὸ ἀκ δ, ὥμα ,ϑρ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἕνεκεν. (ατοτὰπι ρτὸ 
ὧν Οἷς ἔτεσιν [ςτῖδο ἐν Οῖς αὐτοῖς ἔτεσιν. “τᾶ πὶ ἰςξξ! ΟΠ εΠὴ ἱΠ 
τηφα {18 μυλα9 Ιοςΐ ἐπτογρτοτδτίοης ἀσίοίςοϑ5. 
Ψοτὰ πη; ἢἰς εοὐαπν τα ΠηΘΠΉ ΗΠ] ὁροτῖος πα ἄς 

᾿ς ΠΒιοοΐοοο ἰὴ ρεπεϊρίαπι Ργοςπη) ΤΒυογ 41415 ἀἰχῖ: 
Πἴηφα ψεγθα ν᾽ ἀο]Π66τ, Θουκυδήδης ἀϑίωαϊος ξωυέγχαψει 
γὴν πύλεικον ΔΙ ' πελοπονγησίων ᾧ αἰ ϑιεναΐων, 1] «ΠῚ 4υμπῖ 

ΙΧ Π πὶ (ρίαν ηγ6) ν εἰ ροτίυς ροήπαίαπι Παίδοτα, 
 {τείρταπι ἃ ΤΒυςγάϊάς ξαης, Θουκυδήδης τἥ Οἰλόρου; 
 ἰϑθίμυαἶος 9 δὲ τατίοηεπι Πυίΐτι5 Πλοά ἐπγοη ἀδτΟη 15. 4ἴ-: 
ε δι} 6 π|: Ππτὰ] οεΐαπη ἰπ 4! οΠ5»οΗς ν δ  ΠΠ}}} 6, Ζαππ 

δι αἰ ἐοάοιη ξογεητ τοπηροίς 4] ποπηεῃ ἰάθη Πα- 

᾿Βεγοηξγοιπι Αἰ} 4, χιῖρ. 4 1115 ἀϊ(οοιηὶ ροῆοε, 4. 
Τπη ΧΗ 76:15 ἃ ἀϊεςῖ, 14 4αο « οἵδ γεγο ἀϊςοτδ,αΒ 
Ἰρίο {ς πο! ταίδε ταπαδπη σόγτιιπι ἐγαά 1. ΑΒ 1110 φηϊ πὶ 
(πρὶ, Τμυογ 4 ν οἰ απ αἰεί πιθη ροπεγοίηδοὶ ὃς 
τὰ 1ητοιρ τι αὐπιδηα φέλλεινλ᾽ τος (ς ὃὲ αἸίος χυϊ ἰἀετη δὰ 
ἄοπὶ τοιηροῦο ποπίεη Βαδοθαπι, Ὑπάε δεϊάϊη Ροῆδ 
ςΟἰ ΠΡ; πὶ φασαυς τα ν τ] ρεπάτιπι πΉΣ 8 γιά οτῖ 
ἀἰςοραπι,]ερ δ: ν 1 46}} ςοτγΘουκυδήδης τῷ Θ᾽ κόρου. αμιιπα 
ΔΙ ἴο αι] πο ]]ᾶπὶ ἀὐπδγασολίω ΡΟ 8. ν᾽ δὴ ροίηε. 
Ἰάἀοόφιο ηοη ἀπθίτατε πὶε 4υ1π Ὁ οὸ {ςερεπν ἔιος 
τῖτ, Παΐτως μυέμινητοὺι τῇ οἰκείου καὶ τῷ πααρὸς (ψῈ]; Οδηῦ χα: 
προς) ὀνόματος. Μπά αυζεπι Ὀτελπι ἘΠ  πλης ἀρ 
ἡζωπ (το ϊαίξοπν ἀορταιατίοηειη εχ ει πηαγόπε, 81: 
ἄξτη ἀδοίατγαυϊ. ἸΝυης σοττὲ τῆς γνώμης (γε ἀρ 4 ὙΠι- 
εγάτάεπι ποίξγιιην ο ]υΐταγ Ῥοιῖς 5 ) τῆς αὐτῆς ἔχοριαις 
ΜΠ ἃ τἀητὴτη δά τἰοίοηδ., τ] ΒῚ οδιδόξαξαῆν, ξοτταῆης 
4] 1 αοπης(ατῖΒ πγαρπυπὶ ος ἔδτυὶ ἃ ποίξτο (ςἤρτοῖο 
ἀϊοείπιοη, φυδά ἧς Ατβοηϊεηίδην ἀϊςατ, ΟὟ ογὰπη ἰπ 
Ῥτοπηρτιι οἵδ φἀπετίυς. οδ εξείοποπι 1{114π| τοίροπ: 
ἤο»οχ τεῖθι5 τε 4815 ΠΟ οΥ ἀΤἀϊς5 νπιπι ἐα!εθπι ἔμΣ 
{ξ το επὶ ΑἸΒοηΤεπέξδπι σ᾿ οι πὶ Πἰ πη τα τ σα 5 Ὁ Ποὲ 
{ττῖρτοτο ἢς πιρητίο Ῥᾶρ. 765 καὶ ἐκ δῆ ἃ ϑένυ ων ὕςερον 
φορόσεξοη γησειν. τεοσειιφοίκοντα μδ αἱ μ᾽ Θουκυ δδου κα αὶ Αὔγω-: 
γος καὶ Φορμίωνος νῆες. εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ Ὑληπολέμου αὶ Α᾽γ-. 
πκλέοιρ. Ηίς αὐτοπι ἢς πεςοῖς οἱξ χιιεπὶ Μαγςο Ππὰ8 
δημαγρογὸν ξα ἢ ὃς ῬεΙεἢ δία πολιτεύσε ϑαν (ςἰ δὲὲ τ(οτῇ 
ῬΟτῖϊι5 σειυδίᾳ πολιτεύσοιοϑαι γ ἃ συμιπολιτεύσασϑω ἀϊςοη-: 
ἄαπὶ οἴξ,νε ἀρυἃ εἰντη ὑγεπολιτεύσατο,!  σιιυδυεπολιτεύσατο 
δι} στευεπολ τεύσατο τη το τα Υ̓ΡῚ ἀπάτιον ΤΠ γά 1445 
ἘΠυπΊογαζ, ᾿ς ἀμει 519 ΘΙ 

Ν. πὸ" τὸ δὲ ξυγ.7 ΑὯτε ἀἴτοτιπι ξυγοοίψαι αρτὲ ρο: 
ἄταπι δ" τ ἄλλως, παῖν μας ἤπε ἤπε οἰυίάειη. πυξ 
Αἰΐας » σης οοττὲ ἀλη τὸν γράψαι δὲ ξυγ[φοίψαι ἀἸ86. 
τοητι πὶ ργοροποητίβ, Ῥηα5 δηΐπι ἀἐοἰταγ»α 4 οΠδ 
γράψαιγνδέ ΑἸτυ ἃ ξυχίοαψαι. Ἡδηι »ράψαι φμίάἀεῦλ ἀε τά γὸ 
ἀϊαὶ, κε ξυγζορέψαι,4ε τιμῆς, Ῥοίϊεὰ νετὸ δά άϊτυτ, ξυγ-: 
γράψαι, εὔς «αῤ δία αι ροπεῖα σσ' «ἀρ ῥὴυ [πιο νρο: 
πέγόξάξ γράψαι, οἴϊε, [ηρίϊείεν ἐγ αὐΐᾷμε ἀἰροπεα: Ουὶ 
Ἰοουϑ8 οσευστῖς Ρυπγ5᾽ Ἔχ Ἔστιπι πι πιοτὸ {Π ἄπο 8 
εἴε ηυϊγοη πὶ αἷο ἤἴς ταπιοη γε ἔατεαν, ΡοίϊεηοΣ 
τεῖη αἰ εγθητίατη ργορίε5 δά γειϊτάτεπι ἀςεοάογα 
αυὰπι ρεΐοτοπη. Ια ἔαϊτεπιν ἔστι ροῆδ γί ἀεξαγ φαοά 
ἂς ςοπηροίτο ξυγίραψαι ἀϊ εἶξε: ε4 ἀε γράψαι ἀιοεη-- 
ἀἰππι ροτίι5 ἔμ ἴδ. ταιη ἐς 1ἷ5 ἀεὶ 4] απ δῖτα 4115 
Βεπτεῖα φυὰτη ἀε 115 4αΐ πορ] ρεητεσ ἃ ἐλ οἰαητ; Ηος 
ςοττὲ σοηἤαϊ; ρόειες, νδίςυπαας ξυγζραίφαι Ἰόουπτ 
Βαθοες, δὶ ἃς γχάψαι Ιοσιπὶ πάθετε; φυὰπί νος γετία. 
ϑε4 αυϊά ἐς δ΄5 νει ἱ Ξ»τῶων ἀλήϑεαν αὐδυρξῖν; ἀἰς δηταοῦ 
Τλισεπάυπι ἔογεαῆο ἔιοτῖς, ἱηίοῦ ἰρία δὲ αἀδοίθίαπι 
ὁμαλῶς ποπη.}14 ἀςοῆξ, οιμπι φυΐθας 4 Ἰσηροδᾶτατ: 
Οουίαπη ταπηδη γογίτατις ἱπαφηϊοη ἀξ Ἰηόπεῖο βοιὴ 
ἀοθοαινὶ ἀρίτοτ ἀς Πρηϊβεοτίοης νεῖθὲ γράψαι» πε 
(υἰρίἐατὶ χυϊάςπν ρο απν:α]ο αὶ ἀοἤ ἀοτατὶ ταπεὶπι 
ἀἰςοτοτη ὥςτε τητοῦ δε μελῶς ὃζ ἀλήϑειαν αἰδυρῶν. Νὰ 
{πι4 φυΐάεπι οὐπί ἐτοπάπιπ, (στ Βοη ἀ ἀπ ραέ!]ο ἀητὸ 
Εἤε, τὸ δὲ γράψαι:ουἱ τοίροηεατ; τὸ δὲ ξυγζραίψαι. ΑἸ1ο5 
αυϊ τὸ μϑῤ»ψιιμπ) 44 γἱοἰηίας τοξοση οὐ τὰ τρίππι δε 

ἜἝ 



νεῖδο ξοϊραψαι πες Πρ ετο ποςοῆς ἔοτοῖ: αυοά ημ]- 

ἴο Βοτὶ πνοάο ροτοῖ. Ἢ ᾿ ΤΡ ὩΣ 

τ ΜΝ ο ἐματίω ἸΟυο ἀ ἀἸςοϊξ, οὐ ματίω πσεϑέκειται, [ηΞ- 

τοΠρο ἐς Ηἰδ γεγδὶς, πεὸς ἀλλήλεις γ ἐά πο ηγα ἐ[ὲ 

ἀάϊεέξα. ἸΝ αὖν φσ' δείϊενα (ἰπ 4011) «ἀηεν [ 5 ΧεΥ χορ, θο-- " 

γηθάοη; ἐγαεγιάοϊςες Αταφηϊξίυπι ὃ ΡεΙοροηηςι- 
Πυμηγ δ 4 π05 ΘΟΥΤΉ ἐμεῦ [8 εὐάξ. 

γοτινον ὅ5) 15οὐ ει μπὶ ΡΟ τἰμ5,αἰλλαὶ καὶ απλωςς 
αυυτη ΡΓαοβάαῖ, οὐ μόνον. 

Ὑ οΥ. τῆ πείσῃ } Ὁ φονῃοάο (1 υ1τ} μεγίφηε ὀρ αᾷ 
ῥείϊιον ἀρραγαῖκ βογεϑαάπε, [αὶ Ῥείοροπηρη μϑης βεσιπῖα 
ἀεεναπεῦ Ουα!οποην ργοροηῖΐς 4ιαπὶ ἤθη (οἰ μῖτ: 
ιοί ἃς ἰδὲ ξαεὶτ. Ἐρὸ νεγὸ αἰϊαπὶ ἐς μας ἱρὰ ρτο- 
οὔδπη, ἃ ἢπῆς ἐπαγγατογειη δὰ τη πο ηἀ αμᾶ:-- 

ἰἴϑένεμρε ΐδην ἱππρυ]οιίε, ἃ νπάς Ροϊορδηςηΐς Ρο: 

ςαπίατιαπι ἱπορία ἰα δ ογαῖῖς. ἀἰαϊςοτῖς.. Ν ὁγὰϊη πόα 
Ιοηρὸ αθοιηάἀΠ οἱξ νε ἐπυθηίατον Ἰοςιδ ἐχ αιο Ἱπιὰ 
«(ΟΠ ορῚΠὲ νί φοτῖ ροτοίξ. ἸΝ4πὶ1η ἥης ραρίηα 13 {1 
δῖ. ΤΒυογ ἀϊ ἃ ες. 1,αςοάἀαπηοηϊογιηι ίοςϊο5 πη ΕιΠ8 
ΠΠῈς τα υζατίοβ,, φαυπι Ατβοηϊοηῇθα5 τεϊδυτιπι (Σ 
Ροπάοτξι, 564 ἢ ηὖ αἰϊοιηυὰπι πος ηἰτοη5 ἀγραπηοη- 
το εϊχῖς ΡοΙοροπηφηίδθιβ ρϑουηΐά5 ἀεξηε. ἤθη 
εἰξ ςεττὸ φυὸὰ Πάρι} Πα Ἔα πυι5: αμην 41} ροί- 
ἔφης {ΠΠ15 νἱοὰῇιπὶ οὐδ πόροι 41 Ατπδρϊεηίθες5 ποα 
εἤξητος υϊάοπει ςογεὼη}]1ο ογ 101} τη άο οἰδν 
ἀϊξέυγαπι Βιῖς ὙΒυςγ ἀϊ4απὶ, νετοίθις οπιηὶ ὦ 
Β6ΠΠα πὶ ἀρράγατι βογοηῖο,(ι ΡΟ ροπποηΐεϑ ἃ ρεςι- 
}}5 ἱπυράτατοϑ ξυΠς (τ ἱΠδτταυιιπν δὲ ᾿ρίξ Ροσιηΐας 
Ρτο δ. πογυΐδ Βαδεῖο (8 οἰϊοη δε, οὰπν ΑἸ" δὲ, τα 
ν ΟΣ {Π1δ 1: ἃ πολλὰ τῷ πολέμου γνώμη καὶ χεημν αἰϑιοσίᾳ 

κρατεῖ οὐκ. Αὐἀἴπημ5 γεγὸ ὅς, Ἡογπηοσγατοπι ἀϊςεη- 

τεῦ ἀρυ δα πά 6 Π|;Ρ 4,43 4υχευσὸν τὸ καὶ ὄργυρον πλέϊ-: 
ζοῦν κέκτέωυ τοι, ὅϑεν ὁ τε πόλειεος καὶ τάλλα δόπορέϊ. τὰ 

41 Ραρ;.2. [ἴτια.ν. αἡμὰ ] 5: Βιεπηα τῷ ἑμιοιοκαα λήκζυν 
14 εἰξ Ππρτ τος ἀοιειοπεῖς, νο (ἢ τα Το σοὶ [σού {1-: 
τη 5 ἀεπποητία, εἰς 1η οἰκουμϑῥη ὃζ 'ῃ κα λουμδμη. ΕΠ] αθε8 
ΦὨΪ ΠῚ ὀμομοχαΐαληξ ἰαν ἴῃ, ]ο ς15 γα] ἀδ νἱ οἱ Π] 5, Ὰ ΠΥ ι- 
ἀ!5,φαΐνεται γὸ καὶ γωῦ ἑλλαξ κα λουμϑῥν, ὁ πεώύλα) βεξαίως οἰκου 
αϑέ». Ἦσς δὔτζοηι (ςἢοπια,, Γόργιον ( (ξ 4 πγ4 πὶ Τόργῴον 
δὺς Γοργίειον)ν ΟΥΑΙ αἷτν ἄταυς ἑάςο νοςαῖμπη 11 οἴε- 
ἄ151|ε οἰ αιιδά (σοτρ!ας σγεδτῖι5 αυὰπη 411} ντο-- 
τοτυτ: οτταῆς αὐτοπν ποη (οἰ πὶ οτἐδιΐας5, Γεἀ εἰἴαηι 
κατακόρως, (ντ ἀς ΗἸΙρροηαέξε Ἔμαιγατοῦ ΑὐἸΠορμὰ-- 
ῃΐς ἰοαυΐτουτ: ἀϊς 5 τοτγα πιθεγαπ) ΠΠΙρροη δόξει τα 
γοςατῇ Εις, δε τὸ καϊακόρως αὐτὸν υύτῳ χρήσαοϑα!) 8 ΠῚ 
ἃς Ὠιοαγῆμς ΕΑ] ἐςατηαῆδιις ζιὶ αἷδὰ Γοργίαν 1η τα δ ι}5 
σλεογάσαι (ςτἱ ̓ ς, πη ς δέ ΤΡίς Ιος πὶ αβδιθησ, ντ ραιι-- 
1ο ρὸΐξ ἀοςεβο. ϑςῖο αἰϊοαιι! εὔς 401 ἴτα ἀϊέζυην ρὰ- 
τεῆς φυδά ἃ σοιρία ἱπυοηταπη ξιοτς : [δ 605 [4111 
τοηέξας. Τ4οπν ροτίο (ςθπγα νοςατιν ἐτίαπι οκοιοτές 
λόυτον ὃ. ὁμοιόπμωτον, Πὰς ΡΊαγα ἢ Π ΠΊΘΓΟ ἑμοιοτέλδυτα, 
δὲ ὁμοιόηωτα ( 4145 γΟςο5 [«ατί πὶ οχργοδγυης ἡμὰ πὶ 
51: ΠΉΠΠ τοῦ ἀοπηςητία, δὲ 5: ΠΉ}Πτοῦ σα ἀοητία ἀἸχογι πη Ὁ) 
{πουτ ὃς ἀγα! ἰτυ ἀἰη5 Ζαο΄τς Πα ΠΊΟΓΟ ὁμοιοκατάληκία 
αἰοϊτυτ. Οατοτὶην οαπὶ αυα ἀο ἢος ποῆτο [πο Ἰαἴξο 
Γόργιος νΟζαἴα παράσωσις , 1ὴ δυϊα5 1 τὶ Πποηη, ἰάοττι 
1 οὔτε (ςβειπαγπιοχ ἄοςεδο, Βαϊ ὁ αὐτοπὶ θα οπη 
οὐς ἀἰ ἀπο, ἀεο ἀεἰςξξατιπι εξ ποίξγυτη ὙΠ ογ ἀἰ: 
ἄειη πος [οἰχοπγατο ντ οτίαην δά 114 εβποϊςἀαπινο- 
Το {προτιαςαήοαιη φιλέταρος ροίμοτίτ ἴῃ 1110 τεγτῇ 
1πδη ]οςο, ἥλμα δ γ ἀλόγιτος, αὐ δεία φιλέτωρος ἐνομίοϑη, 
{απ αὐ ἐρίσπν νθῆογο, ργόθαιο σοπαβου. ὅςο ἃ-: 
Ποφαὶ ὃς ἃ ίοηγῆο Πα]! ςατπαῆεο ποὔτγαπι δπης 
(οτῖρτονοπι ἀς Βυΐυς (τ ποπιδτὶς γί τοργοβοη ἀν νοὶ 
Ῥοτίιι5 ἵστι ἀοτῖ: συΐρρο αυΐ πυης ἰοςαπὶ ἤςυς ὧς 4105 
10. ἜΧΘΙΠΡ πὶ ΑβογΘἢ9,οΠς 1 ἢ)5 ἀἴσατ μιειρακιώδες 6»: 
μαδισμινὶ δ᾽ αντιϑέτων τε καὶ πα ρομοίων καὶ παρασώσεων. Ν' δὲ 
οδίοιμα οείαπη ἀμ 5 Δρρο αι ηο9) παρόμοια ὃς παρ,-- 

ς ΤΕΈΡΗΑΝΙ 
σώσῳς » αυᾶ; {115 4ιιατι πὶ πιοπιιο πο ἔοοὶ αὐ ά! ροί- 
{ὰητ. Ῥοϊζεπογοηι αυϊάς ηι οοττὸ ἃς ἀρυα πῆς (ς 0» 
πιδδην παῦος ἀποῦὺϑ ἱη ̓ οςῖ5: ΡΓῸ οἰΠπ5 νοςαδυϊο 
ὁμοιοκατάληχτον αἰοίταγ ἃς ἰσυκατάληκτον, ( ατογὰηχ 
τὸ πὶ Ὀιδηγἤι5 ζιὶ αἷὸὲ τὸν Γοργίαν ἴῃ 1115 [τ βέπῆ δι 
εἰ [ηγὶς πλεονάσωι [τ διτ: ἀἴαυς ἸάΘη) ΠΟῚ τ Π5 Ρ]Δ- 
τομοπὶ αυὰπι Ἱ μὰς ἀ οπὶ 46 1Πογῦ νίι τοργομοπ- 
αἰ τιρτὸ συοσιηὶ γιγοσας γᾶς θα ἃ πτο 'π αυοάατη 
δ με ἀϊαίπγαταπι ἀϊσιηταγ. 

Τλειμ, Ὅσα ἑω κράπιφω͵] Του νἱάθειγ ποςοῆδ γοῦθα 
111 1{π|5 ἐχροηεῖς, ὅση ἰώ ἀρίτη (αυα ργαςθάπητϊ δρυὰ 
ὙΒαοΥ ἀϊἀοπη)αιῖς ὅση ἰώ κραϑέςη: ]υ ἐδ αι αν} ΞΟ πνο-- 
ἀὲ ρος μέρη νο] χωρία «ἢ κράτιςα. [τὰ ξογτὸ Ιου τι Γ 
ἃ Ρᾶδ. 411, καὶ ἀντὶ Σικαγίας Σικελίαν πίω νῆσον ἐποίη στα 

καλξασα καὶ ἴ κραΐτιτα τῆς γῆς; ὥκεσεν ἔχοντες. ὙΠ: 
11τιξ. ὅσον, αὐτὶ τὰ ἘΠ) }1.1σοτ ρατγτὶς!ρία τη ἐπ βηἑτίιΣ 

Ἰοςύπι ἔξρς οςςιροτ,ταπγῶ Πΐς οτίαπι οσςρατοποπ 
Ἰδεηξοῖ ςαπι πο ἐπατγάτογο ἀἰχοιπο: ἢ ἡ! ἐς πὶ οὖ- 
σαν (ὉΠῚ ἐκ τὰ ὅτηπλέϊςον ἱπηροτς Πἰςοδε 7, ὃς ἰητοΠσετο, 
ἐκ τὸ δπηπλέϊςον χρόνου. : ἈΦ τελ μαι 

ζει: ν. δι) μα ]Ροἵξ ὀνοΐγθο Πρπιβοατυτίνε 4Π-- 
τεὰ ἄς!) 5θηίι5 εἰξς (ΟἹ οητ 40 νεγθ' υὰ ἰοςα πε 
Ἔχροημης: {ε6 Ὠῆς ἱπτοτ)οἰμητωτ 1{{8, οἱ δὺ, οὕτω; 4υϊ- 
θὺυ5 τοίροπ σης 4|1ὰ ἴη Ρης!ρῖο τογιία: ΤΟ] μη 61-- 
Ια γἄλλοι; δὲ οὕτω. ; ' ΤΙ ΟΣ ΟΣ 

. ΔΓΡΔρ; 3:}1τῸ β. νι ἐχεωΐντ] πη ργαςς ἄ. εἀϊτ. Ἰορίξας 
πελάσγιοι, ΡΥῸ πελασχοί. ἰδ ρυτο δὲ 411 ογγότοτη ἤπ-᾿ 
Ρετοῆς, παπὶ πα μόνον {ςτῖρταπι ἂρ πος ἐπάγάσοῦο 
Γῆς, ἃ ποπηοη αἰϊσυϊις τας σεπτ. 

Γάτεγα γιν λον ἕλλίωας} Μεηάοτη {δε πυΐς Ιοςο, 
ἰρι δἰπὸ γραφῆς δόξης αἱ πωΐτων: δὲ (1 την15 Πηξτὶ εἶμ!5 ςοη- 
φηῖγε νἱἀσαταν μας Ἰοξξ!ουὐρι οὐπὸ κοινῆς δόξης ἀπαύτων» 
ταηλοη; συὸς ἴῃ γος6 γραφῆς Υἱχ ν] 14 (ἐγυοητας γοςὶς 
κοινῆς νΟἘΙρ αν» αἰἴαπν ἐπιθη ἀδτίοποπι ἀοπάογατε μᾶς 
Ἰοουπὶ οχἰείηνο. ᾿ ΠΩΣ 
ΟΠ τοί εἰ ν.γὸ ὕςερος } ΠΟ Πρ, ἐν ἑτέρῳ βιθλίῳ,ν εἶ αὐ- 
πιγεάφω. τἰπ΄Ἰη αἱ τ)ήν αἰίετο Ἔχ εριρίἀτί, (σ᾽ γοόὲ φιβάε, 
τιραιρὶ ἐ{Π. 5. ἃ τατῖο ι4πὶ αβξειτ,ο Ὁ χυαπι {1 ςπ- 
Ρταγαπι ἤδη; ΠΟἢ Αἰτογαπη, Ργο θατὶ οἰϊοηάῖτ, πηηὶ - 
τηὰ αἀπηίττὶ ροτοῇεφυμπν ἤν ΕΠ πὶ πο ἃ {οεδίε, 85 
τὶς οὔϊε πορλῴ" ἐς τοτηροτὸ ἀϊςοτο, δὲ ὕξερον οἱ βογ Ῥίοο- 
παίπγι πη 4 61)ςἾ: δὲ ςΟητγα ΡοΥξ πολι ν δὲ ἀς του ροτα 
ἀἸ εἴτα» πεςεῆς ἔτ νε] ὕξερον νε] «ρϑύτερον ) γε] αἰ! συϊά 
δυϊυίπιοάι! αἀά]. ΕἸ ΠΡ Ἢ 
Τιῖπιζυνοχείη ΓΝ εὐ θΠῈ γενόϑευτω, Πρηΐ ας, Ῥγο ποεῖ 

ἤδη [ῥαινῖο βαδίπρρι βέε τ νοὶ , Ὁ ἀπᾳηάηῃ ΠΟΕΡΗΜῊ Υαὶ ' 
βεῖε. δεῖπνα οπἰτηναρυὰ Ηοπιοιιπ ααοίδαπι νοτίας. 
[6 αυιὶ νόθο; (14 οἵξ ἐρ}γ}} νοςσαηταγ, ταπαυδπι ὕσος 
ξολιμαῆοι, 1ᾷ εἴς {υρροδειτ. τὸ γὺ Ἐγχείμγδζς. τ ἐπέρῃς 
(ἰπι1:) Ἐγχείῃ, δὲς. ποεξδινρι βιῖς εχι οπαξιρρη, ἃ οὐ τι οἶθος 
ντάε ες, Ῥεπηὰς δεῖ ἀἰχηῖοτ, τὸ γὸ Ομνρακὸν ἔπος. νοἱ,. 
τὔτο γὺ τὸ Ομηελκὸν ἔπος. ἘΠῚ ἐπί τη Ηοιπεε ας τς τ ἀ-ὖ ̓

 

Ρυά Ἡοπηογυπν νεγίας ἰη Βεβοτία, Ὁ ΟΝ 
ἘΓχ ΐη ογ΄ ἐκέκα το αἰν᾿ ἕλλίωας καὶ ἀχαιοιξ. ΡΝ 

δε ἀριἃ η]ὰπ|φΐη 1}5 φυς ἃ πο δὶ5 νογίδητυῦ ὀχοτησος 
Ῥ]ατθι15 ᾿ορ  Πγι15 πανέλλίωαε, Ὠ αν ἕλλίωαειντ τασοάτα, 
ἀς εἐκέκαςο, το 4υο Ηΐς ἐκέκατον Βαθοπημι5. Οὐια αατοπι, 
ἴῃ ΤὈροΠοσῖθυ5 Βογατα [ςΠο] ογαπι εἀτϊοηίδιι5 ἰη-τ 
τεῦ Ετχείῃ δὲ {Π1π6 ἐκέχατον Ιαςιηα «ἴδ, Γορ οτος δες 
4 σοπίππάείμάπι 1Π|4π| ραγτίς πε : αα πιι5 αἴ10-- 
401 Ἰλσυηᾷ {ΠΠ|π5 ἐρατίαπι πλυΐτο ᾿οηρίονῖϑ γοςὰ 
{τ ξαραχ. (Ἰχτοιὰπι ποη (ο] ὰπη Ηΐς νογί5οίε εεἰαπίὶ 
Ἰ5 4} διπη ργοχίηγὰ ργαςοάϊς, ἃ Ζοποάοτο ἡαοηαι 
ηοτις ξυΐτ ἰα ἀἴςατυς : νε το[ατὺγ Εὐήτατῃίας, ὅς. Ῥ 

τος Δπγάταπὶ 11 ἔα (οτδῖτ. Τὴς πᾶς αὐτοῦ ςοππο 
τιοποτία, ποοηοη ἀς 1114 ᾿Ιο οῃἷς ἀἰαοιῆατε »ἤη γα ' 
ὯΟ πιθοῦ δοπεάίαπηαταην 4 Πδείτοτ. Εν 

Τάτι γεγο λον] Ὀ]ςῖτ, γοςειη αἰσίπωλον Πρηϊῆςατς ὃς, 



ἈΝΝΌΤΟΙΝ 9 ΗΟ. ΤΉΝΟα 
Ἰσὺν ὃζ πολέμιον. ΟΡ οηἱ οπίπι ταςο δαγθάσιην, Βὸτ- 
ταῦεε δάτεπι ἀείαητ αἰΐφιίοι γεῖθα; ὃς ἴξὰ {τ ρΡ ΠῈ 1|-- 
1Ἰᾷαι οτεάεπάμαι εἴξ, ἀὐτίπωλον, καὶ τὸ ἰσὸν καὶ τὸ πολέ βον. 
ὧν ,ῦϑα δὲ πολέμιον. αἱ ηἠκειτει γὸ τῷ ἕλλίω ὁ βαρξαρος. ὸς 

[βηΐα, γοχ αὐήπωλον αἰ αιδὶ ἴσὸν 7 14 εἴδ αἰ ψααῖς, αἰδι δὲ 
πολέ μιογρὶ ἃ οἱξ ἀἀπιοτίαγ πη, ἀοοίαν ἀξ; [ε4 Εἷς [ο παξπο- 

λέμιον. ορ ΟΠΡΙΗΥ ἐπίῃ ογσῶ ῥαγύάγησ. ΠΌΡΕ 

Τ ἰεινογολμοικὸν 1Πτο] 1 σ τρλησικὸν ἀαϊ 48 {{τ] 61,4 Π πὶ 
Ππρηϊβοαεαγ ρα ἄν σύρημα, (αὐ ἀια , δ" λυςῶν. 14 Ε[Ὲ [ὰ-᾿ 
εἰοηυπη δος ἐ{π: αὐλήν αἀἰοεϊτὰν ἀεἸΡδ ςάξεα ίξα ἰρίᾳ 
τηδης ἰαττοηα ατατ ϑογὸ χηρρικόν, 4 ἀπ κτημώ ἀΘς]-- 

ἕαΐυτ, 14 εἴς, ̓  ἠδ ἀϊεϊτιτ ἀς αἰϊᾳυὰ τὸ αὐ ἃ [ατίοε' 

ἴδι5 ροίπάοτάτγι,. ᾿ψεήδαι πος ἀἰοηπιεα Ἰεπῖρετ᾽ 
Ἔγιιατ νἱχ ὀγοάι ὀτῖπι; αταις ἀἀξὺ 1εξε 16 ΑἸτοιὰ» 
τηατρίηϊ αὐίοτιρεα,, ν᾽ Δ ΕΠ δε, τότε ληδρικὸν, ΟἹ βάεπι 
ἄετοραι. Ψίας ἡ: ἴῃ ΤΠυςγ ἀἸάεπι ἀς Πὰς νοςεὶ 
ἔπεογυης ἀπποεϊτας πε 
τ ΔΓ Ρρ. 4. [ἴτ, γιν. δρτολίω } Νοη ἀυδίαηι εἰξ φυΐπ 
οπλ φισάαπι μἷς ἤμς, ΡΟΙὲ ϑαλάοδις. πᾶπὶ ἡμαπι: 
οΠξ ἐπα ἰοεϊρίεηε ἀ4δ φυίδιι5 ἀϊοατας ἤπειρος εν πὰ ταη- 

εν ἢ 
11: εἶτ, Αἀ δοιιεπη απξεπι αγδτογξιη 410 ἃ διτἰ ποῖ, 
αιαπίαῖς ἀρτίςοἹα ΠἰΠ1] πιά ρὶς πε ςἐβατιαπι ροἵϊιε ς- 
τρί; ταῖπεη ν πη} πο εἰὲ γε !ἰσίοηςπι 1115 ἔα 8 
Βυῆς φύσας ργ Ατ1} ὨΠΠ ἡυυπὶ αἰϊὰ {8 (Δὲ πιάρ πα, 
ΡΙαάα οἤξιτες. Οξεέγὰπι δὲ μὸς αὐ τα ἡ ΡΟΙΙΕ 1. 
«αῖς, ζυγροίξ ἐλέηλάπωυ αὐ ἀκ ἡ ἔκλεηον, αυμ ἢ 1014- 
Πλμ δ) τα ἀαϑ ἀδίβετε (μο  (οηδὲ λεηλατεῖν) πὸπ δ εἶ" 
ἀς 411}5 αυὰπη αὐδὶ δ κλπ] ὄγτων, γεἰζπαρὶς ργορτιὰ 16 -᾿ 
Φ Ὁ) λῃφευόγτων : λά ἐὸ ἃ αἱ ἀδαη γε ἐτια πὶ γε θυϊπὶ 
11 4 λενλαπῖν 10 λυςέειν χρό παέυν, 5:0 ἀρι 48ο-: 
Ῥῃοςϊεθηι » τῇ τὸν εἰς ἀεὶ Λεήλάτησε χεό γὸν,εηαϊϊδξοῦ ρΡοΐϊ- } 

ἀυδπι ἀἰχὶς ἤϊε, λείαν ἐλώσῃ, ΑΔ ἴτ ληςεύσ. 
᾿ 866 ηυόηλτι ἰρίτατ πιο άο {ΠΠ|υὰ καλώς ἐκβοποη- 
ἄυτη οἵδ᾽ ἀἸςεπηιϑὴ Ν 4Πὰ αυϊάέπι ςοττὸ ἐρτεριε ϊπ-: 
τόγρτγεξατας: (δα οδὸ Πηρ  οῖτεν ΓΔ Π|6 πὶ το ἀςτεε- 
δ." Βουδ αὐξτεπὶ Ιατγος πὰ αἱ ἴδια ρεσἀαῃ 41 ατε ἐχ- 
εὐοοὴτ ({ αἰτία ἀρρό λεῖπε ὃς Ηἷς γιομάτη ε{1) Χο 
εἴας ροτίεἰ Πτης, δάςο γε ξοιταῖς {Ππ4 καλῶς ΓεΔ αἴ -- 
τίδτη ρεγίεὸ αποατ. πὸ ἐ Δγηκὰ Ὁ 

᾿ ᾿Ἰμξοεα 9. ν. ζύντῶν] ἘΔΙΠτυΣ ἰὴ ὃ θα Ραϊαὶ ἀα.-- 
ἐὰπι Βυΐας γος δ} γί αὔἴξετε, δὐτη ν᾽ ἀε!οςε ἀϊιδ- ῥ]Ἰσεπι δἥξ Εἷς (δηΐμπτ ροῆς (πᾶ πὸς ΠῚ νοΙδη τ δα 
τῆατ! ὁρροπίτος, {γε Γιατ πὸ σοητίποης, ἤμιδ τοῦτα 
Βοηείπεης) φἀεὸ γε πιδηϊξοίξι αι ἢξ ἃ] τοῖαβ ἀιᾶς {-᾿ 
ξουϊβοατίοπος ἃ Π|διλο οὔτε ρεξτογπη 5. 
ΤΊ Ὲ γογα εἰν τὸν πλέον] ΕἸ ς5 νου 15, Θουκυδίδης, χαὶ τὸν 
πλέον τῇ χεόνενἰητο Προ, ὙΤΒαογάϊάσαν, σις ἀϊεῖς Ηΐς 
ὃν πλέίτον τῷ βίου ἴξαὰ οτῖαηι 4}1ὲ τὸν ἡλέϊςον τῷ χεόνου, [,ο-- 

Εἷι5 Διτοπι οἱξ ἴῃ πος ἰρίο Πρτο, ραρ.22, δ τε χρόνου τὸν 
πλεῖςον μετὰ τίωὶ ᾿αυμία-ῥαν ἐπεκράτοιιυ “' ϑαλάσσης. νοι τά 

γεγθ 4; δῆλα τὰρ γοϊξ. γ 6}; δῦ χα γὸ ὁ νοῦ, (ἐπέ τα πη {{τι: 
Βέχο)νε γὰ ὀγειδυζόντων γῈ ας Ιἢ}5 4υἱ ̓ ητετεορὰ δα τι, 
γεῖ ἀἐ ᾿)5 4υΐ ἱητειτορ δ άπερᾶςεριατοτ:αὐθπὶ Τῆς 
ἐγάϊάες ἤςως ἀς ̓ ητέτεοσαπτίδις (ηαπὶ πᾶς, οἷς ὅγη-- 
ἀελὲς εἴη εἰδέναι, ἀδ 111} ς Ἰη τε! Π δ οηΖα {ἀπ} ἀἰ οἷτ ἐκ ὀνει- 
διζόντωνγ ἴτᾳ ἀε 1)ς 41 ἱπτοιτοραθδαπτας ἀϊςοτ πεςεῖς 
{ς Βαδεγοέ, κοι ὀγειδιζοιϑύων. Ὁ ἱ 

Τὰτ. μὲν. χούρας] Μίγεξαγ ἃΠ4υἷς σαογίμπι Ηἷς 614-- 
δπαιίαῖοῦ π05 ἀἠδιηοποῖ, ὙΒυογ ἀἸ ἀο ἴδπυρεῦ τὸν ἀϊοταπι ἔοι σα ἐγόσα ΠΊ, ιΐ μωυλίαι ἀϊςο ἀπε, πῇ ἐπ- 
αλεϊςον αἰςετο Σρσενικῶς. 1ὰ εἴξ,βαποτο πηαΐοα πο. [ἀ60 ., τίοποπὶ ἔα εἶατ, πυδῇ Βυΐας ροτίας αυὰπι αἰ 5 σοπο- 
δατὸπι μὰς ἀς το ὃ [ο πιοησπηιγ φυδά αἰϊο αΐ α- τὶς σ᾽ φάϊογιπι ἀυξ εηἤμπὶ ρείπδτῖο ςοηβγηϊεξ συοά 
{ρεδέδιη μαθέτο Ἔχ θπιρ  ατῖα πὶ βά τη ἢἷς ὃς Πς ρος ἃ ὙΠυςγ ἀϊάς αἰὸὶ τὸ σιδηροφορᾶν ἀἸοίειτ Αἴ ΡῸ δα Πο- 

πγεῖδ: Πα 411} ΡοΥῖτι5 τὸ πλέϊρον ἀϊςεῖς ἴῃ δΒυϊαίπηο--ὀ τηΐηῖβ Βαϊα5 οτγπτατη Πΐς αν οο ραϊο τείριςἱ : δὲ βεῖ- 
ἀϊ!Ποςῖς ἰοίοδης, πιδαυἀἰθηπίες ἡἰ πιῖτῦ νοὶ] δζαοημα γο] ἴηάς οὔτε δῇ ἀἰςοῖθι, Π105.5].άϊο5 αυΐ νοὐατὶ {ἀπὲ 
Αὐρος,ρταίετγτι πὶ ν Οἱ {δ αυΐ τοῦ σοπίτίατι χεύγου, ΝΔΠῚ μαυλίαι» τείξατὶ φιοά (ς δὲς ΤμυοΥ 4165, ριίςος ὁ. 
γδὶ (εαιίταν βίου,ατις αἰτὰ 5 πυϊαίηιο ἀ1, μεόρος φα! ἀ 6» τληο5 Οὐάςος (ο] τος εΠ8 ἔξεταπι ρείαίε; ὃὲ ἴτὰ ἀυϊ- 
αἴ ποὴ ἴτοπὶ ὁζάτημω ΡοΙἝΠιι5 ὑπσσακούειν. (φτογὰπη. ἀοιη ντὶα πυηηυᾶηι ἀδροπογεηῖ, ἰδ ἃ οὉ [δ πηρεῖ ᾶς- 
ἀ4 114 οἠατγατοτῖς γοῦθα 40 ἀξτίπες, Θουκυδίδης, ἃ οἴηδει οἴεης. 1άθο αὐτέ ἰπ γοςε 118 οἰνι5 γε πΠῸ5 Πιᾶ-Ὁ- 
τὸν πλᾶρον τὰ χεόνου γ πο Ρίοπαπι ΟΠ Ηἷς {ςεῖρτυγαπι δότε το Εἰ πιοηΐμπι,, 'αυδά αἰξέα Πητ᾿ μαυλίαι αααῇ ὁ- 
ἐχιπίπιο:ε ἐρίαπη ἐβαττάζογοπι ἐςτῖ ρΠΠς, Οὕτω Θου- μαυλίανον ἀο]Γσος, δὶ τὸ ὁ μοῦ αὐλίζεξχ λα εἴτ, αυδά ἐρα- 
εὐυδίδης,, ὡς καὶ τὲν πλειτὸν ἴο χεόγου. ἀξ ςοττὸ ταῖς 44 το θοίπα!ο5 εἴξης, δ1ς ςογτὸ χυΐ Ποάϊε οηΐε ἀςολη δεῖ 
αὖ εοςήρταπι Απης, (δα ἀϊεπά πὶ ἢ ΟΡ 15 τε η-- πο (οἰ πὶ τεῦ ξαοἰπητ, ἔξ οἴ δ απὶ οτίαπι (ἰπυϊλητ,θη- 
ἥαοηξς νεγθιιπ λέγε! Αἰ τὰ Βαϊυίπτο 1) ἤςυς ἃ ἴα {ππὸ πη ςοταδογπαίθπι μαδοῖο, ἀἰςϊ(πλοῦ φυϊάξία-. 
1Π1ο αἴτογο 'οςο ραβῖπα 22. ΑἸΤοαυΐ ἀϊκογῖπη ποι αρ- ἀϊοϊο)ροίπιης, Ν᾽ εγὰπι δά εἰγπιο!ορίᾷ πᾶς αποάδε- 
{Πηηΐ]ς νεσο οἢδ, γτοροπεηἀαΠῚ Θουκυδίδου ΡΥῸ Θουκυ--ὀ τἰπουύνι οι Ηἰς [ΟΒο]Ἰαἴϊες Ζαοπιοῦο οὰ αἰξογὶ μὰ": 
δος: ὃς (εαἹ ἀείοτς, εἰς καὶ τὸν πλ. ἴπι5 νος 0}: (σ ηἰοατίοπὶ αυδάγαγο φιραῖι ἐς μά 
Τλτ. ιν σεύειν} Ἐχροἤείοηοη μαης δά που} καλώς, Ιορὲ υᾶ εχ ἀϊμοτῇς ςοΠ]οὐξα Ὑείδυξιι5 πήδις ἢ4- 

ἤςσας ὃς αἰτα5 ρ᾽ἐγαίχας, αἴτι5 συ !Γ64π| ἀυτ αἰογαπὶ θοτ. 15 φοττ(η πὶ δζ πος 44 |]οἱοπάυπη οἤ)καυλὶς,ίδα 
αποπιηάαπι εΐε ὀχ Ππγδη ἀππὶ οἵδ συὰπι εἷς ἃ “0 μαῦλις, τἰ δὶ σοπ(ι! οπεὶ οχ ΙΒ δὶς οχ ΝΙςαπάγο, Ης- 
ἱπῆρηες πτυΐτας μα θοπηι5. ἸΝαπὶ (νὲ σα οά (ςπτίο ἡ {Υςμῖο, δὲ δυΐάα, αἴ μαυλίας πο αἰϊαηάε αυὰπΊ εχ οΟ 
ἀπΠπἸπιυ}6π1} ἱπορτὸ δζ τ] ας! ἐχρο πὶ οχιίππο αἀ- (6 40 ἀρίτυν {{π|π|6 ὁπαγγατουῖς 'οςο ; δζ ὁχ ϑ0144 
ποιθίυπι καλώς πος ἴῃ ἰοςο; 0 ἀἸοΐτα οο ἤρηΐ-- ΦΕΘΙΗΝΣ ΐης πππ4 5 πζυτξ 4114 πλαϊτα, οἱξ πιυξια- 
βοατὶ ζσεξώς καὶ φιλανϑρώπως. 1ὰ εἴπ; ρ᾽ὲ 6σ' Βιμιαηό. πὰς 
σιηῃ ρἱείπιε {σ᾽ διεσιαηῤίαίο. 14 οἴξ, Ῥἱοίσιουε σσ' διρμάηέμ: 
τοῦ; [υιαπάό,υε γοηποηάο, Οὐφπιοάο δηΐπι βοτὶ ρο- 
᾿ ἐρί γε ας τοτποηἄο Ἰατγοςίηΐα Ἔχογοθδηταῦ 5.4 
᾿ἴπα τάπηοη ἜΧρο[τίοηἱ5 (Ζυΐσαπαας {{Πππ|5 οἴξ αατοῦ) 
Ἑατίοπεπι δάϊ)οῖτ. Νεάηε ἐπέν (1 4α1τ) ῥοιι γι ΑΥ̓ ΦΙΌΥΕΝΙ 

᾿ῥγαάαφάπεην, ποαμὸ ποξΐῳ ἀπὲ οὐ εαάϊης ἰφεγοεῖπα- 
᾿ ῥάπεηγ. Ατερὸ τογεῖαπι πος ποπ περ ατί πη, ἔα" φαΐ 
ἤτα ριχάατοπτοτ ἴσα [αττος!Πάγεηταῦ νὰ ἐσ ἴθι Ὁ-- 
᾿ Μπογοητιάμο {Π| ρστα ποη Ββ οἱ]ὲ δά πη π2, ργα- 

{οτείπηαις ἀς ποέξζυγηο τοπΊροτγο απο ά αἱ εἶξ, ἡ ξοὺ 
᾿ [ωϊς Ιαεγοςίη1}5 πη αἰ πγὸ ἀμ δ ς, Οιαπιις οηΐπα 
ἔταπι πηαρὶς ἀυὰπι ργξάοπαπι ἔδυ ἰἀτγοπιίπι, Πτ, 
 δοᾶδεπὶ αυάτοτε, ΠΟη τΑΠΊΘη δᾶ 414π| ἀξξετε σοπη-- 
 πποάϊτατε πο] εἱς ἱπτογάαπι νεῖ μο5 ἀιοαας οτοάϊ- 
ῸΝ 

τι5.- Ἑλϊέοῦ αὐτῷ της 10] Ἔχ ἘΠ αἿε αἰτὸ ἴα μυΐαξ γο- 
ξαθ0}} οἰγπιο! ορία γοίρ οἱ : {6 ἃ ογο 1116 εἰς δευτέρας 
φροντί δὰς ε[{δ σοφωτέρας. 

Τίτογα ργοχίηπνὲ [ς φιοπεοίαμα ἀεθεὶ οἤτε κ, ψιθιπι, 
4114 ἴῃ εις Ιοςιπη πρα]ὲ ἱγγερίθγί) ν, ις] Ν᾽ ταη 46 
Βοοταπη οἵα γεγαπιὶ ἤθη ροτείξ ἧς ρτο Φύτοις ροξι!ςὰ 
Ροηΐ; ὅς ἀϊδῦ ἐΠὲ ὧν Οἷς πσρῶτοι δὲ, ΡΓῸ ὧν Οῆςδὲ πρρῶτοι. 
ΝΝατη ἔ οἱ Π465 Ββαδοπάα εἰξ ἄς ἐο 4ιοἋ {ς᾽ τνρατ- 
εἰς] δὲ κος Ἰοέο ὑαρέιξαζειϑαι, 14 εἴξ ἐγαΐ)εἷ, ηδαυ8-- 
4ιαπι ροτότίτ Ὁῖς ν{{π| 1Π πηι ροξείςιπι παδετο. Αά 
νἱεαη ἀατη ἰσίτιγ μαης τορυρηδητίαπη,εὸ ςοηδισί  Ώ 
ἄππι οὔτε ρυτάγοπι γε ἀπο ἃ ἀπο ή5 απηοταῖα εἴς 41 
ἐοτόπηι5, ἢ 4υ 4 πὶ ἐςρτυτη εἴδει, ὑπροιβάζεται ὁ δὲ, 
ἀδίηας ραγείσυ!α τὸ. Ατ μας ραττίςι!α οδήξατηε 11- 
Ἰυὰ ἀἰςοῖς φιραπια5; ααμπὶ Γἀἐϊοη πη το δὲ ςτ Οἧς 

ΚΕΚ.ἥ. 



8 ἬΕΝΕ. ΞΤΕΡΗΆΝΙ 
Ρἴο τος πιοῖς ροξεςο Ροϊειπη {τ: ἢ ταπηὸη γατῖο-, 
πὸπὶ τοάάεοῖς δὸς οἰξ. [4 δα ταιτίοηςπι τεἀα οηήδη, 
αἴειτε, υοὰ αυΐ εἰςῖς, ΑΠ  υἱὰ τατίοη] πηηϊπιὲ οοη- 

(δηταποιπι ἀἰςῖτ. ἸΝΑπὶ ταηταπι αοίς γε οο αυοά 
(διπηρίτοτ αἰττιαταγ αὰοα ρίαςς εἴτ, γε ςοπτὰ ἀς- 
{ταάτυτ, ΝΝαπι ἢ γϑπιπι οἱἕ αυοα {δι πηρίταγ Ὁ ἐῸ 
(γεῖατι ταπὶοὴ τατίοῃομι πα ἐχροὔτιοη!ς το άφητο) 

τιϑῖ]ςὶ Ρατειςυ απο δὲ, αὰς σατη Ὅἰς ςοδατοις 4 ρ οτος, 
αἀ οξοϊςμἀἀπιὶ ργομπόπγο πῖφδὲ, Ποη πηι ἑοῖς 
οταῖίοηϊ ἡιὰπι ςαγπιηϊ γτταταπι: Πα πὶ εἴξ ααοα 
Ριαςοάιῦ, οἴΤε ὥς ςοπίαοτι ἴης Ππεηερ ἀϊέξαπη ΡΙο 
Ούτοις: Οπτογὰπι ντγα τὺ Ποιὰ ἃ 
ἀσοράοτογο! ροτῖας νοτὲ αἰ ξξαπὶ οἤΐς ὀχ πηξ,οχ ἢ)ς 
4υᾷ ἴῃ ςοητόχταπι μαῖα μι τουῖςι Δη ποῖαι, αἸοο5ς. 
ἅτ; ΟΧοΠΊΡ Πς ἰδὲ 4|1ατο πτι (ἢ γί ας δῖ ται) ά ]ςῖρ5,. 
εχ ἴἶδτὸ 3) ρ46.227. διότι ἐν Ὅς πρῶ τῇ ἐμεῦ, Ταρυΐεδις. 
τοπὶ ὀχαπιίηι δυΐι5. ἰοςὶ Αἰ] δη ἄτι 1ΠῚ ΠΊΟΓΑΓΊ, τ, 
χυλτν ςαυτὸ ἰοβοηάα αυςάαπ) ἰπ ᾿15 [το }}}5 οἤξητ,, 
οχ ὁο 4ποαις ἀοςυπΊοητι ΠΊ ἀαἴότη. ' 

Τάτολι ν Καὶ αἦειμ. }ΡτῸ σρυφηλῷ, φαίη ν Εἰ δυφηλῆνγ 6] 
σρυφερᾷ,(ςτι ξάπ αι ἢτ, πιηϊ πὸ ἀδῖτο. ΠΠῸ ἃ διτο πὶ, 
αἰϑηρᾷ αυοα ςἱ Αἀηςέξίειι, ραταπὶ ἀρ τὸ αὖδι τὴς δ) αήτης' 
(αιοο 4υ4ξ ἰπ ἀἸοἰο)άϊςἴτυτ: δὲ γοτὸ ας γοίξε ΘοταπῚ, 
υοτα πὴ {Ὁ 11 σρυφηλὴ ἤας φρυφεροὶ δίαβα,, ἀἸςὶ ἔοτ-- 
ἐαἦς Ροήετοντ ἀἸοῖτον αὐθινὴ ἐοϑῆς, ὃ αὐϑιγὴ σολήατο- 
τὰπι ἐς πος φυοᾷὰς πποηοθο , ἀεδιςε ἤπης ἐπατ- 
ταϊτογοπὶ γος Ο ΠῚ αὐερυϑρη Αἰ1α φυὰπη 1118 σρυφηλῆ(νε (οτ 
Βεπάπιπι οἵ ἀϊχὶ ργὸ σρυφηλᾷ) πὰς βυφερᾷ5 ΕΧροηε- 
τον αι π) Ργοχὶ πὸ (ςαυάτυγ ἐς τὸ σρυφερώτερον. “1 

Γ τι γὰν τεροι αὐπὶς ΠΝ οηας πόςοῆς ντάδταν νὲ 41 ςά- 
τῆῦϑ ἃ ΤΗμογάϊάς οἱ πρεσβύτεροι “Ἷι δυδαμμεόνων (τὶ ρτα τα 
εἴϊε ρίο οἱ ἀ δαΐμονες “Ψ, Ὡρεσβυτέρων : ποαμς πος ηε- 
ςοὔϊε ἔοτει, μοὶ απεϊρτοίϊη ἴτα ἰΙουμτιτη ες, !οοη- 
ἀψπι ρυξατοπη ἴδ ροτίῃ5 ρον Βγρδ!]ασοη:αποά (τῃς 
τη οἵδ ροδτίςιπ|, ὃς νἱχ ἰοἰμτα ἴῃ οτατίοης ἰοςμΠὶ 
ἱπυισηΐτουίαϊ 5 σοηίζαῖ. : 

6] Ρᾳρ..5. 1ιἴτια. ν. οἵα} ας γοςα θυ] μετρίᾳ ἐοϑῆτι 
ἐκρίαυς ἰξ ας ἴμα πιοΐα εἴς οχί{Ἐἰγηο:ᾶς ἔμπης Ἔπαγγα- 
τοτοπη; ΡΟ υδπη ἀἰχίς ἀος Πξ αὐτίςα] πὶ τῇ, (ΡΠ 
ζξ, γ᾿ ἤίψιο ροποτε Ιου ξ 4! αιοπηοάο νταταγ, ἀηζαᾶ - 
ἀοςι) μιετοίᾳ ἐοϑῆτι ἐχεή σον καὶ τι ἐς τὸν γιῦ ῥο πον πρῶτοι 

λαϊκεδειμεόν τοι" οἵτε μείζω κεκτημδύοι καὶ ἐς τὰ ἄλλα Οῖς ποῤλοῖς 
ὁμοδίαιτοι κατίοησαν. ΟὈΪτΕΙ οτίατη ἴῃ ἀἸ σα το ΠΊ «εὺς Οιὰ 
πολλοιὶ ἀϊξέιπι εἴς ρτο ὧϊς πολλοῖς. ἸΝΘ ΠΟ οΠΙπὶ οἰ} ΠῚ 
ἴτα Ἰερ!ῆς, [δ 114 ςομππιξείσης Ιοςο υΐας. νίμηη 
εἴς Τμυςγ 442, οἰξεηάεις νο]υἱς αγδίτγογ. Ουαπη- 
τἷς αὐτ6Π) τε 5 115 νοςο8 4085 (εἀς {α πχοῖα5 εἴτ 
αἰχὶ, πης ςοητίραα» Ποτὶ ταπτεη Ροτείξ νὲ νοῦ διπὶ 
ἐχρήσειντο ροίξ μετοίᾳ ἐοϑῆτι ροίταπι αὖ ἐο ποη διοητ, 
1εἀ Ροίξ τῇ ἐς τὶν γαῦ ἕφπον,ν εἰ ροῖ λακεδαμμόγιοιΐος νἱ- 

ἀοῖσδε πιοάο ἵν᾽ ἠγκιετοίᾳ ἐοϑῆτι καὶ Τὴ ἐς τὸν γωῦ ὅσπον ἐ-- 
χρήστωτο Ὡρολακιν οἷ, ρ.λακ. ἐχρήσαντο. Οὐὑυὴι ροΥΓΟ λεῤ- 
πεινκἷκ οἱξ ἀοςῆς, 411 υα πὶ γοςςπὶ τ ΑΙ 4145 γοςς5, 
αἰοϊτ,αοπιοάο ἔτος ἀςοἰρίοπάιπη;αητοα πηοηαΐ» 
ἴῃ πιεα δά ἰεξείοπειη Βουαπι ἐς] ογαπη Ῥτορα- 
ταίςειο. 

Γάτ.γ. ν. νοις 1 Ὀϊέϊα εἵϊε ρει ραγοςδαῆη (14 οἵξ ἀϊ- 
στείποηεπ) ἰητο Πρ ῖτ, ποη 114 Ηοπηοτῖςα 9 [τἀ {{ξ4, 
Ἵ- (πε ὙΓΒυογ ἀϊ ἀ1ς »ἐγυμνωθησο τε πρῶτοι, ὃς 485 
ἐαυσπηταγ, Οὐδη 4 ΠῈ παρέκξασιν ἀρ ΡΕΊ]ατς ροῆα- 

τηι5 ξοτταῇς ἃς 4: ράταο ἰητογαα!!ο ργαςθάαητ. 
Τάς. δ]. ν.- λαιον] Γλεργαυιατὲ ἔς ρταπι οἵ πμης ἰο-- 

Εἰ1ΠΊ ὅτος δὲ οὐ ζωτὸ ὀνομάζει, Ρογίυαίιτη ἤαθοο : (δ 
(φυοά πῦ, ἤςας δι {Ππ|4,ἀ ἰςοτα φαλ]Πθ ες ΡοΥΠ) φυό- 
παπιὶ ἤτ ποάο οπηοηἀδηάιις,14 οτίατη ἐν ἀκ πΊ65Π|1- 
δὶ ρεηυδάοο: 4ιοηΐαπ) οπιοη ἀδτίο πηςα ἰοἰ ὁηο πὶ 
{ιδ{πταῖς φηα; η6 (ο]ὴ πὶ ἀρεῖ ΠΠ πη μυῖς ἴοςο ἔξη- 
(μι μαδοῖ, ἰςα οεἰαπὶ γο[ερ1}5 Αἰτοίας ᾿ Πές, ἸΝαπὴ 

γεγίτατοπη ΡΓΟΡΙ.5. 

εχ ἐΐυπ ξαςἰεη 40 ὅτως αὐτὸ, ΠτογαΠ) τ; ἀ οὐ Ἷη ἀὐή 
ςοαϊμογατιτο 440 ργαοού τὶ γοςαθα]ο,Ππγά]6; ἀμ 5 
᾿ἰτοτας χα 11 Ἰητογοίἀοταητ, Ουδά ἢ Ἰίςοτος οὕτω 
νοοῖ ἃ νοςα}} ἱμἰ τι πὶ μα οητὶ ᾿πηθσοῖο, γηΐςαπι αἀ- 
Ἰζογομι, ΟΧ ου ἕχετο ἔα ΟἴΘἢ5 ουτῷ αὐτο, ΗΟ ΡΥ ΗΣ (ἢ 6.0.1) 
ἔλαιον ἀΐαε λίπα ῬῈγ ἐρ᾿εἰδοτιρ: ἀξ δὶς 1{π|ὶρ τρρηι ἀρρεί!αεν 
Η]Α δυτεπὶ αἰτετὰ (ηι4πὶ πιεηάἀοίαπι οἷς ςουτοῃ 40). 
Ἰοϑεο, ἴοπατ,αε δὶς πολ ἰάορι ἀρροίϊ ες Οςτογτὴπ) χαυπι 
αἰεῖς ὅηνθεδικῶς (σοὶ νογτὶ ρὲν ὀρ εβοτηη0) ἸΏ το 15 1ς,. 
Ηοπηοιτπὶ ΠΟ ΠΩ] ἔλαιον γος 6), 114 Πν λίπα, Δα ϊμη- 
βοτο, ἔδυ αοςίατο, τη] υ8πὶ ἜρΙἐΒοῖηση, Ἐχοπρ]Α 
ἔπης αρυά Ἡοπιογιπι ηοὴ ἰηἔτοηις τ: ίξρς βηΐπα 
οςουγτῖτ λίπ ἐλαΐῳ, νι Πα ἀκ, πῆς, 

τος Τὼ δὲ λοεοσαμβῥω καὶ ἀλειψα μϑύῳ λίπ᾿ ἐλαίῳ. 
Τε μας δυτὸ [ςυ!ρτυγανλίπα με δ γυρω ἀζεῶτι ἐλεψανζ, 
Ὰ}14 ποδὶς 4 τατίο το πυΐτων, ἥπιπι ὃς ἀρυὰ 
Τοηγῆαπι ἘΠΑ]1ςαγηα ἴοι πὶ δὰ πὶ ΠΡ Θαπηι8. Ὁ 

Ὑ ετ ϑόρϑμο!] οὐ πϑίπγοα αυΐάοπι ἰρητεηεῖ4}1ε- 
Θογοταγ, Πραΐτος σι ἑλλίωύων, νὰ 

Ν εἰ, κεδαμμονίων } ΠηἸτο ΘΟ απο ας ἐδοπη ἄς». 
ΡοΙδ λακεδαμωγίων ἀοοίξ ξογταί!ε ἴούτ λέγαν, 4υς ταῖς 
υἱά; μος {ξη{ι, 8εἰδάινννι ἐ[δ,ολρρη δος ἀΐαηεον ἀς τιάα- 
ΦΊΘῊ 55 ΠΟῊ (ΟὙ»)ΘΜΙΟΥΑΥΕ τ βυηνας ΡΥ τογιη Μή γδ5 («ἀ 

γοϑηγ ἐπόνῃ μέ οὶ ἡμίονος [6 4η πράϊ, ἀη συ [πε δἰϊρτεσιίο:) [8 
ταπειὶρι πε ο[ξοη44ε {95 ογὴπημίά σύῃ ὑάγϑάτγις μίξας γγ- 
βιμᾳβάθιιῇ:. ᾿ ἐρλθν τν 

ΟΝ ορββοις υα ἸΠᾳ γοςυία καὶ ἑξῆς, αἰαπάς ὦ 
ἱττορ πῆς μὰς ν᾽ ἀφητοτν Βὲ ὩΣ ΜΠ Παθοης φυοὰ ἀρᾶς. 
Τητογά τη ἀυτο ΠῚ» αιμ1Π) 4}1τ|5 συ δυίάαπι ΤΠ ιςγ- 
ἀϊαϊς γοτ5, (δα πδητία οπλῖτεῖτ, ἀἸ σοτοποη αυΐάἐπὰ 
καὶ ἑξῆς» Τςξὰ καὶ νὰ ἑξῆς, ἀοςυ! 1 πηθα δα ἰοέξοπξ μο- 
ταῦ ἐς πο] ογα πη Ργοραγαίςειο, ᾿ 

Πλτϑοιν. Γεελοίσίας] Οὐ 4ἀπι οδίογιδτοηδπι ματα, 
ΡΓΟΡΟηΐτ ἐπαΐγατοσ, Τὐηογάϊάος μίᾳιηε βοηηίπος. παγίς 
«εοἶάς ἀϊείογες ε[{ε ἀϊαε. Οὐυᾳ οὈἐετυαεῖο γιοῦ οἱξ 
(φιδητιτη πο πη ΗΠ ΡΟΙ τ Π|}) ἐὰ χυαῖη αἰ δὲ τγοΐοσες 
νὍ] {ε οὐίεγααίϊς αἵτ, ΤΏμοΥ 4] 46πὴ {δ ρογ γοςαθ- 
1ο τύχι 4ε Βε]1ο ντὶ. “ἢ ΥΝ 

Τάτοξον σον 1 ϑοΐ ΠΊ}5 ἐχ ἥοσον ἴοπατε βάμμα τῆτες : ἃς 
ν᾽ ἀοπι5 ἰδῆς ἐχροίπτίοηοπὴ ΠῚ οτίαπι Ιοςο ορτί πιὰ 
ςοπαςηϊγο: ἀφύας πο (Ο] ὴπ| πηΐγα, ἔς ἃ πος ἐδ αἱ 
ὅηα εἰξ μᾶς {Ππ|ι8 Ἔπαιτατοτίς ἐχροίτῖο » 4 ̓ 4δπι 
εἶξε ἀϊοίτυν σαοά λίαν. 14 εξ μαίάο. 

Γ τιον. φοίνικες} Απποταῖῖο μας δά 1Π|4 ροτίῃϑ το- 
ἰρι εἴτ γοῦθα χυα (ες φυςητίς ρα ρο ]α ἰηϊτῖο Ἰοσιιηταγ, 
γιωιϑέντες ἦ! τε σκϑυῇ δ ὅπλων ξωυτεδαι μρμένγοκαὶ τῷ ὅόπῳ ᾧ΄ 
γαῦ ἴτι ϑαπλουσι. Ὗ τ εηἱη) ςοβγπηες αιοά ἃ Τυογάϊάε 
{ἐυϊθιτιτ,θοϑ εχ αὐτηΐβ ἀϊρηοίςί ροτυς χυας ἐοπίδ-ς 
ΡυΪτα εἰδέτ, ὃς εχ ο0 ἐςρυϊεατα βοποῦς 400 εἴ αιοα;, 
γτιογοητογίιας (011) Οάγες ρῥΥ η οἰ γρεουερη μρηϑομδς 
(σ᾽ εὐϊ ας ὑριμοηουηξι ΜΟΥ ἐπείϑησ θην οἰ γροοί τη φμθπ- 
ἀν (σ' οὐἱ ίανη ὡπ[ροίϊενάπε, ἡγμομεϊοηῖς φογίρρρ ἐρη4 -- 
αἰνρη. δος ἀρηοίαὐάπίην σάγες. Αἱ Ῥραπέως εχ [ἐρμἴ 
ἱμγα [Υηιά. 4 μμ)Ὴ ΘΗ 7Ὸ Τα ΕΥΪ Κι Υ̓ ΘΗ ΜῈ ΜΟΥ ἸΗΟΥΨΉ ΟΥ̓́Ξ 
βογα 44 ογοπίον [ροέϊαγεηι, Ῥ απέας φήΐμα τάρερων ' 
ἡ ε4 [ῥεὐϊαγεπι) «4 οαπψηνν. ϑε4 αιοα δὶς (Ὁ δἰυηρὶ- 
ταῦ αἰ Τὸ ροιτίηστ : σα νἀ] σοῖς πουιπη πιοπείο πο πὰ 
ὙΒυςγ ἀϊ 465 ἔεςοτῖτ, Νὸ (ἢ 4 τ) γσεαιὴ φρηίεῦα οΥ ἐπ: 
πείαγίν οἸἉ,πὸ γάσα φοηεὶ ηῇεε ἐεμράλανιὴ (ἀγὸς (σ᾽ ἡ. 
πόας ἀχὶε, δε ᾷ ἀυτῃ πος ἀπποταῖ, βαεῖς ὙΒυςγαϊα 
υοά {Πππ|ὶ Οτας 5 ἕαςοτα ποΙἱῆς {οι} ῖτ. Πα πὸ 6- 
ηἶπι δγμξάλλει, ἄτη εα ἀς ςαυία Τατιτη ὃς Ρῃαπίςαπι, 
ἔχξιαπι Ὁ εο πιθητίοποτη (είς : φυοηίαπι μος αἴξ, 
ἴη Ιοροβ φιλαληϑέας ΡεσςαΙο. ἐπ 

47 Ραρ.6.}1πό|β.ν.οἦμα 1 Ουοπτοάο ἤρατα αυα' 
ςαταν Ἔραπδίορἢσί ἃ οἰδ γο[ιπυρεϊοϑίδιι γοροεῖτίο) 
Ἠὶς εἴτε νευθὶς Ροὔι, φυσι 1} ἀμ πὶ ΜΙ ηοἱο 
ταςητίο διογι τὸ Ἐχηζίπιο ἰδ ταγγποι δηηοταζι 

Ψἐ ξε 
“δ᾿. 



ν΄ ἣν Τρ ὯΣ 

ἈΝΝΟΊΤΌΙΝ ΘΦΗΟΊΤ, ΤῊΣ ὁ. 
ἔμ εὔς ἡξας μας ἴα νεῦρα, κἀΐα σουύΐτος δὲ ἐξ Μίνω ναυζς--. 
᾿'κρδ, γεγὰτη ἴῃ ἢ ογπλωϊμιώτερος ἐὐβρεῦ παρ᾽ ἀλλήλοις. αι0- 

ηϊΔη, Ραυΐο δητὸ ἃ ἰχογάζοχκαὶ ἡ δὴ πλωϊμωτέρων ὄντων. 

. Τλτιη.ν ἑαυ φβ"} Εραπαϊορῆη οἵ Βῖς αυοαιιο {ςτὶ- 
Βίτ αιὸὰ ρεαοοί οι γτείχεσνν ὀκτίζοντο. πα πὶ ἀ{{8 τοίρό- 

ἀδησ 15, τείχο αἰδλεξάλλοντο. 56 ἃ ποῖ Ὠγληιι5 1{{4|, πλου .- 
πώτεροι ἑαυ δ γιγιόμδμοι ἀϊςετς ΡοΙπιπγαϑ, τείροη τς 
1115, αἴδκουσίας μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων. 

Τλτοειγοτέ μοι δοκεῖ Ομ αἰςιτ, τὸ ζῇς, Αγαμέμσων τέ 

εἴοι δοχαῖ τὸν τόλον ἀγεῖραι» ΧατΟ Πρ τ, (ἐς πάσαν ῃδτιγα-- 

1επὰ γεσθόγαπι ἰδίου ρυίογα μας Αἰγαμέμνων τέ μοι 

δοκεῖ ̓ αη δὶ οι πλ.1}}15 Ῥοίϊου ποσί 5.»τὸν φύλου ἀγεῖρα!: ςς- 
τοσᾶ δυῖοπὶ οἵϊε ροίιτα δία, μέσου. ΟΝ ἐτὰιῃ {τἀπὶ 46- 
τηοφηϊτίοησπη, 4μιαπὶ 1 411}5 4ιια ΠΊρ  μΓῚ Πηΐς [ο ςἰ5 [λὰ- 
ἰυΐπποάὶ αἰτοτὶ ἀπ οἰτοϊεῖς οπιτεῖς, ' 

Ὑλεζιν. ἤβέρῥημα} Α ἀπηϊττί ποθὴ Ροτεῖξ {πο ά {ςτ- 
δῖε, ἰτα ἰπτο! Προηάαπνὶ παης ἸΌςιιπὶντ σαφέροοία ΡΓῸ 
δὐἀποτθῖο Βαροατάγ. ΕΠδτ οηἰπὶ ποι ἀπγα (οἰὰ τη (4 
ἰπτοϊογαπάα αττῖς 1 τὰ τγαϊεεϊο, ἔῖ, ἴτα ἰςειρ 5, οἱ ὲ 
σαφέςωτα. πελοτοννησίων, μιν ἡμοὴ “Οὐδοὶ “Ὗ ἀσϑϑτερον δὲδεγριέ-- 
γοι., γΟΙα δε ταπηοῃ σαφέςεζο οἵα αἀιιογίστιι ἃς αά 
δεδεχοιέγοι το βοττὶ: ροτίη ς ἃς ἴτὰ ἰσααμτι οἵες, οὐαὶ 
πελοπονγησίων μυ μον οὐ δα Τ᾽ σοότερον σαφέτυτα δεδεγλενοῖν 
(ὐυκ γετὸ ἐς {{π ταῖιι ἐπτα ὃς τηλοάοηοη ἰητο γα Β.}1 
(υε ἀϊχι) ἐγαϊοξξιοπο αὐ πυῖτεξάα ἰα ογατο πημ15, “τι ΠῚ 
τς ἰητοτῆε υίάται α! 4 ιᾶγαμο ἃ 46 (δ ηἰμπ), μάης- 
πὸ 4 {Π1π| γειοῦμηι ἐογίθπν α θα Πγιδὺ 

τ Μη τνηννολύτέω ἸΡοΙΣ ὅκως οεἴν ποη ἀυδίαπι οἱξ φαΐῃ 
αὐἀιθοοτῖε τίω ἐπωνυμίαν τ χώρας. ΟΖτογὰτη {ἰ παρὸν ἰῇ 
δὶ οὔπὶ δὶς νουἰοίς, πλήϑη χουν μῶν 7 ἔπε ἀα 1114 ξεγτί, ἀὰξ 
τοηάοτο, ἀϊςαπιι5, εἢ ος ἐπαγγατοῦο, ρΓο ρεϊτηατῖο 
(ἢἱ ΦΠ1ογ) πεοοῖϊε οτῖς ἀςςίροτγε ἐν ἀἰςαταγ ΡΕΙΟρ5, 
Ῥυϊπιατίι!ς πλαἰεἰτι ἀΐπς ροςαπίατιπι ἔα - ἥυς, ρτί- 
τηὶιπν ἰοοιπὶ τοῦ 605 4] Ρεσιηἰ)5 ἀδαπάαθαηε το- 
πιο. Ν ἐτὰπι ργατογαυαπὶ ιὸ ἀ ἴτὰ Ιοααΐ ποη (ο- 
Ἰος Τααογάϊάος (ηιιο « ἔταπη) πναΐτο πη Ρ15 ΓΑτΊ ΩΣ 
ςοηίδηταποιιπι οἱὲ γε ρος ποῦ τν ἰπτοῦριῃ ΘΑΠη115, ἃς 
απ ἢ 15» ἐπωνυμίαν τῆς χώρας σεν πη σαθηιϑ: γε ἀϊςατιν, 
Ῥεῖορϑ5, Ζισπν πτα τίτα ἀἰης ρας γαπη. 485 ἀτει-- 
οτάς ὁχ ΑΠα, ροτοητίαπι [δ] ἀριι ἰηοροβ(ἤως ἰητοῦ 
ἱπορεβ) ςοπιραγαιοτ,γοσίοηϊς ςορηοιηθη Οδτπιμ. 
8. Ωυοπιοάο φμτοπὶ ἀΐοατ, εαπὶ ςζοραοιηρη τορίο- 
πῖς οὐτιηυε 9 Ζυυ πὶ. 64 ἐς ποιηΐης εἰμ ἀϊόλα ἢι, 
φεόσας ροτίας ἀἸσοηάπτη βμς νι ἀφατατ,!] πὶ ςο- 
Θποπῆοη τορίοηί ἀράς, πιοα ἰη σοητέχιατη ληπο-- 
ταιϊίοποβ ἀοοοδιης..  - τ ΘΑ ΥΟΣ 

᾿6Γ Ραρ. 7.11π εἰν. δι 66 1 Ὀἱαπάο ἱκανὸς (παπαῖ) βάο 
ἀἰρηιό ο[{ε ροοίπ οβοράδε. Ατααΐ ποι, εἰςίτ, ἱκανὸς τ 
πεκριμοκαΐσοω, οἰ ἐπειδὴ ἱκανὸς τεκμοιολωσαις [ς , ἐἴτῳ ἱκατὸς: 
πκρηθαώσαι. : ΣΤΗ͂Σ ἽΝ] 
. ΤΆτ,ζ ν ςυσεν Οὐ οπιοίο ἄς ̓ ῖς γοι 15, παντὶ αὐκοσειν, 
δ οτίαπι ἀς τοῖο γοτΐῃ » Πολλῆσι γήσοισι καὶ ΣΡ γεῖ παν 
αἰάσσειν, ἀϊςὶ ροτοῖίξ,οἴϊε εἷς (τις πίλ φαοι συλνογισκεὺς 
νοςαταγὺ Ατ ἀς ργοχί πὸ (δ ιδητε Ιοςο, ομῖι5 ἰη τι ' 
«ἢ, ἐκ αὖ οὐδ γήσων ἔξω δα τ δοκῇ δῷ νἱάἀετυτπος 

 ἀαθίέο φαίη {Ππὰ4 ἴῃ Εῦς Ιοσαπι ξποτῖς ἀπποιδειπ,. 
ομτ.λον. δαμωονίων] ϑοίοπηα ἢΐς οἱ ἀἸοῖς φιοά γο- 
ἐρξα ΚΡ ὑπόθεσιν, αοηΐαπι (οτ  ίτατ, εἰ ν πόλις ἐρημῳ»-- 
ϑείη, λειφθείη, δὲ ἴα τε ἱεροέ «δίς, δε 4 ἴῃ τοῖα πραῖς μος ἀϊςι 

ἐξ ὑχρϑίσεως. Οατοτίτ νῖκ φυ ιΔπ| οἱ (ν τ ορίπου) 
᾿αἰϊρητίετογ ἀς ἐο πος {Ρ᾿ππρίς, {ργόσιην ἀμέδη 
τιδαάανιοις ἰφιαπέον. δα 4αῖ5 οὔ ααΐ αἷς ἐς 4αα- 
Ρἴασι γεδε; 51 φιΐ οαν οἱ πος ἱπξογτυπίαπι αςοίάατ, 
γίθι ἀς 4πα ἔος ἀἸοἴτ,ῖππρτοζαγὶ ἀἰςατὸν ογὰπι ρίατα 
διᾶς ἀότε ἴῃ Πτογᾶ πὶ ἀἸσοπτυγ. ΟΝ 
τ μν ν Τα τὰ ϑεήρ(ης ρυτο,σεξώς λέγ, λειφϑείη 

δὲ ὦ ἱεροὶ: ὃς ̓ΠτΟ Πρ οτς, ἐαπὶ αὐσαπτοηταπι ἄλτς ἴα: 
᾿Ῥἰοτατῖς ἴῃ ἐο αιὸὰ »οὔδαιῇ ἀςοίάετοι μαςεάαπιο- 

29 
ηΐογαπι ντθὶ νὲ γαίξατοτογ » (δα ἀοίο!αγδειν, ἀς το- 
Ρ ἰς ταπιφῃ » οα (αἱ μα πιληδιτβ» ρει πο ἠδτηπιοάο 
ζοησροτῖο νιάδίυγ. Ὁ  ςν οὐ πρταΐμ,..:, 

«ἰλίτον, γεγο μξον.} Δὰ μᾶς (ογιρτυτα πη 6114 Ριοράιις 
βοςεαῖτ (48 αμίέάοπ, ΙΟ 5 μι ἐπιεπ αὶ ροῆς νἱ-- 
ἀξαταγ)αυὰπη Πξαυκαί τι σὴς ἤλ δος: Εοτταδ τα πηθῃ ριι- 
τοῦ ει ρίαπι ἔοτς {τί 5. ἡλιδος ρτο ἑλίδος τοροπογί, ὃς 
μέρος τα (Ρ Δ ααἰτῇ ἀτὶ οαπῃ σομϊτῖπο γε. ἀρυα ἰρίμπα 
ἼΜαογ ἀϊ ἀοηι οὐπὶ ααϊδαίαπι ( αμεΐη σφμ ειείς 
(οἴπγι5. ϑεἀ μος πολ πο ἂς γεγιπηνίς, (ὐατεγὰμπ) 
4Ὁ }1}5 τορίοηςβ Ῥοϊοροῃηρῆ οημπηογᾶείθιι γηδίη 
πο ἥλισα ἰςἃ ἠλείαν νος ατὶ ίλτις ποταίη οἶδ; ὃς αυϊ- 
ἄςῃ τοϊτβϑιηφῇ ἢ δἷμ5 Ραττθπι, 1115. ΔΒ ΠΟ ΊΘΓΑΓ  ς- 

46 γετὸ ἴῃ αυΐηαις ταητὴπ {ἡ ἴῃ (οχ τορίοῃες αἰ 
τα}. Αταας αάθο Εὐξαταϊι5, απ πη Ροϊορ ομμοίμπν 
ἴῃ (εχ δωυαςείας ῥῬαττίτι δ οῇος, γοζογοῆι ἐϊαπφῃοπα 
{δ φιιε, Σρλρλ Ποὴν ἃς μευιοην δα, (ἢ αυνπν 411) πω μιεογυγερυωὶν 
οὐτα ποἰἶτο ἐς μοϊταἰτς τ πος παπῖοτο ΡΘηΔὨθ ἀτοπὶ 
λαχρον μοήὴν ὃζ πύλεον , ΟΞ ΠΟῊ λείαν ὃς Σρκα ὀμοήν τίφα ἴῃ 
εν ξπίρηβαι (ἰπαυῖτ) νοςδῃ άπ οἵδ πτμα, αυάπαπᾷ 
ἴητ (6 Χ διυαξείαι : Ὡς μὰς ἴῃ τὸ αν Πεγοίοτρο 4{{Π|8η-: 

, εἰαπναδ.», 411 {γι ἱς “ορεςηλ, πατίοποα Ῥείορομμο9 
{ἀπ} Ἰηςοἰεῖο. δ ἢ Φοδὲ ἡ 

Τάς. ξεν. ὅμως δὲ]. ἘΠ τι π ἐο ᾳῃὸἀ ὑπουδεερίεα 
ἙὨ ΠῚ πόλεως ἱπηρ ἢ ἀπ) ῥιιτατ Ν οαμς Ἔπὶπὶ ἀμ Ρίμτα 
εἰξ ἄστη ἀϊςοη5 τυ δεεξέρᾳ, τείρὶ ςἰατ αα 16. “04 ἐἰ- 
Χίξ πολλὴν ἀπιςίαν «ὦ δεωαμεως ωξὸς, τὸ κλέος «ὐδμιρουἀς 
δοίϊ ἀϊςεῖει, ἰπυδεέςερο, τῇ αὐτὴς κλέοις, γὲ Ρ46.9» ἴαρΣ 
δέεςεξᾷ ὄντα τῆς φήμης. Ατ νογὸ 1Π| ρατερίρτι αι 'ρο- 
ἈἰτίαΣ Ἔχ 175 10ητ 401 ἃ ργαπηπηαεῖς!5 ἀθίο μεἰ νοοδή- 

τὰν; ὅτε ξωωυοικικφείοις πόλεως, δὲ οὔτι χρησαμδῥηενϑὲ αἰμινοείς. 
σης: Ρεγιηὶς οί! (ςείρτιιην οἴρε » ἐπειδὴ οὔτε ξωυῳκίοϑὴ καὶ 
πόλις» ἅτε ἐχούσατο,, ἃς ῳκίοθη., Υ 4112 ΔὈτοτ,, [10 πιοο 
ΕΠ 5. ἔυΐς τὰ δμίυβ Ἰοςὶ (δηῇι: γε, οἰξοπ ας πηθα. ἰη- 
τούργοσδίῖο πγαῦριηὶ ἀρβοίϊτα : ὃς οϊοη(ο,οεϊάήι 
ἴῃ αι ἀἀΠ| ΤηΘαΓᾺ ΠῚ 1Π ΠΟΠ ΤΟ ΧΕΙ Δῃ Πϑ δε Ομ πη 
1 φὰ. γμβοϊέςος, νΌΣ ΡΥῸ ξωυοικιϑείσῃς. πόλεως, :ἀϊςο 
(ςειδοηάιιπι νἱΦοτὶ ξωυοικιοϑείσης τῆς ̓Γπόλεωξ., Πα τὰ ν οὐ ὸ 
πιοηδηάι8 ἀς ἧος ΄υοῆις, οἰξ, Ἰεξξον. ϑοη ἀεθξ- 
το ἡ] πὶ ἐχι ἰπιαῖς γοςαθαίαπι, διτελοῦ αὖ οὐ ίοο- 
Ἰϊαίτο αὔξοντί ταμᾳυάπι μος ἱρίο, ἘΠΕ ογ αἰ ἀφβὶ γ{9 
ξιοσῖς» ἴο4 τὰ Π 0141 πῦλις οὐ χρησορϑῥη ἱεροὶ καὶ κοιΐζαν 

- 

σκ δῦ αἷς πολυπλέσι ςοπίδ τὶ ἀτελὴς ροίίε,", 1}, οὐίς 
Τὰ, σον. φϑέμ] ας αὖ αἰτο ςείρτα ἔαπε φυὰπηα 

ἐο 4: 14 φημοταιίς ἐς 4ποὸ ἀ!ἐξμην, ἱποὸ. [5 
Ὑιογ ἀΐάοπι Γιαςεαάφιηοπης ἀτοῆτοῦ ἔπυργθςαι!:1- 
ἐξ Ἔηῖπι (ἰηαῖς κἰο) ΒΗ ςγ ἀλάος ἀο Ατἰρηΐσ αιοὰ 
ἀς Τιαροάατηοης ἀϊχῖτ. Αται ΄σαοτηοάοναυῃν.Α- 
ταεηίςης οἴτες., ἐς Ατβοηῖς Ἰάδπι ροῦ ἀπηργοθβεῖος 
ποῖη αἰχ Πρ [4εόπας ἔτιίξγα Παῖς Ἰοςο φἰϑα)ραφὴ αν 
Ροῖτα ξαϊεοίη υΐτ.ϑ 6 τοται ἐλπης Ἰοουπὶ ἱπεριρτο- 
τατὶ ΠΠ6τ. ῬεΥ ἤγροεξο τα (ἰπαι}0) ἐς πνααφανερ,β, ἀϊ-: 
εἶε5 81 μνὺς ἡ] ογιῦη μα [πγοίην [ν 6]. ἀρ(οἰαγεεὴν Ῥα οφμᾷ 
4μονπφάο, "μῦν ἐ[ες Αἰ δοηβθη [9 ,ἀς Αεβοηὲο  ἀόιρλμρκέ: 
ΔιΠΆ {το ρον τρρυθαιείοηρηη ἀκ Ποεὐτιχφηὸ βομεγα μήϊο 
ἰρω ραγάβγάρθε ἀρρο(ῃ [εῖξ ) φιι ά ἰφιεμεον ἡραρυ δα 
τιάᾳ ἀαηιοιῆ σι Αἰϊοηεννι οηλρρε ἡΠπρ ἃ αὐ οἰ ον εἰ ὑρεβριμδ [6 
πονέφνμδ. γε] βγορο ο. 51. ἀὐκθτν δὲ Ἰδὲ τη: 5 Γοἰνον 
15 νηΐυς φὐδαγκαφὴν αὖ αἴτοῖο τορύο Ββξίἀπη ἰημεμΐθδ. 
᾿ς ΦΠΡαρ 8. Γἀτιαινοῇ ἔαν] δὶς 15 ρους τη ἰρ ἐΐ8 
ἄεδος ἢ ἀπιοπος,Ιη 1}5 ΕΠϊ συ [κριὸν ργο ὀφῷ  ά 
εἴξ,οἴς δηήρῥημα, συϊκριβριὸνς ἄς: ἃ ςοπηρ τ ἐλ [π 
Πυςνάποι σοπιραγαιοπὶ ἈΦἢ ἐσ δτατ: θεία ΠΗ 411} 15 
τοῦ σαυδέσχοοις ἕλῃς νοὐιίδηι πππιείοης, Ἰᾳ εἰξ πέος 
ςοηϊπηξείοη 5, ἤοη πηΐηι5 ΄ιατη δυης ν{πλβαθος 
υὰπν ιῦ δή ζϑυκζικος ΘΠ) 441 γετὸ πιοευςη ιν εἰς 

ἧι π65 ηῦ φἀπηοηϊεὶ, [1 οἱ Πρ! Βοδτίοη δ ἀαγοπηι8: 
ἀπιπὰ ταπγᾷ πηϊηἰπαὲ ταῖς Ρορίςα ἃ Τα οΥἘ νἱάφάτυτ, 

Ὑ Ἐν γτος ΡΣ Ἣν ΚΚΚ. ἰῇ. 
, 



ζο 

{ιἰτυβυν. πίω ὄντα] ας απποτατῖο βμοΐτίηςε πὶ δά 
ὩΟΠΊΘΗ ποιητέων» 40 ἃ οἵὲ εἶτα ΡΠποΙρίαπι πυῖι5 ρᾶ- 
δἰηα,υὰπι αά Υ οι δι ΠῚ πεποίηκε αὐ ρα.}}0Ὸ ἰηξεπας 

δαδὸς ἐγδὶ ἐγ δὶς, ξύτας γὃ πούγας πεποίηκε ζιὶὶ πσροςκώ:- 
“εξ. (ατογὰπι ρτὸ ὃο σα αἰ εἶτ, οἰπη ὄφητηδείως [τὰ 
Ἰοχασζαπι οἵδε, (ἡ οἱξ «ρεὸ ἤπς ἀρροβεὸ,αις «αονηπο- 
εἰδ) 411) τα! ἐτυμολογεκῶς αἴυητ ἀϊέξα οἤς, 

Τάτν εἰν. Περάνεως] ΜΙίτΟΥ πηιαρὶς αυὰπι ρίο ΡΟ παης 
εἐχροεϊοποπι ποιλ  ηἰδ αἰδίνεως, 4ιιὰ ἀἰςοῖτ οἵ δι πε- 
εἰ οὶ ὧν τὴ νηὶ δβηξατας, ἢ ϑυύλοις ταύτη ρίΣ ἘΠπαςγ 41-- 
ἀεϑ τερ 65 δεΐδτη, ὃς Ζι08 γὸ ζἂτ ζιὲ μιλιξει ἐν τελφ τ Ποῦ 
1Π 05 45 ἀρρο ας αἰ γεως, Πα πιστοῦ. ἿΝ 

ἀΓΡαρ. 9. Εἰτογα β. νοι, λαὶ μέρει τῷ 1 ΤΙςῖς ποη- 
ΠΌΪΠΟ5 ἐπο τὶς (ςτίδοις μπης ἀατίπμπι, νὰ τ ΡτῸ 
ἀινί, χῦα ἴῃ Πρηἰβοιτέοης πο τος ἃ τῷ αδίσας ἃς- 
τοητιῖ, φασί! ΠΡ πὶ ἴῃ ργαςοοητομη {γ11θαπὶ τοῖε- 
του ὐοτ δε πάμπι οἴ. δε ( σεωὲ[κλίγοισι ν᾽ ἀ οτὶ που απ 
δίς ροῖτε, φύμπι αἰϊογᾶ πῆόγε ὁ ψαςηάο ἀϊςεπάππι 
Ῥοτζίιϑ ποτ ἐἰκλίνοισι, (ὐατοιὰπι Ἰατὶες εῆς ποίξγαπι 
1Ππὰ τὐτοτί ἥΐοτο 4αδ ΠῚ ἴῃ τῷ σης ἢ εἰς πι πιαξατο, 40- 
ςξο ἢ πιοῖδ π΄ σοητοχίμπι αηηοϊατ οὨθ 815... 
τὸ δὲ γ. μαζὶ τὸὶ σρωϊκα} 15 ἔτος ράγιεφ(ιη 10) ἀἰνέ-- 

{Πετίω Ὡῤχαιολογίαν,Ἰὰ ε[ἢ ἀπεϊφιρείπιενι ἀΠτο ! Πρ μ᾽ ἐλ- 
λέώων, ὈΥΦΩΥῚΜ94) 11 οἱ φη αὲ ἵβεεΥηπε ἀπέ γ85 Ὕ ΥΟΪ 47,45 
(πὰς, ἀρη4 Ὑγοὶ νη φο[ξα5}) [)1 ἱρ {6 τὸς Τ Ύοί 4745 5 1 δά 
ΗΟ Ἴ ς ἀἀπεχα [πὲ. νεῖ» φημ αὐ {Πρ αἰλαγοπε. (ατε- 
τὰπη νη] συ  ις Πατα ΠΊ βατεῖ δηπλίω ωὐοαίγραφον ρὈ0ὸ- 
ἔϊτατν οἱ αἷτ, 

Τ ξοην γοΥ, πίπῆον 1 πὸ νεγὸ, Ποῖ ρεῖπιο αἰροέϊυ, 
ὦνγε] πόλέων;γ ΕἸ φασίν τε ξοττο ροῖτ ν᾽ δατοῦ, τά πηθη 
τὸ ΜΠ} 4 τϑξεγγο ἀϊςαπιι5 οδϊας χιοα {6 υϊτυτ» τε 
πόλεις ἔχθιζον. ἸΝ πὶ ἢ ἴητῸ ΠΟ χίετ » αφ᾽ ὧν πόλεων ἐχπί-: 
γἤοντές, (0 δἐ πη χΗος Ροτίις5, ἄλλας ἔκξζον. Αἀάς ασυὸδά 
ὀκπισηοντες πόλεων γ ΡΟτία 5 ἡἰὰ ΠῚ υὐπτὸ σύλεων, ἀἰξξυτας 
Εὐπενίάετογ. ΑἹ ἀυτπὴ ἀ1οἶτ ἀφ᾽ ὧν σεΐσεων » ρεη 46 
Ἐἰξ δεῖ ἀϊξογοε δὺ αξ σείσές. 

Τοιτδρα Ὁ. γογυσολο! } ΟῚ ἀΡῖτο χαΐη Ιοςι5 Βΐς» 
Αἰπίαας τουτὶ μυϊα πιο ἀἱ, υΡυ5 ρίόγαπας δα μΠἴο-- 
τί πνΡόγεπόπεῖα ςΟ ΠῚ ΠῚ ΘΠ] ὈΥΔΏΤΟΓ» ΟΧ 4175 πηυ το 
απ Το δι15 {08 0}}}5 (“ποῦ ἀπτοα ππεητίο ἢ ΟΠ 
ἐδέρ[ίπιρτα᾿ βιοτῖπε. (Οὐ οίλτη ςοττὸ Παδόπηιϑ ἑΐς 
ῬΈγαΟΣ το οπν ἘΧοπιρ οσιπὶ εἶιις αποά ἃ Ὑ Βὰςγ- 
ἀ14ς ἀϊείτυν.» ἀς νγθίδις αὰ5 ςοπάεδαης ) 401 Ὁ 
{ξαἰείοηες πιυτατε ἐδ ο5 ςοσοδαπταγ. 544 γἱάς ἴα-- 
πῖθῃ Δἢ νου Ππ}}} 6 πεν Τ πο ἀϊ(οτη δὰ οος 4 οτα τη 
τἠοπτίοποπι ΐς ἔα οἰτγοίρεχ ξ, Ἐχερρίὶ στιά (1η-- 
αυ] Ὁ Τ μον ὦ ράῖγε εἰοξ[μς (γΕ} ἐχ ρη[{45) ΡΥΟΡΙΕΥ Αἶά:-: 
αὐἸρ}2 Ογργηα 8 ὠπεμίϊει 67 ῬΡΙοεΐσεες, φυμῦη ΡΥΟΡΙΟΥ 
Ῥαυ ας ὙΠ ΟΥ μεν» 171 πϑαἐ ἰεὐγοῦι σου δι ἐμ αἀΠ18ὲ. 67 ἀ6-- 
ἄεσις βέΥγὸ ποη ρο δε, γοἰϊέϊα ραεγῖά εν δε οηάϊάϊε, μα 
ἐχρ 4η04 4εα ἀεγάε τηαἶο Μαί εἰ αν: ἀρρεί αιρέε. Ὁΐο- 
γηράος ἃ Τογῖρί ὀχ ρμίξς «ἀ τιρηγηδάάς ἡη[ηϊ46 πιοπέε. 
Ὁ Μεθ βδησ,, φιρρ ὙΠ οἱ ἀκα εἰρη ἐχρηϊεπε, γι 1᾽6- 
γίάηῃ ργοίβέδες ὁ: Ουἰδιι5 Δ ἀϊε, καὶ ἄλλοι πελλοὶ, 1ά 
οἴξ, αἔφηδ αἰ νιμίη, χα ποῦ τοξοσοηδηπι οἱξ αὐ τά 
ἀυσά Ρτοχί πιὸ ργαςσςάϊτ, 4 ἃς 4|105 πα !τοβ᾽ ἐχ- 
ὉΠῸΚ ἴπ ΙΡοτἀπὶ νη "ε 1πτῸ]Πραῖ : δά ̓ πησεηάα 
ας {πε οἸ!Π} 115 νογ 15 ας ὁπυ πηεγατί οηξ 1 ργα- 

ςεὐπηέ, παλλοὶ τὸ οξέπεσον. Ἡατή 41} τς αἰ᾽ησαος ἐχεπί- 
Ἰϊσγαρτα ἐ[έμας !ος ἡ Ππ5 οἰ αὐ} 4. καὶ ἄλλο, πολλοὶ: γ- 
[δύ τεροτὶ ἀεθ ει ὑπὸ κοινοῦ νου θα πη ὑξέπεσον. 
Τ ίτογα χανογ, Δωῤκῆς Ἡ7})ς 5 αποηας, Ζυΐῃ οχ 1|- 

1ὴς πγαΐτο ἀπ ρ] ΟτθῈ.5 οχ σογρτα ἐπε “δ ο ἢ5, τηϊηΐ- 
πὲ ἀυδίτο. Ἠογφοίϊάα ἐπῤα( ἢ 4010) φνρι Τῇ Ῥεἷοροὐ!-- 
ἤει μείίεπε γομου ες η εἰμογμα ἈΡο ποῦ. {πὴ ρ [ς 
γε ῥοπάϊε με ρον ἀπρηπ., πὰς βὲν ἀρ ια ἐπιρυδάεγεη-: 
ἐγ. ἈΦ ΉΝ ἀγῥίεν ἀεὶ 1 [ Ἰηρερρ αὐ δοο ἐμαῖς φιρη ἃ γιόπέε ο-- 
γασιίι" αὐ εΥΥ ανλ οπε ν Ῥόϊοροημεος ἀρη 4 1{{ περ 440.- 

ΗΠ ἘΝ ΘΕ Υ ἜΗΙ ἃ ΝῚ 
γίμπεηνγον δὶ Πιρον αὶ, [πον ἠηϊονηρμὶ εις φρλδὶ «ὦ φῇ ν᾽ 
τ Δ ΠΟΥ Ή 7 [Ρ 4ΠΉ29) Ῥείοροηηδ[ῆς γεριοηὸ αφἀενάμι.Ἐχ-, 
«(πῆς ἀπίενι ἐς απρῖρ ἀηπὲδ, ὙῊ [5 ἈΡροἰ τοῦ ἀό [ο γο- 
ἄϊενν ἡμιευγοράγηηε. Ἡΐογε[ῥ 05 ἀϊε ΠΕ 98 μὲν ἀηρη ας 
[{π| ἀηρμξι45} ἡηρυθάθυθμίηγ. Αδ φημην οΥ θη ὲς μεῖς 
γο[βοη(ὁ ὡπεγδάϊαγεπε , 4 [8 ρΥΐτο ἀδαρῖος βι[Σ ἀϊᾳ-: 
γεητγάϊκὶεγ ΝΟΙ ἡμεο [εχ [ἢ 5 οὐ ασιΐμηη. Ἀπρηθια ἐπέρι Γ {-- 
τς ἀπρη ἢ. 45] ἀρρείϊο ΟΥἱζαανρν [ππεῦπς Ἠὶ τίαφηε θὸς οχ ἴο-.- 
ὦ εος «ἀογεγεἸ»δεἰηνα ἀρ ρτο  Ἰγεάϊπερ τΟῊ [θα νρμεὶ [επί 
«ηηΐρ ρο[ἔ τες Ὑτοϊάηα5 ποπάφιπτά : 4 ρΥῖηια ἡμηα [105 ἀγι- 
ἐδ μέριπεὶ 4505 βεεγάῖ. ἸΉτο Πρ ἀπτοπι, υἹρτητί δη- 
πἰβ τὸς Ὑγοίδηαδ, δι το5 δά Ὑτοίατη βοίϊα5, ργαςεῖ: 
{ΠῸ 1|1πὶ πρφτίω ἐσβολίω, Νοἢ επΐπιὶ ἀς 110 το πι- 
Ροτὶς ἔρατίο φυοά ἰπτοῦ γιγα η4ῖε ἱπεούοοῆης ροτοίε 
116 Πρ 1, αι πὶ σδηταπη ΔΠΠΟΙΠΤῚ δΠΠΠῈ, οχ 1)}5 ααΣ 
τηοάὸ παττγαυΐς ἀἰ ἀἰ σεγίτηι5. : 
4 Ραρ.1ο. Γτιαον. σαὶ πόλιν ]δορταγα ας, ἐπ᾿ ἐρή- 

μέω, ἔογτι ΠᾺ}10 πιοάο ροτεῖξ. ᾿ ἘΠῚ 
Ττ.γ.γτέοι ΤΡ ΤῊ} τὸ ὄῃπολὺ ἀυὰπι Τὲ δθηπολὺ [ςτ1-: 

Ρήηε Π]υπὶ νου Ππη}]ς εἴξ, 564 “υιΠη τὸ ὅθηπολυ, ἤσαξ 
ὡς δηηπολὺ, ἤπο ὡἰς ὅηετεπολὺ (ΠῚ εἰς 55 πολὺ ὃζ ὡς 55} τὸ 
πολὺ (ςρεγο πια] ΠΊ05)4 ἃ τεπηρῃ5 τοξεγαπτον ν 4118, 
τη 0 ΠῚ τὸ πολλὰ ἰ4 πη Ηΐς ναίογεῖ αἴήτιο Χθ' πὲ πολλοὶ 
δΠδ χωρίων, Ἰπτογρτοταξιιϑ οἱξ ρα ίηπ. (ατεγὰπι [1 ἀυς 
{Ρτπ πο έτο πίω αἰσίαν λέγᾳ τῆς τυραννίδος ( ΠΠΠ ροτίυ5 δ 
πο ρανν δεν [ςτὶ 6 η ἀμ πὶ 6) ἀπ ποϊδητοσ πῃ ἿΝ γεῖθά; 
ἃ δ χουν τίω κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ ποεότερον ποισωϑῥης, Ὠδο- 
ποῃ {πὰ δι χρεοσόδων μειζόνων γιγνονδύων. 

ΤΑι.δὸν. ὅτ]  εῖθα μας, ἡσων καὶ αὔτα αἰϑενῆ» [απξ 
ὙΒυςγ 1415) ραρ. ρτοχἰ πιὸ ργσοςάςητς, Υ] {ςγ1 51, 
ἀλλεὶ δι᾿ ἀχρηματίαν ἴῷ τε τοὺ ύτων ἀεϑενὴ ἰώ, καὶ αὐτά γε δὴ 
Οῦτα. ὀγομα ὐταΐᾳ ( ὨΠῚ ΡΟτίυ5 ὀγομαςότερα {ς θεη ἀππὶ 
εὉ δὲν φρὶν ἡρόμδμνα. 5.4 φῃοπιοάο ταϊίοηὶ ςοηΐξη- 
ταηου πη οἱξ γι οα ἐπὶ ἀοϑένεια εἢῥ ἀϊσατις ἃς νθὶ εἱξ 
ἀχεηματία ὃζ νὈΪ σοηττγὰ χεημιώτων κτῆσις τηαῖογ συὰπι, 
ἀπῖοα Πτὸ Ὀΐζο ἱρίτυσροπασγάτογοτη ἢϊς {Π 15 ἰδὴ δῶν 
τηοητίοποι πο ἀοθυ ῖο ἕςετο, φυθηὶ οἴ τρυσῃος 
δὲ φιοά ἃ ΤΒυοΥ ἀϊάο ἀἰςοίταν, δεωατωτέρας δὲ γὴν οὐδῥης 
τῆς ἑλλάδος. ϑεα Πἰς εηατγαῖον ἡπι8 ἀϊεῖς τα αυαπε 
ἄπο ροτοπίῖα βθηετα ποθ 85 1η Οταςία ἐοηἤάογδη-. 
ἀλ εἴΐξηε : Ἰ4 εἰϊ» ἤοπ ἐο]ὴ πὶ ξουτπὶ 40} τγγαπηῖϊάος 
οςουραθδης, δ ἃ ̓ρίατιπι οτίαπι γγθίμ πη, ἴῃ ἀυάτιπι 
ἀ εν ηθητα τη 1 Οσσαρα ῬδητῊΓ. ἱ 

Τάτιον ἐγ. Ἐπὶ ῥηζοῖς} ΝΟΙ αρτὲ οχροηῖτον ῥηδῆς γέ- 
δφσι Ῥοτ φανεραὶ ὥ μαξ τς γἱἀοτὶ ςοττὰ Ροτοίξ φανεραῖς 
ῬίῸ αἷϊα νοςε τγορΠης, Ἂς ςεττὲ ῥητοῖς πους εἴδη 
νΟςΆΡ1]0 ὡὠεμομένοιςγαστ αἴ10 Βυλυῇπιο 41,4 ἂπη ΠΝ 
ὁμολογρυμόῥοις ἘΧΡοἤτηπι αὉ ἐο βπῆδτ. ΑἸ 4 ξηΐπι 
Ηΐς ἤση ἱπέε!Πρῖς Ὑ Πα ο. 414 ες αυὰπι ηποά 4115 
ποδὶς ὀχ δος Ἰητογργοτατίο, ἀξ ργίμσ γορηά βαγ θά 4-ι 
γἱά ἐγαΐε, {7 αΥτὶς βοπουῖνησς ἀοβηέία. τι αυὸ ἃ γέρασι 
τ ὉΠ τη βοηοτ τῆς ρΥαρεὴς αυὰπ) ΠΠῚρΡ Ποῖ τοῦ Ροπσ- 
γίϑηδ, ΕΠ ΠῚ ΤΏ Τρ οτατῚ : οτίαπῃ ἢ ὃς ποΐτες ἸςΠο]18- 
{{ε5 ἐχροηδῖ ΠπὴΡ]Ποἶτοτ ἀμιεῦῖς, ἀρδ. 

Τατζ γα ρτηο ςο]. “δοιηάα, δίχα. 7Αρεΐας ; 
Στ ὙΒυςγ 41 465 γηα γοςε ἀἰςῖτ Ζατεικαὶ , γπα τ|τ- 
6πὶ ἐχροίαμῆδτ, χης οἷς ςοπηροίτα: 4 ε] τος παρο- 

“ϑδοίδοτοι. 564 4151} ἀε ἐο 4ιοά (δἰπηρὶι αδπεῖδι, 
εἰσ ὙΠυογἀἸ ἐπὶ ριοροπεῖς ἀἰβεγοπείαπη μα ἐς 
ἰπτοῖ ἐγγα πη; ἀο πὶ ὃς το ΡΠ Πη ΑΙ] ΟΡ οσαπι τηούοςς 
ἀϊ οταϊοτος ἱΠ ΔἸ εγδτοῦ πι{ς6 ἀποθι5 γος 0} 15 ΤΌ -᾿ 
Ιετε ντὶ.Ἰπιὸ γεγὸ ἕοτα οὐαϊογ πὶ ξοῆ τς, ἄπος ει. Ἶ 
τηοῆμοης.) ΠῚ ΤηΐΠῈ}5 ΔΙ ΟΥΙΤΟΓ ἈΓΠΊα ΡΓῸ τΈρΊθαΘος 
ἀἀπιουι πὴ τγγαη πο 5 σοτγ ρθε 5. αὰπι γ]1α Ρ 
[ορβοσγιπι τα γπγα. 

Τάτοδο, ν. ταὶ ναῦς ΝΜ 4] νει δ μιεπεχειοίδω αν ό 
παϊταῖοῦε Ἐχροπὶ γοῦθο ἐναλλαξαι, αι ἴῃ τε 9 Τῆς: 
ἴλυτο Οἴαος Πηρυς ἀοςιοτίπι; ἃ φαπὶ τε το πα εταπη 

“ἕ 

ἐντὶ 

1: Ἷ ἰ τὸν 



ἈΝΝΌΤΟΙΝ 5ΈΒΟΣΕ τὴῦ Ὁ. ᾿ 
ἀλιίογοτίω δε) τσ ἐπ αι Πρ πο  ἄιρηῃ Ἔ{, 

Ὑβιμογἀϊάορα ἀϊόξίοηορι [ὑτὶρ {{{{8 ρο ἐδ {ἰουίάρα. Τάτετρτο- 
τοσ ατιτοπὶ λέξιν» ἀπέποηεν, νεγθιμα γοῖθο τε θη 55 δς 
ᾧ της 114 γοςο νεθης  ΠΟῚ δυτοπ αθατεη 55 σα πὶ 11- 
᾿ς 4} νῃδτη ἀϊδεϊοποπι ρτο νηο γοςαθαΐο ἀϊςσαητ. 
1ητο Πρὶς αατοπὶ (νε ορίπου) Ἱπαογάϊάειη , ροίϊ οχ- 

τεπηρογαγίαπι 4παπάβηι ὃς τυ οπι μη ξοτία ἰςτίρτίο- 
ποπὶ (ΡοΓ πηπια νὰ οτς ΠΡ 1|ς οἴξ,, σαρίτ4) ἐδῃ οπὶ 
τααρὶς ἀσςυγατο ἰδεπιοῆς ΡΙεπἰίχις «Ομ ογρ δ, 
Οοἰϊσις απτοπι ἢος ὃχ δο απο ά ἃ ΓΒυογ τε ἀϊοῖ-- 
ἐγ ααε 85 «4 βπερ; ῥηῖησ ῥοί!, Οὐυοπιοάο ςπὶπὶ Τμα- 
«γάϊαε5, ἢ ἤδης Ηἰξοτίαπι, θὰ θην μα θοπιιδ, ΠῸΠ 
βηΐ:ο ἰαπὰ θο}]1ο {τε ρ(Πἴδε, (54 ραυ]δεῖπι ἀππὶ σεγε- 
τοι. ὃς τὰ γε σπὶ 01} ργορτοῆιι τη Θὰ 44 πὶ Πὰ- 
Βοηλες ἐςτίρτίοπο ργορτοογςτυγοίη ἱρέο ἱπιτίο πηθη- 
τίοηςπι ἤπις ἕαςετο ροτιει ὃ Απἰτπαἀπεγτθη Δα πὶ 
αἴξ αὐτοπι» ἐπ ἀἴςοτς, Ηὐπς ἐπ 5, τον ποίη άἄη ο[ἢν 
ται. π| δὲ 411} 4} πος τὰ ἀοςεαητ,οίιης ἰοοΐ. 

47 Ραρ..1.. 1.1τ δον, δὸς} Ἔρίπηα5 ταπγεη ἀρ ἄ Ἐπ- 
διατηΐυηι ἰη Τὶ οηγΠ) αἰδεήγησιν, ἀς 1115 ετίᾶ αι Μαΐ- 
Ππι|ιαΐν ςοπάϊάογαης, φωκεῖς δὲ φωκίων ; (ε ἃ 4υππὶ ΡΓῸ 
φωχίων ἐχγεῖ. ἀηποζατῇ {τ φωκαέων, στοά δ11ς εἰς φω- 
καθς ἰτίἀἐπη ςτίρταηι ξαΠΠς. μος πγὰ πιὸ ἀιπὶ ὃς ῴκι- 
τίν, ὨΟῺ ᾧκησαιν» οἰιπι ἐς ρΠς, ν δὲ ἰερίπηυ5 ἐς Μαίϊι- 
11, φωκεῖς δὲ ὥκυσειν αὐτέω, τα τ] πγι!τογατη ἰο οὶ ΠΟ 5 
{ρίςατί ςορμης. ἔς ταπηοη γε ἕατοατ, Πιοπυρίαπη ἀἱ- 
εἰ ροῆξ νεῦοηι δἰ άπὶ οἰκίσει, ἀοἴπάς νοτὸ δὲ οἰκῆσαι. 
Ὀοά αὐτοπὶ ατιῖπεῖ δα ἰοξε!οη ἐπὶ πηαγρΊηὶ δά ίςτῖ- 
Ριᾶπι φωκαιεῖς, εᾶ φιοαιις ἀρ ηοίζοτς ἀϊοΐ αιςατ ὅτο- 
ΡΒαηι5» αι} αὐ 110 ποηλΐπς φώχαια ῃῦ (οἰ ἀπ) φω- 
χαειὶ [ξἀ φωκαι «(ἐς ετίαπι ἀδάποατ,Ὠς ΠΟ φωκαΐτης. 

γεγ. ἐγαντ. } ἘδΠῚΕ ἴῃ ἐὸ φιυοά δῆς ἐς ΜΑΙ ἐς ἡ- 
Ὀὲτ, τὶς ποταπὶ οἰδ: φυὸ (αι φυὶς μαοσυλία {Πππ, πο ῃ 
μασαλία 5 [τὶρ [δ ἀϊςατ, εχ ροπειβ ηοπηΐης ξεΐεη-- 
τεῦ νγδῖς Ποιη δ 7») ὩΟἢ ἰΔΠὶ γοΓᾶ ςΟΠῚΡ ΘΙΘΠΤΟΓ 4185 
Ριαςείεγμην. 
 Τ[λε. λ. ν. Οἷς ὑπηκόοις 1 Ἑαἱ ὁ οχιίπτας., νειδαηι 
“πεοςχόντες ροἵϊε νεὶ Δ ζιῤ ὑπηκόοις νεὶ δὰ Ὁ γαυπκὰ τε- 
ει Οὐοτίαπι επἰπν ἀΐσοτο πηι οἱ πος χόντες Τῆς ὕστη-- 
κόοις » 4ασπη Π} 1 ὑπηκόων ξαξξα πηοητῖο ἔμποτῖτ, ςοη- 
ττὰ αὐεοπὶ γαυπκαὶ ΡάΓαο ἱπέοτα 4110 ργαοοάαε Αἀάς 
αυὸδά ἠουιπὶ 410 ἀἀ4π) πος εἴξε Δ4 ςοπιρατἥ πὶ 
Οεεητίαπι αὐτί οί πη, τὸ ἀσεϑσέχειν ζῖς ὑπσσηκόοις: 1{Π| ἃς 

ἀκεέτον ταν ῤοοὺ γν πουὰ αυδάαπι δὲ ρ[δηκ ἴηαυ ἀϊ- 
τὰ Πσηϊβοατῖο τα δα ογεξαγ. Αἰ γεγὸ οὐ φέος χόντες τοία- 
τὰπη δά ἀατίπιπι ὧς ναυτικοῖς, Ὗ 114 νοσεῖς φηὶ βυράμε-. 
τρρεοῖτα οαΐπὶ Ιοσυ πὶ ππης ἱπτογριεζαταγ, ΝΟ μη πὲ- 
γάῦη ἐαημόη; ἀμ {Πρ βινάμονηπε [δὲ πόα (ἀἴςοτο ροιοη πάγη 
τη δ᾽ αΠΠ τη) ονηραγάπογηπε. Οὐ πετᾶ ποπηης αιοά 
εχ ελάξ ἔλπη!α οἱξ ντοπς,ροτίι5 ἀκ δ πη, (πᾶ ναυηκαὶ 
γοττῖτ εἰα[ζες ) φιρὶ ἐἰ άγιει [πρά 01 βέογωριε. ραυϊο Ἔπῖ πὶ 
Προϊβοδιίας ἀἸςεῖ μος ηιὰπι 184 ν᾽ ἀοταγ, ΝΠ ἀρτίτς 
γεέγοηας εξ ρυταπάαπι αἴξ, χὰ ἀφάϊεῖ {τ βέεγηηε. 
ἽΝ δηι πλΐπις Πρ! βοαητοῦ ἀἰςογοξαγ, φμὸ ἀηάγμρη αἄ 
ἡϊ45 μμεηάετιίειϑεἀ αυὸ ἃ νάυτικα Ν' 4114 νοτεῖς εἶα: 
ἄς βος ςοττὸ {Π| ποὴ αἰδητίογ, ἃς βοείιι γεν παρώ-- 
ἴων; ἀοϑυ με ᾿ητεγρτοτατί, ἀμτ τεῦ παρε τω, ΟΧ πο: 
1Ππ4 ταππθ πυΐς Δητοροη ἢ 5. : 

Τάτημον. Οὅσοι μι} Ψυἷτ (δ ᾿ς γε ὶς, ὅσοι μυὴ διαρκῆ 
ὅτων χώραν, (θαυ πη οἱ καταορέφοντεξ, ναὶ οἱ χαταφρεφό-- 

«ὄνοις Ατβος ἀΐςοτο» ΄υίάπεπι ἀΐςετς εἴτ ἡ ῬΡηπηὰπι 
δηΐπὶ πος ἐϊσυης καταφρέφειν αἰ Πα τη χώραν; Πυαπι 
Πρηϊβέατε νοΐτπε Ἰλορίοποπι αἰϊχυᾶπὶ {δ ίαρατο, 
γε} Πιδίροτε: πες ραἤπια νοςς καταρρἐφέϑαι αὖ 115 ἀ1- 
συητοῦ 11 ἠαοτ τορὶο (δ᾽ ασατυγιίς ἑαπτὰπι γοτ- 
Ῥο πιεάϊο καταφρέφευϑω ἴῃ εὰ Πσηϊβοατίοης νταπέμτ, 
Τροίης, νε δά μυης Οταςα ηρσας αθυΐαπιη σοηηί- 
Βελπγμ5., δέ [πο οτοπὶ ροτίῃς αυὰπι γοῦθα ςσηβάοζο-: 

ται βρααοπιοάο τατίοπὶ ςοηίδηξὰ πϑπΊ οἢ γε ῆος ἐς 
1115 ετῖα πη ἀἰςὶ ροίπε; φαοτγατη τόσο (διυράτοζοτ, 
γα! (δ᾽ σογθευσ πος ἴῃ αιᾶπὶ » 105 τοροηθ πὰ αιοΣ 
ὁγαριὴς ΕἸ] οτ( 4 εἰἰξγὰ χυα Πρρε ἀἐταγθηταγ αι δὴ νἱἹ-- 
δξαπη {πο ογθητ)ποη Πα ΡΠ Ιπτὸ νογὸ ἢὸς πγαρὶς 
ταῖοϑ αὖ Βυϊυηο α] ν]οἸςητία θο5 το] 4 Πδι. Ομοε- 
δ πν οπὲπι μι ηἰ πὲ ἔογαςἷ5 [0]1 ἰηοοα ΔΠπ4, 4ισα 
τὶ ἀθπὶ τη ηἰπγὸ ἔογαχ ἃς ἔΕ ΓΈ] ἔογοι» ἰηςοϊετὸ γοι 
Ἰυϊῆτης ὃ Τ(οητγὰ ςοττὸ, τηἱηἰπγὸ ἀαδιταπ άπ εἷξ ἀὸ 
60 υοά δητεα αἰχὶτ. μολιςε δὲ τῆς γῆς καὶ ἀφίςη ἀεὶ ταὶ 
μιαταξολας Τῇ οἰκντέρων ὄἰχενοϊα οἴξ, γε ἀμί φημ αφηετονγα 
ορεηπα ἐΥάξ, {π [ἘΡΡβοΥ τ βῆοηέδης ἡποίάγηρα πιαχὶρνὰ 
«τάε οὗποχίά. Ουοα Θείαπη Ατεῖςα τοίξατιτ, ἴῃ Ζυαπὶ 
ᾳυοά οὔτε λεηήόγεως, Αἰϊῃ ἃ ΠΟΤ, μι πὶ σοηι5 ΠΟῺ ἐπὶ: 
ταῖρταρας. 864 χυα ααϊοἰπηταν δά Ἰοςὶ ἢυΐι5 οχὲ 
ῬοίιτοηΘπῚ., τοξεὸ δὲ 1ρίἃ μὴ δεαρκῇ χώραν τεϊ δυπηξ 
ΟἹ ς᾽ καταφρεφοιδύοις. ΥΘΙαπητατηοὴ ἐδ ταῦ πορϑουμϑέας πό-- 
λεῖς δζ πίω αἰλλοτείαν» αι τη 11} κατεφρέφοντο, ἢ ΠυΔτη ἀὰ 
ἀἰπεηΠ5 ἀἰςῖ, πη πὲ ρίαςες. 5. 1ς οηΐπι ὙΠ ογ ἀ - 
ἀδς5. δηηπλέοντες )ὺ ταὶ γήσοις κα τεορέφοντο,ὰ μιοζλιςευ ὅσοι μη 

δὲαρκὴ εἰχον χώρανταϊς ἴῃ ̓ ς [ςΠ]1}5 ἀἸοἰτον .. οἱ καταθρε-- 
φόμδμο; τίωιὶ αἰλλοτοίαν, οὗτοι μὴ διαρκὴ χώρων ἔ ̓χοντες)ἐπέπλεοῦ 

τοθὸς ταὶ πυρϑουυδῥας πόλεις. 1πγὸ νετὸ Βὰ ἰηΐμ!ὰ ἐταηξ 
1114 τρί τερίο ἀλλοτοία, υιαπη 1} ἐπόρϑοω, Πποίψε 1ο-- 
αυΐτινς ΤἬμοΥ ἀἰ ἀεϑ)κατεορέφοντο. 

46ὈΡᾺΑ ο..12. [1π|᾿α. ν᾿: ἀπὸ τῆς } Ν εὐθα ας, δ, εὐἰπὸ τῆς 
ἰφίας οὐσίας ἕκατος τὸ φϑοίνον » απ π46 ἢὰς τη στδας ἀ1-- 

φᾶτηιι5 ποσοῖς εἴξ. ποαι6 Θηἰπὶ μπης 84 Ιοσιπὶ ροτ- 
τἰποητ. Ἰ ἀοη άπ) ἰρίταγ ης Η5 Ἐχροπαπευγ {{{ὰ,, απὸ 
τῆς ἴσης. Ὑ' εὐὰ πα ὃς Ἀ{{|5 ἀπο θι5 πγο αἰἷ5 ἀοργαιιδταπι 
οἵϊε μπιῃς Ιοςιπι οχἐ εἰπηο : Πα ΠῚ ὃς Ρ ἁττὶς  ρ ἢ φϑαΐον 
ΡΙῸ αἰΐο ροΐτιπὶ ἐς, δὲ γεγθιπὶ φιοάρίαπι ροίξ 
ἸΡίαπι οἢς ο πη ΠΠι!πν. 51 ἐπ πὶ δὺς πδης {ςτὶρ τι απ} 
ὐπὸ τὴς ἰδίας οὐσίας ἕκατος τὶ ὅηξανλον σωωτελῶν, γε] χορη-- 
γῶν » ἀπ 4 πῈ χα (ἡ πὶ οὐπά6πὶ Ἔβςοτοι μαθ6- 
ΤΟΓΊι18, ἀρτα πὶ (Π|6 0 4υ! 6π| “14 1ς 10) Παταπὶ νος πὶ 
δἰπὸ τῆς ἴσης ΕΧΡΟΙ[ ΟΠ 6 ΠῚ ἴἢ οα ἰη πο Π ΓΟ η5. ϑοή ἃς 
Βεηϊτίθιι5. ἑκάσου τη ρ5 ρίαςοος 7 ραγί τέγαιῃς σιώτε- 
λδαῦτος, ΝΕ] χορηγραῦτις. 14 οἵξ, προφήοᾷης οχ {εὶς οιΐμ- 
ἴδια φηαη αη οἸηβοίεγοε εὐ ορεηίε, ΕἾος παηηπὸ αυἱ ἔα: 
εἴπη, δὐτὸ τῆς ἴσης κοιγαξ φρατείας ποιοιῦττη. δ. Π.ΠΠῚ 
φϑανον ἢτ νοςάθυ! πηνὰ ποῖξτο ϑηξαλλον ἴγοἀἰδ οἰπηὶ- 
δυς ἀϊπογίια, ργο ἢος φιώγεηάαπη εἰς αἸλπ 4 εἰυς, 
ἄἀςπ) Πρ η!ΠοατΙοὨ 5 40 « στὴ 1110 ἈΠ 44 φἔβηϊια- 
τἰς Παθοης, ἐπ Ισσαπὶ {{Π 8 ἱτγορ ΠΗ͂Σ νει ΠηΉ}ς ἤτ. 
ΨΊάοταν δυζοπι τη ρτατίοπί Βογι πὶ γε Βουιπὶ ἰη α-- 
1ΠΙοπ πὶ (δ ἀθπὶ οςοαί!οηεῖη ργα θυ: τοροτίτίο πο- 
ΤΉ 15 φρατείας , ΔΠΏΟ ατ5 115 ἴῃ Ρη όσοι ἰοζαπη μα- 
βεητεπι οραπείας; αιᾶ: Δηποῖαπάα οἴαης πη ροίξετῖος 
ΤΟΓῚ; ἴῃ πο οδάετη νΟΧ ἰορίταγ ες γετὸ ἀοδεῖ πος 
τούτο συ 4114 ΠΠΠοτιῖπὶ γοςα δ: ] Οὐ οὐτὸ τῆς ἴσης 
εἐχροίτίο ργοροηδίαγ ΝΟ ραιοὶ οηἰπὶ απε ἰοςΐ ἰπ 
ἀυοτιιπη νη ΠΊ οΠαπ6 Ρ᾽υγος ἐχροϊτίοηοϑ ἀθθ-- 
ταηταγ. (ατογὴπν πα μος 4υ 4 οπη ργρτογπη τη ἀ{1Π|, 
1Ππ|4 δΓ πηιταπά πὶ ν᾽ ἀογὶ τη ἡγρω.Ὑ αἰηάϊα πος 1ο- 
(ὁ ἱπγηηογαῖῃπι οδξε ρα ά οτος, ΗΠ Π οἴῃ ς θχατηθῃ ἰεέξο- 
τὶ ἀά 4[105 οχατηϊπαηάοὺὶ ροήΐς γίαπι ἰζεσμοῦε φοπ- 
Ῥοττατη Πα γε ΠῚ: 

Εἰτ.. ν. ἐποίοωυ 1 δοδοη ἀππὶ Ροτία5 ἐπειοωῦτο 9 γ ἐ 
Ἰερίτουζαρια ὙπιςΥ ἀϊάοπγ.οχ ούίοσε οηΐτῃ παης ΡαΐΣ 
Πυᾷ νοεῖς πὰ τατί οη πὶ ἴῃ αὐξίθαπι οὐταπν οἰ πιοὶ 
αάππι Πα πη οὐ ᾿ο αθῃ αἱ βοηο ΠΡ 11 ῥοτίης 
αυὰπι πας (οεαε 4 ἢ] ει. Οὐ οηϊᾷ απεξ ἀατπι οἵδ, 
ἐν, υἱ ἤεσοιν φρατείας, ἔος νεΥαπν ἴῃ ἀύο γοςαθαϊα τὸ- 
{οΤ υἷε, ἴῃ Ῥαγιοιρίο πη {{Π{|8 γε δὶ ὀἰξήεσειν ὃς ἴῃ ἐποίοίω;, 
γε] ροτίιδ(νὲ ἀἰχΙ)ἐποιοὼῦτο. ἢ 

Τάτ.γεν. πόλεις Μάρηα Ὠῖς Πρ ρατυα πιὸ δεῖοπὸ εἰξ 
Ἰοξεοηὶς ἀλποντας, ΖαμπΠὶ ΟΧ αἱ ὑπήκοοι ἤαξ αὐωπήκοοι: 

ΚΚΚηΙ 



" ΠΕΝΆ ΒΥῪΈἘΈΡΙΗΑ ΝῚ 
Ἄου νἱάθο ταῦλθα 4υΐ πόδα] ΡοΥπι πῆς ὁπαγγατος 

τοῦ Βαῆς ποὴ {Π|ἀπὶ ἐςπρτυγὰπι ἀσηοίςοτο ἐργαίοῦ- 

τίη αυλπη (δἰμηρατ,ε γὲ ὑπ ἤκουον. Ατ γοτὸ ραγαῖοῖ-: 

{πιὸ οὗτοι δ πα ἐς ἴμο αὐ ςογονῖα πα υδπι ἐαἰσαυ ἀ οη΄“ 

ἀπ,ςτοά! δὲς εἰδ, ϑοἐ ἐς {110 αὐυπήκοον αυϊά αἱςοηγμδὺ 

4η αἰτοσὶ ἸςφεἸοηὶ αἱ ὑπ ὕκοον Π14πὶ ἀητοροπομγυβὸ 

Απτεροποηφαπῃ διαμά ἐθοΐοο: Ρεηνὰπ:; φιοῃίατη 

αττίςα!ο, Εἷς νι ἀοῖοῦ Ορυβ ξατογιπι βαμῆς, ὃς ἀϊςοη.- 
αἀϊ, αἱ αἰυπήκδοι ) ΔῸΣ Ῥοτίμ85 ἀγεῖσα! 0 εἴ αἰἴο ὨΟΠΉηδ 

νόδτο, τα ᾿Ιοαυμτατιϑ ΒμΠς ὙΠ μμογ ἀἰἄος, οὐ τὸρ ξωυε- 

φήκεστων ἱᾳγξὲς τοιὶ κιεγί εις πέλᾳς. αἱ μικραϊ(ν οἱ αἱ ἡοσοιρ)α  υπή- 

κροῖ. ἃϊζ αἰυπήκοοι ὶ σα. ἀὰ οἰϊ, ἀτε δὴ αὐυπιέκεοι οὖσαι. δος 

Τομίμ, ΝΟ οὐ} Ραάγμα εΥίνες αι για ΧΊ)ς αηρα αἴ ε- 

γαπίν Περοίξ φητὸ εἰς ῃ95 ράγεγοπε. νεὶ, φη {εϑ ἡαυηοη 

ἀϊμιοπὲ τέρν; ἐ[οπε. ΝΙΑ]ὰ ερΐπι Ν 411 Ιοςυπὶ Βυης, σας 
αἰϊοβ υαπυρ τ ΠγΟ 5,1 ΓΟ ρΡΓΟτ ΤΌΤ» ΘΊΠΙΣῚ ξιωεεήκεσον 

τοάάϊτ ὠηεγρεναπε. 
Τοῖτοεν νυναὶ, Ουοπιοάο γογιπὶ δος σΟΠΊΡΟΙοἴυ τ» 

εὈχα κοιταὲ ν Οςο τὴ σωυτελείας λεϊπτιν»ἱ οἴὐν θα! 16 ῃ- 
ἀκτὴ εἰς ἐ(πηᾶ οὔ νοι λεπεινγημο ἃ ἄφες Προἰβςαῖ, 
1τα (ΟΠ τῇ οὔ νεὶ ἐς ἢς5 οὐ! φια ργατογπλα Τπητ, μ 
ἃ Πρταπο, (δὰ 4 ᾿ρίο (ςρτοσονδαυάϊξάα οα το ]1Π-- 
αιθητς »ἷη πιο Ργοραγαίσοις ἀοςι) φυοπηοο νηΐ 
εἰδέπιηυς αὐἀὶς ξξιο ἀπο [Ὁ δήταητίμα, φρατείας δὲ σιὼ- 
πελείας Ἰμηϑὶ ροἤίηε ὃ Οὐ θης ἰρίτυγΠοη οἶδ᾽ ευπὶ 
ἡ{πα ἴῃ νοςο πὴ κοιναὶ ἀπηοταῖϊε, (ες ὦ ἴῃ γος οΠΊ ΡΓΟΧΙ-- 
πιὸ ργαοςάοητοπι ἴσης : ταηυαπὶ ΤΠυογ ἀἰἀς οἰτὸ τῆς 
ἴσης. ἀϊςοητο ἐλλεισθεχῷς ΡΤῸ πὸ τὴς ἴσης σωυτελείας.. ᾿ 

Τ τιζε ν, μοι} ᾽ς μος ΄υΐάοπι νεξὰ ἀἸοῖ ςοπλρο- 
ΤΟ ΠῚ1}5») ἐπε λέμδοω ὅτοι φοῦὸς αλλήλοις “αὐδὶ τῷ ληλοωπίου πε-- 
δε, πα! ςπ) ἀῃποτοτογίη 1 γε. κατ᾽ ἀλλήλοις δὲ 
μᾶρον ὡς ἕκαςοι οἱ ἀ τυγείτονες ἐπελέμοωυ. Οἱ] ἃ Ἰρίτουν ἐς 
μας δηποταιοπείξητοπά πο  ΠΡῈχ μα {δέος δὲ ᾿ρία 
(αιϊοο 4υϊάοπι ἱμἀΐςῖ9) πιίσταυΐτ: ἐΐξαυιο δά ίςτδοη- 
ἐἀαΐη ιης ἰοουΠγ. πόλεμον χαλκιδέων καὶ ἐρετεκέων. 

ες 1λτιδν γε ἐγὸ 1 Νὴ ἀπ θίθπι οἵδ 4υ τη δηήσοι κα, Ρ]α- 
φπὸ ςοῃτγατίατη ΠΆΡοατ ΠρηΙΠοατιοιο πη 1}}1} ξωω ίςο κκαι 
6χ 400 οἵδ ξωωεφήκεσειν » 1ῃ. "}5 4 ῬατμῸ ἱπτοίι4}}0 
Ριαοςάμης : ἃ φυΐη {πι|4 δεύφη πο ἢ Πηητι5 ἀρτὲ ἐκορ- 
δίοϑη αὺὰτη δγεαυοίοϑη, ντ{0 4; ἐπη ἔθ ἐς πίπιη) ςΠςἰοη- 
τορος οχροπί. Ουμηι ἐρί ει ἴα πὶ νοι 00 δδεαυο οϑη 
ἁΠυ ἃ οχροίαειτ, ουτ δὲ νοι ἐμιροίοϑη ὩΘ ἢ αὐυάοιεχ- 
Ῥοπετοῖ ΝΙπλέταπι απ αἰτοῦ (ςρταην ἰοςαπὶ Βυης 
τοὶ αυῆς Βυποίξηαττατογ γαπτ πο 6 η6 ΠΊΘη τε πη 
ἰμᾶ ἀρογαηῆς ἀϊςοη ἢ οἴἘΝ εμὶπὶ {Πυὰ ροτίι5 αυὰπι 
Βοος ἀἰϊχοιίπι, αάττη {πὰ οτίαπν, ἐ σμωέμα χεσεν, 1)5 485 
ἃ ΓΒυςγ ἀϊάς ἀϊσυπτατ, Γορυρηῦε, Ν εἰτογ ροσίο ἐο- 
ἄςσπιαιο πῆς γόοιο δὲ ραρ.13,11τ.}0. καὶ δι! ἄλλων ἢ 
ἑλλίωων εἰ τινές, που δα ξαῖεν, νὈἱ ἷς ΟΧΡΟΙ τ, διενεχθ ἔΐεν, 
δι σασιαζοιεν φοὺς ἀνήλοις. ή 

Ττινον σας πόλεις ἸχροηΙϊς υϊἀςη} ὃζ Αἰ 10] δ᾽ ἀκρι- 
ξέας γοςοτη μάλιςα ἔς ἃ 151 ςοττὸ νὴ ἀ6 πιιπηοο δρῚ- 

τας. Ψιάἀοπάτιηγ αὐτέτη δηηοη Ροτίι5 το ] 44 Πετη- 
τετρυηόζιο ΡοΙὴ ἐδεμανζο, ὃς ροηοηάα ροίξ μάλιςα. τα 
οηΐπ ο συΐτεγ οὐπι [11 τὰ πῦ ΠΡ το 8, ρα Ρ.5779ἔπειζα 
ἐχοίκου δὸς αὐτὲν ὅσον ἐδωύατο μοίλι ς “Π  πελοπουνησίων πὸὶ 

“ὠροίγματα. : ᾿ ; 

Τάτ, ξ. ν. Οἱγὺ ΤΝοα γαγὸ συϊάᾷοπη δὲ ρτῸ γὺ ροηὶ- 
ταγὸς υ άοηγ Ὁ μος ΤΡίο (τ ρτοτειαῖ νοτὸ γὼ ψΊ οΤ- 
ἤν Ριτο δὲ ροΪ νοΓΘοΥ ἢ ΠΟῺ ΤαΓΠῚ τα πταπΊο Ὁ 
{:ἀ ρτορεπιοάιπι Πεϊηδυάϊταπι. ΝΝεημςο γεγὸ οτος 
ἀἰθιης εἴπ ἐμηάεπη ὃ πος ἀϊχηῖς, ν! 46] 1ς εξ γὃ Ρτὸ 
δὲ ροΐτυτ εἴε, ὅς {δ᾽ απ χης υα [ε αιιπη τυ, οὐ λέχρ 
«ἰοὶ ΔΙ ἐν σικελίᾳ. οἱ τὸῤ ἐν σκελίᾳ δ: πλέϊςον ἐγώρῃσειν δωυά- 

ἕεως. Νάτο ταπὴ τοςλὸ πος ἀϊοἰτατν (ηγεο 4} ἀ ΠῚ 111-- 
ἀἰεῖο) φυὰπι πα] ὁ ΠΠ04. Ηος ἰῃ αι4π|. νὲ ραγτίςα!α ἢ 
ἠδ τοίρἰ οἷας αἀ οα ηυᾷ σοφρίξατα ἰχμητὰ ΤΠιοΥ ἀϊάς, 
ποηϑυῖοπ) δὲ ἰςρτα. Ὑ ΟΠ ΠΠΊ]]ς οἱ οηἰπι οὐτη 1ῃ 

πλοπτς {πὰ πα ρυ δ, Νορ ἴσφηον ἐδ ἐγγδημὴς δἰ αϊμο, δὲ 
ἐπὴν; «ἀ γιαχίηα}ι Ροιδη απ ΡΟΥΜοπεγηηξον Εἰ γΕχ ἀρίο πε 
γιρη δἰ αἰϊα τγγάμαος δὶ ἐπώῃ ἀηιαχιδες.. Μὰ ἃς 

1.1τ. ον γε ρησεν.} ΝΟ ἀυθῖτο, ηυΐη᾽ ὅ)) πλέον ποηὶ 
ὅλ πλέον ἴο σ᾽ οὐτ: 4110 41}} ΘὨ1ΠῚ πλείςην ὑδοωύαμαν αἰδιεξάξ. 
Λονπ ΏΟὮ πλείογαγγτ ΟρΡΙ ΠΟΥ, ἰχ Το ς, .. 1. ' 
ΠΤ τοπ. ν κων αἰξμεξ, 1 Ῥείπηο μι! οπ) αὐροίτα νιάοια 
τοατ νει πὶ 480 αἰτν ἐς χορετοῃ ἀοινεῦθο κατιίχαπα. 
Ὁ Ψ ἀτολμοτέρα 1)» ὨΪ ΠῚ ἐΓᾺ ΠῚ τἰσὺ κουνούτ(ν τ α]10] ρα ιπε.. 
ἀἰϊοῖτ, ροτῖιδ υὰπι κατα κοινοῦ ) (64 γε σςοπυοπιοητόν 
αἰοῖτων κατείχετι κατεργάζεοθαι , τα ΟΙΣΔ ΠῚ ἀτιλλεοτέρῳ “ἢ 
ΠΟῚ θη (Ό1 κατείχετο ΠΟ ΓΟΓΟΣ 5 ἤμο 3 πο ςοδα- 
ΤΟΏΤΟΣ 7111 γεῦῖο κατείχετο (δ᾽ Π ΠΡ ογοταν : χαιιπὴ ρος: 
τι νου δα πὶ απτγοιθα οδιτατία ΠρΡΩΪΠςΔτΙΟἢ15 Ὁ δ. 
ἰπηθοῖε οροιζογοῦ νἹ ΔΕ] !ςες Ὀλμῶν αὐτ δύσπιλμως ἔ{)» 
Ἄταις πος ἀπ! πηφάποττίς Ν 4}18, 40] γεστιτ, 122 πρι15 
4πε Ωγ «εἶα ίοηρο [πὸ τερρογο ργο δι μα ἐ[Ε τερον αἸρημαπέ: 
{δΥ φη ρρὶ ἄφεῦο {ἰλε{ἔγὸ΄, σιρη μὲν [ηρηίασ οἰνφίατες τωάά- 
ἀάπη. Νοαμο Θηῖπὴ σα τη αἰτᾶ ἸοξτιοηςΩν 6 θα πὶ 
εἴϊδ εχ πα η ἢ οἵδ, 15 4 {ΠΠ4π}0 ηυᾷ αἰκὶ ἱποοματόπ- 
τίαπη νίταγε νυ ἱυ δ. Εδς απτοπνεο ἔα οἰ Πππ5 οχόυίατὶ 
Ροτοῖῖ, φυὸ ρΟΙ κατείχετο ς παῖ 4018 χατεργάζεῶς 
Ριαἤχαμῃ μα θῸΠ5 ραγτ σα τὴ ΠΟΡ ατῖι!8 ΠῚ μήτε, αἴ Πἰ5 
γε δῖ5 ποὴ ἐτίἀεπὴ ποράτῖθα ἐς ςοηίπηξίϊια τεῆς 
ΡΙαῆχαν ΝΝαπι πηῖητ5 ὀχ ουίαν ροϊο νἱάογοτυς ἢ απὸ 
ΧΙοτ, μήτε κουν ἢ φανερὸν μιν δὲν χωτεργάζεοθειι,, υνήτε κατα πές 
λές ἀτολμοτέρο ἐξ). 86 ἃ ταπιο δὲ ἡθαπι Παρ ο Πη}516- 
δξοπεπι αὐϊιπαπ απ ΠΟ ἷς εἴς ἕλτεοσ νὰ Ιοςι πη 
μάθοῦο ροίτ {Π0|4 ἀτολμοτέρᾳ δ), Α ἀϊαπαθ τω αὰτ 
τειν» νο ροπηάς ες ἀςῇ {τἱρτῦ οὔδει, κατείχενο, ὥςτε. 
κοιγῇ φανερὸν μιν δὲν κα τεργο ζεοϑεὼ ,'χαὶ κῷ' πόλεις ατιλμοτέρρς 
ζῇ), 4Ἰοαπηι5.: ν 8} 1 ροϊτουίοτὴ τη οῖρτο; ργὸ κατεί 
αἰϊα ἃ αυοάρίαπν οἱ ἀρτὰπὶ νοιδατη οὔκ {δ απάϊςπ- 
ἀσπι., πο ἴδοι δαί ραγτίς] μύτεϊηΐοττα Ποὴ εὐΐοτς 
μος πιοάο, κατείχετο κοινῇ φαιερὸν μυδὲν κατεργάζεσθαι, καπαὶ 
πόλεις τε οἰπολμοτίροι {1) ἰωμαἰκάζετι. Ἐὰπ 46 ΠῚ αὐτο πὴ ἔθη. ᾿ 

{ὰπ| ποδὶς Βἷς ἀς ἴδε ραττίου]α “' ἀποπι ἀατ᾽ μηδὲν, 
ναςδητο υἹάε]ῖςος ποραιισηοιςυὶ τα ΠΊΘἢ ἃς αἰϊα ασσθας 
αϊτοῖη ἐα απὸ μα Έπηιδ ᾿οξξϊο πο, απ μήτε ρταςος 
ἄλε. 564 1ἀςπὶ δἷς ἃ ΤΒυςγ ἀϊάς Βε Ρ οἵδ γον Βυπη κι 
τέχεοϑει,, απο ἔλοοτο σοηίπους Ροΐδ αἰΐα πιυῖτα ὃ 
αυ!άεπηίνε ορ᾿Ποι)οπηηΐα αὐ: δευά μεν ̓ πο! απ ἢ ε- 
βατίοποπι δαροπεν ἔπος 5 νἱ5 πορατίυα (νεὶ 
Ἰοφιαγλποῖξ, [τὰ ᾿σίτον εἰς νοῦθο κατείχετο 6 ἐρέειν, 
Ραγείοι 45 {δ᾽ Βηχιτυ γε νοῦθοὸ ἐκωλύετο ἔα ἱ 
400 ςεγτὸ Ποπ. πηΐηι5. αμὰπ) αἰτοῦο {10 ντὶ Πἴσ ρος 
τα Πδτς Αταμε τα Οχαπλυ παῖι μἰς ἰοςις ᾿οξεογοπη 1π: 
4115 δα υ] επηΟἀ ματα ροῖεῦῖς.. τ τ Ππ 

41}ὈΑ ὁ.1.Γἀτια.γο χᾳ 15ὶς οεῖαπν βαρ. (ςαθοπτορος 
Ἰη Πτογα σ᾽ γερουσίας 1 αςο Δα πη ΟΠ ΟΥιπὶ πιοπείοης 
[λοτ, μα ΟἈΝἪ εὐ τοιού κόνει ἀρ ΔΩ Κ τ 

Τάτ. γι. οὐχ ὅτι 1 Τὶ οἰ Τ υογ 4! ἀςπὶ πήτατὶ ασστος 
τηοίο 14 ΑἸποπίςηῇθις [ῃ πιρητο πη γοΠοτῖτ» ΠΟΙ. 
ταπηθη (ο 1ά πηγατί ὙΒυιογ 465 πο ἀΐοατ. δα ἵπεῖςς 
τε] Πρῖτ, φιοά Ὁ 60 ἀἸείτοτ » δγανονϑέντες ἐκ λιπεῖν τάδε 
πόλιν, ας ὨῸΠ ὠκλιπόνπες πέιὶ πόλιν γῬετίη4ο οὔ οί αἰ, 
σοτοῖ [δ Ὠγίγατὶ φοσ 1ΠΠ 4 δίανοηϑέεϑαις 14 οἴϊ, 115 Ἰη πιοπτοῦ 
τοπὴ 14 νεηης, ΑἸΙο ηι} ςοττὸ ψοιτπ οἵ ηποά 
Ῥοήϊε οτίατν ἀ1οῖ 4] ατ105 δγανον ϑέντας ἔς οτος 41] αι 
ηυοά ταπηόη πο ἔοςοτίητ, χἠ πηγαῖς δηΐπι ἄς δι 
πὰς Ιάτοτο μος (Ὁ {{π|5 γε δ15. οὐχ ὅπι δγοινονϑέι 
ἐποίηστιν. ΓΑ λγαν τὰν ἀμ τᾺ , 
ΠΤάκν εἰν, δγεκρι 7 Ῥοΐογας Βῖς (4}}} Ιεξξοῦ, ρο 
αιὰπη 4115 Ρ] τ Πηπε Ἰος 5 » νὴ οαήοπὶ οἱξ αὐπιο 
το. Ναπι απ ργοχίπιὸ ρυσοοάας ΑἸποηϊοηῇ 
τα ητίο»ΡείηγΟ αἱροίξι αἰϑέωαῖοι ν᾽ φοΓἹ ροτοτᾶ 
ΠΟΠΉΪΠΔΕΙΠ115 411] ΟῚ δγεκρί θήστω ̓ π Πρ ΘΠ άτ5 ἔο 
ΟἹλτων γ. ἔχοντες. 1 Το ΠἀΔοτατ βῖςο γοςοπη 

ἜΣ 

τΑ 



ἈΝΝΌΤΙΙΝ 50ΗΟΠΚ ΤῊΝ Ὁ. 
ξυμμάχοις, δὲ δα τοροῦτα ἰορὶ ἀοίροτο,, ἔχοντες οὗτοι Οζι 
4δέοις συμιμκαχοις. : ν 

“χτιλονον υξῇς 1 Οαουτς πος οςο ποῇονςμο- 
Μαίτος., χαμπὶ ἀ1 ες, ἔχοντες φόροις οὐχ ὑπυτελές, Ὀμ14 
ξηϊπι ῃΐς γοςῖθι15 φόροις ὑσυοτελέϊς ν ΕἸ οὐχ ὑσουοτελᾶς [1-- 
Βηϊβοδη ποθ ὶς ἀΐςοτο ροῆξε ὃ 564 ργιυδ ᾿πτοτγοραη- 
ἄυς οἴει αιϊόπαπι αἸτο ἴα Ἰοςο 145 ἰερτςς Ἡαθ οτος 

᾿ροττὲ Πα ΠΠπὶ 4ας πὶ ργοίοεγος,, πιΠ ξοττὸ ἰη αἰ α 6 πὶ 
εοάθι σοττάρταπι πιοάο ἰῃ οἱ ἀΠΠετι 554 ης [Ἐς ααϊ- 
ἄφαν ἴῃ συηέζιδ ἱπασηΐτωῦ ἜχοιηρίαΠ 15 ἀορταιατιδι 
4υππὶ (νι νίάοτο ο[ἢ) Ἰεξξῖο αἰΐὰ {τὸ ἰὴ {115 φόρου πἰ Πιΐ- 
ταπη: υλτη ὃς {τὰ οἀϊτῖο ἴῃ σοητόχτα μάθετε, ἤςας 4]- 
τοίη 11 τη ἴῃ πιατρίης. Ἀοξξὲ αἰιτοπὶ {ςτ] δ1 φόρου, 
ῬΟῺ φύροις, υκπιρίατί πη} γεὶ οἰ ἐπα ὙΠαςΥ 414 18 
τείξηταν ἴοςὶ. . 

Τἴτο μεν, ἐγραῦτο 1 ΑἸαςίπατον εἷς ποη πηΐπι5 πος 
ταϊποτε σα ρος] ο ́υὰπιίπ 60 αυἱ ρτοχ πὸ Ργα- 
ςεἀϊς ἰοςο. (ϑδιιοπιοίο εηΐπι ςοηςοάοτε δος ροἕ- 
ἤμχππας, Το ἀτάσηι τα οπι ἀπεὶρεοίιη δὶ ρογηιῖ- 
πῆς νι ετίατι ἡ ραῦτο οι συμμάχοις ρτο Φἴ᾽ συμμκαίχων, 
ἀϊςοτο δι άοτγει,αίη {Π1ππ (Ἔγπηοηὶ ἰηϊυτίατη ἔαςῖα- 
τῆις, Ροτίη 46 οί! Ἔχ! ορ : ΠῚ ΟΠΊηΪΠΟ εἵϊε ςΙαπγατο- 
ταῦ καὶ Ἑαοῖς ἀὐτοπὶ ραγιςἰρία πη ἔχοντες γτ πη ηἰπιὲ 
πεςοῖδ ἤτ νοῦ θυ ΠῈ ὑχρωῦι οἰπὶ ἀοςαίαείιο 1110 1η.- 
δείο:πατη 1116 ἀςουατίιι5 δα ραττὶς! ρίμπὶ ἔχοντες ΠΟῚ 
δὰ νειθαπι ἡγρεῶτ ρεττίπει. 

46ὈΡΔ6.14.[«1τια.ν. Κατ᾽ ὁλ.γ.}1Ππ|0 γειὸ χατ᾽ ἐλιγάρ- 
αν ποη ἱπηβίταν οὐ ἡ ραῦτο ( ιιο ἀ τοροτάτιγ ἀπὸ 
χοιγοδ)ίς ἃ ςι! ΠῚ πολιτεύσωσι. (πε αἰἑαη ἀο ἀατο ΠῚ {ΠῚ 
οὔίαπι ὁχ ἕος ἰοςο αἰπ πιο μυϊαίπιοά! ἐς πο μας 
{γπιπηϊξξα οὔε ἃς ἀϊαοτία5 ἀϊποηΐοτιπη ἐχρ οὐϊείοπος 
αἰϊοαδὶ Βαδεῖο ἀρραζοττπες (ο]ὰπι ἀϊμογία 5, [54 4μ1-- 
δυΐάδηι ἰπ ος 5 ὃς σοηττατία5. Ηἰἷς ςοττὸ ρεῖπια οχ- 
Ῥο[εϊο, ἴῃ Πτογα αννοτθα {{18,κα τ᾽ ὀλιγαρχίαν δὲ, ρταςο-- 

ΕΜ ΠῚ δἰτιἀούσας ἡγραῦτοτεροτοηά πη ςοηίει: 

δοςαπάα,ἴη β,απὶ η014π| πιοητιοηόπι ἔδοίατ 110- 
ται νοῦ οτι ΠῚ. κατ ὀλιγωρίαν δὲ, ργαςο ἀεητίθι5 δ 
Τρία ̓πηχις μας νἱά οτί ρος. Ἴκπ α(χιατα μα 65 
ἴῃ οφάθπι Πτοία β, αἰτοῦ (δίπηξξδηι ) οὰ ἀσπιαπὶ οἱὲ 
εχ {8 ἰππρὶ ἰξασοητίθαι8 ἀςθεγα ὃς ἀϊέξα οἥξε ρού 
ἀρροίτίοποπι ( γε βιαπηπηατίςϊ να]ρο Ιοαιπαπτι) 
ἀπέεις Ροῆιπιι5. φυδηλυΐς φυΐςαῃ ες εἶπ5 ο[ξ αὐτοῦ 
τα ΙἸοχαᾶτυν ἀςῇ :ξηγερικῶς ἤυς ἐπεξηγηπικῶς ροίιτα γοτ- 
δ411|ἃ οεἰεητίαιιπν (οτ τς οὕπως πολιτεύσωσιν δγπτηδείως 
σφίσιν αὐτοῖς. Τυτές!γ κατ᾽ ὁλιγαργχίαν ) ὃζ ταπγοι Οροττοαξ 

υᾷ ἐξηγηπκῶς ἀἰσιπτιι» τὰ εἰς ρετ ὀχεροῆη (Πμο,ἶτα 
γτεχορεῆς ἐρεςΐοιη ργα ἔς [ογαηῸ ποη ριαςεάςτο, γε 
μας ρταςεάαητ, ίςἀ (εηυΐ. 

Ν. κεδωνμ.} οη οἐξ ζῆντδεία {4 ἐχροίτῖο, 4 
ζρηπιδείως ναἷτ ἃ ποῦ 5 ἀοςῖΡὶ Ρζο ὁμοίως. (Π4Π} 401 Π| 
ἀϊείταν σρητηδείως καὶ ὁμοίως, ραττί αι καὶ Πἴς,, γῖ [115 
Ιοήίαιε Ιοςοἰς, ρταβρίτον νος ροῖ αυδπὶ ργςοάοης 

Ἐχρ Ἰσάτυγ) ΠΔ ΠῚ Ροτία5 ΡΓῸ 60 ΡΟΠΙΤΙΓ 4υο ἃ ΤιΑτίηὶ 

ἀπον»μοἀάεὸ ἀϊσυητ,νοῖ ἐκ μὰ [μσ. ΝΟ ς τάπηεη ἀϊ- 

ςοτετη «αὐ»οάαεὲ [ἱ 5 νετθιιπν νογθο το ἀςης: 64 
4υ]ο ΠΙδετϊὰς γοιτοτοπὶ, ἀαογμησάαεὸ «ἀ [περ [μα 
γάρ. 

ἴο, 414 πολιτεύσωσι ἀϊςοίταν οἱς πολετεύεαϑωι αἰ αἰκάσωσι. 

Θοἴπηι5 ΘΠ Ἶ τ] πολιτεύειν ἹΠαςγ ἀ ἀϊ ηἷς, Παῖς ἈΠ ρΊς- 
τας ἰοςΐ 5,1} 4114 οἵε αι) πελιτεύειϑαι. 

ΠΟ Ψ, πεύοντες 1 Οὐαπηιιῖς τοτεα πη ἤδης οχροῇεῖο- 
ποπῚ 41|5 ργαξογοηάαιῃ οἵα ἀϊχουῖπι, εξ ταπγθη δ ’α 

οα χιοΐ ποη ρίαςος. π4π) ϑεραπεύοντες ποη [ἰδ φητοῦ 
Οἐπηχοππι σαπὶ {αι ἀϊτο Δοςσυατί!Ο λακεδαμμον ίοις, 

᾿ν 
φι 

πὶ Δ οἱ ατὸ ροίϊταπι ({ἰςυε ὃς ΑἸ101} ἀϊςὶ ροῆῖτ. 
τογὰ πὶ αῆτο ἴότο μόνον Ῥατεἰςι]απὶ ἐς να] δίῳ ἀοἢ- 

οτατι αι δίτγοτ, ᾿ 

Μολιστεύεϑω ἹΜίπι5 ετίατη ξειτὶ ροτείε {πὰ ἐχρο- 

ς,. 
" 

; 33 
Τάς. μον. ταλὸς 1 [αἰυτίαπι Πποάφαπητηοάο ἔχθος 

διυῖς ςπρτοτ νἱἀοτυτίη εο απο {τε ρ ΠΣ οι τα 
ἀἰςῖτ φυοηΐαπι ἃ ΡΙΠΠγατι 415 σοηὰς ἀπςοθαι. Ηος 
εηἰπιφιλαληϑείᾳ ἽΠαςγ ΔΙ άοα πη πιὸ οἷς ςοηΐοητα- 
ΠΕῸΠΊ- 

Ττ.ο. νιν ᾿ππάρχῳ] ΜΆ: τὶ τοιοῦτό ὅᾷιν. 
δι τὸ λεόμϑμον, 

Ν εἰ. ὅπ] δοσρταση ἔα 1Π{6 ὃς {ου δξάυτα ος Ρμ- 
ἴο τυραννὥγ: ΓΟ 40 Ραιΐο ροίϊ τύφαννος ὧν. 

γοτιλον ὅτ. "ν Ἰάοτυν ἀϊσοηά πη) ροῖίις Αἰ ΠῸ 
ὄγηξουλϑύσωντες ἱππίαᾳ. 

Ν. πες, ἐπε}} Μαϊδπι αὐτὸν τὸν Ἱππαρχῦν. 

Τι1ει πο γι κτειγαν 1 Ελης (διε ἀο ἢ οτίατηἔετί- 
Ρίμπγα πᾶς τεςὶρίοηάα οἵξ,, λεωκόρμον, αἰτογαγνεωκόφλον, 
(ᾳιια εξ ἴῃ πιαιριπο)τεϊςέξα, ' 

1ι1π.σ. νονίων} ΨΊΔοτας ππυογοφῃαης γα]ρὶ ἐς [.α- 
ἐς πηοηϊοτατη το δι15 ΚΠ αὐ ορίπἰοπθιη,, φυααὶ 
Ταςογ 1465 γερτοῃξαϊτ, ἐχ οο οἵδ ογεαπὶ χιὸς ΓΤ. 4. 
ςράἀαηπ ΟΠ ΟΣΕΠῚ ΓΟ βῚ11 γτογαια ν ηἶςο 4α] 46 ΠῚ ς4]- 
Οα]0 {ξητοητίαπι ἔειγοῖ (δ χυΐ ἀπογαπὶ γὶπι μα5 
Βεγοῖ. 

Τ1Δε. τ. γ. λα δυοῖν ΠΝ Οα ἀεδαῖς οὐμίτεὶ πορατίπα 
Ραγείςα!α μυῤαπτο μωᾷ. 

4ΠΡΔΡ.15. την. προκάΐασκ.Υ εἴα {{{4,ροκαᾷ 3 
σκϑυεἰζει ταὶ δημηγορίας, πο αιιΔμ14πὶ μτς ροττίηδε: ηος 
ἄυθιτο φαΐῃ ἀπποτατα ΡΝ Ὁ ἴη {πὰ ὙΠ οΥ 41 415, 
καὶ ὅσαι «δῥ λόγο» εἶπον ἕκα τοι, ὃὲ ]υμα {ς υπμΏ τα, 

Τεῖτ.λ. γε μος οὗτος} Ν Ἰάσταγ τη το] ΠΠροτο καὶ ροπειπι 
εἴ ρὸ καὶ ζίνωυ, φιμπὶ ἀϊςοῖε λόπει τὸ δίνω. 1ητ6}}1: 
Β6η5 ἴδ {4 ἀςηάππι, ΟἹ ἀασεηι (δἰ πηρίταῦ 
διεη  εἶτιι5 δ᾽ πελοποννη σέων, ρογτίηοῖ ἃ 4 πόλεμος, 

γε ετγ. δ᾽ Αϑίω. Ὀυρ!Πςεπα ρος σοηϊ τίη! αὐδῇ 
οχροπείοηξ: να ν! ἀεἸ σοι «δὲ ὧν Σῤχαίων ἐϊξεμπη ἰη- 
το! ΠΡ Δ Πητ1556Χ Πἰ5 αυια: ράγιο ἱπτογια!!ο ργαος πη, 
Ὁ εῤχοῆα μῶλον ϑαυμαζόντων : γεὶ ἀς ΑἸμοηϊεηἤθ 5 ὃς 
Ῥεοϊοροηῃηοί)ς.14 εἰξ,ἀς ΠΠοτα πὶ ροτοπτῖα. 56 ρο- 
{τεποσ μας ἐχροίϊεϊο ηἰ πὶ 5 Ἰοηδὲ ρετίτα , ὅζ ἱπορέᾳ 
αφάπην [αδτΠἶτατο ἐχοορίτατα οἰξ: τ 111 ρεϊοιοντ ἃς 
ΡΓορίπαμο {ππηρτὰν ἴτα οτἰαπὶ γοττατὶ ςοηίξηξδηοα 
οἵϊ. γα] τα ςοττὸ ττὰ ἤπης ἰοςα πὶ ἱητογρίοτατιϑ οἵδ γε 
ΡΓοΟηοπΊοη ΄υϊ6πΠὶ γοτιππ οι 7 ἐς ποδὶ ἀπ δέ πὶ 
το χαοτῖς φαίη {ΠῸὸ τοξογοηάιπι ἢτ, [τὰ οηΐπὰ ππς 
Ἰοςιιπ) νοεῖς, Ἐε ἰΐαε βουηπος ΡΥ Α[ξη: οἰ ρρη η1 410 μεγ- 
αμεμν, [ρον »ηαχληπιρη ἱμάιαηε, εόης βηλο μϑίεγά με 
δηιδ μεῖς ἀἀηηγπεηγ. ῶριοη δος δοί  ι)»), ἀπένια ἀμ ον θη 

εἰδισγοχ ἱρ[ς ορενί ηα "νπαῖμσ {{Π|ν [6 ἐχ ΠΕ [18 οβεπάοιΝ ς- 
486 φηϊπη ἐς ΑΙὸ αυὰπι ἃ νετογὰ γοξοσγι σα τι ΠΊ 
ἀϊχογίτιυμτη δά ορογὰ γοξοστε ἢ ἀρ υγάππ). Ὡς πος 
ταητὰπι ποπεθο τς οδίτοτ, ρίοοηαίπμιπι αὶ ο[ πὶ 
Μιᾶς ἱπτογργοϊδτιοη ον δ] αἰ εἴτις, ργαίδης δεί γε ἴτι 4η0 
μεγἀπίπτφηοη οἵα αρα ἃ ΤΊναςΥ ἀϊ 46}, πιπν 15 ποπ 
ἀϊςαι τὸν πα ἐσ νία ἐν ᾧ αὐ πολεμῶσι, [ς ἃ μας νεῦθα ργαςς-: 
ἄδητ ἡ] τὸν παρόντα: ὃς σα ΠΊ ἐν ᾧ πο ἱπτο] Προπάαπι 
τ πολέμῳ, (6 χρόνω.1 4 οἵδ, φιαηἰη δεϊΠρογάπεην, Γεεὶ, 
ἐπ ῥοΥ ἄνερ δει ρου ἀπεΗν Ἰρυ μα οης οἰ τη τάχ ἐγγαιμ0η1 ἐμ: 
ἀϊαπε. Ν᾽ οὐὰ πη δα ἕπης ποίξγαπι δῃαγγαϊογοπὶ γε τος 
πιογτα 74 }1}5 ρ᾽οτ σις Ιοςἰς [46 πὶ χιοί Ηἰς Ηεπ ἂδ ἐὸ 
γἱἀοπηυϑ : ἀι145 ν! ἀο]!ςοῖ ὀχροίϊτίοπος δῇοση, ηπ4- 
τα νᾶ ὃ ριορίπαιο υπηρταὰ ἤε, ΑἸτόγα δυο πὶ [οη-- 
ϑὲ πε ἡετῖαι, δ ἱπορῖα χιιφάδπη ΠΡ ΕΠ! τατοίντ πιοδὸ 
Ἰοφυςδατ)οχοορίτατα. βογὸ δπτᾶ νίπυσηΐς ντ ἀς ριον 
4αϊάθην ἡ]. τ ἄς ροβοιίοτὶ μος ἀϊς! ροίπε, Αἀ 
πυπς 4 4οπὶ ςοττὸ Πο  δττίπος [ο οι Π}); ΠΟ ΠλΐΠοπι 
τα μι ἐς 10 το τοραταγαπη ρατο 5 αΐη χυὰτη γε ὰ 
ἀΐχοται αὐδῇ 1Ἰη86]Προη άπ πὶ ἀὲ δ6}}15 απτί ηιι15) ἴΔΠὰ 
τηαἱὲ ροίξοα αἰ άαι ροῆς εἰ ἰητε! Πἰρὶ ἐς Ατμδηΐθη- 
ἤδιυ5 ἃ ΡεΙοροππεί)ς: ροῦπάς Ἀν τα ἀἰϊςοτεῖ , τηζίοσ 
τ πὶ σου Ροϊοηπτία δῆς, 

γιά], Ὁιοῦτό 



«.» 

δ 5 
Τιΐτομ: γυπὲ λεχθ.] Οἱ οῖτ ΠΠὰπὶ αρτὸ Ἰρποτατίοποπι, 

(μᾶ Ρτατοχοῖς . Υτ ΡΓΟΡΓΙ}5 Θητἢ Υπιοιηατιθ}5 ντάτη, 

Εἴος αὐτοὶ ποππης τοΐαη ςοποϊο Πα πὶ ἀγτΠοῖα πη 

οτατοηαπι ςοιρ  οἐζιτοτ. 

1ἀτιξ. γ. ἐπειδὴ 1 εὐθα μας; ἐπειδὴ φιλαϑέωαιος δὸ-- 
κεῖ, τῆτο λίγῳ «τοι άἀοηπνηποτατα ξυ]ς ἴῃ ἴα Ἴἢὰ- 
ςγάϊάςα,ἐσὶ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει. 

1 ἰτωπ. νοζαυτὰ ) Τὰ αὐ ρα πιο ΠΡῚ αὶ Φἢ λεχϑέντων, 
ΟῚ διιῖοπῃ αἰρὶ δ εξ χθέντων»αἰς ἐπγ5Ὁ 1)ς ἢ! 5 ςογτὸ 
ἤοη ἀς {Π|5 Τυςγ ἀτάσπῃ ᾿ο υὴ ταπι τηδηξο εἶδ, 
αηυὰπι ποτὰ συ Ποῖ οἵο ροτοῖτ Πρηϊῆςατῖο πξοσιιπὶ 
γοιθοταπη  σδγ ἔργα δ ρα χϑέντων ὧν τῷ πολέμιω. 

Μετ. τῶν. δε] εεις ρατο ργαροἤιίοηοπὶ δὲ 
Δητῖο Φῇ ἐν τῷ πολέμῳ λόχων. Ὁ θᾶ Δ το τη {ΠΡΏΤΩΣ 
αἰϊὸ ρογτιποητ,αα 111 ν]άο]τσος, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτά, 
ζοά δας, ἐπειδὴ ἄδηλα τὰ αὐϑρώπινα ρυτο οἶξήγησιν οΠς 1]- 
Ιοσαπὶ Ὑ ΠυςΥ ἀϊ 415 νου δογιπη αυα ραν. ἰςαμέτε νο]- 
τς ΡοΓ ραγοητιοπη ἃ Τ Βα ςγ ἀϊἀς ρΡοημη τα, ΧΦ τὸ αἱ-- 
ϑεώπενον, ἢ αὐ θρώπειον. ΑἸο αυΐ ςοττὸ Ἰητεγ γοςαθα- 
Ϊὰπὶ 114 ὠφελείας, ὃς {14 νεΥθα ἐπειδὴ ἄδηλα ῷὶ αὐϑιώ-: 
πινα,ἀφοῆς αυα απ) πγογιτὸ {Ρ]ςαγοπγιῦ, 

47 ΡῬαρ. 16. [ἶτ. αὐ ν. Εὐνοίας 1 [)1ςἷτ δύνοίας αυϊάοπὶ 
24} ἀςοάατηοηῖοϑ, αἴ μωύμης αἀ ΑἸ ςηἰφηζ65 τοίρ!- 
φοτοος ΠΡὶ νοϊεηβίνε ορί ποῦ) Ατβςηϊοπίςς5 αυϊάῷ, 
4υμπὶ ἀς τὸ φυδρίαπν 1 θ0]1ο βοίϊα ἱητειτοσατγοη- 
τοῦ οτοροηάοτς [0] τος ργουζ πο πη ςητ : ἂὲ νοτὸ 
Τιαςοάα πη οηΐοϑ 44 ἀπγοτί ἔμαγαπὶ ραγτία πὴ (14 
οἵ, ιιο ραττος [45 ργοίοημς Ρητατ) ἀατο φοηῇιο- 
εἰς, δεὰ ἐρὸ {1} !οτοπὶ υὰπι νοοτο τῇ Πᾶς ἐχο- 
ϑοῇη οἵδε ὀχ ηξίηιο : δὲ οδττὰ ὙΠ γα 14 ΠΠῚρ] οῖτοῦ 
(νεῖτα ἀϊςᾷ) οὔϊς Ιοφαυσταη), ἐὐμ 11 [Ὁ ΐ 5. νοι δ15 οο- 
εὐϊταητοπι, Οὐ ἃ {Π ἴτὰ οἴ, οσυπν ἤμης ἴτὰ ἰητο}}1-- 
εῖὸ ἀοθοηλ5, ντ Π τηΐητ5 ΑἙἢ θη θηίε5 απ) [.ἀ-- 
ςοὐαηγοηῖοϑ Αἰταυϊ 11 {45 ἐπ Ραγτοβ ἀπ τὶ ρο-- 
τἰοι5 φυὰπι νογίτατι ἀατς [0] 1το5 εἰἸσαπλι5. Ν [14 αὐτῷ 
τὰ Γιατίηατη ἔδοῖτ υπς ἰοςυπι ας νοςυ]α ζιὶ (ἢ Πὶ 
Θοοίτίυο ἑκατέρων πῃ ᾿" δοτοταν, [ἃ σοηϊτίμι!5 ὠνοίας 
δὰ ππης ξοιτοτυγ ἑκατέρων ρΓΟ εἰς ἔκατεροῖς ας ςἰρίζ4ο. 
Ηᾶς εὐΐην εἴμ5. ἰπητ νεῦρα, Ο ποπῤάηη αι Παρμίις φ:-- 
γεηάϊε γεύης φἀβιετάπε, ποη ἐαάον ἀδ 1615 ἀἰϊαύαπε, [4 
ῬΥομε φιρὲς ἀμ ηἱ αἰτευμετος ΑΠΊΟΥα ῬΥΟΡΟΉ [ΠΟΥ εὐάξὶ, ἀπ Ὲ 
τοηηνε ὐαίκγοΝ αἱὶς Ἰητοτρτοτατ οη ίουυτα οἰ ἢ, 
τη] τῖ5 ἀπ η 5 δὰ ΡΟ ζουίοτ, Ὁ δά φινὶ ἱρ[" βπρηῖις γούτς 
ἡμίθυ βιευ ἀπέ» "05 δαίοῦ» ἀε ἡ πάγγάγο [οἱονάπε, ΜΟΥ τἰρι 
μὲ φη (6 οΥ̓ ρα αἰδΥ ΜΕΥ 47 ράγ ετ, μοὶ δεπθμοίομεια αθ- 
ἕξις ἐγάε, πεἰ ηρονγιοτὶά ἰοπούαε. Ατερδο πὸ γίάοο ηὐἹά 
οδίϊει σαοηηίηι ντγυῃ αι. νἹ 4οἤ ἴσος ὃ ὡς ὥὠνοίας 
ἃς ὡς μνήμας ἔχοι» ἀς νττήαας ἀσαταγ, την ἐς Τὰς 6-- 
ἀαπιοηϊ)ς φυὰπι ἀς ΑἸΠεηϊο Πα δ:αρηοίςξες ΤΠι- 
ογάϊάο τίω δὔνοιαν τατη 1ῃ ΒΗ! 5 αυὰτῃ ἴῃ 1115 {προταῖς 
Ἰη του 1η τίω φιλαλήϑέαν, ΕἸος αὐτοπὶ ἃ αυΐθιις αἀ-- 
τηϊτεοτιτ» φἀ πη!ττοη άπ πὴ δι {0 οτ! τ πη ΡῚ νοσυ πὶ 
Ὡς οὐ τὴ ἑκατέρων. 

Τάς. β. ν. τὸ μὴ} Ὁ 1ςΐ (οἴ οε Ροἵἶι5 ζοότον αἰνίἥεται, 
αυὰπι φεὺς τῦτον : ἃς ἢ! ς Τρ 4181 ποη ἰὸς [64 1110 εἴξ 
Ἰοσιμτιδ ποάο. Ἐαβοπλι5 υϊάξ ςοττὸ Ραυ]ο ρὸϊξ 
δίχως 114 ργαρούτιοης, (ο ἃ σα πὶ σοηϊτῖθο τε» ΠΟ πὶ 
Ρεποηα,αὐν ἥεται δὲ Τὶ μιν δικοὶ Ἡροδόπυ. Ν᾿ Ἰὰς ἴῃ τηεὰ δά 
Βιοτυπὶ ἐς οἴϊοτιιπι ἰεξειοποπι Ργορατγαίςουο. 

Τάτ. γον. τὶ σαφὲς} Τ)οςου ἴπ εαάοπὶ δά ᾿ς οΠοπὶ 
Βοτυπὶ (πο οτῇ Ῥγοραγαίςοιιο, πὶ οξῆς ἴῃ 1)5 ν οὐδ 
οτγάϊηςπι ἔδυ [γον ν οὐ ΒοτιΠι, ουιτη νἱ 4ο] σοῖς οτγά!-- 
θ θην ἴοι 1Π πὸ (οτῖοπι δά 484 η} απε τουοςαηάα : αἴ 
γειὸ διάνοιαν » Ποὺτ ὃς νοῦ, ἀρ ο [Αγ] οοτιηη {ΘΠ πη: 
δὲ εὐπι ποηη}}4 Ἰα πὶ Πα δ Ϊηλ5 Ἔχοηρ]α μυΐϊαδ ν- 
[ὑς.ΠΟΠΊ1015 δίάνοια,ταπ) ν ογὸ 1η ἢ}5 αυα (ξαΐδως Βα- 
Βεδίπτυς φυᾶρ!τίπια :ἀεόσας ἃς Ηϊς δλάνοια ἴτα 4ς-- 
εἰρίςη5,δραιο δ {15 σύ {δ᾽ υπριιηταγ, αὐκοιύτως 

ΗΕΝΑ ἘΣ ΤΈΡΗΑΝΙ 
ἕξει. θεά φυμπὶ μας, αῤκοωύτως οἴει, ἥποι αῤκέσᾳ, ἈΠ πὶ 
ποπηηδτιθιπι πα ροτοηξ» ΠΟΊθη {Πα διάνοια, τα η.- 
“0 4ΠῈ ΘΟΥΠῚ ΠΟΙΛἐ Πα ΕἸ δοἱ μι τ ξξ πὴ 115 ξαΐτ, Ὁ υοτο. 
{πὶ αἰιτὸ πὶ οχιτ πΐδ οι τα δ) ΠΟΙ. Πατίμμπὶ ἐηᾶτ- 
ταῖοσ {ξε αἀιοςατγετὴ 594 ἀρε(αΐςοι αἰ ριην)α Πα πα, 
τα Σ ἴῃ πυϊα5 Ἰοσυπὶ {0 {ταε. ΝΠ] τ Θαυϊἀοής 
ἀρυα μυης Θμαγγατογοηι ἰππ!ξηϊονας γογὸ ἀρια ΤῊμ-᾿ 
ογάϊάςπι νά ετα πϑῖδὶ νἱάθοῦ αιοπηοάο τοαυίγοη- 
ἀπ ποη ἤτ ποπηηατίαιι : ἢ νἀ οἰ ῖςοὲ ἀϊςαπυι5») ἢ τα 
Σβκοωύτως οξει {αὐ δά τη) ΟἽ ἀατιυι πηι ἐκείνοις - ἢος 
Ρϑέϊο, ὅσο; δὲ βουλήσοντωι δ τε γῆν φιδύων τὸ σαφὲς σκοπεῖν, 
(ἂ ηὺς (δ αυνυπτατ)ἐκείνους δῤκοαύτως Ὁξει, ὠφέλημα κρίνεῖν᾽ 
ἀὐτά. (ιν νογὸ ὃ ΘΠ ΓάτΟΙ (1 61165} Ποὴ Πἰξο τ αά΄ 
δυης ἀατίαυπι ςοπξιροῖς δ Οὐσηίαη) ΠΡὶ δά Πάης, 
ἀατία! Πιραυἀϊτίοηοπὶ ρτφο τς νϊαπιράυπι ὠφέλιμα 
Ἰπηρὶς σὰπὴ 1115.» ὅσοι βουλήσονται, ἴρίδ ν]άο]ςοι ὕσσα-, 
κούων ἀατίμτιηηι πᾶσιν ἀητὸ ὅσοι, (Ο χτογὶπ ἕατοοτ, πιὸ 
αυμτὴ ἴτὰ ἀατίμα πὴ 1{Ππ|π| ἐκείνοις οχτεπήδοι5 αυπιο;, 
ΔΙ! φαδητι πη αἱ Θὰ ἱπτογριοιατίοπο ἀπ οἀότο αυαπι 
τα γρ ἢ] οἀ το η15 πο ἀρροίι!. ἸΝπης δηΐη Ιοουτπ, 
πῆς (Ρ4010 ἀὐτοπὶ ΑἸ τῖι5 τοροτα ΠῚ) ἴτα νεστοπ πα, 
οἵδε ἀϊςο, Ας φραίοπεις φμϊάοη ἐά με} [πἰὐείο Π αἀηρχ πίε 
ῥαϑοπὶ, ηηπεις [θΥία 8 ἀμάϊει [μάμῖα ἐγήριε: [4 φιμαιηάπα 
ποίομε ΜΟΥ ΗΖιδη ΘΟΥΗΔΙ 4μ4 ἐμ ΠΟΥ 218 ΟΠ ἀογ γε, πδεῆφτ 
εογηη 46 (9 [ϑφιὲ τὸς βηηιαπα ) πο ἑαίϊα ογιταπο μεί [|: 
ρα μωιε ομοηῖμγά,, ἈΠ} [5 εγῖξν οά οΠΠδ μαίας ἱκάϊε. 
αἰγε. Ἑδτοοτ ταπλθῃ ἀυπθ(ςυ]ὰπὶ Ῥοῆς πος νἀ οτῖ,. 
ΜΟΥ ΝΙπί δὴ: ΘΟΥΉ20η) 4μα [μη ἐμοπῖμγά. ἀμοτηοάο ξηΐπη 
ψοΥ τα τοι ΟΟΙΙ ΠῚ αι ΠΟ μπῇ ΟΠ ΠοΠΙῆξ, ΔΙ υῖ5 
Ροτεῖϊ ςοηῇάογαγο ὃ 5.4, 4υ 8 Πη}15 ςορτίΠυαο οτα-: 
τίομοπη (μι οοάοπι ςαῆι πιαίυογῖς ἜΒυςγάϊάος, γὶ- 
ἀεἸῖςοῖ σοηϊτίυο » εὐιπιηις ςοποΐτοῖαν ΠΟ Πἶδ σὲ 
τΕροῖο 7 τἀπηθῃ πο 41ὯπῈ ὙΠαςγ 14:5 ππεηΐει 
εἴς ἀφ θοπλι5 Ι τγαγὶ » αυὰπη ἢ πηυτατο ςἀΠὶ ἄΙχὶ 
{τ καὶ Τὶ μέλλοντα ποτὲ αὖϑις ζ ,αὔτα καὶ αϑδς πλήσια ἔσιεδα 

ἐ βρν ἘΣΙΩ (πε ἤωι γδς ῥμρμαηα ) μοητεγά πε, ἀϊανποτε 

“μῆλα αὐπηάο ροιεγῖε. 5 ογῖθο φυζοπι μοΐφε ὃς βοίεγῖε: ἡ 
στ ΔἸ! Ο 41. γοεϊπθηἀο ποίεε , 4 οα τοίροπάοες 
το Ρ᾽ΏΓΑΙ! βουλύσονται 9 ΡοΙΕΥΗΜ ἰεαρει θμΣ 

Ημυΐς δυτοην Ν 411 Ἰπτεγργετατίοη! δά Ἰςΐαπη ὃς αἰτο-. 
ΤΔῸΣ 5) ΠΉμΪ τὶς ΔΠΠἾ5 1114 ΡΟ  ογ οὐδ. σὰ οἵδ Βυϊαΐπιο αν, 
Αὐάηε 4 αμγίηῦη οὐ οόϊαιοηο δας ποτα, πη αββενίας 
Κρνίις, νηῆπεις βυα[ε ἱπαιηἀα μα ἀοῤηηδιν ᾿ [64 αι τευ ἠἢ 
αΥημιάμιον τη [[ἀογάγο ποΐεμε, ὅσ ἀθ ιμῖς , 
μετγες [μπὲ βιιάη, αἰϊφηαηάο μεΐ αἰ ϊα μοὶ [νηί 46 
ἄογο μοίρης. “μά ἐχ μ{ ΠΣ, ταΐπον ἐμ άΐαιτε, δὺς δας δὶ 
γὶά αὐωπάὸ [ι[Παεῖ. τάς ἡπαητῖο πηαρὶς ΠΠσφητογίδι 
ποη τδηιθῃ παρ ὶς Πά οἰϊτοῦ Εἰίςς Βατιηὶς Οχγᾶςα 11}: 



ΑΝΝΟΤΟΙΝ 
τοζάϊεα ἀητ.ϑόῖο αυξοπὶ εἰδ ὃς φαΐ Ρογίπάςε πτεγρτο- 
τέτωσ ἀοῇι «Ἔὶ Μ᾽ μολόντων ὃς ὠφελίμως (ςτρτατη οἤξε. 
ἴτα εηΐπι {1,6 σ' ἀὸ βείηγὶς μβίμον ὁ [ὩΡΟΥΙΟΥ ΗΛ ἐδηηρ ΟΥ̓ΗΛῊ 

απ ἱμάϊαιγο. Ἰήςαας ταῦηθη ἰφξξίοποπι νὉ]Βατοιη 
{υρεϑην μαδςης » ὅζ ἴτὰ εἰποηάαηάδηι Ἔχ {Ἰπηαητ: 
{ξά διυης νίμπι γεῖθα Τὰς ἀϊάϊς ρος παδεῖς οἴο- 
ἄτης. Αἴ ερο δὰ εχ δυῖε5 μΠξοτὶοὶ ςοπίαετιάτης πιὶ-- 

ηἰμηὲ (δίαιτα πυης αἀπηίττοίε » ἰούσας πλης οτίλπη 
ἱητογριθγδείοποπι νΙ πὶ 1ΠΠ|ς αῆτοττς ἀϊςο. Αὦ δας 4ι- 
το πὶ γογδα 400 ατείηοξ, ὁ {ρεΥ Οὐ, ἐλ ΟΥ̓ ΜῊ αῖ- 
βϑια, εούατν αἀϊοϑεϊοησπι ποη ἱπιρτοθάγεπι, ἢ εα 
αυΐδι5 ἱπτοτίοξξα (ατ, τα αι Οταεὶς τοίροπάεῃ- 
τί α»ργούσατοπη, ( στογὴπι {Π|} 4 σαφὲς το 46] οτίαπη ρογ- 
[ῥίαιάνε αρ πὲποηουε ποτ ἴβποτο : [δ μεν διε ὃζ ἴῃ 
υϊδιυά απ αἱ 5 ὙΠυογ ἀϊ 415 Ιοςἰς Πρηίῆςατε,, ὃς 
Βαῖΐς ἐο πιαρίς ςοπιεηῖγο ἐχι[τῖπγο , ]αὸδά στο 410 1|ς᾿ 
δε Πα πὶ γος θυ! οἤτατί ἔπι απτϊεμδταητ τεῖθας- 
ἕεῖαο οἱδ ἀρείτι5 πα Π ατη ροτοίξ φυὰπι γεγῖταβ. Τὸς 
1Π|4 αυϊάξ ςοττὸ ἀρτἰτμοὔι φαα ἱρίαπι ἔα (στρ τίο οἷ 5 
ππξοιίςα νεπϊτατέ οἱ ορροποτς {πδιυ1ξτί ἀἶςο χιιαπὶ 
Δἰϊογαπη ααοταπάατι μαθοηῖ [οτρτα» νοὶ ρ]απὲ νοὶ 
Αἰίαυα [αἰτοπιοχ ΕΝ ιρυ!οίὰ,πεαιίποπι ἔοτς ραῖο 
4υϊ πλῖδι ποι (υϑγαεταν, [)ς 48 ταπηθῃ 4υ]ςΠ 46 
τηῖι αἰϊδητιςητατ, Πποπιοάο ἀς 114 4υαπὶ ἀττα}}} 1η- 
τογρτοτατίοης ἃ πὶς ἀἰδηίατί ππτ ποθὴ νέο. 

Γἰτ. σι. ν΄. κτῆμα 1 οί αυιᾶπι κπίμω εἰΐξ ἀἰκίε κέρδος 
τα: ΧρΟΠεῖο πηῖμ! ποη ρΐδοο) δάάϊε κτῆμα εἰς τίω 

ἀλήθειαν, αἴ νετὸ αγϑνισῴνα οἴ τὸν γλυκωὺ λόγον. 14 εἴξ, 

ὙΒαςγάϊάεπι, ἴτα [ο φαοηξε ΠῚ» κτῆμα τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ 
ἀχόνισμα ἐς τὸ αὐοαιχοῆμα ἀκούειν ξύγκειται (μα φυΐάοιπ 
{ττρτα, φυΐδιις ἀλήθεια ἱᾳ εἴξ γοτῖταβ πο [ξ, ςοπηρᾶτα- 

τὸ κτήμαπτατ {ΠΠππὶ Παογαη πὶ γλυκωὺ λόχον ἱα εἴξ,11-- 
Ἰᾶτι [άαιιοπι οτάτίοποπ,, ἀατ οτίαπι Πατγατ ποτ; 4Ὁ 

60 ςοπιραται ἀγν ἰσματι. ΕΤῚς φατεπι (δ᾽ αηρ τ, Πα πὶ 
αἱν ἥείϑοω τὰ αν δικὰ οὗ Ἡξροήδτου, ἰτα ν οσδη5 (ντ ΟΡί ποῖ) 
ᾧ περοικὰ » ΤΒυοΥ 4145 ὃς αἰϊογαπι γοτοπιπι Ατιίοο- 
ἔμπι πιοῖς. 

. Τάτιζο ν. μα ἀκούειν] Νοπ τεξὲ ὀχροηίτα ξύγκειται 

γεῖθο ξυγγοαφεται : [54 τηΐτο Ρεΐῃ5 15 νογθ 15, σα- 

φές ὅξι. 
Τ1ξκ.λ.ν. γινα 1 Τ᾿ εἰς ξωυϊωέχϑη τερετοηάππ οἵα 

ὐπὸ κοινοῦ, αι πὶ τα πε ποὴ ρίαοοάας ξωωϊωέχφη [ης 
ἀϊεξεϊοης, (εἀ ξωυϊωέχϑη ἡνέϑωι : ὃς Πηῖτα ρευίοάο 
ἀκ Βαθειὰ ἄμο νετδα . ροίτα τ αἰτπ ἃ ἴῃ οα υα; 

1Π|4πὶ Ἔχοῖρ τ, ο]  σοε ἐρηκκώφησειν. 564 τΔ τιπὴ αδοίξ 

γενοίθαπι {{ξπ|4 ἠρημώθη ταν,» 404 ρτορίπαυΐμς οἵδ, 
τερεεὶ Ηἷς ιοατιντ πες σαπη [5 φυγαὶ ὑσαίδὲ αὐ θρώπων, 
ας 1] νἱοἰπίοτα [απτρτορ τοῖα αιῖς ααάφαξ, γτροῖς 
αοά πιϊηἰπιὲ στα ἰρῇ5 τππρὶ ροίπε : {ε4 απο γετ- 
“ μΌλ ἰδὲ δαυάίεπάπι γα ΤΠ υ ταῦ » ΠΙΠΊΙΓΙ ΠῚ ΟἸΠΠῚ 
φυγαὶ ἰά ει ὃς οαπὶ (ἐαςπεῖθιι5 [υἰραυ τ ἀςθ θατον!-- 
ἀεϊιςος ςυτα 5, φόνος δ μϑρ, κα τ᾽ αὐτὸν τὸν πόλεμον; δὲ, δὶ 

πὶ υσιάζεινι(Παππὶ ἃς το ἀ ἴῃ πος Ροίξγεπια νοτθα,ὁ δὲ; 
διὰ τὸ ποσιάζειν 5 Εἷς ἀπηοτατὶ ν! 6 πηι5) ἴῃ 1118, φόνος, δέ 
(ςαυσηεῖα, ἀπποταπάμπι ογᾶτ,) Οὐάπι 1βίταγ νος ΟΠ 
οχεεϊπίεειι5 ααπιρταπι αρτὸ ἱπηρὶ [5 ρατίεεῦ ὃς {ΠΠ1ς 

᾿γοιδὶς ἀϊςοπηας ὃ δῇ ντηαίγατου Πΐς ξωυηνέχϑη γα 

Υ 
Ἢ 

. 
» 

Ἷ 

ῃ 

τερςτί, ἴα {Π|- ξαυηνέχϑησεν τοροτϑάμιπι ςςηΐς δἰ πηαδὺ 
Ἱπηὸ νοτὸ πη! [π|, απ πὶ ἀπῖοα ἀἸ ἐξα πὶ (τ, ξωωηνέχϑη 

υέοϑειι γ) 05 οΧ 110 γέντο τηαειαγ! ἐγίῥοντο ὃς ἐγλύετο, 
δος υϊάξ, ηυο «ἴηι ἢ 5 Ροίξοποτθι5,}Ππ4 γοτὸ, 
4αοά ςιιπ} 115 ΡΠ οπδυ5 τπηράτατιδίπηα! φατοπι ἀ{{- 

ἐεηάαπι ηοῦδὶς πο αοτῖς φαοά 4]105 δἀ Ιοςοϑ ἰπ- 

φοΠ ροπάοϑ τ αὔϊαπιοηῖο : ΤΠυογ ἀἰάοπὶ γἱάο]ῖςεε 

Ὁ ἘΠ εν ΠΕ ἌΡ Ων 35 
εἶτα δαῖτ ΄ιοηιις γορθεϊοη ΘτΊ ηὰ ἢ απὸ κοιγρό, 
Ρίι5. Πδὲ χφυὰπι ςαΐογος ρογπηίτεεσο : Ι!44ις ἀποδιις 
τη 0 415. Ῥηπγὰπι ἐἢ1π|,) αι πη ργαςοάδε ξωνηνέχϑη γω- 
γέϑϑα!» τά πγοη ΡΟτίιι5 ΘΧ Ρ οἰδοεγίουε χιιὰπι ριΐογε νοῖ-- 
θ0 πιυτιατγί τερουϊεἰοηξ οροτίοε : ἀφίῃ (οτος ἀπά 
δὲ 4118 ἡαταγα ν οΥθ τ ἴῃ (δ ιοηῖς ρογίοάο ἰητοῖς 
ἰφέξυτη ξιοτῖς, τα πηοη δα ρτίμ81 || πὸ5 γαΐτ τοιιοτεί. 
. Βάτιμον. φησὶν Α ἀποθτμ πὶ θύτερον» τι ἃ Γι ΠῚ λεῖ- 
γϑυϑμα ἱαρεὶ ἃ ΤἈὐςγοτάς νἱάδηηις, τρίς. σα ἐβόονς 
᾿πηριτ:ηι Ροὐξ ἐγγύοντο ἀπ ηριιοῖο {Π τ νος ἀἰςα.- 
1τη1.8. «ἃ νοὶ] ἢΐης τ γογηππηΐο, αυδά ἴῃ ἤης πυίας 
Δηποϊατίηΐϑ ο1Π} λεγόμϑμα α΄ ἱρίο ΄υοαις ἱπηρίτοτ. 

Δ εἰ. ζιαῦτα ] Ἀεροηο ἐγίνονό, Ἰιηρίτας δυζοπὶ 
ἔργο ζατη ἐξεξαιοαῦτο, ρεγίη ἐς αςῇ (ςγίρταπι αὖ οὸ εἴτε 
(αἀϊςέξα ετῖαπν ραγγῖ οι] ὅτω) Ὁ αῦτα ἔςιν ὅτε ἐγίνοντογκαὶ 
οὕτως ἐβεξαιοιῦτε ἔργῳ τὸ λεχόεϑνα ἀκοῇ. Νος γοτὸ ἥμης 
ἄἀλτίμιιπι στη εο ἀςπὶ ραγεῖςί ρίΟ λεχόιᾶνα » το ἃ {ϊα-- 
τίν ΡοΙἘ (Ὁ αΐτιιτ » αν 5ο ργατογη τπὶ Κις το 5 
1 εἴ. 

Υ εε.λέμου] ΤΙ: [Ροὔϊει πὶ ρατο ΠΟπΊδη ζμαῦπε; 
δζ ΡοΙὲ ᾿ρίὰπι οπηδλην ςορυ]ατίπαπη ρατγτίς ἃ καίς 
νειῖτα ἰθράτιτς ἰς Ἰοςι5»καὶ γεγόνασιν ἐν τῷ χαιρᾳ τῷ πολέ- 
μου Ὁιαῦτα 5 καὶ δυηνότεροι " ὥςτε πιςευϑέωδαι καὶ πὰ λεγόνϑμα 
φεόπρον. ἵΝες Π}}}}π|Π} τα πγοη Ιοσιμπ οαδιη ςοηἑι-: 
ὅξίο μαθοίοι δὲ ἀητο ζιαῦπιν» ντγοηιο Ποιηΐης ἴμα ἰπ 
{546 πχαπεηζῖο: πος πιοήο, δενότεσᾳ, καὶ ζιαῦτπα ὥςτε πι: 
σευ ϑέεδαι καὶ ἴὰ λεί.δές. δυρίςατὶ φυτῷ ροίϊι αι ρ᾽ 4 Π}» 
πῷ δὲνότερῳ ἴς ἃ πυκνότεροι ὐρξῴσῃν 4Ὁ 6ο ξιηδ, χα 
ἀϊςαταγ ἃ ΤΒυογάΠ4ς αἱ πυκνότεραι ξιωέξησων. δ. 4Ὁ 
εοάετη ἀἷοὶ ν᾽ 4θπηι5 ἱπ ργαςοάσητε ςοΐο ἰουρότεροι: 
4υοα νἱἀοτῖ συεας οςςαἤοηςπι 111} ργαδυ δ γεθη αὶ 
Ὠἷς γοςς δανότεροι. 5ῖιλ6 ὑαΠΊΘ δνότεροι ἴῃ πυκνότερος ἃ! 
ἰχυρότερφι Πα τΟ τα» πὰς τοι φαταγίν τ πιὰ] 0} 14 αιοά 
ἃ ΤἈπογάϊάς νηο ταητὴπι (6 βθποῖα τηφίογαπι ἀϊ5 
εἴτα», 4Αθ ος ἐπαγίαϊοις ἐς οπιηΐθις ἀἰςὶ γίάος 
δίταζ. 

Τοΐτον. γ. αὐδῇ} }Ρ οἵὲ σημιείωσωώ αἰ ἀϊ (οἷος δπιρϊ οὐ υθ 
Βὲς ποη ἱπιπηοτίτὸ ἀοῇ ἀογαῦῖ υΐς ἀϊχοτίς, 

67 Ρᾳρ. 17. [1τ. ἀ. ν. Εγεαψα 1 στο 1516 νἱ ἀεὶ 
ευἱριᾶ ροῆτπε φιοά ᾿ἷς ἂὸ φῃηαγγάτογο {πο ἐγαάϊτιτ, 
ἔχαψο, πσοβην Δα οἴξ, (εγίρ [1 ρτι νειὰ» ἃ ΤΠαογ ἀἸάς ἀἰ-- 
ἐδ οὔ ργο γράψω ματ' ὀλίγον, ἱ( οἶδ, ραπίο ρὸν [εγίϑάγι: 
ΑΕηϊσηϊατὶςιη) αυϊάξ ςοττὸ Πππ|4 οὔτε ππθυτὸ αι ῖς 
ἀϊκοῖιτ: ς 4 δὴ ἰξα ἰοφυΐ ἀεδαοιξ » δὲ οὐδλχοζα ὡς 
οἶδ πὰ (Ο]υοη άπὶ τ, πιοα ἴῃ ἱρίαπη Τμαςγ 1 4οπὶ 
δπηοτατίοηςς τα ἀοςερ πηζ. 

11τ.ε, ν. τὸ πολϑμεῖν } ΝΟη νί ἄδεις ἀΐςοετο ἀς δυ δ, 
{Ππππὶὸοχ ποπηίηιθι5 γοῖδα ἐοοίΠς, ἢος φυΐάεπι]ο-- 
ςο, ἔξ ταπτὰπι, ἔα οἰ Πδ γογθαπι οχ ποηιίηο. ΝΝδῆθο 
επίπη αἰ ἵμ 4 νογραπι αἷς οἱ ργο αι ΤΗμογ 41 468 γ- 
τὶ πΠοπηΐης Ροτιογτ, “ιιὰπη πολεμεῖν : ἀπ 68 ατα[κοίσαι 
ἐς τὸν πόλεμον, ΠΟΠ αὐαίκασαι ἐς τὸ πολεμεῖν. Ὗ) Ἰάοη ἀπ πὶ 
Ἰρίτυτ πο ἀϊςοπάτπ) ἢτ 4Ρ 'ιος (ςΒο]!α(ξο {Ἐτίρτυπι 
ὉΠῆς, τὸ ὄνομα, ῥῆμα ἐποίησε. Ν' διὰ πὶ πὸ ἀϊΐρπαπι 4α]- 
ἄεπὶ οὔτ ος νἱάοταν ἀς 4ιιο δῷ {1{0 δάἀπιοηεάππς: 
αυμΐη ἠδ {τ Πουμ5 4[ 16 115 νοΓΡῚ γῇι5 γος Ποιη πὶ 5 
(εἴη φυϊδυίάδαι 411}5 μος ΒΗ τοτὶςὶ [ος 5) {0 ται 
γἤτατι5 ντ ΠΘΠΊΪ ΠῚ ̓ρηοτι5 οἵΐς ροῆϊε : ὃ γετὸ ποῦ 
ταΐπι5 γογθαπι ἰηβητεῖα! πλο 4 ρίαῆχο αγτίςι!ο τὸν. 
αυὰπι ποπίεη ( ουδὲ ἰσοδειυα μα) εα! ἰδ ιις Ιο οἷα ςοπ- 
πεηΐατ. 

Υ εγ.νοι οἷ ΤΡΙῸ αὔϑρωποι (δ Ἐταο 4 η| εΠδ ἀϑη-: 
γαΐοιν αὐ ηἰατοϑ τα! μὲ οπηῃ 65 ραξου 
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ΠΕΝΆΕΊΙΟΙ ΊΕΡΗΑΝ, ΑΝ ΝΟ ΤΊΑΙΥ ΤΟΝ ΕἸΣ ΝΜ: 
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ΕΛ αΥ̓ΔΕΡΚΟΟΕΜΙΥΜ ΒΕοννΝ τ ΤΑᾺΑΜΆΡΥΡ 
ΤΒαογ ἀϊοην υλην οἰτις (ςΠο] α το ΠῚ. 

Ἑλάεὴη ρᾳΡ.17. ᾿ 
ΙΝ ΤῊν ΟΥ̓ Ὁ. Μετ. πλέοντι] οδοηξ χα οἵ ἴῃ 

ςοπτῖοχτι » Βαδος οείαπι Ὀιοηγ ΕΑ ςαγπαίϊοιι5: 
ἀπαπηϊιῖς. αἰϊοαυΐ τὰϊϊς ργαροπείοηΐβ Ρ]εοπαίπηιί5 
αιαίεηι αἴτοτα παδοῖ »ἱη αἰϊς υϊδιήδαπι Ὑ μι ογ 41-- 
εἰς Ιοςἷ5 οσουγΓαῖ, ᾿ 

Ψ. λιος Ποοιπῃ ἕθης τοάάοτς Ππροΐδαπι αἱ 
ῥ᾽εί ας ροίπητ,αΐ το μυϊαίπιο αἱ σομ  εἰάαπὶ [ι8-- 
δοηε ἀττιουϊιπι ὁ, οαπν ἀιο ἐὲς [Βαμα ἴτοῦ : γογὰπη 
οὐ Ποηὶς μυΐιι5 (ἰρίςίοης ᾿ἰδόγατο Πδγατία πὶ ροί-- 
πε 41 ποπηι}} ἴῃ φαΐδα5 ᾿ε θην ργατου πη Πα πὶ 
δ αὐτὶ ς απ ν τ φοπιις. Ὡς γε 6 δατοπη ἑη εἶτα 
ἴὰπὶ Βυι15 ΟβοΓ5 ἀϊέξαπι ἔτ, 

Ν. Ὁ χοόνου 1 Ματρίηὶ αὐίστιρτα ᾿οξεῖο ἃἀπητὶ 
ποηΡοτοΙἘ: ασυΐατη ςΟΠ ΘΠ  ΘΏτοῦ 4υ 6 Π| πολυαύς-- 
ϑρῶπὸος πόλις ἀϊςτταγ,ας πολυαύϑρωπος δοωύαμάς» 110 ἢ 1:6 Π|, 

Ὑιγετα 1 Οὐ απηι5 ἀἸσαταν φϑείρεοϑαι ὑχῦό ἄγος, 
ροτίας ᾿φυὰπὶ φϑείρειϑαι δὴ Φινοξ: τα ἢ νοΕι5. ΠΊΘΙ ΠῚ 
Ἔχ ηρΙ.ἐ ὑπὸ Ηὶξ ποη ὑπὸ παδοτ, Τπδέιηαιε δὲϊή 
βηὲΡαρ. 368 πόῃ πηθαπι Ἔχε πηρ αν ταητὰ τη δὰ α]Ἰὰ 
αυοάυς απὸ ἴῃ Πρ ηΙΠςατίοπς (ἢ ὑτὺ παθξηξ, ϑις ἀπ-- 
τὸ π ἃς αριιὰ ίοηγήμπι Βα ςατηαήξιαι ἴῃ Ἄοηι. 
ἀπε φυϊτα δια ργαροίεἰο υὐπὸ γί πὶ διῖπη Αἰ σαὶ πὰ- 
θεῖ φαΐ αἰτοῦ 11] ρος υ] τίς ἢ Ἔχ ΕἸ πΊάτιιτ. 

ψύπ φό 11 εὐφέγοι. ἰδτο φδύχοντας ἱορί ταν. 
ΤΌΪΟΙ ἀυξοτα νοὶ φϑύχόντας ν6} φυλόντο ,) ἀ6 ΘΧῸ 1 δ15» 
(40] ὅς φυγάδες ) [δ ΡτῸ τοῖς (4 θιῖ5 Ορροπαπει οὗ 
δγώκοντες)φ ϑύχοντας τα τὰ πη; 6 ΠΊΙ Ποὴ ἰάτοτο ἀεβοτΝ ο- 
τὴὰπι αἀ Ιοουπὶ μῆς ηπὸ ἃ αὐτὶ που ]ςδξίοπξ αα 4Π|1η. 
«οπέδχεξα μαΐδος ςοηβγπτας ἰδὲ ραρίηα το, ἴῃ 4 1εῖ- 
ἄδυτα ἱόρίτυτγ,ζι τ φδύγοντας ἐκέλδυον και τ᾿ ἐπήρειαν δέχεοϑαι 
αὐτοιξ. 

Ιν ϑοβοῖ. [Γ{πν. Κορα"»7 Πα, ὁ παλαιὸς νό-- 

μὸς,, δὲ αυιὰ [Σαυπητας, ἀηηοξαίίε πὰες ἐς ΠΟ] αἴ πὶ 
Ραῖο ἐπ μᾶς νεῦρα ὙΠ ΟΥ 41 415,κΤ' δὴ τὸν παλαμὸν νόμον. 

Υ. λέως Τητοῦ αὐτί σα πὶ τὴς δὲ ΠΟ ΠΊΘἢ πατοίδος 
ἀεεῆς νοςόπι συ πΊρΊ απ {ρΊ σο τον 6] σος πσοῴτης, 
δ αῤλαΐας. ςοὐ ἴῃ 115 δεῖ) πὶ ἡπα Ργοχί πιὸ (6 ΠΈῸΣ 
αἰΐηαα νετΐδα ΟΠ. εἴ ἀγ  τγου. , ; 

ἀΓΡαρ..8. Ἵν ΤῊν 6. Ν εγ. ἐπηρ. 7 ἐ ΠΊΊ]ς οἵὲ 
ἐπήροντο ἃ ΤῆποΥ ἀϊς (οτρειτη ΠΠΠῸ, (το 4 ὃζ ἰη γοῖ. 
τῆθο οχτὰς ) δὲ ροῖξεα 1ΠΠ0 ἐπήρώτων ὀχροἤτιπι 1Π6, 

Ν.ρῷντ] Μαρὶς Τβυὸγάϊάςα ςΟυοτιἀἸη: ςοη- 
πρηΐο ν οσΆ] 6 πῇ ρογ ἀρ οὐ Γορ τ πν ποὴ δ Δογο, ρύα- 

{ειτίπηας 1η ἰοςἰς5 Βαϊ πη (1 : συιπι 1η 1ο οἶδ Θεία πὶ 
15 41} πλΌ το πιδρ 5 οἰ Πποήοπι τοααίγοσο νἱθηταγ, 
ἤθη Παθεάπηη5, 

Ν.δηλ.}} οδξῖο πατρί ηἱ Δ [οτὶ ρἕανοχ ογγογοίνε 
ορίποῦπατα οἰτ ν᾽ ἀς! σοῦ οχ τορ οεϊξα ρογπργιάοη- 
εἴσῃ (γ 118 τ. μι") ᾿ 

Μ΄ δόντες Ρ οἵα διδόντες νἀ τ] ΡΟ οὐ: ΠΠῚ πῇ γ εὐ-- 
δι ἡσεν,αὐτ ςογτὸ το πὶ. Πὸ κρεδμαδην 8. 
(66 ἴῃ ἰΐ5 ιια τη {τ Πο Παἴξειη ἀπηοταιΐ, 8118 τα οη 
Βαΐς Ιοξο γόπγοήία φυάίξητοπι. " 

Ν κατ Μίγοτα Εἷς Π ἃ υ15 ὅμοια, δὲ α β ει πὶ 
Βαθοας εᾶσυαπη πιαϊ ὃ (ττί ρτα πη ΡΓῸ διμο ονδ αἰ τη- 
τιῖς οἴ19 οἰ ἴο βιπρσατογ. οἷσι ταυπθη [6 4ἐπΠὶ οςςα-- 
Ῥᾶγο ποη Ρυτο : αΌΠΌΓῚ ὃς ΑἸ 15] τ4}} Δ ἢ δ: πὶ Ιο ςο᾽ 
ΟὈ(ογααιῖπι, ὃς ῃἷς ἃ Πηδο οτῖαπὶ οχοιηρ  αὐΐ ἀσηο-- 
ἔσατυτ. 

1ν 556 Η01. Τάτ.β. νν πρεσβ, 1 Π οΠῈ νἀ θῖογ 
πορατίθα ραγεςα]α δητο ὑπεδέξαντοιν ο] Ροτίμ8 ἀοοξ 
1|Παπὶ πλαηϊβοίτμπι οἵδ: ΑἸ οαυ: ςοηεγαμα δὲ 18 αυια 

ἃ Τβιυογ ἀϊάς [τε διητατ, ὃς ἧς χαά {δἰ πηρίε, ἀΐςα 5, 
τοῦ; 5. ΠΡ Θάτιη) ἸδίταΓ οὐχ ὑπ εδέξαντι. ὨΠΠ βοττὸ Πτυ4 
ὑπ εδὲξαντο ΡΓῸ οὐκ ἐδέξαντο ἱγτορ ΠΠς {ρι απ μην πὲ 
οτἰ ΠΗ ραιι οἷς ἱητου Ὁ 6Ὲ 15 146 ΠῈ ςοτηρ οἤτιπι (ςηδα- 
τὰ. ΔῊ ἀπτεΠῈ ωρεσβείαν ἀριιά ὙΒαΟΥ α. ρίο ἱκετείαν ἰο- 
Θεγῖς, Δ νοςοπὶ δῆς 1Π1ὰ ΟΧΡΟποηάδηη ςδηζίοΣῖτ,. 
1ῃςοῦξαιτ οἵ, ἸΝΘατγιπὶ ςοττὸ ριοθασὸ ροαϊιηγ. Πα πὶ 
δριιά ὙμυςγἀΙάοην {ςτὶρΠηΐς ῥκσείαν, ἐοίαηταν μως᾿ 
αι ριφοοάιης νεθα, ἱκέται καϑεζόμδμο!. ἃ ΙΔ Π]015 ἃ}16-- 
ΑὉΣ Ρᾷιο Δηῖς αἰχ ες , πέμιποισι ὠρέσβεις, αἰ οὖ ΥἹ τέρω, 
ῥκιτείαν 1η το} Πρ οτο ΠΟΤ Δ ρέσβεων ἀουεάπηιδ. Αἕ 
γογὸ γος ΠΊ ῥκέτείαν ΧΡ ΟΠ, γοςὁ φρεσβείαν Ἰ΄ςο ρΓο-- 
Βατε᾿ Ποὴ ΡΟΗΏ πη, ΘΠ ροείνι5. ὡρεσβείαν, ἢ ὁ Ἦᾳ 
ογάϊάο5 γῆς ἕογοτ, ἐκ ρομοῖς ὁροζζετος τὶ διλωρέ- 
σβεων ἱκετείαν. ' δον ν ..ὕἡ 

Ὑ εἰνοίαν7} περ ΠΠΠσὶ τ, ΤΆυοΥ 4148 Βγευελ τὶς Ρα-- 
τῖτοῦ ὃς πουϊξατία σαν, τα ἸΙοαυπτατη οἢξ γε αἰ χεσῖς, 
αυοά δ ααίταγ ρίὸ ἐο χαρά ργαςςαϊΐε. ἴτὰ οἠἰ δὶ ἐχ-. 
Ῥοποπάα γἱέθητογ νοῦ α {{πα.γτὸ πέλὺς αὐτὶ τῆς αἱ ΝΝ 
πάλῃ [ (Ἰπααΐτ) ἀϊχίοε., Αἀνθγηπε δμδο ΤῈ ΓΝ 
πρρρς (64 ἀηκι αὶ γοαιαὐπηε5 [Προ ξζαπν ἀατοῖ Ηΐ 
εἰ κατέϑεν Ὁ) μονύο ς ἰοαιοεενασ ἐσ ρ γα] ὠπ[εία ἐπὶ δι 
ε Αἴεβο πο]11π| Ηἰς ποιίτατοπη ἀρμοίζο: δέους 
ταῖί αὐτῷ ςδίμ!οτς Πΐς ὙΒαογ 4 465 ἢ νοϊα δε, ροῖες 
ταῦ γοῦθα Π|α,, αλλ ἐἰαράκζις ἀπέπεμψαν μβαιεαβ σὲ: 
αμηὴ πος οΧ ρταςοάρητο [λεῖ5 αυοας πες ΠΠρί. ΜΠ 6: 
46 γογὸ αὐτὶ τῆς ὠρῴξεως {εὰ αὐ οὶ τῆς ἀσδοηγρυμόμης, ποροῖς 
ξιως Πυης {2 ΒΟ] αἰ ξο πὶ (ἐερ ΠΗ͂Σ ρυτο, ἀμξ οἕ : 
παορίαιη εἰδ γἤιπι γοιὸ 4υοα ριαςοαδεοπι ἤρηῖς- 
Ποῖ: δὲ ΠῸ5 πιοπιυ τς, 1ΠΠ , βτόνι ργο ἐα 4μά ργάϊε 
“ἤϊομε ἀἰκι [δ 1 4 εἴτ, “μοα (δ φιοίην ρῦο το φιοὰ ῥτάκάϊε, 
νταηζϑα αἰχί. 564 ποι γἱάθο 40} γοπιπὶ Πξυα μἷσς 
Ροἵϊε ςοπιροπ:υιπι μας ἀπ, γθοιίαγο αὐχὶ]] 
ὃζ ἢσῃ αὐἀηηϊείοεγο ργοςος οἶπ5 αὶ υ ΧΙ ἑατη ΡΟ εξ 
ὉΘΡΡ ΘΟ 115 οἷα ἰο οι πὶ ΠΟ Ὴ ἀἀτο)Πητ ἰσοδούαμα ,ϊ 
ὙΠ ῈΠ} ἀἰ τοῖο Ρτΐῃ5 οἤδ ροῆτι. Αὐ ἢ ἀἰχ δε ταῆται 
πγοίο; ΑὐΧΙ τα πη ποῇ πιογυης, τᾶς ςοττὸ αὐ (ζ.-- 
«αίει ἀϊδξαπι ν!46η ροῖδι ρτο οὸ αυοά ἀπε 
παι ριαςοαϊε, ργθσο5 οἷπ5. αἱ ΔΙΥΧΊ πὸ ἔα ἢ 
δα πηϊετοζενῆας, ἰο απ ὀπθα αν 1Ππι5 ἤθη ἀαγό τ δ 
Παΐτοῦ ἀατο ΠΊ» Δ ΧΙ] Πα τ ΠῚ πηϊτέογο, (το ΠῚ 11. 
Βυΐττοϊατατίοηἱ Πυΐα5 Δηποταειοηΐς ἰτητηογασὶ » ΨῸὶ 
γε] εχ οα ςορποίζογες συσάαπι α μος (οδ΄ 
ἈΠΏΟΤΑΓΙ 408» 4υ01Π0 Ρυ πιο αὐροέξιι Π υΐα ΠΡΌ Π1- ̓ς 
ταῖῖϑ ρτῷ [8 ἔξγαητ,νῃαγαιιμη Πρ οητεῖ ὀχα πη παῖάς 
[ητ, ἀεργοπεπάήπητατ. ἷ Πρ: οὖν 

Τὰς. δ ν. αὐτὶ 12] δου: 0 ΠΗ ΠΠππ| ρυτο αὐτὶ (6 πὲ πα-᾿. 
ρόντα. 118 ςοτεὰὸ Ἰεξεϊο αὐ τὶ τὸ παρόντος, ἔε τη πὸ ἐρ δίς, 
Οἰχτεπὶπή 1114 ἄπο νοτθα δ47 ϑέεϑα;! » φυΐδυς νπα τη ϑέδα 
Ἔχροπίταρυαᾷ Το ἀϊ4οπὶ αἰΐσαος Ιοςὶς ςοπίίηςς 
Βυητυτ. ᾿ ἐν νχον 

Τἰτνεν. λογότ]Ν εὐθα ἥφς, ἐφ᾽ ὅσον οἰκιςὴς, δ ὺ ἘΠ: 
115. αἀϊιηδξα ἔπητ, φηποτατίοης Ρτοχί πιὸ (πιοητεις, 
τοροταπευτηρετεηέητας αὐ Παῖς Τπμον ἀἰ ἀ 5, εἰ οὐρα το 
δοῖεν κοέαγϑίοις τέο πόλιν ὡς οἰκιςαῖς: Οὐ αὐτῷ ἐς ΡΗατ, 
11 Ηἰς ἀεί, ἃ ΤΆμοΥ ἀΓ (6 ἰηΐτῖο Βαΐας πατρατίοτς 
τἷδ (τί ρτυτη ἔπε. ΠΤ  α ὲν Ὁ ΑΝ ΉΥΝ 

Ἐ ΤῸ λὲν, πὸ δυκοιῦ 1 Οποπηοάο ἀΐςοτς ρμαίοίξ Π] 
ζοἹοηταπὶ τη ἀρ 15 {Π4π| Φυὰ πὶ (οΥο γη ἢμΠ|; ΘᾺ 
πηαίϊς , χιαπη ΤΠ ον ἀϊ 65, ἀἸ σογονῃοη γΐπιι5 ἤπαπι 
απ 4η) ΟΟτοΥ ΓΟ Πυτη ςΟὨτοητα5 Εποτεῦ [ 

Ττιμ, ν. ἤρα] ἘΔ ΠΕπτ, ΦυμΠη ὄντες ἀπεικοι ΧΡΟ- 
εἶσ πέμψαντες τίω ἀτφικέαν, αι τὴ 4 δα ἄποικοι, ΠΟ οὗ, 

᾿ οἰκιφαὶ,. 

ΕΣ ΕΣ 



κ 

ἸΝ ΤΗΝ 6. ἘΤῸΣΝ. Εἰ νϑ 586 ΗΘ 1. 3} 
υἱκεσοῦ γίσε ἐς ῬῇΔΙο εἰξ Ιοψαμει5) φαΐ οτᾶς ςο! οὨΐα» 
Τουττὰ ἰρίταν ἀϊςειάαπι ιν » ὑῶ᾿ αὐ δ᾽ πεμφϑέντες εἰς 
αποικίαν. 

{άτ. ν. νιον] [λαγας ἔαοιῖς ρατεϊςαία ὡρ ρ᾽οοπὰΐ- 
ταις, ὃς ἔοτεαί!ς ἐχοπΊρίο εεἰᾶ ςατοη5. Αἤσπηετς 4ὰ- 
τεπὴ ἀπὸ κοιν οὐ γε δ παρημέλοωυ, γε [6 γαϊτ, πη ροῖϊι- 
παιςηρτορτεῦ περ ατίμαπι γοσοτη οὔτε. μα ἢς οὐ [ϊα-- 
τοτ,ἀισεηάμπι εἰἶδτ, πὲρημέλοωυ γῶ,ἔτε ἐν πανηγύρεσι ταῖς 
χοιναῆς διδ', ὅςς, Αἵ τοτείαηι {ΠΠπ4 τε πιραϊππιὶ ααοά 
ὃ εο αἴογτυτγονε διδόντες ἂς ΟΡ ΔΈΩ ΡΓΟ ἐδίδοσαν» ΓΕ]]-- 
οἱοπάμπι φιΐάοπι οπιηίπο ποη οἵδ: ἐς ἃ τηΑ] πὶ {πρι- 
φατί, γεῦθιιπι ἦσαν το δε ππὶ οἵϊε (απ ἀϊοη ἀπ 5 τις 
ετίαῃι ἃ Πρ ταγῖο ξα!{ς οπηἐἤπι. ὅαρο δπὶπὶ ρτώτογί- 
τιιπι ἐπιρογέε ει πὶ τα οἰγοιπλ!οαυίταῦ; ; 

Τ τ... ν. ἑερων }0Ὀγο καταρχας (δ ξίτιιο αἰδαρχάς. “, 
1ιἴτ.σ, ν. Ἐαν]Ὲρς ἀΐςετς, κε πλέον εἰχὸν ναρζικὸν, οἴς- 

{ξι,οἱ φυοά ἃ ΤΠυςγ ἀϊάς ἐς δία, ναυζικῳ δὲ καὶ πολὺ 
φοΐχενγ “οητιαάίςοτο: αατε πὸ ἀπδῖτο 4αΐη Πδτα-- 
τίμια Ραγεῖςυα πὶ τότε Πΐς οπη τίς, ααππι {ςτί ρταπ εἴ. 
δῖ, οὐ γὸ τότε πλέον εἶχον γαυζικόν. ΤητοΠΠΠρὶς δηλ, ΤΒὰ- 

εγάϊάοπὶ ἀἰχίς ἔςιν τε, [( εἴξ, αἰἰφκαπάο : ααδά ποη 
{διηρεῦ ἀς ἢ)5 ἀϊεῖ μος ροηϊδι,» ἀτις αἄδο της γε-- 
“τὰπι [4 Ποη σΟΙΠΡΟΓ ΓΘ ᾺΓ, ' 
᾿ς τον, των δ4] ΘΟ αν ποη ροτίιϑ κτ' τίω “ερενοίκη- 
σιν ἃ πο 5 διοὶ τίωδ χσφϑενοἰκησιν Ἐχροποῖαγάθατη μας 
ταρο τί ομΐ5 χτ' Πρηϊβοατῖο δὲ κυὶς ἰοςο {τ ἀρτιί- 
τηγ458ς ΤΆμΟΥ ἀτἀ] ν ται! ΠΠ αιαῦ᾿ , : 

γε ἀφ᾽ ἑαυ ῆ Ἰ5ςτίδίε, Τα ςγἀϊάσπι (επηροῦ ἔα- 
εἰς ιοά [δι !οἴατη οἱξ, Ιἀούφας μος ἀς Ριαας!- 
ἔν" δῆτοα Οοἴογδπη ἱπςοἰ απ ,ταη ιᾶ εχ ἱρίο- 
χα Οοτγογγεπήίατ ορὶ πίοης, ποη ἴμ4, ἀϊσοῖο, Ἂς 
διυῖς ἀπποτατίοηΐ ορροηΐ ἄπο ροηαητνηαιη, Τπα- 
εὐ ἀϊάεπι;, 4ααπὶ ρεπε5 αἰΐος Πα οπὶ αἰ σιι5 τεὶ ες, 
φάπιχας ταπαιι4Π) οοζταπ ἃ (ς ποη τοίειτὶ 9 οἰἴξεη- 
ἄετε γαΐτ, αὐ ςεῖον ὡς λέγεται γ(αιιοά αὖ 4|1}5 οἰ14π| 
ἀάιοὶ νἱἀοπγι15) αυσπὶ ταπιοη ποαας Παῖς γερὰ, πο-: 
ας αἰτα Βαϊυηοα! ῃἷς Δα! οίδητατ: αἰτογαιπ, ποῃ 
6 τ πιϊαϊ πιὸ νου πη} }6π|,ὅς ψυα 46. ἔδυ ]οίὰ νἱ- 
τἰοτῖ φισαι, Ρῃσαςος (οτογτᾶ ρτίογος ἰηςο 45 ς, 
{Με γικοῶν ἐς] Ραγεϊςυ πὶ ἐς ΔΒ 110 ροὔταπι ηοη 
Ῥιιτο ταπηιδπι εχ νοιδίς Ταογ αἱ ἀἰ5 {ππηρ απ; (εἀ 
γε[ιδαιάϊςηάαη). Μοτίς οἱ ταπιθη γοςυ απ κα ἴῃ 
δυϊυίαιο ἀΐ Ιοςἰς ροτίῃ5 (δ Δυάϊτο. 
., 4 Ρὰρ.19. 1Ἧ᾿. ΤῊν . ν. δὲ 3] Οοηἤεμέείο 
πατρί πὶ ΔΝ ξΌΡεΑ, ποη οἷ Τμαογ 1 4θα., 4ιαΠειιτὴ 
παοιηϊημῆς ροήϊαμη : ἃς ἃς ἀριιά αἰσ5 ΄υϊάδιη ἰπιε- 
πἰή ρατο. ΑἸτογα δατῷ νείταν ὃ νδῖ ργαροἢείοποπι 
ἐπῶν (δραταῦ: νὲ ρᾶρ. 444; (ὦ πρὸς Τῇ πόλει κραοόσα 
καϑέζητω. Οἱ [οἱ Ἰα[το 8, αὖ κρατοιῦτες “8! συ φρικοισίων, 
ἀρεοςκα ϑέζωνται Τὴ πύλέι. Ὁ ' 

οι. γα ]ΡεοΥ εἀττῖο πηθα χρήσει ϑαι παδοιἤςας 
ἂχ «αἴοτξ σὰ (υροτίοτοδ: 4ιιὸά δια ποη πογίην πλι- 
ταῖε ἴῃ. χρησετϑεα (Πςες 14 γεχυίγοητε {πγιιέξαγα ογατίο- 
πἰ5) ἄοπες ἴῃ νοτογὶ Οχο πραγ] ἰησση ᾿ 
Ιν 55 Ηο:1. [ἡπβ|3». ν. γρντες  Οὐσά ἀἰςοῖς Οιὲ 

ἀλοισίοις, (ατυῖτ ἐκ {10 ας γ 41 415 'οςο ρα6.17, ὁ δῆ-- 
"μός αὐδΖ, ὀξεδίωξε Ὀιὶ δωυαπειῴ, 

Τλτ,ξ. ν. λα φρατ,]Ο εν αἰλλαὶ μετ καὶ Ηἷς ἀχροπεγοῖ 
ἀπτ αυσπιοάο ἰτὰ οχροηοτο ροῦδε Ροείιι5 ςοτιὸ, 
σππὶ ἀλλα εἷς Πε τισῴμε γ {Πππ| δὲ καὶ Εἰς (τε ρΠς 
ετοά! ἀοιΐτη. ; 

ος 1μενν. ἔχ» Ηασς νετθα, ἔχην λόγον ὅτι σιωυήργησεν εἰς 
σίω ὑἰποικίαν, αβοταηπταν δά ἐχροίτείοηςπ) ἤτοι, ας 
δες ἴῃ ράρ. [Σπσπεῖ5 ρυίη οἰ ρίο, μετέχέν δὲ βούλετεω 

“ἢ ὑποικίας, ϑεά γἱἀςπάατη δὴ 1{π41}}|15 θοης ἐχροπαη- 
τατγασαη αἰτι Πτ μιετέχέν τῆς ἀποικίας, Ἰα οἰξ ραγεαρε)2 

τί οἱοπφα, υὰ τη ἔχέν λόγον ὅτι σωωνήργησεν εἰς ὃ ϑἰποικίαν, 
ἰ ἀ εἴϊ, γερκιατί «ἀϊρογοα ἀεάν(!οπὶς οἱσνέα. 1ά εἴϊ,44:- 

ἐφλμοηιρη 44 ἀεάμαηάάνι οἱοηῤαγῃ φεημς. ᾽ ᾿ 
ΔΓ ΡαΡ.20. 1Νν ΤῊ ν ὃ. ν. τήκοντα 1 [«ΘξἸοη ξ΄ 
τλατρὶ ηἱ Δα ἔς Ρ  δπη κοει ϑίαις (Θαυΐτατ ΝΑ ]]Δ : (6 ἀ κο- 
φίνϑιαι ταθαῃ οτίαπη ΘΧεπΊρ αγ μαθες. Ἐοτγεδῆδ αἱι-- 
τε πὶ δὲ αι χίας ἀϊσς θαπτίχιο ἃ δὲ ἀρ ἁπης ((τί- 
Ρζοτεπι ἰδβίπγι5) δραχμαὶ [ι αυάϊεραης; φαοά ἢϊς 
δ κορανϑέας ἀἀ ̓ αηΡῚ νἀ δ ηλι5. 

ΟΝ οἴ. μετ} ἢ ργαςθάρητϊς φἀϊιοπε δυΐ8 πο 
ξαοτδηη εἰ δέ τι ἰςθ εις : πάπα ἔςτίρτυγαην πᾶς πό 4μ- ὦ 
δίταμ! εἶδι Ἔχ δ οτε, ντροῖς 1π 111ο νετυΐτο Πἴδτο ἰη-. 
Ὠδηταπ). ΝΘ αι6 ταπιεη αἰ τετὶ ἰοομπὶ ἴῃ πηατρίης [8]- 
τε αγο σοοιίλ. 

Γιτ.. γ. Ταφασκ.] Ἐοάξ πιοάο Ρ4Ρ.520,τῆς αἴδα- 
σκϑυὴς ἜΕΧΡΟΠΙΣ τῆς πολεμικῆς οἰκονομίας, 

ΙΝ 8555 ο1. [ἡτ,σ.. γ. βόλωνται 5 αὐτὶ τῷ, ἔλεγον 

δὲ ὅτι, ἐρωτήστορδϑυ καὶ τὸ μαγτ. ὃζ 4ι85 (δ φαππέατ 3 δα {6-- 
ααρητία βεττίποητ, ἰμηξ οηΐπὶ δχροῖτίο ΒοσιΠ)» ἤ9ε- 
λον δὲ καὶ τω ἐν δελφοῖς μαγτείῳ ὅῃηπρέψαι. 

Ἐτεικ. ν. ἃ 9] ἔδλης δξιπατη γοςεπὶ ἰη πιο ΤῊ Θ 5 
ἔλατο πο αἰΐαπάθ φυὰπι εχ Ηοπιοτο ἐχἰβυΐτας τας 
τίι!5 ἔοτταίϊς ἑαεε παῖς ΠΩ Πο!αἴτα;, ἀἀπηοηδεο, βια-: 
ζουϑρων ἀἰςἱ ὀνεργηδυρῆς, αιιὰπι ν Ο σΘ τὴ 1114 πὶ ἐνέρ γνσικήν, 
ας ἴῃ (οἴατα οτατίοπε ἰος γἱχ ἱπιιθηϊ(, δα εἶμ15 6Χ- 
Ροἤείοπεπι αβογγε, ἷ Ἂ 

Τάτιον. ρος] ΑἸ 4υΐς πηρηά απὶ δας Ροῇδ ἰοςοσ 
{υἰρίςοτιτ: ας ἐρὸ ἀϊσοτο {Π πὶ Ἔχ Ἐἴπτο ἄλλοις οπὸ τἶ᾽᾿ 
ἥαροντων φίλων ρίῸ ἐο 41ο 4 οἷξ ἄλιοις ἢ Οις πδρόντας φί-ὦ 
λοις, ΟἸΠ| Διιτοπὶ ἴῃ πὰς ἐΧροίείοης πμ}14 γατῖο μα: " 
Βεατυγ ἀπο) μᾶλλον; (ἀς Θο αιιΐάε πη ςογτὰ ταοςα--" 
τα) ἴῃ ἴδαυδηῖς ἐπ ροπάιιπι εἰ ἀἰ οἶτον σα ΠῚ. φίλοις: 
δε δά νοῦθιΠὴ ποι ξοϑαι τδέεσγε πλα] πη, σοαξξρ [8 ἱγὲ 
κατε βοεῖησ αἴϊος φιὰνν χερὶ προ εἤεπε ἀηηαξιντ ητο}}1- 
Βαῖαγ, 86 «ἃ «αἰΐας φηηα 46 ὡβιρεῖε οαάξξηρῃ ἰγὶ, μοι" 
4, ἀν ταἰλά ραἰδυθηζην, Ι Δρ 

Τεῖτιν. γι. λων] Οἱ ὄγτωνγη ἔπ πρηϊβόατίοπο Ππ1- 
Ρ᾿!ςίξογ ἀἐςορἕαπι; ορτίτηὰ ἰοςο ΜῈ οὐ ἡπιεπίατ; ποὶ-' 
τα ΠῚ ἰδ ἐὰ πὶ πουδπι 11 ἀ 411. απ πῇ ΡΓῸ ἰδλυύνγων βο-᾿ 
ἤπταπι ἀϊςίταγ. Ῥοπδάα ςοττὲ πως Ἔα, ἐμεβάμεοο, 
αυϊάοπι ἱπἀοΐο) ἱπτεῖ 1145 σις ἃ πὸ γοοο ποιὰ ϑρὰς 
σύκφηνοι ἀρ ο!]απτηγ, Τλαπὶ οηΐ πη ἐξηγηταὶ, τὰ εἰς οχ- 
Ροἤτοτεϑ»τὸ φιλόχαινον αβογιιης ϑρασυ(! ἃ εἴξ, αἰ αχ {ππ- 
ἄτιιπὶ που τατίβ) Αἰ ἐ4ιιἃ ΠΔ αὐδκέργοος ἢ Πλ0}] ὅζ' ματαίως 
{τ εἴη ἐχροἤείοπεπι ρύοςα! ἀςςεπμητ, νδὶ Πτη-: 
Ρ 1ς! δὲ ἐ ργορίησιο Ροεῖτα ξοητοητὶ οὔτε ροτεγδητ; 

γε. των] (ιὸ 4 Ηΐς λέγᾳ, 4|1δ1»π|αρὶ} ἀρτὸ γεῖ- 
Ρθο νέξηϑ, αἰ ςῖτ αἰνίἥεται. ἥ ὃ ΠΠΉν 

Τάτ. ν. βδροις7 ΝΟ ἀπείχρσιν, [εεἰ ἀπαγάγοσιν, ἐπὶ 16- 
Β|Ππ οἰξοι τ οὐτοη σωσὶ» ; ἘῚ 

Τίτου. ν. ἔπος, 1 Μειτὸ ςοτεὸ δυὶς εἰἰάπ Ἔχροί!- 
τίοηί Ιοςι5 ἴπτοῖ ες ἀφδίταν ιᾶς πηο ἀὸ ἀἰκὶ ϑρασυ-- 
καήνοις ἃ πη ἀρο] 14]. Αὐάαχ οπίπγεα εἰξ ἴῃ ςδ πη ηΐ: 
[ζεη ἃ ποθίς ποιὰ νογθὶ αὐπιλέγάν πρη!βοατιοπονν δὲ 
δα πουϊταξοπι σοη ἤιβσεῖς Π]ηἰπηὰ Οριι8 ογατϑοά νὲς 
τηἶα ἑαπίοη βᾷμ]ο ἀϊβηΐοτ Βῖε φυὰπγίη Ιούο 1116 {τς 
τίτ {τὰ αι άλςῖα: δά 44 φαπὶ ποη τἄτὰ τ Πα ἴο ηο- 
υὐτατίδ, (ςἀ αἰ αι οἰἱᾶ ἐχ ρατῖς σοαέξῃϑ ἀειιξη{ΠῈ γ]- 
ἀοτῖ ροίε; φαίιπι ἔς οχ 1110 αὐτέλέχον Ἔχρεἀϊγο πεααῖ- 
ται, (ἀπ οἱ Πρ η!Πςατίοῆοσπι γε! υογεῖ, ἈΝ 6- 
πΐτη ἀϊσείθης Οστογτγεηίοβ {6 ποιήσην αῦτα,1 ἃ εἰξ, (6 ἡ 
ἐ[ βέξενος, ἡδεῖ (τα οηΐ Πὶ καὶ ΕΧΡΟ ΠΟ) ἐ{{ ἐὸς φιῤ 
ἡπεγώ Ἐρ᾽άαρεηιη ἐπε αὐἀηανεηί: αι οπτο Ὁ αὐτέλε- 
γον ιἷς ἀε εο ἀϊξίτυγ συοά σοηῖία ἔλεγον ὃ Αηϊ 
πιδαπιοττοτα ᾿ρίτας ἀεθαε (αἐτεη τ αἰτοῦ ἰοέξοτ, 
γὲ ἀϊίςας σαοιησάο εχ πὸς αἰ ἢ ἴημο πη] διι5 Ιο εἰς 
“εχροάϊτε ἔς ροὔϊιτ) (π αὐτέλεχον ςδ επετ τα ΠῚ ἔλενρν, 
ρετίπάε φηίπι οἵα αοῇ ἀϊεαγεταγ, αὐτιλέγοντες ἐχείνοις' 
ἔλεγον, γα], αὐτιλέχρντες Ὅϊς ἐσ ἐκείνων λεγοιϑμοις, ἔλεχον: 
Αςης ἀινιθίτος 4υΐη τα] 1ς τ γογθὶ ἐπε μας ΗΝ ἐμ ΠῚ 

ὶ 117). 



τὲ , ΒΈΝΑ, ΣΤΕΡΗΛΝΙ ΑΝ ΝΌΤ. 
ντὶ οἰϊεη ἄλογο Ὸ αὐτειπεῖν, (0 ἃ γ ΠΟῊΥ ΠῚ ΠῚ εἢ, 

Νέες, ντ ἐχοπιρίυην δβογαπι. Ἰοηρὲ αδῖθο. τα ἐπ τὰ 

Ρ8Ρ.29 »ἀϊοϊτυιτ,φανερῶς δὲ αὐτείπορὰμ, ζιὶ ἀσεισήκονταις ἔυμ-- 
μιάχοις ἀὐτόν ἕινα κολάζεν. ΕΟ δαὶ ς ηἰπὶ ΠΟ Ὁ ἀτειπόντες 

Εἰς τητο Πρ ὁπ άαπι οἵδ, αὐτειπόντες ἐκείνοις ἐἴπορδυ, γε], αὐ- 
πειπόντες Οὶς ὑπ᾿ ἔχείνων λερρυδύοις γείποιδυ. 

4Π1η ρ85.21. ἵν ΤῊΥ ὁ. ν. δὲς δὲ 1 Ῥαγείξυ!α 
δὲ ἰἸοςαπι ας ἀδρτγαάυατε νἱάθταγινε οἤεηάςης ας 
ἴπ (μοϊϊυπι πὰς Ροττῖηο πα ἀπηοέδθο, 

Ν. Αριςειὶ } δειίρευγα μας Πελλίχου εχ 10 πιθὺ 
ἜχοπηΡ τί ροτίτα οἴξι ; 

Ὑ κά τε]ϑοπρτυγαίη Βαης δκαπῳ ἀρποίςϊε ςμο- 
Ἰἰαίξο5., φυΐ δυΐα πη οχ οὸ φυὸά ἴῃ τ4}} ἡδυϊρῖο νεηϊ- 
τοὴτ, οἴοηάεοτς νο μῆς ἀἰςοΐτ» ἵς ἀς ραςς ςορίταγος 
Πας,αηϊπτοϑ δά ραςοιη ἱπο]πατοβ μαδοῖς. ΑἸτεγα δπ- 

τοπὶ ᾿οὐξεῖο ἐν ἀκτίῳ ρίαπὲίνε ορίπου)αῦ ἢος ἰοςο 4|16- 
πα οἵδ, δὲ εχ αἴϊο ὑγορῆτ, Ζυΐ Ράγαο ἱπτετθα}}ο ρτώςο- 
ἄϊειος νἱάεϊτςει, ἐπειδὴ δὲ ἐγγδοντ ἐν ἀκτίῳ αὗ αἰακτοοίας 

γῆς. Ηἴης φιξεην ἃς αἰΐα ρίὀγαηας πιοπά οτία ος 
ςοπιρογί, γοςς Πυιῦ ράγαο ἰπτοτ!4}}0 ρυοοάογοῖναιε 
εοάοπι ρἰαπὲ αὐ εοάοπι ἔεγε πιο άο ἔςηῖρτα, ἴῃ 4}115 
Ἰοσαπὶ πτοροηῖο, Αἱ νογὸ τογτία 114 Ἰθξεῖο,, ὀναντία 
αἰπεροιῶτα,, ἀυῖ αἰτςαϊι5 οἵδ, πηα]ὸ φιο ἃ ἰη νεῖ στὸ 
(οὔρταπι οτας Ἰορεητίϑραυς ἴξαϊτα Αἰ ουΐι5 αὐδαδ)όρ-: 
ϑωσις» γΟςοτη 111 Π| αἰκαπίῳ ΠΟη ἱπτ6} Πρ ητῖ5, δι ἰπτε- 
τπι ταπγεὴ νε 1158 αἰτοῦις. ἐςγίρτατα ᾿ηΠίξεηεί 5. 
δοῖο αἰἱοηαὶ τα! πιοη ἀα οχ οο οεῖαπι ροτυηῆς παίζὲ 
υδά ᾿Ιδτατίι5, αἰΐχαο Πδὶ ἀϊξέαητο . ἰθηὶ ἀξηπίταιε 

ἐκείράδιος δεά πος ἄς δἷ5 ροτίιι5 Ιοςΐδ5' {ρ΄ ς4η- 
ἄστη εἰξ ἀϊς! π΄ υΐθυς πηοηφοίᾳ ἰςξεῖο πιαρὶς δά 
ἐπιοη ἀατατη ἢπηπτυάίης (Ὁ πὶ ἀςοεάϊτ 5» αυὰπι Πΐς 
πιεηάοίᾳ 114 αἀ αἰτεγαπὶ δοςοήαϊ, ' 

Ψ. δάμνον 116 τοΐξιιι5 αἰταγαγαγόμϑμοι ἔς τὶ δὲ τας 
χυὸ (ἐαφιυδειγ καὶ αἴραπιξαιδροι : ΑΙ οαυΐ δὲ 11 4 αὐ- 
γαναγϑιῶροι αἀτηῖττ ροῖδξε, Ἴ 4115 φυτεπὶ Ἰοξε! οη 5 ἀἰ- 
πογήτας ὅζ Αἰ 151 οεςυτγεῖ. 

Ιν ϑοῆοτ. Εἴτνα, ν. Ἐπμο.7 δοτῖδε ἐπήμως ἔχειν, 
γεϊηβηϊτίαι5 ἰηπηϊτίθο γοίροπάθατ. Οατεγὰπι πὰς 
ἐχροίϊτιο ραιτϊσα!α πὶ δὲ ΡΟ ατονδὰς πο ἁρποίοϊε: 
ας νιάστος ςοττὲ 1114 Ιοςο πυΐῖς πιαρὶς ἱπιρεάϊπηοηῖο 
πυὰπι αἀϊαπιοητο οἵδ» ὃς πηοάο ποη δὰ πὶ ςοΥτιπι- 
Ῥεῖς : 4αππὶ αα Παης [ετίοπι τοάυςοπάα εἴς γετθᾶ 
ΟΧΙΕΙ ΠΊ6 ΠῚ. ἕτοιμοι δὲ ζῇ καὶ απονδὰς ποιήσαοϑει ὡςτε ἀμφο-- 
πέροις αδῥειν κΤ' χώρων ἕως αὖ ἡὶ δίκν ἥηται. 1ἀς πὶ αὐο πὶ ὃς 
[το] ταῖϊα Ηἷς ρΙαςυπῆς ᾿ἰχυοτ, αἀάεπεῖ ροῦ ραγθη- 
τΠοίΠΠΙ, εἰ μὴ ἐκᾶνο βούλονται. 864 ὥςτε ἀε Πα οΓατὶ Ρυῖο 

δητο μὅῥειν : ἰφέπηηυς ξοτταῖδε ὃ ἐς ἀσουίατίιο ἀμφο- 
τέροις ἀϊςὶ ροῆϊε, οὶ ἐχροηΐτωτ 1115 νου δ᾽ 5,καὶ Οιὲ περι-- 
φϑέντας κορ.ὅζς. Ν εὐ Ππη1}ς οἵδ οηΐτ ἐοταπι μος (Πο-- 
Ππαπν ἂδ οο ἴτα (στ ρταπη ΕΠ, αὐτὶ τ, ἐποίμως ἔχειν(εἰ μὴ 
ἐχᾶνο βούλονται) απονσδὲὲς ποιήστοϑαι 5 ὥςτε μϑῥειν ἐν ὅηηδάμνῳ 
ἀμφοτέροις, ἤχριω καὶ Τιὰ πεμφϑέγτας κορανϑίων καὶ Ὁις πεμι-- 
φϑέντας κερκυραίων μηδὲν φρ. δε πες ἄπο ας γοςαδιυ]α 
κ᾿ χώραν αὖ ἐο δι ργατογπη οτεά! ἀοτίτη ρος 
αϑμειν. Αἀ εοταπι ςογτὸ ἐχρ! ςατίοηςπι αἀἰϊςσπτὰῦ 
{{πν μιν δὲν ροίἥοντες εἰς κάχοσιν. Ατααε ᾿ὶ5 πη] 1α [τα-- 
τίν δά ἐς σπτυτῦ η (οο]10 Πἴτεγα β, ν Ὁ] χτ' χώραν, νοὶ 
Ῥοτῖιι5 κτ' χώραν μόμειν,ΟΧΡ] σαττ, ΡΟ 4υαπὶ φηΐ πη ἐφ᾽ 
ἡσυγίας ῃρσηϊβοατο ἀἰχὶτ,α ἀ ἀἴτ, ἵνα μυὴ ἐν τῳ μεταξὺ ἀἰλλή-- 
λοις ἀδικῶσι. Ν εὐτη ρδυΐο Πα ηοῦ οἵξ μας ἐχροίτίο: 
Ππηρ] ςϊοτ αυτοπν ἔΠδε ἢ ἀἸχ! δε, υϑῥειν κΤ' χώραν οὔ 
«υο ἃ αἰΤδὲ γπὸ νεῦθὸ ἀϊ εἶτ ἡσυχάζειν. Ἂ 

Τιτ.δὺν. μω ἸΟδιςείο παε,ἤςας ὃς αἱτα ποηπαΐ- 
Ιᾳ χια αὖ ἐο δβδιιπευν (ἀδ οπιηῖδιις οπΐτη πο ἴὸ- 
4101) ἀΐρηα ςρττὲ οἱξ χια ἃ ποδὶς αἰτοπτὸ ςοηῇάε- 
τοῖα ογαπΊ Ἔηΐπῇ εἰς αι ἀ {γι δίε, εὐ πν, ἀπατα μΐξ 
ἄϊςας ταη τὰπι πΉ]]11α ἄτιο ΠΗ ]ἑτα πὶ σγαυιῖς αὐπιαταταν 
απτοα ττῖα ΠΊ]ΠΠ1 (ἀἰχ , ἤαπὶ ραρὶπα ργαοςάσητο [6-- 

ιν 

θίτυγ, αὐτῶν δὲ κορανϑίων νῆες παρεσκϑυαζόντο πριαἴκογγα, καὶ 
ποιξχίλιοι ὁπλῖται. ΑΔ μδης οδἰοξετ πεῖ 11|6 τα εξ. 
ἐροηάει; νι ἀϊοδε, νος] 41115 115 π}1}}ς Ορα5 ποὴ ΕΠ - 
(δ, γεὶ οος δος ἔθος (1 εἶδ 1115 ἀπο δυ5 τ υξ 
ςοηϊεητος δ Πο)ηυὸᾷ ΟΟΥογγοπίοβ ςοητεϊηπογθηξ: 
Ἐοτταῖδ δυτοπὶ α]14 ἀπο ἔμπης σιοκάπη αἰτοιπι ΠῸΠ 
πιαϊὸ αὐ μᾶς οδἰεξξείοπεπι γοίροη ἀθγθσιτ: Ὠ ΠῚ ΓΙ 
γεῖ τος τΣΠ τὲς μαθεσὶ πο Ροτιῆε υοῖ παρεσκαμο- 
ζοντο, γ0 1 αἰτογασπιη οςυτη ἀρυὰ ὙΠυογ 41 4ςπῈ ἀε- 
Ῥιαυάδτωπ οἴ. 

Τὐτολον. σκϑυάζω] ἘχροΠείοηοπὶ δῆς Τεηποηάο; 
ἀϊςεπάυπι εἴσε; Πα αυοηας ἡδύ65 788 ἼΠΌΟΥ ἐϊ-- 
ἀε5 ἐογιθῖς 1105 ὅθησκδυάσειι, νετοῖος ξΠΠ7Ὲ : αι ἃ τᾶ-- 
τ ἢ 1Π|ς πος αἰ οἶς πος ἃ ΠΟΡῚ5 να} Πτο]Πσ1: ςοηῖγα 
Θηἑτη Παΐςο Αἰ᾿αβίηδπν ἀἰςϊξ ταὶ σ᾽ ἄλιαρ) ἀπ ἰπρυΐτ ας 
15 4185 παλαιὰ γοςαιής. Ἐτάητης ἰρίτοῦ που δ 
ΔΙ Ια ϑΕῖος ςεττὸ ποράτεῖ ἢἰς δηαγγατου, 4ΙΌΠ)1Π ρΓϑ- 
«εάσητο ἔς ΒΟ] Το πι |ὰτπὸ δι16 πουδην αἰςατ» ἀτηε 
πος εχ [5 φᾷ δ Βοε πἰΐξοιῖςο (οτ υηταγ ΟΠ ρας, 
Μετὰπν ἀΐςετς ροδοτπι5, μαίςε 4145. της 4185 αι0-- 
ἀατηπηοο ἰητοῖ ἡ εῖογοβ ὃζ Ποια8 18. ὌΝ 

Τλτο νον. πε γὰρ} Ηος [ΒΟ] ἔπτη εἰ ἴῃ νος 61 πτοσετοῦς 
ἢ φαίκογτα. πᾶτῃ οἰϊεηάετο νας ςοηΐοημπι οὔ “π|6ἃ οἱ 
ηιυοα ἀϊχιτ:α εἴτ, Π45.40 πδυε5 δ. 1145 80 οἵ!πὴ αυοπὶῦς 
αἰχίτ παπιεγυτη οἴῆςοτς. ν᾽ δε] ςεῖ12ο ηδυΐυπι. Η΄4- 
ταΠῚ Δ το ΠῚ ΠΟ πτοΠο ΠῚ Βα. 5 ἰῃτίο Ραρίης το, γδῖς 
τγο πγο5 (Πὸθ (ς δ 1τ, ΝΕ 

Γἀτ, ξ. ν. μάχνσοιν 1 Ἀὶοἰς ἤυης Εἠποτίςιπι ἐχαέϊα.ς 
πατγατίοης ἱπη4 ἡδυαὶς ργα ἴῃ πῦ ποη εἘ ρογίστ 
αυυτοπι 9 Ιάοο ξοτταῖϊδο φυὸδά ἀπὲο οἶτ!5 του ρογα ἤϊε 
τς, δεά ςοηἤάετατε ἘΝ υνὰ αυοά ἃ ἱοηγῆϊο ΕἸ}... 
κατηαὔεο δὲ Οὐ ίδηιδίαγ ὃς τορι οπάϊτον (Τα 
αυϊάειη ςοττὸ ΄υὰπι 4118 ΠΟΠΠ.]]4)ευ τα ἴῃ Βυ πος 
αἱ παττατί οηῖθυ5 {1 ΠΠΉ1]οπὶ πο εἴς, {66 ̓ πτογάαπη, 
αυΐάεπι πιοάιπὶ Ἔοχοθάογο, ἱητεγάμπι σοπιγὰ ΟΣ 18. 
ετίαπι υᾷ πεςοήατ!ὸ ἀϊςεπάα ἔογεητ θα ἀαπὶ ρας 
τογπητίοῖο, Ῥοίξαμαπὶ εηἰπιὶ ἀἰχίς ἡ]Ππὶ τηῖπιδ εξ 
δοςυγαῖα ΠΊ φἰθὶ ταὶ ὑξεργασίας δ ἈΓκεφαλαίων 5» ἀἴαιιο πλεῖος 
γας 18 δέοντος λόχοις ἀποδιδόναι Οἷς ἐλαδόνων δεομίμοις, γεὶ 

ςοπῃττὰ ῥα ϑυμώότερον ὅηβέχειν ἴῷ διόμϑνα πλείονος ἐϊξεργασίας,, 
ἘΧΕΠΊΡ]ΔΑ δυῖτι5 τοὶ εχ οῖπ|5 ἀοἰς ρυ οἰ θι15. Ργ]10-- 
ΤᾺΠῚ ὩΔΌ ΔΙ 1Π| αἴξοετε. Τλεῖπάς 1Π0πὸ 146 ΠῈ Τ᾽ ποι πεζ,κὶ 
κας μάχας ιο ἃ αἰδὲ ταὶ νγαυμαγίας ἕαςετς οἴξεη ἀϊτ. εξ 
ἘΠ|ΠῚ ὃς [01 συ 4Π| μηκωωυόμδμα πέ αι Ὧρᾧ δέοντος » 4016- 
ἄαπη οτί πη) σοητΓὰ σμυαχόμδνα εἰς ἔλα ον Το μετείους. 

Ὑ ταὶ δὲ] Ηδης πατγατίοηςπ, ἀς αὐ νι ἐπηρέΐ- 
ξεϑα πυογίτυῖγ (αυυ πὶ ἐΤ εἶτ» εἰ!π) αύτίω πίω γαυμαλίαν, 
οὐχ ἀκριξῶς διηγεϊαϑοι) ΠΟ ἀαπηπλο ἀο ΠΡΡΙεγα γ᾽ 
ν᾽ ἀοτ ροτοῖξ, φυυπι ἐς δ τ, απ εςῖπν φυϊάοπ 119. 
ΟοΥπτβί τ ΠΊ πασ 65 οτηπίπο ργοβίρατας» αἱ γεγὸ 
οατετᾶς ρετξοῆδας (νε] νι] πεγαταβ, τετρεπάο Οτα- 
«8 τη οι ρμογαπη) Εις: πλυ]τόίαις διΠΠδ δ ἀμπέλου 
ςαρείιοϑ. : ἘΣ 
{ΠΝ ρηρίπαπι 22. ἵν ΤῊνΟ. ν. ον 7]. οξεῖο- 

Ηἱ πηαγρίηἱὶ δα ίςσηρτα πες τηοῸΠῈ νος. ἐχοπΊρ αῦ αἰ 
{ξατἰτατ,ηος νἱάθο χυοπιοάο ροίῆς αἀπηει. Ὁ 

Ν. τὸν Ργοηοπηίης ἧπν αυοά Βαθεῖ πατρί ηΐ, 
αἀίοήρτα ᾿εϑεῖο, πηϊηἰ πγὸ ἱπάϊροι Εἰς Ιοςις : ἢς τᾶ 
τηθῃ γῇ ἔθει ἴη οο ρος. ᾿ "-Σ 

Μιμαχ.] Ηος]οαυοηά] σοηις,ὀργῇ φέροντες 10 
4υῖϑ ἀς {10 ἀυδἱτο οί Πο Παἴξο5 οιῖαπη ἀρποίοϊς.ς 

Μ. δ, 1ΗΪς χυΐάεπη ἐπεγράψαντ, ἴῃ τηατρίης ἀπ 
το ΠῚ ἐσεγράψαντο μα Θπγι5: [ξἀ τηαρῖς γιγο 6 ὀνεγρά-: 
ψαντο τὶ Ρίαςοτεῖ. τ οὐμν ὝΩΙ 

Ιν 56 Ηο τ. [τσ]. Υ. νου τὸν 1 ΝΊΠΊΣ1ΠῸ θοῇ, 
Πιτογ Ἰοηυΐ μος ςοττὲ οἴξ, ἀΐςετο, ἃ ΤΒυςγ 4146 {ξπ: 
Ροῖ τὸν πλᾶτον ἀἰεὶ, βοηοτο πιαίς.πεαὰς φηἰπη (ΟΡ ΠΟΥ 
γογῇ μος Ἰδὲ αυὰπι τη μος ἰοαιςπα σοποῖε ςοπις 



ἃ 

Βείϊετατ. φαο ἃ 8 ρᾳβ-. φαατεα μα όπιας, νδὶ (οὶ δὶ- 
τιν χαὶ τὸν πλϑτον τῇ βίου ἐν τεῦϑεν ἐποιοαῦτ. ΑΙἸ1) ςεγτὰ δὲ 
μῆς δε Π|ς ἄδαῖτο σεηθῖε γεεητεϑ τὸ πλθρον ἀἰχι ἤξητ. 
δὶς γοτὸ αἴδαλοχον ἀἰϊςὶ ἃ Τυςγάϊάς σεηεγο πηὰ- 
{τυϊηο; ἀπηοῖατς ραΡ. 53» δρσενικῷς τὸν οἷν λόγον, Ὡς 
ψεγθὶ αατᾷ οΠΠΡΗ͂ φασεῖα αϊαίπλο ἀὶ οἵξ Ἰοςῖ5,1η Ρτο- 
Ῥατγαίςζειις δἀπιοπαῖ: ὶ 

Τὐτιζ. ν. Οἱ ξύμμο, Εοτταῆε δπτε δας νεγδα ὑπὶ δὰ 
κερκυραίων ργαεοοἀερας ΔἸ, ἃ Ρἤπμιπ) 400 ἐπονοώο 
Ἐχροποβατατγ:ςαϊαίαιο αἱ ξαεγῖς ἐπαλαιπωροωῦτο. 6 

Ττιη. γι. κυραίων } Ὁ οἱὲ ὁ τόπος ἀεεῆϊε φυσάδπι οΧί-- 
ἤϊπιο. ' 

1ἀτν λον. λοι 7 οςαθαΐαπι φίλος γοἱ τε ξξατη εἴς 
ζυδαυάϊεηάιιην, ν εἰ ἃ ΠΠθγαπο ργατεγι τι γιάθτας 
Ρο ας νετδἃ,6 ἐπὸ πολέμου. ΖΩ͂Ν : 

᾿ς Δ [πρα6.23:.01Ν ΤῊΝ Ο.Υ͂. καὶ τὸ 1 οδεῖο πιαῖ- 
ἴηϊ αίετιρτανν ἑ ἀςτὶ ροτοίξ οχ αἰ τα πιατρίηὶ δά 5. 
ἠρέα ἐχροἤτίοης ἱγγερ [δ ͵ 

οὐ τ ΜΕ εϑύφειλ,» } τι 5 οἵδ {Ππ4 ποῤυφειλοιδῥης, 
ἤσας δα! τα νοερὰ κυΐα πο άϊ : ἰἀφόψας ροτίαϑ οαπὶ 
«ταῦ 5 νταηταγ Αξ νογὸ τερυφειλούρης τὰ ΠΊ Δ] ΘΠ πὶ 
τῆ ἂν Βὸς ἴοτο., 4ιλήν σερυφειλοιόῥης ( βούτιιπι ρτὸ 
«οροφειλοιδρηξ)οὶ σΘυ δἢΐτ: αυα τεϑύφ ἐλὲ τοι ἴα 6 ΠῚ 
Προϊβοῦδε, ρτίήσ. ἀοδοτὶ, γεὶ ἀηξα ἀεῥετὶ: ἃς φοσσοφείλες 
εϑαρργαιξγεα ἀούουίγεα! ἐμ μρὲν ἀεϑετῖ. - : 
το το Ν ογισαφὲς Αἰἀυηεεί ποη βροτοῖς εξ πγάγρίπὶ 
ἀἠϊοτίρεα, σαφῶς: αμιιπὶ αἰΐο 40] κα ταρήτοιδ τσ ἢ πὰ δ: 
τυγαπη ἔτ αἰϊα ἀ ἡοπιθη αιιο οι αὐἑαπσα τα» ἃ ΠῚ μθη- 
δέν: ϑε᾿ ἀϊοὶ ποπροῇις μωϊδὲν ζυτων κα ςἡσοισι σαφώςγρτο 

εὐ φιὸἀ εἰξ,γρεβοέ βοτιρη»»ηαηέε πο αι αοπεν (οἃ ἀϊοόη- 

αἰυτη ἔτ; μηδὲν ζυτων χαταςήσοισι (ἀφὲς, νεὶ (ξἰφὲς καίοή- 
σοῖσι. ( πιογὰπι αι ἐς ααΐξετ, καὶ ζαῦπε ἐχυ ροὶ ὑμῶν πά- 
ρέξεδαρ αυϊάααι. ραταταπε ρογηἐς οὔτ᾽ ἀςῇ πος ἱρίο 
πων των. ἡ έφη5 ἀϊςεγοῦς, καὶ αὔῦτα ὑμὰν σαφὴ κα 

ταςήσην : ἃς ἴτα Μοϊαηςῆτίοη ἐπ πυΐπς ἐσηείοηὶς ἰη- 
τεγρτοξατίσης δ ἐπτο! ]οχις οἱὴ ξάττ; αυὶρρέ 4υΐ νετ- 
τειῖς. 8ῖς ἐρείην. πΉ Εγεπέ πος. ΟΥ̓ ΟΥΥ αὶ «κά Ρειεπάανι [6- 
εἰοίφιον μὲ ἡ βάστγοπε [ας φμοάμ [8 μοι; ἀειίαγάϊιγος 
ἐ[- ϑεὰ ροτίως (νε ὁρίποτ, ἀιςεπάἀ αἴ ἔμετατ, 6 βγ- 
γιατ μία τοὶ ββάονα κοι βιξξργος ἐξ: 
τ τεύμαϊ} [υϑρίτο οτία τη ἡμαὶ : (6 ἃ τη! ηἰ πιὰ ἄιι-- 
δίυπι εἰξ συΐη γογα ἰςέξίο ἄς ὑμαξ. ΤητοΠ Παῖς φηϊῆ 
(πιεο φυϊά ἐπι ἰυἀϊοἰο)εος ἱπίξίτατα πὶ Ἰρίοτα πῈ ταηΣ 

ἀααπὶ ᾿ποοιῦίαϊ τα πὶ γοργε βοηξιγο 5, δὲ (ς 14 ἀάπηπο- 
γιΆϑ {δι εξ ἐχρειτυγσϑ. : 

Ψοει ἡμέτ. "Ροτῖις αὐδ' φυὰπι αὐτῶν [ςεῖΒοα- 
ἄυπὶ ρυτο, ἥυσπὶ ργαοςάας ἡμέτερα. 

: ψετιιτῷ 71 τηθο νεῖποη ςοπίρί οἴτον ἀαεῖτιις 
χρόνῳ, ἃς (υἰρίςατί 418 ροίιε εχ ἴο ΒΟ ῖο ἱτγορ ης: 
υδπιαῖς ἔλεθαν {Πππὶ ποη ἔεπιροῦ θαυ  θάεπὶ τες 
Ππηαυΐ; τ ᾿ 

; Μετ. καὶ ἀϑ.7 Ηπιης [ο ςτπὶ πτοη ἀξ Προ ἐξ Πα-- 
Ἢ Βεῖς ποϑβ νεῖδης οὰ πα (οτδ᾽ι ἰςἢ οἰ ταίξε5, νἱ4οἸτοος 

χλέπειν ᾿ΐς ργαρ οὔτι οη πὶ κατά. ἢ πὶ ἤος λείπειν ἰτᾶ 
Σητε! προ άτιπι εβ νε τη Ῥγὸρ ἀταίσεπο ἀοσυΐ: 

Ιν 50 ηῆσ1. {εῖτια. ν. ρίας] ΕΔΙΠτογ ἴῃ ἐο χυδά 
μάλιςα ςαπη ξύμφορα ἰθ ηρὶτ, Ζαιιην ἃ Τίτυςγ ἀἸ4ς τυη- 
'δλτυῖ ουπὶ αἰαδεδάξαι. ΕἸς οηΐητ, γε ας ῥ᾽ ογίψας ἴο- 
εἰδσίηοη πιΐπα8 ἀρὰ ςαῖογοϑ [στίρτογεβ αυὰπι ἀρὰ 
 Βυηο)δάποιθίο μελισα [ἐποεπές κὅρ,τοροηάεηξ ἐγο5 

11π γοεα!α, εὐ δὲ μή. εαπτ υΐδ5 τεροτεπάιπι 14επὶ 
γειθ απ, δὐτὸ κοινοῦ (Ὁ αὐ ἀἴτα πα » [εὰ τα γε ηΠηϊείίπις 
πιο άας ἴῃ αἰ τῇ πηι τετογιπος Ραξξο 5» ααδιδάξαι πρῶ-- 
πν,μαλιςο, δ)ιώς καὶ ξύμφοερ δέοντα" εἰ δὲ ῥωὶ αἰαδιδαξ αιεν, 

γιάεϊςες ότο, ὅτι ξ. δίοντω: νεῖ, εἰ δὲ μυὴ δοω αἰντο αὐαδ)- 

δάξαι οὖτ. Τ)εϊη ἐς ὃζ σὰ πη ὅτι γε {π δαιτὶ Τά οπὶ ἰηΒ- 
τἰείαμς ἀοδεῖ: νε ρεπηάς [τ οῇ ἵτα Ιοαυπτις οἴει, 
ἐἰρλά γι διδάξαι ὅτι ἐκ ὅηηζήμια, το ρ ετῖτο ὑπὸ κοινοῦ γεῖθο 

ἐἈΤΕ οὐ ἘἸἸ ΗΒ νι. ἘΣ ΕΠ ΟΣ; 3» 
δέονται. 4118 μάλιςτ μδὺ γοττῖτ, φημ γιὰ χληρδυνὴ; εἶ: χιᾶ 
Ροτίας τρά ἀεγε ἀςθα ες, γιοχιαὸ φμβάονγ ν Ὲ] Ῥοι 1 
γηρεε αι ἀενρι. Γοτξτίι5γ(ν τ ἰη πεῖς ϑ. μα ἤπια εἰς ἀο" 
εὐ!) ρτηταρὶο φράσον ἰατοτρτετάταγ: (ςἀ ἷς {Πὰ ἰητοῦ- 
Ρτξυάτῖο ἀρτιιπὶ πιίηϊπὸ ἰοςαπὶ μαδεγεῦ; φαὸ ρυ 
γρλι ρταςεάδι, 

Επε.β. νὶ Τοις μήτε] 81 τα {οτΊ ρβῆτ, ἡμαξ' δι κεῤκ. τηα]ὰ 
Ἔχ ροποῖς ἰρεςἰξ ξεοῖτ,ἰα εἰξ,αοα ἀς οπηηΐδυς {14 
αυρα αἱξ ξας! ξτίθυ5 ἀϊόξαμη οἱδ, δά Οοτογίεηΐες᾽ τα- 
{ἰτϊηχῖτ: ας πΠΌη δηἰπηδάθετεῖτ; πος [δ] πὖ ἰΐςοῖς Ρεΐ 
ἐὰ χυς ίδασαηξιγ ψεῖθα, ὡς αἷνἢ καὶ ἡμεῖς γωῦ, Ῥοτίι5 13 
Βίταν πη: ρεγίαα ἀφο; ἰςρτ 4 ἐὸ βαΠε, ὥς ὑμαξ 
Ὀιφ κέρχ. οἰζοπάετς γοίθητε, ὕεῦθα 1118 αυᾶ; (ἐφαυη: 
ταγ,αα ἀττιςα απὶ Οἱ ροττίπονοΣ ὃς Ποιηπατία ἡμεῖς 
ἴῃ ἀςςυίατ ἡμαξ πγύταηζοι ηἱ Π ἕοττὲ πδῆς ἰδ ἱοηθπη; 
πὸ 1ΠΠπηρῖη ἴχο ἘχεπΊρ] μαδ τ. 566 πσάυδ ποίεταπὴ 
Ἰςϑειοηδίη πλαζαγο: πεῆμϊς ἰς νευθὶξ αἰϊα τὴ Δα (8- 
ἀοπιίίη ἐχδιηϊηᾶάο δοβηορϊοδ ἀυατη [θαυ 414. 
τας εἰσῦ κοινοῦ γε πῇ σὲ ἡλεϑαγῆος Πγοά ος ἥκοντας 
Οιὶ πέλας ὅηῃκουρίας δοησορδῥοις, ὥςιρ ἃ ὑμεῖς νἀ δεόμεϑα. 

Τλλτ: γον. ραίοις ] Εχ ποῦ 1πτε}]ςξο νι δἀιιεν δ πέ-- 
λας» ἀττίσα στὴ ρα ῆχιιπι μα Ὁ δεῖβ; 1η ΠαἸ ΠΗ Ϊα πὶ εὐγοὶ 
τοπὴ 1π οἰ ἀ1ε, 4 ΠῚ πέλας ἔπ ΠΡ ΘΠ Δ ΠῚ ΣᾺ ΠῚ γιώη ρα: 
ταῖς, ΚΙ γοτὸ πυῆς Δ ΔΈΝ πὶ ἰηυφηΐτ ὃ Τὴ τὴς αιαὲ 
Ράγῃσ ἔπ ξξτιια! 0 ἐξαυμηταν, τῇ τῷ σέλος γνούμ ξυζκινα. 
δι ὅϑειν. ΕΤιη ς ξογτὰ ἀδεἰι ἢ γυώδη πγιειι ἐδ οΥἸδῖτ, 
Ἐος μὴ [βρὲ πένας τῇ δ ώμοης Ἰχοῖ, δπῤὴ ΦΌΡΟΥ 6} πέχαξ 
λα ϑίωαίων. ἐᾷ εἴξ ὑῬΥορε ἈΈΡοηέφες (ΗΠ ροτίας ἀξ 
ϑιίωδν (ςτὶρ(παἶτα γε Ἰητεγργοταη ἢ, ΝῸΡ ἐνὸν ργό: 
ΡῈ Αὐδομὰσ ἐξ Τόν γγά.}). ϑεὰ ν᾽ δᾶ πιὰ5 αιο πιο ἐξ 
ἰοςο ἢ]ο ἀδευᾶ μᾶς πιαξιαν ὁ επεγῖς: ᾿Οὐυῇ (πε δαὲ 
ὙΠαςΟΥ 4 ἀοδ; τ μὴν εἰλλόβία ξυμμαχίᾳ τῆ τὸ πέλας γιὠώμῇ 
ξυξανδιωδύειν, φυῖς ἕατοτ! πὖ ςορατυῦ, ἀ Ἀεὰ ἢ γγώμη τι 
τ ἠέλας»ίε ἃ ξὰ γΈΕθῸ ξυϊάνδεωδύεϊν Τὰ δὶ Ὁ Εδυδ 4 τά-- 
πγδ ἢ σαὶ πη δ ηἰ βο Ἐ ποι ἢτ,, αὐ ἐρίς πάη! ΕἸ ἢ ἐλεᾷ 
νδὶ δὰ δα γε δά ἄς ἀεὶ ἀατίιο "10 γνώμό! ο δ δε, 
γεπεῖο: (ατογὰ πη πο τη μος (οἸ τη (δ 1ἢ 4}}}ς5 εἰ 
ὙΒυςγα τα 8. Ἰοοὶβ Οίς πέλας ; απο ρτορη δ πατ, εθς 
4,4 ρΥορε {μπὲ ἴξιν μῥεἰπός. ἀἴςι εὸ Ἰδηήα ψιο ραΠτη ἰΐ 
᾿Γειαπηεητι που ἐογι βρεῖς [ορί πλυὰ ἀὐξει πὶ ζε ἁλησίον 
(φαρι δά ε ἢ 1}}} Πρ αἰ Βεδεϊοδὲ τείρδα Ὁ Τἐί- 
τὰ 8 ΠΊΕῚ18 ἔβτῖς ἐοςεγο ροτο Νοη ἀὐδίυ πη ςειτὸ οἵ 
αυΐῃ ἐπ νυ ξδαγ! "]ο δὲ ΟΠ απο μόπιΐς θη 
Ρίζςερῖο, Ο ἡοά μϑὶ βετϊ ον, δ ὶ πὸ ΠΕ ἀγι,αρτὲ πο ὲ 
«ἰτουὶ (τπγὰ5 ἐΠτεγριειδταει τα πέλας. ΒΙος Ὗ 1} 4 αὐ πὰ 
Ἰρηοτγαγεῖ, ( (00 ἃ ΠΊΣη115 ΠΤ ΠῚ τοιηϊαιξ νοηϊα 1..- 

ἄϊρπυπι γἱ ἀςεὶ ροεείξ, ατπν Ἰάεπι Εἰς (το Πα εἰ 
δυτ 18 (αἸἐοπν ἐς Βο μ πὶ 1106 Γτῆρῇε. ἱρπότγαιιο- 
τἰτλεῖις ἱπτογργεδιο δά ἥος δά πειριυπ), Πα δῆς αὖ- 
τἰσυ! πη ριξῆχυπη,τὰπ υᾷ ἃ (ςΟ βυ]ΐπ ἃ υε ΠΥΡΊ Δ Π1, 
ῬαΠῆπι ἱπηρόριτ,α!ο ΑἸ} δ᾽ πο άο 16 τὸ ἀἀξης. Ηἰς σούς 
τὸ ἃ γα Αγ οἱ απὶ ὃς ἐτῖτα παΐυς νος δ.}} Πρηϊῆςας 
τίοης; (ᾳυα ὃζ πὸ Π ργαῆχο ἀτγεϊςυΐο οἱ φατα) ἀϊ τὲ - 
ἀθηϑυδιυὶ πέλας γ εττὶς ἐΧιδΥ ἥσει ὑλιτ 
Εἴ εὐ νοχασὰν τας {1 ρ οὐδε ὀνῥείωσα, τὶ δέ 

ζαιον ϑηλυχῷς. ΝΟ ΠῚ Πι19 ΔΕ ΠῚ σηκκε  οδαϑο ἀϊραυπὴ 
διΐτ ραρ, ἰοςαπ 4 ἀλα[καίοὺγ ρῥοπέμπὶ {εἰ ἀοίη ἴῃ ρὲηςΣ 
τὰ ξδοπηϊπίηο. ΥΘ ᾿ 

Τλτιζο ν. τὰ, καὶ 1 Ἀοϑείας {οη δεὐξεατι, διὸ χαὶ δκαίωξ 
αὐ τυχῶν ὧν δέονται: Ὁ ; ΩΣ, 

Τάτιον. Κερκ, 1 ΜΙγι πὶ ἑηϊηϊπιέχιε Πἀὲ ἀιρηιπὶ 
4υοά Βΐς {πεῖ δὶς , γοςυ]απὶ δὲ ρτο γὃ ἐἢξ ῥοϊτατηὲ 
παιίπι ἴῃ Πἰς ταξῖο εοτῇ αι ἀϊξξα (ππτ τηϊ πίη ἃ τε 
ἀατυτ. Ηαΐς ςἐττὲ νοφι!ς αὐτο] τ ἀατὶ νίαπη,άας, 
Ρῖο αἰΐα ροηΐ, Ροτἕιϑ ῥγὸ οω φυὰπι ῥτο λὺ, ρυξεδ ὑπὶ 
εἐἤ:ρεπηάε ας ἀΐξετος, δεζοδαίμε Ὁ σνἐγγέηδς φαιρεινα 
ἐ[{ε με φιρὶ αἰϊογινρνι οβονῃ ὑγηρίοτ απ ποδέμηξ, οδὲ φάος, 
φἀπέραίε εϊε φιοί ἃ [ἐ ρεδιμνν ρὲ ἐρ [ς μεἰ δύ ἐμὲ (αἷς 

Ἀ1ω ἢν 



ΡΝ ΗΈΝΕ. ΒΤΕΡΗΑΝΙ ΑΝΝΝΟΤ, 
τρὶ παδι μοπ ἀαρμινα {{ε αἰ αιπν ρα: βηνήσισν δζς. Ὁ ΤΡΗ 
ἐαφιεξτνια [8 βάονε μοὺν ἔβενος ωηβάονεμε,που πὴ- 
ΠΩΣ λς 

᾿ {ἴτιχογ. μαίας } δες ἀτπὴ Ργοσεηλίατα ἂρ ἢἰβ γοῦ- 

δὲς ἰο ἴροτο ἀτοϊτ,τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ὅφητιδζς. ἀἴ ἐβῸ ἴε- 

«απ ἀαπὶ ΡτΟσσΠῊ}} ράγῖοπι ροτίαϑ εἵϊε αἸςοτοηι ἡ 6-- 

τὰ τα ἃς τοιτίαπι ρτοσοπιαπι οδἰπϊταῖτ » γε ραθ]ο ρὸϊ 
νἱάςθ!5. 

Τλτολιγιτήδευμα ] Ν᾽ οςαδαΐαπι τ ἃ ἄλλως ἔτεηαοη- 
τοῦ ἰὼ αἱ 5 οτίαπι ἔς }}}5 ϑεςιγττ,ὰς ἤςος Ὠῖς, ἴτα δὲ 
1δὶ, δὰ πὶ φυξίη Ρτοραγαίοςις αἰχὶ νίαν μα ευ: δά 
πιίπας νΠτατὸ Ηἷς ΡοΙῈ ΠΠἃ νοςξ ἄλλως αἸΐις 10 οἰ14-- 
ἴϊτες Ιοφιιξς ἱπάυςίτωτ, δὲ 1)}5 αυαΣ ῥτοχίπιὲ ργαςα τς, 
ἴτα ςοητγᾷ ἀϊςοη5, ἐγ δὲ δηητήδευμια, ἐΐποιμα, ( ΗΠ ἐΐποιμα, 
αἱ (ςεϊδοπάατη ο{[Ὁ) τὸ αἱρ. ὅζς. Ν εὐ] νά μπη ἐς ςοηττα- 
ἀΐςεῖς μάζας, ἡ μ1} πιΐρυδ φυὰπι σοητγαἀ οἶς: {ϊ πιο- 
ἀὸ νοτῖσα 1118 ἰδτοσυροιγμονν δὲ ἡσυχάζειν δος ἰητς}}}-- 
φᾶτατ. Ηἰς οηΐπι ὄθυτήδευμα( ἃ εἰξ ῥηρμιωπ)οῆς αἱ οἱ ὃν 
μηδενὶ ξυμμιαχεῖν,Ἰὰ οἴξ,παμ αμην ἤόυτς (αι ροτία5.. 
,λὰ ἐχρυϊτηοηάαπι Οταςὶ γοιδὶ ναι ἀϊςοῆ ἀμπιὶ εἰ» 
βάαϊε αμκλϊίερι τυ αὐ α}}6,υστὴ αἰ οὶ ἰδγοτοροιγειὸν ἂν 
ἃς ἡσυχάζειν , ποη αἰἱ 4 υὰπι ΠΠ 4 ̓ρίαπι νας ἢ σπὶ- 
ἤσατο. ἸΝαπὶ ἰδιοτρῳ γμονεῖν,οἴς η0η γε5 αἰϊογιφι [84 [41 
ἐπμειδηι ἀφεγοι (γε ], Αξεῦς [μά περ ά, πη [8 αἰϊεηῖς ἡηρῖ]-: 
ατητενῃ) ὶ συχαίζειν δε φροὐφ' ὅψα αυᾷ ἀς 1 ἀριὸ ἀ:- 
ςαπταῦ φαΐ 0} ἔδετ δα χ πῇς οηΐπη αἰ εηἰς ηθρο- 
τῇς ποφιαηααπι ἔς ἐπηρ!σατ. ἃ ἡπᾶ τὸ 4 Δ ἰτίηος, 15 
ςουγρᾶγατιβ φαπη 4}}}5». 0} Ποη ταητὰ πὴ πᾶταπὴ ἐσ 
Αἰϊοπαγα πη δεία πὶ ΓΟΓῸ πὶ στα ΠΥ Βοταη ες ν] ἀοζιῦ συν 
χκάζαν. 14 εἴξ υϊοίςο τε, ΤΠ αςγαϊάος αὐζξιη. ποὺ δ). 
πορφγμοσαύῃς. ἰοἃ ἀὐωρογμόσιώης ἀρ ΡΕ]ατίοης Π]άτὴ ς-- 
εἰληὶ ἡσυχίαν ΑΙ αοτίος Ἰηἀίςατ αι: Ὀο 110 δρροηί- 
τατοῖ ἃ οἵα ραςετῃ., ΠΣ ΠΥ ᾿ 
,Δλπ. ραάεπι; γογ, ρτῖπγο το].3 Ἰσαπὶ νοτθο δρόμιεϑα, 

δευϊτίαιιπι συμμαχας (ςτρτα πὶ ξ1π οχι τίμιο : ἃ ἀφ᾽ 
γεὶ σαρ᾽,ἢτς ὡν; δέ πῆς τοτίιι5 ἰοςὶ ἐογρευγαην μιὰ 
Ἷς γῶν (φηρὴ) καὶ ἀνμμαψας δεὀμεϑου μῶν, κοὶ ἀφ ϑερ 
“ρὶν ξαωεμαχοδιϑμ,, ἐμάλλουϑυ γωῦ βουϑέας ἀπολαύειν 5 πο" 
ποτχαίνουδν, 14 οἵδ, Νιμης ἐηάρι (1Π 4010) {7 πός [αὶ ορε 
ἐρεύρμσ (σι ἃ νότος φμιχιδιηη, ἀρ ριπγὶ εν ἄγριο βὶ ἀέεά [Ὁ 
εὐ βαι[ρρεσῖ νεῖ, αὶ ἀπέοα [0 αἰοίαιειρ οοἰνε Πείημες ἸαὉ ἡΠΠς γε- 
“ρυΐαν μάλης, ᾿ Τα ᾿ 

᾿ Ϊ τους ν. μα χοί τε] ϑ. ΠΟΙ πιπὶ μος, κα ϑὺ ἔρημοι ἐσμὲν 
ξυμμαχίας, νἱἀετοτ Ροτίμς ἐστί ρευπι ἴῃ {πὰ γεγθα ἔα - 
ἴδ, ἔρημοι δὲ αὐτὸ κατέςηυδν. 55 ἃ κα ϑὺ αν 6 τ [οη]. 

Τ τεξο ν ίας.] ΕἸς ἰδιωτεία. πουνϊηατο μα: Ροτίις 
ἰδιοκυξοιγκοσιύη ν οςαηάΆ εἴδει, ςαυσηάο 1 Πππὶ νεγδὶ 
᾿διοαυρφεγμιονν γία τη ἐς {ιο ἀϊξέιαν ἕαϊς ἴῃ ἔθ ο νο ἴῃ 
ψοῖθα 1118. τὸ αὐτὸ δηητήδευμα. ,“ 

Τ τ... γεν γωώμῃ  οτταίϊα Ποη πατέρων ξἀ πατείδος 
4 Βιυιΐιις ἔς πο 11} ἀυτοτο {ςτίρτιπι ἔπ τ. ϑοἀςηΐπι δαπι 
ΥἹΧ εϊε ἐσ θη) 1ΠΠ πὶ τε ΔἸ ἀοτἰ πὶ 40} ἰπ ργαοοάεα- 
τἰθυσ, ν] ἀϊςί ταῦ, ἥκοντας Ὡὐϑο Οιὶ πέλας, ἀτίιυ!πῇ γώ- 
μη ςατὴ φἄἀποτθῖο 1Π|0 πέλας (απ ά θά ππιὶ εχ! πηαῖ. 
ἸΝατη ἰ5 ἃ υο {{πὰ {τε δαηταγ.» ἀπ πάμοιες νἱ4ς-- ᾿ 
ταῦ, ἀατίαυπη γγώμῳ ςατὴ ϑθτθο ξυΓωνδευδύειν Ἰ0ΠΡῚ; ὃς 
ἱξηίαπι εἴς, ποίίς, τη; ργαβππάο [6641] «μκῖϊο, ρεναιὶ 
4504 εχ αἰΐοπο οη [0 γριροηἀοείνε], μοα αἰΐεννα ὠη[1- 
ἔμωῃ «βετε)ρατήαρεν εξ. ΟΒίδγια αὐτοῖν ἀϊέξιπα οΓ 
{δὲ ἐν ἀλλοτείᾳ ξυμμιαγίᾳ ρτο 60 4πὸ ἀ οἔξ, ἐν τῷ ξυμμαχεῖν 
ἄλλοις, γ οἷ ἄδλῳ, δὶς ἀυτοπὶ ἰΙο απ άονρτο "ἢ πέλας ἀ1- 
ςοηάαπι βιδε ἀυτέτος πηοάο , τὸ μὴ, ἐν τῷ ξυμμμαλεῖν 
ἄλλω, ἀυτῷ γνώμη ξυξανδεωδύεν. ἘΠῚ ροιτο ἀϊξευη τὸ 

μὴ ξυΓκιν ἡκυϑύειν, ρτο ἐο υοά εἴ τὸ μὴ βούλειϑαι ξυίκιν-- 

διωϑύεν, Ο χτογὰπι {14 ν ογ θα, ἐν αἰλλοτοία ξυμμαχίᾳ, 
Ρταοῖρυθπι ἴῃ μας ροηοάο ἰΙοοιπὶ τεπεαης (αυΐρρο 
αὺς δα οα ΄υα αἷδὶ τῆς ξυμμκαγίας ἀϊξεα ἔχη τ τεξογᾶτυν) 
τάτηοη ἃ Μεϊδηςτποής ἔπεταης οπμλ, ἰοςαη μῆς 

τα Ἰητεγργοῖδητε 5 1άρφηο ἀαταϊς ἧς φηοα ἀμέεα μὲάε. 
ῥαίμν [18 ρυμάονεῖα, ποί!ο ἐρηρἰϊαιγὶ ροτϊαιίς φἰἴοηο «Υὐϊ- Ὁ 
εγῖο, Ἰᾷ βιεἐεὸ ρει βα{{8 σσ' ἀεπει 1 ηβυηίιεης ἀρ- 
ράτεαι. ͵ 

1λτ.π. νυτείτον ΠΝ ΊΒ11ο πγαρ 5 οὐδ ητῖτὶ 111} ρ πὶ, 
τογτίατη ἢϊς εἵϊε ργτοσαπηίμτη, αυὰπι ἐδουη ἀππι οἵε ἴα 
ἐο νὶ 114 σοπίξίτυῖτ Ιοςο. Νόαυς ταπιεην που τοὶ 
{ξοὔάδη ργοσσιτη) ραάγίθηι ἀΐςοτα πλα] ΠΠἘπ|;. ἴτὰ Βῖς 
τογείαπι ἀἰχοιίιη : αυοηΐατη ας Ροτοάυς οΧ ργοχὶ-- 
τηὸ ργαοθάθητε ρεηάςτ, πὴ γάτῖο εἰτις υο α ἴπ φᾷ 
ἀϊξέιπι εἰξσεάάδειν. Ιἀεόσας απο ἀς ρατγείςα α δὲ 
φητοα ηοίξεγ ἢὶς ἐς πο] ἰαίξες ἀϊχίτ, ἀς τε ἀπαθις 
Ἰαϊεῖις ἀἰςογοῖγοᾶβ ΡΓῸ γ ροηΣ Βατοηοση δηλ αβο- 
ταῦτ ΟοΥςγτθηΐς5 ΟἹ αἰϑένεια ἀἸ ΧοΙΙη τ, ἀν 

Τάτον. γ. ἐκυϑίων 1 Ατεῖςα ροτίι5 4 ἂΠῚ σοπηπΊι 15 
πηρυα εἴπ μᾶς (γπταχίη; Υἱχ ΠΉΙΒ] ρευθφάοτο ίχμθο. 
ΝΑ ἢ μας ηριᾶ Ατεῖζα ε[Ἐ, αυάπηηλπι ςοπηηνί:- 
πὶς ες ἀϊςοπηι5 ὃ Δη ἰγηξαχίπ οὰπὶ ἀοουίατίαο δ ΑὐΞ 
αυΐίη πιφο ὙΠείδυγο;οχ )5 ετἰᾶ (ορτουθιις ἂν: Ατ- 
τοὶ Βαδεητοιφίδης ΄συοαιςε ἴῃ Θδάοπι ΠρηΠςατῖ 5 
πὲ ςοιενυἐείοπεπι αβθτο, τ 2.10 7 2| εἰς 

ΜΝ ετ αὶ σιώτ. ἸΗας, ἤγρωυ, εἰ δουχλωθείημϑι αὐτάϊς απε ὦ 
Ἔχροίτίο ἡΠοσιιπν νου δ οσαΠ1, εἰ ἐσόμεϑα ὑπ᾿ αὐοοῖς: ({1π- Ἷ 
ςοτ, τ τοπρυ5 τοἠηροτῖ τοροπάεγες, ἀἰσοπάαπι ἕο 
τοῖν εἰ δδυλωϑησόμεϑα. αὐτοῖς )1}}8 ἀατεπι αυς ἀφ Ατεοα, 
(γητακὶ ἀἰςοῖς » νεῖυς ρον Ῥαγεητβθἤη:  η το )οίσπταγος 
Οὐς ἀπιοηίτῖο᾽ αφα!τος ετἰαῃν φιόίαιη Ιοςρς ὅδά- 
ἄαῖ ες σαι είοτεπι ἀρόσγεαζ" σϑ τὴ οἷν ἐν ΠΩ ἡ 
- Δ Ρερ.24. 1ν ΤῊν Ο. ν΄. νήσετωι 11. οὐ σποίη 
πιδιβ!η ἃ οΥῖρταπι ξυμμαχία ρτο ξαυτυχία, Ψ 41} ἴῃ 
τεγργεσατῖο ἀρηοίοίτ,ν τίη πάτρια πηοημ απ τας 
πηρῃ Δαυϊτοτίπαπὶ ρυτογδζ ἂρ 4140 ρτοξεδξατυ;αΐς 
φηηοταῖοτ, Πἰς γε 15. ἡ ξωωτυχία “ἰ κα μετέρας χρείας, ἵπ--΄ 
26 ΠῚ ἐπυια, ν! 6 ]ς ες ξυμμαχία, ΨΊ4ς δὲ αυᾷ πος ἀξ, 
Ἰοζο ἀϊςατι δρυά ἐς ο! ας. ς΄ τ΄ 

ἐΜ εν μὲν ἽΝ οα ρατο βιταγαπι τεπΊρι5 γὼ 
μὲς Ἰοσαηι ροίδ : Ἰἀεόφας Πἰδοητος φερε βρέθϑαι τον 
τίηςο. ἱ ψ ἀξ ος, 
τ εμππ. Μαρὶς Τμπογ ἀἰ ἀειπὶ εἰξ αἴδυ κινδεώζου, 

καὶ δαπωΐης 4 ἃ πη αὔϑυ κινδεύων καὶ δαπαΐη. ὦ 
Ν εἴ ἐν τα 1.6 ϑλῖο πηατρίηὶ δα ςηρτα 0110 ἔδεε. 

τποάο ροτείξ : Βαης νετὸ Ν 4114 τε ὃ ἱπτεγρύοτατις:, 
εἤξ ν!ἀεταγ, φηα σιπέϊα μεν ραμεῖς ἐπ ογρτιὰ πῃ  ΙοΥ 4 ρά-τ 
ὙΠΕΥ ΠΙΟΥΉΡΙΣ. Ὁ ' ; »νῇ 

Υ ἐγ. ναῦ 1Ηΐς φιοαυς πιοτὸ ᾿ς ἴοπεπι μα, 
ἴῃ οδτοχτα οἵξ αἰτοῦ πο5 ργατα πῆς, 41}} «πα ἰϊοταπι 
ται ἱρἤι5 ετίδτν ΤΠ ας 4141ς Ἰοςἱ οἰξεπάσηϊ, 

Ιν ϑςΗσοτ. [{{κια. γ. Αραχμ. 1 Ῥτὸ ὠπεραξία, 
(δῆιταο ἀπραξία. Βαης οπἰπὶ ἐχροϊείοηεπι οἰ, 
Ρᾶτατη ρίοθο, τπγ θη οτὴ 11 ςοππιεηΐς α4πὶ ρτδ- 
ςεάςφητο ραν. Βα υΐπηι5, νὶ ἰδγοσυξοιγμιοσιύη ὃς ἡσυχία, 
ςοηϊπησεβαηταγ. Ν ΘΙ δείαπο ἰδεοκοσοιγεκοσιιύζω νος ατῖ, 
πυοά ἃ Ἑμυςγάϊάε γοεατων ἀἰπραγοσειύη, ἀἰξὶ ; 
τὴς ἔυΐτ. ι ; Ν᾽ 

[᾿τ|β.ν. σεται] Ουἱά Πρηϊβοαῦ ρυτέ ἴῃ μος μος 
11ο ἀἰγῴνων ἀρρο τίοης, ἀϊχὶ τη Ῥτοραγαίςεις.. 

Τ ν. δι γ. Ξώωτ.} [πιπλοὸ Ρογργαίη ἢΐς οἢδ τηΐηΐ- 
πτὸ οτεἀδηάιπὶ οἵδ, Ζυτπ Ἢ ὉΠ ἀρτὶΠι πιιτη τοὶ ἐς 
ἄς ψιὰ ἀρίτυγ οΠςΐατ νοχ ξωυτυχία τι ἤπὰ Προ βοατίο 
εἰ το! φυάταγ, Ῥεγπάς εξ ἐπὶπη ας ἀΐςετεεξ, κἡὶ ὧν 
ξιωπτυχηκῦα ἡ μὲν χρεία,κα λὴ ΧΤ' πολλοὶ ὑμῶν γυήσετου.14 
(“34 επέρῃ ποϑὶς ὠπεῖριε Γν οὶ {Ὡρεγ μη) προ τας, 
ορρῃράα νρ εὶς πιράὶς ἐΥῖς. εἰ, ραὰ]ο 11 δου β, Ὁ κι 
πί ποδὶ ὠπεῖρις φμχιϊο κο ἐγοννάϊφογε,ἰὰ πρίν 
δὶς ὐἰϊίπαρει ἐξ αἰ αιγινρ». Ἐς ε δὲ ςηἰπὶ καλὴ ἜΧρο 
δυμφέρουσα. ᾿ δὴ 

. Τἴτειν. φεας.7 Ουπὶ Πἰ5 νοςῖδιι5 τὸ δήκαιον, πρῶτον, 
(θαυ 4!" ροτοίξ γοιθαπι περβαλλονται, εχ ρᾶδ. ῥτᾶς- 



δῶν 

ΓΝ ΕΝ οἱ ἘΞ αἰ ΝΕ δος: ΟἿ ΟΤΥΗΝ 
«εἀεῶτε: ἄπσα 1.ατίπο «ἰΐέραπε ἔατα ᾿πεεγργθζατιϑ. 
Ἑοδέπιηας τηοάο ἰη [ἱξοτα ηνν δὲ (ογι δίτιιν » τὸ συμφέ- 
ρονγδεύτερον. ΒΥ ΡΝ ε(1π 1 τ) ααιρέίαρε αἰϊορφηε, φηερραᾷ- 
γηοράιρ»: ΟοΥ με βῇ ε [Ξαμνάο φἰκέεηῃ ἰοῦ, με μαρεῖς, Νξαας 
γετὸ ας ἰἴ5 τερασηδης αυᾶ αητεᾶ αἰχίτ, (Τογογτθη- 
ἔς ςοποϊοπεπι πηλρὶς αἰίεραῖς νει τάτειη : Οοιη- 
τα}, πιαρὶς αααίτατοιη. ἸΝθαας φηΐπι πο σε οἰ, 14 
40 πιαρῚ5 ηἰξιπιαγ, ρυίοτε 'οοο ἃ ποθ ίς {ξατα. 

Τάτ. γε μαρτ. ΠΝ ἐπιο οἱξ αὶ απίπιαάμοτγτετα ἤθη 
Ροῖπε μαρτυ οἴου ἀἰςἱ μῆς πραῖτο βθποῖο : ἰάςόσας δῖς, 

4ποίαε γε] ἰοβεπάππι γε! Ρεπηάς εὔςξ ρυταηάμπὶ 
εἰ δος Ιερογεειιγ, σημείωσαι ὅτι μαρτο δὲς. , 

1τω, γ. γε 1 οι ἐοίροηάεξ νΟΧ μαγίρη» (ὰρει]α-- 

εἶα στδάπι5.9 γοοΐ ασανιωτέσρι, ἐμ εξ ςΟπραγατίι: 

Ἰἀεόφας μείζων (οτῖρτιπι ΔΡ οο ἔμ στ ἀ 4 ετίπγϑςά 
αἱά ατείποθας αἰτα πὶ Ποιητηὶ ἀσανμωτέρο. μὰ τη {4 Πὶ 
Βηβοατίοηςην ἀατο ἢ Αἀάς αιδά {14 ποη ςοβα- 

τϑηξ, ἡ ΟςΕΠῚ ασαντωτέφρε, υδ ΓΑΥΙΟΥ (οπᾶξ, ΟΧροπετα 
γνησίου: ὃς Τα δἰπηρογε 5 4ημ8 ἐπέ ρηίορνα 7 μαϊίώ,, ἐά 
με νάγα. ϑεὰ ροτίμβ, ντ ἐεχρ οὐϊτίο οιπὶ 115 αια 44-- 
ἀππειγ ςοπαεηῖτγεῖ. ἀϊςθη πὶ οΓαζ, ασανιωτέρο ἰἀ ἐπ 

Ἡἷς οὔς αιιο( καλλίων να] χοησιμωτέρφα. τα οηΐ πηι ἀρτὸ 
1ἔααυτα ας δι Ποητ, Τὰ γὲρ καλαὶ καὶ χεύσεια.. Ν' ατλπν ης 
1112 υΐάετα νοσαραία καλλίων δὲ χεησιμφοτέροι ΩΔΓΟΠ.- 

εἶα εἰᾶτ αὐ ἐχροίείοηςπι εἶπ αιο ΤΉ μοΥ ἀϊας5 νας 
εἰξ : φυίη ροτίυ5 (πα εἰ Πρηίβοατίο το! παςηάα (ντί 

οαἰκίλογδς : ρτα οτεῖπι υιιτη ἰ5 Χο ἴτα ἰο υίτατ 9 (ζς δ- 
“ροξία «πανιωτέορ, Ἰὰ οἰϊναμα [ἰϊα τας τάγίον, νοςε γτα-- 
τοις χαᾷ: ἰατι (Πππιὸ ραζοῖ: «ἀμ πὶ το αἰίχαα ἀ1ςΐ τατὰ 
ἐπα ποη (οἰὰτῃ οὐ πηαρηϊτυ ἀΐηεπ1, νοὶ ρα! Βγῖτα- 
αἴπεπι, γε] γε πτατοηι, (εἀ 4118 ετἰαπη ἀε σαι : δζ, 
ἥσπιπὶ γὸπη αἰ Ἰ]ααπὶ Οὗ γατίτατοαι ςοπιπλοῃ ἀᾶπη18, 
ζηςεγειπι σοὶ 4 πα πηὰ5 4ιάπὶ ροτιΠηπηυπι ργαίζαη.- 
τίη ἰπ οα σοπηιηδάατο νο!ἐπια5. ΡΊαςυῖς δαταιι δὲ ἴῃ 

Βαςεχροπἤιίοης το οΠ]εἀ4 αἰ] νογθόγαπι ςοη- 
{μπιηόξε, γε οἴτι5 οτία πὶ οχοπιρίο ἀοςοτεπι; ηοη απα(- 
τος χυα ἑη Β15 (οι 0}115 οςουγίπητ, ἰβασανίσωςίνε νο- 

φαθυΐο ᾿ρίις Τμυςγ ἀἰ ἀἰς ντατ)αἀπηίττοπ 445 οἤσιας 
ταπὶ ΡοτιΠητημπὶ 4αμπὶ γα ράγεπι Πρ ἤϊΠοατίοποπι 
ςοπιιοηίγε Ιοοο ροῆϊε νἱάοηνι5, Οὐυδά {ἰ ταπιεη(νε 
δὰ δὰπὶ 4 ργα πηδηΐδι5 οἰξ γοπογτατ ) οχ {115 τρῖθτις 
αἰεέξατίς οχροίεϊοηίδι5. εἰσ οπάα νη οὔτε, μείζων 
τα τα5 οαπὶ ὑφεφξία αυὰπι καλλίων» Π16 1115 καλλίων 
πυὰπι χεησμωτέρᾳ αυδάτατος. Ναπι ὠτδαξία (Ὁ 18 
τὸ χρήσημον ςοτηρτς ΒΘ η ἀΐε 4απτ(ἢ ἴτὰ ροτίας Ιοἄμπςεη- 
ἄχιπι οἴδ)τὴ χρήσιμον ἴῃ ἔξ της αΐαπη μαδες, : 

Ἑδάοχα ἰἴτοτα. ν. καὶκ2.} Κ' εἴθ πς {απτρτὰ ίμπε 
ἘΧΆΉοΠΊεγο. ηᾶπὶ Βηΐς Εϊοπιοήςι οὐϊυίαπι νοτίις 
εἶδ, --ἐπεὶ Οἱ χερείονα. νικᾷ, Τοϊιπιοηΐιπι δυτεπὶ 
ἢος «αὔογεης, ατο τρις, ζὶ χερείονα ἀϊςΐ αὐ ΗΠ οπηετο ἀς 
115 αυς Οῖς καλοῖς δὲ χεησίμοις (απ ζΟὨ ΓΑΙ, 

Ττοκ. γ, αὐτὶ] Ῥεοηίοάμ5 Πας »ααείαί τετι πος οτας: 
τἰοηΐς πιοπηθυππι, γί πα Γοπηο μοηΐς5 ΟἸγητμίαςα 
ῬιηςΙρία τη οἴξ, ϑίσις δι το πὶ ΦΟΥ ΠῚ ΔΙ ΟΥΟ ΠῚ ΠΟ 

᾿ ποπηίηαῖ » [τᾷ οτίδπι πιοάφὸ ΕἸοπγετὶ γοῦρα »εο ἤθη 
ποπηίπατο, αἴτα τ - ὃς πο πταΐτο ΡΟ  Ηοίο ἀἱ γει-- 
{ππι,ποὴ ρύσῆχο εἴις Ὠοηλΐηο, ΑἸ !άτατις εξ, Τατε- 
τὰπι πιίηϊ πὸ ἀαδίμη) εἰς φαίη πης Γεπιοίξ ἤθη 18 
ἰοςασι ἀτεαϊετῖς, φιδά οαπὶ ἃ ὙΒαοΥ ἀϊάς ἤμιιπ}1ο-- 
αισηάϊ ροπὰϑ πησευδτι πὶ διε (αἰ τοπῚ 1Π᾿ 60 ἱπηϊτᾶτι πη 
εἴτε Τμαςν ἀ! 4 ἐπι,οἰξεηάετο γε] !ςτοΝ εγὰ πη δηϊπιδά-- 
ποτίοτε ἀόδυῖε, ἅπῆς (ορτογξ ηοη 1τ|48 ἀΐςοτα ἔΐλε- 

᾿δεαΐ, [δα ἐτιμυήσοοϑε αἢ: ὃς πο σοητοηταπη [.15 νου 15» 
᾿ φοεὺ πολλῶν χρημάτων ἈΠ) ςοτς καὶ χεῤιτος. Αἀ Ἂς ααδά [)6- 
᾿ταοῆδεηες ρῃγαίη {Π πὶ ηοη δἰϊαηάς (γε ογ 6116. 
εἰ)αμὰπι ΑΒ ΤρίΟ νυΐρο πλαταλτι ποςοῆς Βαδποτίς, 

ο΄ 1ήτων, γοσαώε ] Μαϊὰὲ οπηῃῖη0 ἐπρμόσαοϑε ΧΡ ΟὨἑταΓ 
ἠχγροάσατε. Αἴας μος γαῖ οΧ 60 ἀρραζεοῖ,» φυδά ποῃ 

ᾶ4}. 
ἀἰείεταν αἰταῦιο ἀγρεάζειν φυϊάρίαἤῃ τ πολλῶν χρη μά- 
των, ἴς ἃ ἀγρεφοιζειν πολλῶν χρηματων. ἱ ἃ 

ΜΠΡαρ.2)5. 1 ΤΉγνΟ. ν. λει. ΠΝ Όἢ τηΐηυς ἐκ.- 
πέριπονται αιὰ ΠῚ ὀκπήμπεται ᾿δρῚ ροτοίξ : εεἰαΠῊΠ ΡΓάςο- 
ΓΕ οἰλλοσεκοῦτα,, ἸΝ Δ ΤῊ ἐκ πέμεπονται, (μοὶ ἐχὶαξ 1η πηὸδο 
γεζει σοα!ςς()4 ἃ εὐποικοι, γε ὀκπέμπεται αὐ ἀποικία τεῖο-- 
τεταγ, Ελιςοτ ταπιςη»α]ίππι φυὰπν ΤΠ ογ ἀϊάοπι ἐκ 
πίρπετοω Ροτίας ἐσειρεαγαπι ἔα 8, τείρι οἰεηάο δά γί": 
ΟΙΠΙΠ5 ΠΟ ΠΊΘΩ ἀποικία, ργβίοιτἰ πα αυτὴ, ἰδπῈ οἱ νετ-- 
θαπι {πρι διῖ5 ΠΙΠΊΟΙΪ ἀλλοτοιοῦτει, ΠΟ Ρίαγα!ς ἄλλοῖ 
τοισαῦτο, ἃ Ρτατατι διοτῖς. ἐπὶ 

ΜΝ. Σῤχῆς} Νοη τερσλαξέν, (4 φῳεϑλαζᾶν, Ψ 4114 
Ἰερίς. ν ἐγὰπι ἐξ αιεηῖς οτίαπη ραρ πα» 4, πο ἢ; 
{ζγίρταπηι εἰς, ὃς ἃ ἐς πο! αὐξο ἀσποίοίτατ. 

γ 1 ας (ςεϊρτυτα,ηοπ 4υα; Πγιαγρὶπὶ ἃ ἀ(ς1-- 
Ρῖα εἰξ, ἴῃ νεῖ. πιθὸ ἐχοπιρ] τὶ οχταῖ : φυὸά ἢ ταπηο 
τας μιϑοφορίας  υοΥ ἀἸάς5 (οτρΠῆε ρυταγοζαγ, ἴτὰ 
μιϑϑυφορίας ΑἰχΠς αὐτὶ «ΟἿ μωεϑυφόρων γιάοτὶ ροίϊεε γὲ 
φρεσβείαν ἀἴςοτο εὐἰτὶ ΦαΓ Ὡρέσβεωνςοπίπευ τ, ΝΙΗ͂ οττὰ 
1104 ἀσπίς φυὰτῃ μος ἱπα!ςατὶ ἀςθοῖ. Ἷ 

Ιν 56 Ηοκ. [ἶτιαςν. μα». } Τὔγπιο Ππηρ Ἰοἰμ5 ἀ1- 
ἔξαπὶ Βος εἰς εχ! {πἰπηαῃ ἀπ οἴξ, μα, ϑέτωσαν. ρεη 46 
αοίτττα ΙοΟ μογοζωγ, μιοϑέτωσοιν τἶτο; ὅιοἷρ ἀγνοῶν δοκοῦσι. 
εἴτ, ἀὐαιηε δος, φηοά μέ φοηίαν ἱρηονάτε. ΑἸἼΠε ρατας 
Ἔα πὶ νέαι οἢς γογθ μαϑέτωσαν {Πρ Ἰβ ςαπῖς αἰ (τῶ 
τῇ 414Π| ΤΠ ΘΏτΕΠῚ 605 οἵα ᾿ρηάγοϑβ Οὗ {ΠΠ2π| αι: 
ἱρῆς τη(ε ἰπιρτοθίτατοπι. Ουδῇ γοτὸ ἱπηρτο δὶ πηασὶσ 
ΡΓΟδί5 ἔτης θαγατη αυδ ποτα οἵ ἀερθητ τευ ᾿ρηδγῖς 

᾿ς τι εν ν. οἷ κορ. 1 ϑαίρίςοτ (οτίρταπι αδ εὸ δος 
ὧδ πεϑείρητοη:ν ΟΞ το ΠῚ ΠῸ5 πὲς] Πρ γδ ΡΕΥ βίσεννὴ {Σ 
ἐκ ἢ 444 ἰάτ; ἀξία ἔγπε. ἸΝδαας ᾿εηῖπι σαφές ὅθι ἀἰςξ 
Ροτοῖἐ Πρῃ!ῆςαῖς ωεϑείρηται. 

{ιῖτὸ κ Υ. ταὶ μετ. Οὐδ πηι5 ΤΠυςγά 465 ὁ ἐλαγίξας 
ταὶ ματα μελείας λαμβαήων ταπτὰπη ἀϊοατ,ναϊς ηος ἱητεῖ- 
ρου, ὁ μησ)᾽ ὅλως λαμξαΐων. 1 ἃ ταπηθ ἢ Ποῇ τάηι εξ 
Ἐχροηεηξῖβ φυσα ἃ ΤΒυογάϊάο ἀἰοίταγ αυὰπν ςονη: 
86ητι5. δὶς τατηδη ἃς 4118] [δ γοος ἥοον γαῖτ ἃ ποδίβ 
μησὶ ὅλως ἰῃτΕ ΠΡ. 

1μ1τ.λ. Υ. τὸ δ] Αὐτ το  χαῖε αἱ χαδά γοΐδαπι Ὁ- 
αὐ ἀἰοπάμτη» δυτ (απο ἃ ροτίι5 στε 40) ἃ Πρταπο ἔπξ 
ΟΠΊΜΠπη. Αταυς 14 βογεαῆῖς ἔαλς 11 ἀρεσξαλλέτα; 
400 ντοηῃέετη Ῥαρίηδ 23 δι ἀϊἸυ πηῈ8, 

Τάτιμον. ὑσος. Τοἰ το ς9].3. ΚΟ υἱ 4 {τ ὑωυοιῤμιὴ (τὶ κα 
ποῖιτῃ οἰ τς ἐ “υ 4 {τ κολακεύειν ὃν ὑχουοῖγοιῆν ΠΟῊ πηΐ-: 
5 8115 αυὰτη ΤΉ 18] ̓ ρηοταπι οἵδε ρατο: πὲς ἀμδίτσ 
ααΐη, τηϊηι πιὸ, φῃο ἤτ πα νοχ πιοάο Βῖς οχροποπς 
ἄλ, (ε4 αυα ἴῃ οἷμὲ Ιοςαπι ( ἔδιταϊ ἀεθεας ἀυάτεη9 
ἄση) ἤτ. ΝΊάσταῦ ἀπτοπη δάυϊατίοποιη μυΐς ἰοςο {ιδ- 
εἴϊε εχ εο (ρα φυὸς ἀΐσας ποη ταηεὰπι καὶ χπὸ ΔΆ 
ὑματέρων ὑστηκόων 5 (ςἃ καὶ οὐχ ἥκιτω δπὸ Φλ" μοῦ. φυαίς 
Φοτίμαι αἴτίο»ΠγαΡῚ 8 Δ η1 4118 ν]]4, ΠΗ τος πρροά]- 
τατο μοι ἐγὰπι 411} ππητ ἰη πᾶς οοῃείοηε ἰοοὶ φυὶ 
πλαϊτο ἰαΐτι8 αἰ ἀἀυ!ατονι μαθεγα ἀϊοὶ ααοῦε: 

ΟΠ δ.πον. πε] τὰν πη ἐο πο ἄεοῆξ ρυταῖ νὲῖ- 
θυ χρὴ, 14 εἴτ, ΤΡ αι ἀἸοη ἀυτη εἴς :(η δὴν τα αςοῖρὲ 
γεγθιπι λέπειγ οζοη 1 ἴῃ Ργοραγαίςειο ) “αμπὶ ρτα-: 
ςοἴοτις δήκαιον, αοά Πΐς τερετί ἀεβος δῦ κοινοῦ, [14] 
οἶτι Δα τε ΠΥ δύκαιον ρΓῸ δύκαιον ὅδ. ΣῈ 

4ΠΡ46.26, [ν᾿ ΤΉνΟ, ν. ναῦς ΠΝ ἡ πιΐπιϑ ρ]Δ- 
ςςι ἐχυρώτατος,, Ργίδττί πη “πα τη Ρ4Ρ.20 ἔχνρωτέρᾳ δύ." 
γαμις [οτὶρεῦ πε, ὃς 4181 φυοαις μας ἰοτίρτατα οχτεῖς 

Μ. νοῶν 1 Ῥτὸ Ἰεξεοὶς {18 ὅσον οὔπω ξαεῖαπε 41 
αυΐϊάατι Τδιςγ ἀϊ 415 Ιοοἱ τ οχ ιίθιι5 εἶδ Ηἰς, 1.4; 
ὅσον δὲ οὐδέπω παρῶναϊ!. δι ̓ϊς ἴδ το 6. ὅσον οὔπω πείρεισι. 

ων  Οοηυεηϊεητία5 αμὰπη πολερίείοϑει ψΙ 44 
τοῦ Βυΐς Ιοςο οὔε πολειοῦοϑοι : ααοά μαῖθεβ ὅς Ρα6.38; 
ἀυοῦιις ἰῃ ἰοςἶς, Ῥίο φοάεπὶ διζεπι ἃς ὀκπολεμονοϑοαι 
ἀἰολκαεν ὦ Στ δ ΄ 
- {1 



ΗΝ ΣΟ ἘΠ ΕΡΗΚΝΙ ΑΝ ΝΟΥ. 

Ὑ.καον] οι ποῦ Ροτοῖξ 1α υαπὶ ΠπιαγΡῸ Πα- 
δὲς ςρτοτα. ΟΣ : 

χορ ΝΕ τα αυϊάεην χυα ἰδιάςην οἵδ, ογορίο- 
πὸ Βυῖυς Ἰοοἰ»το ογατὶ ῥοῦ νι άθευτ, 

Ιν ϑοθοῖ. [τι ν. ἕν] Αηποτατῖο δας ξοτεαίς 
{ξ [ωγῖρτα ἔτ ἰπ ἡζυπι Ἰοςυπι , καὶ ὅτῳ ἅδε ξυμφέροντα 
αδὲ δοκεῖ λέγευϑαιν φοξϑττι δὲ υυὴ δ᾿ αὐταὶ πειϑόρδρος, ταὶ ἀσὸν-- 
οὰς λύση- 

Τιἰς.σλ, ς0].29 ν. φόζον] Ῥέο ϑα ρσήσαντες ὃζ αἰπωστίιϑμοι 

Ῥοτῖιι5 ϑαρσήσασι ἃς ἀπωσαμϑῥοις ἀϊςοπάαπι πὸ νἱάς- 

τυγοντ Εἱ ἀδτῖα! σαπὶ ἐς απ τῖθ5 σοπαοηϊγο πη, 
1ἀτ.ε. ςο].29ν. βᾶν] Ποςαπὶ πῆς ἐλλιπὴ εἢ ρυτο; 

δζ αὉ εο ἵτα (ζτίρτα τι ΒΗ, εἰς τὸν μέλλοντα καὶ ὁἀδὸν πῶ- 
ρόντα πόλεμον, τ νὸ ςαδι0 οἐδὸν Χροπατον Ἔ Βα Ογ αϊ- 
ἀεανοχ ἐσονού:ς αἱ ταπηεη ροήϊοα δέ 4114 ἐχροίτο ἀα- 

τ, 

Τιῖε.ζο ν. εἰρήνίω 1 ΑἸίτος μας αὐ 110 {εείρτα ἔμ Πς 
ΡῬετίπαίωπ μαθεο. 

Τοτοην γν αὐτὶ τῇ 1 ῬτίοΥ ἐχροῖτίο ἐδυσπάα ροιίι5 
εἴξ, φια καιροιξ νας ϑύτυχίας ἃς ἀτυχίας ἐδ. γε ἀο μας 
εοπτγαιῖα 1Π15 ἀπο ι15 σοη Γαι 59 οἰκειοῦτοι ἃζ πολεμιοῦ- 
πα,τοίροπάςαπειγοεξογοπάο ν᾽ ἀοἸῖς ες δύτυχίας φαΐ ἀεπὶ 
δὰ οἰκειοῦται αἴ νοτὸ ἀτυχίας Δ πολεμοῦται. 

Γάτοι. γ. Καὶ καϑ᾽ 1 ΝΟ δηϊπγα ποεῖ ( 40 ἃ η11- 
τα ο[Ὁ) ρξάοτο μας ἃ γνοῦθο μαΐϑοτε; ά ΄υοά τεπάϊς 
Ῥαχτίσυϊα αὐ : αἰ ουΐ ποη ἀἰχηῖοε λέπειν νοῦθαπὶ λέ-: 
γριδϑρ - σα ης γΠ]πὶ φυϊάεπι Βαδεῖς Βἷς Ιο σι Ρο- 
τοῖς. νιάοτυγ αυτεπὶ αἰΐμ5 εηδιγατοτίς ἰσπο τυ τὴ εἢξ 
τυ 4. αυο ἀφτίαι5 Ργο ποπηϊπατίιο ροὔτι5 ἀἰοΐταῦ 
(φυα ςογτὸ πηῖγα ὃ Ὡς ὙΒιιςγἀ 14] φαΐ ἐοπὶ νἤτατα εἴτ 
{ες αητίρτο 8) 8ς ἱπτο Πρ δάυπι ες, μάϑοιτε αὖ οἵ᾽τε σύμ- 
παντες καὶ κα ἕκατον. Α΄ς ἢ6 πος 4υΐάεπι ἀϊξξυγα ογαξ 
{νει Πα Ὅς τὶ ξύμπασι καὶ κα» ἕκαςονγίη Ππετίο 56- 
ῃοτο Ροῖϊτα εὔς αηϊτηδαπογειῆςε. : 

Τάτικον σθεϑε } Οὕ πη ἐχροπαῖ σερδῶτε, οι Π| ἴτα 
Ἰερίς 5» ποτ ατοπὶ τεθξοϑαι, πηδη! απ απ εἴξ : (64 τα-- 
τήδῃ νου ΠῚ μαοντε Πα Ιατὰ παῖς [ες οὨἱ το! παμοῖα 
Ἰοςσαπ ν τάδε. 

4ΓΡα5:27. ἵν ἜΒΥ 6. νγ: ναισὶ] Γιοσ τα δτ! ἀπῇ 
 μετέρως: αυα ἰοξχίο ποη τηηὰς σαὰπι αἰτογα ρίαςοτ: 
γε ἔπε (δηίτι5, 0 {ΠΥ ΔΎ 09} πιανρέηοηι ἀἀἰμρι  Ἰοηδρρίηγες νά δε- 
ῥϊες φιοέδησ αὐ ἐἰίυς ἀλέα ες: 4 ομο αἰτοαιρὶ πο ἔγ45 «ἀπεύ- 
βνι νος ἀϊηράιίος βαδὶπτὶ ἘΠ ες. 

Νν.«αϑανκ.1Ρτο ὠἴδακα λοωζπογο μαδέ5 1η πήαγρ. 
ετορίοης ἱπτογρτοτατίοη!ς γ αΠ]ς,[ς δ. αὐδαᾳκαλοιῦτα. 
Βας Εηΐτη ο[Ἐ (ςτίρτυτα αι .πὶ οαπιἐξηπυταπι οὔς {πὰ 
εἴπ νόθα οἴοηάμπηξ, «με ἐ ον» ὦ 4π0 πεγεαιμάϊα 44-: 
506 Υ ΦΉΜΗΝ εὐὰπη πος 4ιο πιο ἀηΣπηαἀπότγιεη 161. 
Ῥαττίου απ οὔτε αὐ 110 ροίξ ἔχεν ποη ἀσηοίςί : [ς4 
Ῥοτίι5 ἄσης ἸοσμΠὶ ροτπ ἄς γοετὶ ἀςῇ {ςτῖρταπι εἰς: 
ἔξ, τὸν αὐδατα λουῦτα αἰχωεϑει. απ ήπαπι ὃς αδίχας 
ἀττίςυ!ο Γοτγταῖς εἴποι (4 6πν (δηῇις ροτεῖξ, -5εἀ πο- 
ἔχγαπη (συίβευγαπὶ Ιοπρὰὲ 1{Π1 ρυαογο:ϑς ἐπε Προ, οὔτε 
“ὔἴροικαι λοιῦτες ποὺς ξυμμαρίαν, αἰαωυεόδω εἰ μιὴ τὸ [χάνοιεν. 
ἰά εἰξ, γον ἐγαδόίανε [ὶ τορηί (ἀρ ραιεγόπιγ. 

Ὗ «τας51 μάλεςεε δὲ [6 6.45, Ραγτὶ οἰ ρίπαπι ἐκπλέοντας 
Ῥοίάτιμα οὐῖτ ΡΓΟ ὀκπλέειν, 401 ραστὶο!ρὶ) νίις γα άς 
ἄυτυς οἴσετε, ΑἸτεγαπι αὐτοπὶ ἰδ οπἐπΥτοτ πη ο,; 
1Π|α οτατῖο γείο!ἱ ἢ ἤδης Ροτοτῖς, δι τὸ αὐτοις, οἵ ὕεται 
53} Τιὶ πέλας ὠκπλέοισι; μοίλιςω Ὁις ἄλλοις δέχεοϑαι γα ά[κη «α- 

ταίροντας, ἰά εἴς, οἱ αὐώζκνη ἐὰν ἐκεῖσε καταίρειν. ΕΪῈ ὁπ  ἢῚ 
φρια φαπὶ (πο 1115) 4ατέτι5 αὐάϊκν, ποη ποιτΐηα- 
ταις αὐά[κη. ΑἸΤα5 ταπηεη Πγυΐδέαιγα πλαρὶβ νἤτατα 
ντθη5, ἀἰ χες, δα τὸ αὐτοιὶ ἥκιφει υδῥ 59) ιὶ πέλας ὀιπλέειν, 
μάλισα δὲ ζὰ ἄλλοις δέχε ϑιειγάτε δὴ αὐ ΐκν ἐκεῖσε χαταίρονται. 

Μ."»] Ῥαγτίςυ αὖ σιιπη ἦσαν ΠἾ 1] οριιϑ οἵξ. 
ΟΝ ΟῚ Βοος ρατεϊςρίο λαμῥαοισι ςχροίτμπι αν 

Αἰίχιιο δεῖς 1Πι4 δεχοιδίοις. 

1ν 85 8ῆο κ.1ἵτνα. ν. ὑμᾶς 1ϑυρεδα εἷξ γὸχ 
ἤδγον. Ὧδς τὰτὴ ρίαςεῖ ἥψαντο, φυὰπι ρ]αςετοῖ ςοσηρο- 
ἤπευ πὴ κα ϑήψαντο : απ ΠΩ ητῖου ἢ γε θὲ καϑατῆε- 
ὅϑα! ν5 Ργὸ Ρεηϊηηρεῖς » νο} Ἰηςοῆότγε : δὲ 4υα ὁ πὰ 
ἐο ἰρές πιά πὴ Παογ 1465 γιατιγίταηυς ἰςμο]. μπης 
{γι ρος δὲ (τε πάτπὶ ες ςτε αἰ ἀεγπι, αλλ ἤδη καα 

ἰ φήψαντο καὶ ἠδ. ο: 
Ἑδάεπὶ [ἴτ. γιμαχ. Υ͂ εἰ Βἷς (ςθοηδυπι μα χόμεϑα, 

αποὰ ραυςῖδ ἰπτοιλοξεῖ5 ργοοάϊτ, νο} 101 αποαυς 
μαχούμεϑοι {ςΓ1ὲ ἀεθες : [ξ4 ροιίις μαχόμεϑα ἴοςο 
νι ]ις ςΟὨς δ. 

11τ.σγ- ν. ααὐύεοϑα; ΠΝ Οη νοΠἢπη1] 6 οὐδ ΠΠπ|πὶ αἰρευωύε- 
ὅδα! Ῥυταῦ ἶς ἜΧΡΟΠΘη πὶ ἔχειν μκάρτυ ξοι δῆς αἰφειύης: 
Ἰάοόφας Ροτίυ Ρογτίποῖο πος {ς ΠΟ] υ πε ἀἰχοιπι δὰ 
Θοη μη) τὺς αἰαωης, ντ Ηὶς σοηϊτίαι5 ο γεΥ 015 1115 
μάρτυρι ἔχεν [Ὁ αι ἀϊοη 15 ἀἸσαταγ. 

Τάτιος ν. δ συμᾷ.} Ν Εἰ αὐτῶν γε] δὲ" πολιτῶν τοάυη- 
ἄατο νἱάετος - [5 4 αὐτῶν ροτίι5 ἐχβαησοπάμπι στοά ἰα 
ἀοτίπη. ; ΤΑ ΤΤῊΝ 

Τἀτιζ, γ. αὐπέρκνς] οτταΘ οτη Ππιπ| οἵ φυοάρία 
γοςαθυΐα αιοά ποῖσε δοηϊειο5 τῆς ὡεφαιρέσεως ὃς 
κα κίας ριαςεάεθατ: (ςαἰαίπιοα! ποιῆι ὑπο υρέη) αἱῖο-- 
4 {ουρταγαση ἔς ΠΠ]ΠῸ πὶ τὴ φεραιρέσῳ δὲ κακίᾳ Ὡς 
δαῖε ποῖπο ροίπε. ἘΠ - ἡ 

Τίτον νυ] Ηαᾶς νοῖθα, εἰ γὰρ ἐξέπλεον αἰλλαχοῦ, οὐ 
ἀδικ. ας ταη χυαπὶ πᾶ: ταςἰτὸ ΘΟ πε Βἰ ογα ΠῚ οτᾶστοῦς 
τίοης ἱῃε!υἀαπτυτθος (δηϊι, Οκ0ὰ {πε αἰῇ πανίραπι 
ἐές ἀρροίϊογε «ἀ ρογίρη δον ὠρημίαν, ἡ σσ' Τρ {{ 44 «ἰος 
πανίρεινοηε, ἢ φιρὶ ἐριηγία αὐ εἰς α! αἰπῖην, αἰΐιιος ἐχ ἡΠρ Ὁ 
οἰρργεβεγάογεμ, οὐ [4ες [δὶ βίπγος. 

Τὰτικὶν. ὅσῳ] Οὐπὶ μας ἐχροδπεϊοπο. πὰ αληηῆό-: 
σεροι ἀϊςοῖς εΠδ αἰχατηλορητότεροι » ΠΟΠΉΘΠΓΟ ΠΟῚ νἱάεη- ᾿ 
τοῦ πα (ἰμηρῖς, οἱ γὸ δϑὐώλωτι; , φόξῳ ΔΨ) πέλας, κολα-- 
κεύειν αὐ αἰκαάζονται ὧις αἰδυκοιῦται .Ὗ ὈΪ ετία πὶ αηϊ πα υδξ- 

τεηάππὶ οἵδ ἀπηοῃ ροτίας {ο οηάμπὶ ἦτ αὐπεὶ ἀδγο 
ἀν δ. 

κοιῦτας:ν οἱ πέλας 1}}} ἱρῇ ἤΠητ οἱ αἰδικοιῦτες. ὰ 

Τ{1τ.λ.γ. αῤετίω 1 Ο πο πιο 0 ἀρετὴ τα ας ἤρηϊθ-ς 
φάτο Ροτοῖξ ὃ [πλπιο γετὸ ςοηΠάεγαηάυπι ογατ, πὶ 
πᾶῃς αῤεπέο αἰ ςοητατη » αὐ 1ΠΠ0|4 ἀγαθοὶ Πυο ἃ ρταςο. 
Πετοίρἑςογε. ΠῚ ὙΣῊ 

47Ρα6.28. ν ΤῊ γ΄. ν. ὑξ».1 Μαρὶς5 ρίασες 
αἴτοτα Ἰδδϊῖο χια ἀηηοῖαῖα ᾿ἷς ποη Εις, ὠποικίσαι, Ὁ 
ἅια: οἰλτη ἄποικοι ὃ ἀποικίαι ςοπιοηΐοτ, ΑΠΟ μ1 σοττὰς 

᾿ μιατοικέσειι ΡΤ αἰποικίσαι ρΟἵλξι!ΠῈ αἰ ςΘταΓ, : 
γ΄. παρ.1 Ηαυα ἰςῖο ἀρὰ 181 ἀρὰ μᾶς [ερτο- 

το οχίοῖ δαποιδίυπι ὀκαβέψῶς,, οὶ πηαγρίηι εἰξ 
ἀἀίςτίρτιπι : ΨᾺ11α ταπηοηῆξὰ Ἰορὶτ, ἂὲ ὀθηορατεύορδρ., 
5εἀ ποΠειαΊςδῖο πιαρὶς ρίαςεξ, τορθῖοηάο δπὸ κοινοῦ 
φραγεῖς [410 αὐ ςυτη ὅθηφρατεύοιοϑυ τ γε ρότίηἀς ἢτ ες 
αἰδαπι ἔογες. οὐσγ᾽ αὐ δημορατεύοιμδυ ϑυχσφοσώπως εἰ μυὴ 

μξ 

ἀἰδυκοί μις 8 ὅς οὐ μᾳτοίως, αἰλλαὶ διαφερόντως. ᾿ 
Μ΄. χαλ.ῖν ἐγβδὰπι τηρῶν πος ἴῃ ΠΊδὸ γοῖο οἤνπος. 

ἃ τ πο! αἵδε ἀσηοίσίταγ : {4 πες Ὑ 4114 ςεγτὸ ΠΠπ4 
ἀρῃοίσίς. Ῥοτο[ξ δυτοπὶ γε} αδοῆςξ νεῖ αἀοῆξοβγοις 
Ῥαγοο ΡΙ ΠῚ τδούχοντα ΟΧΡΟΠΕΉΊ15 : 1Π σΌΪ5 ΤΑ ΠΟ Πὶ 
εχροίτιοης σοηΐξατο δὲ (ςΠο]Ταΐτο5 ποη νἱάξεατ. 

Ν κλλὰ }Γ 16 η τη [Θρογε ΠῚ, ἐς τὸ ἴσον 
Ν. ταδ',7 51 ἄπο γγυόωδμο, [ςτῖ δ εγ πη] πλαδ Ποῖ 

ςατεδὶς ἐχεπιρίοίντ ορίηουο ρατγεῖςα]α ἄπο νία5,. 
Ιν ϑεοηοῖ. 11π|ζ νον οὐ] ϑοθοη πὶ ν᾽ 46: 

τιΓγλ εἴπει εἰς, ἵνα ἢ εἰς ἰῶ, ἙἘΐλης αὐτοπὶ ργαροἤιϊοηςπη 
{θαυ άΐεης » πο ἀυδίμπι ο[Ἐ αΐπ ἐα πὶ δὰ Ῥαττῖςϊ- 
Ρίαι πη σερχα λούμδμον ν ηἃ ςἂπι ἔμο [110 ἀςςυίαξῖαο ἐαετὶ 
γε τ, δὶς ςοιτὲ ςο]. Ἰδαιθητο ἀϊοῖς τέρκα λούεϑυον εἰ, 
δίκην. ' ; ἌΣ ᾿ 

Ἑλάεπι ἔτ. ν. δοκεῖν Ἱ ΨΊ4ε5 αρ μος ΩΒοΙΤαίτο ἰοῆ- 
πἰτπιαπι {ΠΠπ|π| πιρῶν Ποη ἀσηοίοὶ 9 ἤσας οἔΐα τη ρδαΐος 
δηϊὸ πηοημ, δὶς αιτοηὶ ὃς 1πΆης Βυῖις ς ΒΟ], οὐδὲ, 

ωὐ τάν 



ἵν Ἄν ἘΤ ἂν Ἐΐνε ς- Ομ δι. 
δοχεν ὅτι λέ γᾷ δ, ἀλλα καταφρονν, Πα 18 ΣΠΠππ|5 τηρῶν ἕλ δ 

πιοητίοπε. ὶ 
Ἑδάειῃ ἰἰτ. γεγ, ραῦο! 7 οπίποτινάο ΟΠ ησυς ρο- 

{τυ1ατντίοτιδατυῦ, ωερσέχέν τῷ κ τὸ ἀσφαλοιξ καὶ ἰουροὶ 
ἄσεοκα λουμδύω εἰς κρίδόν. : 

Τμτομο ν. ὑμεῖς} Ταηρὶς πε ατίοπΕΠῚ οὐτὴ νἜγδ 0 μα- 
Ὀαδώσετε, πὶ αἰςοῖς μήτε ματα δώσετε: ὃζ τατηςη γ Ὁ] ἀ1- 
εἴτατο μερὶ. ἐν ᾧ ὑμιεῖς τὴς τε δωων. ὃζς. ςιχπὶ μηδὲ τεροῖςῃ- 
ἄυπὶ οὔϊε ἀρραγος ηβηϊτίαυ πὶ φεϑπέναι, ἰἴριιτ σὰ πὶ μυὺ 
Ῥιφοεάοητο τοροῖὶ ἀοθοῖο πιδηὶ οίξιηι οἴδ: ν Οἱ ἀϊτί- 
ταῦ, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖς μδὺ δ᾽, ϑζς. , ' 

4[Ὀ15.29..1ν ΤῊν 6: νι κοιν.} ἸΝοη ρίαςεε 
κοινωγήσαντας » Ἡτιὸ ἡ 4]12πἢ σο η{γιξξῖο πο πὶ Ροἴτυ οτ: 
4ιιαπ ἃς ἰηβηϊτίιο κοινωνῶν [πα εἶπι ροἱξ ἀλυῖ ν] 65:6 Χ 
400 ταπτξ (δ οτταπι οἵε ἰςξεϊ οπεπὶ 1118 πὶ κοινωνήσαν- 
χας οὐ αἴθ 1}ς εἴς. 

τς Ν βαίν.ἸΝ ες μόνων, δες μόνον, ἔξ ἀ μόνοις ΠΠ δ οπτοῦ 
(εὐράειῖτη: οὐμιατόχοις ηυΐά ἐπὶ ςοττὸ γοϊίηςη5, Ποη δι}- 
τοπὶ ἴῃ αἰμετόγχως ΠῚ ΤΑ Π 5700 π νάοο φαοπποο ἰο-- 
ςυ οὔτε ροῆις. ΡῚ 

Ψ. πα Οἱ φανῶτε ρΓο φανξτου ΐς ΙΘρὶτ» ΤΉΪΓΟΤ 
γηάοη!υά Βαδιοιῖς ὃς σαοπτοάο ἀάπηῖτεῖ Ρ οἵδ οχί- 
Πιὶπιαμποτῖς. 

ὟΝ. καὶ τὸν 19 .ἢο [1Α{{65 καὶ κοινὸν νόμον Ἰορτῆς γἱ- 
ἀοτὶ αυσατ. 

Ιν 58:80 01. [{|τ.γ. ν- χαὶ ὑμεῖς 1 {π|γο0 μας 
γεῖθᾳ, δύκαιοι ἐςὲν ΠΟῚ ΟἿ Π| εἰ δὲ μυὴ 5 (ε ἃ Ρ τ πγὰ πὶ σπὶ 
Σηβηϊτίιιο οἦναι, ἀεἰ πάο ουπὶ ἰέναι ᾿πΠρῚ τη ηἱ [οι πὶ 

. οἴ: δὲ γετὸ σμπὶ εἰ δὲ μιὰ τορετξάππι αυΐά6πὶ οἱξ ῥιι5 
“Πα ἀ νεγθαπι, δ ἴῃ 16 ἃς πιοάο δζ τεπηροῖς. [η- 
τε! ρεηάαπι οηΐπὶ οἰδ, εἰ δὲ μυὴ ὧκ ποδῶν ςήσεωϑε. 
1 τ... ν. σις Ἰ5ογ θοη άτιπ| αὔω ἔχέν. 
Ταῖξ.ε. γ. κερκυρ, Πυοσ το γι άσειτυκαὶ κοινὸν νόμον, ΠΟ ἢ 

καὶ τὸν νόμον, Ῥαυΐο ο γεῖρο δέξαςϑαι αἀἀεηαῇ οτε- 
ἀϊάετι πη δςοςυζικερκυραίοις. ν 

Τἀτ.ζ. ν. καλων Ἰ}τη πιο δήγα ἐψηφισμένων ποη Πρηϊ-- 
βοδὲ δικαζόντων, ἰο Ροτίὰβ δὲ γογγωικον οιυύτων ΥΟΪ οἰλλή-- 

λοις δίαφερορδύων ὧν Ὧἴς ἑαυ δ ψηφίσμασι. 
4ΠΡαρ.3.ο. ν ἙἜην Οὐ Ὁ. ν. τὸν 1Κ γδιϊπειῖ 

Ροῆει αὐτιςαῦτα (φυο ἀ μΒαδαἷτ ργαςςἀδς εὐίτιο, ἤςας 
ἃς 1114 ρτίογεϑ)αἐξία πη εἴτι5 ΠρηϊΠοατίοης πὴ ἰη πειι-- 
τγάτη, οηττα Οταςᾶ ἰἰπρθα ςοπίμοτι ἀΐηςεπι, πλιτα-: 
τς οροσζοζοτ. : ᾿ 

Ιν 5558 01. [|τ}.0.- τὸ πολ. ἸΟσἀΠηυ15 ρτῸ 
Αὐμεὶ ἀϊσαττ ροεϊιϑλποχοῖ οι ν οἷ καΐωχεῆσϑαιι, ἱπτοτ 
ὃ αἰδαχοῦῆνϑαι, τατησα ὃς 1{| δύτοχοἤοϑοι πη {πὶ Ὠῖς τι 
γα] πρηϊβοατίοη πὶ {Π|Π4πὶ ἀάτε φυὰπη ἜΧροποίς 
εὐπὶ ἴἴἴτο {τ μο]αίξε 5ρε με, 

Τάτιον ν. νκἽ ΝΘ ρίαςες οὐρα [ἧς ἐχροπὶ δά ο- 
πᾶι οςηἰπὶ ρἰαπὸ μος ἰοςο ψιος δτίηὶ ρατγείςυϊα ργα 
εχρυϊπηππτιαάοο νι Ν ΑἸ! μας ἴτὰ Ἰητοτργοταη8, Αὲς 

4ε ἥς ἐνηροτγίδης ὕοο βιξίμωρ ε[ φιρύνε δονπέπες, βιεάϊο, ῤηρανμὶ Πο [15 ἦτ 4Με7 ἐηηιξ γ σΩΙΕΥ ἃ ΘΙ 4Υ6 ὁηΉ ΓΠρίγ α-- 
«εἴς Ροτίις ἀεθιετῖε ργα βιπαϊο. ; 

1.1.5. ν. σὠν] οὔ α5 πιὸ ἀϊ5 ἀχρουϊταγ νεγθι πὶ 
ἰμωώειϑωυ: ρυἰπλὶϊηι χυϊάεπι, πα] ὃ: ἀειη ἐς νογὸ, τοξξέ. 
Νεαας δηϊπὶ αἰμμαύεαναι Ηἷς εξ αμεωύειν καὶ βουϑεν., (ἃ 

ἀμείξεϑανε Ροίξοα ἐχρ ̓ σατταἀ ἀςη5, 4ιο απ) μας 
Προϊβεατίοπίς πουΐτατοπ πο δἀπμτίεητος, {Ππ4 
ἸΡίαπι αἰμείξειϑαι (δ ἰταϊῆς, Ὁ ἱ 

Ψεῖ. πδρείλνπηα! ΠΑπες αἰμκωύεοϑοα ῬΟΠοηΖιΠῚ ἔπα- 
τας {Ππ4 φάιοι δίαπι ἄλλως , 4 ἀἰμοτίας χροίείο- 
πεϑ [ἐρατατί,αητεα ἀσουϊ. Πλης οηἱπὶ ΟΧροί[ το ΠοΠῚ, 
αυα νοτὰ εἴτ, αὐ αἰτογα ἀἰπίηροϊ, χια ἴτα ἀϊπογία οἵδ 
νὰ {τ οείφαι ξα! {,τατίοηϊ ςοηΐδηταπου πη ογαῖ. 

1τ. κα γ. χϑζοισιν} [πτο]Πρὶτ ) ποη εο5 ταηξὰπι {αἱ 
Ὠωροτίοτος ἔμπης ἀἰοἱ κελδύδνε ποις γοτὸ Ὠΐς Ὑ 4|16 κε- 
χϑοισι το ἀϊά τε ἐμ οπεγίο  ΒΟΥΙΜΙΗΓ. 

μάπουνς ΟΝ 
. Με ν, ζχα] Μιγᾶ οἵξ τῷ αὐήχᾳ ὀχροίυ"ε τῷ σοὺς 

ἐλίγρυν ]1ῈΠῈ τὸ αὐτίκα ρα ἃ ὙΒυςγαἶ4ε ἀϊξατυν ἀς 
60 404 14π ηπης οἱξ, ἀμοά ρταίφης ο[᾿: ἃς (ἄρε εἰ 
τὸ μέλλεν ΟΡ βοπᾶτατιϑεα Πεη ροτοίξ γε ηὖ πεὺς ολίγον" 
γοιὰ τὴ μετ΄ ὀλίγον, [πε ρίογϊ Ὁ φυαῇ ἐς τὸ Ἰάτηΐαπν ἔδτα- 
ταν ας ἀς ργαίξητο; Ιοηύμτιξ οἴδε ΤΠυςγ ἀ 465: 
Ελθες ροτζο δχ ἰηϊτίο ἐο  ππηη 61} ρείπιρ αἰ τ μ 9 
Ππαπὶ τη {Πα γετ θα, τω αὐήίκα φανερῷ, 

Τάτονε ν. χουν ἐσθ [ας ,ὐκ τύχης νὸς ,οχροῇεῖο οἴ, 
ἔς ντἀδτιιγ Πξοτα πη; δα βινδεωύων. ὟΝ Οἱ αὐτδαι Ιερίπνιδ, 
καὶ δ, μυὴ καὶ ἀυτοὶ αῥριπέσητε, ἀεεῇ ἈΠΕ ΠηΟ γε] κίνδυ:. 
γος, γΕ] ὁρᾶτε, αῃξε μή. ἸΝς ἀυβθίαπε οἱξ φυΐη (πτιθοης; 
μὴ καὶ αὐτὶ αἰθλπέσητε αὶ 1118 τείρίοἰατ φυὰ ἀϊταπτ (ο- 
ΤἰητΠ}} ἰπλτῖο Ρραβ,, ργεθάθητς, ἡμεῖς δὲ αἰελπεηγωκότες 
οἷς ἐν ἡ! λακ. ὅζς. 

57 ΡὰΡ. 31. γογ. πλέον 11)ς Τ Πα ςγ ἀϊάφα πυΐις Ἰοοὶ 
τας Βγ!οδία νἱάς ητα ἀρια (ς ΒΟ] Ἰαΐζοη ἀπηοται. 

Ὑ ετυμάζεινϑαι "ΠΠτοτραΠσοπάτιπ ροΙὲ μοὶ, 6 μας 
Ῥαγεῖς!α αὐ ὠφεληϑέντας τη άετς ν] ἀθατα, φυῦ τθη-- 
«(κατ )α βλάψαι. Α ἀτηρηΐτιπη διῖτοπὶ Ἰεξξοι γο]ο ὦ 
Ρᾶιιςοϑ ππης {ϑερεογεπ Ιοσος μυΐς Ππη1ε5 μαθεῖο: 
14 εἴξ,ῖπ φαϊδιδ ᾿τί 46 πη ΡΟΙξ πορατίμαπὶ ραγείςι! πὶ 
ἱπτογραηβοῖς ορογίεαῖ, Π6 σα πὴ γἱ οἰηΐοτε γοςς ἱπη.- 
δΆτιτ, Ζιπ1πὶ ΠΟ ἢ γὰ σι Γοπηο τίου ἰσησὶ ἀοθεαῖ. 

Ν. πίτε 1 5. γὶρταγαπι πγαγρίηἱ ἀρροἤταπὶ ργο: 
Κᾶιῃ εἤξὰ ἀπορία πῚ αὐ δι τγοΥ 41] ὑμῶν αὐτοῖς σα τὴ ὲ 
ἄφαφα ἰαηδὶ ΠΟ ιϊτηδ ἀποεῖεθαῖ. 

ψ εν. ὑμῶν} ἸΝ οη ἀυθίεο αι δὴ; ηοη δὲ, ἃ ΤῊι- 
ογάϊάς {ςτίρταπι ἧς διοης : ργαίογτίπι χαμπι {πα τἰ πὶ 
φφάδτη Ραγτίσα]α δὲ (δ Ια τηΓ, 

ἵν ϑδθδηοι. ζτιαν. Τῷ αὖτ. ΑἸἰπ 4 {ΕΠ οΙ πα πὶ 
ἴῃ σα άςτη γεγθὰ μα 6ς ἴῃ ἔπε ρᾳρ. ργαςςάοηείς, νδὶ 
ὃ. ας ροπεηάᾳ ξιογαί:αὺς τάίηθη ςιπὶ {|| ἢ ςοη- 
{ξητίτῃ απ ἢ τὸ ἀὐτίκα φανερὸν ἀἸ οἰ ταγ αἰϑὶ τῆς δωυάμεωξ 

" δ κερκυραίων, γοχ αὐτίκα ἡ μαδ, Ὑ Ροτεῖξ τυρὸς 
ὀλίγον: ἃς ΠΕ μετ᾽ ὀλίγον Ζυ! ἀφ ηγ. δι δ᾽ πη θης δυτ ΠῚ 
1 ἐχροπτιοηὶ [α, ν᾽ γ ἐκ ϑεών βοήϑεα κρυτῆὰ καὶ ἀφανὴς; 
τοίριοις αα γος αι] φανερῷ, ὃχ οὐ δή τῷ αὐτίκα φανει 
ρᾷ ταοϊτὲ Ορροηὶ τέω ἐκ ϑεωῖν βοήϑϑαν,υα: οἵδ κρυηγὴ καὶ 
ἀφανής. 411 ν 4] 1ςοε ἀϊςοητο δχ κινδοώώων; 4 1π- 
πυοίθηῖ. : 

Πήτ.β. ν. οἷα] πές οἷα ἀφοῆς αιια απ νεεδα {ρὶ3 
οοτ. Νεαυς 61 π| νογ ΠΠ1}}6 οἰ. ΠΤ Αἰ ἀ ἰη ππης 
Ἰοσιιπὶ θη ΗΠ ἀπποταταγιπη, αυὰπι οἷς ρτὸ οἷα εἴ 
{ε ἀοςἰρίθάι πε: ργα  δγτί τη απ πὸ πος αυΐάοπι γε-: 
τὸ ἀϊςὶ ροῆιι,εἀ ἀϊςοπά τη ἢτ, οἷς πρφείπομδυ, ἘΠΕ Ρτο 
Ὁ, οὐτοις οἷα πσεϑείπομϑμ »ΥΕ] ροτίτς ἐκείνοις ἃ ποροεήποιϑμς 
Ὑιάοπά απ ἰρίτιγ ἀππο σγοά 18 1}6 ἤε, ΣΠΠππὶ αἰτηπα 
γεῖθα ριωῆχίης χια εΠΠρήη ηυᾷ παρ ες ογατῖο Τίυ. 
ογἀϊἀ! (14 οἴ, χυα ἃ Τ ιιοΥ ἀ1 46 το ββιεο ΠΡ ΡΊ σοῖς 
Ἐρο ςεττὲ, Εαπ| βιοδλιβραῦκε εἤξ τὰ Ιοφυΐτωυπ 41-- 
ΠΟ, 40. αἰϊο 4] ΠρΡΉΙΗςαγο νο ες, αι πεληωκότες Ὁ αὖ 
τῇ αὐά [χη ὡςτε δεῖϑου κείνων αἱ ἐν ἧι! λακιᾶζς. 'φαϊ Βύδαϊα 5, 
“ἀὐραπεπωκότες τω δεΐϑαι ἐκείνων. Δα [ς ο! αἴ ἐπὶ ἐαπγεπ 
ποίϊειαι σιοά ατείηοξ , ΒΟΥ οὐ) Ροκοῖ γέ ἴτα [τἰ- 
Ρῖαπι ἐς ποτ πὶ ἔμπιπὶ το  αοσῖς, οἷα ὧν 2, λακ. ὄπονϑυ 
(ποῖα ἐἰποιϑι» τὸ ζιὶ σφετ. ξυμιμ.καὶ ζὶ ὑΕῆο) αὗτα καὶ παρ᾿ υὑ- 
αδίδ' κομάζεοϑαι αἴξιοδιϑν.5ς ἃ δος εἴπομδν Ρ̓Ὸ φερείπομδν [ςτἷ- 
Ῥ[ΠῈ 1Ππ|π| νοπ Ππ}116 οἵδ, ' 

Τάτ.ε. ν, μαγία 1. Αὐτ ΘΠ τυ ἰς ἃ απο ἔας (ςτίθαης 
τατν αὐτὰ Π δ ἕάτίο ρογπνατατα ἰυηξ (6465 Βογιπὶ πο- 
ΤηΪη 115 συμμαχία ὃζ ὄρημαγχία,ντ γεῖ οχ δἴτοτο σοῖο 

ἀρράγοτ, πὸ ἃ το πὶ οὶ ἃ ἔτ ἰητοῦ μας ἀπο αἰ. 
ταϊηὶς οἰϊοπαϊτ: ἀἕάυο φάθ νι εχ ἱρῇυς ΤΒυςγα 
ἀϊἀϊ5 νετδῖς ρατες. Ντεοσιηαιε ᾿σίτας πο άο {δ το 
μαδοαε, (ον! δ ουσυμικαα μδὺ, ὅταν αἰλλιᾶζς. ηημαχία ὃ. ὅτευ; 
μόνον(ῃατη ἤπγ} πος Γοροηθη ἢ ρτὸ μόνοι. δ'.κ. β. 
Ἰκοξεϊα 5 διιτοπὶ ὃὲ ρίεη:ι5 ἑὰς τρις (ποθ. 

Ὶ 1. 



4 ν : 

αυκ εξ τητον μαίος γοςο5 ἀἰϊβεγοητία: δὲ ἴτα αυϊάετη 

ντ που ηυοά Βῖς, (4 φιος "τς ἰοβ᾽πλι5 Υἱοαμὶ ἀο- 

Βοαπιις. Οατοιὰηι ἐς οο φυσᾷ ἰπ ραρίῃατη 36 (ςτῖ- 
δἷτ, ξυμμαχίαν ἀρροΙ]αταπὶ ηυα ὄβημαγία γοοαηα ες 
(δον ἀοηάιπι δὴ 1}}} αἰοητιοπ ἀπ {1 

{χε ζ ἔχε Ηλθο5 ἃς ραυΐο Ροίὲ συμιμαιγουμδύῳϊγ τι ἀδ 

4υῖς (αἰ ριςατὶ ροὔτ, ἄμης (ἢ ΟΠ α ξοπν Πσαξ συμμμα- 
χῶ οΧ συμμαχίω ἀἰοἰταγ,ῖτα οτίαπι ρα Πίμα γοςο συρμώ- 
χεῦμα! ἘΧ συμεμιαι χεομμαιΥ [πη οἶς. 

Τάτιη. ν. κελίαν 7.ΑἸΐχυα δητς ἔχεν ἀοππενεῖδα: ἢ- 

πο Βα, καλὸν ἐφαίνετο ἔχειν τί κῴρκυραν, ἤμο Ἰἴα πα 

μι αἱ ἐςτίρτα διοτίπτ. Ν ΠῈ ὃς ρτο καλὸν ροΙ τ συμφέ- 
ρὸν εἷς ἀϊςὶ; ἀςςϊρίεπἀο νἱάἀοἰίςςτ 1Ππ4 καλεῖς πο 
ΒΟΥ ἀϊάο5 νείταγ, ρτο συμφερόντως: ἤσυς ρᾶρ.» 4 κα- 

λὴ ἘΧρΟηΐ συμφέρουσα γἱ αἱ αγιῖ5. Ἐοτταῖϊδ δυϊτοπὶ πὲς 
ἔχιν τέωὶ κίρκυραν πῆς αὐϊοξείοης (ςτίρταπὶ ξυτυίο ἀ φί- 
λίω αὐ φιλίαν ἔχην τίωὐ κέρκυραν. ἣ 

4Ρι5.3:.1ν ΤῊν δὺ .ν. ἔξεισι Ηἱΐς ηπο- 
υς ἢ υξίησι τοτίπογο γο]]απηις ( 400 ἡ δὲ τη 8 δάϊττιο 
Ῥγωςοάςῃβ Βαδυϊο)νογθο 1] ρτὸ δόλια Πρ! βοατίο- 

πὸ Πουτγα πὶ» ςοητῖα ἰριπηοηϊ5 τα ςὶ [60.659 ἄτα ο- 
Ῥοζτζοῖοῖ. τὐξς, ᾿ 
Ιν ϑοβηοΐ. [160 νὰ λὼν τεῦ. ΠΝΊΒ11Ο πλαρ 8 

γεγα πὶ σΟΠΙΡ οτΐσταῦ χαρά ἀς ΠΟς ΡΓΟΠΟΠΆΐΠΟ αὐτὸς 
{οεἰθῖς,, ἀοςτρὶ ρτο σϑῶτος » αυὰπι νογαπη εξ ἦε ργο-- 
ῃοπηης ηοίξγο ἐμν, ]υ ἃ {ΠΉ}}}. οπληΐπο᾽ σόποῦ ἰῸ - 
πυεηάϊ Δἀ μι ετιγ», αὐ πὶ νι εἰ ῖςοῖ ἀἸςίτογ » ἱμγ «η- 
μονα. ἃς Ὡς αὰ 1 ηυ!άοηι θα Ράυ]10 ΡοΙ᾽ ἁάαϊε 
τοίρίςοτο ρυτάάδαηι οἵξ ἼΠαςγ ἀνά ἐπὶ υ ἰνας ρῃγα ἢ 
ντίτοτ, Νοσυθ ταπίοη ἰηΠςῖογ ἀΡ Ππλ]ς νογο ηοὴ εἴς- 
0, ΜΠὰτὰ αἰ οαῖι5 πγαρὶ5. ποτὶ δὰϊ ετία μὴ πλαρ5 ςοἷε- 
Ρη5 ποπηθὴ ἴ Βυϊαίπηο αἱ ἸῸ εἰς Ρο 16, 

Τί τι. ν. δ. 2} Ν ὁσυ πὶ δ] ἴῃ ὅδ) ἀορτγαυατᾷ ΠΠΠ[ς 
πιδηϊοῖτυπι εἰξταυς ςοτιὲ ριςροπείοποπη "14πὶ ροίξ 
γεδαπι μος ΕΠΠῸ ρυατοι πη] Δ ηγ. ΝΟ σατ υτο ΠῚ ἐτυ-- 
μώτερονγ φρα δεγηο γράφεις γο[βοπάρξνν οἱ ροτῖι5 δάπιοῖ- 
Οιαίττον, 5᾽σπβαιεοπε πιαρὶς οεγηίο γε ῥοπάσπεες Ν εγὰ πὶ 
πο ἐτυμώπρον (εἀ ἐτύμως ἀἰςοπάμπι μἷς εἴὔοτ: Ζυππὶ 
ῬηουἼΠΠς Βυΐυ5 νοςαΡῈ}1 ν(ι5 4Ρ οἴγηιο ρ᾽απὸ ἀἹ{- 
ογοροτ, ῖτα νῖ φαταςγεπη Βαίοῖς ἀϊςὶ ροίμτ. ΄. 

ἀΠΡαρ.33.1ν ΤῊν 6. οπῖρ]ν τ ἧς 4 εἶξ σοι ὧν 
ἡμερῶν σιδέα ρτο εἰς σῷ ὃς ἡμέρας,1τα δὲ 1181 Ιο 4 τα. 

Μεγ. σιτία Ἰ ΕΧοιοΡΙ ντηϊυίαις σοηῇτυ ξετο η15 ἀ- 
Ῥυᾷδαης {ςπρτογοπ) οχτᾶγα ρυτο 5 εἶμ5 τἀτήθη Ρο- 
εἴτις Ζιια πὴ τ] σοητοχειι Βα ΒΟ ΠΉι5. ἵ 

Ιν 5580 1. ν.γῆς γῆς ἸΗδ:ς 4ε γοςο ψβετεώροις 

ἀϊςεις νἱἀςταγ» δά σα αυς δι βηρίς ἐεγηνα τοίρι- 
ςἰεηάο. 

Τάτ. ζ. ν. δὲ ριἽ46ο γυἱς ροῆτος εἴτε πος πουῃηΐπα-- 
εἶο5 οἱ φρατη}»)} δεδιότες ΡΥῸ 5.6 Ὴ Ἶτ1}}}5 Τἶ' ορατηχῷν δεὲ-- 
διότων, δὲ ἥρχον τι το ἔουτ δα ορατηγοὶ, [ξ 4 ἃ ἀ νῆες, συδά 

Ριαοοῆοις αἱ αἥικαὶ νῆες φόξον μδΡ παρέχον Τὶς ὀγανδέοις:, 

ψοχὶπη {1 Ποπηἰ πατίαῖς 1115 (συ πὴ ν ἔπ π| ΓΟ] ἰΠ ]ι Δ Π}115» 
ἤρχον αὰ οος το βογΆτηι}8. ἐχὄρ]ο ἀρᾷ ὙΠ ον 4] ἀεπὶ 
ἢιος αἰακόλυϑον Ποη φατε ῖς. 

ΔΦΓΡαρ.34.1νΝ ΤῊ ν σ. ν. δεκ. 1 ΝΝοη γιήθο 
4υΐ αἀπιιεῖ ροι ξεωυέπεσεν. 

Μεγ. σῴαν 7, ΝΠ ροίδ ἐπράπονο ἸΠτΟΓΡΌΠΡΑτΙΓ, 
{ἰδοηάυπιν ογο ἀἸ ἀ ΠῚ Ὡϑὸς δὲ τὲ οι αὐϑρ. ἐπράπεντν 
φουδύειγ: ὶ 

ψοΥ. βξῥων 1 αγεῖςυἶα πηαγρίηἱ δά τρία ογο-- 
δίοης ξίχου ργαςο ἀξεῖ5 ροηΐ ἀοθυΐτ. οἰξ ἐπΐ πὶ ΡΟ οἷ: 
ἥια τηαρὶβ ρίαςος, φυσπντηοτα πῆ ἃ Ιοςιπη {Πρ ηἰΆ- 
ςοτ, Οὐυᾶ Δυτοπὴ δῆτ τῆς εἴς ποῖα] ἘΧρΡΟΠΡῚ ἀεθ δε. 

Ιν 5580 1. [1 ἀΨ ν. λασον ] δε 6 η ἀπ1ΠῈ 
Ηῖς ποπ δηλονότι, ντ ρἤητπ, [ἃ δῆλον ὅτι, ργῸ δῆλον ὅθι» 
ὅτι, ὃς ΡΟΥὲ ἔξκουν το! ἃ εἰξ ἱητοτρυηδεῖο, Ουϊποτίαπι 
ἀϑίωαίων, ηγατατὶ, ἀςίδοῖς ἴῃ κοριγϑίων, πσῖηο (γε ορὶ- 

᾿Βυΐς Ιοςο, δά ργαροἤείοις πὶ αὐδὲ οι!πὶ νει  δγεσκοι. 

ΗΕΝΆ. ΤΈΡΗΑΝΙ ΑΝΝΌΤ. 
πουποραυοις, 594 8ε ρτὸ ἀφόλονίο ΠΡ οητοΥ ἐσρέψανο 
{ουϊδργοαν. 1Ππ4 αὐτοί κἄνοπυε Πυϊ ς»μο αἰτοῦ 11 
νόγθο ἰπηέξξαπι, οη ἀμ δῖτο υΐῃ Ρτὸ οὐρῇ ροί- 
τι} ἢτι αὐ, ἢ ΣΝ 

Τάτιβ. ν. Ατθφ. ΠΑ Π| ῬγαΓ) δας μυΐ5 Ἰς πο! ἰαΐτα: 
εἰτοῦ οἰ νοτο αὐείκλητως. 

ἘΠπτ|.γ. ν. τως θυ θαιάϊοηάο ἃ τρῳγματαφα ἀποτδῖα- 
1ἴτεῦ ρουἱ εἐδὲν οχ τ πηαε τ ἐδ ἃ αυ1α Πὰς {Ραμ αϊτῖομὸ 
εἰξ οριιδὺ ᾿ 

Τλτ.δι. ν. φροίγμ.] Ν ηάς (οἷς ΤΠυογἀἸ ἀεπὶ ας δ6-- 
"λιάζονίᾳ ἀἰςοτε δ Ῥοτίις5 ςοττὸ ἀϊςοη πὶ ογατονοιι- 
τῊΪ]ς 6 1Ππ|πὶ ῃςς ἀΐσοτο οατλιάζονα, Αταις 4 επῚ ὃς 
αυϊθυίάαπη 4}1}5 ἰος15 ροτοῖϊ οθς.. ἐν 

Τπζιν. αῇ κῶς] Αττῖςο πλοῖο χαΐα δέσψαν ρτῸ κατέ-- 
δὺον Ῥοΐτυτη οἵδε ἐπι! ρῖτ. Ἐχ οο αὐτο χυδά ὧν 
κατέδυον εἷς ΙοδΊΠηι15) ΠΟῊ αἱ χατέδυον, ςΟΠ οἱ Ροτοείξ, 
εαπὶ ρα Ἵ πμογἀ!άοπὶ αποαις μπης ΒοηΙξία πα 
δηῖς κα δύσταν Ιοσ!ῆς. Νοαις πΠο5 ποιοῖς ἐς δδν αἷ- 
τοῖα ἰοδλῖο Βυΐς (ςΠο]1ο ριαᾶχας ηυΐηι ἰδρς ἱρίπι 
Τς οί ην Ἰοξειομ δ Ὁ δα ΄υα ΡΙαῆχα ἸΡ6 οἱὲ ἐϊαοτ- 
[πὶ {δ ιψυΐ ν]ἀοαπηις. Οαν πὶ ἑαπηςη ΡρᾶΡ..37 ἰῇ Ἰοοΐ 
Βυΐῃ8. πηρητίοηο Βα Δ ΠΊι5 οἱ χα τα δύσφων 5 αἱ ροτίυ5 
ηυλῆν ὧν 1 οὐδ᾽ ἀοργαπαταπν ΑμΠΠῈ γου!ῆπηϊς οἰξ, [.ε- 
86 ἀὐτοπὶ θὲ] ὃ 
ξατίοης ἰου δῖε. ᾿ 

4ΠΡὰΡ.35.1ν ΤῊΝ ν 6.γ.ἐψ ]Η, θὲς ἐπεπα ώ- 
γι αρυα (ς ΠΟ] αΠ πὶ (οὐ ΑΠ᾽Π αἰτογάτη νοι δοπι ἔτος 
4αοητίιι5 Ος ΓΑΙ) ΠΤ υἷς Δα το πη ὡς ὄθμπλοωυ ἀρὰ ἃ 
ἀρῶν Ἰοραηγι5, ἐς! ΡΓΠΠῸ ταπηθὴ ὡς ἐς ζδήπλοιω (ᾳ-- 

Ἰςοῦ. λον, : 
ΤΣ Ν 550.58Ηο :. [το]. ν. κατ] εἰ πὶ τὸρ ὀόψι Ζ9) 
τὴς ἑαπέραρον οἱ Ὧωδη γὺ 59} τὴς ἐασέρας [οτὶ Βα ἀυπὶ εἶδ, 

Ετενεν ν εἰν δὲ τὸν } δι ρίςοσ (νὲ πο ἐὸ αἸχ!) ὡς ἐς ὅ7:- 
πλοιὼ {ζει ρταμη αὉ 60 ἔμΠ6. 
ηἱ δα ίςτίρταμη ναὸς. ἘΟΤΤ 

᾿Τ ίτιζο ν. ὕφερον  Ηΐς αποαυς ξοτιαῆδ ὡς ἐς δῃπλοιω 
(ςεῖρτατν ἔα], ὃς (στ ] ἀοθοτ, δα ὃ ὅημπλδύσυντες Ρο--᾿ 
τίυι5. υιὰμη δη; πλέοντες (ςτ] ρταπν ἕο ογθ ἀἸ ἀογίτη. 

: ΦΠΡαρ.36.1ν ΤῊ ν 6. ν. ΚΟ ΉΝΊΗΙ ἀοεῆς ραῖο 

πιώυ (υ αιάϊοπάδπὶτε! πα. Ἐοτταῆς αὐτῷ δὲ ύτππα 
ἀἰείταν ὧν ἐνθυμηϑέντες,, 4|17015 {4 πὸ {απ τὶ οχί- 
πιεῖ. (ατειὰπι ὅποι ροτῖν5 ημὰπη ὅπη {τ θη ἀπ ηη οἵδε 

Υ εἰ. ἐς χεῖρας] Αἀυον Ὀ υτη οἴκα δὲ τη αὐ ΘΊΩἱ αἰ ϊ6-- 
πῆι, εχῆος συ Ρόγθο ἰητοσια 10 ρταοεαιτ οςο; τῷ 
δὲ οἴκα δὲ πλᾷ, (απ ρτατη οἵδ σε! ἀοη. 

Υ εἰ. καὶ τεῷ 1 Εμηάοηι ἐδηΐιπι γίγααας ἰεξεῖο 
εἰῆειι. Ἷ "ΝΗ 

Τὰς. «.γ. Ακρ. 750 μας γοςο εἰκεραιοφανᾶς οἰζξάετα,, 
γα]τ {ΠΠ|10|5 ἀκραιφν εἷς οτγ πημ τη: 1Δςόᾳ; ἰςἡρῆτ ξογιαῆξ' 
οἱογ εἰ ἀκεραιοφῶν ἔς. Ἂ 

Τάτιβον. Αἰχμ.} Τὶς ἔς ἠπέροιω το[ρ! οἷτ αὐ [4 φαοὰ 
Αἰχῖτν καὶ σφίσι πολλὰ τεὶ διποροὶ ξυμιβεξηκότα. οἷς αὐτὸ ραδ.Ὁ 

οὐογγαηῇθω5 σαρτίιι!5 ἀἰςῖτ» ἐφύλαον; Ὁ (ξαυοητς ἐς ( 
δὲ ἐν ϑεεαπεία εἶχον πολλῇ, ᾿ 

1ιῖτ, ζον. δ φρατ.} Επ ἀε σϑηϊείιο κερκυβαίων ὃς Ε΄ 
ΠΟπλΙΠΔτῖΠ0 αἰϑέωαγοιγταη αι πὴ Τὰ αι ἀϊοη 15, οαυΐ, 
ν᾽ ἀδτυτ: 4αππῈ τα Πτ6 ἢ ἱδῆρίο (νενυΐσο Ἰοσαΐπηατ)ος 
τοχῖι ντταηαυς πα οᾶηΠηι5. νη άς εἰπε τί δτιις ἱπὶ 
Πα (ς Βο τα πε ἔπΐε σθη τίμα κερκυραίων.Ἐχ 15 αὐτοπλος 
αυς ἃ Ῥῃαεδαίποης {ςερτα οἴ τγα ἀϊτ,αη σοπίτίααπις, 
δυης Ἰητοῦ ΤΒαοΥ 41 415 νοῖδα Ιορου ςοσηοΙοὶ ποποῦς 
Ροιοῖ. 

τῶ ΦΡαρ.37γ.1ν ΤῊν ΟΥ̓Ῥ. γεῖιγα 7 5. ΠΟ] απὸ 
ἴϊες ἂχ ζιὶ νεκροιὶ ἃχ ὑξενεχθέ ντεζοϊδῃ Ζιᾶ πη αἰ πετΆ πὶ} ς--ῦ 
ξιϊοπο πη, αἤογττοχ 4 Ρτΐπ5 φυ Ἂς 114 (14 εἴ,44--, 
αἴτυπι ἀγεϊςοΐπι αν.) Πδοητοι (Ὁ πιο: ἂὲ μος απ 15) 
δεηιτίπμπι γἱ ἀοἰϊςςς οςο φουίαειι, ΙΔηὸ τοι οῖο, ας 

ἠυα ἀς ποιὰ γε] καταδύειν ΠΡηΠ-. 

4ααιῃ Ἰεξεοηο πὶ πηαγρῖσςς 

᾿ 



ὝἌΝΙΤΙΗ ΚΝ Ο, ἘΔ ΝΕ δ ς δῖ, 
τοογ ζα πη, ααοά δε ρυίας ΠΠπ4 ἀτεϊποςρδαὶο ροῖ 
εούοπιαιο μῖς πιούο ροίὲ ὦ κΡ' σραῦ αὐτοις ναυάγια Ις- 

μ ᾿ Ἱ . ,ὔ - Δ : 

Βὶ καὶ νεκροιὶ, ἴης αττὶςα! οἵε ἃ αυΐάηιϊ ὃς Ηΐς ἀφεῖς 11-- 
Ἰυμη ἀἰςαπημδὴ 

Ὑ.ἶλϑον] ΝΝοππαείμις5 ἀϑάυαϊο,, αι παδοε]ον 
Φῖο πναιρίηἱ δά ίοτιρεαναοη ἀπθίτο χαΐη απηρτυ5 ας 
εχ Εἰς ρᾷυο δῆτε ριαοςἀθητθυ5, καὶ ἐπε, δὴ αἰ ϑέευαῆοι 
ἤλϑον. Ὑ πάδοαηαιο δατοπὶ [ἀπιρταϑ {τ,α ἃ 4] πὶ ηο-- 
πυϊηατίαθτη, γ᾽ ἀοἰἐςςῖ κερκυραϊοιγίχος νοΓ [1 ἡ λ3ον Γο-- 
ξεττῖ ςοπίξας. ; 

Ιν ϑςηο τ. [{πτγ. ν. Καταδ' 1 Μεοητὸ τη ἀα-- 
δία νοσοτυῦ μας γοῖδὶ καταδύεων ἐχροΐτο. ΑἸτος 
δατοπι ἰοσιις ἴῃ 400 οαπάοπι μαδοτςο νίατη τγα άϊτ,οχ- 
ται ίυρτὰ, Ραρ. γἱ ἀοἸῖςοῖ 34. γιλά6 οτίαπι α ΡτῸ οἱ τε-- 
Ροπεπάμηι οἴξ. ᾿ 

1ιλτ.σγ. ν. σιεννέα ἸΠπατηο γετὸ ποῃ ἀπδίμπι εἱς ἡμίη 
μίλια αἰ ριαοοάδητοτα Πα ΠΟΤῚ 7 τ 4Ἰ101 ρα {Πππ|» 
τοξεγατυτι ταις αάοο ἰρίδητος ({1 τάπιοη δ νη εο- 
ἀέπιχις οὐπηϊα ἢας (ς οἱ τα ἐσείρτα (πη) ος αὐιοῦ- 

δίο τίω αἰκρίξειαν Πρ ηἰβςΑτί αἷς. Οαὸ ρογτίποτς νἱ ἀετὶ 
Ροτοίς δὲ φυοά δεῖς (στ δἰ τα, ὅτι οὐχὶ εἰκοσεεννέα. Ροιπάς 
οὔ ἀΐςοτοι, τρκάκοντα ἀκριξῶς » καὶ οὐνὶ εἰκοσιενγέα μόνον. 
Εἷς αὐζειη ἀκριζῶς ξιετῖς αυοά ἀς πμπιοζο ἀἸοἰΠγι5 
ποίξτο (δγπιοης ἱμ[ρηιδ. 

Τ τιζον. χαὶ τὸ ἥμερον  ΟοΥ τ ἰ ς ταπιοηγαΐ δε ρῇ 
{ητ ΟἸαεῖ, τὸ ὠμὸν εὐ! δι: ΡΑΡ. 34, τὸ ὠμιον δῇ) κορανϑίων 

δηλοῖ. . 
» 47ΡαΡ.38. 17ὉΝν ΤῊν σ. ν. φξαα. ἸΙπνοτ εἰξ 
πυϊάοπι ἀμῳρήσονται, ΠΟῊ ϑρμωρήσωντε » {ςἀ τὴ ΠπΉ}} 

Ἰοφιυεηάΐ ρόποτε 1|4πὸ Ποὴ Βαης (οτρτυγαῖη Παρ εῖ 

1ηϊτίο ραρ.39. δ᾽ οηΐπι ἴῃ οο [Θβ  ταΓ, ὅπως μὴ δἰποςήσων- 

ταιΕτῖα δας ἐρία (ετῖρταπι εἴτ ῃ ἐο συοαις,ἔωραοσεν 
δέτως πόλεμος δβύντωγῃ ἢ ὅπως ᾿γμομμαςν ταπγοη εἴς 
γἱοϊ πὶ αυ οί απα Ιοςος αἱ ξαςίδητ ρτο 1114 (ςτίρτιι- 
τὰ ζιμῳρήσοντω ἷπι ἕντο Ἰῃαἰσατία! Παπὶ ἔνξῃοη ἰοη- 
δὲ ἀθεδαν)π ἤης ΡᾳΡ.42,16β  τιιτγἔρριονεν ὅπη ὠφέλεια 
Ὡς “υήσεται,ΠΟῊ ρυτα.. , ᾿ 

Ψ: σωσι 1 ϑῖας αὔτα ἤυς ζιαῦτα ἰερας ροτίηές εἴ: 
[ξἀ «εὸς ὅις ἴῃ αἰρὶ Τὶ πατατε μαπα Ρ οἵδ, 

ςς Νοπὼν] Ιηάρηα εἰς μας ἰεξεϊο αἰϑώραίοις αυα; 
πιᾶτσὶηςπὶ οςςυροῖ. ΠΔΠῚ αὐρῖς ἀς 1115. 1ρ {15 ἱπτ6}}}- 
δίτοτ, 

Ι[ν ϑεβοῖι. [τ.β. ν. ξιν7Ηϊς ἰού εχ [15 οἱξ 
1η 400 ἀἰιιοτίς οἰ ετπὶ γος}: Ἔἐχροίτίοηςε αίς- 
ας ΠΠ1ο ἄγλως, σαΐας ἀαϊςα πιδητίοηοηι ξεοίπιμις, Ρο- 
ἣγ- ίμπε, , Ἷ 

Τάτ.2. ν. εἰς 8..7 εἱ μακιδονίᾳ ν εἶ μακεδόσι (πε η-- 
ἄασπι νά ετυτ. 
1.11.3».ν.πόλεων 7 Απες ἀυτὰ αἰ᾿ αι] ἀςοῆε,αις οτία πη 

᾿ἀυτᾷ ἰπι αἰταπι νο] αἰϊας νος65 πιυξαπάπ {ρίςοτ. 
4]Ριρ.239. ΓΝ ΤῊ Ψ 6. νυτα δῶρο Ιερος ρυά 

Ὑδιςγ ἀϊά οι ᾧ δὲ ϑράκης, ποῦ αἀίοέξο 1Π0 {ιδίζδη- 
τάποτααο ἃ αἰϊοαυΐ ὃ αὖ Απίζορμαηε δἀάϊτωτ. 

Ν. εἴα} Ῥατοῖ αἰ Τπς ἐστ δοπάμπη εἰς ἐφ᾽ ὐπῷ», 

ποὴ ἐφ᾽ δαξρ, φαισπι {ΠΠπ4, ποη μος, αρτὸ 4 μακιδὸνίαν 
Ροίπι τοξεετὶ ε (δ ἃ πια!εἰ5 ργοροηΐταγ ἰς Ιοςὰς ἴτα 
οτίρτας, ἐφ᾽ ὅαξ, υιπὶ οχοιηρ αβοτις γοϊμηξ αἰακο-- 
λουϑίας αυα εἴξ ἰῃ βοηοτῖς ἀἰποτίι νία.ἘρῸ τάπηεη οτο- 
ἀϊάοτίπι, ἐφ᾽ δα ποη ἀϊδεαπι οξ ργο ἐφ᾽ ἑώαἷ , (εἀ 

Ῥοείυ5, τρέπονται δὶ τίω μαχεδον αν, ὩΟη Αἰΐτοῖ ες ἃς- 

εἰρίεινάααν αυὰιη {1 ἀϊξξυπ εἴσι, σρέπονται ὅηὲ πὸ ἐν 
μακαδονίᾳ ἔργρυ,αιξ ςοττὸ αἰϊαυο Βυϊιΐηοάϊ ποπιεη, 
πουτιία5 ὃς ᾿ρί 1 ̓ μαωμεων γοιδῖς5, 57} τὸ ἐν μακεδὸ- 
γἱαᾳοἰαδιαηέξιηι εἴτι. : ᾿ 

Ιν ὅ5ς5Ηο 1- [μτ8.. ν- μόγιο!  Οὐππὶ πιοάἀὸ 
φοράρχοντας ἀἰχι{ετ, εἷς Σρχοντας ἀϊ εἶτ᾽ αι σεποτ}1ο-- 
τὶ νοος δζ Ρἰοτίαιο Δ} γοσα θυ] απη τέλη ἀχροπαηζ. 
᾿ς }τ.γ0γ, ἐπειδὴ} εἰ μας, ἐπειδὴ οὐδὲν δῦρον ἔπτή-- 

45 
δειον,αρακ Τ υογἀϊ ἀοπὶ ργαοοάιιητιῖτα ας 111 ἐπειδὴ 
τεάαι λὸς τότε δὴ τηἀϊςας. 564 δὕροντν ῃ ΤΟΥ ἀἰάϊς 
τεχτι Ἰσρίτατ, ἐς 

Ελτιζ. ν. ἀπ᾿ αὉ.7Α ρεῖυς ξιοιῖς αϑιυδίων. Ὁ 
, ΦΠΡὈαρ.40ο. 1ν Τὰν σ. γ. κης] Μαϊϊην ςαηλ 
Μ1}1 ἢ ηυὰμη δ, ἐο ἀεπὶ 4]]οαυὶ (ξη[ι, Ιαηροταγ 4υ-- 
τη] ἢ συ ὕξερον, 146 ΄υα ἀπποιδιὶ Δρυια (0 Πο]14-- 
ἔοι. ᾿ 

᾿Ν.λιάδου] Ουΐη βοπυίπα (ςτίρτατα ἤε οα χυᾷ ἴῃ 
τηαγρίης μαθ 65 » ἀυδίτατς τὸ γετασιης πη τὶ φυΐθιις 
μος ἰοπιφηἀϊ σεηυς Δα σςεαν Ιοοἱ ; φαοά ραηὰ 
14 οπὶ εἰὲ «πὶ (Δ Π11ςο, αιο ἀϊοῖταν, τμν απφηρέοηισ, ἰὰ 
οἴ, 1ρίς σαπὶ αἰ ἐς φαδτιιοτ. 

Ν. .ναΐοις} ἸΝοη «οὺς ὀλάύϑῳ {64 “σοὶ ἐλωύθου ἰορὶε 
ΜΆ|14, γε ἐγορίοης ἱπτογρτοζδτιοηΐς {Π1π8 ἀπποταμυ. 

Ν.»ἹΠ εδἸοηΐς πιαγρίπι αἀίοτίρτα ροτίις φυὰπι 
αἰτοτῖι5 ἐχεπιρία οςουγγαηττίς ται ἢς ἤδης 4ιϊ- 
ἄφαι ἃ ΤΟΥ αἰ 415 Πγ1ο αἰΐεηαπι ἀἰχοτί πη. 
ΙΝ 5.650 1. Εἴ{γιν. καὶ ἠμ.71,ερὶ Ηῖς ποία 
ἡ πο ροτοίείς γε α]1ὰ αβοττυς Ἔχροίτίο, ἴτα ἂς α]1-- 
τογΊοροτς ποςοῖς οἵδ: κ᾿ νιάοἰτςοι. Ας νἱάστυς ἀεοῆδ 
Αἰἰχυ!4 λητε τὸ ἢ, Ἑογτδῖς ἰρίταν {οερταπι ἔοι, γρά- 
φέται καὶ "᾿ ἵνα καὶ τὸ ἢγαντὶ τῷ ἀφ᾽ οὗ. 

γ.νίας 1Ηἰὶς Ιοςις οχ ἰΐς εἷξ νδί δηΐς ὅπ ὰθαυ- 
ἀϊοηἀιιπὶ δι οτίαπι αἀἀοηάμπι νἱἀοτὶ ροτεῖξ γοῖς 
θααν ΕΠ ἃ σημείωσαι» 4ς {ιιο πη Ῥγοραγαίξειιθ. 

4[ὈΡα5.41. 1νΝ Τ Ην 6. ν. ἐαυτ]ν εἴθα ας ὡς 
εἰς ἐλαΐχιςον χωρίον Δ Ριαοθάεητία ποη δά (ξημοπεία 
Ρόττίηξε :ἰἀοόαιις τὰ ᾿πτογρυηθεπάμ5 εἰ Ηἰς Ιοοιι5, 
ἔδοξε γριῦ , ξωωαγαχόντι ζει μιε»᾽ ἑαυτῷ ὡς εἰς ἐλάχιξον χω-- 
οἰον, δρόμῳ βιάσαδι ἐς τίω ποτ. Αὐηοηςεῖ γετὸ ἃς {ςἢο-- 

Ἰϊαίτ 5,ὡς ἐλάχιςον (δαυςητῖθιι5 Δἀ ποίει! οροστοῖο : (ε4 
ἀορυΐε ετίαπι Δ πηοηοτο; ράγεῖςι] ΠῚ ὡς νοἹ] ὅτι {προτ- 
Ἰατῖαο ᾿αηέξαπ;, ἱπτογάτιπι ἀρυα ἔμπης [ςερξογοπ ἃ 
1110 ἵταᾳ ἄτι }}}. ; 

Ιν 5.6 Ηο 1-- {τι}. ν΄ σέτο 1 Ο 8 ηλυὶς ποπίο- 
Ἰὰπν Ηἷς [5 4 οτίαπν ρβι]ο ροίξ πο Ἰορᾷειιγ ραγείουϊα 
ἐς ρο[ὲ ὡς » Ποη ταπηξ ἴτὰ (ςτρπῆς σης (τ ΒΟ] α οι 
{4 οππ δι καὶ Πἰδγατῖο {Π|Π4π| ἔμ στο 1116 οἵϊ. 

.ἐνγγα 1 Ντ ἐγνιξτη ἔγγεον πη τ  Πη859 ἀξ Ροΐϊ Ἢ 
(τυἰθαπιιις μᾶλλον Ὠοςοῆε νἱ ἀεταγ, ᾿ 

1υΐτοε. ν᾿ τω χιλ. 7 ΡΊΙΏΌΓΑΙΣ καλοωῦτω ἴῃ υϊυπηο αὶ 
Ἰοςῖδ ροτίιις ντυηταζ. 

4ΡὰΡ.42. 17ν ΤΑν 6. γ. εαμϑίων Ὁ 4114 ἴη.- 
τογριεταῦὶ νοΪαϊε σα ἃ ἴῃ τηαγρίης μα ο5 γογθιιΠ|» 
ξιωεπολέμει.ν οττῖς ση πὶ, ἐς [0 αρ εἰν αἰτά ργαἰϊα βάε, 
τρῖρ ρεγ πη τος δεγιγὶ, 

Ιν 5550 1. [1γ..ν. φυτιςῦ Ὀ1ςοΐτ, δι τῷ δ 1ὰ 
εξ ρεν δ, {τ θοηάπηι ἔμ σοηϊτίαμπη ἃ. ποηγίπηο 
ἄφυης, Ὠἱΐ Ιοηΐςο ποτε ἀἴσογο ἀφύτιος πηΔΠυΠσε, [η.- 
τε]]Πἰρσορίταγ. ΠΡ Ἔηάιπὶ ξι 8 ἀφύπδος,, ἰητοτεῶο 
σι. ἘΠῚ αὐυτοπι 6ΠΠρή5 ἐπῆηϊτίαὶ γράφειν, ναἱ λέγειν» ἰμη- 
δεπαϊ οὐπὶ 1110 ἔδει; να ἰη Ργοραγαίζοιις Φοςι. 

Τάτ]. γ. σεισχαός.ἿΝ Ἔταπη εἰ χυο α Πϊς ἀϊοείς, Οτα- 
οο5 ΥἹάε]ίςες ρϑάἊπὶ γεξεσγείοστο τειγαπιοσὰ [0]1- 
το8., πατεῖ μυτις {ςτρτοτῖς οϊεπάμης ]οεὶ : [δά γὶ- 
ἀεηάιπι εἰς δὴ Ἰρίς μῖς αὐδάλογον ἀϊσθηβ, διι ἕεῖγα- 
τπηοζαπι, 4ὰς τα]ς υ! ἐπτε σας. ΜΑΙ πη αὐτοπὶ (ς- 
Βεῖδ, αἰαχωρξὶν , σεισμιοῦ ἢ Ὁ ούτου ζινὸς “νουϑῥουγν Ε] γγυο-- 
υϑῥου. : ἶ 

4ΠΡαρ.43. 17. ΤῊ ν συν, λέγ ἸΝ οη ἀυδίμπι 
εἰξ φαίη ἄλλοι τεποη ἄλλα τοί οτ Ῥεη άιπὶ ἢ) 4αθπὶ {8 - 
ἀαδτιι καὶ κιεγαρξιςγαιο ἃ οἰιΠῚ αἴλλοι τε ΠΟἢ (ἸΠῚ ἄλλα τὰ 
οοἰτος νὰ ἢ Γιδτϊηὸ ἀἰςᾶ5 » οὐα «ἰῇ » ὑκρη μευ περα-' 
γεη[25. τως 

Υ. κλήματα 1 ϑ61ηε] ἀε ἀϊιοτία (ςἡρταγα μοπιπὶ 
ΠὈΠηϊηυτη, αι αἷς Βῖς γημπι μα 65, τα τῆοηοΡο, οαπὶ 
ἴῃ πῆξο γεῖοτὶ Ἐχο ΣΡ τὶ οἶς ροτίαϑ Ρεῖ ψουσ Βίς 1Π 



Ψ ἣν τς: Θ ΩΥ 
ἢ -  ν 

ὅ ' 

ξω ἢιαδες μεγαρῇς» ασππηῖη τοχταίνε νυ γο- 
ἐπηθΠελεγαρᾶς. δὶς πλαταιῶς δὲ πλαταιῆε(νε αἰϊα ρίετα- 

αο Βαϊυΐπποὶ οτλ τς τ) Θ ἴτυν, δὰ ἤος ἐπικώτερον: 

ι δ ὃς ἱππῆς» αυοά ἀρὰ ΑὐοΡβΒδηςιη ηποαας 

ἰπυδηΐοδ. 

κῃ: ν φΦεμοῖ. [{ἴτυννν Ξύλ] Κοεαβ ἰτεῖθο- 

1ῸΓ τὸν εἰωϑύτα. Ι 

{ἀτ.9η ἅπς ςο].3»ΡῖῸ ἐϊκαλοώῦτες, γα! τη ΠπΥ ]ὲΣ 
γαλοιῦπεο ϑαςοοπίξητοηι πέρην ἐς ἀὐραα Ροτίς]ςπ1, 

(δρδίζανα οὐἰὰς Ἡ Βυογ ἀἰάδς πηδητίοποηι ἧς ξιείς, 

{τ ρῇῆε,"ερ ἔπιιιδ ὅρα ΑΥΠορμαποπὶ τη Αςβατ- 

ῃοηΐδυδ, ἰ 

Καθ οἱ μεγαρᾶς ἐδαύαις πεφυσνγρομδύοι 
Αὐτεξέκλεψαν Αἰἀσασίας πόρνα δύο. 

Καντιῦϑεν αρχ! (δ πολέμου κατερβάγη 

ἕλληδι πᾶσιν ἐκ πειαἷν λακκαφριώνι 

τ Ἐντεῦϑεν ὀργὴ ἸπΤεδακλέης ὀυλύμπιος 

Ἡρρασῆ, ἐθρόντα ξιωεκύκα: τίω ἑλλα δὶ; 

Ἐπίϑὲ νόμοις ὥς αὖ σκόλία γελῥαμιυδῥοιῥ, 

εἰς χρὴ μεγαρέας μιήτ᾽ ἐν γῆν μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ) 
Μή ἐν ϑαλαῆη» μήτ᾽ ὦ ἠπείρῳ μδῤειν. 

οὐ {οί Ταἴτοο {ΠΠππὶ Μοραγοηίδς οὐ πη παεθ τ ὁΠῈ 
{οτῖδὴ1: ὅτι τί ἱεραν γίω πίω ὀργάδα ἐγεώργησειν. ΟΡίοσυα 

πατένι ἃ Ταυογάιάς {ἰς ὃ ἂρ Απξορβδης δε! !ππὶ 
αἰςὶ κατα ρῥαγζεδαι. 

Ραρ.44.1ν ΤῊ 6. γον κα ΔΨ] δυίρί οΥ !- 
Ταῖν (οεῖρ 7ε οἶ᾽ αὐτοῖς ἰδίᾳ δίαιφερόντων. ΔἸ] νἱἀδταῦ 

{ουϊρτύτιις ξα 0 τ" αὐτοῖς ἰδίων δα φόρων; γε] Ροτῖι5 ῃ- 

ῃς͵ πο Ρίοβσπιπο; ΔῊ ἰδίων δαφόρων.ἤςαῖ τα ἴδγα δίρί-- 

ὁραοϊηιτίο Ραϑίης 124. ' 

ον ταάρα ἐνοσὴ ΝΟΣ τη σηαπι μος σεηξαϊε {ἢο- 

πιαΐτε9 46 40 Δάτποπογοῖ :Ἰἢ ΥΠ0 Ἔχξρ αὶ ἡΠπ 4 δρὰ 

ποη ἰερὶ: (64 αυυπι τασοατ νεγαπὶ ἰε ποθ πη ρταξε-: 
ταῦ, ἐθῸ πη ᾿τι 46) ταςςΡο; νει ὴπὶ ἔποτε ῥα πη8 15 

τα ϊῃὶ ρίαςοτο ἀϊςᾶ, υὸ  α]}}}5 ἴῃ [ος15 ἴτα Ἰοαυ Βυης 
{ςεϊρέοτοπι Οδ ογααηπν. Ἐκ ἢ)5 αὔτεπὶ νΠῈΠῚ Βαθος 

Ρᾶρίπα 17»ἄποτε ἀ ξα ἐδωωήϑησω. Οἰτογὴπι ἐς Ραγ- 

εἰς ρίο ὑσολαύύντες» αι οὐ {τατί πὶ (ςαυΐταγ, ἰά οἱϊ, ἄς 

εἴυς Πρηϊβεατιοῃς ἃ Βυάαο ἀϊῆοητιο. πἰ 8110 δηἰπὶ 

τηδρὶδ ἰνὶς ὑσολαξῶν παθοῖς ὧδ σερλαξᾶν Πρηϊβεατίο- 
ΠοπῚ Ρυτο αιὰπι ἴῃ 40] δυάαπη 8175 (τε ρτοτῖς μυΐῃ5 
Ἰοςῖς ]υὸϑ ἐππὶ πος σςοπτα ἢν ὶ 

Ιν ϑοβῆοι. 1ἴτνν ν᾿ ρος ξυμμ. ϑεΠοί απὶ 
Βοςσροχγάποτο δά 114 νοτθα ρυτονκαὶ ἐκ πολλοῦ σορπα-- 
ρέσκδυ ἀσμένοις : ἃς (οἱ ὁη ἀτιπΠν οΠς σιωυειδότας δὲ γγνώ-- 
σκοντας: ΤΏ το] Πρὶς οη πίνε οριπου) οὐ πο 5, 4υι πὶ 

ἀϊσιης Αὐμθηϊδίδς ἰ4 πὴ ἃ Ιοησο τεπροτο Γ65 δα Β.}- 
ἴαὰπι ποςοιατία5 ργαραγαῖο, ἰηπθοῦο, ΠΠ|05 μος [εοἹΓ- 
{ς φυδά δ] ςοηίς!) ἔοτοης φοόγυη 4υα ἴῃ ἱρίοϑ δά- 
ταϊ πῆξητ, δι πἰτεπεῖρίος εὰ η, το] ογάταγος, [εά δ ε]- 
πὶ 1{Π|5 Π|ατυγο 5. 

Τάτιξ, ν. ναυτικὴν ἸΕατυτῦ πος Ἦν ἤσεται ποη τείροη- 
ἄει {ΠΠ1 ἔδωκεν αἴ: (ε ἃ ροτία5 ἀϊςοπάππι βιοτῆς ἐγγύετο. 

4ῬΡΔρ.45. [ν΄ ΤΉΥΟΥΡ.ν. ρών] ΜΔ! επὶ νωῦ 
᾿ ξωυήλϑ. 

Ν εἴ.πλασ. ἹΜαρ 5 τα μ] ρίαςογοι ἐλέγετε ηαὰπι ἐ- 
λέγεϑε αι λέγεοϑε. 

ψο τον δι} Οὐυυπι ργάςοάας ἡμαῖ, ποη ἀπ δία πὶ 
ηυΐη Ὠΐς ἰτἰάοπι νεδλ᾽ {τ οη ἀαπὶ ἤε τ αἰ οαυ] οοτεὲ 
ὑμαῖ δι ὑμδν (τ δὲ οροστογει. ᾿ς Ηΐς αὐτῷ νοτδὶς σοὺς 
αὐπειὶ ζιὶ ἀϑίωαίοις Υἱάε αυα ἀριιὰ (το αἴξοπι ἀη-- 
Πποῖδμ!. 
“ΓΝ ὅ6Ησοι. Γἴτιαν. χοίῶ Π1πάτοατο να] ΡΟΠΙ 
ἀυοά (εηυΐτεν, συαπηοῖς θη ρΡοΐτοτη ἢτ απο ρέξ- 
εοὐἀϊτ, [δα το ἐδέμπι ἤε πο οδ5 ἐυδαυἀϊοηάιη. ἮΝ ΑΠῚ 
Ῥετιπάς εἴ δςί! ἀἰχηῆδε , καὶ γιῦ γὺ ἀἰμφιξαλλεται εἰ αἰδ)- 
κου μία 55" καὶ μίω ἐ χεϊῶ, εἰ α δικούμεϑα, ἔτι σκοπεῖν. 

1άτιειν, τῷ ὑμαξ } ϑο οη Δ ροτίες οδὸ τὸ ὑμαξ σφ, 

ἩΈΝΑΙΟΙ ΒΥΕΡΉΗΑΝΙ ΑΝΝΟῊ 
Δι, τὸ ὑμαξ ἀσφ. 

Τατωςν. μμίσαν Ὁ 5υρίςοΥ, ]υς ἀαπὶ ἰη το γάυμα ῆσδι 
δὲ ὅρζις ἀφο Πξ:αἸ οὐαὶ ἀἰςοη ἀ Γπῆσε ἐ(νε] δε) ίεῦ 
αἴπον τὴς ἥδης. 

Τ ϊεικο νο γαΐοὶς}  αἶτ, πρὸς ἃὐτεὶ Ὀιὶ αἰ ϑίωαίοις ἀϊδιῇ. 
εἴτ ργὸ αὐδὴν δῇ αἰϑέωαίων ἰὰπρ ὅς 1118 γοθα ς ραστί- 
οἰρὶο αἰδιγεγβνηοδῥοις : [οι ΠΣ ΠΙπὸ σγ  ἀΙΡ11ς οἱ τὰ ’ο- 
4 Πδὲὶ ρογγα πῆς ΤΉ ογ ἀ! ἀξαη ( δὐἰαπνῆ πγυΐτα ἴδ επ 
τοηἱ Οταςο ἰηυῆτατα πὲ Ῥογαγίττατ)ηος τα }15 ςοη- 
{ἰγ ἐξ 5 Ἐχο ΠΡ ΠῚ Ὑ]]Οτη,ντ ορί ποσ,ρϊπαφηϊθζατ, 
Ῥοτίμς 1δ τι ογοαοηάτπὶ εἰξ,ιεὸς αὐπιὶ ζις εἰϑαυαΐοις 
Ρογπαο ἀςοῖρὶ ἀςθοῖς ἀοῇ αἰξξῇ οἤξε, ἐν Οἧς φοὺς αὖ- 
ποιὰ Ὅις ἃ ϑίωυ αἱ οῖς πολέμοιξ. , ᾿ 

4ΠΡαρ.46. 1ν ΤῊ ὃ. ν᾿ Οϊς Δὲ] θεῖο ἐπιι6-: 
ὨΪῚ αἰΐαην Ἰδ ξἸ οη 6 ἢν ὡς οἰκειοτάτοις τ νοὶ τη οχ ἔῆοας 
110 ὅφτη ἐστ ρ ΠΣ πηι απ οἵδ. Τδοι αὐτᾷ οῇοη- 
ἄετο συὰπγ Ργο οι] ἃ πίδπες Ὑ Πα ον ἀἸ 415 αδεσγαυῖπε 
ἰητούρτγοῖοβ, Ψ4}18 1τὰ, Ὁ τὐηοῆανη ἦοη ἀοξη ἀεη4α μὐδὲ 
τηρ ΠοΥο αἰϊομ Π͵πογιρρηι φμοᾷηο μτηπεεν, [ἀ τη β δ ἴδ: 
ἐἰγιογῦη. Οὐ 41) ν 1 δ] σοι Ὑυςγ 1465 γοςαθα!ο σώ- 
μασι ἴτὰ γτογδτογ γὲ ἐ0 γ{π5 οἵξ φυΐςηηηις μος αἰδλκ 
ςδμπν ςτρῆε; Υ ΕΣ ΦΩ͂Σ 

Σώματα πολλὶ πρέφεινοχαὶ δωμιοιῖο, πόλλ᾽ αὐεγείρείν, 
τος Αἰσραπὸς εἰς πενίζω ἐςὶν ἐτοϊκεοτάτη: 

Αὐγιτας Ὗ ν]ηἰδιαας ἤς, Ργργεγθά ὑῃ ἠη ά Ρβεγέοτὶ- , 
τὴς μἰκητην., [Ἐ 4 αἰνρέμῦ αμικι ἴο γος ραϑενηαηέαν, Αἴὰ 
γε] (ς πο] αίξα αὐ πιοηϊτῖο ἄς (θαυ ἀϊοηα Ρατιϊςυα 
ὡς,Ἰοηδὲ 14 Ηἷς νειδὶς Πρηπῆς τὶ » δὐϊηοηεγε δος 
Ῥοτέγας. ΡΙυγα αὐτῷ Ηἷς ἐς ἤΐο Ἰοηποπα! σοηογε ποῆ 
αἰςαπι, αυδὰ ἐς οο ἰη ΄υσάάπι δ. μοαϊαίπιαῖς Γι ὲ 
αἰ Πογυ θη), ᾿ τὺ εκ οὐ μὲ 

Ι1ν ϑ5ῦμο 2. [τ᾿ ἃ. γ. Καὶ ὡς] ῈΧ νόημα ἢ βὰς 
νοῆσαι, Ρτίογῷ Ἰδξξοη ἐπὶ μα ΡΟ ΒΙπηις:ς ἃ ἀε 1 ἀξ ῆς 
τἰδιις φυϊά ἀἰςοπηιϑὺ ᾿ 

ΤΟΙΣ 

ρα ἢ 
Γλε.61. ν. αἴαΓ. (γοάογθην ΠΠπτὴ ὑξ κέ χροΐ ὦ 

ἐπεξελθεῖν ροτίι!5 αυιὰ πὶ Σῤχεν, ἰῇ πος αὐ 110 Τειϊβεμ 
τὰ δτίαγη τάττῃ ἀϊποτίηπη εξ νϑήογοπης πτος ἘΞ 

Τάτιζον. ῥῆσω ΝΟ ἀποξεθλημδροὶς ἔξ ἃ αν᾿ αβεοληιδύοις 
(ευϊρπς μας [ςο]Ἰαἴξοπι, γο] ἐχ φῃοάαπι ραρὶπαὶ 
Ρταςξἀξεῖς Ιοςο Ροἢυπηι5 ςοηἰ)ςεγοῖ οο Ἰῃ αιὰ ΠῚ γ-- 
Ὀὲ καὶ εἰ μέλλοντες ἐπέρχοντωι ἐχρΟηὶτ ἐπι αὐαβεῤληῤδῥως ἔξ 
χοντω ΚὉ δι ἀγιοέντων. ἜΠΗ 

Τλτοκο ν. ἔχοντα 1 ΕἾας νοτδα,ἢ αὐαηαύογτευ, ἢ ἀϑυμοῦς. 
σι »μέτη δῆς Ἰοςι πὴ Βα ροητΡἸΝΈ]]υπὶ ςὀττο, ἢ δὰ ρταῖς 
σε οητθι5 ᾿πηβοῖο νοΠἽπγπ5 : [δ 4 6θῸ ἸΟςῈΠῚ 1115 ἃ- 
ΡτΙππιυπι Ροἵν ἐπ᾿ ἐλάχιοον ἀατυτι5 πὶ νἱάοοτ, ταῆ- 
μ4π (δ πςη5 ψογ δα ἢ) αὐαπήληοισι ἐχροπξείδιις, ΝΠ 
ἀυδίμη) οἱἘ ἀυτεπὶ αυΐη ρο ϊοιογεπ) οχροίείοπεπὶ 
Ριοτ ἀπτοίοσγο ἀςβοάπηι5. Οατογὶπι Βυὶς ἐχροί-, 
τίοηἱ 48 ἐλάχιοον ρΡγῸ ἐδὲ ἐλάχιοον Ροῆτῇ οὔ ἐϊοίτατ;, 
ΑἸἸαπὶ {ππ}}] ἣν αητοα ν]  ΠΠ}118. ὶ 

Τάτιμον. ἄλλοσρ. 1 Πα Βἴτατ ροιεῇ Πτπε οχ εὐγοῖθ. 
1|δ ταν} πατα μας Ιεδε ον αη 1ρίς ἐς πο] Ἰαἔτος πο ἄλλο- 
πειωτάτοις [δ αἰλλοτοίοις ἀρὰ ἜΜ οΥ αἰ ἀοτη Ιοροτῖτ. 

Τλτορ. ΥοΥ. κζτο 1 ΠλΠη0 ἔοτταῖϊς ἱππ ἃ πηαρὶϑ αὐά-᾿ 
τὸ συάπὶ νογὲ ἀπηοτατυτ, ἰπ μος ἀϊδο δά Βοοάα- 
ΤΟΙ ΟΓΕΠῚ ΤΠ ΟΥῸ ΠῚ τούρὶςἶ, αὶ ξῆτο ἀἶο ἤθη τλἰτῦ 
ταγεηξ, πι-.-- 

4[Ῥ4ρ.47. ΠῚ, Ἔ Β ν Ὁ' νεις μέλλετε 1 οτος 
Π05 Τς Βο  Ἰαΐξ6 5, 1105 ἰητογγορατίὸ, αἸο5 ργοπυῦθοῦς 
εἰτπιὸ μας ἰορτ δ, καὶ οἴξεϑε τέο ἡδυρίαν κὶ Τύτοις ΔῈ αἰϑρο 

γ᾽] ν146 φυαητα {τ διευΐῖτας ἴῃ μας ρος 
ἀοβ(ουΐπαης ραττίςυ!α γωῦ ὁ αοητο δὲ, δγο ]υσπι 
Ρεπηάς ἤταςῇ ἀϊέξιπι ἔογετ, γωῦ δὲ οὐχ ὁμοίᾳ πέλει πατο 
ροικοαύτων ὑ «δ, ἀλλὰ πολὺ δίᾳφερούση, καὶ δὴ Ὁιαύτη ὥςτε δ ῤ.- 
»αιόγροπα τῇ Ὁ ὑμῶν ὄγητυδεύμαζᾳ φῦὺς αὐτοιὰ, πῶς ἢ Ὀύτοῦ, 

συγχαΐοιτε. {δ φυὶ ( 1115 Ραυοῖ5 νογδὲς ἰαῖοῦς ῃᾷο 
ποι Δηἰ γε εἶτ, ΠΟῚ ΠΊΣΩ πὶ ἢ η8 (εἶα αρτᾶαρο- 

᾿νε 



ἦ ω Ἦα: 

ἀοῖς {Π| εἴτε ν᾽ ἀδατιν. 
τ ΝΟ γγόμϑμα) Αὐΐπὶ ργοβεπηοάιιπι ςοπεοηάοτο; 
ζοἡραῆς ὙΒυον ἀἰ ἀοιη κρατεῖ, ὨΟη κρατεῖν: 8 νίςς γοῦσ 
ὕ ἴῃ βυς ρεηοάϊ δεῖν, πο δεῖ: 46 ηοῃ ἴδοι ἰπες Π1-- 
Βεηάαπι οἵ ππης Ἰοςιπὶ υὰπι {1 ἴεὰ ἰςτίρτιιηι Β-- 
Βεῖδρηι5» αὐάώίκη δὲγῶς αἷρ τέχνης αἱ εἰ ἴὰ ὅπειγιγιδ ϑμα κρατεῖν 

οὕτω καὶ ἐσυχαζούσῃ δ πόλει ἀκίνητα νόμιμα, ἄῤλςου ἐῇ, 

σοὺς πολλὰ δὲ αἱαῖκ. ἰέγαι, πολλῆς καὶ τῆς δηπτεχνήσεως δεῖν. 
[ν 5ςΗο 1. τι]. γε μοίᾳ] Ηλυς ἐχροΐεϊο-- 

Ὡθπὶ ὀχαυηηλίο νοϊθπεῖδας ςοηξεγοη ἀκ εἰξ ἢὶς ἴο- 
τὰ οὐπὶ {ΠΠ0 ραρίηα 30, 1η Ββηο, τὸ γαὶρ μὴ εἰδεκεῖν ζιὶ 

ἑμοίοις, ἐχυρωτέξρ: δωύαμες, 

Τάτ ζιν. πίω 15οτ δοηάτπι ὅθηκλείουσ᾽ αὔϑρωποι. 564 
αἷς εἱ αἰοητίατυν, δα 1Ππ|ὼΔ Ἡοπιοπσυτ Εἷς τείρ! οἰ 
1μἱτιφ.ν: δεῖ } ϑυίρί οὐ Ππ|πὸ (οτὶρ ΠΗΐδ περσεπιτεχνή- 

σεως ὃς «τουσεξ ϑυρέσεως. 
1. 1τν. ν. φρὺς ἐτοῖν εἰ πραπείοϑει γ6] πραπέοϑτα αὖ (ςτῇ-- 

Βο. ϑ8ὶς πιαϊὲ ὃζ ἀρια ᾿Ιρίαπι Ὑπυεγᾷ, σραπέϑω Ρ΄Ὸ 
ῥαπε αὶ αὐ γραξ.48ν 1] ἄοςεθο. 

᾿ς Ν᾽ συμμάχοις] Ιάεπὶ ἐς Ατρίαΐς ἀϊξέυπι ἴαπι ἔπε 
ἴῃ [ἰτεύα μέ 

ο Ζίτοου ν. Αἰοϑαν.} Μίτιπι φυϊὰ παῖος (011) υτοτῖ 
ἔῃ τηφηζοῖι γοποτῖ, νὲ αἰαϑανδυδύοις 4 ζῶντας, ἀτιτ φρο-- 
γίμοις » ααΐ οταΠΊ ἥρωας ἤρηϊῆςατο ἀΐςετος. Με ςοττὲ 
ἐχροίείοπες τὰπὶ ἱπορταϑ 4115 τὰπὶ ἀρτίβ,ζᾶ τη {υδετι-- 
1|δὲι5 ὃς ἀουτῖδ, }115 ἴῃ 4 απ ἃ ταητο ἰπάϊεῖο ργοξο- 
ἐἰ5 ἱπτεγημξασ ν!άοτο ρυάος. Αἀ αἰ ἀττ{0ΠΠΠςεῖ ΤΠι- 
ογάϊάε5 δὲ" αἰϑανοώῤων, πρηίβοαῖο ζᾶντας γΟ]εη 5, πε 
ἐς πτοτταΐϑ οἰιπν Ιο αὶ ρυταγοπηιδ : ας, γε οἷϊοπάς- 
τεῦ ἔξ ἀδ πεγοῖδιυι Ιουϊ» ἀΐοςίς αὐαϑεενορδμων», Ρυϊοδτα 

{οἰϊσος ρετραταῇ μογοᾶϑ αὐθρώτοις αἰοϑανομᾶνοις ἀρρε!- 
[λη5. 8:4 δοης (ε τοῦ μαδει φυὸά ἰητογ Βαίσε ἀυ5 
τὰτπη αδίατας ἐξηγήσεις νηα,πᾶτπ ηοη {τ ἀςπὶ δία: 
ἀδπιδυτίηερτάπι νοςᾷτο ρο μηλι59Ρ οἵϊτα εἴς. Ελ εἰξ 
4.2 αἰεϑανοιῦμων Ἰάοπι απο ά φρονίμων γαίΐετα ἀἰ οἴταΓ. 
πα: ταπηοπ τη εἰ πο οαἸηίπο (τἰξαςῖτ : φαάπηιιίς 
φάτ (δ φυυξιι5 Ν τιι5 γψογτογιτ, Ὁ μώ ἐπ γ6 ΠΟΉ ΚΠ αΥοηΝς 
πήϊη ξὸ πος πέγά ἀδιη, πος ἀρμά γοηηπες ΡΥ ΦΦΉ ΕΥ π-- 
ἀϊαιπιος. Ατ Ν Α11α ἴτα πυης Ἰοσιπὶ ἱπτεγρυοζαταν, ΝΙΝ 
Ῥτοίξέξ οἸρηίη[Ἐὸ ἀξίανος 4με εὐσᾷ ἀεσς 4π0ς ἐμῇ φμέμμι5.. «οιὲ 
εὐζα δονηέπες μὴ ἐπα [ὁπἴοπε Ν Ὀἱ ποη (οἸὰπι Πρηῆςα- 
εἶῖο αὐ πος ἴοςο αἰΐεπα γεῖθο {πὶ ἀατυγς {δ τειηριις 
εἴξαιη πισέαταγτηος αἰϊξον τε τον αυὰπν ἢ Ποη ρτα- 
{ξητῖς (δὰ Ααξαγὶ τοπιρ οτῖς εἴϊος αἰαϑανουύϑῥων, φὰς ςοτεὲ 
ΡῬίο 6ο [ερεγεταγ αἰοϑη πουδνων. ΕΡῸ ἴῃ πγαγσίηε Βυΐας 
τητετριτατίοπίς Ν αἰ Τα; 4 ἀ οτ ρ., Εν στ δονηπος αἰ 
με ργαάϊως. ῬΙατα ἀς ῃσς Ιοςο «υΐ αι άϊγε εχ πλε 
γοϊες, ϑο ς ἀϊαϊηατα πιςα ςοπίαυ]αϊ. 

47ὈΡ1ρ.48. 17Χ᾿Ν ΤᾺν σ. ν. δ».] Γοϑ!οποπὶ 
ταατρίηι αἀ(ςεῖρτᾶ που ἀπδίζο χυΐπ απιρί εξεὶ οροτ- 
τεδε,νε νοισαπι ὑζηγεῖϑω (απ πὶ σοηϊ είν μαθεαῖ, 

Ψ νοι ΊΝ οετδα πᾶς αἷοὶ τῷ παντὸς (πο πείσας ἰαΠ- 
ξο,ἷτα Ιοςαπιπαης ἱπτογριηροηβ, δηλῶσαι δὲ, αδεὶ τῇ 
παντὸς ὡς οὐ ἵᾳχίως αὐτοῖς βουλδϑυτέον ἔΐη. 4αυπὶ τἀ ΠΊΕ Π 

γαΐσο τοσορτα {γαέξιγα πε πυϊυποά!, δηλῶσαι δὲ ὡς 
εὐ ᾳ χίως αὐτοῖς βουλϑυτέον ὄν αἰρὶ τῷ παντός. 

ΓΝ γομίζ.] Οὐοτηοο. τραπέϑει ξαευτὶ Πρηἰβξα- 
εἰσηξ αδίεπες ραγτίςεϊα αὐ ἀσείροτς ροτείεΡδς ταπιοπ 
μάης ἀςεΐροτε πεςεῆς ἔοτος. (ὐοηϊςξξαγαπι ἴτα πε 
πιολπι, νοξοτῖς [τὰ αιτογίτατε ςΟβτγηιαταπης ]ιθη5;, 

{ουϊθορμμᾷρλον αἢ αὐτοις ἐκ δῆ λόγον σϑὸς τὸ ἡσυχ. ; 

Ἵν 56 Ήησο 1. [{ειζ. ν. οὐδὲ ) Βοτιαῆς ἢ ὡς κὴδό-- 
εὖρος. ΝΙΗ͂ ἐοττιὲ αἰτυ ἃ ροξϊας φυὰπι κηδδιᾶμος αὖ 6 
{πεΐρτυπι οὔϊο εχι πὶ πιαη άπ οἵδ. 

{1 11.3». γ. σημᾶνα! ΠΝ Οα, Αὐ{{5 (πὶ το ΡΟ πεῖς πλείονα, 

δααπυιῖς ἵτα [ςοηάαπὶ οἵ ςοηίξες. 
Γάτοις νυ ρων ΕΪς αυοσὺς ὅτι Ρίο σημμείωσαι ὅτι. 

Ν ἡ αρ.]Αητε καταΐόηας ηὉ ἢ ἴα ἡ [οὐδὲ ἀοδυϊτ,, 

»»᾿ 
ὧῇ ᾿ 

5 

᾽ν την ἘΤῚΊΙΝ Εἰνὸ ΞΟ, 232 
4]Ραρ.49. 1 ΤῊν 6.γν. μᾷ] Μαϊὲ χα οιῖ- 

Ῥζαμη εξ ΠηΑΓΡΊΠΙ ἐκὲνδευδύφη ρτὸ ἐκινδωυδύετε. 
, Ν᾿ παντὸς] Δ ἰ4πὶ οἸΐτι ποτα Ή{Ἑ ΠΏ ςερασκωώμιεϑα 
ἴα πιατρίηε, δγοβίοης ἱπτοσργοζαιίοηίς Ὗ 415, φιιδὰ 
15 {Ὀγίρταγαπη μδῆς ἰξαυτιι5 εἴϊς νἀ δάτιγ : ροίϊεα ὃς 
ΤΩΙ ΠῈ γοτιὸ Ἔχοιηρἰαν οἱ ΑΠξηεἰτὶ ςοπηροτ. 
ἵν 5 Ὁποχ. Ελτ.δι. ν. φεξὰσκ.] Υ' εἰ ἐχ Εἰς φαδὶ 

{ξεϊθτ,ὸν ἤϑεὶ ἀϑαγνω ξέογ»ς ΟὨΐἸς εἴς οἴ, ςερλσκώμεϑ)α; ποὴ 
φερασκόμεϑα, ἰορ τς. 

Δ λτικ. ν. 9.1 ΜΔ] 1πὶ ϑαυμαεικῶς [ετἰθετοὶ ἱπγπγὸὼ 
γετὸ μαυα ἴξίο δὴ αἰτεσγα ἑο  δγατὶ (ζρταγα ροῇίς, νὲ 
{τ εχ ηοπηΐηθ ϑαῦμα, ξλέξιιπη φἀιετδίμπν. Αε νοτὸ γὲ 
ϑαυμαςικῶς ᾿ῖς (τε ο;ἴτα ϑαυμαοσκὲν ἴῃ πΆ}}} οδίογαὰ- 
τίοης ἰοξδίπηι5 Ρ4Ρ.59.ςΟ].2. | 

ΦΡαρ.5“ο. ν Τ ἣν 6. ν. μεῶα ]Ροτείξ εἰἰαπὶ 
ἱπιογρυηρὶ ροίξ ἐδὲίσατε;τοΠΠξ 40 δὰπ ψυα ροἵὲ ὑπλέον 
εξ ἱπεεγρυηδεοηεηι. 

ΜΝ χώρηπ] ΑἸΪδὶ γεῦδο τοσχωρῶν ἤηε πᾶς ἀπε α]ὰ 
δυϊυΐπιο ἀϊ Δἀϊοέξίοπεν εἴταγ, 6 ἤαης ἕλπχοη ποὴ 
Ἰάοο {υἱρεέξξαπι Πϊς εξ ἀεθεγε αεθίτγου: 

Ιν 55.580 0 1. {{τπ09. γε ϑῤοι  γεῖθὰ Πας,αλλὰ 
μιεταναςῆναι δζς. αὐ Ῥατεὶςρία πὶ δηεφϑαρωδῥοι πΠΟῃ Ρεγ- 
ἔϊηοητ: ας Ροΐϊεα δις νἱἀοητογ ρος ἐςζῆναι ἐς ταὶ 
γαῦς, ϑεἀ ηποηΐάπι ἐπλμήσαμδυ ἀρτὲ τερςτὶ οὑπὶ 1118 
ποῦ Ροτείϊίηεαιυις ΘΠ ΠῈ μεταναςῆναι εἰς ἄΐλλην πόλιν, τ4Π- 
4υδηη ἐπόλ δας, Εἴς τόλμης Ορι15 ἀἰτὶ ροτεί)οτς 101} 6 
οἵδ ἠθελήσαμϑυ αατ ἐξουληϑηιδν ΑῬ Ἔο αἀϊεύζιαι αμδινὲ 
τοῖιι5 ἰοςι5 ( δά Ἰςίεηἀο νεῖ θα μυϊυς (ς ΠΟ] ἰαΐτα γετς 
θὲ5 ΤΠυοΥ 1 415) 1τὰ {ου!αταγ, ἢ μὴ ἐτελμήσαρμϑμ ὕςερον 
ἐρζῆναι ἐς ταιὶ ναῦς, αλλοὶ μεταγαςὴν αἱ εἰς ἀϊλλίω χώραν ἠϑελή- 
σαμδμ,ὡς ἐἰπόλιδες. : Ρ̓ ἷ 
ἕ Τάξ,ρ. νοκεδαμι, 1 Ῥγάβρεηάα ἔχμπε Βαὸ γεῖβα, μὴ 
ἔχοντες γαῦς ἱκαγαὶ , ντ 115 ςοηπιξηῖδε ας το ἀἀϊτιν γα- 
τῖο, δέκα γὸ εἶχον μόνας ναῦς. 

Τάτου. ν: ἐν ἐρωτ.] Νοη γἱ ἀφο 4ισπισάο γογα ἢ 
εἵϊπ ιςαξ,ἰερὶ ας ρει ἱπτειγορατίοπεπι ἀοβθεγε. πὶ- 
ἢ ρατγτίςυ!α οὐκ Αάἀ α1τα . ρα οὐκ αἴξιο, ἔσρδι {τὶ δ Πγμ15. 
Αὐ 4114; Ποη ἐν ἐρωτήσῃ {ξ4 ἐν ἀποφάσᾳ ᾿ξ θη 9 γοττϊέ; 
Οὐ Φργοριδν ἀἰρπὲ [{ρτίσ, 1, «ἄν. 

Γλτ.φ. ν. Καὶ γ..] ΝΟ οφαϊρεον [ς ἀ φρόνησιν ἢἰ 5 γὸτ- 
δὶς Πρηϊβοατὶ ρατο. 

4]Ραρ.51. [ν ΤῊ δ. γεγ: μων] Ηΐς πο- 
αυςοξηγεῖϑε βῥῆπιο αἰροέξι ν! ἀετὶ ροῆϊε ἀδοουήατιο 
ἰαπέξαπι : δ 4 ποη ἀπδίμηι εἱς φυΐῃ Ηἰς δά ραγεῖςϊ- 
Ρἴμιπι καταφησεξιδμο! ἔοτάτα : ντ Ροίξ ὀξηγεῖϑε απ ϊα- 
τοῦ αὐδῥΈ, Αἀ ρτοποπιδη αὐέοῖῃ υοά αττίπει, ἢ 
ὑμδ (οὐ δ αῖυγ,, οαπι πΠοπλΐηθ ὠφέλιμον τ πέξαπι οτὶξ 
ταπηυαπὶ παξαγαπη (ΡΠ δητία! ὠφέλειαν ἀςοἰρίοητο, 

Ιν 55) Η 1. Γἄτια. ν. Ὑπὸ το ἤγρωω,υς εξ 
ΡῬάγείςα]α δ(ἀσαφηπικὴ, ροηξάα εἰδ δᾳ ζϑυκπκή ἢἉ,γ 6] ἥτοις 
πᾶπὶ 4οἀ Ὁ εὖ ἀϊοίταῦ ὕτο δέοις » αἷς ΡοΙ͂ς ἱπεοΠΙρὶ, 
ἀς πιετὰ Ῥαγθαίοιαπι, νοὶ ἀς πῖσῖα εογατ 40] (Ὁ 
1Π]Ποταπὶ ἱπηροτῖο π14} 19 «βίο ξεὶ βιογάηΐ. 1πές Προ ἀι- 
τεπὶ ἄς πιδῖι χιίσηι αβεγοθαηῖ, 

Τάς. β.ν. Καὶ ὠφ.] 1η (ς4ασπες ςοΙ απΊης 114 ὠφέλειων 
4ΠἸτοῦ Ἐχροηΐ, ᾿ 

Τάς. 7. ν. ὄντων ἸΟτ Ποτη ηἱ ἐχϑρῶν (δα πσιπεαγ; 
Βαθβοῖς Ηἷς Ἰοξιιπὶ ποτ ν᾽ ἀθητατ. ἷ 

Τάτιον. Τῶν μέγ. 1 Ῥοΐξ γεγδᾳ ἢσαὸ ζυτὸν εἰπεῖν αἰ ΗΙΐ 
ΟΡ ογαὶ {{π|ς,, αὐτὶ τῇ ; πος ἀι δ᾽ απὶ εἰξ φυΐπ νεὶ ας 
γ61 14 εχρυηρὶ ἀςθεαητ: 

Τάτικ. ν. λίμον 1 Αἀ φογα πὶ οἱἱρατεδίδηι [δ {Π|8 
γι δῖα γείροχηε δἰτιργο 484 Ἔχροίϊείοης πναϊὶ Τ πα 
ταϑβε ξαοΐυπε ἰοςῖ. ἔξρε οηΐπν ἐς [-ἀσεάαπηοη 5 
4Ὁ οο ἀϊεἴταν; 1105 ςοη τα θη ἀκα ἴῃ Αἰ!ῖ5 νυ δίδιὶς οἱ ἱ- 
βαγοί ἱποιπηθεῖο (οΠἴτος βα Πδ, φὰς ἰάτὰ Φοηἤετα-: 
τατα [δι ]Π16π άπ αἴχας βεπιαηάα. 

Τλτ. λὲν, Ἀπὸ τῆς ἸΟυοπιοάο Βᾶς πη ε4 (πα ργαβχα 



ἠδ 
Φιηενοΐδα ηποῖδη ἀἰςοῖς ΡΟ Πα ΠΤ ἀπ σα ΠῚ 11- 
1ὴς νοι δι 5»καὶ εἰ τέτε ὑσσοκα ἔναντες» {πα δὐπὸ αἱ κωκώλης δὴ: 

λονόπ, οἰ ςοπη πη μ Ὡς Βα ΩΝΙΒΙ] οὐττὲιδοά ΑἸ ἰδ: 

{δάομν Μ{15.» ὃ οδτῃ αυϊάςπι ἀρ τὶ πγᾶ, ἐμπιοὨ ἴδ τοὶ- 
Διὶ νϊἀςοιτίι αἰπιίγοπι ἢ ραρίηδην ρταςεάθητῷ ταηΐ: 
Ιαταὰ , τ υσηταγ νου ῖ5 μἰΐτς (4υᾳ ἴῃ εἶλι5 ἔης (1) 
ἡμῶν δὲ ἀσδοσελϑόντων δι ξυμμάχων ιὰ οἴνῳ μῖς νου 185.91}}. 

ῬΓῸ ΦΟΣΙΠῚ ἐχροἤείοης; ΔΡΡοηδητΟΣ, απὸ τῆς μυχάλης 

δηλογότι. ΟΟΠημΘηΐοῖ αὐτοῦ αυοί ᾿ς ἀ!οἰτυγοι πη 60 
αυοά (γίδες {10 πὶ τοῦτα ραρίηα ργαςοάεητίδ ςο-- 
Τα πηηο 4 ν᾽ άθηγι55 τἀτὰ πὶ αὐ Μγςαίοη νίαιυς [νἀςο- 
ἀπτιηοηΐοϑβ γϑη ἔς. 

1ότ.σ, ν. Τὰ ξυμφ.Υ οςυ]α νει Ηΐἷς ρτατοτῖῖ , ρα8- 
1ο Ροίξ αὐτοπὶ ρεαίοητίβ τοπηροτίβ πρ ηἰΠοατο ποῖα 
εἰατὶ τοϊτο πὴ εἰ. υιπὶ ἀο γῆῸ εοάέηιαις ἰοςο᾽ 4ὯΡ4- 

τυντηἱῇ ξοττὸ τη ἀποθι5 οάπὶ]ο οἷς Ροίτταπι ᾿ΠΠ ΘηΪτ. 
πὶ τα πη Αἰ 16] ἀρταπὶ μαίροῖς (δ ἐπ) ροϊοτ ὃ Ηος 
δτίαπι νυ! οτῖ συ! ρα πὶ ποῦιπν ΡΟ τ. πιῆρὶ Πᾶς ρατ- 
τἰς ! τὴ δὐπὸ κοινοῦ Πἰ5 νει 15. αὶ ξυμφέρονζᾳ λογιζομᾶνοι, 

μιπὶ τἀπηοῃ ποη ργαςοῆεγι δά (εηυαξαγ. Ὗ ἐγ τη 
Ἰάοπι ἃς φυϊδυίάαηι 411}5 Π τ ἴῃ ἰος 8 γ᾽ ἀςίς. 

Ττϊ.το γ. γον] Ὀῖςοῖς πα ας τη, τὶν δὶ τὴς ἐλδυθε- 
οἰας Δ ἑλλίωων, 

1 λτίω, γεγ. ϑρωπείᾳ ΝΟ ρίαςοῖ, αὐθεωπείᾳ ἴτα εχ- 
Ροηϊ. ΡῬη αν ὴπι ΘΠ 1Π|» ἢ ΠΟ ΠΏ αὐ ϑρωπείᾳ, ἃυ οτλτη 
᾿ὶς ἀποδις,αὐϑρωπεία φύσῳ, ας οπγηΐα ᾿η οἰ ἀδηταγ; 
Τὰ παρεπορδῥῃ Τῇ αὐϑθεωπείᾳ φύσᾳ αρχϑ» οὐγ ἴα, ὥςτε ἑτέρων 

Σρχέν,ἀ ἀἶτα ΠΠΗς ἀἸ ςξτοτὸ Πλοιης Ἐῤχίω ἡατυτα ἢὰ- 
ΣΠἈ δ᾽ παρέπεοϑωι ΠΟ ΠγΟ Κ᾽ Ο γΟΓΏΠῚ ζῸ ΠΊΡΟΠΘΤΌΓΟΙΝΙ- 
σαΐτιπη αἰοὶ τῆς ὅεϑυμίας τῆς αὐχῆς» Ὦ ΘῈ ἃ τε ΠῚ φὐδὶ αὐτῆς 
σὴς δρχὶς»ἀἸςεηάμπην πος ἔπεπῖ. ο. 

ΦΠΡαρΡ.52:.1ν ΤῊ ν δ. νοῦ, αὶ ] 8ὶ Οἷς δὲ ἰοδς, 
406 ετἶτ ργὸ ζύτοις, ποςοῖς οΥς μος τη 408} δέκῷ;- 
κῶς ΡΟὨΐ : υΠ| τἀ ΠΊ δ ἀἴςοια ΠΟῊ ΡΟ Πγι5 ςοττο 5 
αυοίἠαπη 4 110 δείκνυοϑαι :Ἰἀεόσις αἷτο ᾿εϑ! πὶ 
δεφυϊοίςςηἐῇ εἴ δε 4 1 ντγααυς ἀπ: πηδἀπογτξαά ΠῚ 
εἴν ἀατίιος. δὰ νοι θὰπὶ ὀνειδίζεται το ἀοτο πο ἢ ἔξει 
φυὰπι ἢ {ςεῖρταπν ἔοτοξ. καὶ ἐδεὶς σκοπεῖ ἀὐδ διότι το 
ἐκ ὀγειδίζετοωι ἴος καὶ ἀλλοϑί πιν ἔχοισιν Σῤχ'. ὃζς. 
Ψψεγυ υκ. Ἰ δας [ουταῆὸ δν ὅ,τι [τυ βοσετοτ, 

16 διότι ΡΥῸ ὅτι Ροίτιηι ν᾿ ἀδατατ » τᾶαυδπη ἀἰέζατη πε 
“διότι Τοῦτο ὑχ ὀνειδηζετογ ΡΥ τῦτε οκ ὀνειδύζεοϑται. ῬΟτΙῸ 5. 6-- 
ΒΊΤῊ {Πτο } Π} στ οὶ σένα αἰτίαν τῶτο ἐκ ὀγειδίζετωι. ἘΔΊΘΟΥ 
ταῦ, Πγ6) 1 1}5 4.85 ΕἸ ΘΒ Ί ΟΠ ἸΠτοΓρ οτατί οηΪς Κ᾽ αἹ- 
Ἰᾳ δα(οτιρῇ πιο διϊοηίδιι5 104 διότ πον μος (δ 4 
110 πιοάο ὀχροίηῆε, [τ οὈ πὶ 151. Νεϑηό4Η:6 ΟΥ̓ 0 
ση[Ἂάοναε5 ἐβνρά οὐ ηΙθῊ, ποΉ. οϊοέϊαγὶ ἢ φιρὶ μίγμα»! αἰϊδὶ 
ἡρηρεγίμν δβαῤεπεγ εἰἰαρ} αἰϊοηννέ πήπς ἡ [ωὑά. Ατνοτὸ 
ἢ δὲ ὅ,τ {ς εὐ δαπγεῖδ . ἀπτ ςοΓτὸ δ)ότι το π βῆ το 8,60 410 
αἰχὶ πιοάο ἐχροπᾶπηι5, ἴτα Ἰητογριοίαηάτ5 ἐς ἢϊς 
]οςιι5.5 Νολγόφμο θουμλμ ΘῊ[[ἀογάτ φμαριοδν ον ἐν, πΦῊ 
οὐἰϊεύξοιν ἤς φιρ κ{4.ὃζς. Ν ετὴ τ δύ Αἰτυ ἃ ΗΪά4 αηϊπιαά- 
ὩεετοΠὉπὴ οἰξ, δῆτε γοιὸ Παῖς βιάζεωῶο, γὺ οἷς αὐ ζῇ, 
{δ αυ ἀοπάτιπι ποῦ 15 εἴτε βιάζονται ριντ τοῖα Ιοςεἰ 
Βας (δητδτῖα ἔτ, Ν εὐνόημο δου ἡ Π ἀογάε οἷν {πεὰ πη 
οὐϊεξί. δὲς. ἀεφπε {πῦρ ἰνμῖη γεὶ σιρ [ἀρ [8 , 4ηι δά {{{1 τρέγα - 

αάπέ. Ατ ἡ φιάῥτσ [νον [παἰοηαϊ ροιο [απ]. 4 1 πὲ- 
"ἢ ῬΉΡΟΥ μπὲ τινι "ἊΝ διότι ταδοι: ἡ 
(υτοῖι 6, Οὐ πλοῦ βοπὶ (ΠΗ ροτίυς ἐς δε πάυπὶ εἰξ 
δι᾽ ὅ, ϑρ)ἀἸέξιιπι ἃ πιο ξυϊτΊη ρασίηα 17 ρηποϊρίθΠ,. 
1ν 565 Ηῆο1. [“τγ0νεγ. ξαι αὐ 1 Μ]ΐηη βιαιό- 

τερον ἠδ Ἔρξανται. 
Τῖτ. ΛΟ νογ. ξαντας Μαϊὲ Πἷς, ὃς 411 ιοαμιο, νοῦς, 

Ρυπὴ μετ άζεν οχροηΐτ, ΝΝοηας εΠΊ ΤΏ μιεφοιαίζειν ἀ1- 
εὐητοῦ 60] ἔπῃτ πιπεινοὶ, [ἃ οἴἢ Πυ! Π}116 5.8. αη! π|οὸ 66- 
το Το, (ς ἃ 40 πιοάο[εὲ δα πιο ἀοτατιὸ ς ροπιητῆυς, 
40] πηοάεγατίοπειῃ Δ θεητ, αἰς πιοἀοχατίοηε ἃς 
παὐυΐταῖς γΓᾺΠΙΗΤ, 

ως ΜῈΝ ΦΤΈΡΗΑΛΑΝΙ ΑΝΝΝΌΤ' 

᾿" ᾿ "»"... ι ὦ ᾿ ἘΡ 

᾽ 

Τ τ... ν᾿ ὁμοίοις  Μιοϊπιὸ ροιηϊ ὁ ξένος ἂς ὁ χροὶ [4 
ϑης νΟΟαΤΊ ὅμοιοι γόμοι, [δ ἃ ὅμοσίοι γῴμιοι αἰ το Πα] ΡΌτις 
ξυειίητ δὲ το τε ξέγῳ καὶ τῷ πολ [τη ὑμοίως κείμδμοὶ. γε] χῳ τε 
πιλίτῃ χαὶ τῷ ξένῳ ὁμ.κ. {{Ππ|5 ΘΠ ἢ τηεπτῖο ἔαεϊεπ 
Ριηοτς Ἰοςο νἱάοτιν. ἸΝΌη ροῆθης (ἱπαυξ)ρδγορείε, 
Ὧ05 δ οἰυιῖδ Ιοσ65 {πο 5 ἀυζ οτίαπη οα ἀςπ|, ρΡΟ ας 
τἰ ἰδ Πηη165 ἰορ 65 ἀϊςοηάα βιοηης αὺς νιήσιιο ρᾶ- 
τἰτογ ροῆτα ἔπητ» ἃς χυα ἐγρα γεπᾶα) ρδιῖτοῖ ἐσγυᾶτασι, 
Μεγ ἃ πος νἱἀθηήυπ οὔτ πὸ, απο φ 4 Πδὺ8 
Ἰορίθις ἀϊςὶτν πλα]ς αἀ ροτορπῦπι δόςίως πὶ (ὨΠΠ εἶτ᾿ 
αἱ Ρηΐι5 ΠΟμ πα ἐμὲ ΟἿ) το ἔς γαταγ, δὲ Γο ἔδεε! δα (0. 
εἷος ἀεθοαῖ. Ηΐξς δῃϊπὶ Ρτοχἰπιὸ ριςοάυητ , ἄρ! ἐπ. 
λαοσούϑμοι γὸ ἐν ὃ, ξυμῥολαΐ α!ς σεὸς ἴες ξυμμάχοις δίκας. ᾿ 

Τ τον νεῖν παρ᾽ ἡμῶν ΑΒ: ΟΠ ΐς 55 τη Π Πα ΠῚ φελοδῦα 
κοις» 1 οἹἘ Π τί πν ἀπταητο δ; πυς (γπ0 γοηθ0) Πεἰρῖο- 
[055 πηα] ὃ αὐ πῆς, νς] οχ ᾿ρῇ5 ΑΥἸ ΟΡ δηΐβ σοπτοθα 
ἀϊ)ς ςοηΠπατί(ποποίπο φιληλιασοὶ ἐδ ἄοπη ἐδ γα ντοη ἐϊ5) 
Ἰδούσις γοιὸ ἐκωμῳδι εῦτο αρτὲ Ὠῖς (0 Βο] αἢ ες γ.- 
τἰτογ. ἂν τα τς 

Γλώκον. Αλλοϑί που τ ζαΐι5 ςα{Π] τοίροησεαῖ, (εἰ: 
Βεηάμτη εἰ πέρσῃ; σκύϑη. 584 (ἿΓτΑ ΠῚ ργοςα] οχοήηὶ 
Ρίυπι βοεεῦ οὐν ὁ τα οἷα δα] ργο ετοη οχοπηρίαπι 
Θρτοάιτυτ ΕχοΙ ΡΙΌπὴ (Πα πιὰ 0) ΒῈ1}8 τοὶ, οΠ8 4]Π105᾽ 
41 Ζυυπι πηΐηνι5 πηοάογατίο Π15 ὅς ἃ Πυϊτατίς ἱπηρο-- 
το ἔπο δἰ θοαητ, πη ἕάπΊδῃ τᾶ τα ηι ΠΡ] Οἵ ηγα-- 
Ἰὲ ἀπ! φηξ, τ ον 
ΤΕ ἴτιλον. σκύϑῃς ἸΈ οἄοπὶ ρεοςδξ πιοάο ΐς, ἤοτον Οχθ᾿ 

ῬΟΒοηΞ ἐδὲ ἤατον, 410 δὲ Δῃτοα ρόςοδυτ, αμιΠ) ἐλαχιι 
τον Ἐχροίιτ εἐδὲ ἐλαΐχιτον. τη πηὸ δὲ ῬΥΔΌΪΏ5 οἴ]. Πὶ "ἷᾳ 
Πυοηϊᾷ ραττῖςυ]α οὐδὲ ΠγαΡῚς ΡοΓΙΓὨ] ἠὲ ςοητγασία πε 
(οηἰυπὶ ΘΕ εἶς, νὰ ἢ" 

ΓΤ τνον. δικά. τ)ε μος στοαὶ δὲ ρῃάοη ο οἴγοσθῦ 
6110 δηκαίζεοϑαν ῃ οὐὸ ἘΧΡΟΙΙΣ δέκα α αυροίἥειν, πΠΟῚ τᾷ: 
εοητ πε 8. Πϑάϊαίτηατα.. ΠΒΉ 0) 

πεξον. σεῖς ΠΝ αὐ μος ταητὰπη νοι Ὁ ᾿ 
εἶτ υοα Βῖς αῃποταταγ, (ε δή τοταῆν μος πηοπησος 
δγῇ, εἰϑισχκέγοι φεῖς ἡμαὶ ἐπὸ ἴσου ἑμιλ ὺ Ἢ "Π1ΠῚ εοπ. τ 

{πουογδηξ δουιπη {0 οἱ] οΣ ἀπο οἰπὶ ἱρῇς οδοῖθ; ὅς 
Ῥαιΐ ἴμτο ἐμ 41 εἰἢ ΟΧΡΟΓΙΓ » Πού ΠῚ ςοττὸ {ΠῚ τάς ἀθο 
τοι! οἱἹ ςοηαϊἰτίοηο ΑἸ πα Τὴ τς οἵϊο, Ομ ΦΧ Τὸ τὶ τσοίας 
γιον τὴς ἀδικίας ἀὶ εἶς οἰξοη εξ, 14 εἰς, γατὸ 1115 ἱπί μα πὰ » 

βοὴ (ΟἹ ταπὶ ΠΠε. ὺ ΓΕ ΧΟΣ 
Ν ἐγ. δ ΠΡαττίςα] μυὶ [υρετυάοαηοα ᾿ς οἴ το; 

εχ Τ]μιογ ἀ14ο {ππιΐτυν, πος Ρ]οοηαῖηο Ατιῖςο ΓΝ 
δὲ ΡῬαμ]ο ροήὶ οἰϊξαπη)ντεπις. ΑἸο αὶ ςεττὲ δ! σοη-ς 
ἄυην ταητὰπι [δ τ παρ᾿ ὃ γομώζοισιν αὐγοὶ δίκαιον ζῇ, ϑεᾷ ὦ 
δὲ ἐαΐ 2ι»ο το Πα νοςε ζιοδηο, ἀἴξογο Ροτογαῖο Ὁ 

Ὑ ογαγαν. ΠΝ οα αἰχέτ( ἢ 4 τ)τὸ δ χαιον Π τ Π5 6 
ΔΌΤΟΠ., αϑροὶ τὸ δήκονον : ὨἢΠ ῥοὕτα5 παῖς ἱρίᾳ ἀνϑῆς Ι 
{δ 1τυφη δα εἴν). ἃ παρ᾽ δ ἐκ εἰγοι γομίζοισι μυὴ δγχαιογεςῦ 
Αταρί(ἐϊςοῖ 4} 1415) ης μας αὐ! νοῦ ἀρὰ ΤΠΒ-ς 
ςγάϊἀεπι σοπηραγθης. δ μὴ ΟΠ Ἰρίξην, εὰ πὶ ἀἴςο-α 
το, παρ᾽ ὃ νομίζοισι μὴ δήκᾳιον ζῇ, τα αυᾷ 15 πι [δηζι5 ἴο: 
τα πη ΤΌ ΟΥ ἀ1 415 νογ ΒΟ ΓΟ ΠῚ » δ αὶ τὸ μυϑ. οἴραϑω, χρῆναι ὦ 
ΜΙ οτίαπη δηϊπηδἀυοιτοη 5 15 οἵ χα οπη αἰχὶ γθοι 
1ᾳ ὧν ΡΙ εοηδίππιι5, δὲ απο ἰρίε [πο Ταἴδο5 ἴῃ Βοιθπιςς 
γοιδογα πὶ οχροἤτίοης ἐπ 4 6} δ ὠρη οἴξαυ- 
ἴοπὶ ἢἰς ἸηΠηϊτία! ἀρὰ ἃ Ππυπὴ (οτ ρτοτοπι νη »αὐδὰς 
πὸ μὴ οἴεϑαι χείῶαι,ρτῸ 60 το ἃ οἰδ, παρ᾽ ἐκεῖνο ὃ μιὴ οἴονται ὦ 
τωι χοίῶα!. αυς ( ΟΠ 1114 Πιρετυαςάποα πορατίοπο), 
παρ᾿ ἐκεῖνο ὃ οἴοντοι χοϊῶαι. ΡΣ 7 ἐμεῦ 

Τάτιο. ν. δι τίω"} 51 ςιξ λόγο ροηΐξς Ρτὸ ἐχρο[εοηθ. 
ὙΒμεγάϊ ἀεἰ γος 0]} γνώμῃ, ἴτα οτἱᾶ ἀ6 41 ἔρλοα ἐχτς 
Ῥοηξδάυπη αἰ τετυ! ΠΊ,δεωναί με Ἰςογοίνε ορί που) ποςοίς 
ἔς Ββαδοπηιο: [ε4 ποπηοάο δος νοςάδυ] (νε 46 4]- 
ἴΟΓῸ τα θα 10) {1 π| δἰ πηίττοτο Πρη!βρατίοπξ ροτοῖδ, 
Μ4}1α ςεἴτὸ ἀυοθιι Εις πογδο ὃὲ βιογαυα ἀμ ο δ} 
115, λόγο; ὃὲ ἔργο τοῖρ οπἄςητ, αὐ ἄδης {{{8|  ορίον γαὶ 

παν ὑνηρεγῆ 



ἱἸνΝ ΤΉΝ ς. ἘΠῚ Ν ἘΣν 5. 5 Ὁ ΗὉ ἁ: 
κενιῤγαρεν ἢ, οἴτεπάϊς ἰς ἤθη δηϊπιαἀπεγεμῆς, ἀϊξξιιπη 
εἤεὰ ὙΒυςΥ ἀϊάς,ηφΦη δεωναΐ μι δίρὶ τίω Ἐῤχίωὺ, ξ ἃ δαυζ- 
μαι ἣν δὶ τίω βῤχίω.. φᾳο γοζεοσ πὲ δὲ 1ρίξ ἴςβο!τα- 
Ὧξες Βαιά αηϊπγαφιοιζετίτ. Ἔν αν» Ὁ δὰν 

Τιῖτ.ρ. ν.Ὲ ἐ] ΝΟ πιίηις αδίαγάαπι) αυὰπη που πὶ 
εἴτ, ἀϊςοτε,ραγειςυ]ᾶ ἢ ρτο ὡς ροίϊτααι οἵς: ργαίοτε πὶ 
4υυπα γι σατῖς {|| να 5.) 41ο ΡτῸ ἡπερίία εἴξ ἀνὲν) 
Ροπίτατ» ἰδητεητίβ ἰὸς μυίας πτ Ιοηβὲ ἀςςδπιοίας 
ταππιιις. οτταῆε δυτξ Ωδ ἡ (ξ4 Κ Ιεροη 5; ἐχροίαϊε: 
{4 ταῖξ ραγτίςυ!α Βυῖι5 γέμα ᾿ρηοτγατὶ ἃ ΤΒὰς γα 1-- 
ἀε ἰβπογαγε οὖ ἀςδυῖς. Ν ἐγάτηςιπ4: ταιης ̓ ςξξιοηξ 
ἵξαασσας ἤξρποι οχ Εἰ πηατῖς, μος νεῦ θᾶ, χαλεπώτερον 
φέροισιν, ςΟτίηπαπάα οἵὲ ςαπι [ε απέπεῖδιι5 ΑΒ ᾳ: γ]1 
Ἰητετρυηξείοης, [84 ρο(ξ φέροισιν ἱπτετρύῃρι ἀςθοτοὶ 
γί άς φο]οςις Πἰς ἴτα εἤτε της Πρέπάις, 5ε4 4- 
᾿ἰφιά [δὶ ἀεε[ε,»μαφες «δγὸ ξγμηε φμεριαφροάνρ [{ ἀὖ 

᾿γηϊδο [βασι (γτοῦ αὐτξ ῃἷς νει δὶς Ν 4118) π9 5 διγο [ξ44- 
Ῥεγεέγαρααίεν ερόνεμα. Ατααὶ ὃς τυ! ἧς 1ξα Ἰητς Ἐς 
δεηάωυπι ἀϊςαηη)ι5 ἄθης ἰοςιπη νετατ, αι δά Ποη χα. 
λεπώτερον ἴξἀ χαλεπῶς ἀἰςςπάυπη Εμῆεε, [ἃ οἶδ, ἀργὸ 83 
γμπίγοι αὐτο πη; βάρ ἀργὸ [ῬΥΉΜΙ. οἰὸς ἡ εμρ μα 

Ττ,σον, Ἐπλεον, } Υ οὔδα ἢτς, Φ' τὸν αὶ δῤχῆς γόμρν, γ1-- 
᾿ἀξτυῦ ἐχροίτιο εϊε φάτιοῦθ 1) φανερώς. 5.4 Νυσίποάφ 
Βοος οὐ εο ΄υοά ἀϊξξιπι εἰς, ὐποέωδυο, τὸν νόμον, ςοἢ- 
{εητίγς ἀἰςεπημς ὃ ΨΊΔοταγ δητηὶ ἰοημἱ τορι ρηαητία 
ἐξ: Μάρις «εγὸξυηηε φμ ἀν {Π αὐ ἡηῖμο ἀορο (τα ἰορὺ, 
Ῥίνα ποὐὶς [Ἐαρμάρῃ ἐηρεν ἢ ἰερεε ἀτγοραγειμς, Ομ 05 
τηοίὁ οπἰπὶ Αἰ 41:15. ἀδροτα ἰερς, (14 εἰξ, ἀοροίτά 
ἄξια αὐϊοξξα ἰερὶς ςυτΑ)οχ ἰορο ρὶτι5 νίαγρατς γος ἐϊ- 
τεειπὺ Ἀοίροάοτ ροῖῖδξ χη ἰπγο: αι ἐ!ςε ἀἰποϑέμδνο, 
πὸν γόμον ῬΟΠὶ Πη ΑΓΕ ΡτῸ ΒΡ υγ4} νόμοις, ἃς ἐς ἡΐἀεπὶ 
ἩΠῚς ἰπτς ΠρῚ ἀς υΐθιι5 ]οαποης ἀϊχογαῖ,ἐν Οἷς ὁμοίοις 
γόμοις ποιήσεωντες τοιὶ κρίσης : αιιὸ ἃ {1 ἀεἴ πη φανεραῖς ουμὴ 
Τομοϊταἴξε ἐχροπδηηι8 κρ τὸν τ αρ χῆς νόμον, πᾶς ἰοβοπι 
ἐς ἐα ἀϊέξυπι τὶ αυᾶπὶ ητγο ας καὶ διωΐαμις τῆς Ἐῤχῆς: 
ψο],ντ εἰμι ρῃγαίτη (ς φυιά ιν δδωύαιως κὶ δὶ τω Ἡα 
ἢας οΠΪ ΠῚ ἘΡ εὔςξ Ἰερ!Παττῖχ ίοϊςε, ὃζ φυϊδέος 
τησηςῖο 4110 ξιηρὶ πιοάο αυὰπι ξιπέϊὶ της Ιερ1Δ4-- 
τογος 111 ἃ φυΐδιι5 οττα ἔπης 4115 Πα Ιὲρο. ὁ 

ὶ Τιῖτ, τον. Ἐκείνως Ουμπὶ δῆτοα ἐς φυοάᾶ Ιοεο γὙΒὶ 

δὲ ρτο ὃ ροπιᾶ αἰοθας, ργογίαυς δῦ οο ἀπο ηεῖγο πη), ἐς 
Ἠος ςοηττὰ ρ᾽απὰ {ΠΠ αξηείοτ,  ἀτίοπεπη πὶ πὶ γε 6- 
ἀἰϊτ εἰς ιοά ἀἰχίτ, 605 πιαρῖς ἀρτὸ ἔοττς χιὰπι ἢ αΡ 
“πίτῖο ἀοροῖτα ἰορὶς ςαγα Ρ᾽ 5 ΠῚ ἀτγοβάγοητς. Ηἴο ἐ- 
σόν γ!δάσί τ] 10) πη ὡπεγάάίαγεπε ἴν εἰ,οδεγ «ἀϊχίΠεμ.} 
4πἴ21 ορογιδάξ τη ΥἼοΥερ; [προγίογὶ φάογεο. νεὶ, (Παῖς ἵτα 
Ἰηξογργοζατί πηαύα τ) πρὶ σις ἀὐχίεπὲ φιρρ ράν [{ 
ἡῃ Ἐτίου εἰ ὰ 4η0 ἐγηιρογίιρ ἐοπεῖην [5 {Ὡϑηη είοτο. ΗΠ 
φὐτοπὶ αἱ οἷς {0 γιθάο (χυΐθιι5 νοΓθῚς τε ἴτυν δάτοῖ- 
Ῥίαπι ὀκείνωρ)πτο ΠΙρῖτ, 81 ἐἹν κα πούς ξέρῃ βα[εειν ὦ 
«εἰςει, ἄορ οὗττα ἰερο»δίς. 

Τάξου, ν. ζοντα Οὗ ἀρ Ὑπαογ ἀ 46 πὶ ποπιιηά- 
πι5 νοι δὶ ὀργίζονται {τ οἱ αὔϑρωποι» Ηἷς ςΟιτὰ ΑΙ ἡ οἱ 
ἀαϊτυῦ (Αι, 4 οἴωϑεν αοττ, ν] 4] Ἰςος ὁ σύκα οι: γ οἱ 
ποη απἰπιδάποττοης υοα ἃ ΤΠμοΥ 4146 ἀἸοίτητ: νοὶ 
(ᾳῦοά τοι πιαρϑ ἄς γε! Ππ}}} 6) ἃ ροποῖς δά ἐρόςϊἐ 
νςηΐτο τ περοίαι εἴτ, ααοα ἃ ΤΒυςγ ἀϊάς ἐξ νηϊποτίο 
Ῥοπιπᾶ ϑοηοῖο (ΠοΠΊρε ἀξ παῖογα Ὁπιηϊατῇ Ποπηὶ- 
᾿Μαπι) τ οἰτατ,αά ἔρε οἴοπὶ ἀςςοπηπηοάατο, - “Ὁ 

ΟΝ τ. ἐχὶ] 5 τ ρ (ΗΠ ΠΠΠπ|πὶ ρυῖτο ἡμῶν. Νουὲ επἰ πὶ 
(νε ὁρίου) δα εἷς ἀϊσε. ὁ ὁὃπ. 
᾿ς Τμπτι}. ν. ἄχουδρ 1  δΙογυδηάαπὶ αυοά ἄς! τος Α- 
τπιςπἰσηἤιπι Ιοράτος, τὰ [ὁ Φαοητος, [ ἐμετ[ ἀογηπάϊε 
δ το ἱρ [Π ἀοηηίπαν ὀηητὲ, ἀῸ ΡΌΤΑΥΙ αυο 4 βιζυγα πὶ ογζ, 
Τιλςοἀρπιοπίος οπΐ πὶ σοι Πη πλαγοϑ ἀἰγς, ΑἸΙΠιΠ5 
ταῦηξ ἐὐτεαίε πλαἶτ ἀϊςοτο, πος εἄτὴ πη οὔϊε οἴη! πατὶ: 

᾿ ἀπ οτἱᾷ νοῖδα αυα αὖ αἴτιά σορίτἄτθα5 ἀϊςςθ4η- 
ξυτγοπίοη μαδοις ΟΧ ΤΠ πιατοαταγΑτ {Π41πηρτοςατίο 

-" 

ἷ : 49 
ΤΒυςυ ἀϊάϊς ἴῃ Ῥγοςπηῖο ΑΡ ς0 41{4 ζορίτᾶτε ρτο- 
ἐπέξα πὸ πιάς ἀεὶ Ροϊει.1 οὔτιος δυτξ ἐς 1115 Ἴ Πα: 
ογἀ 415 γε δ 15 αμΡιις ἱάφαν ἰς ΒΟ] Ἰλΐξο5 οἰλπὶ Τιαςςάς- 
πηοηϊ)ς ἐς σΠποηιι ἡ]]οτιπι Ὑεθὶς Ἰατέςοτ ἐπυρτοςατὶ 
Ταῖς.  υῖς ἑατηξ οἵδε εἰμ οπ) (ΒοΙ᾿αίτς μας 05 
ας Ροις απ πιάτο, αυμπην τὰ. ἐλ ἀθπὶ ρασίπα ἰςμο- 
Ἰΐαπι 1Π| ἀς ἱπιρτεςατίοηε ἴςῃμοἹδο οομιταάϊροης μα- 

ἦς γεῖθα αὺς ργοχίπηὸ Ριξςοἀ δε, βπλήτν δ αὐδάλογον, 

πολλὰ νη γος) Ἡρές ν ΡΣ ἐνὸν ὧν ἴσον τι ἀπέχομδυ: 
808 τοιτὸ [Πτὰ οτς 

ἐς, οἱ 

5 αἴτα βο[μ ε[!: ᾿ ἘΣ ᾿ 
Τλτνον, οἱ ἀωρος, Ἰυοα ἐς γηϊειίο μοπιθ σα- 

μεῖς ἀϊςῖς Τα μογ 44 65,64 Ἰηςδ ἢ ἀογλξο 5 ὃς τηληϊ πιὰ 
Πρ μου τάς 1πιἴη τα. 



ΗΠ ΈΝΕ Φ ΤΕΡΗΛΝῚ ΑΝΝΝΟΤ., 
9 ὶ : : 
οἰτςαπηροξξος τε ππριτρά τερογίδεγος ὙΒὰογ ας 

ες τ τα οι ααδα ἃ ἐπαϊοτί ποιή ποτ ράγες Ππἃ 
βεξοςτιτ: τηϑδἢδεναι! νετὸ ὃ νη πρδὲ αὐ αι ἢ [μὰς 

υΐαθ 1ΠῸ αἰαὐροδιλϑυ τὸ ἀρ ρο ἸΔηεὺτν δὲ ΠηαθῚ5 ἐἸ] πὶ 

Ρτορτὰ, ἀν δὴ ῥ αν διιαεὸ (σ αὐ μὲ ὠηβιάδοπε ἴοι, 
δι εν δηδ ἀϊ αὐ ἢ ἀθεε. Οαην πος ἀπτξ πηα]ὸ αὐδητ 

ἱπήρτο 10 ἃ ἀπ τὸ ῬΊας ἘΠ: δὲττα υϊάοπι γε αὐόητο 
ἀϑοῖο ἅγαῖτα (οἸθαης πα; ποῦ ἱτί σαι Ὡρογοητ ἢ) υΐ 
ἐδητὰ ῃ] αὐεσδδοοῦ λϑυτὸ ἀρ Έ τὶ πηόγεηταν, 
Τάς ξιγ. κφν Δ δ οτῃ Ὠῖς ἀάἀ πε δ᾽ ἢ ἐσεΐτερον Ροΐξ 

Ὁ ἔργων, γοἱ Ρητιὰδ φεύτερον ταητὰιη Εἰς ροποπα εἰ, 
πυσπινεῦθα μϑδε δ δῆ" βουλόυμῦ πὸ Π1Δπ γοςοπι 
αυὰπι {Πα ἀπ δ σ᾽ πη ἐχρ! ςοητ. Α ἐγ έγὸ ΒξηϊτισαΣ 
ΔῊ ἔρχον τὰ ἔχονται παρ Ί τα. δ ἔργον ἔχονται ὐ αυ τοὺ 
δὰ βουχϑυιᾷα. 1πητπὸ γοτὸ, ἢ ἀρ ποι αα ἃ ΤΠὰ- 
εγάϊάςο ἀἰςιλταγ δ ἀοτοιγὰς; γ] 4 δ  πγιῖ5, {Π0 Ὁ1Π} 
κ {πὸ ϑόδπρον το ἤηαυοτο Τιδαυ ἀἰςἀ, ὅς ἃ πο- 
ῖς ἐχροπέξε; συ δἰ ὕξερον ορροηΐτ. ΑἸτΠαὺϊα (8δ- 
αὐδίη ἀξδος, αἱ ςἐττὸ Ειοτῖς σοπιτυι5 λόχον. Ρεπη ὃ 
ἃςῇ ἀξ ἐξ, ἰϑεότερον ὃ) λόγον ἔχοντω ΘΒ αν οἱ ΡΟτῖν5, 

(ντ ῬΙοηΐσὲ πὲ οὐατῖὸ) χοξότερον ἢ ἀπε δ᾽ λόλφν 5 ἔχονται 
γῶν ἔργον; ἀῶ ὅμως ὕφερον χρίὼ δρᾷν ἃ οὐξ τὶ δ᾽ λόγφν᾽ἀψα-- 
ἄχ. δε ἔυης βοηἰτιυ λόχον, ΜᾺ} γάησηελὰ τη αἱὰὲ ἴη.- 
τούργοζατογι τα δηΣ τ Ἰο οι πὶ Βυπς ἐοά ἀ τε ψὶ αἱρ᾿ἀὲ 
ῥεῖ ἡηθήε,, οΥἹΗΣ δι ποροτὴς μον (ἀπ 75 ἁπΐς ΡΟ ξεγϊογά 
φῆ Πῆς ΠῈ ἀεδενατι ἰ ἀεηλ, αιειρα αἀμόηέε αἰ αηνξασ μῆς 
ἀἀ γαμαπεῖ [5 ΟΠ δΥυηῖ. Τὴ ἀπ τέλη ἐὰν δον ἡβάν οὴ 
ποὴ Ππ1 1οἰὰπὴ {ξ ὃς ἅ[1ὰ ρος αγδειην παρ η Πᾶς 
δἀξοηρῇ. Ἐξ Ῥοιηέηῤδ, φωνὴ ΡΥ αἶα ἰδ λίξ., ΟΡ ΕΥ̓ 4 ΡΥ ἑΗσ 
Ὡιρε [πὶ ἀπ βο[ἐδγϊτς ἀφο δά ἐΥ̓ΦΉΓῚ ἀτ 4 ημη αΥ 1 Ης 
ῬΥονπὶ ἐῶ ρεγμμε, ἢ βία γα εειμεῆξ, δὲ ἃ ας ἐρὸ υ ἀοτη 
ταΐεΐ ἴῃ δε] λόγον Ἰητόγργοζατίοης 1 τ|5 ἢ ςῖο: 
ἅπαπι ροτίωξ ἀξ Σ 5 ξυμίξατηοίων λύχῶν 1πτ6 ] ΠΡ η Δ τὰ 
Ῥυτεπυ: νὰ Εἴς Ἰοςις ἴτα το ἀ τυ, ρου Τρ γα δᾶ γ- 
τεηάον Αορανμῆα δοηήπος ἀα ῥεῖ 4 όγοη δά ὀή πη , ορεγά 
Ῥυὶμ ἀξ φυφαϊἐπίην , (4 μα ΡΟ ΠοΥτη5 Μοη θη δι) ΟΥ̓ 4: 

Ἡοὸ ἀΥ ΗΜ Ὲς ῬΥ ογπὶ ἰ47 παρόν με ἴα με ρος ῥεῖ- 
᾿ἄπῃ Ῥαηῥιεαῖ, πιὴ ἀοηιῤ [οΥιθηοῦη ἄς ογηρὸ [ΠΠοηὸ γ1-- 
ἡαπμς. , ' ; ΝΥ ΤΣ, 

Τάτοχ. ν. διώκ.  Μα 1 οὐποσδγώκοντις, 
ἀΓΡὰΡ.54.-.1 ν΄ ΤῊ Υ 6. νεῖ. ἡλίκ, 1 14 άτπι 

πΕΥ εἰὰ Ἰοξεῖο ἢτ μυήγε. Ὡ66; δη1πὶ Παῖς μύτε ΡΟτοΙ αὐ- 
παποδίδουϑαι 1ΠΠ 4 ηὐοα εἴϊξ ἀπεὸ ἀγαϑόν: Ατα; γε Π δ ογὸ 
πασα 'ἀς τοτίι ἰοςΐ Ἰσιρτυτα ἴδητίο ἀἸςαπι, γε] τὰ 
Του δάυπι ΑΠΠῸ νιάςτυτ, ὥξε μήγε ἀπειρία 55:3». νὰ 
δ᾽ γρυ(όνεξ αὖ οἱ ποτα )οιεν) μήτε ἀγα ϑὲν μήτε ἰσφιὅζς. τ (εἴ- 

τὸ γειίποπάο ααϊάεπὶ καὶ ἀσφαλές, [ὁ ποη Ροπεὴἀο 
μύτπεαστς αγάϑόγ. ((τγ ΠΊ ηἱ πιὸ ὅθ: ϑὺ μιυήσᾳ 411] » δ τὸ 
μήτε ἰλαϑὲν μήτε ἀσφαλὲς νομίσαι. Ουδά ἢ ἀγαϑὸόν(ραττί-- 

οὐ] μήτε Π| ποὴ ῥτγάῆχα) δῖ χαὶ ἀσφαλὲς (( ΒέτεταΣ, 
τὰ αὐ εἰἥτερίαν "ἢ ἀπγλξνα Πός δηϊΐη ἀπειέλας ςΠετ, 
ἀχεϑὸν καὶ ἀσφαλὲς 1Π1υἀ γομέσαι. Αἀ 40 αὐΐεπι ἧς πος, 
ῬοΙΣ ηὐΐᾳοπὶ τοι! ηΠ μούτε ἀπειοίᾳ ὅῆπθ. 1τ| ἀΕΙη ἃ; μήτε 
αἰγαϑὸν ᾧ ἀσφαλὲς, (δὰ πιατζαη {Ὁ ομσοια Ἰῃ γομέσαι τ τ 
μήτε ροίζε 15 δᾶ Ποὶς γομάσαι ᾿ππρα τατον συτ μήτε Ρι1ι15 
ςαλΎ 110 δ εϑυμῆσωι τη οί τα. 14 δ, ἀ ΠΠπ|4 τε ξδέσυτ. 

ΙΝ 5 Φ Ὴ οὖ. Γῖτ 1... ν, ἤγοιω] ΝΙοἢ γγυόωῆνον 
{ο] τη; [δ Ἰα πόξαπὶ οὔτ αὖ, ΠΡ ΠΗ ςατε ροτοῖς υνσό- 
μενον, Οὐυοά αὐξεπη ἐλαλίοον ΧρΟ τς δι΄ ἐλαλίςου καιροῦ 
(ἀϊςοηϑ χαϊρβ ρέο χεόνου) πὉ ΡΙασδττας ΡΟἴΐι5 705 ηρῖ:- 
πρίονα δ εἰ εογὴ; ἃ τη χίπηο ἐταγα ὅν Ρύτοινε ἢτ 
ἤραγα μείωσις, Πις λητίνης, χα ν αἷρο Πρτδὲξ ρεγρε-- 
ταῖη γόξατιγ, γὲ ἀσου τη πιο ἐς ἜΤΗ σίας 18- 
βὰς δ 6110. ᾿ Ἐν ΦΑΥΘΤῸΣ 

Εάενες γι Ἐχλ.} Ἡπμο π με (ἀπά υἴ) 6} ργοανηίιη. Ατ- 
ἘᾺΝ ἔρια Ρτοχίπιὸ (εαυᾶς Ρεγο5 τατίοηοπι κοά- 

αὐ οτα πὶ αὺς Ηἷς Αὐο! ἀαπτας ΡΓοροηϊτοηγύ!υς 
Ἐς υηβήπες, Ἰἀεόαις δῷ Εἰς ρεηάοις ἀἰςοηάα ἢ, 

)1 1115 μὴ αἰφεωειϑε ἰδ αηδεα Βα Βα δ : φυυηι αἰϊο- 
᾿αιΐ, ἀδ τε πηδηίξεῖδα αἀπιοηοῖς {προγιςαηςο 6ΠῈ 

ἀυοϊήοάο πῶς οἹαυάοις ρεοσ πη! ἀἰςῖ ρὸ Νὲ 
τατης ἀἰςδζο ἀαάοαπιις μᾶς γειθα χεέχεις ὧδε τὸ χσρτοί-- 
μίογ, ῬΟΙδ βαν ΕΟ  Ρ τι ΠῚ γομέσουζε αὐ 1110 Τοτῖρτα ΠΗ͂Σ, 
οδίϊαηε αυα ἴῃ 11{π|5 (δα αοπτῖς ΡΟΣ αἱ ρηποϊρίμπι 
ἀἠηποϊδηξύτ, ῳ ἘΠ πλθ 
ΠΕ πύγον. δολ.] ΡαγτῖςυἽα περ αῦδια ὅπ Ηἰς ρίαῇ- 
δεηάα εἰ Ὑοι 15,6 κ δ ἰδέων φέρομδυ. ἢ ᾿ 
᾿ ΦΓΡΩΡ ΙΝ ΤῊΝ ς. γε. σωμϑυ]ή Οὐ οπιος: 
ἀδ πὐξἸοοῦτη Ἰορτς (ο ο αὔτ οπὶ ἀἸςοηιις, γεὶ 81- 
τὸπι (υἰριςα δἰ πηυτρα ϑέωυαζων ξοττὸ [ς δξίιπν ἃ τὸ ΕΠ. 
(8 τεῖξαῦ νἱάοτον ἔτι ἐχροἤείο : [ἃ Δη ἢ ἐδ ατίια τὰ 
ΡΑ του πὶ ἀητὸ εἰκὸς (ςεῖρτὰ ἱπποπέβοαη 46 ἴιὸ ἀἀ- 
Ἰθς το Δι δ᾽ταῦ! ροτοίξ, Ὑ τορι; αὐτὸ πιο άο {8 τος 
μάθεαξ, εἴπ ἐχροῆτο {πᾶ ριὰ (Ὁ ἔόγε Ἰοδείουξ, ὅτως 
ἰρκ εἰκὸς αἱ ϑέωαίων φρονήματι, Οισα αἸτ δά δὰ αις ρτο- 

χἰ πιὸ (δ υμυπεταν ἀτίίηοῖ, ργατογαυαπι αυὸ μήτε ὩΟ αὶ 
Υἱδέτυν αρποίςεγε δηξς δὸυ λδῦσαι Ετίατη ΡΓῸ ἀδτῖο 
γὴ ἀἰτυτη ἀβοτι, νι ςΠςοε ἡμῶν, δε 4 ἤει ροτοίε γὲ ἠδ- 
θδατίπαπινο οι αηι ἀς ἤιο Ροίιοτξ αῆτο εἰκὸς (ἐχροί-- 
τίο!5 σα ἃ) Οχ 1110 μυήτε (Ὁ πηρ τᾶ, δ, Ροἵὲ ἡμῶν ἃάϊεςε- 
τῖτ δι Ἔ γιῶ,αυτ 41 4014 κυϊάπηο 41. Ἐττὰ ἀφηΐ αι ἃ- 
Πιτοῦ ἀα! οἦν ο αι Βυῆς ᾿ερ ς ροπ μα πι μαῦςο,, 
ἃ ποὴ τπιδη τὰπη ἀϊπογίδ τ) αι ὰπι ργα ἧς ἔεττ εἴα5 
ἐχροῆεῖο ἰςϑοηςπι εἴμ διε, Ν τ αυτεπι ΠΠῸ ταῦ. 
πὴ ἔμεῖοηϑ , δα (δηΐαπὶ νδηϊὰ πὶ ηὐδπὶ εἴ ́ υᾶπη ἢ8- Ὁ 
Βεπιιῖς Ἰοδετοηὶ πιο δ ρατο, Ρηηνὴπν φαΐ ἐπὶ ὅπως 
οβατο δι θίεγοσ ἡ γμεαάεο τ αἰαὰς μας γοϊαε ορίρμο- 
πόϊηα οἴτοι, ὅτως εἰκὸς αἰϑίευ. δες, ἀεἰπάς φρονήμας; εξ 
᾿ξ  ρτὸ υαὸ φρονήματις, γα απ πιαρηἰμπάϊηρ. Ῥο- 
γεπιὸ,, Β15 νοσδὶς ἡ γῇ δουλδῆσαι {Π τὰ {τῖρῆς ὙΒα- 
ἐγ ἀ1 4.5} Πρ ΏΙΗ Αγ, δ᾽ ελικόν ὦ; γΕ] δουλοαγ επές ὅς δι ὼς 
γδὺ ἀοζδω ᾷ εἴτ, τε αἰοὶ αὶ δυώσεως Ὡς γὴῆε φόξῳ, 

ὁ ον ΜΟΙ, αὐήλ!  Ν' ΣΕΥ Β ΠῚ ἐσεικούειν, 40 ἃ ἴῃ τηαγρίηδο. 
παθος, ἃ Τ Πὰς ἀ146 Πυϊιίτηο {10 οἷς Δα δεταγ ρο-τῦς 
᾿Ἔἰὰ5 απὰπι αἰτοτ πη. ΝΣ 
ΕΠ ΕΝ 56 ηρ1. ἴλξα γε, Απολ. ἀψεπδνος , 
η αβξεγι,χυὸς Αὐο ! ἀἀπὶὶ ἀἰξξαπη ου πὶ ο0 ζοπυόπος 
τϊατρηδ οτἱᾶ (νε ορί ποτ) τάσαστη {ΠΠ|ς αὐ μος ἀΠΠπάᾶἀτ, 
ος Τλτυτον. πολ. υο« εἷς (ΟΠ ᾽» ΑΥοΒΙ ἀαπιὰπὶ Ρ6- 
τοηιίλτη ΑἸΒεπιεηπηπὶ ὀχτο ]εύς γε 1 -ασεοάατηο- 
ἰὸς Ῥεγτοιγοιοιατ,ηδη πηΐηὶι5 δά ̓ ς ́ υὰπι Δ ρτξ 
ςεἀξητῖα, αἴας φάεο αα Πιᾶρπαπὶ Ράττοπὶ Βυΐ 5 οτος 
ΤΑΛΙ Οἢἷς Ροττίπετ. ἽΝ ' 

ΕΠΡαρ.56. 1ν Τ ΗΥ 6. ν. φοντα!] Νοη ρεῖ- 
τἴπον μάλιξω τἀ ἡρδ, [ς ἃ ἃ 4 ὃ. ᾳ!ο ἃ οἵδ Δητε νεσδατα,ς 
“μέμφονται. 4 εξ, αιπδἠσεῖο 46 μιᾷ πάρις ἀη ἀγῃ ἀφ αἰϊά τες 
μά η95 ἀεαι πὶ. τνὴῖν ' ΠΝ 

- Μειιϑέραν] Αρυά (0 }8]. ὀνδοξοτέραν: φυᾶ Ἰεϑιοηδ 
᾿"αἰταὺϊο χ ραττς (ξ αι ες, (ς Π δς Ηϊς ὀνδυξοία τίω ροἤϊξ,, 

μάγον 1 πιθὸ νοεῖ ἴθ το {ττῖρτιπὶ οξ αὐετς 
πείοϑηιϑυ, ὃς τοξτὸ : ηυ!α Βα ΠΠππὶ εἷς Ἰοζιπὶ γοςαϊα ἀν 
Ἠάδόγε βροτοί, αι τη αἴτοτὰ οἰ Ἰεϑίοηο. 
 Ψειρον] ΡΟΙῈ μι ροηςηάα εἢ μγροίειριηε. ὦ 
ΟΝ 8 δηοι. [τοι ν. κλημάτων υδίαπη ες 
{εξ ροτοίξ δη Πᾶς καὶ νεμόμεϑα, ὅς. 40 Ἰρίοπηοτ, 4 ἃ [π΄ 
δύασο Ῥεῖ ἱπιργυἀςητιᾶ ργαροῖτα 1} 15 ἔπη πε, ἀσεύ--, 
δόντες γὸ, α(λι ὅς. Οὐδὲ ΠΊρ[πιπιοῖ πος οτάϊης ΠΣ 
ΟΠ] δ ςδῆς οτοάαπηι5; (ςπρῇῆε καὶ τὸ γομόμοιϑα,γ εὐῖ{- 
τα ΐϊο διουῖτο ἀν ι ὑρι δ ὦ 

γ.ϑεν [ἀοη Δ ης «Πὸ ρεγείηδαι Βες ἀς ἰπιερ 
σοηάο φἀπιοηίτιο : ηἰῇ ἀἸξάτηις, 114 συοὰ {ξᾳιὶς οἱ 
Βατυῦ ἐχο πραγ, δ ἢδς γειὰ ἀσεύδοντές τε μας ̓ 

ΤΠ 1τι5». ν, κοσχκον Ἰ5οΓ δὲς ΠΟΛ πὰ πῇ δα] άσοῃ 16 
μαης οδίςυχῇ τοί δεγο; αυπην αἰδῶ ὃ σωφροσεώϊω, τα 
αυ πὶ γ ποηΥ Πια»Ἔἂ 48 ἐς το ἀἴσατ, ὅς ταπγξ ἀϊογία πὶ 
Ἅ{Π|5 νίαπι ἀαῖς νἱἀεατυγ, ΝΝες πηΐηιις σωφροσεύίω τα :΄ 



ΙΜΤΗ͂ν ας ἘΤ ΑΙΝΊΕΙΝ5 ΘΗ ΟΙ ᾿ 
ὠκοσμίαν δλῃ ἀφ ῃλν 11 τεπι Πρηΐβοατο » πος δἀπηοη εξ. 
Οὐυοα Ἰρίτυτ νηὶ τοὶ ἐο ἀξ ἰη ἰοςο πα ἀρρο!]ατῖο πλὰ 
τατατ ος γοςας Ποπηη οηαἰαρεπ.ϑεὰ αυάάδπι ἰὴ 
Βοςάςμο!ο πιεπάοίᾳ ἔμπης, φυάᾶ οεἴαπι 1}: ἀοἴηπτ. 
Τητογτηξάοία ροηῸ νοςαθαίαπν ἢ λέξιν. [δηι5 αὐτὴ 
Ροίτίε νι πεὶ λεξες ςτι δ πιι5» ψυῦ ἀξ ἀυαθις ΙΟ 484: 
τατρίςσατ ραυΐο ρὸίξ ἐς 415 ἀμαδας Ιοαυΐτατ.ῬΟΙῈ11- 
ΙΔ αὔτ γεγθα, δεῖ ο ἑτω νοϑν,ῃαοη ἀυδ 1 οἰξ υΐη αἷ!-- 
ἡυϊά οπμ στα ἔμοεσῖς, φυῦ επὶπι ἔξαι! ἀοεαητνογθα 
ηυα. ἀοςεᾶτ φιοτηοάο ]οςας ἢτ τητε! ρξάυς (πΠᾶπὶ 
γοῦθα 1Π85)δὲϊ οὐ ὁτωνοῖν, Ιὰπε ργοπηίττξεῖς ἔς μος 4ο- 
ἐξυγαπη)εαπηοη τ αυα δ᾽ αηραητατ, πολεμικοί τε γι5. 
γόμαϑα ᾧ δξελοι, δ τὸ δὔκοσκεον Ὁ 4114 αιὰπῃ Πα οΥ- 
ἀἰάϊο ίμητς γειδα, πες ογάϊης αἷϊο ςο]οςᾶτα. Ἑαϊοοῖ 
Δἰϊοφυΐ, 1 ν οὐδ α,πολεκοτε γγνοᾶς 4 (εαιτιγγντάε- 
τί ςτιᾶ ρος, ηὖ τᾶφυᾶ εχροβείοπξ Ὁ {10 ΡῬτοροηί; 
4ξἀταηππυᾶ ο8 ηὰς Ποῦ! ἔτ οχροπτυτις»[ιἷ5 4ὺς (ιδ- 
ἰαηρὶτνα αγκη γὼ οι ὀκιδζς.. Ν εγὰπῃ Εὶς αἰ 4υ1α οἵδ )ς 
ἥὐᾳ ἀπποτδυΐτ η (τὶς ςοηίεητζαηειπ). ἢ δεηΐ πὶ τὸ δῦ-- 
κοσχκογίρτο, 410 ὥ κοσμείαν ρᾳυΐο ἀητα Ροίμ11) δ φωφρο-- 
σαύη ἀξ νῃα οαἀέπιαιιετὸ ἀἰςᾶτατ, σα οπηοάο δύκέσμοι 
σωφροσειύης πλέϊςον μετέχάν ἀἰ σε ταγ ὃ ; 

Αἀϊιυυδης ἰρίτας ας (το Τα, ἀϊςο,ρυϊπιὴπι 4αϊ: 
. ἀξ,τὸ ϑρ,τεξετεη ἀ οἵα διά πολεμικοί: ὃς ρεσϊηἀς οΠδ ἂς: 
"ἢ ἀϊξτᾶ εἴδει πολεμικοὶ κδῤ, Γλεῖπ ἄς, ας ια ἐεαΐζιυτ, 
ὅτι αἰδὼς σωφροσιώης πλέϊρον κιετεχά, αἰοκυΐης ἢ, ἄψυχα ΚΠ ΟΠ 
ἔξοις ἀεςϊρίεπάᾳ εξ φυλὴν ἢ ἡ οὐδε το ντοπ- 
«ἰο νετδ!ς5, τ τα οἴσει, ὅπ αἰδῶς τῷ ϑυκέσμιου πλξρον ματέχει» 

αἰδοιξ δὲ ψυχία. Ν' εὐὰπ) δέ αἰϊα Ἔη4}149 6 {{π|}} ταν 
υᾶάα εἴ ἰη ςο ηυὸά αι πολεμικοὶ αἰχιΠετ,ταηγέ ρετ-, 
ἰηάε δεῖ ἀἰξεα ξυετε δύψυχοι οἱ αρττας ὑψυμα. Γο-- 
τι, 5 ἀεπίχυς ἰς ΤΠιοΥ ἀϊά 5 Ιοςιι5 π αἰϊτετὰ ποθὶς 
ἀητο! ἔρασιγ χαὰπι ἢ τε ἐστίρεις εἴθε, δ ψυχοί τε ἃ ὀδξο- 

λοι δίῳ “Ὃ σωφροσιιύην γιγιόμιεϑαι. δὔψυχοι μϑβ ὅτι αἰδῶς σωφρο-. 
σωύης πλέί;ον μιετέχει, αἰδοιὶ δὲ ἄνψυχία. γ 

Μ΄. κι )8] δυίριςατί χυῖς Ῥοίῃε [ςτρτᾶ δῷ 110 Αἰ 
ἔξ, Ὧι πολεμικοις σωφροσαύης πὴ ξϊξον μετέχειν «“Οπηοἄο 6- 
ηἰπα ἔξουτὶ ρούμι ςεῖρταγα πος Οιὶ ἀκόσμοις σωφρ.πλείκε-: 
τέχεινγη νι οο:ιᾶίνε αητς ἀἰχη)ν Π }6, τὸ δὔκρσμον( πε 
ΞΖ φκοσμείαν)ηδ᾽ αἰτμα εἴς αυὰπι σωφροσιώηνγἀ εἰ πές ἀ1-- 
ςοΥς Όιὶ ϑύκόσμιοις πλέον μετέχειν σωφρωσιιώὴς, {81 σσίξατα 
πὸ ἤπτὸ Ρετίη ἐς οηΐιπ διοτῖς ας ζις σώφρονας πλέον κια- 
τέχειν σωφροσαύης ΑἸ Τα 5 ἀΐςοτος : “υτπὶ πο ςο δ Πτν-- 
χόσμοις ὃζ σώφροναι εοἴἀἐπὶ εἴς , ἢ τὸ δύκοσμογ(ῇπιο ἄύκε-- 
σμία)δς σωφροσιιωύη, ο ἀοτὴ [ῆτ, ι ἐπ φάτ! 

Μ΄ μετέχεν]) ϑοτῖθο, δὶ τὸ Τιὶ φκόσμοις ὶ αἰδήμονας ζῇ. 
Ὑ πλᾶρον,Ἰηϊτῖο ςο].3. Ηοπηετ γοτίας ποη γε ὰ 

ταπαιιδῃὴ τοίξ!5 εις. σαοα αἀἰχίς οἰτατὶ νι άοταγ, ἾΝΕα; 
εῃίπγδος νογία ἐοττίτυ ὁ ἤως αηϊπιοῆταβ νεγεςαη- 
ἀἰα ρἱατίπτατη παδξις ( φαό ταπηεη νογία! πος νὰἱὲ 
φΟηδυππατο) εχ 1)5 4αὶ νογοςυηά! πητ ρίαγος δια: 
ἄξεις ἰηςοίμπιος ΄υὰπι ἱπεδιῆς!, ἀἸοίτυτ. 6“ 

Γάτοι.ν. ὥςτε Οὐ πα δευόμεϑα ἰηβηϊτίαο ἐσ! ροί: 
ἤιρᾶς ἀεδεδε οτίαπη, δία; ραττίςυϊα ὥςτε, ὐἰρὶςος Ηῖς 
ἱηζοῦ εάτη ἃς νετδῦ ΠΠπ|ὰ αἰἰᾳυϊά ἀςεςε.5εἀ φαοηϊᾶ, 
αυΐϊάηᾷ {Ππ|4 πτ αἴε χα ςοπϊςέξιτα πέαιθο, ἐς πθῸ 
αἰϊυϊά αβογαπν. ΨΊΔοταν ἰταην ἰὸς Πἰς τᾶ ὀχροπὶ 
Ροίϊε. (114 φυίάξ ςοτεὸ (Βο] Ἰαίϊα νεῖθα δά πιεᾶ εχ: 
ΡοΠεϊοηξ αἀεςδιποάλη (0) εἰ παιδευοίκεϑα. μέχρι Ὁσαύτης 
πολυμιαϑείας ὥςτε ὑπερορᾷν 3" νόμων. Υ εἷ 114, παι δευόμεϑαι, 

ὕτω μέγα «ἰδὲ τῆς ῥα ϑήσεως ἡ μδδ᾽ φρονν ὥςτε ὑπερορῶν ὅἶγό-. 
μον. ΟἸτοἀίαοτίην ταπνξ μᾶς {ἐο]ἑαίτεπι" δγθιία οὔε 
Ἰοφαυταπι: γε ςοττὸ ροῆ!ς αυ ρ᾽ ἀπι, πηαῖτο δύσαϊας 
Ἰοφιξς,ἀϊςοτο, σπαϊδευόμεθο Ὀσοῦτον ὥςτε ὑπ ιὅζς, ϑεῖο 

Δ] ο481 πη ἀεξους εείᾶ χιιΐ π| 81] ἴπτογ πα δευόμεϑα ὃζ 
ὥρτε ἀοπ ἀοτατὶ 4 μος Δάπετ  ἱ παρελκόντως ἀπτε ἱπ’ 
Βη᾿τίπαπι ροπτᾶ ςἢς ρμέξε,.Αριυά ΤΆμςγ ἀξ ςοτιὲ 
ἴῃ, ἀἰμοτίς Ιοιςπάϊ σοηοιίθως. πλονάζον Δ Οθίοτ- 

πδυΐ, Αηἰπγαάιοτιθπά πὶ οἵδ ἀὐεξ ρα ΕἸ ΟΙΡΙυ ΠῚ τας 
δευφιδροι αρᾳὰ ἼοΥ ἀϊάοπι ἀςθοῖς τείο οἱ ἴῃ γειθ 
σπαϊδευόμεϑαυνρταῖςξ ἀθπτδ ραγτῖςι] ὅπ: αι Π Πουξ αἶχε ὁ 
ταῖχπολερακὸὶ ἐδὺ (ηᾶ ἀπι45 Παίςε νοςο5 ||} 5 ἄπαις ἶσο-.- 
δαυαμεῖν, δὲ ρΙῸ 11115 Ροὔττ45 οἵο οἵ ξαἸ)όη αἰδὼς σωφρὶ 
πλ. ματέχει; ἵτα (Ξ40}1 ἀαθεγος, δὔξουλοι δὲ, ὅτι ἐὐμια 9ές. Δ 
γε ὑπύροψ, πα, δευόξεϑοι. : ᾿ 

ἀάτικον. φίσμα Ἵ] πῖον ψφφίσματα δὲ σεηϊεἰι ἢ λό-. 
ον ] αυϊά ἀξοίδ Τυἰρίςου. πᾶ ψηφίσματα οἴ πὸς σε. 
ἀϊτίσο 3' λόχων ἠδ ατὶΞ ἀρτὸ ἱππρίτυτ, Ἀΐ {Πρ οϊοηό 
αυθοῖ φιοα ἐπ αυήταγν οὐ γῦ λάχωνες βραχύ λόγρι. υῸτ- 
ἔατη φηϊ πη» ἀς Ῥίερ Πγατῖς Ὁ 4 δδ,βραχυλογίας τηεη. 
εἰοηεηναευνδιῦίν "4 0.5] 1 στ β 158} ἰ6158 

ΦΓΡαρ.47. ΙΝ ΤῊν Ὁ. Υ. νοις 5 ξάτη) ρο- 
ταις αἴρασκόν αζώμιεϑα, : πο α Ρογίή ἀὲ Πε «οἴ ἀἰχιῆεε 
«ἰδ ποδυάζεξς δεῖνα (ἐχαΐτατ ἔχειν δ. ΤΊΣΙΣ : 

ΜΝ. ἐφ. Μαϊο ἔλεξεν ὦν Οἷς λακι δ αϊέξεᾶ πιοάο 
ξυΐε, ρὰρ.44, ἐν οἷς ποϑοσήκει ἡμαῖ ἐχ ἡκιςὰν εἰπεῖν [ 

ΟἾἋΝ 85Ὁ 5 61». Τἥτια, ν, ρος (Βο τ, ἐς 5 
χορανϑίων ὅτως ὄντων; [τῖρταπὶ ἐδ ρυτο  πΗς  γεγθα, ὁ 
μὴ ; ἃ ἀχρεία ξιιυεπιὶ ἄγαν ὄντες:ὃς ἀφο δ ξωωετώνίο α( 
Ἰοξιο {σε δοπαἃ {πτρώς ὃ κοραγϑίων ὅτω ξωμετῶν ὄντων: δε 
αἰϊχυῖς ἕουταῆς δὲ αἰτυνά, πιοηά απ παῖς (δ 6Ηδ Ιοοο 
δὲ ἃ ϑίεναίώνὈτο, κορανϑίων ( Ο Ἰ τ δ ηάπην εἴθ ἀϊζαΐ. 

Εἴτε. νο τως ΑἸ Ππρηΐθοαῖς ΤΒυςγάϊάεπν, φαΐ 
ἀϊςοῖτ ὅς πέλας,αη τοὰ ἀοςὰ:; ψ 

Ὑ.μοίων] Μίταπη. πὶ "1 ἀρὰ Τπυςγε  ἄςπι 16- 
διϊοπεῖὴ (ςαυξι5 {πτ5) αὰς πος ἐς ΒοΙ ἃ ΑἸ Ἰτοῦ (ετὶρίο- 
τίς σασπτοίο Ἐπίπι αἰϊο συν οὶ ον ἐς ραγτὶς}] τε 
νοὶ χιοα (εἰ νοςι] οὐ (τυ! δι την γα ην οδρδιτὶ βοιητ 

Ὑ οὐ. τὸ, οὐχ] ΑἸΐξον φυὰπι λόγο λέρρισιν [ςυρτά τα 
αὉ εο ΠπΠδ εχιίπιο. Ὁ ΚΥΑΡ δ 
ἼΛτ, ζ, ν. φροίκτως ἸΟυτπὶ ἀτοῖς {{Π ΠῚ οὐποτείνεῶς σοθξ 

Οιὶ λόχοις δ᾽ κορανϑίψ, ἢ Πἴὰ γοῦθα γόίριζογο ν]ἀοτιναυς 
Ἰεραπταγ Ρ4Ρ.45,. τεὸς αὐτοιῤ ζιὲ οἰϑηναίοις, πολλαὶ ἡμαῖ ἤ-. 
“0 Οἷς αἱμιδοτήρια σεν, ἀὐ δ μᾶλλον ἢ ἣν ἀφ᾽ ἡμδι" φρμωρίᾳ αξι- 

γερνημδῥοιςτ τιν ον ΠῚ 1: 
1μἰτικ. γογ, διὰ 1 Ηως γοῖῦα δγὶ ἰαὐω τεξετε δὰ ΠΠπ 4 

ιοά αἰχῖτι ϑελδύσωμϑρ,οἰλλοὶ κα’ ̓  ἡσυχίαν: αι πὶ τὰ πῇ οἢ. 
πὸ ἀυδιπ Πτ χυΐη! 4 ργοχίπγὰὸ ργαςοάδεία γοξογᾶτιγ. 

ΦΡὰρ.58. 1ν ΤῊ ν 6. νιμωρῶν] 5. ΠΡεπ 
Ῥατο απτεηἐξὸ οἱνγ αι οἱ δέ, ΑἸτο 4], Π οἱῆ᾽ γοτίηθα-: 
ταῦ, αἱ σεη ἄτι οἶς γὃ ροὲ ἱρίατα {θυ ἀἰτ. Νεχας 
εηΐπη τᾶ γε υἡΠτΉ1]ς οἵδ οΠΠΠρήτπ 6 νὸςἰς ἐπειδὴ αυὰπι 
{Ππὰς ρατείςα!α ῥεοτἰλ πιῆ, χα ἃ 4 {δηίαπὶ αἰείπει, 
Ὠ18Π τητογῆς. ἝΩΣ 

ΙΝ 5 ΘΗ . [τι ν, ἐπε} 8ἐτ δέ ἀ απ) ρι:- 
το, ἐπειδὴ οἵδε ἐκ ἐπι μιέλλ. ΑὩ ἀὐτοπὶ ψοῦ πη] ς πε ΤΠα- 
ογάϊάοεπι μος γοςαδιυΐιην (αι άπ πὴ το! υ 6, 
τηοαὸ ἀἰϊκί, (ὐχτεγὰπι 4υιἀπγεῖς Ὠ ΟΠ Ὲ μιέλλοωϊ ἐχρο πὶ 
βεαδαώοισι, ζἀτη ἢ μαλλήσομϑυ ἜΧΡῸ {1 ξ ὑπ θησόμεθα. 

Τάτ. ε νε πῶς } Ὠεεἴξ ξοιταῖο' Βαὶς στὸ ράτγιϊςαα 
μόνον, ἃς Ῥτο ἀλόγιφοι (δ πἰταεη Δ οἷ ἀκόγα. ΠΠὰ οπίΠι, 
»κήμαΐᾳ δχνῆες,(α τ άψυ χα ἃς ἄλογα: ταγτία ΠΥ δυϊξ; ἵπποι, 
ἢ ἄψυχον 4υϊ 4, (6 4 ἀλορον δὲ ἱρίῃπη εἴξ, Ν᾿ ετὰπι εἷς 
οοηἤάογαπἀα ργατοῖοα οἷς ἀηττΠοἢς5.. οὐπ5 ἐστε δ 
τηοητίοηξ ἔξξαπι ἱπιιθηϊ σπηι5 ἢ ΒΟ Τα ἱπεορταπι 
εἴξειπαπὴ Αὐπεηϊοηῆθιυ5 φαΐ 46 ΠῚ. ἐμιδοσύρησε μίόνον ζ: 
ψυχα καὶ ἄλογα ϑιναΐ :.Ἃτ [151πσέἀατηδη}}5 χεῆμ ζ, καὶ 
ἔμψυχον καὶ λογικόν: νἀ ο] τες ξυμφιοίχεις ἀγαϑοι, 

Γάτικον. παγαγεῖν ἸΒοπο πὶ μος αα ὁ πηηΐα {{π νοῦ. 
Βα ρειτίηοτν βέλεα δὲ, καὶ Οι πωΐτας ξυριμαΐγοις πὰ ξακα- 
χέσαντες, ψῆφον ἐπαγαγεῖν. ΠΟΝΑΝ 

41 Ραρ.59.1ν ΤῊΝ 6. ν- περίνηα 15: οΙ Τὰ 
ἔτος Ηἷο αἰξγώρης Ιςρίτιβος οηΐπι ἐπ ἐο ἀρρατεῖ δά 
οὐπὶ 115 ν εὐ 15 κα οἱ αἰ ϑέιναίων ὠρέσβεις ὕςέρον (Ὡ: αυτά 
ὐπὸ κοινοῦ [ἀξ ν ὃν δ αἰεγώρησαν, 5: 4 τς ΕΠηοἷ πιοπίτ 
γεϊην ,ίχροἤδης: ΝΕ Με εξ δ Βίας Ὑ}1ἃ 

τῇ ΠΩ. ἢἿ. 

“ἢ 



52 ἩἨἩΣ ΝΆ. ᾿ΘΎΕΡῚ 

(ηξὼ5 ἀἰβογειεί4νοοςυγγοῦθ., ἐαϊτ ἐς δι 
ΚΠ ΟΝ 6τ. φοβ, 1 Νίοη, ηοςοϊε νἱάφξαξ ρουηὶ ἤγρο- 
βίραιοι Ροΐξ ἰϑέωαίοις,, αυὸά Βαρ, φοξύμδμοι Τὰ οἰ- 
ϑέμᾳίφᾳ ἐορατατὶ καὶ (ξαοητί 5 πο ἀεδόαηε : πα πὶ 
Ρεήσβοῦς ας ἀἰόξιην ἔογου, φοφούμϑδμοι μοὶ αἰϑέωυαἶαι 
δὲ μεῖζον διωιϑῷσε. (οηξοτξάυ8 ο[δ αἰντοπι ἢϊς Ἰοςι5 
οαπὶ ᾿)ς5 φὰς οαἀξ ἀς τὸ ἀϊοῖς ρᾳρ.αγοίη ΠῺΘ βτοοοιη)» 

Ν οτ ὐπὸ βᾳσ,} ΑἸϊῳμ!5 ἔοσεα τη αἰ ς οὐρα μεί- 

γαντεςτϊςυτ σῳ φϑαμεῖναι νεἰτουνρα ον ἐς τὸ Ιοηιιοπδ," 
ἴῃ ἥπο ρᾳβίπα 59. Ἑατθου ταηιεη δ᾽ πὸ νεῖ νουθο 1}- 
ἰοἴης φἀἰοξειοηδ, ἐο 4 ἀἰςοτο,νοϑρα εοῖνῶι τεὸς τὰ ὑπές 
λφιστ οἰ βαρξάρου, ἴτος φπίην, ἀν αοθερανόηίοβ ἑαςοία 
πο εἶ [δὶ ἄϊοῖτ,αο ἐ εἷς (τ ὶς αὐ Αεηφαϊοη θὰ 
ἔαλδεψαν ἔα ῆο. 91... Γι ἀῶ 

Ιν 5:08 ὁ.κ»Ὁ1άξ. β νοῦ, ξαιϑεα3)6 Πρηίβοι- 
τίοπο υδπι ρυΐοῖδοςο εὐ θυ νου Ὸ διβιαξοίξ αὐϑοω; 
οὐηϊπνὰ ἀμ θικᾶφαπι. εἴξτας ἀ4ο 1118. υ δίῃ ροἰζοτίοτο, 

Ὕ τα 

ἀυδίτατο ςοροε, εὐ ἢ ὑπο δ ΡΙΒα ϊ 

{άὐτεεν γε καὶ ῥβώκρ, αἷς (ορ που σηιβςατο απ οά 
4. αἰϊᾳ αμράμλῃνγοςς ἐξ θὲς ρότη αέρην δῆς ἽΠὰ- 
ἐγάβαϊ ες ἃ ἰδίαν ἐδ ,Ποὴ ἐμοκν» αἰ ζει Ρο τς  Ἄπεοπν ἀ- 
εἰ Ῥορα  ,τῖϑ 111 φὰ νοχ. μα φηςο ΠΠυπν ὙΠ ποῦπο 
δε, εεἰὰανῇ Ροίξοα ἃ}1}, οἰτ5 οχοσυρίο,νἱ βιοτηε, 

1 1π|3». γοῦν ὑφ} Ο έδγαα, {ΠΠπην ἴη αῖδι νοῦ θὶ5 ὑτν 
ἑλλίώων αἀναϊγατίοηοπ) ςοη  τιρίορῆςυξ δηξξ8, βᾶθ. 
νι ἀο!ίςος 49, ςοηἰπίτυοθας ἐπ} 85 ϑμούτον κδύτοι Ὥυτον 
ξυμβαύτες, καὶ σαφιδςς. Το ρίπημ5 φηΐπι ἰδ θαυμα δκῶς ζότο 
φησὶν: (4 ϑαυμοεξικῶξ {οΥἱ θῸ. ς .τ| γ7Π6| 

Υ ογ. μήδοις} Κὶ σςα θυ ΠῚ χώρας οςιπι ἢἷς πθ ἢ 
δαθεγρ ποῆιο ποθὴ ξατοδίζυυνε ορί ποι θυ] 4 Ρτὸ 
εο τοροηοπιμϑὺ Μυ]τ5 ἑο πα Ὄρπ. εἰ ρ] ς οῖτ μοί. 
ρας: ηὸς ἢ ἀς ξλέξο Γιαςοἀςηιοη!)ὲ ροει αν! 1ο αιίς- 
τοτυτν ναἱ ἀς τί ρίαςοῦος μόραν. ΟΝ οὐὰπν, ἐη υοπι-- 
σαηαῃς σοβίείσιηην ες πγαξοτα ΠΩ 28} ςεἰαη ΡΓῸ αὐ- 
πιξ [τ θοη ἄμ οἱξ αὐδῶ, μον ΔΝ δ ἢ ἸΘΤΘΗΝΣ 

Τὰς, λε νοῦ δα.  Αὕὐτ ποη ἀοίὲ (οερεμτηναῦς οπ1- 
ῃἷηο πουὸ(ντ ορίπου) ἀϊέζαπι δα βιφάσαντες τ ἢΠΠ 9 
ἀςου χιμῶνα.. ἔτ ΚΞ ΕΣΤ να ον κω} 

Τὰς, ξ, ν, αἰρινσίαν} δοτῖθο εἐσίαν; ἃ ῥγαροίείδηςηι 
αρὶοχ γοςαθ.}0 αν οὖρειν, αιιο 4 ρα ΤΗϊ γα άοπι 
εἰξ, ἰγγορ Πς ριῖτο, τ κ Σ᾽ 

[τὸ οὐ ψρτοκε κυρ, Ἰδου δοπάππιγοοῦ κυεκώτερον. ὈΝΓ 
ογίνφι; ρο με φαϊολητίαν πυρὴν ςσ μενος, Ἐξ ρα ρὶς ργος- 
ῥΥἱὰ πόλεος Φρροί ἀἰἰφηοη ἐς ἀοηένηα ἀαῆρογς μράοιμε, 
ΓΓΒυογ ἀἰάςς5 νἱφροίςοῖ, δορά ροῆῖς στίαη ἤοπηεη εἴς 
κυραώτερον» δος (ςη Ἐξ πα ρὶς Ρτορυϊη μβείῃν, πύλεως 

([4 οἱὲ νυ θἰ5) αρρεἰφἰοηονι 4ο ἀόρηθης «αἱρογειλατῖο-. 
δαὶ δυζοιῃ αἠ ἴεν γγϑον; επῤρι τημγὶς ἤθη πόζα, ἀ- 
φάφηιρρ μοί οάπε. Εϊας οἰπυϊγαπννοῖς ρῥγοθᾶτο πό- 
λιν αἰςὶ ρους ὃς θα ἀφπιος ταπεἠλιηγαη ὁτίδιη μη: 
το, ἴδιι πηρρη!α, μα θεῖ, ἘΡΤ του αούμδ 

1άτοα νοῦ. οἰκία ΠΝΜΙΠ τοῖις Ησπιοιὶ ἰοους αβοτα.-- 
το πλςτη ἱπ 60 οἵδε νίμνη ποπιιμφεία Ργο ροηίτ- 
πο,ςοβηρίςξι ηῦ ροτοίξ, ἘΠῚ ἰρίτυς φἀουηάμ5]οςι5, 
πὶ οχσας Οἀ γῆς ἔδτο μ᾿ σὺ ἐαινῦδε ἐσ 
Αβκτῶς φατοιῃ {ἘΠ ΗΟ ποτὶ ἰοςν, αἰοπείτ υτά δέν 1}5 
4υΐ ταΐοην {γι τῇ, ἔμ, Ηοηϊοτ οὔ νοςᾷυῖ: υμπὰ 
τά πηοη ἱρίς πος ἰδὲ (το ηνὰ Αττίσυπι ες ἐσηίθατ. 

“ΓΡὰρ. ὅσ. 1ν. Τ Ην 6, γνεγ, μέλλον, δ τα- 
τὶ ροῆις ἐς ἰφξξίοης πιαγρίηϊ αὐἀςείρεα, Δἢ φρεσβέα 
ποτηϊηφηςὶ ςαἤι; ἢ φρεσβεᾷ ἀλ πα ὶ «αἰ» (ς θεη Δ πὶ 
ἴῃ ρα Πτρ α ππαρίδ Βῖς υὰπι {Π}ς ρίαεοι. ἽΝ 

Ν εἴ, π]Α Παῖς ξογσαίίο δυότι ἰς εἴ δοτο δῆς πηγαὶ τ, 
αμς δ ὅ,ῦι, γε ἰη ἀσοθας Ἰοςῖ5 αιοιτιπι δητοᾶ ἔμέξα 
πιξητῖο ἔυΐττ ας ὁ 9 ηἰ ΠΊ10 πηαρ!5 {{Ππ|4 ὅτι [ιρεξευτὴ 
μαδεο υὰπη ὡς ἴῃ ραρ. [δ ιοητία ρεϊηορίο. 0. 

Ιν ΒΟΉ Ο 1. [μτ|γὸ ν΄ κρύπηεται ΙΝ  ηἰς Ἰδρὲ 
Ρεῦτα νιάστμγ μας ὨΟπη 15 ὕπουλον ἐχροῆτίο : πξως 

ΠΑΝῚ ἈΝΉΟὟἾΣΙ 
δὲ πἰπηι αν (εἰ τού ἱπ αὐ τ τ (πηθὸ αυϊοιῃ Ἰα ἀϊο0) 
ἱπάΠ 4 Ἰοημοπεΐ ΡΘΏ5 πὲ βονλόμδνον τῆς γώμας: αααπὰ 
ὃς Ἰδὲ πᾶς σοπίτιασπιρι ὙΠ μον ἀ  ἀθπη παρέλκεν 
νἱάοαηγαδ. “οὐ 4; Πφηο Υ Πα Ἰητογρτοεαδτίοηξ ργονς 
Βογφμἀ προίϊομε ας [ ρἰσιγεεμν ἠδ ραιοβιεπέες ἐ{ φιέν 
ἄορι Αεβεηέρηβῥισ, Αςὴς πος υϊὰ οπι ρίαςους ἐν δὲ Οῖς 
δανΐζοις καὶ τὸ ὑποονούμδρμον ἀσρκρύσ)ετωρ «πᾶ τ Θεία πὶ ἂν (ες 
φίλοιξιῃος ποτ ποηθμ θ αν ν ἀοπηι}5,. 0 Ὅτ τ. 
τὸ Μάτρλς γοῦ. ἐπέρχ. 7106 {Ἐὰν οΥ Βοσιιαν ἐπέρχοεϑεώ δὲ 
παρέῤχιδι ἀἰβογξτια ἴῃ ργοχίπηα ἀἐςαπ) ἀηϊοταεϊοηξι 
κ Τλτμο γα Αὐτοὶ] Ηος ἐς μοι αὐ μαης ἰοεῖ ΜΠΈϊπῈ 
Ῥάγτοπι ὨΏ]1ο Ρεγτίποτο ηοάο Ῥοτοίε: ηα ἴπ οο ἀς 
ἄἀυοθιι νογθ 15 ἀρ αζιγ ἐπέρχεοϑεω ὃ πδρέρχεᾶς, ἀξ υῖς 
μι15 ὃξ πτοήὸ ἀϊέξιαην ξιῖτ, Νος ἀμθέτο ἀνηπΉ}1α σά -- 
φὐγραφῆ Ομ Δ ΠῚ αἰκριδῆ ξυϊῆς πορας, 46 Εἷς ἐρίς νειδὶς 
δϑετῖοτ, (ααπὶ αὐτῷ ἀσργαμπαταδίϊε ἧς Ἰοςυ δυνά 60 Ὁ 
ΤΉ] Π αἤφαῖ ςδἰοόξατα φαουηθάο ἔρμα ἱητορτίτατὶ ἐξ 
το Ἰτιεη (5 » Πα ατητ!ς δ ἈΠΟΉμ4Υ ἱτί ἀ οπν τα Π|4 
αὐοα)φαφὴ “δίαιτα ἀἰροιιῆν ἐιά!ςαζοξ, Ν πὴ ἢ ρτο εὶς, 
αὐτοις γὸ οὐ ζοις (οτἱ Βα τα γ, αὐτὲς τὸῤ υὕτω,'ο τα πν τᾶςυραι- 
οἷα τη! τα 5 ΓΟ Εἰς οτῖ 5. ϑϑ ροΥς λέγψ ροησαἀὰ τα»: 
τυ πὶ Πγροπίρηις διογῖς. ἐδ ητον σπῖτι νουίνα 408: 
1 ΠΑ ΕῚ ᾿υογάτηξ ν᾽ 4] οτ)άς Ατβοπιδῆδις ἀἰχηῖς 
Ὁ δίτΑς ἀς {1 χυμά θραγασταριο αἰ ὃ. ροίϊοα:. 

εὐ Ὁ μοα δυζοπὶ ἐς ἀϊβογεηιία νου θόγα πὴ παρελϑεῖν ὃς 
ἐπελϑῇν δ αἰ τονογατ ἤθη Ρατο  εόαιις πγοιϊιὸ, ταῖ- 
4υδπι τοηὶ Πδὲ αυοη: ἀπ δίαῃν ργοροηθη5, ἀἰ οἷς μή» 
ποτε, δεᾷ οςςαΠοποῖη {τρί οἄα1,τα] πὶ οὐδ νοι ἐπέρ, 
χει Πσηϊ ποατοπξ, γα δος Π] ν]άοτιν Ηἰς Ἰοςι8. 
ἴῃ 400, ἐκ ἐπέρχεται ὅηη τὸ κοινὸν, ἀδ ςο αἰ οἶτον οὶ μος 
τρυΐτος ἰὰ πη ἀἴο5 ἔρχειϑαι ἀἠ τα οτας. Ἄτα; νε Ηἧς ἀἴκοςς 
ταῦ ἐπέρχεται, τὰ ἢ ΐι5 νοὶ ρατεὶςίρῖο ντᾶς ἀϊ εἴτραι- 
1ὸ ροίξ 4ς οοέςπι ΤΒουλήζοοϊς; ἐπελϑῶν Οἷς λακέδαμά 
μονίοις Ια γεύθιιπι αατῷ αἰτοταπι παρέρχεϑαι ἔδει παρελτ ὦ 
ϑεῖν , απο ἃ αττίηες, ης “8:4 αι! 48 απο ἃ ἐς ἐο ἀἰςοἰξ, 
χ δεῖ τος Πρ ηΙΗσαγο τὸ αὐρίκα 70 Χ δ αι ΘῺ 4ττα ξ [ο-- 
ςοριοδα ροτεῆ. ΑΔ ργαςοάοητοι γογὸ 1Παπὶ 
ἀϊθβογοπείαπι νε νοπϊδη), ἦα τα ἀἰτιη, ἐπέρχεϑαι 4αΐς 
ἀοὴ) ἐφ ροτοριίηο, δὲ ἀπρέρχεϑαι ἀδ᾽ οτος αἱ ςἰν 1 δᾷ» 
παδηει πη δὴ νεγθι1Π} ἐπέρχες ἀτιίηοτ; τοίρ οἱ ςορέξαξ 
αὐ νίαπι συξ μα οι ἐπέρχοτοη αὶ ει ᾿παυατη γερὸ 
ηιυδά "ἷς εἰς ρετερῆπο ἀϊότα ἤει ςομε! ἀγα άππι 
οἵας, δ πηλπι}5 ἐς ρογορεηῖς ἀϊξξα 6 ἐπρτὰ παρελΞ 
δεόγῴ;, οὐρᾷ δίς απο πὴ ὃ. αἰ ἴα ἱπτεῦ αυφιίαπὶ νοςᾶς 
δ] ἀπβογοπεῖα αν μος (πο! αἴδο αβογαητανῦ. φαΐ, 
Βυβηοη ἤης ςαὐτίοῦς αἰοηεοπ ἄτη ἢ, Ὁ 
ο, Ναπονεζὸ αὐ 6] 4014 πι τη πιεητξ ἐς {ΠΠπράγὰτ-ς 
,ἰϑκλόνμμοθειτοηα δυξρίςοιν Βᾶς απποτατίοηξ, υᾷ ἀ 
Ἐγρητία νου οσῇ ἐπέρχεϑοι δὲ γέρισῳ: τγαάϊτυιν α42 
{εἰρτᾶ {Π| Ἰμὰςγ αἰ ἰς ἰοςο υΐ παδοε τα νουθα,δη 
ἐκ ἐπέρχεται 59} τὸ κοιγοὸν, ρ ΡΠ] Αγ αὐοαγραφίώ. Ἰἀοόηας 
με νεῖθα 11,ἐπέρχεται ὁ ξένος; πα ρέρχετω ὁ ΑΠΟΝ Ἴ 
ἐρεϊμουφδναμς ψοιθ 4) Βδῆς εἶτ τορι μοπῆῇ Ω 
(εκραξεις 1115 ἀπμαῖδυς οχ Τ Βυογ ἀϊάς [ἀτηρεἰ5 νοςΐα, 
Ρὺ5 αὐπις ὑυσοληφϑέωαρίς 401 ἀεθοσο, ἐκ ἐἰκριξὰς ἡ ἴδε. 
γραφή: ντ τορτοβοπίοτ Π]ς ὃς νείας ςεπίοτ αυἱ Ηἷς ἐπ, 
ἐγοἀιιοί τα» 11 ἀς ογαπὶ νου οπῖπι ἀἰβογοητία ἀην 
ποτατιοπὶ οι ἐρίιπὶ Το γἀ 4 ϊς Ιοςυπὶ ορροποίς, 
αυξερο Ραυΐο ἀπτὲ ορροπεβᾶ, ἀεἰηάς ἴῃ νἱςξ Πὰς. 
ἀἰουδτία Π ἃ (δ ὀχοορίταϊαη) {δ [πίταετο ἀἰςατασο, 

4Ραρ.61:..ὄ [Ν᾿ ΤῊν 0. νεῖ. σφίσιν) υγ ηδ ρος: 
τι κοινῇ ἀἰχιτῦηᾶ αὐτί τ μοί!5 ν᾿ άδταν τα} 15 οἵδ ἀεθυπ 
{ε»νι σφίσιν αὐοῖς ξύμφορα ορροηεγότωγ Οἷς κοινῇ ξυμ- 
φόρος «τη; ἴέα ἐοιταῖϊο. (τρ τι ΟΡ ογααηάυπ ἀυξεπι,ς 
Βἷς δὲ {πυ 45 ̓ πυςε {8 Π]ὰ πὶ ({ὰο ποις) νει δοόπιπε, 
οτγάϊποπην αυμπὴ ἀϊςοη ἀυπὴ εἴοτ.» Ὁλοπὸν ἰέναι ὡς ΟΕ 
δαγιγνώσκοντας τ τι σφίσιν αὐτιῖς ξύμφ. δίς. πῶ 
ΟΜ μετ᾽ ἐκ ΝΟ νἱάφο νηάς Εἰς ἰηβηϊείυυϑ βουσ, 



ΓΝ ΤῊ ν οἱ ΕἾ ΠῚ Ε τνῖς᾽ ς ΣΦ Ἢ δ ᾿" 
δέ δαὶ ρξἀόϊε ἀϊοὶ ροῆιε: (αάπι φανῆναι ἀἀϊά ἐπι, [δὰ 
πη 6 χιοαιίς; ἔφασιω τεξογ Ρόεεί) 4 α ιξϑι 

ταῦ ΠΠππὶ {ογῚ ρ ΠΠΕ ες τ᾽ ἐκείνων ἔδὰ βουχϑύεϑα ἐαὐρὶ ςα- 
τὸ τὴς ἀϊσληλ δὶ ὮΝ ΡΥ 
τ ΜΕ ο ΓΕβ παι πὴ δοκεν, ΠΟ δοκῶ. 

Ιν ϑθ8ςῆοῖ. [τβ.γυϑμο]  εξβη4 Πΐς ηο- 
δεαϊη (οι ϊαοπν ἀἀπογῆις εἃ αὐ ἰη Ῥγοίηρτα εἱς 
νἱάοταγ τεργε πη ποή δι σκεψα ϑνο, οηϊὴτ ἃ {Π 0 ἴτα ἐχ- 
Ῥοηΐ, ἰδόντες Οἷς ὀφγαλίοῖς ϑηλογότιγηαὶς Ρυϊπιο αἰρεξει 
ποπ Τατρατὴ 5:4 νἱοἡΠΠπὶ ἴῃ ργοπηρτα εἰ ἀείξηῇο, ἢ 
᾿4αῖ5 φιτοητὲ γεγθαπιὶ ΤΠαςγ αἰ 415 οα {Π|1 ἐχρ! !ςατῖο-- 
Ὧε οδέοται, ηᾷ ει ἱπορτὸ ἀἀ ἀετοταν ἀδτίαιίς ρ οἵδ ἰδόν 
τπεροπεσαδησᾷ ἱπορτὸ 461 ἀϊςὶ ροτοίε ροἱἘ σκεψαίωμοι. 
1ά εἰξ, πος ἀε 10 τα φάδιη (δ δάϊεπάο αἀπιοπε- 
τί, ροποηά πη ἱπτεῖ αἰτογαιῃ ν οσαδα}} {Ππ||5 Πρηΐ- 
Ἀρσατίοηοεπι ὅζ ἰᾶς(χυα αἰσαυΐγαποτ ε[)ἀ ςπγοῆ. 
τς Γλεκ. νογ, Φαν.7}1τὰ νοζαῖο νἱ ἀεξυγ οαπὶ ογατι οηϊς 
{γαξευγαπι 4ις τ4}15 οἰ νε οὐδεῖο νε] δγηγημαϑιοὴν νοὶ 
μιμητικὸν ξοττὴά Παδοατ. Ψ14ς ρίατα ἰη πχοα πα ρτο- 
χίπηὸ (ςχυίταγ ἀπ ποταςίοπο. : 

ψετ. Θουκ. ἸΗ ς γε ας κακῶς καὶ ῦτο οὐρα γίγρατῆαι, 
δὲ ηυς ΠΠ| (δἰ ρητατ,α!Πςαϊας ἴαηξ ἰτιἀξ ςεηίο- 
το, ἤδης σημείωσιν (( τὰ νῸ οὅ4α 6) Γερτο ἐπ οηεῖς, 
πὸ δῆμα, πλάγιον. ϑωατὼι γὸ ἢ ὡς ἀπὸ Θέμ. ὃς γεῖθα ας πα-- 
φαγραφίω γοςαητίς. Ατ4: ἰά6ο ἀἰοίτι Π6 το, (ς ἃ καὶ 
ὅπ, αυδά αἴ ἰδίῃ ἀϑρα χαφὴ ραι!ο δητὲ τερτεῃοηίᾳ 
Ῥαεβετοα νἱἀο! τες ἀς φαὰ πιο δὲ ἐρίξ (δπτεηείᾶ ρτο- 
ταί!. Ουδά ἢ δὲ ἀε Βας ρτοξεζεπάᾳ ἐἰξ,ηδ ἱπηπγοπτὸ 
Ἐδηι τορι 4! ἀχοτ πη. Οὐ οπιοάο Ἄηϊπὶ τα Ιοάτια-- 
τὰς ΤΒυςγάϊάος νυ τον ψΈ Πα γε] ἕλη υαπὶ Δ 
Ἰρίοινοὶ ΠΝ ἰὴ ἘΠαογ ἀϊ ἀϊς ρεζίοηα ἀἰςαπτιιτὸ 
πᾶ {ἰ Τποπι τος! ος Το 4αοῆς ἱπφασόέτγοτας, ποη ἀϊςο- 
τεξα, αὶ αδὺ πόλις σφῶν, ἃ βοτίαο κὶ δ πόλις ἡ δ: ἀεἰη.-- 
ἀε;ποή βέλονται, (δ βιέλειϑε, οτη {0 εἰ πο πη ης λα- 
κεδαμμόνιοι: αὶ πο εἴα πὶ ἀἢΠἃ Αἰ τὸ ἴῃ Γειιςπτίδιις οβτ- 
τϑητοτξ ας τα! ῖς ἀξηϊ 6; τοῖα ογάτῖο ΤΠ ειπί το οἰ ς οε 
ἀεθοτγοι, ὶ οδὺ πόλὶς ἡ οδϑ τετ. ἡ δὴ, τε ἱκανὴ Τῇ σ δι ἐνοικοὸν 
αὐτῇ. εἰ δέτι βέλεωε ὑμεῖς ἃ οἱ ξύμ, πρεσβι παρ᾽ ἡμαῖ, ὡς σος 
δία ΓΟ χοιπὸν ἔρχεοϑεζά τε σφ ἰστν αὐτοῖς ξύμφορο ἃ κοινά. Ατ 
ἀπ 7εαιεπεῖρις μαεπηις ἔφασαν, ταπαμπᾷ ποη ἃ Τμο- 
ταϊοεϊςε ίο]ο {δ 4 αὖ δἰ 1}5 πιὰ] 114 αἰ ςόγοπεατ. 

᾿ Ἑρίπταετο Αἰτι5 ̓ νἷς πιοάς Πιροτγοίξ, πδπὶ πγογτὸ 
αυϊάξ,ντὶ δβηδερανὶ 11 τεργομξία ἔαϊτ, χιῖς ἀπι-- 
διρυίτατοιη σσηξείτυίε νδὲ π}14 οἴ (πο Βιτατᾶ τὰ - 
ταϑῃ ν|10 πιοάὸ ρει! οἵα; ἰἀςόα; ςἔιτα μαυ ἃ ἐϊ 
564π:) {4 φυῦ Εἰς γεριεποηίον ἀἴζεγο ἀεπογῖς, αὔ-- 
πικρίς τὸῤ τεῦ Θεκυδύδου ὅδ καὶ φωγὴ, ἀἰ ςὅτοττη αι 41 Πη15,α7-- 
τίκρις γ τὸ Θεαιτοκλέοις δὴν καὶ φωνή: αυ ταπηόπ᾿ Ποη ρος 
παοότη Τβεπη τος ἐς ρετίοπα ἀϊοΐ,, ἀροττὸ οἰεηἀ6. 
τῖτ, Αὐε ρέει Πδ γα Θεχυδέσου ᾿ἢ Θεμιξοκλέοις πηιι-- 

καῖε; αατ ἡ! τπὶ (οἰ Ταίξοπι ἤθη {πεῖς ατεδη τὸ Ιοςιπη 
ἐχρεπά δ, ἃς ἄτι πὶ {Π1||5 ἀϑραγραφῆς ΔατογοπΊ γορτο- 
Βιοπαϊτ(πιοτίτὸ αἰτοχαΐονταπτοα ἀοςι) ἰρη 4ποάις 
Αἰ ἰχυΐ τεργεκεοηίοης ἀϊρηῦ εχοϊἀϊς, ἀἸςεη ἢ εἴς. 
εὐ Τάτ. ν. 4} ΟὈ δγαάάιπ Εἷς 4: ἴσον ςιπὶ ρο- 
ῃἰεϊθο ἶσον ΔΑ ἄλλων, ΡτῸ ἴσον Ὁῖς ἄλλοις: ἣἢδ αἰτοῦο ἴῃ ἰο-- 
ἐο 1 δγαη) ογγογοπν δ ραξοπηι5. 51 ΠΊ8} οείατη ΠΠπ4 
κατ᾽ ἐκείνοις ρΡΥο ὁμοίως ἐκείνοϊς 5 ἀξ ὍΕΙΔΤῊ ἴσως ἐκεῖνοι ς5 

τὰ οἵκ, «φηὸ φεφης ἡ ὸς,, ἀς ἄπο φἀπλοηποαπη ἀϊσπα πὶ 
ἐπε γί ἀσταγ. ἐπηητο νογὸτοταπι μος [ΠΟ] ἀϊσηι πὴ 
ςεηΐεο 49ἀ Γιττἰηὸ ἐπτεγργοτοῦ: Φα Πὶ ΘΟ Ἷ οι α- 
Ἡδάν ολνσιλα δρεϊπιὸ ἐχροηάταῦ: Ῥόπηας ἰρίεαξ 
εἴς ἀϊςῖς πἰς (πο Ταΐξες ἃοῇ ἰερατὶ ΠῚ ας Ιοαιο- 
Τοηταγ ΝῊ μένος [Ππἰξ οαιενὶ μα εάν, πὸ ὁπ άογὰ φιρὶ- 
ὅδ ἵν δος Μεπέξηδαϑι Βαϑίεμτὶ [ζηρες. ἘΟΥΩ 15 πέρ, 

»η; β [δες μοπεῦῖης, πο9 φρῤάεν; πῦ ρρηάπάιη [84 ΩΥ:- 
Ροββοπον  αοράάν τη ο για γα δά πμεγὶς ατγ σάλι 
ἐφίδγΐ , ἀιηη απ άπη. ἜΪΕΥ ἐπὴν) Π0Ὁ} Ῥοὶο [Ἐπ αι ὡσίεγὶς 

Ράΐ πῦ ἐξ, παπὲ φεάηε {{Π| δοηο [πὲ φπόπισ, 5᾽ ῥά άόν [2η-. 
ἡδεῖαν ΚΒ γαφε. ΤΏτο Προ αὐιτξ φιὶ οαἰεγίς ραν πο 6{Ἐιν εἰ 
᾿Ζφνίς, γιτῖθι5. Αἵ νδὶ νόττί, πὸ φαπάοῦ ἀμ δ ἡ δες 
“έπευπεϊ δὲ ρα ἠμιγὶ ρος ,οἂ ἀὺς οἷς εἴ Ιοδλ ΟΠ δ πηίηΐ- 
τὴ ὲ [δ ααυταβ ἴππι, δ ἃ πολεμίοις ἴῃ πολέμοις τη ται. 
, ΦΠΡαρ.ὅ:. 1Ν ΤῊ ς, ν-. πα Νοτῖς ρατοη- 
τος ΠΡοητοῦ ἱπο αὐ τῇ ας γεῖθα, ὑπηρχῷ δ᾽ ἀυτᾶ, 
δζέ. γε ν᾽ εἰ πηπὶ Πε ἤρξε. “ΠῚ ΡΠ ΓΟ ΠΑ Πἶτοῦ Θηΐ πὶ 11 ὑ- 
πῆρκῷ ἀϊοϊτατ : ιιο ἃ τατηθπ ποθὴ αηϊπιφάαογις [πΠο-- 
1ιαξοσινε ἀρὰς οἰ) αὐ ππιοηιῇ. 

Ψ΄ λώ- ἸϑοΠομαίξα γετθα Ἰος παης ὀχροηεη- 
εἴα Ταἰρίςἰοηλοπι αἰ άιιαπη πιοιοῖο ροῆμητ, οαπὶ αΠ1-- 
υοά νεγβδᾶ δι Αἰ τα νεῦρα μεῖς τη ἴΠο. ἐχεπιρ τὰ 
1πιι6 η{ΠῈ ν] γα σα απ μα θειηι5. ΝᾺ Πος,τῆς ϑαλάστης 
ὡς ἀνϑεϊπία δ], ΧΡ ΟὨΐτ, ὅτι δεῖ πάσῃ δεευάμει αὐτέχεοϑαι τῆς 
ϑαλάσσηξ, Πα τἀ πηοη ἴῃ ̓ δδξίοης 111. Ὠ181] 4 γοῖ- 
δ 5 15 παῖσῃ δεωαίμει τείρδάεας μὰ δοαιηι5. ΝᾺ πὶ αἰ. 
ϑέκτεα δθὴ ἀἰ ξξ απ ρτο αὐϑεκτέον ὅ5), (ἤοἰις ὅηηχέρητέα ρτο 
δηνχερητέον,αἸ!άχας παϊαίτιο αἱ πιαϊτα αἰ οἰὉ) πη ρ]ις 
Πρηϊῆσδε χιυλτη αὐτέχειϑωι δεῖ. 
ΠΙΝ ϑσηόοῖ. [{{. λ. γεῦ, τμΧ] οτιαῆε μας 
ἐχρόϊεῖο, ὑπὸ βασεων͵ αὐ δριαύτωνγα γοςξ λίϑο, Ροτίας 
αυλπι ἃ οἴλαν ρογεῖπες, ; 

Τάευπο ν. Υπ. 1ΕΑΠΠἰταγπ ἐο 40 ἃ ὑπῆρκῷ ροτίοπα- 
Ιε γε οὔδξ ρυτας, ἃ εἰ, γογθι ροτίσπα!!5 Ἰοςῦ Πΐς 
Βάθογα : φαππὶ ἱπηροτίοπαϊε οἢξ; γεῖ ἐχ θο ἀρραΐεαὲ 
αιὸα ἀϊεῖς Ζ9) αἱ ὀκ εἶνε ἀργῆς. δηἰπι ἀς Τποπιηξοςῖς 
{{ππ4 ᾿πες ΠῚ νου Πδε; ἢ ἡ ἐκείνουβε α ἑαυτό ἀἰχί ἤει, 
τς, ςΟ].3. γ΄. Αλλ. 1 ῬΓῸ ὑπαντώσαις ἃς σιωεζϑυγκέ-- 

γαις (ςΥἹθῸ ὑπαντῶσαι δζ σωυεζδυγμέναι », γι μὶς Ραττίς! ρἢ}5 
ἘχΧροπάταν 1ΠΠπ|4 ἐνανθίαι. 

4Ρλρ.63.1ν ΤῊΝ (. γεῖ, ἀφις, 1 Οὐπὶ 4- 
Ἰσπ 4ς ταῖσι γοτὸ οχ ἐς πο] αἴτα ἐχροπεοης ὄηηζολας 
{τ δϑηάαπι εξ οοηξαξ. 

γ εγφ' γώ {Ππὰ ροτίας Ἰἠξογραηρδ,νγε Ροἱξ αὐτὸν 
πο ΡΟΥὲ γαισὶ ροηάτιγ ΠΥροΙ ρηηο. 

Μ΄ ναυσ} ΝΟΙ πη τατη το εξ δῃ αἰϑίωαοι Δ ἀ-- 
φῆναι Του α5. παπὶ ρητς υ  4δπη {Π0 4 γειθιπὶ ἐτειχι- 
οϑησαν ΤῊ 15. στη αϑέωδαι ςοηποηΐξ, δὲ κατεσκϑν αἰ ζονῦ, 
παρ ὶς τ αἰϑέυαῆοι. 

Ὑ. ἐγέχόντων} Αὐάὶ χυὶά Πριςοτ, ας νοιθα, ἐν 
τῆδε δὴ ἐγεμον!α ἰδ φητὶς ρογίο ἀ  ρηηςἰρι οἵς Πρῖ- 
ζού:νξ ἀυυαδνο, Ρᾶττιςι]α δὲ ( ργαίογτι πη ἡπ1Ππ| ἐὰπὶ 
χυΐάαπι Πδτ πὸ παδοδητ)  ς ἀην5,ὁν τῆσδ τῇ ν' γεμεο-- 
γίᾳ ἤδη καὶ βιαίου ὀνίος αὐτῇ. Ουοἀ διτεπὶ ἡγεμον αν μῖς 
γοσατ, ἀἰ Ζιᾶητο ΡΟΙξ ορατηγίαν ἀρρο] αι. - 

Μο λόγοις} Οὐ ΠΊ0}5 φρεσσέχέν ἢ γιώμζωγῇ ΟἹ 7, γνώ: 
κοι, ἀἰοὶ (οἶδας, τάπηθη πἰς ἀατίαι5, ποη 116 δοςι8-- 
εἰιιι5» 10 ππδὸ γετογὶ Πἰδτο ἐχταῖ, : 

Ψ ε. τριοψ. 71 εδξίοπεπι πηαύρίπὶ ἀρροἤταῖι 
οπηηΐηο γος απ ςοηίδο. ᾿ ᾿ 

Ικ ϑόβοῖ. Τήτιζὶ γε λέν ἐὐθυτη ἀφισαύαι, 
ἜΧΡΌΠΟΙ 0 ϑἰτοζο τὴν ποιδν(αιια; ἐχρ οἴτίο ΡάγΓπη ρ᾽4- 
ςοὉ) ἀοου εἴτι ὄγηϑέσφς, 410 ὀχ σατο νος ΒΌΪ]Π πὶ 
ὙΠαυςγ ἀ1 415,1η ρεηϊ τα πὶ νογτοη άπ πὶ ὀγας,, ἀἸςοη- 
ἀύπιαας, αύθο πὴν ποι εἰν ΔῊ ὅϑηϑέσεων. ἐπ υοίν 

Τ τ.». ν. ὅοπὴν 1 ας νοὸχ ὅημϑέσης, Χροίτίοηὶ νο-- 
εἄδ} ΤΠυογ ἀϊ  οἱ ΔΑΒ δίτα, οἰξοη τ, Ἔυτη αἰτογαπὶ 
οἰ οποπ,, γΊ οἸςοε ὄθηβολαὲ, αρπουμῆς. 6Θὃ᾿ 

Ττικι νοΐ, ὅῆης. ΤᾺ ἐδεῖου οὔξε Πυΐις Ιοςἱ (ςρτατὰ 
Ηχο, δῆς ὠβσς ῥᾷον Τῇ) ὁδοὶ ϑα λάωης ἢ δια γῆς ἔρχεοϑα!. 

Γἰξιν: γόγ. πόλεως] 5οτῖδς καίϊαθαύτα. 
Ττονα τ. γογ. κατε. ΠΝ ος κατεχαίλασεν ΡΟΙ πὶ )ά- 

τηϊ τεῦς» πος φασά 1} {δ πτιοτς ροῆπη γογθαπὶ 
᾿ηποηΐο. Οὐὰ ἢ γότὸ κἀτεναυμάγησεν {1 πἸτποπάαπι 
ἀϊκογι πη ἘΝ ΤΡ ΟΝ εἴν 

Τιῖτ. γεν ιν τι 0].3.Ρ ο ἐφάνη (πο 4 ἔειτὶ πῦ ρο- 
τοῦ φαι εἰν [δ οπάατα γιάξευγ, ΝΙΠ ξογεὸ ΠΠπῸπ πὶ ἢ ς 

ὡς ΤΑΠΊΠ. 11]. 



κὰ ἩΈΝΆΙΟΙ ΒΈΕΡΗΑΝΤΙΌΑΝΝΟΙ͂ 
ψοιδὶς ἢ αἱ φανῇ 1118 καὶ φαίνοιτο χροηοτο πα αλς ρὰ- 

ταράμαι οἴξ. Ὀιχὶ αὐτοπν ΠΠυἀ ἐφαύη ηοὴ ρος ξοττὶ; 
ᾳυὸᾷ πμ]]ο οδυοῃὶτς πτοάο ἡπφαξ ομπὶ καίιξησομδμοι: 
τ ςιΠὶ κατατησεζιᾶμον ({ Ιοςαπὶ παοτς μος ρος) ςοι 
ποηῖτοῦ αυϊάς καὶ ἐφαίῃ, (ε ἃ ΤΒμογ ἀἰάος οἱ πὸ νἱβοτας 
(ιδιμηέξαγις δα 6 καὶ φαίνοισον Ὁ ), τὰ 

47Ριρ.64. 1ν ΤῊ ν 6: νεγ. φαίνες] Αἀπιόποῖ 
(Βο!ταἹὲς 5, ΑΠο 5 γε] }ς, Ραγεοα απ ποιηϊῃΐ φρατηγία 
Ριφβχαπι» οἰϊα σιεύδεσμιον» τὰ εἰ ςοηϊαμπφξειοῦςπ): 4}}}5 

αὐτοπν ρίαςοῖς, ΟἹ  ἀρϑρον ἱἃ οἴϊοατείσα! τη. ΕΊΙς ςοττὸ 

τα (οτίρταπι μαδοπγυϑ γε ἤτ ςοηϊυπόξίο: δὲ μῆς (ςτῖ- 

Ρτυταπὶ ἀρποίοίς Ν᾽ 4|14. ύτπι γογτῖζ, βουίτασ ΟΙΡΡῊ δὲν 

ἀονὶ ἐγγαημεη ἀφέγε 4Μὡη ἄπαγε. Δα (ςηίαπὶ αὐτο πὶ 
ςοττὸ ιιοά αττί ποῖ» ραγιπι ἐπτοτοιξ Δη ἤδης 41} 140 

(τϊρτυγαπι ( χυατί5.βογταῆϊε τα πιο Ια υῖ55 ἐςθοη- 
4ο καὶ (ἃ εξ φιαρη)αϊ ἃ ΔΡρ 5 φιὰπι οιπὶ ἀγτῖςα- 
ἴο καὶ ἀϊςὶ οχξιπηοῖ. ; ὶ 

Ιν 5ςΗῆοτ. [ἡτι0.ν. σφίσιν ἸΏ τοΥ χαίροις ὃς τΑ 
χαχρονικῶν Ὡρρ τ αἰαὶ ἀοοῆς ξλτοΑπΊοΣ ποςοῆς 
εἴς. Ἐοστα  αυτῶ τὸ ἐλλιπὲς τὰ (ὈρΡΡΊοτ ρος, καὶ χείροις 
αἰεὶ τίω διοίκεσιν ὧι Φεῳ [ΙΝ τῶν λακωνικῶν ἡῥωντω» Νιπ 

δίαχείοισιν, αὐῖτ Πα ἀ (γ Ποηγ ΠῚ 415 πι8}1τ. ΝΟ τοὶ 
πὰς ςοὐζὸ δζαχείελσιν απὰπι ΑΙτὰ 4 γ]} απὸ. Ῥτο θαυ ουῖπι: 
παοπίαπι Τιογἀἰάςφα νοχ οἰξ, ὃς φαΐ ἀεὶ ποῦ ἰρη- 
θς Ρετοηἄα, 4ιμπὶ ἰητῖο Ραρίηα (δ 4ιιοητῖ5 ἐα ντᾶ- 
τῶσιν δ᾽ {τ ᾽τοκαὶ δα οάσῃ πορᾳιγειάτων. ἘΡῸΡ, 
αΡαρ. ὅς. 1 ν' ΤῊ ν ο.. νεῖ. ἐμοῦ Ιου εη 

Ῥοτίῖιϑ ἐλλιπέζ)ντ ν᾽: ἴῃ ππαγσι πο: ν τἰταγ ἀυτοτη πος 
1, νοσάθυο ὃς ἰδ1. (ὐατογὰπι ἀρὰ Ν ἃ11ἃ ἀφο  νοχ 

οὐαοάς (ηυᾶ τείροηἄεας ΤὨμογἀ! ἄοα ἑλλίω κα) ος 
- τη ἴοσο, [γί δομείθης ἀμ γὸς ἀπο Μεάαιη δοίψεον ρρ[!45. 

(ουϊθεπέήμπι εξ επΐμτ φμε τες Ογααί5.. ᾽ 
ΜΨ.ὠκο ΝΟ ἀυδθῖτο ἡπΐη ὥκησον, ἢ δ ὠκισαν,[ογ- 

δεη4α ἔτ, ἃς πια]ὸ ἀρτἀ ἐς Βο]Ἰαίτξ αἰιοα: πος ρτο 1]: 
ο (ςρταπι (τ 6ἱ Π] ἃ ςόγτὸ ῴκοωυ ́ υοα ρτβοοαϊε, 
πάθη πο δίς ἀς ἰςέξιοης 4 ξιξοῖς ν᾽ άδζυτν, δὲς φητῷ 
4.75. ἑσιαίας δὲ (ατιτ ἑσιαμέας δὲ) υξοικίσαντες, αὐτοὶ ἢ γί 

ἔχον. Ν Οἱ ταπτόη ἀἰοΐ οεἰᾶ ροῆμης γέ ἔχέν ημἱ ςᾶ ποπ 
1ηςο!μηξ ἔοι τη υα ἴῃ 60. ἀς {πο πᾶς ἀρίτην 1ο- 
ἐο εἶτ ςρεύτα ἀϊμογ τας, οα ἀξ ὃς Αἰ [δὲ οὐςσαγητ: πᾶ 
ἴη ἔπιε Ραδ. φυΐητα υιηι ἰδ ἐπ τοχτα Ιορατοτ» τοι γὸ 
δὴ ταὶ πλείςαις δλνήσων φ ησειν, 1 τη ρ᾽Π6 οχ 4]1}ς ΠΡ τὶς 
ᾧκισαν εἰδ᾽ ἀάτατις ἃ 161 χα 4 φίησεν Ὁ οἰκῷ γοτί - 
ποπάμπι οὔϊ ἀϊςο. ἡ ' ὌΝ 

Νέυτ τς, ἈκῚ ΑΠ1ὰ οχοΠΊΡ].ἔκδψαι» 4118 ἔνδγαι 
μαδολης Πο!αἰτὸ 5 ἐατεη πιάσηιπὶ ἱπεοῦ μας ἄπο 
ἀπ οήπιεη Παταῖε: [ςἀ ἄς αιο ΠΠ πο αἰδπείοσ, νὰ 
δριυα εἰνήη ἀϊχ. 6. Ἢ 

ΙΝ 56 ηῆστ. [ἥξ, ην γ. Προςτ. 1 Νοη ρίδοος 
«οὐετυιχάγεντας τ ΕΧΡΟ δὶ : ἃς Πγ4] πὶ ἸΠτο Πρ οτος ὑσ-- 
ἐξυο εηζες, ὦ ; ἅ νὴ  ΉΝΙΘ 

Γ πα. ν. ἤ6,1 Αἀπηΐττ! ποη ροτοῖς ἔγγαψιν, Ζαοη ἃ 
ποβατοῖ 4 ἐ {παεῖπι ξλίθτυτ, αιιῖπι ἀἰρὶτ, αλλ ὅτι ὅμως 
γέγραλβαι. πγπιτᾶτιπι ἰβίταγ {ΠῈ 4 ἔγραψαν ἴῃ ἔρηκεγ. Ἡὰ ΠῚ 
ἐἐχ ὅτι. "δὴ ἔϊρηκέν, ξο μι οἢ 16 οὐππ Η 5 αυα ἰςηαμηξας, 

Ἰλτξιν. Η αὐ δρθρ ΚΑ μρΗ πὸ (οὐἱρτᾶ οἴξ τη ἤὰ 
γοῦθα, ἢ αὐτὸ ἴὰ μδυκα ίε ἴῃ ἢςς ἡ ργα σοι, τε 
ῬΑΡι δικῶν ἐλλίωιχά, ἸΝατη τὸ 8 Ἰτοϊαπα, Ατηαζοηίΐςα, 
Τ Βιγαςίος, Γό5 ἃ Οὐροῖς 'η δ6 110 Μεάιςο(ά εἰν Ῥετί- 
ἐόὴ) δείξας ρίαςοΠενῆς. δε οδιθον αὐ ἐᾷ, Ν Δ[|α ἴπτοῖ- 
Ρτετατίσοί θοῆς Ηἷς νος δι Π ογααις. χαῇ ορῃ 1π 
εἃ ἰοβΠη118 ; Μειϑοιεῖνης ἀμρ τὸς ἀπίο Μεάϊ αἰ, ̓ν, πῆ 
φοξξασ ἀδε ἐρ [ωρε δείμιρ; Μεάίαρα, Ὁ ἀυδίαμ) ο[Ἐ συΐη 
ἰςδοηάα πη ἤς γος αγάαις ,νε ὙΒυογ 4465 ροΐὲ πὸ 
φεὺ δ μη κῶν Δ ἀϊτ ἑλλίω κά, Οὐ ἀς το ἴλπη Πγοπιι, 

Γάτιω, ν. Ἐκ. ΤΝοη βροτοῖς ἑαπης {δαιτὶ ἑκάφῃ οὦ 
ἐδουλώϑᾳ, χαιπη πος γογθυμη πο ἀἄατίαιπιίς ἃ ποιηὶν 

παύπαπι ροίϊαϊ ες: ἐξά μος δηηοταῦαν φυὸᾳ ρους 
ἢτ ας ἀϊέξυαι εἴτι, ἔπει δὲ καὶ δ ἄλλων ἐκαίφνι» ὡς αὐδῶ 
ξωωέξης πιᾶτη ο πος ἑκατη αρτὸ γεγθιμπὴ ἐδουλωθη (0 0-- 
αὐάϊεταγ,. ᾿ ρ ΝΑΝΝ 

Τάτια, γοῖ, 9] [πηπιὸ γεχὸ ἔκδγαν νΠΠ4ΠῈ οἵἥε ἑκούστον 
οὐρά! δ1]ς ποη οἱ. δι δα, ᾿ς" 

Ῥᾳρ.66.1ν ΤῊ ν Ὁ. "νεῖ. φρατ. Μα}1πν ἀπ᾿ 
μὲς οτῖδὶ, νενο] πᾶς ςρτωγα γοοςπὶ || πὸ ὩΟἢ ΡτῸ 
ἀπὸ ἐξ ἄ ΡργῸ ἀπὸ οἵϊε ροίτταπι τοίτοτον ν τ αὐτξ Ηἶς ρτο 
τα τη] ἱπηποιηΐτατε τὰ δί ρτο παρᾶ!» ρεςυηΐα 
Ρεηάππτυς {ρτὰ»ἰἢ Ρυϊποίρίο Ραρίπηα, 20... ᾿» 

Ιν 5.580 1. {ἴξιν ν. χοις Ρατῇ ρίαςει ημοά 
ὧν 'δὸν αὶ ΕΧΡΟΏΪΕ ἐν ἱλαρότηνι. ΦΧ  Τπγο ΘηἰπῚ οὔ ἴηςς}}1-: 
Θεῖον Π οταπὴ προ πὶ Ποπ, ΠῚ ΡΠ διδτυπὴ δὲ 4ς- 
φορταπι δας Ὗ ο], Π]οσπι ἐἰθρογμην πο, ἀρὰς 
οἰμπηοαὶ ξαΠΠὸ γε ρίδςογοῖ, φηρνῖν, συν θα 
4Ραρ.67.1ν ΤῊ ΚΟΥ. νογ. τῶν ]ρῖο τότε 

ΤΟΡΟΠΘη αἰιπΠὶ ποτὲ στο ἀϊ ἀοτίῃγ.., .. . 0 Ὁ 
τς Νρινρηχας]} Μίΐςταγ 15 πος αὐ ο δε ϑεπη ἐνδεῖν 

αθίχωυς ν]]ο φιοςιπὴ ἱπῃρατον { δήξαῃτίμο : ὃς ἕοσ- 
ταῆς (οΠ]Ρεη ἀππη ἔνδεια πη ρισςίατ: τ ἐρὸ {Π]ΠῸ τὴ δὐάίο- 
δτῖαϊ νίμπι τη παπὶ ΤΠ οΥ ἀϊάδιΠ) εχ ςοἸ] δείοπς 
οαπὶ αι θυ ἀ4π| 8115, 5ρηοίςο..; 0. ᾿ Ἶ 

ΣΎ 

αἰοὶ τ τείχομα χεῖν ἀλξεατη εἴξ, φυαῆ μος {τ τέχρης ΟΡῚ5» 
4Ραρ.68.1ν ΤῊν 6, νἐφ᾽ ᾧἸδίουτ ἴῃ {ιιον 

ἄλλῃ ΡὰΡ.32,οςο5Πηγα]ὲ ὑζίησι ΡΓῸ ἐξεισι αητοα ἤοσεθασς 
τι» ἴτὰ ἢϊς πιαϊὸ ὑξιῶσν: φυῇ πος πο ας ἔτ αὐ οἰξίνμμήνς 
φυοά ης Βυῖς αυϊάξίορο  ςοπιιφηττ, ἔξε ὠξειμι: ἃ απο 
{ἰδ ῥάυπι εἰν ςξίασιν. ΕἸ ες δυζόπη πλκωκαν τδωι κτὴ 
τἰοηο πη: ἀφο γε ρεήηαε {π φοίιἐξελϑύσοντω (οτ ρ τίη 
οὔτ, Ατας μὲς διτυτῖ ν{ὰ5 ΡοΥὲ ἐφ᾽ ᾧ, 14 οἱξ αυοά πο ἡ 
1Παἴτες τἀοπια ὙΒαςγ αὶ 15 ΔρΡοΙΪατ. ἶτα οὐἰπὶ ὃς - 
ΡΆ.7 4: .στον δα ποιησείμδμοι ἐφ᾽ ᾧ ὐοιὶ αὐάρας κυμεδντοι. ΑἸῆ 
οπΙην ρότίις ἢϊς 4υ 14, δὴ τα κομιζεοϑαι 7 1ΠΠ|ς αι ϑοιην, 
δὴ τῷ οζιέγαι ἀϊςετοπε. ᾿ ἘΝ ῺΣ ἐνῇ 

1ν 55 ηοτ. [Π1εγ,γογ. να Άπ πος Ιοηπδάϊ, 
ἰά! οῃγαοΐη 4υδίυπι νοσατ ρος 

1] ΡΟΝ, ; 

᾿ δοκόν ιξθϑς ' 

ςοπτςηταπι ἀἸΧΗΪΟ, ἰπέρησε,ιοα ΗΕ: δ οχροηϊτοἐποίησεας 
υτοσῆγαι. τς ΠΠ ρου πη ἰσίτατ ροτίας, ἐμ πνἐπηρό 
ίυο Πιδ᾽ ες ς οο5 4υ  1ρίο φαῖποιε Ὁ τρμαρηδοο,: 
ΤΡ ΣΉ ΤῊ ᾿ "οἱς ὀὐερ ν ΒΒΝΙ 
4 Ραρ.69. 1Ν: ΤῊΝ ς΄ γογίναίοι; Εχραηθσοηςι 

ἀἄὰ αια ροίὲ αἰγίνη οἱξ ἱητογρυρ τον ηθμπι παῖς νοῦθᾷ 
ἔν τε αἰγίνη ἡ Ῥατεςρίμ πη ἐἰπούοις ἑεταητας, ἀπ δτὸς 
υἱτατὶα ςαυ. ἀπούσης ἐν αἰ γίνη καὶ ἐν αἰγύσῳ ἀϊκῖτ ρῖο οο. 
αιοά οἐξ ἀπούσης. ἐκεῖϑεν,ν 6] ϑὐπούσῃς ἐπ᾽ ῥένεὸ γαρει 
γάνῃ καὶ ὃν αἰγύπ!ῳ οὔσης. (φτογὰην νοσαθ Ὁ} πολλῆς ἱπταῖς, 
ΡΓοτλτίομο πΠοῃ δα θ65 ἀριά Ν ΑΙ )πη» ἤπὸ αδᾷ, 
1ῃ χὰ ο ΦχοτηΡ Δ ΠΠ0ἀ πρη ]οροήε » ἤας σιὸά ἰητροῦ, 

ἐχεγατησ. Ἐϊὰ5 ροῖγο 4 ἱπ ΛΔἘΕργρῖο οἵα δ : 
τηεπηοπεπγίφοίε βᾶΡ.72. Ὁ νυτο εκ θυ, 
Ιν 8981.» [τιον γεγιλο ΝΟΣ ταπιῷ αἶχὶς 



ΙΝ ΒΝ ΕἾΝ ἘΝῚ ΕΑΝ ΟΉΗΘΊῚ.: “ς 
Ὑμαογάϊάος ἀῃ μος Ατβοαϊεπήμπι οχοκοίσα βμ{{ε 
ταητὰπι ζις ἀρεσβν τοις [εὶ ὃς οι γεωπάτοις, Αἴας ᾳιδά 
τοῖα Ἔχογείτας οχ πἰ5 ποη ςοηϊαθατ, Ατ γοτὸ ἡμοή 
(δῖε ἀς (οείηταιις» φπαίι :]οταπι οχογοίτας οχ 
ἐμποηῖθα τδητὰπι, ςοηἰξατετ, ἡ η4όηαπι (ςίγε ροσυϊτὸ 

47Ρ46.70. 1᾿ν Τὰν Ο. νεραϑίῳ.} Εχίομο- 
Ἰιαίτα ἐχροϊείοης το ἰρὶ ποι ροτείξίνι πῖοχ ἄρον 
δολ πὶ προς ἕτὶ ὅνι :γειὰπῃ ὀτίαπηΐ ρῖο μος 

{π5 οχροἤεῖο ἀρειτὲ ἀςοίφτ, ΔΙτογα τα τα ΠΊΕ κόρην 
ϑήσανπες Ροτίς τοςιρίςῃ πὶ σοηίετοπι :, Ρτα(ογτῖπῃ 
'φαπηι δὸς δ Αἰ ἀφοάρρη πιοάο νταῖιγ: αιιοά ἐς 
ἴΠ|ο Βαυά ἔςϊο δὴ ἀϊςὶ Ἰτιάοπι ροῖιι. 

ΤΟΝ δου δὶ ἔς πο ἰερας,1τα ἀϊέξζαπι οτὶς τοῦ ρτο ὥινὸς, 
γείσρε τῷ (τεϊεόξο ἴττά οπὶ ἴῃ ρταςςἀφητοπι ἀοξοητι) 

οσουττῖς ΡτῸ ζνί. Ιᾳτοτιςΐ δαζοαι νος μα ιπὶ ἱπτοῦ 
Βοίος ἀπος σεπιτίαο5, πυἱηϊπνὸ ποιῇ οἶδ αραά Τμα- 

Ιν ϑςβόο τ. [{τια- ν᾿ Ἐκθ.]} Ἐκ μὰς οχροἤεῖο- 
πὸ ίβεϊς ράτοῖο πια τὶ οχι[πτηααπτ., νοςα θα! πὶ ὀκ-- 
δρήσαντες αἰ {{δο (ς οἱ Ἰα{τς ἀραοίςοἰ:(ο 4 Βα φησι. παπὶ 
ΡΑΒ. ρτοχίιπὰ νοιδατπι ἀποαιο ἐθούϑωταν Ὁ ΠΠἰοοχ- 
οὐΐ γιάοεθέπηιι5 ἔδραμον μετα βοὴς:ἀταις ἀἀ60 βοηϑέω 

᾿πγαϑα αι φυρ θοῦ ϑέω, 14 εἴ σὺ βοῦ νεἰ μετα βοῆς 
ϑέω. Ουδά {{ταπιοπ δ {10 ὀκξυήταντες ἀρ ηΠοἰζογθσαγ, 
ἐβο αἰτοζωπι ρατεςἠρίνπι ἡ: ϊοπιΐπας παῖς ριέεν- 
τοπ, ν οἷ οα ἀς σφι ΄υδαὶ ράσο Δητς ἀἰχί.. 
ἐς Τάτιμον, δὼρ,] ϑοιοπάμη, ρατο δωειαξ, ἢ οἱξ ρτὸ 
δωρλέας. ᾿ 

4[Ραρ. ΩΝ ἹΝΤ Ἡ Υ ς. γε, κατ Υ οἰ αἰΐαπι Ὲ 
Ἰεδείοποπι ἐσαιατι5, εἴτ, νο! (χυοά γοι τα} 1115 6ΠὉ) 
Ὑμαογάϊάοηι ποῃ ἰητο οχίς Ν 4112. φαην ἴτᾳ πῆς 
Ἰοςιπὶ οἰ ἱητεγριοτατιβοόχαηε ογηηῤῥμ δ γε αἰῆς [06], 
περμενο 4ηφιον ἀφ αῖνε τη ά. ἸΝ 6 αιιο πὲ π ταστιπη (0-- 
εἴοταπι ἔα 1 παπιόγαπι Ὑμαςγ ἀϊ 465 ἐἰςοῖτ ςἀ Ατῆς 
ηἰοηζες ὃς Ατρίμοϑ5 (αιος βυηἴς τ Πς [ςεἰρίτ:). 4 ἃ τὶς 
δείδπα (ο οἰϊ5» ἄπο πα πιοιαπι οςς δ. Αὐἰτιαάποτ-- 
ἴςη φαϊοπι ὃς γος ΠῚ ξύμπαντες ταὶς ἃὉ “ο ςιιΠὶ 
Ρι ςοἀεηιθυςιμηρί,, τον Ὅππρ; 

ον ΤἈΝ 9650 1... [1800 ν- Τελ. ἸΝΟη, ἀυδίμηι εἴξ 
ἄμιη ζὴ: βλάξ [τευ άαπι ἢς. ΝΟ εξ φαῖοαι συφά 
Ῥυτοπηι5 γοῖθο φαἰκέπλδυσαν ν] απ βλαξης Πρηϊῆς- 
τιοπδιηςίαάϊ τπος ν᾽ άοο οι ἀξ μας τον! ἀοἰςεῖ πος 
ξλᾶυιη αθ 1115. ἐπε ὅψη βλαξῃ τῆς πελοποννήσου,, τη 0-- 

ποπάμπι Ἰοέζοτεπι ςςπίαοτις, ΄αὰπὶ 14, νε]} ἰρίο τᾶ- 
φεητο, ἔαξαγα πὴ 1} πγαη οὐ πυπαπι ἕογες. 
Δ]Ραρ.72. [Ν᾿ ΤῊ ν ς. νεῖ. μάτων 5 6η1ε] ἀς 
ἕος φυοάαὰς τε πιοηςθογααπα [πρεπαπλθο ἰςξϊο-- 
πὲς οσουγτᾶς Ἰη οὁ ἀϊποτίς χιὸ 4114 νοςαθι]α {1π|-- 

οΡ Ποία, αἰτα σοπηροίτα μαδοαπείχις αἰμοντὰϑ ἴῃ τεῖ- 
᾿ πυΐα5 ρᾳρίης ἰοςῖς5 ςοτηϊτυτ)ριεταη ας 645 ΤΠα- 

᾿ς ογάϊάςας Ροτίις υἱάσι ΄ια οςοπηροῦτα αιὰπι αιια 
Πιαρ οἶα παρ επε : 4απηι αἰοαυΐ ἴῃ πιαρηα δαγάπι 
Ῥαΐϊτο (δπίαπι ἱπ ας. λυ Ράγιιπὶ ἀμτ᾿ ὨΙΒΗ] ἰπηπγυτά-- 
αἱ νἱδοαπηις. τ δαῖοαι ἢΐς δγεσώθηταν δὲ ἐσώθησεν [ν8-- 
Βες, ἔς οτίαπι 46. 41» δὲ σώσεις δὲ. δασώσας. ὟΝ ετὴπι 
δὰ 110 αὐεκομώοϑη 40 4 ἀτεῖποξ 5 ΡΥῸ ἐκὸμόοϑη., ἤσας ἴῃ, 
10 τεδαηάατο ἀϊοὶ ροτοῖς ρταροίτιο αυδά ρτα- 
οςἀας πάλιν» [τ ἃς ἴῃ ρΙ εγιίαιιο 41}|5 νεγδὶς ταὶ! ρίΘο-- 
παίτηο ριξροιεϊοηὶς σαυάοτε Ὑμυογά!άφπιζςίςῃ.- 
Ἰωπα οἵδ, ςαπις ἀῆτοα ὀχοπηρία ἕποτγιιης ἃ πηε ἀ[|2τ4.- 

ος Μιγων) σῇ ςοτς νἱἀφηγαγ ροΙϊο εχ ϊς5 χα ὰ ἰςμο- 
1ιδίξε (τ αητυγ, πὶ ἄπο μας νοῦ ὧν αἰγύπηῳ, γἱετα 
εὰ αὺς Βηθοιπας ἰεβίβειεηεε ἐφϑαον. Οπεογὰπη “αιπὶ 
ναἰὰς ἀυζιην πος {τ φράγματα Ὁ ἔτη πολεμύστωτα ν νἱ-- 
ἀεπάυδί ης ἡμὴ Ἰεξξίοηςπι εἤϊς ἀϊςοηάαπι ἢ πο-- 
λεμοησεαύτων, αι οὐ ἐπηρ άταν σα} ἑλλήνων. 
ἀ., εν νταμμαν 7Αρυά αἰΐαπι ἁβηγπιατί ροῖσε ἀεεῆς 
ὅπδητο μαχμμώταπι γίοἀ αρυᾷ ἄαης ἀς σἂ το ἀμ θίτα- 

τἰοπί οςια το παυίτιν. Ὁ μὐποτίδτη (οτιβδα δὰ φοπὶ 
οταιοη 5 ξογπια  Ρ]ουί 6 οΧ αἰ  β ἀἰχἤεπς. χαλάμα 
διὰ τὸ μαχιμῳτάτοις ἕ δ αἱ γυπῇ ίων ζιὶ ἑλείοις...... 0. 

ΙΝ κάδοις 1. Μα ἐπι Τὶ μἂρ δὲ ΚΤ' τίωὺ μεῖ. ταϊγὰὲ δῃϊπὶ 
νέα Ραγείσα!α δὴ φαυιάοε εὶς ἐσιίρτου. , ν το οἱ 106 τ 
ΟΝ 5.6.5. ο᾽α., 1,7}. ν΄. ὡς) Μιγαὰι συοά δυίιβ 
τοῦ μαίεατ αὐσιιπγῤητιηι,, Τ ΒΟΥ ἀϊἀοίη ἐοπηρογθο.- 
τας, Βορίς ταηηιαπη ποπογβςυπι ἀςείροτε.. Νὰ]. 
{π:πὶ ςεττὸ Βυΐμ5 τοὶ πθυ]οιο συ ἀθπν ἀπά ϊοίαιη ̓ ἀρμά 
ὙΤδυογ ἀἰάξ ἐπαςηΐγε ρόταὶ. Ὁ αἱάν δη ἀϊσούπις ἐπι 
δά Πορτοίροκιε αινὸᾳ ἤους Εἴς, τὰ εὐἰᾷ ἴῃ ΑπόΡαρ. 
Ριφοσάφητια ἤθη {πηρ]ἰφίτοῦ. πέρσην.» [δ ἃ αἴδρα πέρδην 
ἀἰοῖοῦ Αὐφαὶ οὸ ἄθηντηοο αἴδρα ασωρτιάτων ἀἸ εἶς, ἃς 
αἰϊὶς ποπηϊηΐ δι. ἐϑνικοῖς δι46 πὴ ΠΠπυγος ριαβρίε, 

ἀ1τ.θ. ν. “Ὡρῴώχματα:] δἰρίςετατ ἀυϊίρίασι οτος 
δα γοῦα Πας ὧν αἰγύπϊῳ Ροΐ᾽ γοςςπὶ τροίγμιάτα [6 . 
ἴξ ̓ χυμπὶ νοπηῖ!ς ἐς 1Πιπν: 4! οφαΐ: ἔπα αὶ δηλονόπ 
Ροίὲ ἐν αἰγόηῳ ροίειπιπι ἔα 6 ἀρῤοδν χὰ ν 
- ΒΠΡ46.73...1᾿Ν ΤῊ Κ᾿ .ς, γεγιϑεον, ἸΜαἱ ὃ φαμσα- 
λίαν ΡύΟ φαῤσαλον- ἜΣ δὶ 9 Ἐπ: ῦ 

᾿ Ν ἔχ. Μαὶὲ ἀαρακτι.. ἩΟΉΚΟΥ ΣΥΤΙ 
Ὑ. σαντες δ ἰλο] αίξε5 ροἵϊ πέραν προ Ἰητεῦραπέ: 

δοιβούγτο ἢν ὐο ΩΝ 
Δ΄ πολ.] ΠΙμα ἐπέρον εχ τηάγσίης ἱσύορῆε, συ αά 

{πιρ]]ςἰς ἔοον οχΧρο[τἰοπεπι δα οτρτιπὶ ἐγαέ: Ὁ 
ΟΝ. γύηλου,] Βοτταίςε δγελϑοῦσει πος ῃ τηδύρ πὸ 
εἴξ, ββξέυτη εχ δὴ ἐλθοῦσαι βαλε. ὁ. ὃς ἃ 

Ιν δ ποῦ: [}ξτια, ν. Κατ. Ἰδοῦ θὸ αὐτόν: 
. ξεν γιὲ ραν 1 Μοιϊτὸ. ἐς μας ἱπτοτρα ἀφεοτς 44. 

ῃχοηςὲ, 4υΠὶ ἀ1οἷτν εἰς τὸ πέραν ὑχοθεικτέον., 14 οἴδ, Ῥοίξ 
περᾶν ἐ{Ἐ Ῥλιενρμηρεμάιρμίτα δηΐπη (ο]ο: Ισψαΐ,Π ἢ ἀπ: 
τεῖῃ ριαροίιτι οτς μιετεὶ ντὶ) Ζα Οηΐδητ αἰιου πέραν 
οὐπι (δ ιέτο σεηϊεἰαοἸπηροπαάιπι νἱάοζετυς. Οὐοά 
ἐοττὸ ἃ Ν 11 ἔαδεαπη ἔπε - φαΐ νοετῖς, ἐσ' ἐγφη νης 
Ααιγπαηέα,αᾷ ΟΕπέφ 4; ἐᾳ ἐχρεάιδομορἸολ μι ἘΠῚ αατέ 
τ4}15 ας Πγαξξωγα ηυαϊϊς αμεπι ἀἰςί τιν Ῥαπὶ οὐ δητὲ, 
τὴς ϑεοσα λίας ὅπη) φαῤσαλον, ὃζ. 11 ],τῆς απ τἰῆς ἐς ἐλϑὺ σίγα, 

1εἴτολο ν. πῖον) Ὗ ὁςαδι]α μας» χαιρώγεταν καὶ κορωνΐων 
ποαυδαυᾶπι πς ραγεηφηῖ: (44. εηΐπὶ ἈΈρΥριο 
σαπὴ ἢΐ5 νγδῖδιις » ας αυϊά ἢ15 ντδίθυ5 σα ΑΈΡΥ» 
Ρῖοβ) ἃς νἱἀεμάυπι πο ἀπηοταῖα οἤξεηε ἐπυν ἐεϑαμξα 
Ραρίηξ (ξαυοηεῖς, ὅρη «ὠρία αὗτα Οατεϊὰπι αἴτεναπὶ 
1|14π| Βοροτία νγθθπη, ὨΟἢ κορώνίω » {δ χορώνειαν» Ρὰ-» 
Βἴθα ετίαην ἰεαυεδητο νος αι νί4οπη5, 0: 
ες ΦΠΡᾺΡ.7γ4. 1ν Τ Ην ο. γνοζ. χλ. 1Ππ4 εἷς ἀ1-- 
ἔζαπη εἰξ δα δὲ ξυμρκοαίχων ὡς "ἑκατοις Ρ οἵξ ἑαυτῶν, υδῥιχι- 
λέος ὁπλίταις Υῇ Ραδ. 71καὶ δ άγλων ξυμμαχων εἰς κα τοι, 

Ροΐξ ἃ γοῦθα,καὶ δργείων λίλιοι. ἔψὸε ἴθ ὁεδιαι 
ΙΝ ϑοηοτ. τμ. γι. ΠΝ οα γνάθον αηἰπιαάς 

ποτε μο σι οηϊ εἰ ἁδίοΙ ατιπι δ ᾿δχαβεβηκότός ΤΙεε.-- 
κλέφις, αι ΠΟ σι Π 406 τά }15 σεη τί ατ!5 ΠΟΠΑϊηἰς ὁ{Ἐ 2ρ- 
ΡΘΙαπάυς τ ρειης δοί ἀἰςογοτιιν, μιεσὲ σὸ δι εθηκάν αι 
Περακλέα. γΕ], ἐπειδιη δίᾳ βέξζηκε Τερακχῆς. ααξ δίαιβεθήκει. 
Οὐυοά νῷ ἴτα πε, ἀρτο δάπηξίεων ἠγγέλθη ἀὐυτῳ, 
πρ!Πἰ πηξῆμε αὐακόλοῦϑον μῖο ε{8 ἀἰτἰροτεῖς ὁ .«Ἱ 
Ραρ.75. 17Ὁ᾿ν ΤῊ γ΄ Εἰ νξι. ἴστωτο 7 Αὐϑτέςιαία 

διορΒάηι5 ἐϑνικὸν χοῦ ἑσιαι οί, {6 τα πιφῇ τὰ νὰ πθι- 
συλλαίξως οτία τη οβοττ αἰ ξαῖξ ἄπο ἃ πη γᾶ νἱ ον ροἤης, 
οὐὐς ΔΝ ϑὺς 71. ξείο πιατρίηὶ ἀρροῆτα ἔχ ἴΌΒο!ο 
ἱτερῆιν ὩΣ  Ῥυσ ον γθγλε Ὁο 1 Πα το 

Ν 8 ΘῊ ο τρϊάε,ανν. ἐρ.1 οι δεηάαπε ρος 
εἰ, καὶ εἰρηγικίω κατεςν  τἴ 6 πὸ Ὁ ἐστε ἘΠῚ τοῦ 

ΚΤ λοζ, νι σα βουν. 1 Οὐ» Ροί εἰ και νοτομῆσαιρ οἴξἔπες» 
Ραηξξῖο, μοί πολιτείαν ροῆθηάἄα εἰδ, ῃμαπν χοήηνοτιμεῆσει 
τίω πολιτείαν {1114 {ὁ πατ- αὐ ἃ ΤὨυογάϊά6 ἀϊείτας 
γεωτεράσαι Τέω πολιτείαν: Πα τῇ αἰλοαυὶ γεγδαμας δδίο- 
Ἰυτὸὲ ροτῖα5 ροηδηξιτ.. “Ὁ δὰν ἜΜ ΕΗ ΜΕ κε 
ΟΘΓΡαρ.76. 1Ν Ὑ ΉῪ ς, νεγιν ἢ βιροίξς,» 

τατη ΠῚ. 111). 

“ἰν ,} ᾿" Ἔ 



κ ΟΠ ΜΕΝΑ. ΦΤΈΡΗΑΝΙ ΑΝ ΝΌΤ. 
σερὸν ἰητοῦρυηρας »ΥΣἀον ροτοῦς τορεζοπιηι ἐἰηὺ κεὶ ἃ 

νοῦ νογθαπι ξαυέξησωνοἀ τα! πττῦτι Ὁ ΠΟΙ α 8 Τὰ δὲ 
δυάϊτο ἤσαν. 9 πολυ οΣ υἷ Εἴ ἌΣ: τ 

Ιν 8 6 "0 κ.ἰἵξιες ν. τοισδὶ ΠΝ οα Ρἰᾶςξι μας 
ἐχροῆείο,ποες ρος ξοιη δαῖν ἘΧ πιο. ἐϑὺν 

6ἀτ.3». γ. Φμ ΔΑ. Ηἰς ἸΌ τα δὰ οογατη Πα ΠΊογο δἢς 
νἱάἀοταγίη ἀθἴθ}5 ὅτι ΡΥῸ δημκείωσε ὅτι ἀἸοτοῦ, 

τ των 'νυϑῦπ.} Ὀ1οῖτ' εὐϑεόον' ὀκτέσαι τὸ παῖ ργὸ ἀϑρόά 

ἐκμήσει ζὶ πωύτα : ῬΡοτϊὴ ἀς Δ ἢ ἤσΠ χρήματα ἔξ ἀργύριον 
Ὑακγαϊαεὶ (τ ριηδε. τπν ᾿ τ} 
. ἀΓΡὰΡ.77..-.1ν Τ Ηνν Ὃν νοῦ. ϑόντων 5. Β! 0}: ἐχὺ 

τὴς ξυμμαχίας ἐχροηΐτ υὐἰτὸ᾿ δὰ! ξυμμάχων (0 ἃ τα αἱ- 
διιτήν βιοῦν νὶ Ὡρεσβέα ργὸ πρέσβεις) Ν' αἰ]α αὐτοπὶ ηδ 
ἰοὺς νογεὶς φυὰπι ἢ ̓ ορ οι, δθ' πρέσβεων σῆς ξυμμαγίας, 
αθίαυς ργαροἤείοης δσο τ᾿ πιαποητα ταιηςῃ εοάεπι 
{εηίω. "ἴοι "3 

Ιν 586 οκχ. [{τ|κιν΄ αὐκα, 7 1πηπλὸ Αἰ [05 
Ἠᾶζ οὐκ αὐαθαᾳτὸν πεὶ ξιεὶς ἡ ὰ ΠῚ οὐκ ἀὐέχεϑει ᾿ς βοΠ ΡῸΞ 
τοῆ γε 4υῖς αὐέχεϑεμ ςορατῖι αιΐο ἀ τἀπηθῃ οὐκ ἀὐαδατὸν 
σποιὥτω τὰ εἰ ὑγετω,ντ ΑΙ! φυδηάο ᾿οαυπηταν ΝΘ 16 
γογὸ το ΠΊΡῸ5 τοπηροῦ γοροηάος» ΠΗ ἑωεήχοντο (ςτΊ-- 
Βαταγ: ἱμ] [πε οὐ ΡΙΓΟ ΩΣ: ᾿ 

1ἰτ.λ. γ. συχίρ. ΟΊ ἀοθυῖε ἀϊςούς, νοςα θυ πὶ 
ϑβυχειρυτία ςἢε ὙΠυςγ αἱ ς,, φυδα οἴτι5 τογηγήατῖο-- 
πο οὔευ Ἡμιςογἀ!άδαητν, οοπίογθε; Ροῇτο Ὑἱάο! ξόξ 
βεχερυπία Ρύο ὅθηχειρητέον. Ἅ Ὁ Π6 τογπηϊηατίο ἡ] 6 πη 
1ΠᾺ,ΤΒαςγ ἀϊάοα, 14 οἶς ΓΗ οΥ ἀ1 41 ρα σα 115, τ: 
ῬουΙονΌ  ΈΝΗΙ ξοτιὲ Ποαυοπτίδν Πυΐμ5. ἀριια εἰϊπι 

δ ν. δ 

πυλπταρυά αυέῃαάαπη αἰίμτπ ν (88, 1ἀἸοπιὰ οἴθδγο--, 
ξατί ροτοῖς, οοάςπι ἐπί πυτηοο ἃρῈ ἃ οἱμπ| οὐρα δοτέα; 
᾿δὰχ δακριτέα δ. Ἰωμωρητέα, ἴτε ΠῊ πειδλτητέα, ΠΘΟΏΟΠ πολεμιῆς 
τέανα ἸσΠπτιΓΡτΟ “«ϑρᾳ δοτίον, δακριτέον, δος. 7 

Τάειν,ν: Κατὰ] Ε]45 νοςο5 χτ κράτος 1Πη6 1: 115 ν 6γ- 
δὶς νἱκίω ἔσειϑα!, ΠΟ ἀἰιτο ΠῚ Ῥαγ Ο ρΡ[Ο  πολευῥοῦση, Ζυ} πῇ 
τατηοὴ ἠἸςὶ (ο] δι πολεμεῖν Χτ' κρώτς. εαας γεὸς ἢ 
Βασποϊρπιρτιςὲ ἀς πηαρη 111 ρο τ] ητία ἈΡΓΆ Ρο]-: 
πε ργὰ αἰςοβᾶπτοτ.» [460 ΠΊΣΠ115 κτ' κράτος ΟἹ ΠΊ πολὲξ 
μωοῦσι ροἵϊε πρὶ ν!ἀοτον, ντ Πρηϊςοτον {ΠΠαπνοχρ- 
Θηβταπι τα οΠὶ 10. ἢ ολπὶ τοτίϑ γιγῖθιι5 ὁρρυρηα: 
ΒΠΛ τ πον ν ἘΠ ϊ 

εξ ξυν ἔσω ΓΝ οἱ θυ πη αυ ἃ ἐπαγαγεῖν, ροῦ (ε,14 οἢ 
Πηποπάίαηδίοσπο; πρηϊῆςατς ποη ΡΟ είς κυρῶσευ : 1: 
εόφμε ἀεουατίμυπη ψῆφον παῖς ργαῆροῖο ποςοῆς εἴ 
δὶς αὐε Πατῖπι ρὸϊ ψηφίσαχ ἐχροηῖς ὁ ψήφν ὅῆνκυ--: 
ρὥσαμν οὐϊϊπι αιο ἃ αὐ ρυϊογδηι 1 Π| Ἰοεᾶ ατεϊηεῖ, ἴα 
4 ψῆφον ἐπαγαγεῖν ἀϊοιτυγ,νἹἀοηάππὶ δηποη ροτίυ5 
ἀϊοξάαπνῆς, ψῆφον ἴη το σκέψιν. Προ οάτοιντ βὰΡ. 8): 
ἴῃ ἔπε ςο].1, Ὑδὲ ἀϊοίταγν ψῆφον ἐπηγαλον » Ἰρίξῃιοτ οχ 
ῥσπῖξερ Τρ 5: ΠΟΥ ἐὸν τ Εν τις ΠΑΊΣ Ε 

; Ῥαρ. 28. 1ν ΤῊν 6. νεγ, ὥξτε 1 ΜΊΛΙΠῚ οἴ 
{τε ριον μυογἀϊ 465 κτ' τω μεσόγειαν : οἰ τγῇ ἀΠ| 0: 
αυήαρεϊαδάμπάϊσηἀα ριαροίτιο ᾿ς τοὶ η υίάτατο 
Νὴ κεσόμειαν ἀὐτοὶη ἴα μεεσόγειον 4181 ἀριιά ππης 
τρία πι ἐς ρεογοπυ ορπλι5.. 1 τρττε ϑεμυΩ 

Ιν 5 σἨλ ο τ. 1ἴτ.7. νι πεῖν] μας οχροἤείοπόν 
μα σεὐόκοίπεῖν ΟἹ ἀἰ εἶτ φορτία, ἡ, τοίρ εἴτα «εοτμίῶν-- 
ταν» πο ἐζατίπι [εχυϊτυν: ἐξ ἀ ἤης Πρηϊβεαιοηοηι 
γε θυ πησεφσκοπεῖν ἡ δ ἀπτῖῖτ. Αἰς πλυϊτο ἀρτίοῦ 
εχροίαο, τα νἱάσταγ; ργονίἀεμὶ ράγιές [ ἔδυ ργοββί-- 
αἰοη 41} ργα αἰϊί [{{πἰρεγε. νο] Ροτίι5 , ργομῥάοηα] οἤταο 
[{δὰ γγοξιαοη 1} ργα ἀἰ τῆς βέρι, 56 ἀ αηϊππα ἀπετεξη- 
ἀυς εἷξ αἴας φυὰπι νυ]ρατῖ5 νίι5 ργαρο Ὁ Π15 δὴ 
ἴῃ νοηγδ; πεόσκοπεῖν, δὸς συϊάἀθτῃ ἴῃ Ἰοςο : 48 15 οἹἘ 
γί ἀοἸξοοξ ἑη φερτμῶντω, "Ν τ Θηΐ ΠῚ προημῶνται (Οὐ αν 
“οὐ δλ! ἄλλων “ριῶνται νἀ εξ ὑαρ Οιῤ ἄλλοις, ἤπια μᾶλλον ἢ 

, ἄλλοξτα οὔ ατῇ φοσκοπεῖν» ΠΣ τοίρ οἢ 4 6π5, υὑεῷ Οιῤ ἄλ-: 
λοις σκοπεῖν, ας μᾶλλον ἢ Ὁιὶ ἄλλοις, Ἰἀςόηιιο ἴῃ Βυΐα5 16: 
εἰἰπέρερεξιατίοης πο ἀϊχί ταπτὰπη ργονί φορά! οἤαο 

βιρ, Τεἀ ργ αἰὴῇε βοῖρι. ΑἸΙό αὶ ςεὐτὲ ἤδη ἀυδίαπι 
ε“Ὁ φυΐῃ τῇ γεγθῸ “τεοσκοπεῖν ργροῦτι δ σοὺ, γυΐρα- 
τεπὶ γΠιπὶ Ἰδαις πᾶ ο , ΠΟῚ αἰπιᾶ ναϊςαξ ἀυὰπι φυσᾷ, 
Τιατῖπα Ῥγοίη Ῥγομῥάεγε δὲ Ῥγο[ίώνε. Ν' ετὰπη ὃ μὸς 
αἀάδόπαιτη οἵδ, εἰ πΗῇ μἷς ρυαρ σ εἴ ὐδθ ἴῃ ἀσενσκο" 
πέϊν αἰ Τὸ αυιὰπη ἴῃ νυ] ρατὶ γι γε ι ἴατ ᾧ Ἰητογίπι τὰ-- 
πιὸπ Πιηρίοχ οὐ αν ὀμρθίᾳ εν ρρκω φρο τοῖϊπογο; 
Ρεπήάξ ἀσῇ νπὰ οαδέπηαις ργαροίπεῖο ἀτος ἤπια] 
νίις Βαδεϊέ Πὰὲ δ τὸ ἀμα5 {πη ἐερι τοῖς ροῆητ. 
Οὐδ: τος᾿, ἤπια αἴ, αιίαπτα εττΕἰ Ἵ Πα ογ ἀτα1ς α4 
Τογπη οη5 γέωτερασμὸν ἀπ ἀςία γ ἀρ ξγτὸ ΠΟΡ]5 ξοίξατυτ,, 
ΑἸΐα ΘΠ πη ἐκ παύτων ἠδ τηΐπτὶδ αἢ ἐό ωιροσκοπεῖν φυλπὶ 
τς ἡσοϑτιεῶνται ῥ οἴ Ποτ βοὴ 4, ζὰ χοιγα ἐκ παΐτων 
«οϑοσκοπεῖν; ὥς αὖνρ καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ παϑτων ἀροοτβῶνται. Ουἱά 
ἢ νετὸ τὰ ὙΠυογα!ἀοπὶ γεγο δ᾽ ας Πὰς νειθα ἐκ πως 
σων,αυτ,ἤ ποπ υττοδί πογαῖ ςογτὸ Δηϊο ροσκόπεῖν, ν δὲ 
πηᾶσὶς ποςοήατία Πηητ, πη ἀητὸ φεορπμῶνται; Ροί δ 

ὙΠ λτσ, ν. φῆσε ΜΔ] τὴ ὀνικύϑησου. ὉΠ ὃ’ 
Τίτου, ν. δοχ. Ροτίμ5 δυδουλοτέρων ἀϊεδηφαδι πιο 

νεΐη μὰς ορροἤιίοης ςοπιραγά το ἀφουλοτέρων ςΟΥἿΠ 
Ῥαγάτίυι8 δ ζουλοτέρων τοροη δας. 564 ἡοη αΠξητὸΣ 
1Π|4ς πος, ντηοη ἀ] μα ιὰπι πιαῖοῦ ΒΟ μπν ρεὴ 
ἀφῆτία οἷς πΊ4}1 συΐι5 πτοπηίηΐς ἽΓπαςγ ἀἸάος τυ 
ΧΙ πγεταν. ᾿ ἐδον ν 

ΦΠΡαΡ.79.. 1Ν ΤῊ ν Ὁ. νοῦ, φροῦχ.} πθπις 
ΟΧ Τὶς 46 οί (6π|ε] δ πηοη θεῖ ̓οδξοτοπὶ ὁροιζέῖν, 
ἡπι4 ιίοας ο ρε αριά ΤΠυοΥ ἀτάθπν Ροϊὲ σεῶ-- 
τον αϑῥ » (Ἐυ] ἔπειτα, Ποη Δαϊο τα ραττίςι]α δὲ, αηα αὉ 
1115 αὐταποδοτκῶς Δ τς ςοηΐοι. ὃ ᾿ 
ΝΟ ΚΑΙ] Μαὶὲ ἥσον. Ταζαπα αὐξξ ἘΠῚ βιειῖτ οο]-᾿ 

Ἰατῖο δυΐας οἐἱ σα 115 συ ἀϊοῖς Ἡτπιοςγαῖοβ 
πε ίυς ςοπεϊοῆίς ; (4 οπὶ μάδ δὲ Βυ 5 Ῥάβίη 259) 
πίω δὲ δ ψυμαν͵, αὐτίω ἑαυτὴς μετὰ τῷ πιφοῦ τὴς δ οήμης, ϑαρ 

σαλεωτέραν ἔσεοϑαι. ἰῷ ἀϑυδιδδηῳ 
ἔν 5650 τ. Γ1πἀ:ν. ὁμοίως] Ο(ότυα ὀχροπὲ 

ὅμοια ἴα ]Πυδην ἀπε ΒΡ ἈΠ 1τοῦ ροῆεαπι : απ Βυΐα δ᾽ 
ΠΟΠΉΪΩῚς ν ΤΠ ΠῚ δὲ ΑΙ ἀπὶ πα ἀπ γε τ] Ηἱ νάθοσ. 
Οἰατοεγὰπ) μη Ηἰς Ἰοςιῖβ ἢ] οχ ὁδίζιτῖ5 δίς, γατίαϑ, 
ἴπ Ῥαγτος ἴῃ Εἰίος [ς ΠΟ Πα γοηξτατ, ἜἐΡῸ 48 οὁ ρ ἀπὲ 
{πο τες αἰ Πδπεῖο., φυ αι! ς ἐξ. (ηΔπὶ εχ ἀἰαδτῆς 
ςοἰοέξαπι οἵδ Ευΐι5 Ιο οἱ ἐχρ οὔτ! η πη, γε] ρου, 
ςοΙ]οέϊας εἶδ ἐχροδεϊοπος, ἃς ἄλλως ὀἠέεη ἀϊτ, δι αἸ1ο6-᾿ 
φαΐ ποτὰ {πη τ θα ᾿πάἴς δι) φυΐ νοῖθὸ δοξάζειν ἵάο ΠΥ, 
Πρηϊβοαη ρυταῖ αὐο 4 ἀητε γογθῸ ἐγθυμεῖϑϑαι ἀφο]: 
τατυτῃ ἤττ ας ροῖϊι5 δεξάζομδν α ἀτή πτ τῇ πίτᾳ τέτὶ 
{ρὶ τοῖο ἐχιπίπτο,, γε ροπηάε ἤτ ἀςῇ ἀϊδεαπι εὔξέ πες, 
φεύομϑμ. ΝΗ ἐ 1 4 ά10) τὸς ρεγβοηάϊε σ᾽ ὑπίεο ἀ ἡ αὐ" 
ἢϊὸ ἐς ἀξ φγοαάϊ μιν ἐοάονι ηιοάο 4μ Κἀν ἐάν ἀδ ἡ ἀπτ΄ὦ 
Ρῖε. 5ε4 πεν ὰ ῥίον] ἀμε πος ἀδ γεῤηδ᾽ για ἀρ ρον 
μήάε, αρφμάῆὶ μῆς ἐσ [Εἰϊανν χήν βάλ ἐμτὶρ ριτοηδῆ ὦ 
ΔοἸ άνεἰ ἀν ὧν ἃ ρίωπειηον ἐγὲ ΡΟ β4ημΑ» ΜῈ ἐο [ὑσιὲ εξ ρας 
αὐ ὀχ ΜΑΙ. ἐογιη [δαιγίίες, φηα' βθὶ οριμλά πρα ργο- 
ηηπεραήξ, μὴ ΠρΉ ἀΠ Διο ι πεν ἤμιν, ἐσ ἨἹ ὁβόγε γιράϊο ΠΡ 
ἐρ[ς ἀείγριε. Νὺχ φαΐ ἐλλείπειν ααπὶ Ηϊς τοφάοτς γοῦ τος 
δὸ [εβοοῦο, υὸᾳ π ἀϊςὶ ἀς Ἰς οὐ Π ήνοπι 40] δῇ! δ 
ἠγιπη ἀείρομάοπε, [εἀ ἀοἰϊς φαστιῆν ςοΠἢΠ]ἴα (αι 
ὠὀῪυμήσεις ΘΧ 110 ὦ ϑύμιεζόϑοι νοςαν! ρος ν᾽ δτατ) σπ-οςς 
ΠΙϊΑ Ἰη ἀπά η δα ἤιἀ αὐ Γό5 ἐχοποηάα5 αθοτγαης, ΠΠΠὋὮὋὮὖ 
Ρί οι ήτι Πδυοῖα πιληϊ πὸ τοίροπ άοης, [δ 4 οπτηΐτοιςς 
Ὧ0 εἰ ἐπγρατία πίηε. Ηος ἀοπίφως πρὶ γε!]ε Οοπης-ι 
τῆ} νἀ ἐπτυγν Ταίε οἰ βοηιέπενι ὑροηη, μὲ [π αἰὸ φιρέ--ς 
ἄορι βάν α»η [ιδιαηε ἀθ γεύησ φιίίο ἀρργεάϊερην, φεδά 
6ά5 {δὶ πμς βγοροηαπί, [64 πόπ δ το [Π1ο οἄφηο ρυοιρέτς 
ἀοπιῖώ ἦρι ἡΠΠ 0 συ θη αἷς ΜΚ ΜΠΗΥ τ ταΐὸς ἐάν το άαπε φηαίδε᾽ 
βΡί ργοροζιενμηί. 56 4 αυπαπι τᾶτα οἢτὲ δύζουλί 
Ἡδηγταητα οἵο ϑϑγοια ΡῬοτοί τ γε ἀιτ' ἀσφαλείο 
ἀϊ ΒΟ Ππτν αἰϊχυο ἀϊεΐ ΡοΠη Μίμτηνὲ ςεγτὲ ςοπα 
αἷτς μος γἐἀοταν οαηγοο ίιο ἡ ν᾿ Αὐο μι! ἀδαῖο αἱ 

ἢ 



ΡΥ ΥΨΥ Ὁ ΨῃΣ νὰ ὦν αν, 

«, 

ἀ Ν  Ὑπλν τ ΒΒ ἘΠΗΝΙ ἸἜΧ Υ Κα ΣςΟΉΤΟτΙ, ἂν 
πέρα ἔαϊξ. ρα. γἰ 4 ο!ίςος 54; ἀς Ὀ6110 φαραυῖς βοηρ- 
ΚΑΙ τοῦ Ἰοιισητο, μύτε αγαϑον καὶ αἰσφαλὲς γοράφοινπε, ταῃτ 
απ δος νὰ ἴῃ δοῖο ἀσατιράιοιμάο {6 Ργεβοιρυὲ 

γιάοηάσηι ἤενηιααν ἀρ θὲς ἀσφαάλοαν ρέοροΠΡΕΟ ΡΩ τ 
[ἀπιμ5. Ναρὺ φαῖα μος οἰδ,, ἀσφάλειαν ἐπὶ δρ|] 9.» 49 
ὨΪΗ1] πγασίβ οἱξ σφαλερόν, χιρετογοὺ Βέᾷξον ράπι ρεφῖςιν 
ἐπξὸ ἀυαην ἐρί οχροηοπτία πο δὶ5 Εοῖς τῆς ἀδηλότητος 

θ6 1} βάοτη ( ᾳυᾳπι φα ἐρίαῃν μας Μαντί ει δψυητας 
φρίτβοτα τοίξἄται) ἀρ μῆς ἐρίατη ἐξ Πρ εοεφμν φὰη 
ἰϊα πυΐμϑ τοὶ το[πἰμχοπία μαθριημϑ» ταῖν ογὸ ἡ τα 4, 
ἄδηλα δ δὴ! τολέμῳν, Ομ αααπι ἰτα πεν ἀμ ἀσρα 
λείαν ἴῃ θο 110 αματῖτ, αοα ςφηεγα ρος ΠῚ Πατμγη οἱ 
φιάτοο νἱ ἄοτοτ, οἰρομήθηάαμη ρυξο ἀσφύλεια ην 
τεἰσὶ ἀπ τατὶς σορΠ 5. Πμᾶτφημαϑ, 88 ἐμ μυπλλθαηι 
Ῥταάξείψ σιάαης, ἰᾷ οἴ, ́υὸαι Ιοῃ ρὲ Βαπιλης ρον 
υἱάοηξίᾳ οχιςηφίταιπιογαιὰπι Ιοηρκὶ πυπχαῃα ΠΊρΠΒ 
φαςητατα βγο[ρίφους ροξείς, Ργο απλ περ τοίροηξο- 
Ὡς ξιεῖς φαδιὰ ΑἸ Ἰευ. τὸ ἀσφαλὲς δὲ πὸ λελορισμνένον ζον- 

αἰατά ἱηφηϊππειογε ρα Ὠιοαγ 2}. 6. Δητίᾳ. 
ΟΠ ΙΧ, ὅτειν τὸ ἰσφαλὲς καὶ ̓ λελογισμκένον, ἥκέφου οἱ χαροὶ 

δέχωνται. ΜΓ ΟἿΣ ὑλρῖτε 

Οὐ Τ.γ. ν- ἀσφ. ἘΝ ἀοανας ἢϊς φροττὰ (οἴγο! 4 ἴξοηι 
γεθιπὶ δυξαζουόρ σκροῦρτς ψ ΘΓ θ0 ὠϑυμουμεϑα γα, 
4ιοα ἀἰκοτγας ἐγθυμεῖϑαι » 4 ἡμῆς δεξάζειν ἀϊςβε( ίςος 
ἀὖ νιῃο δά αἰτουιπι τταπῇρης βάαξ, δίῳ τὸ κα ἡφυρίαν 
δοξαζειν καὶ βέλῶϑε ϑαρὴν ἐγ πη» πη σίσίς πὶ ἀσφάλειαν 
«Ρτοροπαζ, συγ ἐνθυμήσᾷ ἢ ααιάσπι ἴλας οαηὶ τ ἀοπὶ 
δθιριοροποζεῖ, ὃς ἢν πίφεϊητοτ ἐξ ἤρα σομμφοῖτα ἀἱ- 
ἐφ ξεν νι εῖτοι ἡ ὐερλνε ὀῥινανν τ, 

ΟἸΜειδννο δ] Μυρὶς. σοπμεηΐς ρεαίρη τοπηραβ ὀκτ 
πίπθοιδν. χλ τρ θη) 4 : ΠΣ ΤῊΣ 

ΟΖ μίτινεν. Καπὸ] ϑαίρίςεταν μ᾽ 2Πὶ τὸ δωυατ κεφά-- 
χαιον οΠἵο {τεἰδοπ ἀυ πὶ : νογίλπι ὃς 4|1δὲ κεφάλαια γοςλξ 

πὸ δωματὸν ὃ τὸ διχφηον. ἰ Ν ν 

ΟΤΛτυϑο ν  ὶ παρ. 1 0). μας οχροβιίοπο 4014 Αἰἰυά 
φυλιη πιοηἀοίς (σείρταιι οἵ ἃ ἰσοηάμπη οἰδὸ...... 

ἀγραρ.80.. 1 ν ΤῊ ν ον: γαγιτύρ, Ἰ5ογ δεηάαπὶ 
οἵδε πόλιν, ΠΟΩ πόχει, ἄοςοο ἰῃ ἰΐς5 ας εκ δἀμοτίο ἰη- 
τογρτοτατίοπ!β Ν᾽ Δ᾽]: αναγρίηὶ αὐ (ςερ{.5ὲς φατοαι ὃς 
ἰηξτῖο ραΡ. 82, τίω κα ϑερικῖζαν ἐν Τὴ ἐλλαδη πόλιν πύραλνονν 
τ. λύειν] ϑειοϊ αίξος Ιοςαπὶ ας αθογθηβ ρᾶδ. 
84» ̓ ἰεξῖε τῶνδε ποιῶν, ῃϊ{1 ἃ Π τατῖο (πο ά (υ(ρίοοι) 
ταθηΔο(ὲ ἀρια οαην (στίρειϑ οἰξ αἰς ἰοσι!5..... ί 

Ιν 565 5Ὸ τ. [ζκιες ν. Ξυμφ. Ατορο υπὸνο- 
ἐλθ αὶ ξυμροραὶ νίάαι τορτεοηΠΌτο τηἰ απὸ αἰρημπι 
εχ ίπτο; παπι 4 ἀμί πιο, ΠΟ αγΐι18 4υὰπι σούς 
Ροεΐ, πιαία ἔπα εν! δι απχα 554 ἱστία πη ΠΟ πηϊῆιι8 Δηΐ-- 
ταὶ συὰπι σου οτί5 Πλουθ 05 ἀἰςᾶπηι5., σα μλδ]α 48: 
11 1η(ππείαττ αἰ ι1 (ΔἐτοπΊ σοτυπ)ξυμφοραὶ ηθη νο- 
᾿οαδισνιο Αταυς ἰρίσπιον σοτεὸ, αι ἡαἱσαπημο Βαῖτις 
Ἰοςΐ πχεητίοῃθοι βαςἰε ἴπ 115. 42 ἴῃ ραρίηδηι 8, [ςεΐ-- 
Ρτα μη ίομο ἐς ἱοηρὸ αἰΐτος ἀς γοςαθα! παΐας πος 
ἴῃ ἴοερ σα!βορείοης (φηεῖτ, τ: ἤβαι Ὁ 

Ο λουον. νγυαν} ΝΟ Ράτο ἃ Τ μιογ ἀϊάς που {ππὶ 
δ. Ῥίαυὲ ἱπαιιάφίτατι. πρηἰβοατίοηφαι νοσαδαίο ΜΝ 
ἀατί : (6 ἃ ταηταπ τοίρί ςοῖς δά ἀπ εγιντρουτννμα 

᾿Ἰπφ πη, παγαῖς ρύκῆχα ρεαροίιο Πρηϊῃςατίο στα 
πον μμρὸ ραιβορείοπ ηι {Πὰς νον φρὸν 
γαῖ τοίρ' οἰοηξοιη » φα μή! υα πἰΒι!οὐπίπαϑ ἢ ο9 480: 
ἀαηηπιοάο ἰηςἰαία πος: ὟΝ 44 καταφρόνησις 
φιεά πμεῖος {εὐπονεΐε,ν ο] ρο[μμάα! Ἰπμρίαῖυ πο τρόπα ἀφρός 
΄σαύη ἀϊ δῖα εξ. Μίτατι ΝΙΝ ες ἀρυξαϑ ἀϑτα 

εγάϊάϊς αδειγατίης., ὃς φαληξασι ἰη Ἰἰοςὶ δαϊεῖς ἰη- 
 τογρτθτατίοης ({Π ἃ (αἱ (οτρτοτῖθ. τποητς απ ργοςι! 

ἀι(ςοἀοιονίαεογργοαιίο νοςᾶἢ ἃ οἴ) ὅς Ὗ 411 δὲν ἴζιις 
δὶ ρογηηοεῖπε, [τὰ σα μα) Ν 411, Νι 4 ΜῈ ἐπηόνι, με ἡ, 
πὸ υιὲηα βέσι οἰὸς, οχαιγρἰοπουερν οἰεηάφεις, 404 ἐε! ΘΓ 2: 

Ορρ ἀομίρεοΥ τῆς νον 6 βογαἰ(ίοίίνε. φημ σχαυπεῖῖο 

εἰ... 

᾿ 
᾿ 

φιρῤε ομφίος ἀραρὶξ ᾿ωπέγανὸ πο αι Πρ ἀλη ἢο αβηο-. 
πφμαίμεμ ατὰ δας σαμα στ πε έογιπι πιόηξο, αυϊᾷ 
εὐ ἅΠΠ| 5, αμέθιις γε ῃσαις ν οὐ θὶς, 'ςοππη πε μα δυπεῦ 
ΡΓαίρεοί οἱ. μορὸ υροὶ πρηβί είο,» υϊά “ςυπ) γοςὸ ἀφρά- 
δαύη εἴν «ΕΠ αἰτατίοὺ 564 Ψ τας ταπγοῦ Ν αἰ ἀπε ροτίας 
φυδιῃ ἐτορξοῦοηι ἔπσδ χιυῦς, τα οςυην μῆς ὃς ά.- 
ἠτάϊε,, Νεφμειοχσιβεῖς ποφνος βυιείόχιηι ακὸ ἡ ποἰρονέεὶς 
εἰ ᾳ μοὶ ἐενρογὲ φρογες: Νι δὰ ̓αἰ ἐς ἀυπραβείδιοι φαά οι ϊης 
παι.) αὐμεγφηὶθ ρϑηνπθ ὑεἰ δε ροφεσρε Αι Δ Βαςγαἱ-- 
ἀοπι: φφηετὰ ἀη Πα. κάτεφρονήσεως δοιάφῥυσωαῴης αἰγτ1:- 
τῇ θῇ -εὸ μοί σφυειζμιο ἀἰκί:, ἀν! μιὸι Ἰπέπασ ἀαιὰπι 
ΠΌΠΗΙΗΪ γρρίία δῥόνηας: Πρ ηἸΠ ςατί ποι μαπὶ τησξάζου 
οἰξοηάο ἕρ ἰήτυνοις. ΒοίιοααΠπὰεὶβ ᾿ ἀἤ τα οἰαδοπι 
Ἰςτιρεόκιβ ὁ ξαπὶ ἡ νΒἐμἐσοϊαταθ αυὰπλ ἐξ ρετηϊοιοία, 
δβόγρηβει "κὸν τὰ “Ὁ α ἔχ γατ οὐ τς χΘνοαριὶ 5 

Τάτ γ. Κατ. 7 Αἰΐεον ἐπεςΠροηάμππι οἴ φαοά 
ὙΠ υςγ ἀἰάφ (οτϊδίταν, ραυΐο ἀαξδ οἐξόη εἰ. τ...}:. ἢ 

6ΠΡὰρ.81. 17ν ΤῊ ν ς. τνρὴ πόνων Ε)πὶ μετ δας 
νοτ θά, κάὶ μὴ ματα θάλλειν τὸ ἔγος 1 χὰ ρζωαςς ἀοητίὰ ἔξξε.- 
τάμτατ 5» ὃς αα σα αἰκίε χάτειον,, 1δὶ νοζϑς ἔϑος » ἀταρὶς 
ςοπιηιοάαπι. Βα ίτυγὰ ἐ1ΠῸ ἰφέυπν. νἱἀεπιύγυροίξ 
ὄγετα λαιπωρϑν:χὸς πὐδάο, αἰρὲ δὲν ἔπεμπε μιλλόντων Ὅἧς 
πὰροῦσι βοηϑρεῶ τις χαὴ ὅτητοιλαμπωρξιῃ, διαὶ ρἰη μόνα ξαὔλλειν τὸ 
ἔθος" (σείτειον γὸ. ἡμῖν φι, ΦΆΠ πόνων πὶ βολαὶ κηβιϑοι ) οἰ ὥεᾳ 
πλούτῳ δές,Υ τ αιῦοη ἤπῆς σοἰοσατὰ {πὸ Ἀϊνμὶ5 ονὰ- 
εἰοηΐβ τηραγθεα, ἢ γοῦθ ἐ{τα, πατϑιον γὸ ἡρᾶν ἐκ ἢ πόνων 
ταὶ αἰβετοιὶ «πὰ παρ; Ῥαἴοητἤ οἵα αοτίς ἑποἰ ιἀαθατ., νοῦ- 
Λα μαςς,καὶ μυλγμμεσδὶ θώλλοιν πὸ ἔθος, ,αὐαπη ἃ δὰ τεξθίαη.- 
τυτ»τα πο Ρογ Πα ρα συιόδαιτ,  .0Ὺ.Ὑ οὗν είν 

ΜΝ. ϑερίω 1): 'νὸ ραγεϊςιρίο ἀἰθιιδϑονταῖ ν 
δρυὰ (οδο 4 θπιδαμοσααί,"  τπρο ον ευεπο ΠΤ 1 

Μ΄. σόωεϑα 1 81 εχ ἀπαθυ5 γοοῖθυς ἐν νλῥγτες να, 
ξαοϊοη 44 {τῷ γα τπν' ἀτολαρεῦτες αι λ τη ἰαὐτυλιεῶνάς ςιῖ- 
δεῖς. Ναπὶ ὅδ Πα οἰνίεγα λυ νου οἰγοαατβοχα Ἐκ 
(οιη ἃ οοπἐιρατίοής ἴῃ ρεἰπηὰπη ἐγ ἢ ἢτ θὰ μ- 
ἰα[πιοά! οοπηροῇεῖο ἱαρογμοηῖον Ὁ τ΄ 0 7 
ΙΝ 8:0 Ηὸ 1,..1ἱξικον. ἴω 1 Τυπιο ἐπ Βυίυΐ. 
τη αὶ ἰοςὶς ἐδαΐσεμει ροτίας οςξ νοεδὶ δ) ΘΙ Πρῆ 9, Ὁ 
εὐ ΤιΐχνοΣ γρ ϑγάρ ἢ Ηοιποιίςα πε {πιὰ πο Με δέ ῆι 
αὐ ἰΐβ αὐ εἶς αἀϊοιιητιν τυ εἰ ὀχ τη δυτὰξ αἴ ες 
Ὡμ1Ὶ : ὃς πιϊγα απτασ ςαῤη τ οἰταταιη αὖ δὸ ΠΠΕΠΕΙ 
ἀπαπι πίμ:} μαδὲὲς. ςαὔγος ἰοζοΙ ςοπτπιιῆς νἹ ἀ64. 
ταῦ Ατορὸ ᾿οδϊοηίδα πᾷς ν εὐ, απαιᾶπη ργοαδί- 
Οἱαἷς ἀἰξξιπη ἀς γα! ντρόπεὸ πὀοοῆϊεαεε δὲ τὲ ας 
ἀἰβορτῖ ποή ροτοίε, αἰξονεῖ ὀχ πο εἸἀεόφαξ ἀἀ 14 
Ροτιἤηιπηιπη νοτα ροϊοϊηοὐο,λλὰ ἡομώσαξτες ἐπ αὐαϊκην 
εἰφί χβιμουμρ τοῖον ἀποθὶ 1 ἊΣ Δο 50 ν᾽. ἐπε ονν 

ν. 221 ἃ {{π|4 πο (οἰ οἷς, αἰεύῥοντας οὔτε ρτὸ 
«δρκιϑρόγτων,, ᾳἀάαπι ααοα,, Π οοτ ἀνά ει ΠΟΌΕ ΠῚ ,ν6- 
τὰ πι τἀ πποηίνε ἰροΓο) το υηταῦ αυ αἰ σξθξόρ απο 
Ιοομπὶ ἐχροὴ ἀοτίης τ αἰ λίγα ποην Αἰ δε οὔο ἱπιν 
το ἰρομάμπι φυὶαν ἢ ἀϊ δ ατη οὔδε, ὡς οὐκέη ὠνδέχεται 
«ϑοι δμάν ἡμᾶς» καὶ τοῦδε ϑυόντων καὶ δ; ις δὺ,, ἢν β χε ἰά οἵξ, 
καὶ ὧν ᾧ αἰδευδρομδμ.᾿ ϑοἀ νἱ ἀοτὶ οὐδεν ροππηξ πες ραῖ- 
εἰπε ἐπ ριΐαχα; ραγεῖηι ἢ ςεαηά ἃ Ῥοείο μα ἀἰοὶ ἐν Ε- 
ἀοἰῖςοτς Οιῤ μϑὺ αὐ δου πάλην, Πομε δι δὲ χε Ρυϊπταπα 
τεξεγαπηιξ," 0 0 το δ ἀΑβα τὲς φὴμψετνν 

οὐ ΓΡαρ 82: ΓΝ ἜΠΗ Ν ἘΦ γον; κεἰ ἩΪς 1ο- 
εὰ5 ὁυγησπι τοί οτο ποδὶς ρουιοίς φυδί ἐπεί σἠετῆ ἀὲ 
Ἰρξείοηο "Πα φυῶν ράρν 8ουε δαννον᾿ πόλιν ΠΟ δὶς ἐχα! -- 
οι; αστη αἰέεγα ἀατέσαιη πόλει ΟΧ ΘΔ ΠΑ ΠῚ ἕα τις 
ἀσαπὶ ἀΐσρις Ῥοβευαλμοὴδὲ ἢ πόλεὶ τὺ ραἰννῶ, ἀϊξξήξ ὅπά- 
Ταΐτ, αὐλοὶ δὲ τλρῥίννῳ ἢ σόχεραῤχιὺ ἐχούσηυνιὲ ΡάΡ1.67, 
εἐἰκοσθαραξ, εν 8’ 1 3 ΠΟ ΘΟ ἐυο ΔΡῚῸ Θὲ δέρϑὼρ 
ΟΝ 5. ΘΒ σα, έεϑονϑα  Θϑίεναα 4 ᾿ξ γὸν» 
Β πλοονάζων γίαδ) ρεοΐδο 4ιδ4 οἱξ ϑ ρὲ γε βεγοψῆο 
νουσο; ἐησιέσιν δ. θ οι ἐν ας ἢ δἰδευ πέρνει, ἡ! ἱοὰς ἰᾷ 

ρου) ἐδ Μη} 1.5} ἐπ οι Σ ὙθΟΣ ΘὩ ΠΟΙ σἸΠῸ) 

ἰᾶς υς 

»ὶ οὐ δὲ - ΖΟΟ ΒΡΗ͂ ΦΕΣΊΣΕΕΙΙ 
ι 



ς8 

ἀιτιζ. ν. Ὑφοτη μος ἰΙοπαθη αὶ βοπογεν ψῆφον ἐπή- 
γαρον, γαΐο ψῆφον παῆς Πρηϊῆςατο ὀκέψν " ἀυσπὶ Δητοα 
εὐλοιβιναμιπρη γγεϊπ δς ςοἹ.3} ψῆφον ἐπήγαγον ἀἴχοτῖς 
-προϊβοατορέκύρωσαν ἐς ηυὰ ἐχροίτίοης νἱάς φυσιδὶ 
τὰ τὴς ἐγ! διηξώσι γε δε ϑε ΠῊΡ Ζ|0»ὰ 

4ΠΡαρ.89. 1 ΤῊ Υ Θ. νου ἀρῳ! Ουαπηις Ηῖς 
εοάεῦγηυο ἐπρτὰ πιο ον ταταγ γοςυ δ ἐφ᾽ ᾧ ἰοαυοη- 
το ἱπβυϊειιο,, ἤθη ταπηοὰ ἰάοηι σεπαδ ΙΟυοη αἱ εἴ: 
ἄστη ἢϊβ νέγθὶδ ἐφιῷ ψυλδὲν κακὸν 'πονήοισινῳ ΠΡ ἰδ: 
τοῦ ἡ ἱχα μηδὲν κακὸν πορήσωσιν, [6 αἰτοῖο, αὐτεπὶ τά Π 0} 
γειδοόγααὶ νίυ(φαδτὰ ἐς μο Ἰαἰξος πτοῦ  ἀἰ πιάτα ἢι- 
ἴω ἐξειρτουῖδ παπιογατ) ἰη Ραϑίηδπν 68 αἸδειπι ἔνε. 

Ιν 98ςεξο χ1.1{ξλα. ν. ϑαφῶς Ἰϑο δοράπηι σδἢ- 
ἴδο τηδδὶ τῆς εὐ υχα σΐων ἑορτῆς πόηπδ οαἰ πα δαπἀἠτὶ ροῖ 
ἔς δυῆς βοηϊτίαμπν εχ Πίπιο:, ἡ ν δὲ 1115 τηθηεῖο 
Ῥιαοςά εξ: τιῖηι Δ Εὐτοῖ, ' 

Τ τ.σ, νας ΠΝ ἡ ἀυδῖτο αυίη ἔτει ρτι πὶ αδ ἐο ἔπὲ- 
αὐτώ δὲ ἔνγονωιαμφίβολος. ᾿; ἶ ξ ᾿ 

ὉΘΙΒαρ.84.. ΠΝ ὙΤ Η Ὁ Ο. νοῦ λόνον} Μα]πη(νε 
τα τας νατ οδιϊοι ὁ ζὺς ϑεοῖς δῆἔϑεν ἡἀσόφϑτον ἄμῳωρ. ΠυΠὶ 
Δαἀπουθ να) δγϑεν αὐ ΡΤ ΙΡ. ϑυμοροωῦτες τεηάοτοε οοπὲ 
ἀϊεινοο ςο φαδηὶ ἡπαγρίηι ἀά(σρῇ. 
᾿ Δ ἐδΝ ΚΒ Ρίαοος Ηἷς ρατγείοια δή» αιιΠν τὰπι 

ἩΕΝΆΤΙΟΙ ΞΤΕΡΗΛΑΝΙ ΑΝΝΟΥῪ. 
ἐνδέχεται γὃ ταὶ ξυμφοραςὶ δἰ", ὡρφ)μογ εὐ ὰ τη Ηῖς ὑποτυχμας θ᾽ 

ἐο ἐχροηὶ νἰάδπηις, ὃς φυϊάοπι Βῶς ἰρία Ἰοοί ἩΠῚ 5 
νεῦρα αβξογθητο, Αἰ, φυῦπὶ ἡπης οχροηδῖ ἀοτυλίαξ,; 
τα πε π᾿ πη] ἃ οὐπη Ιοςα πὶ γέήταπι ποτε. σή ϊαν 
«ἄγε ἀἴςοῖ ὑποδαάσεις, νὰ νἀ 19 ραρ.9.4: νδὶ διτηφα πὶ 
ἀς πᾶς ἐχροπείοπαπι αἰ ὀτίϊτατο (δητοητῖα ἣὶ ΡΕοΣ 
ἔεγατον Ὁ Ἀπ σελ ΧΆ οὐα μεσ θ9 

Μ᾿ νοϊαοἿΝ οὐρα μας, δ τὸ ἄγρξ, ῬΥΪπιὰ ξουτὸ γι: 
ἀεη ΤΒυογάϊάεα ροῆιηξ ; ἤμπδα ἢς Τδιποραΐζοῦ πὰ 
ἐχροπεῖό τ ἤθη Ὑμυογ ἀ 415 ἤππξ ταπγοπ', (6 ἐἰς ἐχς 
Ῥ᾽ςἄταγμως {Π|π|ς ν ετ θὰ, δ τέω ἐκείνου ξυμιφοραύ: εἶπα 
48 φυδά ἀΐκοται δγευΐτον ὁ τὸ ἄγος » ῬΙυπ θὰ γε ς 
δὲ ἀρουτίσξ αἱ εἶτ, δι τὸ μὴ ὀκξλη ϑέοῦαι αὐτὸν ὄγτα ἐναγῆ Ὁ 
ΓΗΒ Ρὰρ 85. 1Ν ΤῊ Ὗ οἱ νέϊ. σο.7 Αἀ δυο πσῆ 
Ῥοϊηπι νὲ εὐοάαπι, Ραυΐδηϊᾶ, ὐτ᾽ ςεττὸ Πα γ ἀἸ ἀν 
Ῥαυίδηία Π6 15 τεξογέητοῖν ὀρ Ἐο απι, Αἰ ἴτογ ἃ δὰ δὴ 
Χσοπέμπω {ςἸρ ΠΠ ταύτη (δα α τοῦ ΠΟ Ο] ἀ πὶ ποιούαι, 
{δ ἀ οτίδην δοκῶ: ΟΠ ἀμτο ΠῚ ποι γα) ὃ δοκῶ. ΝΟ υΕ τὰς 
ἤχθη τητ ἐδ οη ἰδ ρου δ: τόγεῖα ἴῃ ΡΥ ΠῚ. ΠῚ ἜΧΈΤΩΣ 
ῬΑ ἐπυιοηϊτί ἰβθοτο » δὰ ται δας ἴῃ Ἰοςὶβ οάπη μεῖς 
ταΐττὶ ποη Ριτο. ᾿ 

ΙΝ 85..Η οἵ. Ττια νι; Προσήκ. Οὐ οηἰᾷ ἃ Τυ- 
ογάϊᾷς ΡοΙὲ «δοσήκοντές Ζινὸὲς αὐ αὐτο καὶ ξυγγενῶς, πο δ 

φάτυο ἱρτόνι δ! !ο. Ρεα οτος. αὐ γερὸ ραγείου!απνδὲς ἀξ  οπεπὶ {προ τι Δ ἐα μεδη) 68 υ 5 Ῥυτεῖ, {8 Ὲ: 
Ῥοτίηάο Πὲς ροΐταπι ἀϊςς ποι ἀοίν μδὺ ρταζεάεγοτ, 
οὐ φρμῳροωϊτεςτίχος [δη(υ, ἡ φιάλαι αὐτὰ ργ οίεχ οη- 
«τς; [πείίς ἀοουινρῖ μέν μἰ αἰαῖ, [δά γομενά; φηὸδά {πἰγεπε 
Ῥευίδζονῃ ξιρῖς ρἑἀαιίοο [8 βίη (ΗΜ ρότίας αἸο νο-- 
φάθι] νιθη άπ οἰ λοεσι ραματοι διέ. 
2: ΜΝ εζοντες} 1 αἰοιὴ μα αἰἰδὶ νει δ τεοχωρῶν ἀ4-- 
το ν᾽ ἀθηγις : ἰδοόσας ᾿ς τοροτωρή σειν; Αἰὰ ΠῚ χσϑος χωρής-- 
σεὶν ᾿ἰροθτῖυ 5 [ΟΡ ΓῺ. Ἰαχαλθ μὰ λ 

. ΟΝ ώτων] Μαϊίπη, ἐπεογρυηρογει ροίξ έτας φυὰπὶ 
Ροῖϊ εὐγαγαγόντες : γε παῖς ἀ00 Ρανο οἱρίδ. 4 ὨΠ1}5 
ςομίυηφειοη!5νίπουϊο ςσοπποξεαηταγ; ΠΟ ἢ αἰΐτογας: 
εἰρίαπτις αμπὰπῃ ἢ ἰτα (ΟΠ ρα πὶ οὐοτ, τατον αδὺ αὐέφη- 
σαν; .ἔἰπείτα δὲ ἀπά γαγόντες. διεφϑειῥανει (᾽,ατετὰϊη αὐοά 
πλαγοὶη Δα ς τί ρεαπι οἱδ ἀπέκτειγαν» ΑἸ σου 114 δγές: 
φϑειραν ᾿οχροβοητὶς, οἵϊο αὐ δίτροῖς δὰ σογυὸ οχ ΠῚ] 
πυαπη, Ρ4Ρ6. Ρτοοάοηδ να φειπαίζατίοῃς {ιπιρτιπὶ 
οἴξιν δι ςτιδῃ) αὐαφήστωτις ὃς απαγαχρντες 1 1 ᾿ 

[ν 5.5} ο1.]εἰἴναν ν. Ἔχελ. ας γόγθα μετα τὸν 
Κλεορμδῥἑω»το(ρ οἰ πες ἐφ ἡθρέ ἀ Πυΐογ ἀϊάς ἴῃ ἤης 
Ραδρ.Ριαοςἀοὐεῖδἀνέξαπν ἔτ," ᾿ 

, ΤΙΑτιες γε όκβλ,]: "460 παϑεῖν ἢ αὐτὸν πῆπο,ἱπτο Πρὶν τὸ 
ἀκβληϑίαινααΐα ΤΊνοΥ ἀΠ οδ ὀκ πεσόντος ἀυτὲ ἀἰχίτεταη 
4υάηι γἱάοηςοῖ ἀκπεσύνπς Ιάθτη γαϊοαὲ σιοά ὀκβλη-- 
ϑέντοξι..; γεν ἐγ ολεῦον Ὁ} ἶ ὑπ ρένὶ 

{ κεν. ν. Θρῳγίαν.} Οτοάιδιε!ςε οἱ χἀἀτάτε δ κορ,».- 

ϑίων ψ Θ᾽ 4ητς γ6] ροίς δημνγροίᾳ. Ἐχταῖ αὐτοπι ἢϊς 11-: 
Ππ5:“οηφίοηῖ5. ἰοςι5 Ρ45. 80. [δ δὶ (δὲ (4ιο ἃ δὲ 
“πο ταἴϊος ἀσηοίς!τ) ἐςεϊρτῦπι εἰς :πεοηοῦ ριαῆχα 
οἱὲξ ρατείοιηα πορατῖσα οὐκ δῆτα αἰπήλλακτει.. Ὗ' εἰὰ πη 
4υϊ ςοτημγαηο ναθθοι σιπὴ ἰο ἕο ἢ10 15 ἄς το παης 
ἀρίτυγ,» δα Προ βοδοίοης ἢν οοἱδ ξυμφοραὶ αυοα αἴ- 
τοσοῦ Ροτίας οοττὸ Πα υδῦν. σοἴΏ ΠΠΠ ὨΙ ΠΟ ΠῚ οἸ Πη᾿ 
Α]115 πγα τὶς μαθος ἴῃ αυΐδις ἰΟηας 40 4.1 ατίηὸ ἀρ: 
ἰφηηαιδς. ΝΟῚ ἐρρτιμηίά αἰςϊηγίδ. ουἱ ροοηοΥ 1η- 
τογρτοιαείθηί ἐείρσηάοθις Οὐάςα Ἔχροπιῖο ἢ] δυρτυ- 
χαὶ νε] χακοφοραγίας οἵᾳ ἀἰσα πηι: νῦ ξυμφοραὶ ἰὴ 60 
ἀς χυσίῃπας ἀρίτην ἰός «δυςτυχίαν ὃς κακοῶῳ γίαὐ 
εχροηΐτ.: (φἀϊεέξίς ταπηφη Α[115. νοῦ δῖ5. ἡ: θο-- 
ἀατητηράο ΠΠ!οτιπι Πρηϊβοατίοποπν κοϊεηηριιητ) δὐί 
4υε τὰ 1ῃ Ῥετῖς] 5 ςοηοίοης 7 ΡᾶὉ. 139» ξυμφοραῖς 41-- 
ξλυπι ΘΒ Η)115.. χετῶν καὶ ξῳμφοῤάϊς τοῖς μα γίςαις ἐϑέλειν 
υὑφίςα οι. ἸΝΘοΠΟἢ ἴῃ αὐτὰ ςοῃοίοης οἰυΐά επ), ια εἴς 
Ρ88. 93» Φεὺς. δὲ τοὶ ξυμφοραὲ καὶ τας γνώμαις πρεπορδύοις. 
Οὐοπ) ]οςμπὴ ἢϊς, Ραυς 5 γε 5 ἰητοιάς 15,6 υΐτωτ; 

τοητίδιη ᾿πτοῦ μας ἄπο εἴτ φἀπιοποε: (οα φυα! πγαπὴ 
εα πε; αμιπὶΡ ἐο αὐ άϊειην ΒΙΜΟ τ, ΟΠ πὴ οΠδ ἃ 11- 
δνασίο (ρίςοτ. ὑων τὐαν πϑκῦχῇ 

ες ΕΡαΡ.86.1Νν ΤῊ ν 6. γεῦ. σ1ι0)} Μψεζατη 1ο- 
δλίοπεπὶ οἵϊε ριιτο τῇ σικὴν, ΟἹ μνδικήν. οἰ Ατηῇ αἰ] οὩ 
αὐ Ρορία ὰ νετοθυς Ατβοηϊοηῆθας Μεάϊ γοςαγξπ- 
ταῦ: ὃὰ (ἃ περσικαὶ ἈΡῬοΙδτίοης δδ" μυδυκῶν ΑὉ ἕος {ξτῖΞ 
Ῥῖοῦς 1πε Πρ νἱάθαηταδ. ἸΝοτατὶ οἱ ΠΠῸ 4, Ῥεν ως 
οά ΡΗδΥ ἀρράγαίης. ὁ "ἢ ᾿ ἘΡς, 

Ν εὐ.πισεύων} Ν᾽ Πάεσοιηαας ᾿εξεῖο ας τίω αϑδα- 
δολ ω ἡττορίογιτ, ΠΡ οἰπεϊτίαπι οὔ ρυτο : ργαίδείτη 
Πυππὴ οτίαπη γογθα πη δίαλύσεν ςιπ) ἀἴτοτο ἀςσυ είς, 
σίω διαξολίω ἱπηρὶ ΤΟ ετο ἔς πιι5. Ιητοεί πη ταπηεη, 
ἐπατγατοῦοπι ντίαηηας ἀρηοίςετς ᾿ο ΟΠ επὶ πο ἦς 
θηοτο: ΠΗ ροτίιδ ἀϊο ἀποπιπι φηάτγαΐοτυπι ἴςμο- 
1[ὰ ἴῃ νπυην οσέυίᾳ οἿδ ἐγοάοπάυτῃ ον Α 440 εἰίατην. 
γοῦθῦ ὡἰδα(άλοιίο,ηυοα ραρ.88, Ἰερίτων, ργο [εξῖο-- 
Ὡ6 1Πὰ τὼ αὐδαξολίω τηϊηϊπιὸ ἕαςεγο: δε το ἈΠῸ χαΐ 
Βαης νοςοπὶ οἵ γεγρα!ε ποπηξη ἂν οο᾽ ργοξοξξαπν 
οοηΐζει.. τρί υῳ τις ΔΝ 
Οἶν 56 ποι. [ἰτμ νογ. Τίω ΝΟ ρἱαςεε μονῶν 
ἜΧχροπὶ δβρίαν: 4.10 ΠῚ μον ἑωὺ πο ξίεϑαι πη Π1υ4 ες ρ.-᾿ 
τεπῇ αυὰ!η μυένφγ: 410. Θεία πὶ πιοίο ἀϊοίτυν Δ 415 ἃς 
ποίενατίθιις Ἐφέγε (α ἀοηίδηγε. Αὐτνετὸ ποι ϑοϑωι πίω ἀρ 
γίαν ΟΛταςα ηρυα Ἰρποτυπη εἴ, αὐϑββ ἢ 

{τι ρον τῳ ] Οὐδηγι15 ἧς τίω ωὐδαξολίω ησ πίω» 
διριφολίω μα ΘαΠι5,, τατηοη νῸΧ [ςα016Π5, τέω χατησαοῦς 
εἰαν«οχροίείο εξ αἰτοπας σέ! οηΐς τί δμᾳφολί τατος 
ας ἰρίι Πι δ απριιητυτγοαπι ας Ηἷς ροῆτα εἶδ, νίά 6: ς 
Το πίω αὐδαζολίω; οχροπυητ. Ν τγάπ νογὸ Τδηπθη--ος 
ἄλτη ὀχ [ίπλοπ,,, ἃ πιο ἀρια ᾿ρίαπι Ὑ μα ογ ἀϊάεπι ἀϊδης 
ἐξυπντηοἀὸ ἔτ. μὴ ἀν ΠΑΝ 
α ΦΓΡαρ. 87: Ν᾿ ΤΉνο. νεγ. ψὸς 1ϑεηθοη- 
ἄἀννπν ρυιτο ἐπεξοπευεν» Ροτίῃ 5 αυὰῃη ἐπεγρόπδυσεν: Ἢ 
ἰδ ριαοο τ, καὶ ἐν τῳ παρόνϑι δι μὸν ἔχοντα. 

Δ οτ. Ελλ. 7 δυίρίςοΥ ρΡηπιαπι γτγοδίηυς ρετίο-, 
Πᾶτη ΠΟΙ τοστίαπι ἰὴ ἢῸς ορίρταπηπιαῖς ροίτᾷ ξ. 
{9 ττήσῃο, ν᾽ τσοτροὺρ ὁλοΣ να ὐΗΜΝ 

. Ἑλλίων δῤχιγος ἐπεὶ δρατὸ ὠλέσα μήδων, ὦ 
Τ᾿αυσανίας, Φοίζῳ μνῆμ ὐέϑοκα τόδε. 

ΠΆΡΟΝ 

τεὶ ἃ, μἷς ἐχεπηρ αν Βα δοπγμ5. 56 ἀ εἰ υιαπη: 
οδἱςέϊομὶ πο τοίροπάοτ; αοπιοάο Ραμ 
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ιν ΤΉνο. ΕΥ̓ ἸΝ εῖνς ςΦΉΗ ΟΙΓ. 
γοξόξ ἕέδοαν, ἀυμην εἴθε τα τα δε πη 40 τὸρ 5 τατοῦ, 
Ἐξὸ «λπὶ (611 ροῆϊετξοῖ, Ραμ ίαῆϊαπι τορὶς ροιίο- 
ἀλτὰ (ἰδ ἀτεδιηῦς : αὐξ ςεττὸ Τπυςγάϊ δεῖ; 
φυπι ἀϊχίτ, ἴσος μος ἐρβοτὶς δά ιοτγίις τοβ πη αρὸς 
ἔε, νο αι δ ἃ ἠοῖ ς ἰητε  ρὶ 5 πναϊξο τπαρὶς ἀἀαότίας 
δὐπὶ 4αὶ ταπευηπηοάὸ τερῖ5 τατος {{| ταϑμν 

[ἀξ β.γ. μασι Τ οἰ ἃ ας εἰδ ΡΥ Ὁ χρήμασι ἑη" 

τὐγραπέεϊο. Ὡδι ΓΙ ΠῚ Ῥαγτιςρῖὸ δα ρα ξα δος ν- 

τι ε γεῖς ἀατίι (αδαμάϊτι: ἀἴαομος ἀοἴπάς 
-εχροηίς δγακρουσείεϑρος τίωῦ κατηγρρίαν. Ν επὶπη; 415 ὸ- 
τυΐατίπις οὐπα αὐτί εἰρίο 110 Τρ αυάϊαταῦ, τάςοτε 
ποῦ ἀεδυῖν, δρὸ ςοττὲ βεφκχνλόχος ἀϊέξιιαι Ρυτο ὅσ: 

Ὡραξα μος ηαοά ἀϊςοπάτιπι ἐγας τα τεῆς τίιὸ δρλισιν Ω 

Ναξολῆς δίψωραξαάιδμος. : ἐπα, 

Γἀτ.». ν. ψίας Ηἰς γετθὶς» δὲ τὸ μὴ φέργειν Ὅϊς λᾶκ. 

Ριαβροηάυιῃ ογας τῇ τε ὐδανομία. 1118 ΘΠ [ἢ Ἄοσηίξαι 

δὸς νος! ηπι οχρὶ!ςατῖ. Μιταπάαπι δαϊτοπὶ ρατό 
ἤθεσι τι ἔϑε-»(Π σοῖς ρααΐο ρο ΕἸ 4 ἵτθηι πο ἡ 4 1ὲ- 

ταῦ) ὃ ξονταῖς τἀτόγ παροῦσι ὃὲ ἧς σορα]ὰ καὶ εἰξ 1η-- 

[τθηάλ. Ψοσαξ οοττὸ αὐθρανομίαν ΤΒαογ ἀ 465 αυοά 
αἰχίεράσ.ριαοοάοπτε, Ρυίλαΐαπι πο: ἀπ ρ α5 οί 
ἴδ ἐν τ χαϑετῶπι ῥό τὼ βιοτεύειν. ᾿ 

ΠΟ Τλτμ. ν. λέχη 1 81 ρύὸ ἤθεα (σὲ ἀοθ ει ἔϑεσ [π|Π 
ἐχροδεῖοπε ποπηΐπίς πϑδα "ομία Ἐπὶ ςοττὸ ἃς Ηἷς ἔ8- 
εἰδηδίιπι ἔπ οτῖτ. Α΄ ρτὸ ἡ{ξὰ οπιουἀατίοης ἔα οῖτ δ 
Ραρίης οτος νὶ δὰ! δηντηδευματων ἐΧρ Οηἱὲ δρέϑῶν. 
5.ὸ αἰϊοηαΐ εὔ ἀυσίδαπι ἰοςος ἀρὰ ὙΒαςγ ἀϊ- 
ἀςπι φαΐ ντίέαηησς ἀἀπηϊτεογς Ροῖε (ςήρταγαπι νἱ-- 

ἀέαλητος Ἐκ δυΐδιις οἱ Πὶς ρᾶ. 139, ὅμορος δὲ, πόλιν με-- 
γάλ᾽ ὦ οἰκουῦται καὶ ἐγ ἤϑεσιν αὐ απά λοις αὐτῇ τεϑρα μμέγοις. 

“ΠαΤΡαρ. 88. 1Ν ΤῊΝ 6. νεγιπε]Μαρὶς γπειατὲ 
ἀϊείτον ἀὑτὲ τῷ Παὐσανίου. "ἢ 

Υ.πεφ.} ΡΙαπὲ μὲς (πρεταάςαποα ο[ξ ραττίςυία 
ὧντὸς, αὐα πὴ Ριαοςά ατὲς ἰώ, ; ᾿ 

πο ΟΝ εροῦ ) δυίρεξεα ταὶ νῸΧ αὐαςίσεως, πος 4υϊ- 
ἀεπη οςσ. 

ΠΝ ξυλ ἹΝ ετθα ας ὦν ἦι ὁδῷ Ν 4114 (ξαπδητίδι5 
πηι. 

; Ῥς ς σηο ἐ. Εἴξια. ν. ταὶ 1 δειρῆς βοτέαῆς, ἐκ 
Ούπυ δῆλον :γοΪεῆς πος δά πγδησῖο » εχ οο 404 ἀΤεῖς 
παὶὶ τελϑυταίας, πιαηϊ ξοίξαπι οἵε ὃς 4115 ἋὉ οὸ τη 5 
ας 5εα μος γεΐ ἐο τασθητς ἰεόξοτί πῃ πιθηΐοπι γε- 
πἰτο βοίεγας. τ ; 

Τἰτ.. ν. ἀπές.7 ϑταῖτα πας δΦυδίτατῖο.» ὃς ποπηΐπο 
ἱπάίροα ἴῃ Οἵαοα “προς δῆς οχοιτἰτάτο,ν το πὶ Σῤ- 
οἴχος ποπηοῆ ρτορτίαην [τναη ἐϑνικόντααπῇ Ἱ{ξιι ἃ αὐλρ 

Ρτορτῖϊς ποπιίηϊδυς ργαῆρι ποη (οἶθατ. Ὁ 
τ Ὑτ.γ. ν. αἰφροὐ } Ἰ)εοῖς ἀατίαιι5 ᾧ δῆτα ἐϑαίῤῥει, ὃ 
Τοιταῖίε ποταιπατίατς ὁ αητο ἐρώνϑυος ἔνε {γί θατατ, 
ὁ ἐρώψρος ᾧ ἐθϑάόῥει. Ῥοίξ μας αὐτοηῃ, τὸ γὸ πιρότατος ὧν, 

ἀξεῆξρυτο μας, 0 πη δηλοῖναιε Πα ΠπλΠ1ὰ ἐ ν οἱ (ςτὶρτᾶ 
ἘΜ βιοῦα γκέρ ὅδι τὲ πιτότατες ὧν. 

1 τ.». γι ἐκ. Ἰϑοδὲ αὐ ἐν, ὃς ὡς αὐ εἰ,ίισας αἰ1δὲ (οτί-- 

Ῥέαπη Ἰηποηϊο5. Ὁ δ ὶ 
'47Ραρ.89. ΓΝ ΤῊ ν 6. νεγ. ϑανε 7 Μοάπι ἄς 

Ἰεξχίοης πιατρίηἱ δἀξετίρέα ορίαἰοηοπι ἀρυὰ ἔςῃο- 
1ιαΐξετη ἀδείαγαι!. : 
ΤΠ ΕΝ δ ΣἸΤιε διὸ ποηὶ Βᾶς αἰτοῦ! ργαξετο, απ 
Δὲ Ν 114 ἴῃ ἴχο ἐχεπιρ  αὐΐ παδιήτ,νε οἰας ἱπτεγρτοτα-: 
εἰο τοίζατυτ, ὃς 
“Γἶν 5 οἴ ο τ Τίτιχ. ν. σοῦτες 1 [.ο ΟΠ ΠΠ πηαγ-- 
'ρἰηὶ αἀ ςτίρταπι, ἐμέλεραν (παπὶ ἴτα δῖς αιίοαας (οτ΄- 
Ι πηησεξ γηγίγα τι οἵδ αὖ μος (πο! ἰαἴξο ἀρποίςί, ὃς 
ΟΠ ΔΠῚ αἰτοῖτις πιφητίοποῖη βοΓῚ : απ τα πιο ΡγῸ 
δα φυδηγρίατί πη μυίας (ςτρτοτῖς [ιείδης Ἰοςοΐ ἴω 4αϊ- 
 υςττίάοπι ροἹξ ἐμόλλησαν αι ἐμέλλησδ᾽ (υδαυά!επάυς 
᾿ηβαίτίαιις το! φοίτογ, Βοττιαῆςς ταπιθη ἵτα ἐστρῇς 
᾿Βαῆς ἰοςαπι γεϊηβηϊείσσην ἐμβάλλειν Ποπ ΡΟΙὲ ἐμώλ- 

9 
᾿λῆσειν ΕΧ [Ξφαεπεῖρας διδαυἀ!εη δ απ), [δὰ ΡΠ ἐἰώϑει.- 
σαν ἐκ ΡΥ Θἀθητίθιίς Γερεζεη ἄπ ὑπὸ κοινοῦ το] ἃ μ6.. 
τἴτ. 14 ἑηϊτη ἀϊξοηάηι ἔοτος Πςυδὶ μας Ἱζήρταζαοχ- 
ταύοῖ, καὶ αὐτὸν ἐμέλλησάν (δ ἐς τὶν χαιάϑαν ἐμξαλλάν, ὁδῷ 
Οὶ κα κου ῥγρις εἰώϑεισει. ΝΙΔ11πν αὐτο πὴ εἰωώϑέσευν, γε ἴῃ γεῖ, 
πο ξον: Τόν τ ]ν 1ο δῆτα ηἰπιὶς {{πΔ «χροπείο,αα 

ἀἰεἴταν (ρα! ἐππιπὶ 46 ζογρόσο γο} ρους ἐδ αιοῖς 
αυοί εἰ ἐπγρ οὔτιιπι εἰ Ἰπτειηρί. Οὐδ ἢ Ἰοαύμξιις 
τα οὔτις ΤΆμογ 41 465,4 αοῖα ΡΙαίχαδιη βοεξϊςα ἀξ- 
Ἢ αἄδο ἀἰτἢγίατηίςα νέας εἤξε : αὐλητὰς δηϊπὶ 
Ἱπρ6 σοηείηςης Ῥγὸ ἐοῆτεητο ροπαήξ, Ποῦ ἰᾳπιθα 
μιὰς αιοαις ἴῃ τὸ ἤρατα 1Π|π νταπτιτ υο Ἰδίτατ (οἢ- 
(ὰ τεαηξο πὶ (δρο]οτιιπι εἰς ροτοῖεδ χα ἀαχίας πομαῖα 
ἐτίαπι ξοτταῖδ ) πος Ἰοψυοπα! ῥόπυς ἤν τθοσ : 4 
Ζαΐ (δρα!οτὰπὶ αἰ ἐςαΐ ΑἸ ἴπ Ιόςο ἄχεγαῖς, ἀεί 46 ερυ- 
Ρὰ5 ἴῃ 14 τγαρ ξουες ΤΡΙΩΠῚ αιΐο ἀατηπιοά ἐγαηἤξειτο 
Ἱδρυ]οταηὶ γι ἀθει., ΩΝ 

Τλτι π᾿ ν. αὐτ᾿ ΡΟ ΙΕ διὶ αὐδριαύτας ἀῤεῆξ ογοα  ἀετῖπὶ 
Ρατγτίςἰρία τι πϑέντες, ἀπ αἰϊα 4 Βυΐα πο ἀ . πε ας οαΐπα 
ἽΠαΠῚ αοσυίαεἰ πὶ σαὶ γοῦθο ἐσοφίσότο ἰαπρὶ ρ[4- 
τδτ. Ν εἴταν ἀαταπὶ γΈγθ σοξ σα οϑαὴ δὲ ραρ΄. Το ὐεπιό, 
4 Ραρ. οο. 1ν Τ᾽ ν 6. γνεϊ, ἐκ πειλ. 71.Αρυά 

Το οι! αἰξοιη αὐτοῖς ἀ εργέτης, ποι αὐτῶν, Ιερίταγ: (δ 11. 
Βταγὶ} εττοτὶ ἐς ρεαγαπι 1{Π|4πἢ ἱπηριτὸ : ὃς νε] αὐτῶν 
γΟ] ςοττὸ αὐτῆς ἐρίπτη (ς ΠΟ απο τὴ ἐς ρα ΠΕ ἀγδιεγοί, 
ΡΙῸ 410 αὐπῖς αἰϊοαιυὶ Ησυζατὸ ΠΠι ἃ αὐτῶν ροῆτιιπι 
ξιιΠπ ἀϊςοη ἀπ οεῖς. ἐόντα ᾿ 

Ν. αὐτὸς ἸΡταροίεῖο δὲ ἀπτὸ ᾿ἰὐπς ροῃἰτρυιπὶ 
ὙἹ 4ογ] φαςαῖ νοὶ ἀςοης,γ οἱ οἴη Πα ὅβο, γε ἀκ: Πιδαι-: 
αἰγὶ ροίξε. Αριϊογείη θηῖπὶ μυῖς Ιοςο αυὰπι αάιιοῖ- 
Βίμτη ἕνεκα {Π|4π| ςὀηΐδό. ' ; 

Μ΄. τ ΝΘ πιαϊὲ (γε ορίποῦ) ρος αὐτιςα πὶ τὸ 
Ἐγροίεισπις ροιβθεῦγ πο ὁπ πὶ ἱμηΡῚ ἐαὶη ΠΟ πνῖ-- 
με σῶμα, Ἔχ᾿ ππτο, ἔς ἃ σιπὶ ᾿η Βηϊτία σώζεθϑαι. Ῥετπ 4 
οἰ αὐτεηι ας ἀἰχ ΠῸτ,καὶ οὐ αδοὶ τῆς τῷ σώματος σωτηοίαξ, 
Αεσυδνε Πϊς σώματος, ἴτὰ {Π|ς σῶμα οπτε ροῖει. 

Ιν ϑςῆο κι. [τι β.ν. πεξ.] 6] δδερμτης αὐτῶν 
ΥΕ] δϑεργέτης αὐτῆς ῃοἢ ἀμπδίτο αυΐη (πε ρίεεῖτ. ι 

Τὰτιξ  νξωϑεν } Αὐτὸ μος Δἀπόεδίαην ἃ ες Δ]1- 
φυϊά ντάσευτ : ἃς ἐς ἴρταιη βμΠδ, χρείας Φενὸς δὰ ὕξωϑεν, 
νοὶ ὧν Οἧς ὑξωϑεν. ἀῦτ χρόας ὡνὸς ἀὐοιᾳ οξωῶϑεν. ΨΊΔοτΩΣ 
αὐτο ην ραν ηὴ ἀρτὸ ποη (οἰ αι ζωῆς, [ς 4 ϑαγαπυ εἰΐα τι 
βου πιρητῖο. πᾶ 41 ἀϊςίταν ουΐρία τη ὀνανηωϑάδαι 
«ἰεὶ ζωῆς, (νΕ] αἴοὶ σωτιεζας τὴς ψυχῆς, νῈ ρβαι]ο ροί! ]ο-- 
ααυΐτογ ΤΠ υοΥ ἀ1 465) αὐ πιο 40 ὀνωντιωϑθΖω αἱ αἷρὶ ϑανά- 
πυιοοάεπι ἐδηΐι ἀϊςοταιὺ ' 

Τλτοχ. ν. δηλ. 1 δὶς οτίαπη Πιρτὰ, ραν. νἀ ο]ΐςο 38, 
νδὶ πιοητίο ἔς Αρχιοράτου τῷ Λυκομήδοις, 1 ΠΠ 1 Π φιλέλληνα 
γοσατιηι (τε ῖε. ᾿ 

ἀΓΡαρ.οΙ. [Ν ΤῊ (. νοῦ, τότε] [τ Ηΐς ἀϊςῖε 
πίω δὴ γεφυρῶν οὐ δῥλισιν,ν τ αἰ 11 ΚΤ' τίῳ δἧϑ' χωρίων αλή-- 
λοῖς οὐκ ϑἰγόδοσιν. ᾿ φρβμαν ΗΝ 

Υ. λίαν] Ῥύοποπίϑῃ αὐτὲς ἀυξ ποη ἱδρὶς 4114, 
ἁαξ νοίας {Πρεγαασαποιπι ςοητοι Ρ ΠΕ: “παι ταπηε 
ςοητγὰ πτᾶρηαπὶ Θηρμαῇη Παδοας, “ἃς ρέτηάε ἤς 
ἃς ἀἰςογοτατ,ἐρ γιὲ, η2᾽: ἀμέδηη ΡῈΥ ΤΉ ΟΥ ργοίσηη. 

Ιν 55 Ηο 1. Γἴτ.α. ν. Καὶ 1 Αὐνά (η 4αϊτ) Τ᾿ δος 
νη ρος νη βρυιαπέρη. Αὐτά 18. ΄υα: ρταβραπτευγ θὲ 
{οῖο νοεῖς πα Π πὶ πξοτταηῖα πὶ παγγατοῦ 4ςό- 
4ςε ἴῃ μας νεῦθα, κατα δέρεται χεικ(ῶνι ἐς τὶ α ϑίωαίων φρα- 
τόπεδον, ἀη ποῖαίς {Π 06 (ΟΠ ο] αἴ οπι γεοῖ.. 

1.11.γ.ν. Αποδ', Ἰςο θὸ ὀσυδωσή, δ᾿ 

Γάτνευ ν. μετ. 1 Μίγετυσ ἃυῖ5. ποη ἐπι οττὸ φυϊά 
πῶς νειθᾶ διὸς ποῆς «ὦ ὙΠΟΠΊΠ Ος ἴεν ροττίποδηξ, 
ΠΙς ἰρίτον (οίας, νοῦθα {{π4 ΠΙ 1] Δ4 δαπὶ ρεἰτίπεις; 
(ἃ αὰ 1Π4πὶ οΠΠρίπ 4υᾳ ΓΗΝογ ἀτ 4.5 ΠΠὰπὶ γεθη- 

. τοῖν ἱπἀπςῖξ, Ὁ φοἐ(1πα υἱτ)νν ας (Πτο Πρ φιιτοπτ 
γη1,αἰ νης ἰοφηεη 4] φρηεγ δ η,5. γ εἶ, γι δοϊϊδτης ἰοαῖς) μάγ οἱ 



ὅο . 

Ῥίων ὥνανιε βεχΘεμικοκλῆς ὧν. δὲς φε! 421, ὅχρ διὸς πεῖς, ΡΥ 
εο φμοά εξ, πεῖς ὦν. ϑαπηρταπι οἱξ αὐτοπι ἐ ἐγαρ αἴ 
{πε ἐχοπιρί απ» ἥχω δρὸς παῖς. ΡοΙ υα γεῖρα ἀςείξ 
᾿αἰτὶ τὔο γε ἴτα Ιοβάτον εἰς Ιοοι5 » ἡν' ἦν Θεμιοκλῆς ὧν. χαὴν 
ἥκω διὲς παὶ οναἰτὶ τέ γπαῖς ὧν. ἸΝΑπὶ Ρατεῖςαϊα καὶ ριχῇ- 

δἰτὰγ γοιδῖβ θα ἴῃ ΟΧΘΠΊΡ μπὶ αἰογαπίαγ, Εἴτε 
οδίεγυσπάα μας βεαχυλογα, ]υ8πὶ 11 νος ς ΕΠ τι 
Ρεμπάς ας ἀἰφοτετιγν ἂς ἀἰδειπὶ εἷϊ ςοάειῃ πιοάο 

ΜΠ κω δεὸς παῖς» Ψ Υ 
Τἰτοννν, γα]. Νοη δηϊπιδάἀπογεῖτ δας νοτδα, ὧν παῖ 

ἀἰσφαλϑ ἰϊςας ὃς {11 ορροῖῦτα, ἐν τῳ δηηκινδωώῳ;τεπ ἀοἰς 

δα 11. ἡ ὑποκομω δὴ ἐγίγνετο» Ἰἀφόσις 181] Ἔχε πίδοιις 
ζυδασάϊτι ἀεδοτο, ΡΩΝ 

Τὐϊτιξον. οἷ᾽ ἐν ἹΠλι ἃ ἐς πο] μπὶ» απο ἀϊοῖτας ἄς 
ΤὨς πηζοςῖς, Αρμά {6 ἐπόρη ὠρμαδαὲ (Δι ἐσκόπει ἴτα 
τοάάοη άπ Βἷς γιάοταγ) 470 Αἐβοπέομίος ἐηἰεΥ ῃ γοηδ- 

σπίμτί ἐρίτρη ἐἤδεπε,, δὰ 11 φαϊ δας ργασῆχιπι οἱξ νοῦρα 
Ρειτίηοις ἤθὴ Ροτοίξ "ἤθη ἀυδίῖτο απτοπὶ αυΐη (τ Π- 

Ῥταπι [τ ἴῃ πὰ, ὀνναύτὸν ὅῃηών:νγ τ πιεητοπὶ ἐς ο] αἴξ: 
οἵα εἰςαπιιϑ οἵη ἀροήοηάα ΠΟΡῚ5 Ἰρῇμ5 ΤΠεπνο- 
εἶτ πηεηῖο,, σα πὶ 1460 ΡΥ ΔΏΠΜ ΠῚ ἐδι νοιοίῆε ςοπι-- 
τὴοίαη απ ξΕ αυατη ἃἀ τ ροΠ) βοςεάοίος, ησυδά ςορί- 
τάγος (δ Ἰητοτῖπη Ἔχρογζαγαπι Αταοηϊδίπυ πη διΐπηιπι, 
πες ρῥἰαπὲ ἀοίρεγατοι ξατυγα πη ὈΡ ΠΩ ΗΠ 4ΠῚ τΟΠΊΡῚ5 

16 ο᾽ αδοτςτωγυῖρίθπι τειιοσαγειτ, ᾿ 
47Ρὰ5.92. 1ν Τ ΗῪ 6. γειτω) μπὴ δουλώσειν 

{υδαιάϊοπάυτη εὐἴς αὐτὸν ναὶ ἐκένο, νἀ ς] ςοῖ τὸ ἕλληνι- 
χόγ. Το ΔΒ ῇΠΉ]ς ταπιεῃ γεῖο ιοιῖς ἰσήρταπα ἔς 
ἰὼ ὑπ ετῖϑει αὐτὸ δουλώσειν. : ' 

Ιν 5.2} κ᾿. [τως ν. ἰρωὶ 1 1πγὸ γοτὸ αὐτί κά 
ξωώζεσιν τοξετατηυ5 πεςοῖϊς οἴ» ααμπὶ ργοχι πιὸ ρίαςο- 
ἀαϊξιωέσφ. ὦ, πὲ θ 

Τίειφ. ν. ὡραβ 1 Νοα αἰτοῦ ἀςορίςηἀὰ Πας ἔππε 
αυὰπη ἢ ἀϊςούει:γ οι πηη]ς οἵ ΤΉμογ ἀἸ(οπὶ μας ἀϊ- 
ἐοῖς ὡς φῇ οατλιάζοντα καὶ αἰοιμώζοντα. Α βΗγπτᾶτο ΦΏ1 ΠῚ 
Πος ἢρη Ροτεῖξ, Ζυυπὶ ὨμΠ]πὶ ΒῸ 5 ΤΟΙ ἰοσηλο 4ιο 
ντϊ το ρτάδοας αἰσαπηςητῦιργα ον τὶπι (01 Πὶ Ὡς οατλι- 
ἀτικὸν υϊάσιη (αοά νοςαητ) ὅθέρρῥημα εἶ {τ Δα 1|01-- 
ταπγδὶς τα πο Δητοα ηισεαπη ϑαυμαςκῶς ἀἸς] ἀπηο- 
ταυζ, : 
. ἄΡαρ.93. 1ν Τ Εν ο. γογσμα Νοη ἀυθιτο 
υη ἐπεργασίαν ςοηϊυηξιὸ (τοῖα οροιτϑαῖ,, νο] οᾷ 
ἄς «ἀιίᾳ αυδά γοὸκχ ὅῆνκα λοωῦτες { ντϊτα τ αὐτοπῚ δὲ 4]1-- 
δ᾽ Τυςγάϊάος νεῖθο ὅηηκαλδι ρῦο ἐγκαλῶν) ςοη- 
Πευέιοποπι ματς ποη δάπηϊττας. Νος γογὸ δάποι- 
ἔππι πῆς ᾷςῖς απο ἃ {τς πο[ ας ἀϊεϊτυτ) ϑυδίω, τὰ 
εἴξ, ρογιαςαηεαπι, οὔ ρυαρο το Ποπὶ : ]αππα ἔτι.-- 
Ῥέτιαζαηςα Ρίογαδαυς Ππτίη ςοπιροἤείοης, ΡΟτΐε5 
αὐλίη ἐξουίαπ ῥοῆτα : ὅς αυϊἀοπὶ ΡαΌ]ο Ροἱξ Βυῖι5 
τοῖ ὁχοτρ απ μα θαπλι5, ὙδῚ ἸῺ ΡαΓΕΙΟΙΡΙΟ αὐαπειϑο-- 
“δύοις ναςατο αἰαὶ (ςτιδῖ:. ΝΝες νογὸ ποιεῖς πο8 ος 
ἀεδοι υδά Ἰοξξῖο [ποτὰ ἐπ᾿ ἐργασίαν νοι 15 (τ Πο]Ἰαῇς 
Ριαῆχα ἤτ, φυμπὶ ὃ Αἰ] 4118 πὶ εἶτι5. γοΓΡ 15 ρυϑῆρὶ 
γι 4οαηγι5 αὐὰπι ἐπὶ αυς αὖ ἱρίο ἀση οἰοίτιγ,. 
ἽΝ 5 ΗΟ, [{1τα.ν. Τὸ φρο. }Πἔὰ Πα! ἀπ νογ- 
δα, α»λὰ τὸ μιὰ δΠ) αὐτονόμοις Ὁιὶ ἕλληνας, γοίρ! οἷς αὐ πυης 
ὙΒυςγ αἰ 415 ΙοςιπΊ., 40] ἡοη ΄οηρο (δ αυΐτογ Ἰητοῦ- 
μΔ]Πογ5ἀη σ᾽ αἢ εἰ Τὶ ἕλληνας αὐτονόμωοις ἀφξπε:ς ἃ αι οπιο-- 

᾿ὅο εὐπὶ ριαςδάοπεδυ8 Η15., οὐ τὸ μεγαρέων» ΠΟ ΓοΓα 
οἴϊηξε, δὲ οὐ Πόραιο ρΡοηδίμγ ἀητς {{) αὐτονόμοις, 

Ροτίρί ἐεῖε ποαιόοιπος ἀυδῖτο αυΐη ἧς αἰ αι! 4 πιᾶ-- 
«οἱὸ (τεϊρτατη, αἰ χα! οπη πὶ ἤιε. 

Τάτοζ. ν. Ἐπ΄ ἐργ. 1})ς ἢος Ιόςο νἱάς χυα πιοφὸ 
᾿ἀἰχι τη απηοτιη ὙΠυςγά!επη. μνῇ 

Τλϊ.ο. ν. ἔρφγν οὐθὶς Ὠἰϊΐτε τοὺς ᾧ συμξαίνοντα, Ὠοα 
ῥιαβρεπάα ὁταης χυα ργαῆχα ν᾽ ἀοπηι8 γόγθα, (δὰ 
1, πεὺς δὲ ταὶ ξυμφοραί. ἡτυ 4 οπΐπη γος] πν 1110 
Ἐχρ ςατυγ, Οὐα ἀε το ης ἀμθίτατο αυϊάοπιηος Πηϊς 

᾿ςοπτοηῖα5 ΠἸ ΧΗ ἐκ παρέρλου, αὐ ἀατ δὲ Αἰ τογιιην {{}| 

ἨΕΝΆ ΞΤΕΡΉΛΝΕΛΝΝΙ Τ. 
ἢιμη}}ἰ5 (ποὴ οπηηΐῃο οα ἀ6π1) απ ραρίηά ἰδαμεηξ. 
Ἰορίτυν οχροῦεῖο, πᾶπὶ ὃς ἰδὲ σαὶ ξυμφοραὶ ςΠα. ἀἰςτὲ 
ταὶ ἐποξάσεις. Οὐ Θμὴ ἴῃ Ἰοςμπ) μα ἃ Πις ἀηποέδηξαν 
γἱάε. ρΝ αν 
᾿ς δ]Ραριοφ. 1Ν ΤΥ ς. γοχιω]Ροί ραρεῖςας 
ἴχπι μηδὲ τυιτίι!5 διοῦῖς ἐπτογραηθοτε , φαμπῃ ξογατως 
ΠΟ αὐ κατορϑοαῦτας, [δ ἃ ἃ μετα ποιξϊαϑαι.., ΙΝ 

Ν.αὐπ.7 δὶς εὐἰα πὴ (Ἰατίπι ρος μεγαρέων ψήφισμα, 
4αμη) ταπιοη πιο Προ ἀμμην {1 ἰδὲ μιεγαρέων,ν ΕἸ χΡὶ 
μιεγαρέωγι ἐμοῖο 

᾿  ὑσακ ]5164115 ὑπσακούσαντες Ιαροτε νος, Ρᾶτ: 
τις αιν αὐ ρταῆραι ποςεῆς οἤιντδάϊπηξεᾳ οα ἕατατα 
ὑπ ακοὕσοντες Ροίζις ἰσοδδυα μεῖν. [ ᾿ ἕως 

1ν 5680 1. Τ}Λξιανν, Η μηδὲ] ἘρῸ ταπηοἢ μηδὲ 
ΕἸ1Π| μιεταποι ϑοϑοι ̓ ππρο,νε πηοαὸ αἰ. 62 ὦ 

1ἀτιβ.ν. ξυμφ. 1 Οἰιδυῖς Ἡΐς σαὶ ξυμφόραὶ ἰάεπι οἵ 
γος 00 ἃ ποιὶ ἐποζάσεις, τατη 6η Ἰρίςπιοτί(ῇ πρὸ: οηδ 
ου πα οπὶ το ξη δι οἰ) ρα ρ.84, Βυης ἰρίμπη ἰοζιπα 
δἴζογοη 8, ἐχροηΐε ἐποϑυχίας : ΩαμΠῚ ἴῃ 8]10 4α ΘΠ. φᾶς 
ἄεπι ραρίη Βαθοῖ, ξυμφοραὶ οἵα δυςπυγίαν δὲ κακοτρο- 
γίαν ἀϊςατ. Ατορο ἐς διυΐι8 Ἡυ! ἀοπὶ ἐχροξείφης 1} 
αὐϊοπετιοτ, ἃς 411}5 ΕΙΘΉΒΡΑ Ἰοςΐ5 ξυμφοραὲ Πρπίβςτο 
ἀει!οπὶ δυςτυχας {π|6 κακοκοροιγίας 9 ξλιοου: νογὶ πη δ᾽ 
Βυης 4υο ἡ ατεϊποτιγοϑλι5 ἢ 6ο ξυμφοραὲ ἘΧΡΟὨὶ δίπο- 
ξάσεις; αιιὰ πη διπυτυχίας, αἴο : ΠΟ ὨἰΔΠι γοςο δἰποδασεις 
ἐχίϊης γον ἴδα ἐμοηῖας ντιᾶαας ἴῃ ρατίοπι Πρηϊῇςαι 
ταιτησοα ἐς ἀϊτούα ΗΠ ποπ [τἰάοτη ἀϊςὶ ροτοῦ, Οχι 
τογὰπι ᾿Φεϊ πῇ μῆς ξυμφοραὶ ἐΧΡΙ]Ι σεῖς Χποξάσεις, ΠΟΙ 
πγαϊὲ τα ΡᾶΡ. ριαςοάεξητςο ταὶ ξυμφοραὲ Ἔχρουὶ ζὲ 
συμβαίνοντα ,ΛΟΏ ἀυτοπὴ ζὶ ἀποζαίγοντα, ριιταπ πὴ οἴ, 
4υμπὶ Πρηϊβοατίο “θ᾽ συμῥαινόντων ἱπτοΓά ἢ πη δεῖ δεοτυ.ν 
γαετοίπππρατυτίντ αρι ἀ ἘΑΡίαπι γοςῖς «αἹάοη δ) 
ΠΟ ἴτεπ τ ἀσοξαινόντων. ὁ σΣ  ἢ 

Τἰτνζον. φόρων 1 ΝΟ αἰϊπ ἃ τασηοη Βῖς ίοπας γοΧ ; 

εἶ 

δἰάφορα ηὐὰμη 411] ραἰτη : ἃς πηίγαπι εἰ τ4}} ρετῖ- 
ΡῬΒιταῖ Πϊς 24 ει ἘχροΠείοηςοπ) οἢδ νίμπη.. , τ΄ 
Ἔτι. ν. Διαν.} ΝΟΠ κελδυώμοεϑαι; (ο( κελϑηοϑε » ειΠΠ 

δίανοήθητε σοπιδη τ. 5.6 βογταῆς 1460 κελδυώμεϑα αἱ 
τοῖς ΠΡ] ρεγπηβε, ΄υδά ὃς ἀρυά ταν τ βοϊς 
Δανούϑητε ΡΟ ΠᾶταΓ ρτΐπγὰ Ρογίο Πα, ἴῃ πολεμήσεμδυ δ κε-- 

᾿ς Ππετ᾿ νο κοινοῦ] Μίπιπὶ αυ] 4 ςορίταποτίτ, αυυν 
ἀδιίυυ πὶ δϊανοίᾳ [δ Αια] δ τιτη κτ᾿ κοινοῦ [ςτρ ἤτοι υυπὶ ὲ 

ΠΟΙ Ἰοὺ 

τες. Ν τ ἀμ Γ6ΠῚ τὸ δὲ ΕΧΡΘΩΪΕ τὸ “7! σωμιάτων, ἴτᾷ τὸ δὲοχν, 
ΡΟΣ ν᾽ Φοπγυ8 τὸ δἰ χρημάτων. Ῥοηΐηάς οἵδ φυτοπι ας, 
ἴω σώματα δὰ τὰ χούματα ἀϊςετο.,, ὃ ν᾿ ΜΩ͂Ν 

ΤΊτιρ. Ψ. γἱόντες 1 Οιυοΐ (δ αίξιν [π βο! ὰπὶ τ αἰ τος 

{του ἀιπὶ οἵ νἱἀεοτ:ίς αιόμπαπι πηοάο {τρί ἀ6: 
Βεατ, οηϊοέξυγα ηοη δἤξαιιοτ. »»:. 
,ΠΡαρ.96. ν ΤῊ 6, νεγνχιτη} ΝΙΒῚ πταῖ, 

815 οἰοβαηζοῦ, Π 1] πηαρῚς Πρπιβοαητεῖ δά φαηάου 
τοῦ ΟΧΡΙΠΠΊΘη ἀαπη ἐϊςϊ ροτυπῖς ΕΣ ΤΟΣ, οὗ 

Ἰοχιρηάϊ ροηι8 πηῖπι5 νἤΠταταπη, ἴῃ φο ἀοπὶ τ 
γοςαθυΐο ἑηΠέϊοης : (οἀ ἀυς ον, αὺς {ττίρας, 
τύχῃ, καὶ ὧκ παρέρχρυ-. "ὦ εἱ; κ᾿ ὧν 

1) 5 Ἢ στ Γῆς ο1.3.γ.ἤο]γ οιαπο ξήριας 



ΙΝ ΤΗνΟ ΕΤῚῚΝ Εἰνϑ ΞΓἨδῖ: 
ζαῖὴ εἴς Αεδιττου,  ούτων εἰδῇ ὄντων.5 4 ὃζ ἔχοντες ἴη ἐ- 

᾿χόντων τηιταπ ἀμ τη., ὃς ὡσαύτως Ρτο ὡς (ςυϊρεπάμπε 
ςεηίεο. ᾿ 

47)ὈΡ46.97.ὄ ῖΧΆν ΤᾺν δ. γεγ νἱτι σαν ΠΝ  πια- 
Ἰὲ ξοτεαεῖς ὃ ἴτα ἱπεεγραπρογοζοζ, εἰ ̓ ιμίω πείσην ὑμαῖ, 
αὐτοιὶ αἴ ὑξελν». 

Ιν ὅθ. οκΣ. {Εἴς α. νεῖ. παρ᾽ ] Ρῖὸ αὐδηοη 
ἀυδίαπι εἰξ φυΐη ναυ δ ἔς εδὲ ἀε θεᾶς. 

γέ ετικων Νεπιο ποη {υἰρίςεταγ πιεπάοἱὲ (ςτὶ- 
Ρζωπι εϊ ἰώνων: ἐς ἃ φυΐίηαιαι φυϊά ρτο εο τθροπθῆ- 
ἄυπὶ Πιράϊςςτὺ ; 

1ς.γ. νεγ. ναυτῶν} [ἡ δος Ιουθηάϊ σόπεῖς δςςι-- 
[λτίυυπι πατείδα ροτίμς ἰααυάτιητ. 
{ τ ΑΚ Ιν Τ᾽ εὺ ς, νεῖ. δηλωϑ, 75. δὲ 

ετἰᾶ ροῖϊις Ὀύπες, γε τεξεγατιγ ἃ ἃ δἰπυπέρψωρϑμ : 410 4.1 
φαπὶ μος γεῖθο {πδαυάϊεη ἀμ ᾿ἰς ἀςςυΐᾳτίαυς ἔιε-- 
εἶς. Αἰτας ςετγιὸ ἴτὰ γογθα ςοΠ οςαῆες,νωῦ δὲ ζύτοις εἶπον: 
πέροψωμϑυ, ἐποκριναίμδμοι ) μιεγαρέας «ϑῥ,δές. [εἀ ἡοἰξγι πὶ 
διᾶς (ςτίρτοτεπὶ οο ἄςπι ἀϊχης πο ο νἱ ἀ 6πηι}5 ἴῃ 1)5 
΄υα: ςοποίου! Αὐο μι ἀ4π| ργοχι πὲ (δἰ πη ρὶτ,  σόνδὲε 
τὼν ἐπερδύεζ ὅτι ἥδὲ ἡὶ ἡμιέφφι. ὅζς. Ὁ αἰϊο εηἱπὶ ῃϊς 1τ|-- 
ἄδεια αἰϊτον ςο]]οςατα γεῖρα ξιηῆεης: μος νι άεἸϊςες 
πιοάο, ἐπερδύετο, ὑφόνδὲ εἰπων, ὅτι ἡ δὲ καὶ ἡμι. 

ψει. ὅβηήμ.} ιοηγίς ΗΑ]ϊς Ἰορὶτ τ 46 πὶ κωλυίει, 
{εὰ ποη δά !ῆςίε:ς Υ οςιδιπι ἐν. να τ Δα τοηι κωλνει ΡτῸ 
χρο λύεται ἀϊξξατη οἢδ, 

Ι1ν 5ςΗ0 1. [εἰτικο γε, πλείονι! 1 Νοη τέχνη (ἃ 
τύχη αριά Ὑπυςγ ἀϊάοπὶ [ορίπιι5. ἃς σογπηδηᾶ ςεττὲ 
᾿ποίετα μας ἰεδεῖο,, ποη 1118» νἱἀφταγ» 1Π 4014 γνωμιῃ 
(4παπὶ Ἔχροηῖζ στεύεσιν ὃς φρόνησιν ) ΟρρΟηΐτι τύχη. 
ἮΝ Δῃν δὲ ρᾶρ. 94» 'π ρεϊπεῖρίο, δῆς απεϊτῃείη μα- 
Βεπλας, νδὲ ἀἰοὶς Ῥετς 65, διό ἰῷ χαὶ τίωὐ τύχέω;, ὅσα αἢ 
ταβδαλόγφῳς ξυμόῇ,, εἰώϑει μϑν αἰπιὰτϑα!. ξλξξα ςηΐπι ἕχογας 
ξωωέσεως τηοητίο. 

Ὑ οτ,ἐνῦϑα.] ε μας Οογρίαςα ραη[ο ἀϊξέαπι, 
δηῖορα ἔτ. Εὰ αὐτοπλ πο δχιθη τοῦ ν᾽τγα ας γος 
δα, γνώμου τε πλείονι ἢ τύχη, καὶ τόλαοη μείζονι ἢ διωάμα,.ΕἸὶς 
ΘηΪΠῚ πλείον; ὃς μείζονι» Ρατίτέγαυς γώμη ὃζ τόλμη γ᾽ 6- 
ΤΊι5 πα ῥασοῦϑαι. Αταὺς ἰάοοίντ ορ!ηοτγυης ᾿Ιοςαπὶ 
δητπλέον Δ ὁἤων ῃσυτγάπι {41 ἤάθογα ἀϊχίς, φυδά 
ἀσδδι ςοητιρια νος θυ5 ἀυὰ ςὀητίσυα ἤητ ομοιο- 
πέλδυ, Οδρτεδοηἀϊ δηΐτη δὲ νοός πη δευάμμε, ἔα Ὁ μας 
Ῥαυοὐ πα] 10 νου πη} πιοίο εἰξ, υ ποη ετίὰ τὶ 
ἄεπν ριαοοάδης νεγθα αυΐδις ττία δας τείροηίιτα 
ἔπε, ὃς νἱεἰπτα πο πη! 8 διωάμει {γ}1αἰναΣ αἰΐδπὶ ρτο- 
ππεϊδτί πο ΠῚ Ζυὰιη ρΡοἰϊγε γα ΠΟΏ Π11ΠῚ γνώμῃ ἃς 
πόλμη ξα πὸ ςοηΐξες. 8.ἀ αιπὶ ἀἰ εἶς ὅημπλέον ὀναῦϑα 
Δ ἄλλων καὶ Τόργιος ἐλήφη παρίσωσις, 44 σπὶ σεηϊεὶ- 
μο Φά άλλων {δια ἐτῖ ἀΐςοπιις ὁ ΝΆ Π 05 1 πηεηταπι 
γεηΐς ααΐ ἀρτίυ5 (θαυ τ αοας αιὰπγ γωρίων. Ας 
ἀϊςετυν ὅρηπλέον δ“) ἄλλων χωρίων Ῥτὸ οο ιοά οἱξ ὅγ:- 

᾿ πλέον ἢ ἐν ἄλλοις χωρίοις, Ἀἀ Βοος Διτεπὶ ηοτηεη φυοά 

2 

αἰτίης ς,1}}1 δῦ ἱρίο ετίδαι νίαν ἰΐξιιπν ἀατὶ νἱ ἀοπηι5: 
ςὰπι 4[1δ15τὰπὶ τὴ ἢ}5 φαα ργαςς ἀμητον οἰ μτὶ ν δὲ (οτῖ- 
ΒΙτν θαυμάζεται τὶ χωρίον 7) σιωυΐομίᾳ καὶ (ξφηνείᾳ, (ιατε-- 
τὰπη απ ἰρή! ἀς μς ρατοὔ!, ταπαυάπὶ ἃ Ὑ Βυςγ ἀϊάς 
πιυσίιτα, αἰοητίτί ἐς οαπι, ἴῃ ἀυδῖο οἵδ δηϊπνι8ι. 
“ΖΜμειμο γεῦ. γνοιῥοις] Τηγὸ γεγὸ πο [ο] τ παισὶν --- 
εδ, [εὰ ετίαπι παίδων παι τν» ἄτας ν]τοπα5 ετίατης 
αυὰαι Ιοηρὲ νἱἀοἰΐςες ροίξοτοταπι ΔρΡεϊἰάτίο ργο-- 
φιςάϊτυτ, ἶ : ΝῊ 
4 Ρη8.99. Ιν Τὴν οΥὐ Ὁ. γεγο} 186π.- 

τογ μῖς,] 
τυοτίπι: φυὸά μας ςοηςϊυἤοηὶ ἀρῖα ν᾽ ἀεδίωγ, δὲ 
Ὁ 1ρίο εὐἰάπὶ Ὑ Βυςγάϊάς αἰϊςαδὶ παῖς ταὶ δάμι- 
Βαάτιτ. ἐρι 

Υ ετ.άκηρ. 7 Ἐπίδτηῇ ράταο ργαςςάας ἱητογυα!!ο 
ἀκηρύκτωςί εἰϊ οηΐπι ἴῃ ρεσοοάςητίς ΠΡ Βας )[μίρο-- 

σου ὃς α[1)5 αϊ ϑυίάατη ἰΠ ἰος 8;δὲ ἴῃ δὴ πγα. 

δὶ 

ὅζατη ταπηοη πο δ᾽5 εξ ποῃ ἀεει μος δἰκὴρυχπί: αἰμῖ. 
δὲ αἰϊὰ αἀπειθία ἴης αυα ἢὰς αυοαως τεΓανϊηατϊοη ὰ 
εβογαπευτ. 

1ν ϑοβοτ, {Κἷς. α- γε, Ἐγἢ1 6 ἢας εχ 
Ῥοξιίοης νἱάς φυσ πιαγρίηὶ ἱπτεγρτοτατίοηὶς [,4τ|5 
ἠφς ίμης αίςτίρτα. Ἶ 

11ς. ζ. γεῖ, ρα δ }Ν ἡ ἐπεε! ροπ άπ πὶ εἶδ, εξ οὶ 
 πίλαυα ίμητ ροίς μας υάζιοι γεῦθα, δῤχετοι δὲ ὁ πό-- 

λέβιος, ῬοΓ ρΡατοητμοῆη ροῆτα οἵϊε: φυδπημ 5 ἀϊςαῦ» τὸ 
γ ἄλλα δὶ μεέσον [ςἀ ςυπι ἢΠΠογιπὶ ἠαάτιοσ γεγθογιπι 
πιεητίοης σοι ρτγεμε πα οχιἸπιαπάμπι εξ καὶ τὲ 
ὁξῆς, γε ἔξρε Ιοφυΐτυγ : ας ξοτταῖς μα5 γοςε5 δάϊεςες 
ται, ϑίυς δάἀϊεξξα αὐτεπὶ ας τεϊ!ξξα βιοτίης δα» 
ἀϊεηάα; ἐοπιρ!εόζεπτον μας οπηπΐδ 9 4υα ΡΓοχί πιὰ 
ἰξαυπητιαν δὲ ρτίπηδπὶ ρευϊοάτπι δδίοϊαυητ» νειθα9 
ὀγθένδε ἤδη αἰ ϑίωναίων χαὶ πελοπονγνδίων 9 καὶ ΔὟ ἑκατέροις 

ξυμμάχων. γε πίῃς Ἰης!ρίατ ρατεητεῖϊς, ἐν ᾧ οὔτε ἐπημέ-- 
γιωωῷ, δ εαπὶ οἰαι ας ΠοπΊδη πχεικεῶνα. 1τὰ ςοττὰ 11- 
Ἰμπὶ ἀξ μας ρατεπιβε ἰδη[ς ςοηΐξατ, 8. πε αἴξεη- 
τίοτ αυϊάξ οπηηΐηο 175 τς ἐς 114. Δ] οἰτεγεγὰπν 114πὰ 
γεῦθο ἐπολέμοωυ οἰ αι ἀϊ αἷο : ἴτα γε αὶ ἀηποῖας ἴῃ 
δας, τέοστι ἐφ υϑὺ τὸῤ καὶ δέκα, ἀπ ποτά πιὶ ξιοεῖς ἴῃ 14, 
γέγχκαηῆαι δὲ ὑξῆς. Ὁ Εἰς εὐΐπὶ ρεη ἄάθης δέ ςυπι 5 ςο πῃ» 
πεχὰ συοάαπηπηοῦο ἔμπης 1114, τέοσα φορὰ οϑὺ γὺ καὶ δέκα: 
ἔπη ὀνέμιδζς. Εας Δυτοπὶ Δἀπηοηΐ το γο]πὶ ςαυτα πὶ 
τα ὃζ αἰ1δὶ τἀ ἀδι,ρίη δογυτζηῃ νἱ ἀε! !ςεῖ ἰοσογαπι ΠΟ ΠΣ 
Ὠυ]Π15 ν δὶ ἀς 1}5 αρὶς αυς ρογ ραγξιμεῆη ροίτα εχὶ- 
{πἰπηάτε ἀεεπηιι. 

ΦΡαριιοό. 1Νν ΤῊ ΟὟ Ὀ. γογι στῳ} ΝΟΩ 
τὰπι ρίαςες Βῖς μήπου φιὰπι μήπως : ἱπιὸ νετὸ πο Δ4- 
ταῖΐτει φυΐ ἀ6πὶ αἰτούαπ 18 νος πὶ ν]]6 ροῖϊε πηο-- 
ἀο ἐϊχεγπ), ηΠΠ ἐαηάεπὶ Πρηϊβοατίοποπι δος ρί αἐὲ 
πυρά ρτάτογ πιογεπὶ ξιιετίς, 

Ὑ εἰ. τίω 4γ. 181 ἐπῶχριϑῥοις ἴςτ1 45; εο ριφεεπ 
τὰ ἢ ξεΠΊρΡι15,η0 πηΐπιι5 4ιὰπι αἰτεγο 1Π1ο ραττὶςἰρίο; 
Πρηϊβοαθίτιτ. ; 

Ιν 555 ο 1. Γίτιβεν. ὦ 1ΟΡίδγυάπάὰ 4πᾶπὶ 
ἀλτ ποπιίηϊ μους χρόνο, Πρηϊβοαιῖο,, χυσπὶ. Οις χρόνοις 
ἀϊεῖτ ργο 6ο 4ιυοὰ εξ ζιὶ ἐνναυτοιῤεῖα εξ φηηπος. [τὰ ζεύα 
τὸ δέ 4111 «αἀςπὶνοςς γείταγ, 

1μτιξ, ν. ὅπλα] Ὡς βὰς εχρο[είοης {ΠΠ] ὁμοογγωμονδν 
Ὠεαυςο, 

ἀΡαριιοῖ, Ν ΤῊ νΥ 6, γετὶ καὶ ὀνόμ. ΜῈ 4 Π- 
ἄσπι Ράτο ἱηβηϊτίπα πὶ πππο κρατῆσαι ἴπ κρατήσειν : ἡ“ 
ἀϊοςηάᾶ μἷς χυσηας ἤτρρατείςι! πὶ αὐ φα οἰ ἀο οτος, 
οτίυ φιιὰπη {παὺ α τ, 

Υ ζυγίων 7Ροίξ ὡμείξας (ἐηυὶΐ ἀεδεδαι Ρίθγα 
ὥπι, Ζαιπὶ τάπγεη ἔς υδτα ἡ. Αὐξ ἐρέτης Ἔχε ηίδοιβ 
αὐϊαπηοη άυτη το, γε πο Αἐτοῦ ἰπτο Πραιηι5 φυὰπι {ἢ 
ἀϊδατη εἴτε ὅν αὐτὶ τείχοις τῆτι ἢ (γε] ἵνα τῶτο αὐτὶ τείχους ἢ} 
δαϊ, Παεπιαά πγο άππὶ Αἰ δὲ ροίὲ νόσος (δι αηρὶε αυοά 
ὨδατΕΟ νόσημα (δ᾽ ἄρεις οροντεθατ, τα ῃἷς Ἰη ἔσεπηΐ-: 
πΐηο ἁμάξας {πη} ετὶᾶ τείρ οἱ δά πουξίυπη ρματα ἀϊ» 
ςξάμπι εἴξ. 5εἀ 1Πυἀ φυὰπι πος Ροτῖι5 ἀϊκογίπη. (5 
τεπὰτη Ιοςὰς {|| ν δ᾽ ἐπι ροῖτο ἐσεπιηΐηο νόσος γον 
εξ πευττίυ5 ρεπειί5 Πιδίαηχιε εἰς» ἐκίας ραΡ. 120 
Βιάας ἐδὶ Βυίυς αὐάκολουϑίας δὲ ἃ ἐς ο] αἴξο πιςπεῖο.. 
ΟΝ 5650 κ.[ἰὔζ.ν. ἵν᾿ αὐπ] Ετ τηφη οί (τς 

Ρταπι οὔϊε ὃὲ αἰἱὸ φυὰπιμις Ροτιίποτς ἡπμά (ςίιο.. 
᾿ἴΐωπιν γἱάσεισ. 7 900.. ' ᾿ 

Γτ.λ. γι ς χεῖρας  Ουοά ἀϊ εἴταν τη ἢος (ΠΟΙ ΟΣ 
οαπι ἐς 4υς 1Π| ρταῆχα ίαυς Τ ΒυοΥ 41 ἀϊ5 γετθὶς ηἰμ] 
ἐοτηῖῆυης μαρεῖ: σοητγὰ Δυζδτη ορεϊπηὰ ςοηυεηΐε 
εὐπὶ 1{π|5 δὲ δ ὡς ἔγνωσαν υξπατηυῦῥοι. τάτῖο εηἰπὶ {1 
τεάάϊταν εἰει5 αποά Βῖς ἀϊοίτατ, 8:4 πρροχωρῆσει [Δ 
“προς χωρήσει» πζο. ᾿ , , 

4] Ραρ1οῦ. 1Ν ΤῊ ν 6. νεῖ. οἱ πολλοί 1 1 ορῖοι 
ταῦ οτίατη δηεφϑείῥοντο πολλοὶ Π Οἷλ ΡΥῆχο πορηΐηὶ πολλοὶ 

ὩΠΏ. 7: 



ὅς 

αττὶςαΐο. ΝΙΊΒΙ ἀυτοαν, φιο ἃ 934 ἐξηίμπι ατείπος,γο- 
βοττο  υτο το φο ἰσραπηι5 » Ἔχ παῖς ἐθέξοσν υΐ 
Οταςα ἰηρια ραγῇ οπτ ρογτυδις ἃ φυϊσιηηας ἴῃ εα 
δχογοϊτάτιι5 διῖτ. ἡ ἰοῖσς πολλοὶ αι άοπιὶ που αἰλνὰ ἴο-- 
παῖς Φυὰηιγηκέξιας γεγὸ οἱ πρλλοὶ "μαῖου ράγ6. 51 1 τοῦ 
ψΑ1|α Ἰοξειομεπι ἤδης οἱ πολλοὶ ἰοαυαξι5 οἱδς ὩΟ τε 
διὸ γογτῖτ, ρεγηια ει ἡειεν βαοθαπιαν, Δ 

Ὑ μόνα! } ΕῈ οτίαην αἰτα ἰοξεῖο, αἵ αὖ ἡσεν αὐεῳχωέ- 
γα! αθίαυς ποπιὶηομόναι(ησαπη οἰ οηοπι Ρτῖοσ πιο 
δὐϊτῖο αδυῖς ) {εἀ νογηπηλ]ς οἵδ, οτὶ ν]οἰηίτατοπι 
αίια: οἰτ ἰητοῖ μόναι ἃς χᾶναι (4υᾶ ας Ροδεοπια Ραγεῖ- 
εἰρ!} αὐεῳγαέναι (γ}ὰ θα)ξεο ἶε νε ποπιθη ΤΠ] ἴητοῦς 

εἰάοτος Εχτας ἀυϊάοηι ςοττὸ ὃ. ̓ ῃ πγεὸ ΘΧΘΠΊΡ ΑΤ] γο-: 
τοῦ. 

Ψ λέως Ευη ἀφπὶνείαηαο Ἰοέεῖο {ςπίππη οἢῆςῖτ: 
εοάφέηγαας αἰ δι τποάο ντγααις ἱηοηίτασο, 6. 
Ψυχι ἸΑ τον ᾿δξτίο πλησίον αἀ Ποἴτ, Πὰ0 4άυογ- 

Βῖο πἰμ1] ορυϑ ες ἐφ Ρταϊογείην αυστη ἐδ άτοτ, 
τας ϑύρας τῇ οἰκήματος ζῇ). 

Ν. χϑύοντο) Ηαθεῦθας πθὰ ριον βάϊείο κατακαύ- 
σωσιν ὃς χεήσωντοη:ς ἃ πηουπι γον Πδυαηη (6 υαει}5 
114 ἱπάτοατίυ! ἕπτογα (ὰ ὈΕΕΙτιῖ» κα πεκαύσουσιν ὃζ' χρήσον- 
ταὶ. 4υα πὶ Τςερευταπη τυτίοτθηι είς Ἔχ Π]πΊο:]ῖςοῖ ὃς 
αἰἴααο Ἐχοπηρίο αἰτογαιῃ ροῖϊο ἀδἔοπαϊ ὀχ πιο πν. 

ιν 5. ηΗσι, [ἴτ.γ.γν. ὐτας ΤΥ εἰ οὐγπ οἱξ 
γειθιπῈ φησὶ, ἤπιος λέγφν(νε ἐσσι θατατ, εἰκότως δὲ φησιΐαύ-: 

σις ταὶ πύλας οὕτως ἠμαλβοϑων) ἀὰτ σοττὸ ΠΟῊ εἰκότως δὲ [ςἃ 
εἰκὸς δὲ (ττίρταπι ἕαϊτ. Ῥαυϊο ΡοΙα ἀυξοπν Ραττὶς!ρίο 
ἐλπιζόντων ᾿τηρτορυὸ᾿ν εἴτα ΡΓΟ; φοξουμϑύων -ἰο4 ΘὨΠῚ 
[α] {τγίρτοτῖς ἐχοπηρίο (ποη Βῖς φαΐ άεπι, (δ αἰ 5 
αυϊδυίάαπι ἴῃ Ιοοἰ5) ἰτα Ιου, αἰξααῖς τοίροπάςθίε. 
ΝΙαπὶ ὅς ραρ.107;ςο1.3,ἐλπίζειν ΕΧΡΟΠῚ Δ΄ 60 φοξεϊεϑαι 
γἱ ἄς Πγ1}5. ᾿ 

Ν. ἔκαξον 1  εῖθο ἔκχαφον δαπι ἄδτ γί ἀποπη 
Αἰτθὶ τῳ ἐδέξαντο. 4.1} 15 εἰς νετδὶ Ααίρετς ( φιοά (ς1-- 
Πλι15 1Π Ρτῖπγα οἴ. πΠῈ ὃς ργοργία Πρηϊβοδτίοπο τῴ λαμ- 
(αΐεν τείροηάετε ) 400 ΠῈ ἀἰςἰξυτ»ἴτα ἀςοὶρίςγ ρτοθο 
4ιο 6 εἰς [τὰ ἰητο Πἐρττιϑεά αἰείτ ἔλαφον τὸ ξύλον, ΖαΠΠῚ, 
ἸΙοφαεηάο πτοῖο ςοηΐιοτο » ἀϊσεη άπ) Ροτίαϑ οἤσε, 
ἔλαθον 55) ὦ ξύλον. Αἀαοτ δ υπῈ ἀτεπὶ αὐοήτως αα ἢος 
ἔλαξον ροττϊηοεῃδης ἐχρο[τϊοποανντ τυϊταπιν,ὰ πο- 
δὶς τορι ἀαπάαπι ες, τη ἀ!ςαγο γοΐςη 5. (ΩΓ ἀπτοπη 
ταῖοπι οἵϊε ἀϊςατφγατί οηδτη δα ἀϊξ. 

4ΠΡαρ.1ο3. 1ν Τ ἪΝ δ. νεῖ. σεέιαν 1 1,οἔξῖο 
πηατρίηϊ αὐ ΐογιρτα πειρασεντες (τὰ οηΐπι ἐς θοπμπι" 
εἢ) πιαρὶς ἩΒιυιςγάϊ4ς4. Πθεητοῖ θηΐαν πος ἰπ γερο 
αδεϊυα γοςς ρτο ραίπυα ντίτογ, 4υ0 ἃ (η1 [8100 ὅζ Ὁ 
Ἑυατίο οδίεγυαταπι ξυΐτ. 
.)ϑ Ν οἱ αἰϊτογ ῃτς Πσεηά εἰ υ υὰπι 

ΠΗϊς νειθοιαπιὶ ογάο εἴΐος, οὐχ ὁμολοχρῦσι Ὁις ἀὔδϑρας 
ὥσοοί ϑαι ϑαυδώσειν ἀϑύς. ὡ Βττὶ 
ν 58. Ἢσ τ. ἴτ.γ.ν. Καὶ κατ. 7 ΑΙ δὲ (ἢ Βόης 

τηδπηΐη!) νοςαδυυτη πος κατασκδυὴ αρτίυ5 Ὁ ἐο 6χ-- 
Ροπίτατ πὶ γοῦρα Πᾶς, υροεγματικὴ ὕλη ατίῃ5 ααὰπη: 
φυοά {Π|ο βρη! βοατύγ,ράξεγε πηιδ! ν] ἀθητινν 
ἐς { ἀτινν νοῦ πρὸς ὃν  ΝΝΟΙ ποξοατνιυπη οὐδ δ αι-" 

ἄἀἰνο Ηΐς ραγεῖς! ρίαπη ἐλϑόντες,, 41} οἱ [) 4υΐδι5 οο- 
ἀεπηυο δῆς πιοᾶο νεῖτυν νογθο ωροσλειν, [τὶς οἴξεη- 
ἀυπι.. Ῥγο ἴοςο δυϊότπ ηγοάὸ ἢϊς πηοάὸ Π]εἰαοςυΐα- 
τἴσια σα ΠΊ 1110 ὑστακουςέος. ΑΙ ΙσαΡῚ σογτὸ πίω χεοδυσίαν' 
αρτὸ Πάπα τ ν άοτηιι5. ; ᾿ ΝΑ 

᾿ « Ρασ. 104. {ν ΗΕ ν 6: γος οὐκ 1 ϑδυΐρίςσῦ 

ἐὠπέφελλον (οτῖρταπν ἔυΗ7ς. ΔΩ πα ζ 
ψίμεως ΓΝ 4114 ποπίο!ἂπι τ ρυοιϑρδ στο πιαί- 

δῖοι δά (οτρεαπι που πατίσιπη, ἔς 4118 δεΐατη αἰ ἴτεσ 
Ἰορίε: δατίαἴτοπε ροήηάς γογεῖς μυπῷ Ιοουπι αοῇ τὰ 
Ἰοσεγοτζυτρϑζ ἢ το ΡΠ ΠΡ ΓΟ, καὶ λακεδαόν οι μϑρ σὸς 
τοὺς ἀυτὰ ὑπεαρχούσαις 5 (οῖς υζ ἱπελίας καὶ σκελίας τοἰκείνων 

ἀθυά ἰοΠ Βυῖς ΒΟ ο ρεσῆρετό. ν ετὰπν δι μδ8 

Ν, 

ΠΕΝΑΆΑΙΟΙ ΒΤΕΡΗ ΑΝ ἈΝΝΟΤ. 
ἐλομῦμοις ναὺς ἐπέταξαν ποι ξοϑευ.. ἢδος οπΐτῃ ἴπηξ ἴπξοῖ- 

Ρτοταιίοηὶς οἷμ5 νεῖθα ᾿Ἐεινααάαρμομῆὶ φιίάον, ρεαίεν, 
645 4045 δά εθαηε, πρροιϊίμρη ἀφάονμπε ἰν φπὶ οχ τἰαίϊά ἐσ: 
δὲαίνα οι βάτεὀμδ εγάπε, μετ παπος ΘΗ βιτεμέ, ΟΝ οἰϊγάιη 
δατοην]οξεϊοποηι γοτηοη  ογἀϊςοη άπ) νἱἀετυτ, λας 
κεδαιμιον ἰοις Ρίο τὸ λακεδαιμιον ων Ῥοίϊτυπη οὔς, ὃ ἧς 

τακείνων ἐλουδῥδες ῬΓῸ οἱ ταἰκείνων. ἔ λόμϑμοι, 5: ΠΙ ὨΛ πη 
ἄατος ἐς ἀατίυϊ ργο ποπηηαείιο νίὰς οἤστιϊαοό 
Ροτίι5 αἰ χυτὰ πλυταηάτιτῃ ἐϊςεγο ιν ςΠςοτ ἐπιγα-. 
χϑῆσανἰη ἐπετάχθη. Ὁ ἑ ἀν εδε; λ΄... 

Ιν σε. ηοχ. [τ]. γος. δὴ] Εἔαο νουθα, κα δ᾽ 
ὕςερον οὐδὲν ἤδεέσαν 5 ἰξοΥὩ τὴ αὖ ΑἰΣ15 Ἰόσοηα οΠδ ταἴτ, 
αυὸ ἃ βυτογα ἤτ ογάτίο αὐστεύτακτες, Π {ρου οτῖδιις ἱππς 
δαητῶτονεοη ἀυτὴ δηΐ πὶ ἔμ ἀςοιατιυο»ῇ, αο ἃ ἀϊ- 
οἴταγ,α ἃ τὸν ἄγγελον Γοξετγοτα, [τὰ οη τὰ ἱρτο ροθά δ 
μὰς νἱ ἀδηταγ, εἰ ποὺς τὲν ἄγγελὸν τὸν λόγον ἐποιεῖτε, 56 ρῖοὸ 
αἰπιαπκῶς (οτρτιπι αὖθ 110 ας ογοάΤἀθνη ὀγομας:- 
χῷς: ἃς ἰητ  }] χη , αησοηάο μας οὐπὶ 115 νοι δὲς ὁ δὲ 
δεύτερος (νἱ 4οἸῖςος ἄγγελος) ἰει} ἀς δυμς, καὶ δα ὕςερον 
οὐδὲν εἰδώς. Ατάμο τα νηΐςὰ ΥΟΧ ὀνομα κῶς ([ τὰ {ςτἴ-- 
ΡΠ Πρηϊβοατοτς μετοχῇ ὀνομα τικῇ χοώνϑμος. 1ὰ οἵδ, ὀγομα- 
οικῆς πόσεως ἀτ! ἀόπγημο αἰπατπικῶς ἀἰόζυπι οἵδε ρτὸ Ηΐ5; 
μετοχὴ αἰπιατικὴς π]ωσεως χοωμϑμος οἱ ἔος ποι ΠΠυ ἃ 45 ἐὸ 

(τήρτυη ἔογες. (ατεγὰπι θα (δαπμητοτ, φοὺς ὃ λέ-- 
γριδῳ: αἰΐας ἔμπης, αα 1Π|4πὸ ἀπποτατίοποηι τοίροπς 
ἀσητίς. παι τὲ βαρ ψῳ 
᾿ ΦΓΡαρ. το5. 1 Ν᾿ ΤῊ ν 6. γεγ. πολλὰ 1 χηῖδε 
4105 5 ἔν τε ταῖς μελλούσας πολεραΐσειν,, 4. Π| {εαυδτογ, 

καὶ ἐν τῶὺς ἄλλαις πόλεσιν : ὃς γεϊὸ Παης Πδὲ᾽ Ἰεξεοπδηι 
ἰητογργοζατίο Δ Πα ργοροίαδε, ἐπην ἦη) ἧς οἰείπεηις 
46 ρηρμάίηνα εὐάμε 4η ἀν ἦι οαιετίς : ἰς ἃ ΠΟῚ τατηοα 
ΡΠ πηὶο γεγο εν Τ Πὰς γ ἀϊάεπι ἴτα ἰοηαΐ ΠῚ ρογΞ 
τ ΠΠῈ : φυδά ρετίπάε εἴδει ἀςῇ ἀϊςοτγεῖ » ἔν τε τοῖς 
μελλόντων πολεμήσειν καὶ ἐν τς ἄλλαις πόλει. 

Υ. αἰεζ. Ν τέάηαυς Ἰεξε οπὸπὶ Δ] 4014 Ἰη (Οἱ ἢ 
(αὐ εἰ φυϊάεπι ςοτε θεῖς βατεοτ:δ τηαρὶ5 τα πε α 
εαπὶ ηια τηατρ ηἱ δαἀϊείξα οἰϊ,ρίαςεις ἀϊο. Ὸ 

Ψ.κα}] Ουοπιοάο πῆς ἰοουπι, ἐν  ύτω τὲ κοίοΞ. 
λύνϑαι δὲς. ὁπιοπήαπάμπὶ ρυ6Πιν ἴῃ 4αοάδηι 5 μετ, 
ἀϊαίϊηατε ἀοςοο. ἀπο Σ, κοὺς 

Μ΄. γιατα Ἰδουῖδο ἐν ὀργῇ εἶχον. Ὁ κε 
Ιν 5.5 Ηοζ.. [{τικ. νογ. πειρίας Ἰ]Άτὴ αηΐοα ας 

γοῦθα τι  ἶτ, Ποη δά πηοηδϑ οἵα ργοποσθ  αα:αυδά 
[Ἀεῖ5 ποτυπ 14 εξ ροῆξι. 1 οοὺς φατε 11ς εξ π΄ 
Ρτὰ » 'η σοηοίοης Αὐομ: ἀατηΐ» ραΡ.54, νδ] αυοτηα τος 
πιοάμπὶ Ὠϊς,ώπειρίας ὅτ πηεητῖο. ᾿ΝαΠῚ Ἷη μας Αὐοπί τος 
ἀατηὶ γοῦθα., ὥςτε μήτε ἀπειρίᾳ δή: ϑυμῆσαι Φιναὶ Το ἔργου 
Δηηοτατυγ, γλυκις ἀπείρῳ πόλεμος. ΡοτῚ πο νἀ] οοῖ ςτὸ 
{ι ἀϊσέγοετυτ, Ζαο ἃ 40 Αὐοβίφαπιο ἀϊἰεῖτατ, ουπὶ μ ςεὺς 
Ρτομ γα" δὺς νεγθίς » αυα ἃ ΡΙπάατο ΡΑΘΕΝΝΣ ; 
Παύαηζ, ΟΠ] ΘΠΙΓΘ. , λυ. δ᾿, 

Τύτοτο ν. λὺ ἐποίει] ΑἸτόγατη ᾿οξ οποῖη ἐπήει πγαρὶβ. 
τΉἱῃ] ρίαςοῖς, ποάὸ ἐφοϊαταυΐ, 1 [5 αυα ἴῃ Βαης 
ὙΒυογ δ  ἀἰς ραρίηαπι δηποταυϊ. Νοσπαπασαπι αθτοὺ 
τοπν αἰΐςο! ἐσμοἶο αἰίαπν Ἰοςὶ ὙΒυςγ ἀϊάϊς (τήρταξος 
ταῖῃ ρυωῆρὶ αυὰπι 641: αυᾷ ἃρηΐτα δ Τρίο (μος 
{τε βιοῆῖς,, ἄητοα δά πηοπ!. “5864 νετοσίπηυς πιοᾶδ, 
Ιοσιπν υῆς {πε πάαπι ςεπίμοττ , ογο δι}. ἢ, 
φατη ἡΠ}υ αὐβα πολίτου! ἐυροπδεοπν, εραΗΈ, ὥβς 
λᾳΐ μᾶλλον ὀῤνοϊκῶς ἔχον Ὡς λακεδαυμζονίοις. Ὅτ ΟΥΘΜΝ ἢ 

Τάτου, νογ, Τῶν αὖϑρ. 11.οπρὸ ὨΠοτυγ 4 Ραταδί 
μύης βξδίτίυυ πη δα ϑαυαίων αὰ ΠΠπν ΤΒυςγ αἶα 5. 
Δ αὐἰϑρώπων ἡρεξξατε: (χαο α τα πίφη ρτῖπνα οπῖς δῖ 
ἀοτὶ αἰΐξυ! ροῆητ ) Ζυυεὴ πος ες ἤτ ἀα μιῶλλον τὸ (γῆξ 
Ὰ Γανδρ" Ρ ΕΣ ὼς 15 Σ ΣῈ 
ἸΔἀεό ἠυοίατϊαδίπιεο φυΐαξ ἰᾳ ἀ1ς10) ξςτ νος δι], 

»" τ κ Ἂς 

40. ἀρουτίαβ Ιο χυυτυγᾶ ἬΠης (ΘΠ Ἀ{:6 ἢ ταν ̓ 
γαήοις αἰχιῆτον, γε μὰ ογ ας αἰχίς ἐς Οιῤ λακεδαμμωνίοιρ., 



Ὄπ τὰν 

ΙΝ ΤῊΝ ὁ. ἘΤῚΙΝ Εν 506 ΗΘ 1 6: 
Ῥεπηάε νἱἀεἰςεε ας [ςτίρταπι Δ ἐο δας, κὶ δὲ ὅ-- 
γοια ἴδοι τολὺ ἐποίει (ν εἰ ροτιι5 ἐπήει) δ αὐ ϑρωπῶν μᾶ λον 
ἐξζοιὶ κακελεμμονίοις ἢ ἐς Ὁις αἰ ϑίωαϊοις. Ὁ " 

ἀρΡαριιοό. 1ν Τ αν Ο. γε, ροῖς Π1πὶ πιο οἱ 

δηῖδα ἀς δας ἀϊαπετίᾳ οὐἸΒοσγαρΐα, πελληνεῖς δὲ πελ-- 
ληνῇς. ΒΡοτίας αατειι οἢδ Αττίςαπὶ ἤδης χαὰτσι {Π|Π4πὶ 
ςοηΐεδε: ἃς ςεττὸ εαππὶ ὃς ἴῃ ράα]ο ροίξ ἰεφαεηείθας 

μιαδες, μεγαρῆς, φωκῆς, δωφκὴς. : 
Ιν ϑοβοιῖςτζ, γὶ κνίδος 1 Οαπὶ ῖς γεγδὶς, 

Ὁ δῃὶ ϑράκης, που ἀαδίαπι εἰἘ φαϊᾶ πο πΊεη χωρία [18- 

αὐδῖτε οροτῖθας: 409 ἀ αἰτἰ5 δτίαπι ρΡἰεγχψας ἰοςῖς, 
οτηϊεεῖς. Ατραρ το. αἀἰεδξαπὶ εἰς, γθὲ (ςοΙἸαίξεπι 
εχροβείοπεπι αἴξοττο αἰϊαήι νἱ ἀςδί5. . 

Τάξικ. γεγοτὸν χορ. 11}ὰο μας νοςαδαΐα, ἰνπάδείσυς 

ἱττερίεγίπτ)αρ μος ἰοςο ρἰδηὸ υπε αἰϊοήαᾳ,ηἰῇ ΠΟ. 

. ΝΙΒΗ ςοετὸ αὐ (δ4αοητεπι ἘΧροίτοηςπι ἔαοἰμπὲ, ὡς 
τ λακιϑ'. δος. ἰδ επίπι νοι 5 ἐχροηίς {|| κΤ' τὸν χρόγην 
τὸν εἰρημδμον. ᾿ 

ἄγραρο,. 1ν ΤῊΌν 6. γογιλις } Μαΐταη ἀἰξν- 

ωτάτοις πωρᾶναι. πε 4αε οπίπ (γε ΟΡ ΠΟΙ) ἀξ ολολθοπέτοις 

ὅππὶ ας αἀϊοξείοης ἀΐςοτεῖ. ϊ 
Υ. τίω γι.1 ϑομιο!ταίξες ἔννοιαν [6 Ιςρ!ς, αροττὸ 

οἴδεηάιι: (δἀ δὔνοιαν ἰδ εητοῦ γεείηθο, ντ ροτίης ἤς 
ας ἀϊςοτοτις, δζῷ τω εἰς ἑμᾶς δὔνοιαν ὅεϑυμοῦσα, ντ {ἰ 
Ὁαἰ τὰ ἀϊςας, Αγάπε αβξρίίτοη, 45:6 πϑὴς 4γοης ῥοπῆς 
{{{με- πάτα τπ 4 «βεέϊβον; τοίροηάεε αἰϊοφα! Οἴαςο 
δδνοια. Ατ ἔννοια ὃς σκοπὸφίηαπι ἧος ἐΧροηΐς ΠΠὰ ἃ (τμο- 
1ἰαίξεϑηψαςπι Ιοσαπὶ μαδοτο ροῆαητ τη 15 το θιι5 4υα: 
1η ροτείξατε ποίξια ροῆτα ποη ἔμησ, (εἀ ρτοὸ φυϊδυς 

᾿γοῖὰ ἔλοετο ταητὰ πη ροΙ απὸ 

Ιν ϑεοβοῖ [}μπτζ νεῖ, Εὔνοιαν7 ΝΝΟῦ ἀπδίμ 

ταϊαὶ εἰξ,πὸς 4[1|5 ἕπταγαπι ραῖο, 4υΐα ἰεροτίς ἔννοιαν» 

4υππὶοχροπαῖ σκὸπόν. Ὁ αγ Δυΐοπι ηἹ 1] οπλίπι5 αἰτος 
τλπι ἰοσδείοπεπι μαϊς αηϊεροηαιη; ποάὸ οχ πὶς δια ϊ- 
τε Ροτα!. 

Τἀτιην γετ, φέρον 1 Ἀπὸ ρατεπεμοί πα δε πὶ γοτ- 

.-.- 

ῬΑ, Ούτων ἕνεκα, Ἰηο αἀϊτ,αοπίαπι εχ ργαοςἀθηεδι8 
Ρεπάεηι. ᾿ 
᾿ ᾿ Μ΄. δ,τουτ. δου δοη ἀπ ἔοιιαῖε οὔ, ὃ δὲ φησὶ, ζ οὔ- 

τὸν ὅξιν, ὅτι ὀργιοϑ. οἱ α. δζς. Ας ρΡοττίηος μος ἐς ο πὶ 
ἀάγνοιθα1114,καὶ δὲ ὀργῆς αἱ πὸ φάη ας ϑράμας ἰητ6}- 
Τιρὶς επΐπι, Αὐτοί  ἀαπγαπι ἃςς ἀϊσοτς, ἡπιιοπεοιῖ, ἕο -' 
το νεῖ} οἐα ἰπ Διμοπίεηίδας νέτα ἐχρουίφηταγ. 
. 1μῖκυλον. παρεσωϑμ 1 [πγὸ ΠΟη τόπῳ [εἰ χρόνῳ {δ αι]- 
ἴτε Ηἷς οροτῖες. ' 

4Ραρ.τοϑ8. 1ν ΤῊν 6. γνεγ.λαῤ 7ϑυἰριςςεαγ 
Δ] υἱς Ν᾽ 4Π1Δπὶ1Θρ Πς ἢ δ ἑαυτῶν ἐρῶν διγουωϑρίω, υὸδά 
γεγιατ νε ςεττὸ γοτοῦς ἀς δῖε) ροημσ 4 ἀν; [μά αὖ 
«ἴϊις κα τὶ αὐπονε : [οὰ εὰπὶ ταπτοπ πος ρατεῖς! ρία μα 
ἴῃ ἴμο οχεπιρί τὶ ποι Βαδυϊς,νοτὰτι Τα Ραπάϊεη- 
ατῇ αηἰ πηδάει ὃς ἐρίαπ) Ἔχ ῖπισ. 
ΠΝ, ὡς}1,εἰσπεῖη πταγριηΐ αὐ (τε βεαπὶ ̓ σςαπὶ 
βαθεῖς ρος μαι ρυτο. 

ΜΝ. χροβ.7 Μα πη ἕπειϑε ᾿ητορτὸ (οτίρταπ» 4 πῇ 
τηλσὶς ΤΠιςγάϊάεα (ςτίρευτα μας πτ, Εαπὶ σὀττὲ ὅς 
γετ. δε μαθες, ἤςας δέ ὁποίς ς ἐπεὸν ὑνὲν οἢ 

1ν βϑέμοι τ. [τια. νοῦ, Καὶ ἃ 1 Ἐπέαγαπι “δα 
- ὁρμηϑήτονται χοπὶ τα 4 απὶ ἐς ἴαο αὐ ἀϊε, γετὰπι ταη.- 
ἅπαπι ταοϊτὸ ἱποίαίαπι ἰπ δας ἐδγπιοηῖς ἔογίηα, ἃς 
ἄπο οροττεαι ὑπσακούειν. ἰούσας [αι ΠῚ δολονότι ρ οἵα 
1Ππ4 ἔπξαζαπι ρόποτο ἀεδιεγας : [64 4118 οτία πη ρ[ς- 
τἰΐχαε ἰπ Ἰοςῖς σανίτεὶ γἱ ἀσπίς. ἸΝοπ πλίπαι5 ἀπτοπι 
ἐοπιηιὸ ἀὲ {Πππ4 ὀρμηϑήσονται ρ οἱὲ ἀλλὰ Πιδ4ιάϊεπτις: 
ἢος τηοάο, εἰ μή καὶ νωῦ ὥρμω τω, ἐν ᾧ οὔπωπαρεσιδμ, ἀλλ᾽ 

δρμυηϑήτονται ὅταν ἐν δ᾽ γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δ'μοιῦταξ τε καὶ ταιαί-- 

γῶν φϑείροντας, ᾿ 
᾿ Γλε.θ. γοτ, τα Ηπς γογθα δρᾷν παρονταί ;, πιαϊὸ {πὶ 
βοῖο ργχῆχα (μῆς, {πὰ οπίπι, κρὶ οἱ ὀργιζόμδμοι, ἅτε δὴ 

Ζ 
( 

ἥδον λογιζόιᾶμοι, μᾶλλον ϑυμούμδρμοι» εἰς τὸ πολεμιεἣν ἐπείγογταὶ 
δ νψοκινδαύως, ἈΪΠ1] αἰτα 4 (ας αιὰπὶ εχροίείο πξοταπα 
ας 1 415 δας Αὐτοί ἀαπηὶ ΤΓαοΥ ἀϊάοἱ γϑεδογίιη,, 

καὶ οἱ λογισκεφ' ἐλαγιςου χρώμϑμοι , ϑυμῳ πλβίσου ἐς ἔργον καϑί.. 
σοται. ϑεάἀδηποζατίο ια {Π|4π| πογατῇ γογθογα πὶ 
ἐχροίτίοηεπι (ς φαΐτιιγ, ἐοτῖρτα εἰξ τη δὰ γοῖθα αι 
ΡΓαςοεἀοητί ἔς μο]1ο πγαϊὲ ῥταῇχὰ εἰΐξ αἰχί : ἴῃ μας νὶ- 
ἀεἰϊςος, ὁρᾷν πάχονταξτι. [ῃ δὰ δηἰπὶ ἀηη οταϊίοηο ας 
θεὲ π05 οδίδγιατε μος ἔς οπια,ἰ ἃ εἴ, ἀόγον οὕτως ἐαν.-- 
μαπσιϑμον (ὀνγφείογιρῦῃ [7] βειγαεάμ) "πᾶσι πάδοντας, Ρο 

πείοοισι. Μ᾽ οτὰ πὶ πλϊεἰ ποααλαιληι ρογπϑάεθὶς ἱτα 
ἴς τοῖν ἤδθεῖο. ἰά εἰξ, ἑαίοπι εἴς Βυΐμς5 ογατίοηϊς 
{γαξδαγαπι γε παίλοντας ῥΓῸ πείθοισι ἀξ ατη Ἔχ! Π}1-- 
τλᾶῖς Ορογεθαῖ: ΠΘΉ 616 ἐπί πὶ ἤΟς παίλοντας (Ι1ΠΊ πιῶσχ 
ἱπηροῖε οἱξ ηεςοῖς : (5 ρετίπάς ε[Ἐ {γε ορίπου) αοῇ 
ἀϊξξιπι εἴξε » πῶσι γὺ ὀργὴ «εοεπίῆει, ὁρᾷν ἑαυτοιὶ σά. 
φοντοιΐ ὥς ἄηϑες : (εἀ τὰ νεγθαπὶ ὁρᾷν δαιοίαπεαν {14 
4ια εἰπρβιαίη αἀάμπητ;, ἐν Οἷς δμμκασι καὶ ἐν τῷ παραυΐί.. 
κα. ΠΟΤ ΠΙ βγῖα5 Ρο δτίςιπι ἀὐαιις αάθο Ἡοπηιοτί- 
εαπὴ παδοῖς ρἰεσηδίπιμτῃ ἀϊοὶ ροτείξ, ὁοήοπὶ οηΐ πὶ 
1ο γε αἱ σεηογε γτοης Ηοπηόγαδ, ἰοτ δίτ,ὁν ὀφϑα λιοῖσιν 
δρωκαι» τι : 

Τ|.ν, Ὁ πόποιλυ μέγα ϑαῖιμα, τοον᾿ ἐφϑαιλμοῖσιν ἑραΐαι. 
Οὐ υλ]ε( πη ιπη) {Ἐπ 44, ἐν ὀφϑα λροοῖσεν ὁραΐμα!, ταῖς ΠῚ πάν 
ὧν τοῖς διίρίασιν ὁρᾷν. 5:4 Δ ΕἸοπγοτῖς 5 {{π|5 νει σίηιιος 
οδίτεῦ ριοροηεπάᾳ νἱίᾳ {ππῸ)} δὰ 111 Τβυςγάϊάεα 
τοαογξεη5, ποι Πυἰ 4ςπὶ ὃς ἰπαΠτατάπὶ ες ἔλτεοῦ 
1{1ππὸ οτατιοηἰδ γα ξιγα τη, πῶσι γὺ ὁργή πυφϑσπίπῆει, ἐρᾷν 
πεέορντας ὅς ἄηϑες (ΡΎῸ ὁρᾷν ἑαυΐζις πείοοντας, τὶ αἰχὶ ) ὃς 
πῆς αἰϊοσαΐ ἀϊσεηάιιηη ὁρωῖνν, νΕ] δρὶ τὸ ὁρᾷν : (54 α]- 
τούδπι {18 αἰ ἐαυΐά πχαρὶς ἰη οἶδ 5 ἔα Βα ταταπὶ 
ἀϊςο, πίνε να! εἸο ἢ οἱ] 4{{65) πεῖσι ς παΐροντας ἴτα ἱπηχί(. 
ἵξε, νὶ πῶσ πάροντας ῬτῸ πᾶσι παίοοισι (ἰς! ηφς ΕΠ βοτεῖ, 

ΦΡαρ. τος. 1ν Τὴν 6. νεῖ; τῶν ] Ρεγίια.-- 
ίατη βαδοο, ἰορτίπι ἃ Τπυογάϊάε ἐμῆς, καὶ 5): δᾳ- 
ξολῇ. πληὶ ας ἡ καὶ λαάκεδαϊκονίων κελδυσάζτων, ἤςας ὃ 
112, ἢ αὐτὸς ἰδίᾳ βουλόυϑμος γρίζειδα!» τεξογαπταν δά 1]-- 
14, ζι ἀχροιὶ ἀυτεῖ αἴδᾳ λίπῃ:: αἵ νετὸ σα πὶ ζότο 1πτ6 111. 
Θεηάιπὶ εἰξ, τὸ τοιὶ ἀγροιὶ ἀυτᾶ αϑδαλιπεῖν. 

Υ εἴ. μόσια  ΟΩμοά πιαιρίπὶ δἀ(ογίρειηι οἱξ 
δι. ξα1{ΠῸ αἰτοτία8. ργαροίιτοηὶς χρ' ἜΕΧΡ οὐϊείοπεπι 
εἴεάο. 7 

Ιν ϑόῆοι. [ϊο β. νοῦ, Ὁ μῶν 1 ΕΠξ ἐν ἐδῶ, 
τά οἵξ, Ε[78 ὅτι ἰἕπεγο, Ρ᾽ α5 οἱξ φυὰ πη ἑτοίμοις ζῇ ἰέναι, Ἰᾷ 
εξ, ραναίος ες «ἡ οἰρνάινη :Ἰἀεόσας πὼς οχροίεῖο 
τοργεβοηάεηάα νἱ ἀεὶ ροίτε: (ς ἃ ἴπεο]Πρὶ ριιέο, ἐτοία 
μῶν ὄντων ἰέγαι ἐς τίω Αἤικήν. .: 

Τμτεγα ,. ὑοῦ. Τοῦ πολ. } Εαὶς (Οἢ ΟἿτο λέγων δηλονόπ 
(4: ἀοςειπαγ βάτεῖο  ρίμπι λέγον εχ ργαοθάςητίδιις 
ὐπὸ κοινοῦ (ατηοῖο ) ριαβροπάμ5 ροτίις ἐμῆδε ᾿ηΒηΐ- 
ἐλπ15 κρατεῖ δ. ) 

ἄΓΡαρ, το, ΙΝ ΤῊΝν ὁ γ᾽. γεΥ. τέσρ, 1 Ρο- 
τίιι5 ἔλασσον αιιὰτη ἐλαανονος (στ απ ἀμιη1 νἱἀοταγ: ὃς ἰη- 
Ἐο]Πρ πη επὶ, χευσίου ἀσήμου χαὶ αἰργυ ὀζου τς ἔλαονον ἰὠ καὶ 
πεένακοσίων τα λούτων. ϑεἀ ἷς (προγιιαςαποαπὶ εἴς ρατ-- 
εἰσαΐαηι ἢ τοϑεὲ αάπιοπεε [ςο! αἴξες,᾿ ΑἸΣοχυ ςοττὰ 
νἱ ἀοτί ροηξε ἢ πενϊμωοσίων ἱαλαύτων ἀἰ ἐξ εἴϊε ρτο ἢ πεν- 
ζαχκόσια τὰ λανΐᾳ, Ἧ : 

Ιν 8ςῆο . [{Ππὖν. νεῖ. ζυπα]Ο πο ἃ ἀϊςίε, 
. ἄφης ρατίεηὶ ΕΠ [δά !οτῖτ ἰερες πὶ ἀθοίτη,, 4 ταῦ» 
νέαι εχ ρίο Τμαςγάϊ 46 ὰ (Ἔ ἰαπηρτυπη αἴξείτ. Ναπα 
1 τοῖιι5 οἰτομῖτι5 οταῖ {Δ ἀ!ογαπη ὅο, ὃς εἴας {τά ϊα 
43 εὐϊοαϊεδαπειιτ, ἴῃ γε ἰαῖς φὰ ἕοπι ςυίξο ἀϊᾳ η]- 
Ϊὰ εταξ, βαης ρατίσπη ἱπουξοαίταπι, ἐδ ἢ αάϊο- 
τα πὶ 17 πφοεῆϊ εξ. 5:4 αιος ἀἰςϊτ,τοτιπι εἰτου-- 
ταῖι πῆς [Ἰλάϊοτιπι ὅὸ; ἐσ πος Τλιιςγ 41 415 {{- 
πλοῦς 'οοο ἡοῇ ροτοίξ, σαι πη πιϊπἰπγὰὲ ἐς ἰος ςἰγοαυΐ- 
τι σα ἀπιρίτα μας ραιο ρὲ ἀἰςάτυτἃ ὙΒαςγ 410, 

᾿ ἠηη. ἢ. " 
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ἑξήκοντα δὲ κα δύων ἰ ἅπας αἰδίξολος. 

ἀΙΡασαΣ. ἽΝ ΤῊΝ τ. γοτογαυ. ΘΟ δεηδαπὶ 

εἴ χατασχϑυϊω, νοὶ Εἰς ραρ.το3 Ἰοςιις οἴξεμαϊε, ἦσαν γὃ 
καὶ αὐ ϑρώπο; χΤ' Οιξ αγροις, καὶ χατασκϑυκὶ; οἷα ἀἴωφοςδ᾽ὶ δζος 

νοὶ Τεξεῖο μας ἃ [Ὁ πο  Ἰαἶτο οὐῖάπι αὐ ποίξίτοτ. δῖος γος 
τὸ ἂὲ τε κατασχ δ αὲ ραν [εχιοηῖς ἀἸςῖτ. 

1ν 9. Ηοτ.ῖίτιξ, ν. Ὡροςδ.] Κοτίπεηάο μᾶς 

1Ἰεδεοπεπι, 4 χαὸὰ ἃ {το τς ἀἰεῖτατ, ἐχροπείοηὶ 
εἶα5 τόρυδηατ. Οποιηοάο οπίπὶ Τῇ ϑεφὶ Πρηίῆοαε τῇ 

Αϑίωξ, ἢ Ατπξηϊεηίος ΜΙπογααπι ἃ ἈΡΟ πεῖ 

ϑεὸν αἰοφος δηοξίςως Ὠϊηἰπηὰ ἀρ ρο ]Δυτ ὃ 564 ἀιὰ τὰ 1Π|Ὸ 

«εὐδετὰ ἕπς ᾿ωδίππραϊ, τατι ποτὶ [λα δὴ φευήλιύρας. 

τεάάεοης, ἤδη ἀιίδίιπι οἱ φυΐη ἰά αυοἀ αἴεθαῖ πεδε: 
τατοῖξα Ἰοβοη 40, ατεθς δγοράτως γὺ οὔ φάσιν οἱ ἀϑέω. Τ)ῖςῸ 

τρίτα, πεσάητοπι πὸ ραττί οἱ ἀπὶ μζης το Ποπά τη, 
ὄζρτο δὰ ργοποιηρη αὐτέω ([ἰταοπάδαι οἵς. Οὐοά 
ἁὐξοτα 48 Μίηδγῖα ἀϊςῖς, το Βτηαηε ςὰπι 411} Τμα-- 

Ἐγαϊαῖς ἰο οΐ, τα πὶ γοτὸίης Ιοπδὲ ἀδόππάσπι πῸ αυὶ- 
ἄαπι 4ιεπὶ ρτοχίαἹὲ ργζοςἄφης ραβὶπα Πα οζ, καὶ αὐ- 
σὴς τῇ ς ϑεοδ Οἷς ᾿αἰδικειιδῥοις χρυσῖοις- 

ἀ]Ραρ 1». ἽΝ ΤῊ ν σ. γοχιραύνων ΠορῸ Ρρο- 
τι! 5 σκδυ ασαύτων. ; 

Ν. οὔσῃ 1 Τ)εεῆς ράτο ἐς δητε ἃ πλείςου αἴξιά,, ΠΟ 

αὐτόθι το ἰδζατα ὁΠῸ (ὰδ αὐ ἀϊοη ἀππὶ, νε ς 0]. οχί- 

{ίπιατ. σὰς οηΐπι ροτίας ἰη Ἰςααρητῖ ρετοάο ροης- 
τοῖο ὃ 

Τάτομο γ. οαῦ 1 χ ἀποθας [ΟΠ ο 115 Ρ τα ξεῖοη- 
ἀπ αν οὐαέ νπαπη; ἢὸς πιοάο, τῇ τε οι δητπολὺ αὐπινόμω 

οἰκήσῃ 1 αἵ πἰπβωσις, οἰντὶ τῇ, τῆς τε οι 55: πολὺ αὐτονόμου οἰκ"Ί-- 

σως. 

Τάτικι ν. γ  71)6 μος αἀπιοπεῖ, αποηΐδπι ἐἰςοϊξ 
ὙΠ ιςγ ΔἸ 4ο5,.) ἐς ἄλλα δ ἱερῶν. 14 εἴζ, σσ' «ἀαϊία αι: 

ὨΘΩΕ 5 ΓΙ ΓΘΕΌΣ ΘΠ αἴΐα ίᾳοσα ἀϊςετεν νι νοχ {{{4 

πο ριαςοΠξε. Νηρ εῖα ἐπὴη(ἰπαΐτ) (πε (άοτα. 5εὰ 
αἴςογο πγα αι Πδην, πη γαμικῶν (απ 111 ἱερῶν: ἀταὰς 

χἄεο πιηϊπιὸ ἀιδιταῆδηι ο οπὶ ἤπης τα τεάάετς, 

4518 πὶ νὰ εγαἴ νεϊ πηρῆαί! 4] ὅσ᾽ μι αἰΐφ. δὶς τὰ-- 

τπθὴ αΐα, 4ημξ ὠπὶηραίϊα, ςσ' ἴηι αἰϊά 4 {πογογοη 

{μπι. τη 
Τάτιον ν. ϑον ἸΝ Οὴ ποϊπυδίνε ΟΡ ποτ) πανοικεσίᾳ ἔςτὶ-- 

δ᾽ ροδετι,νε μετοικεσίαν ἀϊςὶ ν᾽ ἀεπια5. Αταῦε δάεονῃος 

πανοικεσίᾳ γ» πΟῺ {{Ππ6| σανοικησίᾳ , Πα πλὰ8 ἀραα 1)10-- 

ΥΓ Ιςάτη. 
ἀΠΡαΡ.15. 17. ΤῊ 6. ΨψΕΙ. ἄλλως 1 ΝῚχεῖε-- 

ἄετε ροίηπι νοςεπὶ λεόνον ἃ ΤΗπογάϊάξ αἀϊεέϊαπι 
ΤΠ, πἰΠ εἰ αὐ άδητε δα “ναὶ αι πολωύ. ΑἸ 481 ἘΠῚ ΠῚ 
ἴῃ γοῦθο ὠνδγέτειψαν ἀοςυίατίαι5 1116 ἱπο!α ἀϊταῦ. 
ἘΙΝ ΒΟΉ, [τὸ Ὁ. ν. χε τῆς  ΟὐΔΠΊ}}15 Ομ ΠῚ 
Ῥιοπουνίης ἀυτέ (απ άϊας τ βεαδοις ( Ρεγηάς εἴς 
δηϊπὶ αεῇ ἀἰχ οι, ἐπ ἀστέ “ὦ βραδοις δηλονότι,οΟ τηοάο 
γίςης ῃος αὐποιδῖο ηυο ντὶ (ΟἹ οἴη Ρ]ο ας [0 οἷ 5; 
νθῖνο! ὐπὸ κοινοῦ Αἰ αι ἃ τορεξοπά πη οἵδ, νο] ργοπο-- 
τηοη το ατί πὶ οχ δητοςεάδητϊο ΟΧΡΟὨΪ ἄἀοθει) πο 
τατηοη οχπηαπάππι,ου πὶ πούποη ἢος ἴῃ 115 488: 
Ριαεοάσης Ιορτῆς : [ξ ἃ δα πὰ υα [πε ἰσοδωύαμα τε-- 
ἐρίξοτς, καὶ ἄλλως ὀνδγέτοιψαν χρόνον πῆρ αὐτίωϊ. Ἰζάτη ἴλη- 
ἤππ| ρεγῖ πᾶς ἤε ἀςῇ Αἰ ΧΗοτ, καὶ ἄλλως ἐδ οοίδεευαν φϑεὶ 
αὐτίω), Ῥοίξεα ουπὶ ἀπ᾽ ἀντέ {0 θαι άτε 114 βεαδοις,ρτο 
400 τῇοχ, βεαδυτῆτα ἄϊςεῖ. 
τ ἀΡαρ.14. [1Νν ΤῊΝ 6. γεῖ. μέρος 1 Γιοομηι 
μἷς πυ ]Πππὶνοχ μᾶδος παρ εῖε ν᾽ ἀδευγιαᾶυῖς ΑΙ Οα] 
ΤΒίογ ἀΐάοπι ὃς ροοτςῖς ντί υϊδυ 4 πὸ νοςάα}}5 
εσοηΐξει τ Ἂς ὉΙοηγἤαηι ΕΔ] σαγηαήφιηι μυῖι15 νι πὶ 
ποη τοξιρογο ν᾽ ἀσατηι5. Ἶ 

1Ν 5550 1.Γ}ἀτ.6]. ν- Καϑ.7 δης ἐχροήίεϊο-- 
ΤΟ ΠῚ ΟΧ Τ5 Πππηοῖς ἰοοἷς ν᾽ ἀοτατς Ἰη υΐδι5 ἐρίς ΤΒα-- 
ἐγάϊάες νειδὸ δὲνδροκοπεῖν ντίτατ, ΑΙἸο αι ςοττὸ Γαΐρι- 
ςοῖὰς αυ ρίαπι ἰατίῃ5 νοι ὶ τίμνειν ΠΡ ηϊβςατίοης πὰ 

. δὰ Πτ γεγο ίαυςο, 

ΗΕΈΝΕ. ΞΒΤΕΡΗΑΝῚ ΑΝ ΝΌΤ. 
ἄτεῖς, 8ὲ υΐάσηι ταπι αὐτὸ Πυὰμη γοτδὶ δυοαῦτ 10 
ἀρέντιξυν οαπὶ ἀςουίατίαο τέω γέ γεὶ τέω χώραν. Ατ- 
46 Δάεο μυης ἰρίαπι αὐου[ἀτί!ν ΠΟΙ ΠΏ] πᾶ πη ὃζ 
{ΠῚ γεῦθὸ τέμνειν τι δ υἱττ ἃς υ ἀξ τα τῷ Πᾶς ρᾶρ. ἢ γι 
“μηϑίωῶαι » Ἰλφέπηαας ἴμ [Ε α.τῆς γῆς τεμινοιδύης Ιεσ  Πγι5. 

ΦΠΡαρ.:15. 1Ν ΤᾺ ΗΥ͂ σ. γεγιζίοις}} οὐ δη ἔπι 
ὑπατρίαἱ ααΐοιίρταπι ἰξαυυταϑ εἰς νἱάσταγ 118: 
(ας ταπΊθη δὲ αἰΐατη ἱπτογργοτατίοηοπὶ ἀἀπα εἰ )δ 
αἰτοηῖις ἱπτογργδτατίο πηαρὶβ τ16] ΡΙαςςθῖς, γὲ ορί- 
ΠΟΥ. , 

Ιν θ5ΗῸ 1. [μἰπ|ζὶ γ᾿ μεϊώσαι 1 Οὐἱά ος Πδὶ 
νυ ας ςοηῇτιξεῖο ἼΠαοΥ ἀϊάδα (θοῇς Πιιὶς [ο-: 
το ἀϊς: ρὅτοίε Νὴ ςοττὸ αὐ μας γεῖθα ρογείηοι 118 
απηοζατίο; [δ χα {{ὰ, ἡ: ράγιο ἰπτογαα!!ο ρσάςο-- 
ἀπητ τῆς δικῆς ἐς ἐλϑυδῖνα. δ1ῖς αὐτόπι ραρ. 113 αὐχὶτ, 
τῆς απ ικῆς ἐς οἰνόίω.δὲ Ρα5.73, τῆς ϑεοσαιλίας δὴ φάρσάλον. 
1τοπη, τῆς ἀκαρνανίας ἐς οἰνιάδας: 

ἀ]Ραρ τό. 1 ν' Τ  ν Ὁ. γε, ϑανγον] Ρογοχί στὰ 
{είρτατα πυπτατῖο γα! άςε [ςηΐαπὶ Ὠἷς πιαζδτιντ γι: 
4υστη ποάοποη ςοητγατίαπι οἤηοϊας. 564 Ὗ 18 οὐ 
πολλοὶ ἴῃ ἴχμο ΟΧοΠΊΡ τὶ μαΐραϊτ, σαϊ πηδιπὶ αὐδητίξατ. 
Αἀάς φιὸά αἰΐτογ ροτίυ ἰοαυὶ (Ὁ]ες ὙΠυογάϊάες 
αυλη ἀϊςετς ἀπέϑανον οἱ πολλοὶ αὐτῶν, δ νον οο 
οὐ τ ἼΓερε ἑκάτερος. Ν' 4114 δυτξ τα νοττῖς ααδῇ 

Ἰερογεταγ, οἰτὸ γῆς ἑαυ τοῦ σούσεως ἐκάτερες. Υοἱ εἰπὸ τῆς ἰδίας 
σάσεως. ἜΝ 

Ιν ϑεοῆηόοπτ. [{τ|. γ. Ξωελ.  Μαϊὰὲ ἐχροηῖξ 
πλυ 4 Ἰοαυς πα! δοΠι}5 », δ) ἡσυχίας εἶχεν, ἸΝ ε΄ τς ΘὨΙΠα 
Ῥεγίοϊος ἀἰοίτας ἃ Τα ςγάϊάς δ᾽ ἡσυχίας ἔχειν» ἰὰ εἰξ 
ἡσυχείζειν, φμίείαγ  : (εὰ δὺ᾽ ἡσυχίας ἔχειν τίιὺ πόλιν 5 1ἃ αἴξ, 
Φιοίανα ἰέπευο αἰ μλιφίοα ΝΑ πὶ Τὰ αι άϊτο ἀπὸ κοινοδσῆππς. 
ἀςεζαίατίαι πη ορογίος 40 ἃ 116 ποη δηϊπηφάπεγεῖς, 
[εἀ ἔχιν, Ζιοά αὐιϊυὲ ἀϊοίταγ,, ποαῖγα βραϊθξι 
ΡΌπ!Ι ὀχιιπγαυΐτ. Ἢ 

Τάτ. κ. ν. σπονδῶν 1500 αἰτήσεως. ΑΠΟαυὶ ἀϊςεη.- 
ἄτην οἵδε ασονδὲς αἰτῆσωι : νει ὰτῃ 1ΠΠπ4 πγα]ο. [460 δ11-- 
ἴοπ ἀεος πο5 δάπιοηεῖ, 4ιδά 4]10 6] ἰΘσαπΊ8 
410 Ραἤίιπι » ἰνασύνδεις Τιὶ χεκροῖς αὐείλοντο. 5έ4μΈ [γ᾿ Ἵ » 

ὑγροὶ (4011) «ὦ εος διρμάηάος ΦΉΡοΙΥ4Υ6 "ας 
ἀφημογηπε, 4νθμ79, ΠΘῊ, ουρηηο {᾿ρεΥ 4 [θγεπέ. Ἰητεῦρτο-- 

τοῦ ἀυτοπη ογπηο {πρεγάτὶ ροτὶυς αμὰπι παίάο [πρεγά- Ὁ 
εἰν φαδά γε] παντ (ζγιρτατη ΕΙΠῸ, γς11}}} παύυ ἤροΐῃ- 
ςατιοηθπι Βυΐι5 ἀΔτὰ ΠῈΊ ο ΧΙ ΠΕ ΠῚ 6 ΠῚ. ἡροον Ὁ 

Τάτιον, γι δημοκ;.} ΝΊἸἀεηάἀυπὶ φηηο {δὲ ἀεδεας 
διὰ δημιοκρατί αν δ δ᾿ ὀλιγαρχίαν. δα ον 

Ττιο. ν. ὁ Σωφρ. 1 Μαϊ!πι ἢ ὁ Σωφρονίσκου. ξεττ τᾶ-- 
τς ἢ δὲ αἴτογα ἰοξεϊο ροτοίξ. τ τμο, 

ἀΠΡαρ. 117. 1Ν ΤῊ ν 6. νοῦ, ναῆοι 1 Ηας [τ- 
Ρταγᾶ ἀἸμογτ45, 0181} ἐεπίαπι ἱπιπγαταπϑ, ςὰπη ἀρὰς 
αἷϊοβ,τυπνοΡυα Χοπορἤοη τροπὴ εἰἰᾶπὶ ΟσσαγΙ τ: 
Βῖς χαιπι ἰαάτογ φυλάξειν, ςΟΡῚ Π05 Ρυῖο φυλακάς, 
πόη φύλακας, ἰεσεῖο. Ἐοτγταῆς δυζοπὶ ὃὲ ἁσαρ, ἤοπςς 
ὥρα, ἃ ὙΒυςγάϊάς (ςήρταπι ΒμΠς, ΑἸ! χυῖς {ΐρῖ-ς 
σδευτγ, - : τς ἜΧ ΟΝ 

Ιν 86 5Η5ῆο τ. Γ}Γτιζον. λείπει] Οὐοπιαἀπιοάπηι, 
Εἷς νυϊς ἃ ποθ ς πολλῶν συ πι οὐ ϑεώπων {Ὁ κόψας, 
τα 1πτ Πρ πη άμπ) οἹδ λείπειννάοςυϊ ἰῃ Ῥγοραγαίςθιθ). 
ἴτ οτίαπὶ ΡαΡ. 112, ἴῃ Π᾿τοία σ᾽ δὲ ἔρημα τὴς πόλεως ἀϊοῖ, 
αἀητοηυῖε  ὀλιγαῤϑρωπατίτα γι Ἰάοτη Ἡγροιδοΐες δ 

τίοηθ. 
ΥΞ 

τον ΠΥ ΣΕ δ ωνΝ 

 ͵Ραρ. 8, 1Ν ΤῊΝ 6. γοτ, φεια ]ϑατῖι5 ἢ ἐν τι 
τ ραγέπεβοῆς ποτὶς ἸΠο]υ ἀογα μαὲ γεῖβα,, καὶ ΦΆ 

4... ἢ ε νγ φ᾽᾿ ἣν, -ὦ ἜΣ ν 
ἠλείων καὶ πολλὴ ἡ δὴ φρατιαὰ “ϑϑσεξεξοηϑήκει. τ ΝΣ 

Υ. δας] Ρο[ὲ ὄβηκα λέσωντες τἐξξ ὲ ροπεῖαγ ἢ γρο- Σ 
δίραις, “αι οὐχ ἥκιςω δὰ (διε πτῖα ροτίας ἔεγάτα 

Ιν 55 οι. [μτὴ0 γι κοις ΝΟ (ΠῚ περόπο 
{4 ουπι οἰκῆσαι Ἰθησιπταῦ μᾶς γοιθα,, ἐν ἐρήμῳ τέ ἐάχχ, 

" ᾿ ἊΝ αν Αἰϊοχυὶ εἰς ἔρημον τέπον ἀἸςεηάῃπὶ Πῆςτ. Οατοιὰπι 



ΙΝ  Ο  ἘΤ ΝΜ ΥΧΝ 8 5. Ο. 
ἔφης ἀϊογοητίαν γϑέάις ἰογιδεὶ πιαϊτηὸ στοά θην 
ἄυπὶ εἶδ. ἐν αὶ εὐϑὲ 
ἀΠΡαρ. πο. 1Ν ΤῊ Υ 6. γεῖ. καλ. 75. Πῖς 

τυράΐξ» ποὴ Τύήρης» ποςεῖς εἴξ, παπὶ ἀς πος ροίξοι ας 
τηρηξῖο. Μίγεσοσ δαξεπὶ αυμρίαπι οαγ πη ροτσία5 αἰ- 
χοιῖς, αλλ᾽ ὁ δ τυρός ὧν δαυλίᾳ ὃζο. γεγὰπι ροτίηάςο εἰὶ 
αςῇ αἰ ςοτοτιγβ οὐ ηἰς φηιάοια, Ὑ ογοσ μἠάοίσοε. 

ν.Περδ', 11 ορίταν οτίαπι ξαυεξελῶν αὐτὸν. . 
1νπ ὅς Ηο 1. 1ιτιννν Πρόξ. Ν εἰ δῆτε νε] ροίς 

φίλον αἰΐχυα ἀεοῖς νεῦρα ριιξο,, 411: ΠΟΠΊΪΏ15 φίλος 
Πρηιβοατίοηποιι ἰατῖυ5. αιᾶπι τῷ φεόξενος Ρατοη τοι» 
τεϊηησαηι. ἱ 

ΓΆτοις ν. εἰσαίγᾷ 1 ΟἿ} εἰσοόγᾳ εἰς πίω συγγεαφίω ἀϊςοτοῖ» 

ταοξειας Ιοαυστοταγ. 
Γάτ.ρυγ. ϑράκης  Ἐκτρίο Τυογάιάς( ἢ δεης πιο- 

τοϊπ λίπτηρτα εξ ἢ ἐχροῦτῖο “τρίς ταπΊςη, (ςΒο]1α-- 
ἔϊες δητεδίρασ.ν!  οἰῖςες το) μας νεγθα,ζὰ ὅη) ϑεᾳ- 
κηςοἴσειθις, δ] βυζαύτιον, πέρανϑος. ΝΟ ἀυδίαπι οἵδ 4ὰ- 
το 4υΐη χωοία 101 το ϊ ξζαπι ἤτ θαι 4ἰξάνπη, αιοά 
εἷς αὐϊοδίυπι μαδεπιις.. 

Φ]Ραρ.1:ο. 1 ΤῊ ν 6: νεγναδὶ Τητεγραῃρς, 
Ῥοίξ αἰ ϑίωυαῦο, : φιοπίαπι ἢα:ς ἐν τεῦς ἑκατὸν ναισὶν 1ι:-- 
δυητωζ οἰπὴ Π15, ἐπ᾿ οἴκου αὐακομεζόρϑμο!.Ο Ὁ 4 ΠΟῺ Δηϊ- 
τηδάιποττῶς ἰςῃο! ἑαἔζος,εχιγί ίςςι5 φἤιτη ὄντες σὰ πὰ 
1115 νοῦ 15γ)ὸν τοὺς ἐκα τὸν ναισίν. 

ΟΝ ΘΟΉ ΟΣ. {ττικον. Ἐχατν ΠΝ οη δηϊπηαάποι- 
τἶε ἰξυΐ ραττίοἰρίυ Πν αὐακομιζόμδμοιγοι! πὶ 4ι10 ἢας γεῖ- 
Βα ἐν τοὺς ἑκατὸν ναισὶν ἱππσοπάα της : Δ! οὐ! ραγεῖς!-- 
Ρίαπι {τἀ ὄντες ἀς (ὰο ποη ἀττυ]ηῖοε. 

1ἴενλ. ν. Ἐτυχον 1 Ουα ῃΐς ἀἰςῖε οὔε μιεπεξυλογίαν 
(φιοά ἴοπας ῥηιαγίοφιρί.) ΑἸ δὲ ἀΐςοε ίοϊες ροίϊτα 
οἵἥε δι μέσου. ᾿ 
με. ν. κραιφν. 15. οΠἸαπὶ μος πιοηάοὐὲ (οτ!ρταπὶ 

εἴτι ηΣ δι} ἐηΐπὶ σοπησηθης μαθοηςνεῦθα Πανκαὶ οὐ ξέ- 
γοι.» (πὰ 1||0 ργοχὶ πιὰ ριαςςάςπει νοςαΐι]ο ἀκραι- 
φνεῖς. . 
. ΜδΊΡΑΡ. 121. 1Ν ΤῊ ν (Ὁ. γοτγ.νος7 [τ δζ ἴῃ γοῖ: 
Χρύσιδος {τὶ ρταπι εξ α υμπι ΑΙ οαυΐ πε ἀρὰ υης 
{οτἰρτογεπι ὃς υα ἀπ ίαςογάος εοάςπι ποπιίης ίεα 
Αἷϊο ἀςςεπτα. Πα πῃ Χρυσίδος (οΥ1ἱ ν᾽ 6 Πλι5. 
Ἂν 56 ποτ. [μἴτιχ.γ. γαίων ἸΟυδπγυΐ5 πιδηϊές-- 

ἴϊααι ἤν Τπυςγ ἀϊάοιη, μας νοῦθα; τὠ πατρίῳ νόμῳ χεώ-- 
ϑμοι γαὰ ρτοχίπιὲ ἰδ αιοητία γειὰ γαξουτε » δημοσίᾳ α.- 
φαὶ ἐποιήστιντο, νὰ πάτειον γόμον σοηοτα  ἰτοῦ νοςατ Ἔχὶ-- 
{ει πιεπιασ αιαοιηαμε 4ἀ 1145 ρεγτίηθητ: μἰς ταπηθη 
Το ο]ταἴξτος δά σοτροτιιη ογοπηΑτιοπδπ θη} 1 1}}18 
γψειδὶς τοίρίςετς εχ ἰτηαξ. οὐά 

1 ἴτιμον. μιδῆς} ΑἸτοῖα μας οχροίτιο ἀπ τά ποη 
ροτείε, δὶς διιτετη δὲ [115 φα! δυΔὰπιὶ ἴῃ ἰοςῖ5 ἄτι 
Ἐχροίείοηςς αἴξοττ, αυατιπὶ ν ΠΑ ΠῚ πιο] οτοι εἢε ἀ]- 
οἰτουαπὶ ταπιέη αἰτογα γοςῖρὶ Ὡα}10 πτοάο ροήϊτ, 
ἜΤ τι ξο ν. παόλον. δορί ξοτιδῆς, δ τὸ ἀ σηπῆον τῦτο τὸ 
ξύλον ζῇ. αἸϊοαυ! (θαυ άϊοπάα μας τε! ιυμς ρατδη-- 
ἀυ5 εἴϊ. ποὺ 
: ΦΠΡαρ.122, ν ΤῊν ς. γαῖ. {0  Ηδδεε αυΐ- 
ἀεπί Αἰ τιτη νι πὶ αἰξίωσις ἀρὰ μπης ςτρεογέ απὰπὶ 
αἰξίωμα:(εἀ Βοτὶ ροτοίξ νε πυης φαοαας 1} δὶς ἀεάε-- 
τἰτοσυς ρ46.139. 

Ν.»»»7Μα πὶ ςιπὶ (το Ταἴτο ἔς ογο ἐμοὶ δὲ αἱρ- 
κραῦ αὖ ἐδύκ. Ο; ὺς ᾿ 
Ιν ϑοηοτ,ίζεν, τ, 1 ἘΠ τας 'η ἐο χυδά 

οὐπὶ ἱπβηΐτίτιο κιν δεωυδύειϑαι (ΧΡ Ὸ ΠΟΘ 5 ὧν κάνδομΐῳ γνε- 
ϑαι) ἰαπρὶς αἰτογαση ΠΠυ1πὶ πίε ϑέυδα!» οἸ!1 ἀτε Πα] ΠῚ τὸ 
φιαβρίε, γε φιοάατηπτοίο ποπηϊηΐς ἰοςιπι. οδτί- 
πεατι Οὐ! οπῖπι φοςυΐατίιο αἰρετειὶ Πογοτὸ δὲ Ἁαοπ)ο-- 

᾿ς ὅοεο; 4αΐποη (οἰ απι νἱοίπιις [δ ἃ ςοπείριι5 ετίαπὶ 
εἶς, ργατοιίτο, δά νοςςπΠ πιςευϑέεαι, πᾷ 4140 1η- 

ἀοῖμα!!ο τοπιρτα εἰ γεηίγοπιι» ὃ 54 αιομίατη φαρά 

ἀε δοσιυδτίιο 1110 ἀϊςὸ πιαηἰ ξοῖτιιπ) εἴξ, ἀξ πο ἐξοπὶ 
χυλα βετὶ ἀεοας 1 ἱπβηϊτίιο πεφεύεοϑαι 314 οἵξ, φυὸ 
τοίεγτ ἃ ποῦῖ5 Ὀρογτοαῖ: πράτ μας ἐς τε ἐδητοητίδπι 
ΡτΟΐογαπη. Νοη νίάθο ςοτϊὲ ηυ!ά Ὀρίϊος φυοπηίηι5 
Ῥαγεῖς]λην ὥςτε ητο 1Πιπὶ ᾿ηΒηϊτίααπι Ὁ αι ἀϊ4-, 
ΠΉ115 7) ἅῖ4ι6 Δἀ6ο τη πιατη οχιηἰδοι5 αὐ ἀϊο γοῦ. 
Ὠΐθηταπη 2}}| ρυῆρατηιβινε ροηάς πε αοῖ ΤΒιςγ-" 
ἀιάος ἰτα Ἰοηυμτις εἴἴος, χαὶ μοὶ ὑφ᾽ ἐγὸς αὐδρὸς πρλλῶν: 
εἰρετας εἰς κίνδεωνον κα ϑίσοιοϑαι, ὥςτε ἢ δῦ ἡ χεῖρον «οὶ αὐτῶν εἰ-- 
πόντι πιςευ ϑέιαι. (ἰ τ 116 αυιτα πὶ αἷδὶ αὐτῶν, νἱ ἀεἰίςοξ 
Δ ἀρετῶν) ἰά εἴϊ, Νοῦν φμέθνι αὖ μῤγιο μέγοτμοΥ μι μέτίκ.- 
τας γ, ἀἠογίριξ αἀάι εἰ, αι βειγιενα [ε με τρ [Γ 4 ἐϊις μὲν 
ὑμεῖς ἐγφάαπιν, [μα θοπάν, [πε ταί αρρ ἀδ {{{ὶς οΥ ἀεϊονιονὰ 
βαὐμενῖε. Οὰφα τοξειςη Δ Δα 1105 φυΐδιι ε] οηιξιία 
ἀοΠίτιτῖς φοςίάοτο ροτοίε γε οὐφεϊοηεπὶ μαθεδης ἰπ 
404 πο ἀϊβιὶς ἰαυάϊθὺ5 νἰγεατοσ Ποταπε ογπεηῖρ 
ὅκ τα ̓ ησοη!}υἱ σα!ραίγε ἰο υΐταν Εογαεία5) Ια 68 
φοίαμ ἐςζοδης. Ὑρεὰτη ἱπιρτορτιὸ ἀϊοῖς δ) εἰπόντι, 

ἄμμι (λιῖς ἤπιε χεῖρον εἰπόντι: αυμτα ὩΟῺ δὐπὺ ἢ 83 εἰπύντς; 

ε« τῃτὺπι πὸ τὸ χεῖρον εἰπόντος Ροτοῖς εἰΐο ρους] πηι: 
Ττ.η. ν. ἀλη», 1 ἸΝεπιο πο τηΐῃὶ αἰξηείθτοσ (νὰ 

ἔρεγο )ἀΠφητίθηει Ηἷς σαοαας ἃ ποξετο Τωβ! αίξο; 
οὐγ ΘηϊΠὶ Ταμεχάϊάες ἃ 41 4 ηυᾶτη καὶ ἀλήθεια ἀἰζετα 
πο]! ἤδενρτο ἐο ρεγρ γα ρὲ κ δόκνσυς τῆς ἀλυϑείας 41- 
ςογς πη  υηἼςε ὃ ἀιτ αιιο ( τ4}15 ρρερῃταῖς ἁβοτ ο- 
ΧΟΠΊΡΙ απ Ροτείδ Α ἃ ἰητεγριεῖεβ αυτῷ φιοά ατείποῦ, 
Ῥηοτῖς ςοττὸ Ἰῃτογρισεατὶο λυ! το πηαρ 5. Ζυὰπ) Ρ9- 
{ξεγίουῖβ το] γα θ1}}ς οὔτ εἶτα οηΐπν  4}1ὰ. Αγ αι ἐπένὲ 
ἦι ἀϊαμάο [ἔγμαῦο ἐει ρον ΑἸΡΙΘΉ ΚΙ ἐη1 δά Ὑο τι 4Ν,4. Ηἰοξ 
εἰλάρι μευ εὶς ορί πέο α[7εΥγὶ ροιο(ἐ. Αι ΝΊτας τα, πο] 
γογίτατῖς ξαέξα τηθητί πο, Οὐ αἷς [εμέ πη οπέθηιεὴ 
ἄϊαγε εά ἀε τς ἀο 4ν4 οΥάίου μῖχ ρμρεενατο βοίο[ὶ κε [δὲ 
«γεάαίκν. Ας τεΐοττ ετίαην ῃϊς σι οητοάο οἀποιδίμπι 
μιετείως Ἰῃτοτρτεζϑηγγ, ηυῦ ἴτα γε άογο ἱρίμτ) οροῖ- 
τεαῖντ (Θαιοπεῖδυ5 τοίροηάοις ροῆϊτ, Νου τείροη- 
ἀςδις δατεην ἢ απμεηβοπίεγ(ςομτγα οτίαπν ςοὨἤιδτυπα 
ν[ἀτη)πος {1 ρτὸ ἀϊρηεἰπιείγτ ἔς μο],αἰξίως ἘΧροηΐ) το -- 
ἄλυηι5. ἰἀοόσις πυῖι5. δτίατη δά ποι 1} νῖπη τοξείας, 
τ60 4υϊάστη τ ἀἰςΐο,, Ν᾽ 4114 ἐχργοίπε,: Ἡϊης φηΐπα. 
Ῥεσγις!ς πιοήτειη οχζτηο, ὈΥβαΙς επέλρ 6 [8 ἰϊα ριοάμ 
Με μανὶ αὖ δὸ φπὶ ἀΐαε,με γος περι πδὸ νηπιφηϊμγιμες ἀμμ-ν 
ΖεΔηιμΥ, ιν ἐκ ἐς (ἐπε ἀς φεῖδως ἀϊαηάο μἶχι ἤίανε Ρ6-:- 
τ ἐς φηαίος γα μετα [ριτοίαίος μἰάοαηπίμν. Οὐὸς ἢ νεῖι5 
ἢῖς εἶδ γεγθόζαπι Ροτὶς 15 ἰδπίυβ (νε οἤς ἔδεε δυιητα, 
ορίποτ, 4} τοτιπὶ Ἰοςα πῃ ΡΘηΐτα5 ἰηττοἰροχθυ!η) 
γἱάς αυὰπι ΡΥΟΟΙ ἃ νεγτατο αδῇτ ηπού ἃ (ςΠ οἱ αίξε 
μῆς (τ δίταν, αὶ δόκναις τῆς ἀληϑείας Ρουρμταίεςὸ ρτο 
ἡὶ ἀλήϑεια ἀϊξίαιη εξ. Τοῦ ςοετὸ [τὰ ἀ 15,4 0ὲ οἶα ΠῚ Ρα- 
ταί ρὶ5» Ὁ ἐα τοπποτῆ οὐδ χαοῖ ΜΠ ἀς ροηρδταί 
{π|4ξ 40 ἐο ἀ!ξξυπη: νἱάο]ξς οτ;κὶ ξαυτυχία τῆς ξυμμαλας 
ΡεΠργαϊςὸ ποη αἰ1ι 4 οὔτε αυὰπι ξυμμαχία. 
4 Ραρ.122. [ν Τ ΗΥ͂ Ο. γεε. πέλας Εἰ «αἱϊὰ 

οτίαπι ἰοξιῖο 5. ὐροίδειγρια δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες Ζενὶ, ἢ μεβὶι 
ΓΑΡοητῖι5 δυτοπῃ ἄνὶ φυὰπη) ζσὶ ἴπ Πυΐα Πτι 6 4 1οὸς 5 
ἀϊεῖε ΤΒυςγάϊάος. Νες πιουειό ηφβ άςθεῖ χε 
ααυΐταγ Ρ᾽υγα 5 Πα ΠΊογὶ αςςυίατίμι5. .. ξεν τ 

Ιν 5580 1.1{τ|β. ν. κάτος} [τηρετξεξξα πὶ εἴ 
τεοῦ μος {ςΠΟ] πη : ὃς ροἵξ ἔσι δὲ αἣμα. «ἀἀ 14 {Π οὐ 
{ευτηοηθιη πῆς ἐαηματίαθοι ἀΐςοτες. Ἀδεῖο ἀθτθπῈ 
δας εἰξ (ηἱ (4Π1ο0Ὁ) υὸ ἃ {τ πιιπιοτὶ ὁπα Προ, ΠαὰπῈ 
Ππηρυϊατὶ ρΙ γα 15 δι ἐνίοις δ: ς διιζεη] ὃς 1η {τετά 
» ἀϊείτωτ αἴμα ες: ἃ 4114 ἀς ςαυία. - Α τ 

4ΠΡ1Ρ.124. 17. ΤῊ ν 6, γογιὀργῆς] Γμεῖοτ εξ 
δας ἰεξὰϊο»εἰ κα ἡδονίώ ἢ, δρᾷ... ἜΡΕΠΕ 

ΠΝ πὰ ἀυτὰ ΠΝ οἱ νἱ ἀετυν δά πιλεεὶ ροῖϊε τραγρί η5 
Ἰοξεϊο: αἰ τογάιῃ ἀυτοπὶ το τὸ Ν 4114 ἱπτογργοξαξαῦ, 

Ιν 5.5 5Ηο τ- [ἴτ.γ. ν. τῆς] Οὐοπγοάο ἡ βιὸ 
μᾶλλον ροῆταπι ἀἰςὶ ροτεῖξ κ᾽ Κοίροηέοε. ςειτὸ αφν 

᾿ ἜΒΕ., θη}. ἅν 



66 
του δῖο τὸ πλᾶον (ρτὸ 4ιο ἔρε Ὁπλέον οὐςυση Ὁ) δὲ ρεῖ- 
ἰδ άς εἷξ δοῖ ἀϊέξιυιπι ἔοτγας, οὐκ υὐτὲ φἱέροις μᾶλλον ἢ π᾿ 
ἀρετὴ φ. 

Τ τισι. ν. Ἐχων]ς Πὰς ἴτοπὶ απποτατίοης ηυϊὰ ἀϊ-- 
ςετηυδὲηυΐ νεγυπὶ πος ΠΟ ΠΊροτϊοτοτ, ραγεὶς] ἃ δὲ ρτοὸ 
δὲ ροΐεατη οϊε ὃ Τηδυάϊτυπι σοττὸ ταῖοπι νοσι]α δὲ 
γίαπι εἶδε εχιεῖπηο : {ξἀ δἰιπὶ πιο! χης ἀὐίτγοσ, 
Ῥετίπάε οὔτ «οἵ ἀϊχτῆδι ΤΟΥ ἀϊάο5. εἰ μδὺ ἔχ δὲ ἀγα-- 
ϑὸν δρᾶσαι τίω πόλιν. ταὶ ἀϊςοπάυμη ροτίιϑ διηες, 

. ἄγ ἔχφ. ΑΥ Γιατίπα Ραγιουία φμέάονι ( αυά πὴ αἰϊοαΐ 
{ΠῚ οδὲ τείροπά οτος ποταπὶ οἵδ }]οσιπι Ηϊἷς ροίς 51 μα-- 
θεῖς ροιετ αρτὸ δηϊπι ἀἰσεγοταγ, 51 αυ!ά θην Ππαίροατς: 
πο Πηΐηι5 αυὰπι 51 πτοάὸ μα δοδτν ἐγὰπι ατυὰ μος 
ἐς ἴοςο ἀϊσεπάμπι ἀγδίτγοσ, συ οὐ ἐς ΒοἸ αἶα ἴῃ πιθη 
τοῦν ποη νοηΐτ : ΤΟΥ ἀ! ἀ6ην τη Πὲς νου 5 χτ' πενίαν 
ταοϊτὸ ᾿ποΙυΠης ςοπίιπέξϊοη ἐπὶ αδὺν οὐ δὲ τείροην 
ἄει. νι ας, οὐδ᾽ αὐ κατὸὲ πενίαν » ἔχων δὲ ι αἰγαϑὸν δρῶσι 

πἰιὺ πόλιν, ποη ἔδςι5 ἃ ΠΟ 5 ἃςεἰριαηταν πυὰπι ἢ ἀϊ-- 
ὅζαπι ξοτοτ, οὐδ᾽ αὖ πένης μδὺ ὧν, ἔων δέ 2, ἀγαϑὸν δριδὲς. 

1μἰτοξ, ν. σληρ.} Ν Οουὲ ἀἸξειπι πληρώσας ζὰ ἐν εἰρύνῃ γι- 
νγόμῶμα αἰγαϑαὶ, ΡΟ 0 ΄υοά εἴϊ,Ὁ φιρη ρίεπὲ (7 φαμένη 
Μᾶς ἐξ 4ε ἡ ἐς ἀϊχίξεε. 

Ρασ.τ25. 1ν ΤΥ 6. νεῖ. φιλοσοῷ. 1 Μίτα 
ξιοστ ἐξα Πγ ρα Παρ ε,ἔ τα (τρίτο ας πο Ροτίις πος 
πηοάο, πλούτου τ ἔρ,θ». 

Ιν 6 ῆο τ. Γ[Ὲἥτια. γι κίας] Ηἰς πολέμια ( ποςυΐ 
(υἱρεξξυπι Π|)ΡΓῸ πυλεμεκαὶ ἀἸοῖς , ἤσας ὃὲ ἴῃ ἤπς ςο-- 
Ἰαπη Πα τετεῖα » πεσηοη ἴῃ ρπηοἰρίο οἷὰς ας ρτ- 
πα οἷξ ραρ. ἔξ. Νες ςεττὸ πηγιπι νἱάοτὶ πος ἀςθεῖν 
ἄὐυυπὴ ὃς ΤΒαογ ἀΤἀεπν,ὅς ροίξ εὐαὶ ον παπι Ε]4- 
ΠΙσατπαῖϊθιπιν ἴτα νγοσάθα]ο 1|0 νεὶ οἰξοπά ογπι. 

Ν. κα 51} Θυοπιοάο δ5: ποὶ Πρηϊβόαιο ρόῇῖε 
μετ᾽ αὐτῶνγῃοι νἹἀςο:ηες [15 αυϊιδηγίν τ Ορί Ποῦ) 
νἱ ἀεδῖτ. Ουδά ἢ αυῖς τοῦ (ςρτοπι αὖ οο ΠΕ ἀΐςατ, 
τς πυὶς φυϊάστη Ιεξξίοηὶ (τὶς ἐχροῆείο πα σοημε- 
μήεεντ οπητίαπη, ἐεοάξ νττοδίηιας πιοίο ἔστ δὶ μαης 
γοςυ 4π| ἀεδεγοῖιο ἀ ξιοτῖ ἢ} }ο ποάο ροῆοινΝες 
γετὸ ἀυ δι οἵδ αιΐπ ἀρι αἰἴος μᾶς Γιαςοηίςαπι ἴο--, 
Πυεπάϊ ποτέ παγγᾶξος, ἢ πὶ (θαυ αἶτο αἰασίσα οροτ- 
τεαῦ,ροη4ὁ ἀςίι ἀϊςογοτογ, ἡ αύτίω ὃ ἀαυίσδα, ἢ ὅτῃ (ύ-: 
πίω. Νὶ Οἰεθδης δηϊπὶ οπὶ πη οπογο ἢ νη ΠΑ ῥίνα ασὶς 
εἴπει, (δ 4 Τρ[ιτηοἸγρευπι(αιιὶ ἃ Οτα εἰς ἀατὶς νοςατι) 
τείεγγοτφασε ἔλςδτος γε ἰητοτ τοηπὲὸ ριρηδη ῇ πηοῖ- 
τυυς ἰυρεγ δα γοξεσγοταγ. Ἂς [ςἱο,ὰἃ φυ! δυίάαπ),") ταὶ, 
ἢ ὅηὴ ταῦ, «οἄεπὶ ἔεηᾷι {τε δὲ. Ρεγεϊπέτααςε μὰς σαοά 
ἀε αυοάατι ΓΒαγ Βυ]ο Γι ας ππιοπίο ἰερί πιις Ἷ1ῃ 
ατι Απτποϊορία ἐρὶρταιηπιατῦπι Πδτο, 

Τὰ Πιίαύᾳ Θρασύξουλος ἐπ᾿ ααυίδος ἤλυϑεν ἄπνοῖς. 
Μετγὰπι ςοηΠἀοταηάιιπι οἵδ, (ς μο]  αἴξεπι ποη (ΟἹ ἂπι 
εἰασίδος πχξτϊο ποτ ἔαςεγε, [ρα δόρυ 1111 ΔἸ ςογο. 5ίηηρί- 
ἀτῆπε (Ἰπ4υ1τ} τα ἀαηιομβὶς ὑηβης ὁ ηιαεγίς αἰμο ἐχῖε-- 
γάξ, εἶγρεο ἡ ιργη ὑγριβ ὁπού ἀπε, Ἰχιπ μεν οΥάς μα: {σ' 
{{Π| Ἰιοίαπιαθαπε, ἢ τα, ἢ 5] ταῦ. Οὐυδά {π᾿ δὲ ἴῃ [15 φυα 1] 
1ης!Δπιαδαπε;πο ταπεὶπι τὴς αασίδος [δ ἃ οτίατη Ὁ δύ-- 
ξατὸς τηοπιϊοηεηι ἔλοοτο νοϊεθαητ,νείαπὶ ἰςδε! οσο πὶ 
εἵϊῥε «γοάι οι πη, ἢ τὸ, ἢ δ) τά. 

Τὰς. β. ν. Ὅς] Πππὸ τὸ αὐδρεῖον ἷς Πιδίξαπεία! πο πι-- 
ΐς (δά ἐπ οσειραῖ, ὃ τίω αὐδρείαν (πιο αὐδρίαν, γε 411} 
(Βα) 14 εξ ξοτειεἀϊπεην,Πρσηΐβοας. οι οηϊηη 
ἀυθῖτο αυΐη τὸ αὐἰδρξίον μετέρχονται (σης βυιμἀϊποηα 
ὡπ[θέϊαπιπν Πυϊδ, να “4 βυημπιάλπξνν ρεγἤπεπεΝ 4114 τὰ- 
τη ψογεῖτ, ργίΐς τούην παπαπρήμεν. ᾿ 

{ῖτοπο γο μάλ, ΠΝ ῥίαςοε ἴτὰ ὀχροπὶ γουδιιπΠῈ φι-- 
λοσοφοῦ δμεἱ!ς ες Ν 4114 δῆς Ἔἐχρο[εϊοηςηνίξ ἤμεη5 ἀ - 
χοτῖς, Ῥ  ο θρίνανμεν ἀμαθεῖ [τά [8 ἡπορίαηε ἰοϊεγ αι] 
στα ἅπέην ἐπεγμφἤοπο. ΑΙ Μίτις, πηασῆα ᾿Ἰςοητία, 
πα] 14 αὐξεπὶ ρτυ ἀσητία νέθη5,1πτογρίδεαξαγ, Ἐξ ἐορραί-- 
(ΕΥ̓ μῤξἰγ ηνιθς » βηὲ πιο ἰε. Ἐρο νοτὸ ἀν γῆτατα γειδὶ 

ἩΕΝΚΊΟΙ 5ΤΕΡΗΑΝΙ ΑΝΝΟ Τ. 

φίλοσοφοῦμδν Πρηϊβελτίοης ἤθη ρτγοςυ αἰ ςοάξάιπι» 
{εἀ ταητὰπι Ρᾳυ]ο οχεοπάθηάδπι ἰδτῖμ5 αἰ χοιτη : ἴτα 

᾿ ἡπεογριοταῃμο 91 ἐόν ας ἐγαόξαμις {{ πὸ γπο είν εἰ, 8 αι: 
ἀϊα {ἱδγάτινρη τΥαόϊπας δ οἰ εθαταν οηΐπη ἢ ΠἸς(ἤςας 
ἃκ ΑἸτὶς οδιῖςὶ (οἱ οὈ ας) ἃ Πξ ἀἰϊς τογασγιιπι πο ἢ 65 αἴ 
ας εξοεπνίπατος το αὶ. ᾿ 

4]Ραρ.1:6. 1ν ΤῊ νυν 6. νοῦ. καὶ αὐπ! ] ἘΠ 
εὐἴαπι 411 ΙΘξξῖο 5. ἢ ἀεὶ ὀνϑυμουμιεϑα ὁρϑωῶς : ἴδ4 ας τη 
Ηῖς Ιοουπι {τι 4 «ἀπογδίαπη μαθεῖς ἀἰςεπηβὸ Ὁ 

Ν ζει, 1 Μιγαπι τ ἃ ὃ ἀητὸ Οἷς ἄλλοιςτας ν᾽ 46π- 
ἀιπὶ ης νογα ἰςξίο ἔτ ὅπουνγο! ὅπουγειυοα την ΠΟ 
αἰϊαηάς συὰπι εχ ςοηϊξδέξιγα αβτο. 

Μ΄. δράσας Ἰπτετρύπρε Ροἵϊ ὀφεαλομδύίω. 
Μοοὐ Φ} Ιη Υ αἰ] Σητογριοτδτίοης ἔςῖθο » Τὐάογα 

ιξρμονι ἐνιοί θη ἢ ἡλάρις 4 ἀν ἰἰνεγαὶ ὅς. 
ὙὟ πλᾶς Ἴδε Βο! α!ϊος Ἰερίς, 592) πλξσ᾽ αὖ ἐξδηναυο πὶ 

ποη ἰτίάειη μαης Ραττϊς]απὶ ἰη (δαοητῖθυ5 85η0-- 
Οἱ, {Σ4 μάλιςα ὠπραπέλως ἸερῚ δ, οτο!θ}}Σ δῇς. 
φαδηγυἷδ αἰ οι} ΠοηΠμ Πα τη τεροτὶ γος πὶ 1}-- 
Ἰδπὶ ν᾽ ἀθα πηι. : νομάδας 

ΙΝ ϑοηοι. [ἰδ γον. λέγ 4} Υ ατῖ.β ῥσὸ νασῖο-- 
ταῖς Ιόςοσιπι ἀκ ἐχροϊείοπες Παῖς ἐδενμς δρετής 
45 ὨΠῸ ρίόθαγο τηοάο Ροήιηγ. Ἐχ 115 οἱ τα; 
418 αἰρετέω) τη ςἐ τα πη ὅς ΕΠ ΕΠ οητίαπη (Ἡδτὴ ἄ εῤγε- 
σίαν ἀδ οἃ Ῥοτίι5 υὰπιν {πΊρ]1οἶτοῦ ἀε Βεπεβείο ἴπ- 
τε! οχῊο στε 4 181]ς εἴὉ) ἀρηιῆξατο ἀἰοἶτ, ΝΟ εὐΐπα 
γἱάδο υϊά οδίξες χιοτηΐπιβ πογηϊπὶ αἰρεπὴ ΤΠ πὶ 
νίμιη το η αυαπγιδ:ας το ἐγ δ [6 πὶ Ὗ Αἰ ς ἱπτεγργεζας: 
τίοηςπ) οοηίςο κἱπ 60 φιδά αἰρετέω μέγεμεῖς οἤ! αἰ 4 γετ-: 
τς -ἀἴ νέγὸ Ν π| Ἱπτογργοτατίοποπὶ αυοπιοο το] 6-- 
ταῦ βου οχὶ ΠΙ πιθπὶ, ἡυυπὴ ἴῃ εὰ πνοητῖο νἱτεπεῖς 
Ὠ8}14 θατ Ὁ [τὰ Θηΐ πὴ 1Π|ς ν, 15 τὐηηηρηίαι 0716 ΟΠ ἰ ΟΥ̓ 
εἰἴάνι φηαά 4 αἰἤδν βιαίηιας 4η θη φημ. Οὐαῇ γοτὸ 
Ὑἰγτατῖς. ἀρ ΡΟ Π]ατίο δυροΐξοπι αἰϊαυϊά ποη μαδοαξ, 
αυο ἀ ποΡῚ5 πο γοργαίδηταγηι5» 4 1ΠῈῚ ΠΟΙ ηΐ- 
ξατίομειη οἴηοίοτιπη ἰορί πηιϑνε οτηϊττατη,ῃὸς οἢξ 
Πρηϊβοατίοπεπι 111π8 τε ἤηροτεὶ Ἐρο ἰρίτυγ τα 
πα ὶμϊ ἰοσιπὴ ἤαης 1πτεγρύεταυι , γοι θα πὶ νει δοτἕά- 
ἀοῃ5,1} ἧς οἰδάνι μα «ἡ μέγίκιον ρον ηποπέ, ἃ μρΐ σο ΑΙ. 
εγεράημες : Ζαμπ Ν᾽ 4114 Ποη πηα]ὲ αυϊ ἐπ ἀῤετέω νῆξς. 
ταῖς οὔ ςἴα νογειῆσε, (τ πνα! ὃ το! υα. τὰ ἐπὶ πὶ Ἡ]ς, 
ἰάθη ἐγρα γπαίϊος μόγις ΟΠ αἰ βεπριικτιτδ ααδά ας 
οχ ἰΐς υα ἃ ΡεΠ οἷς ἀἰζαπταγ ςΟΠΠ ρὲ ποη ροίηης,. 
{4 ιδά "πα γεῖθα ἐγρτ πηιίίος βεεριπιαγ, στη {ες 
ἰωανπώριεϑα ζἧς πολλοῖς, Ὠ1Δ1] Πα δοαητς σοπηπηαπο, Ἂς 
ταΐγαπὶ ςοττὸ αυΐὰ 11 τὰ Παῖς γοιτεητὶ ἱπ πιεητοῖη γερὺς 
ποιῖτ 9 ὨἱΠ αυαπιρίατη να] ἀς ἃ ποῆτα ἀϊπετίαην [6 - 
Αἰοηεην (4α 111ὰ φαΐ! ἀο πὶ ςοττὸ νοῖθ αιοά αττίηθῖ 
{πχυμτις πτ. Οατουὴπι ΒαΡ ΟΡ ς δὲ ράμ]ο ροίξ πος: 

« ΠΊΣΩ αβετέωμ ἜΧΡΟ τιμαὶ ἀϑεργισίαν ; ἀξ 481 ἀΧροΠεοπθςς 
161 φαοαὰς ἀἸσοτατ, Γ Ὁ. 
{τι ζ. ν. πν ΠΝ οἢ πείφων ἤης αὐϊυπέξίοης ἐς ρΠῈ, Ἶ 

{Ὁ [4 εἱ ρατεϊςυ! τη δ αάϊς οἰ ογς 1 6116 ἐπι Ουσπιις 
Ροττὸ ραττὶοἰ ρίμηη αὐπφείλων ἴτα οχροηΐτ,14 συοά ἴδ: 
αυΐτυν ρῖοὸ εὸ ιοά ρεχςράϊε ἃ Ἑπυςγάϊάε ροηΐ, 
οἰξεπάϊε.,. ΠΡΌ 

Τ1τ.8». νυ δρετ. ΤΗἰς Σβετέω ἤοη ἴα πὶ φιλίαν ὃς ϑεργεν. 
σίανκἵξ ἃ ταητὰπη ὠεργισίαν ΘΧροηΐτ : ΄αα νοςὲ ζ΄ αἴ, 
τεῖο ἰοςο δρτίιι5 Οὐαοαπη ἜΧρ στ ποη Ἰηβεϊοτ: (δά, 
ύυσπι {Π|ς ῥεηεβιεπδάρε αιὰπι δεπεβ νη πα! οπὶ, 
τοάδοιο, Πἷς γοεῖποῦ ἱπτεγργετατίο {Π|4 ποη ροτείξ, 
ἃς ροτίυς δοποβςοῖ) ἀρρε!]ατίοπε νεεη πὶ οἰϊ ααυπις, 
ἀϊςατυτ τίω Σρετίω ἐποδώσων. Ν' 4112 τὰ πηεη ἡ ῥεπεβε. 
τη τδἀάϊικγιρη [ε ργάδάρι γϑάαἰμιγιη γοταῖς, ἈΑξ 
Ἔρὸ νἱττυτῖς ἀρρο!ατίοποπι πόθ ποίπιϑ Εἷς αυὰπι ας 
Ρί“οέάδπες Ιοοο γεείηεηβ (νεὰ Πα] Ἰητογρτοῖ 
τἰπεη 4 ἔυ1ΠΠῸ ρυτο) ΔΙ ΧΉΠοΠΊ αἷδιφρατικῶς μένε 
εἷο ἐῃῃ γοφάξάα ργ σα βιιξβητην.Ν εἰίνε μᾶς οεἰᾶ γοῖδᾶ, 



᾽ν ΤΗν Ο. ΕἘΤῚ ἰν ΕἘϊνς ς ΟΗΟΙ, 
ἐρόφέλνυα ροζεπε σοπιρτοίνξα) έγινε» οἤταῖο ῥη τοά- 
πων φηαὶ ἀοὐοίμν φγαῖῖα βινξξεγιοι. Οὐδπαμάτη - 

τον φυοάαπηπποάο εἰξ ρἰεοπαίπηι5 χιᾶ ἀϊεῖτυς 
γι γοφάεηήα 4ης ἀοῥείμν ργαθώ ( πάτὴ εχ 110 γϑάἀεηάα 
(τὶς ἸΏ το Πρ ροτοῖς πος, 4ιμθ ἀεῤειιγγχιὰπι ἢταρυά 
ὙΒαςγ ἀϊάσην ἴῃ Πΐς, ἐς ἐφέλημα, πα ἑοπαης ΦάΓ ρεῦ- 

ἢ πὶ μοῦ ἀεὐϊιμα. Ἐᾶς λπτέ ρΙσοπαίπνιπι φαοάδπι- 

τιοάο τερῖς ἄτας οχουίας δηεἰτμοῇϑ : πᾶπι 115 νοῦς 
᾿ς χάφινγορρομαηταν {Ἐὰν ἐς ὀφείλημα. ΟΡ(δγιδιὶ 

αὐΐοπὶ σρς ἀριιά ΤΒυογ ἀϊάςπι,υ δά ἀπ) ροτ ἀπτὶ-- 
τῆ οῆη ροηὶ 4υα αἰἰοαιιὶ οπιΐτεί ροταϊςπειντ δἷςο (ἃ-- 
τἰς ἐπε ροτεγας ἀΐζεγς, εἰδεὺς ἐκ ἐς χαίραν τίιὸ εἰρετέω) δπο-- 
δώσων. ετὰτηνα {οι ο!Ταἴξεπι γε τόιοσιαγ,ης Εἷς 4υϊ- 
ἄετη ἀρετίω ἀοριμής χροὶ ὠεργεσίαν {πιρ Ἰοἰτογ» ἰδ 
σίω ἀπ᾿ ἀρετῆς ἀεργωσίαν, ἀϊκοτῖ πη. Ῥαιιςὶς οεττὸ {Π|5 ροΐ- 
ζὸ νειδὶς πο] ϊ οχηξίπιο ας οπιηΐα γ ἐποδώσων τίωὶ 
ἐφεργεσίαν, ὥς τῶρ εἰώγα σιν. ἀπὸ διδόναι οἱ τῆς Ἔρετὴς αὐπιποιού-- 
νοι. Ὠϊοὶς φατοηι ραυΐο Ροἱὲ ἐλδυϑεοίαν. 

εἴτ. γε. δοις}1)ς ᾿ἰϑ γετδὶς χαϊά (δπείαπι,ίη ργο-- 
Χίπιᾳ αηποτατίοης ἀἰςάπΠ|. ς 

1μιτιχε νεῖ. ἄλλων] Οὐ Βετ ροῆϊε νὲ αϑεώς ρζο μιεγά- 
λῶς Ῥοπατιιὴ ἔς τα πιθῃ ὟΝ ΔΙ Πλ ρας πὐβοὸ οΥ αἰ βαιρεν. 
Οὐϊποιίαπι ργαοεάἀδεία τα νογτῖς ντ ἢ (ζερταπι εὔξε, 
ὀὶ ἡ ξυμφέροντος μῶλον λογισχκῳῖ, ἢ τῷ πιτοῦ οἱ ἐλϑυϑεοίας. [τὰ 
επίπι τοσιῖς εἰς ἰοςας δῦ εο τἀ αἴτια εἰξ, τἰάονι [0] πον 
ἐνοἰ νοεῖ τπάσις φηών ἐϊδεναἰϊιρες βάοίνεν ἐχεναπάα 
γαϊοηε γαὐϊιαγαίὴς να ρηβεὸ γα βαμπαν. Οατειὰπι ἴῃ 
εὰ πα ργαοοά τε (το Τα ίξα ἐχροίτίοης βοτταῖϊ {οτὶ- ὦ 
Ῥταπι ἔπεγαι, καὶ μιὲὶ φόξῳ τῇ δεῖεϑαι ἄλλων, αυΐδα» νει ὶς 
Αἰϊτεν Πυ ἃ αὐεώς εχρ!!Ἰοαθάτυτινε 5 Βάοπτοῦ ΠΡ ογα}1- 
τατῖς ἰαΠ Ἔχε χα ἀϊςογεταγ αἱ ἠδ εἰπγοτεῖ ης ΔΙ ογᾶ 
ορετὰ ἐβεατιϑϑἀ πο ἢΐς 4υϊἀεπ),αἰλλὰ τῳ ὠεργετεῖν, Ρ]ο- 
τῶν ντάδειιτ. 

1ἀτ.λ. ν. Τιαἰδ.} Εοτιαῆς ας νοῦθα "εἰς πολλαὶ ὡροΐ- 

γμαΐᾳ, ἰῃ ταάοιη νοῖδα [οτῖρτα ἰμητ η αμα δ Ἰὰ αυς 
Ρτοχίἰ πιὸ (ς υσπταγ. ; : ᾿ 

1άϊ.σ.ν. δΡῚ Ηας δΔηποσδεῖο ρογιίποτς δά {{{4 νοῖ- 
Ῥάηοη ροτοῖξ : (ςἀ 4ιοά εὰ ἀἰ εἴτα,» νεγαπι Ροτίμ5 
ςΟΠΊΡΟΥτῸΓ ἴη ἢ΄5. αὶ οὐ δή τοι ἀμδοτυρον γεῖς ταπηθῃ γὲ 

4.1} ρ! ετῖᾳ; ἤητ αριτά εὰπὶ Ἰοςὶ ἀς φαϊθυ5 ἰυίας πος 
ἀϊξζυπις ξς ντάξατοτ. 

4ΓΡαρ.1:7.1ν ΤῊ ν 6. ν- ἔρρθν]Ροτία5 οχ- 
Ρεδαηάυια δμς υἱάδειν, δά ογ΄ ἔρχον τίω ἀλήϑιαν ἡ 
ὑσύνοια βλάψᾳ, γῖ ἘΜ ΡΡ ὅν ΟΡ ΠΟ πῇ 44 ΠῚ 
σατηγίπα 1114 φηΐπιο ποίξεο πα ἀ δ ητ,ἱπ! αγία τη νῸ- 
τἰϊτατὶ οἵδε ἔλθ υγαπν: (οἀ ἀϊςοτο πναίυἵε, δά" ἡ, ἔρχρν τω 
ὑσόνοιαν κὶ ἀλήϑεα βλώψᾳ, τος {ςηἴ» νογτατοπὶ ρᾶτε- 
ξλξιατα, 1": οχ σατγπηϊαἶθας ςὔςορτς ορίπίοη! οἤς πο- 
εἰκαγαπι,πηαΐτα πη νἱ ἀεἰ !ςες ἀς 114 ἀστγαμξάο. Ν1άς- 
τῖπε τα πηο α[}) ἀη αἰϊο τη εχ Π15 γε 5 εἰίσοτε ςηίπὶ 
Ροτεγαητ. με Ν ; 

Ψ ει. ται} ΝΥ πτυτα σϑηϊεί 1 ΠῈ αὐτῆς ἱπ ἀατίαιπι 
αὐπῖς. - 

Μετ. ἔθλ. ΥΝ- Εἰς χυϊάξ σοηϊείαιι ἴῃ ἀατίαιιπι 
τηὐταη ας [ποτ ῖγ. ΑΝ ἐκεῖ 

Ιν ϑθςβηοτ.- [{πτ|8ν νεὸς Οὐδ} τἀ οταγ πτεῖ- 
Ἰίρετςο, ἀϊέξυπι οὔ κακῶν τείρ᾽ ςἰεηάο ἃ ἀ 605 αεϊ ςἶα- 
ἄστη ρδιιητογ, ' 

Τὰτ.γ. νοῦ. Οὐτε οι θοηάυτη ν!ἀδταγ Ο δὲ τε, ὃς ὁχ-ο 
Ρυπροη μοι ἡρναίωςεντ ἰητο} ΠΡ 4 Π}γ}}5 οἷδε οἰκείμϑμοι ας 
γετὸ ἡυναΐως ὦ ρατι οἰ ρίμτι μα χόμϑμοι ἔοττατ. 

Τάτ.σο ν. τῶν δὲ] Οὐδύνυϊς ΙοηβῸ ἱπξεγαα!ο αἰρεῆ᾽ 
ταοητίο μια ςοάατ, 4 δας ταπιοη τοξξὸ γοτ ΠΠ{{ νἱάο-- 
ταϊ:υυτη αἰ ἃ φυὸ {Π|ώ νοου]α γοξειτί ροῖπης ποῖ 
ςοτηραῖοᾶς, ᾿Ναπι ηὁ τῶν δὲ κινδεωίων Ἰητο Πρ άππις οὉ- 
ϊλι αυοά ρταςεάϊε μετ᾽ ἀυτῶ, νἱ ἀο] 1 οτ τῷ κινδεύου. 

Ραὰρ.128.1Ν ὍΤῊ ν 6. νεῖ. ὅταν 1 Ῥτοηο- 

«παρῇ ὑμῶν γαῖτ ἐς αΐ ἀατίμμτη ἐνθυμουμῦῥοις, ηρἡ ἀοςα- 
. 

δὴ 

(ειμηην ἐνθυρουμδύοις. 
Ν εγικεῖντοι} Οἱ πγοΐς ρΟΙΈ μᾶλλον ἀρὲὲ βοήδτην 

Ῥαττίςα]α ἡ, ταττιξ ἃς ἀΠ1δὲ ράτεϊςα !Άτὴ αὐλλαὶ εἰ Πα δίμη- 
δξληι δρᾷ μπῆς ἰσείρτογεπι ἱπυιδη 65. 
Ιν 59 ῆσο ται, γιδυ ἐκ ΠΩ α ἀϊεὶς ΤΉ. 

ογ ἀϊάεπη ἔδπηρεῖ τύχω νοςᾶτο ἱρίυτη ΒΕ ἢ] πὶ, πηϊηΐ-. 
τη γογοπι σδροίοταν: (δ πος ταπέδηι, Δι δ᾽ος δε} 
ἐπδητα τύχζω ἀρ ΡΟ! ατα, ἤσας Τ ατίηΐ ξογεσηᾶπι νου. 
οἀητ, Ηΐς γετὸ συπὶ τύχες χαΐη {αι άϊ τον 6 πολέ. 
μου, ἰπγὸ ἀυδῖτο. ᾿ 

11ϊ.γ. νηοῆσα! ϑεηρῇῆς Ρυτζο μᾶλλον ἢ τῷ δέοις, 
Γλτικόνετ. λίριν}οτίυ5. σωυειςφοραὶ αὖ 60 [ςτρεὰπὶ 

ζι1ςξ ογεἀἰ ἀεηίηι. 
Τίτον. πεηρών 1 1πγὸ ποη ἰάςπὶ φυοά ΤΠ εορηίς, 

οἀ Ροτίε5 ςοπεγατίμ πη Ῥοιῖς [65 ργομαηείας, γε ϊρίς- 
τηξτ (ςΠο]Ἰαίξες ἐπ ριαοςἀθητίθιις ἔλτετυγ. ΨΊΔεη α 
ἰθίτωγ πο Πῖς (τΠ1δ1 ἀοθοας, ζύτῳ οὐδ Ουγανδίον ὁ Περι. 
κλῆς ἀποφαίνεται. 

ΦΓΡαρ.1129. Ἵν ΤῊν 6. γοῖν ζει] ΝΟ ἀυδιῖο 
αυΐη ὀλοφυροΐιαι ὃς αἴδῳ ὐθήσομιαι,, ἀι!ξ ὀλοφύρομιαι δὲ 
ὐρῳ μιυϑούμαι [ςτὶρίε τς Ὑμυςγ ἀϊάες : φιᾷ ̓ οἔ ἸοΠοπὶ 
1114 Πδὲ᾽ ρτοροποης (ἔπιε εχ ςοηϊςέξαγα,ῆαο ἴῃ νε-- 
Γ {ιδτὸ ἱπαξηταπη)γε ἀἴτ, πον τρια ὶς ἀοἤδο φηὰν ὡἡ- 
ΟἱΟΥ͂, , 

Ν᾽ λάχ.] Μαρ!5 ρίαςος ρατείςυ]αηι γωῦ ροίς ὥς» 
“αἷὖῷ Ροηΐ,ντ πα ες ἴῃ πιαγρίπο. 

ΨΥ, φϑόνος ϑαΐρίςον {ςηρταπὶ ροΐϊασ ξυης τὸ 
αἰτίπαλον. τηαδὶ5 οηἷπὶ ὙΒυςγ ἀϊάςις5 μος Ιοςο εἰξ 
ποιττῖυ5 σοποτγίς ν[5.. ὧν : 

Ιν ϑεηὸπκ. Γ[Γτρβι νεῦ. Τὸ ἡ 1 Τιατογα δ 
πος ἰοςο νἱᾳοτωγ αἰ ̓χυΐς Πρ γα) οὔγού. πᾶ ἢ μας ἀϊ- 
ςἄπγι5 αηποτατα οἢδ τὴ 114 Ὑ Βα ογ αἱ ἀϊ5 νοῖθα, ὑμεῖς 
δὲγλύπης, φι!ά ἀττῖηοθας ἀς οο αιοί πλδηϊείξατη οἱξ 
«αὐπιοηετοῦ 

Τίτος ν, ἐχρείῳ }] η ἢ]5 ψογδ 5, φιλδῤγυροι γὸ οἱ γέροντες, 
τείρι εἴς δα 1114 τὸ κερδαήνειν. 

[τ᾿ ξ. νοεῖ, ρετῆς Οὐ μος {{ 1 νο! 16 ρα τα δ πιιιϑὸ 
παπ ἀἰςὶ {48 ροτείε, αἱρετὴ αὐδρὸς σιωπωρδῥη κρύπηεται. 

ΦΓΡὰρ.10.1ν ΤῊν ὁ. νεῖ. καὶ ΠΜατρίηὶ δά" 
(ορταηι ἰοξείοπειη σοηυίηαπι εξ ρυτο. 

Μετ, ϑέωαίδις] Οὐ ποη (οἸὰπ) ἃ τ μο αῆορά 
αὐ α}}}ς οτίαιν απηοτάτας ἀς εὰ ας Τι δεῖς Πυΐς Ιοςο 
Ττγυέξεογα ἀπαςοατίϊα, αἰΐτοῦ ιιὰπη λεγδωδνον Ιορ τα 
ιἷς πο νοϊδῃξ. ΠΔΠῚ λεγδύη ΠΣ ΠΟΠΊΪΠ6 γόσος οριῖ- 
πιὸ ςοπαδηϊγος. 

Ὑ σω} ΝΟ τηΣπι5 Ρ΄αςοε μαντείαις, 
Ιν 555 ο 1. [ἶτ.α. νοῦ. δγκ.} Π)ὲ ἕος {Π1 πιΐ- 

ηἰηγὲ ΡΒ] οἱΌΡὨΙ αἴοητίοηταγν ΠΟ σα άογο ἰα ΕἸ τίδτι 
δαῖ ργμἀθητίδπι ἰη ξασπιΐπαϑ: Πα] το νογὸ πγΐηι5 ἱρίᾳ 
11 πος ςοπςεάδηπε, ἀς φυΐθὰς ςετεὰ Πηα] ἃ πηογοτατο, 
Ιιπὸ γοτὸ ὃ [πᾷ (ξΣ Βα ογε ἔοτείτυ ἀἴποπὶ ςοπιοηάδι, 

Γάτιζον. τὸ δὲ} [πτςΠΠσ] 7 αι πὶ αἰ χ δῖ ἡ νόσος, τα-- 
τηξη {δ᾽ ηχ εἴς τὸ λεχόνδμον,ΠΟῊ καὶ λεχουδύν, ρετίηάς νἱ- 
ἀεϊίςος δε ργαςο πε τὸ νόσημα, ηΘ κα νόσος. “τί ἀέτη- 
αυς Ηοιποιιπι πος ἴῃ ἰοςο; 

« γεφέλῃ δέ μων αἰκφιβέξηκε 
Κυανέη τὸ «δῥ ὅποτιγδζς. ᾿ 

αι ργαςεάοτος γεφέλη,τατηδῃ (δἰπηχ 7 τὸ ἐδ, ἴλη.» 
4υδαι ριαζεάεπτε ποη ἔσεπηίποο ποιηΐης νεφέλη, δά 
Ὠεπτγο γέφος. ; “ 

1μῖτι ἡ. ν. ὑπήντ. Πςς, εἰ τὸ ἤ δέσει. δζς, τοίρ!εἴπητ δὰ 
᾿γοςοπῚ {||4πὶ ΤΙ Βυογ αἱ ἀἰ5 ἀγοίᾳ.ταπησαπὶ ΤΠμςΥ ἀΐα 
ἀς5 ἀϊςατ, φυὸ τποάϊοΐ ᾿Πῖτῖο φυγατίοπ65 δὲ τε πγε- 
ἀἴα «βτοϊδητίθις ΔΔ ΕΒ Ρογεης, ἰᾷ ἐχ οο ςοπείριδ 
αυὸά πιοιδῦ χιο {Π|1αοταδαηι, ρεῖξεπι εΠξ ἴρπο-- 
τάτοητ, ἢ δηΐην 14 {οἰ υ"Πδπς; ηὉ ἔα ἀρστεωγος [4 
ἔλςοτοςοηταρίοηἑϑ5 Ππετιι. ἐδ αν γοιὸ ς0 τοιηροτε εἰς 
πάϊοκοβ αυὰπι μος πιξα ςὶ ἑοτέτ, (το πηαϊτὶ αά ςμ- κ 

5 ΒΗ}.11}. 



“δὲ 
ταπάος πος ροΐτε Ἰαδόγαῦς ἐοίμητ». ἀςοεᾷοτο Ποῃ 
ἀυδίτλης., ᾿ ΝΜ 

ΠΎ τλ, νος τῳ ἸΗυἱς ἐχροϊείοηϊ ριςβροπάα ἔμπης 
Βας νι α)τίω βασιλέως γί. ς 

4 Ραρ. 51. 1ν ΤΟΥ ὁ: γοῦν γομω ΤΥ ἴχ πρῖδὶ 
βέργορδιο Ροὔπιπι, Ὑμυςγἀϊάεπι!οςιι ἄμῆς ἰτ. 
οὐ ΙΡ ΠΗ. Ηὶϑ οηΐαὶ γε ἷς ςοητοητιϑ οἵ ροτογαῖ, αἴ 

φιγας γεμίζει Ὀσεαώτης μεϊαξολῆς ἱκαναὶ ζῇ, δας ςογτὸ Π15) α 

πιγας νομίζει Ὁσαύτης μαϊαζολὴς δαύαμιν ῥᾳῖν. Οὐ4 επὶπι 

Ἠὶς γουθὶδ ἐς τὸ μεταοίσωι ἢ οὐδ σφ ηατιθιπὶ τὴς μειβολῆς 

οριβοίε} Ναὶ ςοττὲ 1ρίς [ςΠιο]Ἰαἴϊο 5. μιεταφῆστι 4110 

γοθο ηυὰπ) μεαξαλδν ΠΟ 15 ΠΟῚ ἐχροίμ, 

ΨοΥ Οξωϑεν 1 ορίτως δεῖαπη οἷηθόμδρον:ο ον π]όμϑρὸν 

τοῖο, ἰδοηϊου τὸ δρ τη τω ἂν πγιταγ 1. 

Ιν 5. ηο}», {ἴτ|βονεῖ, Καὶ Οὐ! ποροῖς ες 
πᾶς ποιπϊηατίαυτα Ἐχτηΐδοιδ ἀπηρταπι απ το, 

᾿ΩΌᾺΓΟ καὶ γόσος,γἀοἰηεῖο ὃς λοιμὸς ργξοςἀαῖθ 
ΔΓ ΡαρΡ.132. 1Ν ΤῊΝ 6. γετ. ταὶ ὅς, ΓΆΡ ηζοῦ 
(ει θοτοπι ἢ τὸ γυμνὸν αὐέχεοϑαι δια τα ΠΊΘἢ γυμνὸν αβέχε-: 

«ϑαι ἴτας τὸ γομεὸν αἰέχεϑει (ς Βατυγγηοῦαπι Ιοησεηαί 
ἔουσμαπῃ εἴς ἄτεοτ. Ομὸά {Π γυμωοἰζνε οἴἘ 1ῃ πιαΓρΊ- 
πο κήθοσο σταϊπογῖπλιιδ. οτια πῆ ὄγτες ΤΠ μἀΠ]ΔΠ1115; 

ποι πηποζοτηζντ ορίποΠ 1} ἐγπιο 5 ἔοσπηα ποιί- 
ταῖοσι παδεδις τοι πὶ ἡγα]ὸ [ςΠο] αἴξ ες ποβ αθος 

Βυης ἰσοιπὶ Ροτῖπας ᾿ητο  ΠΙσοῖο δοίι νεῦρα [τὰ ς0]- 

Ἰοςζαῖα εἰϊοηῖ, ἡ δες τε αὖ ἐς ὑδωρ ψυχροῦν σφαῖ αὐπις ῥἰήῖει, 

“Ὁ δέψη ἀπαύςω͵ σιυεχόμδμοι , ἰωὐεήχοντο : τα αιιαπ τοὶ τα 
κιεᾳξὺ ροῆτεα ἤητ. αιο ἃ ΑἸ] ἀΐςοτο ροτῖμ (Ο]ςτ, δὲ 
“μέσου. τὰ οἴτ, ρογ ραγομιμοπῃ. ἸΝΔΠῚ ΡοΙϊ ἐ πεν πη ϊτογ 

Ρεγιοί ιδεδὲ μιᾶς νογθα, καὶ πολλοὶ, δζς. χης αἰ1π5 1η1-- 

εἰ πγγα τας τα πλῷ ἰϊο σαὶ οχ θὰ ρεηάοτῖη μὰς Δυῖοηη, 

ψοσῦ ἐξα, ὠπαύςω τὴν δέψη ξωυεχόρϑμοι, αα γοηρατ ἔδρα- 
σαν ἔογᾶτοϊ πεςοῆς εἴτ, ΠΟ πγίηιι5 υτλ ἢη πολλοὶ, αυοα 
ρἴωοεάϊε: δὲ ΠΠ}}} Οπηῃ 65 Πηξεῖ5 Πσπηληδῖλαι55 γέ 

τπος οἷξ σγαπιπηατιοῖς ἰοαμ:, 594 νοῦθο ἔδρασαν αυ!ἃ 

Τλοϊοηλὰς ὃ ἀπ οαπὶ Πΐ5 γος δι5 ἐς φρέαζα, ᾿π ΠΡΟ ΠΊ15Ὁ 
Τπιὸ ςἢ δὶς {ιθδι ἀἐτὶ ἀπὸ κοινοῦ ριιῖο ἐ,σβοαῦτες. Νοη 

[δοὺς οηΐπι ᾿π το! Πρ άμπι μᾶς Ιοςιπ εχ πιο αυὰπι 
{ι ἀϊόϊυπι οὔτι, καὶ πολλοὶ ἐς ὕδωρ ψυχεὸν σφαῖ αὐτποιὰ ἐξῥι- 

ψαν,ἐς φρέαϊα, δ τὸ ἄλλο ὕδωρ ἐχ δ) οίσκειν, ῥιπηοιῶτες. 
Ιν ϑοεηϑθφιε. [1{Ὸ᾿ γεγῆοιώτ, ΝΟ δα πὶ 

εἢϊε φιαπὶ ρυξας γογθόγαπη οτοπὶ (1ἃ οἵδ ἴῃ Θαπὶ 16- 
ποπν πο εξ τοἀαςςη 44) οϊοηάῖς πηοάὸ πηεᾶ ἴῃ 

τρίρηι ΤαυοΥ ἀϊ4ϊς ἰο υΠῚ δῃηπῃοϊφτίο. ! 

141... γεῖ: πολύ 1 5. οηΖυ πὴ καὶ ὁ πολύ. Δ]1ο 4] 
νηι5 ἃς ἰάοπι οἴει 40] ράγαπι ὃς πναίτατα δΊθεῖς ἀ1- 
ςοΙςταΓ, : , ; 
᾿4ΙΡαρ. 1τ..1Ν ΤῊ ΟΥ̓ ἢ. νεγ, καὶ ]1η νεῖ. 

{ουϊρτύτα οἱ οὐδὲ ἕν, (σα τοτὰπιη Παῖς ν ογθα, ἕν τε ἐσδὶν 
κατίφοι ἴα, ἀπ ηοταῖαπι Βα οπηις ἃ (ςΠο]αἴϊο » οἵ 
(βειη καὐγοτρεπές: (64 γογοοῦ πο ἢ 1 ΠυαΡίΑ γοΥ-- 
θα ἐΠπύά Ὁ δὸ Πιοιῖε απποτατυπη. Ν 4πὶ [0}Ρ 1115 γετ- 
δ15,:{ν τ ἐδὶν,ἀρῃοίοο απ! 4 ρΙςοπαἤηιιπι:ς 4 απο πὶ 
(νι ορίπου) λῆμα καινοτρεπὲς ἡοοΔηἀι ΠΊ ὩΟη ςοη- 
ΠΣ νος ' 

Ψοῖ. αἰαπ.} ας νειὰ, ὥς τὰ φέδξαΐζᾳ, ροτς 
αὐ ργςοεάοητίαίνε ορί που υὰτη «ἀ ΠΡ ΘΡΝ νοῦ θηὶ 
ἔϑνησκον (τυ Ὡτατ:οτἰαπηῇ ἀρ ά {ΠΟ 14 {τ ΠῈὰ ὡς τὸ πὰ 
᾿αεξζαίᾳ ἔϑννόκον, πα οαπηι5 αητο Ππὰ 4 οἰτς (ς ΠΟ] ι1Π|» 
ἕπι τὸ πρόβατα μετά ληπ] καὶ καὶ με δοϊζικοὶ δ νόσου. πὰ ΠῚ γε] 

Βίης ἰητο δ πνοδ εὐπι δα 114 τοΐξιγο, ἕτερος αφ᾽ ἑτέρου 
οϑερα πείάς αὐ απ μεπλνέμδροι ἢ αυδαὰ ταηαμπᾶπι ἄς ουἱ-- 
Ὅυς ἀἸεἰ ῬΟΥτε [εἰ ἀοππι, ἑτέραν ἀφ᾽ ἑτέρας αὐαπίμπλααϑαι γό- 
σου. ατῊ ἴῃ Ρτουοτδίαπι ργορεπιο τη «δ ̓ )ε ἰςα δ οὶ 
οὐἶππὶ σοπταρίο: απ τα πῆθη ΔΙ [ο 111 δὲ Ρούς 5 τι1- 
Βυΐς Το μα] ἴλέγγα τι, 

- ἀεάϊε Βάης ὠπέάριο ἰαΡεη:, ὦ 
Ἐὶ αὐ ε 7 ρίγο5: τ 2 76κ ἰοἵμι ἡη1 ἀρτὶς 

“ΕΧρ Πς Δι Πς πη, πν γηραῖς. δὶ τέιῦ ὥραν τὴ ἔπεις. ϑέρος γοτῶ,ς 

ἬΕΝΆ. ΒΤΕΡΒΑΙΝΤ ΑΙΝΙΝ ὉΠῚ ἷ 
χη {{ἰϑὶς σιάϊε 6 Ροννίψιμερογα. τς -. 

δεἀ πλταπι ςεττὸ ἢ ἰτὰ Ἰοηθμτυς οἵδ Πἰς ἰςήρτοῖνε 
ἀϊκοιῖς ϑεξαπείας αὐασιμιπλεμϑμοι, ὈΤΟ τῆς γόσου αἰατπημπλε- 
μδμοι δῷ τὴς θεραπείας, ΝΟ] ἐκ τῆς ϑεφξαίπείας. 

Ὑοειἐσιόντες] Ριαροὐϊείοποη φεὸς ἃ ΠΡτατῖο ἔἱ 8 
οαλΠἌπι. στε ο : φυαηγυϑ ἐς ΠΟ] αέξο 5 ἀϊοθη5 λείπειν, 
1ῃτο Πρ δτίίιο πιοτὸ) ἰτα ἀοος γε ἀϊςςη δῇ Πεαδὶρίο 
ὙΒαςγ ἀϊάς οἴε ὁπ δ η) » αι αἰςη ἀἀπὶ νἱάφελιςες 
{ΠΑ τὴ το παυοητϊε. : "ἢ ΓᾺ 

Ιν ϑ.οῆοῖ. [{Ὸ| 6}. γ. Οὐδὲν] ϑς δ αλλά ὃν 
ἄγϑεξι γε], αλλ ἀλλά τι ἀηϑες. ; , 

Γάτιενν. τὸ αἕμα ἢν ἴὰο ηὺς πιοὸ ἀπποταμὶ ἴῃ {{ππ5 
γοςοθ5, ἕν τε οὐδέν. " ; ᾿ ᾿ 

11το νοῦ. Πρὸς 1 Οὐ Πντὸ αὐλξλπιςον ποη ἢξ ποηηΐο. 
παῃ αὶ (δα ἀοςυΐαη αι! ςαἴ.55 τυ αὐελπιςίαν {τιθεῖς ἢθς 
ςεἴϊε μΒαθςιημ5. ἿΣ ἱ ᾿ 
. ΜῈ με γοτοσκον] ᾿ς μος (ο ΠΟΙ αἰχὶ ἴῃ ἰ)ς ιιρ ἴῃ 
Βας ΤΒυογ ἀϊ 415 γεγθα ἀηποΐδυϊ ὥς αἰ ζ εύζατα. ἢ. 

{μεν γ. ἐπόγν. Ὁ Νς Βῖς αι ἀξ πὰ ποπηπαξίμις δας. 
εὐϊηΐδοις πο ΐς εἰξ αἰοϊςεηῃ5. Βα εηΐπι ἀαδπιπα.. 
εἴ αυΐῃ ότι {τ τὸ ῥυθησόμδμον: γε Ὁ ἐο Ἰητεγάα τ ςὐπὶ 

τῷδε (δ Ὁ αἴγὶ τω ῥηϑησουδύῳ 5 ὃζ οὐτη τοῖς δὲ τ] οτὴ Ος 
ῥηϑθησοκώμοις, γ᾽ 46 πγ05. Ὗ επὴὶπι Πὲς ἀηϊπηαἀυδγξοπάυπι 
εἴτοούτο ποι πηίπιι δά ργαςεάοηεῖα ηιὰπ) δα ἐδ ααςη-- 
τία τό ονη: φυῇ μας αυα Ἰσφωπευτγίη Ροἴξετίοτο ηυῖν 
ἄοπι ςοττὸ ροῦῖο ἀϊ ραττο, πε εογοτῃ ἡμπα ἀϊχίς νοα ὦ 
ἐπεξήγησις. ΠῚ οπὶ νοι Ὸ φερσίοιεν ᾿ητ6] Πρ ϑάωχη εἶδ 

απὸ κοιγοῦ ραγτὶς  ρ᾽Πὶ ϑεραπεύσοντες. αἱ Ἀδὰ ὧν ἃςςε-. 
ἀοθαης ϑεραπεύσοντες1}}} ἀπ το Ἔθδης ϑεραπείας αὐκπημ 
πλάμδροι: υα γοῦθα ἀρυά ἰρίωπι ΤΒυογ ἀϊάετν εχς 
Ροίωϊ,. Ὴ 

Τιῖξ, οὐ γ. φιλάνϑρ. 1 ΗἸς φάος ρεςςατο νἰθευν ἰῃ 
ἐχροιείοης ὨΟΠ]ηΐ5 αἰρετή. ΠΘ Ὁ ΘΗΪ ΠῚ αἰρετιὰ Ὡ18}}.- 
1τὰ 4 εἴδ αιιὰπ) φιλαγϑεωπίαφίοἀ ροξῖι5 ᾿τὰ νοςδταν ἡ ὡς 
γῆς ἀρετῆς φιλανϑρωπία, ἹΝΙΠ Ροτ15 ἀςΘάππὶ ἤερή ἐκ τῆς 
ἀρετῆς αἰραυύνητοίρ! οἰθᾷο «4 ἐα 4ια ργοχιπιὲ (δ ππη-- 
ταῖν, αἰρμυύῃ γὺ ἠφείδοιων σον αὐδῆ!, Ἢ ογὰπι δὲ {4 αἰρλυΐη 
δ φιλαγϑεωπίαν οι! ἃ φιλαγϑρωπίας οἔῆςἴ4 ςοπρε] 165: 
τῷ 1105 ἀϊςοταγ. ἰπ μος επὶπὶ ἱρίο ἐφιλανϑρωπεύογξ. 
αυὸά ἠφείδοωυ σφων αὐδῇ, ἐσιόντες οὶ οι φίλοις. «Δ΄ Ἡ 

Τάτ. σον. σκονίᾳ ἸΥΝς {υρΊςΘπτοΣ δὰ τὴ Ἰοϊρῃῆς ηοα 
πὴ πονϑιδμον [δ τὸ πονουνϑμον 5 γτροῖε ἐχροῃοητζόση σὺ 

αἰϑένειαν, γεῖαι ἐΧροὔπεΟ νοι θούιπι ρος οπείηπις. 
παπ) Ηἷδ νου δ 15. τόν τε ϑνήσκονᾳ ἐοάοπι τηοάο ἤρηἰβ-. 
εατὶ πὶν ϑανατο γεὶϊτ, ΔΆ 

41)ὈΡ15.134.ἕ ν ΤῊν ς. ν.πὸ ΔΨ] Ψ εἴα Ιεϑῖο. 
ἔοσς νἱφοζωγ, τεὸς τῶ αἴδαλς. νὰ ἀοςυί ἴῃ ἢ)5 αι οτος 
δίοης Ἰητογρτοζατοη!β Ν ΑΠΠα ἀπποται. 6 

Ψοτ καὶ ἑερωών Μία]. ὁσίων 4υΑΠῚ ὁστωΐγ, αὖ ὁσία, οιῖ-- 
ἴὰ5 σοηΐτίαἱ πιφητίοποηγ [οἷς ἰςμο]αἴτος: ἀ δίηπ 2: 
Ἰ’οααΐ το πη 5 γέγαπη ᾿ς ξξοποπὶ ρα ΐδται. 

τ εἷς φϑασ. ] ΠΠ0 νοσήσαντα; ᾳἀ πγῖτεῖ ΡοἿ δ μαυὰ 
ἐγ 9} ΕΠ 

Ιν 5080 01.: 1ἷξ, αὐνν Ρερλχ. υἷς γοξὶ ϑιτςς 
“»»»ἄρταβρεηάα μπὲ μα;, τ αϑδῳχεῆμα. πᾷ γε αἰδοδνῶς 
ἐχροηίτυτ αἰιδρείᾳ ἴις οὐἱαπὴ Ὁ) ὀνεσώσῃ ἀχροῆτῖο ἔμπης 
ΜΠατατι τῷ ρα χεῖμα. τ Ἔν οἱ 

Τατοβο ν. Ἐλπ.] ᾿ς δὸς (ςΒοῖϊο ἰορε υα δηποῖαᾶ- 
υἱ ογτορίοης γοιβόγμπι ΠΑ’ Ἰοςαπὶ μιῆς ἰητοῖρτο- 
ταητι η. δεμψεν ἐπι ᾿ Ἵ 

Τιῖτιογ. ν. σε δὲ ἸΕρο τα ροτίι νεῖδα ὙΒυςγ Δ ἀϊα 

᾿ 

ΤΆτες ν, καὶ ὁσνων ΗΑυ ἃ αἰοπτῖοσ 111 η ὁσίων ποιοῦ 
το {ς ἃ ὁσιών ξοαπυϊηΐηο σόποτε [ςε Βοητί (ὃς ἴῃ Ἔχοπλεῦς 
Ρ΄απὶ δἴογθητί {ΠπιπῈ ΕἸ τη ἐγ νογίαπι» Οὐκ ὁσίη 
ῥαπῇ. ἀλλ.) 4υοηίαπι αυὶ ἱερὰ καὶ ὅστα ἀἰςἶτ » ἀπο Ρ]Δι 
πη 1 ποπιίηα!πηρῖς: ας 40] ἱεραὶ καὶ ὁσίαι ἀϊξετοτ, 

εἰππιπηία ἰππροτοιγποη ταητὰπι αιδὰ ἀἰμογῇ βόπε-ς 



ΝΟ ΤΗ͂νΟ ΕΤ ἘΝ ΕἸνς ΦΟΗΟΤΓ, δῳ 
τὶς πηι, ἴδ οἰἴαπι φυὸά [υδήπαπείαα πος, ἀἰδδξί σα π᾿ 
34. Αἀάς χυὸά ποη νὲ ἑνικῶς ἀἱοῖταγ οὖν ὁσίη,, ἴζὰ ἐπ 
εἴδπι πληϑυνω κῶς ἰςὶ οὐχ ὅσια! ΡοΙΐδε. πἴοᾷ αϊοπὶ 
ἐξητεητία. ᾿ 

1 τη. γ. αΥϑρ.1 Εογιαῆς πο δας τἀ Π εὰ ΠῚ, αλλοτόίας 
δι ξένας (τεἰρίετατ, ἴδ φυς Δ φαϊοςεγάτ: αἰ ἴο 4υΐ ςοττὸ 
«εθυΐς αἰοκιύεοϑει, «τ 114 Π| ν Ὁ οο ΠῚ αὐ αἰ αευύτοις τ ἐΧ- 
Ῥοπετῖεῖ.- Γ 

ἀΠΡ2Ρ.135.1νΝ ΤῊΝ Ὁ. γεν, ] ΟΡ ταν δὲ ἐσο-- 
δοιῦα τε ἃ τοι Πμ5 Ρίαςεῖ. . 

3} Αρυά (Βο! αἴτοπη (ςτίρειπι εἴδ,δ, δ αἴξιον 
χαὶ εἰπεῖν. ἴῃ πὰ [5 4ς που πηΐπις οἰορᾶτίς παρεῖνο- 
κα καί. 

Ν. εἰκλῆς] ΑἸτος Ροίὲ ὧν, ΑἸ ο 5 ΡοΪἘ τότε ἱπτογραη- 
Θεγενδάτηοηες (οΠο]ταἴϊο 5, 

Ιν 56.580 1.- [τ 6. νοῦ, νομία Ε]ὰς γοςος τὲ 
ϑεῖον ἀΠΏΠΟτΑΓΙ Ροτίι5 σγϑά  ἀογπὶ ἱπ {π45 ΤΉ μον ϊ- 
εἰς τὸ υδβ. πάτα γεῖδθο αἰ πεῖργε [1015 6[Ὁ Ποπη πδτιτι5, ὃζ 
᾿ϊά Ἐπὶ ἀυρ]οχ. Οὐλπιαῖς αὐτὸ ργξοεἤδιϊξ Ποη ϑεῖον» 

“Ἰεὰ ϑεών φόξος, τατηφἢ ὉΠ τὸ ἐδ ( Δι α Γο τὸ ϑεῖον σοὰ- 
ςεαϊτιτιαταις αἄθο δὐτὸ κοινοῦ αι ἀφ πητηοο Ἐα}15 6: 
τίατη {παι Ἴτῖο Βοτῇ Ἔχ πΊπγαταγι Ουἱὰδ ΓΕ Θχοηρία 
τιδὶ τῇ Ηἰς Το ῖιοἱἢ)ς τητ οἰ πὸ (πε ἀοβιτυγα. νὴ 

Τάζ,ε, νοῦ. ζονῦ ᾿Ε Του πο ἰσουπ) αβοτοης τείρι εἶς δά 
1{π νογδαί(ια [άδο 11} ριαῆρεηάα ροτίι5 ἐγ) αὐ- 
ϑρώπων τε ἔνδον ϑνησκόντων καὶ γὺὴς ὕξω δ᾽ μουεδμης. 

ἢ 4ΓΡὰρΡ..36.1νΝ ΤῊ ν σ, νοεῖ, τρὶν] ορίταγ 6- 
τίδτη περαίαν γῦ. . 

Μ΄. λισμα] Αβεγταγ δὲ ας [τ ρτυγα, τῆς τε γῆς ἔτε-- 
μον μέρος δὲ, (ἃ εχ ςΒο] αἵδε {ππλρτᾶπὶ οὔ, ας πιοχ 
ἴῃ ἐπὶ ἀπηοταθο οἰϊτεηθηξ, 

Ιν ϑθςησοε. [ἰτ). γ. χώρησέ γε] 50 ἦλθον. 
πες ἀυδίωπι εξ φυΐη [τὰ (οτὶρίετιτ, χαὰπη ἱπτ Πρ εη- 
εἶἰαπι ἤτον ὡερεγώρησεν αὐ τς τὸ ἐλ ξἶν τέω πόλιν. Ν τῖταγ ἀὰ- 
τοπὶ ὅος γοῦθο οὰπι 4}1}5 ἰη Ιοοἷς, τυ ρα. Τδαμέτς, 
φεϑύ χώρει ὃ αὐτοῖς ὅτε καὶ αἵρεσις τῆς πόλεως. 

Ττιζο νοῦ, λίσμα } ΟἀοΥἤμιπι μέρος ὥς Ροηὶ Βῖς ἀϊςε- 
ταῦϑ ἢ Ηαιια ςεττὸ ἴῃ Πᾶς ΤΉμοΥ ἀϊ 415. νεῖθα πόλισμα 
ζγιϑαλάστον απηοταῦῖτ 1145 νοςο5. δά τη Πξ. τῆς τε 
γς ἔτεμον: ἀοςεῖο νοὶ ξβί(ηιο ἃ δὲ 4|}0] ἀοςεῦ) ςἅ πος 
Θεηϊτίιο οροτζοίς ὑσγακούειν νετδ ἃ {πὰ μέρος ἴ,. αἴ νο- 
τὸ οἴζοα ἤποπη μυΐι5 ρᾶΡ. ποἡ τῆς γῆς ἔτεμον ἔς ἃ τίω γὴν 
ἔπεμον, ἃς υϊάοπι πᾶσαν ααἀῃςίοης, ἀἰςΐτ. ; 

Τ1λτ. 5. νοτ. εἰ δέ ς} ΑἸ τεῦ (γε ορπο Τ μαςγ ἀϊ 465 
ἸΡίε αυαϊίοπεπι μδης (Ο]θεγοῖ. 

4Ραρ.1370. 1ν ΤῊΝ ν ΟΥ Ρ. νοζ. φοραῖς ΠΝ ο-- 
τη ἃς ξοτεαῖδ (υἰροέξεις ἐτίατηι μα επ ας εξ {6 
ψεῖδὶ ξυΓγωρέν νίι5. ποις Ἔηΐ πὶ νογο δ ηλς ν᾽ ά6- 
τατοῖτα ῥοτίνϑ [σρταπι ἃ Τδυςγάϊάς ἔς, σεὸς δὲ τὸ 
λακεφαμμονίοις ὥρα ξυ[γωρϑξιν. ᾿Ἷ 

Τ ς. ε. γευ. εἰς τίω" } Ιάεο νἱ ἀ τι ἐς τυ ποϊζδαιαν ΠΟ Π 
ἐν ἦϊ ποτιδαίᾳ ἀἰχ 6, ιιὸ ἃ ἐπι 41 ἐναῦϑα ςτιπὶ ραττίς!- 
Ῥίο δηηβνοιδῥη. ϑεὰ νἀξάατη ἀπηοη ὀνΐαῦϑα ἢος 'οςο 
εἴδϊ τοπηροτίς «ἀποεγθίαπη Ροἤτε, 

ΦΠΡαρ.13238ϑ, 1ν ΤῊ ν 6“. νοῦ. κον χακ, } Μα-- 
βἷς τατίοηὶ ςοπίςηταποιπὶ οἱξ νε ἀΐςας Ῥοης]ος ὀκπε- 
πληγιιένοι Ἡιιὰ πὶ πεπληχμένοιτηἱΠ ξογεὸ πος ΠπυρΙεχ ςῦ-- 
Ῥοίτὶ ΠΠ|1ι5 αςςίροῖς Πρηϊ βοατίοπεπι ἀϊςάτιγ. Αἱ ο- 
δο τπεπτίηΐ φυϊάεπι, ὃς αἰτα 4 σοπηρ οἴτυ πη καΐαπεπλη- 
“μένοι ἴη 114 τὸ ὀκπεαλυγμένο; Πρ αἰβοατίοης Ιορότε,νε- 
τὰ τι Πιηρίοχ πεπληγμένοι, ΠΟ Π ̓τεΠη. Γλιπὶ ἀα τε πὶ πος 
(οτῖθο, νης ἰῃ πιεητεπι ραρ πα (ςμοηείς ἰΟ οι, 1π 

, 410 καϊαπεπληγμένοις αὖ εο ἀεπὶ δά εοἴάετη ἐδάςιη ἀς 
τς αἰεὶ νἱ ἀεπηιι5. : 

ΤΕ τιν. ν. ἤρα] Γλαπι Τιύτω ἐχροηογοῖ μεγάλῳ, Π ΟΠ 
᾿φηϊπηδάπειτεθας παυά ροηὶ ἡπολύτως, [δ σαὶ ἀἀ1ε-- 

Ἄ ίοης {{Δ,ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομκαι ζῇ. ρεπάςης εηΐπηςς 

[4 1Π10 Ὁιούτῳ «Ροτληάς ἀφῇ ἀϊςογοτμτ, Ὁ ούτῳ ὥρτε ἐδε-: 

γὲς Ποσὼν οἴεῶη ζῇ). , ᾿ 
ΓΛ λί γδι. ὅ δὲ} Νοη πιαϊὲ ξοτια δ δἰ ονδίηνς λὰξ 

ἈΠΕ] ας ςεγεὲ ἠδ ταπτὰπι δὲ, ἃ ὅμοΤς δὲ, (0 αὐ τὶ: 
δος δηῆι, μας πρὶ φανεὶς γηδάγ ον ἰἰδΥ ἐαρτη, ηάζις 
ἈΡΉΟῊΙ 4 Δ) σαίΕΥ ρ τε 6. ΤΟ χὶτ ἀατειτι μέσως (παι) 
1α ο[Ἐ γιραϊοογίιεν, μ ἢ σφόδρα, ἃ {εν Ὁ] ἄς, δρὶ τὸ φορτικόγ. 
14 εἰ, φνοηέανῃ οἀϊος ἀἰξξηρ δοὶ βμεε. Ὁ Ἰῶ 

Εἰτιξ. γ. ϑα ἸΒοΓ ΒΡ η ἄν πὶ εἰς τῆν ἐχθρών,ατιπι γοι- 
θυιπὶ αἰ λίνεϑα, σοἠϊτῖιο ἰάρατυτ, 566, ἀυϊ ορὰς οἱ 
Πρ καντ μᾶς οχετίπίξοι5 ἀςρο το, φημ πη ἀἸόζ πὶ 
τὸ Οἷς πέλας, ὃς ἴπἀς ἴῃπιοῖε οὐτὸ κοι οδ γεὶ δῇ δ πέλας νοὶ 
αὐδῶ! οὔ ηνυ δ᾽ τον 

Τλκ.. γέΓ. ραίοιςνε ῃἷς ὀρϑὸν εἴ γα ϊτ ἀληθῆ, τα ἃξ 
ΡαΡ.[δπ.ὀρϑῶς ἐχροηϊε ἀληθῶς Ὁ 

ΦΓΡαΡ.59. 1ν ΤῊν ς. γεΐ. ἐϊκαρτ. Ουοά 
ἃ Τιογαϊάς αἰ οἰτὰν δουλοῖ φρόνημά,, Ἐπ ρΡΙἊς5 ἀἰοῖε 
{ιν 1 εἰτεν δουλοῖ. ἐπι 

γεῖ. 2ἤο:οἼΗΣς γεῖθᾶ οὐχ ἥκιςα ΡάΜ6 Δρεἰογετη 
{εάςπτ ΟἿΣ κτ' τίω γόσον μΒαδίτιγα οὔ γ Φεηταν, χυιὰ πὶ 
ἴῃ αἰτόγα Ἰϑδξίοης μαδεης Ππὰ,οὐχ ἤήον. 

Ιν 55 Η 01. [ίτ,α, νεῖ, ἔχ 1 Μίζα νἱάετῖ 
μας οχροίϊο ροίΠξ, 44 ἔχει ἰ4 ἐπὶ 4ι0 6 παρέχέ να- 

. ]εῖα ἀιςεταγιίς ἃ ̓ηπεηῖτιῦ τα πγοη ὃς ΑΠ1δ1, ἢ ΒΘηὸ πηθα 
τηϊη νᾶταυς πος (α]τεπὶ ἔλεςη 4 εἴξ, αἰ τππὶ Εἷς παρέχω 
Ῥοείυ5 ἀϊέξυγαπι ἔιΠ6. ᾿ 

Ὑ ετιαὐππ.] Ροτι αδίπιεο Ζυϊ έτη τυ ἀἸς1ο) 4 τοῖα 
ἀεθυῖι, ἀξίοις τῇ μιεγέφοις ὃ πόλεως γε υϊάοπι οὐπνμὰ- 
ἴὰ5 Ιοοἱ ὀχεσεῖ ςοπυεπίδης ια ΤὈ δἱ πη σιιητυ, δεῖ γὃ 
τὸς τοῦ πόλεις καὶ τὰ φρονήμαϊα ἔχιν. Τὰ εἰδ,ορογ ες ἐπὴρρτ, 
4παἴες [επεην δες (πες εἰΐάσ [βἱ γίεμσ σόγογε. Ὗ αἱ, ργὸ ἀϊ- 
Ζηα ηΥὐϊηρι πα φηβοὲ ἀε (ἐπ. 

Τ1ιῖτιγ. νεῖ, ὅθ, [ΕΧΡΙσᾶτο τη Αἰ αΠΠ 8 πὶ ὑφίροιοϑαι γοῖ- 
Ῥο αὐϑίςοι αϑαιι, ἀν αὐτέχάν. {πιο γτίτι ὃς Ῥασίπα 143» 
οὑπὶ ἀαἴίιο πολεμίοις, 51 τα ΠΠΟἢ τοὶ 5 (δητδεία γατῖο 
Βαθοατιν, Ποη δἰΐθημπι οἱξ 40 μος Ίοςο ηὰο ἃ 1 εἶτ» 
αἰμετακινήτοις ξ7) : ἴτηο ἐεἴΔ ΠῈ ς ὅτις Πἰξ οὐπὶ ἐο πο ἀη- 
το ἀϊέξι πὴ ἃ Ῥετίεῖς ξιῖτ, ραρ. ν᾽ 4ο]ῖσοῖ 915 πρὸς ταὶ 
ξυμφοραὲ μυὴ καὶ τοὶ γνώμας χρέπεοϑαι. Ου ςὨΪΠῈ αὐ ςἀ- 
Ἰαυοίτατος ἔππὶ αἰμετάσρεηϊοι, ἀἸςἰ οτίαπη αμκεακίνηδι 
Ροῆαητ. 

Τάϊτικ, γ. παγῇ] Μαρὶβ Ρἰαςεζες κοιτεπηηότας τῷ φόξῳ. 

Τλτ.0. γοῦ. μις} Ψογθα μας; ἀλλὰ μείζων δηλονότι, το - 
(ρί εἴππε αα 1114, ΚΤ' τέ ΔΙ οἰκιωῖν καὶ τῆς γὴς χρόαν, 

4ΓΡὰρ.40.1ν ΤῊΝ 6. νεῖ, μᾶλλον 1 ΑἸΐᾳ εἵξ 
Ιοξιῖο ἡ ἐν ἥστον, Ζια πὶ [Ἐ υπξι5 οἵα Ν 4114: Π|Π| Ροτῖι8 
εχ ἥπιον ἔεοῖτ ἠπίως, 5εε} αἴτεῖα Ἰφέξίο πιιτο πιαρία 
τα ἸΠ] ρ]αςοῦ 2 1 αυα τά πηδη ΠΟ πηΐητι5 γαςᾶζο πΠέραη- 
το πὶ ραγτί απ Ἔχ Ἐπγο. Μα]ὲ αυιτεπι σοὺς Τὠτίω ἱ- 
ἄετη ἰητογρτοβ νεγεῖς ἀρημά μοτομείανε : ἀπ πη γϑγζεη- 
ἀιπι(πιεο αυϊά46πὶ 1 Ἰς! ο)εῆξι, ργα Ράς ρμοτοπεῖά., 

Ιν ϑθ8ς. στ. [Π᾿π|λ. γογ, τ τμοΝ [Δ εεὶ Ροίπε 
{οτϊρ[ε, τω ἡγεμόνα τῇ. 

Μ΄. γχκωόνιἸοέξον (νὲ ορί ποὺ εἴτε {πὰ Βυιῖυ5 1» 
εἰ (ττίρτυγα, ὡς τῷ τῇ δόξη ἡ πόλεως ἀγάλλεϑε, οὕτω καὶ βοη-- 
9εῖν ὑμαῖ εἰκός. 

4ΠΡαΡ.141.1ν Τὴν ς.γεῖ. ἐμή] 1π νϑξ. ΠΡ τὸ 
εἴν «δαὶ λόγον, δε ττὰ πγαΐο μος υΐάσεηι Ιοςο {ςτίθογος: 
ετίαπηῖ αἰ οααΐ 8. αϑρλογον δὲ αὐδρλόχος ΑἸ] ἀριιά 
ὙΠαυςγ ἀϊάεηι Ιερ πηι. 

ει. ἐμοὶ} Μαρὶς ρίδςεγος φέρειν δὲ χρή, . 
Ιν 5. σηῶοι. [άτιζι γεῦ, σωρϑρ 1 Ρύο πβαίσωμῆν 

(υ[ρίςοτ (τ δεμάυπι πηήωων. ἸΝέσις εηΐπη παῖ ἐνδ- 
δῶσι ν] ὑπενδήδωσι ἀϊςὶ οτίαπι ρος εἰ παίειν, (ξἀ Ἰάεο 
ὀνδιδόν αἱ Υ6] ὑπὲν δὲ δόναι αἱ τ Πλοτ τὸ π]αΐειν. Ατα εχ μος 
“Ἰα(ειν( [σας οΧ οἴπι5 πηοτυ)ηαίσίτιν δείατη {Ππ4 σήήσσειν. 
πάτη τα Χο. Ραᾷ. ἰἰδτο Κ, καὶ ἀτυχοιῦτα ὡξυξρίσαι, καὶ 
"παἰραΐς Οὐ τὔδξαι. ᾿ ΓΙ 

41Ῥ45.142.1»ν Ταν ς; γεῖ, σοιώπ] ]ὴ Πεὺ 



δ ἨΈΝΕΚ. ὁΤΕΡΗΑΝῚ ΔΝΝΝΟΊ,, 

γεξ. Ἔχεπηρὶ. [ορ ται οἰξ ὁ ιδὺ δῆμος. Αἰς πλῖμὶ ποίοϊο 
φυϊά Πιῤρὶεἰουϊς Οοτϊτατ, αἰ ἐαιτ 110 πένης μος δῆμος 
σχρομοῖς γο αἱ ς: αἰ ἢ ἔογτὸ αὐ ποτα μᾶς ἰοξ ἰο πο πὶ 
ον )ςϊ τυ ά Ροτεῖς, δήμου ΔρΡο}} δεϊοηομι τὰ πέγη-- 

ταὶ οχιςηάϊ. Αἀ {Πυἀ φυϊάςπι ςετεὸ δεωατοὶ αι ἃ ἀἰ- 
εἰσοῖφαοι ἀυδίξο ηυῖι 14 ναϊοάς φιοὰ 411δὲ οὐπὶ δό- 
τοξξιους ἀατίυ! χενμασι ἀἰ οἶς, 

Μ΄. π]Μα] πὶ αὶ πόλεμος κατέοη δὲ, φαίνεται καὶ ὧν ̓ ούτω 
“ϑογι. Ἑαΐεοτ αἰϊο συ ὁ δὲ ρτο ὅδε ροϊε οείαπι ἀἰςΐ»το- 
ξγοηάο δὰ Ῥεγιςοηι. 
Ιν ϑόβοι. ἴ[χτ|λρν. Τοὺς Μίγυπι ο[ς, ΠΠ πὰ 

ποι ἀτάτοιῆε εχ τοῦ ΠΟΥ 414 15 ἰο οἰ5 ζι δγώται,οΡ- 
- ͵ τὰν ι ΒΟΥ͂Σ ι » “ 

Ῥοῖϊτοϑ τ πόλερ πο ἐἰςὶ αἰξὶ δι᾽ ῥητόρων καὶ δομιαλῳ χοῦν, 
ἰοά σοπογαῖττοῦ ἐς οὐηηΐθι}5 οἰ! θ 115. 1 τ] ουϊυίαις 
το ρυΐθματα5 εοηἤάετγαηάο, δὲ ἰφογίμτι 4Ρ 115 φυα δά 

Ἰρίαπι το ῖρ} δ]. Παταπὶ ρογτίποης,, 
ἄΠΡαρ143. ἷν ΤῊ ὁ. νοῦ. δην)ν)..1 ΗΙς ἃ 

γοτεῖῖ Πρτο ΗΠ βεῖο, πο ὶσ διαβολαὶ ρτο διαφοραὶ εχ- 

δἰ δεπες; ργαίογτιπι αυῦ δά ἄτι» αἷδὲ τῆς τῷ δήμου “69- 
τασίας, χα ἀἀἸοξξϊο ςα πη ἀςουίατίμο δίαδολα ταϊηϊ πιὸ 
ςοπαθηϊτεῖ. ; δα 

Ιν ϑδβοι. [{ὲνζι γεῦ. κελίαν [Σικελικὸν ἀρρε]- 
αι τὸ εἰς σικελίαν πεμφϑὲν νἀ φταγο, Ὶ 

Τιῖτοκ, γοῖ. ϑτινος 5 πθο, ἕτινος καὶ Κύρου ὁ Ξενοφ. δίς. 
ΑΙοηυΐ εηξπι οαΥ τας αἰαξάσάς, ΠΟῊ τά αὐαξασινγἀς [ο- 
Ιο Ογτγο Ιοαυςι5, 4 χ σοι ι : 

4ὈΡ4ρΡ.1.44.ὄ ἴν ΤῊν 6, γεῦ. τις] ΑἸ φυὰπι 
πα ἴῃ σοητόχει οἵδ ἰοξεϊοη πὶ αἀπηίτεεπ αι ΠοῚ 
ςεηΐδο : πες (τ πο αἴξοηη αἰϊα πὶ ἀσουηῖς ρυτο, ἃ 4ιῸ 
ὃς αἀπογθιι πη ἰδήᾳ ἘΧΡΌΩΙ γ᾽ ἀφηλι5. Οὐ δά ΔατεπῚ 8-- 
Πταταπῇ ἀυαγαπι ἰφξξιοιαπι νη Βυῖς ρισβρίτατ, ογο- 
ἀἸϊάοτῖπι πος αὖ αἰΐηιο ἔδέξξιπι εἵϊὲ αυΐ οἐγορίοης 
{πο} {ΠῚ πὸ γοσθὰ {{π (τ ρ ΠΗ δε, )γράφετο ἰδίᾳ πολλάκις 
᾿αὐτὶ τῷ ἰδέα Τιόλ!ς- 

Ιν ὅϑςηόοῖ. [λει γος μα] Ηἰς γοθὶς αὔδυ τ 
χοιγο ΧΡ ΟὨΙταγ ἀπο θὲ ΠῚ ἰδῆᾳ. ξ 

Τάτ.γ. γ. τὴν 1 Εοτγταῆς τὸν ἐγγραφέ: εἰς ζιὶ ἀϑέωαίοις 

δῦ εο {{ρταπὶ ἔς ργο ὀχροἤείοης Π]ογατὶ γεῖθο- 
{1} τὸν γεβυημδμον αἱ ϑίωαἶον, 

4ΓΡὰρ.145. [ἵν Τ ῊΥ͂ 6. γεΐ. δ)δ',7 51 ρατεῖ- 
εἰρίππι νοὶ μος γε} 1{Ππ4 ροηατητ» ἢ} Π σορα]Δ καὶ 
Ιοσυπι μα θερῖς. Νες γεγὸ οὰ φυὰπὶ ροίξ 56, μαθες 
(ν δ] (οτίρτυπι οἵδ 5 καὶ) αα ραττις ρα πὶ ροτεπειρίς 
δα {Ππ4 25,14 οἵδ, Ηας 4ποφηο [Υἱρίμγα ἐχίπε. 

Ἰν 5ςΗσοτ. [ἀτη. ν. φὠσο]] πιὸ νοτὸ καὶ κα α- 
σις Προ βοατὸ τώ οἴκησιν π ροτοίζεπος ἀυδι οἱ υΐπ 
σατῆ μος πΠοπηΐπε {δ διά ΐατιγ σοηϊτίατις δ, περι γιιά-- 
τῶν! γῦ ρου πές {πὸ ἂς! ἦν καΐζεσο σε “Δ Ὡρογυιάτων ἀϊξι 
εἴϊει, τά εἴ ἠπιμγεγιρη. Οὐ͵ά ἢ γεγὸ ποῃ οἰκήσῃ εά 
διοικήσᾳ [ςτίρτυ πὶ 20 110 διΗἴς ἀἐσα ΠΉΙδῸΝ 411 τα πιο 
αυᾶπὶ μα οπτς ἔστ ρταταπὶ {6 4165, ἐΠΈΟΓΡ ΓΘ τ, 
ἐχοίως Αὐρι ἀσηηα πων. Ἐπ ο νοτὸ πιᾶγρίη! ἤςς ἀαίοιὶ- 
Ρὕ, Ωτερ εἰ π85 ρίφαγοι δαὐϊαεο ἀρηά ΑΥ̓σοςΝ οἱ Ρο- 
τῖι15,5 Λ2Ππ|5 ὙΟΥΗ7Ή 49 εΥἀξ ἀρμ ΑΥ̓ροΞ.Ὁ οτὰ τη ἢςς τη- 
τὰιη Τητογρτοτατῖο ροίϊοτιου γος ρθη ἀα οἴξ, 
4 Ραρ..46. 17Νν ΤῊ ν -. γογ. λέμῳ]διρίςοῦ 

ὝΒυςγ 4 4οπὶ πολέμῳ τῳδε (ςτἸρ ΠΗ, Ἂς ἐοτεαῖϊς [τ μο- 
Ἰιαίξτος πᾶς Ἰεξέϊοηξ μαδεῦδας, ὃς τῷδε ἐχροηεθαε }}15 
γοΥδ 5» τῷ πελοποννησιαχῷ. ἘΔτὴ αὐτῷ δηποηπάονφίοι δ εη- 
ἄσπι οὔδει αριιά Ν 4|1απ|, ρο[εά μετ ὸ ̓μίπα Ρο Π] ἰορηρο- 
τε, Οχτε δ πὴ φρατείαν τὰ πν φρα μα πη 11Π0: ἡ πιιτ 11-- 
Ταά ροτίτίς φυὰπν πος; γοΙθ0 ποὶ ἕαϑαι τυηρὶ (οἰ ας. 
Ιν ὅθ. ηοῖι. Γλε,β, νογ, πὰ δὲ ΠΝ Οη ἀυ δ᾽ το 

αμΐη [ςρότιε χτ' δὲ ὥπ. Νίοσας οηΐπὶ ογο 1616 6[{91-- 
Τυπη,Π ᾿ορι οι μεῖὰ δὲ Ὁ το, ξὰ ἔμ: ἐχροπτυτιιπη. 

4ῬαρΡ.147. 1ν ΤῊ ν “. γεῖ. σ᾽ ὅμ[. 11.6- 
δεϊοηὶ πηαγρίη δά ογίρτα: ἃ] ̓ ππιιπλογὶ αυΐ οαπἀοπὶ 
ματάξζασιν Βα Ῥεητ]οςΐ Ορροπί χαειιηῖν 

Μετ. φεὺς  [η γος. ἐςερίμπι εἶς ΕἾ ΑΙ Χ 1- 
ΔΑΜῈΈΕ. 

Ιν 5650 κ- [μτια, γοτ, Καὶ Εοτεδῆς (ςἡρῆς 
ἐς ταὶ τϑδιαί κονία δύο πόλεις» τοξετξα ο ( οξῆλϑον. ηἸῇ ξοττὰ 
αἰΐὰς5 πυὶς ΙΌςο (δ εἰξ οἴτουῦ. νὰ 
Ιλ. β. 7ν εὐθα {{|4, αὐ δραπο δύσει γὃ Τιὰ αὐδραὶ ἐφούλογτι, 
(ογίρτα εἰς ν᾽ ἀδτυγ τη μας Τ μου ἀ1 415, αἰϑεωαῖο, ὶ δι 
τε ορατηχριᾷ ἐπητιαΐσαινίο ὅτι αὔϑυ αὐ ὴδῶ ξωωμέξησαν. νε γιάο]1.- 

(οἱ ἢ}8 ταῖῖο γάάατυγ συγ 1}105 ἱπευίαυοιίηι, ᾽ς - 
4ΓΡαρ.148. 71ν ΤῊΝ 6. ν. λέγιπ] Νοπηηὶ 

πλαταιῇῆς. οι ΡΓαΠρίταν αἴδρες ἰη γεῖοσὶ Πἰδτο: Ζις τὰ-- 
τηρη ]εῖο πηᾶρὶς Ογάςα ᾿ἴηρυα ςοηίμῃοτιἀϊηδ {δτ- 
τὰτο νι ἀοτατ Πζας ρᾶρ. ργοράοηϊς, ὦ Αἰρχίδχως, τηᾶ- 
δὶς φυὰπι, Αἰρχίδαμκε; ᾿ 

Ὑ εἰ. ἀρέσκοι] Ν εγαηι [εξε!σήςπι οἤϊε ριτο ἤλης, 
καὶ ζ(δε ἡ μὲν οἰρέσκει" (1 ον, καὶ δὲ δῶν αἰ ἡμῶν ἀρέσκει) ἐ-- 
τἰαπι αἰ τοῦτα Ὗ 4114 (ς φυατατ. : 
ΟΙνΝ 56 ΠΗ 1. {ἴτας γεγ, δηλ. 1 γεῦθα, αρε- 
σβϑύσα ϑιι «ϑὸς ζοιὶ οἰϑίτυαίοις, ἐχροίεἴο οΠ{Ὁ γιά τις 1|-- 
Ἰοχιϊπη,αἰ ϑέωαίοις κοιγώσω παρῷτον. ἝΝε΄ας δηϊη πος ἃ- 
1ἴτον χυὰπη δὶ πρεσβείας ΠογῚ ροτοῖατ. : ἢ 

ΦΡαρ.149ς. 1ν ΤῊ Ὁ, γεῦ ξωίς,] γεδας 
δςςϊρίδητασ τη Απὶ ἰπ ἱπηροιᾶη 4] ποάο αἱ δξα,ζο- 
δευκίνε ορί πογλξω ίρορες ἔςε (ςεἸ δοτατ; τ Δέπια: Ραιϊ- 
Ιο Ρὸ δ, ξυϊγνώμονες δὲ ἔς. : τγοῖαΣ 

Μ.ρεςἹΡοῖϊ ζξάρϑνοι αἀ ἀἑτιπη εχ γοΐοη ἤιε ὑμῶν., 
Ι[ν 56 ἨΗ 1. [{πτ|β. γεῖ, ἔτεμνε] Νοη ἀυδίτο 

αυΐη διαφόρως (ςτὶρίετῖε: {δ πηῖγοῦ σαν μος ἴῃ ξαπι 
Ἰοςῦ ροτία5 ηυὰπη τη 41105 πημΐτοϑ ΠΠ}}}ς5., αὶ ρτα- 
ςεάπητ, ἀπῃοἴατίτ. 

Ὑ εἴ ασῶντω } ΝΊΜΙ] ορυς εταὲ φἀποπετο ἀθίαδε. 
᾿δαάίοηο μος ποιιπατίιο ϑεοὶν Πα Πὶ 605 Αὐτοί 48- 
ΤῊ15 ΓΟΙΠΡΕΙ] σέ. 

Εἰτικ.γοτ, δένδρ, ΤΕ Π- αυΐάοπ) δένδρεσι ἀΔείτι5 ρί μι, 
τΑ]1ς τἀ] υΔπ| ἃ Ποπλίπᾶτίι!ο ΠΡΌ ΑΓ δένδρος, ἰτὰ ἐο΄ 
ταπΊοη (ντ ΟΡ᾿η οὐ) πηπ πγὸ νἤπταῖο. ἙΩΡΩΣ 
 Δ]Ραρτσο. [ν᾽ Τ ΗΥ Ε: νεῖ. ὕποχλ. ἹΕουταήδο 
Φύτου ὑδὺ ἐπέρον {ςτὶ Βεη ἄππι ροεἶι5 οἤσ. ὃ. 

Ὗ'. ὑπαγ. 11η Π|ο νεῖ, Ἔχε πιρ τὶ ϑὺς ροῖ ὕπατος 
γρυϑύου; ΟῚ αὐτοῖς. ' ΡΣ Σὲ 

Ιν 5ςηῆηο τ [τ δ. γοῖν τως} 146 υς 4π- 
ποτϊαυὶ ἴῃ ἢςς νετθᾳ ὙΠιοΥ αἱ 15, ὕπνον τε ᾧ ὅτον αἱρδάχο, 

4] Ραρ.151..1νΝ ΤῊν ὁ. νοῖ- ἀρο ἀμδενν 
Ιεξεῖο ῥώμῳ. εαἀέπηαηις (ήρτυτα ἀϊποιῆτας 40] 6-ὶ 
τίαπη Οσσυντῖτ: ὅς 4! θη} ΠΟη ργος] » ραρίηπα νἱ ἄς, 
ἸΙσος 155: (ξ ῥύμη γεγο ί χις ̓ε δ θη τοῦ γοτ πο Πη. σ΄ 

Ιν ϑθς. ηποι»- [}π|π. β. γοῖ ποιῶν } Ηαυΐς ἔς ο-- ̓ ς 
Τιο αὐρὶ τῦ ἑκατέρωϑεν βαίλλεαϑαι,, αἸτα ἀοδογο νοῖθα ργᾶ-, 
Βρὶ ρυῖο : ας νἱ ἀο]οςτ. ἐν ἐμφιξόλῳ μᾶλλον γίγεοϑαιε, 
πόας οηΐπν {υδῖτο φαΐ {Ππ|6 ἐς οἰ πη ἀξααυ ἃ 
ςχροπτίοης αβογαταγ, ΝΝες οδίϊας φυδὰ εαάφιη {6- 
φαππευγνῆφς {Ὁ} 6 Π]» μᾶλλον γίγνεοϑοι τοῦτα πὶ ἐὨΐΠῈ ΡΓΟ-, 
ΡΟηπητΩΓ [ἴα ον σαυΐαπη, ηἰπυϊ τ νε ἰθέξου ἀς ας-, 
ουίατιιο φαΐ σαπὶ {το ἱπβηίΐείμο ἰανάἀϊοπάα5 εἰδ 
φἀπηοποατιγ. ϑΐς αὐτοπὶ ἐρροπεμηοίο οδάεπι Τδὰ- 
ογ 41 415 νετθα δ'5 ρισροπίς, αιὸά τος «Ἰπετίς ἴῃ ἐᾶι 
πητ αηηοταηάα. ᾿ νος ΝΑΩ͂Ν 

Τιειν. ν. σαν] 51 σοηϊτίαιπι ἔππιπὶ Εἷς οροτέοε ὑπα-- 
κούειν, ἰᾷςΠΊ ὃς 415 ρΙεπσας 1ο οἷς εἰς [αοϊξάυπν: φυᾶ, 
ελάοτη Ἰο ιοη αἰ! ἔογπηα ἂχ ἴῃ 411]5 Ιοοἷβ8 οςςυταῖ. 
Γάιον. Ὁ] οΠΙρίς, ΤΒυογ ἀΐάοπι ἰάφο χεροποίνανη 

«ἀϊεςΠπ,υὸ εεἰλπὶ φλὸξ πδηθη ηυδηη ἔτ αὐτόματος 
α0ο γοςαῖα ποιηΐπς ΡΟΙΠΙΠΊμ15 64Π0 Ομι15 Δ ἰρίο. 
ὙΒαυςγάϊ4ς Βε η ργοχίπνὸ [πο παῖδας γογδὶς πιδῆς-ς 
το. ἴλης αὐτοπὶ γε] ]ς ἢΠππὶ ὀχ οίρες ςοπίϊας, 4 
411 γὲ ἀροτῖίμς το άογοῖ, ἄς ἤιο αἀϊοςῖς ἀήπ 
Ὑ εγτῖς ἐπί πιοῦν πάο διε βαγήμα οχαίαιε [ἃ Ζι 
πριηῖ9 τρριηεαῦν! 44 (τ ἡ μ4 ὑρ ρεχὶε  ἀμρμκας 



ἊΜ’ ΠΥ «τ 

ι 

ΠΝ ΕΟΣΥΙΘΛΈΥ ἀν δὰν σοηοξ. "" 
ἐν βάν να βιδξρυνδεᾷ ο5.0, ππα οι οπηρμαπις [φηῤάονη 
φγεὲ]οσ' ἡμέ ξγια μέδρο, Οὐϊαοτίααι μακάρι θεη- 
κίυς ἀϊχηίοηι. [ ᾿ 

ἀρὰρ.152..1ν ΤῊΝ ὁ, νεῦ φραϑ]Γ Ἔσο ρο- 
εἰὰ5 πλῆον : αυῦ αἰτοααὶ Π18}} εἴΐεε πεςοῆς φαυϊἀαιαπη 
δά {14 γεῖθα αἰ άοτο, μέρος μϑό το καϊ λιπόντες τὸ ορα 4, 

{ἴτνα. γ. Ἐλαχ.] Οὐδ νεγὸ υΐ ἐχαλίτου ἀ1ςἰς, Ποἢ 
Ρίας ἀΐςας φυὰπη 4αἱ ὀλίγου, - ᾿ 

Γλκ,ζ. ν. δ Πῶς πὰς ἀϊι οης 4α! ἃ πηὶ νιάογοτυῦ 
αἰχὶ ἰὴ ̓)5 φυσ τῇ εἰτα! πηγ ΗΠ δηποταυῦΐ, Θ ΟΥ̓ Κὶ Υ- 
ΔΙΔΟΥ ΤΩ͂Ν ΒΙΣ ΟΚΤΘ τὺ Ρνε- 
ΤΟ Ν. ᾿ ν 

εἰ ΦΠΡαρ.153.1Ν ΤῊ Ν 6. ν᾿ αὐείρτ.]Ρίο ὅλχαωλ- 
κίδέων ἴῃ νοτοίςτίρταμη εἰξ ἑἈ ὀλωυϑίων. ; 

Ὑ. ναῦο. 15. πο αίξες νἱάοπ ροίϊει Ιερτῆς ὑσυχω-- 
ροδσι:(4αο ἃ πναρὶς ρτορτὶὲ 4υνὰπη ἐποτωρϑσι ἀἰοῖταγ ἀς 
ἣς5 αὶ ραυ!ατίπι ἐς (δ ἀποαπειγαηεθαμια πη ιρ πὶ ἀτ- 
ἱριδητ)ηὐῇ Βα θεγοπηι5 ἐνεδύδοσευ; αιῖο ἃ ἔμ εἰς ἀρτὸ 110 
ἜΧροηΐ γ᾽ ἀοτιγ. (ὐϑτὶ ἔϑνονι ὧν 
τοῦ ΟΝ ὄντων 1 ορίεαγ οτΐαπι βδηϑεῖνε[οἀ {Ππ4 σοπρο 
ἄταπη ξυμοηϑεῖν ἴῃ 415 φαο 4; ἴο ἰδ Ἔχεατῖν ὃς υϊάοπι 
Ρ βίη θείαι ρτοχιπὸ  Ἰμβε δὰ » ὩΟΟΠΟΩ 156 ραρίηᾶ: 
Υδὶ δὲ ξυμξοήϑεαν Ιςρ65. 

Ιν 5550 1. [πτ.ν- Αποχ. ΠΠξπι4 ὑπ εχώροιω 

εχροίείο εἰΐο νἱάρτιγ (γε πτοάὸ ἀεχί) νεγδὲ ἐνεδύδοσεν: 
ἾΝδηπ αυἱὶ ὑωο χω, ἐς ἐνδεηδωσν, ὃζ πΠΟὩ αὐτέχέ, νεἰρίε ἰη- 
τεγάπιπι Ἰοαιυίταττοατοσί ἀαξοπη (δ ρε ρὸ {10 ὧν δυδόναι 
ἀϊςαπε ἐχ ὑποιδῥην. νεἰτάγχας ἢϊ5 γεγο ς ὃς τὲς [οτὶ- 
τοῦ, Ρ16. 155. ν δὲ ὃς ἐνδόντας εὐ ἀδπτ ἐς τε ἀϊξξαπη ἢ 4- 
δπηιι5. τα οηΐπι ἐδ], καὶ οἱ ἄλλοι βαΐρξαροι ὡς εἶδον αὐπιὰ 

ἐγδόνταις. ὑριἔτι ὑπέμειναν αἰλλ᾽ ἐς φυγὴν κατέοησαν. 

[μ1π| γεν εγ. κά3ε2} Μίτεταν ηὐϊρίατη ποι Ἱπιπτοδεὸ 
σαντες δα ἀὲ ἀογῖτ,τὸ δὲ δόκοῖ, τείτης συζυγίας, φαπηι ἀϊ οἰ 
ἀε:0 Ὑπυςογἀἰἀϊ5Ίοςο πόα ρος. Ν τἀεηάμπι 161--: 
ταγαπηθο {ςτ θη Δ {τ,τὸ δὲ δοκοὶ ἔς! καὶ τρίτης συζυγίας, 
Ψετὰπη ὃς αἰϊι 4 πγιγα έτος πὶ μας (ςήρτιγα » ἤσυς ἴῃ 
Αἰτογα, φυὶ ποη πηαΐτι πὶ Ἰη Οὐςςο ἐδγιηοης ογὶς ὄχεῖ- 
εἴτατις, φαοίηοίο ροῆθε εεἰᾷ τοτεῖα σοηΐμιρ το οἶτ-: 
σαπιβοχούαπι ( Π4Π| ἀς ᾿ς ἐπ: Π Π Πρ οη 411Π1) (απ πῇ δοκοῖ 
Βαθοῖο. ϑείδε σίτου πος δυκοῖ ἐπ ἃ ηοιηίῃο δοκὸς ττὰ- 
Βεπεπρηϊβοαητετάξηίς διιῖμ5 ν ογθ 4]ο ΠΟιδη δόκοσις 
ἀρυά Ἡοίγ οὗἰλιιπι οχίατε. ἀστῷ 

Πτενν. λας Εχροπτίο δδς δά ρἱεγοίαψας Αἰτος [ο- 
οοκ ἴῃ φαυΐδας ᾿4επὶοατοη αἱ  σϑόπὰς οσουγης, δὶ εἰς ᾿ς 
τοΐατατα. ; 
4Ραρ.154.1ν ΤῊ ν 6. νετΓ. γίλιοι7 [τὰ ὃζ 'π 

τῆδὸ νϑτοῖ! ἐπ᾿ ἐπισίῳ : 41 ἀ Π τὰ ππδη ἐπετησίῳ ςοῃίαη- 
ξιὲ Τμαςγ ἀϊάεηι (ςτιρί πε ἀἰϊςαπιις} ἥ 

ΜΝ ΑΔ ΑἸ τογα Ἰοέξιο, ἐκέλδυ ον πέωπεντες, Πἰςεῖ ἴῃ. 
ποι πὶ ογατίοηΐς ἐγαόξαγαπι μαθογο ν  ἀφατατ, πηϊηΐ-: 
πὲ ταπγῷ αἰϊυ ἃ συὰπι 1ΠΠΑτυπὶ ν οσαπη ἀπαταπι οσάο 
ἴῃ δὰ Ἰηπογείτας: ὃ παρ 5 ςεττὸ οἷς ΤΠαςγ ἀϊάφα. 
ΙΝ 5 5 ΠΗ Ὸ.1.ὄ ὔ1υ1τ.γ. ν οὐ, μῳ" τε ΠΡ δ» μὴ γομά-- 
ζοντες, ἸἸΟὮ ΡύῸ π05 ἐχὶ[πρσιαπτος) [ε ἃ ρτο εὸ ηυο ἃ 1.4- 
τίη ἀἰςτ, "1 γηογε πο βαθοπίοςιν τ Το [ῥγοιὶ ἀξασίλδυΐι 
᾿1άοο γοςεπαιγ ἃ ΤΠππογάϊάε φηοηαν: ραεγίησ ἡ γῆ 
γος φῆι ἐ[ξ, γορθ5 δάῥετε, [(ἀ τἀπειὴνε ἡγεμόνας ὃς Ἔρχοντας: 
Ωποπίδηι ἀὐτοπὶ δία αἰ δὶ ογαῦ ςούιπι αὶ νἰγεμόνες 
πεσποη ἐοτγῇ 4υἱ δργοντες ἀϊςοδητιν ροτοίξα5,ατάπο 
φἀξοποηνηᾶ οἰξ Ποϊάπι ποπιίηστῃ προϊοατῖο; ἀς-: 
δυΐτ ἐς ας το αἰ! δά σοῖο, ς΄ 
4 Ραρ.155. [ν ΤῊΝ 6: νεῖ: σεωτες 781 φτἰᾷ αἱ!- 

. ᾳυοεραρίἠ!5 αητὸ πηοηὰϊ ῥώμῳ ἰοτρτῦ ᾿πυ οἰ 1 
411} ποτὶ ῥύμη Βαθοτξε - (ε ἀ τατν ῃἷς αι ἀ πη ΠΠΠς οττᾶ τη 
εἴς (ςεἰρτυταπι ἔΠ]Π 4 τ (αὐρίςοτ εχ ἱρπογατίοις ἤρηϊ- 

᾿ βκατίοηΐς νο οἷς ῥύμη. ἢ 
Γ 

ΓΝ οτ. ὀνόμ. πη ρ απ μαδεῖῖς ςορυΐα καὶ, πε 
᾿ κὐπξοεὶςχ γεῖςτὶ Πἶρτο δάϊοξια: γὲ σατὰ γίμπι μαδοαξ 

ε 

45] Ρατείςι!α με ἃ Γιατὶ πἰ5 ἀαγοτα εἶτα μῶς ἱπεόρρτες 
ταήτιρι15» μγῥεηα [Θ΄ μο  ρ 0 εἰάπιονο ἐχρασπάπιτγος [ρονά-. 
ῥάπε. Οὐκ ταππεὴ ραττίςσαϊα αλῖπι5 ἰοςιπν μΒαδεδιέ αὶ 
αὐπβοιὶ Γεἀἀλτιν Ῥγίμο {πεῖνα εἰ αγιογενντ τθάάετς ααΐ- 
ἄαπι πραἰττ, 

Ιν ϑοβῆοι. ἴἰξῤζιν. πο]Μαϊὸ εἷς ἀξιφωμοι 
᾿οχροηΐε ἀξ δε κρινόμϑμοι. αι ηδ αἰϊα 4 Ηἷς ίσπει υὰπι 
γομιζόμϑμοιγ ντ χαΐάογη πος γεγθυ ἴῃ γα} ατὶ Πρ β.ὶ 
εἰοας ἀςοίρίτοατ. ) 

Γήτικ, νοῦν ἐς φόξον 1 ΤᾺ]15 ὀΧροίεϊο δι "δ᾽ ἀρυά 
μιᾶς οὐσάτγείεινι, ἄσας ἃς Ηϊς, ἀς δὰ ἀπδιτατὶ ροτείξ, 
ἱ ΘΓΡαρ σό. ΓΝ ΤῊν ὁ. ν.ρ] Α πιθὸ νοῖ. 11-- 
Βεο αδείξ σεηϊείαιϑ τὸ κόλπου: φυὸαά ἢ 4 4}}}5 πόπυ!-. 
Ἰὶς τε αν αδοῖθε, εχ Αἰ Γ 4 πηαγρίηὶ δἀϊοέϊα ἐχροῖ- 
τίοπε ἱττορ πῆς, (ἰρὶ ςαν! 4υΐς ροιῖδε. 

ΜΝ. μαχοι ])Ρε 46 οοαπὶ σης ἱπεογργεδίι εἰξ 
ΜΆ] δος ἰερίος ἀἰνυὶ πεζομαχίᾳ φραϊωωτικώτερον, Ὗ οἷν 
αλλ 5} πεζομα ίᾳ. 
- Ν, χίος ΤΠ Θρίταγ ετία τη ἐΐτη πποθςπλέοιεν, ρίο 0 χιοά 
[ιαδο5 [ἷς, ἔπον περοπίπηοιενιίξ ραρ. (εαιξτε πος ἰρίαπι 
γογδιιπὶ μαδος ἀς ἡδυΐ, καὶ γαῦς τωνηὶ ἡσεοσέπιπηε. 

Ιν 5.6 5 61. εἰτ. ἃ. γ. Αγπφῆδαπλ,) 5. τ ΡΠ δ 
11ππ| αὐϑιείου, εἰς αὐτιλοφταξιν πλέοντας: 1 τ6]Προπτ, 

ΡιΦΡοὔπτίοηθπι αὐτὶ, ιια: παῖς ρατείοἰ ρίο πλέοντας ρτα:- 
ἢχα οἰδ,σηατγο εἰς αὐτιωβδοέτα ιν, 
4 Ρὰρ.157.1Ν ΤῊΝ 6. νεῖ. ἐσαρ71πεογραπρὲ 

Ροΐϊ οὐ σαὶ. 

ΜΝ. Ὁ.Ἴ Μδποτε πῦ ροεοίεξ ἢςς (οτίρευτα, ὀκπνδῦσεις 
{δ νεὶ ρατείου!α αὐ μας ἀουίτο εξ δάιοιξά4,νεὶ πιὰ 
ταπάα οἰξ τη ξαταταπι ὠκσνδύσᾳν : (ἴσας ἃς Ὗὶ ΔΙ [4 πὶ νοΥ- 
τις ν!465, βαικτιρη ἐ [ἴω μοπρηρη) [πὰ πη] θεᾷ ρατ- 
τίς! 4 καὶ αητο εἐδένα ΡοποηἋ πιοτῖς. ϑ6 4 οςος»α 4. 
αυϊάάαπη πηι αἀ ὁπ δά Ατίοποπι δ π15]1οςἱ ἴη πιο - 
ταη γοπϊζ : γα Π πα γα πὶ (τ ιη}5 ὠϊπνδῦ σειν, δὲ ἀἰςᾶ- 
τι} ἐχπν ϑῦστω τὸ πνϑῦμα Ῥτο εο {πο ἃ ἀϊςοΐ ςδίιρυϊε; ὀκ- 
πνϑύσαντος τῇ αἰέμου. νττατχσυπαας ἀπξοιπ (ςτρ ετᾶ 611-- 
815, ἀρτὸ ρατοητβεῖς ποτῖς νογθα 11} ἰης Δ πτατν 
δ αἷρ αὐαιϑῥων τε αἰδιέπλει, καὶ εἰώϑῳ γί γνεαϑαι 55) τίωὶ ἕω. 

Ὶν 5ς.5Ηοτ1. [{πῸ ν΄. παρ. ] 81 συμιζουλϑυόντων 
(οτὶρ(ηε {Ππ πὶ ρατεπρι5) θεία πὶ οῆδᾳ γλλόντων ΙΘρῚ 8 
οχιἐ πηγαί πιι5. ΑἸ Ζυϊ ςοττὸ αϑϑαγγελλοιδύων γος 6 1-- 
τἀ ραπια συμέῥουλδιοιϑύων ἐΧΡ οηἱ ἀεδιυῆξ ςοηΐξᾷξ, 
Ῥοτίμϑ ταιῃθῆ τη) αὐείιατη σαὰπι ρα ἤπια π γοοο πὶ 
αἵ]5 ἐχροηὶ ἀεδεῖς νογθ8 ἀἴςο. Εππ4Ὲ ςοττὸ να πὶ 
{ΠΠ|5 ραΠιαὶ ραύτῖς!ρ!} αδετημ5 δύ ραβ. 162) ώτε πα» 
φφιγγε λόρϑμα ὀξέως δέχειϑε, 

᾿  ξικον, Οὔτ] ΝΌη ἀπδίτο φυΐη αἰϊξοῦ σήρτυς Ὁ 
δο ἰοσις εἰς ἔπογῖτ: Ζυππὶ πη! ηϊπτὲ στο [8116 ἤτ, δ πὰ 
νοςάθεΐαπι κελδυςῶν γοΙ εἱς αδὶ ΦὮ" ορατηγὸν ἀαοαπ6 
1ητ6 ΠΡ], 
“ Φ7Ραρ.158.1ν ΤῊ ν ΟΥ̓ Ρ.Υ. πειρίαν Ἵ πιο 
πὸ οτεάας ἃς αἴξτπιατο ααῇτ) Τίς ἀιάοτη ΒΕ]. 7 σφε- 
πέρᾳ δ ὀλίχρυ μελέτῃ (ςἰρ(ῆς: (εἀ τἀπὶ αἰτετᾶ ᾿ς ἐξ ῖο-- 
πόπὶ αποπηο4ο ροίεε ἀοξεηάετε Ὑμαογάϊάος ἰη- 
ἀςηϊς αὶ νἱἀφὸτ. ᾿ 

Ιν ϑέβοῖς [ἴξτια, γεῦ, τὸ ἐμ.} Οὐάπι ἀΤοἷξ 
“«ϑϑοὶ τὸ ϑβενήγελθαι αὐτὸ ἢ γα λάση,, οἰξοη ἀϊτ ς ἃ νεῦθὸ 
γξϊν ἰᾷ ἀφάαςετο : (ςἀ συγ ποη ροτίαϑ ὑπὸ δἰ γεαῖν [4 46» 
υσϊσατατῃ αἰ ςΟΠῚ85 ἢ 

οἰ ΔΓΡαρ. 149.1Ν ΤῊΝ ν (ὁ. νεγ. ἔχ 1 Εἰ δείαπὶ 
αἰτα ἰδξξιο τῷ ὀκφοῤῆσαι, ιᾶ αἰτοτί ηὖ ροϊξροήδηάπι 
ἀϊχοιίπι. [π1οὸ γεγὸ γογοοῦ πὸ {ΠΡ οἱτρδηὶ Βαὶς ἀφ 
Βέατ. οὐῖε αατοπὶ ναυμαχία ΠΟ ΠΊΐη ἀτίαι5 νοτδὶ ἔχει, 
Ιν ϑθ8.ῆοτ: [{ι3». ν᾿ Οὐκ ὁλ.} Ροξιις νεδη-. 

ἀο ἀοουίαηἀϊ σαΐα ἀϊςεηάμιπι ογαξ τὸν αὔεμον , ὃ τίω ἐν 
κύκλῳ τάξιν διβνεών. ὸ ΠΌΡΕ Ἶ 

Μ΄. ἀλλὰ} Πξὰ γειθα, δὶ τῷ αὐέμωυ; χαϊά Πἷς ἀραπεῦ 
νἱάφητωγ ςεγτὸ οΧ ΑἸ} ἵς ΒΟ ο ἱτγερπΠίς, ᾿ 



75 ὁ 
ζλτικ. νϑῦ. ϑέντος 15 .αῖθο νεκνϑὲν κΡ' κράτος. 
Ραρόο. 1Ν ΤῊν Ὁ: ν. ἀὲ ) Ηΐς,νε α]:}ς 

Ρἰουας Ἰο ςἰβ»Π]οτο οἱ πορατίθαπη Ραγεςα]ᾶ σαπὶ 
τηαρὶς νἱςίηα νοςς ἰθησοπάδπη ρα τ. οἰξ, ρατεῖ- 

οὐδ μ απὸ ΡΥ τορι «φεσξαλλορδύοις ἰαη σοῖο, ΠΟῃ 

κατ νοτῦο “βυέώευνοῖςς. ΡΟΣ ΠΠ|4πῸ Ἰσίτον ᾿ητογρυη- 
ξεπάμπι ξμενῖτ. Αἀ ΩΝ ΑΠ1α δατοπη ἱπτογργοταιοηςπι 

αιοα ατείπετ,οα, Π] πςα; πος αηϊπηααοτιηῆς, πε; 
4ἰἱοχυὶ (δπία πη μυΐις 1 ςὶ αο χυυτιιπ οὔϊδ οἰξομάϊτ, 

1ΙΝν ϑεοβθῆόοῖΣ [{{πβν.κχονϑ ΠΝ (ο] πη 1|- 

14 δέκαιον τεροῖοιε αὐτὸ κοινϑ ορογτοτἴξά {π|}} ετίαπι 

᾿ηβηἰτιυυπὶ γομέσαι. Αςς ἔοτταῖῖς ἱτὰ {ςτὶρῆτ; αὐτὸ κοινοῦ 

δὲ τὸ δύκαγον νομέσαι. 
ἀΠ]Ραρ.1όϊ.. 17ν ΤῊΝ Ο. νοιιἔλεξε! Απτε φρα- 

4,ὥτω πο ᾿ἰορίτωτ αἴδρες ἰη νοτεςο αἰςος ᾿ς δε οἶν!5 δά-- 
Ἰοϑεῖο ἐεγπηοποπι πιαρὶς Οτγαςυπὶ εξῆςοτο φυοάαπι.-- 
σαοάο νἱἀφατον δι ταπιξ οαπάςιῃ ςοἀϊΐςοπὶΐη 4]}Ὸ 
ετίαπι φυοάλπι Ιοςο ποῦ μαθεγα πιο τη η], 

Ὑ σφίσι] Μίταηι εἶδ ποιν ροτίυς {ςτιρτ 6 σραῦ: 
γε ἰπτο Πρ ούο πη115) οἴονται σφαξ ἐν πεῖ γαυϑοκῷ ὡσαύτως κα-- 
Ὁρϑωώσεν. 

Ὑ εἴ. αὔποτε] [«ορίταγ οτἴαπη ἐπεχείρησαν. 
Ιν ϑθς5 Ηο 1. Γ}ἴτα, νι Τίω] Ουοπιοέο “ἀξίως 

σιν Πρηἰβοατςο ἢ πεῖραν ρογίαα ἀογα ΠΟ 18 ροτοτίτὺ τὸ 
γεγὸ ης ρίε φυϊάοπηίγε ορί που) δι ρεγ[ιδίμπη Π8-- 
Ῥυΐτ: πους τἀπγθη Ὑ] πὶ νος α Πα ἴῃ πηρητοτη νε- 
πίτ φυοά {ΠΠπ5 ποπηηΐ8 ἐχρο τίοηὶ ςοπιοηϊαξ » ὃζ 
{τρτυγα αὐ ἡτυ ἃ αοςεάατ- 

Τάτιεν ν, Ουτοις] Ροτογαῖ, δὲ φυΐάεπὶ το δε 5, Ἰςοα 
ὦ τὠ πεζῷ, ἱρίαπι Τπὰςγ 41 415 ν οσα απ γοτηθη ο: 
4ιςπὶ δηϊπηδάπογτεηάμπ οἱξ ἀΐςοτο ἐν ἐκ άνῳ 5 ὨΟῊ ἐν 
πιύτω, ΔΙἸοαυ επΐπι νἱΔογεῖαγ ἰητοΙ Πρ ὲ ἀερεῖς ἐν τω 
γαυϊικῶ, χῃ ο α ρτορίῃαυΐι5 εἴς, ᾿ 

1μτ.3». γε ταὶ οἱ) δε θοηάιπὶ ἱμαζ,νε ἀρ α Τ μι ογ- 
ἀϊάσδηι Ιορίταν, νὈὶ ἡμαῦ Ιοςι πὶ μα ρος ἤθη ροϊς ο- 
ἢεηάϊε ργα οο δ5 νογθ πη παρέχετε, 56 ( δὲ εἰ μυὴ μιέλλον-- 
σαρ»αρτὶ υδίπτοο αυ] 46 πη ἰυἀ:ς 10) (ςε δογοταν. 

4] Ραρ.162Σ. 1Ν ΤῊ ν 6. νοτ. σμον]1η ρυλοσῖ 
ετίαπν εαϊτίοης Βυὶς νοςὶ ὥςτεφῃοτάτη δἰτεγιςὶ ἀρρο- 
μογαην: ἐξά πὶ ταη ἀοι υΐμ5 ἰο οἱ οπιοη ἀδτίοΠο ΠῚ 
ς«οηἰοέϊωγα νἱάςοΥ αἤδασμτι5. ἸΝ πὶ {ἰ ργο. ὥρτε ἔστ.» 
Βατωτ ὁ ἔς τερθοΠΠὸ ργοςεάςε Πγαξειτγα, ἰδ ι!ε πηα-- 
εἰς εττ. Οὐμπὶ ταπηοῃ πηαρὶς νἤτατα [ογπιοη 8 
ξουπια μος ἤιταγα οἴει, ὁ ἔς τε πολλὰ “ΑΓ πολεμικῶν ξυμ- 
φέρει» καὶ ἐς ναυμαχίαν ἐχ ὕκέφοα» γα αἱ το πγτατα ( ποῖα 

[ιο)ςοηϊεηυξιοης,ἀ!ςοτο,καὶ ναυμαχίᾳ οὐχ ἡκέφε. 
ΤΙΝ 556Η 01. [τήν ν. ὄπηχ.] 1πγὸ νετὸ νεῖ- 
δα εἴα. Ούτων οϑῥ ο(ὦ ἐχ Ὁἴξω τίω ποόνοιαν, (μητ ταητὰ τα 
{1115 Ἔρὶ εἰνογοπηατίς οἰαυία]α : ἂς Ἰη ἰ (πῆς ΔΡ Ἡΐ5, 
“πἰν δὲ ἀχβνα δκ ἐν το κόλπῳ ἑκὼν {ῇ ποιήσομκα; οὐδὲ πλιδζς. 

Τ1άτ.λ. γ. γίω ΥΜαϊ"ηνοτὲ καὶ συμφέρον ὃν Τῆς μετ. Ὁ 
4ΠΡΔρ.163.1Νν ΤῊ ν 6. ν. σήνιο, ΜΔ] 1πὶ Ὡἶδα- 

ζουϑοωῦτες,ντ ἴῃ τῆςο ψετοίςρτιπη οἵδ, 
Ψ. φυγον} 1ἢ εοάσῃηι ὑπσνοροφίω Ιορ πηι: (δ εὐτ 

Βῖς ροτίυς5 ὅηηοροφίω ἴῃ ὑποοοροφίω πιὰπι ἰη Ἰοςο αι 
Ῥᾶτιο Ῥγασοάϊε ἱπέογῃ!}ο ἡγτάγοηγαδ ὃ ργαίεγει πὶ 
ψγοτὸ αυύπι 101 χιοαὰς ἐς τίω ὠρυχωείαν (δ αυὶ γ1- 
ἀξατηυ5. ᾿ 

Ιν 5.80 ο1- [ἴτυν ν΄ πακχῶυ] δίςιις ῃἷς ςυπὶ 
ἐρήμῳ (δ αὐ ά ἴτ ροηϊτίθιπ) βονϑείας, ἴτὰ ΡΔΡ.154.10 ἢ- 
πο “οἰ υπηπεὶὶς τοττὶς ἐρημέω εἴϊε ἀἸςῖς ἔρημον φυλάκων, 
Τυάἀέπηαιςο Ρ46.47.1η πΠοπηξ ἐρημίαν ἀπ ηοἵδξ συμμκα-- 
μας δηλονότι. . 

11τ.3».ν- γι] πὸ γοτὸ γί σεηογα τον ἀἰςῖς ΓΒὰ- 
οΥ ἀϊάε5)8ι εο πιοάο αμο ἀϊςὶ αὖ 411}}5 (οἱεῖφῃος ἱρίο 
Ιοααεπάϊ βοηοτο ντοητῖθι5, πλᾶν αϑρὶ πίω γίω. 

ἴάτ.,.ν. μίαν ]5.γΡοη ἀυπὶ ὡς αὖ εἰ ἔλεγε, Πευτ ΑΠὲ 
(ήρταπι ἱημς Πέτα : ΡτΟ 60 πο ά [κατηὶ [ἰς γειθίς 

ΜΈΝΑ. ΦΤΕΡΗΑΝΙ ΑΝΝΟΙΤ: 
ἢρηϊῆοαης, Ρετπάς ας ἀΐξογεῖ, 

Ελτοκ. ν. δηλοῖ } Ηἰς ςεττὸ δέει ἔς δηδιπὶ τηδε 
ἀο ξιοττ,ὡς αὐ εἰ ἔλεγε. 

Μ. σημ.} Οπιηϊπὸ ὀχρί οάοπάα εἴ ἡ ρυΐοσ οχο 
Ροἤείον δι Ροϊϊεγίου τε οἰ Ρίδη ἀδρεταηγῇ εᾶ τὰ πὶ 
ΤΠ σεγταπ αἰξεγατ. Ὗ οἱ ἐχ εὸ ἀυτξ Ἰμάίςατε Ροῖ- 
{πηι σημείου 112 πὸ ΡΥ οτο ΠῚ Ἔχροί τ οηεπι ποθὴ 44-- 
τλΐτεοτς » αυδά πα νοχ ἋΣ ἐο5 ταητὰπι χυΐ πιυΐτο 
ὙΒυογάϊάε ροίξοοτοβ ξυογᾶς, Πα ἰη Πρηϊβοατίοης 
τηποηΐατον : πἰἢ ξοττὸ προ Ὅσας προ Τβοίδαγο 
ααϊ]εὶ αἰϊχυοά οχοπρ πὶ εχ πγαρὶς ετίᾶπν αὐτίαθο 
(οτῖρτοτε φυορίαπι ροταϊξ. ᾿ 

ἀ͵Ραρ. 64. 1Ν ΤΕΥ δ. γεῖ. ὕςερο»} ἸΝθπ ἐ- 
πα)άνιζον, [εκ ἐπαιώνιζον, ταῦ νεἴι}5 ἐχετηρ αγ Πα δότε 
ἃς ΠιΦΠΉηΐ πε ἃς Αἰ 1 Ιορετε: φαδυΐς αἰ ο υΐ ἐοίαπι, 
νἱ ἀεὶ πουυπη ροϊο ἐαι ράοπα ταπεηεες, ρτο ἹΠα τα: 
ξορτα ἰςξξίοης ἐκείνη ρᾳάπα σιμομέες. 

γετβραχ. } [μορίτοῦ ετίαπη βεαχν » ὃς Φυϊάοτη ἱπ 
1110 εταπν ἱρίο γοίογι Πδτο. ᾿ ᾿ 

Ιν δηοι. [ξικ νο δῦσα] Ν οςαθυΐο γεΐτυῦ 
αυοά Γιαςεάαπηοη!) νἱτὶ ἰησοηΐο ορτϊπηὸ ςοπυφηΐζ, 
ἥαιηὴ ἀἰ οἰ τ λαποον κὸν τὲ φρόνημα πϑτοιδοα ον Ροτία ν- 
ὨλΠῚ πιοῦτῖ5 ΡΘη0}5 Πμὰπ) ἰτογατ εἰ πηι ς ἤυης » ὃς 
τπυδηὰ5 ΠῚ 160 τδητὰπη διτο! {8 νὰ νηΐπ5 πηοῖω [δ 
1θεγαγοῦ, ἀϊ σε πγι8ὺ 14 εἴς, εἰπγυ  ροτίυς πὸ αὉ μο-- 
ΠΙΡιι5 ἱπτογῆςογοταγ, αυὰπι ἢς ἃ πλατὶ αδίογδεγοσασὺ 
Ναπὶ γεὶ Ηοπιοσι5 σθηις πος πηοττῖβ τουτὶ δ116 ηο- 
δῖς5 ργῶ ἡπουΐς 4110 τοά αἰτ: ἢ αυΐάοην ϑγπεῖϊο οτος 
ἀϊτηι5, Πυεη απ εἷπι5 νογίαπι αβογθηεὶ, ὃς εχ ἐο 1-: 
ἢ ρτόθαγε ςοπαητὶ. Ἐμὲ αὐτοπὶ ἀθ γογία 110 ἀϊβ 
(δγυ! 1η φυοά4πι πηδοιατη βοῆς ἀ!αίπηαῖυ. ὃς 

ἀΠ]Ραρ. 165. 1... ΤΥ Ο. ν. ὡς νενίκ, 15. ἢ 145 
ἔϊες απτετῆς Ὥπῆς (αι αΐε ὑαβιροτοῖξ νετὸ {δαιαΐα. 
τὶ δὲ ἕνεκα. ΝΠ ξοττὲ ἀἸσοηάιπι εξ ἤυης σεηξείυσπι 
ἰμηρὶ ροῖϊ οἴ ῥοπαῖον. (ατοιὰπ) ἐς ος ΄υοαὶ πιο - 
ῃετε Ἰάε πὶ ἐς οἱ Ἰαἴτε5 ἀεδυΐς, μας νεῖθα, τῆς χροπῆς 
α «σεὺς ἣι γῆ ναῦς δυέφϑέραν) ἩΟη ἀΠἴτογ οἵα δες ρίεπάα 
αυὰπι ἢ ἀἰξζιπι εἴτι, τῆς σροπῆς ΔΑ νεών αἱ τρεὺς τῇ γῇ, 
δυηέφϑεραν. ε.: ΤῊΝ 
Ιν 5.55 ο1. [τ.γ. ν΄ ναῦς πιὸ γετὸ ὑπὸ νύ- 

κί Ηἷς» ἤσυς ὃς 4815 Ποη ἀυδίτο υΐη 14 ἤε ηυοά ἃ 
1 ἀτίηἰβ δὺὉ ποξξεπη, 4 ἸςἸτυτγυτοητίθυς ργαροῆτος, 
Ὡς υα !}: Οταςα γείροηάος. ΕΝ 

11τ.ε. νοῦ, ανδέων} Νὴ ἰρώειν ταητὰτη [δ ὑπεριοενος 
γεῦθο ὙΤ υογ 1 ἰς δηνκρατεῖν Πρηϊβοάτυτ: ἀεόα; ΠΟΙ, 
ἩΠμ ἃ {δ Βος (ςήρτυπι ἔς πρίοοσ. Ὁ 

4Π]Ραρ.:ό6. 1ν Τὴν δ. ν. «αξΊΝοη αδῇ:ς 
γαῖ]. νεῖο οἵδ Ὑ βὰς ἀἸ 46 μέλλειν ἐςπλῶν {οτρηῆειρτο, 
4110 μέλλειν τηϑη ἀ οὐδὲ ἀρ ἀ ἐς ο] αἵτε πὶ ἐς τὶ Ἔχ ας 
πιὸ μεέλλοισιν 5. ἃ Ηἰς τὰ πιοη Ποη ταη απ ἢος ῥμέλλεινος 
Ἰεροτί τοῖς ταηυδηὴ θαι αἱ" ἀε θεαί, εἰμ πηεητῖο.ς 
ποπὶ ἔλοῖτ. ἐ εὐ 

Ιν. ϑοηοσχ [{π|β0ν. λαμπι]δυίρεδιυπι ει 
Ροήϊι μος νοςαθυ  τύλων, ὨΪΠΠ ηυαπηρίαπη {ΠῚ βόα 
τοῦ νυ ρατος Πρηϊβεατιοπὲπν ἀοτηυς. Ἐοσταῖξ ας 
αἸϊαυΐς ἀς τοπλεηῖο 400 εἰ ]ςοίτγα Ἰηξοτγείτυτν (ἀσεν 
τηδι5, ιο ἃ σα] εἴτα Ἰη ξογοί τα) πιο Πρ ἐπ ρὺ 
1Δτ... 5 ]Βοτῖθο μεώλειν ἐςπλᾶν,γε πηοθ ὸ Δάπι πὰ. 

Ῥαρ.ιόγ. 1ν ἼΤ  ν 6. γεκ. Οιῥ 1 ΝῚΧ 
τιόης ἀἰρηα νάδευν ἀἸτοτα ᾿εξεῖο,, Οις ὑπρέαῤσας. 
γίτας. 564 ἴη αἰτοτα ᾿οξδῖοης ςυπη γί ζαϊο Οιὸ αἸῖαυι Ι 
Ρατεξἰρίαπι (αραυ ἀϊατητι5 πεςεῖϊς εἴ. τος ΒΝ 

Ιν ϑςηῆόοῖ. {|π.8.ν. χανονΥ εὐδυπὶ ἥλε! 
γτιὼ ἐνον ὐπὸ κοινοῦ ςυπὴ [75 ας πᾶς ργαςεάθητ γε 
ἰϑ,νἱἀο] σε οὑπὶ 1{-ς, καὶ δ" αἰ ϑίευαίων πρέσβεις. δ - 

ὨΟη ομΠῚ 1{{|5 φυσι Γ αμηταγγκαὶ ἡγεμόνα Αἴ γωνᾶ. “ὦ 
4]Ραρ.168. 1Ν Τ  ν 6. 'γογ. αὕ ΜΙ Π  ςῆο- 

Ἰἰαίϊςι ἤαης ἀρποίςεις ἰοδεοηςπὶ γίάοτεπιμ5» ἀυπι, 
, αὐξίσλο 



ΝΑ ΣΈ ΟΕ ὁ 5 ΦΉ ΟἿΕ 

αὐξίπλοις οχροηΐς δειυατὴ «ὐολπλδυοϑῆγαι » (αρεξξι τη μή : 
ταπι αϑεγοπη5.» σαφῆ ροτίιις (σγιρτᾶ ἃ Γμαςγ ἀϊάς ᾿ 
οἴει, τη αἰδέπλοις ὅδ τῇ γῆ. 

Ιν 56.550 κ΄ [ἵει λ. νϑῦ μὴ παρ. ΝΙΠ δα ἴῃ 
ὡκτρ αὐυτοταγ, γεῖ γίνεται, γο] αἰἰαὰ Βυϊαΐπιο ἀϊ νοτ-; 
Βαι 4οοῆς νἱἀοεί ροταγῖς. ΠῚ ἃ αἰιτ γίνετε νε] ροίξ 
γιοῦ γε] ροἱὲ ὧν ἑωμαίοις ςοἰἸοςατὶ ροξοτίς. ᾿ 
ΟῚ Ραριόρ. 1Νν ὙἼῊ ν Ὁ: Ὑεγ- ἀὐτῳ] Μιίϊςεαῦ 

ἀϊϊὰυϊς ποη ἐθαυῖ ἕτοιμος, Πυο ἐχροξξαρας: ἀυίρρςα 
ἀυαπὶ ρταςοεάας, παρεσκ ϑυάζετ τὸν φρατόν, 564 41] ρΙετ!- 
4ας ἰοοἱ Πα ροξξιτι μαθογε πῆς πο5 γθεδητ.η ἢ)5 6- 
πίμι τι ἀδ πη ἀτοἰτ,ἐπει δὴ ἕτοικα ἰώ, δι 41 ΘΠ ἀπη1 τε" 
Βαφυδϑ5 πωΐτα. ΑἸοαδὶ γογὸ ὅὃζ ἐπειδὴ παρεσκόύαςο ςατὶ 
ἐλᾶεπι εἰ Πρ ἀἰςοητόπι δα αἰ πλι8. 
το Ψι φάγρητα Το ηΐταγ οεῖδηη ἐοΎ τι ΠῚ φφοίγηται 
ΟἾΝ ϑοηόο τ. [μἰξιη. ν. χτήσον ]δὶς ὃς αἰ1δ1 4-- 
πιὰ ΑὉ Ἡογοάοτο γεξοιτ αἷς χτ' διέξοδον. Τ)ς 40 ἰο-: 
ἀπεηάϊ ροπεῖο αἰ υ ἴῃ Ῥγοραταάίξευς ἀϊχί, ὦ 

4]Ραρ.170. 1ν Τ ν ς. νεῖ. δἶ ) πολλίω. 7 41-- 
14 τη ΠῚ ΠΟ σολλίω, {ε( πόλλίω Ἰερετῖτ; ἱπεεγργοξα- 
τι εξ Ροίϊ αι. : 

1ν' 5. ο τ.[Γ}ἄξια. γοῖ. Ἡροδ', ΠΝ Οα Ἡρόδοτον; 
{ξὰ Ηρόδορον, ἔππς σταπιπγατιςῦ Αἰ τουδὶ ποπηϊπάταπι 
ἱπιεηὶΐ. , Ε 

Γἴτιγ. νοῦ, δων Οἱ ἔπε Μαςράοηεϑ οἱ κάτω, δὲ φαΐ 
οἱαὔω,οΧ 175 τα ραρ.ρταςοάξις ἀϊξξα (ἀπε ἀἰοίπιι5. 

41ὈΡλρ.171.1ν ΓΗΥ͂ 6. γεῖ. δῶρο τε [()ι14π|-- 
τῆς ῬΙυταίεπι μᾶς ἃ (πο ἴτε ἀρποίς! νίάεαπι, (ι0-- 
ἀὐάϊεητε (γε ςεττὸ ποςοίϊε ο[Ὁ) οἱ αἰ ϑέω κοι : τα πηθη π- 
45 ἔπεμψεν Ιερ᾿ ἐμ άππὶ εξ ἀϊχοτῖς, πὶς ΠΟῚ {ϑίοτ!- 
Ῥεητοπὶ παρ εθίτ. ᾿ 

Ψψετ. ναίων} Μαρὶς ρίαςοτες (ον! δὶ, μὴ οἱ ὑπ᾿ αὐτῶν 
εἶδ (ξαυοηάο πὸ Υ Α[1 Ἰητογρτεζδτίοηςηι (΄αδ ρτο- 

74 
σαἱ 4 6 4υὰπη παβειηις Εἷς Ιεξβίοπο τος ά μα 
εαιἢ 4ιιαὲ ΠγΔΥρΡΊηἱ αἀ(ςτίρτὰ εἴ, 

1ν 5.6 580 τ΄ Γἰἶς. αν: γοτ, 15] Οαγ ραἤηααπι νοῖ- 
δαιη αἰδεκλειόμῆμνοι αὐλίιο παὐρακλείοντες αὖ δο ἜΧροπὶ ἀἰ- 
ζα πηι ὃ Ροξίι5 σοττὲ νἱἀσηάατῃ εξ δηηοὴ ὸς αἴρχο 

ἡ κριείοντες ἴῃ «ἰδρκλειεϑέντες τηζατγο ἀο θοδπγ5. 
4 ἄν ἀμ Ιν Τὴν ς. νεῖ. ψϑείαςἼ1η γεῖθ:- 

1 1|δτο {ςτίρταπη οἴξ, διόδοις πὸ τῇ ὑδατς: ἴς ἃ γὶχ {Π] ας 
ἰξητίτὶ Βῖς ροΐϊπ., 

Ψ ε, ἀλῶοϑεῳ Ν᾽ ας ρεηάεγε πῆς ἱηβηϊτίσα πε 
ἀϊςεπιις ὃ Αἰτον φυϊάξην ςογτὲ ἰηβηίκίμιις χοῆσαι ρεη- 
ἄετ δ 10 νεῦθο λέγεταιίς Ηἰς ααόαας 45 ὁ ρθὴ-Ξ 
ἄοτε πο νἱάεο ἀποπιοάο ἀϊςὶ δοῖιει ΡΓάίεγεὶ πὶ 
φυσίη μας γείες ρεγ ραγξιοἤτη ἱπτεγ)οϊαπειιγ. ὅτε δὲ 
αἰλᾶϑει αὐτὸν μεζε τὸν φόνον τὴς μωνΐξος. Οἱ ἃ ἢ Ἰρίτως γοῖ- 
θαι σωυέξη νεὶ ἃ ΠΠδγατίο Οτηαπι, ναὶ 4Ὁ Ἰρίο αιῖ- 
τοῦε το ξξαπι εῆς {δ 4ιἀἰοἡ ἀππὶ ἀΐεαηγις ὃ 

Ιν 85 ο ξ;.. [.10.γ. ν΄. πία Εΐας γοῦθὰ ,ὐξ ἀγα- 
πολ γὺ αὐπῖς, [αἰριςτοποπι πὶ πιοιιθητ,ν οςαϊδι! μα 
1ΠΠπ|4 αὐόέλαχα πηοηἀοἵὲ {ςτί ρει εἴ : ας εἰτπὶ ἴτα ἰά 
(ορπῆς νε οἴῃ ἃ γοςς ἀὐαπλιὴ ἀεάιξεῖο ἀρποίςε-- 
τεΐαγ, 

ΦΓΡαριι72. ἴ1ν Τὴν σ. γε. ἱκαγὴ 1 Οὐμπὰ 
ῖς ρατγείσα!ᾳ αὐ Βαδεῖε ἸΙοδαπι ἤθη γ᾽ ἀβατατ, {{ρ1-- 
ςοτ, ἤϊσας {ρτὰ ἐκ αἢ ἐπείαθηδν ξαςϊςἀππὶ οΠ Ὁ αὐεπεί» 
οϑη.ὃυ οἰξοη ἀϊ, ὃς φυϊάοπη, νέτοτο δ το αἰεηϊίεηξε: 1-: 
τὰ ετίδπι ἷς οχ αὖ κεχῶωϑαι ετὶ ἃ ποδὶ5 ἀοθεῖο αὐακε- 
χῶϑαι. ἔλτοοσ ταπιθηνποπ,γΕ1Π1ς» ἴτα ἃς εἷς, δ τὶ γος 
τοις αἰδηίαπη πος μβαθεῖο. 

ϊΪν 5680 5. [|τ|. γεῖ. Ἑδω. Ουληλαῖς 
ἐδωυάςξευσε χροπᾶξ τίι βασιλείαν ἔος,, πΌπ εἰὰ τάπγειι 
απδά ρυτοπΊις δεωαςείαν ἃ Τπαςγάϊάς ποῃ ἀς «αἰΐο 
αυὰπι γερο ἀοπηίπατι ἀϊςϊ. ᾿ 

ι 

“Οἱ νἱτοιίας ἴῃ Εἰς Δηποταεϊοηΐδυ5 ποη πὶ ργορτοίϊις, γατῖο ἰῃ ἤης ορίτοῖα ἀ Ἰεϑξοτεπι γεά ἀῖεα εἰδὲ 
ξήξ. Οπχεοτὰπι φάσπι ἰητον {οτδ ἐπάυτη 1145 υσά4πὶ ἀερταιιᾶτα πὶ πια ἀ!εττειῖπι; ἀς ̓ )5 Δἀπιοηδηάμπη τα 
Ῥατϊδυὶ, Ἰίςεε εἰαίαιοάϊ ἥπε ἀεργαυδτίοπες 4υᾶ ποροτίαπι τὶ ας οἤξιε μαι ροἤιας. Ῥαρ.38, γεγ.13,ςηδς. 
ἄλλοις. Ῥαρ.ὅο, γ.27.{τίδε αἰαίκοιοτάτου. Ῥαρ'.64; νετ. 279 ᾿Στογᾶπη νι ἴῃ υδάληι Ρᾶτῖε Ἔχεπηρ ἀγῖι πῇ εξ 
" ἔδῳ, ροης μοί ἰξαιεηϑ ψειραπινε !οβάταν ἔδη παρέχάν. Ῥαρ. τοό,ν.21,[ογδε σεόσοικο,. ῬΑρ.12709ν.37.[οτῖ- 

λισαν, Ῥαρ' 212.ς0 α.Υ.4ν[ςτδε ἡ εὐ οτί πιῇ αἰία φἀϊΐε, 
πὸ ἀυθίτα ἱτᾳ (ουίροτο, η900 οὐηοἐ μηροὶ να ρίρ. 

ἐμδϑδ, Ῥαρ.τ63,ν.37.[οτῖδο ἔτιν. Ιτεπὶ ἀραιὰ (ς ΒΟ]. αι δυμρεπάβορος ἔχιν. Ἐπ ραρ.89, ςο].3, ν 5».ἐμέ- 
Ἢ εδης ὑμδ, Αρυά Ὗ 4Ι14πὶ διΐοπὶ ρα .126)γ.23,. 

ῷ ΟΌ. Ἷ “Ἴ 



ΙΝΡΕΧ ΚΕΑΥΝ ΝΑΚΙΑΚΥ͂ΜΊΙΝ 

ΑΔ 
Βάοτοτυπι γτδς Οὐἀτγῆεςδ- 
τοσγπυὶ πᾶ 1:67 

«ασσοηγςοῆυς ὙΠΒεπιεος 5 «οἱ 
σᾶ δι 
᾿αδγάυς, ποτά εοἱοῆΐα ς87. 

5[τ ἐτερίοης 8.8) “88 Πεῆοῖτ Ὁ 
Ατβεηϊεπῆδυς αἀ Βεγογ  άπι ὅς 
ῬΠαὐπεθαζοπι τος ᾿δίάοπι 

« Λεᾷτῆυς [ἀςοάατηοη ἴι5 3ς6 
ἀςαπτῆο Απάτιογωπι οἱ οηἰᾶς 

ΒΕ πὶ ἰηέετε Βα δ ὅς 2.8 Ὠε- 
Βεὶς αὖ Αὐδεηιεδῆθυξ" “00 7:1. 

ἃςατπαηςς νπδαϊδιι)ς Βυη- 
γάϊτοτος τὸς [Δουϊλεοτοθ “22 Α- 
114 ἀς Αςαγπαπιδυς ἃ Αςζαγησηία 
νἱάς Ρ.4» δι τ4658ζ τογυδι 2597126 

ἀοοῆπες βυυΐϊυδ᾽ Ὗ ᾽Ζόρ 
ἀςἢ αὶ 144. δὲ 59} 

ομαιϊᾷ τεάάυης Ατμεπιοπίος Ρὲ-: 
Ἰοροππηεηίθι5. 75. Εδην τορον 
(τυπτ 266 

Δομαγπα οδἤάοπτυγ, ἀτ4 
ςεδβείους βυυϊὰς 172 
ἀαςἤεγοι ἤπια Κ ἃ αὺθ Αςἤς- 

τυῦα ραϊις 32 
δοτα ἃ σγταςυίαη!ς ςΟάϊτας 413 
Δεγάρᾶδ Βυυϊὰς ὙΥ 1 ποπΊοῃ 

ἀεάι : 41: 
ἀοτοῖπους ντθ Ὲ Ἔ ΒιαςΣ. 32 ς 
αδιαγποσηςη ἰοςὶ 324 
αᾶσα εἰυϊτατος Γ᾽ ᾽λϑά 
αὐζιιην πη Ἀπ ἑζοτία “ἱ 
«Αἀπιοι᾽ ΜοϊοΠογ τὰκ ρος 

ἔωρῦ ὙΠ επιοο! ξήϊ ἘρορΙε  οό 
ΖΕ αυτιάε5 1νἀπιρίμοεπυτγτγᾶ- 

15 440 

πραϊοως πιοηθ 14 
πρίπα ορρωρπᾶτος αὖ ΑἸἤοη. 

69. Ἰησυτποπιδιι5 πέεατον δορ ἢ 
αρίπεια ττ, δὲ 415δὲ 69:δι:70; ἰ1ξ 
α18 δί 289. δὲ ς2ς.δὲ 593 
πρὶ τίνπι ἰπ ᾿Ξ το α 
ἀϑυρῖο ἁἰιαυαπᾶο Ροεῖτι 

τῆεπιοηίες ὍΝ 

5:9 
Ἁ- 
γι 

ἴῃ Ἐργρτῦ ε]χἤξπι τϊτεαπε γ5 ἡ 
Ἔξγρτυς τεγαπὶ 1π ἀἰτίοποπὶ 
τορ!5 ςοποςάϊτ 2 

αργρτιοσγαπι 40] ἤητ ρυρηας 
Ἵπηὶ 72 
ἀπεπυς. ἙΡμοτας ἀριὰ ϑραττᾷ 

1οο 
εχ πο ρεϊεατί γοπογυητ 88- 

Χο Ατμοηιεπῆνι5 272. 2Ἐπιϊ 
ἌΆοἷος ἴσης, Ατβεηιν οξειραϊο 52 5 
οἱ 5,4 ὃὲ (αΪγάοη ζ41 
“οἷ ἰηΐἶα 233 
πῆπυϊάος παυλτοῆι5 32 
αίου Αὐρίποσωπι ἰσρατι5. 371 
«ιβεοη[ος 67 
τη ργοθωυλιπι ἱρὴ. 251 
το: δΕ]]Πςο 227 Νεῖοςςς ὃς 

Ἰευΐτον ἀγπηατὶ σφ Ἐοτγυπη αυϊἀᾷ 
εἰμοφύγοε Ἰδ!Ίάοπι ϑυρεγαης Α- 
τηεηϊεπίες 249 

4 Αραπιοπιηοηΐϑ οἰ αἴης ό 
ρα Βατο ἀας ἀυχ (ογ, τού 
ΦρΑιΒάγοθυ5 ο]Π||5 ϑυγιργαίε- 

δὺς 400. 442 
ἀρείαπάοτ,ἰεροτος Τἀος4. 93 
45:51 ἀςοὰλ πιοη 5 399 
Δρὶς Ατὐοβιάδην Πίλεις, γοχ 1,Δ- 

κεἀ.2ς3.2 ς4.:81.496 ὺχ σχεῖοῖ- 
15 1,2ς6,2ς3.388' 43.594. Αςοι- 
ἴτυν ἃ [υἱς 386 

ἅρηο ΝΙιεΐ δἰ Ππι5γἄυχ Ατἢ, 76 
136.167.320.351.431 

2ρταὶ 17.249 

ΣΑἸεἰδίαφές Ἔα ἑρβοτο ἤο. 

ΕΣ 

ὙΠαςΥ ἀϊάϊ 

ἀρταόγαπι γὸχ θα γι ἢ 5 248 
ἀρτίληξϑ δὲ [ξαὶ- 167 
ρτιροητᾷ δὲ ἀρτίβεπιηὶ σιϑ 

451..27 ΑἸδυ5 πγυτὰς νοςαία τοῦτ 

τία ρᾶτς Με ρ Δὶς 69 
ἃ ΑἸζαὰϑ ἀτοῆφη Ατπεπ, 347 
αἰςαπιοηος δι: επί Β]π5 

Ταςεβοπιοηίυϑ ς«4 ἴθεχ οἰαῇις 
Ῥεῖορ.ς:6.ς5χ. Θεοοίάτον «Ὁ .Α- 
τῆς ἐ πῇ θα5 ἀκ 457 

αἸεϊ δίας ρεπὺς οἰαγυπη 372, 

ἔρες ρατογηὺς 445. Εἰυ5 πηαρηὶῆ- 
κὀπτία 4:10 Ἱπάυϊδεία εἰγοα γος 
ΒΟΙΠἰ τα 420. Βεπεβοηήιμι ἀλη. Ρὰ- 
ττίλτὶ ὅρος Αἰςϊδιδάς Πμρεξει5 
αὔἕε διατί πὶ ὑγγαηπι 415 420 Τ αν 
χατυτ ἃ ΝΊ οἵα 410 ΝΗ π᾿ ςόπυοπηῖς 
εἱ εὖ ΝΝΊ εἶα 272.37..4.10.2.43 ΔῈ- 
ουΐχτων ἀς Ηοττηι5. νἹοίατί5 ὃὲ ΠΥ 
“ξογίῖς ργοξιπατίβ 420: 483 Αάἀ ςαὰ 
ίλτη ἀϊςεπάδπι νοσαᾶτυ5 Ποη ρᾶ- 
τοῦ 446.4ς2 (δρίτο ἠαπιπατιὶγ οΡ 
ἀο(ογταπι Τά οἰ πὶ 452. Εχυ ἢ ἢ 
Ῥεϊοροηποίοηι νεῆῖτ 442 Τ,λς6- 
ἀχτηοηΐος της 4. ομο οχὶ- 
ἰιο, νεγθα ἔαςῖς δρυά 1Δςοᾶ. 475 
ΑἸΐα φυᾷ ἴῃ ἴμο εχ πο ροβῖς ἃ- 
Ρυᾷ Ῥεῖορ. ἃ ̓ αρυὰ ΤΙΠαρβοτηξ 
νἱάς 472.555.558 ς66.577.570.484 
όοο. ϑυῦ ἱπ ροτγί τδάϊξυπι ρῥτο- 
συγατ, 4719. δὲ ἀοίποςρ5. “ ϑτδτυπὶ 
Ῥορυΐατξ ΑΙ βεηὶς ἀπιϊᾳυάτγί ρο- 
ἔδυϊατ 579 Εἰπ5 τοάϊτω5 ἀοοοτγηΐτς 
τ 6τ4 Ἐξυογίο Γαπιῆγᾶ τοι πὶ 
ςοτηγηϊττυς ὅσοι Εἰπς ἀτπιο!ς ἐχ- 
Ρεάϊτίοποβ απτο δὲ Ροίξ εχη πὶ 
399.429.566 Εἰμ5 ογατίοποδον Ἰὰς 
1ηγΟταιοης8. , 

αἰείάας ᾿ποοάα πιοηϊοταπι ἢᾶ- 
υατοῆι8 183.102.216 
ἰο 4591 ἐοη, Παπιάθοη» Ρο- 

πεημάα οοἰοηῖς ἀυςο5 236 
᾿Αἰεϊπαάας Τιἀςεά. '349 
δἰςίρῆτγοη Αὐρίυας ςού 
αἰεχαηάεν ράτεγ Ρεγάϊος: Μα- 

ςεάοποπὴ γορῚδ 120.169 
αἰοχαύοῆος (ογίητῃ " ἀυχ 496 
αἰεχίοεϊες Ατμεηϊςηῇϑβ σοπιρτο- 

Βοπάϊτωτ όορ 
ΔΙ ογςδὶ 
Αἰ εἰηϊ ἔαπιιπι 221 
αἰςπιποηῖς πιαιτιοἰ ἀ Γξἀος 172 

Εἰ τεδάιϊταπι ογασυΐυπι 172 
ΔΙπιορία οχρυ ἢ αἰπιορε ᾿ς 170 
4 Απηαχίτωῃς νἱάε πη Ἠαπιαχὶ- 

τὺ5 
τη τοι ἤηιις ὥυςος 21 ΔΠῚ- 

δταςίοτατυπι ἐχρεάϊτιο, δάποτ- 
{ὺς. ΑΥροϑβ ἀπῃρΒΠοοἢϊσυπὶ 146 
Απιδγαςίοιᾳ Οἱρας ςαρίυπτ 244 
Ατηδυδοιοΐασγυση σαίογυπν ἱποῦα- 
ἀϊ 5715 πυπηογως 249 Απηδταςῖο- 
τοτυΐη ςυπὶ Ασαγπαηΐ θυ ἔοεάογα 
.250 

Δτη εἰπΐᾶς 340 
ἀπιειπιαάες ΡΕΙεπιοπὶς Εἰ ἰὼ 5 

τ44 τς 
ἀπγίηοςῖς5 Οοτγίπιμ 5 παυρε- 

815 το 
ἀτηπιθᾶς (ογαδὶ ΕΠ. 186 
δπιοῦ (οη σηρηάεηαηγδὲ ἤροπ»τναΐ 

τοτῦπη πηϑ]ογυπι σδυ 204 
δυγογροβ ΡΙΠατἢ πΙ5. Εἰπι5 πο- 

τῆ ςς..461.567 ᾿ 
Δτρε 45 δὲ ἰἰςἢυ5 ΔΌ ἀγρίυΐς 

τα [3 
ἀτορμίαταὶ ΕἸΐπς ΑπιρΒ!ϊο- 

ΓΟ ον 

οἢ 4 λον ἴφξ 
ΔΙΏΡ ΒΠ]ος δεῖς ̓ 145 
Δι ΒΟ Βα ο΄. 145. 
αιηρ μη] οςΒίςυπι ΑΥΡοσ. 145 

ἀεεα νἱάς 66.320.3223.357.491 
ΔρΡΒιἤδπίε5. βρυὰ Τοςτος ἡ 

ΘΟ οϊας ᾿ ᾿ 241 
ἀτηγηΐδ5 ᾿ 167.170 

ἀτηγτῖαιι5 τοχ Ραϊμάμην 2Ὲ- 
᾿ΕΥΡιὶ ἷ 72:73 

«᾿Απαδουίυπι 37.299.363.596 
ἀπαξζοτγια τοῦτ εἴ 28 

τἀρυά Απαᾶ ϑαμηϊοσυπὶ οχιν-. 
Ἰο5.:ο} Εὸ ἔς εοηξεγαης ΟΠ 961 
Αηκχίτα ὃς (ατες γῇεῖςπι ἀκ 
Ατῇ. εὐπὶ πλοεῖ5 Ἱπογιιπὶ τητετ- ἡ 
Βεϊάδε ὰ Ἴϑ4 

ἀπᾶρυ5- Πυυΐϊθς 80 Πιαάιϊς ἀτ- 
ἤλῃς διγατου ςαγπάπιδ γγθε 196 

ἈΠΑρτ5 Η]υυΐι5 οἱ ς Πα: 476.4513. 
ἡ ΑΠΑΧατοῆυς 1 Περᾶηὰ5. ὅιτ6 

Ὦυδ᾽ 413 
αηάοςίἀος 1 ξοσοτὶ Ἰὰς.» πὰᾶ- 

ἀηαχῖας Β Περί πογυπὶ τγγαης 

οοτδι 
. 

ϑερίπυπι, 
ΚΡ 

᾿ ἀΙΡῸ9 1454.14 ᾿ 
ΡΒΠοΟΒίξυτη τας ΐ 
Ἰεποβ 9 Ουὐτὴ ἀυριυς ΓΟ 
ἔαδυς ΑἸ.68,375: 198 Ὁ : 
[αάυ» 1κἀςοά. 3.5 Ατριμογῶπν αὶ 
γι οατίᾶ πο ἀτηθιῦς 1νοςᾷ, 368.978 

Αὐριυὸς βορυϊιητον οι ᾳ. ἀφ΄ 
434. Ἀτρίυἱ ρορυϊᾶτυν 1αος 4.277. 
Ατγρβιυογυπι ουσὴ Ερίάάδεγηβ Βεὶ- 
Ἰυᾶν 380, ρρμῷ ἀρτμῖι αὶ αἰ 
ςρηϊςοιἀοταγιπας ἜΒεγτεα “ΘΒ ΐ ὰ: ἰγγεὰ αὐ 

τῶι 

ἐτὰς ὅδ᾽ 
Ἧ 

ὰ 9 ᾿ στιν τῳ Ρ 
ἀτίαηιἀος ΓΥΠΠγΔ ΟΝ ΑἸ Τα5. ν οὐδολμετι ἐΟτ ΠΡΟΣ οἱ 

τ αροτγας δ βου δ 
15 ἡτεβεείηαει 
ΑΙ ΒΔ. 21.41.14 41 
᾿ΑτΔὸς : 
ἀτηΐοςοϊες 
αὐ οςτατος ὦ Ἂς εν ρας: 359-60 

ὑάτςοῆὰς ΜῊ 35. τιβορίίοη 00 7 Ὁ .4͵45 

βῃσαΣ Ὅβου δ 605. ,} ΔΡΙβοΠ 1 ἀτεσκα πῆς 
ἁπάτγοοϊ 5 σας 5 490. ατϊοῃους - 1 πΠΠῸ 
«απάτγοοστγαϊος ᾿ς Ὧ8. αγοπγπυς. ὁ Ὁ - 
ἀπάτοπιθηξϑβ ᾿ς 372. αγορῆοῃ. 3) ἰδ 

᾿δηάτοπβοποβ 378. ατηῆδοιεῖος Τἰπιοογατῖς 
ΔΓ 5 144. 244 εὐ ἐποσουε 
δητδηάγαδ δὲ Απταπάγιὶ 286. δγῃια βοβθαης οἰίπι Ογαεὶ τ᾿ 
ὅλ " ἱ ᾿ς ΠῚΠ65 νος νὰν μπν ἥ 

ες ἈΠΐΠοπα γγδ5Ὶπ Ογπυγία τοῦτ. δγπὰ οἱοᾶϊ Βαοεὶ ῬΕΝ 

371 ᾿ ὺ ἀγηᾷ ἰπᾶρτο ( ΒΑ] οἰ ορ 
δητμοπιᾶτεπι οδτίπες Ρεγάϊο-. ὀ ἀγγΠϊδηὶ ΕΝ “ἀγνβλατι, οὲ 

ὑπ} ὙΡΊΎΨΤ ΤΟ. ἸΟρΙ νῶν μὴν το 
ἢ ἈΠΕΒΙρῥος ΤΓαςεά. 399. ᾿ἀΡΡΗΙδ δίς Βροπιοει μΠαξ " 57. 

φητίπιρηΐάαξ » 1 ἀςεά, ἰεράτα5 ΠΠ ἈΥν ϊθαῦς Τγηςείξατυση, ων 

37: Ἷ τς φοδοηπηῦ γὲχ ροιίτασ θεῖο ἃ ῬοΥ 
ΔῃΓἰπηποίδα5 ἣ 344. ἀἰςοα δι Βεαῆάα. ὁ. ἀὐγήδῃ 

ἀβεϊρ μεῆνδ, Α,Ά Ος βετμδάχυς, τος ὦ τς ΟΣ δητίρῃοὴ Ατῇοπίςηῇβ 492.607 ἀπ ρπεξδὸς ΟΥ ΠΡ "ἢ 

ἀπ τι". ΠΟ ΟῚ πβ4.τθο,5 63. ΟΞ ἀγα 5,6. ΤΠ οὐ 
ΔΚ πος ϑραττίατα 5723. 
ἀπτίταπυπ ὃ. οϊοϊοτγυπι ἀὰχ 

ϑαθ.]πτῆ 5 154 
« Αρίιγτί5 42 

ἀρίάδηις βαυΐας 305 
δροάοιΐ,ροη5 ΖΞ το  ςα 237 
ΡΟ ἢ ἰδ τε πηρ υπὶὶπ Αξῖο 2ι 

ἃ ἀρυά Πευςαάϊος 227 δὲ ἁρυά 
Τυορίμπι .7ε. ΑροΙ  ηἰς ἅτὰ ἃ 
Ῥιπβταῖο ἀοάίςατα 447 ΔΡΟΪ  -- 
πὶς ἀτοβεροῖα ἅτα 4τι ἈρΟ ΠΩ 
Τ)εϊο σοπίσογατα Κ Πεπίὰ τὰ Α- 
ΡΟ] πὶς Μαϊοεητὶς ἐς ϊυπι 175 Δ - 
ΡΟ] πα Ργταῖ ἀεϊυδταπι τι Α- 
ΡΠ] 5 οὐαςυ! πὶ 172 Δ ΡοΪΪο ΡΥ 
τῆουδ 380 

δΔροϊ!οπία (ουίπτῃ. ςο]οηΐα 19 
4 Ατεβεάιςς 450 
ἀτοβοροῖα ΑρΟἢΠ ἰβ ατὰ 41| 
ἀτοβοῖδυς Ρεγάϊςος ΒΕ] ὰ5. 170 
ἀτομοῆτγατιις παυαγοῆς λ8 
δυο οτίπιι5 ᾿ 21 
τ Δ 5 χδ9.41τι 
τς ἀαπτυς Τἀςοά, τοχ, Υγ (ο- 

Ἰδὺς δὲ πιοάογάτως 42 Ῥότιςο 5 Βο- 
ἦν τος Αςειυξιταγ αυὸά τεπυς 
ποῦ ἔτ ἰπ σαροήοπάο Βε}}]0 113 
Εἴὰς οτατῖο δά Ρε]. ἐπ ἐχρφάϊϊο- 
πεῖὶ (δουτη ριοἰεξζωαγος τ907 Εἰν5 
τείροπἤιπι αἀ ἰορᾶτοβ Ῥίατ, 148 
Εἰυϑ σοητοίξατίο 149 

αὐςμοπίάες 486 

Ἧι ἈΥτΑΧΈΥχοβιοὲ ΜΟΥ ΟΣ "δ᾽ 
4 ΑΠαπὶ ριριὶες “π΄. 
δῇπα γε] Αἴης 260,287.476 
αίορῃς βυυΐις 92 
α[ορία5 ΡΒογηνίοηὶς Π] 5 ᾽πς 

τεγβοῖταγ 
αἰρεηάι5 
ἀἤιπατυς Πυυΐας 
αἴϊαςα5 Ρεᾷ Ὁ 
ἰϊασυς ορρίδυπι, 
Αὔγ πιάσῃ 9 20 

᾿ αἰγοςῆιι5. συ σοπγη ἃ [Ὁ πΚ- 
το τοὶ παυαΐὶς., 1ιἀςεδαπιροηὶϊϊς 
[υρεδυς ςὅ:. .γ5 Μοετοπι ουϊ- 
ταῦ ςοηξιρίεηάο αὐ ἀγαπι 

4 Αταϊδητα θε! «αἰ αρς ἰηξα- 
ἴα ἴυχῖα Τίοςγος Οριητίος. 1, 

᾽ 
διαίαπτα δ (οτιγηία Ἐρρίά 

170 ͵ 
Ἁτμοπαρογᾶβ ϑυτᾶς,, 
ἀτῆιο πα οἷἸπὶ ἃ Ρε]αί οἷς, 

τβοηὶς Βαδιταῖᾳ 5; ς Ατῇ 
ντθ5 ξίταηις ΤΕ  αὺ 
οα ΓὈπλπγᾶ νγθς,, (ἴμθ αγὰ Ὁ 
Ατβεηας ἱπιρογγα δατογ ςοΣ 
τιϑ οχ Ευραα εν Βέξζεϊς; 
Ατῇεηὶς οταϊατα Ρεδὶς ρὲ 
πλῷ ᾿ς νς ἅ20] ᾿ 
Ατβοπὶοηίος ρτι πη ἱπτοῦ Οτάςος 
ἔκυγαπε ἀεροίμεταης 4 
ουΐτυς ρτηήξμϑ 4.5. Εογαπὶ 

1210 



ΝΟ ν."- 
Ν ἮΝ ΓᾺ ̓ ζν 

ΚΝ Ἶ 

Ἰδηΐδας τορπλτίο ς. Οοἰδηίας ἰπ 
Ἰοηίΐααι ἀϊπιϊίοταης 5 ϑιης [ο- 
τες 4α66..:ς. τος [μᾶξ πλατος δζ 
πᾳ ἀϊβοῖα ἰηασταπς 49. [οηροϑ᾽ 
γῆῦτος α πιατὸ ἐχιγασπε 70 
Ατβεηϊςπῇς τεῖρ. ὀρτίπιαπι τοπὶ- 
Ῥετγαπιεητ ὅτ4 [0 -πηοογατία 
124.472. Ἀπεϊφυλταῦ “88 ΟἸ!- 
ξατοθιία 9 νεὶ ἅτὶ [Ἰοοτατία 489 Ατ᾿ 
τῆςη. τγτάπηῖβ ράγεπτ 446 Αππο. 
ἔετε ςεητείιπηο ροίὲ ἐχλέξος τΚ-: 
γαππος Ἰδοῦγαζο ρυίυατὶ ς95 Ροίὲ 
ταοετεηι Ρογίοί ας ἀπηἰτιοηὶ δέ ρτί 
πᾶτο φυσίξυ! ἀεάϊτι ἐῃ οἰαϊταεῖς 
Ρεγηϊςίοπι 1422 
Ατβοηϊθηΐαην τὸς [εσιηδα 193 
3ος. Ῥοτεητία 44.59.77. 593.514 

43: Ελη τοξοτγαγίάαπε μος ἀ. 17 

δο ἴτεῖὰ ϑγγιςυιπὶ 414 Ατῆς. 
ξαουΐτατος διρτουέτας (09.135.474 
Ὑτίδυτυπι ρείτημ πὶ ἂρ 1{Π|5 πὶ- 
Ροΐταπι ὅᾳ Εὐογαπι (Ὁ οἰϊ τεῖρα- 
ταῦ! τᾷ..245 Ὀυςορτγαοοτ οοπ 
δίτατι 64. ο πιμδί! ροζεητοβ 
66.5.1 (ἰαθο ργαασλεδᾶης σατο- 
τὶς Οτεοῖσονς [υπςοάς τοῦτα 12 Ε οἱ 
παι αῖτς ρετιτὶ ργα αἰτὶς 408 [ἢ τὸ 
παραὶ νοτεγαπὶ, [αςοάιαυτοπη ἐγ- 
τοηςς ἴμητ 13.577 Ὁ 'ἀπήο εἴο- 
ἔτι πτυτὶςὶ τς Εσταπι οἰ Πδς ἀτϊτι 
οππηϊᾶ ρυϊοΠοτγιπια ι82.4231. Ναὰ- 
ταετοΠπίηπιις ἐχεύςίτι5 120 
Αἰιβοαιεηαια νίγες ναϊάς δῇϊι- 
χίτρείεις τ2ο.2:5. Ατβοηϊςηίες {{- 
Βεοττατεργίαατι φοΣ. Ῥεσμηία ἰη- 
ορία ρτοῇπ νἱείϊπναπι ετί δαὶ [ο- 
ςο δχίριηι 494 ἵρῇ εγίδυταπι οὅ- 
ξοταπι,φεῆςιεητε ρεσαηια δ οὗὔ- 
Πάϊιοηςαι Μιιγίεπες ,ζ84 Ῥεσαπία 
4πῖπιὶ ἰηταξζαπι οεὔε΄ νοϊαογαητ, 
ςορφαπευγ νεὶ δά πᾶυο5 Ἰηξευοη- 
ἀλς ς59 ἴπ πιᾶρηα9 τεγιπὶ Ο 
τηηΐυπι ἀησυίζειας τοάῶϊ, ὃς ἐοπ᾿ 
βοτπατὶ μοί Πλεςείεαπι πτατο οὖ 
εἰυίαι 405. ἴτοπὶ ροίξ ἀςσερταμι 
ἐπ᾿ 8ιέϊ 4 εἰλάεπι ς«66. Μησίβ ε- 
τίλην ςοπίξεγηατί ρο Ευθας ἀε- 
Τεδιοηεπι δι) 
Αἰδεηίΐεπῆαπι ἱησεπίυπι 46.493 
ςτὸ Εογιπὶ ἔξυυπιὶ ἀδοτοταπι 
ἀς Μεγίεπαις τι94 Γλυγαπὶ ἰη (ο- 
εἷος. ἱπιρογίωπι 66. ὅδιιο5 (οοῖος 
4υϊδυς ρεχτοχεῖδὰδ ἔχιν, αἰ 
46:1 Ὡς 1Π|5 πιοῖτὶ εχ [οςτ5 αρυὰ 
1,1ςεά. ἐχροβαΐαπε ᾿ 
Ατβεπίεηίος ἴῃ δὲ} Π|5. λἀαοστίως 
Μεάυια ρηλυΐτον [ς ροίεγιπτ 62 
Βείϊαπα ἐὰπὶ Μεάϊς δά Εὐτγπιο- 
ἀοπίοπι 66 Βεϊϊαπι οὰτὰ Μεά!ϊς 
ἀρυὰ Μαγατβοπεπι ἤὸπ πιοΐτο 

ροβ εχιδος  Οταςία τγᾶππος 
12 Βεϊΐα πη σαπὶ ᾿Ξ ρίηςεῖς τι (ἅ 
(οειπιηίις 59. Οὐπὶ Μιυγίοπαὶς 
177 Οὐπὶ ϑ1πιϊϊ5 γ6 Ἐχρεάϊτιο 
ἁἀυετίος Ογργαπι 68 Αἀαετγῆις 
Ῥμαγίίαια. ΤΕ! 7: Αά- 
πετίως ϑαπιιτῃ 795 Αἀυετῆις Με- 
τὰ 476 Αἀυετίας Μείμιπι 299 
ἀπετία5. ΟΠΒαϊοιάεηίε5. δὲ Βοι- 

τίσοβ [} 
Αιβοπίςηπμπι συπὰ Ρεϊοροηπεηῖ 
δεῖϊαπι οὰτ πισπιοταδι 5 (αρε- 
τιοτιδὰβ τ Ατἤρη, πηαχίηπγας δά 
ἡΠἸυά ἀρρατατυς 14 ἴητοεν. Ατῇς, 
δι1,Αςεά.δ.}}} οςςαἴοπος 29.43.67 
84. Δεδ. δά ςεφεπάϊαι Ταςεάα- 

᾿ς χηοηϊΐος ἰηοἰ πατὶ 127 Ατῆσπ, εχ 
᾿ς φρτὶςη νγθεπι σοπηπηιρταης ἀἀ- 
 ᾳρητλητίθας [νασεά, ττ2. Ατἤξη, 

᾿ χρορίοπῦ ἱππαίεγας ΡΙΠἘοαπαχ ἅπ- 

᾿ς εοδείϊυπι Ρεΐορ. τ4ἅπηΐ5 τις Εᾶ 

ν 

ἐπυδάμης Ῥεῖορ. δὲ ἀερορυίαη-., 
Ο κρεγάτι3.170.1793.496 Ατμοηϊξ[ος 

. 
Ψ 

ο᾽ 

ιν 

“" νὰ ὥκὰν ἣ χε ἐν ἐν Ὁ, “αν ἀλλὰς ἀν κῶς ΩΝ ὝΡ Τ ΡΝ ΎᾺ 

ἸΝΡΕΧ 
Ρεϊορ.ἑῃ Ατεῖξα αὐοητίδας » Ρεῖο- 
Ροπηοῖπαι ἱππάυης τι6. ΑΡ Α- 
τῇση. γοάἀάίτα γεδε5 Γιαςεάππιο- 
ηἰϊς 7γᾳᾷ Ατῆεη. ἀπ ἰοσα ἃ 1,2- 
ςεἀ τεροίζαης 266 Ατίχεη. ὃς [,1- 
φοἀ.ἀς τοάάοπάϊς δὶ τυταὸ ορ- 
ΡΙάϊ5 ἀποητίαπς 367 
Ατβεδηίεπίες ἀς ἐχρεάίτίοης ἰπ 
δι ΠΠχπὶοορίταης 4τὸ Αδ δὰ 
ἀεμογεαγι ἰὸς πῆγα σοπᾶταγ 
Νιςίας. 4ι6 Ουκ ίρε άδαδι ι}- 
Ἰᾶ (αἰσερετίητ, ὃς αυΐᾷ ρτάτοχαο- 
της 413. 460.42. Ατἤδη. (Ὀςεϊὶ 
ἰῃ ἐχροάϊτίοης ἰη ϑιο ἃ 4.45.5: ς 
Πὰς ἐχρεά οί επίον ὃς ΠμΆρτας 
ἴπρξηβ 431.412 Διίβοη. νίπουπε 
ϑγγασυίιπος 458. 489 ΝΙΠποαηταῦ 
ἃ ϑγίας, 489. Οἰαάοπι ἱπρεητετα 
ἀοοϊρίιης ἃ ὅγγᾶς, 417 Ατἢε- 
ηἰοηεχογοίτας ἰῃ 5:01} θόοτας 
ἰηορίᾳ ςοπιπιράτιις 458 Ατῇση. 
ἐ 5.1} 18 πα (ετὰ δ1}15 ἔυρα 540. Α- 
τῆοη. ςοπβεύπατὶ οὗ οἰδάοπ ἱπ 
ϑιοἰΠ4 ἀοσερταπι ςει Αἀυογίις 
Αὐβυοίλάςπι ἰπ δι οἶα ραῇος, πιο- 
τιιςκ Οταοοτγιπι 545. Ατῇ. δηίπιο 
οοηβεπιάπεας αὐάϊτα (μοτγυτη νἱ- 
δοτία ἀθ Ρείορ. ὃς ϑγίας. ᾿ὅϊ9 
Ατβεηϊξίες νεγάα ας ρυρηα ῬΗα:- 
ἶσος ὃς ΟἸΠ ἰςο5 νἱποιιης 73 984- 
πηίος γ6 ϑγγαςυίαπος 489 Ρεῖο- 
ῬΡοπηξη[δ5 41. 1ς6 Μ᾽ ποιητοῦ 
ἃ (ονίητηϊς5 δ9 Α ΟΠαϊεϊάοπῃ- 
δὰ τ65 Α θεϊοροπποηῆδις τός 
Φι3 ΑἍ ϑγτγαοιίαπίὶ5. 480.513.437 
ΘΟ «ἐογά: Θεδξον αε 44. 47) εἰπάε: 
744 47Ὲ τγῖ πονγηέγεδιος δογεεῦῦε 7... 92- 
ἑΐε τε ϑεδξον εν εσθαι. 
Αεπεπιεηῆμηι ο Ρεῖορ. ἔπσάεσα 
7: (πὶ [σε 99ς (πὶ Ατὐρία 8. 
Μακητίηςι5,δς ΕἸςεῖ5. 275 (απι Ρὲῦ 
ἀΐςεα 3.0 Ατἢεπίςππαπι (Ὀςΐς- 
τὰς σααπὶ [ἀςοά, γ.8 Οὐπὶ Ατρὶ- 
υἱ5 68 Οειόνα ὅτ [με ἰοες;. τῆς 
πηϊθη[ε5 (οἰ σε πάϊ (1 σαπὶ πος ά, 
ἐπβάετῖς οσσαἤοπεπι σαρίμητς 373 
Αρετγτὸὲ γαηραης 4 

Δετῖσα αυοπηοάο οἐπι μαδῖτα- 
Δ τὴὶ (υΐεᾶπι ([Ὀπιρετγ [146 πὶ 
ἱποοϊμογίης ̓  Εἰιις “ποτ τὰς. 2 

Αττεῖςα ἀγαοππια 468 
“ δἴξος πηοης 324.308 

δτγαπιγίτεριηι 345.62ο 
Δῖγοις 1 
« Δυΐοη 2:0 
δυτοςδἢατγίάας 1,αςςά, 341: 
4 Αχίυς βυυΐυς 170 

Δεςῆὶ πὶ Τιϊπιπὶς ἀοίαδταπι " 
Ατβεπὶς τις Βαςςῆὶ ἀεϊυδτά 

Οοεέογτάε ῖς 226 

δατγδατγί ὃς Ηςο ςηςς 3 
θαῖτυς ἀαχ (οτ. ϑι 
Βεδηνε ΤΎο, ἀρεεηγ ΜΙ εὐάἀεεεεγι» 

Ῥείορονεο κοτε) 5 Κεφ ιάς [ῥαρεετ- 
[κε ἰοελ, θπάδέεεοε ἡγε γεογρεεγαύ ωσ 
ἐογ εν ἃ 7 "δε ρεβί [με 

4 Βεγγῆσα 
4 Βι(αἰτία 17ο Βι(Ἰτῖςα ρᾶϑ 9 
διτῆγηὶ ΤἭγασςς 303 

ἘΒαοη ἰπυδάμπης Ρῃοςξδίξ5 70 
δαοτιία Ρῃοςεπῆθις εοπτοῖ- 

ταίηπα 1.8 Βαοιὶ ἜχΆτσηα εἰς- 
δὶ 9 Βαοἴογιπι πιαρηξτγατυδ 
νπάεοίπι 215 Βαοῖογαπι ςοη- 

{Πα ααάτιος 369 Βαοῖοσγιπι ρα- 
8ηᾶ αἀυοτίι5 ΑἸΗ. τ16.217 Βαο- 
τος ἀρυά ΟΕ πορῆγτα νιησυητ Α- 
ΠῚ γι Βαοτὶ γιᾷι!5 Ατῆςη,τγο 

49 
25 

Ρβιπι ογίραπτ 317 

Βόϊδε ραϊμ9 39.320 
οί ἡΠιις σδ4 
Ῥοιιϊςηίο9 238 

᾿ 

δογίδάες Εὐγγίαποξ λάι 2λο 
Βοτείαι 38.152.170 

Βοτιίοὰ ϑραγιοίας 152 
{ Βτγαίἀ» ςυἱυάλαὶ ἐγίοσαυο 

1μδοςἀ. πλοῦς ν 250 
δγαῇάας ΤΟΙ Π ἀἰς ΗΠ ας ττ7.2 21: 

299 Εἰὰς ἰλυξ 307.346 Αἰειία 
ςΟηΠΠατίιβ τ Μοιβοηθη τὰ- 
ἴαταῦ χ17 Βιαπάς οὰπὶ ΡῬογάϊς- 
τῷ ἐχρεάίξίοπος ἐπ Αὐγ ἰδαιπι 
τοβελ 307.337) Απρδιροὶὶ 
ΡΟττΟΓ 323. ΒγαΠάς ογαΐίο δὰ 
Αςᾶτπίος 308 4 Τοτοησος 327 
δὰ [χο5 παι τες 159.323. Βιεαἤιίας 
σοτοηᾶ ἀυγορα Γρἀ  Πγιταγ 322) Βγα- 
ἤδα ταοῖς 320 Εἰ πἰογίμο ἀε- 
οτοτὶ Ποποῖε5 351 

θγάυτε 22} 
Βειεϊηπίας: 344 
δύ εις 116 
θτοπιοῦας Αὐγῆδαὶ Ρᾶτον 3607 
δτοπίίσυ5 320 
«Βυοσο]ίοπ 3411 
Βυάογυπι σε Π πὶ τόδ 
Α΄ ΒγΖἄτίαπι σάρταπι ἃ Ραιί- 

πα, οἀ Μεάϊΐ οσοιραγάπι 63.84 
Βγξλητίογιπι ἃν Ατἤθη, ἀεέεϊο 
75.600 Βγζαπτί πλυς5 δῦ Ατῇ. 
Τἄρτα ότο 

[6 
ἢ Ασγρατὶς βιυίος ϑἰο  φᾳς 

σδαηγοὶβ τεγγᾷ 9 
σξηδαπι Ευδα 216 

οαἰςῖηι5 Πα ς 242 
οαἰοχ Πυμίι5 303 
ΟἈ}}1ὰς5 (Πα ϊς 4]. ἀὰχ Αἰ. 
459.42 
«Αἰ]115 Ἡγρογος 4 Η]. Ηἰρ- 

Ρία τγγᾶπηὶ (Ὅοςς 448 
οαἰ!ογατος ζχ2ι 
οαἸ ΠΠοπίες 238 
«ΔΠ]ΠΠροτας 54ς.573 
ΠΥ ΟῚ 112 
οαἸγάοη 241 
Τσαπηᾶτίηδ ἃ ϑυγαςι1ηΐ5 σοη- 

τς ΣΉΝΩΝ 4 12 
ςἀπιλτίπαὶ δὲς (ςἀί θὰ Πιὶς ρυὶ 

ἢ 412 Εογιπι (οἰοτα5 ςαπὶ α- 
τῆεη. «δι 

ςααιδγίες 1 
ΠΣ ΟῚ 4576 

ςαπαίεγα πὶ 325 
ςληῖς {Ὀραἱςἤγιιπι» ρτοποητο- 

τὶ ποιηςῆ 618 
ζαρίτά φαοζοι8,]οςΐ πΠοπηεη 188 
σάτςῖηι5 ῖ 11 
ςατάδτγἶα ὃς ΒΟΙ ως ςύᾳ 
᾿σαᾶτος 3.5 
ξάτηοᾶ ἔείξυπι 1 ἀςοὰ, 3 
φάτεθαρο δὲ (ατεβαρίηοπίες 

11.411,471 
ςαΥγἰῖ 28ο.ς2 5 
ςαἴπηεπα τ 
ςαΠοτί5. ὃς ῬΟΪ] τοι ρ πὶ 329 
ζατᾶηα δὲ ξαταηκὶ [ει ςαταπεη- 

[ἐς  241.412.460.491.544 
ςαυϊοηίατίς οτας 00 
σαι ηι5 74.606 
{ (ξογορβτιι Οεζγορίὰ ττ4. 
ςοοτγυρἤαϊοα 69 
ςεἰ 4515 
᾿φεηςἤγεα 28ι1.562 Οφησῆτος 

557.562 
Πςεητοῦιρα 476 ( οητοσὶρ 5 γεὶ 

Οεπιογιριπὶ ςοὅ 
ςερ Βα! πία 120 
ΠΩΣ ςΣὅ 
ξοτγαπλις 5 449 
οετάγ]ταπὶ 345 
σετοιηο5 τηοῃϑ ᾿ϑίηζοϑ δ Ραο- 

ΠΔ5 Οὐ πλττοης τόρ 

« Οματσεᾶς 496 
τ ρῆφτοιξα 74.216.303 

εἴα! χε 
Ἄοδαῖες ΕΣ 
σδαϊςεοη 3οΚΥ 
ΒΑ] ςῖ5 ορρί ἀπιπὶ (σοτί πεῖ, γι 
ςἢαϊςιάεηζες ςοπῆπος Βοτεί οἷς 

170 (Βιαϊεϊ ἀδηβ. σιὰπὶ Ετσετγ,δι]- 
ἴὰπη τῷ Οὐπὶ Ατἤοη, το, ας 
(ΟΒαϊοϊἀεηἤωπι αὖ Ατἤθη. ἀοξο- 
δῖο 3945 αἴΐᾳ ἀς ΟδαϊείΔοης 
38.166. 145. 340. :97.41τ0.4.11.52.4. 
οἢαϊειάιςα γεδος 232.41} 

οἤαἰοίάευις παυαγοῆι5 {μιςοά; 
44. Επιδςαάες ς64 

οδιαϊςιαττα Ρα Ἰλάϊςρίασυ!ά 84 
σΠαοπος 146.153.τςς 
ςπαταάτιϑ 38ς 
οδαταλάες 322.,24 
εἰβατίο!ες ἀροϊοάοτί Αἰ. ηλ-. 

πᾶγοθ5 δῆ. 497 
ομλπιιηυ5 468.47γ4 Ἑἰὺς εα- 

ἀε5 495 
ςΒατγ δ ά!ς δὲ 
ςξιίπιογίυπι 3) 
αἰιϊοηὶς 1,ἀςεἀχητοπίμς 399 
ΟΠΒΐις πιαχί πᾶ (Ὀοίαζυπι ντ-- 

δίυπι Ιοηΐα 572 Αδυηάας Γεγαὶς 
474 ΟΠτος Οτςεοοαπι ἀ εἰ ΠΠ πος 
ἀϊεῖτ αἰςῖδ. 577 (ἢ παυος Α- 
τΒοπιργαθεησ η68.ς2ς ( ΗΠἰοτυπὶ 
τερίοπεπὶ γαίξαπε Ατῃεηϊεπῇ ς64 
ΟἿ ατῶὲ οὐἤάεπτυγ ἃ τεγγα ὅς 
τηλὶ ς“845 

οδαταάός ἱπί: Ἰαργρία 9507 
ςἤγοπιου Μοϊεηϊις 239 
οἈτγΠρΡρὰ5 40 αιγοο ἱπέεσξο: 

δας 6 
ςδγῇο Ἀςογἀοεἰ Ταποηϊς 45: 

Ρυά δ δὰ 1τοο.341 
«ΟἸίιοες ὅς Ῥῃσοπίοος γιγαας 

Ρυρπα ἰυρετγατὶ ΔὉ αεἤοη, 72 
εἰπιοη Μμτιδάϊς Εἰ ὅς Μο- 

τίτοῦ 72 
σστοη 140.18 8 
εἰείαπι οοἤάετης αἴῆεπ. τγὲ 
4(]αζοπιεπα 46η.56 9 
οἰξαγομυς Βαιρίία ἈΠ ς 956 

499. 
εἰεἰρρίάος 179 
εἰεοθαϊυβ ἐρβοτας 368 
εἰεοπιοάο Γγοοπιεάϊς Εἰ. ἀμχ 

ἌτΠοη, 400 
εἰεοπιεπος ασοάδαπιοηΐι5 85 

εἰδοπιεπο5 Ραυΐαηία; τορὶ8. ρᾶ- 
{γ 5 τϑς 

εἴςοη Οἰεαπεεὶ ἈΠ Πὰς ὁ νἱῦ Ρὸ- 
Ρυϊατί5 194.266 Ὠυχ ἱπηρτουΐπ 
ἄς δὲ ἱρπαιι5 347 Εἰὰὼϑ ρτο- 
πιϊ ἤπιαν ἰουϊτατί5 ρἰεη 272 Εἰμ5 
ογαξϊο δά αἰῇεπ.. τ99 Εἰθδ εχ τ 
Ρεάϊτιο πῃ Ἱ γαοίαπι 343 

ΟἸςοὴϊ πεοτκξας 3ς0 
ἀς ΟΙεοης ἃς ΝΝιςίΔ 272 
ἀς ΟἸςοπε δι επιοῆθεπο 278 
εἰδομα γεδϑ ῃ ΤΗγαοία 3525 

εἰεοπαὶ 303 
εἰευροιιραβ 118:136 
4 (πεπῖὰς παιατο 8. 153. 1959 

᾿ρηϊάυ5 471 
«(δείοπεϑ, θέδίο 2» πογρε τς 

ἐογ νη αὶ αἴϑης βάθει (πὶ. 
ςοπὸ ριξε ξξας ΝΝαϊραέϊο 596 
ξογογγα οἰ τα ἱποῦϊα ῬΠαα- 

ςο5 τ8 Ορροττυηὲ ἤτα δά ἐγα- 
ἰφξέζαπι πὶ [τ] νατ ὅς 5: οἰ] Πἶλπὶ 26 
31. (1ῆϊ ροτεης 18.24.44. (οτ- 
ογτεηίος (εν Οονεγγαν ( οτὶπτῆϊο- 
τὰπὶ ςοἰοηὶ 52. (οτζγγελἤααι 
ἱεραϊοταπη οταῖὶο ἀρὰ ατῆρη; 
23 (οτογτγεηίεβ. (ογί πιίοΚ πα-: 
υαἷν ραρπα {ἀρείαπε 2: Ἑογυη- 
ἄοπὶ 4115 συ αἱς ρυρηα 13 Οοῦ- 
οΥτοηποσι ἱπτοίξης ἀπζογαϊα: 
διγος πᾶ 221.224.225.- Εατᾶ 

Οὐυ εῖι, 



βοῖὶς τῇς (οτεογτγεηῆα. δὲ Ῥοτὶ- 
ἀχεηῇ: ρεῆλ 77 

ςοὐιπτ δὶ ρῥεπυὰπαὰ εχ οπληὶ 
Οταεοὶλ πᾶς αὐἀβοῦτα τὸ Οο- 
σἰπτδὶ ρεςυπία ρταροϊεητος τὸ 
τ λαρα ο δ ρα ςοἰἱοηὶ πε Ρο- 
τ ἀπεηίες 18 ᾿(ογιπτίογυπι ἱπ 
Οοτεγτοηίες οἀϊυπιτϑ Οοτίητα. 
δεῖδα αἀμιετία5 (ογογγοηίεβ. 19. 
51.22.35.234.121 (οὐ πτἢϊοτυπὶ 
οἀϊὶ γεβεπιξεὶς λἀυετίως Ατβεη. 
ςαυῖὰ 68 Ῥτίήνα ἰπτοῦ οος δὲ ΠῚ 
«λυ 37 [πτοῦ ἐο5 ςοπτοπιίοηςς 
δὶ ςοηβιδις 36.4ς.47.69.71.280 
581. 409..9ο8 (Οτητῆ ϑγγάου- 
(ληὶς ορίτυϊαπάυπι οεηίξως δά- 
τεγίυ5 ΑἸἢεπ. 471 

ςοτοςθς Αμηπηςᾶ ρᾶῖεῦ τϑό 
ςοτοητὶς οἰϊοϊ πος αυϊάδαι 

δὸ ἀτῆςπ} 172 
ΓΟΣΥ (5 459.570 
ςοτυρμαπυπὶ 242.3:}8 
ςο8 ς7γ4.620 

«Ογαπὶϊ ἴῃ Οερ Βα επί 1:0 
εταϊατπεηςδ 41 
«τατοἤεΐες 250 
ογατεγιὶ ἰπ ῬΗοςαίάς διό 
«τεϊοηὶςα ρὲ π5 315 
ετεῖα 211 
ετειτεηΐες υπὰ οὰπὶ ἈΠΟύ 5 

Οεἴαπι σοηάίἀετιης 5:6 (τε- 
τοηΐος {ἀρ τελτηῖ 418.441τ 

ετἰ σους πους θεῖ οΥἸ ἢ χ᾽ 70.150 
ςτοςγ]ίοη ἴῃ ΖΕ τοὶα 238 
«τα ίως ΙΣ 
ἐζοπι 2831.282 

«τοτοπίατ5 τορίο δὲ (τοῖο- 
πῖαίς ς09 

ετυῇϑ8 τερίο 152 
« Οὐυπιᾶ 412.6οὅ 
« Ογοϊλάας ἱπ[αϊας τοηυΐς ΜὶῚ 

πο5 3 
εγείορες 410 
εὐάοπίατα 158 
εγ !επς ἡ. 32.145. 
ογΐοπ ατῃεπιςηῇς 82 
οΥπε5 Ὑ Βεοϊγεὶ δἰ υ5 17: 
εγπεῖεπὶ 'π (ογοητα τοάμ- 

εὐπτ Ατἢεηϊεηίες 172 
εγμυτία τετὰ 2198.342.371: 
σγρτὰς Ἰηΐεβθατον ἃ σᾶς 5» 

Ῥαυΐαπίλ ἀυςς ὅς ΟΥρτὸ ἀγπιᾶ 
ηΐξετυης αὐ πεηϊεηΐοβ 73 

ἴῃ Οὐρίας ἐχυγυδέυβ. πλυγι5 
ἃ Μαηιπεῖβ 366 

ΟΥτεπς 752 ΟΥΥΕΠΔΙ 421 
εγττῆυς 170 
εγτὰ5 11.143 
ογιδετ 2187 Ογιποῦ! 42 ς 

ο΄ ογτίπίοπι ἱηυδάυπει. ῬΠοςεη- 
{570 εγτιπίυπιὶ Γλοιϊουπι 237 

οΥ Σῖσι5 ό20 

Δἰτῃυϑ 1 ποοά. 359 
Πατηάρεῖις 1,4ςοά, 359 

Βλαπιάσοη 1μαςεά. 226 
Ῥλληδος Ἡοπιογις αν Ης ]οηϊ- 

δ05 ἀϊ πιηρυίς κίας 
ἄλυτα 119 
ἀλυ τας Δὺϊ5 19 
ἀδρβηυπίῖοπι ργοξεϑι ἀεξε- 

ξϊοηὶς (]αχζοάνεπασυπι δυτῆο- 
Τὸς ς64 
Ὁ αδγάο Τλατάλπυπι νίαυς 

ἐχρογγξέξζιιτη φογπὰ οἰαῇας Ῥε- 
ἴορ.- δι8 

ἀλτίος 11.320,4.40.544.468,571 
ἀλίς δῆ Σ β 413 
ἀλίογ ἶτῖ5 Ρ τουΐπεία ὃς 
«Ὁ εςεῖεα 476.404.402.593 

αυοά ρΡοϊξελ. ΑπΡΠίρο]ι5 γοςα- 
ἀδοςπὶ Υἱῶ 9 ΟΡΕνὶ ποπηοῃ 

τυπι ἔς 66 

τὰ 

.2 

ὙΣΝ 5. Β Ἱ. 
 ἀεῖΐας ατατγίυπν Ογαςογυπι 4 
Τοεΐως λητϑᾶ ἱπιηγοῖαὰ τγοπιὶς τὸς 
Τεἱὶ ἐχρίατίο 24} 
ἀεῖ ὲ Πεῖο ἂ αιβεηϊεηθδις 
[υπηπγοτὶ 34: Ὀεῖίος γεάυοῦτῃ 
Τὰ Ατβεη. 164. Πε Ατγαπηγς 
τὶ υπι σοπγπιργάγιης ὅ2ο ἀεὶιο 
Ἀροϊδπὶ  Ποπίαπι ςοηίξογαυϊς 
Ῥοϊγογατος 243 ἀοίτπι Αροὶ]ὶ- 
πι5 το ρ᾿ 303 ἀοϊυπὶ οὐἤάο- 
τοσ 315 Ὠε Π ἃ Βαοτὶς τεςρίτον 
319 ἀεῖτα δὲ ΕρΡΒεῖτα ἔα, 243 

ἀε!ρἢο5 πιηα ἔρο α 341 Ὁ εἰ- 
Ρδισυπι τοπιρίαπι γᾳ ΕἸ ρους 
τεὶρυς 87.812. ἀεὶ ρίςιπι οτὰ- 
οὐϊυπὶ 18.20.77.88.35᾽.36ς 

ἀε!ρΕϊηίοπι 972 
ἀειπαγατος 484 
ἀεπιαγοῆας 6ο3 
ἀεπιοςγατία ͵ι.124 
ἀεπιοάοσι5 302 
ἀεπιοῦῃοηςς Αἰο ἘΠ επὶς Πἰτι5 

ἄυχ Ατῇ. 235.227.244.:296 Ὦιχ 
Ρτουϊάυ 294.2ς7.2723 Εἰτ5 ἐσρε- 
ἀἰτίο αὐἀποτίως ΖΈτοϊος 238 Αἀ 
ἤιος πη τες οχ μογατίο 297 (δ- 
{ΠῚ ἀς αράιςξάϊς ἃ 511} ςορὶΐς 
“18 Οὐ [υἱ5 ἔξ ἀοάτε ϑγγαςουίδηϊς 
ς46 Εταῦ 1ΠΠ|5 ἰητογῆςτογ 448 

ἀεπιοτεῖος 270 
ἀετοῦ ας. ς87.ς88 
ἀετάας δὲ ῬΕΠΙΡΡας οὑπὶ Ρεῦ- 

ἄϊοςα Βο Πὺ πὶ βοτεητοϑ 38 
ἀοτίχι, τοι» Οἀὐοπιαητὶν Ρὰ- 

Π2Ὶ ΤΙ 
ἄσγας ςὅ6 
“4 ἃ Τϑίαςο ογπηάὶ ΤΉτγαςος 

τὰς Π το ρ Πογί 502 
δῖοι ἀρρεϊ]απτας ΤΉγαςε5 πιδ- 

ταπὶ 167 
ἀϊδγάϊεηίος ΤῊγ θη ςαρίυπι 

367 αὸ Ατῆεη, αἀ (Βαϊοἰἀφηίος 
ἀεβείμης , 

ἀϊάγπια» γῃᾶ εχ 2811 ἰη(]ῖς 
332 

ἀιοπηροτι5 ς ἐαό 
ἀϊπιαάα5 463 
ἀϊοάοτί. Εμογατὶς Α]Π1|γοτατίο, 

4υς ΟἸεοπὶ τορυρηας 201 
ἀϊοπιξάοῃ 461.ς84 
ἀϊοηλίϊις 477 
ἀϊοη 305.32 ς 
ἀϊοτίπις 32 
«Ῥοθογως γτρ5 Ῥποπία τόρ 
ἀοϊορε5 64.379 
ἀοϊορίᾳ 172 
ἄἀοτοῖς 64 
ἄοτεϑβ 9.7γ0.81,235,231,.295.46. 

46ς.ς17 Τ)οτίςυπι δ.  Πππὶ γοτοσὶ 
ελτηνίπο ργα ἀϊ ζαπι 135 

ἀοτίευς Ὠίαροτα ΠΠΠ5 571 
ἄοτυς 304 
« Ὀιαδείους ΕΔοηΐςα 66.320 
ἀτίπιγη ἰηίωϊα (Ἰαζοπηοηΐβ 

οδίαοςη5 ς69 
ἄτοὶ ὃς Οἀοπιδητὶ δὲ Ῥετ- 

(πὶ δὶ Ῥαπαὶ » υΐ οπλης8 [π]5 16- 
δῖθυϑ νυ σης 171 

ἄτγορεβ (αι: 4ς1ς 
4 Ὅγπις πη Αςδαὶᾳ 157 

Ε 
Βθτιις ὃς Νεῖυς ἤσ! τό7 
4 ἘςοτῖτΣ ᾿ 9οό 4 

ςεδβεοστατίάες ΤΒοΠαογῦ τὲχ 723 
ἐςίπαάες ἐηίοϊα 172 
« Εάοηο5 {με Εάοῃὶ 66.170. 

320,324 
ες ΦΕρΓΙΟΠΟΩ 607 

4 Ερεῆᾶ 411,414.414.427.440 
442 

«Ἐΐοη 6ς.244.284.320.323 
« ΕἸ“ οὕς όιγ.διβ 
εἰς Ἰηα ΜΙΙοῖο ργαϊαςξςοδό 

εἰοξίος Θεοὶ ΕἸοὶ 22,148,96..375. 
378 

« εἰουπα ἀεροριήαπειν Ροϊορῦ 
πεηΐο ττ4ά ΕΪουΠηϊ δάἀιοτία 5 
Ετεςδιδειηι ὕΉ]}υπὶ ροβετγᾶς ατὶ 

εἰϊπιίοτα ἐη Μμαςοάοηία τό9 
εἰἸοπηεημ πὶ 227 
εἰγηνὶ 4“ιἃὔ 
« Ἐπιραῖις Ἐσγτῆσαα τοι 
4 Επάϊιβ ἐρβογυς [νασϑά, 9 ς 
ἐπέρουβ Παυΐο5 30ς 
ΦὨΓΙΠ,}5 4τὰ 
« Εοτγάϊα 170 
ἀ Ἐρμαπιάδς (ου μι 115. 281 
ἜΡΒου 1 ἀοεά.ροτεῆατξ μαδᾶς 

ςοη!ςϊεηἀὶ γορξ τὴ ςάγοογεπὶ 87 
ἐΡἢγγς 32 
ερίςγάϊάας Τιαςςά. ἢ 351 
ερί ἀαπηῆιις 17 Ἐρί ἀαπιπιπὶ 

Ρυρηαῆς (ογογγεηίες το Αἀ 
ἀεφάϊτίοποτη το! στοῦ 21 

ερίάδαγις 136.39ς ἐρίάδυσις 
Ἰπιοτα 288.484.5ςὅι1 

ἐρίροϊα: 469:477.515 
ερίταάας ΜοΙ]ορτὶ Εἰ ἰυ5.» ἀιχ 

Χ46.274.}78 
ερ το ας 341 
4 Εφυΐτεδ τγοςεητὶ φυὶ γοοδη- 

τοῦ ἀρυά Τιαςοά. 393 
4 Ετὰς αἀ ἀεί ίοπεπι ᾿πάυ- 

οὐ ΟΒΙῚ 463 
ἐγεοδεῆους 1 

. εγοίιβ θ Ε τεῆτις. 184.103,56 2 
ογοισ σηαπὶ ὃ ΟΠαϊειάεη- 

ἤυπν ΒΟ] πὰ ὙῚΣ 1} 
οΥης6ι8 408.ς4.5 
εὐ τῆτες 188.454 
εὙΥχ 411,442 
4 Ετεοηίους 463 
4 Εὐα]α5 ϑραγτίατοϑ ς63 
ΕὐΔΥΟΠ 5 ΓΥ̓ΓΑΠΠῸ5 121.412 
οῦθα 233.505.6170 Ποβεῖτ Ὁ 

Δτῃ. 74 Επδοϊςιιπι Βεϊίυπι 40 
ΠΉΠΠῚ 463 
ουοΐος ἀυχ ϑγτᾶς. 483 
οὐςΠ4ος5 ᾿ 413 
εὐξϊεπτοπ “68 
δε πῈ5 πῃ ς 196 
εὐοίρεγίτας Θρρυρσπδης ΤΡ γες 

521 
εὐοτίοη ἄπχ Ατῆςπ, 4901 

Ν εὐγηας ἢ 5 ἀτϊχ» ΟΗτγ πάϊς ἢ- 
ἴῃ 5 121 
εὐ ΟΡιις 111 
εὐπηοἱρί 4 482 
ΘῸΡ Βοπτὶ ΑἹΒ οπϊοπαπη ἰερατὶ 

ογβῖῖο δά (απηαγίποη 5. 464 
ἘῸΡΟΪ πὶ Δ 38.241: 
εὐροϊρί 45 1ὃς 
εὐγορυδ Χρυβηατὶ ποαυΐτ 170 
οὐτγδαίυς Παυατο ἢ υ5 35 
δυγγο ]" 1η 510 }}1 478.486.ς1ς 
εὐγυ ]ος 5 ϑραζτίατος. 240 
εὐτγπηᾶςθι5 1 οοητιαάα ΕΠ 105. 

 ὙΒεδαπογυπι ρος πυΗ πλι5 τος 
Ιητοῦ οατοτοβ ΤΒοράπος ςαρτὶ- 
τι|05 ̓ πτευ βοῖτο Γ το 

εὐυτγπηοάἀδ ὙΠ] Ις 105. ἀυχ 
Αἴβεη. 

εὐτγ πιράοῃ μια ἴῃ Ῥᾶρῃγ- 
[ὰ 66 

τ ΘΟ Πευ5 ό 
Ἐπυγγταηο8 ροη5 ΖΕ το]: 237 
εὐ γορ ἢ 5 371 
οὐτῆγοϊες 251 
εὐ ἢ γ ἀφηγι5 494 
οἰχίηυ5 ροητὺ5 168 

ἘΣ π ἕῳ 25.49.73.355.363 
Ῥοητῖες ποπγεὴ ἰοςὶ 24ς 
ἐουτυπα Ποπιίηος δὰ ρεγίς]!-- 

ταπάυπι ἱπγρ}} τ 204 
“ΟΜ τορία 324 

᾿ς ἀ Ἐγὰς νἹο]επεῖα ἤσοάϊου 916 

2γ6.22ς.241.283.20ς 

41 Ευρὰ Ὠ)[Ἐ γα ΡΠ 5 Αἰἢοηϊςη-ος 
ἤωπι ὲ διοα εἰν ΤΩΝ, ς40 

διπάϊτοτες Β Ποάὶ 424΄΄ 
Βιποδτίς ὁγατίο Ρεσῖο ς τ τ ΤᾺ 

ἠὲ με 345 δὲ ΟΔρ( 5329 
Βϑυΐιτες (αν 6.3 

4“ εἶα οομάίτοσος 412.526 
ξεϊα τγτᾶππιι Πἰρβοσγάτοθ “ἱς 
δεῖοι 412.485..217. ὁ 
οἰ οϑγταουίαποτί τοχ 412.476 
δεέγδιϊα τη Π5 ἐφ. 299 
δοῖδ' χόγιιόρ 
4 Οἰβοηυῖι 4 
“ Οἰαιμςε. “2.9. ϑΟ0ὅ 
δἰδυςου ἰοαρτὶ Β[ τὰς 35 
"4 Οοαχὶς δετὶ 332. ΟἿ 
ΒοηρνΐυΣ τ ΘΒ ΦῊ 
Βοτιγηίαντθς Νδςεάοηϊς 1700.ΌῦΟὨ 
{ Οτγδδι δὲ ΤΠ οαὶ 167 
ϑταςῖα, οογ οἰΐα) ἰμβαδηϊίτον 

βιοσὶς Βαρίτατα χ, Οταςία ἀυςο8 
Τςεάαπιοηι πῃ Β.}]Ὸ Μεάιϊοο 
εχτίτογᾶς 15) Οσα εἰ δὲ δάγθαγι ο 
Ροῆτα ποανίπα ποη Ὄγϑηϊ δροές 
οπλιεσὶ 3 Ογαςογαπη γεῖογι πὶ ὅς 
Βατραγογί ςοπηπυμης νἱτᾶ βόπας 
τη υ τίς ἰῃ το θὰ 5 Οταςογῇ ρο- 
τετία εχ τεὶ παμα]}}1ς “τι ἀϊο ογτᾶ τὸ 

διεἰοπίαπι ορτιπερας Ρεσάϊο- 
ςἂ5 ὁ 170 
4 Ογ]ίρρις ΟἸοαηάγιδα ΕΠ τος 

486.530.548 

ων 

ΑΙεχ βυλις 240 
ἀρυᾷ Ηα]ΐᾶς νἱ δ] Ατμεπ, 69 

Ηαϊιὰς οσὰ ' 136 
Βα] ταν παῆπις 474 
Βαὶγς Πυυίαϑ. 1 
Βατηαχιτυϑοἱςξξυς, ὃς ἸΔΥῚ Πὰ διγ 
Βιατπγδτοῦϑ. ἰεγερίοης Με γεις 

δον, μων... ὦ πω  ὐλΣ 

τη δὲ ὌΝ 
Βασπιοάϊὶ ὃ Ατἰ πορίτοηίς. ποὺ 

οἷῃὰς ες Δ4,446.447 
Βατγραρίοῃ ὅ2ο. 

Ν 4 Ηερείληθεγ ΤΕείρίοις 496 
Βορείαπάτιἀὰς δοϑ.612 Ὶ 
Ἢ ἀβλμηνὰ ἜΤ ΟΥ. 
Βελιχυς Μοράατοηῖς ὅρο 
Βε]ΙΔηϊςὶ Ατιῖςα μη ξοτία ὅς 
ΒεΙ]ἀἰς ποπιοη ποῃ Βαθδυϊξ 

οΟἰϊπη τοῖα Οὐαςία ; 
ΒΟ Ποπιὰ 4 Ηε]]ο πος 
ΒεἸ]εἴροπτυς 
Βεϊογιηα γα 1π 5: ς ] 1 

3 

49..88. 
445. 

πεγαςῖοα ἴῃ Τσαςῆίης νεῖ Ὑτᾶ 
εΒίηΐα 225.240.30 4.351 

Βετας δα 

Βαγαο 465 Γγπηλαοηὶ Β] τὰς 
τασυΐλη5 ; 

Βεγαες Αὐζᾶδεθ. 389. 
Βογου]ὶς ίβοτα ἀρὰ ϑγταςυία-, 

Ὧος 439 Ηογου 5 τε ρ] πὶ ἴΠ τὸ 
δῖο Μαηῃτίπίςο 387 

Βιογπιάγαπη οτὰ οἰτοιης “4 

6 

ἐξ, 

Βεγπησοη 445 ὙΒεθαπως 
Βεσπη 5 τε γοσηΐσ 84 Η. 

τηϊοηΐϊς οσά ἃ 
Βεγπιοογαῖες Ηεγπιοηὶς ΠΠἢ 

ϑγγδου Ἀπ 290,43} ΕἸμ5 ΟΥΔΙ 
4υὰ δίςυϊος δά ςοηςοτά τη 
τατυγ 29ο δά ϑγγαςυίαποϑ ογατι 
δάισηταγε Ατῆση.ς]αἤδηι ἃ τ, 
τίς. 432 Δά (ὐδπηαγπεη[δβ ο 
46: Δὰ ἤιο5 πλ Π το 5 νεγθα, δά ογῖ. 
δοηάος βογιπὶ Δηΐ πιο ἀοπλ ἤ ᾽ς 
4.49. 46ο ϑοΪετβ ςοπηπηδητυτη δά 
ἀεοϊρίεηάος Ποῆϊες 529 Ηξεγπι 
οτᾶτεβ Ἔχτουῦσὶβ ραῖγία δ τ 

Βεγπιοι ᾿ δο9 
Βεβοάυς ροεῖᾶ ἴῃ τεπηρίο 

πιεὶ Ἰομΐς ἔεστωγ ἱπτεγέρτας χ38᾽ 



Βεῖπι 241 
᾿ Βεβίαα ὃς Ηεβίκεηίες η Ἐπ- 
θαι 4525 

Βεϊειφάοσιις τ46 
« Εϊετα.» γπᾶ εχ ζΞοἷ! ἰπία! ἐς 

ΤῊ 
Βιεγορᾷοα Απείπιποδὶ Αἰΐας 
2. 

Ἠἰϊπιογαα,, ϑέάε [πιεστὰ 41 
Βιίρραργεζὰς ἀυχ 278 
Βίρραάγοβυς ὃς ΤΒεθα!ες»ἔτα- 

ἔτος ΗἸρρία τᾷ Ηἰρραγοδυ ἃΪ- 
[ὸ ποδητάτις ταπαπᾶπι τγγᾶπ- 
πῖάς ροτίτις 448 Ηἱρρατοῃίς- 

ε5 449 
πἰρρίας Ριπῆγατὶ Α]οσαπιὶ πα- 

ΕῸ ΠΑ ΧΊΠ.5 14.448.449 
Βιρρὶαϑ αἱΐας 193 
Βίρροοίας 420 
ΒΙρροοῖες ῃ 
Βιίρροογατες Ασὶβῃτοπίς Ἀ[115» 

Αἰδεπιάμχ 296.31:5.3:19 ΗΙρρο- 
'στᾶτος Οεἶα τγγάηηιβ 412 Ηἰρ- 
Ροογαζες Ταςεά. 471 

Βιρροϊοςμιάας 304 
Βιρροπίευς 235 
Βιίρροποῖἀεβ 395 
Πρροτοχοῖα 167 
4 Ησπιετυ 2. 4. Εἰὰ5 γεγίας 

243 
4 Ηγδεϊητηϊα 349 
Ἐγαὶ 5341 
γθ ]α 453 πγδίαὶ 412.477 
Ἠγδίση τεσ ϑίςυϊυς 4: 
Ἦγορᾶξα 217 Βιγεςατίςα πιλη- 

εἰρία 401 
Ηγ} ας Βυυία5 409 
Ἡγ|]αἰςι5 ρογτὰς 222 
Βυρετδοῖυς 495 
ἢγῆς 399 

7 Ἐγθαίρες ρᾶτεν ΡΙατῃπα 
Ι 

Αρυρεϑβ ἴα συΐατοτε8 407 
Ἱαργρία ργοπιοητογι 430.441. 

407 
ἰδία ἀϊγιρίταῦ 463 
Ἰαίπευϑ ἤπιε “66 
4 ἴσατὰ5 ὃς Μγζοπι5 199. 6 15 
4 [44 (ρταροῆτα Απτιαπάγο 

286 

Ἰάᾷασυς θεῖ Ιἀλοαπι 6ι8 
Ἰάσπιεης 170.}49 
ἃ Ιερτς πηατιιπὶ 510} οχρὰ. 
ἂτ Ογίρρας 486 
ἘΔ " ςγ6 
“4 ΠΙγεῖ 19.334 

᾿ς 4 [πιδεὶϊ 1γ6.27»5 
ἱπιεγα 413.451.48ς. 
᾿πιοῦαα 28ι:.486.427 
ἱπιογοῦ ἰσχτα Απιρἰροί π΄ 491 
4 [παάζὰς Ρίαπιπιοτίσιιί Αἰΐις 

68 ἴῃ ετυςεηι αἔξιις 7» 
ἀποῆρι ὅς ΗἩγοίαὶ ἰῃ 5. εἰ}! 477 
4 Ιοΐαιις 40 
ἴοπος 4.10.63.23».292.462.46 5 

ἴῃ Ἰοπίαπι οςοἱοπίας ἀοάυχογαπε 
Αιβεηίεηίος 2.10 

4 Ιρηεςηίες 241: 
«τὰ ὃς ςεἰετίτας οοίμητ σοη- 

[υἰτατὶ οηΐ 20[Γ 

« [(λτοδίάας 21 
᾿ ἀ{βαροτας!ἀςοάοπιοηίις ἀτπιχ 

340 
ἤΐοοτατες ἀυχΟοτίπιπίοτῶ το 
᾿ππεν Βαυΐας 168 
1 ηπιία ςεἰςδτάτοτπε  ϊ ςς7 
ἡΐξοπε πιοης 230.282 
4 [τ4165» Ατγοδάτιηι τοχ, ἃ 4υ0 

᾿Ἰκα]α ἀἸᾶΔ 411: 
ἰτῆοπὶς ὅγ.2το [τποπλίτα ἴα- 

ΡῬίτεῦ 68 
᾿ἀτοηε3 δὲ Μεϊχί 345 
δἀποτίως ΠΥ Ραεγάταπι ξιςί-- 

1: Ν᾽ ὈΓΕΙΧ. 
πὰς ἃ απιϊηὶς ἱπ αυΐα. τι 

4 [Ιυποηἰς ἀεαθταπι αἋὉ Αα- 
ἀτοοτᾶτε ςοπάίταπι 188. Ιυποῃὶϑ 
τεπιρίαπι ἀρᾷ Ατρος ἀεῆαρτα- 
μι 341 

ἰᾳρίτεν [τ ποπιίτα 68 ΟἸγπι- 
Ρίμς τι1.364. Μαϊϊςμίας5 82 ΝΝε- 
ΠλΕδι19 2328 

Ι, 
᾿Αδάα!υπι ἰπ θὲς Πα 478.487 
Τ1ιλοεάππιοη 404]15 γτῦ5. 7 

Ὑγταηηϊς ἰἰροτα 13 ϑεγαῖβ αθαπ- 
ἀᾶς ς7γ4 Τιἀσεἀαπλοη!ὶ ἀϊ5 Ρε- 
Ιοροππεῖϊ ρᾶγῖεβ οοΐιπτυ δζ το- 
τις ἀϊτίοπε τεπεητ 7 1ιζεάυα 
Ἰὶς νἱδτυς ὃς νεϊξίτις ς ΓιΔςςἀά.1η- 
Βεηιᾶ 44.40.46.77.386.6τ4. (ἰ4- 
πιοτὸ ἀδε (ϑταρια ς8 ΤιΔοςἀ, τε χ 
242 Ια υἱπουα οδιϊοίταυν 87 εχ 
αἰτοῦ αἰτοῦὶ δυχι]ο νοπὶς 909 [,8- 
εεὐἀπηηοηϊοτγᾷ ἐχεγοιτα 4 πιο - 
ἀοτοράταν 389.391. Αἀ τἰδὶοϊπᾶ 
σαητοπι ἱησοάμπης δά ργφ! 391 
1,λεεάἀαπιοπίογαπι ἴῃ τα πδυτῖςᾶ 
τγεοοίηίυπι το 1νἀςεά. ργπιπο- 
Ραάϊα 398 Ο(αγηεᾷ 394 [μᾶςε- 
ἀππχοηὶ! ἰῃ ἀπιοτεπι Ατἤεπιρτο- 
Ρεπῇ ργορτος Πηρυίατς {Π]Ποταπι 
δὐπογῆις Μεάος ἐξιιάταπι 62 [.4-- 
ςεά. Ατῃεηϊοηζ ἃ ς δοοογῆτος 
ἀϊπιίτευπτ » νήροῖς ΠῚ Πρεξξος 
ὅ7) 1ιλςεάεπιοηϊί5 ἐοτην ἀοἱοῇ 
Ατῆςπιοῦ ροτξτιαπι τ7.6ο.77 1.4- 
σαά.ρἐεδιίζιταπι ἀς ἐσοάἀοτίδι5 τὰ 
Ρτὶς σαπὶ Ατῆοη. ς9 [πτοῦ οο5 ἀϊ 
ἔξπῇο ρτίπια ἀρεττὸ βιέα 67 1.,4- 
ςοἄ. οπὶ σὐτοτὶβ Ῥεΐορ. Αττί- 
ςάτπὶ ἱηυδά τ 74.1τ14:130.173.49 6 
Τιςεά. νἱοτγίᾳ ἀς Ατῇ.394 δὲ 4- 
᾿ιδὶ. 1νἀςεά. εἰδάες Ὁ Αἰ επίεη- 
ἤθιβ δοσερῖα ρυά Ῥγίυπι 262. 
278.475. 1, ἀςεά. ἀπιπιοϑ ἀεπιῖτ-- 
ταης οὗ εἰδάες δῦ Ατβεπισσορτας 
288 ἴητος [νοοά. ὃς Ατἤεη. ἱπίτα 
ἔασάογα 3995 Ἐπρια36ο, Τ,Δοεά, ἀς 
Αὐριαῖβ ὅς ἐογαπι (Ως 5 γἱξξοτσί 
391.:2198. Τητεν [,λορά. δὲ Ατρίιιος 
ἔαάετα 3995 ἴτεπι. (οοϊοῖαβ 395 
396 ἵπτὸν [νὰςοά. δὲ τορεηι δεν 
Ἃαγηῖ 561.471.576..86 Α τερς δά 
Τιμλςςἀ. πνηὰ ορητοία 289 

ἰχσοηίςυπι ἀρταπὶ ΑὉ Ατρίαο 
ἀππξοτπιίπας ΤἭγτοα 280 

ἰδοεἀσατοπίις Οἰπηπιοηΐς ἢ- 
{π|5.. γηυς ὃ ἀαςίδυς «ἰαΠΠς5 40 
αἰβοη. δά Οογογγαος πα. 32 

ἰασοη Ρίαταςηῆβ 5 δειπιποίξὶ 
ΗΠ] "ας 208 

ἰδεῆος Μεϊαηορὶ ΕΠας » ἀυχ 
Ἄς η, 232 

ἰλάᾳ 1ηζηα Μιΐετο ρῥγαίδοςοπ5 
6ι 5 

[χἰεγροπες ϑι οἰ τ ἱηοοΐα 4τὸ 
ἰαπιλσῆυ5. Χοπορἤδηΐς Ε[115. 

νη ὃ ττῖδ5 ἀποῖδι5 Ατἢ ἐχρε- 
αἀἰτιοηΐς 1η 8: ]Π πὶ 303.414.443 
Ιπεογβοῖτυς 48: 

ἰαπιὶς ςοἰοηιᾶπι ὃ Μεραγὶβ 'π 
51 0Π]Ππὶ ἀεάυχὶς 415 

Ἰἰχλαιρίαευς ἀεβοῖς 488 
Ιλοάϊςοα Οτεβιίάϊς 321 

ἰάτηγος ἰηζαΐα 102 
Ἰαυτείμ5 πιοῦς 135,474 
4 [,μεαγοδ5 ΟΑΙΠ ππδοῆὶ Πἰτας5 

144 
Ἰεδοάιυπι δά ἀεέεέξίγποπι ἱπάα 

εὐπς ΟἸ εἰ ς62 
εις. [Αγ 2.) μαπιαχίτιι5. 617 
ἰεογτῆυς 326 
Ἰεπιηι 2324.617 Ἰνοπηη} δὲ [πὶ 

δῖ ,376.}72.347.525 
Ἰεοσοτίαπι ἔληυπι 14.419 
Ἰοοοζατος ϑύγαθὶ Αἰτως, ἀὰχ 

Ατῆςη. ᾿ 
ἰεορογαὰς ἀπάἀοοϊἀς ρατοῦ 3ς 

ο ἰδοη [ἀςεά. 216 Ψὶν ϑρατιία- 
τὰ ἀυχ ΟΒίοτγαπι ἰῃ Ἰοσιτα Ρα- 
ἀατίτι 487 

Ἰεοη ρταξςξιις ςἰαῇ!ς Ατῆρη. 
ς62.584 

Ἰεοπίοοιϑη 5. οἰ αν Ερίρο- 
1ὶς ἴὲχ αὰς (ξρτεπι {δά ἰς ἀπδλης 

48 
Ἰεοπίάας ΡΙΠβατομὶ γορὶς ρᾷξος 

87 
ἰεοηείηϊ 212.412.424.4.21.467 
Ἰδοιγοι άς8 Γἀςςά.τοχ ς8 
Ἰερᾶς ἀογαυμπη ἐπ διε ία 443 

ἰερσοαπι ἐπ Ιμἀσοιίςο ἃς Εἶεο ἃ- 
Βτο ἤταπι - Γερτεατάγαπι δεῖ 
ἴμπὶ οαπὶ Αγοδάίδιις 364 Περτοα- 
ταγὰ πη ὃς ΕἸεούαπι ἕητοσ [δ ςοῃ- 
τγουογῆα 364 
[ε5δ115 δὲ (ες πο ἱπηρεγαδᾶης 
Ατβοηίςηίδ5 γε σατογίς 14 1,ο(- " 
δῖος αιοπιοάο πηι ἐξαγίης ατῆς- 
Πἰρηίο5 207 1] εςδίοτυ πὶ Ὁ α- 
τῆςη.,ἀ 1 ἀςοάδατη ἀείςϊο 544 

Ἰοέξιις ὅς 1,αΥΠἴὰ ὃς Απιαχίξιις 
σιό 

ἀρτυπὶ Τ ουοδάϊς . ςοἱοηΐα ζο- 
ΤΙΠτ ἢ Ϊογατη, Ρορυΐαηταγ (οτον- 
τοηίες 25 Γι ειςαά! ὃς απαᾶο- 
τὴι (ς ἀἀϊιπρῦς λπηδγαοϊοτίς τφ4 
οι οίπηπᾶ «Οὐτογτς ρῥτοιηοη- 

τοῦ πὶ 21.325 225 
δὰ Τιευςοπίιηι νἱξοτος ρτα- 

1ἴο ατῆεη. ς64 
ἀρυά Τιοιέϊτα ἐχεγοίτις [.4.- 

ςοάσπι. 38: 
{ΓΑ ες Αβργρτο πὶ εἶπον 68 
Ἰίοβαβ ασοοῆ]αι Β] τὰς ϑραττία- 
τὰ 279.473.576.60 

Ἰίργεβ ϑίςαπος οἰθοοσιπτ 4τὸ 
᾿πλογᾷ Ἐρί ἀδαγιις 288 
᾿πιησα 245 
᾿πάυς. ὃ Τεὶν 5.» γεδεβ οὐα: 

ἘΒοάϊᾳ 476 
Ἰϊπά! ποπιοπ ἰοοὶ Ὑδὶ ροίξοα 

ζωῖς Οεἰα 412 
[τη (Ἐπηεπ 271 
Ἰραγα,νῆα οχ ΖΒ οἷ! ἐπί] !ς 233 
Ἰίραγαὶ (αίάίοτμαι ςοἱοπὶ 525 
4 Τοοτοηΐος 34.5.36 ς 
Ἰοοτὶ Οζοῖα 4.68. Τιοοιὶ Ο- 

ῬΌΠΙΙΙ 293 Γι οτΙ Ερ χορ ΒΥ 489 
ἀς λοιμὸς δὲ λιμὸς ἴῃ απο ἀΠὶ 

Δητία 0 σαγτηΐηε αἰτογοατίο 135 
Ἰοτγίπιοβ ορρυρηαης ατῃοηίφῃ 
ρθη, 179 
4 Γυίοίηίϊαᾳ σὰν ὰ Ροειὶς Πλὰυ- 

[Ἰᾶ5 αυἱς ἀϊσατος Ὁ οτος 19 

. 4΄]γοσο ὀχυίΐίλης ΡΙΠἢοα- 
ας 3544 

ἰγεῖα 575 
Ιγοορβζοη τ8ι281 
Ἰγοιβ ΤἈγαίγδυϊ! ράτος 96 
ἴῃ Τιγποῦπι «ἀπετίαᾳς. Αὐγῃϊ- 

θαθπὶ τεπάτιης Ρεγάϊςολς δὲ Βτά.- 
ἢάδς 333. ᾿γηςεῖξα ἰη Μαςςάο- 
πᾷ 1τό9.3ο ἰγπςείξατιπι τοχ αὐ 
τμίδαις 396 

Ἰγῆςϊε5 ἄχ δεβθη, 184 
᾿γἤπιας μ᾽ Αὐί ἄτῃ Δ ρᾶτοῖ 212 
Ἰγήπιεϊία ραϊες ἐπ ϑίς μα 529 
᾿γπῆτατας ΟἸγπεμίῶς 325 

Μ 
ἈΘΆΤΙ ΕΘ] ος ἢ Ἰοςο (ιξ 
Βεῖτοῦ Μοπεάαος 46 
τις Βα τορἤοτ Τ ἤγαςεβ 167 

Ρυβηδοιημοῖ 1όφ 
τλαςῆοη ἀπχΟ οὐ πτῆϊοτῇ τς 6 
πιδᾶῃἀ τ] σα Ύρι5 184 
τηράϊ ὃς ϑίητὶ εχ αὐμετίο Ῥα- 

οημπλ τόφ 

68. παρα! Ατολάες 8 
πιλρηοίαση ἀεκάϊς ατταχογχοῦ 

ΤἈεαιμξοοὶί δὰ ράποπι 92 τηᾶῦ 
8ηετος 1γῖ 

πἰλὶςα 176 
ταλ!οεητὶς Αρο εἰς ἃ τ74 
τὰ αἰάπια!ο ἔλπατς ρτουογδι 

τ 288 Ξ 

αρυὰ Μαηεποαπὶ ραρηδ [.4- 
ςεἀ.ἀς Ὀπληι ἠξατυ πο 422 Μαη- 
τίηεὶ 341.362.375.388.397 
«τηδτατῃοηία ρυρπα 13.122 410 
πιάτοᾶ νγρθ5 ρεγ ῬΠάγαπι [1-- 

τὰ 68 
Μαϊαγίυς δὲ Μεποάατις 5ρατ- 

τίατα 240 
πιο! λπὶ ςοηάϊάογιπς ΡΒο- 

ςεηΐε5 1 
4 Μεογϑεγηᾶπι οἀρίυπε Ο- 

᾿γησμὶ 370 
. πιράφοπ 245 
πιοράϊσαπι δε ̓απὶ τι .49:6ο.64- 

46τ.46 6 

πηοραθατας 
πιοραθαζυς 

ὃς 
͵ι 

τιοβᾶγα δὲ Ῥερα5 τοππογθηξ α- 
τῇ δηϊςηίος. 70 Μερᾶτγα σᾶρεγε 
σοπδητασ Ατμεηϊεη[ε5 297) Μέρα 
Τεηίεβ 10.43:68.74.93.2} 20.300. 
302.324.369 Μορατεηῇς νεῖ Με" 
ΒΞ ὉιΓ5 ἀρεγ ό9.71.120.299 

τλοραγὰ 5.01} 476 Μοράτεῃ 
Ὑὲ5 ϑεϊιπαητι 416 

, ταϑλις μι} [οὐἱδ εἰξαπι ΕῚ 
τε] οὶ δὲ Ιτοπὲ5 345 
πιεϊληογίάας πδυᾶτοῆας 1,4. 

οεὐ. 454 
τε ἄτῃ 1 ἀοε ἀπ πηοηλι5. 454 
ταοίθας ᾿ς ἢ 176 
πιεϊοίαπάος ἀὰχ Ατβεη. οοςὶ- 

ἀϊτοῦ : 146 
τοὶ εἤας τα 5 ἰοράτας ἃ 4υά 

ἀτίπροητὶβ ἀτῆεη. όοά 
πλοὶοῆρρα», ἰερατυ5 [δος άππι. 

93.108 
πλε Ἰοηος ἴῃ τγοβ ρατῖο5 ἀϊ ἔτι - 

θυτὶ 2935. οὐαὶ Μεϊϊεπῆβιβ ρε- 
δπὰ Ηεταςϊδεπἤυπι 379 ΜεΙςπ- 
ἢ5 ἤημ5.», θε  Μεϊϊους “τς Με] 1α- 
(5 553 ΕΧ εοὸ ἀςςογίμητας ἰάσυΐα 
τοῖε8 ἃζ ιηάίτοτες 319 

τλο τί Ασμαὶς 304 
του πῇ] ςγ: Αἀυοτίως 

Μείϊος ὀχρεάίτίο αἰπεπιοηἤαπι 
235 πιο ἰ5 ατῃεηϊοηί5 ἀεπυὸ 
Βεἰϊαπι ἐπίδσυπε 299 ΜεΙΐ (δ α- 
τπεπιεηῆρας ἀεάμης» ἃ φιῦθυς 
ἱπιογῆςίυπτοτ ἄορ 
ΤῊ ΤΡ ἢ 5 ὅ8.75 
τηθηαηάοσ δὲ ΕὐτΗγάοτηυβοάα 

ςε5 ατῇεπ. 494.ς14 
τηξάδ ντδϑ5 ἰῃ ῬῸ Ποηα. 333.328 
τησπάεπισν; ἡπατη ὃ ΝΠ ςοΥ - 

εἰθυ5 75 
πηοποοοίις ἃς Τ)αίσοη ςοπάϊ- 

τοῖο5 (ἰαππατῖηδ 413 
ταλοποάδτις 240 
ποτὰ ϑεί Μεῆοπα 22.345. 

413 . 
πλοταροηῦι5 507 Μοξαροπίίη 

556 
πλειῆσης 117.283.41ς 
τας γάτγι πὶ ΑΥοΔαΪς 383 
πιοῖηγηηπα 174.176.184.ς65 
Μειδγιηπαὶ 184.468.52ς.616 
41 Μιοίφάο5 παυᾶγοῇι5 32) 
παστὰς 74.56ι1.568,6οτ. όχι 

τανϊο[ὶ 754.2 80.525.602 
ταϊπχᾶτὶ (δ᾽ ςέϊα5 ροττὰς ΡΒ 

πὶςοῦς Ἰ ιδῶνα 
. πιπάλγις [σςεος αἢγοςἢὶ 
ἴπ παυασςοῆϊα ὅο:.δις 

ταῖησα ἰηίυἰα 207.:196 
Οοο, 



αὐἱποὶς ἀϊεῖο : Γαϊγοποβ ἃ 
πιατὶ (αἰξυλις 3 

πὐίηγεους ΟΥοδοπιεπαβ » 4υϊ 
Ροίεα Βαοτιὶυς 302 

τοϊτγίεης ςαρτα Δ Ατῆεπ, 463 
τποϊτγεπαογυπι οτατὶο ἃρυὰ [.4- 
εεἀ πιοπίος » αδ Ατῃερίεηῆθας 
ἀε[εϊοπτίυπι 177 Βεῖϊο ρετυῦ- 
τὰς αὖ Ατῆεη. 177. Αἀ τγαηῇ- 
βεπάϊ εὐπὶ Ατβεηϊεπῆδυς αὐαειὶ 
τϑ9 Οὐυὰπν ρτορε ἂδ τπτεγποςῖο- 
πὶϑ Ῥεγιςυΐο αδίμογίης 207 Ραὰ- 
1ο Ρίατεβ πὶ ὶς δὸ ατἢεηϊεηῆθας 
ποτῖς πιυϊἐξατὶ 297 

Μοίΐοδτωυς Ερίταδα ρᾶτεγ 296 
Μοϊοίοτγυπι τεχ λάπηετυβ 90 

Μοϊοῆοτγυπι ὃ Δοτίταπαπι ἀμχ 
ϑαδυ πηι ῆς 144 

πιοἰγετίοπ ςοἰοηία (οτί πιο 
τυσι. ἀϊτοπὶς δι ςπίεππιπὶ 240 

πιο  γογῖςῦ ργοπιοῃτο γι 149 
τσ ΓΙ ηΔ 294 

πιοιγανβηϊτίπτααν ΕἸγ πνὶδ ορ- 
Ρ᾽ἀτπι ἴῃ 51. 8 41 

Μυπγοβὶα τιοόει 
« αἷδυς Μυτγυς γοςαῖᾶ τεττία 

Ρῶτς Μεπιρἢϊάϊς 69 
« Μγοαὶς ἱπ(εία 490 
ἴῃ Μγεαϊεβιην ςαρταπὶ ογαάς 

1πτῶς Τῆτασουπι 404 
Μγεεης 7 
τηγοοπὺς δὲ Ι(ΑΤῈ}5 19ο 
πιγράοπία 39.170) 
τηγὶ Μεῆεπίοτγαπι 214 
ταν! ετιάς ἀϊξεὶ αυνάλπι ϑ5γτα- 

εὐΓληὶ σχυΐος 412 
τπυγοηοίις ἐπί ΑἹ εἰογυαι τον 
τα τοὶ ΠῸ5 323 ΤΥΥΤΟΙΩ 310 
ταγγοηϊάες Δτμοηϊεηίαπιάυχ 

69.71.16 
τογττπίηα ΟΠ] Εἰ.» Ηἰρ- 

Ρία νχοῦ 448 
σογίζοη ἄυχ ϑγγαςυίαπυβ. 603 
τυγυητεπὶ ἀεάϊε Αττάχογχεβ 

ὙΜεπιίος! δὰ ορίοπίαπι 92 
Ν 

Δυς ες Ρἰαιασεπῆς γεθεπὶ 
ΤΒεδαηὶς ργοάϊε τοο 
πλυο5 αὺς ἃ (οτίητα 5. ἕμε 

συηῖ ἐχεοορίταϊα Ἢ Ιο. 

πδυλῖὶῖς τοὶ τυδίοίᾳ Οταςίᾳ τὸ 
πᾶυιαἶ!5 ταὶ Ρεγῖτὶ ΑἸ μοπι οηζες 

Ρτγα δἰἱἱὶς 496.4577 
πδιυΐρία χυλίία διοτῖπς Οταςο- 

τυπὶ ᾶπῖς γίωπι τί γοπη πὶ χα 

πᾶχις 269.460.461.471.493 

ἸΝΑΧΙΙ ὅς 
« Νεπιεῖ Ιουΐϑ τοϊηρί πη 28 
περτυηὶ τοπηρί πὶ ἀρ υὰ ἜΣ πᾶ 

τὰπὶ 84 ΡῬτγορε Αἰῇοπᾶθ οοιῖ 
ἁρυά ΝΙΗεσίςυπι ἱπτεγῆοιτογ Α- 

{ορτὰ5 ἀυχ 177 
ποβλπι 9: ο 1]. ορρίδυπι ορ- 

ὑρηδητς Ατβοη. 242 
Νεῆωυς δὲ ΕΡτας Πυυΐ5 167 
« Νικαποῦ ὅζ ῬὨοτία5 ἀποςος 

Οβδοηυπὶ 144 
πίςϊας Οτεῖεπῆ5 Οοσιγηίι5, 

Αἰδπεπίεπἤαπι ΔὨλ]ςιΙ5 148 
πἰοῖας ΝΝίςεγατὶ Αἰϊπ5 ἀυχ Α- 

τπεπίςπΠυπὶ 207.235.218, ΕἰῸ5 
ἴδῃς «49 Ὀίυεβ εγᾶτ 449 δατί- 
εἰπίϊς ὅζ τεδ5 Βυίϊου πού! δά δ - 
ἔἄυς ς:ε Τεογυπὶ ουΐτογοπι (ἃ 
τοῆτεῖοῦ “41 ἘπΠιΞ Δά Ατῆεη, 
ἵτεγα ἀς ἥδτυ τογυπὶ ἴῃ ϑἱςἰ- 
14 490 Νίείας εὐ πέϊλτις δάο- 
τσὶ ϑγγαουίαϑ 5 ἴῃ ςοητοπιρταπι 
γεηῖς “14 Ογίίῥρο (ς ἀεάϊε 
425 ΝΙείδηι δι Πϑεπηοἤεποπι 
ἴπυτο Ογμρρο ἱητοσβείπης 5 γ- 
ταςουίληϊ ς48 

πὶςο Τβερδηυς)ὰ Βαοτίς μαι - 

ΜΕ ΣΧ 
(ας ἀυχ ἰπ δὲ.  ΠἸΑπὶ 496 ᾿ιπυητεπὶ τ 5 ἀτὰ 

πἰσοϊδος 1 ἀςοάαπιοηίοσαπι Ῥαπαξξυπι δ 344.372 
ἰεράτας 144 

πἰοοπιαςῆυς νἱγ ῬΒορςεπῆβ 
Ρηῃαποτβους 1Ι 
ηἰϊςοπγοᾷες Οἰεοσπηδγοιὶ Εἰευ5 

1,λεεά. ἀυχ 70 
πἰςοηῖάας Γιατ συς 304 
πἰςοθγατας ιοτσερ εἶα Βἰτὰ5 

ἄἀυχ Ατἤεη. 213.138 
πα γᾳτ21.1ὅς.566.196.198.344. 

4 Νοτίου ντὸς (οϊορβοπιο- 
ταπὶ ΙΟ2 

πουοπὶ γἱα νοζατα οἶϊπὶ Απι- 
ΡβίροΙ ς 320 

4 Νγπιρβοάον᾽ ΑΒ άογίτεβ τῷ 
γί δὲ Ετνγτῆγα 188 

οΟ 
Ποπιδηξὶ 1γι Εοτὰπι τὸχ 

Ῥο ες 345 
οἀτγίατωπι τερηυπὶ 119.167 
4“ ΟΕ Δδητῆεηίες 241 
αηςοη 240.2.41 
απΐδάς» 73.172.177 
ὥποςε τι3 
απορῆγια 71.316 
απυΐϊς ἰμίμϊα ΟΒΐο ῥγαία- 

σεηϊεβ 464 

αἰγπιᾷ 323 
ατἰϑιὶ 23.493 

4 οἰορέιγχιι» ορρίάιπι ΤΉγα 
εἷς 35ς 

οἴοτιις ΤΒυογάἀϊάϊς ραῖετ 3:1 
οἱρα: 244.5»45 
οἰγπρυς Μαοοάσηϊα πηδς 305 
ἀρυά ΟἸἰγπιρίαπι ςοποι τη 

Τιαςεἀπατηοπιογυμη δὲ ΓΟοἰ ΟΥι πὶ 
177 ΟἸγπιρία5»νἱάς 'π ΟΒτοποί͵ 
Τα. Τῃ ΟἸγπιρὶ!ς νἱξοῦ Αηάγο 
ἢ επες 378 οἰγπιρίας ἔα ι5 578 

οἰἶγπηρίες Ἰυρίτοῖ 182.364.370 
οἰγιηρίεαπι 444.458.ς1τ 
οἰγητῆυβ 39.490 ΟἸγπεῆιις 

Ομαϊοϊάϊοα 333 

«Οπεὺϑ ΠΊΟΠ5 ἷ282 
Τποτπηδοῖες. γῆ ἃ ἀπςοίδιις 

εἶτ ς Ατδεη. ζός 
4 Ορβίοπεῖ » νεῖ Ορβίοηεη- 

[ἐ5γβεης Ξτοϊογασι. 237 
ορίοι. 41τ|. ορίςϊα 412 
4 Οτάσυΐπι 668,77.82.11:. 

135.238.3 53.305 : 
ογατίοπο5, {ἴα Οομείσνσ..9 Θέάδ 

2: δον εῦα γεογρεγὗ 65 ἃ γηηδμς ῥα- 
ῥήμα ξεν καρ. 

οΥὐΟΒοπΊθημ8 74.301.186 
ογείξες Εςβεοτγατιάπ ΤΒεῆλ]ὸ 

ΤῸ ΠῚ ἐς {ΠῚ 73 
οτοίξιαπι Μαπαί τῶ 387 
οἴξυβη Εὐραᾶ όι3 

οἵποᾶ 414 Οτηπεαᾶῖς 394 
οτοδίᾳ ἱπ Ευθαα 233 
οἵταάις τὸν» Ραταυπογῦ ἀτχ 

154. 
ογορίᾷ 31:8 
οτορι5 234.587.61. 
« Οἰκίυς Πυυΐας 167 

Ρ " 
Ῥ Αοἤος Ερίςυτὶ Πἰτπς,ἄυχ Α- 

τῇεη. 184.193 
Ραδπ 5417.547 
Ραάατίτιις Τιεοπείς ΑἸ 5 «68 

Ετυ5 σα άος5 ὃς δεγεδηην (9 Ῥε- 
ἀλτίτυς 

Ρζοπες 
Ραρα. Φ 46Ῥερξ. 

Ῥαροπάας Τεράπας ΖΕ οἰ δάϊ 
Εἰτυ5 313 

Ῥαροπά;» Τἢεδαπὶ δὰ Βαο- 

167.1τ69 

τοῦ πη τος οὔγατίο 312 
Ῥα]εηίες ἴῃ ἌΡ μα] ῆά τ2οὸ 
Ῥαϊιγεπίος 120 
Ῥαπαιη λι5 δά ςφοπάἀεπάλῃι 5.- 

Ῥαπατσις Βγαάλπι ρες Τ είς 
[(αἰίδην ἀεάποὶς 304 

Ῥαῃαὶ 1γι 
Ῥαπάϊοη!ϊς Πα Ῥγοοῦε. τι9 
Ῥδηρδυ ΠΊΟἢ5 τό9 
Ῥαποσιηι5 158, 4τ1.9564. 
Ῥαταςῖυς βυυΐι5 ἴῃ 510} 1 412 
Ῥαγαὶὶ τος Ῥατγαΐα πᾶ 225 
Ῥαγαὶ νραᾶτς Με οηιπι 235 
Ῥαγαυσοτγῦ ἀυχΟ γα Ὁ τὸχ 194 

Ῥάγηςβ δὲ Βε ΟΠ πιοητος Ατ- 
τίς: 116 
Ῥαγυβαῇὶ ἃ 1ἀςεά. ἱπυδάδτυτς 

367 
Ῥαἤιεῖφας Τἀςοά,ἄυχ 343 
Ῥαῖγα τςό. Ῥαιγοηίβ 380 
Ῥαυίδηίας Γςρεά, ΟἸεοτηθτοτί 

ΒΙτας,, Οταοοσυπὶ ἀὰχ 63 Ἐο- 
Εἰϊ σεπετὶς ετῶς 87 Τυτοτ Ρ] - 
ἰξάτοῖι τρὶς. Τιοοηϊάα: 611 87 
Νὴ ἰγαςυηάυ5 86 Ὦς εἐο ἐχρο- 
“πυϊλτίοπες 64.87 εμορσατγ 
ἀοπιιηι ἃ (ἰὶς 64 (Οτἰπιηϊθας 
Δϑίο!υίτυγ, 84. [πη νἱηουΐα ςου- 
ἰἰσιτοΣ 87) Εἰὰ5 πιεγῖταθ 89 

Ῥαυΐδηϊας ΡΠ οαηδεξις Ε]1|5. 
τοχ 1,Δοεὰ, 189 

Ῥεάατγιτι59ἐ(ς Ῥεάατίτυς. 
{«Ρερ3: 68.γ4.166 

Ρεῖα τηΐἶα ΟἸαχοπιςπὶς οὐἱα- 
[0] ςὅ 

Ρεἰαίρίοα βοὴ. 3 Ρεϊαίριοἱ 
Ὑγτγδεπὶ 1ιπιπαπὶ δὲ Αὐμειᾶ5 
οἰϊπι ἱποοίμεγαης 325 

Ῥεϊλίρίςοη τεπιρίυπι ΑτἢςὩῖϑ 
Βα ἰτάτυπι ἔπΐς 112 
ΡεΙ Ια ντθ5 170 
Ῥεϊίεπε 22: Ῥεϊ!οποηίοβ τού 
Ῥεῖορὲ 6 Ῥεϊορί ἀα: 7 
ἴῃ Ρεϊοροπηςῇ ππᾶρηᾶ ΡῬᾶγτς 

ετοθτα ἱποοίαγῶ πηὶργατίοπες 2 
᾿ Ρεϊοροηππεῖιπι τοημοεσο Ποτὲς 
ϑοάπηο ροήὲ ΒΕ ἃ Ὑτοίϊαηυπι 9 
Ῥεϊοροπηοίο ςἰγοιπιίαςοητοϑ Υγ- 
δὲς τοό Ῥεϊοροππεῖ πιαγίεἰ πᾶ 
Ιοςα 126 
ἴητεῦ Ῥεϊοροπποηίεβ ὅς Ατβοη. 
᾿ιθα ἔάογτα χυϊπαμοηηα!ία 73 
Ῥεϊορ.Ἔχογοῖταβ δά ΟΕ ποεπρεῦ 
ὑεηΐς τι Ρεῖορ. εἐχρεάίτίο δά- 
πογίως Ρ͵λτααπι 147 Ρεϊοροπηξ 
ἤωπι οἰ {{Π|5 Ῥεγταγθατίο 167 Ρὲ- 
Ἰοροπηεηίες Αἰτίςαπι ἱπυδάαπε 
γ4.130.189.542 ΡῬεΙορ. ν᾽ οτία 
1623 Ἑοτυπάεπι οἰλάες 147.16ς. 
246 Ῥεϊοροππεῇαςὶ δ6}}} σαυίς 
τό.37.42 Ῥεϊοροηηεἤδουτα θεἰ- 
Ἰαπὶ οὺγ (ρεσιοσῖθι5 πιο πιοῦαθὶ 
Ἰἰυ5 1 Μαϊὰς Γπρεγιογίδυ5 16 Ε- 
ἰυ5 Ἰοηρίτυάο δι ἀετγίπγεητα 1ό. 
360 ἴπ εο τογγαπιοτιϑ»[οἱ15 ἀε- 
ξεδιοπεϑ » ἔλπηο5 δὲ ρε τς σοητί- 
ξεῖυης 16 

Ῥείπιιβ Δηπα5 δε} Ῥεῖορ. 
17. δ ἀεϊποερϑ. 

ϑεουηδυς5 120 
Τοττίω5 147 
Ουάγτα5 173 
Ουϊητας σϑρ 
ϑεχτι5 233 
ϑερτίγητ5 242 
Οὔαδυι5 287 
ἾΝοηι8 328 
Τλεεῖπιυς 342 
Ψηάεοίπιας 360 
Τυοάεςίπηυ5 371 
Τεςἰπιυδτογτυ8 280 
ΤῬεοϊ πα υᾶττις 382 
Τεεἰπιυ5α υΐητοβ. 398 
ΤῬεςϊηνιοίοχιας 399 
Τϑεοϊπλιδερτί πηι 4:5 

Τεεϊηγυροδιος 478 
Τεοϊπιθθποηῦβ 496. 
Νὶςοπηας ς6 
Ὑὶςοὔπιας ρτείπιας .3).ϑθὃϑΘὃὁ 

Ρεϊοτὶς οσὰ ἴῃ Μεοῆληίο αῤτὸ 
268 ἐξ 

οἰ ῬΕράγοιμο σοϊαρπατίο πια- 
τὶβ ἐχογίᾷ ᾿ 234 

Ρεγαθὶ 305 
Ρεγάϊοςας Αἰεχαπηάγι ΕἸ ΐμς, 

Μαλςφάοπιπι τὸχ 38.120 Ῥοῖ- 
ἀἴεςα Ηἰύς Ατοβείλας 17ὸ Ῥδὶ- 
ἸΙΡΡῸΒ εἶτιβ ἔγασευ 1672 Ρροτγάιϊς- 
οἂς γηάς Ποίξδι5 τοδάιτας Ατἤρῃ. 
38 ϑοοϊείατοπι ἱπὶς σαπὶ Ατῇ, 
40. Ὀρεβοϊξ ραυϊο ρὸδδ 20 ΠΙΐ 
ὙΠΒεγηιξη τεάδυης Ατἢδπίεηίὸς 
ἴ2ο ΠΠ5 Ἰυπέξυβ ἀγπγὰ ἰηξεσε 
(Βαϊοιἀςπῆρις 120 Ατπεηίςηῇ- 
θ5 ροτ δϊταῖςξ τεςοῃςη]ίατωγ τόδ 
1] πὶ ΑἸ Π πη. ἀςπαπτίαης μοίξεπα 
397 Ῥεγάϊςοι οὐτὰ Βγαβάα εχ- 
Ρεάϊτίομοβ ἐπ Αὐγῃϊδασπν 997 
333 Ῥεγάϊεςας ΒναΠπάαπι Βοξεπι 
ἰμάϊςας 3236 Ρεγάϊςο:: οὰπῃ Α- 
τῆ οη, ἐσσάμ5 40. Ρογάϊςςας στ 
{5 Ατμοπίοηἤυπὶ 9299 Εἰὰς 
τορίοποπι ἱπίε ἐΐα πε 4ἰς 

Ρεγίε!ος Χαπιβιρρὶ ΗΠ ως ἀκ 
Ατῇ, 73.384. Ῥοτεπιηπηγις ἤμας 
οἰυΐτατ5 84. Ῥὺχ ργουϊάμ5 το 
149.145 Εἰὰ5 ργθάθης ἢ δἰ μπὶ τὶς 
Ῥεγῖς 5 ἐπ φἀπιιηητγατίοης γερ. 
Πιοςεῆοτος φυληταπι ἱρὴ ΤᾺ 
τηῦες 142. Ρετίο!!5 ἐχροάϊτίο- 
ΠΕΡ 73.75.76.136.42ι: ΕἸὰ5 οτὰ- 
ΤΌΠΟΝ 93.122.127. Αὄὔ[Ὀἷς Δεει- 
(τυγ ττ5.17 Μυϊδλταν ρεεμηία 
142 Μοιῖῖυῦσ. 11 

Ρεγίεγος ςοϊοπίδη; ἀδάδαχὶςς 
Ζαποϊλπν. 4ιξ 

Ρετὶροϊΐοπ. γγρβ )δὰ ἢμπιοπς 
Ἠαϊεςεηι ἤτα 240 

Ρεγΐς δρᾷ ὙΒογπη ΡΥ ]ὰς ἴῃ 
ὉΠγΐτα ςἰ ΓΟ πη Ὠεητὶ ἃ Ῥει 278 
ἘῸΝ ταϊῃοσος αυὰπι Ρε]ο- 

ΓΟ 
Ρε ες. ρυδυ Π πλα: ὦ 

ἤυπὶ ἀοςΓίρεῖο του τη: ΡΠ ὶς ἐ- 
τογυ πὶ γεβεπιέητον ργαπατοτ Α- 
{Π6ηὶ5 232 ΨΆ]4ς δ χὶς Ασδο- 
πἰεπῆυϊῃ γίγος 232 

Ρεῖγα ἀστὶ ΒΕ Περίηὶ 509. 
4“ Ῥβϑαςος. οἰίπι (ογογγαπιςς 

ἱποοϊμογυης 18. 
Ρβααχ Εγαπβτατὶ Α]Τυς Ἰερατο 

τὰ5 ΑἸ ἤεη. 3 ; 44 
Ρβαάίπιηις. , Το. Ἰερατυς. 

37: 
ῬΗαποπιᾶςῆως (Αἰ Π πη ΒΓ - 

Ἰ5,ἀυχ Ατἤεπ, 46 
Ρβαρτοτοπι Ρίετεβ ἱποοϊμσσγαγε 

[Ὁ Ῥάηραο τ 169 
ῬΒαϊεγωπὶ δὲ ΡΙγαιπὶ γογίωβο. 

οχιγασητος Ἰοπρὶ τουγὶ δ Ατῇο τς 
πἰεηῇθα5 7γο Ῥβαϊοτγίςιι5 πιὰςο 
το τσ 
ΡΒα ας (οτίπτβίος Ὁ Ηοττο 

οὐ]ς οτἰυηάας 17 
δὰ ῥῃδηᾶς ρσα]ο γἱδοτγος ὟΝ 

τῆοπ, “64 
ΡΒαγηαραζὰς Ῥἤαγπαρδςὶ ἢ 

[15 πρφλοι 
Ρβαγπαςες ῬΗαγηαραχί Αἰτὰς, 

144.34: ἜΗΝ 
ΟΡΒΓΩΪας 2.304. 

ἴωρετ ρβαγητη {τὰ γε Μάγος 

ῬΒΑΙΕΙς ἃς Ολυπ δοδ᾽ 
ΡἈϊα παρὸ ΕἸ τἴβισος΄ 
ΡΒΙΠρραϑ Σιαςοἀαπιοπία ᾿χῷ 
- δοῦ ἜΡΟΝ . ΠΝ ΡΔΙμρρὺς τατον ῬοΓι 



ε΄ 

τ ον «α΄ 

ὑφ κω αν 

οἱ Μαςοδοπαπὶ 

᾿ χουογποης ΕΧ Αἰτῖσα 792 

: ες 3867, 
“ΡΒ οΒατίάας Γιᾶς Ἰοράτιις 374 
ΡὨΙοςτατες άοπιι δἰ π5ράιχ, 

, Γλύος Ὄ ἃ - 499 
ΡΕΠ αὶ Δ4οφ᾽ ῬΗΠφἤα 4ὃ. 

᾿ μοςεᾶς, ἴοσιιπι ντθίβ Γιοοητίς. 

ποιιπιοςουρᾶς, αυϊάδαι ΠΠοτιπι 
Ὁ ΧαΙΟ5 

344 

; περ ίσα, 1: ΐ! ἀμ τν ΤΩ 

ῬΒοεσεηίες,,. .70.238.26ς,41ι 

᾿ΡΑσηίοεβ 4:. ΡΒρεπίςαπι εἰαβις 
.72.76.ςγ8.δοι.δος,.ὅζι,..., 

τ βδόρι Ρογίὰβ Μιπηληῖ) 

“υδὶεέζυς ἤ, 570 

᾿ Ῥβογηχὶρ ἀμχ Ατῇξ. )ό, χη 5.157 
Εἰμ5 ργμάφῃβ οοπθ] ματι 167. Ἐ τ 
ἴω ογάτίο ἀἀ πλι {τεσ -,,, 1ότ 

ῬἈιρτίη5. 8ζ, ἩΜΊεβποΣ, υφμρορ 
μῦν. πο! δεν 854 

τάρ ΡΒγγρὶς ““ημ6ς ςοπιτα 

Ῥάταν οημοίετι5 Ῥμρθα ., 1316 
Ὁ Ρθτγηος ἃ [μαςοά. πιϊτείρας ἐπ 

ἀμ; ἐσ νον ἘΣ σν.0(1 1455 
Ὁ ἀγγηῖς πα ἀκ εἰαῇῖς, Αἰβρης 

465.56:.480:584.592-67:609..- 
τρδτδιοῖς Αοἢαὶ οι} 

Ῥαγέοβ5 πῦγαδ., α σον ν 187 
ῬΟΝΣ ΡΗγίζαπι Εοσάὶ ποηπαὶ- 
1: ,Δαρίταπε, 111 οἱ τυσευίον 170 

τ: ΡἈγτία δι 1}... » 245, 

« Ρίεγία ἐχρ ρτα τόρ 

“9 ιογῖας πιοπϑ 1 ἀρθαμας, ρ48 
τη ἔρμα ππυν- “τς Ρ᾿ 

-ρίμάιὁ πιοῃβ::, Ὅτηρι ἡ 372 
να δε μδ Ροττὰβ Αἰδεηϊεηῇαν 

τὸς «Ὁ τερροτίαρ, ἔμάρτς πατα- 
ταβαθοι 6Σ, Εἴμ5 σαπὶ Μυῃγ- 

«Αι 3πγθίτυς πιο Εἀπὶ ηριριαης 
Ατβοη, ἀπ ρθητίιβ τατᾶρι 166, ἴῃ 
Ῥιραο Ἐκζιοπεα 498. Ἰη Ρίυχο 

τ ῦτοβ Ἔχιγυῖτας 697.6Ὸ 9 Ἰάσπι 

ἀἰϊγυϊτοῦ Πς πρϑότα, ΚΟ] 
τ Ρίγαιβρογίυς ἱπᾶρτο (οσίη- 

πιο 5 557 
εΡίταῖςο ΓορΊΟ τ κεο ᾿ς ἯΤ. 

ορίπάος. ο8ι,583.584,592.907, 
6:4. 982 

οἸρί[οῖς ρτοπιοπτουίαπῃ, τς τ χτ8 
ε:ΡΙΠἤτγαταϑ τγ γἄπιιβι 14.446.44.7 
οί τατιις Ηἰρρία: Αἰιαςῷ δα 
ποπηξῃ τοίου δ. 0... εἴ 5. Ὁ 647 
ΡΙΠΌτΗπεσ ᾿ ΔΛ εὐ πευ διῖθν 

τ Ρἰτάπατοπὶ ςοβογεῦ, βιΠ ΓΟ, Ὁ ἐφ: 

εἰ ορίηδητν εἰϊς ἀρμᾳ 1μλοφά- 
ΤΔΟΠΙΟ5 ὡς 1 

ΡΗΐΑ5. Λ ἢ τεσ, 321 
Ῥἰτταξι5 ΕΔοπούθπι ἔχ, 222 

«Ρ]αιχᾶ Ατῃοπίξίθυς ΓΟςίλ αι 
ἱητεγοίριᾶς ΤΒβεδαπὶ τοο Τῆς- 

᾿ 

δὶς Πλάϊα Γερτυαρίπτα ἀϊας τον 
Ἐδπὶ ροϊεγεηιῖεχ οπιπὶ Βαοτία 
εοπάϊάοταης ΓΒεραπί 215 ΡΪα- 
τες οὔΠάϊο ρὲγ Ατοβιἀαπηᾶ ᾿ τ40 
Ῥίδιφαγᾶ ἀςπιοϊ το 229 Ῥίατροης- 
Πυπι ρεγβάϊα τος Ρ[ατχσεπίμαπι 
οδίεοτά (εάυτα5 τοοὸ ΡΪατ.ἰς- 
ρατοτά δτειίς οτατίο δά Ατομιά, 
δι Τιαςεὰ. 147 Ρίαταεηπαπι ἃ- 
Ρυά Τιαοεάἀαπηοπίοϑ ογάτῖο 9 ου- 
Ρᾶπι ἀεργξοδητίιπι 2ὸ9 ΡΪατ, 
ςἀρτίυἱ ἃ 1 ποεἄ, ποπ ῥδυςίογες 
ἁἀυςεπεῖς ἱπτογῆςίαπευτ 220 ΡΪ1- 
ἐαεπῇριυς ἀρτι πὶ ϑοίοπαούοπι 
ἀλης σοϊοπάιτιπι αὐ εηϊοηίος γ6ς 

Ρ᾽ επηυτηγτίυπι ρτΓοπιοητοτί πὶ 
438.4908 

Ρἰευγοπ 241 
“Β᾽ϊοαπαχ Ῥαυΐαηϊ ας Π] τὰς τοχ 

1ςεά, 87 
ΡἰΠξοαπαχ Ῥαυίαπίς ΑἾΠι15 γοχ 

1,.λςεἀ. γο.74.ττς [πῇ πγωΐατας ἀς 
Εχυ- 

Ἰλῃς ἰῇ γοσο 3ς4 Ηοποιίβοὸ 

ΜΝ δ ΈῈ κ᾿ 
ἴῃ ραῤτίαπι σεάυδις , “. 354 
. ΡΙΜοΙας ἐρβοταβιιν. 346 
«Ροέξτα τος ἰὴ τηαΐας ἐχεο τ τς 
«Ροἰιρμηίτα γφοηίβεαγυπνῇ- 

πἰτίανί τ 158, 
᾿ΡοΪ 5 αὐρίαυς ταῦτ ἰδ 4 4 

. ΒοΪ ς νὶς 5; ΗγἈξόσαπν . (241 
εΡοΙ ος Οῳοπιάτονιπι τοχ, 349 

Ἐς ΡΟ ψοῖβ 8ὲ Οαἰξοτὰβ᾽τοπιρί απ 
ἀρυά (Ογογγαπὶ κοι. τ 2324 

ΡΟἰδαηρὴ ἐς (ον πεβέαφι. . 408 
ΡοΪγοτατθβ. ϑαπιὶ ἐγγάππι5 τας 

242 ἐμεῦ χο ΠῚ 

εφοϊγάαπηϊἀας τι:-.337.438 
ὉΕΒΟτΑ ΠῚ 5 ἀυκχ ϑγεασυίχημν 609 
ς-ροτίἀαα (χαριητα ξογπρ δ 84-- 
45. Οἰγητῆο ἐπα τ Ἐῤίτυῆτα 
ςοηάητιν ΟΧρυρ πατο οβοῆ, 97 
Βᾶτεῖταν Βγαπας 34ε-Ῥοιίά χα- 
τὰ μην Ῥοτοϑ 8ε 9 Ρομφαᾶτα α- 
ταοοϊξ ἤδυς ἴὸ ἀεάυητ 146 ροτὶ- 
ἀαςηία δὲ (οήογτοῆα ροῆα 77 
το Ροιίἀδη α ἰῃμ, ΖΞ τοἰ ἴα! ... 298 
4 Ρταίπανε ᾿ συν τ τ παᾷφ6. 484) 6.» 
πρυδεφάδπιιϑ Ἰωτς ἐά. ἀςρατ᾽ τς 4 
ερτίδρις δοπιθη ἰσοἱ θ5: ὅζα 

τ φτοοῖὶς5 Ἡ Ποοάου!. θλλι5.» ἀυχ 
Αἴση, 299. Εἰμ5 σσάσϑι 240 
ταρτοΐξης Ῥάπάϊοηίδ᾽ 6174: γχοῦ 
Τετεὶ 4τἢ ἐν  ξι χίρ 
ΕἸ Ρεου δὲ -οἰὐἐτᾶθ , ΟΕΡΒΑΙ ςηἰδ: 
ἱῖ 120 "2 ᾿ 

τργοιίῃϊοη ΖΕ τοι ας, εἴ Ὁ 
Ρτοίοβίτεφ πῇ.) οὐνεΐ 0175 

οὐ Ρέοτοδς ΕΡ ες δἰλυθοἄυχ Ατῇ. 
γΣ 35.1τό ἐς} 

τ᾿ Φτουοτθίυπῆν } ἐσεπον 475 
Ῥτοχοπαϑβ Οαρατσπίς Πἰνὰι 245 

« Ῥτείειις ὃς διά «64: .Ῥτοϊεὶ 
εἐχριιρπατίο ἐγυγα τοηκζάτων "40 

241 

δίἔγοςῃο βαϊδηρε. 169 
τυρεσοάούιβο: αὐ νοτο Ὑ 30 5 

ἈΟΡεγ δία ἰαίαἶ4).. τ... 489 
τ Ἷη ργοπὶ ςορὶ (οἰ τὰ οὔςϊο ὅτ. 

Ργόμι5 θαυιις 618 
»γάπα ὁρρυφσηδτις '40 

ϊ ε ἴως ΙΝ ἀφ γί ροίὶς 
ἱπτοῦ 1 ἀςοά ὅς ἀτῇ δ. 2.52; δειφοϊη- 
οἐρ5.αρυα ργ] ἀεςερτα οἰλάος ὰ 
Ἑλοεάυχιταῖες πὰ Δ᾽ ρα 5 πιϑρας 
τῶι 1.52 Ε Ῥγίο εὐμοῦς Μιεβξεηϊος 
Ατπεπίξίες, ροταῇ ἃ Γἀςοὰ: 248 
ΦΡΡΎΥτ Δ δὲ ἘτεἢῸ 5 1 τ τϑάντοΣ 
τργῆα»,, οΐς ἔψο! εοῷί ΠΟΙ 

ξ Ργτδαηρείυς τοῦ 
τοργεδειν Γ᾿ ξΐ Ὁ ΟἿ 489..52ς 
ὥ: ργεῆοις Ἀροίίο,... ..... 0.380 

Ργτπιαπι οταςυΐαπὶ 68 
Ργιμοάοτγις ἀτῇςπ, δγοῆοπ 

τοῦ. 484 τ ΧΑ 

Ργιμοάοτυς. 5 ἩΙος τὶ ΑἸ τος 
1,Δοἰνετὶς Πιοςοεῆον 2951 

ς, 
Ψαάτειπρσεητογιπι ἔξατυ5 α- 
τῆς πἰ5 σοἰ ρίας 592 
Α φυπάτιπροητί5 Πλ}ΠΠ 54-- 

τὰ πι ἀδςεπι ἰορατί ς9 4.598 
ἀυοίςι5 σρ᾽τα»γποπτ ἰοςὶ 188 
4υογεῖλ μμε ἐχροβκίαειο ηπο- 

πιοάο ἂὉ ἀςουίατίοης ἀϊδτας 49 
Ε. 

1 ἔρνος, Τιαςεἀδαπιοηϊα5 

93.351 ὰ 
τἰιορίααι, [ταἱ 4 ργοπιοητουῖ 

266. 44τ Ἐ Πορῖυπη (οἀϊτἰοηιθι5 
ἀρίτατᾷ 2.55. Ἐ περίποτιπι συ πὶ 
1 εδτιπίς σορπᾶτιο 292.442 Ἐὶ Πε- 
δ᾽ 51 Ὡς Ὁ Πα οἰ ἀφηίες. 441. 464 
ΚΒερίποταπι τγγάππιβ Ἀπαχὶ ας 

413 
τῆςπία ἱππια 11.24.2 
ταὶ Ἰοσα αυσάδηι ἴῃ, αττιςᾶ 

114 

πον --τι 

τητος ἘΒέταπι ὅς: ΟΠογγσήδο; 
(ατα Πτεὺς τοχξτ αὐ ἤοπρη ἀρτίπι 
(ονϊητῃϊυῖη ρτοῆς  ζοητεθ 281 
ὑτῆράις 475. 516.: Ἢ Πόά ὃς 
Ογιβοῦη οτοβ ίμης - 4515: 
οὐχῃοέορο πιρηβ., ἢ 167 
: Υατίμπι ἡ ιϑό.6τ7 
οαΒγρίςα δοξβαΐδει κυ.50} τΠΝ508] 
-οὐὐ τυ ΡΣ . ὩΩΠ5. 

λον πεξμς ,,Μοϊοποσμην εβζ, 
οὐ Αηταπυπνἀυκῦ 6 τς ὑφ 
«οἰβςομζνγ μὰ οχ Τπγοῖς ςοπάϊτος 
ΠΣ ὶ 11 412 
οἴονται δοίη ἃ Τ4οξ ἃ. (αἴοἰ:: 

ΡΜ νυδίαν τα στο δ οΣ 73 

οὐξβοομϑ. ΝΜ υταρ μόάοσι “ΠΠ 5: 
119 Ἑλδϊυπ:-ΑτΠοπιοηῇς ,44. 
τἸατῆας 1ιἀςεἀαηιοη 5, 190. 
. 193: ᾽ 

Ὠ]απιΐποπι ἐχ ἱπιρτου ο δάοτ 
τίυπτν ΟἸοτοις ὃς Βέα ἀΔ5. 166 
«οὐ απηηα δὲ ῬΑγδὶ 5. πᾶϊιος 
Οἱ 192,22 9.146 τ αἸΟΠΑ 
εὐ ΠΕ μρΑρεζοσαπητεκ 248 
εὐ ταρ ολαϊξας  ορἢαΠο ΐφιτϑο 
ἰλπημβΡδυϊυἴσπι ἃ ςοπεϊηοπιθ 

ἀπῆας, φυα. ραττε. Μγεαίση ἔρθὶ 
ξξαε, σ9::Τηέον ϑασνίος ὃς Μη: 
ἤο5 δεϊἴπν 795 ΘΠ ὃχ. παῖς 
192 '541}}} Ζᾳποῖα εἰφξεὶ 41: 1η- 
τοῦ ϑάπηῖο5 δὃζ ατῇοη. βῥεβδ" 29.756: 
«ἢ νε7δὶς 65,59: " οὐ 
ἀπ ητθσαι ρορυΐατοῦ ἀρεῖς 

387 4 αὐὶ τὴ) 

.ἸΠπάϊα9 ΠοἾ}15. ......0.Ὁ. νὖἶτϑα. 
-ξιης ἀπάτγίοτγυπι ςοἱοηία 95:4 
δαυροα5,ϑιογ οπίι5 ἀὰχ ὁ (496 

ΒΎΠΙ "κ ϑὺ 

εν δ δέαηάοα γτθ5 287 
(οἰ πὰ. Ἶ 340.36 5 
(οἰτάτίᾳ 1’ 366 
φἀυλτα:: τα | ἐς 486 
(οὐέδηϊάος ν᾿ ςὅς 584 

- Ταρβοπάας ΓΒ εθᾶπας ᾿ δου 
[τοϊδ 5 πιὸῃ 5 : τ 167 
{τἰθασασι ἀςςοπὶ στγοδέϊο ἀ- 

εἰεηΐδ -; 91: 491 
τ ν]Π] απὶ 380 
[τυτὰ δ ἰός 

ἔγιῆα ; τόγιτὅ8 
4 δεἰνηιβ ὃς Θοἰ ἐπα πε 212. 

41:4.526.527 
[ενταγἱῃ 42 
[εἴξας φ0..«58,618 

τ αὐξυτῃθ5 ϑραξάδεϊ θεέ δραγαιίο - 
“ ΒΠυ 5, Οἀτγῶτ γὲχ τό8.171.320 

4 σἰςαπία δζ δίσδῃι. 4ιοι τ 
ἢεαπς ἤπυϊυ5 πη Ἰδογία τχτὸ 
ἤσαπις Εχοςοίει ἢ] τις ϑγίας- 

ἕλῃυς 4659.ς518.ς 2105 ἐς 
: Πο δα: ἀοίοτίριιο 4τὰ Εἰω8 ἢ- 
πος φἷο ϑιοῖϊτα τγγαπηὶ ροῖεη- 
τἰτπιὶ 12 διίοα ράττοπι δά 
πιᾶτο Τ γι ποπυπ νοτβ ὅτοπι ἴπ- 
εοἴιης Οτγαςὶ 5270 Οὐ ἰη ϑἰςἰ- 
Ἰὼ τας Οτςοὶ δ ο}}15 [Ὁ πνυτιὸ [4-- 
εεἴυπε 2700 Εχ ϑιοί τα δ. [τὰῆϊ 
Τιαςοδατηοηϊὶ ἁὐχίϊα αἰοιζιητι 
τοᾳ ϑίςηια τοι ροτίγὶ συριςδᾶς 
ατποπίοηος 412 ὌὈς ατβεηίεη- 
ἤμπι ἰη δι ααι ἐχροάίτίοις γί- 
ἀε (υρτὰ ἰπ Ατῃοηϊεηΐ. 
Πευΐαπι ἔγετοτη χ68 51ς]} εχ 
τα] ἰπ δ οι απ τγαϊσοεσο τα. 
δία ὃς θὲ ο! Ππεη( 5.) σγαεὸ σικα- 
λιώται 

βεογοπὶβ ἔξατυς δά Ῥδῦςοβ τε- 
ἀλέϊιις 397 δϑίογοπιοβ νιησαης 
Ἄτῆση. 72. ϑιςγοηῖὶ της οηίο5 
ἰπασάςητος Πιρεγᾶης 320 

ΠἀυΠα ὃς Ρτείιος “64 
Πρσουπι 617 
Πιγομ ἄς 5 ατῆθη. ἀὺχ 255 
ἤμλη5 γπ9 ΕΧ Ἰπχοῦς ςὥάιϊτοτσι- 

εἶδόν προ  Τ μὰ 
εἤπεῖ; δ. Μαάι οχ ἀμοτίο Ῥαο- 

Ἢ δι: :.}} ἘΠ ΦΖΣΟ 

᾿βεΆ!ςο8. ΤἬγδρυπιἕοχ ἐεϑὸς φᾷ 
τόό.ι68:. 5᾽τ8] οἷς ΠησΓ5. ....., 9χ᾽ 
τ: 4 ϑοογάτος δητίβοηΐ ΗἸΤας ἄτιχ, 
»ἷν “16 εἰ αῖ οἷανο ᾿ 

-ἰοὶ ο᾽» ᾿ 3 ἰηαδοιηό3 
τεἰοΙοςπίθαι ὃὲ Ῥαποντηῖ ἐπ 514 
οἰ ἰηςοϊαογυης ΡΗαηΐτος Τ Ὁ 

ΤΦΙ Σ ΦΙΟΥΤΩΙ͂Σ 

[οἰ γρίυδ ςοἰ 6, δὺ 5 οἰ γρῖά οα5 
ΠΟΙ Ν δι ΥΣ ἐθχλλδ,, 
[ορ!νοεῖες ϑοίξγατιάα βΠ 5:2 ς τ 
Βηκ ατῇ. χΒῇ 
ἐφ ϑῥατάοςὶ φεί σραναάρεΣ ας 
ΕΣ τ τν ἤο ἶτᾷ 
«τ ραττοῖυς Βοκεῖα ὁ... Ἂς 
ΓΦρμλδεέία ἰη(αία ᾿ :- ἃ 56 

το ϑταξίγυδι αμάτιόχα οοϊοηῖς 
15 φυξοληχνν } ᾿ς υ 
εδποίβοτας ες 8 
ΟΠ οπε αίάδι ορ μου 1,4 σφᾶν"ου 

ΓΆΓΙΟ β΄ 1: ᾿ το ϑ Γ 5.2 
Πγατοηίσοη ἰὍγογεπι τάατ: Βεῖ- 
ἀϊοσάς “δευτϊῆα ἰῃ πχατεϊπχοπίδιῃ, 

ἐπ ΠῚ 71 εὐ πα ροξα 

ἡπδιτας ντθ 5 τηαχίπηα δεατπᾶς 
τᾶ Ἴ184.172) ϑιραῦη τ τ σφ 
«οδιροοδὶι8 Γδοογατίς ῥατοῦ, 68 
ἰσοτη δὶς άε5 Πλιοτίπ Αἰ τς 

ἀυχ τῇ, ς6ὅο.ς6ὅ0.ς88 
γοηργ ονπα εχ 6}: ἰηπι]ς 

2770 .Ψ : 

ἡ) τώς «ὐπᾶν ᾿ 3δᾷ 
ἢγγπιὸ βυυΐυ5 ὅς.350.346.429: 
βγρέϊοη Ῥμαγαςὶς ἢ] πι5.. ..2.78 
ἢ γτεπίες 1 .524 

τος ϑυπίαπι πλυτο Ῥαοϊμάιης 
Ατβεηϊεηΐος τἶφ53 
εἰ πϑγδαγὶς ἤσυΐιθ.  ςς «φοῷ 
τ οτα’ 32. 9341214. 
- (γξα ἱπ 5ἰ εἰ δ άετων ὧδ᾽ αν 
τῇεπίεηῆριι5 479 

᾿ἴγαια ΠΝ, ΠΩ Ά Ὁ ἐ 575 
ἔγαιφίπος Ππμυΐα5 φᾷς 

εὐγταζοα πὶ αὐϊθααν Μγ δεϊά κε. 
ἀἰδιαυδ θην ὁ νον ποδιλοῆ τα 
ἰγτατυίαπογαπι οἰ ατᾶ5. Ρ6ν, 

Ὠΐμεο ατροπὶς ἱπέεγίογι ον 8 γ- 
ταςυϊαηὶ ᾿ορτοϊπιὸ ΒΟ] υπιρεῆς- 
της φάἀπετίις, ατῇ. αυϊ8 οὐἀξ΄η- 
ϑδηίο ρτατάϊτι ὅ14:, ϑγγασυ(ιπογᾷ 
ἃζ' ατἢεπίοππαπι ςοπῆϊ ἔξιι5:..97 
4178:ξοῦ. 925: Ὡς Νἰπεύτυγ α Α- 
τῆοη..493.478.48τ.619. ϑγταςαα-- 
ποῦ γιᾶοτία ἀς ατβεπιςπῇρ.480 
511.527.5ς1 ϑγγαςυίαποταπι με]- 
ἴωπι «ἀμοτγίιθ Γεοπεῖπος. 222 

ΖΕ πατυπ 68.8.4 
τᾶρο5 ΤῊ ΡΠ ογπὶς ρτορτας: 

ἴοτ ςὅο 

τα πηι5 Τοηἰα ρύατοῦ οόρι δος 
ἀρυᾷ Ταπηρτατῃ νἱπουπίωῦ απ 

τῆ σπιὰ Γἀςεάιπιοηῖς 71 [π 
Ταπαρταπι σοπυεηιαπτ Βατοτὶ 
315. Ταπαρτοπἤμπι πλυγοβ ἐς- 
το  πἰπευξ Δι ἤθη. )ε 

ταηταϊος Ρατγοοΐ5 Εἰ 5. ἀπ χ 
1.Δςοά, γχ89 

τατεοητύπι 432 Ταγεητὶπὶ 441 
ταῦ πτιὶ δατδατὶ 17 
4 Τεροα 386 Τερεαῖα 34τ.τ6ς 
τεῖϊ 195.525.560..65 
τς] Πἰὰ5 ἀυχ ϑγγας. 452 
τεπηοηΐάες θ᾽ λῖρο οὔ υηβι 

νό9 

ξεπηοπίτο5 487 

τεηοά τ 174...)ς 
τεηἰὶ ὃς Οαγγ τς “οὶ 



43: 
ἠνὐ τερ τὸς ας ἀρὰ ϑβατ- 
πὶ «ἀυΐὰ 8, Τατακοδξας ἂν 

τασὶις ούαοιν ἰσεὶς -- ἐἊ 
τευρ!υδι ἰηΐωϊα οι χης 

ετεαείαρί! Εἰεὶ Ρεΐορ. ἀπεῖπο- 

ταῦσ αοονῦφε 
- Τηιρῆες χ15. 4.58 

τῇῆατγρὶς τορὶς ἄδυς ρωρ 
τοτείαπι μετὶς Βαδυ πεθας ᾿ ἴς4 

τοαίος 11:.ς89 ὙΒΠαἢι δό 

Τῶι τεις Τειηϊάα ὅτων γασὶ 
αὃς. 

ταν ορόνς ΦΙερατεηῇς; ἡνθν. 
τευπυτῃ τγγαηπὺς 

ἐ τῆςδις Βεϊ ταν ἕςχ διε τονος 

ἱπτοῖς ὅς Τδέδις ἀὐδας Ρἐαῃ 

τχαῖχ αὶ βαάι. τος Ἐδεδλδο- 

τοπι ρυρπᾶ δὰ (Βατοποᾶπι 21ό 
τγδεῦδηι Τῆταςες Μγοαϊοο᾽ ἔ!- 

ἤδς ρετίξαυυπτυξι φος, ἴη- 

ΠΣ ὙΒεθαπος ἃς Ρίας. χα α-- 

ποτ γον ἴδ ᾿ 

"Ἢ ἐπα διεὶς ἴλυς 9: ὐϑὸν 

τπλυαῖσαι Βοττατοσ Ατἢοπίςη[ε5 

ττιασνός Εἰὼς τοηΠιῖο ἀπιθίξιις 

Ῥιταὶ ἀδίοίυιτας ὅς. " ϑαΐγυπι 

εἴας τοπῆϊοπι τά αἀϊβελπάος 
γτϑὶς πηῦγος ὅσ Μαρηξτατα η- 

δὺο ζωυπέϊις ὅὃ:Σ ἘΕἰιςιἰορατίο 

χὰ τιλτεά. δο Δεευΐλτωτ ἃ Πυὶς 

890 Δὰ Αἀαπιεῖαπι Ρτοξυρίς 90 

Ἢ διεπιβοεϊς (4 Ατταχεῦχοπὶ ἰἰ- 

τοῦς οὐ. Ῥοτίτία Ἰηρυ δζ ςοη- 

{αετυάίηϊς Ρετῆτα 9ι. Ατγαχοῖ- 

αὶς ἰῃ εὐπὶ δεποβοξιία οςΣ. ΤῊς- 

σαϊοοϊ!ς πλοῦς ὋΣ 

τῆεοροπες οα πὰ Εἴεοης ἀεῖε- 

ἔϊυς εχρίογατοῦ 27} 

τῆεοίγτως Ογποιίς ράξοτ τ7Σ 
τπεγασπεπος [ςεὰς .ς66.572. 

476 
ὥτῆς, 7". Αβποηὶ: ΑΠυς Α- 

491.6ο6 

πὐρβοϊώ, φεί Τβεταις εἄρτα 40 
ὝΒετπιεη Ῥεγάϊςος τεάάυης Α- 

τῆἢεπίεηϊες 1:0 

«ὐ Βεγπιοη Υἱσ ϑρατείαια 448 

τῆετπισργὶς 17τ.3.36.5γ8 
τῆείδυς φυϊά ἴῃ Αττῖοα 'ππο- 

αὐτίτ τσ. Ὑδείεὶ παρθένα κὺ 
τῇςεηίς 

τποίριςπίαπι πιυτὶ ὰ Τρεϑαν 

. ἘΝ ΟΞ 
πῖς ἀϊτανδνον. 

. τῆς ρτοτὶ ττᾷ τιείρτοεῖς ὅδε ᾿ 

τα Ὑβεδειὸ ἐτεδες ἱπεοίατά. 
ταϊσγατίοηςς ' δ Ε 

ὙΒοεδλδ ἐχ Αὐπα Βῷοτζος εἰς- 
οὐτδε Αὐποεγίασι Ἴἶος.. 
ἐδψο ο ἰὰς ἱπῖογ δ᾿ Ἃ- 
τῆςπ. δὲ τἰεβαϊοτά «ἢε- 
οξαυϊὰες 52. “ΤΤΉοΝαϊδτυπὶ ἐδ 
τνας γι Γ Ἰαδ  ϑυβοθ κεν ες 
δὲ ᾿Αἴδεη. ρυρπα βάμενίας Βόδο - 
τος τιό ΤεΠλ]ογυπι αὐχή!α Ἀ- 
ταοπίεηδις οχ νετο ξα σοίεξάτε 
τιό ὙΤμεβαϊοτυπι γυΐσυς ἐπ᾿ ἀὉ 
πιοῦέαν Ατβοπιοηπύπε ῥ 
ἴμηι 3ος ΤΒΟΙΑΙ εἰτοὰ ἐὰν 
οἴομαι ἀοπιέηδηζοβ. 336 

τῆοδ!ας ΡΙΠγατὶ ἐγγαηηὶ ἢ- 
πὰς - 4ἐη48 

τῆγαςος ἰπῖγα ΓΝ πιότοπιὶ 
δὲ ἈΒοάορεπ 167 ΕΜαοβαῖο- 
ΡῬΒοτὶ τόγιςοΣ; Α ΤΙ Ἀγδοϊδὰς ἰπ- 
τοτέει Ατἢεηϊξίςς 66,210 ΤῆτΑ 
οὐαὶ αἀσογίαις. Ὑ Βεθδηος Ρυθ μα 
.“ος “ΤἬταᾶςος Ὑδὶ ποι’ εἰπγοηϊ, 
(υπξ πιάχί πιὸ (ἀπρυΐπατ “94 
κησον γοῦν ἀρυὰ Ἀπερβιροϊίῃ 

: ΤΕ Ξε ὺν 1γεῖ ΓΝ Ατῇ. 
φτοῦ. διτ6.61τ8 
ἐμρσδι ρεαβεϑυν εἰδῇς Α- 

“60 
ΠΥΩΡΥΥΡΗ Ατῇν ᾿ διό 

εὐ πῆγα πιο! ἀα5. Οδσεῇ οὶ» ῃ- 
πυς τλςο 

ταγίαπαπι ςαπηριππα ἀςρορὰ- ἢ 
ἰαπτυν Ρεϊορϑηηεηίες ἜπΦ 

τῆπογ ἀϊάε5 Ατμεηί οπϑομυΐις 
Ηἰδβοτγίςὶ ορεγὶς (στίρτου τ᾿ δ ἃ- 
1ιδὲ ὥερε. Οἷοσὶ Εἰς 9:1: ἜΒυς, 
Ρεϊξεςοτγγερταβ 121 ὅτι ΤΒυςγ- 
«ἀἰάς ἰηΐτα (ετδοηάα; [πα μἕο- 
τίς τατῖο τς.3ς7.366.361 Ἀπε5᾿ Ὁ 
σηιρο ἰπ Ὑ Ἀγαςία 22: ΤΒυ- 

ἀϊς οἤποιης αὐτατὶς 352 Εἴπ5 
κα 10 Π| 361: 

ταπογάϊάος αἰτας » Δρποηὶς ὃς 
ῬΒογηποηίς οοἴϊορα "͵6 
ἐϑαρανανι Ῥματζ ας ὅιο 
τῆς 41» 
τῆυτία 482 ὙΒυτῖ 441. 507. 

γι 

ΕΒ ὃς Ἐκ ες 67 
τῆγαπηῖβ ἤασίτι5 32 
τῆγαπτυς πο ης5 . 3,45 

τῆγπιοοῆᾶγες 613 

ΕΊ 

τῆγτεα ἐοεχριτβϑ. 571. 
τὐγαμε γτδϑ π΄ ΤἩγαςα 355. 

367 
. ὕιρνιοα ΠῚ Ἀτοϊὰ 38 εἰ- 

«οὀεϊοτι ἀασ Ἁ 
τ αἰαταὶ Ἁ 167 
τἰπιαρότᾶς ὙΓοροαξδβ Ὁ. τη4. 

᾿πεϊπιαροῦας ΟΥ̓ ζιςεπὰβ Ἄν: κγ3 
εἰπιι δον Τ σα τ Πἷς Πὰς δι 

τί ἠοςγᾶτοβ τ' { 

τ εἰπιοξ ατεδ᾽ Τιαρεἀαπιοηΐως 

τόᾳ εἰλάϊο αταηῆρὶς .. τός 

τἰπηοχοπὰβ 1χ1 
τἰασιςηι5 τατος 
τἰῶπάοῦ Ἀροδοτυβ᾽. ΤΕ τρϑ40 
᾿εἰπὰς Σ 3) Σα θ σο “00 
οἰ λρμένπος Ργο: θεῖο, Ῥτω- 
τον ἱηξουίοεῖς ρυουηοῖ ας. 554 

- τῆ ποῦ Ρτοργατος Τάρος 
“60 Αἰϊάξιι5᾽ ὅσο ΤΙαρμετπες 
Τιαςεά απ: πιοπὶς {εὴ ἐπάϊᾶ ΡΟ σα. 
ταῦ 454 ᾿ϑδτῖρ ἐπάϊ τὸ Ὡππηογαῦ 
πδαΐδυς Ῥεΐορ, ςὅϑ. 486. [τάτὰ5 
ἀνοάϊτ ἃ ςοη ατὶϊα 1ιαςς. 576 
ϑιδὶ πιοτυοιλδ ἐξα δετ Ῥεϊοροηηέ- 
ἤρα τοςοηο ἴατὶ ς86. Ετὼ5 ρᾶ- 
ξιϊοποσ οὐπὶ ξιάσοι: ς61.57τ.58 
Ἐὰ ἀαταπν δ Αἰοϊ δίας το ἢ απὶ 
570 Τη ΤΊ ρΡ μεῦπὸ ἱπιοδαπτας 
«ἰΑππαν!! πος Ατῆςη. “98. Ε- 
ἴὼς ρίωπάϊα ὁ Μίϊοτο δι (πίάο ὦ 
ἀεϊεδα ὅτ 

4 Τοϊην! ας Ὁ τ γεν 74 
τοϊορἢυ5 Ομδιοιεπδε 340 

. τοϊορῃοηῖὶ ἀρὰ Ποςτος Ο2ο ῥῃοτί 
[25 νος, 241 

-τοτοπαπὴ ( μαϊοϊ ἀϊςαπι οαρίς 
Βιαῇάδϑ᾽ τὰς Ορίταν 40 Ατῇ, 
τς θάμ, 

τογγίαυβ 304 
. 41 τὰς Β ηἱὶ ἀγ8 
. κά Τταρίαπε ἰηζυϊαπι ρυρπα 
πᾶυαὶῖς Ατῆση. οὐπὶ ϑϑηγὶὶς "76 
τρεγοϑ ὃς Τ αταὶ 1:67 
ἀτὶ θ4}}} 167.320 
τεϊπασνα Ὁ 410 

᾿ τυϊορί πὶ 2 ον κ471 
τιὴροαιίςι, Υἱσως ἀρτὶ Μερς 

τοὶ" 
τιῖ γα πιο5 Θοτπεβί. Ῥτίπιιπι ἰτδκα 
οπιπὶ Οὐαςίᾳ κάϊβοδτα το 

τυϊταεηες 241. 
τγαζεηϊὰ 9.166 
ττορίϊας Ἰοοὶ ποιηςη ἴπ ϑἱςῖ- 

{ΠῚ 47 
ττοῖα οδἤϊοφ Ε Ὑτοία ρτο- 

εξιὶ ϑοϊοησοσζιυσι πλίοσες 331 

ἈΝ 1 δ. 

544. ἠαὶ 

ΤΉΝ μὰν 

Ε Ὑτσϊα ἴα, Ταδυάην ἄορι ἢλὼ 
ἀεϊψ! ἀριοχῆνι ὃζ ἰὴ Ἃ 
Πᾶπι τὸ Ὑτοίαπα τὸς πὶ 
ασγιοῖ πηα, 9 Ττοίληὶ αι  ἀἅ᾽ 
“ἀριό' Ποῖα ϑιδηίαιο ἀρβϊουε- 
ΡΝ μ“ ῖ 
ΓΟ αν" ἴδει πδολθη ἴη τῶν 

1ἰὰ ᾿ ἀἰὰ' 
ει Ὑγυγβοηὶ Ῥεϊαίρίον ΝΥ 

ὁἱταν ἱξεοϊαφτυῆε ὁ 

ταν 

γν δ 

ΠΟ τη ή θέσαν Ἄιβομ. μαριμῖην 
τοβτῃ Ὑϑ ΝΙΝ 4. Ὁ διδνε δι Ξ το θι 

τ μ « ἱ Ἢ " ἊΝ 

δ, " ΑτορῚ τὴϑ ἀμξθαμε ΜῊΝ 
. μεμα 6}: Ῥοϊοροηπεβατί 

1 ἘΣ Ὁ Ο ἘΠ 
φρν λυ δια γατίεὶ αἰὰ ἰξᾳ 
Ἐῴ: Νομετίς, ἐιπῦπι ἀρθά ΕΥῪ - 

Ἐσὲ 9 τ αλλ τς ' 

ΥΡΕΙ͂ΒΕ ὰ πλεῖν Τεραίμετ' μῆς 
ἘΡΈΎΝΕ η "δέκα “Τὰ 

Τεςοπι, νι: ἀϊδᾳ οἰμὼ πε 
ΡΒὶροϊ!ς. ἀαρφη ἐρρ 

Ὑιο θεν ταϊῆυς κεδα ̓ χολὴν 
ἰροεδνν τῆσδ Λα εἶθ .ο 
«“ν ΘΓ Ὁ ατγδάϊε: ἀι- 

εἰευμορνοβ τε. ΟΣ 
ἃ Ψυϊςαπυς ἢι Ηϊετα Ἢ 

Ἔχέτοοῖς ἐεερια Ἕ ὙΠ42: 

χρη, βεινι Ῥάξει 

ᾷ, χεναῖει δι Εἰοοδυϊῃϑ ἡς: 
“ῃ 

χεπᾶγες ᾿Ορίάίας ἀυχ γεν Ὁ 

Δ: 115 

εἴτουν" ᾿ 
χεποεῖδες Ενεβγεῖῃν, εἷς 

ἄυχ Οὐὀτῖητῃ. ᾿ 
᾿ χεπορ μάτι 4ας τοπ “ἢ τ 

- χόπορβομ Εθτρι 415 δ] Πὰς 
δὴ Ατβὲπ.. τε, ἢβ,βδυ 
ὑχοῖχεθ Ὁ τ᾿ "γηϑραθε 

Ζ 
Ζ Κααθ ἱπλ ἐν 

δἰ οἰ ἴα ἌΟ" 

“ἴμρήοη Ἄρρεϊϊδη βίου}! δὶ 
Ἅ| 

εἰ ἀΖεῖό' ὙΠεθαπι5 ΡΞ δα: 
τὶς τη ῆτις ἐπ 5: οι Πάτα, ' 

χουχίάαπιις Διςβίἀατοΐ 
ςεἀιτερὶς ραῖεῦ, ᾿ 114 
ἄευχίάας γεὶ χερυχ ας. μαρὰ 



Ὑ ̓ 
ἽΥ 

τ 

" 
» ἐς 



πα σεν 
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