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οὐοΐια

ΑΒΟΗΥΠΟΝ
ΠΠῈῸ ΒΟΗΠΓΤΧΕΕΗΝΝΌΒΝ.

ΜΙΤ

ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΟ

ὉΝῸ

ΑΝΜΒΕΚΌΝΟΕΝ

Ν. ΨΕΟΚΙΈΕΙ͂Ν.

ΠΕΙΡΖΙΟ,
ΨΕΒΙΑΘ ΟΝ 8. α. ΤΕ ΒΝΕΝΒ.
1902.

Μ

ΝΑ

μῇ

ἢ

να...

ν

.

εὐτάα μεσαπτε, τ ΡΠ

Ὕ

ΟΝ

γον μοῦ.
ἤζνϑοκ ὑπὰ ΡΊαμ. ἀϊθβον Αὐβραθθ βπα δὰ8 ἄθιη γουποτί
σὰ θη ,, ΘΙθΘη σθρθη ΤΉ ΘΌΘΠ“ οΥΒ
ἢ Π|6Ὴ,
;
16 ,ϑομαϊσῇοποπαάθης. οοὶέθη σου ΒΏ]Π10 ἢ 815 (8 5]106
Βυῦοκ 65 βομυοβ, πγϑίομθθ ἄθιι [6561 ἀ16 τηϑίβέθη Ομ] οτοΚοιΐθθ Ὀδγθῖΐθ. ἴἷὶῃὰ ἀδὺ Ταὺ Ὀϊοίοῦ ἀθὺ Ταχὺ τπϑποῖθ {Ππ6Ὀ6ημοιΐθη ὑπαὶ οἷπθ Ῥαχέϊθ ἰϑὺ ἴῃ 50 ΠΘΠ]ΟΒΟΥ ὙΥ̓οῖθα θαυ, ἀκα
α16 Επηθηἀδύϊοι ἀθροι δἰΠθη ΘοΥΠρθη ἀταα γο ΥΥ̓ΔΠΥΒΟΘΙ Π]10}Κοὶδ πιομὺ ΒΙπα Βκοθη Καἂπη ἀπ 8]]1611681] ζΖνγθ8] ἄρυῖρ
ΒΙοῖθθη. [πᾶ65 βἰπά υἱϑῖθ ΕΘΏ]ΟΥ ἀοὺ {Πθου]Πθέθσιπρ ἀθτοι ἀϊθ
γογοιηΐθ Βοιηϊ ππησ ἀοΥ (ἀθ] θέρη Ὀθβϑιτσὺ ποσάθῃ ππᾶ Ὀθάδτ
65 ΠῸΪ ΘΙΠΘΥ ὈΠΌΘΙΔΠΡΘΠΘη Ζ 1581] ηΐαβϑηρ 465. (Δο]
οἰβύθίθμη
ἘΠῚ ἀ(ἀ5 ϑύϊζοκ ἀογ Ηδαρύβαομθ 80} ἴῃ γ ]ῈῪ ΚΙΑυμ δ σοτῖφαΐ γθη. Μῶρϑ ἀἸθβοὺ Απξοσάθγτηρ' σου!]θσθπάθ Αὐβοαθθ υγϑηὶρΒίθηβ ὈῚΒ Ζ11 Θ΄ΠΘΠῚ σου 5θθη (ὑγαάθ σϑηϊσθῃ!
ΤΥ ΘΟΚΙοίη.

"ὸ

᾿

ΠΝ,

Ἵδηεν

ΕΙΠΙοΙΠπηρ.
1. ὕϑεον ἄρῃ. θαπαίάθπ- ππᾶ [οπιγίππ5.)
16 Ηδαυρύραπκίθ
ΖΒΘΙΠΙΏΘΗ:

ἄθν Παπαϊάθηϑαρο

ἕαθὺ Ονυὰ Μο. ΤΥ 462

ΤΠΟΠ].6 51.118 ἰθύατη ρδύγιθ5. διι586
ἀϑϑιάθσαθ γσϑρούππῦ απἃ8 ρογάδηὺ Β6]1465 ππᾶδ88.

16
ἔἰηῦχισ Τδοηΐθν
Ὧθβ Ῥᾶπϑοβ,
ὑ6
10ηῃ6 ΠῚ
Βο]1465 815
ἘΠΚΘΙΠπθη 465 Β6]08 Πριῦθη, Ὀδγθιΐοπ 1Πγθπ δ οἰΐοσπ, ἄθῃ ἔληΐζισ

βόμποη

ἄθβ Ἀργρίοβ,

Τοῦ;

ἅϊο Παπαίᾶθη

5ἰπᾶ Μβάοηθπ,

τθῖομθ

Ομπο {{π|ου]8Ὁ ὙΥΆΒΒΘΥ ἴῃ οἷπ ἀυγοβ) δομοσίοβ ΒᾺ 9 βομδρἔθῃ.
16
οὐμίβομθ Αὐ Ἕαβϑαπρ', Π80ἢ. ὙγΘΙΟΠΘΥ 1686 ουἕο]σ - ἀπ 6π4]056 ΜΏΠΘ
415 βύγαϊε ἐὰν ἀθὴ Μογὰ θὐβομοιπύ, αὔσγίθῃ τῖνῦ ποὺ ἄθιὴ ἀὐϑρυϊπρπομθη Μγύμιβ Ζαθρτιθη.
.
ΝΟΒ ΑΡΟΙ]ΟΟΟΥ Ὀθὶ ἄθιη 3680]. ζὰο Ηοιῃ. ἃ 42 . 1ϑὺ Β6]05
Βυυᾶου ἀθ5 Αρθπου, ϑομῃπ ἀθ5 Ῥοβθίᾶοπ πᾶ ἀθὺ Τῆργθ. Α15 Κῦπὶρ

ἄον Ἀργρίον (Τρ γον 9) ποϊγαῤοῦ ὃ Απομίποθ, 416 Τοομέον ἅθ5 Ν ῖ]οϑ,
πα οὐμᾶϊῦ γὸρμ [ΠΥ ΖυγΘὶ ϑῦμπθ, ΓΡΑΡΗΙΣ πα Ῥᾶπδοβ.
θὰ
Ῥαπδοβ νγοὶδὺ Β6]05 βοίπθπ 51ύζ ἴπ ΓΡγοπ ἃπ, ἄρτι ργυρίοβ ἴπ
Αγδθῖθη. ΦΊΘΒΘ ογοροσὺ ἀδ8 ᾿ιᾶπα (6ὺ ϑομγαυ
2 Ὁ]. ἀπ ποππῦ
65. ΠδΘἢ 510} Ἁργρίοπ. Εβ πογᾶθῃ [πὶ σὸπ γἱθ]6π ΕὙδθπ ἐἀηΐχὶρ
ϑόμπθ φϑθοσθπ, ἄθὰ Πδπηδοβ {πηι ΤΟομίου.
Ζνβομθπ ἀϊθβθη
οπἰβύθεὐ πϑομπου ϑύγοιῦ πσθροπ ἀθν Ἡριυβομαῖν ἀπα ΤΠᾶπαοβ ᾿ξ 9 ἀϊ6
βόμπθ ἅθβ Ἀργρίοβ τοὶ Αὐβπϑῆμηθ σὸπ Θἴπθπὶ Οὐδ Ζυγοὶ ἀαγοα
βοῖπθ Τϑσμίου πη Υπροπ δὰ5 Εαγομῦ γΘΡῸΠ οἷπθα ΟΥ̓Δ ΚΘ ΡΥ ἢ 5,
ἀογ ἴδῃ Τοῦ αὐτο οἰπθη σὸμ ἴμη8π ρσουγοϊδδασὺ πα. Απΐ ἘϊηΒθθαπρ ἀοΥ Αἰμποπα Ῥαὰὺὺ δὲ Ζιθυϑὺ οἷπθὰ ΕἸΠΕ ΖΙρυιι θυ
850. Ὀ6πϑηηῦ πο ἀ6Υ Ζ8}}} βθίποι Το ηΐου πα ἢϊού. Ἐν Ἰαπᾶοθὺ δα Ἡ ποᾶοβ
πα τγοϊῃὺ ἀοτί οἷπ ΒΔ ἀοΥ Τπᾶϊβομθη Αἴπθπα. οι ἀογύ Κοιησμΐ
ΘΓ ΠΟ ΑΥ̓ΡΟΒ, τὸ 1ππὶΔ Ηδ]]δποῦ 416 Ἡρυυβομαῦ ἀρουριρθύ. Α15
Ηδν Ὧ65 Ἰιᾶπᾶθ5 ποπηῦ 6ΥΓ 416 ΕἸΠΤΟΙΠΟΥ Π8ΟΝ 510η: ΠΆΠΒΘΥ."
Βοιηθυ Κοηβυγοσὺ δύ 'π αἼ686. Παυβίθ]ὰηρ, 49 ἀοΥ Καμρῦ Ζυβοηθη
1) ΝΆΒουβ Απραθθη 8. ἱπ,, ϑέπα!θη σὰ ἀοη ἨϊΚούϊ
θη 465 Αβοῃγ]οβ"..
Βι ΖαπΠρΈὈ. ἀον Μπομοπου ΑΚδάριηϊο ἃ. 185. 1898. Βά. Π 5. 398 Ε΄
ἈβΟΒΣΙΟΒ,

Ὀὲθ Βομα ζβομοη ἄορι.

1

δ

ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΟ.

Ῥᾶπδοβ ἀπά Ἀργρίοβ υπᾶ ἄθγομ ΝΟΒΚΟΙΉηθ Παπ8οὸ} Αργρίοπ ψοὺἸοσὺ ἰϑὺύ, τὸ διοι 16 Ετιποσάππρ ον Ἀργρίϊδαοπ νοῦ 5108} σοί.
Τδυαϊῦ βὑϊτησηῦ 485 δρίβομθ (ἀθαϊομιύ Ζαναΐς, ὙγΘΊ0μ05 ἄρῃ Μγίμιβ
ἴπ ὅ600 Ψ Υβθη Ῥθῃδηαο]έθ, ἀρογοῖπ. ἘΠπ Βυποηδύϊοκ 416565 αϑαϊομἐϑ

(4 Κ.) Ἰδαῤοῦ 8150:

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ὡπλίξοντο ϑοῶς Δαναοῖο ἄνακτος
πρόσϑεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ϑύγατρες.
’

Τὰ

μἱουγῖπ

τ

ὡπλίξζοντο

-»“

πἰὶοιῦ

-

’

.,5160 τιϊβίθίθῃ

’

510} ζὰγ

ΑΡήδῃσχί",1)

ΒΟΠΑΘΙΝ .,8516 γι λδύθίθῃ 510η ζυτη Καιηρίο, Ὀοαοαξού, σοῦ δι5 ἄθιῃ
Ζυβδιηυηθμ8ηρ ΠΕΥΥΟΥ͂, 15 ὙΘΙΘΠΘΠῚ ἋἼ6858685 Βυαομϑῦϊοκ δηροῦληγὺ
νγιγα.3)
ἀφάπαοτί δῦ αἴθθθ Παγβίθ]πηρ ἅθ5 δομίθῃ ἀρο]])οᾶου, τὺ
Δ]]οσὰ α16 Β ΘΙ ΠΗ ΤΟ]σθ ἀοΥ ΒΘρθθθπμθιΐθη πὶ θὰ πιπέρι ἄθπη Νϑιηθη
Ἀρο]]οάουβ θυ μα] ξθηθη ταν ἐμ ]ορίβομθη Ηδπάρθαομθ (Βιβλιοϑήκη ΤΠ
1, 4): ,ἘΈρδρμβοβ, Κῦπίρ γὸπθ σγρίεπ, μοϊταϊοῦ Μϑιηρμῖβ, ἄϊ6
ΤΟΟΒΟΥ ἀθ5 Νβοβ, υπᾶ σγάπαοῦ 1ῃΥὁ σὰ Εἤγοπ Μίθιηρηϊ8β. ΝΟ
ΒΘΙΠΕΥ ΤΟΟΒίο Πλῦγα συατάθ ἀ88 [8πα ΤΡγοη Ῥαπαππῦ.
[Ρ0γ6
ΘΘΌΔΥΙ γομ ῬοβθΙ θη Ζυγοὶ ϑδμπθ, Αρθπου ὑπαὶ Β6]05. Αρϑποῦ ρὶπρ'
ποῦ Ῥμδπίκίθπ, πο οὐ Κῦπὶρ νυτᾶθ... Βρῖοβ ὈΠῸῸ ἴῃ Ἀργρίθῃ,
σνγυτᾶθ Κῦπιρ πᾶ ογζθαρσίθ τϊὺ Απομῖποθ, αἀοὺ ΤΟομέου 465 Νβ1108,
φυγοὶ ϑῦμπθ, ργρίοβ ἀπᾶ Ῥδπδοβ, πϑοὰ ΕἸαΥρΙ 465 δαθεγάθιη ἄθη

Κορμθυβ ἀπά ῬΒπθι5.5)

Πθη Ῥδπδοβ 5ἰθαθ]έθ Β6]05 ἰπ Γὐργοπ 8Π,

ἄορπ Ἀργρίοβ 'π Αὐβδθῖθπ, θοῦ
ἄδθ [πᾷ ὅθ Ομ γδυΖ 916.
ππίουνγασῆ ππᾶ ΠπΔΟ 5108 Ἀργρίοπ πᾶππίθ.
ρυρίοβ δγζθαρίβ τηϊδ
γ 6165 ΕὙΘαΘη ἐληΐχιρ ϑόμπθ, Τᾶπαοβ ἔϊλπέχισ Τδομίου. ἘΠῚ θηἰβίαπα
βρϑίου ἴγοιῦ ΖυΊβοηθη ἱμπ6η ἀπὲ α16 Ἠδιυβομαῖδ: δπδὸβ ἢἰγομίθίθ
ΒΙ0 νοῦ ἄθη ϑδμποη ἅ65 Ἀργρίοβ, θϑαΐθ διῇ ΕΪπρθθαπρ ἄθ Αἰπθπδ,
φαθγϑὺ οἷη ΟΜ
«τοὖ ὅ0 Βυαογθάπμκθη π8ὸῃ Ἃ6ΥΓ Ζ881] 5θῖ που
Τδομίου
5» πᾶ

οα ῆοι τοϊ βοίποη Τομέοση.

ΕῚ ἰαπᾶρίθ δῃ Βμοᾶος

πᾶ τοιΐθ ἀουῦ Ἃ(ἃ5 ΒΔ ἀθὺ Τἡπαϊβομθη Αἰμοπᾶ. δομ ἀ8 Κϑτη
ΟΥ̓ ΠΘ8Οἢ ΑΥ̓ΡΌΒ, γ7ὔῊὸᾺ 1ῃτη ὅοΥ Κῦπὶρ θᾶπου ἄθη ΤΉγΟη ἀρέγαύ. 8
ἀὰ5 Τιδηα ὙγΆ556 7105 ὙὙᾺΥ ὑπᾶ Ῥοβϑίᾶοπ αἷθ Θ.6]16π δυβίγοοκποία
8115 ΟὙΟ]] σθρθη ΙΠΒΟΠΟΒ, ὙγΘΙΟΠΘΙ 85 Γι8παᾶ θυ Ηθγᾶ ΖΡ ΒΡΥΟΟΙΘΗ
Βαϊϊα, βομιοκίθ ο΄ 86ῖπ6 ΤΟσμτου δι8 τὴ Υ̓ΆΒΒΟΥ Ζὰ ΒΟ]Θη.
ἘΕἰπὸ
ΟΠ 1ΠΠ6Π, ΑἸΗΥΠΏΉΟΠΘ, τγαγΐ Ὀθὶτη ὅομθη γὸμ ὙΥΆΒΒΕΥ οἷπ (ὑθβοβοθ
1) 1
Βα. Μϑυοσ, ΕὈΥΒΟΒ ρθη σὰ ΑἸύοπ 6βοῃ. 1 3. 82 Ασπτη. 8
σ᾽]δαθῦ.
2) ΟἸρια. ΑἸοχ. ϑύγοιη. ΤΥ 618 Ῥούὑ. φασὶ δὲ καὶ τὰς ᾿4ργολικὰς ἡγουμένης αὐτῶν Τελεσίλλης τῆς ποιητρίας Σπαρτιάτας τοὺς ἀλκιμ« ωτάτ"» ους
τὰ πολέμια φανείσας μόνον τρέψασϑαι καὶ ἐκείναις τὸ ἀδεὲς τοῦ ϑανάτου
περιποιήσασϑαι. τὰ ὅμοια Ἡἰβοὶ χαὶ ὃ τὴν Ζαναΐδα πεποιηκὼς ἐπὶ τῶν
“Ζαναοῦ ϑυγατέρων ὧδε.
8) Ῥῖθβθ Απραθθ Ὀοχιθηῦ β.0} δΔαρΘΗΒΟΒΘΙΠ]ΠΟη δα αἀἴ6 Τταρδαᾶϊθ
ἈΑπμαγοχηθᾶδ.
,
4) Ῥίῖθβο [ὔοκθ ουρϑησὺ 510} ἃ8 ἄθιη οΌΘἢ ΔΏΡΘΡΘΡΘπΘη Τοχίθ (68
ρομβέθπ Αρο]]οᾶου.

ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ.

Π8ΟῊ

οἴμοι ΗἸΥΒΟΝ

ππᾶ

2

ἰγαΐ οἰπθπ στὰμβοπᾶθῃ ϑαΐυυ,

Ὑγθιο ΠΥ 510ἢ

ΘΥ̓ΒΟῸ ὑπᾶ 1ῃγ ονγαὶ ἃπΐαπ σγ0]]6. 1ὴ8 Θυβομθπ Ῥοβθίομ, ὅθὺ
ϑαΐνσ οπίῇοῃ, ΑΤΏΣΊΠΟΠΘ ΔΌΘΥ γΘΥΡΔΠα 510} τοἱῷ Ῥοβοίαομ, ΜΟΙΩΣ
1ΏΥ ἀἸΘΒΟΥ ἄϊο ΘΌ6]16π ἴπ ΤΘΥπ6 ΖοὶσίθΌ 16 ϑ'ὅῃπθ (65 ἀρτυα
ἈΌΘΙ ΚαΙηθπ Π80} ΑΥρΌβ, ἴογάθσίθη ἀθη δπδοβ ΖῈ, Ὑ βομπαπρ
δαΐ ὑπαὶ γου]απρίοῃ β5θῖπθ Τδομίου Ζὰγ ἘΠ6. ΤΆΠ8Ο5, ὙΥΘΙΟΠΒΘΥ δἴπατ5οῖύβ ἴῆγσθῃ Ὑ ΘΥΒΡΥΘΟΒΌΠ
ΚΘ τη]έγατιίθ, δ ἀουθυβϑιίβ γθρθπ οΥ Ὑ 61ἐγθῖθαπρ' ἰῃποη χύγπίθ, βαρίθ α16 ἘΠῚ Ζὰ πα γου]οβία α16 Τδομίου.
ἘΞ ἴοϊὶσύ ἀ16 σϑπᾶὰθ ἀπρᾶθε ὅδὺ δ]οβαπρ. Ῥδπη μοι 65 υγϑίξου:
» ΝΟΣ ἀοΥ Ὑ Θυ]οβαπρ ἀπα θη ΗοΟΘἨΖοιζβυη8}}]6 σᾺὉ 6. θη Τομίθυπ
ῬΟΙΟμΘ τἀπᾶ 1646 δίεοίβ 1ῃγθη 5ο]θπθπ Βυϑαξσατα τοϊὺ Ααβπϑῆτηθ
ον Ηγροιτηθβίσα. 121656 1160 ἄθῃὴ Τυυμκθιιβ ἂπιὶ ΤΠΘΌΘΠ, ὙὙ611 ΟΥ̓ 1ὮΓ
Μαραΐζαμη σονδηγὺ μαΐΐθ. Τ6βμ8}0 νγυγαθ 516 γσὸπ Πϑηδο05 1π85 (8ἔαπρτιβ σουγουίθθ. 16 ἄργιρθη Του 4685 ΠᾶπδοΒ ὈΘΡΥΆΡΘη (16
Κορίθ ἄογ Βυδυαϊιραιηθ ἴπ ΤΘγπθ. 416 Βυτηρία οβίαϊθίθπ 516 ὙΟΥ͂
ον 5ίααί. Αὐμοπᾶ ἀπᾶ Ἠβθυτηθβ σοϊπὶρίθῃ α16 Παπαϊᾶθῃ σορ ΒΙαΐΒομα]α τὰ Αὐξίγαρ ἀθ5 Ζθα8. Ῥᾶπδοβ γϑυραπα βρῆξου Ηυροθυτηββίσδ,
τοῦ ΠΥπΚουβ, α16 ἄργιρθπ σϑὉ ΕΥ̓ ἀθη ΞΙΘΡ
ΥΤ 1Π Θ]Π61} ΟὙΙΠΠΒΟΉΘΗ
γγοἰἐκαιμιρέο.
θεν ἄθπ ΟὙΟΙ]] ἅθβ Ῥοβοίᾶοπ, σὸμ τϑιομθα. ἰπ
αἸΘΒΟΥ ἘΥΖΒΒΙαπρ α16 Ἠρᾶθ δῦ, πᾶ βθίπθῃ ϑίγοιῦ τοϊὺ Ηθγ Ὁπὶ
θη Βεβϑιΐζ (65 1 ἃπᾶθ8 Ὀθυϊομίθῦ δὰομ Ῥϑυβδηῖαβ Π 1ὅ, ὅ, πϑοῃ
ΡΥ ϑαρθ 861 ῬΠΟΤΌΟΠΘΙΒ ΟΥ̓ ογβῖθ Μίθηβοῃ πὶ ΑΥ̓ΡῸΒ σΘΥΘΒΘΏ, 561Π
Μαΐου 561 πϑοῃοβ, πιοηῦ οἷπ Μίθμβοῃ, βοπᾶάθσι αοὺ ΕἾ.9. ῬΠΟΥΌΠΘΙΒ
Βαθ6 τοῦ ἄθπ ΕἸἄββοθ Κθρῃῖβοβ, ἀβίθυιοπ ἀπ Ιπϑοποβ Ὀ61 α61

ύγοιίθ ἀθ5 Ῥοβοϊᾶοπ ὑπᾶ ἅογ ργα 818 ϑ'οΒ: θἀβυισηίου 85 [8πα
ον ρα ΖΌΡΘΒΡΥΟΟΙΘα.
[65Π810 μᾶῦθ Ῥοβθίᾶοπ θη ρϑπδηπΐθῃ
ΕἸάββοπ 85 ὙΥΆ5ΒῸΥ οπίζοσθπ, 808 510 πὺΥΓ Ὀδ6Ὶ ἤδθρθῃ ὙΥ̓ΆΞΒΟΥ
μδνίξεπ ὑπᾶ ἴτὴ ϑ'οιησηθυ ἴθγ ΕἸ οὐδ ἐγόοκθη ἸΙθρθ ΔΌΡΘΒΘμΘΠ. γῸπ
ἄθη ΕἸββοπ 1π ΤοΥπθ.
ὭὌϊοβθ ϑδρθὴ γὸπ ῬΠΟΥΌΠΘΙ5, ὙΥΘΙΟΠΘΥ α16
15 ἀδῃϊπ ζουβίγθιθ ᾿Θρθπ θη ΜθμβοΠθη. Ζι ΘΙΠΘΥ (ἀθιηθῖπθ γογοϊηϊρί
Βαῦθπ 5011, ὈΘΠμδπαθ]ΐθ ὑγ0}1] 685 βρίβοῃθ (ἀθαϊοθὺ Φορωνίς. ἴπ
ὙγΘΙ
ΟΠθα ἃ0 ἢ γοπ ἀοΥ Ἡθγδρυϊθϑίθσιπ Καλλιϑόη. ἀθν ΘοΟρρθισϑπρογια

ἄον Το, α16 Ηθᾶθ νῶν (ΕῪρ. 4 Κι, τυρὶ. σὰ 297).
Πῖο56 ϑαρθπ ἰΆ556Πη ΘΌΘΠ80 Ὑ16 α6Υ Μγίμυϑ γὸπ ΟΥ̓ ἸΘΥ ΠΕΒΟ ΘΠ
ὙΥ Δββθυβοῃίαησα ἄθπ (ἀθροπβαΐζ Ἃ6Υ υγαββουυθίομοη ἰανγοϑύθοκθ ἀ65
ΑΥ̓ΡΊΨΙΒΟΗΠΘΗ Τ8Ππ405 σὰ ἅθπὶ ΟΡΥΡΟῚ ὙγαβΒουδυίηθ Τ6116 Ζαΐαρα
ἰγοΐθπ. ΡῬοβθίοπ ὑ]γ ἃτ5 ἄθιη [8π46 γογαγϑπρί, ἅ16 ΝΙοάθσαπρ
ὙΥα ἰγόοκοη, πάθη (16 Θ6116η ἃἀοΥ ΕἸ 886 σϑυβίθρθπ ἀπ α186

Βχοιηθοίίε

1ῃγ ὙΆΒΒΕΥ

Ὑϑυ] θυ.)

ΑἸηγιηοπθ,

1) ΥΩ]. ὅ. 01. ζῃΠ Επτ. ΟΥ. 982 μετὰ τὸν
οἰκούντων τῶν ᾿Δργείων πρῶτος αὐτοὺς συνῴκισεν
τὸ παρὰ τὸν Ἴναχον πεδίον αὐτὸς ἐχαϑάρισε καὶ
μενος τὸν ποταμὸν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Ἴναχον ἐκάλεσε.

α16 (616 θὲθ (68

καταχλυσμὸν ἐν ὄρεσιν
Ἴναχος καὶ λιμναξόμενον
ἐκ πηγῆς τινος ποιησά᾿Ινάχου δὲ καὶ Μελίας

Φορωνεὺς καὶ Φηγὸς ἐγένοντο, Ουτίϊπβ ΡΘΙΟΡοπποΒ ΠῚ 85. 841:
ΕΒ
416 Βοάθηνθυ
]πῖββθ ἀοΥ Αὐροΐα πἰομὺ σὰ 8116π Ζοιζθη ἀἴθβθρθη,

ΥΘη
[6 πη

ἀα αἴθ σᾷπζθ ΤΊΘἔΘ ΘΠ. 818 δἰ ποὺ 8]Π]τη8 Β] 10 ἢ δου βο σοι ἑοπᾶθη Ατιβί]] ὰηρ’
ἘΞ

4

ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ.

Ῥοββίαοπ, ᾿ἰδὺ 61 ὙγαββθυΎ
ΘΙΟμ. ΒΔΟῊ, ὙγΘ] 1.6} πο ΚαγζΖοια [δυο
510 τοῖν ἄθη Μϑοὺ γογοϊπῖρί. Π16 Κῦρίε ον Ἀσγρίϊδδοι τγογᾶθη

ἵπ Τμργπθ Ῥοβίαἑίοῦ; ἀϊθ ϑόμπθ

ἀθ5 Ἀργυρίοβ. βἰπᾶ 16 ὙΠάΡΆοΒο,

γγ 166 16 ΤΠ οΥ ΒΟ μνγθιησησπρ ἄθ5 Τιᾶπᾶθ5 Πουγουρουιΐθη Βα θ6π, ἀπᾶ
416 Ῥᾶπδίαθμ, νυ}
]06 516 ἴῃγῪ Κῦρίθ Ὀθγδαθοη τπἰπᾶ τγϑῖομθ ΨΥΆΒΒΟΥ
1π δἷθ ἀυτοβ]δομουίο ΕὰὼῸ ἐἰγᾶρθπ, 5:1π4 πιοηΐβ ἃ πᾶθγθϑ 815 ἀ16

ὙΘΥΒΙΘΡΌΠαΘπ
οὐ μβα]ΐθη,

αἷθ

(Ὡ6116π
Θ06116

56105:.
ἅθβ.

Τυηκθυβ

Ιπϑομοβ.

16

8116]15
Τδομίου

πγὰ
465

81

[ΩΘΌΘΗ

Ῥδπ8οβ

6Υ-

ΒΟΠΘΙΠΘΗ 8180 815 ΑΘ] ΙΡΗΘπ; 818 5010 Π6η Κὔμπποη 1ῃπθη ΔΌΟἢ
α1ο Καπβιπομθη Βυάηποη, αἀυγομ τὶ οηθ αἃ5 ἰγόσκοπθ ΑΥ̓ΡῸΒ τηϊὺ
ὙΥΆΘΒΟΥ γοιβουρὺ νγυτᾶθ, ΖΌΡΘΒΡΙΌΟΒΟη τγοσᾶθη, γα. ΥΠΠ 571

τὴν μὲν οὖν χώραν συγχωροῦσιν εὐυδρεῖν. αὐτὴν δὲ τὴν πόλιν ἐν
ἀνύδρῳ χωρίῳ πεῖσϑαι, φρεάτων δ᾽ εὐπορεῖν ἃ ταῖς 4αναΐσιν ἀνάπτουσιν

ὡς ἐκείνων ἐξευρουσῶν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἔπος εἰπεῖν τοῦτο᾽
άργος ἄνυδρον ἐὸν ΖΔανααὶ ϑέσαν “άργος ἔνυδρον.

Ὑγ16 ΟΚθᾶποβ πα Τοίμγβ α16 Πίστη ἀοΥ ὐγῦτηθ (οὐ Εγᾶθ 5]πᾶ, 50
ἰδὺ Ἀργρίοβ, ἄογ αίθυ ἤθποι ὙΥΠαΡἤομθ, ἄδ5 ἅϊθ ΝΙθθυτιπρ ἅρουΒΟΒγΘηη
6Πα ΥΥ 5567, 8180 πιο ὉΠΟΘΥΘΒ5 815 710Π6 7 ῬΟΒΘΙ Ομ, Ὑγϑ ΟΠ ΘΥ
ἄστοι Ἡργα 85 ἄθιη 1 ἃπᾶθ νογάγϑηρσὺ τισα. Ὧ16 Ππδίθηβαρθ ᾿ἰδὺ
ἀθ5} 810 στοϊὺ Πθοηῦ 8418 οἷπθ Αὐρίνιβομθ Ποκαϊβαρο ουκὶᾶσ ποσάθη πᾶ
δ.0} ἄὔγυπτος δῦ οἷπ ΟΥΙΘΟΒΊΒΟΠΟΙ ΝΆΤηΘ ΕΓ οἰπθπ ΜΘΟΥΒΙΤΌΙΩ,
γγ ΘΙ ΟΠ ον ἀ85 [πα ἀΡΘΥβομνγθιησηῦ. 1656 π Νϑιηθη σαθοπ α16 ΟΥΘΟΠΘ
ἄθιι ΝῚ], 415. 5ῖ6 ἅϊθ Τὐθουβοινγθιπταθπηροι ἅ65 ΝῚ] Κϑηπθπ Ἰογπέθῃ.
50 Πρ ἄθν ΕἾ ἴθ ἀοΥ Οαγβδβθο: ἴπ ἄθιη οροπρθπαηηΐθπ ΕΠΡΟΒ
ΖΔαναίς

ἰυὐὐῦ

ἀ6ὁΥ Νὅιηθ

Νεῖλος

Ζυϊὴ

οὐϑίθη

Νία]θ

διῇ, ἀθὺ Νϑιηθ

“Ἄϊγυπτος ἈΡΘΥ ροἹπρ δὰ ἀδ5 Τιαπα ἄρεσ. Νβοβ ϑίθρμαποβ νοῃ
Βγζᾶπς ῥρᾺ 685 ΠΟΘ οἱῃ χυγοῖΐοβ ἀργρίεπ, δἴγυπτος μικρά, το]
μι65
τΥϑΠΥΒΟΠΘΙΠ]1ΟΩ 81 ΘΟΓΎΥΊΟΙ., 8150 810 οδἴπθιη ΕἾσ586, (οΥ οἷπ Μϑευ
ὈΠαοῦ, σὰ ϑπομθη 1580.)
Ποῖα ἀδυροϊεσίθη {ΠΥβρυαπσα ἀου Πδπδϊάθπβαρο ἰθὺ αἴθ (εβία! 465 Μυύμυβ πᾶμοι, ὑϑοῆθ ἀα5 ΞομΟ]οπ σὰ Εἰαγ. Ηθκ. 886
Δαγριοίου:, ἀρυρίοβ πᾶ Ῥᾶπδοβ γατθπ ϑὅμπθ θυ ἴο, ἄοσ ΤΟΘΒΐοΥ
ἅθ5 Τπδομοβ. Αργρίοβ πμαίίθ {ἀπίσιρ βόμπθ, Πᾶπϑοβ διπῦχιρ Τδομέου.
ἄθ8. σγοβθῃ Μθϑυβθιβθῃβ

θηὐβίδπαθῃ

δῦ, ὑγθ! ΠοΥ οἰ ηϑὺ ἐϊθῦ πὶ ἄθη θθῖσρε-

γἹἱηρ ποι πἥυαϊοίθ, 50. ὯΙ ὈΥΒΡΥΪΠΡΊΙΟΗ ἀδΥ πἰραγίσοσθ ΤῸ] ἀον ΕΡΘπΘ
16 ἀ6. δὐθίβοηθ Καιὐϊβύθηβύυσιοη οἷ Ηδ]ρθάομ, οἷῃ Δ ρΘβο υγθιητηΐθβ ϑυχηρέἸαπα, ἴπ θη θι 8110 θυγἤββου ἀοὺ ΕΡΘπ6 βὑοοκύθῃ, πηροβαπα πᾶ ὑπ[δ πῖρ σὰτη Απρᾶπ. ὈΑρΘΡΘ ὯΣ θυ οὔθ ΤῸ] ἐσόοκοη σϑίθσθπ πᾷ
ὙγαγΘ, ΒΟΪΔηΡΘ ΠΟΟῊ δἷη τϑίομοσου ὟΝ δ] αροβίαμα αἰ Οπθ]] σοθῖσσο θ6βομαύθίθ, τοῦ ἤϊθβοπᾶθιη ὙνΆΒΒΟΥ γϑυβουρύ. ὥρϑϊοσ σουίσοοκηθῦθ τη ὩΣ
ὉΠΑ ΤΠΘῊΥ α16 ΟΡοτΘ ΕΡΘηΘ, πϑηγθμα ο]θἰ ομχοιθρ αἴθ πἀπύθσθ δηθδαΠρ
πα ἀδάσθτοῃ ον πο ςῖσοτο Τιδηαθβύθὶὶ σσασαθ."
1) 1]. Κὶ. Τἅτωρβὶ, 7δῆγρ. ἔ. Κ]. ῬΆ:1]Ο]. ΧΥΙ ϑᾳρρ!. 5. 161.
οι
ΘΠΘΥΘΥ ϑϑιύθ πσασᾶθρ Ὀοιηουκὺ, ἄαβ, θη Π 5100 οἷηπ Αρσυρίθῃ ἅτ ϑέγγσμοι
ΠΘΟΙΎγΘΙΒΘη 8886, ἀδγαπβ ἄοΥ Ζ.βδιητηΘῃδηρ ΟΟΥ Ζίρθαπου τοῦ, 468
ΝΊΙΘ5 σϑμθι] σίου ΕἸαδ
οὐκαυυ ποσάθῃ Κὔμπθ, τϑμγοπα αἴθβθ τηϊ ἄθια
οἰρσϑηὐ !οηθη Αργυρίθῃ ποθ σὰ ὑπ δ ἔθη.

ἕν

ΕἸΧΠΕΙΤΌΧΟ.

Ἢ

ῬΙΘΒΟΥ απο ἀθίθ βϑίπθῃ Βυιᾶθ τὰ 416 Τηβηη]
1.μ6 ΝΟ οτητηθηΒομαδ ἀπ ἐγομίοθίθ σὸπ ἴππτη 465 ΤἜΓΟΠΘΒ Ὀθυϑιδὺ Ζὰ τγογᾶθη ἀπᾶ
γοΥ 80 1ῃΠπ ΖΘ
τη]ὺ 56 πο Θὔμπθη Π8ῸΒ ἄθη Τ,ἃπᾶθ, ἄδς
πδο ἴῃπι Ἀσγρίοπ σϑπαπηὺ τιγᾶθ. Α15 π80}} Ἰἄπσθγου Ζυ βομοηζοῖξ 16 βὅμηπθ Βθυδῃ ρου
58Π ὑγᾶγοπ, κατὰ ἄσυρίοβ ἴπη γ ουίγϑαθη δα
ἴῆγθ γαῖ πδὸὴ Αγροβ. Ῥϑηδοβ, ΟΟΥ 5108 ὙΟΥ ἴππὶ ἐἀγομίθίθ ἀπᾶ
ΤᾺΣ 5160} ἀπᾶ βθῖπθ Ηθιυβομαῦ Ὀδβουρὺ ὙὙᾺΥ, δύβϑᾶπη οἷπθ 1,150 σβϑρθη
ἄϊο βὅμπθο ἅθ5 ἄσγρίοβυ ΕῪ δθοὲ ἄορπι Αρσγρίοβ ἂπ ἄθβϑοθ ϑ'ὅμπθη
βοῖπθ Τδομΐου ζὰνῦ ἘΠῸ Ζὰ σθρθπ. σγρίοβ σίπρ Βδγθὶ νυ} ἀατδαῦ
οἷπ, Τᾶπδοβ ΔΡ6Ὶ στἱϑῦ βϑίπθη Τδομίοσμι ἰπ ἀογ Ηοομζο βπδομῦ ΟΣ
ον ὙοΥΡΙπᾶππρ ἴῃγθ ΜΈΠΠΘΥ Ζι γϑυπὶομΐθη πα ἀτομέθ ἴππθη τηϊέ

ἄθπι Τοᾶθ, ὑγῈΠΠ

516 ὉΠΕΟΙσβατη τγᾶγτθπ.

Α116 ἃπᾶάθγθῃ Ὀθίοϊσίθῃ ἷ)

θη Βοίθἢ] 465 γαΐουβ, πὰῦ Ηγρθιτηθϑίτα υθυβομοπίθ ἄθπ ΠΥ ΚΘι5,
ἃ 1ῃγ 16 Ὑουθιπππρ τοῦ 1ῃτὴ Ζυπεῖστιπρ οἰπροῆδθὺ μαὐίθ. Ὀ 1656.
γϑομέθ βοῖὶπθ Βυΐαθυ, ἐδίοίθ ἄθῃ Ῥᾶπδοβ βϑαπιὺ βϑίπθη Τϑοηξοσπ ἀπᾷ
βσθυσδππ τοῦ Ἡγροιτηθβίσα ἄθϑβθηῃ Ηθυυβομδῖ ὌΡΟΥ ΑὐΥροβ" [ἢ αἸΘ56Υ

Ῥαγβέθι!απρ ἰδὲ Ἀσγρίοβ οἷπ ΟὙθομθ πᾶ ρθη βοζιιβᾶρθπ ΠῸΣ ἄ68ΜΔ]

ποιὰ

Ἀρσγρίοπ,

ὑπὶ

ἄθπι

Τᾶπᾶθ

βορ]οιίοὺ βθὶπθ ϑ'όμπθ π8ὸ} ΑΥΡΌΒ, 6

ἄθπ Νϑιμθη

Ζὰ σϑρθη.

ἘΠ

65 ἴπ ἅθῃ Ἄἰγύπτιοι ἅ65

ῬΒΥΥπίομοΒ ἀδγροβίθ]ς τγᾶγ.
ΕἸπ6 βΠΠΠ10η6 Βονυγαπαΐπϊβ μα 685 τηἱῦ ἋοὺΓ Ἰοβᾶρβ, ᾿πβοΐθυτι
ιο ἀἴθθου Ὁυβρυηροῃ ἄρ ϑομδαρΙαίς ἴθ Αργρίοπ ἐγθιθᾶ ἰβῦ.

Ζναῦ μαὲὶ τηᾶπ πϑοὸῃ ἩΗργοᾶ. Π 1868 ὃ Ἶάπις κατὰ τὴν Ἑλλήνων
γλῶσσάν ἐστι Ἔπαφος

(γτ]. ΠῚ 27 ἃ 28) 1π ἄθπι ϑόοηπθ ἄθ8 10,

Ἔρδρῃοβ, ἄθπ. Αρὶβ ἀθγ ρυρίοσ, ἴἰπ [ο α16 8] 1π συἹ]οὺ (ἀϑϑία!ὺ
Ῥαϊα υἱξ ἄθη Κορὲ οἶποὺ Κὺὰὰμ ἀδγσοβίθδα 1518 ΘυΚΘΠΠθα Ο]]6Π:

ὍΡῈῦ Ἕπαφος

Ῥαζοϊομποῦ

ἄθη (θΡυγίβ μου ἡ ἀπ

Ὕγθβθη β6 ποὺ Μυΐοῦ Αρμγοᾶϊίθ Κοπηζοιομποί,
γοὴ Ξοηπθ Ερᾶρῃμοβ δῖ (16 ὑὐϑρυηρ]οηθ

πῖθ Εγοβ

ἀδ5

50 ἰβὺ 510} 56ΠῸπ
Βοἀθαΐϊαης ἀθγ ἴΙὸ

1) ΕΣ ἔχουσαι (τὰ τοῦ πατρὸς προστάγματα) ἰϑὺ πῸΒ] τηροῦσαι
Ζ8 Ἰ6Β6ῃ.
2) ΠΙ65 Βαῦ Ε. Μδαθ ἀθ. Αβθβοῆ. ΞϑπρριοῖρθαβΒ.
Οτθιΐβυγαα 1890 σοχοῖρσέ, ᾿πάθτῃ δὺ δ}! ϑοσδποβ περὶ γυναικείων ὅ. 298 Η. τοὺς δὲ πόνους τὸ
ν πρῶτον τῇ διὰ ϑερμῶν τῶν χειρῶν

προσαφῇ πραύνειν νογνγοϊδέ.

8.0.

ΤΠ} Τὐομῦ δαΐ οἶπο ἀπκίατθ 566116 μδὶ Αβομυοβ, Υ. 816, πϑίομθη Εἰ. Νδδβ
ἃ. Ὁ. Θὔθμβο ντὶθ Ῥσοιη. 815 διιββοῃθίθη {1}, τγῶὰβ σορθῃ Υ͂. 818 Ὀ6Ζ.
Ῥτοτη. 810 πίοηῦ δησοῃῦ. ΝΟΣ ἄδθη ογίθπη καὶ Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ
φιτύει τέκνον ταῦ 65 πάτ ΠἸΟἢ θη Αμβομθίπ μάθη, 8415 Οὔ 416 Βουδσθηρ
ἴπ Αργρΐίθῃ τοῦ ἀδγ Εγζθαστηρ ρο]θ᾽ Ροἀθαΐθμα τᾶγθ, οὔ]
80 ἢ
Υ. 800 ἃ. 804 ἀ16 Βορσαύξαμηρ Ῥογοὶΐβ ἴθ Αὐροὸβ βεαϊισοίαπαθη παύ. Αποἢ
ΠΘΟῊ Ῥγότη. 8716 ἐπώνυμον δὲ τῶν Ζιὸς γεννημάτων ᾿ϑὺ ἀἴ6 ΕγΖθοαρτιηρ τηϊέ
ον Βουησπηρ ᾿ἀοπἐίβοῃ. Π16 Εγζθαρτηρ ἀστοῦ ΒΟΥ σππρ', ταῦ γΘ
ΟΠΟΣ
α16 Ἠδυβίθι!πηρ 6. τηηβοΒ]
Ομ θη (ἰϑϑία]ἐ γουραπᾶθη δῦ (Ρτοια. 875), νὶσᾶ
418. οὔνγαβ (θμθἰτηπηΐβυο
]θβ (γρ]. Υ. 46) απᾶ ὙΠ άθυραγθβ ἀδυρθβίθ!δ; ἀΡΘΥῪ
4485 ΘΒ τηηΐβ 15ὺ, ἀδυῇ τηδη ΞΑΡΌΠ, 8118 δἴποιη ΜΠ βνουδύδ
πα π1β Θη βρυθ ΘΗ.
ΖῸΥ ἘγκΙάσθησ ἀ65 Νϑιηθηβ Ἔπαφος σατο Θθθῃ 45 Υοτέ ἐπαφᾶν Ὀεϊ-

Βομαϊέθπ, πίοδῦ ἈΡΘῚ τηθὴν σἱομέϊσ δαΐϊσοίαβέ. ῬΘῚ ἀγβρυπρ!!ομθη. Β6ἀραΐαηρ 465 Ὑοτίθβ υσαθ λοχεύει [ὰν φιτύει τἀπὰ λοχευμάτων [ἄν γεννημάτων ΘΗ ΒΡΥΘΟΉΘΗ.

θ

ΒΟΒΠΘθθη.
οὔον Ηοργα.

ΕΙΝΤΙΕΙΤΌΝΑ

ΕΡᾶρμοβ σου] 5108 τὰ Τὸ σῖθ Εἰλείϑυια τὰ Αγὐΐθιηῖβ
Αυὐέθιηϊβ, Ηοδκαίθ, Τρῃΐροποῖα, [ἀπὸ Τμποῖπα 51πᾶ Μοπᾶ-

σοιθάπποπ ἀπᾶ τγ81}] τηᾶπ ἄθια Μοπα]ομὺ σγοθθπ ἘΠπῆπ δα ἀϊ6
Ἐπίρίπᾶπηρ ΖΒ 60, τυγᾶθπ α1656 (δύξίπποι (θρυτγ
β 6]ἔοΥἹΠΠ6Π,
16 Εἰλείϑυιαι 51πᾷ πδοὰ οτη. Δ
ἰδὺ πϑοὸρ Ηθβ. ΤΠθοσ. 922 Τοομίου
ὈΙΟΩ ἄϊθ56, βοπᾶθυπ δποΒ ἃπᾶθιο
μαῦ τπᾶπ 'ἴπ θια ροΐαπαᾶρθη)

271 Τδοηϊου ἀογ Ἤργα, Εἰλείϑυια
ἅθ5 Ζθὰβ υπᾶ ἀοΥΓ Ἤθρτα. Νιομῦ
ΕἸ σθηβομαῦίεπ ἀοΥ Μοπαρσδύθπτηοπ
Ιο ᾿ἰδϑὺ τῖθ ἴῃτθ Πορρθισϑηρθυῖη

Καλλιϑόη (τρ]. Ηδβγοι. Ἰὼ Καλλιϑύεσσα'

Καλλιϑύεσσα

ἐκαλεῖτο ἡ

πρώτη ἱέρεια τῆς “Ηρας) Ῥυϊοβίοτίπ ἄθγ Ηθγὰ πᾶ ᾿ἰϑὺ σῖθ Μοϑᾶθδ,
16. ρ]θΙ 8115. 418 Ῥυϊθϑίθσίη θυ θυ οὐβομοῖπὺ, Μοπάρδιξπ ΘΌθη80
τγῖ6 ΤρΕϊρσοποία, ἅ16 Ῥυϊδβίθυιπ 46Υ Ασὐΐθιιβ. Νϑθθπ ἀογ Μοπᾶρδιξίπ

Ηδοτα, ἀϊ6 ἀΥβρυ προ ἢ 815 Καὶ γουροβίθ]ῦ ντασᾶθ (βοῶπις), παῦ 5108
ἅϊ6 Μοπᾶκυμ πὶ ἄθν Ατηπιθ ἄον Ηδτα Εὔβοια (Ραυ8. Π 117, 1) υπᾶ
ἴπ ἴο, Ὑγ6]0Πη6 ἴπ οἷπθ σγϑὶ θ6 Κὰμ γουνδπᾶο!ῦ τσ,

ἴῃ ΚαΙΠδίο

ἅ16 Βϑγϊπ Ασίθηηβ),

Ἰορὺ 4150 Κοὶπ αταπᾶ ὑοῦ

Ιο ἄθπ Νοπᾶ (Ηεγοᾶϊδῃ
σελήνη κατὰ τὴν ᾿Ζργείων
σελήνην ἐκάλουν ᾿Αργεῖοι)
ἄθπ σοβυγπίθη Ηϊταπη6]

θυμα]ΐθη, τῦ]0

ἴπ Τύγκᾶοπ ἄρον ὙΥΟΙΓ Ζθα8.

αἷς Αὐξέαββυπρ ἄογ ΑἸΐθη, πο

ἘΪΒ

Ὑγθί μοῦ

ἰθομπ. 1 847 ἰὼ ἤτοι σελήνη. ἰὼ γὰρ ἡ
διάλεκτον, ϑυϊα. Ἰώ, Ἰοῦς" οὕτω γὰρ τὴν
ἀπ ἅδ᾽ 516 Ῥϑυδομθπᾶθ υἹθ]ϑασισθ ΑΥ̓ΡῸΒ
(Νδοιο. 50. 1 19, 12) τνουβίβι!ῦ, Ζὰ θ6-

Φυγο ἴθ]η. ἘΠπον Μοπαᾶρσδίθπ Κογηταῦ δ ο ἢ γουζαρϑυγθιβθ 485 ΥΥ Δπάθυπ
Ζὰᾳ, ὙΘΙΟΠΘ5 οἷπ Θϑθ
ΠΟ ΠΥ Ζαρ ἋΟΥ Ιοβᾶρθ ἰϑύ. ἘΠπ Ἀ]ΌΘΥΘΥ
ΒΟΒδαρΙαὐς ἄθ᾽ Οδρατὺ ἄθ5 Ερᾶρμοβ σὰσγ Εαρδδ.
ΗΟ σὰ 65
δα ἄοΥ ἄρτι Αρϑβομοη Νίθουθ Ζαρθκθησίθι Κὐλδίθ οἷπθ ἨδΉ]6, ὑγθοῃθ
Ηοῦ ἄθι Κὰμ (βοὸς αὐλή) 169, το Το ἄθπ Ἐραρῇοβ σϑθοσθη Βᾶθθπ

5016 (Βίγαρ. Χ 4456).
σουξπ..)

Τὰ οἷποὺ Ηδμ]8 πσομπὺ δι βοπβὺ 16 Μοπά-

Τπ ἄϊοβου Εόγτη τᾶν 16 ὅαρθ ἀαγρθβίθ]ῦ ἴπ ἄθτη θρίβομθπ

ἀϑαϊομὺ Αἰγέμιος., τὑθιομθ5 οἰπῖσα ἄθηι Ηθβιοᾶ, ἅπᾶθυθ ἄθιη ΜΊ]ΘΒΙΘΥ

Κουκορβ δ ]οσίθα (Αὐμοη. ΧΙ 5608 Ὁ). Ἡθτγοάϊαπ Βουϊομἰθὺ θ61 ϑίθραι. ΒγΖ.
πἀπίον ᾿“βαντίς: ἡ Εὔβοια, ὡς ᾿ Ησίοδος ἐν Αἰγιμίου δευτέρῳ περὶ Ἰοῦς
νήσῳ ἐν ᾿Δβαντίδι δίη,

τὴν πρὶν ᾿Αβαντίδα κίκλησκον ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες.
τὴν τότ᾽ ἐπώνυμον Εὔβοιαν βοὸς ὠνόμασε Ζεύς.
Ιπ ἄοτα (ἀδάϊομίθ τᾶ οὐζβ]ῦ, στὸ Ηδθγὰ α16 ἴο δι8 ἘΠ υβαοῃῦ 1π
οἷπα Κὰαὰμ γουπαπᾶορὶῦὺ ὑπ 1ΠΥ ἄθῃ 50] οβθπ ΑΥ̓ΡῸΒ τηϊῦ ΥἹΘΙ
1) 6]. ὕβεμπον. Ν. Ἀμοῖῃ Μίυβ. 28 5. 889, Πόβομοῦ ϑὑπαϊθη ΖῸΥ ὙΘΙΡΊ.
Μγίμ. ἀθὺ ὅτ. α. ΒΕ. Π| τ Τιοχίκοι 1 ὅν». 2081
2) ὙΕΩΙ. αἴθ ἀρκτεία ἄθν αὐδίβομβθῃ Μϑδομθη, Ἐπ]. σὰ Ἐπν. ΤΡΆ.
1. Ταῦν, 5. 21, ἴὔθου βοόϊομθ ΤΊθυνουβυθ! πῆρ
5. δοηνγατίς, Ὀυβρυππρ' ΟΑΘΥ
ΜυὺΒΟΙορΊΘ.
8) 1 Ε. Μδαβ ἃ. Ὁ. ουκαπηῦ μαΐύ. --- Ἐπθοΐα μϊθθ δθ 0} αἴθ ἨδἢΘ
ΖΦ
ΊΒΟΠΘη Ατροὸβ πα Μγκοπᾶ, δα πϑ]ομον Ηθτὰ ἴῃ Ἰῃτοιη ΤΡ 6] σσομηΐθ
(ΒΡ πε, ΤΠ 17) ΤᾺ
4) 1.
ὕβοθμπου ἃ. Ὁ. 5. 840. Βῖθοκθ, Βοιἐγᾶσ σὰν σθηϑαθσθη Κοπηΐςπῖβ ἄου Μοπαρούῃοιῦ Ὀθὶ ἄθῃ ατὐίθομθα. Βρυ]η 1885. ὃ. 68,

᾿

ἘΠΥΠΕΙΤΌΧΑ.

Ἶ

Αὔπροθπ 815 ὙΥβομΐου Ζὰν ϑ6ῖῖθ βοίχὺ (Ετάρτα. ὅ Κ.): καί οἵ ἐπίσκοπον
άργον ἵει κρατερόν τὲ μέγαν τε τέτρασιν ὀφϑαλμοῖσιν ὁρώμενον ἔνϑα
καὶ ἔνϑα. ἀκάματον δέ οἵ ὦρσε ϑεὰ μένος οὐδέ οἵ ὕπνος πῖπτεν ἐπὶ
βλεφάροις, φυλακὴν δ᾽ ἔχεν ἔμπεδον αἰεί. ΤΊΘΒΘΥ ΑΥ̓ΡῸΒ ΔΓ ἀοΥ
ΒῸΒη 65 ΑὙρὸβ ἀπ (δου ἴβπιθπθ, ἀοὺ ΤΟ ΐου 465 ἄβοροβ, Αρο]οᾶ.
ΠῚ 1, 8, 8 ἴάργον τὸν Πανόπτην ὃν... Κέρκωψ ἴάργου καὶ Ἰσμήνης

τῆς ᾿Ασωποῦ ϑυγατρὸς (λέγει).

Ἡδγπιθ5 ἰδίου ἄθπ Ατροβ:

ἔστι καὶ

τόπος τῆς Εὐβοίας Ἴάργουρα. ὅπου δοκεῖ τὸν Πανόπτην “Ἑρμῆς
πεφονευκέναι ϑίορῃ. ΒΥΖ. ππΐοῦ ἴάργουρα. Ιο οΥμᾶϊῦ γσὸπ Ζθαβ ἀ]6
ΤΠΘΠΒΟΏΠΟΙΘ (ἀοϑία!ῦ Ζαγοκ ἀπᾶ ρϑθιοσὺ 'ἴπ θ᾽ σοπαππίθη ΗδἘ]6

ἄθπ Ἐρδρμοβ. ἡ

Ηθτα

Ὀἰοῦ

αἴθ Κυγοίθῃ ἄθπ Ἐρᾶρῃοβ

Ζζὰ τϑῖ-

Ῥοῦρθη. ΤΊ6850 ἔχππ 658. Πα5μ8}0 ἰδίοὺ Ζθυβ α16 Κυγοίθμ.
Ιὸ ἃθ6ὺ
τηϑοηῦ 510} ἃ θη ΕΡᾶΡρμοβ. Ζὰ 5.0Π6η.}
απ
τᾶν 8150 ἴπὴ
Ἀρίπουῖοβ. ἅϊο απάθυτιπρ ἅθν Ιὸ πιο γἱοτί. Πϑιθπδοιμ τῖτᾷ ἄϊθβθ
δΟὮ ὈΘΒΟΒΤΊΘθΘα πογᾶθη βθῖπΠ. 10 Μοπαρδίίξη Κοιημηῦ 815 θα

Οβέθη.ὅ) Οβέϊαπα τγὰγ Ετιρδα ἐγ Βδούϊθπ ἀπᾶ δαΐ Ὀδοίίβομο ὅδρθ
γγεϊδὺ 416 Αὐβίδιηπηπρ ἄθ5 ΑΥ̓ΡῸΒ γὸπ Αϑόοροβ ὑπᾶ Ιβῖηθπ Ἀϊη.4)
ΝΘΟΒ ΑΥὐρὸβ γγῶ Ἃ6ΥΓ ϑομδιριαῦς γουϊορὺ ἴπ ἄθι Κατάλογος
γυναικῶν. ΜΘΙΟΠΘΥ ἄθπὶ Ἠρβιοα ΖΡ ΒΟΒΤΊΘ
θη τὶσα. ΝΟ ἀἰθβθια

Ἐροβ νγᾶγ [Ιο αἴθ Τοομίθυ

ἅθ8 Ῥοίσθπ) ἀπᾶ Ῥυϊθδίοσιπ

ἄθυ Ηθυᾶ.

)ὰ Ζθουβ γὸπ Ηρσγα εοτϊαρρὺ συγᾶθ, τῦὸὶῖθ 6ΥΓ τοϊῦ μΥῸῚ Ῥυ]θβύθυ
βυγ
ΠΟ μθη πηρᾶπρ ρῆορ, γουϑπαθιίθ Ζθυβ ἀ85 Μβδομθπ ἀυτοι
Βεσυμγιπρ 1π οἷπθ σγθὶθθ Κα ὑπ 5ο ΤΥ τοὶ ἀἴθβου Κοίπθη ὕτὴδᾶπρ ρομπαδὺ χὰ μᾶρθπ.
65}810 2:6 65 ἴβφίβοῃθ [160 θβϑθιᾶθ ἄθῃ
Ζοστι ἄθν δέύϊου. πιοιῦ πᾶοῃ 5160}:

ἔκ τοῦ δ᾽ ὅρκον ἔϑηκεν ἀπήμονα ἀνϑρώποισι
΄
᾿"
,
,
θ
νοσφιδίων
ἔργων
πέρι
Κύπριδος.")
Ἂ

1) Αα
ἴο Καππ

ἀϊεβ6 Ηδη]6 Ὀοχιθῃὺ 510} "ΟὨ] ΕὙάρτη. 1:
ἔνϑα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυχτήριον, ὄρχαμε λαῶν.
ἄἴθβθ Ῥυορῃρζθίπηρ, ὙΘ]0Π8 516 σὸμ Ζθαβ παίθ,

βθσθθθη ΒΔΌΘπ.

Μ

ἄθιη

ΑΥΡῸΒ

2) ΑΡΟΙ]]οά. ΤΠ 1, 8, ΘΙ ΟΠο αἴθ πᾶοὴ Αρσγρίθῃ σνϑυϊθρὺ. θ᾽ ἃπ
αἴθ δαθδιβομθα Κυνθίθη σὰ ἀθπκθη ἰδῦ, μαὺ ΠΟΡΘοΚ Αρίδορῃ. ὃ. 1181
ουκαηηῦ. ΥΩ]. ᾿πητηΐβοι ἴθ Ποβοθουβ [μ6χ. 11 Κ. 1698 α. 1608.
8) 516 βοῃυίτητηῦ

στοὰ Οβίθη

ΠΟΥ ΡΟ

ἄδβ Μϑου ὑπᾶ ἄθυ ρου

αἷθ

Μρϑουθϑῆδομθ βίο ΒἰπὈγθιθθηθ ΒΟΠΪτητπου ἀθ8 Μοπᾶθβ Κοππζθίοηποῦ ἴῃ γ6
Βᾶμη. ἴῃ ἀθὺ ϑαρθα ἰδὺ 168 Ῥδρυθι
Π]Ομ υγθῖβθ ἀτησ κοηχὺ ἀπα βομυ]τητηῦ
ΒΪ6 γὸῃ Υ δβίθῃ πο Οβέθῃ.
4) Ὑρ]. γδ!οκοσ, Ερ. Ογο}. 1 5. 268.
δ) Αγρο]]οα. ΠΟ 1, 8 Ἡσίοδος δὲ καὶ ᾿Ακουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν
φασιν εἶναι. ΝΘΟΒΒΘΟΥ πογάθη αἴθ Απραθθη ρου αἴθ ΑἸβύδιητηπηρ 4685
ΑΥΡῸΒ γοὸπ ῬΗθυθκγᾶθβ, Αβκίθρίααθβ, Κϑυύκορβ, ΑΚυβίϊδοβ, πίομῦ ἃθθὺ σγοῃ
Ἡρβιοα

δηροίμηνγέ.

Πᾶτϑυβ

ΚαπΠ

τη

ΒΟΉ]! 6βθη, ἀαβ αἴθ Παυβίθ
]ὰπρ 468

ἈΡΟΙΙοάου δα ΑἸΚΌΒΙ]ΔοΒ συγίϊοκρσοηῦ ὑπ ΑἸ ]δο85. βοὴ ἂη Ἠρβὶοα
ΔΏΒΟΒ]ΟΒ.
6) ὅ0}0]. χὰρ Ῥ]αΐ. ὅγιηρ. 188 Β ἀφροδίσιος ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος
ες μέμνηται δὲ ταύτης «τῆς παροιμίας» καὶ Ἡσίοδος λέγων" .,.ἐκ..
Κύπριδος““. ὙρΊ. ΚΙγοΒΠοΙ͂ Οάγδβθο 8. 829.

8

σι

ΕΙΝΠΕΙΤΌΝΟ.

Ηδθτα γουϊδηρίθ σὸπ Ζθι5 416 Κὰῃ ππᾶ 506]][6 ἄθῃ θυ ἀρθΌου
ΘΠ η.
ΑΥΡῸΒ. 815 ὙΥΔΟΒύΟΥ ἀθυβθθθη δαΐ, ϑονγοιῦ ᾿ϑὺ 510} ἀθὺ Βουϊομὺ
ΑΡΟ]]οᾶοΥΒ. τοῦ ΒΙΟΒουμοὶ δυΐ ἀθπ Κατάλογος τυγοκίηγθη.
ἘΒ6]
ἈΡΟ]]ΟΔΟΥ μοὶθὲ 65 τγοϊζου: , Αὐροβ Ραπᾶ αἴθ Κὰὶ 8π οἶπθπ Ο]θδῦχα,
ὙΥΘΙΟΠΘΥ ἴῃ ἄθιη Ηδὶπ σου Μυκοπὰ βἰαπᾶ. Ἠρυτηθβ οὐ Ἰοὺ σοι Ζθιβ
ἀοπ Αὐδίγαρ αἀἷθ ΚΠ χὰ 5ἰθῃ]θη; ἀὰ δὺ΄ ΔΌΘΥ σγὸπ οἰπθθ Ηδθιομὺ
γοϑυγαύθη πυασγᾶθ ἀπαᾶ πϊομῦ γϑυθουροι Ὀ]ΘΙΡοπ Κοππηΐθ, ὑδίθίθ σὺ θη
ΑΥροβ ἄυτομ οἰπθπ ἰθιηνγασῖ, Ὑγοβμ8}} 6ΥΓ ἀργειφόντης σοπαᾶπηΐ
τασᾶθ.

Ἡρτὰ

ΔΌΡΥ βϑύχίε ἀθὺ πῃ

οἱπθ ΒΥΘΙη86

8Π,

«ὙγΘ]ΟΠ6

516

γὸρ 1 ἃπᾶ σὰ πᾶ {{160».
80. Κη ἴο ζιιουβὺ 8π (85 πϑοῖ ΤΥ
Ῥοπδημίθ ΤΟπίθομθ Μθου, ἄδππη ἀυτομ ΠΙγΥΘη πᾷ ἄΡΟΥ ἅδη Ἡδγητιβ

8

16 ἄδηηδ]5 ΤῊΣ Κίβομθ, 7οὐχὺ πο

18Υ Κυμ-ατὺ

(Βύσπορος)

σϑμδηηΐθ Μϑουθηρθ, Ὑ6]006 5160 ἀυγο Ββομγϑιηση. 516 σοϊαπσί ἀδπη
Π80} ϑκγύμιθη ἀπ ἴθ ἀδ8 ΚΙΤΉτη υβοῃθ ᾿ᾶπα ἀπᾷ πϑομάθχῃ 516
γσὸὰμ Επσορᾶ ὑπ Αβῖθη υἱ6] [πη ἀυγομηυγῦ, σὑἱ8] Μίθι. ἀυσοῖΒΟΒγοιησηθη δίζθ, ουγϑιομΐθ 516 χζυϊοίχὺ Ασγρίεπ, τὸ 516 1ΠΥ6

ἔγάμουθ θϑία!ύ

υυϊθᾶθυ θυμὶθὶῦ ὑπ

ὼ

465 Κατάλογος νοπ

Εταρτηθπίθ

Οτθιΐοη (τὰ Νουάθη),

ἃ
θη

ἄθῃ Ῥυριαᾶθη,

ΝῚῚ θη ΕΡΡΙμΟΒ
ἨΗγρθυρούθοῦνι,

ΜδΕΡΌΚΘΡμ8]6η,

ρσϑθδγ."“

ΗδΙΉΚΥΤΙΘΒ,

Τυορ]οαγίθπ

(μὰ 546πη) [Ηδτοᾶ. ΤΥ 82, ἘΎΔρτα. 82] ἀπᾶ γοὸπ ἄθη Εἰἰηΐχισ Τδομέθυτι
65 Ῥάπδοβ μᾶπᾶ6]Π (Ἷ, 48), πϑῖομθ δὰβ Αργρίθβῃ φϑκοιηπηθη
Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν Ζανααὶ ϑέσαν άργος ἔνυδρον.

850 Πορὺ αἴθ γϑιτηαύαπρ π8}|67), ἀ8|9 ἃ}

αἴθ Δηροῦ σύθη τϑιέθυθα

Απραθθη ἈΡΟΠοάουΒ δα ἀθπ Κατάλογος Ζυγάοκρθμθη ἀπ αἴθ ἴχτθῃ
ἅδον Τὸ τῦῖθ πὶ Ῥυομηθίμθιβ ἅἄθβ Αβθγ]οβ 850 βόμοπ ἱπὶ Κατάλογος
--- ὑπᾶ τ ΒΟΠΘΙΠΠ10. Δι0ἢ 1πὶ Αἰγίμιος --- τὰ ΤΑυ]ορτπρ' σθορτᾶῬΒΊβομοη ἀπᾶ οὐ πο] ΟΡΊΒΟμΘη Υ 1556}85 Ὀθπεύχὺ ὙγΔΥΘΗ.
Πὼ Κατάλογος ὙᾺΥ 8150, ὙΠ 68 ϑβομοὶπῦ, ΘΌΘΠ80 Ὑ16 1π ἅοΥ
Ζ4αναίς ἀϊθ Ἰλαπαῖάθη - ἀπᾶ Τοβᾶρθ ἴῃ ΖαΒδσοταθμμδηρ, Θορυδομῦ, α16
αθρυτὺ ἄθβ᾽ Ἐρᾶρμοβ πδὸὶ ἄργρίεπ γουϊορὶ ἀπ Ἀργρίοβ υπᾶ
Πᾶπδο8. 8158 ἄθϑβϑθῃ ΝΟΒΚοιητηθη ἀοχὺ ζαμπαᾶσβθ. Α18 ἀ1θ ασὐίθομθπ
Ἀργρίθπ φρϑπᾶμθι Κθππθη Ἰογπΐθῃ, ἰδπᾶθη 5810 ἀουὺ ἅθπ ΕἸὰθ

Ἀργρίοβ, 5186 ἔαπᾶθπῃ ἄουῥ οἷπθ 815 Κὰδ ἀδγροβίθιθ

Οδἐθπ

ἀπᾷ

ὍοΥ σονθο σϑυθισίθ ΑρὶΒ ἴθ ΜϑιρΒὶβ οὐππουΐθ 5ῖ0 8ἃῃ ἸΠΥΘΩ
ἘΡΔΡμοβ.
ὅο Ἰἰὰρ 95. πᾶμθ ἀὰ5 Ζ18] ἀθὺ παουπᾶθπ [ὸ ἄουύ δηφαβθύζθπ ἀπ Ἀρσγρίοβ ππᾶ Πᾶπδοβ γὸμ ἄογξ πϑοὸ ΑΥ̓ΡῸΒ ΚΟΙΠΤΊΘΗ
Ζὰ ΙΆ588ῃ.
(ἰθπαιθσθ Κυπᾶθ γὸπ ργρίθπ οὐ θ]ίθπ ἄϊθ ΟὙῚΘΟΙΘΙ,
8415 Ῥϑδιητη
θ.10} τοϊὺ Η1]16 ἸΟΠΊΒΟΠΟΥ ππᾶ ΚΑΥΊΒΟΠΟΥ ΘΟ] ΠΟΥ ἀπ θ8ὅ
561η6 ΝΟΌΘΠΡΌΒ]ΟΥ Ὀθϑιθρίθ πᾶ 16 ΞΘ] ποὺ ἴθ ἄθπ Τιᾶρθυτι ΖΥΥΙΒΟΉΘΗ
Βαραβύϊβ υὑπᾶ Ῥρ]υβῖοθ δηβὶθαθ]θ.
{{πίρρ ἀΐθβθῃ δ] άπθυπ τηδρθῃ
510}: δι
ΠΟ Ίβομθ ΑΠΒΙΘα]ΘΥ ΑὙρΊνΊΒομοΥ ΑὈΚαπ Ὀοξαπᾶθπ ΒᾶΡθη.
50. οὐκιᾶγὺ 510} ἀϊθ Τιαπᾶσπρ ἄθβ Ῥᾶπδοὸβ ἴθ Ἡμποᾶοβ ἀπᾶ ἀϊθ
ϑαϊαπρ ἄθν Τὐπάϊβομθη Αἴμθπᾷ.
Αἰηδβϑὶβ Ἰἰοσίθ ἀϊθ ρου θο,βομθπ
1) ὙΡρῚ. ΚΙγοΒΠοΙ ᾧ. Ο., Ἐὰ. Μίδου ἃ. Ὁ. 8. 80.

:

.
οὐ

ΕἸΧΠΕΙΤΌΝΑ.
ΘΟΙΠΘΥ

κν"

π8 0} Δθιηρ5 πᾷ ρσοβίαϊοία ἀ46η ου]θομίβομθη Καύ]θαΐομ

θη Ζυαρδηρ χὰ ἄθη Ηδπαθ]βρ]αὺζ Ναυκτγαῦβ

ἃη ἄθ Καποθίβομθπ

ΝΗτπαπηρ (Ηοτοᾶ. ΤΠ 1179). Ῥδγπ80 ἢ ῬΘρυθὶ τπᾶπ ἅ16 Ὀδβοπᾶθυθ
Βοίοπυπρ' γὸπ Νθιηρβ

πᾶ

Καποροβ

'ἴπ ΘΓ Ἰοβᾶρθ πηΐθῃ Υ. 818

τιπᾶ Ῥτοπι. 872. Τόῖη ΦδΒγμτπαογὺ 8150, ὑγθ] 065 Ζυυίβομθη Ῥβαιητη θύοι

ἀπᾶ ΑἸηλϑ15 Ἰἰορύ, πῖγὰ

αἴθ Ὑϑυ]θριμρ ὅθ Ιο- ἀπᾶ Ταπδίἄθηβαρθ

πϑο Ἀσγρίοπ ἀπρθηῦγοι βουσὶ ἅ16 οί πᾶππρ ἄθγ Ὀοΐᾶθη Μυίμθη,
γῸΠ ἄθπθῃ ον Μγέμυιϑ 6 1οὸ 16 ψουρθϑομιοιίθ ἅθ Παπδὶἀθηβδαρθ
γγαχᾶθ.
ΑὐΒδ Ἀρσγρίεπ, γὸ ϑγυίβοῃθ Καιπξοιίθ 5ἴοι δα]
]θα,

βίδτητηῦ ὅποι Β6]05, ἅθ αοἱὐύ ὅ6ὺ Αγὐδυηϑθυ), ὑθι θυ σατὰ θυ
65 Ῥᾶπδοβ τἀπᾶ Ἀργρίοβ ϑϑιηδομὺ νγαχᾶθ (821).
ΝΟ Μ81]8). ΟΠΧΌπΟρΥ. ΙΝ 5. 08 «Τυγκεὺς πολεμήσας τῷ Ζαναῷ
βασιλεῖ τοῦτον ἐφόνευσε καὶ ἔλαβε τὴν βασιλείαν καὶ τὴν ϑυγατέρα
αὐτοῦ. καϑὼς ὃ ᾿Δρχίλοχος ὃ σοφώτατος συνεγράψατο μαὺ δαοῇ,
ὙΘ ΠῚ ἀοΥ Ν8Ιη6 υἹομύϊο ἀΡοΥ]]οἔοσὺ 1505), Αὐ ΟῚ]
ΟΠ Ο5 ἀϊ6 Ῥαπιαϊ ἄθει.
βᾶρθ Ὀου οκβιομίσύ. ῬΊΠαΔΥ οὐϑμπηὺ Ῥυίμ. ΙΧ 119Εἰ, ντῖθ Ῥδπδοβ
ἐὰν δομύππανιθυζιρ' ΤΠ ρΈγαιιθ. ΒΘ} γΆΒΟΒ. απιγ0 Υ ογαηβίδ! πππρ' οἱ Π68
ΝΥ οὐθ]αυῖθ Βυδυϊίσαιηθ ἴαπα, ᾿πάθη δὲ 516 τὴ Ζ1616 θυ Τα Ῥ μη
415 Ῥυθῖβθ δυΐβίβιξθ. 1)65 Ῥϑπδοβ ππᾶ βθίποὺ ἢλπίχισ Τδομίθυ, ἄ65
ἘΡδρῃοβ υπᾶ ἀθνὺ Ἡγυρθιτηθβίγα, ὙγΘ]0η6. 8116ῖπ ἀ85 ϑομνγοσῦ ἴῃ ἀ6Υ

ΒΟΠοΙαθ

ἀδομύ.

ζαν ΟΚΉ1610, πιγᾶ

ἅτ Απέδπρ

θυ χζθῃπίθπ Νϑμ. Οἄθ ρο-

ΒΑΘ
Υ 1465 ογζθ] ἴπὶ 19. ἀοβαπρο (Ἰώ. ᾿4ϑηναίοις) ἴπ

Καγζοη Ζίροη 416 (ἀββομιομίθ ἄθυ 1ο, νῖθ α16 σοϊᾶθπθ Κυΐ, ἀϊθ
ΤΟΒΟΒΗΠσουῖρο ΤΟΟΒἕου 65 ἸπϑΟΠΟΒ, Ὑ0ΠῚ ΤΌΒΒΘΠΒΠΥΘΠ
θη ΑΥ̓ΡῸΒ τγϑῦ
ΟῚ πο ἄθηι αΐθ 65 σϑυγα! ρθη Ζθιβ, σγῖ6 Ηθγϑ, ον Οδύθπποη
Μαϊοβίαἑ, ἄθπ δῇ 4116π β'ϑιίθη ἃτι5 ἀπθυτη
]106 πηΑπσθη Βομϑαθπᾶθη
Αὐροβ Ὀθδαξίγαρσίθ ομπθ πμ6 οππθ ΘΒ] ῇ ἀα5 βομδηρσοηῃδγπί Εϊπᾶ
Ζὰ Ὀθύδομθη, 8οαδ ἄθὺ μη ἄθυ Νίαϊα ὑγθᾶθυ ἃ Π61]16π ΤὰρΘ
ΠΟΟῚ ἴῃ ον Νδομῦ 1ῃτη υϑυθουροη Ὀ]160, τῖθ ἴο σοπ ᾿ῃγθη ὙΥ ΒΟΒ ΤΟΥ
Βοΐγοιῦ τυγᾶθ, 5861] 65 ἀδ (δύ βο πο] θῖσθ Βοίθ ἄθβ Ζθὰβ ἄθῃ
ΒΟΠπ ον (ἀα δίθίβ οἄθι α186 θη ά]οβθη ϑουρθπ 1ῃπ θυτηϊ ἀθίθη οἵου
α16 Ηϊγοπῆδίθ 1ῃπ δἰ πβομ] ασίθ, υγῖθ ϑπα]Π 0 Τὸ ἄθπ Ἐραρμοβ ππίρυ
ἄθιη Ἡθυζθη ἰγαροπᾶ ἃπ 485 Ὀ]ατηρσο (ἀοϑίααθ ἄθ5 ΝῚ Καὶ ἀπ
ἴμπ ἄογύ σϑῦδὺ 815. Ηθυτι ἀοΥ Πἰππϑπροκ]ϑι ἀθίθπ ΜἜΠΠΟΥ (θυ 1515-

ῬΥΪΘδίαυ πᾶο} Ρ]αῦ. 48 18. οἱ Οϑίν. 8).

Π. 6

ϑομπίχηθμοπάθη ἀθ5. ἄβοιν]ο5.

16 Απγθρτηρ Ζὰ, ΒΟμδπᾶϊπηρ ἄϊοβοβ ϑἰοθθβ τηᾶρ ΑβΟΏ 105
Ὀ6Ὶ ἄθηῃ ῬΘΥΒΟΥΙ ἀα1Ὸ} ΡΈΥΥΠΙΟΠΒΟΒ ΘΓ μα]ΐθπ ΠᾶΡ6Π, ὙΥΘΙΟΠΘΥ

6

θη Ὠγᾶηὰ
«

“ἰγύπτιοι γογΐαβίθ,

σὸρῃ ἄθιη ὙΠ

ΠῸΓ

υγίβϑθθ,

ἀα

1) ]. Ἐά. Μϑγϑσ ἃ. Ὁ. 5. 81.
2) ΒΟΙΡῈ νουτηυζοῦ ᾿ἀρχέμαχος, ἴπ ἄθδθοη Εὐβοϊκά 7646 η8}15 ἀἷθ
Οθβομιομίθ ἄθν ἴοὸ οἰπθη ρϑββθπάθῃ Ρ]αὐζ ἔμ ηᾶ.
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ΕἸΝΕΙΤΌΝΟ

ἄατίη Ἀργρίοβ πδοὶ Αὐροβ Κατη (ϑ6μο!. κὰ ἘΠ. ΟΥ. 8712)), υπᾶ
δὰ8

ἄθη

ΠῸΥ

πικραίνεται)
Κύγποη

αθὺ Αυβᾶτιοκ

Θυμα]ΐθπ

1π 749

δύ.

ἰαίνεται

ἘΠπ6

6116

(πὶ ϑ'ἴππθ

σὸπ

χολοῦται,

ἀθαξοὺ ἌβΘΕΣ]οΒ ὉΏΎγ11]-

ἐξῶλές ἐστι μάργον Αἰγύπτου γένος μάχης τ ἄπλη-

στον᾽ καὶ λέγω πρὸς εἰδότα ἃπ.

ὙΥ̓ΔΒγΘπα 6] ΑΒΟΒΣ]ΟΒ ἅ16 Κϑτηρίδε

ΦΙΒΟμ6π ἄθη Παπδίαθπ πἀπᾶ Ἀργρίϊααοπ οὐβὺ 'ἴπ Αὐροὸβ βία πάθῃ,
αίγᾷ μοῦ δὰ Καταρίθ ἱπ Ἀργρίοπ προ θβθι, γἃ8 8Π 85 ΕΡΟΒ
Ζ4αναΐς οτὶπποτ (5. 23).
δ’ Αυβάτποκ χλῃδοῦχος Ἥρας 291

πἰτητηῦ 5100} 8118 ὙὙ6

(5. 8).

δἷπθ

ΑΡδὺ ἅδ 510} ΒΟ

ΘΙ

5200

ἂἃπ 4885 Οϑαϊομῦ

Φορωνίς

ΟῺ] ἱπ ἄρῃ Ῥθύβοσπ (16, 767) νῖθ 1π

ἄθπ ϑομυϊχῆοθηοπᾶθπ (9604, 7609) ϑὅρυγθπ γὸπ ἅθγ Ῥογίθρθβ (68
Ἠθκαύβοβ θηὐάθοκθπ Ἰᾶ556π, 50 ἔγαρὺ 65 Βῖοῃ, Οὐ πιομὺ ἄθὺ Ὁ:ΘΒου
56 1π ρΆΠΖ65 ὙΥ556Π αἸθβθη ΠΟΡΌΡΥΔΡΗΘΗ γογαδηκίθ, αΘΥ βοὶ βϑὺ δ5

ἄθπ αἰΐθπ Ερθη ροβομόρες παίἐβ.5)
δαΐ
ἀ65
ἄθν
516.

π᾿ ἀπβϑύοια ὐΐοκα Κοιησηθπ αἷθ ἐληΐχισ ΤΟσμίου 4685 Ῥαπδοβ
ἄθη Ηαὺ πὑπᾶ ππίου ἀοΥ 1ιολζαπρ 1ῃγ5 δ αΐουβ σὸμ (ον Μύπαυπρ
ΝῚ] δὴ ἅϊ6 Καβέθβ σοπ Αὐροβ) ὑπ Ἰδ556η 510} ἃπ βἴπθιη ΑἸΐαυθ
Τιαπθοθσοδίίου (εἴπου κοινοβωμία) πϊοᾶθυ τοὺ Ζυγθίρθη, ψγθ]8
815 βομαίζῆθηθπαθ Κθηηζθίοηπθη.
ΑἸΒΡΑ]α δυβομοὶπὺ σὰ ἥαρθη

ον Κῦπιρ ἄθ8 Τιδπᾶθβ Ῥβίαβσοβ,

ἄθύ βόῃπ ἅ65 Ῥαϊβομέμομἢ), ἄθυ

σοῦ ον Τιᾶπᾶππρ (6Υ ὉΠπρθυ ΠΟ
διιββθμθπᾶθπ ομ8Υ Κυπᾶθ
οὐ μβαϊΐθπ μαὺ (191), ὑπ 5108}: πϑὸμ ἄθγοπ Απ]ίθρθι σὰ οὐ καπαϊρσοπ.
16 Φαπρέγαθιθη ἤρθμθη ἄθη Κῦπιρ ὑἀπὰ ϑομαΐζ ἃπ, 48 ἅ16 ἔϊπέζιρ
Θδμπθ ἴπτοθ ΟΠοῖτηβ Αργρίοβ ἴβπθη πϑομβθίζαπ ὑπὶ 816 ΖῈΓ ΕΠ
Ζὰ ΦΪΠσθη.
516 5ΟΠ6η ἀ658810 ϑομαύ, Ρ61 Αγροβ, νγ811 ἴο, 16
ΑΠητγηυξίου ἰῃτοθ Ο}βο]θοέβ, δὰ Αὐροὸβ βύδιητηθ.
Ιὸ πϑγη]οῖ, α16
Ῥυϊοβίοσϊπ ἀοΥ Ηδγα, συσᾶθ νὸπ ζΖθιβ ρϑιθῦὺ ὑπᾶ σὸν (6 οἱξουϑθομθροη Ηργὰ 1π οἷπθ Κὰμ γουνᾶπᾶριέ.
108 5108 1ῃΥ Ζθιβ ἴπ
ἄογ Οοβία!ῦ οἰπθθ ϑύϊουθθ πϑμοσίθ, σὰ 1ἴθΥ Ηρθγὰ ἄθῃ 815 μθπᾶθῃ
Αὐρὸβ ζὰτη ὙΥβΟμίου, ὑγθ]μο ΔΌΘΥ γὸπ Ηθυτηθβ ρσοίδίοῦ τγαγχαθ.
Ῥαγϑι βοὐχίθ ρθτα θυ Κὰῃ οἷπθ ΒΥΘΊΊ58 81, ὙΥΘ]ΟΠΘ 516 τοϊῦ 1ΏΥΘΙῚ
Θύδομθι σοῦ [μ8πα χὰ Τιᾶπᾶ, μου ἅθπ Βοβροσιιθ ἀαγο Αϑ16η Ὀ18

Ἀργρίύοπ ἐἰγ1θ0, τῦο 816 γὸπ Ζδθιβ ἴῃγ6 ὑὐβρυπροη6 (ἰοβία!ν τῖθᾶου
1) ΕΩΊ. Ἐπισ. Εσαρτη. 846 Αἴγυπτος, ὡς ὃ πλεῖστος ἕσπαρται λόγος,
ξὺν παισὶ πεντήκοντα ναυτίλῳ πλάτῃ “4ργος κατασχών.
2) Τὲ5 Εταρτηθηὺ 465 Ἠρκαίδοβ θθὶ ἄθιη 8680]. χὰὀρ Εν. Οσ. 812 ὁ
δὲ Αἴγυπτος αὐτὸς μὲν οὐκ ἦλϑεν εἰς Ἄργος, παῖδας δὲ « ἔπεμψε"» κτὲ.
βὐϊτησηῦ τηϊῦ ΑΒοηγ]οβ Πουθὶπ.
8) Νδοῖῆ Ῥδαῦβ. Π 88, 4 ἔησὺ νὸμ ΤΠΘυπθ οἷη δο ματῦ ἃτη Μίθουθ
2ὰ οἴποὺ θρομπᾶ Γενέσιον, ὍὙῸ βΒῖ0}} οἷπ Τρ 6] ἀθ5 Ζεὺς Γενέσιος ὈοΒ παρέ.
Ῥατᾶπ Βο]Πδβὺ βίομ ἀϊθ᾽ αδρσομᾶ, σ6
10ῃ86 ἄθπ Νδιηθηῃ ᾿ποβαϑμοί αητέ.
Ῥοτὲ 5011 Ῥαπδοβ ταΐξ βοίπθῃ ΤΟομίοσι σαθτβϑὺ 88 Αὐρινίβομθ ᾿ᾶηᾷὰ θ6ὑχθύθῃ Β8Ό6Πη.
4) ῬοΙαΒΡῸΒ ἰδὺ ἘΡΟΙΣΤΩΟΒ ἄοὺ ῬΘΙΆΒΡΟΥ Ὑ16 ἸλᾶπδοΒ ἄρὺ ῬΔΏΔΘΥ,

γρ]. Ἐπτ. Εταρτη. 228 Ζαναὸς ὁ πεντήχοντα ϑυγατέρων πατὴρ.
ἐλϑὼν ἐς
Ἴάργος ᾧκισ᾽ ᾿Ἰνάχου πόλιν, Πελασγιώτας δ᾽ ὠνομασμένους τὸ πρὶν “αναοὺς
καλεῖσϑαι νόμον ἔϑηκ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα.

ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ.

ἘΠ]

οΥ̓Ἶ61]0 ἀπᾶ στοὰ ἴππι Μαΐου ἀ65 ΕΡᾶρμοΟβ. σσυσάθ. οπ Ἐρᾶρῃοβ
βἰδιητηΐθ Γὐῦγθ, γὸπ ἀἴθβο ΑΡΘΠΟΥ ἀπᾶ Βε6]ο8, γὸπ Β6]οβ Ἀσγρίοβ
πἀπᾷ Ῥαπδοβ.
Μ1ὺ ἀογ Παυϊθσιηρ ἸΠΥΟΥ ΑἸβύδιησητμρ τηϑ θη 5186
Βτοίθθῃ Εϊπάτιοκ δῇ ἄθπ Κῦπὶσ. ῬΊΘβοΥ ΕΔΗ] 1πὸ 5108: οἷπθ σϑ]1δ᾽ῦβθ εγρβϊοπίαπρ: ΔΌΘΥ 6Γ ἰτᾶσὺ Ββάβθμθη ὑπὶ ον Απκομητη]πσθ
ὙΠ|ῸῸ 5οὶπ ὙΟΙΚ ἴῃ οἷπθη ΒΟ ΘΓΘη Καὶθρ τὴ ἀθπ ϑῦμποη 468
Ἀργρίοβ σὰ συϑυνίοκοῖηθ. Ἐγυβὺ 6 Ῥτοβαπσ, ον Ταπδίάθηῃ, ἀα 516
50 δῃ θη ΒιΙἀβϑπ]οπ ἄρον (Οἰίου δαυΐμάπροη νἄάγαθμ,
Βιζί6 πιοιὺ ουμῦντ᾽ σγογᾶβθ, τηϑομῦ βϑίπθοιη ζϑααθυτ 5

ὑγθπη 1ΠΓ6
οἷπ Επᾶθ,

δ οὺ᾽ 5108}: οπίβομππθϑὺὲ ἀα5 Απβαομθη ἀ6Υ Ταπρίγαιιοπ ἄθτα ὟΟ]Κθ
ταϊῦ τη ρ θ ]θ πάθη Ὑγογίαπ σογζαίγασθη.
ὙΥβμγαπα 416 Τομίου ἅτὰ
ΑἸέατϑ ζυγοΚὈ] ρθη, σοὺ Πᾶπδοβ σὸπ ΠΊΘΠΘΥ 4658 Κῦπιρσβ σο]οϊξοῦ
π ἀ΄ἴ6 5ίαδὺῦ ὑπ Ζνγοῖρα 815 Ζϑίομθπ ἀθ5 ϑομπυΐζῆθμθπβ δυῇ α16
ΑἸέᾶτο ἄογ δέξου πιθᾶθυζα]θσθη ἀπᾶ ἀδάστοῦ ἀ85 ΟΙΚ ΕΥ ἀϊθ
Ἀπκδιητη!πσ σὐπϑερ Ζὰ βὑϊτητηθπ. ΠῈῚ Κῦπὶσ 56] 0ϑῦ γψϑυβϑιητηβὶῦ
65 ἌΟΙΚ ἀπᾶ Ἰεσὺ ἴππτὸ ἅ16 ὅδομθ ἄθσ σϑυζοϊσίθῃ βίδιητα
θυ δπαΐθη
Φαπρέγαιδθπ 8π5 Ηθυζ. [85 ΟΙΚ δπίβομπθιαθὺῦ 510} οἱπβέϊητηϊρ ἐγ
αἴθ Αὐΐπδητηθ ἅθσ Παᾶπαῖάθπ. Πᾶπϑοβ Ὀτϊπρὺ ἀ1686. ἔγομθ Βοίβομαίῇ
βϑίποπ Τοομίοσθ.
ΑἸβθαϊᾶ δῦ Κοιηταῦ ἄδβ 561} ἄογ Ἀρσγρίϊδαοι
ἴπ ϑιομιὺύ ἀπ Ῥαπδοβ οἱ] πίθου 1π α16 ὅἰαδαῦ ὑπὸ Η1Π1}Ὲ6 Ζὰ 6χὙΠ ΓΚΟπ. ΝΙΟΒύ ππηβδοπδὺ σθῦθῃ 5108}: α16 Φυπρέγαιιθπ ΠΔΙΩΘΗ]ΟΒΒΥ
ἈΑπρϑὺ Ηἷπ: ἄθππ 86} Ἀ8]4 οθυβομοὶπὺ αθΥΓ σὸμ ἀ8ῃ Ἀργρβδᾶθῃ
π ναποροκεϊιοκίο Ἡδτοὶα ττὰ 516 σὰ ΖΥΙΠΡΈΠ ἴπτη Ζιτη ΘΟΠ16. 561Π|68
Ηδθετπ Ζὰ ἴο]σεπ. 16 ΠδΖυβομοπκυπ Ἃ65 Κῦπιρβ, θυ ἀπτοι 16
ὙΥΘμοσιιθ ἀογ Ταπρέγαιιθπ μου σουιιΐθη δῦ, σθασὺ βϑῖποι (ἀθνγα]ῦἐβέϊισκοῖί.
πίον Ὀυομππρ Ὀ]αἰσθπ Κυϊορθβ σαμῦ εὐ ἄδγοπ, 16
Ταπδῖᾶθη ΔΌΡΥ ΖΊΘμ8η τηϊ ἄἀθη Ζα ΟΚροΚοησγίθπ δ αΐου, ἄθπὶ 485
ὙΟΙΚ εἶπ Ῥοναβποίθ Το υᾶομθ Ῥοίρθρθρθη μαὺ, ἴπ α16 ϑέααϊ ὑτ
γον ἄθπ ἀατρθθοΐθποη ὙΟμππηροπ 510} οἷπθ π860}} ἄοπι (ἰδομίθῃ
465 ναύθυβ διιβζαβ]
θη.
Τῖ6 οἰπίβδομθ ΕΔ806], ἀα 9 αἷ6 Ταπδῖίάθπ ἄθπ Κοπὶρ γσὸπ ΑΥ̓ΡΌΒ
τἀπὸ Απΐπαμταθ ππᾶ ϑομαΐξ ρορθπ αἴθ ἴῃποπ δαΐ ἄθτη Βαθ6 πδοὶβϑίζοπᾶοπ Ἀργρίϊδαθπ Ὀἰζέοπ, δύ Ζι δἰ
πθπὶ ΖΌΤΩΥ οἰμία ομ πᾶ ΟΒπῸ
ὙοΥν
ΘΚ απρ γου]δπΐθπαθπ, Δ ΌΘΥ ὐγαϊσθη
τ
πα ἸΘΡΘΉΒΎ 0116 πη ὌγδΙηδ
σοβία!ού.
Ὥριη ΜηοΙραπκίθ ἄθββθρθπ, ἀθσ ὅζεπθ 240--ὅ952,
ἴπ ὙγΘΙΟΠΟΥ ἄρ᾽ Κῦπιρ ἀογ ϑδοιῃθ ἅθγ Πδπαίάθπ σἀπϑίρ σϑβυτητηῦ
τγα, ᾿ἰδὺ ἀδάστοι ἀτγαιηδίβομθα Ραΐμοβ σϑρθῦθη, ἀ8 ἄθγ Κῦπιρ
ΒΊΟἢ ἴπ οἰποπ βιἐθ!!ομοπ Κοπβικὺ σϑυ

καὶ

βἰθηῦ, ὑγθ μου ἴῃτη ἅ6π

Ἐπέβομ! 9 δαθογογαθπί!
οι ουβομνγοσί. ἀπῇ θυ ἰπθῃ ϑεϊΐθ βἰθῦ
ἐὰν ἴῃπ ἀ16 το]σιῦβο ῬΗϊομῦ ἀϊθ ϑομαΐζῆθμαεπᾶθπ, νγθ]οῃθ 5106: ἃ
ΑἸέίατο ἄθν Τιαπάοθροίίου πίθάθυρθίαββοθ ΠᾶΡροπ πα Ὑγ61086 815
ΒΘδιητηγουαπαίθ σὸπ Ζθι8β 5θ] υϑὺ ΠῚ ρϑυθομΐθθ Απβρστοῖμβ δαΐ
Βομαῦζ τηϑομθπ, σορθπ αοναὶῦ ππᾶ Ὑ οὐ] στπρ σὰ γογίοιαῖσθα. Αὐ
ΔΟΥ ἃπᾶρθτοπ ϑεῖί ἰγχᾶσθ ἄοὺ Ἰαπᾶρβϑυβίθυἢ σοβιππίς Κῦπιὶσ Β6ἄθπμκοπ βθῖπ Ο]Κ ἱπ οἴπθπ δοθηἐθιθυ]ομοπ Κυὶθρ σὰ βὑΐγζθπ ἀπ
αΠ| Ο(ΟΥ ἃἂι8 (ΕΓ ΕὙΘΙηἄθ ρϑκοσωσηθπθη Φαπρίγαιθπ Ὑγ1116π, ἀΘΥΘΠ
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ΘΔΟΠΘ Π8ΟᾺ 6Υ ΟὙΪΘΟΒΊ80Π6η ΑΠβομδατπρ πὶ Ὀο χοῦ ἀν Εγύδομῦθυ

(σα 393)) πΙομῦ θἰπηηα] 815 θ᾽πθ σϑηζ Ἀπϑη
θο θᾶ7 6 Θ ΒΟ ΘΙ
π6π ΚΆΠΠ,
ἅω5 ΒΙαῦ ἀοΥ ΒΌγΡΟΥ σὰ νϑυριθθθη. Ταιηϊύ σονιππῦ ἀοΥ ΠΙΘΒΤΟΥ
ϑιθρθημοῖῦ βθῖπθ ΕὙΙΘαΘηΒ]1606 σὰ Ὀθκαπᾶθη ὑπᾶ αοΥ (ἀθβίππαπρ'
Αὐδβάγιοῖκ σὰ ροΌθΠ, ὙγΘ]ΟηΘ ΘΓ 1ἴπ ὈΘΒΟΠΑΘΥΒ ΠΘΟΠαΥΟΚΠΙΟΠΘΥ ὙΥ̓6158
ἴπ ἄδη ΟΠμογρσοθαπσ ἀρ. 408 ---480. διυββϑρυιομύ, νγο ον (Ἰδπ ἀπά
Εσμηη ἄἀθ8 ΕΥΟΌΘΥΘΥΒ 818 οὐνγαϑ Υ ΘυυοΥ
ΠΟ Π65 πἀπα Ὑ γα ὈΒοποασπρβ-

νγάγαϊροθ πἰηροβίθῦ

τσ:

τῶν πολυκτόνων γὰρ οὐκ ἄσκοποι ϑεοί.

Ἀυβογθθ ἀγδιηδ βομθθ ΓΘ ρθη μαὲ ἄϊ6 3ὅΖθπθ, ἴπ ὙΠῸ

ΟΥ̓ 5ΟΠΥΤΔΓΖΘ

Ηργοὶὰ αἴθ Φυπρέγαιιθη ΖυΠΡῸΠ 001} 1ῃτὰ Ζαπὶ 'ΟΒ1Π6 Ζὰ ἔὈ]σΘη
ἀπα χα] χὺ χὰ δύ!
ομοῦ ΜΙΘΒαμαϊαπρ ἀρουσομί.
ὐδαποηβυγοσ δύ
68, ὙΙ6Ὲά 416 δἰπέδομθ Ἠδηά]απρ ἄθια ΠΙομίου (ἀθθροπῃοιῦ Ζὰ ΥΘΙΟΠΘΥ
διάνοια οἱθύ. ΜΟΥ 81161 ΖΘ
ΘΠΠΘΠ 510} 416 Πθᾶθῃ 65 θδπηδοβ ἀυγοῖ
α16 ΚΙαρμοιῦ 65 ΑἸύθυβ πᾶ ἀυτοῖ 6416 ΤΌΘ βνγθιβμοιῦ 85. ὙΥ̓́ΔΕΥΘ
Ῥρυ]θη ον ϑάδη
θη] υυκ οἰπᾶ ἀ16 ΟΒμουροϑᾶπρθ.
., 516 βΒιπᾶ", τῖ8
ΒΡ
Οτίθοῃ. Τὰὐὺ. 1ΠΠ 5. 809 Ῥοιμουκύ, τῦοὸπ ὈΠΥΘΥΡΊΘΙΘΒ]ΠΙΟΠΘΥ
Θομόπμοιθ.
ἘΡΘηΒΟ δαβροζθιοηπθῦ αἀαγομ Ζαχίμοιῦ ἀογ Ἐπηρῆπαππρ
ἀπα Απτηὰὺ νγ16 ἄσγοι ἰϊθίθῃ Εγπδὺ πἀπᾶ ΕΥΠΔΌΘμΠοΙῦ ἀοὺ θαάδηκθη
ΘΟ ΥΘα 816 Ζὰ θη γο]]οπαθίβίθπ τῃθ]βόμθη ὨΙοπέαπρθη, ποῦ πῸΓΣ
Ἀεὶ Αβοιυ]οβ, βοπάθιτι ἴῃ ἄδγ ουἹθοίβομθι Ῥοθϑὶθ ἀρογμααρί.
16
ΟΒΟΥ ]ΘάοΥ δἰπα ἀδὺ 'ομυγουριπκὺ αἀ1θ865 Ὀγϑιηδβ.!ς.
16 ΑἸΙτηδομύ
ἀπα ὙΥΘΙβμοιῦ ἀ65 πδομβίθεη αοὐΐθβ, 416 ΤΊθΐθ βϑϑίπου Οδθαδηξκθμη,
ὙΓΘΙΟΠΘ ἀθὺ Κυγζθ νογβίαπα (88 θυ ὈΠΠΟΠΘη πιοηῦ Ζὰ ἔαββθῃ νουτηδσ,
α1θ ἄδοι 16θη ὙνΙἀουβίαπα ουϑιθροπᾶθπη ῬΊἅπθ οἷποὺ σοι ομθη ὙουΒΘμθηρ πα γῸὴ ΚΘΙΠΘΙῚ 8 ΠΑΘΥΘΠ ΟΥΙΘΟΒΊΒΟμΘα ΠΙΟμΐο π᾿ 80 ἰϊθῖ
ΘΙ ΡΠ ἄθμου 6186 σοίθιοσῦ σοσᾶθῃ. Μη ἄδγῇ βᾶρϑθῃ, ἀϑὺ ΠΙΘΒἴοΥ
βύθῃὺ 1π αἀἴθβοη ὐζοκθ δα ἋἀοΥ Ἠδἢθ 5ϑῖ ποὺ το]ριῦβοπ πἀπᾶ ἐΠθ0ἸορΊβομθη ΘΙ αηβοβασθηρ.1.) 85 ΡΥ 5168 δαῦ Αγρὸβ 688 ἢ οπύὙ1ΟΚο α16 νγϑγτηβδύθη 816
ἀπ μοὶ θοϑύθῃ ὙΥἄπβομθ [ἀν αἸάοκ

πη (ἀθάθι μη οἰπθϑ Τπᾶθβ. ὙΥ16 ἀθυ ΟἿΟΥ ἄδὺ βἱρθῃύοηθ ΤΎΒΡΘΓ
ον Ἡδπαϊππρ δύ, 580 μαῦ ο5. ἀδὺ ΤΙ μέθυ Δ. γογβίδπᾶθη ἴἤτη οἷ
ΒΘὮΥ δίδυκοβ Ῥαΐμοβ ζὰ ρϑῦθῃ. ΕἾ σνογίγιὐῦ βθῖπθ ὥὅΐδοῃθ τηἱῦ (δύ
συδέθη Ἐπουρθ 465 δ] βαιιβάσιιοκβ ππᾶ πῖν Ὀορτοϊΐθη, 89 ἀϊ6
Φαπρίγαιιθπ, αἰθ Ὀογοὶῦ πα 510}. ΠΟΘΙ τοῦ Ἰῃγοη Οὐγέθπ ἃπ θη
Αδύξου
1]ἄθσ δαΐχικηϊρἔθθ 8415 σϑυμαθίθ ἘΠῸ ὉΠ ΒΘἰτη 816 Π,
50Ἐ]16 9110} δ΄ὰ0}} Ζατη ΤΠΟ]ΟΠΘ σΥθὶΐθη ππὶ 510} ἀ6᾽ δαΐροΖυΠΡΌΠΘΠ
(αὐξοπ χὰ οπί!θαϊρθῃ.
:
Π6η ήεογὺ αἴθβθβ Κυπδύνγου8 Ὀθβϑθσησηῦ ΠΘΌΘμ ἄθιη θ]θη (6ἀδηΚθηϊημα]ῦ ἀ16 Θομδπμοιῦ θυ ΕΌσμι, ἀθυ ὥὄρσϑομθ ἀπᾷ ἄθν Βμγίατηθη. ἀπ Καμπμθι ἀθ5 Αὐβαγιιοκβ Ὀ]6ιδύ ἀἴθβθ8 γϑιηδ Εἰπίου ἄθπὶ
Ῥχοιηθίμθιβ ἀπ ἄθὺ Ογθϑίϊθ, ἄθιη 1ἀπσβίθη Ὑθυκ ἅθ5 ΤΙ Θμἴουβ,
φαγοκ.
ΑΌΘΥ Θ᾽ φΘΠΊΘ550η6 ΤῸΠ θηΐβρυιομῦ ἄθηι Τπμα]ῖ6. ὈαΤΟΣ
ΘΘΥ1556. Αὐβαγΐοκθ σγ16 βοῦνις. βᾶρις ᾿ἰδὺ ΟΟΥ ὥρσδομῃβθ (δὺ 'π αδὺ ὑὉν
1) Του
οὐ πα] θη ἰδ.

ἸΙοοὺ 16αθηΐ}}58

δὴ

ἄἀθνὺ αταμᾶ,

ἀαβ

ἀὰ5

δος

ὑπ

.

Υ̓͂

ἴ

ἌἈἉΨΨ'

ΕἸΝΤΕΙΤΌΝΟ.
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Ετθιμᾶθ σϑθθοσθποη Ταπρίϑιθη πᾷ ἄθ5 Ασγρέϊξομοπ Ἠδγοὶᾶβ. οἱἷπ
ἈΑπῆπρ' ἰγοιηαγυίσοη ΚΟ]ουβ σΘρΘΌΘΠ, ὙὙ186 65 δὺ ΠΙΘμΐου ΔῈ|0}} ἴπ

ἄθπ Ῥθύβοσι ἀπραβίγθο Πδῦ.
16 ἔτοιπᾶθ Ἠρυκαπή ᾿ἰδὺ Ὀ61Ὶ Ῥᾶπϑοβ

πἀπᾶ

βθίπθῃ

Τδομίθυη

ἀαγο θη ἀππκίοσθη Τοὶηὺ ἀοΥ Μίαβκθο ἀπρσϑαθυίοῦ, δὶ ἄθῃ Το

θη

δΟἢ ἀυτοι 16 ρυβομύϊρο ἀργρύϊβομθ αθυγαπάππρ (240 Ε.) απ ἅδη
Β᾽ἀοπίβομθη

ϑΟΒ]οῖον

(128).

Π16Ὸ Ναβκθ

465 Ηβγοϊᾶς

᾿ἰϑὺ πθρϑι-

ξαγθῖρ. -- 16 Ἠδπαϊππρ' ὈΘβομγβπκὺ 5108} δα Ζυγοὶ ΟΠ ΒΡΙΘ] ον.
16 αἴοθθ Βοβοβγᾶπκαπρ ἄθπὶ ΤΙΘμΐοΥ ΒΙΠΘΥ]ΠΟΩ τγᾶγ, οὔπο δ
ΘΓ 65 ΒΙΘΥ γουβίαπα 815 ἄθὺ Νοὺ οἷπθ Τιυροπα Ζσὰ τηϑοηθη., γνουγϑῦ
416 Οκοποιηῖο 465 Ὀγϑῖηδβ βθβοπᾶθυβ ἱπὶ ᾿ϑύζίθῃ Τοῖ]18. Βεὶ 188
σομὺ Παπδοβ ἰπ ἀϊ6 βίαν ἀπὶ ΗΠ σθρθη ἀϊ6 Ἀργρίϊδᾶθπ, ἄθγθῃ
ΘΟΒΙΗ ἴῃ Βιομῦ σϑκοιησηθη 1θύ, Ζὰ ΟΥ̓ΙΓΚΘΗ; ΔΌΘΙ 922 Κοιητηῦ (6.
Κοπιρ 8116]π ἀπ ουϑὺ ποῖ ἄθιη ΑΡσαπρ' 465 Κὔπὶρϑ ϑυβομποῖηὺ ΠΆΠ8ΟΚ
του.
5
ὕππαύϊυομθ ἀἴθθοῦ Απογάπυπρ' ϑαοαὺ ἀογ ὈΙΟΘΒίου
ἀστοι αἴθ Βι 6 ον Παπαΐάθη (979), ἅθν Κῦπὶρ τηῦσϑ ἴῃποὸπ θη
γαΐθι. βΒοῃΊοΚοη, ἀδυηϊῦ οΥ α16 88] ἀν Υομπαπρ ἰγοῆῖθ, χὰ σϑὺἄροκθη. --- 16 Γἰπέζισ Θαπδιάθη τγογᾶθῃ ἀυγοι θη ΟΠΟΥ νοὸπ συγ]
ῬΘΥΒΟΠΘΗ γογρϑϑίθ!]ῦ, 6 ππηροκθησὺ ἴπ θη ΕαΙπθπιᾶθῃ (οΥ 18
Φυγ
Μηρ]θάθυη Ὀοϑίθμθπαθ μον α16 αγοὶ Βππηθπιθη γογύγὐῦ.
Τα Αβομγῖοβ ἄϊθ Ζ8}1 χυγὸ]ῇ 15 σαϊούσὺ δ θθμα]θη ππᾷ 510} πίομί

αἴθ Ζ8}1 ἔπέζθῃπ ἀπρθοϊστιθὺ μαῦ, σοισὺ α16 Ογθβϑίῖθ.
Ἐσχηθπῖάθη

Ζατῃ ΟΒ]ι1586.

61Π ΝΜ ΌΘΠΟΠοΥ γὸπ

8

προπομποί

ἴῃ θη
(ΤοΙηρε]-

ἀἸθπθυπΠ61} θυβομοίπὐ, 50. βίβ] 5ῖομ ἰθὺ 988 πϑῦθῃ ἄθπ ΠΟΥ ἀοΥ

Ῥαπαίάθη οἷπ ΝΘΌΘΠΟΠΟΥ ἴμγου (χυγο) ΤΙΘπουίππθη, 16 15 ἀδμϊπ
ἈΡΒοὶίβ ἴῃ ἀν Οτομθβέγα βύθμθῃ, τἱπᾶ πίτητηῦ Ζατα

Ομ] π586 (1048 ἢ.)

81 (ἀοβᾶηρθ (611. 8516 ουβαϊέθῃ γοῖὰ ΠΙομΐου ἀ16 Απέσαθθ βἰπθ5
(Θρθηβριθ]5: 816 ψουίγθίθῃ Ἰῃγοπη ΗΘ ΠΠ6Π σΘρθηἶ 061, Ὑγ6]0Π6. ΠΣ
α16 Τᾳπρέγ
0 ηθ. Αὐύθηηβ ΠΟΥ
ΚΘππθη, 485 Βθομὺ ἀοΥ Αρῃτοάϊίο ππᾶ
ΒᾶρΡΌΠ ΔΗΠΌΠΡΒΥΟΙΪ α16 Ζιυκυπῆ σογϑῖβ, Ὧ46η 50 }]Πτητηθη Αὐβρδηρ
Ἃ65 Κυϊθρθβ πα θη γο]]Ζιιρ ἀ6Υ γουαβομοιαΐθη Ἠοϊγαῦ. --- ὙΥ̓ΒΒγθπα
α16 Ταπδίαθηῃ ταϊῦὺ ἄθη ΒαΘρΊπη (65 ϑὐΐζοκθ ἴῃ α16 Οτομθβίγα δἱηΖΘ Π6η, Ὀθσὶθὺ 510} Πδᾶπδοβ δῖ οἰποπ ουμδηῃύθπ Ῥ]αῦζ, Ὑγϑ] μΘῚ 61Π6

κοινοβωμία ϑεῶν (228) οὔθ᾽ οἴποπ ϑεῖος ἀγών (Ησπι. Η 2398) γογϑβέ6}}Ὁ
τηῖ ἀθπ Βι:]ἀβάα]θπ οὔδὺ ϑγταθοθη ἀθι 1 πἀοϑροί μοιύθῃ, 465 Ζ6α8,

Ηδθ]105, Αρο]]οπ, Ῥοβοίάομ, Ηθιταθβ (21--- 3217), ν]θ]]6᾽ θοῦ δ0}} ἀοῪ
Αὐδοιηΐβ (π80} 162, γρ]. 1041). ἘΥΠΘΥ γου]θσίθ τπᾶπ ἀϊθβθη ΑἸύδι'
δαΐ αἴ6 Βάμππο ὑἀπᾶ α16]
6ΠΙρθη, ὑγ6]
0η6. Διο. π8 0} ἄθπ ΠΑΥ]
ΟΡ ΠρΡΘη
γον ΠΟγρίθ]α ἃπ δἰπθὶ θυ μπομίθη Βάμπθ ἔθϑυμα!θπ, ρήδιθθμι, αδ
σογαᾶθ αἴθβθ5 δύο 465 Αβοιγ]οβ οἷπθ 8010}Π6 Βἄμπθ ἈπΡΘαΪηρύ
θυ ογᾶθυθ) Τπ ον Ταῦ Ῥοβπαᾶοὺ 5160} Ῥαπδοβ τι Απίαπρ δα Θ᾽ Π6 1

ΒΟΥ

ρϑίθρθποι Ρ]αΐχζθ (πάγος 195), ἅθν ποῦ Ῥορὶθὺ 510}: 561Π0}

Αὐυΐϊογάογαπρ
᾿

οπίβρυθομπα

Ὀ6ὶ 213 οροπᾶδμϊπ,

νου

1) Υε]. Ῥαὰὶ Ἠϊομέθυ, σὰν Ὀγδιπδίαγρίο 465 ἄβομυαβ,
. 27.

ἄθπ Ρ]αὐζ
ΠιοἰρΖίρ᾽ 1899,

14

ἘΙΝΠΕΙΤΌΝΟ.

πο 517 Ὑ]Θογ τὰ 1ῃ ἀ6Γ ΟἸΌΠοβίγα ἀ88 πϑομβίθ ἰαβίπηοπ Ζὰ
Βίηρθῃ, ϑἰεϊσὺ ψ]θογ Ροὶ 892--848 δαΐ θη Αίξογα! αν, δαΐ
ὙΘΙΟΠθη οΓ 8 977 οὔθ 986 Ὀ]οιύ.
θυ Ἰϑύχίθ Οπουρθβδηρ,
61 τ ΙΟμθπὶ 5108 ἀ16 ΤΙΘΠΘΥΠΠ6η. Ὀθίθ]ρθπ, τα Ὑ]ΘΘΥ 1 ΑΘΓ
Οτγομοϑίγα ροϑαηρθπ.
Αποὸὰ 721 Ὀοῆπαοῦ 510} Ῥᾶπδοὸβ δῇ ἀδΥ
σ]θίομοπ Ηδμθ.
δ ΔΡΘῚ αἸθβοὺ Ῥ]αὐζ πὺγ ἀογ (ἀδύξοσα
δι 56] 8,
4150

οἷπ ὈθβοΟποσου,

ΕΓ

αϊθϑθθ

Οὐ

οἰρθηβ

οὐσἹοζθίου Απῆρδα,

πἰομὺ οἷπθ σϑυγδμη]1ὁη6 ΒΆΒΠπΘ ᾿ἰϑὺ, Ὀθυγοϊϑὺ Κ. 6817 λευρὸν κατ᾽ ἄλσος
νῦν

ἐπιστρέφου

τόδε.

Τ)6ππ

ἀ10865

ἄλσος.

το

(ΕΓ Κῦὔπὶρ 5108

ῬὈρῆπαᾶθῦ ὑπ σοῆϊπ Ἃ6ΥΓ ΟἼΟΥ Πογδρβίθιρθη 5011, 15ϑὺ ἅ16 Ογομϑβίχα.
ΑΙβο ᾿ἰϑὺ ἀ16 Ογομοβίγα, διοἢ ἀοὺ Ῥ]αὺχς ΕἿΣ ἀθπ 'ομδ
ΒΡ 1616Υ.

ΠΙ. θῖο ΤυΠορίο (Τοίρα]ορο).
16 Ἠδπάϊυπρ ἀθν Ηϊκοί θη μαὺ Κθϑίπθπ σ 116 π ΑΡΒομ]α..
16 Βογάθυπιπρ, τγθῖομ6 ἄθν Ηβγοϊᾶ ἴῃ Νάμηθπ ἄθν Ἀργρίϊδαθῃ
βίθ]ῦ, Ὑῖγα σὸπ ἄθη ΑΥ̓ΡΊγΙΒομθη ἰζπρ' Ζυ ΟΚρΘΊθ586 πη ὑπα αοΥ
Ηδυοὶᾶ ροιὺ τηϊ ἀοὺ ὈΥΟΠαΠρ οἰπ65 δ] αὐροπ Κυϊθσοθ δῦ. ΠῚ
ΠΙΘΠΘΙΠΠΘΗ ἀΟΥ ΠδΠδΙ θη ΔΠΠ6Π οἰπθη πηριϊπβύρσοη Αὐδρδηρ (ΟΥ̓
Κϑιηρίθ ὑπᾶ νγοιββαρθι ᾿Πγθη ΗδΙτπποπ, αδ8 ἴῃπθη ἀ16 Ηεϊγταῦ
(αοΥ ούθοσπ πιομὺ δυβραχὺ Ὀ]θΊ θη τγοσᾶθ. Ηθυπϑοι τατ α16 ΗἨδπᾶἸὰπρ' ἴπ ἄθη τγϑιΐοσθη ὐοκθη ἀοΥ ΤΥΎΠΟΡΊΘ οἷπθ Βογἐβοίζαπρ' θυ μα] θη
Ὁπα ταί ἀ1656 Εογίβθίζαπρ Ζαπϑομδὺ ἄθη Κυϊθρ ἀπᾶ ἄθβϑθη ΕΌΪΡΘ,
16 ΒΙα Ποο χοῦ ἄογ Ἀργρίοδπβδῃπθ ἀπᾶ Παπϑοβύδομίθυ, σατὰ Θορθηβύδπα σϑηδθὺ ΠΔΡ6Π.
πη ἄθν ϑαρθ σχίϑεὺ 16 Εγιπογσάππρ' θ᾽ Ἀργρύϊδαοπ χυγοὶ βουομύ0 ῃ6 οι μδπά]απρθη ΠΟΙ. 510}. Πῖ6 εἶπθ βπᾶθὺ χζυγίβομεπ Ἀρυρίοβ
πᾶ Τᾶπδο5 δα ἄθη Πρών ἴπ ΑΥρῸΒβ βἰαύί, νγὸ ἄθὺ Ῥ]αΐζ ἀθν Ὑο]Κ8-

γοΥβδτητα απρ (ἁλεαία) ἀπᾶ

οἷπθ

α]ΐθ

Αδὀτιομἐσβεβείο να.)

Υρὶ.

Ἐπιτ. Οὐ. 871

ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα καὶ ϑάσσοντ᾽ ἄκραν.
ἈΝ
,
οὗπε φασι πρῶτον
Δαναὸν᾿ Αἰγύπτῳ
δίκας
διδόντ᾽ ἀϑροῖσαι λαὸν ἐς κοινὰς ἕδρας,

Ζὰ ὙΘΙΘΠΘΥ ϑ061160 ἄθὺ βομο]αδὺ θοπιθυκὺ: ὅπου φασὶ πρῶτον Ζαναὸν
μετὰ τὸν ϑάνατον τῶν υἱῶν Αἰγύπτῳ δοῦναι δίκας. αὐτὸς γὰρ ὃ

Αἴγυπτος ἧκεν εἰς Ἄργος τιμωρήσων τὸν φόνον.

“4αναὸς δὲ μαϑὼν

ἐξῆγεν εἰς ὅπλα τοὺς ᾿Δργείους, ἀλλὰ “υγκεὺς πείϑει λόγοις δρίσασϑαι
τὴν ἔχϑραν, καὶ καϑιστῶσι δικαστὰς αὐτοῖς «Αἰγυπτίων καὶ ᾿Δργείων
τοὺς ἀρίστους. ἡ δίκη συνήχϑη περὶ τὴν μεγίστην ἄκραν, ἔνϑα καὶ
Ἴναχος ἁλίσας τὸν λεὼν συνεβούλευσεν οἰκίζειν τὸ πεδίον.

ἐξ ἐκείνου ᾿Δλιαία

καλεῖται.

Ὥϊοθ6.

ΜΝΥΒαπα]ππρ

ὃ δὲ τόπος

τπᾶρ ῬΕΤΥΠΙΟΒΟΒ,

1) ΥΩ]. Ἐὰ. Μογοῦ, ΕὈυβομαπρθη σὰν ΑἸύθῃ ἰθβοβιομύθ 1 8. 108.

ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ.
δὶ ὑϑιομθηη, τπ|86 Οὔθη ον

Ἴ

ηῦ, Ἀργρίοβ πϑοὸὴ Αὐρὸβ Κουπητηΐ, Ζαπι

Θεσεπβίαπα βϑίπθϑ ϑὑΐοκοβ αἰγύπτιοι σοταδοιῦ μᾶῦθπ.

1)60 ἃπᾶθυθῃ

Οου οι βυθυπδπαϊππρ' νσασᾶθ ον Προ πούβατι ον Ηγρθυταθβίγα ἀυσοι
Ῥαπδοβ ππίθυζορθμ. [π᾿ ΑΥ̓ΡῸΒ ΡῈ 65 οἷπ ΗβθιΠσύατη ἀ6Υ Αρβγοαιίθ
τ ἄρτια Βεϊπδιημθη Πειϑώ. ἄα5 Ηγρεοσγιηθϑίσα σϑυσθῖηῦ ΠαΌΘῃ 5011{6,

αἷ5 516 ἴτὶ ἰδυϊομίθ ἄθρου ἴπγθπ Ὑ αἴου σϑϑιοσὺ παι (Ρααβ. ΠῚ 21, 1);
ΘΌΘη80

50116

τγοσθη

βθῖπ, ὑγΘ Ομ 65 510} ἴπὶ ΤΌΙΩΡΘΙ] ἀ65 Αρο!]ομ “ύκειος Ὀθΐαπα

(θᾶ. 19, 6).

γὸπ

ἴῃ

Τα

οἷμ αἰΐθβ ΗΟ]

ἄϊθβθβ

Οϑυϊοδὺ

Ἃἀ6Γ Αρῃγοαϊίθ

σϑυθιῃὺ

ἄθπ Ηδαυρίβιοῦ ἄἀθγ “αναΐδες

σοθΠἀοὺ μαΐ, σοὺ ἃπ5 ΕὙαρτη. 44 Πθυυοῦ, σγὸ ΑΡΒτοαΙῖίδ --- δπρθηΒΟΒ
ΘΙΠΠΟἢ Ζὰνγ Βιϑομὑξου στιηρ ἀογ Ταὺ ἀ6Γ Ηγροτητηθβίτα --- 616
Νίδομέ ἄθὺ 116086 ππᾶ ἄθη ϑβθρθῃ 1ῃγ085 ὙΥΓΚΘΠΒ Ὀγοιϑὺ:

ἐρᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς χρῶσαι χϑόνα,
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν"
ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνατῆρος οὐρανοῦ πεσὼν
ἔχυσε γαῖαν᾽ ἣ δὲ τίκτεται βροτοῖς
μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον"
δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάνους
τέλειός ἐστι. τῶνδ᾽ ἐγὼ παραίτιος.

Θδρθπ ἀϊ6 Απϑίομὺ ας. Ἡδθυπιδπηβ (486. Αθβοῃ. θδπ. οραβο. ΠῚ 5. 821),
49 Ὀθ146 (θυ βυθυ δ Πα] απ σθπ γοΥ
θα Πθη σΘΎΤΘ56Π 5616Π, Ὀθιηθσκὺ
τοῖν Ηρθομὺ ὙΘΙΟκου ΤῊ}. 5. 408: ΑΌΡΘβθμθη ἄδγοπ, δ
δἷπθ
ἀορροϊέβ (ἀθυο βυθυμδπαϊαπρ 8Π 510} πιομῦ ροθίβοἢῃ σθύγθβθη 561Π
νγάχαθ...., τῦγαθ αἴθ Απκίαρθ ον Ἡγροιτηθβϑίγα, ἀθη ΕἸπαγιοῖκ σϑῖἴθ 10 ΠαΡΘη, γθππ Τηδπ ΖΙΡΊΘΙΟΗ (5 δροπίθ] ἸΏγοΥ Ταὺ 8415 βύγαΐ-

θᾶ: ἀδαυβίθ]ΐθ, ππα ὑγθππ α16 ϑομνγθβίουπ ἀθὺ ΤΠοββρυθομθπρ Ὀθαυγέομ,
80 ὙὙΓ 68 ὙΠΟΘΥΒΡΥΘΟΠοπα, Ηγρθυπιθϑίγα ΠῸΓ ΔηΖΙΚΙαροη: (ΘΠΠη
65 Κἂπὶ ΠΙΘΡ ποῦ
ἀαγαυιῦ ἃπ
ἋἀἋἃ58 ομϑαβρ1681
ἋὉΥΓ συ] 6γβίγοιίθπᾶθη
οι βαηβιοηΐθη ἋἀοΥΓ Νθμβομθα Ζὰ ρΘῦθπ; 810} ὙΘΙ]ΟΥ͂

ἄδππ α16 ΕΒΟμοΙπππρ ἀου Αρῃγοαϊέθ Ζὰ Ὑ16] ἃπ ἴῃτου ΥΥἀἄσαθ.". ΕΒ
Καππ Κοϑίπθηη Ζυγθι6] πἀπίθυ]!θρθπ, α8 416 Ζαναΐδες 485 ϑ'6Β]αθνγ16 (16 ᾿Ικέτιδες 445 Απέδπρβϑυοκ ὈΠΒΥΟΥ ΤΎΠΟρΡΙΘ σϑὈ]Δοῦ ΠΆΡ6Π.
Νιομὲ οὔπθ Ὀδβοπᾶάθυο ΒθΖίθμαπρ γα τὴ ΘΟ] ΌΠΟΥ ἀοΥ Η]κοί465
γοῦ ἄθη ΠΙΊΘΠΟΥΠπΘπ ἀα5 Βϑομὺ ἀοΥ Αρβγοάϊδθ ποομρθμα]ίθη.
16
ΘΟμυγοβίοσι ἀ(οΥ Ηγρογιηθδίγα Ὀ1184θπ ἄθπ (μοῦ ἅθ5 ϑὑΐάοκοβ ππᾶ
τηββοη 50}]16
9]100 α16 ἘΠῸ ἔδβίθυμι, πη
510 δαῇ [θ06 Ὀθουιμύ.
ἴθ ἄθπ αταπᾶ, ἀσγοῃ πυθιομθη Ηγρουταθϑίγα ᾿οβυϊπητην τγασᾶθ ἄθῃ

Τγπκθὰβ ἃτη [ΘΡῸΠπ Ζὰ οὐμα]ίθη, ρἱθὺ 68 οἷπθ ζυϑθομθ ἴΠρογποΐοσαηρ. ΝΆΟΒ ΟΘΥ δἰπθπ ἰαὺ 516 6858, ὙΧ611 ὅἄθν Βγϑιυθσαμη 1ΠΥΘ
δαπρίν
ΟΠ κοὶῦ σουαμσὺ παῤ (5680]. οι. Ζ 171, Αρο]]οᾶ. οὔθῃ
5, 8, 5680]. χὰ ΡΙπᾶ. Νϑηι. Χ 10); πδοὸὴῆ ἀδὺ ἃπᾶρσπ γϑυβοποπῦθ
8160 ἴῃπ

δὺβ8

[Π60868,

Ὑ6ΙΟΠΘ

516 σὰ

ἴῃπὶ

ποίαϑὺ παϊΐθ (Ξ9μ01. Ἐπ. Ηθκ. 886).

᾿πέο]ὶσθ ἀθὺ Ὑϑγθιπρτπρ

Νὺγ

ἄου Ἰοὐχίθιθ Βϑυγθρ-

στυπα Καππ θυ Τδυβύθιιπρ 65 ΑϑΟΏγ]05 Θπέβρυθομθμ,

Ῥγοια. 891 μοι θέ:

τῦῖθ 68 ΔΘ
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μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ
κτεῖναι σύνευνον. ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται
γνώμην. δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται
χλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος.

ὕνουμαυρί αν αἴθ Ὑγοθιββαραπρ ἀθ5 Ῥγογηθίμθιβ ορᾶ. 879 3 8]5
εἶπ ΚυγΖ6 Παυβίθ!ππρ ἄρ ὅαρσο, τῖθ Αβογ]ο5 516 ροϑία!θὲ μαΐ,
Ῥοίγδομίοὺῦ νογᾶθῃ.
᾿δγαιβ ΒΟΟΩ] Μ|6 88 ἀθη ϑομα ζθηθπαοπ
Ἰᾷ 0 510} θυ θμπθῃ, ἀα α16 ὥἕαρθ σοπ ἀοσ Βοβίγαξαπρ ἄθὺ Τ)απαῖᾶθιη
ἴπ ον {{πίουυγοὶὺ πιο ἀθπ 'ομ]αθ ΟΟΥ Ἀβ μι]θίϑομοπ ΤΥΠ]ΠΟΡΊΘ
ὈΠᾶΘπ Κοππίθ. Πῖθ Ταὺ ἄον Ῥαπαίαοθπ ᾿ἰϑὺ ΐθγ οἷπ ὙΥΘσκ ρϑυθομέου
Νούνγθν, πιοιὺ οἷπ ϑυΡΥΘΟμΘπ, τγθ]ομθ5 προ ἰχαϊε νϑγαϊθηΐ.
γαβ5 α16ὸ Μϑδομθπ ἔχπ, ἔὰπ 5ϊῖ6Ὸ βου! ἀοΥ Νοὺ φϑῃοσομθπα υγῖθ
ἄθπὶ οἰρθπμθη ΤΥΊΘΡΘ, ἃ. ἢ. ΘΌΘμ80 δὰ8 (ἀβῃούβδιη σϑρθη ἄθπ Ὑ᾽ δίϑι
16 δι85 Ηδ σθρθμ 416 Μοίξοιπι, σγ6]0η86 516 ΖΓ ΕΠῸ ΖΜΙΠΡΘΗ
γγ0]]16η. Πα] ἀ1686 ἰγοὺζ θυ Ν᾽ουνγαπαύβομδι διοἢ πϑο οΥἹΘΟ
ΒΟ Π6Π
γογβίθι!προη Κοὶπ Απγθομῦὺ δα α16 Ηδπᾶ 1ῃγρῦ Βᾶβθπ Πᾶθθπ, 80Ἰᾶπρθ ἄβθγθῃ χύριος, ΟΛΟΥ Ναΐθυ, ποὺ Ἰϑρύ, σῖγα Ὀ6Ὶ ἰΥρθπα οἴποῦ
Οθιθρεπμθιῦ ἀδνροϊοσὺ σοσάθῃ 861η, ἄδ 65 ππΐίθπ πϑὸὴ Υ. 590, το
α1οθθ ἘΠπγθαᾶθ 850 π8η86 Ἰθρὺ, υτηρϑηρθπ ἰβύ.
ὝΘμη 8180 ἄθιη θγβίθῃ ϑὐδοκ 416 ψογθογοϊναπρ πα ἀα5 Μοῖῦν,
ἄθηη ᾿παβύζοις Ὀτνύθ] ἀπ 5ὅμπο χυΐα]]ῦ, 50. τὰ ἄθπι Μη οἸϑυοκ

416 Ταῦ, ἃ. Ἀ. 16 ΒΙαἐποο
οι 1) Ζαρθυίθθθι τγθυᾶθη. ΠῸῚ Κυῖορ,
ἀυχομ ὑγΘΙομθη α16 ἩσοοΗΖοῖῦ οὐζυσαπροπ πη, [8110 ΖυΊΒΟΠΘπ 85
αὐβϑίθ πᾶ χυγοῖΐο δύο ἀπ ἀογ Αὐβρᾶπρ ἀ6558106π τὰ! ἴτὶ Απέδπρ'
65 χνυγοϊΐθπ ϑύϊοκα τηϊύροίθῦ πογᾶθη. Εὖ α1θ565 Μη οΙβυοε μα
αταρρο, Ασϊδᾶπο, 1834, 5. 728. ἄθπ τῷ ΚΚαίαϊορ ἄθὺ Νίραϊο. Ἠδπᾶ-

ΒΟΒΥ ἀπᾶ Ὀ6Ὶ ΟΥϑιηθῦ Αποϑοᾶ. ὗχοπ. ΠΟ Κ. 448 οὐμαϊΐθπθη ΤΊ[6]
Αἰγύπτιοι ἴὰ Απβρυθομ ρϑποιησηθπ.
Αὔδ πθππ αἴ6 ϑὅμπθ (688
Ἀργρίοβ. οὔθγ ἀροσμπααρὺ ργρίθι ἄθῃ οἱ ρθηθομοπ μον ἀθ5 ϑῥάοκοβ
ὉΠᾶοπ, δύ 5108 πίομῦ ἄθηκθη, τῦῖθ ἄθυ Ῥ]δπ Ζὰν Εγτηογᾶππρ αοΥ
ὙΡΕΕΕΥΣΣ γογαργοαθὺ σου 6 ἸΟΙ]. Πογ ΟΠοΥ τὰ δαΐ οι 685
Ῥᾶπδοβ ΟὗΟΥ ἀἸθ56πη ὑγθηϊρϑίθῃβ πιομὺ ἔθ πα] 10} σορθη ουβύθῃθῃ.
16 στῦβθίθ ὙΥ̓ΔΒΥΒΟΠ
ΘΙ ΠΟ Κοὶῦ μα ἀοὺ ΤΊ6] Θαλαμοποιοί, ὙγΙΒ ἢ
α. Ἡθγτάδηπ ορυβο. ΠῚ 5. 178 Ε΄. ἀπθτοῦ ΤΥΠΟΡΊΘ Ζαρουθβθη δαί,
Ἰπᾶθηι ΘΓ Ὀοιηθυκῦ:
Εἰ τυσᾶθ ΓΥ α16565 σοκ 16 ΝΟ
νυϑίβτιηρ'
οἶποὺ Ἠοομζοῖΐ οὐογαουύ, α1θ Ζζὰ ΘΙΠῸῚ οὐβομ αὐουπαθπ Καϊαβίγορ8
Γμγύ.
Ὅὰ πὰπ Μ͵ῸὨ] πἰθιηδπα ἱπιβίδηαθ βθὶπ γὰ
οἷποπ θ6ἀθαΐοπάοσθθ Βα νοὸρ Ηοομζο ἐβρθιιβομοσι, οἷπ ρουὄβθογοβ Βοα
νυ π15
ὙΙΘΙΥ Βϑυϊθαΐθ σὰ ἀΐθθθπὶ (ἰθβομβξ. ὑπ οἷπθ θυβομ ὐξθυπἄθυθ
ΚΚαϊαβίσορῃβ. Ζ ΠΌΠΠΘΠ, 815 αἴθβθὺ ΕΔ] ἀαυθιοίθῦ, στὸ ὅ0 Ῥϑδυθ
ἃ οἴποῖι Τὰρὸ Ηοομζοῖν τηϑόμθπα ππᾷ 49 Μἅππου ουτποσᾶθὺ ὑγοσάθῃ,

580 ΜΠΓΔ ἀ16. σοί
415. οὐ]
1) Μιῦ,

Ἐογάθγτιπρ ἀαγοι αἰθ Ἠοομζοὶῦ ἄον Ῥαπαϊάθῃ

ἀπσθβθθθπ ἀπᾶ Ὀομαιυρίος τθγᾶθῃ Κὔπποπ,
πὶἐμαϊασηοβ Ἰδοῦ, ἐμα]ατοβ

ἅα|8, βοϊδηρθ

σὰ Ὀαβύα, ἔουτιπξαγ

Ονἱὰ (Ηγυ. ΧΙΥ 81) Κατ ππὰ ὕπαϊρ ἀδ5 ὑγαρίβοιθ ΒΟ Κ.

ὈΘσϑι

πιθοῦ

ΕἸΝΤΕΙΤΤΙΝΕ.

νι

πἰομὺ οἷπ ἀ1656 Ηοομζοὶῦ ἂἃπ ατῦθ8 πᾶ ϑοῃγθο κοῦ ἀθογίγθθηδον ἘΔ1] πϑιημαδ σοιπδοιὺ σγογᾶθ, ἀθὺ Νϑιηθ Θαλαμοποιοί ἐὰν Κοὶπθ
Τναρδαϊθ ὈΘΘΒΟΥ σὰ ῬΆΒ56: 50 Π6ῖπθ 815 [ἂν ἀδ5 Μη δυο συν!βομθη
θπ ϑομυϊχβοηθπᾶθπ πᾶ ἄθη Παπδῖᾶθη.Κ.͵. ΑἸ]ΟγαΙπρθ βρ1θ]ῦ δθοῖ
ἴπ ὅοΥ Ῥαπϑοβᾶρθ οἷπ ϑάλαμος εἶπθ σ]ομθρθ Β01186 (βϑορῃ. Απύ.
944): ἃ08 ἴθποῦ ϑάλαμος πιτᾶ πΙομὺ ουϑὺ σοραυΐ. ΕΔ ἀἷθ
ϑάλαμοι ἄθν ἔπεσι Ῥϑαγθ οἰρτιθὺ 510} α16 ΕΥΙΠποστπσ ἃπ ἄθη Ῥα]αβὺ
Ὧθ5 Ῥυΐϊδιηοβ, σὸρ ἄθιη 685 ἤομῃ. Ζ 248 ποιθύ:

αὐτὰρ ἐν αὐτῷ

πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο᾽ἕπλησίον ἀλλήλων δεδμημένοι" ἔνϑα δὲ παῖδες
κοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῇσ᾽ ἁλόχοισιν.
Τὰ ἵπι δΙρμαρθίϊβομθη

ὙοΥΖοομπἰ8

ἄρ

βου ]θίβομθθ

Ὀγϑιηθπ

ΟΥ̓

Το] Θαλαμοποιοί ἴδ] πἀπᾶ πιοιί ἀπίθυρθρυϑομῦ του Καππ, 50
μα τηδη ) ἀατίπ οἷπθ Βοβίδεϊρτιπρ ἐὰν 16 Απϑιομὺ ὙΥ 6] οκουβ σϑίαπᾶθῃ,
δ Αἰγύπτιοι ἀπα Θαλαμοποιοί ἀ85 οἼθίομθ σοῖς ὈθΖθίομποη. Τπ
ατθβοῖα ΕΔ} ται Αἰγύπτιοι ΝΘ Ομ 6] 5θ]π, ἀΘΥ πιδρ]
ΟΠ γοῖ56 ποι

ξάτα ΘΒ]

δὐἰίιγοίθπαθη

ΝΘΌΘΠΟΠΟΥ

ὈθΖθιοηποί.

ΖυΆ]ΠΠρ παπᾶρ]ὐ

εἷπ Εταρτηθπὺ (65 ϑύϊοκοβ (78) νσὸπ ἄθν Απβϑίαϊϊζαπρ οἰπθα Βδαβ:
ἀλλ᾽ «εἶ ὃ μέν τις “έσβιον5) φατνώματι
κῦμ᾽ ἐν τριγώνοις ἐκπεραινέτω δυϑμοῖς.
Τῖθ,, ΤΙ τ οβθυ θοῦ οὐμϑ]ύθπ 8180 ἀθπ Αὐΐίγασ Εν 416 ἐληἔχιρ
Ῥδδγθ ἄθπ ΤΉ Δ] 05 ΠΘΥΖΟΣΊΟ
θη ὑπα Ὑγθ θη ὑγ0}] 8 ἸΓΡΘΠΘΙΠΘΥ
56:19 65 ϑΐζοκβ ἐουύρθβομιοκῦ ὑπὰ 1ΠΥ ὙΥ̓ΘΥς σὰ Ῥθρίππθη. ϑῥα
γον Κὔπποπ αἴθ Ἀργρίϊαδοπ δυδίχοίθπ, ἀπὰ ἴῃγθ Βτβαΐθ γοὸπ ΠᾶπδοΒ
ΖΡΘΒΡΥΟΘΉΘΗ Ζ οὐ μα]ΐθη. Τ)αγααΐ Καππ 5108 ἀον ΝοΌθπ81 κἰγύσπτίοι ὈΘΖίΘμθπ, ἀθν ΝΘ (65 ΟΙΚο5 τῖθ Πέρσαι 5ὑαὐν ἀ6Υ σϑπδαθυθπ
ΒοΖθιθῆπτιπσ. [πὸ ἄθπ Ηϊκοίϊαθπ πιγὰ σῶν ἀΐγυπτος 815 Νᾶιαμθ ἅθϑ

Τιᾶπ65 Ὑθυτη]θᾶθη πὶ (16 Ὑ ΘΥΥΘΟΠΒ]
απ ταῦ ἄθια Κῦπὶρ ἀἄὔἴγυπτος
5 ΖιιΒΟ
16 θη. ΤΟΝ Κοιητηὺ Ὗ. 88 Δἰγυπτίαν βᾶριν γοῦὺ παπᾶ
ἀα5 ΕΎδρτη. 5718
δεινοὶ πλέκειν τοι μηχανὰς Αἰγύπτιοι
ἢπαθὺ ὑγῸ}] βϑῖπθ Ὀθϑίβ ϑ[6118 1πὶ ψυγϑιύθπ ὐΐοκθ.
Ὑϑππ 416 Ὑ6Ἰοθαπρ οἴπθη συιΐθπ ΤῸ] ἀθ5 ϑέΐζοκοβ δαβρϑί}]ν Ππαῦ, 50. τηΐββθῃ
80 α16 Τδομίου 65 Τθᾶπδοβ ἈΠ ΘϑΘμ οΘΥγΘ56Π 561} ὉΠ4Ὰ ΨΟΥΠΘΥ
ἄθπ πἰπύοθυ]βέϊσοπ Ῥ]απ, συ]!
]θ᾽οῦ ποι α16 ΤΟ]
Οη6 οπύρθρθπρθΠΟΙΩΤΊΘΠ
Βᾶθθπ, Τ658810 Καπη 488 ΒΎαρτη. 879
ὑμεῖς δὲ βωμὸν τόνδε καὶ πυρὸς σέλας

κύκλῳ περίστητ᾽ ἐν λόχῳ τ᾽ ἀπείρονι
εὔξασϑε
αἴθβοῖη για δηρθηῦγὺ ΠΆΘΗ.
7 Α. Ῥιρίοσιοῃ, Ν. Ἐμοίη. Μυβ. 48 5. 141
2) ὕοπ ἄριῃ ογταδίϊυστη 1,βίατη βρυϊομὺ Ὑίντν
Ομ. Βοῖρσοσν, Βρυϊ. ῬΒ110]. ὙΥ ΘΟ ΒΘ μβοι σέ 1898 ΝΥ. 21.
ἈΒΟΉΨΙΟΒ, Τὲῖθ Βομαιζβθμοπᾶθη.

ΠῚ 8 αἱ. ΤΥ θ, τρὶ].
2
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Νδομᾶθι ἅϊθ Ἀργρίϊαδομ τοϊὺ ἴμπγοιθ Βυϑαΐθη ἀρρθζορθη 5ἰπᾶ,
Κὔόμποη ἄϊθ ΤῊ ΔΙ]
ΟΒοΥ ὈΘΘΥ ὙΠ] ΟῚ δυξγοίθη, 107 ὙΥ̓ΟΥΚ 815 το]]οπᾶοὺ ἔοίοσθ ἀπᾶᾷ οἷπο τὺ Ἡγιμοηᾶοβ δηβίτησηθθ.
ἴπ ΒΒΠΊΊΟΠΘΥ
γοἶβθ γουνγαπᾶθὶὺ δἰοθ ἴῃ Ῥμδοίμοι Ὧθβ Ελχρθ5 αοΥ ΟἼΟΥ δ᾽
ΤΙΘ
ΠΟΙ ΠΠ6Π., Ὑγ61066 16 Ομ ΔΙ ΟῚ Ζπὰ ὈΘΒΟΥΡΘΠ ΠΆΌΘΠ, 1π Θἴπθπ

ΟἸΟΥ γοπ Φυπρίγαθθμ, ὑγθῖοηθ ἄθη ΗΥΠΘΠμἕΟ5 5 ΠΡΈΠ, ἀἼΘΒ6Υ ὙΠ]6 Υ
ἴπ θη ΟἿΟΥ 6. ΤΙΘΠΘΥΊΠΠΘΗ.
Ὕγοππ ἀϊο Ῥαγοᾶοβ γοπ ΤΗΔΙ ΔΙ Οϑθυ Δ ΘΥΤ. σΘΘΌΠΡΘΠ ὙΠ, 80
τα Ῥογοὶϊΐβ ἴπὶ ῬΙΌΪΟσθ α6Υ Βἰπίου]βίϊσα ΡΊαπ σὸπ Ῥδπϑοβ α87Βϑεσὺ ἀπᾶ γὸμ ἄθπῃ Καιηρίεπ Ῥοτϊομοὶ τγαυᾶθμ, Ὑγθ]
0η8. Ζυ
ΒΟ Β6π
ἄθη Αὐρίνουη πᾶ Ἀσγρίογη βὐαϊἐρϑίαπαθη μα θθη, γὸπ ἀθν Βοάτβπρπβ
65 Τιᾶπᾶθ5 ππᾷ ἄθιηη ἘΔ118 65 Ῥοίαβροβυ Πθηὴπ Ῥδη805 την 8
ἄϊθ 5.616 ἅθβ Ῥεϊδβροβ ροίγοίθῃ βοὶπ. ΠῸ ἴὔροσρᾶηρ ὅθ ἨΗβδτιΒΟ δὴ Ῥαπδοβ ᾿ἰϑὺ Ὀογοὶΐβ ἀσσοι αἴθ Το τγϑομθ, τυ]ηθ 6Υ ἀπΐθῃ
Υ. 9961, οὐ], νουρθβθμθη. Κοὶπθ ἃπᾶθσγθ ἀγὺ ἅθ5 ΤῊΣ γΘΟ 8615
Ῥδϑὺ βὰν α16 Ῥασβίο σης 465 βομυἹοβ.
Ὑγϑηπ Ζ. Β. Ὑ͵θΙοκον (ΚΙ.

βοῖν. ΤΥ Κ, 105) τηρὶπῦ, ὅθ ΠΙΘΒίου μᾶρ6 α16 Βεβίϊμημπηαπρ,

ἀδ9

Ὧδ5 ῬΘ]ΒΡΊΒΟΠΘ (ΘΓ Ἡδσ βομαξ ἘΠῚ ἄδη (ἀοἰδίθ (ον ῬΆΠΆΘΥ ὙγΘΊ0Π6,
ΒΟΠῸΠ ἀυγοι ἄδ5 πἀπδβοὶ οδπαϊσα, Ζαρμαῦθ ἀπα ἅπρϑυ!ἢ} γουβισμ
ρ6
Ὕγ6βθι ἄθ5 Ῥβίδβσοβ πα ἄθῃ Κοπίχαβυθγθπαθῃ ΟΠμδγδκίου 465 Ῥᾶπ808
αηροζοισὺ, ΔΟΥ 61Π6 561 ρϑηζ 6 Νίδππ οἷπ Ββίοῃῃ Ζὰὰ Ὑϑυ]Ί
θη, (ΘΓ
ΘΠᾶΘγΘ οἷπβ Ζὰ φΘΥΠΠΘΙΗ, 850 ἰϑὺ αἴθ ΑἸδιομὺ ἅθ5 Ῥιομίθυβ τηϊῦγογβϑίαπαθη, Ῥβίαβσοβ ἰδϑὺ ΠῸΣ Ἀἀπρϑί 0}, ὙὙ61] οΥ 5108 βοπθαὺ ΒάγρουὈΙαῦ

σὰ

νϑυρίθθθη;

ῬΗϊομίθη βοηνγαπκύ.

ΟΥ̓ ἰδ

πΠΘΗἐΒΟΏ]ΟΒΒΒΠ,

ὙὙ6Ὶ1] ΕΥ̓ ΖΥΤΙΒΟΊΘΠ ΖΥΤΘΙ

ϑορα]α οΥ βϑῖπθη Εἰπίβομ]α σοίαὲ μπαΐ, ζοὶρὺ

ΘΥ 510}. ἐδ κυβηρ ἀπᾶ οαὐβομίθάθη, ὑγ16 65 Ὀθβοπᾶδυβ βοῖπ Απξβχθίθη
ἄθια ρσγρίίβομοη Ἠθιο]α σορθη ΕΣ ΘυΚθππαη ᾿ψ 0. ΤῈ. ΘΈΓΘΗΥΟΙ]]Θ
Τοῦ δυῇ ἄθιη Ομ]
δο ἐξ] 4 Ῥοὺ Απ]ὰθ σὰ οὐμοθοπᾶθη βάθη ἀπᾶ

αϊθπίθ ζαρΊϑιοι ἀοΥ Ἠδπα]πηρ, ᾿πᾶθηη δὲ α16 Νοὺ 65 Κυϊθρθβ βύθισοσίθ
ἀπᾶ ἄρῃ Πᾶμδοβ ἄδθ Ποῦ σὰ" Ζὰγ [᾿8ὺ Ζτὶ ουθιΐθμ.
θη Καταρἔθῃ τηϑοηῦ τ ΒΥ ΒΟ ΘΙΠ]100 οἷη ὙΥ̓Δ ηβ]]Ἰβίαπα οἷπ
Ἐπᾶθ υπᾶ εοἷπ Ψεγίταρ, ἱπ τ ομθπὶ Πᾶπδοβ ἅθπ Ἁργρίϊαδοπ ἀθ
Ηδπᾶ βϑίπου ΤΟσμτου γουβρυιομῦύ.
θυ σαὺ οἰσπϑὺ 5108} ἔτ ΤΆΠ8ΟΒ
ῬῈῚ ἀθὺ Ῥαυ]οσιπρ ἀοΥ οΥ μἈ] Π|588 ἀπ ΝΗ Ἐπ: ΚΙ πρ' βθΐπιθ8
Μογάρ]απθβ ἄθ ἀθᾶάδπκθ νοὸὰμ ΕὙάρτη. 501

ἀπάτης δικαίας οὐκ ἀποστατεῖ ϑεός.
Αὐοὰ ΒΎᾶρτα. 802

ψευδῶν δὲ καιρὸν ἔσϑ᾽ ὅπου τιμᾷ ϑεός
Κοππίο ἱπ ἄθῃη ὐὔοκθ οἴπθπ Ρ]αὖχ ρσϑίαπαθη μαῦρθη. Νϑοι Ηγρῖῃ
Ε 218 τυγᾶρ ἄθι Ἡγτμθπῇοβ σὸὰμ αογ Ηοομζοῖῦ ἀοΥ Παπαϊᾶθπ ΠοΥ-

σοϊοϊνού.

Ὅ16 Απβιομῦ γὸπ

αταρρθ

(ἃ. Ο. 5. 78), ἀδ

ἄδβ8 χύγϑιθθ

δύάοῖ τὺ ἄθμι ὑμέναιος κατακοιμητικός ΘΘΒΟΒ]ΟΒΒΘι, ἀδ5 αγιυδθ τηϊὺ

ἄθιη ὑμέναιος διεγερτικός ὈΘΡΌΠΠΘΠΝ πᾶ06, ουρὶὺ θἴπθη ὙΠ ΓΚΒΆΤΩΘΝ
Κοπίταδὺ

πᾶ

οπίβρυϊουῦ

ἄθπι

ο]610}}͵ Ζζὰ Θυβ ππθπᾶθῃ Ἐγᾶρτη. 48.

ΕἸΝΤΕΙΤΙΓΧΟ.
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Νὰυν ναγάθ ἅθγ ὑμέναιος διεγερτικός πὶοιὺ τ]ΓΈΠΙΟῊ σ᾽ϑαηρθη, ΒΟΠ θυ Ὴ
Ὀ]Ο δου].
πὶ Απίδπρ ἅ65 ἀγιἐΐοι ϑὐάοκθ, θυ Ζαναΐδες, πὶγα ἅδ᾽ ἘγΓΟ]σ
ὍΘ

πϑομί!ομοα

ἩΗϊπἰου]δὺ

Ὀουϊομίοῦ,

ψ16

65 βοβθιηῦ

σὸπ

ὈδπδοΚ5

βοιδϑὺ, τπᾶ τηϊἐροίθιδ, τῖθ ἄογ ὑμέναιος διεγερτικός γοὰπ Κπδθεπ
ππᾷ Μβδοηθπ

ἐοΐομ αἰΐθπ

ρϑϑαπρθη πσαγᾶθ (ΕὙάρτη. 48).

πῃ ἄου

Ἐτθαᾶθ ἀαυθου ΓΗ] 510} Ῥᾶπδοβ νϑυ]πρὺ), Ὀἰ5 ἄον ΤΠρΡΘΠΟΥΒΆΤη
ἄν Ἡγρογπιθβίγα ζαΐαρθ Κοιητηῦ, 18 ϑομυγθβίθση (6 Υ ΟἸΟΥ) τγογᾶθῃ
ΘΥΡΥΪτητηῦ βϑὶπ ὌΌΘΥ ἄθυθη {Ππίγϑθ ππᾶ ϑομδιη]οβισ κοῦ. 516 στα
γΟΥ (ουϊομῦ σοβϑίθ]ῦ, σὸπ Αρμγοάϊΐα νουίοιαϊρὺ, τῖθ Ογθϑίθϑ ἴπ ἄθπ
Ἐπιπιθπίάθη νὸπ ἌΡΟ]]οπ, ὑπᾶ ἔγθιροθρΥΌΌ
μη. 16 ἄπραθα ΑΡο]]οἄοτβ, ἃ Αἴμοπα ὑπᾶ᾿ Ἠθυπιθ5 α16 Πϑπδαᾶθη ἢ Αὐγαρ ἀθ5 Ζθιβ

γοπ Β]αἰβομα]ἃ σογθιπῖρὺ μᾶρθη (5. Οθοπ ὃ. 8), Καππ βῖο ΕΣ θη
ΞΟΒ]α 9 ἀοὺ ΤΥ]]ΟΡΊΘ δἰρπιθη.
)ὲ5 Αὐξίγοίοπ ἄθὺ Αρῃγοαϊίθ τὰ Ἰούχζίοπ ὐΐζοκθ ΖιιβδηητηθηΒΘμα]ΐθη τοὺ ἄθπη Βουγθοουτπθ, ὑγθ5 8810 α16 Ταπδίάθη ἅ16 Ηρίγαύ
γΘΥΔΌΒΟΠΘιιθη, ἀπαᾶ τοϊὺ ἄθηι 1θὑχίθη ΟΠουροβαπρθ ἀογ Ηϊκοίαθη 18 9
α16 Ἰοϊϊοπᾶθ 1ᾶθαο ἀθὺ ΤΥΠ]οΟρΊ6 ουκθῆπθη.
ΠῚ6 Ῥδπαίαθη τυργΒΟΒΤΩἕΠΘη α΄ἴ6 ἘΠῸ τοἱῤ ἄθη οὐΐθυπ πἰοιῦ γορθη 6 Ὑογνγαπᾶί-

ΒΟΒαῦ, Βοπάθυη ὙὙ611 516 ἀ1 656 ]06π μ8556η.)

Νϑοὶ Υ. 749. Βαθθη

516 ΔΘ ΠΪΠ ΘΙ μΘπἄθη ἀγαπᾶ α16 ΤΌμ ΘΠ ὑπαὶ ἀΠρΡΟΒΟΒ]δομΐθη (1656116π
2 Πᾶββθπη. 1688 ΔΌΘΥ Ὑγ0116Π 16 ὙΟΥΡΙΠάππρ' ΟΥΖΥροπ, 5βοᾶβ

ἦθη8 ἀὰ8 Τοβ γὸθ ΚἸδυῖππθη γουϑίιββοιθι (887, 889).
Οἴδρϑῃ
αἴθβθ ουρθνυγα] ἐρυπρ Ὀδυχτηῦ 5101 (6Γ Κΐππ ἀδὺ Ταπρίγαπθη τηϊὺ
ΔΙ

Ηρ

σκοὶδ απ,

ΝΣ

οἰποὺ,

Τυυπκθαβ,

νγϑὶἢ ἀδ5 Ηδγ

5θί ΠΟΥ

Βταιὺ Ζζὶ σϑυππθη ππᾶ βοῖπο ἘΠῸ υπῖιτὰ ἄσσον Αρμγοᾶϊίθ 18ρ]ὑϊπηϊουῦ, Ὅ16 ἘΠῸ 5011] δυῇ Τήθρθ ἤθσιμοπ (1042). Αὐοὰ θυ
Ὑευνγαπαΐθ, ὙΘΙΟΠΟΥ πϑῸ ΟΥΘΟΒΊΒΟΠΟΥ ιδ 6 δἷῃ σϑυγ5565 Απγθομῦὺ
δα οἷπθ Εγθίοοηΐου παΐ, τγ61}} ἀδάμπγο ἀδᾶ5 ουτηῦρθη ἀοὺ ἘΔΙΏ1])16

Θυ μα] θη τῖγᾷ (840, 592 5.), 5011] πιομὺ

δαΐ ἄϊοβθβ Βϑομῦ

ροϑιθῃ

πα πίουῦ ζυτη Ηρυγπ ππᾷ (ΘὈϊοίου βὐαϊὺ ζΖατη 1ΘΡ6πᾶθη (ἰδἰξοῃ
ΒΘΙΠΟΥ ουγαπαΐθη τγογᾶθῃ, Μίδη ΚδΠΠ 510} ΟΠ] ἄρθπκθη, ἅδ᾽ ἀ6Υ
Τιομέου τὶ αἴθβοῦ ΘΙ ]βαηηθη ΝΔΠΠ Πρ, ὙὙΘΠΠ 516 80} Ὀ]Ο ἴῃ
ον Ἠδπάϊππρ οπύμα]ίθηι, πἰομῦ ὈΘϑΟπθυ8 διιβ
ΘΒΡΥΟΟΠ6Π ὙΘΥ; Οἶ ΠΟΥ
δαγίθη Ἐδομ
θα θαπρ, ἄοὺ σϑίομ Εγθύδομίθ αυιβσθδοὺχύ ὑγᾶγθπ, ϑηΐδοσθηίγαῦ.
Τὰ ἀϊο ϑαύγυαγδιμθπ, ὑγϑῖομθ τοϊῦ ἄθν Τιγκαγρίθ, αϊροᾶίο,
Ογθβύϊθ γϑυριαπᾶθῃ Ὑγα1ῸΠ, ἄθηὶ ο]βϑίομθη Μγίμιιβ τῖθ ἅϊ6 ΤΥΪΟΡΊΘ
1) Τὸνὺ Αὐυβάτγτοκ πδομβίον Ετθάθ καϑαίρομαι «τὸ» γῆρας οὐἰπηπουνῦ
8δῃ ΗΙΚ. 614.
2) 6 ἘΠῸ σοῦ (ὑθβο υ!βύθυ
κίμάθυη οΥβ θη πγϑᾶρυ ἴῃ Οὐ θομοη]απα
ΠΟΟῚ ἴπ Ασγρίθῃ 815 πηραββοπά.
Τῃ ἄργρίθῃ ρα] βορὰν αἴθ ἘΠῚ τοΐ
ἄθὺ ον νγθδίου 818 ἀὰ8 ΝΕ βυ θσοπᾶθ ἀπᾶ Ναδαγροιηβοβέθ, ἈΒΏΠΟΝ τνὶθ
ἄθπ πρυϊροπ Ασγρίοσπ αϊ6 ἘΠῸ τπηϊῦ ἄθὺ οἱρθῃθῃ (ουβίπθ 418. 85
τοῦ Ναΐαν ὑπ
Ὑρυπυμ
ζιυπβομθδὺ
Οδρθοΐοπο
ουβομοῖηύ.
ΕἸἼΤΏΔΠ,
ἈΑρσγρΐίθρῃ, Κ΄, 291.
9 53:

90

ΕΙΧΠΕΙΤΟΧΟ.

ΘΗ ΠΟΙΊΠΊΘΙ 51πᾶἃ, 50 παὺ ἅϊ6 γογπιαίαηρ,

ἀ80 χὰ ὈΠΒΥΟΥ ΤΥΠΟΡΊΘ

ἅδ5 βεαϊγτάνγδιηα ᾿δμυμώνη ρομῦτἑο, 4116 ὙΥ ΔΒΓ ΒΟ ΘΙΠ]1Ο μού ΓΙ 5108,
16 οὔθπ 5. 2 ἢ. δηρσοίδησίθ [6110 465 ρο]]οᾶου πᾶ Ἡγρῖπ ἔ, 169
Ἰόππη ἀπροίθγ οἷπθ Ὑουβυθ ]ὰπρ γὸπ ἄθηι Κο ἀ65 ϑαύγγαγδιηδβ
σορθπ. ἔρουπαιρὺ της ἅϊ6 Βοπαΐζαπρ ἃ6Υ ϑασθ γὸπ (δὺ [006
465 Ῥοβοίᾷοῃ Ζι1 ΑἸγτηοπθ ΕΓ δἷμ 5010 μ65 ϑαίγγαγδιηδ, οὐϑῦ ἀ6ῃ

Βα

ἰπ ἄθπ Μγίμυβ σοῦγδομὺ μᾶρθπ.

ἘΎΔρτη. 18

σοὶ μὲν γαμεῖσϑαι μόρσιμον, γαμεῖν δ᾽ ἐμοί
Βομοίπθῃ ῇογίε ἅθ5 ϑ'αίγυβ Ζὰ β8θῖπ.
ἄοῃ. Ἐσδρτη. 14

᾿ἀπᾶθιθ φσϑθῦθῃ 5816 ἄθιη Ῥοβϑὶ-

κἄγωγε τὰς σὰς βακκάρεις τε καὶ μύρα
Καππ

ρ] θ᾽

4}}.58. ἀθΥ

ϑδίγυ

βθβρυοομθα

μᾶρθη.

ᾶρθρθπ

ϑρῴσκων κνώδαλα (Ἑταρτα. 16) Ὑγοτίο ἄθ58 Ῥοβϑίᾶομ,
Θαῦγυ ΒΟ] Ομ Υ [6086 ἀπυάγαϊσ ογκιᾶγὺ ἀπ

5]πᾶ

ὑγβθίσμθῦ ἄθῃ

ξογί]αρί.

ΤΥ. ὕμνον ἄϊο Ζοὶϊΐ ἄἀθβΡ Ἀπ στη.
θυ
]Π10} χῃ]ῦ τηᾶπ ἅϊ6 Ηϊκοῦϊθ5 σὰ θη ἃ] θβίθπ ὙΥ̓ΘΥΚΘα
465 ΤΙ ῥοΥβ.) Απᾶβγθ θθἐγδομύθμη 516 815 οἰπθ ἀδυ' ἀπρϑίθῃ Αὐθθιΐθῃ
πα

βϑίζθῃ

ΤΟΙΠΔμπθ
γὸ

5160 ὙΘΡΘΠ

Δ

(6Υ ἰπὶ ὐϊοκθ

5108 οὔθπθαυθπαθη

Δ ΤΆ ἢ

ΑΥ̓ΡῸΒ ἴπ ἅ16 Ζεοϊύ νοπ ΟἹ. 79, 4 (461,00 ν. ΟἈτ.),

εἷπ Βαπαᾶπίὶβ

Ζυίβομθπ

Αἴμθπ

ἀπᾶ

Αὐρὸβ

πὰ

Ὑθσκθ

πᾶσ.)

ΒάομοΙου (Ν. Βμοίη. Μα5. 40. 5. 628), τϑίομοῦ ἐπ ἄθπ Ὑογίθπ Διὸς
κόρα ἔχουσα σέμν᾽ ἐνώπια 161 οἷπθ Απβρίθ]απρ δῇ ἀθπ Θθθπ ὙῸΥ
510}: σϑμοπᾶθη Βδὰ ἀθ5 Ῥδυΐμθποη οὐ ]]οκὺ, σνου]ορὺ α16 Αὐθ Βσαπρ'
ἴπ ἀ16 Ζοὶδ πϑοὸ ἄθπι Βυπᾶθ τοὴῦ Αὐρὸβ πϑμγοπαᾶ ἅθ5 Ἐδαάζαρθ 1π

Ἀργρίοπ, ἱπ ἄα5 διγ 460 οὔθ 469.

δρθὴ ἀ1686 ἀππϑτηθ ΘἾ
ΠΟΥ

βρϑύεπ ΑἸ αβθαπρδζοιὺ ἔπιβοσῦ 510} ΒΟΥΠΠΔΥΥ ἴῃ ἔΟ]σΘπάου ΥΥ̓Θῖδ6:
ἡ ΠθοΥ ΘῈ] ἄθβ Τγδιηδβ ᾿ἰϑὺ ἴπ Βομθηι τᾶς βομ]οιῦ ἀπᾶ ἰγόοῖθπ,
ΔΌΡΟΥΪΒΒ6πη ἀπ ΟἾπ6 (Ἴδη, ὅθ Τ]α]ορ πομύθσπ, αἴθ σμου ΒΟΠΘη
Τ6116 ϑπῆρσ Ὀγθὶ ἀπᾶ γϑᾶβϑ]ρ, ἀοὺ ὙΥοὐδρβθθυδιιομ ΔΡῸΥ δᾶὺ τγ]8

βοπϑὺ ἱγρθπα αἱ θυ ἀπ] ]οθ6 Ἐ Υθπρ' ππᾶ τηδομὺ θη οἰ σθη τ] ]ο βίθπ
Ἐϊπᾶτποῖϊ ἀσγοῖ οἷπθ ΜΙ ΒΥ ΖΔ }] νου] θίθυ οαθυ βθ᾽ίβποσ ΥὟ Ὀυίθυ, ὑγθ]6

65 τοι ὕγθβθοῃ ἄθυ απδίᾶθπ τηᾶ]6η. ΝΙΟΙῦ ὙΘΠΊΡῸῚ Δα ]]θπα
ἰδὺ ἀϊο Ἠδιδυπρ ἄθ Κυΐ ρορ]θαογίοπ βνσθ; βϑ]ύθπ ογέγθαῦ θυ
Τιομίου ἄστομ ΒΙΙᾶθυ ἀπᾶ βομῦποη Αὐβᾶγπαοκ.
ΌΟΘᾺ ᾿ἰδὺ ὅθ Τὸπ
1) ὅο Α. ὙΥ. Β0ΏΊαροὶ, Ἡδτυιηδηπ, Βοιμμπαταν (τ. Τρ. Π 2 5. 800),
ΟῚ (46. ἐταροραϊαταση Οτγαθοδσαση οατὰ ΤΟΡῸΒ ῬᾺΡ]1οἷβ ΘΟ πού Π6,
ῬαΥὶβ 1844, Ῥ. 12 βα.).
2) Ὑρῖ. ΒόοκΗ, ἐγαρ. ατδθο. Ῥυΐμο, Ρ. ὅ4, ἄγνου ἄθοσ οἰπῖρθ ἰδίου.
ἃ. ῬοΙὗ. Απβρ. ἃ. Ττασ. 5.12, Ο. ΜΆ]Πον. Εσχα. 5.129, γόγβθὰ ΖΘ᾽ [ΒΟΠΓ.
Ε. ἃ. ΑἸύ.-ὟΝ. 1841

5. 396.

δἶἔ.
““
νἡ

ΕἸΝΙΕΙΤΌΚΕ.

ΟἹ

ἀθγ ΟΠου θᾶθν ζατῦ ππᾶ το]ρῦβ, α16 Ὑ υβηιαθα ΕἸΐπρθη οἰπίδος
ππᾶ δηπηαίϊσ.
Αὐϑ ΕΌσ ὑπᾶ (ἀράδηκοι σϑηὺ οἷπ Ηδθοῃ 465
παῖγοπ Αἰξουΐαμηβ, οπβρυθομθπα ἀθπ ϑαρθη αθὺ οὐἹθπίδ]
5 μθη ΥΥ ο](:
βοηϑὺ οὐϊππουὺ Ὑγθηΐροβ ἃπ ἀα8 (ἀθπὶ6 (685 Π]Ομΐουβ, πιομΐβ ἂἃπ ἀ16
σοτοιίθ Καπϑῦ 5θῖπθβ ΑἸΐθυβ.
1ο568 ὕυύθ! Βουημαγᾶγβ ἰγᾶρὺ ον
Ῥοβοπάθσεπ Βοβομδῆθπμοιῦ ἀ65 ϑίοῖδβ σὰ νγθπῖρ θομπαπσ,
ΥΥῚΘ
γΟΥΠΘΏμι ἰδὺ 2. Β. ἀοΥΓ ΤῸΠπ ἴπ ἄθῃὴ ΟΡθπ ὃ. 1ὅ δηρθίμ σίθπ Βυθοἢδος ἀθ5. βοθ]α βϑυϊοκβ ἀθὺ ΤΥ]οΟρΊΘ, ἄον Ζαναΐδες! ὙΥΘΙΟΚοΥ ΚΙ.
Βοῖν. ΤΥ 5. 196 Ῥοπιθσκὺ β56ὴγ ἰγθδθπᾶ:
ὙΥΊΘυ181 αἰθ Ναΐαν ἀ65

δρσοπβίαποβ ἀπα ἀοΥ ῬΘΒΟμθπ α16 Ηδπάϊαπρ Ὀθαϊηρί, πῖγα πιομύ
ἸΏΤΗΘΥ ΘΘΠῸΡ ΘΥ̓ΟΡΘη.
8 ἄδ5 Γγυῖβομθ ἴπ ἀπ ϑομαὐζῆθμθπαᾶθη
ἀρουιοσῦ, τὰ πούνγοπαιϊρ, πα 51πᾶ ἅ16 ΟΠΟΥ]ΘαΘΥ ἸΠΡΘΥ 815 ἴπ
ἄθηῃ ἅπάρσθη Τγαρδαϊθπ, 50 ΖΘΙΘΉΠΘη 616 5108}: δΔ0ἢ, πϑοηδὺ ἀθηθῃ
π ἄθπ ῬοΥβθῦμ, ἀστοι ϑομόπηριί, Ζαγίμοιῦ ἀπαὰ ΒΥΠΘΡΘμΠΘΙ 818.
θ1Θ στοθθη ϑομδππθιίομ 5:πα ΔΌΘΥ ὈΠΖΘΥ ΓΘΠΠ]1ΟῊ γ0Π (ΘΓ τη Β]5016
Εϊσοηἑ
Ομ οὶ ἀοΥ ῬΘΥΒΟΠΘΝ ἀπα αοΥ Τᾶρθη, (16 Τη81 5106: ΠῸΣ
ἀατοη 8]]5οι τσ Βοίγδομίαπρ ἀπᾶ 416 ἀπροίδπηρσθπηβίθ Ὑ υϑηβομδαοῆππρ πϑπουυΐοκοπ Καππ.
ΠῚΘ σϑυπρθ ἀγδιηδίβομθ Ηδπα]απηρ
ἀπα ἄθπ ΜδΠρΌ] ἂἃπ ὥρδππαπρ' οηρῆπαθ

10} πΙοῃῦ,

νγ811] ἀοὺ Κ΄ο,

Ὑγῖ6 ΘΓ ᾿ἰδύ, βἰπθὶ ὈΘββθιθπ (ἰοβία!απρ' 815 θ᾽ ἴτὰ Αβοῃυ ]βίβομθπ 561]
ΤΑΥ͂ ΟἿΥ ποῦ ἔμ μΙρ Βομϑὶπύ, ἴῃ αἸθβου ϑβίδι ππρ Δ ΡΘῚ, ΖατΩ8] ταἱὺ
Βοζίθμιπρ δαΐ 416 ἴοϊσοπάθη Ἐπ ΘΚ] ΠΡΘΠ, ΤῊ]Υ Θ᾽π6 ὈΘΥΤΠΘΥΠ8τϊχαῖσο Μ οί
μο886 ἀαγοι 416 Ηδπα (ογ Ῥοββὶθ πᾶ αἴθ ἰγαρΊβο8
Ἐουτα ἀατγβίθξς. 16 Ὁ βισμουμοιῦ ἀ65 ὕυύθι]β σοὰ ΒΟΥ Βαταν ἰγιεὺ
ἃτα

θυ ομβίοπ

ζαΐαρθ,

ὙΘΠΠ

5105} ὙΓΘΕΥΒΟΠΘΙΏ]Π1ΟΩ

ἀα9 ἀον Ῥγοιηθίμθιιβ 106 ν ᾿ἰϑὺ 815 416 Ἠϊκοαθη.
νγασγᾶθ ἴο ἴπ οἷπθ Κα γϑυνγϑπᾶθὶῦ ὑπαὶ Ζγα
πίομῦ

οὗνγα

80,

ψῖθ

Ἃ΄16 ἀδύ(ϊπ

[5185

τηϑομοη

ἀδγρθδίβ]ῦ ὑγαχᾶθ,

Βυτηρῖθ οἶποῦ Εταὰ πἀπᾶ ἄθμη Κορίε οἰποῦ Κυαβ.

᾿Βύ,

Νδοι Υ. 808 ---80ὅ
1π σΆΠΖΟΥ (ἀρθβίδ],
τηϊῦ

ἀρχὴ

Εγϑὺ ἱπ ργρέδβπ

ΘΥΒοὉ 516 416 ΤΡ ΠΒΟΏΠ0Πη6 (ἀοβία!ῦὺ πίθᾶθσ.
Μη Κᾶππ ΒΙΘΥΠΘΟΗ
πἰομῦ γουβίθῃθπ, ὑγᾶστα ἴῸ ἱπὶ ΟΠουροβαηρ ὅτ7 ἢ. 415 οἷπ ΜΊβο"656 η (6115 Καΐ, (6115 ὙΥοῚΡ Ὀθζθιομποὺ τῖσᾶ, σοππ πιομῦ (6.
Ῥιομίου ἀυγοῖ ἄθπ Ῥγοιηθίμθιβ ἄδζα γϑυϑη]αδῦ τγυγᾶθ, ἴῃ ὑγΘ]
ΟΠ61
ΘΓ 818 ἀγδιηδιβομθη αΥϊπᾶθπ ἃπ α16 [6116 ἀθγ Κα οἷπθ ρϑμὄγηξθ

Φαπρέγαι βθύζθπ τηπθθέθ.)
ὝΥ16 ἀθγ ὅθ!

ἔαηγὺ δο
᾿ς ΒΙΟΒουμοῖῦ.

ἀογ ΘΒ]

ἃὰ8

ἄρθιη βυμϑβομθη

5

ἄθη βίου
ΒΟ θη. ΑΠΒΡΊ
ΘΙ Προπ Ζὰ ΚΘΙΠΟΥ

Ὑγογίθ ἅ65 ϑὑοῖβ,

50

Μι|ιὺ Βθομῦ ἰδ γοπ Υ 61] ἀπίϑυ ἀπάθγοια Ὀοιπθσκῦ πτοσάθῃ,

ἀα αἷθ ἀδροίθ ἐν ἀκ5 ὙΥΟΒΙΘΥσθηθη ΟΡ ΑΥ̓ΡΊΥΘΙ ἰπ οἰποὺ 6186
Βομα!ΐθη βἰπᾶ, ἀα Ὁ 516. γὸπ ἄθπ ζΖυβομβδπουι θοῦ δαΐ Αὐμθη ἄρονἴγαρσθι Ὑγγάθπ Κοππίθη.
1) γαβ απδῦ. Μϑ]όη Π6 [ὰ8 ἔαρυϊα
Ρ. 84 ἄαρσορσθη Ῥειποσκύ, ἀαθ μιξόμβροτον
ποὺ Ἰαρη ΒΟ βοὶ, Ῥϑάθαξοῦ τοπῖρ ἀπᾶ
ΤΠΘΙΠΟΥΊΔΤη 5101 υἱπάϊοατο ΒΞ
ΡΡΙσατη θα]
οηὐξοσηῦ υἱομθρ᾽ σὰ 5θΐη.

οαρίέα βο]θοίω, Τρβαϊδθ 1901,
βοτόν τπᾶ βούκερως παρϑένος
416 Βομαυρύππρ,,
δα (α]
Οὐ Τα
ατα οἸηπ68 οοπβοηι πη", ἰδὺ πγοῖὐ

ἌΡ

ΕΙΝΤΕΙΤΌΝΑ.

ΜοΩν Οονιομύ βομοίπὺ ἄθγ βομ]α 9.δὰ8

ἄθυ Βοβοβυβηκαπρ δυΐ

ΦὙῸ1 ΟΠ ΔΊΒΡΙΘ]ΘῚ σι ΠᾶΡ6η. ΕὙΘΙΠΟΙ Ὀοηπουκῦὺ σθρθη ϑοιητηου χοαΐ,
Βοᾶθ, ΕὙΖβομθ, ὑγθ
1 μ6 δὰ8 αΐθβοὰ αταπᾶθ α16 Ἡϊκοίθ5 Ζὰ ἄθη

ἃ] ύθγθηα ϑὑοϊκοπ τθομποι, Κυαβθ (Αυβραθο 3. 36), ἅδ᾽ ἱπὶ ἄγ ίθπ

Οὐΐοκ ἄν ΤΥΎΠ]ορὶΘ α16 (θυ! ύββζθμθ ΟΥ̓ ΟΒΔΌΒΡΙΘΙΘΥ ΟΥ̓ ΟΤάΘΥΘ,
Αρβγοᾶϊίθ, Ηγρογτηθδίσα, ᾶπδοβ.
ΑΡΘΙ ΑἸΘΒΕΥ ΕἸπυγαπα 1ϑὺ 5ΘἘΥ
ΖΘ 618}. ΜδρΊΟμογυγ 89 γγῶ Ηγρογηηθδίσγα πιοηῦ ΖαρΘΡΘΠ ΟΟΘΥ
γι ἂθ 5186 ἀυτοἢ οἴποη ῥα δύο (κωφὸν πρόσωπον) ρθρσθῦθπ. ΝΙομύ

Ομπθ Οαττιπᾶ 516{, 6588}ὙΥ7. ΟἸΠΡοσ (Ν. Βμοίη. 5. 1878 5. 4801)
ἄδαυῖπ θἰποι Βουγθὶβ, 4

ἀ16 ϑομυύζῆθηθπᾶθη νοῦ ἄθη ΘΊθθοπ σ,, ΤῊ.

4,150 σοῦ 0]. 178 (4608 ν. Ογ.) ρϑρθῦθπ συγᾶθη.

ΑΡΘΥ 5106. ἰδὲ

δ0 8 1686 Ταθθσπιπρ πιοιῦ, ἀῶ ἴπ ἄθῃ ϑ'θρθῃ πίομῦ οἷπ αὐτου
ϑομδαβρίθ]ου, βοηἄθυτι πα] οἷπ παραχορήγημα (ξὰγ Ἰ8πι6π6) πδίϊρ᾽ ἰδ.
Ὑοη ἄσθῃ οὐμπαιξθπθη ϑὐϊοῖκοθ 465 ΑΒΟΏΎ]05. βομοὶπὺ κϑῖπθβ ὯΡΘΥ

ἀδ5 7. 4712 Ἰμπαυΐζαρθηθῃ, 1π ὙγΘ]Πθηὶ ὙΥΘΥΒΟΠ
ΘΙΠΟ α16 ογβίθ
Τοίχδ]ορὶθ δυΐροίασὺ πουᾶθη 150.) ΤΊθϑου Τϑίγα]ορίθ οὔθ ῬΘΒΒ6Υ
σοδαρὺ ΤΥΠΟρΡΊΘ, Ζὰ ὙΘΙΟΠΟΙ ἀ16 ῬΘΥΒΘΥ φρομῦσθη, ἔθ] ποοὺὴ ἀ6Γ.
ἸππΟΥΘ Ζυβδηηηθημδησ ΟΟΥ ΒᾺΡ6], τ] Ομ. Εογίβοιγιθῦ Ὀογθὶΐβ ἴπ
ογ ΤΥΎΠ]ορὶθ ον ϑομαύχῆθμθπᾶθη σοιηϑομῦ δύ. Π1686 ΤΎ]οσὶθ τὰ
Α15ὸ Ἰάπρογθῃ Ταύαμηβ 5θῖπΠ. Ζα ἄθιη (Ἰδαῦθπ ἃπ 4885 μομ8 ΑἸΤΟΥ
6 δομυϊχῆομθπᾶθη μαὺ γοῦ 8116 ἀθγ ΤΎΌΡΒΟΒΙα θ᾽ νου σὺ, ἀ8
τᾶη (8 ΕὙθιηἀαγίρο (65 Αυβατποκβ, πομπὴ ἀοΥ ῬΙομΐου αἰ
ἔγοιηᾶθ Ἠδυκυμῖ ἄθγ ῬΘΥβοπθα ΟΠ ΚὐθυΊΒΊθυθα το] ]έθ, γ αἸΐουὰπ]10} ρϑμαὶῥοπ μαὲ. ὙΥΓ πᾶθθη ΟΡθπ βΌβθηθη, ἀδ ὅθ ῬΙομίον
ἴῃ ἄθιη ϑὐάοκο δῇ ἀογ Ηδμθ βθίπθι ὑβμβοϊορίβομθη Απβομπδιππρ'
βἰθῃύ. Αὐΐ ἅθυ δπᾶθγθη ϑβοϊζθ τη ἀπ8 ἅ16 ΕἸπίδομμϑὶῦ ἄθν κοΠΟΙΠΉ16, ἅοΥ Ὀπηβίαπα, α8 Πα πδοβ σοι Υ. 240 -- 498, ΟὈνΤΟΒΙ ου 8ηγγοβοηᾷ ἰβδῦ, βύπτητη Ὀ]διδῦ, ἄογ Μϑηρθὶ οἷποῦ ΒΒ πϑπαθκοσγδίϊοι 5)
ΔΌΒαΙΐθη ἴθ 16 Ζοὶΐ μουαρΖαρθμθη, τὸ 16 Ογθβέϊθ σϑαϊομίθὺ τγασάθ.
Μη Κἂπη ὨΙΘΥΠΔΟΝ 8η Ἃ(16 Μιζέθ ΟΟΥΓ ΒΘΟΒΖΙΡΟΥ Φ988γ76 ἄθμκθϑη.
{ὐθυῖροπβ ἰδὺ δὶ ἅθι θυ θιομαπρ ἄϊοδθβ ϑύοκβ τοϊ ἀπᾶθυθη
Ὄγϑιημθη 65 Αϑοθυ]05 πιομὺ σὰ ἀΡΘΊΒΘΗΘπ, ἅ8|9 ἀϊθβοβ ϑυοῖς Κοὶπθ

βρϑίθγθ Τηδυθδιϊπιπρ ΘΥ Δ μγοπ σὰ ΠΔΌΘΗ βομοϊπέ, 8)
1) οι. ὕμνον οἷπο Τυ]οσίο ἄθβ ἄβομυἹοθ ἀπᾶ ἅδον ἀϊθ Τυ]ορίθ
ρου μβααρὺ “ ΘΙνΖαηρΒΌ. ἀον Μὔποι. ΑΚ. ἃ. ὙΥ. 1891 5. 868 Ε΄
2) Υρ!. ΑἸρουῦ Μάϊον, Βάμππρη - ΑἸῤου σπου 5. 118.
8) Ὑρ]. οὕθου ἀϊθ Τοχ ἀου!θέδγαπσ Ὧθ58. βομυϊοβ πᾶ δπάθτου..
ΘΥΪΘΟΒΊΒΟΠ6. ΤΥΘΡΊΚΟΥ “ ΘΙ Ζαπρ5. ἀδΥ ΜάποΙ. ΑΚ. ἃ. Ὑ. 1888. Π 3. 8391 8.

ἊΠ᾿
ὠ
ἡ.

ΑἸΣΧΎΛΟΥ

ΚΒΤΊΔΕΣ,

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ,

ΧΟΡΟΣ
ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ
ΒΑΣΙΛΈΕΈΥΣ
ΚΗΡΥΞ:.

Π)᾽ὰ5 ῬουβοῃμθηυθύζΖθί
ομ ΐβ 6 8] ΘΌΘμθο ψ|6 οἷπθ Ἡγρούμοβίβ ἵτη οοά.
Μοαΐοθαβ.
Ὑοῦ Υ͂. 182 5βίθεῦ πρεσ, ἄθιη α16 ζυοῖΐϊο Ηδπα πρεσβύτης
γογροβοίχὺ μΒαὺύ. Μδῃ μαὺ ἀδυῖη πῖθ ἰπ βασιλεύς ἀπᾶ κῆρυξ Θοἷπο αἰΐου-

ὑὔτα!οη6 ΒΟΖθι μπαπρ π8Ὸ ΒΒ ἀοΥ ΜαβΚο σὰ βθῆθῃη. Υ͂ΊΙ. ΑἸΌ. Μά]]ον αν.
Βαπποπδι
ον ταου 5. 210 Ε΄.
Ὅϊθ ΠΟΙ]θα σουΐθι θη βίο πηΐοὺ Ζοὶ ϑΟΒΔΌΒΡΊΘΙΟΥ ἴπ ἔΟΙσΌ ΒΟΥ
Ὑγεἶβο:
πρωταγωνιστής: ἄογ ΑἸύα (Ὀ8η808), ἀογ Ἠρτχο]ά.
δευτεραγωνιστής: ἀοΥ Κὔπὶρ' (σομ ΑΥΡῸΒ ΡΘ]ΔΒΡΌΒ).

ὕθον ἄρῃ Ομοῦ ἄθυ Παπαίᾷθπ,

πϑίομοσ ἄσσομ

σοβίθῦ πτισᾶθ. ππᾶ ἄθη ΝΟΡΘΠΟΠΟΥ 8. ΟΌΘη ὅ. 18.

12 Οπογθαύΐθη ἀδυ-

ΧΟΡΙΝΣ
Ζεὺς μὲν ἀφίχτωρ ἐπίδοι προφρόνως
στόλον ἡμέτερον νάϊον ἀρϑέντ᾽
1--181 Ῥαγοάοβ. Απ 516116 ἀθβ
προλογίξων πῖθ ἴῃ ἄθῃ Ῥρύβοσπ μαὺ
ἀδὺ πον ζαμξομβὺ ἀϊθ Απῆσαθο 16
γΟΥΘ 5] ΘΟ μάθη ΒΕΡΘΡοπμοἰΐθη ἀπ
ἀα8Β Μοίϊν ἀθὺ Ἠδπάϊυπσ (ΕἸπομὺ
γΟΥ θη μπρη 465 ἄργρίοβ, ὑσὶ ομθ
αἴθ Ῥαπδῖάθη σὰ ΕΠῸ ΖυηρΘη
Ὑγ701165) ΔηΖαρΡΘΌΘα.
Πδηη τὶομοὺ
ΕΓ δὴ (ύξοεῦ ὑπ ΜΘηβοηθη, 8
(88 βίδιητηγθυσαπαίθ
ΑΥΡῸΒ αἷ8
Βιζξ6
ὧἂὰ
ϑομυίξ
ρσθρθὴ ὙοτΘθυγ! Πρυιηρ γοηβοίϊθη (ογ ἀἷθ
Ἰδπδίάθη νου
ξοϊσθπᾶθη Ἀσγρύϊααοῃ.
Τδτηῖῦ να ἀ85 Ζ16] ἀθγ Ἠδπά]πηρ'
ὈοΖθιομποῦ. ἘΠπΑ]ΘῊ ἀϊοπῦ ἀἰθ Ρατοἀοβ σὰν ΟΠμδγακύθυιϑοκ 465 ΟἼΟΥΒ,
ὍΤη 6586} ΒΟΒΊΟΚ58] 50 αἴθ ΗδπᾶἸππρ ἀτθεὺ (σὰ 118 ---181). --- ΠΙ6
Ῥδτοάοβ Ζου}}ῦ ἴῃ ἀτοὶ Τ6116. Πῖθ
ΔΒ ΒΌ50η6 Ῥαγθϊθ 1- 39 ἐγῆρσέ ἀδΥ
ΚουΥρῃξοβ νου, ἀ16 τη ] 150
}6 40---117
ον θβδιηίομου; σγὸπ Αδὺ χυγοί θη

ΤῊΘ]ΠΊΒΟΠθη Ῥαγίϊθ 118- 181, ἄδυθῃ
ατθὶ Βύγορηθη τηϊὺ ΕΡΕγτηπΐθπ (σὰ
184) ΒΟΒ]ΙΘθθη, βομϑιηῦ 1666. ἄθυ

αΥΘῚ στοῖχον οἴη ϑέγορμθηρδαι σοΒΙΠΙΡΘ ΖῚ ΠΦΡΘη, ΒΥ
ἠϊδ
ΕΡΒγταπΐθη ἄθπι Οἰθβατηΐοθου ζαΠΡΙΒΗο.
ψΡΊ 76 ητΡ.
ἘΞ ῬΆΙΟΙ;
ΒΌΡΡΙ. ΧΙΠ 3. 219 ΕἾ ΑἹ5. ϑομαυίαΒθηθπαθ βἰπα αϊθ Παπαίάθη ἀυγοῆ
Θἴπθη τηϊῦ υγϑίβου ὟΥ Ο116 τη γαπθηθη
ΟἸνοησυγοὶρ σ θη
Ζϑι ομπϑὲ (21 ἢ),
ἄρῃ 516 ἴῃ ἀθὺ Ἰπκθη Ηδπᾶ Ἠδ]έθῃ
(191---199). Τῆγο Τυϑομὺ ἰδὺ ἂρυρἐῖβο} (240). - -ὙΒΒτομα ἄθν Ῥατοἀο5 βίθεὺ Ῥᾶπδοβ δῇ ἄθηη ΒΟΉ Θη
ἀδύξογα!ίαγθ ἀπᾶ πρϑμὲ θα] ποθὴ
ἄριηὴ Μθθσθ θᾳ]ἃ πϑοὸῃ ἄρῃ Ππᾶθ
Β1η (184).

1---859
ἀοβ:.,, τὰ

ογβϑύθυ Τ61}] ἄθυ Ῥδᾶγσγοἄθμι ΠΤπᾶθ δπ ΝῚ] βἰπα

ὙΠ ΘΘΠΟΠΘΩ πὰ πίομῦ σὰ ἄθυ ἘΠῸ
τοῦ ἄθῃ γουπαβίθη ρίξουν. ροΦΆΠΡΘΩ Ζὰ ψογάθη, ἄθη Ηδΐθ
ὌΠΒΕΥΘΒ γαΐθιβ Πδμδοβ [ο]σοηῇ,
ὙΘΙΟΉΘΥ Π85 ΠδΟΪ ΑΥΡῸΒ σοί γί

Βαῦ, ἀογ Ὀσμϑίτηδὺ ἀπβοῦθβ 66ΒΟΒΙΘοἑθΒ.
Βοὶ ἅἄθπη βῴβχησηγθυπϑπαΐθη Τ8ηᾶθ Κὔπποη ὙΪΣ 8185
Βομαύσῆθηθπαδ δα ἔγθαπα]οηθ Το1]ΠΒὮΤηΘ ΓΘοηηθη. Μόρθῃ ἀϊθ Οδέξεοι
ἀρθ5 ᾿ᾶπᾶθβ ἄθη Βἄγροσμη οἷπθ τηΐ]αΒουχίρθ (ἰββί πππηρ σΘΡῸΠ ὯΠ5 οἷηΘθρθῃ, ἀαρσθρθη (85 ΞΟΠ 6. ἀπ
πϑομβθύζοπαθη ἀρσγρύϊαθη 1π ἄθπ
ΕΤαύθη 65 Μίθοσθβ Ῥθρυδθθῃ."
1. Ζεύς δπι ἀοΥ 'ριίΖζο: ἀθν αἀσταπᾶ- ᾿
βοΐ ἐκ Ζιὸς ἀρχώμεσϑα καὶ ἐς “ία
λήγετε, Μοῖσαι (Τ᾿ ΘοΚτ. 17, 1) σὲ
ΥΟΥ 816
ἐγ ϑομαὐζβοθηθπάο. --μέν, ΘΙΟΘΗΘΒ ἴτη Απήδπρ γσορ ἔπ
Θ ΟΚΘα ἀπᾶ ἀοΥ Μγυτηϊομθη γουΚοχητηῦ, Βούχὺ 88 ὈΊΒΗΘΥ ΟἸ ΒΟ μθ πο,
Ὑγ88 ἴτὴ ΕΘ πάθῃ ουζβ ΗΕ] πγισα, ἄθτῃ,
ὙγὰΒ Ὑγοιΐου Ζὰ σΘΒΟΒΘΠΘη Παῦ, οπὺΘΌΡΘΗ. --- ἀφίχτωρ, ϑ6Πο]. ἱκετῶν
ἔφορος, γνο]. ΗΘ5γοῆ. ἀφίκτορα, τὸν
ἱκέσιον Ζία, ππΐθη 488 Ζῆνος ἱχτῆρος, ἄασθσθη 2347 ἀφιχτόρων 5. τ. 8.
ἱκετῶν (836801.), ΘΌθπβο προσίχτωρ
Ἑπτη.

444,

ἄφιξις

ππέοη

499.

ἴτη

ΒΙΏΠΘ. γὸπ ἱκετεία.
Μ|ὲ ἀφίκτωρ
βέθιΠῦ 510} σου ββθυσηαβθη 6. ΟἿΟΣ
ἄδυ ἱΙχκέτιδες γου.

Πῖθ

ΑὐῇἝδδβαηρ

468 Ζθα8 815 465 Ηοχίθβ θυ βομαΐζΒθηῃθπᾶθη ἀπ Ὑουξοϊσέθη μα βίοῃ
δ Ὸ5 ἀοΥ Ὑουβίθ!]ππρ γοη Ζεὺς ξένιος
οηὐπνιοκοὶῦ,

υρ]. οι.

ἡ 310

Ζεὺς

δ᾽ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε,
ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ᾽ αἰδοίοισιν
ὀπηδεῖ. --- ἐπίδοι: νρ]. 151, 819,
5160. 472, ττῖθ ἐποπτεύειν, ἐπωπᾶν,
ἐφορᾶν, ἐποπτῆρας γενέσϑαι, ἐπισκοπεῖν νοι θη) ΒΙ1ΟΚ ἄθὺ ἀδ5 Βὅβθ
δηπάθηάρθη (δέξου.
2. στόλον “ὶθ 238, Ζαρ, βοΒδν. --νάϊον ἀρϑέντα αϊομέουίβοη ἐν νηὶ
Οὗοὺ
ναυσὶν
ἀρϑέντα.
Μϑπομοθ
Ο]]Θὴ στόλον νάϊον ἴτη ϑἴηπθ γομ
ναῦν (ΟἸδββθιη σὸμ οἴμθιη ΒΟ Β18)
οὔθυ Θχρθαϊξϊοημθθ πϑνϑ]θπὶ γρὶῬίπάρη. --- ἀρϑέντα πὶθ Ηδτοᾷᾶ. 1166
ἀερϑέντες ἐκ τῶν Οἰνουσσέων ἔπλεον.

ἄνωϑ
μμν

ῸεἘΓ

ΑΒΟΗΥΠΟΒ.

ΠΕ

2

ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΗΕΝΘΌΕΝ.

ἀπὸ προστομίων λεπτοψαμάϑων
Νείλου.

“ίαν

δὲ λιποῦσαι

χϑόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν,
οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν
ψήφῳ πόλεως γνωσϑεῖσαι,

ὄ

ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ
8. προστομίων: ΟΑΟΥ 8680]. νποὶβ
ποῦ, ΟὟ 6Υ ἀδυυηΐοσ αἴ [π56]
ῬΒᾶτοΒ (Αἰγύπτου προπάροιϑεν γάρ
ἐστιν) γϑυβίθῃθπ οὐδὲ προστόμια ἴτῃ
Β5ίππθ στοὰ στόμια (πλεοναζούσης τῆς
πρό) ἴαββθῃ 5011, θηὐβομοιθοῦ 510ἢ
θεν ἤν ἀαβ Ἰοἰξίδσσθ Ασομ Βοὶ
ΗθΒΥΟΙ. πηΐου ,“προχοῇς (τοῦ ποταμοῦ τὸ προστόμιον προχοή) Βἰθμύ
προστόμιον ἴτὴ Ξ'΄πΠη6 γῸπ στόμιον.
ἌἈΡγθϑοῖ Βοησ6" ἀποπρὸ στομίων,
ΔΌΘΥ ἀποπρό ϑπαρὺ 516} συγᾶτ ὄθουβ
Β6Ὶ ἘΥρΡΙ 468, πἰγροπαβ ΔΌΘΥ δὶ
Ἀβομυῖοβ ἀπᾶ ϑορβοκΊθ5. Ηδυτηδηπ

πᾶ! προστόμιον ἔν 45 ΟἸοσμ6 τῖθ
πρόσχωμα Ῥγοιη. 818 Νείλου πρὸς
αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι (ϑ08ο!].
τῷ ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐτησίῳ προσϑήματι τοῦ χώματος). ΥΥ ΔΕσβομοίη-

πο ἰδὲ ἂἃῃ ἀδ5 Ποία σὰ ἀμ Κη,
ἂπ ἀδ8 Τιᾶπα, ΘΙ
ΟΠ 65 510} ὙΟΥ ἅδε
Μύπαπηρ 685 πἀπσοίρι!!
θη ΕἾ 558685
ἀατοη α16 ΞΟΠ] τητη Δ Ὀ]αρσθυτηρ (685
ΝῚ ρσοθηαϑὺ Παΐ. --- Ζὰ λεπτοψαμάϑων γρὶ. Ρ]π. Η. Ν. ΧΧΧΥ
47
ΠῸΠπ τηὰϊδατη ἃ Ῥαΐϊνοσθ Ῥαΐθοϊδπο
αἰβίαῦ 6 ΝΊΪΟ ἀγθπδ ἐθηα]ββίτηδ 58]
Ῥατΐθ πὸὰθ δὰ βυβύποπαδ τηδηῖϑ
Παούσδατπθ ἔγδηρθπᾶοβ, βθα δὰ 46ΒοΙΠαπᾶδ οουρογὰ ρα]δθβίγαθ βὑθα 118.
- “ίαν πὶθ ὅθ7 “ἴον πάμβοτον
ἄλσος.
Ὑρὶ]. Ῥιπᾶ. Ῥγίῃ. ΙΥ̓ δ6
Νείλοιο πρὸς πῖον τέμενος Κρονίδα.
ον Νδτθ Αἴγυπτος πἰτα ΒΙου πα
βρᾶΐοσ, Ζ. Β. 71, νϑυτηϊθᾶθῃ, ν91]

«Αἴγυπτος ἴπ ἀϊδβοη οὐκ
(ΘΓ
Βυπᾶου ἀ65 Πδπ80Β5 ἰδ. Π 85 Τιᾶπᾶ
Θοὐξεβ μοϊβὺ σγυρύθῃ 818 485 μθιΠσθ
Τιαπα. ΥὙρὶ. Ηδβυοῃ. δῖαν" μεγάλην
ἢ ἔνδοξον. - δέ: ὅσ8ο!. ὃ δέ ἀντὶ
τοῦ γάρ. οὶ. σὰ Ῥτοιη. 109. “-1} τ νθα, μἱ Οἤηθ Ῥδυθδθ (65
Οθαδηκοπβ ἅπο 32 ἀπά ἀσ. θθ.
δ. σύγχορτον,ὅ
ὅμορον Π8Οἢ ΗΘΒΥΟΝ.
πηΐου αὐλῆς: τὰ ὅμορα σύγχορτα
λέγουσιν (γ0η χόρτος, Βογχίαβ). ὙΕΙ͂.
Επῃ. Απᾶγν. 17 Φϑίας δὲ τῆσδε καὶ

πόλεως Φαρσαλίας (Ἰ θα Εν τῇ πόλει
Φαρσαλίᾳ) σύγχορτα ναίω πεδία. Ζὰ
αἴθβου ΘΥΘησαησα 6 ΥΡΊ.Ἠοτοά. 1868
τοῦ Κασίου ὄρεος (7οὐχῦὺ ἘΠ Καβ)
τοῦ οὐρίξοντος Αἴγυπτόν τε καὶ
Συρίην ὑπαὶ ΠῚ 12 τῇ Συρίῃ" τῆς
γὰρ ᾿Δἀραβίης τὰ παρὰ ϑάλασσαν
Σύροι νέμονται.
68. οὔτινα..
γνωσϑεῖσαι: πίομῦ
ὙΘΟΘη ΥΘΙΡΌΞΒΘΙΘΗ ΒΙαΐθα αατοῃ
γοΙΚδρουιοηῦ ΖῸΓΣ Ὑ ϑυθδππαπρ' γουτοι].
Ζι δημηλασίαν γρ]. φυγὴ
δημήλατος 022. ὟὟΙ16 καταγνωσϑῆναι
ἀτιμίαν, προδοσίαν, δειλίαν, φυγήν
σοϑαρὺ ποσάθη ΚαπΗ (νρ]. ΤιορθοΚς σὰ
ΒΟΡΕ. ΑἹ, Ῥ. 8615, 80 ᾿ἰδὺ ΒΙΘΓ 88
γιγνώσκειν τινὶ δημηλασίαν
4ἀ5
Ῥϑββῖγθ γιγνώσκεταί τις δημηλασίαν
σοῦ
πδοὸὴ Απϑίορίθ σορ ἐπιτρέπεταί τις ἀρχήν. ὙΥ ΔΕΣβ ΒΘ ΠΟ ἢ
ἰϑὺ α16 δϊύοσ ΕΌστα γνωθεῖσαι ΒΘΥΖαβύθι θη, ὑϑα σὰ ϑορῇ. Αἱ. 7117
ΗόΒυΟΙ. μετανεγνώϑη οΥμα]ΐθη Παΐ,
νγστοπα αἷθ Ηδπαβομυῥθ μετανεγνώσϑη
ὉὈϊοίθη. -- αἷμα, φόνος
ψγῖ6

458,

Επτη.

6160, Εὔγν. Οὐ. 406

ὁ συνδρῶν αἷμα χαὶ μητρὸς φόνον
π. ὃ, --- Ζτη θάδηκθη υρ]. Ηοσῃ.
Ν 69ὅ ἔναιεν ἐν Φυλάκῃ γαίης ἀπὸ
πατρίδος

ψΨ 118

ἄνδρα

κατακχτάς,

ΤΠ ΡΗ:

καὶ γάρ τίς ὍΝ ἕνα φῶτα

καταχτείνας ἐνὶ δήμῳ, ᾧ μὴ πολλοὶ
ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω, φεύγει
πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα
γαῖαν. Απ ἀ16856 διύξο ἀν ἨοχηθσιΒοΏθη Ζοϊδ, ποῦ

8η ἄθη ἀπενιαυ-

τισμός ἀοΥ)θηῖσθη, α16 θἴπθη ἀηγουβα ]οἤθη Τοὐβομ]αρ θΘραηρθη Παῦύἔρθῃ, δῦ που σὰ ἄθηκθη. ΠΟΟἢ πϊτητηῦ
ον ΠΙομύου πῃ, ἀδ0 βίοι θϑυθῖΐβ α16

πὐδαίθσονγα!ῦ (ψῆφος πόλεως) 1π8
Μη] Ἰοσὺ ἀπᾶ αἴθ ΒΙαὔτϑομο πιοηῦ
σϑη2 46 ᾿ γευπσαπαίθη ἀρθυϊαββθη ἰϑύ.
8. αὐτογενεῖ

φυξανορίᾳ,

ἴῃ ἀ6Γ

ΑΡβίομὺ παβθυογνγαπαΐθη ΜάμπΘση
σὰ δπηΐρθηθη.
ΥὙρὶ.. Ῥιοιι. 881
φεύγουσα συγγενῆ γάμον ἀνεψιῶν.

ἈΞΟΗΎΠΟΙ

οθ

γάμον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ τ’
ὀνοταζόμεναι.
Δαναὸς δὲ πατὴρ καὶ βούλαρχος
χαὶ στασίαρχος τάδε πεσδσονομῶν
κύδιστ᾽ ἀχέων ἐπέκρανε
φεύγειν ἀνέδην διὰ κῦμ᾽ ἅλιον,
κέλσαι δ᾽ "άργους γαῖαν, ὅϑεν δὴ
γένος ἡμέτερον, τῆς οἰστροδόνου

10

1ὅ

βοὸς ἐξ ἐπαφῆς κἀξ ἐπιπνοίας

Διὸς εὐχόμενον τετελέσϑαι.
τίν᾽ ἂν οὖν χώραν εὔφρονα μᾶλλον
τῆσδ᾽ ἀφικοίμεϑα
οΓ, ὀνοταζόμεναί

τε γάμον (πᾶ

δὰ8 ΑΡβοβθὰ σνοὸῦ ἄθὺ ΕΠ6): (6ὺ
“ποῖα αταπά σἱρὺ οἷπθ πᾶμποτθ ΕνἸδπαξοσαπρ 465 γοσᾶτβ ΔΏΡΘΡΘΌΘΠΘΗ.
- τὲ Καππ 8 ἔϊηΐξου 5 6116 βύθβῃ,
τοὶ] ἀϊ6 Ὑγοτίθ γάμον... ἀσεβῆ οἷπ
οἰησίσοϑβ βαύζο θα ὈΠᾶ θη. ὅ0 βύθῃθη

γάρ, δέ, τέ ὅπ τἱθτίον 6116 Ζ. Β.
0Βο.749 τὸ μὴ φρονοῦν γάρ, απΐθῃ 204
τὸ μὴ μάταιον δ᾽, Επτη. 291 ἐς τὸ

πᾶν τε, ὅτι Γὰπίξον Κ 6116 ππύθη 118
τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρεομένα δέ,
απ Βοομβύον ϑ'.6116 βορῃ. ῬὮ1]. 1451
καιρὸς καὶ πλοῦς ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ
κατὰ πρύμνην. --- ἀσεβῆ: 8080]. ὃν
οὐ σέβομεν ἡμεῖς οὐδὲ τιμῶμεν,
ψἱθη θν σού]οβ, τγθῖ] ΘυσυσαΏσ0
80} 288. --- Ῥμοῦύ. Πι6χ. ὀνοταζομένη᾽
ἐκφαυλιξομένη. Ἴων μεγάλῳ δράματι,
Ηδβυοι. ὀνοτάξων: ὑβρίξων., ἐχφαυλίων.
Ὧδὰ5 ιεῆοτῦ ρσομότὺ ἀοΥ
[48 8ῃ.
11. Τιοῖξου ἄθβ ΡΙδπβ υπᾶ Ἃδ6Ἰοϊδου

ἄθσ

ϑὅοβδν

(τῆς

συστάσεως

ἡμῶν ἄρχων ὅ86801..
στάσις γοῃ
ἄου ϑομδν ἀθ8 Οπουβ ϑαο ΟΠο. 456,
Ἑπτα.811. --- πεσσονομεῖν, αἴθ ϑῥθ᾽ηθ
δα ἄσια ϑριθι ρσοὺύῦ υτηβϑύσζθη πἀπᾶ
ογάπρθῃ, σϑῦ ἴῃ ἄθη οἰπίδομθῃ Β6οὐ οὐγάσοη
Ὄροσ, Ὑρ]. βουκολεῖν ἵππους, νέχταρ ἐοινοχόει. ὅ080].

ὑπὲρ τούτων λογιζόμενος.
18. θΔ8 ΕὙρθῦπῖβ Ιᾶπσοὰ ΝΘΟΙἄθηκρηβ σγαγ, ἄαβ ΟΥ 5108 ἐγ αἷθ
ΕἸπομὺ 8418 485 ΕΠγθπ
μα οβδῦθ πθΐου
ἄοια ϑοὨἸτησηθη οπἐβομϊθᾶ. κύδιστ᾽
ΒΟ ἢ
ἀχέων οπὐπρυϊομῦ ἄθτη Ἠοτιμθυ
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χαχκῶν δέ κε φέρτατον εἴη (Ρ 108).
Ὑρ]1.1080. Ηρβγοι. κύδιον᾽" κρεῖττον,
αἱρετώτερον.
14. ἀνέδην, ππρομοιητηῦ, χρο]108, ἀνειμένως.

δύναται δὲ ἀπὸ τῶν

ἵππων μετάγεσϑαι, οἷς ἂν αἱ ἡνίαι
ἀνεθῶσι ΒΕΚΚ. ἀπροά. 1 γμ. 400,
πἰομὲ κατὰ στέρησιν τοῦ ἔσαι ὅ ἐστι
ἱδρῦσαι, ἀναστάτους γενομένας ἨοΒΥΟΒ. οὔδσ
Ῥ. 108, 10.

ἄνευ

ἔδους

Εγτα.

ΜΝ.

1δ. Ὑρ]. κέλσειν ἐς ἴάργος 3898,
Ἐπτ:. Εμ68. 9384 Τροίας... ἄστυ μὴ
χέλσαι.
108. εὐχόμενον τετελέσϑαι (80
Θομαϊ, δ τετέλεσται) ἐξ ἐπαφῆς
χτὲ,, ὙΘΙΟΠ65. βίο στοῦ ἀστοι α18
Βεουζμγαπρ ἄθυ Ὀσθιηβθηρβομθαομίθη
Κα (10) ἀπᾶ ἄστοι ἀθπ Απμδθοῖ
ἄρυβιθθῃ σγοπβοιϊθῃ ἀθ8 Ζθὰβ ρθποϊμῦ σὰ βοὶπ (το τελεῖν ΘΠ θῃ,
γΩ]. τέλος 1048). --- Ζπι οἰστροδόνου
γΩ]. 812, οἰστροδόνητον ᾿Ιώ ὅ82, τῆς
οἰστροδινήτου κόρης Ῥτοτη. 614, βόες
ὃς ἀγελαῖαι τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἷστρος

ἐφορμηϑεὶς ἐδόνησεν στα. χ 299. -Ἡδβυοῖ. ἐξ ἐπαφῆς ἐκ ψηλαφήσεως.
θὲ5 δηνοτὺ ἐπαφή ᾿ἰδὺ ψορθὴ (68
Νααιηθηβ Ἔπαφος (818) ρον! -Μιὺ ἐπίπνοια (Τάθθε δἰπμθῃ) Ὑϑ].
Αρ. 1906 ἀλλ᾽ ἦν παλαιστὴς κάρτ᾽
ἐμοὶ πνέων χάριν (δασὺ Καβαπᾶτδ
σοῦ ΑΡΟΙ]ΟΩ) ἀμ ἀδ8 ᾿ἰακθαδιποπἴβοθθ εἰσπνήλας σοῦ ΓΘ ΌΒΔΡΘΥ
(ΤΉ ΘοΚτυ. ΧΙ 18) υπᾷ εἰσπνεῖν 8.Υ. ἃ.
ἐρᾶν πϑοὶ Αθ]δπ Υ͂. Η. ΠῚ 12.

ΠΕ

ΝμωΝδν...
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ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΕΝΘΌΕΝ.

σὺν τοῖσδ᾽ ἱχετῶν ἐγχειριδίοις
ἐριοστέπτοισι κλάδοισι;

ὧν πόλις. ὧν γῆ καὶ λευκὸν ὕδωρ
ὕπατοί τε ϑεοὶ καὶ βαρύτιμοι
χϑόνιοι ϑήκας κατέχοντες

2ὅ

χαὶ Ζεὺς σωτὴρ τρίτος, οἰκοφύλαξ

ὁσίων ἀνδρῶν, δέξαυϑ᾽ ἱκέτην
τὸν ϑηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ
πνεύματι χώρας" ἀρσενοπληϑῆ
ἑσμὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ,
91.

ἐγχειριδίοις

᾿ἰδῦ πῸΒ]

818

Βαθβίαμπειν σὰ Ὀοίγδομέθπ:
, ταῖϊῦ
ἄϊθβοπ Ηδπάμαροη
ἔν
δϑομαΐΖΒρομοπᾶθ,
ἄθηῃ
πο] θροκγυϑηζίθῃ
Ζποῖσοπ . ΥρΙ. Ἑπτὰ. 48 ἐλαίας
ὑψιγέννητον κλάδον λήνει μεγίστῳ

σωφρόνως ἐστεμμένον, ἀργῆτι μαλλῷ.
28.

ὧν,

εκ'5

ΟὉ

᾿Δ4ργείους

[ὔτγ

Ἄργους γαῖαν γοΥΒΟΥρΡΊΠΡΘ. --- ΒΕὶ
λευκὸν ὕδωρ ἀδηκὺ τηδη Ζαπδοηβῦ
δπ ἄθη Ιϑόμο8. Υρὶ). Ηοπι. ε 10
χρῆναι... δέον ὕδατι λευκῷ, Ἐπγ.
Ἠρτδκ]. ὅ18 Δίρκης νᾶμα λευκόν.
Τῖθβοβ Εριἐμϑέοπ ἀπίρυβομποιοὺ 488
ΕἸ βυ ββούυόση ΝΜ ΘΟ σα ΒΒ6Υ, γΘ] ΟΠ 685
τηῖϊῦ χυάνεος, πορφύρεος,
πολιός
Ῥοζϑιομπθῦ σῖγα. --- ΥΩ]. ὕουσ. Ἀθη.
ὙΠΙ 186 σοπίστηαπο ἰοοὶ ῬΥτηδτηαπ ἄθογττα ΤΟΙ] πγθτη ΝΎΤΡμᾶβαὰθ
οὗ δᾶάμπυο ἱσποίω ργθοαύασ Πθτηϊπηδ.

94. Ζπ ὕπατοι

γουπουρθῃομάθ

ϑεοί σομῦτυ

485

ὧν πίομῦ τηΘ}γ. ---

βαρύτιμοι: ὅ680]. οἱ βαρέως τινύμενοι καταχϑόνιοι ϑεοί. ΤΠ ΓΘ
οὕνγα δη αἱ ΕΥγΘη σὰ ἀΘΏΚΘΗ.
ΑΡΟΥ ϑήκας κατέχοντες σοὶ ἀπῇ
Ηδγοθη Πΐη, ὑγθ]0Π6 ἴῃγθ ἀτδῦβἰδεΐθη ἴτὰ ᾿πθ ΒῶΡΘη πτ]6 ἀρὰ Β
ἴπ Αὐκα (νρ]. ϑορῃ. Ὁ. Καὶ. 1168
ϑήχην ἱερὰν ἣν κεῖνος ἔχει), αἴθ
Τπαϊροίθβ ἀν Βὔσηθυ. 1)65}.41} ν1}}
Ηρουτπδηη
βαϑύτιμοι
5Βοῃγοίθθη.
ΑἸΙοῖη βαρύτιμοι βομοὶπὺ ἀἴ6 6ῃτ[ατομύβυο!θ
ϑομθὰ
ὑὸὺ
ἀἴθβθῃ
Βοσοη
ϑὐάίίθπ Ζὰ ὈΘΖθί ἤπ6η.
ΚΘΗ ΔΠΒΡΥΘΟΠΟμα ΔΡῸΓ ἰβδὺ Ἂα16
Ἀπᾶουαηρ τὺ ΕἼΡΘΙ βαρυτίμους,
σγοτηϊύ ϑήκας ἀδ5 Ἰῇτη Ζ ΚΟΙΠΤη6
Πα 6
Ἐριυμοϑίομ ουμϑ!υ.

δ᾽
380

20. τρίτος: ὅ680]. ὁ τριτόσπονδος
ἢ ὃ τρίτος τῶν εἰρημένων. εἶπεν
γάρ, ὕπατοι ϑεοὶ καὶ χϑόνιοι καὶ
Ζεὺς σωτὴρ τρίτος.
ΒοϊΙάθ8β ἰδβύ
τἱομύσ. ὙΥ16 σωτήρ ποὶρσὺ, ἰβὺ Ζὰπϑομδὺ 8δη ἃἋ6η τριτόσπονδος σὰ
ἄθηκθη;
ἄθηη ἄβθιη Ζεὺς σωτήρ
παγᾶθ Ρ6Ὶ ἄθη Μ8η16 πϑὸ ἄθιῃ
ΟἸταρίβομθη Ζθα8 ΟὝΘΥ θη ΟὈΘΥΘΗ
Οὐέίογτη ἀπᾶ ἄθη Ἠθγοόθη α16 αγιἐξθ
Ξρϑῃᾶθ σϑργδομῦ. Ὑρ]. ὅϑθῃο!. Ῥιπά.
Ιβύμτη.Υ1 10 τὸν μὲν γὰρ πρῶτον
(κρατῆρα) Ζιὸς ᾿λυμπίου ἐκίρνασαν,
τὸν δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ
τρίτον “ιὸς σωτῆρος, καϑὰ καὶ
Αἰσχύλος ἐν ᾿Επιγόνοις (ΒΎδρτα. δ8).
Α15 τριτόσπονδος δῦ δ΄ Δ
8ῃ 416
αὐτί [6116 σοβούχί.
21. δέξαιτο, «αὖ ἀδ5 Ἰοὐχίθ ἀπὰ
σου σδίθ ΘῈ] Κὺῦ Ὀοζοσθη.
ἀπ
α16 5'[6116 465 Ορίαξινβ ὑσιδῦ π8οῃΠΟΥ ον Ππηροτγαῦιν πέμψατε (38).
ο8[. ϑηλυγενῆ αϊομύοτγβοῃ ἐγ
θῆλυν. --- αἰδέσιμον πνεῦμα χώρας
ἰθὺ ἀ16 το κβιομίβυο!θαΝοίρσππρ ἀπὰ
ΔΟΥ
ουθδυτηθηρδυο θ πη.
4168
Τδηᾶθ5 (νρ]. σὰ 198). πνεῦμα 5Βύρῃΐ
αἶδο ΒΠΠΙΟἢ πῖ86 ἐπίπνοια 11. Ὀϊ6
Ααδέξου 580116ηὴ ἄθιῃη Τιᾶπᾶθ ἀΐθβθη
ϑδῖπη οἰπῆδβροη.
929 Ὁ, ἀρσενοπληϑῆ ἑσμόν (,,ἤογγοηΒΟ τι )
ΜὀῚ6
γυναικοπληϑὴς
ὅμιλος ῬοτΒ. 126, ρορύδβομ ΕἾ1]]16
ὯθβΒ. Αυβάγσιοκβ.
)Ὲ85 νϑυϑβοί!οῃ6
γγοτὲ ἑσμός ᾿ϑὺ ὈοΖοΙ
Ομποπα ἔτ αἴθ
““ἴρ6110588 Μϑηῆρθ.
ῬῬμοῦύ. ἐσμός᾽
πληϑύς, ὄχλος, κυρίως τῶν μελισσῶν.
-- Αἰγυπτογενῆ τον θη ϑὅδβηθῃ
468 ἀργρίοβ. Υε]. 824.

φῷ

3

ΑΒΟΗΥΙΟΒ

πρὶν πόδα χέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδει
ϑεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει
πέμψατε πόντονδ᾽" ἔνϑα δὲ λαίλαπι
χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾽

ὀμβροφόροισιν τ᾽ ἀνέμοις ἀγρίας
ἁλὸς ἀντήσαντες,

8ὅ

ὔλοιντο,

πρίν ποτε λέχτρων, ὧν ϑέμις εἴργει,
σφετεριξάμενοι πατραδέλφειαν
τήνδ᾽ ἀεκόντων ἐπιβῆναι.
81. ἀσώδει,
ὅ08Π01. ψαμμόδει.
Ηρβγοη. ἀσώδης" ἀμμώδης.
82. Ἠδυγήϑηπη τ. ἃ. νου

πάθη ξὺν

ὄχῳ ταχυήρει ταῖῦ ϑεῖναι, ἀδτηϊῦ ΟΥ̓
ταϊῦ ἄθτα Ῥδυθιη!θΚοΒ ουο]σθπάθ ΑΡ5Β0Ώ1π9. Ἃ(65. ἀηδρϑββυβομθη γβύθιηβ
τηῖϊῦ θπθτη ΘηΠ δ Οἢ ΒΟ
ΟΠΘΥΘΠ.
ΑΡβαύσ 465 σθαάδηκθηβ συβϑτησηθη4116.
ΑΡοὺ υρὶ. Υ. 4. Τὼθ ἅδσὲ
Βῖηη α16 ὙουθΙπαπηρ τηϊῦ πέμψατε
βοναθσῦ, Ζοὶϑὺ δΌΘ Ὗ. 869. -- Μι
ὄχῳ ταχυήρει γρ].λινόπτερα ναυτίλων
ὀχήματα Ῥτοτη. 484.
88. πόντονδε ΘΡΊΞΟΗ.
--- ἔνϑα Βύοῃῦ
βοηβῦ θ6ὶ ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚοση τ ϑ] αὐ ]Β0}.
-- θὰ ἀντᾶν βΒονο] ἄθη Π)αὐϊν 116
θη (θη. τϑρΊθυθη Κᾶπη, ἰβὺ (186
γουθΙμααπρ ὉΠΒΙΟΠΟΥ. ΠΘΥ 5080].
τηϑοηῦ

γοὺρ

ἀντήσαντες

αἴ6 Ταὔϊνθ

λαίλαπι .. ἀνέμοις ἀΒβ πρὶο, ΕΠρΘΥ
ἄ6η θη. ἀγρίας ἁλός, Ἰπάθτη Θ᾽ αἴθ
Τ)αῦϊνο σοἱῦ ἀγρίας νογρθπάοῦ. 8
Ῥ61 βροντῇ ἀϊθΘ Κοπ]απκύϊοι [6 Ε]0,
γουθίπᾶθη
ἃπᾶθσθ
λαίλαπι
ταὶ
ὄλοιντο, αἷἴΘ Πρυίσθη Ἰαὐϊγα στοῖῦ
ἀντήσαντες. Ὧα ΦΡΕΥ ἄνεμοι ἁλός
Κοὶη ρσοοϊσῃθίου Αὐβάσποικ δῦ, 80
ΘΙ ΡΘΗ] 5100 αἴθ Κοπβίσακέϊομ
λαίλαπι ὄλοιντο, ἀντήσαντες ἁλὸς
βροντῇ. . ἀνέμοις ἀγρίας. --- Μι
λαῖλαψ χειμωνοτύπος
γο]. Ἠομ.
Α
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ὡς ὁπότε

νέφεα

Ζέφυρος

στυφελίξῃ ἀργεστᾶο νότοιο (ἃ. 1. α16
σοι 54 πουδηροἸαρίθη ὙΝΟΙΚΘμ),

βαϑείῃ λαίλαπι τύπτων (ροἰἐβομαηα).
ΗοΥ
βομ]ᾶρὺ θη
Οὐκᾶπθ
(οὺ
ϑέαγαι ἀὰ8 ΞΟΆΠΣ
Υ!. Αρ. 660
αἵ δὲ κεροτυπούμεναι βίᾳ χειμῶνι
τυφῶ σὺν ξάλῃ τ᾽ ὀμβροκτύπῳ. τις

Μιὺ ἀγρίας νρ]. νὺξ πολλὸν ἦν ἔτι
ἀγριωτέρη Ἠοτοά. ὙΙΠ 18, νγο ἅδν
βδαιτη ΟΣ θ᾽ ϑθοβομαομῦ Βοῖπι

γουρθρῖσρο Αὐθυηϊβίου ρσοβομη] ογὺ
γγιχα.
81. ὧν ϑέμις εἴργει (αὐτούς): ἀ6᾽
ΘἼοιομο αταπα, δῈ5 ὑγθί ποτ Υ.. 9 ἀ16
ἘΠ6 815 σού]οβ θοζοιομποῦ σίγα, οσδἱοὺ 5108 ΒΙΘΥ ἃ185 ἀεκόντων. --- σφετεριξάμενοι: αἷθ ἀουίβομ ΕΌστη σσῖθ ϑοίαξεν ΟΠο. 9684. Π16 Εοστηθη ὠνόμαξεν

Αρ. 686, σεβίξω οΡᾷ. 116 Βἰπᾶ ΒΘὮΓΣ
ἈΠΒΙΘΗΘΓ,
ΠΡΟ. σφετεριξόμενος"
ὑφαιρούμενος, ἰδιοποιούμενος.
-πατραδέλφεια
(ΝΟΒΚοτΙατπΘηβομαΐς

465.

ΟἸΘἰ"8)

πῦτ

Βῖθσ.

ΗΘΒΥΟΜ.

πατράδελφος᾽ ϑεῖος πρὸς πατρός. --

ἀεκόντων
(λέκτρων) δῦ γὸθπ ἋδΥ
Ῥρυύβοῦ ὥρογύσασθη. 16 πίομὺ Κουὑσωμίοσίθ ΕΌστη ἴθ Απδρϑβίθη σὶρ
ΞΌΡΗ. ΤΎΘΟΗ. 1268 ἀεκούσιον ἔργον.
- λέκτρων ἐπιβῆναν τπᾶοῃ ἄθὴὴ
Ἠοτμθ
ΒΟ θη ἐπιβήμεναι εὐνῆς.
40-- 117 σποιύου Τ 61] ἀον ΡἃγΤοᾶοβ: ο,φοὐχὺ ἄἀθη ΕΡΡΆΡΒοβ, θη
ΞΡρυοβιηρ ἀθ8 Ζθαβ, ἀδ δησιξδπα,
γ͵ὺ γνουζϑιΐθη αἴθ ΑΠπητησίζου ἴὸ
νγοιαρίθ, ποσάθ ἴθ σῸΠ ΤΠΘΙΠΘΥ
ΑὈβίδτησηθηρ ἄθηπ ΒΘΟΏΠΘσθ (65
Τϑπ 65 Βίομοσθ Βθυγθῖβθ σθῦθθη. [ΙΟἢ
γομίθ θοῦ -- ἀπᾶ ἄδηθσ σγϑὶπθ
πα ΚΙαρθ 10 τψῖθ αἰ Νδοβέϊρ]],
6 ]0ὴ0 ὧτὰὸ
ἄθηῃ Ὑϑυϊαδῦ
ἴῃ γ68
ἔγάμοσθη ᾿αβοῖηβ (πὸ Μϑμηβομθησοί!) ἀπ τἀτὶ ἄθῃ Τοα ἴῃγ68
ΒΟΠΠπΘ5 ψοὶπὺ ---, 65 τιδομίθῃ αἷθ
ΒΎΘαμαθ ἴθ ΑΥΡῸΒ τηρῖὶπρ Βιξβ τπὶ
ϑομαῦς ὩΡυγθῖβθη.
Ομ
ἄθπη,
αδέθου τηθῖπθα ϑἰδιητηθβ, υϑυμϑ
1ΏΥ ΤῊ Ζὰ τηθίηθιῃη Ἠθορέθ, ΘΠ Π
πἰοηῦ δὰ8 ΗΠοΚβιοηῦ δαΐ τοἢ, 80

ἄοοι ἃἂὰ8 Ηδβ ρορὸπ ἄθῃ ἰθοιτααὺ

ἄογυ Ὑούνουη, ὑθπη 516 το ἢ γῸΠ
Θαγοπι ΑἸξατθ τοίβθπ τ ]θη. ΑὐΘἢ
πη Κυοσθο ἢπάθῃ αἷθ Βοβίθσέθῃ

ἄν.

ῬΙΕ ΒΟΗΤΖΡΙΕΗΕΝΡΕΝ.

99

νῦν δ᾽ ἐπικεχλομένα
“ἴϊον πόρτιν ὑπερπόντιον τιμάορ᾽, ἵνιν
ἀνθϑονομούδσας προγόνου

5[γῸ}]ι.
41

βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας

Ζηνὸς ἔφαψιν" ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπε-

4Ὁ

χραίνετο μόρσιμος αἰὼν

εὐλόγως
Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέννασεν.
Βομδυΐ δῃ ἀθη ΑἸξᾶτοπ ἀοὺ (ύξοτ.

Μροίποτη (ἀοίΐθ σθὺθ 160} σϑῃζ ππᾶ
ΘᾺΥ τηΐϊορ Πἰπ. ὅϑϑὶπθ δίβοι]ᾶββθ
Β'πα ὈΠΘΥΓΟΥΒΟΒ]ΙΟῊ : ΔΌΘΥ βϑῖη 1116
Θοβοδιθηῦ ππθ!] ραν. Εππ Τοῦ ἰδὺ

ΟΥ̓ ἴῃ ἀ6ὺ ΕἸπδύθυπὶβ ἀθ5 {Ππρ] 8,
ἀαρθρθη βὑϊυχὺ οὺ 16 ΕὙΘΥ]ΘΥ ΠΟΤᾺ
γον ἀοπὴ ΠΟΏΘη ΤΌττη 465 Ἰ 0ΚΚ8
ἴπ ΒΘΙΠΟΙ ΑἸΙτηδοιῦ, ἴῃ ΘΙΟΠΘΙ ΟΣ
Βοῖπθ θάδπκθοη
βοΐουῦ ζσὺγσ Ταὺ
ταδομῃῦδ ΟΠ
510} γοῖὴη σα
Ζὰ

τσθη.

Μόρθ οὺ ΠΟΥ ΌΌΠΙΟΚΘα δαΐ

ἄθῃ τπθηβο]!]Ι
Ομθη ἱΠρουτηαῦ, γθΊ
Ομ Ὺ

γῸΠ ΤαΒΘΠΟΘΥ ΤΙ ἀθηβομδῦ 510} χὰ
ἰϊοη ΕὙΘΥΘΙ ἔογζίγοιβθη Ἰαθὺ, θη ῃ
ἀἴθβοὺ ϑ0ἢ στη Ὑ γάουθοη ΠΠΥΘἢ
τητθ."

40. ἐπικεκλομένα: ἀἴδ86. δρίβοῃθ
Ἑουτα ἢπαθὺ β: 0 δῦοῃ ϑόορῃ. 0. Τ.
169 ππὰ Ζυσᾶῦ σ] ΘΙ ἢ 8115 σὰ ΒΘΟΊπη
οἶποβ ἀθροίθβ: πρῶτά σε κεκλόμενος,
ϑύγατερ Ζιός. Αὐβοτγάθιη Κοτηταύ
ππίθη ὅ99 κεχλοίμαν τοῦ. ΝΈΟΙ
οἴποιη ᾿δηρσθυοι Ζυ]βομθηβαῦζ τὶτα
ἐπικεχλομένα τοῖξ ἐπιλεξαμένα (49)
ΜΙ ΘΟΘΙ δαΐσθπουητηθη, ὑπ ΘΌΘΗ
τηῖϊξ γϑἰαὐϊνου βίαϊθ ἀθιμομβίγα
υου
Απκηϊρίαπρσ (τοῦτον οὖν ἐπιλεξαμένη), ἀπ ουμᾶϊδ ἴῃ ἐπιδείξω ἀδ8
γορ. Πηϊξαμῃ.
41. “ἴον πόρτιν (Διὸς πόρτιν)
Ὑ16 317, 50}0]. τὸν Ἔπαφον. ναῦν
τγιτα πόρτις ψ|α πῶλος, μόσχος,
δάμαλις σον πησθη ΜΔ ομθη ἀπ
ΚαδΌθη σοοσχαπομῦ πτ16 νεοσσοί νοι
Κιπάρχτι, ἃθοὺ 685 μαὺ ΒΘ ἀοο οἷπθ
Ῥοβοπᾶθσθ Βοχίθμθηρσ δαῇ α16 πρόγονος βοῦς, αἷἰΘ ΑΠπητηυίζζίοι Ιο. --ὑπερπόντιον τιμάορα (868}0]. βοηϑόν)
οαὐμα δ πδοὴ ἐπικεκλομένη θη δ΄πη:
ἜΘΟΥ τηῦσο ὌΡΟΥ ἀδ5 ΜϑοΥ χὰ ΗΠ]

Κοτησηθη . ΥΡρΊ. Εὰσ. ῬΏοθα. 616
καὶ σέ, τὸν προμάτορος ᾿Ιοῦς ποτ᾽
ἔχγονον Ἔπαφον, ὦ Διὸς γένεϑλον,
ἐκάλεσ᾽ ἐκάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, ἰώ,
βαρβάροις λιταῖς, βᾶϑι βᾶϑι τάνδε
γᾶν. 016 δἰ θ᾽ πβύθῃθπμαθ ΕΌστη τιμάορα, ΘΙΟῆ6. ἄρτι Ὑ υβιηδβ αἰΘηῦ,
βΒοῃριηὖῦ ἀσσοῃ αἴθ πἰοῃῦ σαϊτοῆθπαθ
ΑΠΔΙΟρῚΘ γοὺρ χρυσάορος, χρυσάωρ
γουϑηϊαβὺ σὰ 5θῖπ. Υ͂ῖ]. Τόοῦθοκ

Ῥαγδ]ρ. 5. 216. --- νιν ξὰν ἷνίν τ᾽
Ἡρυτδηη.
ὙΥ̓ΔΕ
ΒΟ ΘΙ Π]1Οἢ ᾿βϑὺ τσὴ
ον

Ἐοβρομβίοθ.

Ὑ1Π6π

ἴνιῃν

ΒΟΒΥΘΊΡθη, Ὑρ]. σὰ κόνιν 1860.

ζΖὰ

48. ἀνθονομούσης: γρ]. Ογ, Μού.
Ι 6082 τοπαϊρυβ ἃυθουθὶβ δῦ ἃτηδτδ
Ῥαβοῖθαν ἤθῦρα (416 γϑυνδηαθ]έθ
10). --- προγόνου: γὙρ]. Επισ. ῬΏοΘη. 828
᾿Ιὼ ἁ κεράεσσα προμάτωρ.

σὰ
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ἐξ ἐπιπνοίας

ἷνιν:

ς ϑρυοβι!πσ

Ζηνός

σομότνἠ

᾿ἱπΐο]σα

ἄθβ

ΑμμδοηβΒ νὸὰ Ζθαβ΄. --- ἔφαψιν
(Ζηνός) τὺ ἀρροβιθίομθ!] χὰ ἧνιν,
Ῥγοαυκῦὺ
ἅοὺ Βουὔμσθιηρσ,
ἀυγσοῃ
Βουσπηρ ουζθυρύ. --- ἐπωνυμίᾳ ..
εὐλόγως: ἄθιη, γγὰ8 πὸ ἄογ Βετ σπιηρ θομδπηὺ πγογάθῃ 501}106, οτ{1106 510} α16 πουύτηϑ]θ Ζοϊδ, 80
ἀαῷ ἀον Νᾷτηθ (ΕΡΔΡοβ) σαὺ ραβέο,
ἃ. ἢ. 80}

ἀθὺ Βουηστππρ,

ἀατοῆ

ὙΘΙΟΠΘ ΙῸ οιηρῆπρ', γϑυρίηρ Ὀ18 ΖῈΓΣ
αδρυχὺ

αἴθ

πουτηαὶθ

Ζοϊύ,

βοᾶδβ

αϑὺ Νδιηβ 465 ὅρτγοβ)ηρβ τὺ ΗΠθομὺ
γοὸη ον Βουσαπρ ΠΟΥΡΘΠΟΙΏΤΗΘΗ
νγαχαθτ, Ζᾳ μόρσιμος γρ]. ΕΓ.
ΒΆΚΟΗ. 99 ἔτεκεν δ΄, ἁνίκα Μοῖραι
τέλεσαν, ταυρόκερων ϑεόν, Ζὰ εὐλόγως απύθη 268 εὐλόγως ἐπώνυμον,
ΕΎαστα. 6 ἦ καὶ Παλικῶν εὐλόγως
μενεῖ φάτις: Πάλιν γὰρ ἤξουσ᾽ ἐκ
σχότου τόδ᾽ ἐς φάος.

80

ΑΒΟΗΥΠΟΒ
ὄντ᾽ ἐπιλεξαμένα
νῦν ἐν ποιονόμοις
ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν
πρόσϑε πόνων μνασαμένα
γενετᾶν ἐπιδείξω
πιστὰ τεκμήρια" γαιονόμοισι δ᾽ ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται,

δ

γνώσεται
δὲ λόγου τις ἐν μάχει.

5{70}]}!.

εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων

ἐγγάϊος οἶχτον ἀίων,
49. ὄντε: ΟΝ ΘΡΊβομθ ΕΌστα σ]6
θ04 ἅτε, ὅ08 ὄντε, οὶ Αβομυῖοβ
ΘΌΟἢ τὰ Τιπηθίου. Ῥϑιβ. 800 ὅστε,
104 οὗτε. --- ἨρΒγΟΉ. ἐπιλεξαμένη᾽
ἐπικαλεσαμένη.
508. ἐν ποιονόμοις
τόποις,
δῇ ἋΟΥ ΟὙαβυγθῖ6 ἀοΥ ΑΠητηθίξου.
ΥΕΊ. ὅ48. --- μνασαμένα (μνησϑεῖσα,
γρ]. Ομο. 621 ἐπεμνασάμην) τῶν ..

νουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ κακοῖς ἀηδὼν βίον,
ΞΌΡΒ. ΕἸ]. 141. Ἐπὰν. Ετάρτα. 118. 28,
ΑσὶβύορἘ. γῦρ. 2108.
Πΐθ πᾶ}.
Ἰβββισθε ΚΊαρβ ἀογ Νδομέιρϑ Ὀσπαὐχέ
ΒΟΒΟΠ Ηοτπου τ ὅ16 Ζῦτα ὙοΥρΊθΙομ6:
κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυκιναὶ δέ μοὶ

πόνων, ὅ6}0]. τῆς ᾿Ιοῦς τοὺς πόνους

χαλὸν

ἐγὼ διηγουμένη, 6Υ Τιοϊάθη ρσθἀθμκοπάᾶ, σπθῖοῃθ Ηρτα ρου [ο γϑὺΒδησίθ, πα ΠΥΡῚ πχοϊΐθη ὟΥἃπ46ΤΌΏΡΘΗ.
68Πἶ. γενετᾶν (80 ῬΑΙΘΥ ΤΟΥ τά τε
νῦν, Ἠθυτηϑηη γονέων): ὙΕΙ͂. θεοὶ
γενέται 19, εἰς “ἐμὲ καὶ γενέταν

νοιο; δενδρέων ἐν πετάλοισι καϑεζο-

( Βυζθαβου ") ἐμόν

Ἐπιν. ΟΥ. 1011,

γενέτα πάτερ Ττο. 1288. -- γαιονόμοισι δ᾽ (θΒο Ἠρθυτηᾶπη [ΠΣ τά τ᾽
ἀνόμοια οἶδ᾽, Ὀιπαουῖ ἃ γαιονόμοισιν): γΕ]. πεϑιονόμοις 5160. 268. -λόγου (8ο Ματξίη ἐγ λόγους π80ἢ
ἄρχῃ 8ὅ0}0]. προϊόντος τοῦ λόγου) ἐν
μήκει: δὶ Ἰδσουου Αὐβϑίπδπαᾶθβούζῃῃσ.
,,.0)6 ὴ ΒΟ Βμμθσ
(68
Τδηᾶθβ ψογάθη αἴθ ὙΥ̓ΔΒΥΖθί ἤθη
ἔγϑΊ 10ῃ) ΡΥ βομοπα ππα ππρ]δυὈΒαῖν (τὰ Απίδηρ) θυβοῃθίπθη, ΦΌΘΥ
ἴτη Τιϑυΐρ ἀθν Πδυ]θρτηρ τσ τηδῃ
516. ΘΙΗΘΥΚΘΠΠΘΗ."
ὅδ. ον ἀδθάδπκθο
Ἰο. ΚΕΙαρθ
16 αἷθ ἀπὸ 187 Κιπα (Ἰὐγβ οὐὔθὺ
Τὺ ]ο5) Κἰαρσοπᾶθ Νοβίϊσα]}} " πιστὰ
1 ΒΙΠΗΙΡΘΥ πη σοΥ Ὠ]ν ΟΠ] Ὶ ὙΥ οἶδ
ΘΙ ΟΣ ΔΌΒΘΘ ΕΠΠτΥ. Ὑρ]. Αββοῖ. “ΔΒ.
1181 ἀμφὶ δ᾽ αὐτᾶς ϑροεῖς νόμον
ἄνομον, οἷά τις ξουϑὰ ἀἀκόρετος βοᾶς
φοιταλέαις φρεσὶν Ἴτυν Ἴτυν στέ-

ἀμφ᾽ ἀδινὸν κῆρ ᾿δξεῖαι μελεδῶνες
ὀδυρομένην ἐρέϑουσιν. ὡς δ᾽ ὅτε
Πανδάρεω
κούρη χλωρηὶς ἀηδὼν

ἀείδῃσιν ἕαρος νέον ἱσταμέ-

μένη πυκινοῖσιν, ἤ τε ϑαμὰ τροπῶσα (α. 1. ἐλελιξομένη Αὐϊβίορῃ.
ἃ. Ὁ. 218) χέει πολυηχέα φωνήν,
παῖδ᾽ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν

ποτε

χαλκῷ

κτεῖνε

δι᾿

ἀφραδίας

κοῦρον Ζήϑοιο ἄνακτος. Το ϑαρθ
σου ΡΙΌΚΗΘ, ἀογ ΤΟΟΒίου ἀ65 Ῥδῃαἴοῃ, Κουπὺ Ἠρβιοᾶ Ἔ. ἅ. ἯἩ. ὅθ8
τὸν ᾿μρχτοῦρον) δὲ μέτ᾽ ὀρϑογόη

Πανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν ἐς φάος
ἀνθρώποις, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο.
ΠῚ6 ϑἕαρ ἰδῦ σοῦ ϑΟΡΒΟΚΙΘ5 ἴπῃ
Τηρεύς Ὀθμδπαθὶὺ σογάθῃ.
γε].
Ον. Μοίδιμ. ὙἹἱ 411. -- εἰ ἐγγάϊός
τις οἰωνοπόλων κυρεῖ πέλας... ἀίων,

ὍΘΙ οἷη ΜΠ (65 Τιδπαθ68, Οἱ ΠΟΥ
γὸὺὴ ἄθηθῃ, σγϑίομθ δαΐ ἄϊθ Βέϊπη-

τη6η ἀον Ὑὄρο] δομέθῃ, ἴῃ ον ΝΘ
ἰδῦ ὑπ ΠΏΒΘΙΘ ΚΙασο μοχθ.
Ζὰ
ἐγγάϊος να]. ὅ.80)]. σὰ ᾿ἐγγαίαν Ῥαχθ.
924: ἐγχωρίαν. --- οἶκτον {ὰν οἶκτον
οἰκτρὸν ϑοθποηκ.

---

οἰωνοπόλων:

5080]. τῶν φωνὰς οἰωνῶν γινωσκόντῶν. 8180 ΟΡ ΒΟ ΔΌΡΥ ἴῃ ὑγθὶ θυθυη
Βῖηπθ. ΥὙρ]. Ἐπγ. ΤΡΒ. Τὶ. 1089 ὄρνις
. ἔλεγον οἰκτρὸν ἀείδεις, εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοάν. Απ ἀδ8 ὕ61βίθῃθηῃ ἄθὺ Ὑορθιβεϊησηθῃ (ΡΟΥΡΈΣΥ.

ὉΠῈῚ ΒΟΗΠΤΖΕΕΒΗΕΝΘΌΕΝ.

81

δοξάσει τις ἀκούειν

60

ὕπα τᾶς Τηρεΐας

"Μήτιδος οἰχτρᾶς ἀλόχου
κιρχηλάτας ἀηδόνος,

ἅτ᾽ ἀπὸ χώρων προτέρων ἐργομένα
πενϑεῖ νέον οἶκτον ἠϑέων᾽"

αηέϊϑίν.
θῦ

ξυντίϑησι δὲ παιδὸς
ὧδ αὐδέϊη. 5. 190. 1 Ν. παιδός,

πάντα ξυνίει τὰ φϑέγματα
ὀρνίϑων) ᾿ἰδὺ πἰομῦ σὰ ἀθηκθῃ.
60. τὶς:

8080]. πλεονάξει

ὃς

τῶν

τὸ τις.

Ὑρ]. Αὐἱβίορῃ. δῆ. ὅ69 εἴτε τις
ἔστι ταξίαρχος... βοηϑησάτω τις.
ῬΘΆγβου τουτηπξοὺ τιν᾽ (ὄπα). --ἀκούειν ἔν ἀκούων Ἡραίῃ.
θ18. Τηρεΐας ἀλόχου πὶθ Ασ. 1600
᾿Αγαμεμνονίαν ἄλοχον πδοὴ ἨοτηοτῖΒΟΠΘΥ ὟΥ 6186. --- οἰχτρᾶς ᾿ἰδὺ Ῥοζοίοῃ-

ποπᾶθβ Ἐρι ποίου ἐν. αἰθ Νδομέϊ581], τρὶ. ϑόορῃ. Αἱ. 629 οἰκτρᾶς
γόον ὄρνιϑος ἀηδοῦς. --- ΠΟΥ Ξ68}0].
οὐκιασὺ Τηρείας μήτιδος 415. ὕπ|ΒΟΒΥΘΙθαπρ' ἐν Τηρέως. Βοίῃα Ρεἐσαομέοῦ μήτιδος 8158. σθῃ. τοῦ. ζὰ
οἰχτρᾶς ,, ὈΘ] ἀτητηθυυιβυσοσῦ ΟὉ [ΠΏΤΘ5
ΚΊηπΠ65 πα Ἐππέβο ]τ15868."", σγὰβ ΗουΤη8 πη 8[}8 οοπίογξζαχμη οὖ ῬΘΥΥΘΥΒΌ͵η

Βοχθίοῃπού.
ὝΘΙΟΚΟΥ

Μ|ιὺ
ΤΥ}.

Ἠδομῆῦ

5. δ08

δβομρίηὐ

Μῆτις

815

ἘΠΡΘΠΠΔΤΩΘΗ Ζῃὶ οὐ ΚἸἄγθη, ᾿ἱπᾶθυη ΟΣ
αὐΐ Απίοπϊη. Τι10. 11 νουνγοὶθὺ, τὸ
ἀοὺ θιηδ} ἀθν Νδοβέϊρα!} Πολύτεχνος μοῖθῦύ. ΟΡ Αβοῆγίοβ, δ οσ
“Μῆτις [ἂν Πρόκνη πΒούχί, δὴ ἀδ8
αὐξζίβοιθ Κύπὶσθσοβοβ]θομὺ ον Μοἀϊοπϊάθη σοαδομῦ Παὺ, 1δὺ ἔγαρΊο.
θ8. κιρχηλάτας (8ο Ἠδητηδηη ΕἸΣ
κιρκηλάτου τ᾽): ὅ'.080]. τῆς ὑπὸ
κίρκων ἐλαυνομένης. Τ)᾽885 ΕρΙΠοΐοπ
Βόμοὶπξ δη αἴθ ΕᾺΡ6] γοῖη Ηδθὶομὲ
(ἴρηξ, κίρκος) ἀπὰ ἅδον Νομέϊρ}}}
Ῥδὶ Ηρβίοα Ἔ. κ. Ἡ. 208 ΗἾ σι ουἴπποῦι, ἀα βοπβὺ Κοίη Οττιπα νοῖ-

Ἰορὺ αἰ Νομέϊσα}] 415 γοχὰ Ηδθὶομὺ
γουΐοὶσύ χὰ ῬΘΖθίομπθη.
ΥὙρΊΙ. Α.

ῬΙΒΟΒΙησοΥ, ΠῸῚ οροὶροβαηρ Βοὶ
ἄθπ στίθοῃ. ΠὈομέθση,
ἘΕἸομϑέδ
1901, 5, 38. οσθῃ θυ Ἐριηϊηΐηἔουτη γρ]. ἀδμήτα 1δὕ, περικλύστα
Ῥαγβ. ὅ99, ΤΟΡΘΟΚ Ῥδγδ]ρ. Ρ. 468.
θ4. ἅτε, ἥτε, σὰ 49, --- ἀπὸ χώρων

προτέρων (Βο Μαγύϊη ἔν ποταμῶν τ᾽,
Ζῃ ὙΘΙΟΠΟΥ Τιοβασὺ Ηδυτηδπη Β6τηθυκῦ: πὰστη 8απδ.}}15 ἃυ]8 [π8οἰηϊδ3) ἐργομένα (πὶ Ηοτη. Ρ 571
ἐργομένη, Ὑἱιούουϊαβ βομυθῖθὺ εἶργομένα): αἴθ ἴπ οἷπθ Νδοβέϊρ}} νϑὺσγαπαθὶίθ Οαὐἰξη ἀἋ68 Τοσύθὰβ ἰδὲ
γγ16 α16 Παπδίαθη γὸπ ἤτον ἔγΠ σθαι
διδέίθ νογαυθησὺ πᾶ Καρσὶ 16 ὑπί
ἴῃ ΠΘΌΘΙ ὙΥοῖβθ, ἴῃ ὙορθΊ γθῖβθ 1ΏΥ

Ἠδιπγθῃ.
Απάρυθ βοβγθίθθη ἀπὸ
χλωρῶν πετάλων
ἐργομένα (ΗοτΤΉ ΠΠ) ΟὐοΥ ἀπὸ χώρων πατρίων
εἰργομένα (ΗΔ. Και) οἄδυ ἀπὸ χλωρῶν
πετάλων τεγγομένα (ΤῸ ΘΚΟΙ) οὔδΥ
ἀπὸ χόρτων ποταμῶν τ᾽ εἰργομένα
(Νϑυσηαπ). 16 σὰ ὅ8 δηρϑίμησγίο
ϑύθ]θ Ἃθ5 Ἠοτηου Ἰορὲ αἴθ Ὑοιτηπΐθπηνσ ἐπὶ χλωρῶν πετάλων ἑξομένα
πῶηῃ6. Τοοῖ ροἱθὺ αἴθ ἴῃ ἄθη Τοχί

σοβούχί ᾿ϑβασχέ θἴπθη Υ ΘΥρΊ ᾽παπσβῬαπκὺ
χὰ
ἄθηὴ
ΒΟ Κ881
ἋἀοΥ
Ῥαπδίάθη. -ἐργομένη:
Ξ8:680].
διωκομένη.

θὅ. ὙΥ. Ἠδϑαϊαιη σοϑυταπίοὺ γόον
οἶχτρόν [ἂν νέον οἶχτον. ΑΡΘΙ νέον
οὐδ οἷπθ Βοχζίθμπηρ ἴῃ ᾿Ιαονίοισι
νόμοισι 11. -- ἠἡϑέων: 8680]. τῶν
συνήϑων τόπων σπῖθ σὰ Ηοχῃ. Ζ ὅ11
δίμφα ἕ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤϑεα
καὶ νομὸν ἵππων : ἐπὶ τοὺς συνήϑεις
τόπους.
16 Βράθαϊαησ , ὟΥ οΠηβίο " παὺ 485 Υουῦ ἴτὴ Τοπ ΒΟΉ 6 ῃ
(Βοσγοαοῦ). Ὑρὶ. Επτ. Ηδθ]. 214 ἐς
βάρβαρ᾽ ἤϑη.
8:16 ΚΙαρύ ὑπ ἀδ8
γϑυϊοσθθθ

Ηρίση

ἴῃ Αἰκα,

πϑοὴ

ὙΘΙΟΠΘΙΩ 516 80 ἢ 818 Οἰδὐἐη (65
ΤΟΥΘῸΒ 510} βθῃηίθ. ὙρφΤῖ]. Ῥαῦβ.Χ
4,0 λέγουσιν οἱ Φωκεῖς ὡς τῇ Φιλο-

μήλῃ καὶ ὄρνιϑι οὔσῃ Τηρέως δεῖμα
καὶ τῆς πατρίδος ἔπεστι τῆς Τηρέως.
00. ξυντίϑησι
χα συντιϑεὶς γέλων

πολύν ὅοΡῆ. ΑἹ. 8038 (συμμιγνὺς τοῖς
λόγοις): 516 γϑυρίπᾶοῦ αἀδηηΐϊδ, 5ῖ6

ΑΘΟΗΥΤΟΒ
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μόρον, ὡς αὐτοφόνως
ὥλετο πρὸς χειρὸς ἔϑεν
δυσμάτορος χότου τυχών.

τὼς καὶ ἐγὼ φιλόδυρτος ᾿Ιαονίοισι νόμοισι
δάπτω

δίγορ]ι.

Τί

τὰν ἁπαλὰν

νειλοϑερῆ παρειὰν
ἀπειρόδακρύν τε καρδίαν.
γοεδνὰ δ᾽ ἀνθεμίξζομαι
Ῥενγθῖπῦ
σαρ]θίοη. -- αὐτοφόνως
σῖτα ἄστοθ ἄδθ ἴοϊρθθᾶθ πρὸς
χειρὸς ἔϑεν πῆ ΠΟΥ οὐκΙαχύ.

ἘΡΘηΒο

αὐτοχτόνως ρ. 1086 (ταῦ ΘΟἸΘΘΠΘΥ
Ηδπᾶ ὑδύθπα), δημάθυβ 5160. Τ21
(ἀστοι ΕἸ ΕΕΠΗΒΙΕΙΡΈΝ, Μοτχγα).
69. δυσμάτορος κότου, “611 516
εἷ85 Βιαρθητηυύίου ἴῃπ τπαρτδομΐθ
τὰ Ιηρυϊτηῖη οΘΟθη ΤΟΥΘΒ ὍΤῚ
Πδοηθ σὰ πϑῆτηθῃ ἔτ α16 ΜΙβηδπαἸὰπσ ἄθ ϑϑομποθύοσ. ΥβΊ. στη.
ψφ 91 μῆτερ ἐμὴ δύσμητερ, ἀπηνέα
ϑυμὸν ἔχουσα.
το. τώὠς δ΄θοῃ 6178, 5160. 411, 624,
Ῥοὶ
ΞΌΡΒΟΚΙΘΒ
ᾧπὦ
ἘΡΙα68
ηΐτρθηα5. --- φιλόδυρτος: γὙρ]. ϑοΡἘ.
ΕΠ. 1011 ἁ πάνδυρτος ἀηδών.
11. ᾿Ιαονίοισι νόμοισι (ϑ36}0]. ἀντὶ
τοῦ φωνῇ Ἑλληνικῇ) ποὺ Βοζαρ' δαξ
νέον θὅ, σ᾽ Θ᾽ ΟΠ 8115 τὶ ἀ16 Νϑολ581] ἴῃ νου παθυίου γθῖβθ, πιομὺ
ἴπ ἀρυρΟΒΟΠΘΥ.
ὙΥ Θβύρῃδὶ. ἀρηκὺ
8 Ἃ΄6 58. σ. ΤΟΠΙΒΟΠΘ Ἠδυτποπῖθ.
Ῥϑδύβοι βοῃσοῖθύ ἀηδονίοισι νόμοισι
π8 0} ΕὙδρτη. 291 ϑρηνεῖ δὲ γόον

τὸν ἀηδόνιον.
191. δάπτω, ἀμύσσω. - νειλοϑερῆ:
5680]. τὴν ἐν Νείλῳ ϑερισϑεῖσαν, ὅ

ἐστι βλαστήσασαν

ἐν «ἰγύπτῳ᾽ ἀπὸ

τῶν σταχύων δὲ ἡ μεταφορά, γἱ]6]ἸΩΘὮΩΥ , ἅτη ΝῚ] σε υθαηῦ, σὸμ ΟΟΥ
Ὡσγρὐϊβομθη ϑΟ πη γουρτᾶππί". 8
ΦΌΡΟΙ αἴθ ὙΥου θ:]ἀσπρ οἷπθ σ ΠΣ
πηρου
ΠΟ η0 ἰδῦ, βρυϊοθῦ αἱἷ6
Απαάρύθμρ
σὸὼὰθ
Βοίμῃθ
εἰἱλοϑερῆ
(,, ΒΟ πθαυ υ Ὀσϑηηδ") ΒΘΩΥ 8 (εἷλοϑερῆ ἃπάογο Εὐστὰ ΕΣ εἱληϑερῆ,
γρ]. εἱλόπεδον οτι. ἡ 1238). 1)88
Ζογκγαύζοη ἀθν δ δηρθ υὑπα᾿΄ ἀδ8
Ζουβο] ρθη ἀοὺ Βυυαβὺ ὙᾺῚ 6 ἀἃ8
Ζρουσθίβοη ἀθ8 ἀθυαηᾶθβ τηϊῦ ἄθτα

τό

5. 5. ἰάλεμος γουραπάθῃ, ὙΘΙΟΠΟΥ
ΟΠο. 4232 4]5 Κισσία ἰηλεμιστρία Ῥ6φϑιομηθὺ πισα. ΥΩ]. ϑορΆ. ΑἹ. 621.
Ε]Π ΒΟΙΟΠΘΥ Στ ξοΙρὺ 118

14. ἀπειρόδακρυν,
δι Ττᾶπθη
πα Τιοίαθη ποῦ σουδηπῦ (πιομῦ,
πἰ6
8δηᾶθυθ
δὐκιᾶσθη,
.,6π6]08
ὙγΘΙΠΘ ΠΩ, ΟὙΘΏΖΘΗ]ΟΒ ἰγϑυτσσ
“). ὙΡΊ.
ἀπειρόκακος, ἀπειρόδροσος, ἀπειροπόλεμος, ἀπειρότοκος τ. ἃ. θη αεἄδηκοη, ἀδ0 ἀθυ]θπῖρο 485 προ Κ
γγοιῦ βυθ ΚΟΥ Θιηρῆπαθ, γι ΘΥ ΠῸΓ
ΘΗΘΘΠΘΏΤηΘ
ὙΘΥΒ
] ηϊθβθ
ΚΘΠΠΘ,
Βρυομῦ Αβοῆσ]οβ ΔΈ Οἢ 5160. 8560. τοῖῦ
δμωΐδες καινοπήμονες ἃτπι8, ΟΥΘΥΒ
ἘΙΡΙα65, Ηργο. 1291, ΑἸ. 926,
ΗΘ].

411,

Ττο. 638,

ΤΡΆ. ΕΝ 1117

ΕὙΔρτΩ. ὁ86, 1ὅ. --- καρδίαν 818
Βρομάθαβ (κἀρξαν) τῖθ 807, 5160. 218.
18. γοεδνὰ ἀνλν ἰδῶ, 5680].
τῶν γόων τὸ ἄνϑος ἀποδρέπομαι,
πἰομῦ βυσητηοβ ογποϊαῦμβ ῬΘΥΡΘΌΪΟΥ,
ΒΟΒΟΘΙῚ 9910} ΙΘΥΠΘ (88 ΚΙδρθη
ΚΟΠΠΘῊ“᾿ς .. Οἢ οΥἔϑγ, τγᾶβ ΦΆΤΩΤΗΘΥ
Βοιβέ", τσὰβ Ἰ0ἢ ὈΙΒΠΘΥ πίομῦ πττιβὲθ
(ἀπειρόδακρυν καρδίαν). Τ)88 Υ̓οτὲ
γοεδνός βπαᾶροὺ βίοι παν οὶ ἄβομυΙοβ5 (200, Ῥρυβ. 1048, 1058, 1064). Ζα
ἀνϑεμίξομαι γρ]. Οἷο. 160 ὑμᾶς δὲ
κωκυτοῖς ἐπανϑίξειν (μ πη 6} τὰς
χοάς, ΞΟΠ]. στέφειν ὡς ἄνϑεσιν)
νόμος.
108.

ἀπρϑ. 168} θοβογρῦ, ΟὉ ἰοὺ
ἄθν ΕὙθαπαο (Υ ουσσαπαΐθῃ ἴῃ ΑΥΡῸΒ)
ΒΟ τηθῖποῦ ΕἸπομῦ δὰ8Β Αθσΐθῃ
(ἀσγρέθη). διηηϊτητηῦ", α. ἢ. οἷα
ϑοΥρθ, ΜΓ τηδομΐθη Ὀθὶ ὈΠΒΘΙΌΠ

ΤΕΥ ΠἽ Κοίπθη ϑομαΐς πάθῃ“,
πἰοῦ . 1π Εὐτομὺ, σπῖσ τηδομύθῃ σοὴ

ὉΠΒΘΥΘῺ γαοίξζοση, ἀθπ ϑδμπθη α68
Ἀργρίοβ,
σουΐοισὺ σπογάθπὉ. --

ΤΕΦῊΝ

ὭΠΕ ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΕΝΌΏΕΝ.
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δειμαίνουσα φίλους. τᾶσ-

δὲ φυγᾶς ᾿Δερίας ἀπὸ γᾶς
εἴ τις ἐστὶ κηδεμών.
ἀλλά. ϑεοὶ γενέται,
κλύετ᾽ εὖ τὸ δίκαιον ἰδόντες,
ἢ καὶ μὴ τέλεον

αἩξϊϑβέγ.
80

δόντες ἔχειν περ αἷσαν,
ὕβριν δ᾽ ἐτύμως στυγόντες
πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδικοι γάμοις.
ἔστιν χὰἀκ πολέμου τειρομένοις βωμὸς ἀρῆς φυγάσιν

8ὅ

ῥῦμα, δαιμόνων σέβας.
δειμαίνουσα φίλους εἴ τις Θπ πρτϊομὺ
ἄθὺ Ῥεὶ Ὑϑύθθη 465 Εὔτομέθμηβ σοῬΥδα ΒΟ θη Απεϊοϊραίίοι 468 580ἠοκίβ ἀθβ ἀρηδησίσοη βαΐῖζοβ. Μιὰ
δειμαίνουσα εἰ (00) νρΊ]. 146, Ἐπγ.
Μρά. 184 φόβος εἰ πείσω. --- ᾿Δερία,
ἡ «Αἴγυπτος, παρὰ τὸν ἀέρα᾽ καὶ
γὰρ ἠερόεσσαν αὐτήν φασιν. οἱ
ἄνϑρωποι ᾿᾽Δέριοι καὶ ᾿Δερίτης, ἐκ
τῆς ἀέρος γενικῆς Βίρρῃ. ΒγΖ., τρὶ.
Ἠδβυοῖ. ἀερία᾽ ὁμίχλη, παρὰ 4 1τωλοῖς.
Θάσον τε τὴν νῆσον καὶ
Αἴγυπτον καὶ Λιβύην καὶ Κρήτην
χαὶ Σικελίαν (Θεσσαλίαν τπιδορ ἄθτῃ
ΞΟΠΟΙ. σὰ ΑΡΟῸΟ]]. Β}. 1 680) καὶ
αἰϑιοπίαν καὶ Κύπρον οὕτως ἐκάλουν,
ἌΡΟΪ]. ΒΗ. ΓΥ͂ 261 ἀπὰ 210, 66]]. Ν.
Α, ΧΙΥ 6,4. ΝΟ
ἄρῃ 8680]. σὰ
ὈΠΒΘΟΙΌΥ ϑ'[61160: ἀερίας ἀπὸ γῆς"
σχοτεινῆς᾽ μέλαινα γάρ ἐστιν τατπὰ
ῬΙυΐῦ. π.Ἴσ. καὶ Ὀσ. Κ. 88 5. 864 Ὁ
τὴν Αἴγυπτον
ἐν τοῖς μάλιστα
μελάγγειον οὖσαν, ὥσπερ τὸ μέλαν
τοῦ
ὀφϑαλμοῦ, Χημίαν (ΟΠΘΙ,1)
χαλοῦσι ἰδὺ ᾿Δερία γῆ .,Ὧ8Δ5 Τιπᾶ
ΟΟΥ ΒΟ ΥΖη
Ἐγταθ, 6
ἴτὰ
Οὀρθοηβαῖζο ἀδσὰ Αταθΐθπ ἴῃ ἄρσγῃὈΙΒΟΠ6 Τπβο
τ θη, ἄἀὰ8 Πδπᾶ ΔΘΥ

τοΐθῃ Εγαθ " Βοϊβέ.
19. ϑεοὶ γενέται, ϑεοὶ γενέϑλιοι,
αἱ σοπί!θβ, στρ]. Επτ. ἴοπ 1180
Ῥύσας γενέταις θεοῖσιν. ἌΟΥ 8]]61
σὐὸ αἴθ Απγτιαησ ἄρῃ Ζεὺς γεννήτωρ (213).
80. εὖ ἰδόντες,

5600]. καλῶς

τὸ

δίκαιον ὁρῶντες. καὶ Ἡσίοδος (Ἔ.
χ. Ἢ. 9) ..κλῦϑι ἰδὼν ἀΐων τες,
ὙΡΊ. εὖ στυγήσας δ81.
ἈΒΟΆΣΙοΒβ, Ὁῖθ Βομα ζῆθμοπάθη.

81 ΟαδΥ θη
[ΠΥ ἀπη8 8ΌΟΗ
πἰομῦ γο]θ ἘΣ Παπρ' πηβοσθβ Πιθομἐβ
σονϑηγῦ, θη ἢν πὰν ἄθη ἴροττητιῦ δυΐιοημθο παβὺ, πογαθὺ ἸὮΥ
ΠΠΒΘτΟσ ΕΠ Οογθοβεσκοιῦ σιᾶουἔΔῆγοη ᾿αββοη“", ἃ. 1. τψῖγσγ ἔογάρσμ
σοῦ ΘΌΟΙ πἰομὺ 485. σοσῖ 1ΠΥ 885

ὌΠΒοΥΘ
οἰατητησοίϊζου
υρυρῆϊομἐοὺ
σᾶγοῦ, ὙΠ ΤΌΥΘΥΝ ΠῸΥ, Μγ͵Ὸ5 ΟΘΥ
αοὐμοῖῦ ἀθουμβαυύρὺ σακοτητοῦ, Ηδβ
ἀπ Αππάπησ ἀ65 ΕὙΘυθὶτηπίβ. --Πῖθ ἰοπίβομθ Ἐουτη τέλεος βπάθὺ
50} δξίοιβ θϑὶ Αβοῆγ]οβ. --- περ (80
Ηδυΐαπρ ἐν παρ) σομότὺ οἰσοηύ-

ΠΟ χὰ αἷσα (,, ΟΟΤΟΏΪ

Ῥάμγθ"). --- ἐσύμως
ἐτύμως δαχρυχέων
στυγόντες:

685 τπ8 σϑ-

ψῖθ 5160. 902
ἐκ φρενός. --

ἀ16 ΕΌττη ἔστυγον

Ηοτη.

ΡΘ94 υπᾶ κα 118.
16 Απάοσστηρ
γῸ ΤΌΤΠΘΡΙΙΒ στυγοῦντες δῦ 8180
αππηδίϊρ,.
80. ἔστιν κἀκ ἰθὺ (Π80} ἘΠΡῸΥ
γοῦν [ἡποκΚο)ὴ) ἔν ἔστε δὲ κἀκ ὑτὰ
ον Βδβρομβίομ 116 ΟΘΒΟΠ
ΤΙΘΌΘΗ.
-- ΡΑσΟἢ δν α16 ἴτη Κυϊθρθ Ζττῃ
ὙγοΙομοη ΟἰἸρυϑομβέθη (ἐκ πολέμου
τειρομένοις 85.γ.8. πολέμῳ τειρομένοις
καὶ ἐξ αὐτοῦ φεύγουσι) ᾿ἰϑῦὺ αδΥ
ΑἸΐαῦ, θη
5ῖ6 σὰ ἴἤτη ἴῃτο ΖαΒαοπῦ ποητηθπ(φυγάσιν), οἷπο Βομαῦ-

ΘΗ σορθη ουθυθθη, 8415 ἀθσθηβίαῃἃ
ἀογ ΕΠυασοθῦ
τὸῦὺ ἄθη
(δέξοτη“". --- ἀρῆς ῥῦμα, ὅ680]. δῦμα
τῆς βλάβης.
16 Ἰοπίβομθ ΕΌγτη
βομοίηῦ σονϑῃ]ν σὰ 5θῖη, τγ611} ἀδ5
Ἠοτπουίβομο ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσϑαι
(βϑ.μο]. βλάβης) απ ἀρὴν ἀμύνειν
γουβομνοθύ. -ΡΙαί. π. δεισιδ,
ϑ

54

ἈΒΟΗΥΠΟΒ

εἴ εἴην Διὸς εὖ παναληϑῶς.

βίγορῖι.

ΖΙιὸς ἵμερος οὐκ

(

εὐθήρατος ἐτύχϑη.
δαυλοὶ γὰρ πραπίδων
δάσκιοί
τὲ τείνουσιν πόροι
κατιδεῖν ἄφραστοι.

90
98

101

πίπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ,
χορυφᾷ 4]ιὸς εἰ
χρανϑῇ πρᾶγμα τέλειον.
πάντᾳ τοι φλεγέϑει
κἀν δχότῳ
5.166 Εἰ πολεμίους οἱ φεύγοντες, ἂν
ἀγάλματος
λάβωνται
ἢ
ναοῦ,
Δαρροῦσι.

88. εἴθ᾽ εἴην (8ο Ῥαὰτ ἔν εἰϑείη):
(108 βέδιησηθ σορ ΖΘα5:) τηῦρθ 10ἢ
ἀΟΟῊ ἄθτη Ζθαβ ἴῃ σ ]]οὺ ὙΥ Δῃσ οι
ΘΠρΘμὔγοη.“
885 ὙΦ ΒΠΠ15 ΠΘΓ
ΑῬβύδτητητπιηρ υγῖσα ἴθ 485 τ] ρΊῦ 856
Μου
] μῖβ σὰ Ζθαβ πἀτηρονϑηαοὶ
ππὰ 8580 αοὺ ἴἰρουσϑηρ γὺὰμ (161
τη ο]ΟρΡΊΒΟΒΘη Ζθαβ χὰ Ζθιβ 815

Βδομβίθη
υοσγίγοϊυ
ρου! θη
Ὑγοβθὴβ πα [πΡΘρΟΥἹ σου!
ΟΠ6Υ
Μδομῦ πα ὙΥ̓οΙβμθιῦ σθυσομπθη. -Μι|ιὮὺ εὖ παναληϑῶς γρ]. εὖ σάφα
Ετη. 196, εὖ σαφῶς Ῥραιβ. 186.
891. Ὁ)65 Ζραβ Υ ουϊδηρθη (ΚΙ
ΠΉ ΘΗ
πα ὐγθὈθη) ᾿ἰϑὺ ποὺ Ἰοϑιομῦ σὰ
Θυΐαββθη.".
ΞθΠ0]. γνωμικῶς παρὰ
τὸ «ἀνὴρ δέ κεν οὔτι Ζιὸς νόον
εἰρύσσαιτο““ (Ηοχα. Θ 148). τΘΙ]ΟΠ6
5'16116 οὐκιασὺ πῖσα τψῖθὸ Ψ 81 μαῖα
φίλη, χαλεπόν σε ϑεῶν αἰειγενετάων

δήνεα

εἴρυσθϑαι

(ὅπ ἀΙ0ῃ

τοίβθῃ,

δύ καπθη)
μάλα
περ
πολύιδριν
ἐοῦσαν. Ὑρ]. ππέθη 1068 τί δὲ μέλλω
φρένα Ζ4ίαν καϑορᾶν, ὄψιν ἄβυσσον,
Επγ. Ττο. 885 ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ,
δυστόπαστος
εἰδέναι, Ζεύς, εἴτ᾽
ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν.

δαῦλον:

τἀπα ἴῃ ϑβομαύζοη σι ἢ 1110 σίθηθη 510ἢ
Βῖη αἷθ Ῥίααθ βϑίπου ἀθαάδηκθη χὰ
ΘΥΒΟΠΘΘ. ἈΠΘΙΓΟΥΒΟΒ]ΟῊ.“ ΗΘΒΥἢ.

91

δασύ ἀπὰ δάσκιον" μεγάλως

σκιάξον διὰ τὸ σύνδενδρον καὶ δασύ.
- Ζα πόροι γρ]. γνώμης ὅὃδόν Ἐπιν.
Ηΐρρ. 290, σῶν ὁδὸν βουλευμάτων
ΗΚ. 144, σὰ ἄφραστοι ἨδΒΥΟΉ.
ἄφραστον" ἀπρονόητον, ὥστε μηδένα
νοῆσαι, πὰ κατιδεῖν ἄφραστοι Ῥτοτη.
192 οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε.

98 ΠῚ 5680].
τοὺς παλαιστὰς
τηῖῦ ἄρθιη ΕΔ]
αἴθ ΒΥ] απσ
Καῦση

τὸ ἐπὶ νώτῳ πίπτειν
ἄσχημόν ἔστιν. ΑΌΘΥ
οἰπθβ Βίηροιβ Κϑπη
ἀον ΡΙπΘ ἀ65 Ζθαβ

ὙϑυρΊομθη

σοσᾶθη.

ΝΟΣ

ΞΌΡΒ. ΕὙάαρτα. 809 ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Ζιὸς κύβοι βομοὶηξ ἀθὺ
Αὐδβάσγαοκ σόοι ΟΥ̓ ὕγ θ]βρ161 Θπ θηπὲ
Ζὰ 561 πᾶ πίπτειν ἐπὶ νώτῳ Θἴπθῃ
ππρτηβυύρθη ΕΔ] ἀ65 ὙΥ̓
ἄγ ἔθ] χὰ
ῬΘΖθῖ μη.
Ομ.
[1
ππᾶ
ποῦ δὰ ἄθῃ Ηὔοκθη, τγᾶβ ἴτῃ
Ηδυρίθ Ὧθ5 Ζθυβ Ζζὰσ ΟΠ] θπαπηρ
Ῥογθ δύ Ῥραθαξοῦ αἴδὸ.. 8116
ῬΙᾶμπθ ἀθβΒ Ζθὰβ ρϑῆθῃ ΒΊΟΥ ἴῃ
ΕΥΡΠ]απρ . ΥρΊ. οι. 4 ὅ26 οὐ
γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὅ τι κεν κεφαλῇ κατανεύσω.
---οῆἷ,ς ΑἸ]οσΤορ Ὁ
ὑγᾶθη ουρ]ηχὺ ΟΣ ΔῸΟἢ ἴῃ ἀδὲ ΕἾηβίθυἱβ Ὀ6Ὶ ἀθπκΊ]θηη ἰθβοβῖοκθ ἄθῃ
ΒΥ Ὁ]

98 ---101 (νουίαυβομῦ νορ ΥΥ̓ δϑύῬῈΔ] τοὶϊὺ 91--94 τορθη ἀθ5 ΖυΒΒΙΏΤΩ
ΘΠ ΠΒ ΡῈ). Θμη
ἀἰϊομύροΔΟΏΒΘη. (τὰ ΠΙΟΚΙομ νογβέθοκί)

αηέϊϑδένγ.
96

θ

Ὧἀδ5 ΠαμΚ6Ὶ

ΜΙΘηΒΟΉ
θη “, ἃ. ἢ.

βοθσοσοσ

Ἰθαομθοὺ οσ, δ

ΤΥ

Δ ΌΘ ἢ

58] ου-

αἱ] θπῖσθῃ, ὑγθὶοηθ

ααΐ ἀδ5 ρσοσθοῆξο ὙΥαἰέθη θυ δέξου
γουίγϑιθῃ, Τυοβὺ ἴθ ον Ἠοϑπυηρ
ῬΘΒβοσου Ταρο ἤπάθη". Ποὺ ΠΙομέου
οὐ οκοὶὺ οἷπο Αὐτὸ Τηθοάϊοθθ. Π θη
Οθάδηκθῃ, ὑγϑι θυ σϑσθη δἷμθ σδίὺ-

δδμϑ
διθμ
“

ΡΙΒΕ ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΗΈΝΘΕΝ.

85

μελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ
᾿

Ὶ

Κ΄

μερόπεσσι λαοῖς.

94

ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων
ἀφ᾽ ὑψιπύργων πανώλεις
βροτούς, βίαν δ᾽
οὔτιν᾽ ἐξοπλίξει"
πᾶν ἄπονον δαιμονίων"
ἥμεν᾽ ἄνω φρόνημά πῶς
αὐτόϑεν

βέγορ]!.
1038
10ὅ

ἐξέπραξεν ἔμπας

ἑδράνων ἀφ᾽ ἁγνῶν.
ἰδέσϑω δ᾽ εἰς ὕβριν
βρότειον, οἵα νεάξει
ποῆθ ουβθμαπρ νουρουδοιῃῦ σῖγα,
ἄαθ ὁο5 ἄθῃ (αΐθῃ βομ]θομῦ, ἄθῃ
ΒΟΒΙθομέθη στ σοθθ, βαοηῦ ἋΘΥ
Θιοδίοσ δῦοὴ Επτη. δὅ8 χὰ δπηΐΚυδίξθη: ἑκὼν δ᾽ ἀνάγκας ἄτερ δί-

αἩἐϊϑέν.
111

86 116), 5080]. τοὺς τοῦ ὀλέσϑαι ἀξίους,
ὅ ἐστι κακούς, Ἠδβγοῃ. πανώλης"
πανώλεϑρος. ἐξώλης, ἀπολλύμενος.
100. πᾶν (ἔν τὰν ΥΥ Θ]]Δ που) ἄπο-

λεϑρος δ᾽ οὔποτ᾽ ἂν γένοιτο. -“--- εἰ
κρανϑῇ ἴὔγ ἣν κρανϑῇ ψ16 180 ὁπόϑι
ἀπῇ, ὅϑ16. 348 ἄνδρας ὧν ἁλῷ πό-

νον δαιμονίων (1π ἄθτη Ῥϑυβῦμ
0 6
ΒΙηηΠθ. ψ60 Ρ]αὺ. Αροὶ]. 34Β ἕτερα
δαιμόνια καιναὴ: φσὰτη Οθάδηκθη
Υ6]. Εὰτ. ῬΊΟΘη. 089 πάντα δ᾽ εὐπετὴ ϑεοῖς, ΧρποΟΡΒδη. ΕὙΔρΊη. 1

λις. --- μερόπεσσι

λαοῖς π8ΟῊ ἄθιῃ

εἷς ϑεὸς ἔν τε ϑεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι

Ἠοτηθυίβομθη μερόπεσσι βροτοῖσιν,
μερόπων ἀνθρώπων (., θεν ἴθ Βοἀδαδαηρ το μέροῳ““ Βαπά6]0 Μ6ῃ}-

μέγιστος,
οὔτε
δέμας
ϑνητοῖσιν
ὁμοίιος οὔτε νόημα .. ἀλλ᾽ ἀπάνευϑε
πόνοιο νόου φρενὶ πάντα κραδαίνει.
101. ἥμεν᾽ (σοβοίχὺ ἔᾶν. ἀ85 υἂπταθ σίβοῃθ ἥμενον ἄον ἨδηαβοΒυ),
πᾶ] ἢ τὰ δαιμόνια, γ
ν ἀδηη
πη ἀδάδηκθη ὁ δαίμων, ὁ Ζεύς οἷπὑυὐῦ. ὙΘπμη τηδπ ἰτῃ νου
ρ ΠΘηἄθῃ ὕϑυβθ τηϊῦ Βοίμε δαιμόνιον ἔτ
τἹομθρ᾽ ΒΕ]. 50 τητιθ τηϑη ΔΠΘΏΤΗΘΗ,
ἀαβ Βῖου ἀν Πιομίου ὑφίϑρονον,

χαιὸος ὧν οὐκ ἄνολβος ἔσται" πανώ-

18 ἴῃ ἄθπη ΡτΌρΎ. τοι ἘΠ 5] ΘΌΘη 1900,
ὙΘΙΟΠΟΣ αἴθ Βραραΐαηρ, σοβιυο
ἀατῖπ ἢπαοί).

1021. ὙΥῖἢα ἀὰ5 σρουθομβίθ τὑπὰ
τηδοῃύνο!θ ὙΥαἰΐθη ἄἀθσ δέξου 510ἢ
ἄδπ Οαπΐοθη 8415 Τυοϑῦ τὰ {Πηρ]
0Κ
Θυνγοῖβῦ, 5ὸ ἴδηγὺ 65 ἴπ ἀδ8 ΟἸοΚ
αν Βὄβοῃ σψῖθρ οἷη Β]10Ζ 88 μοῖζοτοτα Ἠϊτητη6] ππα βὑϊγχὺ 516 σὸπ θη
Βοοῃρσουύϊτυτηξζοη ΗἨοῆπαησθη 18 11 πρ5

Βῖπδ ΟἾπθ ἰσροηᾶνίθ ὑθνγα]ῦ δ88σαχίϊβίθη.

οοὗου σον!!! μθη

θβθα

ἰδύ 41168 ΤῸπ τα Π6]05. ἴῃ ἀθν Ηδη6
ἐσοπθπα τηϑοῆθη 516 ἄθη ἀθάδηκοη
Βοίοτῦ ζὰγ Ταὺ οὔπθ β'οἢ}! στὸ (6Υ
ϑ5[6116 χὰὄ γὔδτθη."
Πογ ὈΙΟΒΐου
οἷδοτῦ σορθη αἴθ Ὑουβίθ!
]πηρΘ ἢ γῸ 1
ΟαἸραπίο ἃτηρῆ, δῦ π]ομθη ΔΈ Οἢ
ὡψιπύργων

Ὠϊηχυνγθίβθθ

βομοὶηΐ.

ΥΩ]. ον. Μοὺ. ΥΙΠ 618 ἱπιηθηβα
οβδὺ ἤποιπατθι ροίθηξία 686]1 ΠΟΠ
μαθοὺ δὲ αὐἱδαυ!α βαρουὶ νόϊαθσο,
Ῥοσγδοίσση

οβέ.

---

πανώλεις

ἄθὴὰ Ὑογάρυθθη συγ

(582

μέ, σϑηζ ὑπ-

ψγ]6
ψγῖ6

Ομ ποίου, οἄδὺ ϑᾶσσον ἄνω,
611] γρυτηυζοῦ, ΒΟΥΌΘ ἢ

Β8068.
108. αὐτόϑεν ἑδράνων ἀφ᾽ (80
νυν ἐφ᾽ οἷπ Ὁπραπαπηΐου) ἁγνῶν:
τ]. Ηομηι. Τ' 11 αὐτόϑεν ἐξ ἕδρης,
ν ὅθ αὐτόϑεν ἐξ ἑδρέων, ὅορῃ. ΑἹ.
180 εὐθὺς ἐξ ἕδρας. --- ἐξέπραξεν:
Ποῦ

ον.

ἀνϊοκὺῦ

ἃὰ8,

ἀδθ᾽

68. ἴπτὴ

ΑἙἸΡΘΠΡΙΙΟΚ σοβοβιθηῦ:
Καῦχῃ σθἀδομῦ δῦ 68. βοῆοῃ υο]]ρυδομῦ“.
110 Τὸν ϑ'ομ]αβθ Ἰοπκὺ σοὴ (6.
ΑἸ]σοταθίπθη Βοίγαοῃθαηρ σούς!
ΟΠ 6ἢ
σουθομίοπ ππα τηδομένο!
θη ὙΥ αἰ 6 8
ΖαΣοΚ ΖΓ ϑὅδομο ἀοὺ Παηδίάθη,

8ἢ

Υ͂. 88 Διηβοβ]θβομηά. -- ἰδέσϑω : 815
84

56

ΑΒΟΗΥΙΟΒ

πυϑμὴν δι᾽ ἁμὸν γάμον τεϑαλὼς
δυσπαραβούλοισι φρεσὶν
καὶ διάνοιαν μαινόλιν

11ὅ

χέντρον ἔχων ἄλυχτον, ἄταν δ᾽
ἁπάτᾳ μεταγνούῦς.
9

,

[4

Βα] κῦ βορσορῦ
Ζθαβ
σοῦ. -τὰ ΕΟΙσοπαθη βἰμα ἈΠΟ ΠΟΉΘΥ ἀπα
οἰσθη μου Αὐβάσθοκ οὔπθ ὕ6:ταὶ] απο νουθαπάθη (γρ]. ϑΘΟΒΙΠ1ΘΥ:
ἨΙΘΥ
5θῃ
10,
οἷῃ θηὐθαρίου
πὐαταση): ..Οοὐὐ βοῆδὰθ δαῇ ἄθῃ
ΤΠρουυηπαῦ,. σὸμ ΘΙΟΠΟΥ Αγ ΑἸΘΒΟΥ
οἴπθη ἰδιπτηθ, σὺ θη
ἸᾳΠΡΘ
Ζιποῖσο ὥρρισ δαυΐβρυϊιθθθῃ, σουσἸΘΙΟΡΥ
ΟΡ
τηθῖπμο
Επθ
1η

7Ταροπα]ομθτη {Ππγουβύθπαθ βὑγούχθ".

-- ὙΥῚ6 τεϑαλώς
5πα 80} ἀ186
ΤοΙσοπάθη Ῥασγύϊοιριῶ τοῦ πυϑμήν

οσθισθιηϑοηῦ,

ΟΌΤΟῊΪ

816 510}

δὰ ἄθῃ ἰἰρουτατῦ,.
ΘΙ ΠΟΥ τηῖὗ
πυϑμήν γοΥρΊ] ἤθη ἰδῦ, οὐδ υἱϑὶ-

τηθ
ἢν δα αἴ6 ἀρδυτα ἐσθ

ΞΟΠ6

465. ἀσγρίοβ. ὈθΖίθῃθῃ. --- Εὔσ χαὶ
διάνοιαν γοττηυύοὺ ὌΥ61] ὑτὴ (68
Ὑ υβυηδβθοβ ὙΠῸ η μαργοσύναν τε.
116ἢ κέντρον... ἄλυκτον (80 ἐὮΥ
ἄφυκτον, “οῖ] ἄλυκτον [Ρ (85 8δῃσοβραηηΐθ Ζυρίθυ τηθὴν ραθβύ, νο].
δαϊα. ἄλυκτον" τὸ ἄφυκτον, ν]6]-

τη ἢ} ὃ οὐ δύναταί τις ἀλύξαι): ἀϊδ
Πδδβοσοὶ ἐσοὺ αἰθ Ασγρύϊδαθηῃ στῖθ
ἀδ5 Ζαρθίον ἀοὺ Τυθὶ θβίδομθὶ, ἀθιη
ΘΒ. 500 πιίομῦ θηὐζίθμθη Κϑ8πη. -ἄταν. (Ββο ἀϊθ ΑἸᾶαϊπα ἐν ἄται,
ΘΟ 65 ἰρυῖρθηβ ἴθ ἀον ἨδπηᾶΒοΒ Ὁ ἂὰβ ἄταν Κουτρίοσὺ 150)
ἀπάτᾳ μεταγνούς ἰδ ΘἸπ6 ΒαΥ ΚΑΒΟΪΒΟΠΘ
γθμάσηρ: , ΟΥ αὖ 510} 1ηἴῸ]06 65
Τυὰρβ ἀοὺ Το’ ἀθηβομαῖ βἰαθὺ Ζυτη
ἨθΙβαηθη Ζὰ βθίπθη ὙΘΥθΥθ6η
θη βοΒ]οϑθθη . Μ|ιὺ ἀπάτᾳ Υ-γϑϊ].
ΞΌΡΗ. Απὸ. 016 ἁ γὰρ δὴ πολύπλαγκτος

ἕλπὶς

πολλοῖς μὲν ὄνασις

ἀνδρῶν, πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα κουφονόων
ἐρώτων. ΘύτοΙ μεταγιγνώσκειν σῖτα
ΒΘ ν Ἰββθυσηδβρθι αἴθ ὑγαρίβοηθ ῬουῖῬϑῦϊθ δυβσοάνοκέ τῖθ Αρσ᾿ 281 τὸ
παντότολμον φρονεῖν μετέγνω.
118---181
αγιξίου
Το]
ἄδὺ
Ραγοᾶοβ, οἷῃπ ἰάλεμος (121), οἷπθ
ΚΙαρθυγθῖβθ, αἷθ ταϊῦ ποῦρον ἀο-

Ῥᾶγαρ. τοῦ Ζουσθίβρη 465 αθυγαμθβ

(1261) υπὰ Ζουκυαύζοη ἀν Ὑ απρσθη
(ἀμυγμός ΟΜμο. 234) νουραπάθη γᾶ ῦ
(Ζα 12). 16 Ῥμδίάθη ΘΥΠΘΈΘΥΝ
ἴῆγο Βι{ζ6 ἂπὶ ϑομαίζ, σθῆθη ΔΡΘΥ
γοη ἤθμοηᾶρυ Βι{{6 σὰ ΘηὐβοΒΊ
Θθ μου
ἀπα Ποίθισου Εὐσάθσαμπρ ἄρου: ΜΠὺ
ΒΟΙΟΒΘη ΚΙαρθη ὑγϑιθσθ 10 πτη τη] ἢ
16 ὑτῇ οἷπθ Τοίθ πἀπᾶ σχαΐθ (85
ΔΥΡΊνΙΒΟΗΘ 8 πα τῇ απδᾶθ ἃπ, ἴπηἄθη ἴθ ἴτπ ΘΒ ΠΟΎΣ τηθὶ πθὴ
ΒΟΒΊΘΙΟΥ Ζροιτοῖβθ.
θη
(Οδύξουῃ
ὙΠῸ σοῦ ἀπα τοὶ] ]0ἢ σϑορΐοτί,
νο ΥΟμΙβίαπα πουυβομὺ τιηᾶ πἰομὺ
Τοαρβίαγτομῦ Ὀρανοκῦ.
Ιοἢ σοὶβ
ῃἰοηῦ,

τγῶὰβ τορι

501}.

δὲ Απ-

ἔδηρ σιῶγ, αἷθ Εδμτὺ ρου ἀδ8
Μϑοὺ, ἰδὺ ρ᾽ΠΟΚΊΟΗ νοπβέαἐέθῃ σοΘθησθη; τηῦσθ ΠῸΥ 8 0ἢ 85 Βηᾶθ
ΟἹΟΚΊΙΟΗ βοίη, ἀαθ ἴθ πἰομπὲ ΖῸΣ
Επθ τοῦδ ἄθῃη σνουβαβέθη Ὑοέξουῃ
ΘΘΖΥΤΙΠΡΘΙ ποθ.
Πῖ6 ἸαηρίγαιυΠΟΘ Ατὐύθυηϊβ τηῦρθ γοὺ 8]]161 τηΐτν'
σθρθὴ ἄρῃ Απρυ δα τηθῖηθ Ἰὰπρἔδυ !οηῃ6 γα Ὀοϊβίθηθη. ᾿ἀπάθση[4118, σθῆη το
αἷθ6 δέξου (68
ΟἸταΡ νϑυαββθη, σοτθ ἸΟἢ βϑτηῦ
ἄδθπ βου ζθῃθπαθη Ζυγθῖρθη ΖΌΙΙ
Ζθα8 ἄθὲ Τοΐθῃ τιθὶπθ Ζαβαομὲ
ΠΘΏΤηΘη ἀπα τ]0 οὐμἤηρθη. ΙΟἢ
ΤΟΥ Κ6 ἡΟὨ], ἀαθ αἷθ ΕἸξουβαομῃξ ἀδὺ
Ηρδτα. στ
ῖο 8 ἀπβοῦθ
ΑΒΗτη αὐτου
αὐϑ|ῦθ. δῦ το νουΐοιὶσύ. ὕπὰ
βίαϊῃ ἀδὺ υϑὶ ΠΟΘ η Ορέοσ στα
ΔΘ Πὰν πθῆτο ουηΐθῃ, ΘΠ
ΘΥ
αἴ6Θ ΝΟ ΚΟΙΤΘ
561 ΠῸ5 ΘΙρΘΠΘΗ
ΞΟΒη65 ΕΡΆΡΠΟΒ ὐυγοὶβῦ πα σοῃ

ἊΠ5 Ομ ζῆ δ πάθη βοὶη πρὸ δῸνομᾶοὺ.
ἘΕΤ τηδρθ Β10} ΤΠΘΙΈΘΗ,
Ὑγὰ5 ἴθ ἰἤτη ΠΟΘῚ Θἰμτη8} σαχτΐο:
αἴθ ἘΠ οσθυιοηῦ ἀν Ηθτα ἰδὺ βομαϊὰ
δ. τηθίηθιη [,οἰ6." Ὁ ὨΙοΒαηρ
ΒΟ ἀἂβ ΤΘΡΘη Ζὰ ΠΘΉΤΏΘΗ, ΘΠ
516. βΒομαύζιοβ
φρϑίαββθη
θσάθ ἢ
- σὶθἀθυῃο]ῦ τϊῦ σοβθοϊσοχίον Ηοῖὑἰρκοιῖὺ 412 --- ἀπὰ ἀδμ οἷα Ζοαρπἷβ σοῦθῃ ἄθῃ Ζεὺς ἱχέσιος δἃὉ-

ΠΕ

ΒΟΗ ΠΤ ΖΕ ΕΗΒΝΘΌΕΝ.

τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρεομένα δ᾽ ἐγὼ
λιγέα βαρέα δαχρυοπετῆ,
ζὴ ἴή,
ἰηλέμοισιν ἐμπρεπῆ

21

δέγΌ}]".
130

ξῶσα γόοις μὲ τιμῶ.
ἱλέομαι μὲν ᾿4πίαν βοῦνιν --καρβᾶνα δ᾽ αὐδὰν

εὖ, γᾶ, κοννεῖς --,

198

πολλάκι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λακίδι
λινοσινεῖ
σαΐοσθη οὔθ θατὺ θἷπθ ἘΣπὐβο ]οββθημοὶῦ πὰ Ἠοξρκοὶῦ ἀ65 Ομαγακύθυβ,
γγθ]ομῃ6 αἷθ ΒΙυὐίαῦ ἴθ ἀοὺ Βυδαῦὺπϑδοῦῦ ὈΘρΥΘΙ ἼΟἢ τηδομῦ.

118. ϑρεομένα δ᾽ ἐγώ (8ο ἘΠΡῸΥ
[τ λέγων): Ηθβυοῆ. ϑρεομένη᾽ ϑρηνοῦσα.
ἴὑθογ ἀ16 ϑέθιαηρ γτοὰ δέ
χα 9. --- λιγέα βαρέα, ἴῃ θα4]4 ΒΟΠΘΗ
Ῥαϊὰ ἐἰοῖθῃ Τὔπρη. ΥὙ6]. λιγέα κωκύματα Ῥροιβ. 886 ὑπ φῳϑόγγον τε
βαρύν Ἠομῃ. ε 207. --- δακρυοπετῆ
οὐ
ΘΒ παθ ,, ἃ. 1. τπΐρῦ
Τυᾶμθη,
ποῦ
παρασκευαστικὰ
τοῦ
πίπτειν
τὰ
δάκρυα
τῶν

ἀκουόντων (836801.), βοπάθγῃ τὰ ἐμὰ
δάκρυα.

122, ΝΌΘΟΙ ἸΘΌΘπα

βἰηρσθ 10 ΤΗΥ

τοθίῃ Οὐδ 16, πο] ἀθὺ Τοα την
το Ααρθη βἰθῦ (1604). Υρ]. Αρ.1821

ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ἢ ϑρῆνον
ϑέλω ἐμὸν τὸν αὐτῆς, Ηομα. Ζ ὅ00
αἵ μὲν ἔτι ξωὸν γόον Ἕκχτορα ᾧ ἐνὶ
οἴκῳ,

ἴβοκν. 10 8 21

ἰδὼν αὐτοὺς

πενϑουμένους ἔτι ζῶντας. --- μὲ [τ
ἐμαυτήν πὶθ Επγ. Απᾶγν. 2660 ἀλλ᾽
οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν πρόσϑεν
ἐκδώσω
μέ σοι.
128. ἱλέομαι, ὅ080]. ἱλάσκομαι.
1.6

Εοιτη

ΠῸῚ

ΠΟΥ,

οι.

Β δδ0

ἱλάονται, ΤΟΒΠ810 ΒαγροΒ Δ Οἢ ΠΪΘΥ
ἱλάομαι Βοῃγοίθθη ψ1}}. Ὁ16 Κουὑγακύϊοῃ ἰδ γϑυμδο
ϑϑὶσὺ τσὶθ ἴῃ
τρομέονται
Ῥοιβ. θῦ, ποϑέουσαι
οὐά. δά, τρομέων Ῥτοχη. δῦ8 ἴῃ
ταἸβοηθη
θ
Ῥαγίϊθη. --- ΠΤτη μέν ΘπὺΒρυϊομὺ δέ 120; ἀδὺ [Ὁ] σομάθ ϑαὺζ
καρβᾶνα δ᾽...
Ῥαυθηΐμθεθ. ---

κοννεῖς Βδίθῃῦ 4818
᾿πία
δοὴ
260,

Ἀρ. 208, βορΡῇ. Ο. Κὶ. 1808 νοῦ ΔΥρῸβ

οὐρθὺ ἄθιηῃ Ῥϑίορομπθθ.
Π ὅ, 1 οὗτος ὁ πις

Υαῖὶ. Ῥαπβ.
ἐς τοσόνδε

ηὐξήϑη δυνάμεως πρὶν ἢ Πέλοπα
ἐς Ὄλυμπον ἀφικέσϑαι, ὡς τὴν
ἐντὸς ᾿Ισϑμοῦ χώραν ᾿Απίαν ἀπὶ
ἐκείνου καλεῖσϑαι. --- βοῦνις, ὀρεινή
(ὔροϑ!ρ) πϑοὸῦ ἄθτη ὅ36}0]. ζὰῬθ γᾶ
βοῦνι 184. 16 ΒγκΙάττιπρ τὴν γῆν
κατὰ βαρβάρους (8601. ζὰ αἸ6ΒΘΥ
Β.6116, γρ]. Η6βύοῃ. βοῦνις" γῆ. Αἰσχύλος, Εὐγτη. Μ. Ῥ. 208, 8) ᾿ἰδὺ 88 ἀδὺ
γου]]θσοπάθῃ 6116. οηὐὑπουητη
θη, 70
βοῦνιν οσθπ 465 ἴοϊσθπάθη καρβᾶνα αὐδάν «4158 ΒἸοαποτύ Β6ἐγαομίοθῦ πα πϑο ᾿4πίαν ἴτὰ 5΄ππθ
γομ γῆν σοαραζοῦ παστᾶθ. ῬΒγυπῖὁΠο5 Εριῦ. 856 Ὀοχπουκῦ ἔθου βουνός:
ὀϑνεία ἡ φωνὴ τῆς ᾿Αττικῆς ἀπὰ
αμυῦ σασὰ ΒοΙθσθ οἷπθ ὅϑ'6116 468
Κουηίκουβ ῬἘΙ]ΘΙηοΩ (142 Κο.) 8,
γγῸ οἷποὺ ἀα5 Υ οὐῦ βουνός Ὀγαπομῦ
ἀπ ἀοὺ ἃπᾶθσθ ἰ'ἴῃτη ἴπ8 δ ουῦ
{8110: τίς ἔσϑ'᾽ ὁ βουνός; ἵνα σαφῶς
σου μανϑάνω. ΝΒ Ηρχοά. ΤΥ͂. 199
γᾶν βουνός ἴῃ Κγτοπθ ἴτη (θυ ἢ.
Εὰτ ἀἷθ Ζυμπότου 465 Αβοῆγ]οβ Κοππΐθ
ἄθβῆδ]} βοῦνις ΘΌΘΠΒοΟ 8418 ΒὙΘΙπαπογὺ σοϊύθη πῖρ βᾶρις 849.

ῬδΒΘΥ

χαρβᾶνα δ᾽ αὐδὰν εὖ, γᾶ, κοννεῖς
(5δο Βοϊδβοηϑαθ ἔν εὐακοννεῖς, 186
εὐγακόννις), ὅ680]. ὦ γῆ, νοεῖς καὶ τὴν
ἘΡΥ ΕΔΗ φωνήν. --- καρβάν: αἴθ
οὐτη κάρβανος πηΐθη 92 τι.Αρ΄.104
καρβάνῳ χερί. --- κοννεῖς νγὶθ 110, ΗδΒΥΟἢ. κοννεῖν" συνιέναι, ἐπίστασϑαι.
190[. ἐμπίτνω ξὺν λακίδιει λινοσινεῖ (80 Βύάομοιου [ἄν λίνοισιν ἢι),
10}
ρστοὶΐθ Ηϊποῖη
ταϊδ ἴφαάρηφουβύσσθμθιη ζρθυγθίθθη, υρ]. ΟΠο. 21
λινοφϑόροι δ᾽ ὑφασμάτων λακίδες
ἔφλαδον
ὑπ᾽ ἄλγεσιν
πρόστερνοι
στολμοὶ πέπλων, ῬειΒ. 128 βυσσίνοις

δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς.

838

:

ΑΒΟΗΥΠΟΙ͂

Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ.
ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλεα πελομένων καλῶς

ἐπίδρομ᾽ ὁπόϑι ϑάνατος ἀπῇ,

ἰὼ ἰώ,

ἰὼ δυσάγκριτοι πόνοι.
ποῖ τόδε κῦμ᾽ ἀπάξει;
ἱλέομαι μὲν ᾿Ἁ4πίαν βοῦνιν,
καρβᾶνα δ᾽ αὐδὰν
εὖ, γᾶ, κοννεῖς.
πολλάκι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λακίδι

απξζϊϑίγ.
180

18

λινοσινεῖ

Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ.

πλάτα μὲν οὖν λινορραφής τε
128. Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ: ἨοΥΙΗΘΥ
γηγηῦ
αἃ16 Μοία]]υπᾶ ὙΥ0]]δΥθοιύΐθη 6. Καπδίβιπηῖσθη (πολυ-

δαίδαλοι Ψ 148) Βιάοπῖου: Ζ 289
ἔνϑ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι,
ἔργα γυναικῶν Σιδονίων, τὰς αὐτὸς
᾿Δλέξανδρος ϑεοειδὴς ἤγαγε Σιδονίηὕὅεν. Μιὺ Σιδονίᾳ πιγτὰ α18ὸ αἱθ
ΒΘΙπ μοῦ (65. οί θιθυθ Ρθζοι μπὲ
ἀπ αἀ16 Εδιπημοῦ ἀοΥ Αγθοὶὺ βύθμς
ἴπ Κοπίγαβὺ Ζατη Ζθυυθι θη, νρ]. 489,

Ήοτη.
«4 246 ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε
γαίῃ χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον.
ΠΔΠΟΥ

απΐθῃ

916

λακὶς

χιτῶνος

ἔργον οὐ κατοικτιεῖ.
1295. 0 6η Οδύθογη τῖταὰ ΘΌΥΠΘ
ον ΘΙ Π62011 Πρ] σοῦ Ορέου. ἀδτσορυδοηῦ, τὸ 65 ἄθὴ Μρηβομρη
ΟΠ] ουροηὺ ὑπαὶ πἰομὺ Τοαοβέαγχομῦ
516 Ῥραχίϊοῖκῦ
(ψ16 τὑπ8, α16. ΨΙΣ
ΠΘΌΘΥ ἴῃ ἄθη Το ρϑῆθῃ, 815 ἀδβ
ὙΙΥ ὍΠΒ ΖῈΓ ΕΠ6 χη ρθη 8556).
2ὰ πελομένων καλῶς (τῶν πραγμάτων) 91]. εὖ ξυντυχόντων 5160. 260,
ὀρϑουμένων Ἐππι. Τ7ὅ. --- τέλεα “τὶ
τέλη
ἔγκαρπα
(Υ̓ΘΙΒ62Ζ01}
τνοῃ
Βυζομῦθη)
Ξόορῃ. ΤΎδοη. 288. -ἐπίδρομά ἐστι (Πϊορσοι ᾿ππθη χα) Ὀ6σριομποὺ

ἄρῃ

ΕΠΐου,

τὺ

ΘΙ] Οἤθυα

αἴθ Ορίου ἀδυρορυδοηῦ ποσάθῃ. --

ὁπόϑι

ἀπῇ

οὔπθ

ἄν

ψῖθ

96

εἰ

κρανϑῇ. --- Πρ Οδύϊου οσάθη δὴ
ΠΥ Θἰσθηθ5 Τηὔθυθθβθ ουϊηηθυῦ ὙὙ16
ΞΙΘΡ. 10 ξυνὰ δ᾽ ἐλπίξω
λέγειν"
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας
τίει, ΟΠο. 2ὡδῦ πατρὸς νεοσσοὺς τούσδ᾽

βίγορίι.

ἀποφϑείρας
πόϑεν
ἕξεις ὁμοίας
χειρὸς εὔϑοινον γέρας; Πὲὶ6 Παπδίαθη
γΘΙΒΡΥΘΟΠΘη ἀδτηϊῦ τϑὶ ΘΠ] η6 ΟΡἕδὲ
Τὰν ἀθῃ ἘΔ] οἹοΚΠ
Ομ θη Οθ] ρΘΠ8.
1821. δυσάγκριτοι: ὅ68}0)]. δυσδιάγνωστοι.
᾽΄65ῪΎ Ῥαμδίᾶθη
Κῦππμθῃ
πϊοηῦ ΔΏπθη, Μ|Ι6 510} 1ῃγ ϑὅ'οῃιοκ581 ρσοβίθιϊ θη σῖγα, ἔὔσομύθη ΔΌΘΥ
ἀδ8 ΒΟ] τητηβίθ. --- ποῖ... ἀπάξει:
(ὅ9ῃ01. ἡμᾶς) ᾿ἰδὺ οἷπ παύου
Αὐδβάσπιοκ ἴθ Μυπᾶθ ΑΒ] ΠΊρΘη,
ἀοΥ Θθθῃ οἷῃθρ ἰδῆρὸ Μροχΐδῃσχὺ
ἀυτομρσουηδοηὺ παὺ. [ἢν ΤΘΡΘη ἰδὲ
ΠΟΘ γ0}}] νοῃ ϑϑαχτη.

,, 184. ἘΡΒγτηπῖθη ἢπᾶθῃ Β᾽ 6 δὶ
ΑΒοθγ]ο5 πα Εν
ρΙ 68, πιομὺ Ὀδὶ
ΞΌΡΒΟΚΙΘΒ, Ὀ6Ὶ Αβοηγ]οβ ὈΘΒΟμΘ 5

ἴῃ ἄθηῃ ΗἸκ. πα θὲ Οτγοβίϊθ. Ζα
ἀθῃ ἘΡΕγτημΐθη, ὑγθίοῆθ ἴῃ ἰοὺ
Ιου
πο αηρ ἄοὺ ρ]θίομθη ουΐθ
Ῥοβύθῃθη, Κοιθσηθη 6881. ἀπὰ ἀρ.
819ἢ ἘΡΡΕταπῖθη, α16 τηδπ τῆγίΤῊΊΒΟΠΘ ΠΘΏΠΘη Κῶηπ, ὙγΘΙοἢ 6 ἀατοῃ
αἴθ ΝΥ ΠΘαουβοθηρ
ἀθ8 ρ]θίομθη
γρυβιηαβοβ ἴθ ἄθη ΒΟΒ]αβραγίθη
ΤΠΘΉΤΘΙΘΙ
ΘΌΡμθη
ὑπ
Απίϊβίσορμθῃ ρθη αθὺ πογάρθῃ. --- ὙΥ18
4885 ΕΗ τημῖοπ ΠΙΘῚ οὶ ἀοὺ ΑπέϊΒΌΓΟΡΙΒΘ, 50 8110 ἀδ5 Ὀδθὶ ἀοσὺ Ἰθὑχίθῃ
Βύγορμθ δὰ8 ἄθιη Ζαβδιητη
θη δ πηρ'
ἄον ἄρτισθη αθαάδηκθη μθσϑαβ, οἷ
ἀθαν!ομοθα Κοπησθίομθη,
ἄδβθβ 68
γοὴ ἃπάθγθη ϑάπρογη (ἄθτὰ ἰδβατηῦΘΒ) νοσροϑίσαρθη σῖγα.

1408. 8.80]. λινορραφὴς δόμος
δορός: ἡ ναῦς, παρόσον τρυπῶντες

ΠΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΉΗΒΝΘΌΕΝ.

89

δόμος ἅλα στέγων δορὸς

141

ἀχείματόν μ᾽ ἔπεμπε σὺν πνοαῖς"
οὐδὲ μέμφομαι" τελευτὰς δ᾽ ἐν χρόνῳ
πατὴρ ὃ παντόπτας

14

πρευμενεῖς κχτίσειεν,

σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς
εὐνὰς ἀνδρῶν, ὃ ἔ,
ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυγεῖν.
ϑέλουσα δ᾽ αὖ ϑέλουσαν ἁγνά μ᾽
ἐπιδέτω Ζιὸς κόρα
ἔχουσα σέμν᾽ ἐνώπι᾽ Ἄρτεμις"

απ ϊδίγ.
181

παντὶ δὲ σϑένει δὲὠγμοῖς ἀλκαϑοῦσ᾽
τὰς ναῦς ((. σανίδας) σπάρτοις αὖτὰς συνέρραπτον. καὶ τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ (ξ 888) νῆας ἀκειόμενον““ τὸ
συρράπτοντα δηλοῖ. Ῥὔδπ]ου «1}}
δορός τοῖῦ στέγων γὙοΥΡΙ πάθη: Τηᾶγ6
ΥΟΘΩΒ ἃ ἰἴρῃο.
ΑΌΘΥ σγὸὺὰμ θη
ῬΙΆπΚοη (65 Ομ θΒ Ὀ]οιθὺ ἀ88

ΜϑοΣ πἰομὺ τος. -- ἅλα στέγων,
ΞΟΒΟΙ]. τὴν ϑάλατταν εἴργων. ΥΕΊ.
ΞΘ. 302 πύργον στέγειν εὔχεσϑε
πολέμιον δόρυ.
142. ἀχείματον σὺν πνοαῖς, υἱομῦ
τηῖϊῦ βυυτηϊβοηθη ὙΠ άθη.
148. οὐδὲ μέμφομαι, πα 10 Ὀΐπ
ἷΖαΐτο θη.
144 ἐν χρόνῳ (τηῖῦ δ᾽ Ζ610) Ὑ16
Εστη. 601 μεταῦϑις ἐν χρόνῳ. -πατὴρ ὁ παντόπτας: ΥΡΊ. Ηοϑιοα Ἔ.
κ. Ἧ. 201 πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφϑαλμὸς
καὶ πάντα νοήσας.
1406. Βοὶ βομυϊοβ Κοιητηῦ ΠῸΓ
χτίξζειν, πτἰοηῦ ποιεῖν τηῖϊῦ ἴθι
Ῥυδαϊκαύνοη Αα]οκύν νου. ὙΆ]. σὰ
Εστη. 171.
141, σπέρμα... ἐκφυγεῖν: ὅ68}0].

λείπει τὸ δοίη, Υἱθίτηθην ἰδὺ (οΥ
Ιηῆπ. γῸΠ ἄθτῃ ἴῃ τελευτὰς πρευμενεῖς κτίσειεν Ἰίοσοπᾶθη ΒορΥ, ΟΥ
τηῦρθ ΤΌΝ ἀρ δησίρ. - μέγα
σεμνῆς πῖθ Ῥγοιη. 6714 ὦ μέγ᾽ εὔδαι-

μον κόρη, Ὀδὶ ἨοΙηΟΥ μέγα νήπιος
τι. ἃ. --- μητρός, ᾿Ιοῦς, νρ]. ματρὸς
ἀρχαίας δ1. --- ἀδάματον, πἰομῦ (ΕΓ
Φαρα]
οῃΚοὶν θοσδαθύ.
1601
Ζαρούαμ ὈΠ1ΟΚΘ τηῖο, α16

108 1ῃγ σαροίϑη πα, Ασύθμηβ γῸΠ
1Πγθῖη ΠΘΉΤΘη ΤΘΙΏΡΘΙ ΠΟΥ 8π, α16
Κουβοῆθ Τοομίον 465 Ζθαβ, τὑπᾶ

οηὐγθῖβθ 8415 “πηρίσαα ππη85 815 ππρἔγωθθη θη Ὑ ου οΙσιησοι, 80 ἀδβ
ν ἀοΥ ΕΠ ἀοὺ Ὑ ὐθοση θαύρθῃ θη."
Εν Ἄρτεμις, νῖθ Ηθυτήϑηη ΥὙ61τηποὺ παῦ, βὐθῃῦ ἀσφαλές ἴῃ ΑΘΥ
Ἠδπάβομνιε ΟὟ. Ηφϑαϊαη Μ1}} ἁ
Καλά 5οῃγθίθθῃ, υρὶ. ἀρ. 1460), [τ
διωγμοῖς ἀλκαϑοῦσ᾽ Ὀἱοίοῦ ἀἴ6 Ηδπᾶβου διωγμοῖσι δ᾽ ἀσφαλέας, ἀδΥ
Τοχὺ ἰδ 180 5601 ὉΠΒΙΟΠΘσ. Ἦρυ-

τηϑππ γογτηθίοῦ ἀσχαλῶσ᾽, ποΖὰ
παντὶ σϑένει ΘΗΪΡΟΥ σὰ ῬΆΒΒΘη
Βομοιηῦ. --- Μ|ῦ ϑέλουσα ϑέλουσαν
γρ]. Ἠοπα. 7 312 τὴν δ᾽ ἐθέλων
ἐθέλουσαν ἀνήγαγε ὅνδε δόμονδε. --ἐπιδέτω: σὰ 1. -- Ηδβγυοῃ. ἐνώπια᾽
τὰ καταντικρὺ τοῦ πυλῶνος φαινόμενα μέρη , ἃ καὶ διεκόσμουνἕ
ἕνεκα
τῶν παριόντων, Ηοι. ὃ 42 πρὸς
ἐνώπια παμφανόωντα. « οτα ΟἸΡἕο]
Ὧ68. γουβρυπροηάθη ΒουρῸΒ ΠΥΚΟΠΘ
Β8ἢ τη8) ΖΥΤΊΒΟΉΘΗ ΖΥΡΥΘΒΒΘΗΡΥΘΡΡΘΙΗ
ἄθπ Τοηρ6] ἀθὺ Αυὐύοτϊβ Οὐδηῖα
ΒΟΥ ΒΟΒΙΤητη
θη: ππηΐθῃ Π1ΠΚ85 γῸΠ
ον Ἡθουβίγαβθ
ἰὰρ' οἷῃ 8 ΠΆΘυοΥ

Αὐδοχηϊδίύθιηρθ! " (Οαγύϊαβ Ῥοῖορ. Π
864. ῬαυΒ. ΠΟ 24, δ).
168 ἢ. ὙΠῸ 41|1ὁὸν Κυαΐ ον οῖξο]στηρ γθῃσοπα “" (σϑένει ἐὰν σϑένουσὶ). Ζᾳ ἀλκαϑοῦσα νΩ]. ΒΘΚΚ.
Απροᾶ. 5. 388, 81 ἀλκάϑω καὶ ἀλχάϑειν

Σοφοκλῆς καὶ Αἰσχύλος.

ση-

40

ΑΒΟΗΥΠΟΒ
ἀδμῆτας ἀδμήτα
ῥύσιος γενέσϑω,

1585

σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς
εὐνὰς ἀνδρῶν, ὃ ἔ,
ἄγαμον ἀδάματον ἐκφυγεῖν.
βίγορ!;.

εἰ δὲ μή, μελανϑὲς
ἡλιόκτυπον γένος

101

τὸν γάϊον,
Ν

4

τὸν πολυξενώτατον

Ζῆνα τῶν κεκμηκότων
ἱξόμεσϑα σὺν κλάδοις

10

ἀρτάναις ϑανοῦσαι.,
μὴ τυχοῦσαι ϑεῶν Ὀλυμπίων.
ἃ Ζήν, ἸἸοῦς ἰὼ
μῆνις μαστίχτειρ᾽ ἐκ ϑεῶν.
μαίνει δὲ τὸ βοηϑεῖν. 0 ἀλκαδεῖν δὰ Βοῃγθι ρθη ὑπαὶ 818 Αουϊϑὺ-

ἀπ απΐρη 281. ΝΟΙ Ῥαῦβ. ΠΟ 24, 4
ποπηΐο ἄβομυοβ δῦ ἄθη Οοὐξ ἄθβ

ἔογτη χὰ Ὀούγωοῃύθη δῦ, ποὺ ΕΠτηΒ-

Μρϑθυθβ

ΙογῪ σὰ Εν. Μρα. 1860 ἀδτροίδῃ.
ΥὙρ1. οι βοηϑεῖν συμφοραῖς.
1651. ἀδμῆτας (γτοθ ἀθι ΕΌΣΤΩ
ἀδμής πὶ βορῃ. Ὁ. Καὶ. 1056 ἀδμῆτας

γΕ]. ῬΎδρτη. 228 Ζαγρεῖ τε νῦν μὲ
καὶ πολυξένῳ (τ θΠ]οτομὺ Ζαγρεῖ τε
πανδόκῳ τε καὶ πολυξένῳ) χαίρειν,
Β160. 8460 πανδόκον εἰς ἀφανῆ τε
χέρσον. τὰ Ἡγτημῦὰβ δὰ οηπθίθυ
μοιβὲ ἨΗδᾶθβ Πολυδέκτης (9) τἀπὰ
ἄναξ Πολυδέγμων (11).
1605 γένος . ξόμεσϑα 10 ῬΘ18.

ἀδελφάς):

ἄογ ΑΚΚ.

ἰϑῦ γοῃ

ῥύσιος

γενέσϑω 168 γῸΠ ῥδυσάσϑω ΔΝ ΠρΡΊρ,
γρ]. ἔξαρνον εἶναι τοῖῦ ΑΚΚ. ἀπὰ χὰ
πολλὰ συνίστορα (στέγην) Α΄. 1071.
1601. μελανϑές πὶτα ἀυτοῖ ἡλιόχτυπὸν
ΞΌΠΗΘ

πϑΠΘΥ ΘυκΙᾶσῦ:
τ υὸη
Βοῆνγαυς ρθργαπηῦ.

ΟΘΥ
Μιὺ

μελανϑές νρ]. ϑορῇ. Ὁ. Τ. 142 λευκανϑὲς κάρα ὑπ χὰ Ῥτοχη. 28. --Μὶ|ιὺ ἡλιόκτυπος γρ]. ὀμβρόκτυπος,
χιονόκτυπος, νιφόκτυπος. ΑΒ πορσθυἴα θσ πογάθη 121, 1568 α16 δῦμῃηθ
(68 Αργρίοβ Ῥοζοιομποῦ. γε]. Ηοιοά.
ΠΟΤ μέλαιναν λέγοντες εἶναι τὴν
πελειάδα σημαίνουσιν ὅτι Αἰγυπτίη
ἡ γυνὴ ἦν. 1) 240 Ε΄. απῦίον ἄθη δαῖΤα] ]θμ θη θη
ΖοΊ ἤθη 416 ΒΟ γα 26
Ἡδυύξανθο ποὺ Πού σουρ ΒΟΌΘῈ υϊσα,
80 ᾿ἰϑ!βὺ 510} δημθῆσηθη, ἀδβ α16
Μδβκο τὰν οἷπ ΒΟΠΠΘΠΥΘΥ
δ ηὗθ8,
ΚΙ ΠΘΡῸΣ ἔδυ 1ρ65 Οϑβιομῦ ἀαγβίθ!]θθ.
162ἢ΄ τὸν γάϊον Ζῆνα τῶν κεκμηκότων: ὅ080]. τὸν καταχϑόνιον “Α:δὴν, πδὸὴ Ἠομ.1 467 Ζεύς τε κατα-

χϑόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια,
Υρ]. Ἡβϑιοα Ἔ. κιἪ. 4θὅ “ιὶ χϑονίῳ

Ζθυβ.

---

πολυξενώτατον:

191 πράσσοιμεν ὡς ἄριστα Περσικὸς
λεώς. -σὺν κλάδοις στὰ τχαϊῦ

Βιῤου κοῦ πἰησυσοξιρο:
ὯΠ5

Ζεὺς ἱκέσιος ογάθῃ.

“Διδὴς 501]
---

ἀρτά-

ναῖς: Ἃα΄6 ρσοπομη!ομθ Αὐτὸ α68
ΘΙ θβίσμοσαθβ θ6ὶ ΕὙδαθη (Ἰοκαβίθ,
Απίύϊρομο, Ῥμϑατχδ τι. 8.). --- ἣ τυχοῦσαι, ἁμαρτοῦσαι, ΘΠ
516 ΏΒΘΥ
ΕΊΘΒΘη ποῦ ουμόσθη.
108Γ. Ζήν αἰΐοΘ Εουτη ἐὰν Ζεύς,
ἀουβοη Ζάν (Ατϊβίορῃ. γὅ. δ10):
οι

αοὐῦ, ἄθν ατο}]} σοὰ ϑ'ϑιδα ἀθὺ

αδέζου (ἅθι Ηργδ) ΠΟ ΟΝ Ιο δύ᾽8,
ὍΟΥ ἀπ8 σοὶβο]ῦ."
μαστίκτειρ᾽ (50
ΑΡγθβοὰ {τ μάστειρ᾽ ΟΝ
ἄθιὴ
Ξ0Π0]. μαστιγωτική) σὰ μαστικτήρ
(416) ψτῖθ σώτειρα Ζὰ σωτήρ. --- ΝΟ
ἄρα. ϑμοῸ]. ὦ Ζεῦ. ἡ παρὰ τῶν
ϑεῶν μῆνις κατὰ ᾿Ιοῦς ὠδῆς (μανιώδης) ἐστὶ καὶ μαστιγωτική 1}}
ιπάουῦ

οἰστρώδης

οὔθ᾽

οἷη

1 μ68 Εριθμούου ἔν ἰώ Ββούζθῃ.

ἅδη-

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΒΕΝΡΕΝ.
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χοννῶ δ᾽ ἄγαν
γαμετᾶς οὐρανόνικχον.
χαλεποῦ γὰρ ἐκ

1τ0

πνεύματος εἶσι χειμών.
απ είν.

καὶ τότ᾽ οὐ δικαίοις
Ζεὺς ἐνέξεται λόγοις

1τῦ

τὸν τᾶς βοὸς
Ἢ

"

8

παῖδ᾽ ἀτιμάσας, τὸν αὐτός ποτ᾽ ἔκτισεν γόνῳ.

νῦν ἔχων παλίντροπον
ὄψιν ἐν λιταῖσιν"

180

ὑψόϑεν δ᾽ εὖ κλύοι καλούμενος"
«ἃ Ζήν. Ἰοῦς ἰὼ

μῆνις μαστίχτειρ᾽ ἐκ ϑεῶν.
χοννῶ δ᾽ ἄγαν
γαμετᾶς οὐρανόνικχον.

.

χαλεποῦ γὰρ ἐκ
πνεύματος εἶσι χειμών.»
1τοῦῦ. ΤΟ ουκθημθ ἀ885 βἱΐοϑυβούσο θβοη (ἄγαν [
ἄταν

ΒδΙΩθοΥσοσ,

γρ].

Ἡθβυομ.

ἄγαις᾽

ξηλώσεσιν. Αἰσχύλος Θρήσσαις) ἀο]ποὺ (ἰαὐίπ, τ ]ομθ5 αἷἰθ σϑηΖθ
Οδέξουνγοὶυ ῥθμουυβοιὺ (ψαμετᾶς οὐρανόνικον
ἴῶν γαμετουρανόνεικον

γιοίουτῖαβ.
ὑπ
οἷπ

Ἡριτηᾶηη

Ῥρδυβου
ΒοΟΟ

γαμετᾶς

σᾶς

οὐρανονίκου).
ὈΘΠΠ
πα
Ὀγιησὺ τπ8

ϑδαχτη (ἀον σϑυα!ορο ϑϑαγτη, ὙΘΙΟΒΟΙ

τπὴ8 Ὀοαγομύ, ᾿θὺ δυΐ ἀ85 ὙΥΊΣΚΘη
ΘἾΠΘΥ Ὠδπουθη Μοῦ ΒΟ0}]16βρ6}).

114Π- Τὸν ἀθάδηκο Καϊρε πιοιύ
δι 885 ΕἸΡΕυτη ποι, βοπάθυη 8 ἄθῃ
γΟΥΒΘΥΡΘΠΘπθη
(ἀθάδηκοη:
ς ΠΥ
ποτάθη ἴῃ ἀθη Τοὰ ρϑῆθη " δ8ῃ:
πα
ἄδπη πιστὰ Ζθὰβ ἄθν Νοὴτοᾶρ ἄἀδθὺ {πρϑυθομεσκοιῦ νου]
]6

(ἐνέξεται ἔν ἐνεύξεται. ῬοΥΒοΠ), σγθηῃ
ΘΙ ἴῃ τπ8

θη

ϑομηῃ (οὺ ἴο, δβθῖη

οἰσθηθβ Κιπᾶ, τηϊθδο τοὺ απὰ 7οὑὺ
Βοὶ ἀπβογθπὶ ΕΊΘΗΘῃ βία Απϑξὰ 8Ὁσοπᾶρί. Ἐπ τἸηῦρρ 65 ἰπ ἄθὺ ΗῦΠ6
ΟἿ Πὔγθη, ὑθηπ τηϑῃ 8.180 Ζιὶ ᾿Ώτη
ταΐῇ: ΑΟἢ (ἰοὐξ "τι. 5. σ. ὟΥ. Ηθϑά]ατα
γουτητπίοί τόγοις [ν λόγοις, Ομ πὸ Νού.
111. ἀτιμάσας, νοὶ] ἀδ5 ΕἼΘΠΘη
ΒΘίΠοΥ ΝΟ ΚοΙητηθη πἰομὺ οὐμῦτὺ

τῖγα. [Ιἢ ἀϊθβοιη δίππηθ πιὶγα ἀτιμάἕξειν, ἄτιμος σογῃ σορυϑαοηῦύ. ΥὙΕ].
888. Ῥτοτη. 809, ϑορῃ. Ὁ. Κὶ. 49,
1913. Ο. Τ΄, 188 α. ἃ. -- τόν, ὅν:
μοὶ ἄθη ΤΥδρΊΚοσν πσοσάθῃ α16 τηϊῦ
τ ἀυ]απέθπαθη ΕΌττηθη 68 Ασξϊκο]β
ΔΈΟΙ το]
αὐ νίβοη σοσαπομῦ, ἴῃ α16Ἰοσίβομθη Ῥαγίϊθη σθυγθμ 10 ΠῚ
τη 65 Ὑυβιηδβθο 16 (809, ὅ80,
Αρ΄ ὅ81, 50. ΔΌΘΗ ἴπ τα] βόμοι ῬδΥἀΐϊθη 601, 666, 107, Επατη. 919). ΕΒ
Κοπηζθι ποῦ αἴθ ΑἸψου πα] Π Κοὶΐ
ἄροβ. Β|15, ἀαθ ἴῃ ἀΐθβοιη ϑύοκο
ΒΟΙΟΠΘ Εὐγηθη.
ΟἾΠΘ
τηθγιβοῃθ
ατνάπαθ ποὺ Ὀ]οθβ ἴῃ Ἰγυίβομθη Ρδυὕΐθη (Βἴου τὶ ΟΒο. 008, Εστη. 8597),
ΒΟΒΟΘΥΝ 80 8 Θἴποὺ [6116 'θ8
ΠϊδϊοσΒ βίο ἤπάρη (211). -- γόνῳ,
ἀυχοΒ Ζοαρπηρ', Ὑ16 1886. ᾿ 18 τὸν
αὐτὸν

τρόπον

ὥσπερ

γόνῳ

ὄντα

πατέρα ἐμαυτοῦ (,,ἰθ τπρίπθη 1610ΠΟΘ η γαύου “) ἐθεράπευον (ἐκεῖνον).
1191. Ὑο]. ὄσσε πάλιν κλίνειν ((ἃ8
Οφβιομὺ ΤΟΝ
Ὀ6ὶ Ἠοιηοὶ ἃ.
ΞοΡἢ. ΡΆὮ]]. 986 ἀλλ ὡς μεϑήσων
μήποϑ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν.
181. Τθὰ8 ἘΡΠγταμΐοη, ὑγ068 ἴῃ
ἄον Ηδηάβομυ 610, μπαὺ Οδμΐον
ουρϑηψῦ.

ΑΘΟΗΎΥΠΟΒ
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ΠΡΕΣΒΥΤΉΣ
παῖδες. φρονεῖν χρή" ξὺν φρονοῦντι δ᾽ ἥκετε
πιστῷ γέροντι τῷδε ναυχλήρῳ πατρί.
καὶ τἀπὶ χέρσου νῦν προμηϑίαν λαβὼν
αἰνῶ φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπη δελτουμένας.
ὁρῶ κόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ,
σύριγγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι"
ὄχλον δ᾽ ὑπασπιστῆρα καὶ δορυσσόον
182 ---ὅ82 ογβύθβ Ερϑιβο 101.
1. ὅζθπθ (182
--- 289): ᾶπδοβ πᾶ
ΟῚ Κοτυρδμδῖοβ. “ θαηδοβ Καπαιϊρὺ
485 ΝΆΠθπ ἀ68 Κῦμπιρβ 8ῃ ὑπ στοῦ
βϑίπθῃ Τδομίοσ Ὑουπαϊ απρβιηδτθρο]η. 2. ὅΐζθηθ (240
--- 849): Ῥο]δβ5085 ππᾷ 416 γογίρθη. 16 Π)δηδι θη
οὐ κΊάσθη ἴσο Ἠρυκαμῖ γοὰ ΑΥΡῸΒ
πη οὐἤθμοθη 8415 ππρουθομῦ γ6ιξοϊσίθ ἀθη ϑομταίς 465 ΑΥΡΊΨΊ
ΒΟΉ ΘΗ
Κῦπρβ. ὈΊΘΒΘΥ 1δῦ θα θη ΚΊΊΟΗ θρθῃ
ΔΟΥ βοθνγθύθῃ ΕΌΪΡΘη, ὑγθίοῆηθ αἴ6
Ζαβαρθ 465 βομυῦύζοβ [ΠΥ βϑῖη Πδπα
ΒΦΡΘη Κϑπη. 8. Κοτητηοβ (860---422):
Ἐογχίβοίσαμρ ἀοὺ Βιύΐ6. 4. ΟΠου ΚΟ
(428--- 446), 6]
0Π65 (85 ΝΦΟΒΒΊΠΠΘΗ
465 Κῦμπϊρβ. σὰ Οππηβίθα ἀοσ ἢ)8πϑῖάθηῃ σὰ γοπᾶθῃ βαοῃύ. ὅ. ΠΙΔΙοσ
ὯἀθβΒ Κῦμϊρβ, ἀθ5. Κουυρμδῖοβ πἀπὰ
465 Ῥδηδοβ (447---ὅ82): Π6γὺ Κῦμιρ'
ΟἸοηθασὺ
βθῖημθη Εἰπίβομϊαβ
α16
Ἐπίβοπμοίαθπρ ἄρτια ὙΟἸΚ6 δηπρίτηΖΌΘΘΡΘΗ.
182.
ΒΟΠΠΘῚ

φρονεῖν,
ἀπ

νογβίθπαϊσ,

ἰεκύνο!!]

βθῖη,

Ὀ6βοῇ

τηβιβίσθηῃ. ᾶπδοβ Καπηῦ α16 ἩρἤνσΚοὶύ βϑίπου Τδομύθυ. --- πιστῷ, σθἔχθα, νου γαπθηβυ ἴγα]ρ᾽ --- ναυκλήρῳ,
5680]. ἐξάρχῳ, νρ]. στασίαρχος 12.
1847, ὟΥΙΘ 10 δυΐ ἄθη Μϑοϑυθ
Θασο Εδηγχὺ σοϊοιθοὺ μᾶΡ6, 80 Βᾶθ8
10}: 16 ὑχὺ δα ἄθιὰ Τιᾶπαθ ΤΣ Θθἢ

σοβοσρὺ ππᾶ --- δαΐ ἀον Ηδἢ6 ἀ16865
ΑἸύαγο5 βίθῃθπα --- ἀδ8 Νόθισθ θ6ονδομύοῦ:

ἴθ

Καπὴῆ

Θὰ

ἀθ5ῃ 810

ΒΩΡΘΠ, ὙᾺΒ ΠΥ 7θχὺ χὰ ουσαυίθη
πα πτἱῖθ ΠΥ ΘΟ ἄθτὴ σορΘὨΌΘΥ
2 νου μα] ύθη μαθὐ." --- τὰ ἐπὶ χέρσου ἰθὺ ἔτϑίου. ΑΚΚ. --- προμηϑίαν

188

λαβών (80 ἔν λαβεῖν ὙΥ ογἀβυχουί),
ὑμῶν. --- αἰνῶ, παραινῶ σπῖθ ΟΒο.
δῦ8 αἰνῶ δὲ κρύπτειν τάσδε συνδήκας ἐμάς. Εθοπβο ἐπαινῶ πηΐθῃ
1001, ΟΠο. ὅ19. 8516}. 588. --- δελ-

τουμένας,

ἴπ αἴ6 Ταΐθ]

οαγοβ

Θ6-

ἀπο πῖββθβ οἰ
μβομυ
οι Θηα, Θαοἢ ἰδ
οἰπρυᾶρομα.
ΥΩ). ζχσὰὄ σῬγοτη. 81

ἐγγράφου

σὺ

μνήμοσιν

δέλτοις

φρενῶν.

1806.

θ)85

Αβυπαρίοῃ,

νγϑὶὶ

αἷθ

Αηρᾶρθ ἀθ5 Απροκῦπαϊρέοῃ (τἄμ᾽
ἔπη) ἴοϊρύ. --- κόνιν πὶθ 191 κόνϊς,
Ῥγοχη. 1118 κόνιν, Οδο. 921 ὄφιν,
542

οὔφις,

οἷπθ

Εὴροηὐτη]
το Κοὶῤ

465 αὐδίβομθη ἨΔ] κύβ πο

Ογϑτη.

ἈΑπροᾶ. Οχοη. ΠῚ 298 ᾿ἀριστοκλῆς ἐν

τῷ περὶ διαλέκτων φησὶν ᾿Αττικοὺς
ἐχτείνειν. --- ἄναυδον ἄγγελον “δ
ΤΉρορη. ὅ49
ἄγγελος
ἄφϑογγος
πόλεμον πολύδακρυν ἐγείρει, Κύρν᾽,
ἀπὸ τηλαυγέος φαινόμενος σκοπιῆς.
ἀλλ ἵπποις ἔμβαλλε ταχυπτέρνοισι
χαλινούς: δήων γάρ σφ᾽ ἀνδρῶν
ἀντιάσειν δοκέω κχτὲ. Υρ[. 5160. 81
αἰϑερία κόνις μὲ πείϑει φανεῖσ᾽
ἄναυδος

στη.

346

σαφὴς

ἔτυμος

μηνυτῆρος

ἄγγελος,

ἀφϑέγκτου

φραδαῖς.

187. θ)Δ5 Αβυπάθίζοῃ τὰβ ΒθΊπθ
ατυπᾶ ἴθ ἄθ Πορμαξσκοὶδ ον
ΒΟ] ἀογαπρ ΒΘ π, Θμ 68 ποῦ
ὈΣΒΌΤ ΠΡΊΟἢ σύριγγε δ᾽... ἀξονηλάτω
σομθῖβοθ
μαὺ
(Επρου
σοϑυυπαοὺ
σύριγγες οὐ σιγῶσι δ᾽). --- οὐ σιγῶσιν,
ἃ. 1. βἰπᾶ Ἰωὰπῦ γϑυπθητη
δ. --- ἀξονήλατος χὶθ τροχήλατος.--9}.Β16 0.187

σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι, 181
ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι.

ιῬΤ
Ψσ
ΨΨ
.“
Ὑ»"»
ΨΨ
ὙΨ
Ὁ»
Υ
Ὁ
α
ἀ
ΨΟ

ΙΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΒΗΈΝΘΕΝ.
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λεύσσω ξὺν ἵπποις καμπύλοις τ᾽ ὀχήμασιν"
τάχ᾽ ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆσδε γῆς ἀρχηγέται

190

ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυσμένοι.
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀπήμων εἴτε καὶ τεϑηγμένος
ὠμῇ ξὺν ὀργῇ τῶνδ᾽ ἐπόρνυται στόλος,
ἄμεινόν ἐστι παντὸς εἵνεχ᾽, ὦ κόραι,
πάγον προσίξειν τόνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν.

19ὅ

χρεῖσσον τε πύργου βωμός, ἄρρηκτον σάκος.
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα βᾶτε καὶ λευχοστεφεῖς

ἱκτηρίας, ἀγάλματ᾽ αἰδοίου 4 ιός,
189. καμπύλα ὀχήματα πὶ καμπύλος δίφρος Ρίπά. Ιβέμτη. ΠΠ 47,
ἀγκύλον ἅρμα Ἤοτη. Ζ 89 τηῖῦ ΒεΖαρ'
αὐ αἴθ ΕΌττα ἀ65 ΟΥ̓αρσθηβίμῃ]8.
190. πρὸς ἡμᾶς Ὀδὶ ὀπτῆρες εἶεν
πϑοἢ ἄθιη ΞΞ'ΠΠηΘ..,

Ζ ΠΠΒ ΚΟΙΏΤΗΘΗ

ἀτη Κυπαβομαῦν ἀασο ἀθη ἀυρσθηΒομοῖη οἰπζυζίθηθη". Απάᾶσοσ σὺ
ἰδὺ δεῦρ᾽ ἐποπτεῦσαι (ο. ὅ81. -ἀρχηγέται: ἀ6Υ γρυϑ]]σθιηθὶ
που αθ
ῬΙΌγαΙ σὸρ ἄθὴ οἰπθη ΗθΥΥΒΟΠΘΥ.
-- ῬῖΘ γεοιτααΐαηρ ἀθ8Β Ῥϑηδ8οβ
τηοὐύϊ γἱοστὺ ἀ85 Αὐΐγοίθη 468 Κὔμιρβ.
199. ἀπήμων κίϊν (Οπο ΒΟ} ]ΠἸτητη 8
ΑΡβιομθ), Ασ. ὅ59, Ἐτπτη. 894 ῬΆΒΒΙΥ
(ομπ θη, πίομῦ σοὰ [Πρ]ὁ Κ
ΒΘ τησοβιο ῇ).--- τεϑηγμένος (σΘΥ6120)
ἐὰν τεϑειμένος ῬΘάᾶτΒοπ, γρ]. 5160.
102 τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ, Ἐπτ. ΗἸΡΡ. 089 ὀργῇ
συντεϑηγμένας
φρένας.
ΑΡτΘΒΟἢ
γουιπαΐοῦ τεϑυμμένος πὸ
Ρ]αὔ.
Ῥμαθᾶγν. 5. 280 Α σκοπῶ ἐμαυτόν,
εἶτε τι ϑηρίον τυγχάνω Τυφῶνος
πολυπλοκώτερον καὶ μᾶλλον ἐπιτεϑυμμένον εἴτε ἡμερώτερόν τε καὶ
ἁπλούστερον, το
(485 ὙΥ̓ οὐΐβριθὶ
Τυφῶνος
- ἐπιτεϑυμμένον αἴΘ ὙΥ̓ΔΒ]
Ὧ65 Αὐβάχτοκβ νϑυδη]αβὺ Παῦ.
193. τῶνδ᾽ ἐπόρνυται (5108 ΠοΥδηῬανορθ) στόλος [τ τόνδ᾽... στόλον
Τοαῤ τπορθὰ (65 ὥϑ':ηρτ]αγβ Ὡ8ΟῊ
ἀρχηγέται, ΟΌΤΟΩ] ἀ885 ϑ ΒΟ] οπ
τὸν πρὸς ἡμᾶς στόλον μετὰ ὁρμῆς
ποιεῖται ααΐ α16 ἀρου!]θέοσίθ 1,68αὐτὸ ΒΙηνγοιβί.
194. παντὸς εἴνεκα, ΤᾺ 8116
ἘΔ116.
196. πάγον προσίξειν τόνδ᾽ (80
Ταχη. ἔν τῶνδ᾽) πῖθ βωμὸν προ-

σίξειν Ἐπτ. ΕὙάρτα. 1049, τὸ σὸν
ἐφεζόμην βρέτας στη. 449 .--- ἀγώνιοι
ϑεοί (2348) βἰπα πίομῦ οἱ τῶν ἀγώνων
προεστῶτες, πῖὶθ Ἠθβγοῖ. δπρΊρθύ,
ΔΌΘΗ πίομῦ αἰἴθ Οδέζου ἄθὺ γοῖΒδτητη]πηρ,, ϑεοὶ ἀγοραῖον π80 ἄθτῃ
5080]. σὰ τη. 91 παρὰ δὲ Βοιωτοῖς
ἀγὼν ἡ ἀγορά... ὅϑεν καὶ ἀγωνίους
ϑεοὺς

Αἰσχύλος

τοὺς

ἀγοραίους,

Βοπάθσῃ 616 σὰ δἴπθιη (ἀδὑθυνθυθῖη 8
(ϑεῖος ἀγών ἤοτη.Η 298) γουθαπᾶάθηθῃ
(οὐνηοιῖύθη, ἀθπθη 8π οἴπθιη ΑἸθαυθ
σοιηθίηβδιη σοορίοσὺ πῖσα, α16 4688410

οἷπθ

ξυντέλεια

(5160.

287,

5080]. τὸ κοινὸν ἄϑροισμα τῶν
ϑεῶν) ὈΠᾺΘη.
ΥὙρ]. 228 πάντων
ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωμίαν.
196. ἄρρηκτον

᾿ἰδὺ ἴτὴ Ξ΄Ίπηθ

(65

Ηοτμθυ
ΒΟῃθη ἔγχος ῥῆξε σάκος δυῖΖα Δ 5561.
1917. ῬΑΙΟΥ
στοιτηαξοὺ
τάχιστ᾽
ἀμβᾶτε. --- λευκοστεφεῖς ΜΘ 5896,
508}0]. λευκοῖς ἐρίοις ἐστεμμένας.
198. .Α1165, σοτηϊῦ τη
16

(δέον

σὺ

Βομτηϊοκὺ,

οὔθὺ ἴσο Ἠθηρ
τη

πιστὰ

ἄγαλμα

σοπδπηῦ

Κατιβο. --- Ζεὺς αἰδοῖος δῦ 8415 Ζεὺς

ἱκέσιος Ἠοτῦ 465 Εὐθαττηθηβ σΘΡΘΗ
Βεοαγδησία::Ὺ
υμᾷ
ϑομαίζῆθμοπαθβ.
Αἰδεῖσϑαι

πα

αἴδεσις Β'πα 5016 Π)Π6

Αὐβαγΐοκο
αἴθ Αὐββομητηρ'
ΖΙΒΟΒΘη ἄθη Μῦτγαου πὰ
ἄθῃ
γεγναπαίοθη ἀ685 Οθιπογάθίθη. Υρ].
Ῥαυβ. ὙΠ 3ὅ, 1 φαίνεται δὲ καὶ
παραινῶν ὃ ἐν “ωῳδώνῃ νέμειν ἐς
ἱκέτας αἰδῶ, Ἡοτι. ο 818 αἰδοίοισιν
ἔδωκα ταῖῦ ἄδθπι ὅ680]. οὕτω τοὺς
ἱκέτας ἔλεγον, Φ τὸ αἰδοῖος ἱκέτης
(ον. δαΐ Ηὐϊοκδίομῦ πὰ ἘΥθδττηθῃ
ΑΠΒΡττἢ ἢ α΄).
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σεμνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν εὐωνύμων
αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ καὶ ξαχρεῖ᾽ ἔπη
ξένους ἀμείβεσϑ'᾽, ὡς ἐπήλυδας πρέπει,
τορῶς λέγουσαι τάσδ᾽ ἀναιμάκτους φυγάς.
φϑογγῇ δ᾽ ἑπέσϑω πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασύ,
τὸ μὴ μάταιον δ᾽ ἐκ σεσωφρονιόμένων
ἴτω προσώπων ὄμματος παρ᾽ ἡσύχου.
χαὶ μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐφολκὸς ἐν λόγῳ
γένῃ" τὸ τῇδε κάρτ᾽ ἐπίφϑονον γένος.
199. σεμνῶς ἴῃ ΘΒγβαγομ ρΘ Ὀθίθηον ὙΝ 6[86. - διὰ χερῶν εὐωνύμων:
ΞοΒ0]. δ᾽ ἐστιν ἀντέχεσϑε τῇ δεξιᾷ
τῶν ἀγαλμάτων, τῇ ἀριστερᾷ τοὺς
κλάδους κατέχουσαι.
2008. αἰδοῖα (ν]θ 404).. ξαχρεῖ᾽

(8ο ἔϊε τὰ χρέα 6(466]) ἔπη 51η6
ΚΙαροπᾶθ Ὑγοχίθ, ὑσϑίοηθ ΕἸ δυτηθη
ΠΘΙβοθθα ἀπ ἀθ Αὐβᾶτιοῖς ἀοι
Βραδνησκοιῦ βπα. Ὁ16 Κοπίνακἀΐϊοι 16 ἽΒΟΡΗ. Ο. Κ. 991 ἕν γάρ μ'
ἄμευνψαι μοῦνον, Ἡδοτοα. 1 118
ταῦτα τοὺς φίλους ἠμείψατο. - ὡς
ἐπήλυδας πρέπει, πϑχα! 00}ἀμείβεσϑαι
αἰδοῖα
ἔπη.
ΠΥΡΊ
ἨδΙὺ
Ἐπασριθθ
ἄθῃ
Ῥτοιπᾶθθ
απᾶ
Μούδκρη ἴῃγτο ῬΗϊοηῦ γΟΥ 510} χὰτ οΚὨϊομα
χὰ Ῥοηθῆσηθη
ἨΗ[ϊΚκ.
891 Εἰ, Μοα. 222. Ὑρ]. ὅορῃ. Ο.Κ.12,
184.

202. τάσδ᾽ (δ ΥΒΟΒ
ΘΙ ΠΟ τὰς)
ἀναιμάχκτους φυγάς ἴῃ ἀθΘιΒ6]θ6ῃ
ϑίππθ στῖθ οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν 6, οἷπθ ποῦ ἀστοῃ ΒΙαῦΒοδα]α νουϑηϊαβύθ ΕἸπομῦ.
208. ἐπέσϑω, 5011 Ρορ]ο θη. --πρῶτα μέν: ἄθ᾽ “ποῖ Ῥαπκὺ σιγὰ
πἰομὺ τοϊὖ ἔπειτα, Ββοπάθυῃ τηϊῦ δέ

Θθθυδοηῦ, π611 αἴθ ὙΥθμάσπρ (65
αϑαάδηκθηβ Βῖ0ῃ;. ἅπάοσί. γοὶ. 415.
ὍοΣ ΤῸπ ἄθνὺ Ῥθᾶθ 501 μϊοῖβ
ΕΎΘΟΠ65. ππα Ὠγριβϑίθα μα Όθη (οἰ δύ
16 ἕοῃ απἱ ἴαϊὺ 1 τηὰβ]α 6).
φρ4{. τὸ μὴ μάταιον, ἀδ5 πἰομὺ
Ὁμπρορυϊπαρίθ, ἀὰ8 δύδῃγθ.
ΥὙρὶ].
ϑοΡ. ΡὨ1]. 846 λέγοντες εἴτ᾽ ἀληϑὲς
εἶτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην.
ὈϊΘ6 Υ̓Δυμοὶῦ
ὑπαὶ βοῖῃ Πθομῦ τὰὰβ τάδ τηϊὺ Β6Βομοιαἀρημοῖῦ
ὑπ
Ἐσππθ,
ΟΠῃΘ
Το θηβομαῖῦ νουϊγθίθη.
σεσωφρονισμένων ἔτ μετώπω
σωφρονῶν
θιπάονῇ, μετώπωί(ν) υἱϊυῦ σοὰ ΘΙ ΠΟΥ

ὕρδυβοιυ

ἅρου

200

20ὅ

προσώπων

ἘΘῚ

πα ἰδὺ νἱθ]οϊομῦ ἐγ ἀἴθ8685 οἷῃ“υϑούζθῃ. Αὐῇ ἀν ϑθισπθ πᾶ ἴτῃ
Απρὸ οἴὔθηθασέ 5108} γΟΥΠΘΕΤΩΠΟΙ
88 ΙὩΠΟΥΘ. ΥΕ]. ΘΟ 1823 ἡσύχως
καὶ σεσωφρονισμένως, Εαχ. Ττο. θὅ4
γλώσσης

τε

σιγὴν

ὄμμα

8᾽ ἥσυχον

πόσει παρεῖχον.

900. πρόλεσχος
γένῃ, 8680].
πολλὰ
προοιμιάζου. -ἐφολκός,
Βἰηου
Πϑυ Κοτητηθθὰ ψὶ]θ δἷπ ἴη8
ΒομΙθρρίδθ
φθβοιητηθμθ5
ΟΒΙ,
» Μδομθ Κοίπθ Ἰαπρθη ὕὐταβοθίῖο,
Κοιητηθ οἸθίοῃ Ζὰ ϑὅδομθ, ΒΙΘῖθ6
δθΘΒ Βοὶ ἅθν ϑβϑϑομῃδ ὑπᾶ ῬΥΪηΡῸ
πολὺ πᾶν Πίηρθ Εἰηξουθου." -τὸ τῇδε, ἴῃ ἄϊδβοιη Ῥαμκίο. -ἐπίφϑονον,
Θιαρ
πα 0ἢ (βθποῖβύ
οὗνγαβ ἀθρθι
σα ῃτη θη). --- γένος (ἀογ
ΔΥΘΊΥΙΒΟΠ6 ϑύδτητη) 16 219 πόλις
ΟἿ ΠΘ ἥδε, ῶ44

θ40

γένει

Ιβύμιη. Υ ὅ8

ΟὨπθ

χώραν

τῷδε.

Οοἢπᾷ8 τήνδε,

Ζα Ριμά.

τὸν ᾿Αργείων

τρόπον

εἰρήσεται πάντ᾽ ἐν βραχίστοις Ρετηθγκὺ ἄθυ ὅ08ο0!.: σύντομοι δὲ οὐ
μόνον Λάκωνες, ἀλλὰ καὶ ᾿Αργεῖοι,
ὙΡ]. ὅόρῃ. Ἐσαρτω. 61 ῥῆσις βραχεῖα
τοῖς φρονοῦσι σώφρονα πρὸς τοὺς
τεκόντας καὶ φυτεύσαντας πρέπει
ἄλλως, τε καὶ κόρῃ τε κἀργείᾳ γένος,
αἷς κόσμος ἡ σιγή τε καὶ τὰ παῦρ᾽
ἔπη, 434 πάντ᾽ οἶσϑα, πάντ᾽ ἔλεξα
τἀντεταλμένα᾽ μῦϑον γὰρ ᾿Δργολιστὶ

συντέμνω βραχύν.
ῖθβα δέθ θη
“οἴρθῃ, ἀδβ ΑΒΟΉΥ]ΟΒ τοῦ ΘΘΠΒΊΘΥ
Κοπαὐηὶβ ΔΥΡΊγἸΒΟῆθη. ΟΥ̓ΘΒΘῊΒ. ἀ1688
Ναμπσαπσθη ἄθιῃ Ῥᾶπδοβ ἴῃ ἄθῃ
Μυμπὰ Ἰεσίο. Ἐπ Βῖθβθ ἄθῃ Πιοῦον
ἘΠΉΒ56 1 ΔΠΙΟΡΘΙ, ψγΟθ τϑη τὶ
Ἡδυτηδ μη ἔγασθα: ἀμᾶθ
ἀαἱϊάαϊοῖῦ
Ῥαπδσβ, ααἱ τηοᾶο ΑΥΡῸΒ γϑηϊ,
Ῥήόμοβ
δὰ
υτυἱδαρουδθᾶσμη
Θ586
ΑΥ̓ΡΊνΟΒὃ

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΗΕΝΡΕΝ.

4

μέμνησο δ᾽ εἴχειν᾽ χρεῖος εἶ ξένη φυγάς.
ΧΟ.

ΠΡ
ΧΟ.
ΠΡ.

ϑοασυστομεῖν γὰρ οὐ πρέπει τοὺς ἥσσονας.
πάτερ. φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις.
φυλάξομαι δὲ τάσδε μεμνῆσϑαι σέϑεν
χεδνὰς ἐφετμάς" Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι.
ἴδοιτο δῆτα πρευμενοῦς ἀπ᾽ ὄμματος.
ϑέλοιμ᾽ ἂν ἤδη σοὶ πέλας ϑοόνους ἔχειν.
μή νυν σχόλαξε μηχανῆς δραστηρίου.
ὦ Ζεῦ, κόπων οἴκτειρε μὴ ἀπολωλότας.

ΧΟ.
“14. κείνου ϑέλοντος εὖ τελευτήσει τάδε.
πῆ

τ΄ Ὁ

ὁ

ὁ

510
212
916
914
218

91ὅ
911

αὶ

«1.4. χαὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν χικλήσκχετε.
908. χρεῖος εἶ, 080]. ἐπικουρίας
χρήξεις. ἘΠῚ ἀορρεοϊέον αταμᾶ ἀδἐὰν Ἰἰοσὲ ἴῃ ξένη φυγάς.
209. Υρ]. Ηοτη. Β 300 δαιμόνι᾽,
ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦϑον ἄκουε,
οἱ σέο φέρτεροί εἶσι, σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, Ψ 418 οὐδέ τί σε
χρὴ λαβραγόρην ἔμεναι" πάρα γὰρ
καὶ ἀμείνονες ἄλλοι.
310. φρονοῦντας ἴζν

φρονοῦσάν
με: ΒΟ. θη οᾶποη ΠΔΥΤΘΒΙ ΔΤ
βίθης, οι οἷπο ΕὟὙαὰ γῸ} 510} πὶ
ἀοΥ ΜοΏγΖΔΏΙ βρυϊομύ, ἀ85 τπϑϑοὺἸπατη, πρὶ Ὀ6Ὶ ἄθύ ἴῃ Ρ]ΌΤᾺ]
ποροπᾶθη ὙΘΥΑ θυ θ πθυπηρ (18
Ἐδποκβιομὺ δα ἀἃ5 Οθβο] θοῦ πτορ[11|. ὈΙπάοτῇ φρονοῦσαν.
ῶ11. φυλάξομαι ὨΙΟΥ . 10} ποταθ
σον ποῦ
ἀαταῦΐ Ὀοαδομὺ βθι“.
212. γεννήτωρ, γενέϑλιος, ΟΟΥ
Θἰατητηναῦου ὉηβΟΤΘΒ (ΘΒ!
ΘΟ ΐβ.
- ἔδοι -- ἴδοιτο δῆτα “ὶθ 3221 ἢ
συγγοίη --- συγγνοῖτο δῆτα, 16}.

868ἢ, μέλεοι --- μέλεοι δῆτα, ΘΠΝ
το οἷη Υουῦ θοκυδ
σιρσοηα π]θᾶθυο΄.

218 ---216. Π16 τἱομύσο Οταμυηρ'
ἀοὺ ὕουβο μαῦ Ηρϑυτηδπη Πουσϑβίθ!]ῦ,
πϑομάριη βοῆοη Βυγροὸβ ΘΌΒΘΠΘΗ,
αἀαθ 216 βϑίπθῃ στἱομύϊροη Ρ]αὐζ π8 0 ἢ
212 μαΐύ.
214
πέλας
102, ΞΟΡΆ. Αἱ.
--ς Νά, 50
Αὐδβίησαπρ'",,
καϑεσθϑέντος.ς
ΒΟ

Πδπδοβ

ταῖὐ Τ)αὐΐν τὶ ΕὙΔρΊη᾿
ττ4, Ἐπιν. ῬΏοΘη. 84.
βϑὅμπτηθ πίοηῦ τηϊῦ ΟΘΥ

5680]. ὡς αὐτοῦ ἤδη
Υ̓ΔΕΥΒΟΠΘΙ
ΠΟ
8ἃη ἄονὺ ϑἰαϊΐαθ

μαὲ
ἄθβ

2θι5 ἷἰπ ἄον Μιέξθ ἀθὺ ΑἸέδυοὐ Ομ απρ' πΙΘαΘΥΡΘΙΒΒ6η (Η ΘΥτη 81).
- σχολάξειν τοῖὐ θη. ψῖθ ὑστερεῖν,
λείπεσϑαί τινος. -- μηχανῆς δραστηρίου (πὶ ἀον Ηδπαβομυ δ΄ ἔστω
χράτος) 6
5160. 1082 παρέσται
μηχανὴ δραστήριος, ἔπτη. 649 ἔστι
τοῦδ᾽ ἄκος καὶ πολλὴ μηχανὴ λυτήριος, απΐθῃ 1088 λυτηρίοις μηχαναῖς, ὅ82 τύχη πραχτήριος. --- ΝΔΟΙ
αἴθβοιη ὕἴϑυβθ θθριθὺ 5:0} ἄθὺ ΟΠοΥ
δ θη ΑἸέαν ἀπα ᾿ἢ ὺ 510}. ποῦθῃ
Πδηδοβ Καϊθοπα πίθαθυ.
215. ,, Βουαι]θῖαθ ππΒ θρθη (6.
ὉπρΊ
ΠΟΚββομ]ῆρο τποηὺ ουβῦ, π80}ἄθη ὙΠ Β0ΠῸΠ σου οῃοὺ βἰηα."
κόπων

“ρα

στένω

σε τᾶς οὐλομένας

τύχας Ῥτοτη. 418. --- μὴ ἀπολωλότας:
αἴθθθ Κγδβ15 δῦ ζίθυ 0 πϑπῆρσ, νρ].
188, 781. Τ)85 τη880., 61} θᾶπϑο5
ΘΙ ΠΡΌΒΟΒΙΟΒΒΘΗ ἰδ. --- ΑἸΟῚ αἴθ88
Βιδξθ γϑυτῦ ἀα5 νϑυμαϊΐθπθ Προ ρ
Ὕγϑβθῃ ἄοὺ Τδμῃϑίάθῃ.
211. 16 ἀστοῦ ἀ16 ΘΟ Ππουηγῃ16
δηρσοζΖοῖσίο Τιῖοκο Κη οὗν τοῦ
καὶ μὴ ϑέλοντος πάντα σοι διοίχεται
ἀαβσοί0 τοσάθη.
Απᾶθυβ
Ηρττηϑηι: ΘχοῖαἸῦ γουββ ΟΠΟΥ ΒΙΘΊΎΤΗ
5015 ἀ6᾽ σΟΠΒΡΙΟΙ
5. ΟΥ̓ΒΘ
Τογΐαϑβθ ἱππᾶσῖπθ ΟῬὉ}}1} σα]
δ 06].
2318. Ζηνὸς ὄρνιν: 8680]. τὸν
ἥλιον. ἐξανίστησι γὰρ ἡμᾶς ὡς ὃ
ἀλεκτρύων.
ΝϑΟΒ Ῥαυβ. Υ 236. 9
γγῶ7 ἀοΥ δῆ
ἄθηὰ Ἠθ]ῖο5 Π6Ι]Π1ρ'.
Μη τηῦθ βἰοῦ 4150 ΟΠ] πΘΡΘἢ
ἄρθιη Β1146 4θ5. Ζθαβ οἴπθηῃ Κυβηῃθηἄθη Ηδμημ. 8415. ϑὅστηροὶ ἄν δυΐσομθπᾶθῃ ϑὅόμπο ἀδυροβῦθ]ῦ ἀθη θη ;

ΑΞΟΗΎΤΙΟΒ
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ΧΟ. καλοῦμεν αὐγὰς ἩΗλίου σωτηρίους.
ΠΡ ἁγνόν τ᾽ ᾿Απόλλω φυγάδ᾽ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ϑεόν.
ΧΟ.
1}
ΧΟ.
{10
ΧΟ.
ΠΡ.
ΧΟ.
ὙΠ

220

εἰδὼς ἂν αἶσαν τήνδε συγγνοίη βροτοῖς.
συγγνοῖτο δῆτα καὶ παρασταίη πρόφρων.
τίν᾽ οὖν χιχλήσκω τῶνδε δαιμόνων ἔτι;
ὁρῶ τρίαιναν τήνδε. σημεῖον ϑεοῦ.
ἀλλ᾽ εὖ τ᾽ ἔπεμψεν εὖ τε δεξάσϑω χϑονί.
Ἑρμῆς ὅδ᾽ ἄλλος πομπὸς ᾿Ελλήνων

290

νόμοις.

ἐλευϑέροις νυν ἐσϑλὰ κηρυχευέτω.
πάντων δ᾽ ἀνάχτων τῶνδε κχοινοβωμίαν

ν υὡΚΒ
γνϑ
νυ

ἀλέχτωρ οτϊππουῦ δὲ αθη ἨΗοτηθυΒοβθη ᾿Ηλέχτωρ (Ζ δ18, Τ' 898). Ε΄.
Ηϊοβθ. ϑϑαροτυβυϊιουβ δηα ῬΟΡαΪΔΥ
Βο]1οῖβ ἴῃ ατθοκ Τυαροθᾶγν. Τυδηβδοίϊομβ οὐ {π6 Ατηθυίοᾶθ ΡὨ1]ΟΙ].
Αββοο. γὸ]. ΧΧΥΠ
(1896) 5. 561
Βπαοὺ ΒΙΘΥη οἷπθ ἀαμηκὶθ ΑΠππηρ'
465 ΟἸΔα ΘΒ, ἀδθ αἷθ ὥὅοηπθ οἷπ
ΟΡ] 56].
219. ΑἹ5 ϑοπποηροίυ {Πνὺ Ἠθ]105
416 Ναδῖηθῃ ᾿ἀχέσιος, ᾿Δἀχεσώδυνος,
Παιάν, Αλεξίκακος, ᾿Επικούριος. Ἐπ
501 4150 βρὶπ ἥθβθῃ 8)ῃὴ ἄθῃ )8πϑίαθη Ὀοδίβι ρθη.
220. φυγάδα: ὥροτ᾽ 5βοῖπθ ὙοτῬδηπαπρ' πα βοίποη Π᾿ομπαϊθηβὺ Ὀ6ὶ
ἄθη
Κῦπὶσ
Ααἀπηθίοβ
βοσχιοῃύθὺ
ἈΑΡο]]οη Ἐπ’. ΑἸΚ. 8584: ΝϑΟΏ ἄθιη
5680]. Ζὰὰ αΙἸΘΒοὺ 5'.:6116 ἔθ ηα 510} α16
Ξαρθ θῦϑθηβο Ρ6ὶ Ηρβιοά. --- Βο.
984, 5160. 844 πιγτά Ηρ]ῖοβ τηῖϊὗ
ἈΑΡΟΊ]οη 1αἀ ρα ἢ ἷΖιοσί.

221. εἰδὼς αἷσαν τήνδε: γρ]. οτρ.
Αθη. 1 680 ποη Ἰρυιδυδ Τη8}}1 ΤΩΪΒΘΙῚΒ
ΒΙΘΟΌΤΥΘΥΘ αἴβοο. --- συγγνοίη βρο-

τοῖς: ΟΥ σιτα τ
ΜΘΗΒΟΠΘΗ: ΟΥ ὙΠῸ

]6η ταϊῦ ΔΥΤΉΘἢ
ὙΊ5Β6Ω, ὙὙ16 685

225. δεξάσϑω: Ῥοβοϊάοῃ Πα θῖπ Απ-

τϑομὺ δα Ασροβ. οα δίποιῃ ΗΠ ρύατη
Ὧ65 Ῥοβθίαοῃ τοϊ ἄθιη ΒθίπϑΙη6ῃ
Προσκχλύστιος Ὀογϊομίοῦ Ῥαῦβ. Π 22,
4 ταοῖῦ ἄθὰ Ζυβαίζ: τῆς γὰρ χώρας
τὸν Ποσειδῶνα ἐπικλύσαι τὴν πολλήν,
ὅτι Ἥρας εἷναι καὶ οὐκ αὐτοῦ τὴν
γῆν Ἴναχος καὶ οἱ συνδικάσαντες
ἔγνωσαν. οι οἴποιη Ογὲ Τρίαινα
ἴῃ ΑΥ̓ΡῸΞ ψγϑὶβ ἀοΥ Ξὅΐοῃο]. σὰ Εγ.
ῬΒορῃ. 187. ὙγῈμ)1. ἘΠη]. 3. 8.
226. ἄλλος πομπός (πομπός ἰδὺ
ἄθια Ζυβδιησηθηῆδηρσ ΖΘ 06
ἢ
τοῖσιν σοβούζί): Ῥοβθιάοῃ μδὺ 5160}
Ῥογοῖβ 8158 συιξοσ πομπός ΘΥ 656}.
ὙρῚ. 5160. 411 γίγας ὅδ᾽ ἄλλος τοῦ
πάρος λελεγμένου μείξων. Ἡθητηθ8
ἰδ φυχοπομπός (ϑορΡΆ. ΑἹ. 882 καλῶ
δ᾽ ἅμα πομπαῖον Ἑρμῆν χϑόνιον
εὖ μὲ κοιμίσαι) πᾶ ἀρδογμαυρὺ 66Ἰοιίου (πομπαῖος) ἃ18 κῆρυξ.
ΥΕΙ.
Εὰπτη. 90 κάρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμος
πομπαῖος ἴσϑι.
221. 5 Ηδαρίρσονιομῦ ἀ65 ὅεἀδηκοηβ Ποσὺ ἴῃ ἄθηη Ῥχο]ρ
50 ἢ
βίθῃθπάρῃ ἐλευϑέροις. .. Α1Β ὙΔΟΚΘΙΘΥ
χῆρυξ, ὙΘΙΟΒΘΥ ἄθπθη, αἷθ δὲ σϑ-

Ἠοϊτηὐ!οβθη χὰ Μαΐο ᾿δύ.
222. συγγνοῖτο πϑΟῊ συγγνοίη “ῚΘ
9212. ἴδοιτο πο ἔδοι, Ἡδτοά. ΥἹ

Ἰοιτοῦ, ϑιθμουμοιῦ νουθᾶσσύ, τηῦρθ
ΟΥ ἀαἰν βουρθπ, ἀδ8 σῖσ ποῦ σοννα]ίβατη γορσοίπγῦ ὑπ σοκπϑομίοῦ

92 συνεγινώσκοντο ἈΔΟῚ συγγνόντες.

ποΥ θη."
228. δέ, νοὶ] Ῥᾶπδοβ ἀδ8 ὙουΒρυσθμθπηᾶθ ἔογὑβοὐζί. ---- ΜΠ πάντων
ἀνάκτων τῶνδε ποτάθη 8116 δέξου
φαβαιητηθηροίαβι, τγ81}] ΚΟΙΏΘΥ σοῖσθββθη πογάθη ἀδτῇ. -- -κοινοβωμία:

224. ὁρῶ: 880]. ἐν γραφῇ. ὈΊΘΒΘΟΥ
Ὑοὺβ Ἰδὺ 1ῃ ἀθὲὺ Ταῦ 1πὶ ΖιιβδτητηθηΒα] τοῦ 218 δυκθῆπθῃ, αἀδβ οἰ πῖρΘ
αδύίου τὰν ἀθτοη ἴῃ τα ὅσια ἀ8γ-

σϑβίθ!]ῦ σᾶγθη.
ΟΡ (ΘΥ ΕᾺ]]

ΤΠ) 65 πἰοῃῦ ἀστοιἰδῦ, ποὶσὺ 412. --

ϑεοῦ: ὅ0}0)]. τοῦ Ποσειδῶνος. ΤΌΟΘΚΟΥ

γουτητίοῦ τρίαιναν τήνδ᾽ ἄνακτος
᾿Ισϑμίου, νἱο]]ο᾽ομὺ τρίαιναν, κέντρον ᾿Ισϑμίου ϑεοῦ.

γΕ]. Ῥαυβ.
Υ 1ὅ. 1 ἔστιν οὖν βωμὸς
ἐν

τῷ

κοινῷςἩἨ

οἰκήματι

ἴῃ Αἴπθῃ

ἄρ ἘπΠΚῸῚ
ΑἸύᾶΣ ἄθ

ϑεοῖς

πᾶσιν

ἕν

1168 Ῥἰβίβίγαθοβ,

ἀθ85 ΤΎτᾶπηθη, οθἰπθη
12 Οδέξοῦ δα ἄρῃ

δι.Δ
Ν
διν
ἀμ
δμδί
δ
Δ.
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σέβεσϑ᾽, ἐν ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων
ἵξεσϑε κίρχων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ,
ἐχϑροῶν ὁμαίμων καὶ μιαινόντων γένος.
ὄρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών;
τίς δ᾽ ἂν γαμῶν ἄκουσαν ἄκοντος πάρα
ἁγνὸς γένοιτ᾽ ἄν; οὐδὲ μὴ ᾽ν “Ἵιδου ϑανὼν

φύγῃ ματαίων αἰτίας πράξας τάδε"
χἀχεῖ δικάζει τἀμπλακήμαϑ'᾽, ὡς λόγος,

29

Ζεὺς ἄλλος ἐν χαμοῦσιν ὑστάτας δίκας.
Μανκίθ οὐτϊομίθη (ΤΉὰΚ. ΥἹ ὅ4).
ὕθον ἀΐθ σϑιπθίπβαιηθ Ὑ ΘΥΘ Πρ'
τηθτοσον Οὐἐίου ἂπ οἴπθῖι ΑἸύαΥΘ
γα. ΡΙαὖ. π. φιλαδ. 5. 492 Ο πολλαχοῦ
σύμβωμός ἐστιν ᾿Ιόλαος

αὐτῷ (μᾶτη-

πο Ἣρακλεῖ) καὶ συγκατεύχονται
παραστάτην Ἡρακλέους ὀνομάζοντες.
999. ἐν ἁγνῷ, ἂτι ΠΘΙΠΊσον δὐδέθαο,
τ θη οἷπ ΑΒΥ] ἰβύ. --- πελειάδων
ες κίρκων: ἀὰ8 ΟἸΘΙΟΠπΙΒ ᾿ἰδῦ ἴπ
αἰομ ουίβομου ὟΥ οἶδ αρσοκύνχὺ 718
Ῥτοτη. 888 κέρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν
λελειμμένοι. Ζᾳ. ϑδοῆβ υρὶ. Ηοιυῃ.
ΧΊ89 ἠύτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν ῥηιδίως οἴμησε μετὰ
τρήρωνα
πέλειαν,
Ο 281
ἴρηκι
ἐοικὼς ὠκέι φασσοφόνῳ. 485 ΟΥδκΚΕῚ
Ζοβίτη. 1 δ4 κίρκος τρήρωσιν ἱερὸν
γόον ἡγηλάξων οἷος πολλῇσιν᾽ ταὶ δὲ
φρίσσουσι φονῆα. --- ὁμοπτέρων Ὀ6τοῖξοὺ ἄθη ἕο] σθπάθη (ἀθάδηκθη νου:
ῳ ΒΘ Ηδθιομία

βἰπα Ὑῦρθὶ ψῖ6 416

Ταῦρθοπ ὑπ ἀ00} Ζθυσθίθθη 516
αἴ686."
2331. Ζὰ κίρκων ὑτγιεὐ ἀρροβιθοη6}1}
ὁμαίμων, 6 1086 ἔῶσ ἀ16 Παπδῖάθῃ
ἀδ8 βἰπα, τἂβ 416 Ηδθιομύο ἔσ α16

Ταῦροη βἰθα.
Β6ὶ αἴθβοῦ ἀὐξΤαββαηρ βομοῖηῦ α16 Απάθυυηρ νῸῈ
Ἠρυτηδϑηη ἐχϑρῶν ὅμαιμον καταμιαυ-

νόντων γένος πἱομὺ πὐϊίρ.

292. ὟΙΘ ἀ16 Ηδριομΐθ 510}
οἶπθβ ἀτθαθὶβδ βομυ]αϊρ ἸηϑΟΉΘΠ,
ΘΠ βδῖ6 ΤΑῸΌΘη Ζουσθίβθῃ, 80 ἰδὺ
αἴθ ουχυσιηρσθηρ Ηρίγαῦ σοὺ ογνγαπαΐθη οἷη ΟὙΘῸ6], ΟἀΟΥ ΠΟΘ ἴῃ
ον
ὕπίουνγοι’ σοβέγαϊ
πϑγάθῃ
τῖγα.
Ι͂Ὼ ἀἱοΒ οΥΊΒΟΠοΥ ΥὙ 6͵86
τγοσάθη (ἸΘΙ
ΟΠ ἶβ ἀπα οἰ σθη
ΠΟΠΟΥ
Οθάδηκο ἴῃ Ὀοϊσοογαάπροίθη ϑϑὐζθῃ
πο πο παηαουσθβδίθ]ῦ.
ΥρῚ.
χὰ

Αρσ. 16, 5160. ὅ11. -- Ζὰ ὄρνυϑος
ὄρνιν .. φαγών νρ]. ΡΙαΐύ. αἴτ. ἹῬωμ.
8. 98 5.286 Β πετεινοῦ γὰρ οὐδεὶς
ἑώραχε γῦπα γευόμενον, ὡς ἀετοὶ
χαὶ ἱέρακες μάλιστα τὰ συγγενῆ
διώκουσι καὶ κόπτουσι, Ῥογρἢντ. 46

αὐρϑῦ. ΤΥ τ ἱέραξ πολλαχῇ

τὸ ἕῷον

(τρυγόνα) συλλαβὼν ἀφίησιν μισϑὸν
ἀποδιδοὺς μίξεως σωτηρίαν. ττο
46 1. Ἰαῦ. Θ

δ 185 ΟδΠΙ ΠὍΤη ΠΟΙ Θϑύ,

Ιᾳν. ΧΥ͂ 19 β5θὰ ἴᾶπὶ βϑυρθῃηΐηῃ
ΤηΔῖΟΥ σΘοποογᾶϊῶ; ρῬᾶγοιϊῦ οορσπδῦ!β
ΤΟ ]15. Β|1η1}18. ἔθσα: απὐδηαο ἸΘΟΙΪ
ξουθϊου θυϊρυῖ νἱύατα 160 3 10 ΠΘΙΠΟΥΘ
ἀπαάσδτη
Θχρίσαυνῦ ΔΡΘΙ
ΤηΘΙΟΥΊΒ
ἀθηθθυβ ἃργ12 [Ιπαϊοὰ ὑἰρτὶβ ρὶῦ
γα θα
οὐτη {ἰρυθ Ῥᾶοθιη ῬϑυῬϑίμπδιη, 586 υ]5 ἰπύθυ 8586 σοηυθηῖῦ
ὉΓΥ515. --

τίς ἔν

πῶς

μαὺ

Βυγρθβ

ΘΘΒΟΒσΊΘθοη. --- Ζὰ ἄκοντος (ὅ680].
παρὰ πατρὸς ἄκοντος) γ9]. Εύγ.
Απάτοχη. 9817 νυμφευμάτων μὲν τῶν
ἐμῶν πατὴρ ἐμὸς μέριμναν ἕξει
χοὺκ ἐμὸν κρίνειν τόδε. Τ)ὸΥ Ὑ᾽αἴου
μαὺ 8415 κύριος ἀοΥ Τδομύου ἄθῃ
Βυξαύσατη χὰ Ὀοβθτητηθη Οὗδθυ Ζὰ
σΘμΘΠτηῖρθη (βατητηδ, Ῥούθδῦαβ ΠῸΡἀϊασατη ἴῃ Ῥαΐγο Ῥα6]]46 οϑὺ ᾿)οπδί.
σὰ ΤΥ. ἀπάγ.). -- παρά σῖθ Ρ]δὔ.
ῬοΙδκ. 5. 810 Ο γαμοῦσι... παρὰ
τούτων, τοὶ. Ἐπτ. Απάᾶτν. 914 φίλων
μὲν ἂν γήμαιμ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν.
Ωϑῦ. ματαίων (80 ϑομϊε
ΠΣ
μάταιον) αἰτίας, 465 ΕὙΘΥ615 βοΒυ]ά.
Υρ]. γλώσσῃ ματαίᾳ Ῥτοη. 84.
Π85 Νραΐγσυμη ψτῖθ ἴῃ γραφὴ παρανόμων. ΑὈγΘΒΟΒ μαὺ μάταιος τϑοττητι θοῦ.
991. Ζεὺς ἄλλος: πα 1602.---- ἡστάτας

δίκας, οπασ ]θροβ ὕσίθι], ὙυΘΙ 68
Κοίπθ ΕἸπβρύδοθθ ἀπ Βοσχιΐαηρ
“υ]θέ. ὙᾺΊ. Ριπά. ΟἹ. Π θ4 τὰ δ᾽ ἐν

48

ἈΑΒΟΗΥΠΟΒ

σχοπεῖτε κἀμείβεσϑε τόνδε τὸν τρόπον,
ὅπως ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νικᾷ τόδε.

ΒΑΣΙΛΕΎΣ.
ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ᾽ ἀνελληνόστολον
πέπλοισι βαρβάροισι καὶ σπαϑήμασι
χλίοντα προσφωνοῦμεν; οὐ γὰρ ᾿᾽4ργολὶς
ἐσθὴς γυναικῶν

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος τόπων.

ὕπως δὲ χώραν οὔτε κηρύκων ὕπο
ἀπρόξενοί τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν
ἔτλητ᾽ ἀτρέστως., τοῦτο ϑαυμαστὸν πέλει.
χλάδοι γε μὲν δὴ κατὰ νόμους ἀφιχτόρων
κεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς ϑεοῖς ἀγωνίοις"
μόνον τόδ᾽ ᾿Ελλὰς χϑὼν συνοίσεται στόχῳ.
χαὶ τἄλλα πόλλ᾽ ἐπεικάσαι δίκαιον ἦν,
τᾷδε

Ζιὸς

ἀρχᾶ

ἀλιτρὰ

κατὰ

γᾶς

δικάζει τις ἐχϑρᾷ λόγον φράσαις
ἀνάγκᾳ.
288. Μ|ὺ σκοπεῖτε (βομαὺῦ δα
τηϑοηῦ Ῥᾶπδοβ δῦ ἄθῃ 5: ΟΠ Ρν
ψογαάρμάθη Ζὰρ ἀθ5 Κῦπὶρβ δαΐΤῊΚΒ81η. --- τόνδε τὸν τρόπον, «αἴ
16. νομ τηΐν ΘΙ Ομ] Θπθ ὙΥ βἰβθ.
240. Ὑρ]. βορῃ. ῬὨ1). 292 ποίας
πάτρας ἂν ἢ γένους ὑμᾶς πότε
τύχοιμ᾽ ἂν εἰπών; σχῆμα μὲν γὰρ
Ἑλλάδος

240

στολῆς ὑπάρχει.

241. σπαϑηήμασι(αϊομῦ
σΘΒΟ] Ρ ΘΙ ΘΒ
Οθυγθ6) ἰθὺ σοβούχὺ ἔν ἀὰ5 πδηαΒΟΥ ΠΟΘ. Ῥτοβαῖβοηθ πύκνωμασι
π80} Ἠδθγοῃ. σπάϑημα᾽ πύκνωμα
ἀπὸτῶνταῖϊῖς σπάϑαις κατακρουόντων

τὰ ὕφη. γ ε!. 6Βο. 380 ἰδοῦ δ᾽ ὕφασμα
τοῦτο... σπάϑης τε πληγάς υπὰ Ἐπαγ.
ΤΊο. 991 βαρβάροις ἐσϑήμασι (ΟΒ]
σπαϑήμασι) χρυσῷ τε λαμπρόν. --χλίίοντα. 5680]. τρυφῶντα (ρευμκοηά).
9248. Ἑλλάδος τόπων Μὶρ Ῥρυβ. 1798
Ἑλλάδος
τόποις.
480
Σαλαμῖνος

τόπων, Ἐπὰν. ΑἸΚ. 61 Θρήκης
ἐκ
τόπων.
2441. οὔτε (ϑ0 Ἡργτθδπη {ν οὐδὲ)
. τέ, πθαὰθ --- οὗ, τὶ Ῥτότη. 360,
10. -- χηρύκων ὕπο, τπΐοὺ ἄθ1ὴ
Βομοῦζο νοὰ Ἠθγοϊάθη, γθΊομο ἀῦτος
δία (κηρύκειον), ἀυτοῖ αἷο Τυδομῦ
πα ἀστοῖς ἄθη ϑομηϊῦ (65 Βαγίθβ

245

250

σθκοπηζοίομηθὺ [Ρ 510} ὑπαὶ 16
Βερ]οϊθαηρ' νο]Κουυθο
]]Θῃ θη βομαὖζ
ΘΌΠΟΒΒΘΗ. ὙΕ]. Ηοτα. κ 102, Ξ680].
σὰ Α 884 ἄσυλον καὶ ϑεῖον τὸ τῶν
χηρύκων γένος τπιπα κοινὸς ὁ νόμος
μὴ ἀδικεῖσϑαι κήρυκα ἱεροὶ γὰρ

οὗτοι

καὶ

τὰς ϑυσίας

προετοιμά-

ἕξοντες. --- ἀπρόξενοι, ΟἾΠΘ ἴῃ ΑΥΡῸΒ
7θυπαμα χὰ ΒαΌθῃ, αἀοὺ θα ϑομτῖς
σονδῃσὺ ἀπὰ οὰτθ ὅδομθ σνοχύγι
τί.
γΩ]. 495, 980. {ὔουίρθηβ ἰδὺ δῃ αἴ8

Βόμοι ἴῃ Ἠοιποτίβομον Ζοὶἐ θοβέθμθπᾶθ
ΡῬυϊγαύσαπυγθα
π ἀβομδ, ποῦ δὴ αἴθ
ΠΘΟΒΠΟΙΠΘΥΊΒΟΏΘ
[πηδὑϊδαϊϊονη
(ἰθὺ
δε δοαβυ τθαπαβομαῖν σὰ ἀθπκθη.
-- νόσφιν Κοτιητηῦ Ὀδὶ ἄθη ΤΥδρῚΚοὺπ βοπδὺ πιοῃῦ σοῦ; θη ΞΌΡΆΒ.
Βυάρτη. 1028 ἰδὺ ἀπϑομΐ. --- ἡγητῶν,
ΝΥ ροσθΊβου.
241. κλάδοι γε μὲν δή: αἴθ Ζνγοῖὶρθ
πῃ 78 ἔγϑ ΠΟ ἢ τηϑοῆθη οατθ ΠΘΙβΘ
Ῥθρυθ ΠἸοη. -- ἀφιχτόρων. ἱκετῶν,
Κα:

248. ἀγωνίοις: πὰ 198.
949. συνοίσεται. ὅο80]. συμφωνήσει. .. ἄδυῖη δ] θη γα ΗΘ1185 ἀσσοι

ψουτηαΐαηρ τηϊδ ἄθὺ ϑὥδοῃβ ((6ὺ
ΠΥ
ΚΠ ΘΗ ΚΟΙΦ) σαβατητη
θη ἔθ" ἃ. 1.
165. ΔἸ] θη. Καπη οἷ αΥθομΘ δ
Θασοα Ζυγοῖρθη υἱοηθϊρ ΒΟ ]Θβθῃ,
ἄαθ ἴῃν Βομυΐζῆθηθηαθ βοὶα"Ὁ. -Βεοὶ δίκαιον ἦν ἰδὲ ἄν πἰομῦ ἀηθ6-

ΠΕ

ΣΝ
ἄσα
᾿ς

ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΕΝΌΕΝ.
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εἰ μὴ παρόντι φϑόγγος ἦν ὃ σημανῶν.
εἴρηκας ἀμφὶ κόσμον ἀψευδῆ λόγον.
ἐγὼ δὲ πρός σε πότερον ὡς ἔτην λέγω
ἢ τηρὸν Ἑρμοῦ ῥάβδον ἢ πόλεως ἀγόν;
ΒΑ. πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείβου καὶ λέγ᾽ εὐθαρσὴς ἐμοί.
τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ Παλαίχϑονος
ἵνις Πελασγός, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης.
ἐμοῦ δ᾽ ἄνακτος εὐλόγως ἐπώνυμον
γένος Πελασγῶν τήνδε καρποῦται χϑόνα.
ΧΟ.

2 δῦ

2

καὶ πᾶσαν αἷαν, ἧς δι᾽ ἁγνὸς ἔρχεται
αἰησὺ οὐξοσα
θυ! οη. ΕΎΘΙΠΟἢ Κῦπηξθ
68 Ὁυβρυϊριοῃ
ἂν εἰκάσαι ΤᾺΣ
ἐπεικάσαι, ποταὶϊὺ α16 Ἰαρτοϊτηα Οὔ ΒαΣ
ΘΟ Θη τγῦσαθ (ἀοοἢ Ὑρ]. 406,
990, Ῥοτβ. 234 τι. ἃ.), οὐδὺ καὶ πόλλ᾽
ἂν ἄλλ᾽ ἐπεικάσαι σοῃδίβοη Β8Ό6η.
361. ΟΥ̓́ΘΏπ. πἰομὺ ἐσ οἴπθη ἀππγοβοπᾶθη αἷθ ϑύϊηστηθ ἄδσὰ ἀ8
νγᾶσο Κυπᾶθ σὰ σϑρθη“, α.1. οποσὰ σγοϊΐοσθ οιιηαίαηρθη, ἀῶ Ἀ6ὶ
Ῥθυβόμ! μου ἀδρθηνατγὺ α16 ρυϑοῃθ
81165 σόπϑτι τηϊὑθθ
]θη ΚΘ ΠῚ 3“
02, ἀμφὶ κόσμον: 8680]. περὶ
τοῦ κόσμου ἡμῶν ὅτι βάρβαρος.
Του ἈΚΚ. (ς,τγᾶβ τηϑῖπθ Τυδομῦ δηὈ6-

Ἰαησὺ")

τῖθ Χρη. Μϑιηου. 1 1, 30

τὸν περὶ τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν
οὔτ᾽ εἰπόντα οὔτε πράξαντα.

ἀσεβὲς

268. ἔτην: ὅ68}0]. νῦν δημότην,
ὈΘΒΒο ἰδιώτην (ργϊγαύαμη).
Ὑ].
Ετάρστη. 8171 οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἕτης
ἀνήρ, Ἐπτ. ΕΥάρτη. 1014 πόλεως μὲν
ἀρχῷ, φωτὶ δ᾽ οὐκ ἔτῃ πρέπον,
Ἡδβγοῖ. ἔται᾽ ἑταῖροι,
συνήϑεις,
πολῖται, δημόται φίλοι, ἐπίκουροι.
--τηρὸν Ἑρμοῦ ῥάβδον, ἃ. 1. κήρυκα,
οἴπθη ΑὈροβαπαζθη 465 Κῦπὶρβ οὗοΥ
γΟΙΚΕΒ. τηρόν (Ξ5680]. φύλακα) τορτοτνὺ
Ὑ16 τηροῦντα ἀθη ΑΚΚ. ῥάβδον, 8180
5. ν. ἃ. ῥαβδότηρον, δαβδοῦχον. Ὑρ].
Ῥρυβ. 982 μύρια πεμπαστάν, ΟΠο. 38
χοὰς προπομπός τιπὰ τπιπξθη 264, 868.
Ὡ0ῦ. πρὸς ταῦτα, ἰπ ΗϊπβΙομύ ἀ6γασΐ, τὰ τηθίποη δηρ Δ ]δηρσῦ.
ΥΩ]. δ29.
ΦῦθΕ, γηγενοῦς: 815 Αὐτοομύμομθ
0
ἀοΥ αὐξίβομῃθ Εγθομίμθαβ ἀπά
ΚΟΚτΟΡΒ {σὺ οσ ἄθη ῬθΖθι
πο πἄθῃ
Νδτηθη Παλαίχϑων.
ΝὍΟΒ Ηδβιοᾶ
ὙΓΔΥ

Πελασγός

Ῥαυβ. Π 1, ὅ Νιόβης

Δαυϊποομύμβομο:

δὲ καὶ Διὸς

ἈθΟΆγΙοΒ, Ὁῖθ Βομαίζβομοπᾶθη.

2600

ως παῖς Ἄργος
ἔγενετο,
ὡς δὲ
᾿Αἀκουσίλαός φησι, καὶ Πελασγός, ἀφ᾽
οὗ κληϑῆναι τοὺς τὴν Πελοπόννησον
οἰκοῦντας Πελασγούς. Ἡσίοδος δὲ

τὸν
εἶναι,

Πελασγὸν
δρᾷ.

ΠῚ

αὐτόχϑονά
1,

2

φησιν
φασὶ

δὲ

᾿Αρκάδες ὡς Πελασγὸς γένοιτο ἐν
τῇ γῇ ταύτῃ πρῶτος... πεποίηται
δὲ καὶ ᾿Ασίῳ τοιάδε ἐς αὐτόν"
»ἀντίϑεον δὲ Πέλασγον ἐν ὑψφικόμοισιν ὄρεσσι γαῖα μέλαιν᾽ ἀνέδωκεν,
ἵνα ϑνητῶν γένος εἴη“. ῬοΙαβσοβ
ἰδὺ ἀοὺ ουὐβίθ Κῦπίρ ἃοὺ Ῥϑαβρου
418 ἥρως ἐπώνυμος. Υρ]. ὅξ68}0]. χὰ
ΑΡΟΊ]. Β. ΓΥ͂ 266 οἱ ἀπὸ “Ιευκαλίωνος
τὸ γένος ἔχοντες ἐβασίλευον Θεσσαλίας,
ὥς φησιν Ἑκαταῖος
καὶ
Ἡσίοδος" ἡ Θεσσαλία δὲ Πελασγία
ἐκαλεῖτο ἀπὸ Πελασγοῦ τοῦ βασιλεύοντος.Ό
Αὐρὸβ ραὶὺ 8415 Μιο]Ραμκὺ (65 ἩθίομθΒ (68 Ῥθ]αβρῸβ
γ]]]61ομὐ τηΐοϊσο ἀπο θσου Αὐΐ[αββαηρ' 465 Ηου ΘυΊΒοηθη Πελασγικὸν
Ἄργος, ὍΘΙΟΠΘΒ πὸ
Β 681 ἰπ
ΤΉ ββα]θη Ζὰὶ ΒΠ ΘΠ 6 δῦ. Ὑ 61. 5080].
Ζὰ Εὰχν. Οὐ. 982 ὁ δὲ Πελασγὸς
πρῶτος ἄρτου κατασκευὴν ἐξεῦρε
πάλαι τῶν ἀνθρώπων τοῖς δράγμασι

σιτουμένων καὶ Πελασγικὸν τὸ ἅργος
ὠνόμασεν.
2ὅ8. εὐλόγως σὶρ 41 (ραββθηά).
200. δι᾽ ἁγνὸς [ἂν διάλγος ΝΥ οταβ8σου.
Οἰδυ ]10ῃ βὐθηῦ θ6ὶ ἄθῃ .
ΤΥΔρΡΊΚουα αἴθ ἰῆσοιη Καβὰβ π8οῃσοβίθξθ Ῥυξβροβιύίοη ἴπὶ ΤΥϊτηθίου
οηὐνγθαθυ βοποα ϑυιθαίαηὐιν τιηα

οἴποῖα Αὐἰὐγὶθαὺ τῖθ βουστάσεις πρὸς
πατρός Ῥτοτη. 680 οὐδὲ τηἱϊῦ Απᾶβύζσορῃθ ἂὰ Ἐπᾶθ 498 Τυϊτηθύθυβ.
Επθ Αὐβηϑῆτηθ τηϑοηθῃ (16 πίομύ
δηδβίσοΡ μΐβομθη Ῥυαροβι θοπθῃ, ἃ. 1.
ἡ
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Στρυμών, τὸ πρὸς δύνοντος ἡλίου κρατῶ.
ὁρίζομαι δὲ τήν τε Περραιβῶν χϑόνα
Πίνδου τε τἀπέχεινα, Παιόνων λέπας
ὔρη τε Δωδωναῖα' συντέμνει δ᾽ ὅρος
ὑγρᾶς ϑαλάσσης" τῶνδε τἀπὶ τάδε χρατῶ.
αὐτῆς δὲ χώρας ᾿άΑπίας πέδον τόδε
πάλαι κέκληται φωτὸς ἰατροῦ χάριν.
[νἐ

20ῦ

ζάπις γὰρ ἐλϑὼν ἐκ πέρας Ναυπαχτίας
ἰατρόμαντις παῖς ᾿Δπόλλωνος
ΡΟΒίγορΠἱθυίθ Ῥχδροβιδίοπθα απα
ἘΟττηΘα πὶ ὑπαί, διαί, δ
τ:
ἀμφί (ἀσ. 1210, Ἐσπη. 420).
ἁγνὸς ψ10 ῬΟΘΙΒ. Ὅ00 ἁγνοῦ δρυΐ:
μόνος, Ῥτότη. 888 ἴησι σεπτὸν Νεῖλος

εὔποτον ῥέος.
Οοὴπ σθῦρθῃ αἹ6
συϊθοββομθη ΙΟ θυ ἄθτα Βιοβομάθη
Ὑ ΆΒΒΟΥ Ἐριμοία Ὑ16 ἁγνός, σεμνός,
εὔυδρος, εὔποτος. “61 ἀ16 Βε-

ΟΠΠΘΙ Θἰη08Β Πποίβθθρῃ Τδηᾶθε ἐγ
ΒΌΙομ6 ἘΠρθηβομδΐθθη (65. Ὑ ΆΒΒΘΥΒ
Ῥοβοπάθυθ Ἐπηρῆπαπηρσ ΠΘΡΘη.
261. τὸ πρὸς δύνοντος ἡλίου, ἀ6
ΤΟΙ], ΘΙ] ΠΥ Ὑγ ΒΟ 10} γΟΙΏ ϑίσγπιοπ
Πδσέ, ΞΟΒΟΙΪ. τοῦ πρὸς δυσμὰς μέρους
Στρυμόνος κρατῶ
ὅδηπθ Ὀοηὔὑησὺ
Ἀβοηγοβ αἴθ Θϑιθρθημοὶδ,
σθοστρ ίβομθ πα οὐβπο]ορίβομο Β6Ιϑῆγυπρ σὰ ρϑῦθῃ. ὙρφΊ. 28ὅ ἢ,
5680]. σὰ ΑΥἸΒίΟΡΙ. Ετῦ. 928 πολὺς
ὁ «Αἰσχύλος ἐν τῷ ποταμοὺς καὶ
ὄρη λέγειν.

202Η΄. ὁρίξομαι Ὑ718 Επν. Εγώρτη.
6096 ὦ γαῖα πατρίς, ἣν Πέλοψ
δὁρίξεται,
ῬΙαῦ. Μοποσ.
ὥ. 2591

Ζαρεῖος πεζῇ μέχρι Σκχυϑῶν τὴν
ἀρχὴν ὡρίσατο:...1)16 ΔΙΆΥ ΚΘΗ ΤΠ
ΘΙΠΟΥ
Ἡθυυβομαῖ τη ΐαββθη (85 Τδημα θυ
ῬΘΥΥΒΕΡΟΥ ὑπαὶ 1θηβοὶῦ ἄθβ ῬΊΙΠαοΒ
16

Ἠδηθη

(λέπας

[ἅν

ἀ88

ἄβροτυ-

Ἰοξοσίθ πέλας) ἀθὺ Ῥξομπϊίθυ ἀπα 88
Οορῖσρο σοὰ Ποάομδ.
Ἰ)ογύ τϑιοῃῦ
816 18 8ηὴ8 Μϑου" (416 Μϑουῆαΐ 815
ασθησζθ βοῃγδηκὺ 516 οἷπ, υρ]. ουσ.
Αθη.1 2817 Οδθβδυ, τηρουϊατη ΟΟΘ8 0,
ἴατηατη ααἱ ξουταϊποὺ δ γ15).
ὕπθεον ἀΐθ Περραιβοί οπι. Β ΤᾺ
δίχα. ΙΧ 5. 441
Αβοθγ]οβ ἀουκὺ
510} ἀἸΘΒΘΙΡΘη πὶ Νογάθη σου ΤῊη68-

5816}. --- Ποάοπδ Ἰὰρ' ἃτῃ Εἰιθθ αἰ68
ΒουρθβΒ ΤΌΙΠΔΤΟΒ
(οὔθ ΤΊΠΔΤΟΒ),
Βίχαρ. ὙΠ 5. 828. --- ο Ἐπδίδίῃ.
Ζὰ Ηορμῃ. ΠῚ 338 Ζεῦ ἄνα “Ιῳωδωναῖε

χϑόνα

Πελασγυκέ Ῥοιμογεῦ: ὅτι δὲ περὶ τοὺς
τοιούτους

τόπους

καὶ ,.γῆ Παιόνων

ἐστι, δηλοῖ ὁ γράψας οὕτω Παίοσιν
ὅμοροι Σελλοὶ καὶ “ὄλοπες περὶ

Ζωῳδώνην μέχρις ᾿ἀχελῴου, 50 Βομοϊηῦ
ΑΒΟΏΎ]ΟΒ

α16 ὙΥΟΒηβιίσζε

ἀοὺ Ῥᾷο-

Ὡ]ΘῚ ἴῃ ἀθηη ΒοΥρΊδηα Ὑγθβυ] 10} σοη
ῬΙπαοβ. δηζαβθύζθῃ.
Ὡρ0ῦἢ. Μιῦ τῶνδε... κρατῶ (.ΡΟΣ
αἴθβθ ὙΟΙΚΟΥ ὨΘυΎΒΟΠΘ. 10 Ὡ8ΟῊ
αἰθβοὺ ϑοιίθ) ἔαθὺ ἀον Κδηϊσ αἷθ
νου σομδπηΐθῃ ΘὈ1Θἐθ ΖΒΒΤΩ ΘΗ,
ὌΠ ΠΌΠΤΠΘὮΥ 81 ΑΡΊθη 815 Ἡδυρύαπ (αὐτῆς) 5οῖπθβ Βθίομθβ ἴδθοτΖρΘηθη.
ἴὔθογ αἴθ Αὐβαθῃπαπρ'
ὍΘΣ ῬΘΙαΒρου υρ]. ϑίγδθοι
Υ . 220ἢ.
2608. Ἄπις:

᾿Δρο!οά. 1

2355

Φορωνεὺς ἁπάσης τῆς ὕστερον Πεῖοποννήσου προσαγορευϑείσης δυναστεύων ἐκ Τηλεδίκης νύμφης πιν
καὶ Νιόβην ἐγέννησεν κτὲ. Οαγέϊαβ
ατ. Εὐγια. 85. 4695 {σὺ τοϊὺ Ῥοίύ.
Εὐγτα. ΕΌΥΒΟΗ. Π 5. 48 ἄθῃ Νδτηθη

᾿ἡπία ὡαῦ ἄθη ϑίδτηση ἂρ (Υ δ58θ1)
φυσῖοκ ( Υ̓ἀββουϊαπ“) ὑπαὶ τοὺσἹοιομὺ ἀδηηῖῦ θη 5] αν βοθθη ΝΆΤΩΘΗ
Μοτϑα (γοη 1η01]6 Ξ- τηϑγθ).
Θ μα
αἴθβθ ΑΡ]οϊθαπρ υἹομϊσ δῦ, ἀδηῃ
αὐνθθ αἰθ Βθπθηπαπρ γὸπ αδθῃ
ΠοΥῖθυη δαβροσ ΠΡΟ Βθῖη, ΘΙΟΠΘ
γου Ναρδκίοβ π8 0 ἄθτη ῬΘΙΟΡΟΠΠ68
ἀθουβούχίθη.
ΥΆΊΙ. ὅ.80]., Ῥαυβ. Χὶ
88, 10, βέγδρ. ΙΧ 3.426, Αρο!]]οα.
1 8, 2. Ναδάυοῃ ᾿ἰδὺ πιομὺ ᾿“πία
Ὥ80ἢ ἅπις Ὀοπαπηῦ, βοπᾶθσμ ὑπὰσοκρηγῦ

ἅπις

ἄθὺ

ἥρως

ἐπώνυμος

σοῦ ᾿Ἵπία. --- πέρα ϑαθπβίαμηϊν Ὑ16
Αρ. 300 Χαλκίδος πέραν ἔχων.
209. ἰατρόμαντις: Επιβύαϊῃ. Ζὰγν
Π. 5. 48, 8ὅ οἱ παλαιοὶ ἐν τῷ .. ἀλλ᾽
ἄγε δή τινὰ “μάντιν ἐρείομεν “ φασὶ

καὶ ὅτι κοινή πὼς ἐστι τέχνη ἰατρικὴ
καὶ μαντική. Μελάμπους οὖν καὶ

Ξὐ
Ρ
Ἰ«ν
Θ
ϑὰν
ἥν
ΘΟ
στ
τ
ασ
ὐἰἸ
ψα
οπεΟ

ἶ
Υ

ἕξις...
ἢ νΠ

ὉΠ

ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΕΝΘΌΕΝ.
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τήνδ᾽ ἐχκαϑαίρει κνωδάλων βροτοφϑόρων,

21τὸ

τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσμασιν
χρανϑεῖσ᾽ ἀνῆκε γαῖα μητρυιὰ δάκη;
δρακονθϑόμιλον δυσμενῆ ξυνοικίαν.
τούτων ἄχη τομαῖα καὶ λυτήρια

πράξας ἀμέμπτως Ἶάπις ᾿Αργείᾳ χϑονὶ

21

μνήμην ποτ᾽ ἀντίμισϑον ηὕρετ᾽ ἐν λιταῖς.
ἔχουσα δ᾽ ἤδη τἀπ᾿ ἐμοῦ τεχμήρια
γένος τ᾽ ἂν ἐξεύχοιο καὶ λέγοις πρόσω.
μακράν γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλις.
ΧΟ. βραχὺς τορός 8᾽ ὃ μῦϑος, ᾿4ργεῖαι γένος
ἐξευχόμεσϑα, σπέρματ᾽ εὐτέχνου βοός"
Πολύειδος ἀμφότεροι ἐπ᾽ ἀμφοῖν
ἔνδοξοι ἐγένοντο, ΑΘΒ6ῃ. Ετη. 62
ἰατρόμαντις δ᾽ ἐστὶ (ἈῬΟ]]ΟΠ) καὶ
τερασχκόπος, Αὐϊδίορῃ. Ρ]αΐ. 11 ἰατρὸς
ὧν καὶ μάντις, ὥς φασιν, σοφός,
Ἡδοθβου, θβο. ἄθν Μραϊοῖη, 1858,
5.1: ᾿ς ΟΣ τΌῆ θη ΕπηΡΙγ16 ἔο]ροὺ
ΒΟΥ Ῥ8]α οἰμθ σϑυγῖββθ Του; Ζὰοὐδῦ α16]
6πῖσθ, ὑσθ]οη6 Κυδηκηοιίθῃ
γοὴ Ζοτπ ἄδὺ δέξου Πουϊοιἑοὺ ππὰ

αυτος

το σίῦβθ ΜΙξδ6Ι] σὰ βὕππθπ

βυσῃῦ.

ΠῚ6 ουθίθῃ

γοίβθῃ

ἀθ5

ΠΟΒΒΔΙΡ βέθμξ
8}|16π ὙΟΙΚοΥη
ἔπτηβ

βονθ

Αὐχίθ

ὙοΙΚκοβ.

βἰπα

ἀἱθ

ἀϊθ Ῥυίθβίου.

αἴθ Ἠδθκαηᾶθ Βοὶ
ἀθ5 σγᾶθθη ΑἸέουὈρθὶ

ἄθηρῃ,

Ἂαἷθ

βοῇ

ΠΟΟΘῊ 76 ὑψὺ ἴτὴ Πυζυιβύαπαϑ ΘΟ Ρδοθη
1αββθι, ἴῃ θυ ᾿ππϊσβίθη Ὑ οι πα πησ
τηῖῦ ἄθιη το]
σ᾽ ὔβοη Κυϊδαβ.. ΑΡΙ5
ἰδῦ ϑοῆπ 465. ΡΟ ]οη πτῖθ ΑΒ] θρίοβ.
4211. τά, ἅ: πὰ 1171. --- παλαιῶν
αἱμάτων μιάσμασιν: 8680]. ὡς τῶν
πολιτῶν αὐτοχτονησάντον, ἩΘΟῊ ΟΘΥ
Ὑουβίθ! ππρ, ἀα0᾽ Ὁγβρυ
ΠΟ] 0 οἷη
Κυϊορ
Δ11ΟΥ σθρθημ 816 Ὀοβίδμπαᾶ,
γρ]. Ρ]αὐ. Ῥυγοῦ. 5. 822Β, Ηου. βαὐ.18,
994

212. μητρυιὰ δάκη (ἔν μηνεῖται
ἄκη): αἷο Εγάθ, σϑίομθ αἷθ 11πσούϊππθ Πουγουρυδοηίθ, πγῶῦ πίομῦ
δἴπθ βορθηβροπμάθηᾶθ Μαΐου (Γῆ
μήτηρ), βοπάθσῃ οἷπθ ϑὑϊοίπυὐζου,
ὙΡΊ]. ῬΙαύ. Μϑποχ. 5. 281 Β τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς ὡς ἄλλοι,
ἀλλ ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας, Ἠοδβοα
ὟΝ υ. Τ. 826 ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει
ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ, ΑΘΒΟΉ. Ῥτοτη.
153 Σαλμυδησσία γνάϑος, ἐχϑρόξενος

280

ψαύταισι, μητρυιὰ νεῶν.
ΤΌΟΚΟΥ
γουτητιίθὺ. μητρυιᾶς δίκην. --- δάκη
(ππομβύγδ) σὰ τά.
2185.
Μιὺ
δρακονθόμιλος
Υ͂Νκ.
γυναικοπληϑής (ὅμιλος ῬοτΒ. 126,
ξύλλογος Ἐὰν. ΑἸΚ. 961).

-

214. ἄκη τομαῖα (6116
πη 6 ΜΠ6])
σὶρ ΟΠο. ὅ87 ἄκος τομαῖον ἐλπίσασα
πημάτων, γ95]. φάρμακα τέμνειν ἀπα
ἐντέμνων

ἄκος Ασ. 11.

Ὡ1ῦ. ἀμέμπτρς, ἃ. 1. ΟΠ 6 ΒΟΒ ΤΟΙ
Ορΐἕου Γὔν ἀδ5 Τιδπᾶ.
216.

ἘΣ

ουσθιοηΐθ,

ἀαβ

Ζῦχῃ

νομισϑεὶς

ϑεὸς

Πδηκο ἐγ θυηη Βοῖπου 'π οθοῦ
ἀπα Ορίον σραδομῦ νγαστ8." ΑῬΡο]]οά.
ΠῚ,

1, 8 ἅπις..

ἐχλήϑη Σάραπις.
Μὶ|ΡοὺΡ ἀντίμισϑος
γρ]. ἀντίφερνος Αρσ. 41, ἀντήνωρ
400, ἀντίκεντρος Βπτη. 186, ἀντιπενϑής 604. 186.
τῇ. ἔχουσα δ᾽ (8ο Ηρὶπηιβοξῃ Εν
ἔχον δ᾽ ἂν ταῖϊδ γρ. ἔχουσαν)...
τεχμήρια, ἃ. 1. πϑδομβάρθιη αὶ τοῦ
ΤΉΘΙ ΠΘΥ ῬΘΥΒΟῚ σόπϑι Ὀοϊαπηῦ σοτηϑοηῦ Ὀϊβύ. --- ἐξεύχοιο. ἄν πὶθ
πράσσοις ἄν 820, λέγοις ἄν 4θῦὅ ἀπὰ
ΞΙΘΌ. 247, ᾿τηρ
γα γΊ80}.
219. Ὑρ]. σὰ 201. --- Εὔν πόλις
ουχαγίθὺ τηϑ ΘΠοῚ λεώς (α16 Τιϑαΐθ
Β161).
281.
σπέρματα
(Ρ]υγ8})
10
ΒΟΡΆ. 0. Κι 600 γῆς ἐμῆς ἀπηλάϑην
πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων. --εὔτεκνος ποῦ. ταϊῦ σ]θ]θη ΚἸΠΘΥῊ
σοβορηθε" πψῖ6 Επαγ. Ηθκα.020 εὐτεκνώτατε Πρίαμε, 810 604. εὔπαις. Βοπά Θγπ
ταῦ οἴπθῖη Πουυ]Πθ Κίπαθ. Ρ6σ᾽άοκυ",, νρὶ. εὔὕτεκνος ξυνωρὶς ΕΓ,
4
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χαὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ παντὶ προσφύσω λόγῳ.
Β4. ἄπιστα μυϑεῖσϑ'᾽, ὦ ξέναι, χλύευιν ἐμοί,

ὕπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν ᾿4ργεῖον γένος.
“Διβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι
γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίαις.
χαὶ Νεῖλος ἂν ϑρέψειε τοιοῦτον φυτόν,
Κύπριος χαραχτήρ τ᾽ ἐν γυναικείοις τύποις
εἰχὼς πέπληχται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων"
Ἰνδάς τ᾽ ἀκούω νομάδας ἱπποβάμοσιν
τοίας χαμήλοις ἀστραβιξούδσας χϑόνα

288

290

παρ᾽ Αἰϑίοψυν ἀστυγειτονουμένην.
ῬΒοθη.

1618,

ΠΟΥ Ομ65. Κιπα)
ΤΡΕ. Τ.1284.

ὅοῃ

εὔπαις

ὁ Λατοῦς

(οἷπ

γόνος

282. παντὶ (80 δομιϊε ἔν πάντα)

προσφύσω

λόγῳ. . ἀϊθ5

σποταρ Ἰοἢ

ἀαχομ 1646 τὺ ἀ685 Βονυγθίβθβ (11)
Εν) Ἐπεν ταϑ ΟΠΘῈ“ τῖΘ ΑὐἹβίορ!.
Ὗγο. 812 τοῦτό γέ τοι δὴ τῷ νῦν
λόγῳ εὖ προσέφυσας (ξ680]. ἥρμοσας,
προσήρμοσας).
284. ὅπως πὶδ 2396:
οὐπγοῖβθ1 ΟῊ. δῦ Τη]γ, ὙΠΟ ΠΥ σοι ἘΪΘΥ,
γῸΠ ΑΥΡῸΒ Κοτητηθ. τόδε ᾿Δργεῖον
Ὑ6

ἐκ τοῦδε Γάργους.

οί

ογ-

ΕΙᾶγὸ τόδε: νοβ [8165 απ81685 νἱᾶθο.
ΜΘΙπΘΚα σουτηἰοὺ ἀαΐν ποϑ'΄΄.
28ὅ. μᾶλλον ἐμφερέστεραι σπὶθ
μᾶλλον ἐνδικώτερος ὅ160. 660. Τὴ
ἘΒΗΠΟΠΟΥ

θῖβθα

βρυϊοθῦ

ἴῃ

(ΘΓ

“Νιόβη ΑταρΒῖοι σὰ ἄθη Τα ΐβομθη
Φαπρίγαθθη (ἄθη Οποσθ); Ἴστρος
τοιαύτας

παρϑένους

ἐξεύχεται

ΟΒο. δὅ8

ξένῳ γὰρ εἰκώς. --- ἘΠΓΥ

Κύπριος

(ἰπ

ἀογΥ

Ηδπαβομσ

ἰβὺ

Κύπρις ἴῃ κύπριος ΚΟΥΥΙΡΊΘΥΕ) τνουἸαησὺ Ἠαγίαπησ Κύπρος, σοὶ] ΑπδγΡϑᾶβίθ νοῃ Ὑὐδυΐθυπι, α16 ουβῦ ἀπσοῃ
Ῥοβιύίϊοη ζτη παρϑβὺ σϑυοσάθῃ
Β:πα, 510} βοϊΐθῃ ἥπαάθη. ΠΟ τυρὶ].
ἑχατὸν δὶς ῬραΙβΒ. 846, ὕπατός τε
Ἀρσ. δ14.
2908. ᾿Ινδάς (βο Βοῦμε ἔν ἐνδούς)
. τοίας ([τ εἶναι Ηοϊτηβόξῃ, γρ].
85 Ξ6801]., ΘΟ μ65. 'π ἀδΣ Ἠαπα.
Βοισιε Βδὶ 998 βύθῃῦ, ὉυβρυΠΡΊΟἢ

ΔΌΘΥ ὍΟὨ] ΒΙΘΥΒΘΙ σαμῦσχέθ, λείπει
εἶναι)
, ἀστυγειτονουμένην
(50
ύδη]ου ἅν ἀστυγειτονουμένας):, απ
γὸὺὴ σψοϊαθμάθη
Ἱπαϊθυῖπηθη ὙῸΠ
σἸθιομθυη ἀσββθῆθη (τπῖθ 1ῃγ) Πῦτθ
108, ἀδβ 516 δαΐ Καιηβθίθη σπῖρ δαΐ
Ῥίδβσαθη στοιΐθη δαΐ Μαδυ]ἐουβ 6]
ὍΡΟΥ 48 Τιᾶπα Πΐπι, ὙγΘΙ
ΟΠ 65 ἴπ ΟΘΥ
ΜΟΙ δτβομα
ἄθυ Αἰίοροη Ρ6πομηῦ
σπισᾶ.
16 Ὑογβίριπηρ'
465 ΠΙΟμύθυβ, ΠΟ γι ομ νυ Αὐμιορίθη
8 ΓΘ η ρυθηχύὺ, ουριὺ 50 δ 8
Ῥγομι. 884 ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἵ
πρὸς ἡλίου ναίουσι πηγαῖς (180 ἴτῃ
Οβύθῃ), ἔνϑα ποταμὸς Αἰϑίοψ. Ἐππ
ὙΟΙΚ Καμηλοβοσκοί ἴπ Καχτηδηῖὶδ
οὐδ μηῦ Μαγκίθποβ Ῥουρ]. 20, γρ].
Βίγαρ. ΧΥ͂Ι 5. 108, Τὔταρθὶ 98
Ἐτ.
ζ. ΚΙαββ. ῬΏ11Ο]. ΧΥΙ ΒΌΡΡΙ. 5..181.--

τρέφειν ὅ ὃ ἁγνὸς Φᾶσις(Ετᾶρτη.1δ6).
281. Νεῖλος ἂν ϑρέψειε “ἴθ ἴπ
ΟΣ
σόῦμοῦ
δηροίηγχγίθη
δέ6118
Ἴστρος .. τρέφειν χτὲς
16 ΕἸυθσούϊοσ
ἂθβ5 Τᾶπμᾶθβ
ρσαϊΐθη. 815
χουροτρόφοι, ὍΘΒΒΔΙΡ ἴῃπθη σὶρ
ἄρῃ ᾿Δπόλλων κουροτρόφος Ὀθίτη
Ἐπηὐγτὺ ἴῃ ἀδἃ5 Μδηπθβαθυ οἷπθ
ΤοΟΚΟ
σον
σπῦτᾶθ,
(πο. 6,
Ηοτα. Ψ 141.
2881. πα Κυρυίβομθβ αδριῖρσθ
1δῦ ΒΗΠ1ΟΩ. ἴῃ Ἐτδυθηροβίαθη ρθβύθιηρϑιῦ γομ τηξ Π]}1
ΟΠ 6 Ῥυᾶρθυμ“,
ἃ. ἢ. ς Κυρυίβομθ Ὑἄϊου θυζθαρθη

νῖο οι. Ψ' 60 πάντ᾽ αὐτῷ μέγεϑός

ἈΠ] Οη6 Τδομύίον“", ἄθπῃ τίχτουσιν

τε

δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν
(Ηββῖοα ὙΥ. α. Τ. 286). --- εἰκώς σὶθ

φωνὴν καὶ τοῖα περὶ χροΐ εἵματα
ἕστο. --- ἀστραβιξούσας, νωτοφορου-

ἱπποβάμοσιν. πἰομὺ

κατὰ
σῖθ

ἵπποις ἐοικυίαις

τὸ τάχος, Βοπάθχῃ
Βοϊξρίοταθ

καὶ

ὄμματα

»» ὕΓΘΙΟΒΘ

ἀἴθηθῃ “-. --

χάλ

τοίας

εἰκυῖα καὶ

ῬΙΠΕ ΒΟΗ ΤΖΕΕΗΕΧΡΕΝ.
χαὶ τὰς ἀνάνδρους κρεοβόρους ᾿Δμαξόνας,
εἰ τοξοτευχεῖς ἦτε, κάρτ᾽ ἂν ἤκασα
ὑμᾶς. διδαχϑεὶς δ᾽ ἂν τόδ᾽ εἰδείην πλέον,
ὅπως γένεϑλον σπέρμα τ᾽ ᾿Αργεῖον τὸ σόν.
κλῃδοῦχον Ἥρας φασὶ δωμάτων ποτὲ
Ἰὼ γενέσϑαι τῇδ᾽ ἐν ᾿Αργείᾳ χϑονί.
ἣν ὡς μάλιστα καὶ φάτις πολλὴ κρατεῖ.
τ΄ πτἴἝἕ τ.
τς
μὴ καὶ λόγος τις Ζῆνα μιχϑῆναι βροτῶ;
κοὺ κρύπτ᾽ ἀφ’ Ἥρας ταῦτα τἀμπαλάγματα.

ΧΟ.

ΒΑ͂.
ἘΠ
ΒΑ͂.
ΧΟ.

μένας (80}01.).
ἀστράβη ἰδὺ ἀδθν
ΒδΊΖΘΥΤΘ ϑαυτηβαῦξε!. --- Ζᾳ ἀστυγειτονουμένην ΥΩ]. Ἠρβυοῆ. ἀστύγειτον᾿ πλησιόχωρον.

στέμμασι
καὶ ϑυσάνοισι
χκόσμησεν
πέρι
κίονα
ἀνάσσης. ΥΩ]. ἘΠ]. 5.. 10.

58

29ὅ

8900

πρώτη
μακρὸν

Ῥὲχ ἈΚΚ. σὶρ

299. ὡς μάλιστα, ντὶθ τηδχίτηθ ἴῃ

ἴπ στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας Ῥτοτη. 184
(ϑ680]. κατὰ τὴν χϑόνα), τὸν αἰπὺν
οὐρανὸν διφρηλατῶν ΞΌΡΕ. ΑἹ. 848.

Απὐνοσίθη σὰγ Βοβίδυιστιησ αἸΘηΐ.
-- Μὲ ςῳρονθ, 516 ᾺΥ 65“, Ὀ6βυϑυσὺ ἀν Κῦπισ α16 ἄπσαθθ ἀοὺ
Πδπδίάθη δαΐ αὐτιπα ἀ. ΔΥΡΊγΒΟΗΘΠ
Τυδαϊξοη. ..1π ΟἹΉΠΙ που ἀϊγθυθῖο
ἰβποπάστχη οϑὺ οορπῖῦα ΠΘΌΘΥΘ ΤΘΘΘΙῚ
οῷ ἀθ αὐἰρτ8 απϑοτιῦ οὖ αὐδΘΥΘΥΘ
ἀυτηΐξαχαῦ αὖ οχρίοσθῦ σϑύᾶπθ 8}
ζαϊθῶ αἰοαπῦ υἱγρίποβ Ηθυτηθηη.
ΥΡΊ. 814. --- φάτις κρατεῖ “ῖθ ῬοΙΒ.
140. ἕαταο, οθὐϊπϑύ. -- Τῃ ἀθγ Το ΚΘ,
τγϑΙ
μ 6ΒοΠοπ ΤΟΙ α16 ΚΒ ΠΟ Βοτα 16
ϑηρσοζοὶσέ πιστὰ πα
Ζαρυϑῦ στῸῃ
Ῥρδυύβοῃ Ὀοιηοσκῦὺ σασᾶθ, Κδηη 6]

ῶ98.

ἀνάνδρους,

ΒΟΒιη ΔΠΘηα,

ΜΆΠΠΘΙ

τοῖ-

γϑ]. Ῥχοτη. 149 ᾿ἅμα-

ξόνων
στρατὸν
στυγάνορα.
-κρεοβόρους 5Βοποίηῦ ΠΟ ἄρτι 856}0].
σῃ Ηοπ. Γ' 189 ὠνομάσϑησαν δὲ
(αἱ ᾿Δμαξόνες) παρὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸν
ἕτερον τῶν μαξῶν ἢ παρὰ τὸ
μὴ
χρῆσϑαι μάξαις «αὖ αἴθ ΑΜ] πῆρ
468 Νδιηθηβ γὺὴ μᾶξα ΒϊΗΖανΘἰβ6

(ΕἸδίβομ, Κοὶπ Βχοὺῦ βββϑπά).
294, ΑἸΒ Βορϑῃβο
ἐΖί πηΘἢσου65.
αἴθ

ΑἸηβζοηθθη

8ἃποὸ

Επτη.

681,

ΒΒ ΟἹ 15. 89, Ἠοχοά. ΤΥ 114.
Βέχαρ. ΧΙ
5. δ04
Ῥοζοιομποί,
ὙΔΒΥΘπα 516 π8 0 ἀ6ὺ δ] ΐθσθη Ὑ ουβίθππρ τηϊῦ ἀθη βοῦτγοσθῃ ὟΥ θη
ἄοσ
ἨἩθσοθη
Κατωρΐδπ. τὰς
᾿Δμαξόνας ἤκᾶσα ἂν ὑμᾶς, ἀϊθ
(Βα σοι υΠΠτηΐθη) Ατηδζοπθη νγῦσαθ
10} ἴπ ΘΠἢ γοχτητσΐθῃ.
296.
Υρ!. Αρ. ὅ4ά8 πῶς
δή;
διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου.

291. κλῃδοῦχος ᾿ἰϑὺ αἰ ογ τα Π]0ῃ 6
ΒοΖροιομπθηρ ἐσ, Ρυϊθϑίθσίη"". ΥῈ].
Ἐαγ. ΤΡῚ. ΤΙ 182. 1462, Ηρ. 841.

--

Ζὰγ

ϑὅδοῆθ 'νβῖ. ΠΟ

καλλίϑυια.
ἡ πρώτη

᾿Ιὼ

᾿Ιὼ χαλλίϑυια ἐκαλεῖτο
ἱέρεια τῆς Ἥρας
(80

Βοα σου ἔν ᾿4ϑηνᾶς).
ὍδΙ Απ8ἄγασκ
κχλῃδοῦχος
5Βομοὶπί
δἷπθ
ἘΘΙα πβΖθ η 8
Εγάρτα. 4 Ἂἀ68

ΘΡίβομοη Οδϑαϊομέβ Φορωνίς σὰ φοηὐΒαϊίθη: Καλλιϑόη ᾿χλειδοῦχος Ὄλυμπιάδος βασιλείης Ἥρης ᾿Δργείης, ἢ

σϑάδπκο σγγ16 ταύτης ἔρωτι ϑάλπεται

“4ιὸς κέαρ
800. μὴ
510 την
ααΐ λόγος

γΘ ]ΟΥΘπ σοσδησθη 561.
(ὧρα μὴ, μῶν) Ῥαπίομὺ
δαΐ μιχϑῆναι βροτῷ 5815
τις (ἐστι): .. ἘΠ Βαὺ 510}

ἄορι πίομὺ σὰν Ζθαβ, τῖθ οἷπθ ϑδρ6
σοῦ, τηϊῦ ΘΙΠΟΥ Θ θυΠομθη. τρῖῬυαπᾶθη." ΥρΊ. ομη. Β 821 ϑεὰ
βροτῷ εὐνηθεῖσα.
801. κοῦ (6ο ϑίδηϊθυ ΓΣ καὶ)
κρύπτ᾽ ἀφ᾽ (80 ΕΣ κρυπτά γ᾽)
τἀμπαλάγματα
(8ο Ηρητηδηη
ἔτ
παλλαγμάτων πὸ} Ἠρβυομ. ἐμπαλούγματα
ἀ. 1. ἐμπαλάγματα"
αἱ
περιπλοκαΐ): ., απ πἰομῦ γϑυθουρθη
γΥ
Ηρα
ὈΠΘΡῸμ
αἴθ
ἴτΔΥΤΩΠησθη“. ΥΡρΊ. Ἐπ’. ΒΔΚΟΗ. 98
χρυπτὸν ἀφ᾽ Ἥρας, Ἠομα. Ψ' 110
χεκρυμμένα
. . ἀπ᾿ ἄλλων.
Τῃ
κἄκρυπτά γ᾽ Ἥρας, σπὶο Ἠδητηδπῃ
Βομγοιθύ, θηὐχίθηῦ 5108 ἀθὺ θη.
ΘΙΏΘΥ οἰδαθμπαδτοη Εγκιᾶσθπησ, ἀἃ
Αὐβαχίίοκο
πῖθ δίκας
ἀφόβητος,

δά

ἈΒΟΒΎΤ,ΟΒ

ΒΑ͂. πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέοιν νείκη τάδε;
βοῦν τὴν γυναῖκ᾽ ἔϑηκεν ᾿Δργεία ϑεός.
οὐκοῦν πελάζει Ζεὺς ἐπ᾽ εὐκραίρῳ βοΐ;
φασίν, πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ δέμας.
τέ δῆτα πρὸς ταῦτ᾽ ἄλοχος ἰσχυρὰ Διός;
τὸν πάνϑ᾽ δρῶντα φύλακ᾽ ἐπέστησεν βοΐ.

ΧΟ.
ΒΑ͂.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.

ποῖον πανόπτην οἰοβουκόλον λέγεις;
Ἴάργον, τὸν Ερμῆς παῖδα γῆς κατέχτανε.

ἀγύμναστος λόγων, σωτηρίας ἄνελπις,
ἀλαμπὲς ἡλίου ἀπάθγου σὺ βιπά.
802. πῶς: πδοὸῇ ἄριη ὅ'9Π0]. τὰ
νείκη Διὸς καὶ Ἥρας εἰς τί κατέληξαν; ογπαγίοὺ τηᾶπ ποῖ, ὙΘΙΟΉ65

γ᾽ ϑ]]οιομῦ, τῖθ Εαγ. Ηρ. 820 τί, ἴπ
πῶς

γούσπϑπαοὶὺ

πατᾶθ

χὰ

Β6-

βϑιπρτιηρ 465 Ηϊαΐαβ, θη 510} 416
ΤΥΔΡΟΊΚΕΥ τοὺ οὖν σοβίοϊοθθπ (σὰ
510). Ὑρ]. Ο8ο. 626 καὶ ποῖ τελευτᾷ
καὶ καρανοῦται λόγος; ὅορῃ. Ὁ. Κ.
416. Ἐπτ. ΗδΚ. 419, ἄοοῦ Ρουβ. 751
πῶς

τε

80ὅ

δὴ

καὶ

ποῖ

τελευτᾶν.

--

βασιλέοιν ἰδὺ ἀον Το.
ΟΠ Κοὶῦ ΠΑΙΌΘΥ
ἐὰν βασιλέων σαοβούχῦ, ὑγ81} ἴπ 6Υ
{ρου ϑἔθσθαπρ μαπῆσ ἃ(ογ ΡΙτγα]
δ αἴ6 5[6116 Ὧθ8 θτπ8] σούγοίθῃ 150.

808. ᾿Δργεία

ϑεός:

πῖθο Αὐμοπδ

αἴ6 Οδύξιη νοῦ Αἰμθη, ὈΊΟΠΥ͂ΒΟΒ
ἄρον αοὐῦ σοῦ ΤΏΘΡΘη, 80 ἰϑὺ Ηθγϑ
αἴθ Οδέξιπ σοῦ ΑΥΡΌΒ, ψὸ 516 δαΐ
ΘἴΠΟΥ Αμμῃδηθ ΖυΊΒοπθη ΑΥΡῸΒ ππᾶ
Μυκοπῆ, οἴπθη Ὀθυ τηΐθη 'ΓΘΙ6]
Βαΐίθ. Ὑρὶ. Ρίπᾶ. Νϑιη. Χ 2 Ἄργος
Ἤρας δῶμα ϑεοπρεπές. ἘΠπ6 8}}σοιηθίποθ Βραθαΐαμρ
μαὺ ψΟἘ]
ἀδ5 Ηοχηθυίβομα Ἥρη ᾿Δργείη 4 8,
Ἑ 908.

804. πελάξει ἐπὶ βοΐ Βομοῖηῦ 510}
ἃ
(οὐ Ὑουθίπατπηρ σγθῖθυ ουβύθ πρὸ (, παμὺ ἀοὺ Καμ “ παπᾶ
ἡ Ποσὺ δη 1ἢγ5) σὰ οὐ κ]άσθη. ϑομτ
Βοῃγοιθὺ ἔτ᾽ ἔν ἐπ᾿ (δάμπιο νσϑοοᾶθ
Ταριΐου Δρρσορίπασδυῦ 3). --- [)88
Ἐριὺμούοη εὐκραίρῳ πορὺ ἀδ8 ὕππύλη 6.ΠΘΥΥΟΥ.
806. πρέποντα, ὅμοιον ὄντα. Ὑρ].
Ηδβυ οι. πρέπον ὅμοιον.
806. πρὸς ταῦτα, ἐποίησεν (ἐμηχανήσατο).
Ἰιο᾽ουῦ ουράμχθη 510}
αἴθ δἰ]σουαθίθθη Αὐβασγίοκθ
(68
ΤὰμβΒ πἀηὰ ϑαρθμῃ8.
--- ἰσχυρά Ὀ6-

στὔπαουῦ α16 γαοιτααίπησ, ἀωβθ 516
65 πἰοηῦ στπῃϊρ' Βππϑῆτη. Υρ]. Ηοτη.
Θ᾽ 482 οὐ σεῦ ἐγώ γε σκυζξομένης
ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο.
801. πάνϑ'᾽ ὁρῶντα Ὀδαθαΐοῦ, τὶ
ἅδ5 Το]ὶσθπᾶθ πανόπτην ποὶρσὺ, .,8}1Β6ῃ6π6" (,,6Χ οἹηηὶ ρᾶχίθ οϑυπθηΐθση "ὁ
ϑύδη]θγ).
Υεϊὶ]. Ῥγοῖη. ὅ90
τὸν

μυριωπὸν.. βούταν, Ποῦ ΄άργος..
πυκνοῖς
ὄσσοις
δεδορκώς,
ΕΓ.
ῬΠοθη. 111
στιχτοῖς Πανόπτην
ὄμμασιν δεδορκότα, πο Πανόπτης
815. Νὅχτηβ βὐθεὺ (Αρο]]οᾶ. 111, 2, 2
Ἄργος
ὁ πανόπτης
λεγόμενος),
Ρ]αυύ. ΑἸ]. ΠῚ 6, 19 Ατρὰβ.. αὐἱ
ΟΟα]θαΒβ ἐούαβ ἔαϊῦ. ὙρΊ. 16 Ἠδ:βύβ!απρ' δῇ οἴποὺ τού στισίρθη 858
γοη ὕδογα ὙΥΘπου ὙΟΥΪΘΡΌΙ. 1890
Ταΐδ] ΧΙ 1, δυΐ τ σμοΥ ΑΥΡῸΒ γοῃ
ΟὔΘη Οΐβ ππΐθη τοῦ ἀπρθη Ὀοάθοκὺ
ἰδ. --- οἰοβουκόλον (Ηἰτίρ ΘἸποΥ οἷηΒδτηθη

Καῖ,

τϑμτοπα

αἴθ Ηϊτγέθη

σϑυγθμ 0
οἷθθ Ηργσὰθ ΠαΡθῃ)
βύθῦ ἴῃ Οορθηβαὺς Ζὰ πανόπτην
Ὑ16 ΟἸαυαϊαπ. 8561]. 1 8512 Αὐρτιτη
ἔατη οαμῖῦ οοηὔθπο Ἰατηΐπθ οἰπούαχῃ
ΟΟΥ̓́ΡΟΥΒ ΘΧΟΌΌΙΒ ὩπΠδΤη ΒΘΙΎΆ 586
᾿Ἰασθποᾶη.
Υρὶ). οἰοβώτας ϑορῇ.
ΑΙ. 614. ΠὶΘ ΒΠασπρ ᾿Ιοβουκόλον
(8ο ϑ'οβῖπα]ου) βομοὶπῦ ππῃτηδρΊ
0}.

809. τόν: πὰ 177. --- Π}Ὶ6 ΑΡροβιθϊοι παῖδα γῆς δῦ ἴπ ἄθπη ἘρΙαὔϊνβαὺζ πἰποίπσθοζοσθη. Γηγενής ποΙιβὺ
Ατυρὸβ δοῖ Ῥύομι. ὅ89, 104. ΝΘΟῊ
ΔρΡο]]οά. Π 1, 8, 8 Βαὺ

πο

ἄδυ

ΤΟρΡΌρΥΡη
ΑΚυβῖδο
ἵἴθπ
88
γηγενής ὈΘΖοΙομποῦ. 16 ϑαρθ, ἀδθ
Ηρυτθβ ἄθη ΔΥρὸβ ροὺδιθὺ Π8Ό6,
ἰθὺ δἃτ18 αδϑὺ (ππυο σθη) Ποαϊαηρ'
Ὧθβ8 Βοίπδιηθὴβ ᾿“ργεϊφόντης Θηῦβἰδπᾶθη. ΥΩ). Αρο]ὶοα. Π 1, 8, 4
ἀπέκτεινε τὸν Ἄἄργον, ὅϑεν ἀργειφόντης ἐκλήϑη.

β

β

ῬῚΕ

ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.

ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΉΕΝΘΌΕΝ,

τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ βοΐ;

ἢ5
810

βοηλάτην μύωπα κινητήριον.

οἷστρον καλοῦσιν αὐτὸν ᾿Ινάχου πέλας.
τοιγάρ νιν ἐκ γῆς ἤλασεν μαχρῷ δρόμῳ.
χαὶ ταῦτ᾽ ἔλεξας πάντα συγκόλλως ἐμοί.

καὶ μὴν Κάνωβον χἀπὶ Μέμφιν ἵκχετο.
πα
πον
ον

81

καὶ Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον.
τίς οὖν ὃ 4ϊος πόρτις εὔχεται βοός;
Ἔπαφος

πε

ἀληϑῶς ῥυσίων ἐπώνυμος.

τς

τ

ἐς

ΧΟ. “Διβύη. μεγίστης ὄνομα γῆς καρπουμένη.
ΒΑ͂.

ἘΞ

᾿ς:

᾿"»

--

"-

810. τί οὖν πῖο Ῥεοῖβ. 789. 5160.
192, 691, Επτη. 908, ϑορῃ. ΡΆ]].

100. Αἱ. 818: σὰ 802.

811. κινητήριον, ἃ. 1. ταῖϊὸ ἄον ΑπῈ-

σᾶ αἴθ Κὰῃ νοῦ Οτὺ χὰ Οτὗ χὰ
ἔγθῖθθῃ.
512. ᾿Ινάχου (τ οἱ Νείλου Ηροττηϑ ΠΠ) πέλας: γρ]. ὕοτρ. 6. ΠΠ 147
Οὐδ

ποῖηθῃ

8810

Βοιηϑηττη

δϑδῦ,

οοβύσυιση αὐ] νουίοσο υοσϑηΐθβ πα
ΟΌΘα Ζὰ 10.
814. συγκόλλως, εοἷπθ γὸχ Αθβοῦγ16θῳ, 8.80]. συμφώνως, ΟΠο. δὅ40
συγκόλλως ἔχειν, 5060]. συνημμένως
τῇ ἀληϑείᾳ, ΟἸο. ὅτ8 ἀρτίκολλα,
5680]. σύμφωνα. ΗδΒγΟΙ. ἡρμοσμένα.
ΜΙΟ, σαπΖ ἴῃ {ΠΡ υθ᾽ πβὑυϊσητητιηρ' τηϊῦ
τοῖν ὉΠοΥκΚοπηΐ ἀοΥ Κῦπὶρ α16
Ηϊομερκοῖῦ ἀπ αἴθ Βονθιβκσγαῖ
ἄογν ἘγΖβ]πηρ..
8156. Κάνωβον: Ῥτοτη. 812 ἔστιν
πόλις Κάνωβος
ἐσχάτη
χϑονός,
Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ
προσχώματι. ὙΕ]. Ἐ1η]. 5. 9. --- ἐπὶ
Μέμφιν, ἴῃ αἴΘ αδρσοπα σορ ΜοιῬῃϊβ (πὸ ἀ16 Ῥυγδιητ
θη βίθ
ἢ6}). --ΝΟ
αἴθβοηθ
ὕο8β νγοϊὶδὺ
Ἃ16
ΒΘ ΟΒοταγίμῖθ δα οἷπο Τοκο Ὠϊῃ,
τϑῖομθ οἴπθη ἀθάδηκθοη πτῖθ ἐνταῦϑ᾽
ἀμείβει τὸ πάρος εὔμορφον δέμας:
οαὐμαϊΐθα μα θθη Καηη.
516... ἴὰ απὰ Ζοαβ.
Ί μου ἀατοῃ
ΒουὨστιπρ' τηῖῦ ἀοΥ Ηδηα 516 ψιθᾶουΒουροβίθ!ῦ μαὐθ. ουζσθασίθ ταὶ 1ΠΥ
οἴῃθῃ
ϑοηπ..
Απὸὴ ἴῃ ΡΙΌΠΙ.

(814ὺ νῖτὰ α16 Ἐγσοαρτιπρ'. 468
ἘΡδρμβοβ, σθ]οηθ Ηρτα νϑυΒ] πο Ὲ
ποθ. πϑο Ασγρίθῃ νουϊορύ. ΥΕ].
ππύθῃ ὅ84 ΕἾ, πι. Ἐ1Πη]. 5. ὃ Απτη. 2.
817. Μι|ιὺ ὁ Ζῖἴος πόρτις βοός γρ].
ὁ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ Μούσας
Επτ. ΗΠ68. 887, ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας

Ῥιπᾶ. ΟἹ.1{19.
818. ῥύσια ΒῖοΥ α16 Υ̓́Θρτοιβαπρ'
5

ἄρτῃ ὑϊθυίβομοη Ζαβίαπαθ,

8180

16 ὙΥΙΘ θυ μουβύθ
παρ ἀπ
Β6ἔγοΐππρ.
Υ͂Ί.
Ἠδβγομ.
ῥύσια"
ἐνεχυράσματα,
σωτήρια,
λύτρα,
λεηλασία τπᾶ χὰ 417. --- ΠΘΥ ΒΟΤΟΒΪ
ἀστοῖς αἴθ 5 μοταυθμϊθ πτὶ6 ἀθτοῦ
ἄθῃ ϑ΄ππ ροίογταουίθ ὕοὺβ Κδπη
οὔνω σοϊαυϊοῦ ΒᾶΡρθη: ᾿Ἑπάφου δ᾽
ἔφυ τί σπέρμα βαρβάρῳ χϑονί.
819. Μ|ιὺ μεγίστης ὄνομα (80 ἔτ
μέγιστον Ῥογδοπ) γῆς καρπουμένη
5011 πΠῸΣ σοβαρὺ βθίηῃ, ἀρ 516 ἀθῃ
Νδιηθη τηῖϊῦ ἄθτ Τιᾶπαθ σοιηθὶη Πδῦ.
ἈΑρο]]οᾶ. Π 1, 4, 1 Ἔπαφος
δὲ
βασιλεύων Αἰγυπτίων γαμεῖ Μέμφιν
τὴν Νείλου ϑυγατέρα καὶ ἀπὸ ταύτης
χτίζει Μέμφιν πόλιν καὶ τεκνοῖ
ϑυγατέρα Λιβύην, ἀφ᾽ ἧς ἡ χώρα
Λιβύη ἐκλήϑη. ΝΟΣ ἀἴθβοτη Ὑ ΘΥ86
ἰδῦ, ττῖθ ἀὰ8 ἔοϊσοπάθ ἄλλον 8ηἷ“οἱρσύ, οἷπ Πιβύϊομοη οὗν Το] ροπ θυ
ΕΌττα δαβρθία!]6Ὲ:
;
ΒΑ. Λιβύης δὲ νηδὺς ἐξανῆκ᾽
ἔρνος μέγα;
ΧΟ. ἐξῆλϑ'᾽ ᾿Αγήνωρ πρότερος ἐκ
ϑείας γονῆς.
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;

ΑΒΟΒΥΠΟΒ

ΒΑ͂. τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῆσδε βλαστημὸν λέγεις;
Βῆλον δίπαιδα. πατέρα τοῦδ᾽ ἐμοῦ πατρός.
ϑθ.

ΧΟ.
ΒΑ4.
ΧΟ.
Β4.
ΧΟ.

5

κ᾿»

320

τὸ πάνσοφον νῦν ὄνομα τοῦτό μοι φράσον.
ΖΔαναός. ἀδελφὸς δ᾽ ἐστὶ πεντηκχοντάπαις.

ἄνοιγε τοὔνομ᾽ ἀφϑόνῳ λόγῳ.
«Αἴγυπτος. εἰδὼς δ᾽ ἁμὸν ἀρχαῖον γένος
πράσσοις ἂν ὡς ᾿Αργεῖον ἀντήδσας στόλον.
καὶ τοῦ

3

»

ΒΑ. δοκεῖτε δή μοι τῆσδε κοινωνεῖν

820

χϑονὸς

τἀρχαῖον. ἀλλὰ πῶς πατρῷα δώματα
λιπεῖν ἔτλητε; τίς κατέσκηψεν τύχη;
ΧΟ. ἄναξ Πελασγῶν. αἰόλ᾽ ἀνθρώπων κακά,
πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταὐτὸν πτερόν.
ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν
κέλσειν ἐς άργος κῆδος ἐγγενὲς τὸ πρίν,
ΥΩ]. ὅ0 801. ζξὰῬΘθ ἑ᾿Ῥῃοθη. ὅ Μιβύης τῆς
Ἔπάφου καὶ Ποσειδῶνος ᾿Αγήνωρ
καὶ Βῆλος, ΑΡΟΙ]]οα. ΠῚ 1, 4, 2 Διβύης
καὶ

Ποσειδῶνος

γίνονται

παῖδες

δίδυμοι ἀγήνωρ καὶ Βῆλος, ἨἩγρΊπ
ἘΔ0. 151.
820.βλαστημός(Ξε-βλάστη.βλάστημα)
Ἡπαθὺῦ 5ῖοῃ}ῃ ποὺῦ 5160. 12. ἴΠὈ 61
ἄθῃ ΑΚσοπὲ 5. ΠοΡΘοΚ Ῥάγδ]Ρ. ὅ. 591.
16 Ηδμαβομυῦ
μαῦ 85 Ὀοθίάθῃ
Βύ6]]6η βλάστημον.
821. Βῆλον: τγρ]. ἘΠΠ]. Κ. 9.
822. Ὁ. 1 5
ἰβὺῦ ρονὶβ οἱῃ
σηΖ ὙΘΙΒΟΥ Μ8ΠΗ; Ὑγ6]ΟΠ6Β δῦ 561}
ἜΝασηρτον ΚΑῚ, ἸΒΟΡΗ.. Ὅν ἘΚ 41
τίνων τὸ σεμνὸν ὄνομ᾽ ἂν εὐξαίμην
χλύων; νον ἄδθῃ Σεμναί. ΑἸ] οἶδ
μοιβὺ ῶπδοβ 415 ορσυόβοὺ ΕΝΥΟΘΥΘΥ
ἄογ Κυϊθαῦ (ὐὐἱῦ οἴπθιι ΕΠ αἷ6
Ζυβότου πἰομῦ ἴτὴ τηϊηθβύθη βἰῦσθῃἄθῃ ΑἸδοΠσομίβσητβ'" (ΚΥαΒθ6).
824. ἄνοιγε: πᾶΠΟΥ δβίθῃῦ Ἂδὺ
οἰσοαύομθη
ἘΒραθαΐθαηρ
(πύλας
ἀνοῖξαι) 16 Ἡοαδηβατὺ οἴγειν στόμα
Ῥγοϊη. θ88. Βοὶ Αβοῆγ]οβ, ϑόορβοΚΙο5, ΤἈυκγαϊᾶθθ ἡπαθὺ 8105 ΠῸΣ
αἴθ Εὐγτη οἴγω, ἀαρορθη ἔπι. Το
988 ἀνοίγνυται (Ν ποῖ ἀνοίγεται).
- ἀφϑόνῳ λόγῳ 5.γ.ἃ. μὴ φϑονοῦσα
λέγειν.
820... Ηδηα]6 ἴῃ ἀθὲ Ὑ οὐβίθι] ὰηρ',
αἀαθ. ἀὰ δυϊ οἷμθ δυρίνβοηθ βοΠδΥ
ϑοβίύοθθῃ ὑἱβὲ" ΟὐΟΥ ῳΡρΘὴ0 Ροὶ
αρίμθιη Ἠδημαθ]η

ἀπα

ἀδθίπθη

Επύ-

380

ΒΟ] ὔβθοη σὸὰ ἀοὲ Ευπαστιπρ 8,08,
ἀδθ ἀὰ ΑΥ̓σΊγΘ ΠΠΘ ΤΟΥ Οἷγ παβύ“.
Αὐῇ αἷοὸ ΔΒ] ἀθ5 ΑκΙς. μΒαῦ 88
γουβιηθθβ Εἰηῆτπθ σομδθύ.
821. δή, “ΘΙΟΠμ65 ἴθ ἀον ΗδπᾶΒο υ
ἔθ ]ῦ, παὺ Ταγπὸθο ουρϑηζῦ.
Ῥουβοη σνϑυτηυίοὺ δοκεῖτ᾽ ἔμοιγε.

828. τὸ ἀρχαῖον πῖοὸ ΤΈΚΕ. Υ̓ 80
5
Υνο
᾽
»
ἦν
δὲ καὶ αὐτὸς
τὸ᾿ ἀρχαῖον
ἐξ
Ἴάργους, Ἠοτοά. ΙΧ 48 αὐτός τε γὰρ
“Ἕλλην γένος εἰμὶ τὠρχαῖον.
3804.

αἰόλ᾽ .. πτερόν:

Ἐπ:. Ιοπ

881 πολλαί γε πολλοῖς εἶσι συμφοραὶ

βροτοῖς,

μορφαὶ

δὲ

διαφέρουσιν,

αοοίμβθ: ΟΝ Δπομουϊοὶ, τηθίη αΐθυ,
ἰδ ἀθβ ΠΘΡθη5 Υομπ᾽ πᾶ ΘΕ“.

- Ὑγ16 ΟΠο. 118 ὁμόπτερος αἷθ Βεἀθαϊαπρ σοὸπ ὅμοιος μαῦ πᾶ σῖ8
ΖθῃοΡ. ΥἹ 81 φόνου πτερόν οτεϊασὺ
αγᾶ: τὸν διὰ τῶν ὀιστῶν πτερόεντα
ἢ ταχύν. βέλτιον δὲ ἀκούειν περιφραστικῶς τὸν φόνον, 50 ᾿ἰδὺ ΒΙΘΥ
ἀδ5 ρ]θίομθ αϑῆθαρσ αἴθ ρθιομο ὅ6βύα!ῦ ἀ65 1,6168.
8828. αὐχεῖν νογμοῆθη, ζΖαγουΒ:ομύ 0} ουσγαυίθη 8 Ὲ0ἢ} σ΄. δ11,
Ῥαχβ. 148,

Ῥτοιῃ.

884,

11ὅ.

Ἐγ.

Μροᾶ. ὅ82. ---ὀ Ωφυγὴν κέλσειν σὶθ
φυγὴν φεύξεσϑαι. --- κῆδος, αἰῆηὶἰδβ: 9 416 αἰύγουαπαΐο ΑπρϑμδσρΚοιδ, ἃ. Ἡ.ς, αἴθ ἀστοῃ Βαπαθ αἰἕοσ

Ὑουναπαὐβομαῦῦ τϊῦ ἄθὰ
Αὐρὸβ για άθῃθῃ “-.

ωδηαθ

ὈΙΕ ΒΟΗΠΤΖΕΊΒΗΕΝΡΕΝ.
ἔχϑει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων;
ΒΑ. τί φὴς ἱκνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν,

51
838

λευκοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρέπτους κλάδους;
ΧΟ. ὡς μὴ γένωμαι δμωὶς Αἰγύπτου γένει.
ΒΑ. πότερα χατ᾽ ἔχϑραν ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγεις;
ΧΟ.
ΒΑ͂.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.

τίς δ᾽ ἂν φίλους ὠνοῖτο τοὺς κεχτημένους;
σϑένος μὲν οὕτως μεῖξον αὔξεται βροτοῖς.

384. μεταπτοιοῦσαν, 8415 ΟὉ πίομὺ
κῆδος, Βοπάθτι μὲ νου ΠΘΥΡΊΠΡΘ. [)88
ὙΥ οτῦ μαῦ Βἴου τὐσπβιθνο Βοαθαϊαηρ'
οἷον σοβομθαοηῦὁ. 16 Ῥυδροβιθοι
Ῥοζθίομπθῦ πῶὸῆιο ἴῃ μεταχωρεῖν θη
ὙΥΘΟΒΒ61 65 Ουίβ.
880. Ποσ Ῥδυϊθσυηρ ἀθ5 ὅΐ8οῃσου! β (διήγησις) ἴοϊσὺ α16 Ἐπύτ] οΚυπρ 465 Πού βία! ]θ5 (στάσις).
- ἱκνεῖσϑαί (με) ϑεῶν (τ18 πρὸς
ϑεῶν) πῖθ Εὔγ. ΟΥ. 6171 ταύτης
ἱκνοῦμαί σε, γρ]. Ηοπι. β 608 λίσσομαι
ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιοστος,
Ἐπτ:. Ηρκ. τὅ2 ἱκετεύω σὲ τῶνδε
γονάτων.
'
380.

λευκοστεφεῖς

ψῖθ

197.

--

ψνεοδρέπτους, 4150 οΥβὺ ἴπ ΑΥΡῸΒ 80σοβομηϊίοη.
ὙΠΟ
στοχταυΐοῦ
νεοδρόπους (808) σὰν, ΕἸ]ΘΙ
Οὐ θυτιηρ'
4685 ΒΗγύμσηθθ. ΑΡΘΥ γνεὸ Κπῃ θἷη5016 ΘΘΊ]θβθὴ ὑγοσάθῃ 6 ἰπ Νέεοπτόλεμε ϑ0ΡῈ. ΡὨΠ. 4 ἀπα δέουβ νεὰ
ἴῃ νεᾶνις, νεανίας.
888... 1π Ηϊπβιομῦ απ Εἰ πα8β611ρΚοὶῦ οὔϑὺ Βαβῦ ἀὰ ἀδ88 {Ππου]δυθΐθ
ον ΕΠ6 ἴτὴ 5'ἴπηθὃ ϑέμις δῦ ΠΙΘΥ

᾿παθ
ΚΠ π8 06] πτῖθ ἴῃ ϑέμις εἶναι
ΞΌΡΗ. Ο. Κι. 1191. Ῥ]αύ. αοτρ. ὅ06 Ὠ.
889. 50}0]. κατ᾽ ἔχϑραν δηλονότι:
ὟΝΟΥ

840

χαὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή.
πῶς οὖν πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω;
αἰτοῦσι μὴ ᾿χδοὺς παισὶν Αἰγύπτου πάλιν.

τηδομίρ

βϑὶπθ Ηθυτπ

χὰ (16-

Ππορύθη 50} ογκαῦΐθη9“. ὠνοῖτο,
αἀυτοι αἴθ ΜΙυσι. Ὑρ]. Επτ. ΔΘ.
281 γυναῖκές ἐσμεν ἀϑλιώτατον φυτόν,
ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ πόσιν πρίασϑαι δεσπότην τε
σώματος, σγοζΖιι ΟΘΥ ὅ080]. Ῥοππογκύ:

χρημάτων “λέγει τῶν εἰς τὴν φερνήν"
τοῦτο δὲ ὁ Εὐριπίδης ἀπὸ τῆς κατ᾽
αὐτὸν συνηϑείας λέγει (ΘΡθηβο ΗΙΡΡ.
928). οἱ δὲ ἥρωες οὐχ οὕτως ἐποίουν
τοὺς γάμους, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐναντίων

αὐτοὶ ἐδίδοσαν. καϑάπερ καὶ αὐτὸς
ἐν ἄλλοις (ἴῃ Θἴηθτα ΑΟΥ Ὑϑυ] ΘΠ 6 ἢ
ὈγϑταθΠ) παρίστησι καὶ Ὅμηρος (4
244) οπρῶϑ'᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν,
ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη“. ὭὍδπῃ ρ]61Ομθη ΑΠΘΟΒΧΟΠΊβιητιβΒ Ζθὶσὺ αοὺ [0]σθπμᾶθ ὕϑυβ, πη τηϑη ἄθη ΒυϑΌΟἢ
ἋἀοΥ ΠΙοδίου ἀ16 Ηρσοθηζθιῦ τηϊὺ
ἄθη ΠΟΘ μβροοη
μοΙ θη 6. οἱρ6πη Ζοιῦ δυβχιβίαἐίθη. 815 Απϑοῆχτοπΐβυητιβ ΚΘΗ
ΖΘΙ ΟμΠΘη. Μ|1]. ---- Μη
ὃ κεκτημένος ὈδΖοϊομποϑῦ ἀοὺ 5ΕΠ|αν
βθίηθῃ Ἦρυστη;: (οΥ ἀσβάσπιοκ ἰδὺ
ἀθβηα!]ῦ" ορθηβο ὈϊΟΘΥ |6 ὙΟΥΒΘΥ
δμωίς.
840. μέν: ἀοΥ αοροηβαῦζ ἰϑῦ πὰσ
σοάδομῦ, 80 ἀδῦ μέν ἴῃ αἴθ Βεἀδαΐαπρ' σοπ γέ ἀρουσθηῦ. --- αὐξάνειν μέγα τι πὶθ ὑψηλόν τι αἴρειν,
σοφόν τινὰ διδάσκειν (ργο]οΡὕ
ΒΟΠ 65
Ῥυβαικαῦ). --- ΤΠ6γ Θιομίοσ ἀθηκὺ δα
α1Θ Βρβυμπησηθηρσθη (65 δὐθβοῃθη
ΔΤ ]ἸΘησθομβ ἱπροίγο ἀον ἘτῸὑδομέίου (ἐπίκληροι): ., ΠΌΤΟΝ 50]
0Π6
Ηοϊγαῦ συ ]βοῆθη αἀθπη πϑομδύθη ἀπγουοπαΐθη
πὶσὰ ἀ(88 ὙοιτηδρΌἢ
ἄογ ΕΔΙΉ116 νουρυῦθουῦ ἀπα θ6ἴοβυσυ"".
841. ογοιϊχὺ ἀπα Ὠρερ τὶ 847
οὐσιαθυῦ αἴθ Παπδῖᾶθ: οὔπα ὕησ᾽ΟΠ
ΟΠ οΥ θη ]θαϊσὺ τηϑη 510}: τηῖὖ
Ἰοιομίου

Μϑπηῖου", ἃ.ἢ. τσσοῦη

ἀα

τηϊῦ βοϊοπθη αὐϊπαθη [ὔν α16 ὅ8ομθ
ΤΩΘΙΠΘΥ Ὑ ΘΥΟΙΡΟΥ οἰπὐγδῦ, 50. 6ΓΚοηπθ ἴθ ἀδγὶη τὰν αἰ6 ΑΡδβιομῦ
1πη5 ὕρ]
ΚΠ οηθ Ἰοϊομύθη Καύβ
Ἰοβζανγθσάθη". Ποὺ γουσυτχί, ἀδ
ΕΓ τὰ βομυύσῆομθπαθ 5100 πίομῃῦ
Κὔτητηθσθ, οἷα γουνατ ον ἀσέβεια,
τηϑομῦ δα ἄθη Καπὶρσ ΕἸπάττοκ. ΥΕ].
ΔΘ σὰ 8971.

ΑΞΟΗΎΠΟΒ
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ΒΖ.
ΧΟ.
Β4.
ΧΟ.
ΒΑ.
ἐκ).

βαρέα σύ γ᾽ εἶπας, πόλεμον ἄρασϑαι νέον.
ἀλλ᾽ ἡ δίκη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ.
εἴπερ γ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς πραγμάτων κοινωνὸς ἦν.

34δ

αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην.
πέφρικα λεύσσων τάσδ᾽ ἕδρας κατασκχίους.
βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱκεσίου κότος.

ΧΟ. Παλαίχϑονος τέκος. κλῦϑί μου

πρόφρονι καρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ.
ἴδε μὲ τὰν ἱκέτιν φυγάδα περίδρομον,
λυκοδίωκτον

βίγορ];.
861

ὡς

δάμαλιν ὃμ πέτραις
ἠλιβάτοις., ἵν᾿ ἀλχᾷ πίσυνος μέμυκε
[φράξουσα βοτῆρι μόχϑους.
844. Βοίσγοσθ Βοαθηκοη ππηΐρυ-

Ποσὺ αἀοὶπ ὙνΆμΒΟη, σσθῖπ αὰ τοῖἸαπρδῦ, δ 10ἢ τη]οἢ 1η οἴπθη ἃΡθηἐθαθυ] θη Κυΐθρ βὐϊυσθ.
νέον
τὶθ 720, 961, 1027, νέα ἄχη Ῥοτβ.
669.

848... )ὲὲὰ ὑπΒ. ἀδὰ5 Ἠρομῦ
ζχὺγ
ϑοῖΐα βὐθῃηῦ, 50 δϑυὙΘΌΘΗ 510 ἸΉΒΘΥΘ
ἨοΙἔου 465 βομαύζοβ ἀθὺ Π1ΚΘ, τη586
Αἰθὸ βίθρθη". Απᾶθσθ ἔδββθῃ (18
γγοτίο ἴῃ ἄσπι δίππο:., ΠΙΚΟ βοιὐχὺ
αἸθ]θπῖρθη, υγθ]οΠ6 τηϊὖ ΠΥ ᾿τπ ΒαΠ6
βύθῃθῃ (υρ]. 400).
ΑΡΘΥ ἀϊθβθιῃ
θάδηκοη οηὐβρυϊομῦ ἀ16 ἔο]σθηᾶθ
ἘΠΠΒΟ
χη κτιηρσ π] οὔ.
840. Μ|ὺ ἄθῃ γΥοσνύθῃ.. Το οἹααθθ
68, 6 πη ΠΟΥ. ΘΌΘΥ Ηδπα
6]η γῸ 0
Απΐδηρ δὴ τοῦῦ θη Οὑὐτυπαβαϊζθη
ὯθβΒ. Πϑομύβ {ρου ηβδυιμσηταΐθ "", Ἰϑβδὺ

ον Κῦπὶρ ἀ16 Μορ]ΠομκΚοῖῦ οἴθη,
ἀαθΡ ἀὰ85 γϑυΐδῃσθη ἄθὺ ᾿)παϊάθῃ
σθρθῃ αἴθ ρυρύδϑαθι πῖοῃῦ σδηΖ
οἰ
μα1 σθυσθθθα. ταῦ πγοῖἄθῃ βρϑθοσθ Ὑ υμδπα]απισθη ἴπ θη
Το]σοηᾶθη υοκοη ἀθὺ ΤὙΙΟΡΊΘ νουῬογοιθοῦ τππὰ στισὰ α16 ΝΙΘαθυαρο
ἄδὺ Αὐρίνου τηοὐϊσιθσὺ.
841. θ1Ὶ6Θ Βράρῃκρθῃ ἃὯθ8 ΚΟῦμὶρΒ
[ουγυϊοὺ αἷθ Τθαπαϊάθ Κατ ἀπᾶ οηὺΒοΟΒΙθάθη Δ τοὶϊῦ ἄστη Ηϊηνγοὶβ δαΐ
16 Ῥῆϊομίθη σοσθη δομαίχηομοπαθ.
γΕῚ. 8911 --- πρύμνα (418 5ιῦζ 4685
Θυθ αυτά 818) πόλεος (Ξ160. 2, νρὶ].
πρυμνήτης ἄναξ Ἐλιμ. 16) χορ ἄθιῃ

8δὅ

ΑἸέαγθ, ὑγθΊΠΥ 415 πρυτανεῖον ἀπᾶ

Βοριοσπηρσβδιύς Ὀοἰγαομίοῦ πὶσᾶ.
᾿ 848. κατασκίους:
ἐστεμμένους,
Ξ0Π0Ο]. τοῖς ϑαλλοῖς ἱκετηρίων κλάδὼν πεπληρωμένους.
849. Ὑρ]. ΑΡ0]]1. Βμοᾶ. 1 21
ἱκεσίου πρὸς Ζηνὸς ὅτις ῥδίγιστος
ἀλιτροῖς ἀνδράσι.
880---492

ΚΟΙΏΉΙΠΟΒ, ἴῃ ΘΙ
ΟΠΘΤη

α1ὸ ασᾶπαθ [ἄγ ἀπᾶ σορθη δγσίθγῦ
τοτᾶθη.
ἀπῇ 1646 ϑίχορῃθ. υπᾶ
Απϑβίσορμθ ἄὯθ8 Ομοῦβ ἔοϊρϑη ἔπ
Τυϊπηθίου 465 Κῦπρβ: παν ἄθη ΑὈΒΟΒ1θ0 ἄογὺ Ῥαγθθ ὈΠᾶΘη 11 Τυῖτηθῦθυ.
ϑῦῶ.

φυγάδα
περίδρομον,
ἴῃ
Ἐ]ομα τι ῃουστοπα. ΥὙ8]. ΤΉΘορτι.
ὅ81 ἐχϑαίρω δὲ γυναῖκα περίδρομον
ἄνδρα τε μάργον.
8ὅ8. λυκοδίωκτον (Ξο Ηθυτηϑηπ
[ἂν λευκόδιχτον): ἀὯ5 ΟΥ̓οχῦ Κοτηταῦ
ΠῸΙ ΠΙΘΥῚ ὙΟΥ.
8564. ἂμ πέτραις πὶ ἂμ πεδιήρεις
Ῥρυβ. ὅ69, ἂγ γύαλα ππΐοη δδ9. Μ|ιῈ

Ταὐϊν παροὺ βίο ἀνά δὶ ἘΡΙΚοσε

πᾶ

Τγυῖκοῦπ,

Ὀθὶ Αβοῦνοβ

ἀπὰ

Ἐπ
ρ᾽465 ἴῃ τηθ] βομθη Ῥαχέϊθη, Ὀθὶ

Ἄβομ. παν ΐθυ, Ὀ6ὶ Επτ. ΤΡΉ. Δ. 184
ππα 1058.

865, ἀλκᾷ: 680]. τῇ τοῦ ὄρους,

Ἐτβὺ δαΐ βἰοϊΐον Ηδμπ8 ΕΔΗ} βἰοἢ 485
ΤΊΟΥ 5'σμου πἀμᾶ οσἱδὺ ἀἴθβοὺ ΕταῬῇπάσπηρ ἄστοῃ Βυ θη Αὐβάσποκ.
Μ|ὺ φράξουσα βοτῆρι μόχϑους (8080):

Γ΄
γ:.

ΙΕ

ἷ

ΞΟΗ ΤΖΕΙΕΗΒΝΘΌΕΝ,

59

ΒΑ. ὁρῶ κλάδοισι νεοδρόποις κατάσκιον
ναύονϑ᾽ ὅμιλον τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν.
εἴη δ᾽ ἄνατον πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἀστοξένων
μηδ᾽ ἐξ ἀέλπτων κἀπρομηϑήτων πόλει

860

νεῖχος γένηται" τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλις.

ΧΟ. ἴδοιτο δῆτ᾽ ἄνατον φυγὰν

απ ϑοίν.

ἱκεσία Θέμις Ζ'ιὸς κλαρίου.
σὺ δὲ παρ᾽ ὀψιγόνου μάϑε γεραφρόνων᾽
ποτιτρόπαιον αἷτῷ ἑαυτῆς

βοτῆρι

σημαίνουσα

τοὺς

διωγμούς) Καππ τπᾶπ ΕἌΡΟΙ]. Αἶἷγες
ἔν. 1 Κο. ἤν τ᾽ ἴδῃ λύκον, κεκράξεται
φράσει τε πρὸς τὸν αἰπόλον γοτσἸθίομθη, υἱϑ]] θοῦ ἱπ ἄθη ὙΥ̓ ουΐθῃ
ὧθ85 Κουβίκουβ ΒορδΥ δἷπθ Ῥασοαϊθ
Βθῆθηῃ.
8. ΔΌΘΥ α16 Απεϊβίσορῃθ
(65 δι βρυθομθη
θη Ὑ ουβθβ θη θσί,
Βαΐ Βοίϊμθ αἴθβ δοτί 4158 [ηΐουῬοϊαίϊομ Ὀθζοι
μηποὺ, τυΠγθπα Δ πᾶ θσΘ
οἶπο 1 ἼοΚ ἴῃ ἀον Απθβίσορῃθ 8ηΠΘΏΤΗΘΗ.
8ῦ8. κατάσκιον “6 848, Αρσ. 498
κήρυκα... κατάσκιον κλάδοις ἐλαίας.

-

ὁρῶ ἰδ αἴ6 Εὐπι ἀθσαπρ δυΐ ἴδε

852.

8589. ναύονϑ᾽ (ἰπ ἀοΥ Ηδηαβομυ
νέον, σαϊρὸ νέον 9), ἱκετεύοντα.
ὙΕ1. Ηδβυοῃ. ναύειν" ἱκετεύειν παρὰ
τὸ ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφεύγειν πἀπα
ναύω᾽ λίσσομαι, ἱκετεύω τππὰ Ζὰ 512.
Ἄοὰ ναύοντα ἰδὲ ἀθὺ ὅδβηῃ. ϑεῶν
γγὶΘ σοι ἱκετούοντα, ἱκνούμενον (888)
τορσιοσύ.
800. ἄνατον:

Ἠδρβγοῃ.

ἄνατος"

ἀβλαβής. --- ἀστοξένων: ὅ.6}0]. τῶν
νῦν μὲν ξένων, πρώην δὲ συνημμένων
τῷ ἄστει, ἨδεγοΗ. ἀστόξενοι᾽ οἱ γένει
μὲν προσήκοντες, ἐπὶ δὲ γῆς ἀλλοδαπῆς γεγονότες κτὲῇ. πὸ} ΔΑδὶ.
Του βῖοβ (Επιβίαϊ. χὰ 1. 83. 406,
950) ἀστόξενοι οἱ ἐκ προγόνων μὲν
ἀστῶν, αὐτοὶ δὲ ξένοι καὶ ἀνανεώσεως δεόμενοι, να}. ῬΟΙ]]. ΠῚ 60 ἀστόἕξενος.. ἐνίοις δὲ δοκεῖ ὃ φύσει μὲν
ἀστός,

δόξῃ

δὲ ξένος,

ὡς “αναὸς

᾿Δργείοις, ἀπὸ ᾿Ιοῦς τῆς ᾿Δργείας ἔχων
τὸ γένος, Ῥοῦ. τι. δ14. ἀπίοτ ἰδιόξενος.

861. ἐξ ἀέλπτων πὶο ϑορῇῃ. ΑἹ.
110, ἐκ τῶν ἀέλπτων Επτ. ΕἼΔρτΩη.

80ὅ

δδ0, Ιοπ Βτάρτη. ὅ0 5. 142 Ν., ἐξ
ἀέλπτου Ἠρτοά. 1 111, ἐξ ἀπροσ-

δοκήτου ΘὈα. ὙΠ 204: 6χ ἱπβρογαΐο
ἴα Ἰτη ΤΟΥ 80.
802. τῶν, τούτων.
ὌΙΘΒΟΥ Ἃδ6Ῥγδθοη ἀοΥ Εοττηθη 465 Ασξκο]8,
6 ΙΟΠ6 τηϊῦ τ Ρορσίπηθη, ἢπαρθὺ 510}
Ῥοβομᾶθυβ ἴῃ οι παππρ' ταὶ καί,
δέ, γάρ, ΔΌΘΥ 8Ό0ἢ βομβὺ τὶ ἀπίθῃ
448.

1068.

868. δῆτ᾽ (τ δῆτα τὰν Ῥαυπ)
ἄνατον ἃ.1. ἄνατον δῆτα, ἀδ, ἄνατον
ἃτι8 8960 π]θα θυμοὶ πϊτὰ (σὰ 2121):
οὐῶ πὸ ϑόμδαᾶθη ἔτ ᾿σσϑπα οἴ πθ ἢ
(ποὺ 16 ΕΌΪσΘ οἴποὺ ΒΙαὐβομα]α)
ἰδῦ ἀπβουθ ΒἸ ποῦ πἀπα 658 8410 τηῦρσθ
ΤΉ ΘΙ 5 τι 516 π] θυ ΠΟ Κ6η “. Υρ].
θ΄. πα

202.

8θ4. ἱκεσία Θέμις Διὸς κλαρίου
ἰδὲ α16 Ῥουβοηϊπκαύϊου ἀθὺ ϑαύζσαμρ,
αἴθ σορθὰ ϑομαίῆθηθπαθ χὰ Ὀ6οΡδομβύθῃ ἰβδῦ, δἱβ ἄθσθῃ Ἡοχγὺ Ζϑθαβ
χλάριος γοτθηχὺ σῖτα, ὙΘΙΟΠΘΥ α16

1,056 (κλῆροι) πϑὸῃ Βϑομὺ ππᾶ (θ6τϑομέρσκοιῦ νουίθ]ῦ (Ζεὺς νεμέτωρ
5160. 412. νρ]. απίϑῃ 408 ). Θέμις
ΖΙιός ἰδοὺ ΔΙ]σοτηθὶη αἰ ΤΉ
ΘΙ ΒΒ (68
268 οἴπθ γϑυσδμα
ὐβομα ]]ομο Β6Ζθηθπηρ σψῖὸ Επγτ. Μοά. 208 τὰν
Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν. --- κλαρίου.
5680]. πάντα πᾶσι κληροῦντος καὶ
κραίνοντος, Υ5]. Ῥασβ. Υ1Π ὅϑ, 9.
80ῦ. ὅ6801]. παρ᾽ ἐμοῦ τῆς νεωτέρας ὁ γέρων. ὨϊΘ ὙοΥθΘδββοιτιηρ
το γεραφρόνων ἰδῦ ΠΠΒΙΟΠΘΥ: γεραιόφρῶν ΒτρΘΒ, γεραρὰ φρονῶν ΜατοῖκΒΟΒΘΗ͂ΕΙ.

8600. προστρόπαιον, ἱκέτην, γϑρ].
ΟΠο. 21 προστροπή, 8680]. ἱκέτις
πρόσοδος. --- αἰδόμενος: Ζὰ 198.
ΠῖΘ

ἩΗοχηθυίβομο

Εοση

αἰδόμενος

ΑΞΟΗΥΤΙΟΒ

600
δόμενος εὐπορεῖς

ἱροδόχων ϑεῶν
λαίγματ᾽ ἀπ’ ἀνδρὸς ἁγνοῦ.
ΒΑ͂. οὔτοι χάϑησϑε δωμάτων ἐφέστιοι
ἐμῶν. τὸ κοινὸν δ᾽ εἰ μιαίνεται πόλις,
ξυνῇ μελέσϑω

3510

λαὺς ἐχπονεῖν ἄκη.

ἐγὼ δ᾽ ἂν οὐ κραίνοιμ᾽ ὑπόσχεσιν πάρος,
ἀστοῖς δὲ πᾶσι τῶνδε κοινώδας πέρι.

βίγορθι.

ΧΟ. σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δήμιον"
πρύτανις

810

ἄκριτος ὧν

χρατύνεις βωμόν, ἑστίαν χϑονός,
μονοψήφοισι νεύμασιν δσέϑεν,
ΘΌΟἢ Ετη. ὅ82. --- εὐπορεῖς Ο.6.
Ηδαρὺ ἔν οὖν περ π80}} ἄθτη 3980].
οὐ πτωχεύσεις:
Βομυΐζῆθμθπαθη

ΟἾὟὟΟΥ 5105} α65
ουραυτηῦ, ΟΟΥ ἰβῦ

ποῦ ἴῃ Νοῦ; ἴῃἢτη τηϑηρσοὶῦ πιοηῦ
416 σηβαϊσα Οδβίπππηρ αἀον (ἀδύξου,
τ ]ΟΠ6 γοῃ ἄρτι βομ] ]οβθη 8 ΠΠ6
α16 σουϊηρσθίθη Οαθθη οηΐρθρθηΠΘΏΤΠΘΠ“".

868 ἢ. ἱροδόκων (ἱεροδόκων Βυΐ]οΥ
Τὰν ἱεροδόκα ὩδΟῸ ἄθιη 3680]. οἱ
ϑεοὶ δέχονται τὰ ἀπὸ ἀνδρὸς ἁγνοῦ
ἱερά) ϑεῶν λαίγματ᾽ (ἔν λήματ᾽ πδ ΘᾺ
Ηρβυοῃ. λαίγματα᾽ πέμματα ἱερά,
ἀπάργματα): ἄογΥ ΑΚΚ. λαίγματα ᾿5ὐ
σοῦ ἱροδόχων “ὶθ σοῦ δεχομένων
ΔΡΒΒΠρΊρ, σὰ 2ὅ4. ΥὙΡρΊ. 5160. 080
μελάναιγις ἐκ δ᾽ εἶσι δόμων ᾿Ερινύς,
ὅταν ἐκ χερῶν ϑεοὶ ϑυσίαν δέχωνται.
Ζπτα ἀδάδῃκθη Ὑρ]. Επιγ. ΕὙα στη. 821,
4ὯἋ

ἐγὼ

δὲ

πολλάκις

σοφωτέρους

ὍοΥ ρστῦβογα ὕτηΐαηρ ὑπ
ἀ88
μέγεϑος 468 Ὀγϑτηδβ γουροσοιθῦ.
--γοπ ἄρῃ βομυύζῆθηῃθπαθη δωμάτων
ἐφέστιος ἀπο

Εἰτη. ὅ80, 6712.

ὙΕΊ.

ππΐθη 512 ἐφέστιον ϑεῶν.
811.

τὸ

κοινὸν

μιαίνεται

πόλις

(α16 αδιποῖπᾶθ σῖσα ἴῃ ἴῆχοσ Α1}σοιηθίπποῖῦ
δηρσοίαβίοῦ)
ἰδῦὺ Ἂ88
Ῥαββὶν Ζῃ τῇ πόλει τὸ κοινὸν
μιαίνειν. Βατρθβ σϑυτηπίθῦ πόλεως.
812. ξυνῇ, κοινῇ: αἴθ8θ 7οπίβοιθ
Εουτη ἃ π0} 5160. 16 ἀπᾶ 1 ΘΙΠΘΥ
ΟΒοτραγίϊθ ϑἕορῃ. Αἱ. 180. --- ἄκη,
Βύμπθ, αοπαρσύαθπηρ.
818. ὑπόσχεσιν κραίνειν, οἷπ 6πᾶσαϊεσοβ Ὑ υβρυθομθη σΘΌΘΗ.
814. κοινώσας, πιϑτα]ἢ χραίνοιμ
ἄν οὔδὺ χρανῶ.
818. 16 αμπδίάθη Ἰθηπθη 65 80,
ἄαθ β'οβῃ. ἄθγ Κῦπὶρ 8418 Ὀ]οβθη
Βρδτηΐθῃ 65 ὕοΙΚοβ Βἰηβίθ]θ, 1η-

πένητας ἄνδρας εἰσορῶ τῶν πλουσίων
καὶ θεοῖσι μικρᾷ χειρὶ ϑύοντας

ἄθιη 5186 ἤ8οὸ}ῃ οτὐἱθηΐα ἴβομοσ Απίἕαβϑιησ α16 ρβοιϊαΐθ Μδοηῦ 468
Κοαπὶρσύυτηβ (Ἰ᾿ἐξα ο᾽θδὺ τηοὶ, ϑοΡἘ.

εὐσεβεστέρους,

Απῦ. 138 οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις
νομίξεται:) σοϊδοπα τϑοῆθπ.
816. πρύτανις πὶθΘ Ῥζ͵οτη. 182
μακάρων πρύτανις.
ἴπ ἄθπὶ πρυ-

τέλη

τῶν

βουϑυτούντων

ὄντας

946 εὖ ἴσϑ'΄, ὅταν τις

εὐσεβῶν ϑύῃ ϑεοῖς, κἂν σμικρὰ
ϑύῃ,
τυγχάνει
σωτηρίας,
Χαη.
Μοιηοῖ, ΤῸ 8: ἸΒΟΚε. ὙΠ 8 530:
Απάχίτη. Βμοῦ. Κα. ὃ 5. 180. 20 οὐκ
εἰκὸς τοὺς ϑεοὺς χαίρεινταῖς
δαπάναις

τῶν ϑυομένων, ἀλλὰ ταῖς εὐσεβείαις
τῶν ϑυόντων, Ηογ. οττη. ΠῚ 28, 17.
810. Τὸ Κῦπὶρ Ἰομηὺ αἷθ Ὑ6τῬῆιομέαμρ
ἄθὰ
δϑομυϊχβομοπᾶθη
Βοιβίαπα χὰ Ἰθἰβίθη ἔν βοὶπθ Ῥθυβοιι
ΔΌ τππα γουνγοϊδύ αἴθ Βιζζθ ἂμ δ
ὙΟΙΚ ἀοὺ Αὐρίγοσ,
θαυ
πῖγὰ

τανεῖον
πόλεως.

ἰϑδὺ ἴδ κοινὴ ἑστία τῆς
--- ἄκριτος, 8080]. ἀνυπ-

εὐϑυνος.

8:1π|ῖ

(Ὅὺ

πννα]ύοϑὺ

ἀθβ

ϑ δαῦβ-

Βουῖθθ
ὕ8ὸὴ
εἰσθησηβοῃξσθιῃ
Ὑ 16."--- μονοψήφοισι Ὀοαθιομπϑῦ
ἄδθῃ οσθοηβαῦζ Ζσατῃ Ετοὶβύδαϊῦ, στὸ
α16 ρσγῦβοσθ ΑηΖ8}} ἀδθὺ ΕἸΠἸΏΤΉΘἢ
ἄθῃ ὙΥΠΘηβαυβάσιιοκ 65 ϑέδαξεθβ

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΕΙΞΕΗΕΝΘΕΝ.

61

μονοσκήπτροισι δ᾽ ἐν ϑρόνοις χρέος
πᾶν ἐπικραίνεις, ἄγος φυλάσσου.
ΒΑ. ἄγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγκχότοις.
ὑμῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐκ ἔχω βλάβης ἄτερ᾽
οὐδ᾽ αὖ τόδ᾽ εὗφρον, τάσδ᾽ ἀτιμάσαι λιτάς.
ἀμηχανῶ δὲ καὶ φόβος μ᾽ ἔχει φρένας
δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε καὶ τύχην ἑλεῖν.

880

3

ΧΟ. τὸν ὑψόϑεν σκοπὸν ἐπισκόπει.
φύλακα πολυπόνων
βροτῶν, οἱ τοῖς πέλας προσήμενοι
δίχας οὐ τυγχάνουσιν ἐννόμου.

888
αηξιϑίγ.

μένει τοι Ζηνὸς ἱχταίου κότος
δυσπαραϑέλχτους παϑόντος οἴκχτοις.

390

ΒΑ. εἴ τοι κρατοῦσι παῖδες Αἰγύπτου σέϑεν
νόμῳ πόλεως, φάσχοντες ἐγγύτατα γένους
οὐρὶθύ.
Αποὸὴ γεῦμα ᾿ἰδὺ ὈΘ6ΖΘΙ0Επομα ἔν ἀθη ῃδομβίθη Ηθυτη.
819... .Ν158 ΑἸ]ΘΙΠΠΘΥΎΒΟΠΟΥ Παδβῦὺ
ἂὰ ἸΘρΡΊΊΟμ65 Απ]ίϊοσθη σὰ δπύΒομϑίθη ἀπὰ Ὀἱδὺ ἔν 41165 σϑτδηὐουθ οῃ; ἄστατη Ηὔθ ἀἰοἢ ΥῸΥ
βῦπαθ."". ΤὲΔ58 Ὑουββ ]ηῖβ ἀον ϑὑΖθ
ἰδὺ ἀδ8 ρίθιομῃθ σψῖθ Ῥσόχση. 12 δρᾶν
ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν.
- ἄγος, “ρῖ]}] αὐτοῦ ρσονα!βδτηθ
ὙΥ οο
στρ
ἄθν ϑομαϊζῆθηθπαᾶθῃ
ἀὰ5 Ἠροησέαιη σοβομβέπαου πὶτγά.
πρισθ,
881. ὨῖΘ Απάρυτιηρ σὸμ ΔΊΟΥ
ἐμοί αϊοηῦ ἄθη ὙΥοΒΙΠ]δυΐο. “-παλιγκότοις, ὅ6}0]. ἐχϑροῖς (ὑΥ͵ἹάοτΒδομοση). ΠῸῚ ὙΥΠΠΒΟ. σψι6 1044,
Ῥτοχη. 890 τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐχϑροὺς τοὺς
ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις, ΟΥἱά. Ατηοτ.ΠΙ
11. 16 δυθπϊαὺ ποβίστβ Ποβέραβ 1116

Ῥαάον, Το. ἰβύ. ΠῚ 10. σομνθυβαβ
δα βίσπια οὖ Ὀθ]]οστιτη ἄθοβ Ὠοβύϊατη
Ῥούϊιβ οχϑσοι θαβ 1ΠΠπῸῚἢ {ὨΤΌΥΘΙΩ,
1Πᾶτὰ αἸβοοτάϊατη ᾿πϊοοσθηῦ οταθδῦ.
888. εὗφρον, νογβίδπαϊσ, πο Ἐ]Ῥογαΐθῃ, σῖθ (Πο. 81 πῶς εὔφρον᾽
εἴπω.
Ὑ]ΘΙ]οΙοῦ ΔΡῸῚ ἰβδὺ (τηῖῦ
ΒΌΓΡΟΒ)
ΘΌθηθο
τὶ
(πο. 194
ἔμφρον ΠογΖαβίθ!]θπ. ---ὀ ἀτιμάσαι:
αἴθ ΑΡΙΘΗππησ ἀογ Βιξίθ ἰβὺ τηϊῦ
Θἴπο Μιβαομίαηρσ 465 Βἰἐθπάθῃ
γοΥραπάρῃ, χὰ 177.
884.

μ᾽ ἔχει φρένας πδο Ἠοτηο-

ΤΊΒΟΠΕΙ

θῖβθ.

φόβος σε νικάτω

ψἴἋ6ὲ

Ἐπτη. 88

μὴ

φρένας.

8858. τύχην
ἑλεῖν, 8080]. τοῦ
συμφέροντος
ἐπιτυχεῖν, Υἱθ]τη ΘΓ
0165 [05 Ζὰ πΒΒ]6π “ὁ (,, 485 ΒΊΒΙΚΟ

Ζὰ οὐρτοιΐθη). Νδοβρσθαμτηῦ [1δὺ
α16 [6116 Ἐπασ. ΓΡΕ. Α. δὅ τὸ πρᾶγμα
δ᾽ ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεῳ πατρὶ
δοῦναι τε μὴ δοῦναί τε τῆς τύχης
ὃ. ὅπως ἅψαιτ᾽ ἄριστα.

586. ὅ.}0]. τὸν ξένιον καὶ ἱκέσιον

Δία. --- σκοπὸν ἐπισκόπει: ἀοΥ Ατπ8ασποκ ἀθαϊοῦ οἷ Κααβα]θβ Ὑ υμδ}ὺὨΪ5 8δη: ἀ(ῷ ΟΥ 8δὰὺ8 δον Ηδμο δυΐ
416 Ξομαἃ ον ΜΙθμβοθθη ΒουπίθαοθυῬΠποκῦ, βδὸ ὈΠΟΚΘ ἀὰ Ζὰ ἸΏ͵η ΘΙΏΡΟΥ

πα δομία ἁαΐ 1Πη “".
3588. τοῖς πέλας προσήμενοι, τῶν
πέλας ἱκετεύοντες.
ΥοΙ. ϑὅορῃ. Ο.
Τ. 1 προσήμεϑα βωμοῖσι τοῖς σοῖς.
889. 10. 1... Κοὶπο Εγμόσπηρ ἸΠΥΘΥ
σογθοβίθη Βιύξθ ἤπάθῃ“".
8906. (ΠΟΥ ΟὙῸ]1] ἀθ5 Ζθὰβ οτναγίοῦ
βοΐοθῆθ,
Ἂαἰθ
ρϑίθ]]ο8
ὈΙΘΙθΘα. Ῥοὶ ἄθιη ΘΒ ΚΙασθη. Θ᾽Π68
Οοκτνδηκίρη"“" (δυσπαραϑέλκτους Βυτ565 ἴζσ ὦ δυσπαρϑέλκτοις).
Ιῃ
ἱκταίου ἰδὺ αν νουκᾶγχῦ ψῖθ ἴπ
εὐχταίαν ὅ16}. 1710, εὐκταία 604. 820,
δῥθοιβ ἴπ δείλαιος, γεραιός, αὶ
ἨοτηοΥ 'ἰπ ἔμπαιος, χαμαιεύνης α. ἃ.
8981. κρατοῦσι, αονα]ῦ ΒΆΘΗ. --Μ| φάσκοντες
ἐγγύτατα
γένους

ΑΒΟΗΎΥΤΠΟΒ

602

εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ᾽ ἀντιωϑῆναι ϑέλοι;
δεῖ τοί σε φεύγειν κατὰ νόμους τοὺς οἴχοϑεν,

39ὅ

ὡς οὐκ ἔχουσιν κῦρος οὐδὲν ἀμφὶ σοῦ.
βίγο}}":.

ΧΟ. μή τί ποτ᾽ οὖν γενοίμαν ὑποχείριος

κράτεσιν ἀρσένων.

᾿

1

ὕπαστρον δέ τοι

μῆχαρ δρίζομανι γάμου δύσφρονος
φυγάν. ξύμμαχον δ᾽ ἑλόμενος δίκαν
κρῖνε σέβας τὸ πρὸς ϑεῶν.

400

ΒΑ. οὐκ εὔκριτον τὸ χρῖμα᾽ μὴ ᾽μ’ αἱροῦ κριτήν

εἶπον δὲ καὶ πρίν, οὐκ ἄνευ δήμου τάδε
πράξαιμ᾽ ἄν, οὐδέ περ χρατῶν, μὴ καί ποτε
εἴπῃ λεώς, εἴ πού τι μὴ τοῖον τύχοι"
εἶναι ὈοΥοκΚβιομθσὺ ἄογ ὈΊοΒδοΣ
Ὧα5. αὐζβοῃβθο Ῥρθομὺ 1προίγθῆ ἀρ
Εγθύδομίου (ἐπίκληροι), γνρ]. [586. Χ
8 ὅ προσῆκον
αὐτῇ
μετὰ τῶν
χρημάτων
τῷ
ἐγγύτατα
γένους
συνοικεῖν, ὩΘΟῸ Π)1οα. ΧΙ 18 εοἷῃ
(οβοζ ὧ(θβΒ ϑοϊοῃ (τῇ ἐπιχλήρῳ
ἐπιδικάξεσϑαι τὸν ἔγγιστα γένους).
890.
,()
τυαβῦὺ
πδὸὴ
ἀθῃ
Βοἰση βοηθη (ἀσγρὑϊϑομ!θη) (ἀθϑοϑύζθη
αἸοὴ ἀαρορθη τϑομέξουσ ρθη, ἀδβ
816 οἷπ Αηγθοηῦ δαῇ α10ὴ ΠΘΡΘΠ."
ὡς οὐ δΟὴ
φεύγειν ὶθ 808
ἀντιλέγειν. --- Ῥῃοῦ.
ἁ
κῦρος" ἐξουσία.
5918, ὙἩδρΘ 10} 718 πιομῦ ἀδὺ
ονγαϊῦ ἀον Μἅμπου ΔΗ ΘΙ τη[]]6Ὲ.""
--- χράτεσιν
(Ηροιϊτηβόθῃ
βοῃγοιοῦ
κάρτεσιν ἀτη 6. σῬ πϑτιθη ΠΠΘΒΡΟΠΒΙΟΝ
Ὑγ1116} τγοῖδὺ ζυῖοκ δῦ κρατοῦσι
892. Τ)6ν ΡΊυγδ] κράτη δπ0ἢ 446 αἱ. ὃ.
- ἀρσένων “πὶθ 661, 962. -- ΠοΙὰ
Ἠδομ βδίαπαρυμ κί
ἂἃἊθ5
ΚῦπΙιρα
Ἰαββθη 416 Ταπαίϊθη ΘΌΘΠΒ0 “116 6.
Ἐπητθαθ 846 Κοῖηθ Βοδομύαηρ Ζεῦίθι]
ψοτᾶθη.
16 πϑῃϑιϊθροπᾶθ Ἐηὐσοσπθπσ,, 46} ἅ16 γ᾽οὐξοση δαΐ ΠΥ
Ηδπα Κοίπθη ΑΠΒΡΥΘΩ
ΘΥΏΘΌΘη
Κὔμμηθμ, 50] ηρθ ἀΟΥ θυ
ΠΟΘ
Ἰοὺ, βομπϑίηῦ ὨΙΘΥ ψ|δ6 8541 ἐγ 16
ὙοΥΒδ
πα] πηρθη 65 αγϊ δέρῃ ϑ ο ΚΒ
ἀον Τυ]ορσὶθ δαΐσρθραγῦ σὰ βϑίῃ.
9981 ὕπαστρον φυγὰν (8ο Ηθαίῃ
[ἄν φυγαὶ) ὁρίξομαι μῆχαρ γάμου δύοσφρονος, «ἀϑοῇ ἄρῃ ὔθυμθη Ὀθβυϊτητηθ
160ῃ}: 416 ΕἸποηῦ 415 ΑΒ σορθὴ αἰθ
[ο]πα86]1ρ6 Επο΄", ἃ. ἢ. . 10

πο σᾶθ

τηθίποὺ ΕἸὰομῦ

πἰομῦ

ἴῃ αἴθ Εθυπθ

40

ΘΒΘῚ οἴῃ Ζ16] βϑύζθῃ 818 18 10. (6Υ.
γουμαβίθη Εἶμ θηΐγοππθη
Ὀ]η΄“΄.
ΚΌΠΟ]. οἱ μακρὰν ὁδὸν φεύγοντες
δι’ ἄστρων
σημαίνεσϑαι
ἔλεγον.
Μδη βαρίθ ζΖιυηδβομδὺ ἄστροις τεχμαίρεσϑαι (σημαίνεσϑαι) τοι ΒΟΙΟΉΘΗ,
6] 086 δὰ ἄθτα Νἴθουο αἴθ Ηἰομύπηρ
Ὧθ5 εσθβ δὰβ ἄθῃ ϑέθυπθῃ θπηΐΠϑΉτηΘη. ΥΩ]. Ταικίαη ἹΚδιότη. 1
χαϑάπερ

οἱ

Φοίνικες

ἄστροις

ἐτεχμαίρου τὴν ὁδόν. Ῥᾶπη σγασᾶθ
ΔΟΓ Αὐδϑάγοῖκ σὸὺρ ΒΟΙΟΠθη σ6Ῥυδαοηῦ, ὑγθ]οηθ νγοῖῦ ττθρ᾽ γῸ} 1ΠΥΘΙ
Ἠοιτηδῦ ἴῃ ππροκαπηΐθ δρθπᾶθῃ
ΒΊΘΏΘη, τγγὸ ᾿Ππ6η ΠῸΥ 416 (ἰββθηθ
αἴθ Βιομύπηρ 468 ὙΥ̓θρθβ ϑηζθίσθῃ,
γρῚ. Ἡδβγοῖι. ἄστροις σημειοῦσϑαι.
μακρὰν καὶ ἐρήμην ὁδὸν βαδίξειν"
ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν πλεόντων.
ΑπᾶθγΘΒ 8. σὰ ϑορῃ. 0. Τὶ. 194 τὴν
Κορινϑίαν
ἄστροις
τὸ
λοιπὸν
ἐκμετρούμενος χϑόνα. --- δύσφρονος
σου θυ Ῥθύβοι ΠρουγαρΘΠΗ.
400΄. , Εσσᾶμ]θ
αἴθ ὈΙΚΘ Ζὰν
Βαυπαοβρθηοββίη ππα οηὐβομοῖαθ ἀἸ 6 ἢ
Γν ἀδ8 νγὰβ θδ6ὶ ἄθῃ δέξο ΠῚ]1ρ'
ἰϑὺ.
Υρὶ]. τὰ τῶν ϑεῶν ἔντιμα
ΟΡΆ. Απΐ. ΤΊ.
404 οὐδέ περ κρατῶν σὶρ ΟΠο.
ὅ02 οὐδέ περ ϑανών. --- μὴ καὶ (80
δηΐου ἔϊψν καὶ μή) ποτε... πόλιν
οαὐμαῦ οἷπθ ΠΥ ΊβΖθὴΖ 8 ΗΠ.
Δ 10ῦ αἰδέομαι Τρῶας...μή ποτέ
τις εἴπῃσι

κακώτερος

ἄλλος

ἐμεῖο"

ἽἝἝχτωρ ἧφι βίηφι πιϑήσας ὥλεσε
λαόν. --- μὴ ([ἂΣ καὶ μὴ Ταγπὸθθ)
τοῖον, .. ]ο
80} ὙΥ̓ΠΠΒΟΙ“(, Υρ].

«ὦ
κἀ
-οςα

ὰ ᾿τ,
ἂν ν

τ»

ΒΡ

“

.

ὉΙΕ ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΉΕΝΘΌΕΝ.

Υ̓“-

08

ἐπήλυδας τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν.

ΧΟ. ἀμφοτέροις ὁμαίμων τάδ᾽ ἐπισκοπεῖ
Ζεὺς ἑἕτερορρεπής. νέμων εἰκότως

αἩὐ δέν.

ἄδικα μὲν καχοῖς., ὅσια δ᾽ ἐννόμοις.

τί τῶνδ᾽ ἐξ ἴσου δεπομένων μεταλγεῖς τὸ δίχαιον ἔρξαι;
ΒΑ. δεῖ τοι βαϑείας φροντίδος σωτηρίου
δίκην κολυμβητῆρος ἐς βυϑὸν μολεῖν
δεδορκὸς ὄμμα μηδ᾽ ἄγαν ὠνωμένον,
ὕπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει
αὐτοῖσί 8’ ἡμῖν ἐκτελευτήσει καλῶς,
χαὶ μήτε δῆρις δυσίων ἐφάψεται
Ἠθβυοη.

τοῖον.

οὕτως

ἀγαϑόν..

τάσσεται καὶ ἐπὶ ϑαυμασμοῦ ὰππὰ Ζὰ
Ξ16Ρ. ὅ61.
406. ἐπήλυδας οΥἂ] ἀπτοῃ ἄθη
Οορσοηδβαὲζ σι πόλιν (πολίτας, ἀστούς)
οὔνγαβ Ὑ ϑυ ο Π10}68. --- Π16 βοθτγουΤᾺΠΠρκοὶν ἀ65 ΒΗ γύμτητιβ οἱθὺ αἷθ
Θοθυσουθ (685 Ὑ ΟΥΤΥβ σὰ ΘΙ ΚΘΏΠΘΗ.
ΥΕ. Ῥεχβ. 284 ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ
κατέφϑαρται πολύς. ῬΟΟΘἢ το]. ΔΈΟΝ
πηΐθηῃ 414. 920. 98,

1027.

401. ἀμφοτέροις (8ο δος ἐγ
ἀμφοτέρους. “πῖθ α16 ΗΔ παΒΟ γ 488
ὁμαίμους
ἴὰν
ὁμαίμοις
Ὀϊοίθῦ)
ὁμαίμων κτὲ.. σὴ
Ζθαβ 86 ἢ
Ῥοϊάρη ΤΊ]η, ἀπ ππα ἄθη Ὑ οὐΐθυῃ,
ἴῃ σἸθίομον οἶδ νουαπαὺ 1βύ, 850
Ῥοβαημαθὶῦ ὃ ἀοοῦ πίομῆῦ Ῥοὶᾶθ
ΒἸθίοη, βοπάθυη ποὶσύ 510} π80ἢ
δὺ οἴπθη ϑοιῖθ, τὸ

οὐ

4858 Βοομὲ

βιθῃῦ", ὙρΊ. Ζεὺς νεμέτωρ 816}. 412.
409. ἄδικα ἴτη Ξ'΄ηπθ νοῃ κακά,
16 ΠΔΟΠΠΟΥ ὅσια ἴτη ϑ'΄'πη6. γοὴ
ἀγαϑά.
Ἐ᾽ ἄδικα
Καππ τηδῃ
ἕλλερα νϑιτηθίθη
8ὸὴ
Ηδφβυοῃ.
ἔλλερα᾽ ἐχϑρά, πολέμια, ἄδικα ἀπᾶ
ἐὰν ὅσια 5οῃτοῖθὺ ὙΥ 611 αἴσια.
410...
)ὲὼ αἴθ568 πηραγίθ!βο 80οὐ πῆρ χτ νγῖγα, τγῶᾶβ Παβδὺ ἀὰ γμοίηἴσῃ Βράθηκθη
(88 Ἠβθομΐθ ζχὰ
απ"
Ξ0Π0]. εἰ ὁ Ζεὺς τὸ ἴσον
φυλάττει, τί ἀπορεῖς συμμαχῆσαι
τῷ Ζιί. ὙοΥοίμζοὶῦ βἐθηῦ αἴθ ρϑββῖνθ
Ἐόυτη ῥεπομένων. ΠΟΘ ἢπαοῦ βοὴ
ἐπιρρέπειν ἀπ καταρρέπειν ἰτδηβῖεἶν. --- πὰ μεταλγεῖν ὈΘΖΟΙΟΠ ποῦ μετά
6
ἰπ
μεταγιγνώσχειν,
μετα-

μανϑάνειν,

μεταμέλεσϑαι,

μετα-

41τὸ

41

στένειν ἄθη θο861] Ἂἂθ8 Ξ5'1η18.
Ὑρ]. δοθῆ Ἠομ. α΄ 282 ὀλοφύρεαι
ἄλκιμος εἶναι. Ὧδ8 νοῃ Ὗ. ΗρδάἸᾶτὴ σϑυτηαΐοίθ ἔρξας Θηὐβρυιοὺ ἄθυα

ΞΙΏΠΘ ψΘΠΙρΡΟΥ, ἀὦ ἀὯ85 ΤΠ οχϑῦ
ουγατίοὺ τισα.
412, ΤῸ 8980]. νου παθῦ εἰς
βυϑὸν μολεῖν φροντίδος ἀπ ἀοπκὺ
85 σπογγοτόμοι.
ΒΙΟΘΒ ΡΟ στὰ
ΒΟΜΟΙ] ἀ6ν (ἀρῃ. (ὑὶ6 422) 815 ϑΌἢ
μολεῖν γοῃ δεῖ Ομ Προ σοιηϑοῃῦ
ψ|16 Αρ. 866 δεῖ γὰρ πρὸς οἴκους
νοστίμου σωτηρίας, κάμψαι διαύλου
ϑάτερον κῶλον πάλιν: ..65 Ὀοαδγῇ
ὑϊοῖθρη ΝΟΒαάθΉΚοηΒ,
(85.
Η61]
Ῥυϊηρύ, 65 τηβθ 485 ἀτπρ βομαγῇ
ὈΠΟΚΟμα πα σἂν πὶοηὺ τπῖθ (88
Αὔὑρθ ἄθ5 Βογδαβομέίθη ἐσθ πδοἢ
Ατῦ ἀἋ65 Ταῦομοῖβ ἴῃ αἴθ ΤΊοίο
αἀυϊηροη.
ΝΟ
Ἠομ. ΠῸ 41
Βοῦοθθη.
ὍῸΠ]
Αυὐδβίθυ
ῇβο ΠΟΥ
(ἀρνευτῆρες) ΥΟΥ.
41. πρῶτα μὲν...τέ πὶθΘ ορΡῃῇ.
ῬΉ1]. 1424 πρῶτον μὲν νόσου παύσῃ
λυγρᾶς ἀρετῇ τε πρῶτος ἐκκριϑεὶς..

νοσφιεῖς βίου, Ἔπν. Μοᾶ. 125,
Ηῖργν. 9901. ΗρτγδκΙοῖα. 881. Ἰοη
401. υπᾶὰ Ζὰ 5160. 907.
Απ ἀἱθ
6116 ἀον Αὐΐζ]ππηρ ὑγδὺ α16 οἴηἴδοηθ Αποὶ πη ἀθυυθι
την".
411. δῆρις: αἴδθθβ. θρίβοῃρ δ οχσῦ
δ ἢ Αρ΄ 938, νρ]. ἀδήριτος Ῥτοτη.
10. --- ῥυσίων :δύσιον ῬὈοποϊοῃποῦ
ἀ Β]Θηρθ, σγὰβ Ἰη8η
815 Εγβαΐζ
σγορβοῃ]ορρὺ
ὑπὸ 510} [ᾧ ΕπύΥἸΒΒΘΉΘΒ. ΒΟΠΔα]05. σὰ Πα]ΐθη ΟἿΘΥ
418. [Γπξουρίαπα ἀτπὰ αἰ Ηοῖκραθθ
465 Ἐπ νυ β5θ θη σὰ οί

Κοη,

Υρ].

"

ρά4

ΑΒΟΗΥΤΟΙ͂

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν ἕδραισιν ὧδ᾽ ἱδρυμένας
ἐχδόντες ὑμᾶς τὸν πανώλεϑρον ϑεὸν
βαρὺν ξύνουικον ϑησόμεσϑ'᾽ ᾿Δ4λάστορα,
ὃς οὐδ᾽ ἐν “Ἥιδου τὸν ϑανόντ᾽ ἐλευϑεροῖ.
μῶν οὐ δοκεῖ δεῖν φροντίδος σωτηρίου:

420

βίγορθι.

ΧΟ. φρόντισον καὶ γενοῦ
πανδίκως εὐσεβὴς
πρόξενος,

42

τὰν φυγάδα μὴ προδῷς,
τὰν ἕκαϑεν ἐχβολαῖς
δυσϑέοις ὀρμέναν᾽

μηδ᾽ ἴδῃς μ᾽’ ἐξ ἑδρᾶν

αἩξζϑίν.

πολυϑέων ῥυσιαό-

480

Ηοτη.4 6714 ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος, ταπύθῃ
180, “Ξορῃ. Ὁ. Κ. 868 καὶ μεῖζον ἄρα
δύσιον πόλει τάχα ϑήσεις" ἐφάψομαι
γὰρ οὐ ταύταιν μόναιν. 1)16 Θόπηθ
465 Αργρίοβ
Κὔμπθῃ
θυ] ἴβδτη
Βαοαΐσδ ἔου βομ]θρΡθα ἀπὶ 416 Ηθυϑαβσρθ ἄοὺ Θδηδίάθη Ζὰ ΘΥΖΥΙΠΡΘΗ.
ἐφάπτεσϑαι ἰθὺ, “6 αἴ6 ηροίγσύθ
δύ8116 (65. ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ πα πἀπύθη 180
ἐφάπτορες ποἰὶρῦύ, ἀἋ85 ἀαίν ρϑῬυϑα
] 19η6 γοτὺ (Ηδημα Δ η]6ρ6η).
418. Ηδβυοῃ. ἱδρύεται" καϑέζεται,
ἑδράζξεται.
4198. ᾿Δλάστωρ (τοι ἀλαίνω) ἰδ
ἄογ Οοἰδὺ
ἄθὺ [τΥ588]
πὰ
Ἃ685
ΕἼΛΟΒΘ5, ἄθὺ ἤδομθ ἀμα 465 γοι-

ἀουθθηβ πγ16 ᾿Ερινύς, ΘΊοΠ6 οἼθιοἢ[4118 τῷ Ηδαβο βιὐχῦ ππα 65. πἰοηῦ
γουϊᾶβὺ, Ὀ15 416 Βομυα σοθῦβθὺ ἰδὲ
(Αρσ. 1185).
Ὑρ]. 6068 Ηἰ., ἩδδγοΙ.
ἀλάστωρ᾽ πικρὸς δαίμων, Ζεύς.
421. ρὶ. 286., Εππι. 11ὅ ὑπό
τε γᾶν φυγὼν οὔ ποτ᾽ ἐλευϑεροῦται,
5160.

1003

ἄγος

δὲ

καὶ

ϑανὼν

κεχτήσεται ϑεῶν πατρῴων.
422. μῶν οὐ δοκεῖ (,, ἀὰλ φυγοιο]δῦ
ἀοο πιο,
(ἀὰ ο]αθπθθεὺ ἀοοῃ
βοτιθ9.) τὸ μῶν οὐχ ὁρᾷς; ϑορῃ.
Ο. Κ. 1129, μῶν οὐ πέποιϑας; Ἐϊαγ.

Μά. 188. μῶν οὐ παιδιὰν νομιστέον;
Ῥ]αύ. ὅορι. 2844.
428--440

Ποραύξο

Ομ ουίκου.

ἀυΐ

[οὶρὺ ἀϊθ Βουαύπμηρ.

ἀϊθ

ὙΥ16

Ῥουβ. 620{{-ὰὰ. πο. 162 {Ὁ ἀ16 ἄπιβουθ
Ἠδηαϊαμπρ, ἀὰθΒ ΟΡἕδΥ ἃΐὴ Οταθθ,

80 ψΓΠ4 ὨΙΟΥ͂ (85 5.116 ΝΔΟΒάθμΚθα
465 Κῦηϊρβ γὸρ θἴπθιη (πουρθβϑηρ'
Ῥορ]οιθοῦ, ὑθίομοῦ δα ἄθὰ ΕἰπὺΒοΏ 1 465 ΚΟοπὶρΒ οἰ σα ΓΚθη Βαοῃῦ
ἘΠ
πόὸοὺὴῇ
ἴθι]
416
(Ἃἀτοὶ)
ατνἄπαθ σαβατητηθηΐαβὺ, θη 6.θη

βομσαηκοηάρῃ Κῦπὶρ ἐῶν αἴθ Πδπᾶ1ᾶθῃ ροὐϊπδῦϊρ᾽ βυϊσησηθη 50116πη: Ηαθ6
ΜΙ]οΙα τοῦ ἄρῃ αογξοϊρίθη, 1δβ
ὉΠ5 ποῦ γσὸμ ΠΟΙΠρου ϑὐδεία πτορτοϑίββῃ, 18} πἰομὺ ἀθὶπθ δομα χίπρσα
στϑαβατη τηϊβηθπαθὶη.
οῖπ Τὰπ
πιστὰ ἀθίπθη Κἰπάθση ἀπα ἀθίπϑιη
Ηδυβθ ΕἼΌΟΗ οὐδὺ ϑθρθη Ὀτίπροθης.
424. πανδίκως,

ἴπι γο]]ον

ὙΥ̓8ΒΥ-

μριῦ πᾶ Αὐΐομυρκοιῦ, νρ]. Εατα.
807
ἐγὼ
γὰρ
ὑμῖν πανδίκως
ὑπίσχομαι, ὍῖθΌ. 1580, θ51, ϑορΆ.
ΤΥΘΟ. 611. -- εὐσεβής, τὐοκβιομίβγ0}], Ὑρ]. 952.
428. πρόξενος: σὰ 2345.
4918. 016 ἴπ ρσονθ]οβου ὙΥ οἰβθ
5

ἄν ἔδθσποη Ηρίτηδὺ Υ ουυ! θΌΘπ6."

Ἠδβυ
ἢ ἔκαϑεν" μακρόϑεν, πόρρωϑεν,
16
Εοση ὄρμενος
βπᾶρὺῦ 5160}
δέθουβ

Ὀ61Ὶ Αβοῦγοβ

Ῥασχίϊθη.
429. ἴδῃς, παρίδῃς,

ἴῃ ᾿γΎΒΟΠΘΠ
ὑπερίδῃς.

480. πολυϑέων :σαπδθογο θβροιβίου. Ὀϊούθὺ ἄδβ στοὰ Ἠρίτηβόϊῃ σϑὺταὰσίοίθ πανϑέων, σου παν Μ16 1π
Ὧο.
Δητθᾶθ
θγ
υϑυβδιητηθ]
θη
Βάγτρον ᾧ πάντες ἀστοί σοοσγαπομῦ
ἰδὺ ἀπ βῖοῃ δῦ ἄθῃ (δύξουνθυθὶπ

ἀθ5. ΑἸύαυβ Ὀριθΐ. --- ῥυσιάξειν ᾿δὺ

0ῦ

ΤΙΕ ΒΟΗΠΤΖΕΙΞΗΕΝΘΌΕΝ.

ϑεῖσαν, ὦ
πᾶν κράτος ἔχων χϑονός.
γνῶϑι δ᾽ ὕβριν ἀνέρων
χαὶ φύλαξαι κότον.
δἐγῸ}]).
486

μὴ τι τλᾷς τὰν ἱκέτιν εἰσιδεῖν
ἀπὸ βρετέων βίᾳ
δίκας ἀγομέναν
ἱππηδὸν ἀμπύκων
πολυμίτων πέπλων τὶ
ἐπιλαβὰς ἐμῶν.
ἴσϑι γάρ, παισὶ τάδε καὶ δόμοις,
ὁπότερ ἂν κχτίσης,
μένει ἄρ᾽ ἐκτίνειν

440
αηξϊϑίγ.

3

ἀντίρροπον ϑέμιν.
θυ
σοουβαο]οηθ Αὐβᾶσπιοκ ἔν
ἄδβ ὙΘ βοῦ]θρΡροθ. νὸὰπ ῬΘΥΒΟΠΘΗ
πἀπα ϑδομθη δπ5 ἔγοιηάθιη Π.8Π66.
482. θοῦ αθάδηκο νοὰ 818---8580
ψῖσα που μοῦ, πτὰ ἄθη Κῦαπὶσ ἔν
αἴθ γουϊθύχαπρ ἀθὺ πο] σθη ὐδυςθ
γουδηύνου
10} Ζὰ τη
ΟΠ 6Η.
488. ἀνέρων: ἀἴθ86. ΘρΊβοῃβ ΕΌυτα
βπαθὲ

βίοῃ δὶ Αβοῦυ]οβ

ΠῸΣ Ὠ]ΘΥ.

484. κότον: τὸν τοῦ “Ζιτός Ὀδτηογκῦ
ἀδὺ 5680]. τοῦ Ἡδομῦ (νρ]. 390, 487),
ΔΙΌ. αἴθβο πᾶμογο Βθβετητητιηρ ΚΘΗ
π80ἢ}ἀνέρων πἰομῦὺ Θαὐροησὺ οσάθα;
ἄρβηαρ
πτῖτὰ
ἀἰ6
ἘἘπηθπαδίϊοι
Ἠοϊτηβδίηβ ϑεῶν τ᾽ ἄλευαι κότον
τἱομέϊσ βοὶη. ΥΩ]. Ηθβγοῃ. ἀλευάμενος "ἐκκλίνας, φυλαξάμενος, οτη.
ΧαΒῦ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι.
4856. ἴον ἀἷθ Κοπ)απκύϊνξοντη
τλᾷς (α1ἴ6 Ηδηαβομυ

σοὺ τ ἀαΐς,

ἃ. 1. ΤΑΑΙΣ) τυρὶ]. Ἡ. 1,.. ΑΒ γθηΒ
Ὅοσ. 14]. 5.318. 8516 θηῤβρυιομὺ ἀοὺ
Εόστη τιμᾶς.
4861. βίᾳ δίκης, πίον Πθομύ,
σῖθ βορῃ. ἀπέ. ὅ9 νόμου βίᾳ. Οεποτ
Βοβροηβῖίου ὑγγαθ θυ δ],
ΘΠΠ
τπ8η ἔν δίχας ἀγομέναν
ΒΟ σίοθ6 διασοβουμέναν.
438}, ἱππηδόν, πῖο Ῥίογσαθ 8δπ
ἄδν Μάμπο σθζοσθὴ σψογάθη.
ΥρΊ.
5160. 318 τὰς δὲ κεχειρωμένας
ἄγεσϑαι
ἱππηδὸν πλοκάμων,
περιρρηγνυμένων φαρέων. Ὠ 6 ρΊΘΙ 0 ῃ6
Ὑογβύθ πὰρ’ τ] ΠΙΘΥ πλοκάμων σὶοῦ
ἈΒΟΆΥΙ]οΒ, Ὀΐὶθ βομαϊζβομοπᾶθη.

ἐπιλαβὰς ἀμπύκων

ἃπι; ἄθππ ἄμπυξ

ὙγὯ7 οἷη δύση ρδπα, ταϊὺ πΘ]
ΟΠΘτα
16 Ηδατθ δαΐσορυπᾶθη συχάθῃ,

γρ]. οτη. Χ'468 τῆλε δ᾽ ἀπὸ κρατὸς
βάλε (Απατοιηδομθ) δέσματα σιγαλόεντα,

πλεκτὴν
ἄμπυκα:

ἄμπυκα

κεχκρύφαλόν τε ἰδὲ

ἀναδέσμην,
ὥσΠοῸ].
Ζὰ
τὸ διάδημα
τὰ πρὸς

ἀνάδεσιν τῶν τριχῶν. --- πολυμίτων

πέπλων νοῦ ἄθπ θαμΐθῃ ἃρσυρὑβομθῃ
ον ϑπάορτι, γρ]. ΡΠ. Ἡ. Ν. ὙΠ] 48
ῬΙΟΥτῖβ 110115 ἤχου αἀὰ86 Ῥοϊγταῖξα
ΔΡΡΘΙΙαπὺ ΑἸοχαπατϊα ᾿πβυϊαϊν. Ὀ16
Ῥυδομὺ ἄθβ σθυσαπαθβ ἐγ ἴῃ Κουἐγαβδὺ συτα Ζουτθίβοη ἀθββθρθη: Ζὰ
128. ΥΩ]. Ευτ. ΤΡΗ. Τ΄. 810 πέπλων
τε προυκάλυπτεν (στα ϑομαῦχ σΘ ρθη
δέοι
αν τ 6) εὐπήνους ὑφάς. --- ἐπιλαβὰς

5ιοιῦ

415. ΑΚκ.

ἀ68 ᾿πηθυθη

ΟὈ]Κὺβ θοὶ ἄγεσϑαι ντῖθ οὗνγω ὁλχὴν
πλοκάμων
ἔλκεσϑαι,
5Βοᾶαβ
αἴθ
Ἀπᾶρσθπρς σὸὰ Η. Ὗοβ ἐπιλαβαῖς
ππηδεϊρ ᾿ἰδύ.
441
ἴσϑι δὐθμὺ ἐν βίο πτὶθ οὐ
ἴσϑι, σάφ᾽ ἴστε, εὖ γὰρ ἴστε ῬΘΙΒ.
214. -- ὁπότερ᾽ ἂν κτίσῃς, τάδε
ἐκτίνειν (οπύσο]θη) μένει παισὶ καὶ
δόμοις: ἀοΥ Παῦν βύαϊὺ 468 ΑἈκκ.
πὶ Βαγ. ΕΥάρτη. 1398 τοῖς πᾶσιν
ἀνθρώποισι κατϑανεῖν μένει.
ἀντίρροπον παὺ Ηοἰταβόθῃ ἐν ὁμοίαν
σοβούχῃ ττὰ ἄθυ Πθβρομβίου Ὑ1]]6Ὲ,
ὭΔΟὴ Ηρβγοῖ.
ἀντίρροπον᾽
ἴσον,

ἰσόσταϑμον,

ἰσόξυγον:
9]

ἀθ6Υ

Ατ

ΑΒΟΗΥΠΟΒ

66

τάδε φράσαι δίχαια 4Διόϑεν κράτη.
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ΒΑ͂. καὶ δὴ πέφρασμαι' δεῦρο δ᾽ ἐξοκέλλεται"
ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον ἄρασϑαν μέγαν
πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγκη" καὶ γεγόμφωταν δκάφος
στρέβλαισι ναυτικαῖσι προσπεπηγμένον.
ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ καταστροφή,
-

4580
461

ἢ κάρτα νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι"
ϑέλω δ᾽ ἄιδρις μᾶλλον ἢ σοφὸς κακῶν
Ἥ

ἀρθῖποθ Ηδηαθ]ηβ πῖτα ΤΠ ΟΟΘΥ
δύτοϊο, ϑδρθη οἄδὺ ΕἼΛΟΙ ἔν ἀθῖη
Ἠδὺὰθ
θηΐβρυθομθῃ.
ὙΠΟ Ε:
Οδττη. 1 28, 80 πρθο]ΘοῚΒ ἸητηΘΥ 1015
ποοϊψατδτη Ροβύτηοαο ἴθ παῦϊβ γα θσα
οοτητηϊοσο ὃ Ἐοχθὺ αἀθοιΐα ἴατῷ
γίοθθαθθ
βΌΡουΡαθΘ
ἰθ τηϑηθδηῦ
ΤΡΒΌΠΙ.
4λδῇ. φράσαι προὶδὺ χαγῖοκ δαΐ
Ὧδθ οὐϑίθ ηογτὺ φρόντισον: ..06ΠΘΥΖΙΡῸ αἼ6565 σουθοηΐθ ὟΝ αἰύθῃ νουβϑιύθῃ ἀθ5 Ζθιβ“.
441. (1ῸᾺΒ Ρίπ ἔδσυθιρ τοῖϊῦ ΟΟΥ
ὕπουθρτηρ. “ Ὑρ]. Ῥγότα. 1029 ΕΡΜ.
ὅρα νυν εἴ σου ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται.
ΠΡΟΜ.
ὦπται
πάλαι
δὴ καὶ
βεβούλευται τάδε. -Αὐὁὸό ἄθχη
ΒΟΒ

ΚΘ

(σάλος) ὈΪπ 10 Πογϑαβ-

σϑθκογητηθῃ, θη ΦΡΟΥ 8 αἴ6 ΚΙΡΡΘ
βϑοσοχΐθη, ἄαθ 1οἢ. τοῦ θη θἰπθη
οὔδυ θη 8πάθθη θἴπθη σοί.
]Π]ΟΠΘΠ
Κυϊθσ ῬΘρΊΠπΘη τηπῇθ, ἃ. 1. .. 108
θη δι5 ἄθη ζνϑιΐθὶ Πογῶσβ ἀπαᾶ
5686 ἀῶ5 0π|η6}1] ΚΙΔΙ ΨΟΥ ΤΥ“.
Μδη Κῦππϑο ἐξοκέλλομεν γϑτυτησΐθῃ,
ΘΌΘΥ αθὺ ὑγϑηβιυϊνο ΘΟρυϑαοῃ Βπαᾶοὺ
50} δοηῃ δβομπδὺ (γρ]. Ττο. 186
. ἐμὲ.
ἐς τάνδ᾽ ἐξώκειλ᾽ ἄταν)
τπηα 815 Βα )]Κῦ ᾿ἰδὺ οἴῃ 81]
ΘΙ ΘΙΠΟΥ
ΒΘρΥ 16 πρᾶγμα σὰ ἄθηκοη ἅ8η100 πᾷὴῃὀο ῬἈὈ6Ὶ δηλοῖ,
δείκνυσιν,
σημαίνει, γνρ]. πιη. 486 ἐπεὶ δὲ
πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσκηψεν τόδε.
448. τοῖσιν: σὰ 862. --- 5080]. ἢ
τοῖς ϑεοῖς ἢ τοῖς Αἰγυπτιάδαις. --Εδν ἄρασϑαι ἰδὺ αἴρεσϑαι ρου] οἴδυῦ
16 844 αἴρασϑαι.
Τῖθθου ΕΘΉΪΘΥ
Βπαθὺ 510} δυβουογαθηθοι πὕπβο,
80 (δ 65 Κοίηθιη Βράθηκθῃ ππΐουΠορθὰ Κη θη ἄθιη ΘΙ Π6 ΤΠΘῊΣ
ΘΗ Βρυθομομθῃ Αου. σὰ βϑύζρῃ.
ἀλθ

Αὐἡ

αἷο

[6:16

ἂθβ

66-

β

401

ἀδηκοηβ.., ἀ85 βὐθεῦ ἀμ]
θυγ 10 ἢ
ἔδϑὺ" ὑυυῦ πδ0ἢ ῬΒΟΒΥ
ΘΙ ΒΟΠΘΣ Υ οἷβθ
ΟἾΠΘ Ὑγοὕθ ΘΒ ((ς ναυτικαῖσιν ὡς
προσηγμένον δὲ ἀθβῆ}]0 ππᾶ τγϑὶ]
προσάγειν 510ῃ 815 πηρϑοὶστιδὺ ουσγοϊβὺ, ναυτικαῖσι προσπεπηγμένον
σοβούχῃ) ἀρ ΒΙ14:, Ζαβδιησηθησοίθσί
1ϑὺ ἀοὺ Βδῦοη ἀ65 ΚΟ: 65 συν Βοθ θη
Κυττητη "ΖΟΥ͂Ν, ἔοβιροάνδοκυ". ΎΡΙ:
θῦδ τῶνδ᾽ ἐφήλωται τορῶς γόμφος
διαμπάξ, ὡς μένειν ἀραρότως τππᾶ
ἀδ5 Ἰαὐθι ΊΒῸη6 δ] απ] οἷανο ἔσθ}
ἤρογθ,

Ηου.

οτη.

1 8ὅ, 17

βαθυὰ

Νιοθββιύαβ οἴανοβ γα 8165 οὖ ΘΠΘῸ5
τηᾶστι ροδύδηβ δόμα.
ΝΆΟΠ ἋΟΥ
αἴθβου [6116 δηὐποτητη
θη
ΟἸοΒΒ6
(685 ἩΘΕΥΟΒ. στρέβλαι ναυτικαί" τὰ
ξύλα τῶν νεῶν ἐν οἷς διασφηνοῦνται
(χῸ}] δόρατα σφηνοῦται) γομφούμενα 5ἰπα πηΐοσ στρέβλαι ναυτικαί
α16 Βομ βυρροη (δρύοχοι) σὰ γϑὺβίβῃθῃη. Ὑρὶ]. ΑρΡο]]. Βἢ. 1 8671 νῆα
δ᾽ ἐπικρατέως᾽ Ἄργου ὑποθϑημοσύνῃσιν
ἔξωσαν πάμπρωτον ἐνστρεφεῖ ἔνδοϑεν
ὅπλῳ τεινάμενοι ἑκάτερϑεν, ἵν᾽ εὖ
ἀραροίατο
γόμφοις δούρατα
καὶ
δοϑίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
451. ᾿ΞΟἾπο ΥΘἢ σοι 685 πίομὺ
Ό:; ΟΟΘΥ ἸΘῊ ἴὐ
ὴγ8 ΒΘΕΣ 8 σγὸῃ 6Υ
Ναύαν αἴθβθθβ ϑὐγοϊθθβ (10 ἐδαβοηθ

τηΐοῃ 5ΘΕΥ ἴῃ ἀδὺ Ατί ἀἴθβοβ ϑ γοῖέ[41165).
ΙΟἢ ποθ, ἰθῃ ἐδαβομὲθ
τ] 0.“ ῬΙΘΒΘΥ Ζυβατατη ΘΠΗΔ Ὴρ,σιγὰ
σοβύδτυ ἄσσοθ α16 ὟΥ. 4582---460,
ὙΘΙΟΠΘ. 8}
Υ. 480. ΘΌΘμΒΟ 8τὴ
ΡΙαΐχα τπτῖθ ὨΪΘΥ ππραββοηα βἰπᾶ.
Ζᾳ παροίχομαι νρ]. ἔπι. Μοᾶ. 99
δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχῃ (,τὶθ
ΒΘ ῃν ἐδαβομθδὺ ἀὰ αἰἢ ἴῃ ἄθτῃ, τγᾶϑ
ἄδ8 ϑοθῖο καὶ αν Ὀθβυϊχησηῦ μα“).
402. σοφὸς κακῶν ἰδῦ πῸΣ τηῦρΠΟ πὸ ἀπ πηΐοὺ Β᾽η
Κπηρ'

μμν
Π
κὠ
ἀν.
ὁ.

ἣ
ῬΙΕ ΒΟΗ ΠΤΖΕΊΒΗΕΧΡΕΝ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ͂.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ͂.
ΧΟ.
ΒΑ.

61

εἶναι" γένοιτο δ᾽ εὖ παρὰ γνώμην ἐμήν.
πολλῶν ἄκουσον τέρματ᾽ αἰδοίων λόγων.
ἤκουσα, καὶ λέγοις ἄν" οὔ μὲ φεύξεται.
ἔχω στρόφους ξώνας τε, συλλαβὰς πέπλων.
τάχ ἂν γυναικῶν ταῦτα συμπρεπῆ πέλοι.
ἐχ τῶνδε τοίνυν, ἴσϑι, μηχανὴ καλή.
λέξον τίν᾽ αὐδὴν τήνδε γηρυϑεῖσ᾽ ἔσῃ.
εἰ μή τι πιστὸν τῷδ᾽ ὑποστήσεις στόλῳ,
τί δοι περαίνει μηχανὴ συξωμάτων;
νέοις πίναξιν βρέτεα κοσμῆσαι τάδε.
αἰνιγματῶδες τοὔπος" ἀλλ ἁπλῶς φράσον.

4θὅ

410

ΧΟ. ἐκ τῶνδ᾽ ὅπως τάγιστ᾽
ἀπάγξασϑαι
ϑεῶν.
χ
"
το ἄιδρις. 8080]. μάντις ἀποβαίην
φαῦλος (,,10 Ὅ71}} ρθη οἱῃ ἔα ΒΟΠΘΥ
Ῥτορῃϑί βοὶπ
"ἢ.
404. Τὴ. 1... Π8Ὸ} σὶ θη Ηθάρθῃ, ἴῃ

ἄθποπ Ἰοῃ ἀθῖη Ενθαττηθη {σι 200)
ΔΙΡΟΠΘη
μᾶρ6, ἰδὺ 168 τηθίῃ
Ἰούσίθβ γουὺ"..
4θῦὅ. ἤκουσα, τϑτη]10}} αἰδοίους
λόγους --- λέγοις ἄν, πιϑτη]0ἢ τέρματα. ΤΟ ΠαΡθ6 βόποπ σϑῃῦσχὺ ἀπ
{1 τοῖϊζοσ μόγθη". Ῥαϑββθῃᾶ σνϑὺτη οὺ ϑιααίτη ΠΥ ἀκουστά, γρ].
Ἀπροᾶ. Β6ΚΚ. 5. 8518. 6 ἀκουστά.

«Σοφοκλῆς»
»ἄπελϑ᾽

ἐν

ἄπελϑε,

τῇ
καῖ'

ὡς

ΚΚρεούσῃ᾽
τάδ᾽

οὐκ

ἀκουστά“ καὶ Εὐριπίδης δὲ πολλάκις"

ὁ μέντοι Σοφοκλῆς «καὶ» ἀκούσιμα
φησί. Ἠατίαπρ' ἀδομίθ δη ἀκούσομαι,
γοις ἄν, ποτῖπ ἀκούσομαι Καιιθδ]
Ζὰ λέγοις ἅτ βύθῃθη τυῦγαθ (ἀκούσο-

μαι γάρ).

400. στρόφος ἰδοὺ ἀδ8 Βυτιιβύραμπα
αἀον Ἐτσδθθη,
δβγορῃίθτη,
ἔαβοῖΐδ.
ΥΩ]. χὰ 8160. 867 δυσαδελφόταται
πασῶν ὁπόσαι στρόφον ἐσϑῆσιν περιβάλλονται. Ἡρβγομ. ξώνας τε συλλαβὰς πέπλων" ἀντὶ τοῦ αἷς ξώννυμαι καὶ

τοὺς πέπλους

συλλαμβάνω

Βίαιητηῦ 8:18 οἷποὶ ΒυκΙστιηρ Ζὰ
ὌΠΒΟΙΟΥ ϑ'[6116., ἴῃ ὙΘΙΟΠΟΥ 68. ὑ1ΒΡΥΠΠΡΊΟἢ τὰς στροφὰς αἷς ζώννυμαι κτὲ, Ὠῖθβ. ΑΡϑΣ απΐον ξῶναι

Βίπα οἷρθπθ Οὐγύθ] χὰ νϑυβύθῃθῃ.
4601. τάχ᾽ ἂν [ἅν τύχαν ΜατοκΒΟΠΘΙ͂Θ]. Ὑθπη πἰομῦ γυναιξίν σὰ
ΒΟΠΤΘΙ θη ππᾶὰ γυναικῶν ὉΠΙΟΙ ΟΟΥ
ΕἸηνγΚαπρ σοη τύχαν οπἐβίαπαθη
ἰδέ, 50 τητιθ τηᾶπ ἄρῃ Θ6η. 818 (δὲ

ΑΠΔΙΟΡῚΘ το ἔδιος, οἰκεῖος, συγγενής
ΕἸ
408. 16 ᾿τομίβομθ Πθᾶθ: οπὰπ
συΐύ, αἴθβθ Ὀϊθύθη οἷ σου
100} 68
Ἠ Π Βτη1{6] “5 Θηὐβρυϊομῦ οΡθπβο πὶθ
412 ἄθτὴ ὉπυγΘΙ Ὀ]ΊΟΠμΘη θη
δΥ
θαπδίάθῃ.
409. γηρυϑεῖσα: ἀϊθ86 Αογ]δυξουτη
Κοιησηῦ βομδὺῦ πίοηῦ στοῦ, ὙΘΒΒΔΙ0
Μρίπθκο γηρύσασ᾽ γοιτηυθοὺύ.
ΜΠ
ον ὕππβοῃγθιθαπρ ἀ65 Εὖ. τγρ]..
ΞΟΡΗ. Ο. Κὶ. 810 λυπηϑεὶς ἔσῃ, Απύ.
1001 ἀντιδοὺς ἔσῃ, Ο. Τ΄. 1146 οὐ

σιωπήσας ἔσῃ.
410, πιστόν, νρ]. Βάθιη ἰπύουῬοποσθ. )6ν Νβαομβαύς σῖγα ἀυσοι
α16 ΕὙδαρθ τί... περαίνει; ἴῃ 6τῬίπάπηρ τηϊὖ ἀου Το]σοπᾶθῃ Αηὐνουὺ
Θθρθῦθη (περαίνει κοσμῆσαι).
16
Θθυγοβη ]Π]0η6. Ἐουβοίσαμρ ἀθ5 ὅ6ΒΡ Β πῦσαθ
κοσμήσω
οτΤογάθχμ. --- 516. ἀγόμθη αἴθ ϑίύωθαθη
ον αδύξου ταὶ Ὑ οὐϊνία θ]η., τ] 516
ΠΟΘ πίοηῦ ἀδρθνθβθῃ, Ζὰ ΖΊΘ ΘΗ.
Ξ0Π0]. καινοῖς ἀναϑήμασι τὰ ἀγάλματὰ τῶν ϑεῶν κοσμήσω" λέγει δὲ
ὅτι μετεωρήσω ἐμαυτὴν τῇ ἀγχόνῃ.
ΥΥ. Ἠθδάϊδτη νϑυτηυίοὺῦ παραινεῖ [ἄν
περαίνει.

418. Ὑ61. Ῥτοτυη. 681 οὐκ ἐμπλέκων
αἰνίγματ᾽, ἀλλ ἁπλῷ λόγῳ.
414. ἀπάγξασϑαν 5Β0}]1οθῦ 510}
ΔΡΡΟΒΙθΟΠ611 Δῃ κοσμῆσαι 81. --- 16
Οὔβαν ἴῃ ον ΜΠ 6 ἀ65 ὕθυβθ8. (Ζτι
406) τῖτὰ ἀυτοῖ αἴθ Ἐ]1βίοῃ, ᾿μῇο]ρ
ἀβυθη βίο τάχιστ᾽ ἀπάγξασϑαι Θῃρ
Ζαβδηητη
ΒΟ ἢ],

ου]ϑιοἰοσί.
δ᾽

08

ἈΑΒΟΗΥΙΠΟΒΙ͂

ΒΑ͂. ἤκουσα μαστιχτῆρα καρδίας λόγον.

41ὅ

ΧΟ. ξυνῆκας᾽ ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον.
ΒΑ͂. καὶ [μὴν] πολλαχῇ γε δυσπάλαιστα πράγματα,
χακῶν δὲ πλῆϑος ποταμὸς ὡς ἐπέρχεται"
ἄτης δ᾽ ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ εὔπορον
τόδ᾽ εἰσέφρηκα, κοὐδαμοῦ λιμὴν κακῶν.
εἶ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ᾽ ἐχπράξω χρέος.
μίασμ' ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμον᾽
εἰ δ᾽ αὖϑ'᾽ ὁμαίμοις παισὶν Αἰγύπτου σέϑεν
σταϑεὶς πρὸ τειχέων διὰ μάχης ἥξω τέλους.
πῶς οὐχὶ τἀνάλωμα γίγνεται πικρόν,
ἄνδρας γυναικῶν εἵνεχ αἱμάξαι πέδον:
ΡΒ.

41.

16

“-

ΕγκΙθστιηρ

[κ

ἀ65. 5080].

“

[.

Ηθβυοῃ.

Ν

εἰσέφρηκεν,

480

488
486

εἰσεπήδησεν.

καρδίας δηχτικόν δῦ Ζὰ Βο
8 0Ε.
γρ]. Ἑστη. 169 πάρεστι μαστίκτορος

16 Ηδπαβομστ ρσιρὺ ἐσέβηκα, ποῬὰ
τηδὴ
φουγο Β]Π16} ἐσβέβηκα
Βοῃγσοιθῦ. -- λιμὴν κακῶν “6 ἀλκὴ

κρύος ἔχειν. ὙΥΙΣ οὕτω, τοῖῦ ἀἸΘΒοΥ
Ηρᾶθ βὐδϑὺ απ την οἴπθη ΤΠΟ]Οἢ 1π5
ΗδυΖ΄".

κακῶν, ἘΙΟΥ ααγοῃ 6885 γουπουΘΘΒθπαθ ΒΠα ἀδτρθθοΐθῃ.
γα].

δαΐου

δαμίου

βαρὺ

τὸ

περίβαρυ

410. Ὁ16 Υογίθ βιπα τηϊῦ συ ΒΒΘΥ
Βιου Κοὶὺ σθβρτόομοη. --- Ζπ ὠμμάτῶσαὰ τΥρ]. ἐξωμμάτωσα, ὅ680]. ἐξελάμπρυνα.
4τΊ. δυσπάλαιστα: ὅ6}0]. δυσμεταχείριστα. -- Π18 ἘγΕΙάσαπρ' 4685 3680].
ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤκουσα 5Βομοϊπῦ τἱοῈἔσο 8418 16 ΠάΘΤΘ: δυσπαλαιστά
ἐστι, νγ7611 ἀδππ πράγματα ἴπ ἀΘροηβαΐζ σὰ λόγον ἰὑτιτῦ, νοτϑτιβσαβούζί,
ἄδ8Β τοῖδ ἄδὺ οἰπέδβομθη Ὑ δορίδββαης
γὺη μήν ἋΕΥ ὈΣΒΡΥ ΠΠρΡΊΟΠΟ Τοχὶ
Βουρθβίθῦ 1δῦ. Μϑδῃ Κῦπηϊθ δἢ κοῦ
τῇ μέν, ἧ δ᾽ οὐ δυσπάλαιστα πρά-

γματαὰ ἀθηκθη, ὙρΊ. Ῥρυβ. 804 συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽οὔ, ῬΒΟΚΣΙ.
ΒΕΎΔρτα. 1 Μέριοι κακοί, οὐχ ὃ μέν,
ὃς δ᾽ οὔ πάντες. ὙὟ. Ἡθδα]δτα νοῖτπαὐοὺ οὐ μὴν ἁπλῇ γε δυσπάλαιστα.
4181.

κακῶν

πλῆϑος ποταμὸς ὥς

ππα ἄτης ἄβυσσον πέλαγος: νοὶ. ῬοΥΒ.
486 κακῶν πέλαγος, Ῥτοτη. 712
δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης.
Βούΐμθ Ῥθζθιοῃπθὺ ἄθῃ θυβίθῃ ὙΘΥΒ
ὙΘΡΘῚ αοὺ ὙΥ̓ΙΘἀθυβο]ππρ' 465 ΒΙ]68
415 ἀηθομΐ.
480. εἰσέφρηκα (1. Αοτ. νοι Θἴπϑυη
ὈΠΡΘΌΥ
ΟΠ] ΟΠ πίφρημι), εἰσεπήδησὰα (10 Ὀΐη πο προγαΐθη) πδΟἢ

ὕπνον . τὸν καμάτων λιμένα Κυτ.
ΒΎΔρΤΩη. 2,25 Β., λιμὴν ἀτυχίας ἐστὶν
ἀνθρώποις τέχνη Μοπδπηᾶ. Μοη. 808.
δ0}
ϑορῃ. Ὁ. ΤΌ 1119 πύργος
ϑανάτων, κέντρον ἐμοῦ ῬὨΪ]. 1039.

481. χρέος, ϑομιΠαϊσκοιδ, πσθ]ομθ
ΟΥ̓ σορθῃ 616 βομυύσβοῃμθπαθη δῦ.
γρ]. ϑορῃ. Ο. Καὶ. 284 μή τι πέρα
χρέος ἐμᾷ πόλει προσάψηῃς.
482. οὐχ ὑπερτοξεύσιμον, 5680].
ἀνυπέρβλητον. ΥΩ]. Ο8ο. 1080 οὐκ
ἐρῶ τὴν ξημίαν" τόξῳ γὰρ οὔτις
πημάτων προσίξεται (Ξ08ο]. τοσαύτη
γάρ ἐστιν ὡς μηδὲ τοξότην ἐφικέσϑαι τοῦ μήκους).
488. ὁμαίμοις σέϑεν πὶθ Ἐπτη. 608
ὅμαιμος φωτός.
484. διὰ μάχης τέλους σπὶθ βοηβὺ
διὰ μάχης ἐλϑεῖν τινι, ΤΕ]. Ζὰ τὸν
πᾶσι ϑεοῖς δι’ ἀπεχϑείας ἐλϑόντα
Ῥγοιη. 121. --- τέλος σοι ἀθὺ Ἐπὺβομοίαπηρ ἀθ5 Καιυρίοβ σῖθ ΟἘο.

818, 5160. 148.

48ῦ. ἀνάλωμα, ἀδ5 χὰ Ὀτπροπαᾶθ
Ορΐἕοσ.
4860. γβ]. Εαγ. Ἠουδκὶϊᾷ. 1θὅ κακὸν
λόγον κτήσῃ πρὸς ἀστῶν, εἰ γέροντος
εἵνεκα... εἰς ἄντλον ἐμβήσῃ πόδα

(σοναπθρθμὺ

τί δῆτα φήσεις .. τί

ῥυσιασϑεὶς πόλεμον ᾿Ἀργείοις ἔχειν
3).

ΠΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΗΕΝΘΌΕΝ.
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ΌΝ
Ψ

χαὶ χρημάτων μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένων
[ἄτην γεμίξων καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμου]
γένοιτ᾽ ἂν ἄλλα κτησίου Ζιὸς χάριν"
καὶ γλῶσσα τοξεύσαδσα μὴ τὰ καίρια,
γένοιτο μύϑου μῦϑος ἂν ϑελκτήριος,
[ἀλγεινά, ϑυμοῦ κάρτα κινητήρια)].
ὕπως δ᾽ ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται.
δεὶ κάρτα ϑύειν καὶ πεσεῖν χρηστήρια
ϑεοῖσι πολλοῖς πολλά, πημονῆς ἄκη.
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη Ζηνὸς αἰδεῖσδαν κότον
ἱκτῆρος" ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς φόβος.
σοῦ νυν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων,
459Ε΄, 5. ρθη

χὰ 4δ1.

πα

ἀδ

γεουϊαβὺ νοῦ Οο]α ἀπα Ουὐὺ ψ]ΘαοΣ
ΔαΒοΘ
ΟΠ Θη, οἷπθ Κυβηκυπρ' ττῖθθυ στὺ ροιηδοηῦ, ὙΘΥΡΌΒΒΘΗΘΒ ΒΙαὖ
ΔΌΘΣ πος ουβούχὺ σουᾶθῃ ΚΘΠΗ,
ἰβὺ τη 50 τηθῃν ππα ἀτὴ 1646η ῬΥΘΙΒ
48 Ὑϑυρίθβθη σοη Ὑ ουσαπαξθηθ]αῦὺ
σὰ νου θη." Ποὺ αθάδηκθ .. 766.
δηᾶοτο ϑομδάθη ᾿ᾶθὺ 510}. σ]Θα θυ
συξηδοῆθη., ὙΘΥΡΌΒΒΘΠΘΒ Β]αῦ ΦΌΘΥ
ἀβῦ ἀπουβϑύζι
ἢ “ Κοησὺ 61 ΑΒΟΏΎ]ΟΒ
οὔξουβ πίθαθυ, ἀσ. 990

ΟΠο. 691,

5188, Ἐππη. 6481.
Ὑρ]. Ἐπι. ΗΚ.
ττῦ Π --- γπὸ ἐκ δόμων πορϑουμένων
γρ]. Ῥειβ. 468 ἐκ νεῶν φϑαρέντες,
Επι.

ΕὙάρτη. 180,

6 ὅταν

τις

ἐκ

δόμων ἀνὴρ ϑάνῃ.
4δ8. ΠοΥ Ὑοὴ8Β (, ἡϑάθσρθ ἴῃ
885 50
Β1 οἰ]δαθπα ππὰ 485 ΒΟΒ1
Βοοῖ Δη ]]θπα τοϊῦ ἀον Τιϑαπηρ")
Τὰρσύ 510} πῖοῃῦ ἴπ α16 Κοπβίστικύϊοῃ.
468 ϑαύζθοβ ὑπ ᾿ἰϑδὺ ἀθβηα]ῦ γοῃ
Τιπᾶογ υβροβοβίθαθη ποσάθῃ.
404. Ζεὺς κτήσιος, ἄθτη ἀον Ηδαβαἰΐαν σονοιμῦ ᾿ἰβῦ, ἰδῦ ἀον Ἡϊζου
ππἃὦ ΜΘΉΥΟΥ ἀοΥ Ἠδρθ. Υ̓́. ἀν.
1012 πολλῶν μετὰ δούλων σταϑεῖσαν

χτησίου Διὸς πέλας.

4δδ. 6 Ζπηρθ βομῖοβὺ Κυβπκοπηᾶθ
Ὑγουίο στῖρ Ῥίδθι]θ δα ἀθη Δ πΠάρθυθη
αὉ. ὙαΊ. γλώσσῃ ματαίους ἐξακοντίξειν λόγους δ πρλ Αἄδ6βρ. ὅ29.
π-- μὴ τὰ καίρια, τὰ ἄκαιρα. ὈΪϊ6

Ἀπάρυαπρ στοὰ ΒΙαγάοθβ

,

ἃ,

τοξεύσασ᾽

ἃ μή ᾽στι καίρια οΥβομοίηῦ 8415. τὑππδίισ.
4ῦ6. Απ αἴθ 5.6116 νοῦ ϑέλξειεν
ἂν (γλῶσσα) μῦϑον μύϑῳ {τι οἷπο

452

4ἀδὃ

400
481

πδοΒ
αν ΠΟΚΠΊΟμΠοσΘ
δ οπάθηρ
σὶρ
ΟΠο. 518 τὰ πάντα γάρ τις ἐκχέας
ἀνϑ' αἵματος ἑνός, μάτην ὃ μόχϑος,
5160. 668 ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν ϑάνατος

ὧδ᾽

αὐτοχτόνος,

οὐκ

ἔστι

γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος.
Ὦ]6
ἘχκΚΙθσαπρ
ἀ65 8080]. ἀντὲ τοῦ
γλώσσης τοξευσάσης γοιτἂϊ
Θἷπθ
Ἐπ βου] θη Αὐ Ἕδββαμηρ.
451. ον ὕϑὶβ ἔησὺ ἄθῃ πη
γοὺρ μὴ τὰ καίρια (..ππρϑοϊρτιϑίθ
Ὑγοτίθ, ὑθ]ομθ Κυβηκοη ἀπ ἀδ5
αϑτητῦ Ποῦ ουυθσθη") ΘΙ ΟῚ 81|8,
γηϊθέθ 4150 σοὺ 4606 βύθῃθῃ, ὑ0 ΠΏ
ΟΥ̓ 815 δομῃῦ θυβοῃίθπθ. ΑΡΘΥ Ὀ6] ἀδθὺ
Ὑου 606 465 Αβοῦυ]οβ Γὔγ Θυσαση θέσι
δῦ δησαηθῆτηθη,

ἀ48ἘΡ 416 σοὶ

ἄθη

αδσοπβαύς ὈΠΔθπάθη θαάδηϊοη ἴπ
Θ᾽ δἰοην8] Ὑθυβθη σορΌΌΘη 51π6, ταῖῦ
458 4150 δ αἴθβου ὕϑιβ [ἈΠὉ, 16
6661 σϑβθῆθῃ Πϑῦ.

408. ὅμαιμον αἷμα, ἂὰ πῖὶθ ὨδΠ805 ΘΌΘη80 ἄθββθῃ Βυπάθν ἀσυρἰοβϑ ἄθῃ Αυρίγοσῃ σγουγαπαὺῦ ἰβύ.
ΥΡῚ. 516}. 668 ἔ. (οθ6π χὰ 466).
459. ϑύειν ΔἸ] σοηπθίη, πεσεῖν χρηστήρια γνοὸὰ ϑομὶδοβίορἔοση.
ΥΡρ].
5160. 216 σφάγια καὶ χρηστήρια
Ὡεοῖσιν ἔρδειν.
400. ὅ6Π0]. τῆς προσδοκωμένης
πημονῆς ἄκη, 4180 σὰν ΑΡνοπάσπηρ
465 ὉπΠ61185.
488. 8080]. ὁ τούτου φόβος μέγας
ἐστὶν ἐκ βροτοῖς. Μη Κῦππίε ὕψιστον... σέβας ονναγίθῃ.
489. σοῦ ((ἅν σὺ ὙΥ Θ]]Δπ6}) νυν
(ὰν μὲν Μ. βομτηῖα
0): τρ]. ΠΗβυο.
σοῦ" ἴϑι, τρέχε, ὅρμα τἀπὰ σὰ 5186}.

πο

ΑΒΟΗΥΠΟΒ

χλάδους τε τούτους αἷψ᾽ ἐν ἀγκάλαις λαβὼν
βωμοὺς ἐπ᾽ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων

490.

ϑές, ὡς ἴδωσι τῆσδ᾽ ἀφίξεως τέκμαρ

πάντες πολῖται μηδ᾽ ἀπορριφϑῇ λόγος
ἐμοῦ" χατ᾽ ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος λεώς.
χαὶ γὰρ τάχ ἄν τις οἰχτίσας ἰδὼν τάδε
ὕβριν μὲν ἐχϑήρειεν ἄρσενος στόλου,
ὑμῖν δ᾽ ἂν εἴη δῆμος εὐμενέστερος"
τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει.
ΠΡ πολλῶν τάδ᾽ ἡμῖν ἐστιν ἠξιωμένα,
αἰδοῖον εὐθενοῦντα πρόξενον λαβεῖν.
ὀπάονας δὲ φράστοράς τ᾽ ἐγχωρίων
ξύμπεμψον, ὡς ἂν τῶν πολισσούχων ϑεῶν

49ὅ

ὅ00

βωμοὺς προνάους καὶ [πολισσούχων] ἕδρας
εὕρωμεν, ἀσφάλεια δ᾽ ἦ δι᾽ ἄστεως

στείχουσι" μορφῆς δ᾽ οὐχ ὁμόστολος φύσις.

δ0ὅ

81. Ῥοομ Κὔππϊο σὺ μὲν τἱομύϊσ
τιπα, σγἱ6 Βα]. γϑυτητιθοῦ μα, πϑ 0 ἢ

Ἰοἱαὶρ, νρὶ. 200, 404 υπᾶ

αἴθβθια ὕἴθυβθ οἷπ ΟῚ ϑαβροία
]θη
561π.
490. ὙΥΙ6 δὅιδ ποϊρὺ, πίομῦ 8116
ἄποῖρθ, Βομ θυ ΠῸΤ ἀϊο ΒθΙπῖροη.

εὐθενεῖν Επτη. 890, ΗΠΘΒΥΟΙ. εὐθηνῶν
καὶ « εὐθενῶν"» εὐδαιμονῶν, πλουτῶν. ΤΌΟΚΟΥ γοιταυίοὺ εὐσεβοῦντα.
-- πρόξενον: σὰ 24.
501. φράστορας: ἀϊ686 ΕΌττα παροὺ
ΒΙΟΒ. ΠῸΣ ΠΟΟΘῚ ἴῃ θη ΕΠΟΘΏΠΒΤΗΘΗ
Φράστωρ.
Ὁϊ6 σουνμη]
θη ΕΌστα
ἰϑὺ φραστήρ. ὅ680]. τοὺς φράσοντας,
Ηδβυοη. φραστῆρες: μηνυταί, Χρη.
Κγτι.Υῦ4, 40 ὁδῶν φραστῆρα, ῬΙαΐ.
Μοτ. 5. 2488) ἐπλανῶντο περὶ τὴν
χώραν φραστήρων δεόμενοι. --- ἐγχωρίων ἰϑὺ Ῥαυενου θη.
ὅ08. προνάους: δαΐ ΒοΙοΠ6 ΑἸξᾶγΘ

492. ἀφίξεως, ἱκετείας ψγ16
χτόρων 241 5. γ. ἃ. ἱκετῶν.

ἀφι-

4958, ἀπορριφϑῇ ἐμοῦ: οἷσ. .. ατοῖν πἰοηῦ οἷπθ (56) βάθ. πϑοῃ
ΤΗΪΥ Βθβομ]θαδοσῦ σῖγα “, ΥΩ]. Επτ.
ΚΥΕΙ. ὅ1 ῥίψω πέτρον τάχα σου (μ8 08
ΑΠΔΙΟΡΊΘ γοη τοξεύειν, -στοχάξεσϑαί
τινος), Ῥγοῖη. 904 πῶς δ᾽ οὐχὶ
ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη; ὙΥ͂ἃ8
Οοπίπρίοι ἀατοι 416 Απαθυπηρ' τη
λόγος ἴῃ ψόγος
Ζύτῃ Αὐβάτποκ
Ῥυϊηρθι {{11]. ἸΙθρὺ βοῆοῃ ἴπ ἀποροιφϑῇ.--- κατ᾽ ἀρχῆς φιλαίτιος λεώς:

γ6]. 516}. 4

496. Παταῖὺ αὔγθο 1. δθο ἢ α6Υ
γουύθι! σϑυσοθηθη ὙΘΥΘΠ τι. 5. Ὑγ."
- οἰκτίσας ἰδὼν τ

οἶκτος εἰσιδὼν

Ἠδυτηδηη.
496. ἄρσενος στόλου πὶθ ἀρσένων
818 νοῦ ἅδη Ἀσγρέϊαδοη.
498. εὐνοίας “16 ᾿Αρτέμιδος εὐνοίαισι ὅ1θ0}. 487, ὀργάς πηΐθῃ Ν᾿
-- ὅ0801]. ὡς καὶ πρὸς τὸν εὖ ἔχοντα

ὁ φϑόνος ἕρπει (ΞορΡΆ. Αἱ. 161.)
ὅ00. αἰδοῖον, οΥαιτηοπα, τηϊὺ-

- εὐϑενοῦντα

“χὰ 198.

(ἰἂν εὖ ῥέοντα): νρ].

τητιῦ ΟἹ α16 Ζιυοῖρθο Ἰθρθπ, ἀδτηϊῦ
8186 ἄρῃ Βἄτρογῃ ἰπ αἰ ἀασθῃ 816
(492). Τὲ8Β δὰβ ἄθιῃ γνοσβουσθῃθη-

ἄθη Ὕθυβ6 βίδιητηθπαθ πολισσούχων
Βαὺ 8
ἀυβρυϊπρίοηθ Τοχύνοσί,
οἷη Εριυμοίομ σὰ ἔδρας, νογαγϑηρ.
Μη μαὺ πολυλλίτους, πολυστεφεῖς,
πολυξέστους, πολυχρύσους, περιστύλους γρτυτητιξθῦ.
806. μορφῆς .. φύσις, ἃ. 1. σῦν
[Ἀ]Π]6ὴ ἀπγοδ ὌΠΒΟΥΣ ἄπθοτεβ ΒΙοῖοα.
«πῇ, --- ΜΠπὸ ὁμόστολος, ὁμοία γε].
Εὰχ. ΑἸΚ. 406 νέος ἐγώ, πάτερ, λείπομαι

ΟῚ

φίλας

μονόστολος

ματρός.

ποϊδὺ θυ χυνοϊΐο Το] δαΐ αἱθ

Τυδοιῦ ἀπα ἀδ8 ααβοσθ Ὠΐη.

ΡΙΕ ΒΟΗΤΖΕΙΕΗΈΕΧΡΕΝ.
Νεῖλος γὰρ οὐχ ὅμοιον ᾿Ινάχῳ γένος
τρέφει. φύλαξαι μὴ ϑράσος τέχῃ φόβον"
χαὶ δὴ φίλον τις ἔχταν᾽ ἀγνοίας ὕπο.
στείχοιτ ἄν, ἄνδρες" εὖ γὰρ ὁ ξένος λέγει"
ἡγεῖσϑε βωμοὺς. ἀστικούς. ϑεῶν ἕδρας"
καὶ ξυμβολοῦσιν οὐ πολυστομεῖν χρεὼν
ναυστῆρ᾽ ἄγοντας τόνδ᾽ ἐφέστιον ϑεῶν.
τούτῳ μὲν εἷπας καὶ τεταγμένος κίοι"
ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ: ποῦ ϑράσος νέμεις ἐμοί:
κλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖπε, σημεῖον πόνου.
χαὶ δή σφε λείπω. χειρία λόγοις σέϑεν.
λευρὸν κατ᾽ ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε.
Ἄ

᾿
ὗ

11

ἂν

810

δ. ὧν

,3

ΧΟ.
ΒΑ͂.
ΧΟ.
ΒΑ.

δ01. ϑράσος πὶθ ὅ14 τὴ 468 6 γ8τηᾶβοβ Ὑ1ΠῸΠη ἴῃ αθη ΞΙΠΠη6. ἰπ
ΘΙ ἤθιη σου]100 ϑάρσος 5ἰθῃῦ.
ΟἿ δομῦ, ἀδθ᾽ πιομῦ ἄθιῃ ϑ'οπου-

μοι βρο Γ}] αἴθ {Ππ5] μου μοι οπῦβρυϊησύ.“" Ῥον αθάδηκο πὲ βρυῖοῃτου! οηθ ΒΌχτη. 16 Ὑοχίσδαθμῃββοσκοὶ μΒαῦὺ Μδηρθὶ δὴ Ὑουβιομῦ
πα ἀδτηῖῦ Οοἴδν σὰν ΕὈΪΡΘ.
809. ἄνδρες: σὰ ἄδηῃ δορυφόροι
ΘΘΒΡΙΌΘΠΘΗ. ΄
810. ἡγεῖσθε βωμούς, ποϊὶσὺ ᾿ἴῆτη
ἄθῃ ῆἥεσς σχὰὄ ἄθπη ΑἸζάγθη.
ΥὙρΙΊ.
Ηοτη. ἡ 22 ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι
δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο ᾿Δλκινόου.
511. ξυμβολοῦσιν

(80 ὙΑΙΟΚΘΏΔΟΥ

ἔν ξυμβόλοισιν): 86}0]. τοῖς συντ υμοβμφμᾷ ὙΡΊ. 5160. 339 ξυμβολεῖ
φέρων ψέροντι, Ηδπγοῆ. συμβολεῖ"
συντυγχάνει.
812. ναυστῆρα (α16 Ηδηάαβομυ
μαὺ ναύτην, σποτηϊῦ πιοηΐβ σοβαρὺ
1586): Ηδβυοι. ναυστῆρες᾽ οἱ ἱκέται.

ΥΩ]. οὔθῃ 8ὅ9 ζὰ ναύοντα.
ἐφέστιον: σὰὁ 8170. -- Παπᾶοβ
τπιπΐθυ τη τ ἼΒομ νυ Βοαθοκαηρ
518. 16

-80

ἀὰ ἀΐδβοιῃ Κ᾽οὐ παϊθαηρσβ-

θοίθ]6 σορθῦθη Ππαβῦ, 850 τηῦρθ ΟΥ̓
Βϑίπθτη Αὐἰζγασο σοτηξθ ὨΙησΘῃ ΘῈ."
ῬΆΒΒομοΣ βομοῖηῦ Ὧ88 γορ Ομ
σοβούχία

κίε.

δοζαὰβ

γριτηαϊοῦ

ΝΑΡοΥ εὖ μὲν τόδ᾽ εἶπας.
ὅ14. δρῶ πὶρ 5160. 1049 παῦε (68
σου] ἤθη δράσω. --- ποῦ ϑράσος

νέμεις (ΡοΥβοθμ νεμεῖς, υἱϑ]]
οἱομῦ
τἱομεϊρὺ) ἐμοί, πϑ]ομθη Ουὐ τγοϊβοϑῦ
ἀπ

Τηγ

8η,

Ὅ͵Ὃ

ΙΟἢ

τῊ]0}

5ΊΟΠΘΥ

Τμ]οη

Καθ

ὕρο

δ18

ϑράσος

ζΖὰ

906.

δ1ὅ δημεῖον πόνου: ΘΠ
τηδῃ
αἴθ Ζποῖρ δὴ ΑἸύαν συν] 168,
80 ΘῸΡ τηδη αδτηϊῦ Ζὰ ΘΥΚΘΠΠΘΗ,
αἀαῷ α16 Βιδέβ.

ποοὺῦ

πίομῦ

ουποσί,

α16 Νοὺῦ αἰβθὸ ποθὴ γουμδπαᾶθη βοΐ.
ὙΡῚΊ. Ξορῃ. Ο. Τὶ. 148 ἔστασϑε, τοὐσδ᾽
ἄραντες ἱχτῆρας κλάδους...ὧς πᾶν
ἐμοῦ δράσοντος, 6Ὀ4. 147, Ἐπιν. ΗἸΚ.
2ὅ8 ἀλλ᾽ ὦ γεραιαί, στείχετε γλαυκὴν
χλόην αὐτοῦ
λιποῦσαι φυλλάδος
καταστεφῆ, ϑεούς τε καὶ γῆν τήν
τε πυρφόρον ϑεὰν Ζήμητρα ϑέμεναι
μάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς, ὡς οὐδὲν
ἡμῖν ἤρκεσαν λιταὶ ϑεῶν.
ὅ106. καὶ δή πῖθ ἰδού, θη τ8ῃ
οἴποιη Αὐἰέγαρθ Ὡϑομκοιητηῦ.
ΥΊ.
Ῥγοτη. δά. --- σφέ, αὐτούς πὶθδ 5160.

Θ117, Επγ. ΗΘΚ. 260 αἃ. ἃ. ρΙ. σὰ
Ῥτοπι. 9.--- χειρία... σέϑεν, σΘΠΟΥΒΆΤη
ἀρίμοτση ὙΥοτΐθ. Υ6]1. Ηθβυθῖ. χείρεον"
ὑποχείριον.
δ11.
λευρόν:
Ἠθδγοῃ. λευρῷ᾽
ὁμαλῷ, πλατεῖ, Ῥτοτη. 586 λευροὺς
γύας,

080].

τοὺς

πλατεῖς.

ὍδΥ

ΘΡθμθ Βοάρθῃ ἄθὺ Οτομοβύσῳ βίθμῦ
ἴῃ Οδροηβαύζ σὰ ἄθη ουμδμίθῃ
ΑἸίαυσ.
0.
ΟἿοῦ τὸὰῦβθο πἰθάρυβὔθιρθπη, πὶ ἴῃ ον Οτγομοβίσω Ζὰ
ἄθτὴ ἔοϊσοπάθη ὐαβίτηο ἄθη οηὺς
ΒΡΙΘΟμΘ μάθη
Τὴ
δυβΖζα
γ θη,
Δ ΠΥΘμα 65 ἄοὺ Ηδπαϊπηρ ΤΠΘῊΥ
Θηὐθρυθοῆθη υᾶσαθ, θη
ΘΓ ἄθῃ
ΒΙΟοσθη Ρ]αΐς 8δη ἄθιῃ (ἀὐέξογα
αν
πη
ΘΒ 161]16. Ὧ16 βζθῃΐβοθῃθ Νοῦς-

σνομαϊρσκοὶν πὶτα ἄστοι ἀδ85 Ζῦρσθιη
465 ΟἼμουβ νογσάθοκὺ.

{{Ὀυῖσθπβ ἰθὺ

7

ΑΞΟΗΎΥΠΟΒ

ΧΟ.
ΒΑ͂.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.
ΧΟ.
ΒΑ.

χαὶ πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό με;
οὔτοι πτερωτῶν

ἁρπαγαῖς σ᾽ ἐχδώσομεν.

ἀλλ᾽ εἰ δρακόντων δυσφρόνων ἐχϑίοσιν;
εὔφημον εἴη τοὔπος εὐφημουμένῃ.
οὔτοι τι ϑαῦμα δυσϑροεῖν φόβῳ φρενός.
αἰεὶ γυναικῶν ἐστὶ δεῖμ᾽ ἐξαίσιον.
σὺ χαὶ λέγων εὔφραινε καὶ πράσσων φρένα.
ἀλλ᾽ οὔτι δαρὸν παῖδ᾽ ἐρημώσει πατήρ.
ἐγὼ δὲ λαοὺς συγχκαλῶν ἐγχωρίους

ἀοΥ ὙοΥΒ ούκοηπθη, 448 ἀ6γ ϑομδαΒΡΙΘΙΘΥ ἴῃ ον Ογομθβίγῳ, πἰομὺ δαΐ
οὐδοῦ Βάμπθ βίοθῃ Ὀαδβπαοί. -ἄλσος, τι. ἘΠῚν.
Ὑρὶ, ῬΕΙΗ: 115
πόντιον ἄλσος (Νορθαπία φτγαΐδβ),

ΞΌΡΗ.
ἄλσος
ῬΙαῖς
πρὸς

ΕΠ. 4 τὸ παλαιὸν Γάργος ..
᾿Ινάχου κόρης. 6" σονγοι μέθῃ
ὈῬθαθαξοὺ 65 βορῃ. Ὁ. Κ. 10 ἢἣ
βεβήλοις ἢπρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν.

ΥΕ]. βέγσδρ. "Χ 5. 142 οἱ ποιηταὶ ἄλση

καλοῦσι τὰ ἱερά, κἂν ἦ ψιλά (πϊομῦ
τοῖ

Βϑστηθη

Ὀθυθοβθη).

--- ἐπι-

στρέφου ἔδει ἐπιστρέφω ἘοΡογίο 111.
ὙΕ]. Επτ. Η6]. 89 τί δῆτα Νείλου
τούσδ᾽ ἐπιστρέφῃ γύας:
ὌΟΡΙΘΘ
Βοβγθιὺ ἐπιστρωφῶ. ὙΡ]. Επτ. Μρά.
606 πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ
πέδον:

518. ὕεπη βέβηλον Ὀθίοπὐ πῖτα,
εὐτορὺ 616 ὙΥΘαθυβο]πηρ γοη ἄλσος
Κρίπθη Απβίοβ.
ὙΥ61] σοχτητξοῦ
βέβηλον ἂν πέδον, Δ0ον γρ]. Ῥτοζα.
2081. πῦρ.. φλογωπὸν πῦρ.
819 ἢ, πτερωτῶν: ὅ6}0]. δρακόντων.
ΑΡῈΥ ἄθν ἀράδπκο ἰδὲ χαπβοηβὲ
ζο]σθηθυ: ,, 561 τὰν πίομῦ 81Π|σὰ
Ῥδησθ; 65 ψιτα αἱ οἢ ἀοοἢ πἰθιηδηᾶ
ἀυγχοῃ ἀ16 Τα οαὐῆγθη, πὸ 65
ΠΒ
ὉΠΙΗΦΟΊΟ
πᾶσ
Ἃα10ὴ ἄθη
Ἐδαθοσπ σὰ θη γθίβθη." ΠῚΘ Παπδὶ θη
ὩΘΒτηΘη αἰθ οσίθ 465 Κῦπὶρβ ἴτῃ
Θἰσθη
θη Ξἴπηθ πα γϑυβύθῃθη

ππΐο ἄθῃ Ῥοῆϊροιίθη Ὑθβοι ἄθυ
Τα Ῥυδομθη τὸ αἴ6 ργρίϊααθη
ἴη (δρομπβαῦχ χὰ ἀἴθβθη χὰ βέθ]]6η.
6]. ττοῦ. 16 Ῥοῆασοϊθθη Ὀυδοῆθη
Β1Πἃ ΥΒΡΥΠΠΡΊΊΟἢ ΟἰΘυγἐξου ἀβτηόπθη.
- Ββομαί, ἀθηκὺ ἃπ οἷπθ βρυῖοῃσου ]οη6
ραθηβατέ,
αἰθ
ΒοὺΘΘΠΟΙΏΙΗΘΙ 561] σὺ Οοὺ Αὐιββθύζιπρ'
γῸὺη Κιπᾶθγη πᾷο Εἶν. Ιοη 902,
917. ΑΌΘΥ αἴθβ Βοχίθῃπηρσ Ἰϊοσὲ

520

52

ἔογῃ. --- ἁρπαγαῖς σ᾽ ΤὰΣν ἅρπαγες
Ῥογβοῃ. ὙἹ6]]οῖομῦ μαὺ Ῥαὶθυ σϑομὲ
τοῦ ἁρπαγῇ σ΄.-- ἀλλ᾽ εἰ... ἐχϑίοσιν
(ἐκδώσεις, τί τοῦτο!:).
521.

δα α]θηθ

ἰαυπίω

50

(Ηθυταδηπ).

ογαῖϊο

Βομδ

ζαπβία

σουρδ.

ααδ68ο.
ὕ22. δυσϑροεῖν

(580 ὙΔΙΟΚΘΏΒΟΥ
Τὰν δυσφορεῖν): .. Βα] ἀϊ6 ΒΙξίουΚοὶῤ τηθίποῦ βθάθ τηθίπου Εατομὲ
χσαρτιΐο.. Ὑὶ]. Ξ160. 2448

ὅ28. γυναικῶν (80 [τ δ᾽ ἀνάκτων
Τλπσσοοα):
ση
(ἀθάδηκθη
υρῖ.
5160. 1108. ὙΥ. Ἠθδάϊδιη σνϑυτη ἰθὺ
ἀεὶ δ᾽ ἄναρκτον (οὔδτ ἀεὶ δύσαρκτον
ΟὗδΥ ἀεί γ᾽ ἄναρκτον). --- ἐξαίσιον:
ΗΘβγΟΙ. ἐξαίσια. ὑπέρμετρα.
ὅ24. θοῦ Τὸ Ἰίοσὺ δαΐ λέγων,
ἀῶ α16 βοβιηθηπηρ σαυτοἸςσ
υ 656.
σιχα: Πὼ ἀα ἴῃ ἄθιη, νγὰβ ΒΟΠΎΤΘΥΘΥ
ἰδὺ, ἴτὸ Ἠδηαθ]η τπ8 ογΐγθυβε, 80
ῬοΒδπα]6 πὴ ὅποι πἰομῦ ἴπ ὙΥ οτΐθη
ππΐγθαπ
αΠ10}." Ὀτηρθκοησχὺ Ἐπιτ. Οὐ.
281

τοῖς

μὲν λόγοις ηὔφρανε,

δ᾽ ἔργοισιν οὔ.

τοῖς

ὍϊΘ ΕΣΕΙΆσαηρ' το

Βομαϊζ ὐὰ ἔδο, αὖ πὸὰ ἀϊοοπᾶο
ΒΟ]ΌτΩ βἶγθ Ῥχοτηϊ ξθπαο, βθα ἀρϑπᾶο
ααοααθ δ ΠΪτηττη ποβύστιτη ΘΧ Παδ",
ΟὐθΥ σοι ὙΥ̓6Ι] (ὑπ σοῖο, αὖ νου ῖ5,
510. οἔϊδτη ἔδουῦ!β τὴ ἴανα" νουκοπηῦ
ἀθη Ομαγακίοσ ἄθν Ὀδπαίαθῃ.
δῦ. παῖδ᾽ (σοβούχέ ἔν χρόνον:
ἀϑοβῦ ῬγΌποσηθη πΘαῸὰΘ ΑΘΒΟΒΎ
ΙΒ
χρόνον αἰτᾶαθθ Ὀτθυΐ ἰπ τηθᾶϊο
ὑσιτηθέσο ρΡοβαϊββοῦ, βαρὺ Ηρυτηϑηη.
Εὐδα
γα Π16ὺ χιθηῦ τέκν᾽ νου) σου μϑ}
ΒΟ Καιιβα] στη θη κΚθη.
ὅ20. ΒοῚ ῬὈοβοπάθυθῃ Απ]βββθη
συχᾶθ ἴῃ Αἰἴῃθη οἷπθ ϑαβοεογάθηῦΠποῆθ ὙΟἸΚδυθυβδιητηϊαηρ Ὀδχτΐθῃ,
ὙΠ ]0η6 σύγκλητος ἐκκλησία Ὠῖ6Β.

ΠΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΈΝΘΌΕΝ,

3

πατῶ. τὸ κοινὸν ὡς ἂν εὐμενὲς τιϑῶ,

χαὶ σὸν διδάξω πατέρα ποῖα χρὴ λέγειν.
πρὸς ταῦτα μίμνε καὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους
λιταῖς παραιτοῦ τῶν σ᾽ ἔρως ἔχει τυχεῖν.
ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσομαι"
πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο καὶ τύχη πραχτήριος.
ΧΟ. ἄναξ ἀνάκτων, μακάρων
μακάρτατε καὶ τελέων
τελειότατον κράτος. ὔὄλβιε, Ζεῦ.
πιϑοῦ τε καὶ γυναικῶν
»

9

ἴς

[4

8890

5ίγόρ]ι.
δ

ἄλευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας"
λίμνᾳ δ᾽ ἔμβαλε πορφυροειδεῖ
τὰν μελανόξυγ᾽ ἄταν.
621. πατῶ (ϑο Τὰν πιξτῶ), εἶμι,
ψ 16 Δρ. 1297 πρὸς βωμὸν εὐτόλμως
πατεῖς.
ὅῶ29. πρὸς ταῦτα, ἀαταυΐ Ηἷπ,

Απρούγαομύ ἄθββθη.

ἴῃ

ΥβΊ. 266.

8ὅ80. παραιτοῦ τυχεῖν ὧν ἔρως
ἔχει σε. --- τῶν: σὰ 1177. --- ὉΙΘ656

Αὐῇοτγαογθυηρ σοὺ ἀδὰ5 ΤὭριη (685
ζοϊσοπάθη ΟΠουσοβδηρθ 8.
ὅ81. πορσύνειν δῦ Θ΄ ῬοΘΟΒΟΠ685

ἄθη ΕΡδρῃοβ, ἄθῃ ΑἸ ΠΠΘΥΤΠῚΠΠΒΘΥΘΒ
ΟΘβοβ]θομίβ. ὙΥΣ Παῦθη 4180 οἷπ
Απγθομῦ δα ἀθῖὶπο Ηρ. ἀπ ἀπ
Καπηβὺ μο᾽ΐθη; ἀθηη ἸἩἼΟΥῚ ᾿ἰδὺ τηξοῃ-

ἀἰροὺ 815 Ζθυβ, ἄθββθῃ Ὑγ οσῦ βοξουῦ
ΖῸΥ Ταὺ πιστὰ! ΑΘΟῚ ΒΊΟΥ Ὀοπαΐχὺ
ον ῬΙοίου αἷθ (θ᾽ ρθηῃθὶδ βθὶπθ
ΘΘΟΡΥΔΡΒΙΒΟΒΘη Κοπηΐζηΐββθ Ζὰ γοῖσγοχΐθη. ΥῈΙ. σὰι 261.
588. ἄναξ ἀνάκτων νοτὰ Πδομδίθῃ

γοτῦ, ὙθΏΠ 65 800 γϑυθίηζοὶὺ δὶ
Ἡρχοαοῦ ππᾶ ΧΟΡ ΒΟΣ 510} πα οῦ. --ἐλεύσομαι: ἀἴοδα Εὐττα δ 0 ἢ} ῬΙΌΙΩ.
880, ϑοΡῃ. Ο. Κὶ. 1900, ΤΊΔΟΙ. 598.
ὅ82. τύχη πραχτήριος: πὰ 218.

Ηδυγ, Μἰϑ8 ἋἀοΥ Ῥογυβουκδηϊρ 818
Κῦπὶσ
ἀθ
Κῦπὶσθ
ὈθζΖοιομπθῦ
ψαχαθ. ΥΕ1. 16 ϑύγϑθ. 5. 180 χιϊουέθ
Οτ βοσ
ἐνθάδ᾽
ἐγὼ
κεῖμαι
Κῦρος
βασιλεὺς
βασιλήων
ππὰ
Ῥοχβ. 24.

838 ---ΟΟἽ ογβύθβ
ὐὐδβδιιηοη:
αορθοὺῦ σὰ Οοὐὲ (Ζθ8).
. ϑομαζα
τὴβ
ρσορθὲπ
ἄθῃ ἰρουτησΐ
ἀδΥ
Μᾶππου; 818 ΝΟ Κοιθσηθη ἀθὺ ἴὸ
ταΐθη ὙΠ Ζὰ ΟἿΤΥ 818 ὉΠΒΘΥΘΙῚ
ὐατητηναῖοσ.
ὟΣ
βύθῃθῃ 7θὐχὺ
πθάου δὺυδ ἀοὺ ΕἾΌΠΥ, σγὸμ ΘΙ
ΟΠΘΥ
Ιο ἔοτύρσοί
θη πσυσᾶθ Βϊηδ στη
Βοβροσιβ, ΠΌΘΟΥ ἀἴθβθ πο ΚΙοΙηδΒΙΘπ, αὐτοῦ ῬῬΗΥΥΡΊΘΗα, ΜυβΊθη,
Τγάϊοη,
ῬῬΔΙΩΡΉΥ θη,
ΚΙΠΚΊΘΗ,
Ῥδηϊκίθη πο Ασγρίθη, το 516
ΘΙΒΟΒΙΘαΠ Ζῦη
ϑίδιιμθη (οΥ Β6ὙΟΊΠΘΥ, ὙΘΙΟΠΘ
5105) ΠΡΟΥ ἀδ8
ΠΙΘΡΈΒΘΗΘΠΘ ὙΥ̓Θβθη, Π810 Κι, Π8]}
Ἐσδτι, θηὐβούζίθη. Ὀοτὲ ἴπ Ἁρσγρέοῃ
ἈΡΟΥ Ἰοσίοδὺ ἅμ ἀθίπθ ΠΘΠ]θπ46
Ἠδπᾶ διῇ 516 τπᾶ βῖ6 ϑυβἱθὶ πθᾶθυ
ἴπγε Οἰθβία!ἐ ὑπὰ σϑῦαῦ σὸὰ αἷν

84. τελέων τελειώτατον κράτος
(ἀοΣ Οδναϊθίσοθη Ὠδομδίθ Μϑομῦ)
ἔν τελέων τελεώτατε.
80...
γυναικῶν
(ὋΣ γενέσϑω
Τοαδ) ἄλευσον ὕβριν, ΘγτΘ ἄθῃ
ΕΥθυθίσησθῦ ἃ0 σὸὴη τπ85 ΕὙΔΈΘΗ.
Βομαϊ, νϑυταυξοίθ γένει σῷ ([ῦγ
γενέσϑω) ταῖῦ θΘα θη] ομθτι Ηϊαΐπβ.
- εὖ στυγήσας, ταῖῦ ἄθτη Ηδ556, ΘΓ

ΒΟΙΘΠτα ἱΠρουταπΐθ σθ σέ, γεὶ. 80.
838. πορφυροειδεῖ σπῖθ ἤοτχῃ. Π391
ἅλα πορφυρέην, Ἐπιτ. Ττο. 1234 ἅλα
πορφυροειδέα. 085 ΕΡ᾿ ΠΘὔομ τγοὶβδὺ
Ιου ΠΝ ϑίαγτη Βΐη, γὙρ]. οι. Ξ 16
ὡς δ᾽ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα
κύματι κωφῷ.
89. ἀπ ἀϊθ6 [6116 στὸὴθ τὰν
μελανόξυγα (ταὶῦ ΒοιτγαγΖοη. ΒπάθυὈάμκοη, τϑῖ] βοτνγασζθο ΕΗθυοὺ

ΑΒΟΗΥΤΙΟΒ

{4

τὸ προστρόπαιον δ᾽ ἐπιδὼν
παλαίφατον ἁμέτερον
γένος φιλίας προγόνου γυναικὸς
νέωσον εὔφρον᾽ αἶνον,
γενοῦ πολυμνᾶστορ, ἔφαπτορ ᾿ἸΙοῦς"
Ζἴϊόν τοι γένος εὐχόμεϑ᾽ εἶναι
γᾶς ἀπὸ τᾶσδ᾽ ἄποικοι.
παλαιὸν

δ᾽ εἰς ἴχνος μετέσταν

ματέρος, ἀνθονόμους ἐπωπάς,
λειμῶνα βούχιλον, ἔνϑεν ᾿Ιὼ
οἴστρῳ ἐρεσσομένα
φεύγειν ἁμαρτίνοος,

δ4

βίγορ!ι.

δδ0

πολλὰ βροτῶν διαμειβομένα
φῦλα, διχῇ δ᾽ ἀντίπορον
γαῖαν, ἐν αἴσᾳ διατέ-

μνουδσα πόρον κυματίαν, ὁρίξει.
ἀαγαυΐ πἰύσθη, 1211) ναῦν ἐετιἰ
τ. μ. ἄταν, “611 ἀ85 ΒΟ ἀἀ5 γ6ῖἄρυθθη αοὺ Ῥαπδίάθπ τγουάθῃ 50]].
ὅ40. προστρόπαιον
δ᾽ (δο Γὰν
πρὸς γυναικῶν) 16 ποτιτρόπαιον
(ΒΡ) θη) 860.
841. παλαίφατον, αἰσοξοϊογὺ, «0.

ὅ42. γένος φιλίας προγόνου (48)
γυναικός,
Ῥϑίδτητη ΟΟΥ φϑ]:θύθῃ
ἈΑΒηΐνδα.
δά48.
ΕΣ ΘΌΘΙΘ ἴῃ ἀρίποιη Θ6ἀδομ πῖβ 416 τπ5 ἔγθαπα]οη6 Καπᾶθ:
ἄον πὰ οἰπδὺ ἴοὸ πὶ Τ6068 Ῥουησξθβέ,
561 α(65 ψῸΒ] οἰπρθᾶθηκ.".
6Ὺ
γοκαεαῦν πολυμνᾶστορ πιθοῦ ρυϑαιΚαὶϊν σῖθ ἴῃ ὄλβιε, κῶρε, γένοιο
ΤΏΘοκυ. ΧΥ͂Ι 66, ἰὼ δύστηνε σύ,
δύστηνε δῆτα... φανείς ϑορῃ. ῬὨ]].
ἼΘ1 α. ἃ.

δ4δ. Ζῖον (8ο Βαυΐον ἢν δίας)
γένος: Ὑ96]. 41, 588, 1068.
40.
ἄποικον.
(8ο οι,
[ν
ἔνοικοι) Ὑ]6 Ῥγοτὰ. 840 χϑόνα
Νε "λῶτιν, οὗ τὴν μακρὰν ἀποικίαν,
᾿Ιοῖ, πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις

χτίσαι. 'ΟυΣΗΐο γουτααιοὺ τᾶσδ᾽
ἀπὸ γᾶς μέτοικοι.
δ418. δΒΐη, πὸ γουχζοῖθθη αἷθ
Μαυΐίζου πνδηᾶοὶίθ. ἁαΐ αἴθ ΒΙυτηθηγγοῖᾶθ, το 516 (το ΑΥρΡῸΒ) θὈ6ονδομύθῦ πσυγᾶθ." 16 ποῦ Ξίθρῃ.

δθ
νσ
Σ.
ἴω

ὅδ

ΒγΖ. Ακτνγοκουίπίῃ ᾿Ἐπώπη πἘϊ6θβ,
7611 ΒΊΒΥΡΠΟΒ γὸπ ἀογῦ πδ0ἢ Ἀρίηα
αββομααίθ, 580 Ὀραραξοῦ ἐπωπαί
ΒΙΘΥ αἴθ ᾿νε ποβκοίς, Ὸ ΔΥΡῸΒ
τηϊῦ ἄθῃ ΖΘ] ]ΟΒ6Π Αὔρθη Π8ΟῊ ἴο
ἈΠοκΚίδ.
ὅ49. λειμῶνα βούχιλον, λειμῶνα
βούβοτον, Εἰϊπάθτησνοιαθ.
5580. ἐρεσσομένα, 5680]. ἐλαυνομένη.
ῬΦΙΘΥ σουτητοὺ ἐρεϑομένα 5. ν. ἃ.
ἐρεϑιξομένη (απα ῬΘμδ δὅ9 “ὐδιά
τε γύαλα Ὀ6}).
δῦ1. ἁμαρτίνοος, ϑ080ο]. μανεῖσα.
δδ2. τη ΔΟΥ σΘΠΔΌΘΙΘΗ Βββρουβίοπι τ]Π]6η γουτητιθὲ ΝΜθη πόλλ᾽
ἀνδρῶν.
ΑΡΘΥ αἴθ τοδηρθὶ μαῖα
ἘΘΒροῃβίοι Θπὐβομα!αϊρὺ τς ΕἸρθη-

᾿

πϑτηθ Παμφύλων ὅ61.-- διαμειβομένα,
ἀατομαπαθσυπα.
558,
διχῇ
ὁρίξει ἀντίπορον
γαῖαν (βϑ. 80]. ᾿Ασίαν καὶ Εὐρώπην),

πόρον κυματίαν ἐν αἴσᾳ (ϑ680]. ἐν
εἱμαρμένῃ) διατέμνουσα, .516 στϑηζὲθ
ΘΘΡΘΠΘΙΠΔΠΟΟΥ
αΪ86
ρθρθηθουΠπορομάθῃ Πἄμαάθυ 80, ἱπάθιη 518
ΠΟ ἀ6Υ Βοβεϊτητασηρ᾽, 465. ϑοῦῖοκ5818 ἄθπ πορθπᾶθη ϑαπα ἀθγοι-

ΒΟ δτήτῃ“΄, ἃ. 1. ..516 ΒΟ υγϑτατη τ θ6Σ᾽
ἄθῃ Βοβροιιβ, ΘΙ ΟΠΘΥ αἰ αὐθηΖθ
σοῦ Επτορῶ πᾷ Αβίθῃ Ὀϊαοθὺ".
Νοῖ Ῥχοτα. τῦθἢ. βουσί μασαῦ ἴὸ

ΠΕ

ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΗΈΝΘΕΝ.

τῦ

ἰάπτει δ᾽ ᾿4σίδος δι᾿ αἴας

αν είν.

μηλοβότου Φρυγίας διαμπάξ,
περᾷ δὲ Τεύϑραντος ἄστυ Μυσῶν
“ὐδιά τ᾽ ἂγ γύαλα
καὶ δι’ ὅρων Κιλίχων

ὅ60

Παμφύλων τὲ διορνυμένα
γᾶν ποταμοὺς ἀενάους

καὶ βαϑύπλουτον χϑόνα καὶ
τᾶς ᾿ἀφροδίτας πολύπυρον αἷαν.
ἱκνεῖται δ᾽ εἰσικνουμένου βέλει

8[7Ὸ}}}.

Βοῖπθ ϑομαΐθ ἀπ βοὶηθ 0116 Ρ6Καπηΐῦ, γὙρῖὶ. Αὐἱβίορῃ. Υὅ. 498. χλαῖαν... Φρυγίων ἐρίων, ϑύγα. 5. ὅ18
φέρει δ᾽ ὁ περὶ τὴν Λαοδίκειαν

Ἠδυτηδηπῃ; ἄγ πιο ἄμ 864) κτὲ. πα
α16 Ἰγαϊβομθη Τ᾽ ΙβοΒ] πομέθη πἰπϑυΐ
ἀπα ρου ἀ16 Μάυκοα ἄον ΚΙΙΚΊΘΥ
πη ἀαγοἢ (85 Πδηα ἀονὺ ῬΔΙΠΡΏΥΠΘΥ
βυθσσηθηα βοὺχῦ 5816 (περᾷ) ρθουν
ππτηουῆϊθβοπᾶθ ϑτῦτπθ ἀπό ἀστοισναπάοχγὺ (περᾷ) οἴη τ Ομ ρθβθριθῦθβ
Πᾶπα “ τι. 8. Ὑ. Ζα Αύδια ἀνὰ γύαλα
καὶ δι᾽ ὅρων ᾿ἰϑδὺ ὀρνυμένα ἃ. ἤθη
ΤοΙρθπάθη διορνυμένασὰ ΘΟ ΠΘΈΤΉΘΗ.
θε ΚῊΙΚΙΘη τοὺ ῬΘΙΏΡΉΎ
θη ροπϑηηὖ πῖτα, μα βϑοίπθη ἀγαπᾶ ΤῸ }]
ΠῸῚ ἴση Ὑ υβιηδβθ.
ὅθ2. γᾶν: αἴΘ Ἠδηπαβομυ ῦ Ὀἱοίοῦ
τὰν. -- ἀενάους ἴὰ Οἰοσοηβαὺζ Ζὰ
ἄδῃ ἴῃ ον μοίβϑῃ Ζοὶῦ νϑυβίθρθπάθῃ
χειμάρροι. Ἐ5 Κὔπποῃ α΄16 ΕἸ ἄββθ
ΚΙριπαβίθηβ,
Ηρθυτηοβ,
δκίοϊοβ,
Καγβίτοβ,
Μϑδπαρθυ, Ἐαυγτη θη,
Καϊγκαᾶποβ, οὗθυ δῦ} α16 ΕἸῖ586
ΞΎΤΙΘΠΒ 116 ἀον Ογομΐθβ ρϑυηθιηὗ 561}.
564. τᾶς (ΗΠϑυτηᾶππ τὰν) ᾿ἀφροδίτας
αἷαν: ὅ6801. Φοινίκην. ἣν ἱερὰν
Ἀφροδίτης διὰ βίβλον καὶ λίβανον
(ἃ. 1. Βύβλον καὶ Λίβανον).
ὙΠ].
Ῥαδαβ. 1 14, 6 πρώτοις ἀνϑρώπων
᾿Ασσυρίοις κατέστη σέβεσϑαι τὴν
Οὐρανίαν, μετὰ δὲ᾿σσυρίους Κυπρίων

τόπος

Παφίοις

ὌΡΟΣ θη Κἰτητ
ΘΥ Βο θη ΒΟΒΡΟΙΊΒ,
ὙΘΈΌΒΟΥ ΟἹ ΘΙ ΟΠ 8115. 8415. ΟὙΘΏΖΘ γοη
Ἑπτορὰ ππα βίθη Ὀθζϑιομπθὺ πιστὰ.
Ηΐον ἀομπῦ Ιο 1ῃγ ὙΥδημἀθυπηρ' ΠπῸτ
5 σύτη ὑμυθκΊβοηθη ΒΟΒΡΟΥΤΙΒ. 818,
ἄθεβθῃ Νᾷτηθ τηΐϊῦ πην]ο ίσου ΑὉἸοϊσιηρ (βοὸς πόρος) δῇ Ιο δαγίϊοκσοίσὺ πσασᾶθ (Ργοιη. 19). --- ἀντίπορον τῖθ Ῥουβ. 61. ἘΠπν. Τρῃ. Α. 149
άρτεμιν (ἴῃ Αὐ 16) Χαλκίδος ἀντίπόρον. --διχῇ ὁρίξει: νΒ!. Ἐπγ. Δ16ά.
482 διδύμουςὁ
ὁρίσασα πόντου πέτρας,

Ἠουδκα. 16 φεύγομεν δ᾽ ἀλώμενοι
ἄλλην ἀπ᾽ ἄλλης ἐξορίξοντες πόλιν.
δδ6. ἐάπτει (.. Βυταῦ“) ᾿π γα βιθν

16

ἵησι Ῥογ8. 418. -- σίδος σὶρ

Ῥρυβ. 218, 108.

δῦ. ΝΆΟΒ ἄθηη δηζθη πογάθῃ
αἴθ Τ 6 Αβίθηβ δαΐσοζβ]ῦ.
Ἐπ
ἔθ] 4150 Κοίῃ καί, στῖθ θυ 5680].
τηθὶπῦ. -- μηλοβότου ψὶθ Ῥρυβ. 76
᾿Ασίδος μηλοτρόφου ΠΔΟΩ ΑΥΟΒΠ].
Ἑτάρτη. 26 ὃ δ᾽ ᾿4σίδος γῆς καρτερὸς
μηλοτρόφου.

ῬΒυΥρΊΘη

προβάτων

γῶν

ἀρετὰς

ἀατοῃ

εὐκ

εἰς

μαλακότητα μόνον τῶν ἐρίων,ἧ καὶ
τῶν “Μιλησίων διαφέρει, ἀλλὰ καὶ
εἰς τὴν κοραξὴν χρόαν. --- Φρυγίας
διαμπάξεπλ
πὶ
στέρνων
διαμπάξ
Ῥτοια. θῦ, λαιμῶν διαμπάξ Ῥαγ.
ΒΑΚΟΉ. 994.
δῦϑ8. Τοαΐηταβ, Κὔπῖρ νοι Δ βίθμ,
μὰν Ααορύϊνναίου ἃ(θ5 ΤΘΙΘΡΠΟΒ,
ΑΡο!οά. 179,1. Υεῖὶ. Τεύϑραντος
πεδίον Ῥιπά. Οἱ]. Χ 11.
09. “ὐδιά τ’ ἂγ (τ᾽ ἃγ [ὔγν τε

λωνα

καὶ

ἔχουσιν

Φοινίκων

ἐν

τῇ

τοῖς ᾿Δσκά-

Παλαιστίνῃ.

παρὰ δὲ Φοινίκων Κυϑήριοι μαϑόντες

σέβουσιν.
Ζγρθύμ

Ἐπτ. ΒΩΚΟῊ.
νᾶσος

401

τᾶς ᾿ἀφροδίτας

προιβὺ
ἀπᾶ

γἱ ]οοῦ
ἰδῦ αἀπίοσ βαϑύπλουτον
χϑόνα Ῥῃδηϊχίθη σὰ νουβέθμθη. (6ἡδιοσθ ΑΠΡΆΡΘη Καπη ον ΠΟ ἴΘΥ
Ῥαιβοιῦθ Ἰαββθῃ.
ὅθ0δ. ἐ. 516 σοϊαπρύ, ἀδ ταῦ Βθί
μθ1
ϑέδοιο] δα 516 Ἰοβδυϊομέ ἀου σοῆροϊίθ
Ηϊνίθ.
ΜΠ εἰσικνουμένου Κϑηπ

ΑΒΟΗΥΤΟΒ

10

βουκόλου πτερόεντος

8606

Ζῖϊον πάμβοτον ἄλσος.
λειμῶνα χιονόβοσκον, ὄντ᾽ ἐπερχεται
Τυφῶ μένος

ὕδωρ τε Νείλου νόσοις ἄϑικτον
μαινομένα πόνοις ἀτί-

ὅ10

μοις ὀδύναις τε κεντροδα-

λήτισι ϑυιὰς Ἥρας.
βροτοὶ δ᾽ οἱ γᾶς τότ᾽ ἦσαν ἔννομοι
χλωρῷ δείματι ϑυμὸν
πάλλοντ᾽ ὄψιν ἀήϑη
βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μιξόμβροτον,

αηἰϊϑίγ.

δ1ὅ

τὰν μὲν βοὸς.
Ἀ

Ἁ

Τη8} Αὐβάγοῖκθ

σὶρ

[ἐ

μέσον

κάρα

διπλοῖς κέντροισί μου καϑίκετο ΒΌΡΗ.

Ο. Τ΄ 809 νϑυριθίομθη. --- βουκόλου,
61} ἀου οἷστρος δῃ ἀ16 5.6116 4688
ΑΥΡῸΒ (808) Βοἰγθίθη 180.
561. Δῖον... ἄλσος: Ξ0Β0]. τὴν
«ἴγυπτον.

δ68. Τῖ6 ΕΥπομύθατνκοὶξ Ἀσγρίθηβ
τα σορ ἄθιη ϑομπθο ΑὐμιορίθΠ8,
ὙΘΙΟΠΟΥ ἀαγχο α16 Ποίβοη Ὑ1πᾶθ
(Τυφῶ
μένος) 50ῃτηιχῦ πᾶ αἷ68
ὕὐθουβομυγθιπσηθπρθη 68. ΝῚ ΠοιῬοιδάμτε, ἀρρϑιθιθθὺ. Ὑὶ. ΕὙδρτα.
800 γύας μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑὼν ἐπί.-.
σταμαι Αἰϑιοπίδος γῆς, ἔνϑα Νεῖλος
ἑπτάρους γάνος κυλίνδει πνευμάτων

ἐπομβρίᾳ, ἐπεὶ πυρωπὸν φέγγος, ἐχλάμψαν φλόγα τήκει πετραίαν χιόνα"
πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς Αἴγυπτος ἁγνοῦ

νάματος πληρουμένη φερέσβιον “1ημηῆτρος ἀντέλλει στάχυν, Πιοά. ΣΙ
88, 4 ᾿ἀναξαγόρας

ὃ φυσικὸς

ἀπε-

φήνατο τῆς ἀναβάσεως αἰτίαν εἶναι
τὴν τηπκομένην χιόνα κατὰ τὴν Αἰ-

ϑιοπίαν, ᾧ καὶ ὃ ποιητὴς Εὐριπίδης
μαϑητὴς ὧν ἠκολούϑηκε (ΒΎΔρΤΩ.
228). -- Τυφῶ: ἀοΥ ρ»]δίομθ ἃἴβθῃ.
γοη τυφώς

ὅ16}. ὅ04; νρῚ]. Ἡδβυἢ.

Τυφῶ᾽ ἀντὶ τοῦ Τυφῶνος Σοφοκλῆς.

ΤηΡογθῆ
ΤΎΡΒοΒ

ἄθγὺ

ὙΥΙΚβαιηκοὶῦ

(ΤΎΡΒομ,

ΤΎΡΒΟΘαΒ)

ἀ68
νυρ].

Ηδ65. ΤΉ Θορ. 869 ἐκ δὲ Τυφωέος ἔστ᾽
ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων.
ὅ10. ὕδωρ τε (β8ο Ῥαὰν ἐν τὸ)...
νόσοις (λᾶπ ουνψαγίοὺ νόσων) ἄϑικτον (μϑ 100 ἱχνεῖται): γυ9]. Ῥύότη.

888 ἴησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ΤΑΙ
Επαγ. ΕὙΔΡΊΩ. 228, 2 Νείλου λιπὼν
κάλλιστον ΤΩΣ γαίας (τἱ6]]ο᾽ομὺ ἀρωγὸν

εὐσοίας) ὕδωρ, Ῥ]αῦ. ἃ. 18. οὗ 08.
Κ. 568.Α πιαίνειν δοκεῖ καὶ μάλιστα
πολυσαρχίαν ποιεῖν τὸ Νειλῶον ὕδωρ
πινόμενον. Βαοίτη ϑ'ο,ν ]]6π 65 ΝῊ
ουβοηὺ 416 Ῥοβὲ, σθίοῆθ ἴπ αἰΐου
Ζοῖῦ ΘΌθπβο ἴπ Ἀσγρίδῃ νγοίθ τ]8
ἴπ ΠΘΈΌΘΥ.
ὅτι
δ πβιπηὶρ ΟὉ 65 ϑηΐΘῃγθηάθῃ [6145 (ἃ. 1. σοσθη (6.
γουδμαϊθηρ ἴθ οἷπθ Καμ)ὴ ππᾶ
γαΒ6ηα ἰπξοϊὶσα (οΥ δαΐγθ πάθη
ΘΟΒΤηουΖθ 65 βοῃθ]β, σϑίσμθη
Ηδοτα ἴπν ἀηρσοβούσυ μαύξο (810 1)".
514. ἔννομοι, 5680]. οἰκήτορες.
δι ἴ.χλωρὸν δεῖμα χὶθ Ὀ6Ὶ ΗοτηΘΥ
χλωρὸν δέος. --- Εὔν ϑυμὸν ἐπάλλοντο Κῦπηζξε 6β ϑυμὸς αὐτοῖς ἐπάλλετο μοίβθῃ σῖθ ὅδ8ο. 409 πέπαλται
δ᾽ αὖτέ μοι φίλον κέαρ. ΥΕ!. ΟΡ.
Ο. Τ. 1ὅ8 ἐκτέταμαι δνοφερὰν φρένα
δείματι πάλλων.
)ὼ5 5υ}1
ὈΊ508
Απρτηθηὺ ἴθ} δ πῆρ ἴῃ ᾿ΥΥ ΒΟΉ ΘΠ
Ῥαυίθῃ πα ἴῃ Βοίοηγθάθη. ΥβΙ.
γείνατο ὕ89.

ὅ11. βοτόν τοῦ ΑΡροβιξϊοι χὰ ὄψιν.
- πὰ Τυϊηθῦου 16] ΠΪΘῚ α16 σοπϑθτ ΒΘΒροηβίοη. -- Μ|ι μιξόμβροτος (σοὈι]οῦ τὶ ἄμβροτος) νρ].
μιξοπάρϑενος ἔπτη. ῬΏοΘΗ. 1028 σοι
ἄρον ϑρῃίηχ, μιξοβάρβαρος 6Ρᾶ. 188,

μιξόϑηρας φῶτας νοι ἄθῃ Κοηΐδαθσθη
Εν. Ιοη 1101.
ὅϊ18. τὰν μὲν, πϑτ] 10} ὄψιν, ---

-.ᾳφψ
ΎΨψ
ον
ὐ

ΙΕ

ΞΟΗ ΠΤΖΕΕΗΕΈΝΘΌΕΝ,

τὰν δ᾽ αὖ γυναικός" τέρας δ᾽ ἐθϑάμβουν.
χαὶ τότε δὴ τίς ἦν ὁ ϑέλἕας πολύπλαγχτον ἀϑλίαν
οἰστροδόνητον ᾿Ιώ;
δί αἰῶνος κρέων ἀπαύστου
«πράχτωρ τῶνδ᾽ ἐφάνη,» Ζεύς
«χειρὸς» δ᾽ ἀπημάντῳ σϑένει
καὶ ϑείαις ἐπιπνοίαις

δίγ0]).

ὅ85

παύεται, δακρύων δ᾽ ἀποστάξει πένϑιμον αἰδῶ.
λαβοῦσα δ᾽ ἕρμα Ζῖον ἀψευδεῖ λόγῳ
γείνατο παῖδ᾽ ἀμεμφῆ,
δὲ αἰῶνος μακροῦ πάνολβον᾽
ἔνϑεν πᾶσα βοᾷ χϑών"
φυσίξοον γένος τόδε
Ζηνός ἐστιν ἀληϑῶς.

σῦν
ας
ΡΝ
εὐ

ὅ91

τίς γὰρ ἂν κατέπαυσεν Ἥρας νόσους ἐπιβούλους:
Υ. 808 ᾿ἰδῦ ὈΪοβθ σοῦ ἄθυ ουπδπαἸππρ ἴπ οἷπθ Κὰὰ αἷθ δθαθ.
80,

ϑέλξας, ϑεραπεύσας (ἀυτοι

Βουστιπρ' τοὶϊύ ἀον Ἠδπα.. --- οἶστρο-

δόνητον: σὰ 1θ.
δ881. δι’ αἰῶνος

(πὶθΘ 590)...
«,πράκτωρ τῶνδ᾽ ἐφάνη,» Ζεύς ([ὕτ
Ζεὺς αἰῶνος κρέων ἀπαύστου ἨοττηδηπὃὺὃΘὶ σὺ αἷθΘ Απύνοτντῦ δα 16

γουδυβοοῃθημᾶθ ΕἾασο. --ὀ κχρέων
(β68ο]. κραένων) σχὶθ Ριίπα. Ῥυίῃ. ΙΧ
99 κρέοντι σὺν Αἰακῷ. --- Ὁ ὙΥ οὐ
πράχτωρ τῶνδ᾽ ἐφάνη πΒὶπα ἄθχτι
Βίηηθ Θαβρυθομ
μα ὀγρθησὺ ΠΟ
Ξορῃ. Τὺ. 301 Ζεὺς ὅτου πράκτωρ
φανῇ, 802
πράκτωρ.
584.

Κύπρις

υτοΙ

τῶνδ᾽

ἐφάνη

ἀ16 βαηΐξο (ονγαὶ]ῦ

Βοίμοσ Ηδπα πὑπὰ ἄθη σοὺ! 6
ΑἸμδΟἢ πῖσα ἰῆτου Νοὺ (ἀον ΤΊοτσοβία!ῦ ππᾶ ἄθυ ῬΊαρσα 465 οἶστρος)
οἷ Επᾶθ σοιπδοῃύ. [πᾶ νοῦ
6}ταὰσὺ ἀπ βοματη Ὀυϊομὺ 516 ἴῃ ΤυᾶπΘῚ 818. χειρός ἰδ ογρηχὺ ΕἿΣ
βία ἃ. 1. βίᾳ, ἀἰΘ ΒγκΙάστιπρ σὰ
σϑένει.
οί. Ῥτοιη. 816 ἐπαφῶν
ἀταρβεῖ χειρῖ. Μιὺ πένϑιμον αἰδῶ

ὅ9ὅ

πῖγαὰ ΗΠ στιηρ Ὀ6Ὶ ἄθτα Ρ] δύ!
ΟΠ Θἢ
ὝΘΟΙΒ6Ὶ ᾿ῃγθ5 ΒΟΒΊΟΚ5815 τπιπα Ζίοῃ-

{ρα ομδτη νοῦ Ζθαβ 418 αὐτιπα αοὺ
Τυΐπθη

ὈΘΖϑι ομπϑῦ.

ὅ88. ἕρμα γοπ ἄθτη Βα]]αβὺ 68
Ξ ΟΡ 5. δαΐ α16 Το θοδίππιοὺ ἀθν Τὸ

ἀρουίσασθη. 8080]. τὸ βάρος (νρ].
ΟΒο. 990 ἐξ οὗ τέκνων ἤνεγχ᾽ ὑπὸ

ξώνην βάρος). -- ἘΕΪπ6 ΟἜΠΔΤΙΘΥΘ
ΠΘΒΡ ΟΠΒΊο βὑθ}]ὺ Ἠοιτηβόνῃ θυ, 1πἄθτη δὺ ἀτρεκεῖ [ἂν ἀψευδεῖ ΒοΟΒτοΙύ.

691. ΥΩ]. Ῥγοτη. 422 πρόπασα δ᾽
ἤδη στονόεν λέλακε χώρα.
ὅ92. φυσίξοον: νρ]. οτη. Γ 348
φυσίξοος αἷα, ΔΌΘΥ ἴον πού, ὅ6ἰγοῖάθ Βουγου
θυ προ πα “, ΒΟΠΑΘΙΝ
Ὁ ΠΘΡΘη. Θυζθαροπα . --- (ΘΠΔΌΘΥΘ
Ἐβρομβίοῃ τηϊὺ ὅ84 τῦταθ συμ ηθῃ,
ὍΘ τέρχνος [γ γένος Βὑυϊπᾶθ; γρ].
Ηδβυοη. τέρχνεα᾽ φυτὰ νέα. ἴ)6.
αοάδηκο ᾿ἰδῦ:,, δἷῃ 50 ἸΘΘηΒ
Κυδ ρθ8
Οϑβομ]θομῦ Κη ΠῸΤ 8118 ἄθυῃ τηθη
465. Ζθαβ βὐὔδτητῃ
θη “".

δ9ῦ. 16 γομ ἄον Αὐο]ϑὺ ον Ηθγῶ
νουβάπρσίο Κυδηκηοὶῦ ἰδὺ αἰθ Κυπ-

σοβύα!υ τοῦ ἄθμη οἶστρος, 16 416

ΑΞΟΒΗΥΤΟΒ

.

18

Διὸς τόδ᾽ ἔργον" καὶ τόδ᾽ ἂν γένος λέγων
ἐξ ᾿Επάφου κυρήσαις.
τίν ἂν ϑεῶν ἐνδικωτέροισιν
κεκλοίμαν εὐλόγως ἐπ᾽ ἔργοις:

δἰγορῇ;.

«τοῦδε δὲ» πατὴρ φυτουργὸς αὐτόχειρ ἄναξ
600
γένους παλαιόφρων μέγας
τέχτων τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεύς.
απηέεϊϑίγ.
ὑπ’ ἀρχᾶς δ᾽ οὔτινος ϑοάξων
τὸ μεῖον χρεισσόνων κρατύνει"
οὔτινος ἄνωϑεν ἡμένου σέβει κάτω.
θ0ὅ
πάρεστι δ᾽ ἔργον ὡς ἔπος
,

τύ

ς

ε

στεῦταί τι τῶν βούλιος φέρει φρήν.

Ἠδυβύθ! Ππηρ' ἀθὺ ἀβρυ
Πρ ΟΠ θη (6βία 1017 15 Ἠριϊαηρ ὈοΖθιομπϑῦ

χαλείτω Ζῆνα, κατὰ προτόνων ἱστίον

τγιτα.

8 128.

Ὁπηδάρ

ουβομοιηῦ 16 Απαθ-

ἐκπετάσας.

ΥορΊΙ. ΟἿο. ἱπ Ὑοσν. 1

γταηρ' μόγους (ΟΡ ΘΥΤαΙ0Ε) οὔθν πόνους.
908. Τπγουτηθυκὺ ὑγτὺ δῃ α͵6
5616 ἅδον Ἠρθᾶθ 84116ν οὶ (βοᾷ
χϑών) αἷἴΘὸ ρᾶθ ἀδὺ Ῥαπδϊα θα:
ὟΝΘΥ ΠΒΘΥ (ΘΒ
Β] οἢὐ γοὸμ ΕΡΆΡΠΟΒ
ΔΡΙοἰοὺ, ὑὐδὍυ ἀ85 ΠΟ ύσθ..
χυρήσαις, τύχοις 6 ΒΟΡΗ. ἘΠ. 668 ἦ
καὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπεικάξων κυρῶ
κείνου;

ὅ98:.

ΟὝΘΙΟμοΣ

Οοὐῦ

οἱθὺ τπ8

αὐτοῦ ἀ85, νγᾶβ οι σϑύδϑῃ δῦ, ΤΩ ΘῊΣ

Θἴηθη ΑΠΒΡΥΌΟΗ, ἀὯΡ ψΙΣ 1ππ τηῖὖ
αοράμν δησγιΐθη9. {Π06ν α16 ἘΌΥΤη
κεκλοίμαν χὰ 40.

Θ0Ο ΗΠ τοῦδε δέ ἰθὺ ἀπβίομοτο Βνϑϑησιηρ σὰν Ηουβίθ!]ὰηρ ἄρον ἘΒΡΟΠΒῖοθ.
. βοθθ
Οβομ]θομίβ
γαῦύου, τοϊῦ οἰσθπον Ἠδπα γτῆδησθηἅδον Ηρθυν, αἰΐου Βθῆτου Βοιμορ
ον ἰϑῦ
Ζθαβ αδυ ἈΠΒΘΙβδπᾶθ, ϑΘΘΘΠΒΙΘΙ Ομ6".
τὸ πᾶν μῆχαρ (ϑοβο!. ἡ πάντων
μηχανή) οτϊππθυῦ δη Ζεὺς Μαχανεύς,

ὙΥΘΙΟΠΘΥ ἴῃ ΑΥΡῸΒ πᾶ δαΐ ἄθν [η856]
Κοβ νϑυθῃγχσὺ συτγᾶθ, υρὶ]. Ῥαυβ. Π
22,

2

απ

Ψ7ουσμ8]

οἵ

Ἠβθ]]οπὶο

Βέπαϊοβ 1888 5. 828. --- οὔριος ποὶβὺ
Ζθαβ 8158 ΒΘΠΘυυβοθου ἄοὺ ΕἸ]

θπΐθ,

αοὺ οὐϊηβύϊρθη ΕΔΗσσιπα γϑυ]οὶῦ. 50
Ῥοριπηὺ θη ἴῃ Ομαϊκοᾶοι ροίαπαο685 ΕἸρΊρυδζητη (Ὁ. 4. αν. ΠΟ 5. 9168):
οὔριον ἐκ πρύμνης τις ὁδηγητῆρα

0081. οΟΝΙοδὺ πἰτησηῦ ΟΣ ππΐρυ
ἄογ Ἡθιυυβομαῖῦ οἷπθθ Μϑομ σου θη
βἰὑζθηα οἷπθ ππίουρθοσαάποίθ ϑθ]ππρ'
οἷη.. ϑοάξειν ἴθ ον Βραρυΐϊαπρ
Βύσθη δ 0 βόρΒ. Ὁ. Τ'. ἃ τίνας
ποϑ' ἕδρας τάσδε μοι ϑοάξετε; τγρ].
ΡΙαύ. Μον. 5. 22}.
006.
Κοίπου ὑμγουῦ ΟΌΘΥ ἴὮχη,
χὰ ἄθιη Οὐ 8185 ἀοὺ ΤΊοίθ ταϊῦ ἘΠ νἕαγοπῦ Φα Ὀ]1οκὺ." ΘΠΔΠΙΘΥ γουτατίοὺ
οὔτινα δ᾽ ἄνωϑεν
ἥμενον σέβει
κάτω, Ηθαύμ οὔτινος ἄνωϑεν ἡμένου
σέβει κράτος.

θ00ῇ. πάρεστι δ᾽... στεῦταί (α]6
Ἡδηαβο
τ Ὀἱοιοῦ σπεῦσαϊξ) τι τῶν
(ὧν, σὰ 1117)... φρήν: “ Εοτῦσ ᾿δὺ
416 Ταῦ, βορα]ὰ οἷ Υουῦδ σοῦ ἴῃσα

οὗνγαβ 815 σὸπ ἴση σον! σὰ 61Κϑῆπθη ροἱθῦ, τὰβ ἀν Ὀθγαΐομθ
ϑηπ Πουγουρυϊηρσὺ“, ἃ. ἢ. ς ΘΠ 85
βθίπου Ευσριπροι οἷη Ἐπύβομ]αβ
Βουγουρθῃῦ, 80 βούῦσὺ 510} ἀἴθβου 8οΤοντὺ ἴῃ Ταῦ τὴ “". γρ]. οι. Τ' 343
αὐτίκ᾽ ἔπειϑ᾽ ἅμα μῦϑος ἕην, τετέλεστο δὲ ἔργον. -- Οστεῦται ἃ0}}
Ῥαυβ. ὅ0, οἷπ ἨοτμΘ ΒΟ 65 Ὑγ οτί,
το]. ἩδΞυ ΟΝ. στεῦτο᾽ κατὰ διάνοιαν
ἵστατο καὶ διωρίξετο ἢ διεβεβαιοῦτο.
- βούλιος: νοὶ]. βουλιώτερον ΟΒο.
608,

ΡΙΕ ΒΟΗΠΤΖΕΙΙΕΗΕΝΡΕΝ.

το

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
ϑαρσεῖτε, παῖδες, εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων
λαῶν δέδοχται παντελῆ ψηφίσματα.
. ὦ χαῖρε πρέσβυ, φίλτατ᾽ ἀγγέλλων ἐμοί.
ἔνισπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ κεχύρωται τέλος.

610

δήμου κρατοῦσα χείρ 8᾽ ὅση πληϑύνεται.

ἔδοξεν ᾿Δργείοισιν οὐ διχορρόπως.
ἀλλ᾽ ὥστ᾽ ἀνηβῆσαί μὲ γηραιᾷ φρενί"
πανδημίας γὰρ χερσὶ δεξιωνύμοις

61

ἔφριξεν αἰἴϑὴρ τόνδε κραινόντων λόγον,
ἡμᾶς μετοικεῖν τῆσδε γῆς ἐλευϑέρους
χἀρρυσιάστους ξύν τ᾽ ἀσυλίᾳ βροτῶν
θ08---6855
σοῖο Ερθιβοάϊοῃ:
Ῥδπδοβ Κοιησηῦ σασοκ πὑπα Ρετἱοηξοῦ, ἀαβθβ 510} ἀδ8β Ὑο1Κ ἀδὺ
ῬΘΙΑΒΡΌΥ οἰηβεϊτητηϊσ ἔν 16 Ατῇπδῆτηθ ὑπ αἴ6 Βοβομζιπρ (ΟΥ̓
Ῥαπαίϊάρθη οηἰβομίθᾶθη Π806.

θ088,. εὖ (σπδεσ ἔν ἀπ5) σομοτἑ
σὰ δέδοχται. --- τῶν ἐγχωρίων λαῶν

(λαῶν ἐὰν δήμου Ἠροϊτηβοξ) τνῖ8 620,
987. --- παντελῆ, γο]]ο
] ρ, Βουγουἕῃ.
Υ61]. παντελῆ μοναρχίαν ϑορῃ. Απέύ.
1168.

611. ἔνισπε: νοι ἀἴθβθιη Θρ βοθθη

γορη
ἢπαᾶοὺ
βίοθ
μοὶ ἄβθῃ
ΤΥΔρΊΚοΥ ΠΟΟῚ ἐνισπεῖν Ἐπτ. ΗΙΚ.
486. -- Οποῖ κεκύρωται τέλος (σαι
ΘΙΟΠΘΙη
οπαρ]ῖσθη ΒΘΒΟΏ]Π5Β6
τηδηι σοὶαπρύ 1509) σγὶθ ποῖ τελευτᾶν
Ῥρυβ. 1817, ποῖ τελευτᾷ καὶ καραγνοῦται λόγος; ΟΠο. δ96.
6012. δήμου .. χείρ ὃ’ ὅση πληϑύνεται (16 Ἠδηαβομυ ν σἱρὺ χειροπληϑύεται, νοΥθοβθουῦ νοῦ ΠΙΠΔοΥέ,
ῬΆΙΘΥ πὰ ΒΙοΙμΗ6]4), ,πὶ6 στοῦ
ΒΟ
α΄6 Ζ88}1] ἄθν οδδβίθσοπᾶθῃ
Ηδπαθ σοβία!ἑοίθ ἃ. 1. ον αἷδ
Μα]ουιᾶλ οἷπθ Ῥουγβ
ο 10 μ6 ἰ5έ.
Ξ6Π0]. πότερον πλείους οἱ συμμαχοῦντες
ἡμῖν ἢ ὀλίγοι. ϑίαϊῃ ὅση

Βοὺχὺ

Ποῦγθθ

ὅπῃ.

--

Μ|ιύ

ἄθν

Ομοϊτοϊομϊθ, θυ ἡ] θβέθη πἀπᾶ οἷηΤαομβίθη Αὐῦ ἄθυ ΑἸ
βθϊτητηθηνσ, βἰθεὺ
ψηφίσματα 009 πίομξ 1τη ὙΥΙΔοΥ-

ΒΡ ΘΗ, ἀῶ φηφίξεσϑαι 81]
ΘΥη ΘΠ 6Υ
Αὐβᾶάσποκ
[ᾧ ΑἸΒυτητηθηρ
σ6σοσάθῃ ἰδ.
614.
ΑΒηΠοῆ
ἀγϊοκὲ Ῥαπδοβ
βϑίηθ ΕὙθαθ 18 ἴῃ ἄρῃ Πδηδί θη
ΕΥαρΊα. 46 καϑαίρομαιν τὸ γῆρας.
6
αἴθ Ετθαάθ γρυ]ϊάηρσύ, 580. ἰβῦ
α16 ΤΥ Ό581 .. 5Βθηῖατη
“".

6016. πανδημίας ([ν πανδημία
Η. γοβ): νρὶ]. Ῥ]αύ. ὅθβ. 85. 829Β
πανδημίαν ἐξάγειν. --- δεξιωνύμοις
ΘΘΌΙΠαοῦ πδοὴ εὐώνυμος,
8680].
δεξιοῖς (δεξιαῖς).
610. ἔφριξεν: νρ]. Ηοτη. Ψ ὅ99
φρίσσουσιν ἄρουραι γοπ ἅδη θιηρουβύδυυθπ
θῃ ἤχθη. --- κραινόντων
γουρθιπαοθῦ 510 τηϊῦ πανδημίας σὶρ
τηῖϊῦ πάντων τῶν πολιτῶν.
6117. Ποὺ 8680]. τηϑοῃῦ μετοικεῖν
γοῖ ἔδοξεν (618) ΔΌΒδ προ. ΟΡ ΤΟΙ]
μετοικεῖν Ὀ61 ἔδοξεν νογβομῃνσθθύ, δύ
πΔῸὴ ἄθηὴ ᾿ἤπρουθη ΖνἸΒομθηβαῦ
ἄθὺ Τπἢηῖϊν νοῦ τόνδε κραινόντων
λόγου ΔΒ ηρὶρ. --- ΠΟΥ θη. τῆσδε
γῆς ᾿ἰδὺ δα! ]οπα.
Βαγρθθ τοὺτηυδοῦ
Ἂ6βη}}
μετασχεῖν
{ϊν
μετοικεῖν.

018.
ποῦ

ἀρρυσιάστους:
5160 αὔγίοη
σουα!βαιη
ἔογύρθβομὶορρῦ

ψγογάθῃ. Ὑρ]. σὰ 480. --- ξὺν ἀσυλίᾳ
βροτῶν,
ἃ. 1. ,.,Βοάαβ ἅῃ8 α16

ΑΒΟΒΎΥΤΙΟΞ

80

χαὶ μήτ᾽ ἐνοίκων μήτ᾽ ἐπηλύδων τινὰ
ἄγειν: ἐὰν δὲ προστυϑῇ τὸ καρτερόν,

620

τὸν μὴ βοηϑήδσαντα τῶνδε γαμόρων

ἄτιμον εἷναι ξὺν φυγῇ δημηλάτῳ.
τοιάνδ᾽ ἔπειϑεν ῥῆσιν ἀμφ᾽ ἡμῶν λέγων
ἄναξ Πελασγῶν, ἱχεσίου Ζηνὸς κότον
μέγαν προφωνῶν μήποτ᾽ εἰσόπιν χρόνου
πόλυν παχῦναι, ξενικὸν ἀστικόν ϑ' ἅμα
λέγων διπλοῦν μίασμα πρὸς πόλεως φανὲν
ἀμηχάνου βόσκημα πημονῆς πέλειν.
τοιαῦτ᾽ ἀκούων χερσὶν ᾿Αργεῖος λεὼς

θ2ὅ

ϑ' ζ

ἔχραν᾽ ἄνευ κλητῆρος ὡς εἶναι τάδε.
ΜΘηΒΟμΘη πἰομῦ Ὀογααῦθη αὔν θη“.
γΩ]. αἷθ Ἐουτη6] ἴῃ ἀρΙΡΒΙΒοΠθα

ἘτΘΙἸδβθαπρβατκαπᾶθῃ ἐφ᾽ ᾧτε ἐλεύ-

ἀαθ

αἴθ Οθιμοίπᾶθ

680

ἄθῃ ΟτῸ}} (68

Ζθαβ, αἀ658 Ἡογύίθβ θὲ βομτιύζθῃθηἄθῃ., σὰ δἴπϑχη τηϑοῃ ρθη Β10ἢ ἃτ85-

ϑερον εἶμεν τὸν δεῖνα καὶ ἀνέφαπτον
ἀπὸ πάντων.

ὙΘΟΉΒΘΙ. 8886. --- εἰσόπιν χρόνου,
Ξ0Π0]. εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον.
16 Οοὐὐποὶῦ βύγαῦθ πίομῦ ρ]θϑί
ἢ,

ἐπηλύδων ποὺ Ηἴοὺ -- ἃ πθυβ
400 --- οἰπίφοι ἔτ ξένων.

416 δύγαΐβ τῖσα ἈΌΘΥ τη 50 ΒΟΥ ϑυ,
76 Ἰδηρου βὶθ διαξσθβοβοῦθη σϊσα. --Βατροβ Βοηγοὺ Ζηνὸς ἱκεσίου πτη 68

619. ἐνοίκων: ὅ6}0]. πολιτῶν. -8185

620. ἄγειν ἴτη ϑ΄πηθ νοι ῥυσιάξειυν
νῖ6 730, Επαν. ΜΙ64. 7986. --- προστιϑῇ:
ἄὰ5θ
αιθ]οκῦ
ουρὶθῦ
5105
808

ἐνοίκων .. τινά (ποπη ον Β6ὑγοῆθπᾶθ τηὖῦ αονσαὶϊῦ γουρθῦἢ).
ΑΠΒρΥυθοπομα
σρυτηυαϊζοῦ
ἨἩδυύαπηρ'
προστεθῇ.

ἘΠ γὔμσητιβ 1116η. --- Μ1 προφωνῶν

γο]. Ξορῃ. Αἱ 1089 καί σοι προφωνῶ
τόνδε μὴ ϑάπτειν.
Θ26Η, Βν Γἄησίθ αὰ8, ἀδθ ἀϊθ
ἀορρϑῖίθ Βοβθοκιηρ, σϑομθ σοπ
ἄθν Οδιμοίπαᾶθ ἀυβσθηθ (πρὸς ΕἿΣ

621. γαμόρων, ἐγχωρίων.
022. φυγὴ δημήλατος ᾿ϑῦ 16 ὕ8τῖ-

πρὸ ῬΑ]ΟΥ), ἰηβοΐθσπ αἷθ ῬχβὶβΘΘρΡΘΌΘπθη Ζαρ]θῖοἢ ΒΟ τ
Ὁ Β]Θ πη6

Ῥαμπαπηρ, 61 σ Ομ
88 ὙΟΙΚ
γουίγοι
οὺ, υρ]. φόνος δημόλευστος

τῖθ Απροηδηιρο (65 ΤΠπᾶθβ βϑίθῃ,
οἷπθ ουξαδτπθυπᾶθ 6116 ταύ!οβθα
ΤΊ} 6115 ποσᾶθ. 3080]. διπλοῦν καϑὸ
καὶ ξένους (ἃ. 1. ἱκέτας) ὄντας παρο-

ΞΟΡΕ. Απῦ. 86 νοὰῦ ἄθιη Τοα ἀστοῃ

ΟΕ θα! οπη6 οὶ πῖρυπρ' --- 16 ὙοΥῬαμπππηρ ἰδὺ οἷηθ Ὑ ϑυβομϑσαμπρ' (6.
ἄτιμία, ἀθ8 Ὑουϊαβίθβ ἀν Ὀὔσρουποῆθη ΕΠ θυ θοΐθ.
028. τοιάνδε ῥῆσιν λέγων ἔπειϑεν,
ἃ. 1. οἷπθ 850 θαυ ρΊΊΟη6. ΞΡΥΘ
ΟΠ Θ
Τὰμυύθ σὰ ἀηβοθὰ (ππβίθῃ Ἂ(ἰθὺ
Κῦπὶρ, ἀαθ οὐ 88 ὕΟΙΚ σὰ ἄθιῃ
νυν ὑπθ 8580 ροὐηβερθη ΒΘβΟΒ]αβ
ἀθουυθαθίθ. ΠΟΟὴ ουνγαγύθῦ τπδη ΕΣ
λέγων οὕνα κτίσαι (οἴπθῃ ΒΟ]
ΟΠΘα
Βοβολ]αβ σὰ [Ὡ5561}).Ψ
6024 προφωνῶν μήποτε πόλιν
παχῦναι κότον Ζηνὸς μέγαν (ρτοἸορύβομθθ Ῥυδαϊκαὺῦ τῖθ ἴῃ μέγαν
αὐξῆσαι), ἴδιον]οἢ ἀδνοῦ πυδυμθπ,

ρῶμεν καὶ συγγενεῖς δειχϑέντας οὐκ
ἐλεοῦμεν. --- ἀμηχάνου ὰν ἀμήχανον
Θύδηϊου.
6080.

ἄνευ

κλητῆρος:

8680). ταῖς

χερσὶν
ἐπέκρανεν
(ἰαβίΘ
ἀστοῖ
Ἠδπαδαΐμοροη
οπασί]θσοθ
Β65018), πρὶν εἰπεῖν τὸν κήρυκα
»ἀράτω
τὰς χεῖρας ὅτῳ ταῦτα
δοκεῖς
(οἷπ Κθῃμζθίομθη
1ὮΥ6Β
ΕΠ 6.5). Ζὰ κλητῆρος γρῖὶ. κήρυκα
καλήτορα Ἦομπι. ῷ δτ71. --- ὡς (ὥστε)
εἶναι τόδε πὶο Ἐπτα. 302 ἔχρησας
ὥστε τὸν ξένον μητροχτονεῖν, ΟΡ.
ῬΏ1]. 901 ἔπεισεν ὥστε μή μ᾽ ἄγειν
ναύτην ἕτι.

«ὦ.
δ..
κὶὰ
Φ

᾿ς

ῬΙΒ ΒΟΗ ΤΖΕΙΗΕΝΡΕΝ.

81

δημηγόρους δ᾽ ἤχουσεν εὐπιϑεῖς στροφὰς
δῆμος Πελασγῶν, Ζεὺς δ᾽ ἐπικράναι τέλος.
ΧΟ. ἄγε δή, λέξωμεν ἐπ᾽ ᾿Δργείοις
εὐχὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν ποινάς.
Ζεὺς δ᾽ ἐφορεύοι ξένιος ἕξενίου

68

στόματος τιμὰς ἐπ᾽ ἀληϑείᾳ
τέρμονα νωμῶν πρὸς ἄμεμπτον.
6081

ϑονοὶῦ ᾿ἰϑὺ ἀ16 ὅδομθ στῦ

ΔΟσοϊαυῖθη: (88 ὙΟΙΚ παὺ 510}
ἀσθτοῦ αἴ6 σϑβοβιοκίθη ὟΥ Θπάθσπρθῃ
ον ἢθᾶθ (4658 Κῦπὶρβ) ἀδουσθᾶθη
Ἰαββθῃ; τηῦρϑ ΠΌΠΙΠΘΗΥ ΖΘῈΒ 8168
Ζὰ στιίΐζοια Επαᾶθ ἔσθ" (ἐπικράναι
ἔν ἐπέκρανεν ὈΙπαοτῆ, ἩΗθυτηδπη
χράνειεν). εὐπιϑεῖς ΚΟ 50ῃ. σῖθ
Ἀρ΄ 2386 ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπιϑῆ τ. ἃ.
ΟἾπο Νοὺ Βοίΐῃε εὐπιϑής. ον ὅ6ἄδληξκο δημηγόρους. .εὐπιϑεῖς στροφάς
Κοπηζθιοηποῦ ΘΌΘμ80 ψ|ι0 Υ͂. 788
ἀδ8 Τηΐθυθϑβο ἔν οἷπθ πομ]ρθβθῦχίθ
Ἠδάθ,

ἀ45 [πέϑγθββθο

ἐν

ἩμοίοσιΚ

γου ἄθιῃ Ατ
οτητηθη ἀουυ μθἰου
ΒΟ 6ἢ.
ΤΉΘοΥΘ. --- ἐπιχράναι πὶ
ἀπὸοτροπήν ῬεΥ5. 320: σσοροη ον Ορίαὐιν-

ἴογτη υρὶ. κενώσαι 668, αἱματίσαι 610.
Ῥᾶπδοβ βίοισὺ τ μγοπα (65 ἴοϊσθηἄθη ΟΠουσθβαηρθ δαΐῇ ἀθη ΑἸζδγ,
ὑπ Πδ0ἢ ΟΟΥ ὥϑδοβοιθθ Ζζὰ βρέῃθῃ
(τγΕ]. 121).

6038 ---681. ὙΥΒγοπα ἀοΥ κορυφαῖος ἀἴθ868 δηδρϑβιβομθ ϑγβύθιῃ
τοιοῦ, οταποὺ 810}. ἀδὺ ΟἿΟΣ Ζὰ
ἄρα ἴοϊσοπᾶθη ὐαβίτηοπ ἴῃ αΥΘΙ
στοῖχοι (σι 638). Υρ]. πη. 8017
ἄγε δὴ καὶ χορὸν ἅψωμεν κτὲ.
688. ἐπί: νρὶ. ἐπ᾿ (σὰὄ ἘΠ
γθπη)
ἀνδρὶ ϑείῳ Ἀρ. 1641, τοιόνδ᾽ ἐπ᾽
ἀνδρὶ κομπάζεις λόγον 604. 1399.
084. ἀγαϑὰς ἀγαθῶν σπὶθ ἴτὰ
ΤοΙσθπᾶθῃ 18 ξένιος ξενίου, οἷπθ
θεῚ Ὀιομύοσμι θ᾽ Ἰοθίθ Ζυβδιητηθηβέθππρ΄, νεῖ]. σὰ Ῥτοτη. 19. --- ποινάς,
δ]. ἀμοιβάς (18 Τομη, σὰν ὙοτΒοϊξαπρὴ.
Υαὶ. Ῥιπᾶ. Ῥγίῃ. 1, ὅ9
ποινὰν τεϑρίππων, Νοιη.1,10 ἡσυχίαν
χαμάτων μεγάλων ποινάν.
θ85δ. ἐφορεύοι (νρᾳ]. 686)... ἐπ᾽

ἀληϑείᾳ,

οὐ

ταῦρο

δῇ

ὉΏΒΘΥΘ

ϑορθηβυ
ΒΟ ηΠ6. δομΐθη ππα ΒΟΥΡΘΙ,
ἀαθ εἰθ βἰοῃῆῃ ουζα]]θη. --- ξένιος
ἈΘΟΏγΙοΒβ, 9

βομαςζβομομᾶθῃ.

ξενίου, ἱκέσιος ἱκεσίου. ΥΩ]. ξενικόν
6206.

087.
τέρμοοα
νωμῶν
πρὸς
ἄμεμπτον ἰδοὺ ἔζν ἀ85 ἀρουθίοσίθ
τέρμον᾽ ἀμέμπτων
πρὸς ἅπαντα
σοβοίχὺ πϑοὸρ ἀρ. 718 πᾶν δ᾽ ἐπὶ
τέρμα νωμᾷ.
Ζθι85 τηῦρθ ὉπΒΘ 1
Βοσθηβυγ ἄηβοηθ. Ζι
θυ
ΘΠ Θτη
Ζ1616 Ἰθῃκρη.
638---Τ117 “ποῖΐθ85 ϑὐδβίσηοη:
» Μόρσθ ΑΥρὸβ νϑυβομποιηῦὺ Ὀ]θῖθθη γῸπ
Κτίοσ, ἩΗυπρουβποῦ ὑπ
ΙΠΠΘΥΘΗ
Ὁπσαμθπ, ἀδιϊῦ πιομὺ ἀ16 ΒΙἅϊΘ
ἀοΣ
Φαροβμα
Βϊπροσαῖῦ
πτϑτάθ:
αοΥ Κίαρο Παῦ ἄθὺ ΑἸύθῃ Ζβδτησηθη
τηϊὐ ἄθπι ὙΊΣΚΘΙ ἐγθαθυ ΓιΙου (68
ὝΟΙΚΕΒ 5011] αἴθ Ὀὔσρουομθ ΕἸπἐγσϑοιῦ πϑῆσθη. Μὸρβ ΚΙπαθυβθρθη
ἄθιη Τιϑπάθ σαΐθὶ! πτογάθη πἀπαᾶ πιομῦ
Ῥρβὺ ὑπᾶ Κυδηκμηοιῦ ἀδ5 8πα Θπηὐςγῦϊκουθ.
Μῦσθῃ αἷθ δια οῃΐθ
σοαρίμθθπ πὰ
ἀἷθ Ἠργᾶθῃ βΒ1608
τϑίομθη ΝΘΟΠ
ΤΠΟμ5685 ουΐσθαθῃ, ἀὦτοῖὐ τηϊῦ ἄθιη ὙὟ ομ]βέαπαθ α16 Ῥῆθσϑ
ἄογ Μαβοη ἀὰ8 πα
ὈδρΊὔοκο.
Εϊπ6 σϑῖβα Πορίθιτιηρ ΘΏΥΘ ἴτὴ
Ιπποῖη ἀ(88 θοῦ πᾶ βοὶ 80}
δαβοη σοσθομῦ πἀπαᾶ {γθαπα] 10} ρ6βἰηπῦ. Μόρο Οοὐξοβίατοιμῦ ἴτὴ Πδπαθ
ΒΘυυΒΟμΘη πἀπα γαΐου ἀπαὰ Μαΐου
σϑθηχὺ ποεᾶάθη,
ἀδιηϊῦ αἴθ ἀτοὶ
Ἠδαρίρσοροίο (Εἶτα α16 Οαδύξοσ, αἴθ
Οδβούζθ, αἴθ ΕΠ]θθσπ) οὐ 10 σου 61."
θυ πμα]ὺ (1. Ετθάθ ἀπ Ἐϊπίγδοῦ.
2. ἀδθβαπαάμοιῦ ππαὰ ὙΥ̓ΟΒ]βίαπα 468
ὝΟΙΚοΒ.
8. (ἰεἰβύσθ ἀπᾶ βι 10} 6
αὔξοι), ὑθίομο
ἃπ αἷ6 ϑθρθῃβτγὔμβομθ ἔν Αἴῆθῃ Εππι. 917
ΟΥ δομββύππθθύ7 πἀπὰ (ἀθάθιῃῆθηῃ
ἀδθὺ
Εγάομίθ ἀπ Ἠργᾶάθη; (ἰθϑαπαπμοιῦ
465 ὙοΟΙΚοθ ἀπᾶ Ρἄτρου!ομθ Εηἐσαομῦ; ὙΥΟΒΙ ΤΟΙ] ὑπαὶ ἕθρθη Ὧο6Υ
δέου) ἀπᾶ δομ δὴ Ηβδ5. ὟΥ. α. Ἱ'.
θ

89

ἈΑΒΟΗΥΠΟΙ͂
νῦν

δίγορ]ι.

ὅτε χκαὶ ϑεοὶ

ΖΔιιογενεῖς κλύοιτ᾽ εὐ-

χταῖα γένει χεούσας"

040

μήποτε πυρίφατον
τάνδε Πελασγίαν

τὸν ἀχόρων βοᾶν
χτίσαι μάχλον ΄4ρη,
τὸν ἀρότοις
ϑερίξζοντα βροτοὺς ἐν ἄλλοις,
οὕνεκ᾽ ὥχτισαν ἡμᾶς,
ψῆφον δ᾽ εὔφρον᾽ ἔϑεντο"
αἰδοῦνται
΄,

δ᾽ ἱκέτας Ζιιός,
΄

ποίμναν τάνδ᾽
99ὅ-- -2951 ουϊππουῦ, ΟἹ τηθὴν θη
Ζυμπῦτουπ ἢ Τηραῖο
815. ἄβθῃ
Αὐρίγοση.--- 16 ἀστοὶ ουβῦθῃ ΒσορῃθηῬϑδΥΘ βΒο}]]θβθῃ τηϊῦ οἴποὺ Ῥασίϊβ,
6]. 85 ρσ᾽θίομθ Ὑϑγυβιηαθ δαΐσγοιβύ:

-“,Χ.

“πω

-

--

Τ 1656 τη γὑτη!βοῆθη ΕΠ
τη πΐθη {(Ζτι
184) Ἰαββθὴ βομ]θῦῶθη,
ἀαθ 16
ουβύθῃ 6118 αἴθβοὺ αἀτθὶ ΞἰσόρῃθηῬᾶδῖθ γσὸὼμπ θη αὑσθὶ στοῖχον (65
ΟἸμοῦβ, α16 ΕΡΒγτηπῖθη ππὰ αδΒ
σἱουίθ ϑγορηθηρδδ σὸρ ἄθιη (6βϑτηΐομοῦ νουροίσασθη γυγάθηῃ.
038. νῦν ὅτε σὶρ 5160. 692 ἃ. 1.
νῦν ἔστιν ὅτε, Ἴοὑχὺ ἰδῦ ἀογΥ ἀπρθηῬΠΟΚ ρσϑκοιθσηθη γοὋ, ΠῸΠΟ ΟὟΠ
τηδϑχίτηθ. ΥρΊ. Ρ]ααῦ. πα. 604 ππᾶπὸ
1ᾷ οβδῦ αἀαοιη ΟἸΏΠΪ ΠῚ ΘΟΡΙΔΙΤΗ
. γἱααϊΐζαβ πῸ8Β θπού.
τὸ Ἐπ-

ΕἸΆγαπρ ἀθ8 5080]. ὅτε ἀντὶ τοῦ
εἴποτε σὶοὺ πὰὺῦ ἀθπ ϑ΄'πη τἹἱοῃτσ
σϊθᾶργ: εἴ ποτε (πρότερον), καὶ νῦν.
6040. ϑὅομοὶ. χεούσης ἐμοῦ εὐχταῖα
γένει ἤτοι τῷ«. δε»

γένει. -

θ4ὅ

γένει

16 γένος 201. --- Ζὰ χεούσης (ἀπ5Βύγοσηθη, συ0}}] ουύδημθη 8556) Ὑρ].
ΘΙ6Ό. 18 Ἑλλάδος φϑόγγον χέουσαν,
Ηομι.
Τ' 21 χέει πολυηχέα φωνήν.
θ041. πυρίφατον
(ξ6Π}01. πυρὶ
ἀναλωϑεῖσαν) ἰθὺ ρῥυϑαικαῦν Ζχὰ
τάνδε Πελασγίαν.
Ὑρ]. ΟΠο. 1058
ἐλεύϑερόν σε τῶνδε πημάτων κτίσει,

Α

ΞΡΩΝ,

ἀμέγαρτον

3

050

Εππα. 716 χρησμοὺς... ἀκαρπώτους
χτίσαι. --- τάνδε Πελασγίαν Τὰν τὰν
Πελασγίαν πόλιν ΚΊαῦβθη. Πελασγία
16 ῬΙΌΙΙ. 880 γὸμ ΑΥ̓ΡΌΒ, ἄ65861
ΒΘΟΉΠΘΙ
πὸ}
209
Πελασγοί
μοιβθῃ.
θ45. τὸν ἀχόρων ([Σ ἄχορον)
βοᾶν μάχλον"ἄρη (ϑ
] Κῦ σὰ κτίσαι),
Ἃογ ἄρῃ (ἀθβοῦσοὶ, ἀδ8 πιομῦ ζΖὰ
Βδῖσοη οἰπδαΐ, πο ὔβεϊσ ἔγόπθμαθ
ΑΥ6Β. γ6]. 689, Επτ. ῬΏοορη. 184 ὦ
πολύμοχϑος Ἄρης. οὐκ

ἐπὶ

καλλι-

χόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας.
λωτοῦ κατὰ πνεύματα μέλπῃ μοῦσαν

ἐν ἃ χάριτες χοροποιοί. - βοᾶν
μάχλον πἰθ φόνου μαργῶντα αν.
Ηδτο. 1008. --- κτίσαι Ὀταπομῦ Αβοῦγ108 ἔν. 85 Ῥγόβϑίβοῃθ ποιῆσαι.
θ4δ . ἀρότοις ἐν ἄλλοις, ἀαῇ ἄθηι

ποῦ

ρθη !ομθνπ

ΔΟΚουίοὶθ

σγοσάθη
πιοὺῦ
ΑὮγθη,
βομάθχῃ
ΜΘμΒοῦθη. ρσουηδηῦ.
Αὐοθβ ᾿ἰδῦ οἷῃ
ΒοΒηλίου ἀπμάθσου Ασί.--ϑερίξοντα:

γ9}]. βίον ϑερίξειν

ὥστε

κάρπιμον

στάχυν, Ἤοτ. ορίἰδέ. ΠῸ 2, 118 τηρεῦ
Οτοὰβ συϑηαϊα οὕτη Ρᾶ τυ 5. Υ 16] 1ος

Βαὺ 65 ἐναίμοις δΐν ἐν ἄλλοις σομοῖθρη, ἀὰ 6ὃ8. Αβοῦγ]οβ ᾿θὺ ἄθιὴ
ΠΑ ΘμΘη. Αὐβάσαοκ οἷη ἀὰ5 Βα
δα! Ροπαθ5 Εριδμθέομ θοϊσαρθΌθη.
Ὑρ].

ψχὰιέᾳ

κῦμα

χερσαῖον

στρατοῦ

5160. θὅ.
θ49. αἰδοῦνται “ὶθ 866: χὰ 198.
θ0. ποίμναν, ὅ0801. τὴν ἡμῶν
σύστασιν.--- ἀμέγαρτον, 8680]. ἀφϑόνητον (Ὀδ)διητηθυμβυσοσ)
διὰ τὸ

ΠῚ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΉΒΝΘΕΝ.

88.

οὐδὲ μετ᾽ ἀρσένων

αηξϊδίγ.

ἤφον
ἔϑεντ᾽ ἀτιμώφ
μῶ

ὅαντες ἔδραν γυναικῶν,
Ζῖϊον ἐπιδόμενοι
πράκτορ᾽ ἐπίσκοπον
δυσπολέμητον, ὃν

θδδ

τίς ἂν δόμος ἔχων

ἐπ᾿ ὀρόφων
ἰαίνοιτο; βαρὺς δ᾽ ἐφέξει.
ἅξονται γὰρ ὁμαίμους
Ζηνὸς ἵἴχτορας ἁγνοῦ"
τοιγάρτοι καϑαροῖσι βω μοῖς ϑεοὺς ἀρέσονται.

6600

δίγορ]ν.
θ6ὅ

τοιγὰρ ὑποσχίων
ἐχ στομάτων ποτάἀτελές, γἱοίτηθνῦν σπσορθὰ ἀοΥ ὙοῖΤοϊσπιηρ'.
θὅ1. ἀρσένων σπὶθ 398.
θδ2 . ἀτιμώσαντες ἕδραν (τ ἔριν
Βιααίτη Π]ου) γυναικῶν, πἰομύ δομίθπα
ἅα5 (ἀυτος ἄθη Κι τὰ ΑἸΐαγθ σὰΘΥΚΟΠΠΘΠσΘΟΘ
ΘΠ) ΕἼΘμθη
αδΥ
Φαπρίταπθη.
ΥΩ). ϑὅοόορῃ. Ὁ. Τὶ. 18
δυσάλγητος γὰρ ἂν εἴην τοιάνδε
μὴ οὐ κατοιχτείρων ἕδραν.
θὅ4ἴ. “ἴον πράχτορ᾽ ἐπίσκοπον
(δο ῬαΙου ἔν πράχκτορά τε σκοπόν),
ἄδη σομ Ζθυβ Ὀοϑβίθ θη Δ πα θμθῃ
δόμου, ἃ. 1. θη ΑἸαβίου (μὴ
419
Ὁ. --- ἐπίσκοπον: σὰ 1. ἘΘΙΠἢ.
ΜΊΟΠ
δ6115. σουιπαἰοὺ πράχτορ᾽ ἀρᾶς
σκοπόν.
θῦθ. τίς ἔν οὔτις Βυατροβ.

Βαΐύ-

1. γουτηπίοὺ δυσπόλεμον τὸν οὔτις,
Μοίποκθο ἀπᾷ ΟΡογάϊοκ δυσπάλαμον
τὸν οὔτις, να]. ΗόΒβγοη. δυσπάλαμον"
δυσχερές, κακότεχνον, Ἐπτη. 849
ϑεῶν δυσπάλαμοι... δόλοι.
θ61ΗΕ ἔχων .. ἰαίνοιτο (8ο 61]

Γὰγ ἔχοι .. μιαίνοντα): ν5]. Ἠοτη.
ξ 106 μάλα πού σφισι ϑυμὸς αἰὲν
ἐυφροσύνῃσιν
ἰαίνεται,
ἨθΒγΟΉ.
ἰαίνομαι" εὐφραίνομαι. --- δ αεσοι
ον ογβίθ απ ἐπ᾽ ὀρόφων ἔχων
γρΊ]. 419. ἀοοῦ Ῥοιηουκὺ ἀθὺ 56}0].
τἱομίσ: ἐφιξζώνει γὰρ βαρὺς καὶ
ἐρείπει τὸν οἶκον.

6600. ἄξονται, αἰδοῦνται, σέβονται,
γ6]. Ηθβυοι. ἄξεσϑαι" σέβεσϑαι, Ἐϊατη.
1008. -- γάρ: οὐδὲ μετ᾽ ἀρσένων
ψῆφον ἔϑεντο “ῖτα Ὀορτυπαρῦ.
002. τοιγάρτοι
Ὀθραραξοῦ ψῖθ
τοιγάρ (664) σα
ΤΠΟΠπΠ6, Ζ1
δίγωα ἀαζαν".. --- καϑαροῖσι Θυὐμ}Ὁ
Ὧὰ5 Ηδυρίσονιομῦ ἀ685 ἀθαδηκθηβ:
σὴ
πογάθη ᾿ῃπθη αἷ6 ΑἸψᾶτθ
ποὺ Ῥοβοοκὺ σογάθη (πῖισα Κοὶπθ
Βα]
δα Ἰἤγοῦ ἰααῦ γα} 61)“.
ὙΕΊ. διπλοῦν μίασμα 627.--- ἀρέσονται
(5810 σπηϑάϊσ τη
Πμ6 5) ψ
ΧΘη.
Μοῃ.

ΙΥ̓͂

ὃ.

1060

ἱεροῖς

ϑεοὺς

ἀρέσκεσϑαι.
004. ὑπόσκιον στόμα Ὀοσοϊοπποῦ
ἄρῃ Μυμπμα Ἂ65 ϑομαίχβομθπάθῃ,
ἄρῃ αἰ ἨδηΠσκοὶῦ βοῖπμοὺ Ζυγθῖσθ
Ῥοβδομᾶθσθ
ἀοβύθπρ
ζΖασνοπαθί.
Ὑ οπη Δ
πδ0} δ1δἢ. α16 Ζποῖρθ
ααὖῦ
ἄρῃ ἀ(ἀὐύξογαϊ ασθ
χυσῖοκσοίαββοι βἰπα, βύθμθη α16 Παπδίάθη
ἄἀοοῦ ποῖ ππΐου ἀον ὙΥΚαπρ' ἀοΥΒΘΙΡθη, τ16 ΘΠ 516 516 ἴῃ Ηδ πάθη
Βϊοϊύθα ἀπᾶ δι
ἀθη Μυπᾶ θ6βομαύοίθθη.
ΑΒη]οὴ δῦ ἀφύλλου
στόματος ἐξάπτων λιτάς Επγ. ΟΥ. 888
γοη ἄδη Βιζύθη σοβαρσύ, Ὑγ6]0Π6 88
ἄρα Μαπαᾶ οἷποθ βομυζῆθῃθηάθη
Κοιητηθη, (ον Κοὶπθ ἄποισο ἐὑγᾶρὺ
(Ηϑεγοι. ἀφύλλου στόματος" ἄνευ
ἱκετηρίας). --- ποτάσϑω πῖθΘ βοὰ
ποτᾶται 8160. 84.
6"

84

ἈΒΟΗΥΠΙΟΒ

σϑω φιλότιμος εὐχά"
μήποτε λιμὸς ἀνδρῶν
τάνδε πόλιν χενώσαι
μηδ᾽ ἐπιχωρίοις «στάσις"»

πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς.
ἥβας δ᾽ ἄν ὃος ἄδρεπτον
ἔστω᾽ μηδ᾽ ᾿ἀφροδίτας
εὐνάτωρ βροτολοιγὸς “4ρης κέρσειεν ἄωτον.
καὶ γεραροῖσι πρεσβυτοδόχοι «“προβούλοις» ϑυμέλαι φλεόντων.
τὼς πόλις εὖ νέμοιτο
Ζῆνα μέγαν σεβόντων,
τὸν ξένιον δ᾽ ὑπερτάτος,
ὃς πολιῷ νόμῳ αἷσαν ὀρϑοῖ.
6660. φιλότιμος εὐχή ἰθὺ ἀδ5 6ε6Ῥοῦ, ϑίομθβ ὅθρϑθῃ ουῆθύ. Υ6].686.
6671. λιμὸς ἐὰν λοιμὸς δομᾶϊα, δ
γῸΠ ΟΘΥ Ῥοβὺ ἴῃ 6801. α16 δα 180.
669. στάσις ᾿Ἰβῦ γοπ ΒΑΙΑΘΙΡῸΥΣ
ουρηχὺ π8 0 ῬΘΙΒ. 1117 τίνι, τρόπῳ;
λοιμοῦ τις ἦλθε
πόλει; Εύπι. δ

σκηπτὸς ἢ στάσις
τὰν δ᾽ ἄπληστον

κακῶν μήποτ᾽ ἐν πόλει στάσιν τᾷδ᾽
ἐπεύχομαι βρέμειν. Ηφαΐῃ οτρϑησὺ
ἔρις.

610. πτώμασιν: ῬΒΥΥΠΊΟΉ. πτῶμα
ἐπὶ νεκροῦ τιϑέασιν οἱ νῦν, οἱ
δ᾽ ἀρχαῖοι οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πτώματα νεκρῶν ἢ οἴκων. Ηἱδοι πῖτα
πτώμασιν
ἀατοῃ
ἐπιχωρίοις
Ὀ6βὑῦϊτητηῦ: ἀαγοἢ ΘΙ ΘΙ τηΊβομο ΠοαθεΓᾺ116“, ἃ. 1... ἀασο! ἄθη ΕΔ]1] νομ
Βἄτροτη“".
612 ἔ. ᾿ἀφροδίτας εὐνάτωρ πϑοἢ
Ηοτη. ϑ' 201,
ΑΥοβ τηῦρθ ΒθΙ ΠΟΥ
ΤῖθΡ06 χὰὄΟ Αγρῃγοάϊζο οἰπρθάθηϊς 416
ΒΙαϊθ ἄἀθν Ψπροπα γϑυβοπομθπῃ, ἀ8ταὶ πἰομῦ ἀυγοι ἄθυθη Ὑ υπὶ οηὔπηρ'
αἰὸ ουκο
ἄἀθὺ υρυὶβ νϑγοιθο]ῦ

σγοτᾶρῃ. --- βροτολοιγός ἀ85 ἨοτηοτΊβοῦθ Εριθπρίομ.
614. κέρσειεν “ῖθ κερσάμενος
Ῥρυβ. 9δῦ: ἀαροσθη ἐπέκειρεν ἀπὰᾶ
ἐκειράμην ῬοτΒ. 999, ΟΠο. 171, 188.
--- ἄωτον ἴῃ ΟΥ̓ ΠΔΟΠΠΟΙΠΘΙΊΒΟΠΘΗ
Βεοάθαθαμῃρ, ὑγθῖομθ ἀὰ58 δΥοτὺ Ῥεὶ

610

αηξζϊδίγ.
610

680

ῬΙπαΩΙ
ὑπ
δ πάθη
ἸὙ
ΒΟ 6
Θιομίθσε μαῦ.. ἀ8ᾶ5 ϑοῃμδμπδίθ ἀπὰ
Βεβίθ" (ἄνϑος ἤβης).
θτ58. πα α16 ΗΔ]16π ἀοσ ΑἸΐθα
ταῦροι 5100: {{Π]|6ὴ τηϊὺ σγυθίβθη Β6γαύογῃ.“ ϑυμέλη Ὀραραΐοῦ Ορξοτβύδύθο, Το Ρ6] πἀπα ἀρουμασρὺ οἰπθα

σον ῃίθη βδῦτη, τυρὶ]. Επαν. ΗΚ. θά
δεξιπύρους ϑεῶν ϑυμέλας, ἘΠ. 118
Δυμέλαι δ᾽ ἐπίτναντο χρυσήλατοι.,
ΤΡΉ. ἃ. 1582 Κυκλώπων ϑυμέλας. --προβούλοις ἰδῦ νοὰρ Ηδυτηδππ ἄτα
ΘΙπΠΘ Θηἐβρυθομοθα ουρϑπηχὺ ἐγ
γεμόντων, ὙὙΘΙΟΠ68. 815 Εγκ]ἅστιπρ'
ἄθβ [οϊσοπᾶάθῃ ῳφλεόντων, πὶ ΗοτΤῊΔ ΠΗ φλεγόντων γουθοββουῦ Βαΐ, ἴῃ
ἄθη Ταχὺ ρϑκοχησηθη ἰβύ. ΥΩ].
ἩΘΡγυΟΙ. φλεῖ" γέμει. Ὅδν αν θοῖ
φλεόντων “τῖθ δξουβ θϑὶ πληροῦσϑαι,
πίμπλασϑαι.
θ18. τώς σὶρ Τ0.

619. σεβόντων (αὐτῶν) σομότ᾽ σὰ
πόλις.

680. τὸν... ὑπερτάτως (δο πϑοὴ
ἄθτη Ξ0}0]. τῶν γερόντων σεβόντων
τὸν Δία

τὸν

Τ,.. ΑἢγθηΒ),

ξένιον

(ἀθη

ὑπερτάτως

Ἠονῦ

ἀθ5

Η.

(ἰδβῦ-

τϑομβ ΔΌΘΥ ΥῸΣ 116. “".
081. πολιῷ νόμῳ, πο ἄθ (6βούζθ, Υὑ0} ὙγοἸομθιη 65. ορῃ. Απέ.
450 Βοϊβὲ: οὐ γάρ τι κἀχϑές, ἀλλ᾽
ἀεί ποτε ξῇ ταῦτα (μϑ τ] 10 ἄγραπτα

ΠΕ

ΒΟΗ ΤΖΕΕΗΕΝΘΌΕΝ.

τίχτεσϑαι δ᾽ ἐφόρους γᾶς

ἄλλους εὐχόμεϑ᾽ αἰεί,
"Ἄρτεμιν δ᾽ ἑκάταν γυναιχῶν λόχους ἐφορεξύειν.

608

βίγορ!ι.

μηδέ τις ἀνδροχμὴς
λοιγὸς ἐπελϑέτω
τάνδε πόλιν δαΐξων,
ἄχορον ἀκίϑαριν
δακρυογόνον ΄Αρη
βοάν τ᾽ ἔνδημον ἐξοπλίξων.
νούσων δ᾽ ἑσμὸς ἀπ᾽ ἀστῶν
ἵξοι κρατὸς ἀτερπής.
χκἀσφαλὴ ϑεῶν νόμιμα),
οἶδεν ἐξ ὅτου ἐφάνη.
0821. ὟΣ

ἤθμθη,

ἀαθ

κοὐδεὶς
ἃπᾶθυθ

ἔσθ Ηὔξου 465 1 πη6465 ἱτητη ΘΥ8 Υ
αΐίγοίθη πᾶ ἀ88Ρ Αὐὐθιηϊβ α16 (6Ῥυχίοεη ἄθν Εσασθη ὈθΘη{6..
{{πὼ
Βατρουκυϊοσ Ζὰ υϑυβίπᾶθυη 5]πα
ΦΌΒΟΥ ἄρῃ Παΐθ ἀθγ ΑἸΐθπ θαΪθ
Βογδίθυ ἀθβ ἌοἸκοθ ποϊσ.
Μι
Ἄρτεμιν... ἐφορεύειν πιτὰ σὰ ἄθτῃ
δἰσθηθομθη Ζηβατητηθπηδησ ((6ἀοῖποπ ὑπ Μομγησ 465 γΟΪΚΘΟΒ)
Ζαυ ΠΟΚσο]οπκ.
--ὀ
Οδπδμη]0
ΒΟ σοὶ τηϑπ τηῖϊὐ Ετίαταὺ δὲ φόρους
(ἴπ ἄθπη ϑἴηπθ σομ ἔθἔμβ), αΡοσ α16
ΒοΖίθηπηστνοη ἐφόρους δυῇ ἐφορεύειν
βομοίηῦ αἴθ ρου] οίοσίο Τιοβασὺ Ζὰ
ΒΟ ϊΖοη,
πὸ
ἀδγῖ τη
ππΐρυ
ἐφόρους
πίομῦ τοὴδ ἄθιη 8680].
ἀρφαν γουβίθῃθη.
ΥρᾺΡ. ὅόορῃ. 0.
.145 ὦ τῆσδ᾽ ἔφοροι χώρας.
084. Ἄρτεμις ἑκάτη: ἀϊα Μοπᾶαὐὐίίη σαὶὺ 415 ΘΟ ανίβμθ] ἔουϊη, τνῖ8
816 ὈΘβομάθυβ ἴῃ Αὐὐ κα σὰ ΒΥΔΌΣΤΟΙ
γουθηχὺ στασᾶθ. Α1Ἰ8 βοῇ σαγαθ
Ασέθιἶβ δ ἢ τηϊὺ Εἰλοίϑυια τἀ οπίϊἤχιοσ.
Εροπβο
ψὰ
Ἠϑρκαΐθ
κουροτρόφος (Η68. ΤΉ Θορ. 450). 1)88

Βοϊποχὺ ἑκάτη μαὺ ἀϊ6 σ]ϑίομ Βεἀραΐαπρ πῖθ τόξων μεδέουσαν ΕΓ.
Ηΐρρ. 106 τὰν δ᾽ εὔλοχον οὐρανίαν
τόξων μεδέουσαν ἀύτευν "άρτεμιν,
ἀθμπ πὸ ἄθιη ὅ3Ξ.6Π0]. ζὰῪσ ΟΙΘΒΘΥ
ϑύθι!θ μῖθθ 6οβ. γσοῃ ἀθὺ ΕὟδιι, αἷθ
ἴῃ ἄθῃ ΘΠ θη βίαν, αἰθ θβοῆοββο

690

ἄοΥ ουχάσηξεθ Ασύθηηβ μϑθέθη 516
σούχοῖξθμ.
6080. Τὼ Ῥογοῖϊδβ θ0418 σνότὰ
Κυϊορθ ἀϊθ ἤθᾶθ σϑυθβθῃ ᾿ἰϑῦ ἀπᾶ
ὨΔΟΠΠΘΥ

50}

α16 Βι{6

Διηβοβ]οβύ,

ᾷωθ ἀϊ6 Βῦγρου. σοῦ Κυδηκπμοίΐθῃ
γουβομοηυῦ Ὀ]ΘΙθθη, 50 τα ἀπΐου
ἄδια., ὈΠΠ61], σγο ΜΙΘμΒοηθη βου ΘΠ“
16 Ῥροβῦ, ἀπίου ἄθὴ αγι ἔθη (044,
018, 690) ΑΥΘΒ 5161 ΑΥΘΒ Ζὰ γϑὺ-

βίθῃϑθι βθῖπ, σὑὸπ ἄθιη 68 ΒΌΡΗ. Ὁ.
Τ. 190 μοϊβὲ: Ἄρεα τὸν μαλερόν, ὃς
νῦν ἄχαλκος
ἀσπίδων φλέγει με
περιβόητος.
Ὥρα Αὐβᾶσθοκ περιβόητος Θπίβρυϊοιὺ πῖον βοὰν ἔνδημον
ἐξοπλίξζξων: αἴθδβοσ ἀγθβ ᾿ἰδῦ δύῃ
γορ θβοῦσοὶ αταξδηῦ, ΦΌΘῚ πιομῦὺ
σοι Καπιρῖ-, βομάθυῃ γὸπ Φ8ΙητηθΥΘΘΒΟ,σοΊ.
Βρβοπᾶθυβ ὈθζΖθιομπομᾶ
ἰδὺ Τὰν αἴθ Ῥοϑὺ δακρυογόνον. ὍΘ᾽
Αὐδβάχτπιοκ ἐξοπλίξων ἰδοῦ σοσϑμ]ῦ
τγορθη ἀθ5 Βοζιρβ δῇ ἄθη οἰροηῦΠΟΠΘη. ἀγεβ, συρὶ. 110. Ὧὲὰ8 ἀυξΒὔγρη στὸὰπ Μυβὶκ πἀπὰ Τῶη Βαῦ
Ἴθ ποὺ τηϊῦ ἀἴθβθιη Αὐθ8 ρϑτῃθῖμῃ (6048).
Κυίθρ απὰ Ῥοβὺ ἰδῦ πὸ ἀρ. θ47
16
ΠορΡΡβίσθῖβθθὶ,
ὑγθὶοῆθ ΑΥ̓ΘΒ
1ορὺ".. --- βοάν: ὅ680]. τὴν ἐπὶ τοῖς
ἀπολωλόσι βοήν.
:
692 ἔ. ἀπό, 680]. ἄποϑεν (ἄπωϑεν):
Ὁ ΠΣ ϑβομνγαση ἀογὺ Κυδηκῃοιίθῃ
5011 510} ἔουπμαϊΐθη σοὶ Ἠδαρίθ
ον Βάσσου“"; ἴξοι τὶθ ἷπ

Βίοποῃ

οὔϑθσ ὕβρει.

οϑττη. 1 8, 80 πονὰ

᾿ποῦθαϊῦ ΘΟΠΟΤΙΒ.

οι γϑυτη

ΥῈἹ]. Ἠοσ.

ἔβρυίατη

ὑθυτῖβ

86

ΑΒΟΗΥΤΟΞ

εὐμενὴς ὃ ὃ Δύχειος ἔστῶ πάσᾳ νεολαίᾳ.
χαρποτελῆ δέ τοι
Ζεὺς ἐπικραινέτω
φέρματι γᾶν πανώρῳ.
πρόνομα δὲ βοτὰ τοῖς
πολύγονα τελέϑοι
τὸ πᾶν τ᾽ ἐκ δαιμόνων ἄλφοιεν.
εὐφάμοις δ᾽ ἐπὶ κώμοις
μοῦσαν ϑείατ᾽ ἀοιδοί"
ἁγνῶν τ᾽ ἐκ στομάτων φερέσϑω φάμα φιλοφοόρμιγξ.
Ἀ

-»

ν

6}.

3

094. ᾿“πόλλων Λύκειος μαύζθ ἴπ
ΑΥΡῸΒ 815 ϑομυύχσροίε 685 Τι8παᾶ 88
ἄθη ΔηΒΘ
ΗΠ] ομβύθῃ τιηΐου ἄθη Τ τηῬϑΙη 1ῃ ον ϑἰδαῦ (Ρδα8. 1119, 8) 8η
αοΥ ἀγορὰ Λύκειος (ΞβορἘ. ἘΠ. 7). 4.18
Παιάν
(ἀλεξίκακος,
ἀκέσιος) Ἰδὺ
ἈΡΟΊ]οπ Ἠροιρσούῦ. αοροπ 416 Ῥοδὺ
ὙΓα οσΥ δῦ ϑορῃ. Ὁ. Τ᾿. 208 8ησογαΐοη. Εν ἰδὺ κουροτρόφος, σγ68Β410 1τη ΤΟΥ ἴῃ ἀ85 Μδηπθβα
του
οἰπίγωῦ α16 Δρρθβομηϊτίοπο ΤπροπαἸοοκθ σὶρ.
γρεολαία (ἰυγθηθαβ)
ψῖ6 Ῥρυβ. 675, ὑϑγΒο
ΘΙ Π]Π10} ΘΠ0ἢ

Ἐπτ:. ΑἸΚ. 108 (νεολαίας ΒΙοτηΒ6]6).
6961. Ζθιβ τηῦσο Ῥοσίσκθη, 488
416 Βγᾶθ αἴθ Βυϊομέθ, αἷθ βῖ6 1
7θαον 98 ηγθβζοιῦ ὑτᾶσύ, Ζσὰὰ συ]]θὺ
Ἐοιΐδ Ῥυΐηρθ. -- Π16 ροἹθίοῃθ ΖυΒΘ Ιητη Θηβύθ!]ὰπρ ΞΌΡΉ. Ὁ. Τ΄. 208,
111. 2098, Ἡροτιοᾶ. ΠΙ θὅ, ΥἹ 189
ππα ᾿Αβοβίῃ. ΠῚ 111 ᾿π ἄθια ΕἸΠΟΙ
βθρσθη αἴθ ἱΠρουέγθίου ἄθ Ατηρῃῖκὑγοπίβομθη
ϑαύσζαπρθη:
ἐπεύχεται
αὐτοῖς μήτε γῆν καρποὺς φέρειν
μήτε γυναῖκας τέκνα τίκτειν γονεῦσιν

ἐοικότα ἀλλὰ τέρατα (γρ]. Ηδβ. ὟΥ.
π. Τί 286) μήτε βοσκήματα κατὰ

φύσιν γονὰς ποιεῖσϑαι.
099.
πρόνομα
βοτά (πρόβατα,
ὙΝ δἰ ἀθυ!θ) βύθῃρθῃ ἴτὰ (ἀδσοηβαῦζ Ζ
ἄθῃ ὀπισϑονόμοι βόες (Βοτοά. Ιν
188). --- βοτὰ τοῖς (σοβθύσὺ ἐὰν. βρότατος), βοτὰ αὐτοῖς σπὶθ τῶν 8860,
ΒΊΘΌ. 119. ΒοΥυρκ νϑυτηυἰοῦ πρόνομα
δ᾽ ὀβρικάλοις.
100. πολύγονα: γρ]. Ἑππη. 94

μῆλά τ᾽ εὐθενοῦτα
Πὰν
ξὺν
διπλοῖσιν ἐμβρύοις τρέφοι χρόνῳ

[4

3

“

Α

θ9ὅ
απ ϊϑέγ.

100

»Ἤ

“4

τ0ῦ

τεταγμένῳ. --- 1)85 ΘΡΙδοΒθ τελέϑειν
Ἡπαοὺ 510} δοῃ 61 Ῥιπᾶδυ υπᾶ
Ἐπ:. Μρά. 1096.
101... πα 8116π θυσίππ (3696)
Τηῦρθη 516 σὸρ ϑδιίθ ἀοσ Οδέξου
οχπΐθη.. Ζα ἄλφοιεν (σοβοίχὺ ἐσ
λάϑοιεν, ΤΙπαογἕλάχοιεν) Υρ]. Ηββυ ΙΒ.
ἄλφοι" εὕροι. 1)ὰ5 ΘΡΊβομθ ἀλφάνειν
Κοτησηῦ δ},
᾿61Ὶ ΕρΙ685 σοῦ
ΟΙρα. 297, Ἔταρτα. 826).
τ02 . εὐφήμοις ἐπὶ κώμοις (80
6661 ΓὰΣ βωμοῖς): γρ]. Ηοτη. Ηγτηη.
1Π 480 φέρειν ἐς δαῖτα ϑάλειαν καὶ
χορὸν ἱμερόεντα καὶ ἐς φιλοκυδέα
χῶμον εὐφροσύνην νυχτός τε καὶ
ἤματος, Αὐϊδβέορῃ. ΤΉδβιη. 104 τίνε
δαιμόνων ὃ κῶμος; 989
κώμοις
φιλοχόροισι, Ἐπων. ΒΕΚΟΉ. 1161 κῶμον
εὐίου ϑεοῦ.
Ζὰα Βοοβθη Ἐθβίθβζοίθυη ἀοὺ δέξου 5016 αἰ ὅϑηρσου
1ῃγν 116 ουξδπθῃ 85561. --- μοῦσαν
τίϑεσϑαι ττηβομσοῖθὺ στῖθ ἀοιδὴν
τίϑεσϑαι οἷπ Ὑοθυμθ σπῦῖθ ἄδειν
(μέλπειν). -- ΤῖΘ Εοστα ϑείατο πῖθ
102, Ῥρυβ. 484 ἐξοισοίατο.

τοάῇ. » ΑΒ 7.
α΄ οἤθτη Μαπαᾶθ
βγη Βα ΘΠ ἔΡΟΠΟΥ ἀϑβδῃρ. “ΜΕ
ἁγνῶν γε]. Αρ. 286 ἁγνᾷ δ᾽ ἀταύρωτος

αὐδᾷ

.". παιᾶνα ᾿φίλως ἐτίμα

(ιϑτα!οη ΙρΡμϊρθηῖθ.
Τοῦ Ῥίοἢθυ βομοὶπῦ ἃη Ψαμηρίγδπθποῃῦτο
(παρϑένεια) πὰ ἄρηκοπ. ὙΠ]. ΡιΙαυΐ.
Μου. 1180Ε πολλὰ “Ἰὠρια παρϑένεια
᾿Αλχμᾶνι καὶ Πινδάρῳ καὶ Σιμωνίδῃ
καὶ Βακχυλίδῃ
πεποίηται.
Μὶ'
φιλοφόρμιγξ “ἰτᾶ Ζαϊη ΨΟΥΒΘΥ 6Γπνϑπηΐθη ἀθβᾶηρ α16 ΜΌΒΙΚ Βἴπσασοίαρι. Ὑ]. ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι

'

,
ὰ

ὍΙΠΕ ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΒΝΌΕΝ.

27

φυλάσσοι δ᾽ εὖ τ᾽ ἔταισι τιμὰς
τὸ δήμιον, τὸ πτόλιν κρατύνει,
προμαϑὶς εὐκοινόμητις ἀρχά,

βέγορίι.

ξένοισί τ᾽ εὐξυμβόλους.
πρὶν ἐξοπλίξειν ΄άρη,
δίχας ἄτερ πημάτων διδοῖεν.
ϑεοὺς δ᾽, οἱ γᾶν ἔχουσιν, αἰεὶ
τίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαις
δαφνηφόροις βουϑύτοισι τιμαῖς.
Ῥιπᾶᾷ.

ΟἹ. Π

1, ποικιλοφόρμιγγος

ἀοιδᾶς 6Ὀ4. ΤΥ 2.

πτοθῦ. Ῥοῖι θβᾶησο 465 (ἐδβατηύςΘμοΥβ βἰπᾶ αἴ Υ̓ἄμπβομθ ᾿ἱηθρούγοι
ἄονὺ δομβίθη (δου. νου θθμδ]ίθη. --φυλάσσοι δ᾽ εὖ τ᾽ ἕταισι (γ᾽ φ.
τ᾽ ἀτιμίας)... κρατύνει: .. Π 6η Ὑ 01Κ8ΘΌΠΟΒΒΘη τηῦσο 416 οἰ
θηθΠοη6 (ὁταὶ, ΘΙ
ἄρθρα ϑίααὺ σϑρίοσῦ,
ἴῆχ γουτθοβέθ βουσί τσ ΘΈΥΘη.""
Βουρκ νουταπίθὺ φυλάσσοι τἀπιτίμι
ἀστοῖς. --- ἔταισι ἴτὰ (ἰαροηβαΐ
Ζὰ ξένοισι (109) ἨϊοΥ 5.γ. ἃ. πολίταις.
γαῖ. σὰ 258. --- θεν ἀϑθάδηξκθ (ὅ:680].
ἀμετακίνητοι εἶεν αὐτοῖς αἱ τιμαῖ)
Κοππζθίομποῦ ἄρῃ ἃυϊβίο
Κυα ΒΟ 6
τπιπα Κοπεουνδύϊνοη ἰαπαρυπκὺ αἀ68
Ῥιομέουβ.
108. προμαϑίς (γ προμαϑεύς
Ἡδυτηδπη) ἰϑὺ ρσοθηαοῦ τῖθ αοΥ
Ἐταπθηπδῖηθ Πρόμηϑις Απίῃ. ῬαΙ.
ΧΠΠ 917, ὅ. ΑΙ5Β Εδπι. βίθῃῦ σπρομηϑής ϑορῇ. Ε].1018.--- εὐκοινόμητις
(πὰτ 161), αὐ 485 θυ ΘΙ
πσσΟ}}] ΤΟἢ]
Ῥράδομὺ. Ὑρῖϊ. εὐφιλόπαις Ἀρ. 122.
τοῦ.

θη

Ἐτοιμᾶθη τηῦρθῃ 516

(οἱ ἄρχοντες ογσαηχὺ 510} δὰ ἀρχα),
Θ.6 816 χὰ λἄθῃ αἴρῃ στο θη, 1π
γογίγασβίσθαθ οἢπο ΒΙ]αὐνουρίθθθη
τοί! ομοθη Αὐδβίταρ σὸὰθ ύγοϊὑΒΔοΠ6η σονδθγοη." ΥΕΊ. Ηδύροκυ.
σύμβολα τὰς συνθήκας,
ἃς ἂν
ἀλλήλαις αἱ πόλεις ϑέμεναι τάττωσι
τοῖς πολίταις
ὥστε
διδόναι
καὶ

λαμβάνειν
γϑηΐα)

πᾶ

τὰ δίκαια

(ραοία

αἴθ Αὐβαγίοκο

οοη-

αἱ ἀπὸ

συμβόλων
δίκαι, ἀπὸ συμβόλων
δικάξειν, ἄασὰῃα αἀἴ6 Βα πα π᾽βίοστηθὶ
ΤΌΝ. ΤΥ 118 δίκας τε διδόναι ὑμᾶς

τε ἡμῖν καὶ ἡμᾶς ὑμῖν κατὰ τὰ
πάτρια, τὰ ἀμφίλογα δίκῃ διαλύοντας

110

αηξϊδίγ.

ἄνευ πολέμου, Ἠοτοά. ΥἹ 42. Τ1656
Ἐταρίθμ!αηρ
τυουἐσασείσθιθη Ὑ6χΤΠ θη5 σορθη 8Π 6678 Ὗ οἰ
κββύδχησηθ
βύθῃῦ ἀοὺ θυ βομθαθπηρ ὈΠαὐρ6η.
ἘΤΟΡΘΥ
ΠΡ ΒΚΥΙΘΡ 65 ἀρ. 408 Η᾽, νγάτα!τρ
ΖῈ ϑοιθ.
Κυυβα ουθ]τοκὺ ἀδυῖῃ
οἷπθ Απβριθαπρ δι αἰθ6 ΚΟΤΖ ΥΟΥ
ΟἹ. 80 5οιύθῃβ (δὺ ΑΥ̓ΡΊΥΟΥ δυξοϊσίθ
Ηὔοκσαθθο
(θὁ5 Ἠρηϊσέασηβ
στὸπ
Νοιηθδ 8η 416 ΚΙθοπᾶθσ. ΠοΟὴ ἤπαθη
50}
ἘμηΠοηὴ6
Οθαάδηκθη
ΒοΠοη
Ηδ65. ὟΝ... Τ'. 225 οἵ δὲ δίκας ξείνοισι
χαὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν ἰϑείας καὶ
μή τι παρεχβαίνουσι δικαίου, τοῖσι
τέϑηλε

πόλις,

λαοὶ

δ᾽ ἀνθεῦσιν

ἐν

αὐτῇ κτὲ.
112 - ΝΟ Ῥουρῆστυ. 46 αρβῦ. ΕΥ̓
22 οὐκίαντέθ ἀοὺ ῬΈΠΠΟΒΟΡΗ ΧομοΚναΐθβ ἀσθὶ ὑθβοῦζθ 465 Τυϊρύο!
θυ ο8
415 ποῦ ον θοβίθῃομα τη ΕἸ]ΘΊΒ15:
γονεῖς τιμᾶν, ϑεοὺς καρποῖς ἀγάλλειν,
ζῷα μὴ σίνεσϑαι πᾶ Ἰαπίοίθ. οἷπ
Οἰοβοὺζ ἀθβ Ῥυᾶκοι «150: ϑεσμὸς
αἰώνιος

τοῖς

᾿άἀτϑίδα

νεμομένοις

ϑεοὺς τιμᾶν καὶ ἥρωας ἐγχωρίους
χτὲ. 16 ἀτοὶ ἀϑθοῦθ ἀθὺ συ θοΒΊ
ΒΟ 6
ῬΒΙομέθη]θῆγο Ἰοσὺ 61 ΕτρΙ 468
ΕΎάρτη. 858 οἷη Ὑ αἴϑυ βθίπθιη βο
ἢη6
ἄδγ:

τρεῖς

σ᾽ ἀσκεῖν,

εἰσὶν

τέκνον,

ἀρεταὶ

ϑεούς

τὰς χρεών

τε

τιμᾶν

τούς τε φύσαντας γονῆς νόμους τε
χοινοὺς Ἑλλάδος: καὶ ταῦτα δρῶν
χάλλιστον ἕξεις στέφανον εὐκλείας
ἀεί.
ὍὰαβΒ χυνοῖΐο Οδροῦ
κοινοὺς
νόμους Ἑλλάδος τιμᾶν ἰϑὺ ἴῃ 109 Ὀ1Β

111 οδπὐμαϊΐοη. --- οὗ γᾶν ἔχουσιν
5.0. ἃ. πολισσούχους.---πατρῴαις ὑτὰ
65 γουβιηαβοβ τι]6η ἔν πατρίαις.
-- δαφνηφόροις βουϑύτοις γοῦν ἄθῃ
ΜΘμΒΟΒΘη, γϑῖ6 5' οἢ ταῖῦ ΠΟΥ ΘΘΥ
Ῥοκτάπσοθ πἀπᾶ ϑέΐθσθ βομ]δομύθῃ,
ἀρογίσασοη. ΠῚ Αυβάντιοκ Καηη δὴ

88

ΑΞΟΗΥΤΟΒ

τὸ γὰρ τεκόντων σέβας,

τι

τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις

Ζίκας γέγραπται μεγιστοτίμου.
ἽΡ

εὐχὰς μὲν αἰνῶ τάσδε σώφρονας, φίλαι.

ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ ἀκούσασαι πατρὸς
ἀπροσδοχήτους

τούσδε καὶ νέους λόγους.

120

ἱχεταδόχου γὰ0
γὰρ τῆσδ᾽
ἀπὸ σκοπῆς
τῇ
5 δρῶ
ὁ0
τὸ πλοῖον᾽ εὔσημον γάρ. οὔ με λανϑάνει
στολμοί τε λαίφους καὶ παραρρύδεις νεὼς
α16 Εδβίθ σίαχφνηφόρια πᾶ Βουφόνια
ΘΥΙΠΠΘΙΉ.

11. γάρ Ῥοργϊπαοῦ ἄθη δ85ΘΘΙββθηθη Οθαδηκθη τοὺς γονέας
σέβοιντο, “ἰδ ΟΟΥ ὅΞ6801. τυἱοῃθὶρ
Ῥοιηθυκῦ: πρῶτον ϑεούς, δεύτερον
νόμους, τρίτον δὲ τόδε, τὸ τοὺς
γονεῖς τιμᾶν" ἐχρῆν δὲ εἰπεῖν" καὶ
τοὺς γονεῖς δὲ σέβοιντο᾽ τὸ γὰρ
τιμᾶν γονεῖς τρίτον ἐστὶ παράγγελμα
Δίκης.

111. Μ|ιὺ μεγιστότιμος Ἐδππ Τη8Π
μεγιστόπολις ῬΙπά. ΡῬγίῃ. ΥΠ1 2 φιλόφρον Ἡσυχία, “ίκας ὦ μεγιστόπολι
δύγατερ γὙΟΥΡΊΘΙΟΠ
ΘΗ.

120. νέους: σὰ 844.

121.

ἱκεταδόχου:

8680].

τῆς

δεξαμένης ἡμᾶς τοὺς ἱκέτας. ὟὟΥ8ῃτ-

ΒΟΠΘΙΠΠΙΟὮ
ἱκταδόκυ

τητπθ τηϑη τοὶ ΜοίπθΚα.
πὶ
198
ἱκχτηρίας

ΒοΒσθίθθη.

1221. τὸ πλοῖον: 488 ϑοβσθοκθηβ-

σγοσὺ

ἴαπρ
οι.

βύθῃὺ πϑομα
νυ οΚ]] 0 τὰ Απ-

468 ϑυβθβ ψῖθ
4 ὅ8.
Ζυοριεῦ

Ζ. Β. βάλλ᾽
στὰ
(88

Αγ
ΔΙ ΒΟ ΙΗ (ἡγεμὼν ναῦς 180)
Βοῦραν, δῦ σϑομθιη τηϑη 510ἢ
ΘΟ} ἄθη Ἡργοὶα ἄθηκθη ταῦθ. --εὔσημον: ἀδ8 ΖΘΊΙΟΠΘΠ, συ] η68 ἃΠ
ἀἀ5 ΒΟ σοιηδ]ῦ (απ ταῖν ΒΘ Καπη)
1ϑὺ, 5686 10}: ἀθα!οη. ΥΕ]. ΑὐἹβίορῃ.
Βτῦ. 9358 σημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν
ες ἐνεγέγραπτο. --- οὔ με λανϑάνει:
Ἃ85 Αβυπάθίομ, σὑθίομθΒ ΘΙ] ταῖϊΐ

118--[88 αττὐὐο8 Εροϑιβοάϊοῃ:
1. Ῥδῆδοβ, σ οΠοΥ ὈΙΒΠΘΥ δὰΐ ἄθτῃ
ΑΟδύύογαϊ θαυ βίαπα ἀπ 8Ὸ αδΥ
Μρουβοῖΐθ βρϑμίθ (121), Κὐπαϊρὺ
ἀδ5 ΝϑΠθη ον Ασυρύϊβομθη ΕἸούξ
8 πᾶ οἱθὺ βοὶπθ ΑΡβιομὺῦ Κυπᾶ
ἩΠΠῖ6 σὰ ΠΟΙΘη. 2. [ἢ ἄθιη ΚΟ ηΤηΟΒ
142- -109 αἀτγὕοκοθη ἀ16θ ᾿δμδίάθῃ
θυ αΐοσ ἴἢγο Αηρβὺ 5, σϑμτθπα
ΑΙἸΘΒΟΥ 516 σὰἄ ὈοιαΠΐροη βαομί.
8. θᾶπδοβ Ὀ]οΙὺ Ὀ6Ὶ βρίπθοιη πύΒΟΏΪ 5886 ἴῃ ἀον Ἠοβπυηρ τοὺ ἄθιη
Αὐββοιῆθη ἀοὺ ἀργρύϊβομθη ΜίδπηΒοιδῦ τοῦ ἨΙΠθ χαγίϊοΚΖακοτγητηθη.
(06. Ῥιομύου Ῥσγδαοηῦ ορθὰ ἄθῃ
ΘΟΒΔΌΒΡΙΘΙΘυ,
ΘΙ μον ἄρῃ δπδοβ
ΘΘρΘΡοη μαῦ,
[ᾧὋ ἄθὴ
ἨἩργοὶὰ
αἀον Αργρύϊδαθη.)

Κομμἐ θη. 8 βορσ. σχῆμα Πινδαρικόν,
ὙΘΙΟμΠ65 δ πῆρου Πὰν Ροὶ ἔστιν, ἦν,
γίγνεται γογκοιητηῦ πηα Βῖθυ σἱθ]Ἰοϊομὺ τοϊῦ στολμός σὰ γουτηθί
θη

181, εὐχὰς μὲν -- ὑμεῖς δέ: ΘΌΘΥ
ΕΊΘΗ ΘΗ χυγᾶν ᾿ἰδῦ σὺ ππα νουβυδπαᾶϊρ,
ΦΡΘΟΥ Θὰγ6 Αὐῇηθυκβατηϊοῖῦ
σῖγα
70 χὺ ἀσγο οἷηθ ὅπᾶθυθ ὅϑοιθ ἴῃ
ΑΠΒΡΥΟΝ
ΟΌΠΟΙΏΙΗΠΘΗ,
αἰθ6 ΘΌΘΝ
πῖοηῦ ουβο σθοκθη αἀδγῇ.

πα ΕΔΒΟΒίποη χὰ θο᾽άθη ϑϑιζθη 685
ΒΟΒΙ ΘΒ. σατὰ ϑομαῦσο σορθη [δὶπᾶ06
Οἴθβομοββθ.
᾿δάσσοῃ σὶγᾶ
Ὧὰ5 ΕδΒγζοαρ ἃ]5 Κυϊθρββοη σοΚοπαΖοι οηποῦ. Υρ]. Χρη. Η611.1 6, 19

οὐδὲ λανϑάνει Ὀδβοιξῖσθη 111], τϑομὺ-

Τουυρὺ 510} ἀασοι α16 σουϑθαβρθῆθπαθ
Ῥααβθ; ἄπ ουβϑῦ Δ] ]τ8
ἈΠ]1Οἢ πογάθη
αἰθ οἰμσθίηθη Το
ἀθ5 ϑο "65

δῦ. παῦ βϑίπθῃ ατυπα ἀδτῖπ, αδαθ
Ζαπδοηδῦὺ ἀδ5 ϑθ]θΚῦ πὰ ἴτὰ 8}}-

ΘΟ ΘΙηθ ἢ γουβοηνγθῦύ.
ΥὙρ]. Ῥιπᾶ.
Εγδρτη. 18 ἃ ϑύεται -- ἄνδρες. -παραρρύσεις, νγᾶβ Βοπβῦ παραρρύματα
οἀρΥ παραβλήματα (Η ΘΒγοἢ. παραρρύματα. δέρρεις), οΥάπρο σοὴ ΕΘ] 16

ὉΠ

99;

ΎΎΥ
Ὑ
ἘΞ
ΝΠ
υ
σ

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΕΊΞΗΕΝΡΕΝ.

89

χαὶ πρῶρα πρόσϑεν ὄμμασιν βλέπουσ᾽ ὁδόν,
οἴακος εὐθυντῆρος ὑστάτου νεὼς
ἄγαν καλῶς κλύουσα γλῶσσαν οὐ φίλην.

σου,
δον

12

πρέπουσι δ᾽ ἄνδρες νάιϊοι μελαγχίμοις
γυίοισι λευκῶν ἐκ πεπλωμάτων ἰδεῖν,
καὶ τἄλλα πλοῖα πᾶσά ϑ᾽ ἡ ᾽πικουρία
εὔπρεπτος" αὐτὴ δ᾽ ἡγεμὼν ὑπὸ χϑόνα
στείλασα λαῖφος παγκρότως ἐρέσσεται.
ἀλλ᾽ ἡσύχως χρὴ καὶ σεσωφρονισμένως
πρὸς πρᾶγμ᾽ ὁρώσας τῶνδε μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν.
ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίκους 8᾽ ἥξω λαβών.
ἴσως γὰρ ἂν κῆρυξ τις ἢ πρέσβη μόλοι

124 Ἐξ, Μτῦ ταπάθυθαγου ΠΟ ὈμαϑρΚοὶδ πιγὰ ἀδ5 ΘΒ1 Ῥουβομπιῆζιοσῦ:
»0885 γογάρσίθ! Ὀ]ΙοΚῦ ἸτητΠΟΥ σοῦπὑᾶτίβ τοῦ ἄθη Απρθὴ δαΐ βθίπθη
ες ἀπα νϑχηϊτησηῦ 465 Ἰθηκοπᾶθῃ
ΒΘ θα Θυυ 6 Υ85ππ85 πἰοηῦ τγ]]]ΠΟΤΏΤΉΘΠ6
Ξρυδοθθ, ΟΌΤΟΒΙ α1θ6865 τι παρ
ἂθ8. ΒΒ88 ἰβῦ, ἸΘΙΘΥ ΠῸΓ Ασα
συΐ'" (γλῶσσαν οὐ φίλην ἂν τῶς ἂν
οὐ φίλη Βυῖσρβ)ὴ.
ἀπ δηρθιηδ)ίθ
Αὐρθῃ (Ευβίαϊμ. Ζα ἘΝ 14, 111
πτυχή ἐστιν ὅπου οἵ τὲ ὀφθαλμοὶ
ξωγραφοῦνται καὶ τὸ τῆς νεὼς ὄνομα

ἐπιγράφεται) ἰδ ΠΙΘΥ πἰομῦ, Ζὰ ἀθηκθη.
- ὑστάτου νεώς πὶο πυμάτη ἀσπίδος

οι. Ζ 118. -- Αὐοὴ ἀσ. 1629,
Ἐπγ. ΕἸ. 1014 νουϊδηρσοτνῦ γλῶσσα αἷθ
νου ΒοΥρθῃθπαθ 5ὅ1106 ποῦ. ΕΡΘηΒ0
ἢπαθὺ βίος. σοὺ βλ, Ὀθβομπάθυβ ΥΟΣ
βλαστάνω (βλάστη), 5ο]ΐοπου βοπδῦ
(βύβλου
109,
ἀμφίβληστρα
Ἔυγ.
Εσάρτη. 097) δἷπθ Κυγζθ ΤΉΘΒΙ8.
τῶτῖ. πρέπουσιν (..516 ἐγοΐοηι ΠοΥΤΟΥ, ἴα!Π]θη ἴθ αἀ16 Αὐρθη“) ἰδεῖν
νὶθ πρέπει μαϑεῖν ῬοτΒ. 260. -Τ 16 βοινγασζθη (1 άου ὈΠΘΚΘΗ 88
ἄθη ψοῖβοη
ον πάθουν ΠΘΙΎΟΥ,
αἴθ ποῖβοπ θυθπαθυ ΠΘΡΘη 510}
γῸΠη ἄδὴ βοθνγαυΖθῃ (ἸΙΘάθυ 8}.
ὕμνον ἀΐϊο Ττδοθξ ἄθσ ἄργυρίου,
Τιοϊθυδοκθ τοϊξ Καγζοη Αττηθὶπ ἃ8
Τιοϊπναμα οὐοὺ ΒϑΌΙΩ ΤΟΙ], ἸΤΏΤΗΘΥ
τοῖθ τπᾶ Ὑγο1β ΒΟ ΆΒΟΒΘΙ, ὙΕΙ͂.
Ἠοτοά. ΠΟ 817 εἵματα λίνεα φορέουσι
αἰεὶ νεόπλυτα,

ἐπιτηδεύοντες τοῦτο

μάλιστα, Ῥ]υῦ. π.᾿᾽1σ. κ.- Ὅσ. 8. 8626,
Ῥηΐπ. Η. Ν. ΧΙΧ 2.
129. ΑἸ Β]1Οἢ πσοσᾶθῃ δαἢ ἰδ

σι

180

8

Δ άθγθ ΕΔΏγΖουρο ὑπα 616 σϑηΖθ
Μδμπηβομαῖν βιομύθδνυ.
πϑοΐ. ὑπὸ χϑόνα ἐρέσσεται, 68
γᾶ 8η αἴ ΠΟΠ6 Καὶἀβύο Βουδηρθσπαοσί.
- παγκρότως, ταῖῦδ γο]θὴ Ππᾶρτσουαβοι,, 1611 8116 ἩπΘΥΟΥ 8 ΟΘΥ
Ἀτθοῖῤ βἰπά. ΥΕΊ. νῆες μονόκροτοι,
δίκροτοι τοῖῦ δἰποὺ ΠΗβῖῃθ, τηϊῦ ζυύσϑὶ

Πδῖμθη- πααουρθμκοη.

---

στείλασα

λαῖφος: ὝΘΠΏΠ τηϑῃ 510} αοὺ Κὐβίθ
πϑπουῦ, σοσάθη α16 ὅθσθὶ οἱηρθΖοσθῆ ππὰ ἀἴ6 πᾶθυ ρσθουδαοῃῦ.

Ὑρ]. Ηοπι. 4 482,

“ 852,

Ὑοτρ.

Αρῃ.

οδασηῦ,

ΥΘΙῈ15

ΠΟΤ

γϑὶῷ

ἸΠΒΕΓΡΊΤΗΤΙΒ.
1858. ἡσύχως καὶ σεσωφρονισμένως
(γρ]. 204), τοῦ
Τι6 1ἀθηβομαῦ, τὺ

Βὰμθ ὑπαὶ οἤπ6
σ ]θοῦ ΞΘ ΘηστΠ6,

σοῃδγὺ χὰ πρὸς πρᾶγμ᾽ ὁρώσας (ααΐ
αἴθ ὅΐδομθ ΒΙΠΌ]]ΟΚΘπα).
Ἐ]ΤΒ]ΘΥ
γουτηθίοὺῦ

ἡσύχους,

ποῦ

ἀπνϑῃγ-

ΒΟΠΘΙΠ]ΠΊΟΗ. --- τῶνδε μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν
ἃ. 1. Θ0ἢ ἴῃ ἄθη ϑομαῦς 4685 δίξοναἰύαγθ θΘρθΡθῃ.
184. ἀρωγούς, ταῦ δ Ἰ5ο πο Βοῖβίαπα.

---

ξυνδίκους,

ογίγοίου

ὈΠΒΘΥΘΥ ϑὅδομθ. Ὠϊ6 Αὐῇσαρο ἄθοτυπἰτητηῦ βράου ἀοὺ Κοπίρ. ὙΕΪ. ϑΌΡΆἢ.
Ο. Κ. 1012 ἐλϑεῖν ἀρωγοὺς ξυμμάχους

τε.

18δ. γάρ σὶρὺ ἄθη αταπα χὰ (6.
ΜδΒπσπρ ἃ
Οδὐξογα!ασ ϑομυῦζ
Ζὰ ΒΌΘΠΘΠ 8Π, νγ61} ἀθὺ ἀν !ΒοΠθη-

βίθῃοπᾶθ

ϑεαΐζ

πὰῦ

ἄθη ΝοΡθηρο-

ἀδηκοη. οὐ γθηα 100 ροὍΠ6 απὰ
ἩΠΠΠῈΡ ΠΟΙ" δὐυβατγοκύ. --- πρέσβη,

πρεσβεία (ἀΘδαηα βοῃ). Τ)85 ὙΥ οὐ
Κοτητηῦ βοπϑὺ πἰγρθπ8 γΟΥ, γ6ΒΠ8}}
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ΑΒΟΗΥΠΟΒ

ἄγειν ϑέλοντες ῥυσίων ἐφάπτορες.
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τῶνδε" μὴ τρέσητέ νιν.
ὅμως ἄμεινον, εἰ βραδύνοιμεν βοῆ,
ἀλκῆς λαϑέσϑαι τῆσδε μηδαμῶς ποτε.
ϑάρσει" χρόνῳ τοι χυρίῳ τ᾽ ἐν ἡμέρᾳ
ϑεοὺς ἀτίζων τις βροτῶν δώσει δίκην.

140

ΧΟ. πάτερ, φοβοῦμαι, νῆες ὡς ὠκύπτεροι

5ἰγ0}}..

ἥξουσι, μῆκος δ᾽ οὐδὲν ἐν μέσῳ χρόνου.
περίφοβόν μ᾽ ἔχει τάρβος ἐτητύμως,
τη

πρέσβυς

ἀαίαν

ΟΟΟΥ πρέσβις.
180. ἄγειν: χὰ 620.

5Βούζθῃ
---

το ]θ

ϑέλοντες,

Ὑγ61] πρέσβη 5.0. ἃ. πρέσβεις. --ῥυσίων: 8680]. ἐνεχύρων. ἐνεχυράἕοντες ἡμᾶς διά τινος ἁρπαγῆς.

Υ 5].

σχῃ 4117.
Ὀδπδοβ πἰτητηῦ ΖΓ Β6.
ταῖστιηρ Βοίηου ΤΟΥ θη ΤΠ6Υ
ΒΟΒΠτητηθη ΕΔ1] δη. αα α16 ΑΡροβαηαὔθη ποῦ ροΊθΊοἢ 416 Τϑηδίάθη
βϑιθεῦ ρΒΟΏ]ΘΡΡΟπ, βοπάθετ 510
ἴῃ ἄθῃ Βεβὶΐς οἷπθβ ]πηἰουρίδαπαβ
βϑίζθῃ ὑγ0]]16η ττὰ α16 Ἠργϑιβσαθθ
ἀθυβθθθη Ζὰ ΘΥΖΥΙΠΡΘΗ.
1581. μα
δθ.οἢ πἰομὺ χὰ Ὀ6Τἀγομέθη ἰθὺ. ἄἀαθ βῖὶθ δα βοόϊοῃθ
γοῖβθ ἴῃν Ζ161] θυυθῖοθθη τοτάθῃ,

50 ᾿ἰδὺ 65 ἀοο ἔτ 4116 ἘᾺ116 ῬΘΒΒΘΥ
ΘΟ ἴῃ ἄδη ϑομαΐ, α16565 ΑἸΐαΥΒ
σὰ Ὀοσοθοη“. -- νίν, αὐτούς “16
5160. 4171.
ἰαδαίτη 16 σνϑυτηαἰοῦ
τρέσητ᾽ ἄγαν.
138. βοῇ, ὅ6}0]. νῦν τῇ βοηϑείᾳ:
ΘΠ

ὙΠ

τηὴῦ

ἄθτη ΒΙΙΠΡΘῚ

γῸΠ

Ἠ1Πῖ6 τππ8 γουβρθῃ 50] θη “". ΥΕ!.
ΤΕ.

ὙΠ

48

ὅπως

τῇ

παρούσῃ

ὁρμῇ . .μὴ βραδεῖς γένωνται. Τατοΐξ παοὐϊνίοτ οΥ ΠΙομέοσ, ἀδθ
Πάπδοβ εὐβῦ 80} ἄθιη Κῦαπίρο ααΐ-

ἐγ.

Ζᾳ

βοῇ τοὶ. ἀρ. 1848 πρὸς

δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν.
189. ἀλκῆς τῆσδε: ὅ6}0]. τῆς τῶν
βωμῶν καταφυγῆς.
40. κυρίῳ: ὅπ ἄθτη σόσὰ βοθμ1οΚ581 Ῥοβἐπηπηΐθη Τάᾶρο. --- Ποῖ 66ἄρληκο ὀψὲ ϑεῶν ἀλέουσι μυλοί,
ἀλέουσι δὲ λεπτά σπῖτὰ πᾶυῆρσ Ὀοὶ
ἄθη ΤυδρΊΚοη
Ζᾶσπὶ Τγοβίθ σῸ ἢ
ΜΙρμδπαοϊθη. ἀπ ἴΠπέργαγιϊοκύθη
σοργδομύ.
ΥΩ]. ΟΒο. 8818. βορῇ.
Απῦ. 1014, Επτ. Εγάρτη. 9719: βοθοη
Ῥοὶ Ηοχηθὶ «“] 1600 εἴπερ γάρ τε καὶ

αὐτίκ᾽ Ὀλύμπιος οὐκ ἑἐτέλεσσεν, ἔκ
τε καὶ ὀψὲ τελεῖ σύν τε μεγάλῳ
ἀπέτισαν σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυγναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
142---109 Καὶοτητη ο5. 7646 Ξίχορῃθ
πη Απδβίσορηθ Ὀθσιπηῦ τηϊῦ χυγοὶ
Τυϊτηθίθυη, ΘΙ Οῃ6, πὶ 65 βομοιπΐ,
ἄοὺ κορυφαῖος τνογίχαρί, σπϑτοπα
416. τηθ]βοηθ Ῥαγέϊθ ἀθὺ ΟΠοσ βιηρσί.
Τ64ον ϑίσορῃθ. ὑπ
Απῦϊβίσορῃθ
ζο]Ίσθα Φγοὶ Τυϊτηθίου ἀθ5 Πδηδοβ.
π42ῇ. ὡς

Καῦδβαὶ].

βίθῃῦ ψῖθ ταχεῖαι
ΥΘΥΌΙ ΙΩΒ ππὰ

---

ὠκύπτεροι

5Βιαὐὺε οἷπθβ Α6-

ψιγα

ἀυγοῦ

μῆκος

χρόνου οὐδὲν ἐν μέσῳ οτδαξοτί
(Κοῖπθ ὙΥ 6116 ἰβὺ συίβομδη 7οὐξὲ τπιπᾶ
1ῆγοΥ Αμκυηῆ). --- ΕΠ: ἥξουσι, πῖθ
ον πη νουϊαηρύὺ, μαὺ αἰ ΗδπᾶΒοιυ ἥκουσιν. ὈΊΘΒοΥ ΕΘΒΪου ἥπαϑὺ
ΒΟ Β60γ ϑᾷυῆσ ἴῃ ἄθη ἨδπᾶΒοιυθη.
πὸ
ἘΕΎάρτα. 6, 4 ἰδῦ
ἤκουσ᾽
[:
ἤξουσ
ἀβρου οξοσῦ;
ἥκουσι σπθχαθ ἐὰν αἴθ ἘγΚΙ σαπρ'
ἀθ5. ὅ9 80]. σοῦ ἐν μέσῳ: τῆς ἡμῶν
φυγῆς καὶ τῆς τούτων παρουσίας
(516 βπα ὯπΠ5 ΤΆ ΒΟ. πϑΟΠ
ΘΟ ΚΟΙΤΩΤΗ ΘΠ)
Ῥᾶββθῃ; ἃοὺ αἴθ Βαχτομῦ ἄον Ὠδ-

πάθη Καπη 510} πὺν δαξ ἀδ5 θα]
σὰ ουνγασίοπαθ Εὐβομοίπθη θυ Υ'οὺἴθυπ ὈοΖίθμθη. Τθτὰ οηὐβρυιομὺ 16
Βογαμίρτιηρ' τι -- Ζὰ ὠκύπτεροι
γΕ]. λινόπτερα.. ναυτίλων ὀχήματα
Ῥγοτη. 484, σὰ ἐν μέσῳ Επτ. ΗοτᾶΚΙΙα. 111 καχῶς γὰρ ᾿Αργείοισιν οἵδ᾽
ὡπλισμένοι, μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες
χοὺν μέσῳ πολὺς χρόνος, ῬΒοβῃ.

588 ἀνήλωται χρόνος
μάτην, , οτα. Αθη. ΓΧ 8596
ἴῃ τηθα1ο ἐθιηραβ.
144. περίφοβον: πῖθ
(Ξῖθ. 111. ΟΒο. 40) δὰ

οὗν μέσῳ
πθὸ Ἰοῃρύτη
περέϑυμος
περὲ ϑυμῷ

ΠΕ

ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΗΕΈΝΘΌΕΝ.
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πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἴ τί μοι.
παροίχομαι, πάτερ, δείματι.
ΜῈΡ ἐπεὶ τελεία ψῆφος ᾿Δργείων, τέχνα,

ϑάρσει, μαχοῦνται περὶ σέϑεν, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ.
ΧΟ. ἐξῶλές ἐστι μάργον Αἰγύπτου γένος
μάχης τ᾽ ἄπληστον" καὶ λέγω πρὸς εἰδότα.

αἩξϊϑίν.

τῦ0

δοριπαγεῖς δ᾽ ἔχοντες κυανώπιδας
νῆας ἔπλευσαν ὧδ᾽ ἐπιτυχεῖ χότῳ
πολεῖ μελαγχίμῳ
ὙΨΥΝΨ

σὺν στρατῷ.

ΠΡ. πολλοὺς δέ γ᾽ εὑρήσουσιν ἐν μεσημβρίας
ϑάλπει βραχίον᾽ εὖ κατερρινωμένους.

τοῦ

ΧΟ. μόνην δὲ μὴ πρόλειπε" λίσσομαι, πάτερ.

δίγορῇη.

(ἥοτα. Φ θὅ α. ὃ., ἀμφὶ ϑυμῷ ϑορῃ.
ΒΎάρτη. 140), 50 ᾿ἰβὺ περίφοβος δ08

τυχεῖ κότῳ, ἴῃ Ἰθγοτη ΤηρΥϊτητηθ, ΘΚ
5160 ΒΙΘΙΠΘΥ 85 Ζ161 ἔΠησέθ. Μδῃ
Κῦὔπηζξα δη ἐπιτυχεῖ πότμῳ (πὶθ Ῥαγ5.
111 εὐτυχεῖ πότμῳ) ἀθηκθοη.

ΒηΠαοῦ,

Ἰῦ8. πολεῖ πῖθ πολέα Αρ. 124,
Ῥευβ. 212. --- μελαγχίμῳ: γ6]. 121.

περὶ φόβῳ ((Βο. 8ὅ, ἀμφὶ τάρβει
οθα, 545, περὶ τάρβει Ῥοτβ. 698) σο, ΒΟΥ ΖΘ ΚἸθιητηθπα .

Υ].

ταρβοσύνῳ φόβῳ 816}. 226.
τ4ῦ. εἴ τι ὄφελός ἐστί μοι πολυ-

δρόμου φυγῆς. ΟὟ α16 ΘΠσα ΕἸὰομὺ
ΒΊΘΥΠΘΥ τὴν 16 χὺ οὐνγαβ εὐὑχυ.
140. παροίχομαι δείματι “πὶ οἴ-

χομαι

φόβῳ

194, Ἰοὰ Κοτησηθ τη

ΥΟΥ Δηρδύ.

141. τελεία, οπασί
ον (,, οἷπθ ἔδϑῦ
ῬΘΒΟΒ]Οββθπθ ὅδ οῃ6 “".
149. ἐξῶλες (σα. τπη56]10, σ8ΠΖ
ὙΘΥΚΟΙΏΤΗΘΠ) 116 πανώλεις 108.
τῦθ. λέγω πρὸς εἰδότα, εἷπθ
ΒΡυΙΟυγου
οηΠ6 Ἡδαρηβαχύ, υρ]. Ζὰ
εἰδυίαισιν ἂν ὑμῖν λέγοιμι Ῥτοτη.
451. ὌΙΘΒοΥ Ζυβαΐ ἔΠησὺ ἀον ῬΠδηἴαβὶθ οἷπθ Ὑϑυρδηρσοπηθὶῦ τοὺ υ0]]
σοι ϑέγοιϊῦ ὑπαὶ Κατηρἔθη, σοπ ἀθπθη
αἀὯ8 δρίβομο (ἀραϊομῦ σαναΐς οΥχθ ἢ]
ὉΠ (Θ᾽ Ζυβομδιθυ ὙΠ
ΒΟ ΘΙ Π]1Οἢ
ἴπ ἀθη ἰο]σοπάρθη ϑ ϊοκθη ἄοὺ ΤυῖἸορσίθ ουΐπησ. Ὑγ]. ΕἼ]. 5. 2.
τ1ῦ1. δοριπαγεῖς,
--

χυανώπιδας

ἴοδιροΖιτητηογίθ.

Μι6 ῬοΙΒ. ὅ62, ἀθτη

Ἠοτηθυίβοῆθη
κχυανόπρῳρος
οπΐΒΡΙΘΟΠοπᾶ. ΥὙρ]. κυανώπιδος ᾿άμφιτρίτης Ηοιη. μ 60.
82. ὕτη ἄθὺ σοπδιθη ΠΘΒΡΟ
βίο ἢ
ὙΠΠ]6η βούχὺ Μοίποκο αἰ Ἰοπίβοηθ
Εουτη νέας. --- ὧδε, δεῦρο. --- ἐπι-

τότ, γέ πΒορὺ αἴθ Βεοζίθῃππρ' δαΐ
πολεῖ μελαγχίμῳ ἬΘΥγΟΥ:
᾿ς
ΘΠ Π
ἸΏΥΘΙ σ]616 βηα, 50 γουάθη 56 ΘΟ ἢ

ΒΙΘΥ σ1616 αθσπου ἤπαθῃ, αἷ6 ρ]θἰοἢ[4115 ἀπο γ1ρ βἰπα, ττϑὶ] α16
ΜΠ αρβομπ6. 516 Ὀ6Ὶ ἰἤσθη ΚῦγροτΠΟπθα {Πραμρσοθη υουργταπηὺ μα΄". --μεσημβρίας ἴὰῶν μεσημβρίᾳ ϑομῦν.
- κατερρινωμένους (πτῖ86 τη ΠΘΩ͂ΘΥ
ἀΡθυΖορθη) Βαὺ Ἡ. γοβ ἔν κατερρινημένους σοΒο
ΤΊ θθη Π80ἢ ΗΘΒΥΟΙ.
κατερρινωμένον᾽" καταπεπυκασμένον,
καταδεδερματωμένον.
ἘΠῚ κατερρι-

νημένους (ἀυβσθίθι]}) νϑυνγοῖδῦ τη8η
ααῇ Ουϊηῦ. οΥ. ΥΠΙ 8, 12 αᾳυογτχα
Ἰασουΐοβ θχογοϊζαϊο
δχργυθϑϑὶῦ 80
σοηδίσιηχιῦ, Τ8ο. ϑυτη. 50 βυσϊοοβ
αὐίαβ, ᾿μπογοῦ. Π| 214 51} 101 Ἰἰτηὰὕπτη (6 ἐοΐο θοροῦ οθῦπᾶβ.
ΑΡΘΥ
κατερρινωμένους οἰρποῦ 5105}. ὈΘΒομἀουβ συῦ σοροη ἄἀοΥὺ ΒοΖθηπηρ δαΐ
αἴθ βοῆνγαυγζαο Ηδαὺ ἃἀογ Αργυρίου.
-- Μιὺ 5ἴο]Ζ πορὺ θὲ αὐίθομθ αἴθ
νη κΚυηρ ἀοΥ ΟἸὙταμαδίκ ΠΘΙΎΟΥ,
γμγοηα
σκιατραφής,
σκιατροφία
νου
Π10η6 ΒΟΖΘΙ
ΟΠπππρ' Θ΄ Π61} γο γγ Ι]ΠἸομύθη ΤΡ μβυγοῖβο δύ. ΥΡΊ.
Επτ. ΒΩΚΟΏ. 468,
Ρ]αὐ. ῬΒδθαγυ.
5. 2396.
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γυνὴ μονωϑθεῖσ᾽ οὐδέν᾽ οὐκ ἔνεστ᾽ Ἄρης.
οὐλόφρονες δὲ καὶ δολιομήτιδες,
δυσάγνοις φρεσίν, κόρακες ὥστε, βοωμῶν ἀλέγοντδ οὐδέν.

100

χαλῶς ἂν ἡμῖν ξυμφέροι ταῦτ᾽, ὦ τέκνα,
εἰ σοί τε καὶ ϑεοῖσιν ἐχϑαιροίατο.
ΧΟ. οὐ μὴ τριαίνας τάσδε καὶ ϑεῶν στέφη
δείσαντες ἡμῶν χεῖρ᾽ οαό δ ό, πάτερ.
Ρ

περίφρονες

3.

αγᾶὰν

ἀνιέρῳ

μεμαργωμένοι κυνοϑρασεῖς.,
οὐδὲν ἐπαΐοντες.
ὙΠ

αη ϊϑέγ.
10

μένει

ϑεῶν

ἀλλ᾽ ἔστι φήμη τοὺς λύχους κρείσσους κυνῶν
βύβλου δὲ καρπὸς οὐ κρατεῖ στάχυν.

εἶναι.
τ].

ἘΠῚ

6ΙΡ

8]]6π

νϑυτηδρ

ποῦ γ]61“ (ἀοοῦμθ. ΥὙᾳὶ. Επτη. 88
δείσασα γὰρ γραῦς οὐδέν. --- οὐκ
ἔνεστ᾽ Ἴάρης: τγρ]. ϑορῃ. ΕἸ. 1944
ὅρα γε μὲν δὴ κἀν γυναιξὶν ὡς Ἴἄρης
ἔνεστιν.
πῦβϑ. οὐλόφρονες (80 ὙΔΙΟΚΘΠΘΘΥ
Τὰν δουλόφρονες), εἰσίν. ὙΩ]. ἀ88
Ἡοτηθυίβοῆθ ὀλοόφρων. --- δολιομήτιδες, ΠοΙτη
ΠΟΚΊΒΟΠ θη. ΞἸΠΠ6Β.
πῦϑί. 516, αἴθ ἴῃ Ἰῆσουη σού]οβθη
ΘΊΠΠπ6 τη α16 ΗΘΠρκοὶὺ νοι ἀδέξοταἰϊάγοι 510}. πἰομὺ Κὔτητηθσθι σὶρ
ΒΔΡΘμ, σ6]9η6 νοῦ ΑἸθάγοη Ορΐἕοτβύζοκθ σαὰθοη
Υρ]). Ραυβ. Υ 14, 1.
- ἀλέγειν (σον ΒΠ]Π1ΟῈ τοῦ οὐκ) ᾿δὺ
οἷπ ΘΡΊβομοΒ ΥΥ̓ οτύ.
102. σοί τε καὶ ϑεοῖσιν, ἀ6πη αδὲὕθυπ ΘΌθηΒο ψῖρ αἰγτ. Υρφῖ]. Ηοπι.
Χ 41 αἴϑε ϑεοῖσι φίλος τοσσόνδε
γένοιτο ὅσσον ἐμοί.
1608. τριαίνας: ἀογ ῬΙατΑΙ] θα οαξοὺ
» ΑἸΖρίομϑη ἀοὺ αδέξου πὶ θη γοὶΖ80Κ ἀ65 Ῥοβοίαοῃ (2394)". --- στέφη
(8ο Νυοκ Γὰγ σέβη), στέμματα, αἷθ
Φυποῖρθ ἀοὺ βου ζῆθμθπάθη, σγθ] 8
αὐ ἄθτη ΑἸέατο Ἰθσθη. Υ̓́]). ϑόορῇ.
Ο. Τ΄ 918 στέφη λαβοῦσα κἀπιϑυμιάματα.
πθῦ. περίφρονες,

ὅ6Π0]. ἀντὶ τοῦ
ὑπέρφρονες (ΠΡ ΘΥτη
τ Ἰρὺ τσὶ περίφρονα Ἀρ. 1421. Ὀϊπάοτῇ Βομσοὶ δύ
φυσίφρονες πΆ ἢ ΗΘΒΥΟΙ. φυσίφρονες᾽
πεφυσημένοι τὰς φρένας, μάταιοι.
τς Ἐβ οΥρϑηχὺ 510} στθάου εἰσίν. --ἀνιέρῳ Μένει (Ὀτδηρὴ σομῦχγυ Ζὰ
μεμαργωμένοι.

1060. κυνοϑρασεῖς: ἀοΥ Ἠππα νγὰ
ἅδη Οτϊθηΐϑ!θη ἀ88 Ξγταροὶ ἀοὺ Ὁ πγουβοβεσηυμοῖῦ πἀπᾶ κύον ἰδὺ δὶ ἅδη
Οτθομθη οἷη ϑομιτηρένοσχυ σὰν Β6ΖΘΙΟΠμπηρ
ΒΟΠΘΙΏΙΟΒΟΥ ΕὙΘΟΒΒοΙΐ.
γ6]. Ηοπι. Χὶ 848.
1601. ἐπαΐοντες τοῖῦ ΔΟΥ οἸθίομθη
υδηθιας

τὴν

τπῖθ ὅ9. ϑορῃ. Αἱ. 1268

βάρβαρον

γὰρ

γλῶσσαν

οὐκ

ἐπαΐω, πϑθτοπα ἀΐων Ἀρσ. δὅ, ἀΐει
Ῥρυβ. 656 οἰπθὴ ἀπαῪαρξϑβὺ Ὀ1αθῦ.
108... 5Ιπα 16π6 Ηππᾶθ, 80 σγϑῖθη ἴθπθη σΘρΘ ΠΟΥ Ἃ16 ΑΥ̓ΡΊΨΟΥΙ
ὙγΟΙ6 βϑῖπ, ὍΘ] μῃ6 ἄθη Ἠσπᾶθπ
ἀΡΘυ]θρθη βἰπα . 16 Αμνγθπἀπηρ᾽
465.
βρυονογ!ομθη
κρεέσσονες

λύκοι

κυνῶν

παὺ

ΒοΖζὰρ

ΘῊ
ΨΥ
π
Ύ
Ψ
ΠΥ
Ψ
Ὑ
α

δαῇ αἷθ

ὙοΥθσπιηρ 465 ΑΡο]ου Μύκειος ἴῃ
ΑΥροὸβ (094). Ῥαρσοσθπ Ὀγδποῃῦ τηδπ
πἰοδὺ (ταῦ ϑὑαη]θυ) ἃπ Απαθ1β τοὶ
ἄρῃ Ηυπάβκορίθ σὰ ἄθηκοη. Π6π
Ἡμγθμμηιβ ἀθ85 ὕἴϑιβοβ υϑυθθββοσῦ
Ἡθυτηδηη τηϊῦ κρείσσονας λύκους,
ποτ ΔΘ αΟΥ βὐῦσοπαθ Αὐ οὶ
πο 1, ἀθη ΒΌΤΡΘΒ τοῦ φήμη τις
Ῥοβοιθσθη ποθ.
1609. βύβλου, ΒῖοΥ τηϊῦ ΚΌΥΖΘΟΥ ουβίθυ
5106 (σὙρ]. χὰ 1260), Ββοπβῦ τηϊῦ ἸΔΠΡῸΣ
(Ηοτα. ῳφ 391, Ῥτοχη. 8387). -- 5080].
ἐπεὶ παπυροφάγοι οἱ Αἰγύπτιοι, «ἀἱθ
Εὐπομῦ ἄοὺ Ῥαργσγοββίδπιαθ ἰδ ἀδὺ
Κογηᾶῆτθ πίομῦ ρϑυδοῆβθη". ἃ, 1.
ΟὟΤΟΙ ΒΟ. σὸμ ῬΆΡΥτΟΒ πϑησί, Καππ κυ
θ-ὐψ
Ἰεμνη
υραν
Ἀν
ανν
ὁ).,
ποῦ 58ὸ Κυϑ τσ βοῖη πτῖθ οἷπ (ἰ6ἐγθιἀθοββου". ΤΉΘΟΡΥ. π. φυτ. στ.
ΙΥ̓͂ 8 (μδομᾶθῃι δὲ ἄθῃ υἱϑ ἔβομοπ.
αθθυδιο ἀθ8 ῬΆργυτοβ ἀδυρθιὶθσί)

ν:
ἡἀπε

ΠΕ

ΒΟΗ
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ΖΕ ΕΗΈΝΘΌΕΝ.

ΧΟ. ὡς καὶ ματαίων ἀνοσίων τε κνωδάλων

1τ

ἔχοντες ὀργάς --- χρὴ φυλάσσεσϑαι κράτος.
ΠΡ

οὔτοι ταχεῖα ναυτικοῦ στρατοῦ στολὴ

οὐδ᾽ ὕρμος οὐδὲ πείσματ᾽ εὐνατήρια
ἐς γῆν ἐνεγκεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἀγκυρουχίαις
μάλιστα δὲ καὶ πλείστη βοήϑεια
πρὸς τὴν τροφὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ γίνεται.
μασῶνται γὰρ ἅπαντες οἱ ἐν τῇ
χώρᾳ τὸν πάπυρον καὶ ὠμὸν καὶ
ἑφϑὸν καὶ ὀπτόν, καὶ τὸν μὲν χυλὸν
υν
γα
γον
ΎαιΨν,
χαταπίνουσι, τὸ δὲ μάσημα ἐκβάλ-

ταῖϊῦ Ταττι ἔχοντας (415 860. 8.050].).
- Ἐβ βομϑιπῦ σου ὙΥἸομϊρκοὶν [τ
ἅ16 Εογίβοίζιμρ ἀθὺ Τυ]ορίθ, ἀδβ

λουσιν, ΡΝ. Η. Ν. ΧΠῚ 22 8 12
Ῥδρυσύτη.. τηδπαπηῦ αποαπθ οὐ τη
ἀδοοοΐατηαπθ, βασασα ἰαπΐατηι ἄθγοταπΐοθ. ΠΙΘβ Κοπηὐπὶβ νογάδηκίθ
ἈβοΏγ]οΒ δ βο Θ'Ὡ]Π10} ἀοΥ ῬοτῖΘρ688 Ὧθβ Ηοϊαίᾷοβ, υρ]. σὰ 964. [πῃ
Κοπίγαβὺ Ζζὰ ἀἴθβοὺ Ὑ ουβίθ ]ππρ 468

στέλλειν στρατόν
Ὀραραξοῦ
.,οἷπ
Ηροὺ ϑδυβτγβίθη, ἴῃ Βοσγοϊβομοΐν
βϑίζθῃ“", 80 ᾿ἰβὺ ΠΙΘΥ ΟοΥ ΚΠ: ..68
σοῦ πίομὺ 80 τᾷβοῃ, 8
βΒ108

ΠΙομέθυβ βιθὺ α16 ἄπραρθ, ἀαθ α16
Ἀργρίον βροῤὑνγοῖβα ἀρτοφάγον ρ6-

πϑηπὺ πυσάθη. 85 Βγοὺ ψὯΓ δἷπ
Ἡδαρἐπδστιηρϑτη6] ἀ θυ 8610
6η (ΥρΊ.

Ὁ]θηδπη,

ΑἈΑρ. ΑἸ0. 1

5. 281},

Ἑχτηδη, ργυρίθῃ ὃ. 2011). Ἐγδβτὴὰβ σὶδὺ α16 ΕγκΊασθιπρ,, ἵππιοῦαβ
Ῥδρυτὶ παπα βυιβυϊποὺ βρΊοδτη συαυθυη"ἢ
ὩΔΟῊ Ζθηοῦ. Π 18 ἐπὶ τῶν οὐ δυναμένων τοῖς ἰδίοις χρῆσϑαι καλοῖς,
παρόσον ἀσϑενὴς ἡ βύβλος πρὸς τὸ
φέρειν σἴτον. στάχυας γὰρ ἀνατέλλουσα οὐ τρέφει.
Αὐτὸ αἴ16 ἘτΕἸᾶσθησ σοι οὐδ]θυ [απο ΑΘΟΎΡΟΙ
ΠΗ ΘΙΠΙΟσΘΒ βαθὺ Ἕὑσαθοῖβ αὐϑηΐο
τηΐϊπβ τορυβίω δῦ ῬΆΡΥΥΤΙΒ, ΘΟΥΤΤῚ
οἴθαβ, ααδτη ἔστιτη θηΐατη (ΟΥ̓ΔΘΟΟΥΤΙΠῚ,
ααΐρρΡο οὔσῃ ποπ να]θαῦ Βρ᾽ τη ἔθυσθ
Καπη πὶομὺ Ὀοίτθαῖσοη. Ἐ]ομροΥ
ΒομανΖ: Ῥρυτὶ ἔστιοῦαβ πο οϑὺ βρίοῶ
Ῥυδθβύα Β1Π1οΥ ἢ. 6. οχύγα τηθίδ ΠΟΥΆΤΗ :
Αδρυρῦϊ ποη βαπῦ ΑὙΡΊνΙΒ ΤΟΥ ΙΟΥΘΒ.
γεϊ. 964.
πτοῖ. ΝΒ
ὡς... ἔχοντες (,,1Ππ
Απροίγαομῦ, ἀαβ βῖΘ βορὰν ἊἋ16
Ἠροδρκοὶῦ ἔγίγοιϊου ἀπᾶ ροὐ]οβου
Βοβέϊθη, πἰομὺ Ὀ]οβ αἴθ αὖ ἔΥΘΟΠΘΥ
Ησπᾶθ ΠΡ θη“) 50116 τάχα ἂν κρατήσειαν ἴοϊσοη. ΑΌΘΙ αἴθβου ἀπβἀσποῖκ σοπ ΒΟ] τητηον Ὑ ουροαθαύιηρ'
γα γϑυτηϊθάθηῃ ππὰᾶ αἴ χρὴ φυλ.
κράτος σοβαρὺ (,,.τη8η τητθ δὰ ΘΓ
Ἠύὺ

βοῖὶπ,

ἀδβ

βῖ6 ἀϊθὸ ΟΡουμδπα

σον η6}.“). Υρ]. σὰ 456, ΟΠο. 1871.
1061. ΟἾπο Νοῦ αἷβο βοβγιὺ τηδῃ

ον Τιομίον α16 ΜΟρ]ΠΟΗΚοΙῦ οἴ Π685
ΒΊΘρ65. ἀογ ἀργρύϊϑαθη δηαθυζθῦ.
πΠ2.

ὙΥ10.

Ἀῥδρ'.190.

οἷθπ ΕἸούζομηθου
βοίχυ"".

ἴῃ

ἴΘΡΙΕΒ.
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Βοχγοιβομαῖν

8. Ζὰ ὅρμος ογρϑηφῦ 510} ταχύς
6 ταχύ σὰ (τὸ) ἐς γῆν ἐνεγκεῖν
πείσματα
εὐνατήρια
(πείσματ᾽
εὐναστήρια [ἅτ πεισμάτων σωτηρίου
ΜοτκΚΟ])}: .. ϑΌ 0 ἀ85 ὙΟΥδ

Κουσθη θη

πα 488 ὙοΥθυηρθη ἀογ Ηα] απθ
815 Πδηα σοῦ πιοηΐ 50 στ50 σοπβία
θθη “".--- ὅρμος πὶθ Ηοτοα. 71{198
ἐν τούτῳ ὅρμον οἱ Ξέρξεω ἐποιεῦντο.
- πείσματ᾽ εὐνατήρια (γρ]. ῬεγΒ.168
εὐνατήριον), πρυμνήσια, 5ἰπᾶ ἀϊ6
Ταῦ τοῦ ἄθποη 485 Ἡθοκρογα τα
Τιαπᾶρ Ῥοΐεβυσὺ πῖγα, πσθῖομθ 485
ΒΟΒΙΗ͂ σὰν συμ Ὀσίπρθη, σὶρ Ὀ6ὶ
Ἡοτηοῦ εὐναί 16 ὅθηκ- οαδὺ ΤιᾶσοΥβίθίπθ μρίβοπ, ὑθῖομῇθ 88 ΑΠΚΟΥ
ἀϊοηΐθη. --- Ζιοιθὺ πῖσα αἴθ Ἠδαυρῦύ-

Β80η6 Δησοῦησῦ, πὶ θο!] ἀον Ζοιῦ
πδο} ἀ16 Οτάππηρ 4685 Ἠθρυθβ ΖὰἸοὐχὺ Κοιητηύ. Ὑρ]. σὰ Επγ. Μοά. 1
- 16 Βοιμθσκτηρ, 488β ἀ85 πάθη
Ζοῖδ Ῥθδηβρύθομθ ἀπ ἀδβ τηδῃ
τη]
ΟΠ υυγθῖβθ ΘΡῸΠ 465. ΠΘΠ6Π
ἘΠΗΡυ Οἢ5 ἃἀον Ναομῦ πἰομῦ οἰηπιδὶ
ΤΟΥ ΑΠΚΘΥ σὰ ρὍθθη ψαρΘΠη ὙΟΓΙΩΘ,
801 ποῖϊου σὰν Βουπμῖρτιηρ (ΘΓ
Ῥαπδίάθη Ροϊέσαρθη πἀπᾶ ἴῃπθη 16
Ηοπυπρ οσθοκθη, ἅαβ σαπϑομϑῦ
πἰομὺ οἰητη] αἴθ Αὐββοηπηρ (65
Ηρθοτθβ ψοτᾶθ
συϑυβαοῃῦ
σθγάθῃ
(1191.

πτ4ἴ. ἐν ἀγκυρουχίαις,

ΘΠ

68

510 ἄδυτα μαπαοὶὺ, ἀαθ ἀοΥ ΑΠΚΘΥ
Ὧδα8 οι
Παὶύθ (θη
ϑὅπσμοη
οἶπθβ σϑοϊσπθίθη ἀπκουρὶαὐζθβ). ---

94

ΑΒΟΗΥΙΟΒ

ϑαρσοῦσι ναῶν ποιμένες παραυτίχα,

1τῦ

ἄλλως τε καὶ μολόντες ἀλίμενον χϑόνα

ἐς νύχτ᾽ ἀποστείχοντος ἡλίου" φιλεῖ
ὠδῖνα τίχτευν νὺξ κυβερνήτῃ σοφῷ.
οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἔκβασις στρατοῦ
χαλή, πρὶν ὅρμῳ ναῦν ϑρασυνϑῆναι. σὺ δὲ
φρόνει μὲν ὡς ταρβοῦσα μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν᾽"
(οῸ
ἀρ Ο ΒΕ
τ ἐγὰ ἐδΕΞ ΟΡ ν ἙΜ Σ ΞΡ τ ΡΒ
πράξας ἀρωγήν. ἄγγελον δ᾽ οὐ μέμψεται
πόλις γέρονϑ', ἡβῶντα δ᾽ εὐγλώσσῳ φρενί.
Ω

ναῶν

ποιμένες,

,

ὅ6}ο].

3.

Ν

5,

᾽

κυβερνῆται.

γε]. Ἐὰν. ΗΙΚ. 614 ποιμένες ὄχων
τετραόρων.
1160. ἀλίμενον: αἴ16 Ξἰχαπαθθθηθ
γὸὺμ ΚΥΡΘΥΙ, τὸ Αροβδύμτηοι, (6.
Τιαπαπηρβριαῦς 465 ΠαπδοΒ, ἰδρ', ἰδὺ
Βα ἴθη]ο8 15 ΠΙΠ8 ΖΌΤΩ ΤΉ γα βομθη
Μϑουθαβοη. ἱθουμασρὺ δῦ Νδαρ]ῖα
ΟΟΥ οἰησίρα Ηδΐθη δὴ ἄδθὺ Κιβίθ
γῸΠ ΑΥΡΌΪΙ8.
{τ|ΐ. ἐς νύκτ᾽ ἀποστείχοντος ἡλίου:
γΩ]. Ο)ο.- 6566 τάχυνε δ᾽, ὡς καὶ
γυχτὸς ἅἄρμ᾽ ἐπείγεται σκοτεινόν.
Μδη

βιθηῦ δ15 βΒοίομθη 6]16η, ἀὉ

5ΊΘἢ α16 ΖΦΒΟΥ ἀοὺ ἀγδτη βοη 6
Ταυβύθ]ὰπρ ΘΌΘηΒῸὺ ψ|6ὲ ἄθ ΑπΠΌΥΘη ΘΠ
ΘΡΙΒοηθη ΕΖ]
πη ρ'
ΒΙΏΡΆΡΘα ὑπαὶ 510} πίομῦ ἀδγδῃ
βυιθῦθη, ἀαθ νορ Νϑομύνθσάθη σοΒΡΙΌΘΠΘη ψαυχᾶθ, ὙΒΠΤΘμα 816 ἴῃ
ὙΠ ΚΠΟΒΚοιῦ πὶ ΤΠμθαΐθυ Π6]]6
Τὰρ ὑπ 5108: Βαίζθη. ---Ἢ φιλεῖ"
εἴωϑεν ἩΘΡγΟΙ. 1)ὰ5 Αβυπαθίοη Ὀδὶ
ον Ευϊδαΐοσαπρ. -- ὠδῖνα
τγοπ
ῬΘΙΠΠΙΟΠΟΥ
ϑουρθ τῖθ Ομο. 210
πάρεστι δ᾽ ὠδὶς καὶ φρενῶν καταφϑορά
τνὸὰ
αὐξίοπαθν
{{πρπὺΒΟΒ]ΟΒΒΘ οὖ.
ττοῇ, οὐδ᾽ ἂν ἔκβασις, σΘ5ομγοῖρθ
στολὴ στρατοῦ.
--- Πἃ5 ἀορροϊία ἄν
ἰδὺ "6ὶ Αβοῆγ!οβ σγοῖὐ βϑ᾽θηθυ 818
Ῥ6Ὶ ΞΟΡΒΟΚΙ65.
--- γένοιτο ἂν καλή,
αὐγῇθο βίο 8415 γαύβδτη ΘΥΎΤΘΙΒΘΗ. τς
ὅ680]. πρὶν καταϑαρρῆσαι τῷ ὅρμῳ
τὰς ναῦς, ἃ. Π. ὈΒνΟΥ τηδῃ ἐὰν ἀα5
Τιαπᾶθῃ οἷπθ Υουύγατθη θυ θοοπ6
Βαυομὺ Ππάοῦ.
181. 561: ἴῃ Απροίγδομδ ἀθίπου
Απρϑὺ ἀαγασΐ Ὀϑαδομὺ αἴθ Οδύξου
ποῦ

δαβουδοηῦ

160 αἴθ

αἀὐτορβ

χὰ Ἰᾶθθθπη,

ἀοὶπθ

ἃ. ἢ.

Αὐΐγορτηρ'

μ᾿}

Ἵ

-
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πἰοηὺ γϑυ]οιύΐδη ἄθη (ἀδύθουα!
αν Ζὰ
γϑυαθβθη.
φρόνει “ῖθ μέμνησο. --μέν σομῦγυ οἰσθηθ]]οη σὰ σύ ππᾶ
Βαῦ πὰ Θρθη δέ οἷπθ δ η66γ8
ΞΘ ΘΠ Παπρ' οὐ μα]ΐθη. --- ἀμελεῖν ϑεῶν
Ψ|Ι0 738.
182. θὰ νοῦ πράξας ἀρωγήν οἷπ
ὝΟΥΒ, ὙΘΙΟΠΘΥ τηϊῦ ἐγὼ δέ Ὀοράπῃ,
αβρΘ ]]6η ἰδὺ, μαὺ Ηαγίαπρ' γϑτΘΘΠΟΙΉΤηΘη.
Π6Υ ἴϑιβΒ Κῶἂπῃη οὗνδ
ἐγὼ δὲ ϑᾶσσον δεῦρ᾽ ὑποστρέψω
πόδα σοϊασίοῦ ΒΘΡ6η.--Μ|ῦ πράξας
ἀρωγήν (Βορα14 ἰοῃ ΗΠ ΘΙ τ εὐ
ΜᾺ 06) γρ]. 1056
'ἀμπὰ πράσσειν

υαπ
ε
ρο
ψαι
Ύυ
ιν
ὑρππ
αι
Υνσ
ΎὉ
Μ
σ
σ

ἀν

εἰρήνην,
φιλίαν,
κατάλυσιν
τοῦ
δήμου. --- ἄγγελον, 61] ο΄ ἅ16 Απ-

Καπ ἄον Ἀσγρύϊδαθη τηϑὶ ἀθῦ.
188. ὙρΊ. ζὰ 681.
184---881 ατιὐΐο5 5θδβίτη
οι, ᾿ἴπ
σγϑιομθη
αἷθ
᾿απδιᾶθη
ἸΠΥΘΥ

πδομβίθθη

ἀπρϑῦ

ὑπὰ

ἰῆγθιη

ἴπ-

ΟΥ τη ρθσθη αἴθ6 Ασγρύϊαθη Αὐυ85ἀγαοκ ροῦθῃ ἀπ Ζθαβ βϑὶβὺ ἀἃΤὰν σϑυδηὐνουθ
05 τηϑοῆθη,
6 ΠΠ
7688 ἴῇσα
Ἐγθνυοϊζαῦ
δυβίθηγθη:
ο ΟΒΐη ἴπὰ ΔΡΊβομθα Τιᾶπαθ 50]]
10 το νου κυϊθομθη Κῦπηϊθ 10ἢ
415 Βδῦοῃ ἴῃ αἷθΘ Ἠδηθ 5Βέθιρϑῃ!
Ὑγὰ8 ἀδὺ γαΐθν. ουβρᾷμὺ Βαῦ, δυΒομσθοκὺ στο χὰ Τοῦθ: ἸΙθρου 1}
100} τηϊοὴ δαΐϊπάπρσοη 8418 ἃπ αδΥὺ
ϑοιύθ ἀθ8 σου
θα θιΐθη ΜΆΠΠ6Β5
ΤΌ ΘΗ. --- Κὔππθθ ἴθ το ἴῃ δα
ΒΟμθα Αὐἰμοὺ οὐμθροθ οὔοσ βϑαΐ
δἴπθη βύθι θη ΤΊ
τὰ το ἢ γῸΣ
1ῃτη Πἰπαρχαβυϊγζθι, ὈΘΥΟΥ ἰΘἢ αἷθ
ὈΠΒ6]ΡῈ ἘΠ οἰπρθμθ! σα 10ἢ
ἄδπῆ
ἃἅπο})
ἄθηὴ Ηπὺππᾶθη
παπᾶ
Ὑδρθ]η σὰν ὥροῖβθ, ΠΘΌΘΥ 8 8
ἘΠΘΙαρΟΣ ἰϑὺ τὶν ἀθν Τοᾶ. --- Ηδτθ

φᾶν.
δὲψ
ὁ

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΗΕΝΡΕΝ.

οὗ

. ἰὼ γᾶ βοῦνι, πάνδικον σέβας,
τί πεισόμεσϑα; ποῖ φύγωμεν ᾿Απίας
χϑονός, κελαινὸν εἴ τι κεῦϑός ἐστί που;

δίγορ];.
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μέλας γενοίμαν καπνὸς

νέφεσσι γειτονῶν Διός,
τὸ πᾶν δ᾽ ἄφαντος
ἀμπετὴς αἰόλος

190

χόνις ἄτερϑε πτερύγων ὀροίμαν.
ἄφυχτον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι καχόν.
χελαινόχρως δὲ πάλλεταί μου καρδία.
τ

δ

απ δέν.

πατρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἷλον" οἴχομαι φόβῳ.
τηθὶη ΕἼΘΠΘη, γαΐου Ζθυβ: νϑυδὺΒΟΒΘαΘ ἴῃ ἀοθίπου ουθουρσκοιῦ α16
ον αὐ ἰσκοῖῦ, οὐ θϑστηθ 10} ἀ6Υ

οἶη α16 Ηδμθ βϊθροπμα 815 ἸθἱοῃύῬουγθρίομου βία.
Πὲὰ5 ἴῃ (οΥὺ
Ὁου ]οἴθγαπρ' Εἰ
ησαροίασίο ὡς ΚαΠΠ
αἀον ὈΙοΒίου θηύρθησθη.
Υρ]. Ζὰ

αἴθ ϑὅμηθ 4658 ἄσγρίοβ. Πὰ Παβὺ
Μοῦ
σοσθὴ 8411|65: σγὰβ οὐ α]Πῦ
510 ἄθη ϑ θυ ΠΟ μθη σθρθη ἀθίπθῃ
ὙΥΊΠ16η
9" -- ΤΣ Ῥδγ]]Θ]15πητι8 11
ΤηῃΠα]ὺ ἀοὺ Ὀθιάθη θυβίθῃ ὐσορῃθηῬᾶδτθ ἰοσὺ ἄἀθηὴ (ἀθάδηκθη Π8Π}6,
ἀαθ ἄθὺ οἷπθ Ἠδιρομου ἀδ5 δυβίθ,
ΟΟΥ ἃπᾶουθρ 485 ζυγοῖΐθ ἄθὺ ἋἃοΒατηΐομποῦ (85 αγιΐθ ϑέγορ ΘΏΡδΔΥ
γογζυΐγασθη δύ.

110{{ἰ{ 4494., Ῥογβ. 88. Ζα αἰόλος
γρ]. 5160. 481 λιγνὺν μέλαιναν, αἰόλην
πυρὸς χάσιν ταῖῦ ἄδθτη 8680]. τὴν
εὐκίνητον
καὶ ταχεῖαν.
ΖΘΙΘΥ
Ἐπᾶάπηρθη ἰβϑὺ αἰόλος 8.0 ἢ Αὐϊβίοῦ.
ῬΙΟΡΙ. 86, 18 αἰόλον ἡμέραι.
Τὰ

βομυΐσβομοπάθη,

184.
βουνῖτι

γᾶ

ΜΊΘΝ

βοῦνι,

ἔνδικον

νου] σ ἢ

πάνδικον

Ὀϊπαοτῇ

(ἔν

ἃ. Ῥα]6Υ)

σέβας: οΟἩοΟΒΙαπᾶ,
ταϊδ γο]θῖη
Βδομὺ γϑγθητές. ΥΕΙ. Ζὰ 128.
186... ὙἹΘΙ]οἰομὺ ἰδ ᾿σροπᾶνο οἷπ
γουβίθοκύου ΒΟΒ]αρ πη κεὶσὰ Πη46}."
χελαινόν: ὅ6Π0]. ἀφανές (οἰπα ἨδΉ]6,
αἴθ πἰθιηδπα Βπηαοί). - κεῦϑος: νρΊ.
Η65. ΤΉ θορ. 488 ἄντρῳ ἐν ἠλιβάτῳ
ξαϑέης ὑπὸ κεύϑεσι γαίης.
188. 1).1... Θιπρογβίθι
ρθη 185. χὰ
ἄδθπη ΟΙΚοπ 465 Ἠϊτητη618“". νέφεσσι
Ὑ16 φυγάδεσσιν 1004: νβ!. ὅσσας
Ῥρυβ. 8606, πέλασσον,
μέσσος οὶ
ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ. -- 88 Ῥαυθοῖρ γειτονῶν
μαὺ β'οῃ. δὴ καπνός ϑΏΡΘΒΟΒ]ΟΒΒΘῺ
νῖ6 ϑορΡῃ. Ὁ. Κ. 1081 εἴϑ'᾽ ἀελλαία
ταχύρρωστος
πελειὰς
αἰϑερίας
νεφέλας κύρσαιμ᾽ αὐτῶν
ἄνωϑεν
αἰωρήσασα τοὐμὸν ὄμμα 81 πελειάς.

αἰόλος

Ἰΐδρὲ σου ββουτηθθοη

616

Βοσγὔπασπρ [Σ ἄτερϑε πτερύγων.
-- κόνις: σὰ 186. --- ὀροίμαν ἐὰν
ὀλοίμαν Ὀϊπάοτῇ.

192. κακόν ἰθὺ ΕΣ κέαρ πδΟἢ
ΘἴποΣ οιτααΐπηρσ σοὺ ϑομ 2 σοβούχὺύ;
χέαρ
βοιμβὶπῦ
ἃ8
ἄβθη
Το]σοπάθῃ ἌθυβΒ6 σὰ βἰδιητηθη, ὍῸ
ϑομνγοταῦ χελαινόχρων δὲ πάλλεται
φίλον κέαρ 5Βομγοιθῦ. ὙΥ. Ἡθδαϊδτα
γϑυτηαΐοῦ ἄλυκτον (ταῖῦ ἨδΙϊηδηΠ)
δ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι τέλος.

198. κελαινόχρως (Υ μελανόχρως
Ῥααν): 3680]. ἀντὶ τοῦ τεταραγμένη.
ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης, ἥτις
ἐν τῷ ταράσσεσϑαι μελαίνεται. Μδη
Κῦπηξο μουν δα Ηοτα. Ἡ 68 οἴη
δὲ ξεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι
φρὶξ ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε

πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς νοΥΟΙβθη, ΔΡΌΘΥ
μῶμον Πορὺ 68 δὴ 488 Ηοτη θυἴβομο
φρένες ἀμφίμελαιναι Ζὰ ἀθηκθῃ, νρ].
μελαγχίτων φρήν Ῥοτβ. 117.
194. σκοπαί ΠΙΘΟΥ γομ ἄθτῃ Ευρθ"-

1908. ἀμπετὴς αἰόλος (βο [ἕν
ἀμπετήσαις δόσως, ἃ. 1. ἀμπετὴς

πἷβ ον Ηδπα]θπηρ Ὑγ]6 πόνος Οο.

ΑΙΣΖΟΣ «ΞΞΑΙΟΛΟΣ» ὧς) κόνις:

μέγα.

131 ἐν τοῖσι

σοῖς

πόνοισι χλίουσιν
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ϑέλοιμι δ᾽ ἂν μορσίμου
βρόχου τυχεῖν ἐν δρχάναις,
πρὶν ἄνδρ᾽ ἀπευχτὸν
τῷδε χριμφϑῆν χροΐ"
πρόπαρ ϑανούσας

δ᾽ ᾿Αίδας ἀνάσσοι.

πόϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν αἰϑέρος ϑρόνος,
πρὸς ὃν κύφελλ᾽ ὑδρηλὰ πήγνυται χιών,
ἢ λισσὰς αἰγίλιψ ἀπρόσοδείχτος οἰόφρων κρεμὰς

βίγορῇι.

γυπιὰς πέτρα, βαϑὺ
πτῶμα μαρτυροῦσά μοι,

801

80ὅ
-

95.

μορσίμου : ὅ680]. μόρον μοι

ἐπάγοντος.

---

ὁρκάναις

(τῇ

(68

Ὑρυβιηθβοβ 1Π|6ὴ σοβούχὺ Γγ σαργάναις πο Ἠδβυομ. ὁρκάνη᾽ ἔνιοι
χρεμάστραν: ἄλλοι σαργάνην) τγοπ
ἄθη θυαγόββοί πάθη ΚΒ γι Κοη.
198. χριμφϑῆν (ἀἴο5θθ ΒΌστη ἰθὺ
γουθίηζθὶῦὺ,

πὴ

ποῦ

5160. 1010

καταχλυσϑῆν ἴὔν κατακλυσϑῆναι τὰ
μάλιστα πὰ ΒοΏγθιθοπ 180) χροΐ: αἷ6
σϑμξββδισα ΒϑζΖθιοηππηρ νουτῶν ἀθη
Ὀιθξογθη Ηδϑθ.
199. ϑανούσης (μου) ἀνάσσοι:
ΠΘΌΘΥ 5011] Ηδᾶθβ τηϑῖπ ΗΘΙῪ βοὶπ
418. οἷθ Ξοῃπ (685 Αργρίο.--- -δ΄,
Ὑγ6]ΟμΠ65 Ηδτγύαπρ σου!σὺ Παὺ, ἰθὺ
Γὰν ἄἀθῃ ϑ΄πη [αβὺ βὑῦσθπα.
800. πόϑεν γένοιτ᾽ ἄν ἀἰοπῦ ΘΡ6η80 Ζῃμη Αὐιβαστιοῖς οἰπμθ5. ΥΥ ἈΠΒΟΙΘΒ
(εἴἶϑε γένοιτό ποϑὲεν) πὶ Βϑπῆρ
πῶς τπᾷ τίς τοῦ ἄρθια Ῥοξοπεϊα]]β.
γΕ]. Αρ. 021, 1449. ---αἰϑέρος ϑρόνος

6 ἔδρα χϑονός ΟὗδΥ γῆς ΟΟΟΥ
τάφου Ἐστη. 808, ϑορῃ. Ο.Κι. 46, Εατ.
ΗΘ]. 191.
801. ,δϑὰὴ ἄθῃ 510) πϑ5865 (6σῦς 415 βοθπθο δηβούχυ"", ἃ.ἢ... 6 1Π

γον ϑοθπθθ ὉΠΊΡΘΌΘΠΟΥ ἰδ [1
Αὐμοσ.
ον Τοχὺ ἀἴθθθβ
6 568
ἰδὺ ΒΘῃΥ ὉΠΒΙΟΠΘΥ: κύφελλ᾽ {τ νέφη
δ᾽ μΒαὺ Τἰπάουῦ ροβομσίθθοι πδῸἢ
Ἠφβυοἢ. κύφελλα: τὰ νέφη... ὁμίχλη.
1)ὰ8 δηουτῦὺ ἢπαοὺῦ 510 βοπβὺ οὶ
ΚΑΙ σηδομοΒ
πὰ
ΤΚορἤτοη.
Απάργθ,, γϑυτησιΐθη μψνεφῶν ὑδρηλά
οὔθ
νέφη
δίυγρα
οὔθ᾽
νέφη
χάϑυδρα (πὸ Ηδρβγοῆ. ὑδρηλοί.

χάϑυδροι); πήγνυται Βαὺ Βυτρδβ
Γγ γίγνεται σοβούσχθῦ.
Ὅθη Κ'ἴππ
νγχαθ θῇϑυ πηγνύοιτο Θη ΒΡΥΘΟΉ
θη.
ΑΡΘὺ δῦοῃ Ηοιη.
Ρ 629 ἤδη μέν κε,
χαὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, γνοίη
Κὔπηξθ τηδη εἴη ἔν ἐστίν ουσχαγίθῃ.
ΒΟΖΕ, λισσὰς.. πέτρα: ἀθτοι 16
ΖΘ ΒΙγθίομθη Ἐριύμοῖα πορθη ἀἱθ
Φαπρίγασθθα
τηϊῦ Οἷπο τὺ στοὸπ
ὙΥοΟΙαϑὺ αἰ ἔὔγ 88 5':οβΒῖπηδ᾽βυσχθοθ
ρἰϊηδύροη ἘΠροηβομαΐξομ
βουνοῦ. Υρ]. Αρ. 202 Ε-, ΡῬευβ. 038 τ΄.
- λισσὰς πέτρα πὶθ Επτ. πᾶν. ὅ88
λισσάδος πέτρας, Ὀδὶ ΠοτποΣ λισσὴ
πέτρη. --- αἰγίλυψ, ἀδ85 ἨοτμθυβοΒΘ
Ἐριμοίοα, ἄθϑβθα ΑΡ]οϊαηρ τπΒΙΘΠΘΥ ᾿ἰδὺ, σοῦ ἄθτη ΠῸΪ ἐδβίβυθὗ,
ἅδ᾽ ἀἴ6 Εὐγτυμοϊορῖθ σοῦ Επιβία ῃϊο85
(138, 86) ἥτις διὰ τὸ τοῦ ὕψους
δυσανάβατον καὶ ὑπὸ αἰγὸς λείπεται
αἰὐδέστιβ ἰδὺ. Ποὺ δέ86116 ὥς τε κρήνη
μελάνυδρος, ἤ τε κατ᾽ αἰγίλιπος
πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ (11,
Π 4) οπίβρυϊοθὺ ἀἷθ Βραραϊαπρ'
γα ββου νι θίθπα"" (Ὑρ]. αἶγες ὙΥορθπ
πα λείβω). --- ἀπρόσδεικτος, τοὶ
ἄθββθῃ ΟΡ] ἴῃ αἰ ΟΊ Κϑα Εἰποῖπταρύ. --- οἰόφρων Ῥουβοῃϊῆιοσὺ αἴθ
ἴῃ οἰμβδιηου Ηδμθ βο]ϊζ θιηρουςγταρθπᾶθ Καρρθ.
8485 Ἐριξμθίομ
Κομηχοίομποῦ ἄθπ Ναξαγβὶπη (168
ΤΙ ἔουβ. --- χρεμάς, ὩΌΒΟΙ ββιρ.. --γυπιάς, πὸ αἷθ6Θ (ἀθίθσ Ἠογβίθῃ.
ΡΙη. Η. Ν. Χ ὁ πίᾶοβ (γοϊξασαμ)
πθῖπῖὸ δὐϊ πρὶ... πιαϊδοαηὺ ἴῃ ΘχΟΘΙΒ᾽ββίσηβ τ ΡῚθ.18.
80ὅ. μαρτυροῦσα, γνουθᾶγρσοπα.

ἡδ
Δὶ
)«ἐν
αὐν

;
|ὶ

ψΨν

Ε

3

ῬῚΕ ΞΟΗΠΤΖΕΙΕΗΕΝΘΡΕΝ.

9.

πρὶν δαΐχτορος βίᾳ
καρδίας γάμου κυρῆθδαι;
χυσὶν δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἕλωρα κἀπιχωρίοις
ὕρνισι δεῖπνον οὐκ ἀναίνομαι πέλειν"
τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦται φιλαιάκτων καχῶν.
ἐλϑέτω μόρος πρὸ κοέτας γαμηλίου τυχών.
τίν᾽ ἀμφυγᾶς πόρον
τέμνω γάμου λυτῆρα;

απ

810

818

5[7Ὸ}]ι.

ἴυξε δ᾽ ὀμφὰν ὀρϑίαν
μέλη ϑεοῖσι λιτανά,
τέλεα δὲ πῶς πελόμενά μοι
1}

.

Ὁ:

Ν

δέν.

ΡῚ

κυρῆσαι Βοι]Π
1
θὲ
800. πρὶν.
510} ἂπ βαϑὺ πτῶμα δι. --- δαΐκτωρ
γώμος, ξαποβέδθ παρύϊαθ. ΥΩ]. δαΐϊχτήρ ὅ16}. 900. --βίᾳ καρδίας (χνοι5010 ττῖ8 74) τὶ βίᾳ φρενῶν 516}.
ὅ99., ταῖϊξ ἱππόγθια ΑΥ [4ουβέγθ
θη.

ἁμέραν. -- , Ἰ6 1 ΟΥ̓ ΤΠ] ΘΠΘΥ 818
ἀ85 ΘμθΙοη6 Ἰμᾶροὺ χαΐθὶ] σιγὰ“
νι Ῥρυβ. Τ08 ἀνθρώπεια δ᾽ ἄν τοι
πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς, Ῥτοτη. 862
ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς
τυχεῖν, υἱοῦ τυχὼν ἐμοῦ (ΞΞ'2}0].).

808. ἔπειτα... οὐκ ἄν. πέλειν, α.1.
δ πη Ὑ71}} 10. σΘΊΠΘ... νου θη" ΟΟΘΥ

814 ἢ τίν᾽ ἀμφυγᾶς πόρον (ἔτ τίν᾽
ἀμφ᾽ αὐτᾶς ἔτι πόρον)... λυτῆρα

Ἰαδσ᾽ἸΟἢ ΔΈΟΝ ΠΙπέθυη θυ... γουά θη“.
- ἔλωρα: γρ]. ἤοτῃ. γ 211 οἰωνοῖσιν

(λυτῆρα ἄν καὶ λυτήρια Ῥαυν):
ΟΩΟΥ
πϑομθη
δες
ἦθ8 ἘπὸύΥἹΠΉΘΗΒ, ΟΥ̓ τ] ἢ σοὴ αοὺ ΕΠ6 ουἸδϑῦ, 5011 10ἢ Θ᾽ ΠΟ Βα ρ ΘΙἢ
Ζαι
ἀμφυγᾶς (σὶρ ἀμφαίνω 841) γο]. ΟΒο.

ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσϑαι. ὉὶΘ ΜΘἢγΖ8}8}} ἔλωρα νὶθ ἑλώρια Ἠομ. Α 4
αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι.

8107. 36Π0]. ἀντὶ τοῦ ἐλευϑεροῖ.
Τα
τῷ
ἐλευϑεροῦται
815
αὐπδτηϊβοημθ
Μράϊσση
Ὀρίγαδομίοςί
γογάθη, ΟΠ
ποῦ ἀοΥ Τοχὺ 86Πέέοα μδὲ: ϑομᾶξ νουιπαξοὶ τῷ γὰρ
θανεῖν ἐλευϑεροῦμαι, πᾶμεν Ποσὶὺ
τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῖ τοι. ΠΘΥ
ἰϑάδηκο ᾿ἰϑὺ βρυϊο υγυ 100, Ὑρ].
Ῥγοιη. 11, Ἐτάρστη. 350, 88, ΟΡ.
Ετάστη. 636, ΤΎΔΟΙ. 1118, ΕΠ]. 1170,
0. Κ. 9δδ, Επτ. Ηδγδ ΚΙ. 595, ΗἹΡΡ.
5515. Ὅτ. 1522, ΕὙαρτη. 449. -

φιλαιάκτων
(..ἸΔηητη
ο β ] σ΄, σνῸΠ
ον Ἰοϊάοπᾶθη Ῥθύβοπ ἀρογίσαροη):

ΥΕ]. φιλόδυρτος Τ0, φίλοικτος
Ασ. 252,
φιλόκλαυτος, φιλόστονος, φιλοικτίρμῶν, φιλόϑρηνος.

8195:. ἐλϑέτω μόρος: νρ]. ΞΌΡ}.
Απί. 1829 ἴτω, ἴτω, φανήτω μόρων
ὁ κάλλιστ᾽ ἔχων ἐμοὶ τερμίαν ἄγων
ἈΒΟΉΥ]ΟΒ, Ὁΐθ ϑομα ζβομουᾶρῃ.

942

ἀναφυγᾷ

κακῶν,

σὰ

πόρον

τέμνειν
αἰ
Ἡραθπβασίΐθη
ὁδὸν
τέμνειν, κέλευϑον τέμνειν.
810. ἴυξε.. ὀρϑίαν (ἔν οὐράνια

ππ| ἋΟΘΥ ἨΘβροῃβῖοῃ Ὑγ1116
1): ὙΡΊ.
Ῥρουβ. 388 ἔυξ᾽ ἄποτμον. . βοάν, ΟΜ.
141 ὀρϑίων κελευμάτων.

811. μέλη ϑεοῖσι λιτανά ([ν μέλη
λιτανὰ ϑεοῖσι καὶ Ἠρδυτηᾶππ ππᾶ
Ταυχηὸθθ):
μέλη λιτανά (βθῃθπαᾶθ
ΥΝ 6186) βίθῃῦ 4158. Αρροβιθίοη χὰ
ὀμφάν, ψἈΒγομα ϑεοῖσι γὸὰ ἴυξε
αὐμδπησί.
ὙρῚ. ὅ6}0]. ἐπεξηγήσατο
ὀμφάν. ἑαυταῖς δὲ παρακελεύονται.
818. τέλεα δὲ (τ δέ μοι Βυχπθυ)
πῶς... μαχᾶν ([γ μάχιμα ὃ᾽):
ῳ ΒΙδίοη,

αἷθ

ἃΡὸῦ

ἷἱπ

ΒΥ

]Π]ὰπρ

σθῆθη ου]βοπα σοὺ Καιηρίοη -νοῦ.
ΙῺ
ἰὮτΟΥ
ον
]υηρ'
σἸΔαῦθη 516 πἰοπῦ 8δῃ αἷθ6 ΜΟρΠΟΗΚοὶδ ἄον ΕὐΓΠΠ]απρ ἴσου ΒΙϊΐ6. ἀ8
γι
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ΑΞΟΗΥΠΟΒ

λύσιμα μαχᾶν; ἔπιδε, πάτερ,
βίαια μὴ φαιδροῖς δρῶν
ὄμμασιν ἐνδίχοις.

820

δσεβίξου δ᾽ ἱκέτας σέϑεν,

γαιάοχε παγχρατὲς Ζεῦ.
γένος γὰρ Αἰγύπτιον ὕβριν
δύσοιστον ἀρδενογενὲς

αηἰϑίν.

826

μετά μὲ δρόμοισι διόμενοι
φυγάδα μάταισι πολυϑρόοις
βίαια δίξηνται λαβεῖν.

σὸν δ᾽ ἐπίπαν ξυγὸν
ταλάντου.

τί

3ὺ ὧν

ἄνευ

σέϑεν

880

ϑνατοῖσι τέλειόν ἐστιν;
ἀὰ5. σχυτη Καχηρΐθ Ὀογοῖΐα Ηθοὺ ἴῃ
ἀον Νέἅμο ἰβϑὺ.--- ἔπιδε σῖθ 5160. 472
Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι κοταίνων, σὰ 1.
820{. βιαιαὰ μὴ φαιδροῖς (ἔτ
φιλεῖς ὙΝΕ1], νρ]. ἀθπ φη βύν. Υ. 828)
ος ἐνδίκοις: ς, ΒΙΘἢ ἀ16 Οθυα δερΚοὶῦ ποῦ
τοὐ πριύΐθσθα ΒΙ1ΟΙΚ
ἀθῖ ποὺ Βθυθομύθῃ Αὐρθη 81." ΥΩ].
φαιδροῖοι.. ὄμμασιν Αρ. δ3ὅ.
822. σεβίξου νγῖ0 049 αἰδοῦνται
ἱκέτας

Διός.

Ὅδβ

ὙΥουῦ

501

ἄθῃ

ΒοΙΠσθη πα ρουθομύθη οὐ υΙΏ ΘῈ
1Πγ6 Βιδΐθ Ζὰ ΘΥΠΟΤΘΗ. --- γαιάοχε
παγκρατές:
8680]. ὦ πάσης γῆς
κρατῶν Ζεῦ. ὍϊΘ6565 οἷπ Αὐἰγιθυῦ

Παῦ 510} ἴῃ Ζζῦσθὶ βϑ᾽ »ιθπαϊρα δαΐσοιδβῦ.
824. γένος Αἰγύπτιον πὶο Τηρεΐας

ἀλόχου 61. --- ὕβριν ἰδὺ ΑΚΚ. ἀθ5
ΒοζΖιρβ σὰ δύσοιστον (ἅπ {Προυτηατπῦ
ππουύγ
]108). --- ἥθμπμ πἰοιὺ ἀοὺ
Ταχὺ σοι ξίθη πα αἸΘΒοῸυ οὔνγω ὑγΒΡ ΠΡΊΙΟΝ ὕβριν γὰρ Αἰγύπτου γένος
σοϊδαΐοῦ παῦ, 50 τηὰίδ α16 τηδηρἘ}Βαΐδο Πβροπβίου ἀατοι ἄθη ΕἸσθηΠϑΤΠΘη Θηβομυ] ϊοὺ πγογᾶθῃ.
82. δύσοιστον ἔν δύσφορον ΗοτΤΊ8 ΠΗ.
8201. μεταδιόμενοι (ϑ6Π0]. διώκοντερ) δίξηνται, ὙὙ611 Αἰγύπτιον
γένος 85:0. ἃ. οἱ Αἰγύπτου

παῖδες. ---

μάταισι: ὅ6}0)]. ταῖς ξητήσεσιν. --πολυϑρόοις γον θυ θυ βοην6 ἢ
γουϊοισαησ. Μδη Κύπηξο πολυδρόμοις (148) ουνσαυῦθη ἀπ ΔΠΠΘΏΤΩΘΗ,
ἀαθ ἀδ5 γουμπθυσθηῃθηᾶο δρόμοισι 815

οὐ ΚἸάσθπαθ {Πρθυβομυ ἅθρου μάταισι
οἷπ δηᾶργοβ ὟΥ ουῦ (οὑντα πλάταισι)
γεγαάχδηρὺ Παύ. --- βίαια Βιομῦ δάγΘΥΌ16]]. --- δίξζηνται δῦ οἴη ἸοΠ ΒΟ 65
γγοτί.

829. ἐπίπαν: 8680]. ἔσον ἐπὶ πάντῶν, ΥΩ]. Ῥουβ. 48.
Ποῖ αροῬΦΙΚοη βομνγοθὺ ρου. 4116}. 8. υ. ἃ.
οὐ πε ρσβῦ 416 ΘΒ] ΟΚ5816 8116 Ζὰ “,
Ὁ οη ἀθίπου Ἐπβομοιαθπρ Βϑπρί
ἀὰ5 ὙΥΟΩΙ παπᾶ ὙΥ 686 ΔΠ1ον 80“.
ΥΩ]. Ηοχι. Θ 69 καὶ τότε δὴ χρύσεια
πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, ΠῚ θῦὅ8 γνῶ
γὰρ “Ζιὸς ἱρὰ τάλαντα, Τ' 228 ἐπὴν
κλίνῃσι. τάλαντα Ζεύς, ΤΉΘΟΡΉ. 157
Ζεὺς γάρ τοι τὸ τάλαντον ἐπιρρέπει
ἄλλοτε ἄλλως.

8805. ὙΕ1. Αρ. 1488 τί γὰρ βροτοῖς
ἄνευ Διὸς τελεῖται: ΑἸΙβο, ἄθῆκθη
α16 Ῥθαπδιάθῃ, ᾿ἰϑὺ Ζθαβ ΔΌΘ ἢν
81165 νϑυδη νου Π6ῃ.
882--ὀ:Οϑϑυϊογῦοβ Εροϊβοαϊοη:
1. 16 δμδίάθη σπογάθῃ ταὶϊὺ Επὺ-

βϑθίζθῃ ἄθβ πϑῃθμᾶθη Ηρθυο]ᾶβ δὺ
ἈΑργρύϊδαρθη ρου ἀπ ἤδομέθπ
στη ΑἸΐαγθ. θογ Ηθχγοὶα θυβομοὶηῦ
ὙΠῸ Προυυβοῦῦ αἷθ Ταμδῖᾶθη 8ῃ

(882---866).

2. Κοπιπποβ (866---991),

οἴῃ δαΐσογορύθ ὥζθηθ, ἴθ ΘΙ μου
ἄθν Ἠρθυοὰ
αἷθ Ῥδμδιάθη
τσοϊ
Ὀγομαηροθ ἀπ οναὶϊῦ Ῥοσθσθη
Ὑ{11 ἴση σὰ ἄθηῃ οὔθ σὰ ζο]σθαι.
8. Τὸν Κδμπιρ σνοῖϑῦ ἄθῃ σονα]ῦὑδύσοηῃ Ἡθυοϊὰ ἃ0., ὙΘΙΟΒΘΙ τΟΥ
βϑίπϑοιῃ Αθύγοίθη Κυϊθο δηκαπαϊρσέ.
-- , Ῥρὰ Ῥαμδϊᾶθη {ρου
ἀθν

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΕΙΕΗΕΝΡΕΝ.
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ὁ ὦ οὁΓ ἀ- αὐτὰ
ὅδε μάρπτις νάϊος γάϊος. ---

895

’

;

[κὰ

;

2

ἢ

᾿

[Ὰ

ἤω

ἤῳω

τῶν πρό, μάρπτι, κάμνοις. --ἰὼ ἐν ὀφθαλμοῖς κλίμακας ναΐας

ἰδοῦσα νῦν βοὰν
ὁρῶ τάδε φροίμια
βιαίων ἐμῶν. ἠὲ
βαῖνε φυγᾷ πρὸς
Κοπὶσ αἴθ ὙΥ̓ΔᾺ] ἴῃγο5 Αὐΐοηὐμα)ύβ
(9223 --- 916).
4. ᾽΄6 Ῥαδμδίάθη
ὙΟΠ]Π6η αἴθθθ ΔΒ] ἰθγθη Ὑαΐοσ
ἈΠΠΘΙτησ
ΘΟΌΘη ἀπ ὈΘίθῃ]θη ἸὮγΘη
ΤΙ ΠΘΥΠΠπΘη.
ΠΘΌΘμ
ἰἤπθη
510}
«αΐχαβίθ!
θη (911---990). ὅ. Ῥδηβο5
Κοιητηῦ τηϊῦ οἷποὺ Το
8 η6. ζὰΤΕ ὑτὰ βοῖὶπα Τ οὔθ πο ΑΥΡῸΒ
σχὰὄ Ὀσϊπροη (991--1028). --- 916
Ῥαγίϊο 882---9Θ09 δῦ ἴῃ ΘΙΠΘῚ ΒΘὮΥ
γοσαθυθίθηῃ (ἀθεία!ῦ ὥθου]θέοσι, 50
δ 510} ἃ τηθῆγοσθη ϑ'6]]6η Κϑατη
ΠῸΣ ἀοΥ Ξΐπη (68 ὉγυβρυπρΊ]
ΟΠ 6ῃ

Τοχέθβ θυκοηπθη Ἰβὺ. Αὐβοὺ Ῥουβ.
θ018---Θ80 Πηαοῦ βοὴ} ρ) ΚΠ Ομ ΥὙγΘΙΒ6 ἴθ ΘἜΠΖΘη ΑΒΟΉΎ]ΟΒ ΚοΙηΘ
Βέ6116. αἷθ δ
πὰνῦ δημβουπα
Θἴπθηῃ 850 θηὐβίθ]
θα Ταχὺ δ τα.

γα]. οὕεν αἴθ Τοχυ
μου! ϑξοσπηρ
65 Αβοθυ]οβ ἴθ ἄθπ ϑ᾽ἐζαῃρθὈ.
ὧογσ

Μὕποῃ.

5. 8411.
552}.

Ακ.

ϑονοῦ!]

ἃ. Ὗἧ.
ἋδὺΥ

1888.

πίορῦ

Π

δηΐ]-

βίσορ ῃίβομῃθ Βδὰ το ἀθν ϑῖηη Ἰορὺ
ἄθη (ἀδάδηκοη π8Π6, ἄδβ ῃ80}οἰπδπου οἰηζθὶηπθ ΟΠπογθαΐθη οὐδ
Ῥδᾶγθ ἀθυβθιθθπ (6) ΒΡυθοῆθῃ.
8382.

8080].

ταῦτα

μετά

τινος

πάϑους ἀναβοῶσιν, ἐξ ἀπόπτου τοὺς

«ἀἰγυπτιάδας --- υἱθίτηΘἢν ἄρῃ Ηθγο]α
- ἰδοῦσαι.

μάρπτις" ὑβριστής. ΝΟ Απδ]ορὶθ
ΥῸΠ κλέπτης ουχαυ θοῦ ἸΏ81
αἴθ
ῬΌγτη μάρπτης παπᾶ 880 μάρπτα. --νάιος γάϊος: 8680]. ὁ πρώην μὲν

ἐπὶ νηός, νῦν δὲ ἐπὶ γῆς γεγονώς.
ἘΒ πτὰ ἀστοῖς ἀΐθαθ ζΖιαβδιητηθηβέθ απ αἴθ Ομ] σϊκοὶῦ ἄ65 ΗριὈΘΖοιοη ποῦ:

ΞΘ η6 ἄα, θὲ

841

845

ΗδΒοΟΒοΥ, Ἰθῦχὺῦ ποὺ
ἴθ ϑοΒ 1,
7οὑχὺ βοῆομ ἃτῃ 1,8πᾶ6."
886. ὅ680]. πρότερον ϑάνοις, ὦ
μάρπτι,

πρὶν

ἡμᾶς

συλλαβεῖν.

Ἐβ

Ῥοσί θην βίῃ 180 πρὸ τῶν (τούτων,
Ζὰ 699) δῦ θη ἴπ μάρπτις ΘπΐὺΒαϊΐθηθη

ἀθάβδηκρη:,

θὰ

Κοχητηβὺ

415 ἨΒΒΟΠΘΥ; ΘΠΘΙ τηὔρσοϑὺ ἀπ (68
'ΤοᾶΘ5 βθίῃ."
8851: Εν ἰὼ... ἀμφαίνω Ῥιοίοῦ
αἴθ Ἠδμάβομυῖθ:
ἰόφ
κάχκας νυ δυΐαν βοᾶν ἀμφαίνω.
5080]. οὐκέτι παρὰ τοῦ πατρὸς
ἀκούσασα, ἀλλ᾽ αὐτόπτης γενομένη
βοῶ, (1068. ΒΔ 06 16ὑχὺ τοϊῦ δἰρθπθη
Αὐροὸὰμ α16 ΟΠ] Ιύθσι (6 ]0Π6
στη ἀπ8- ὑπα ΕἸηδβίθίσθη αἸΘΉΘΗ,
ἀποβάϑραι)
φοβθῆθῃ “πᾶ
[ᾳ886
ἀθβῃ4}}0 Ἰαυσΐθη Ηϊθσι ουξόπθρη“".
ΥΩ]. ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν, ἐν ὄμμασιν
ὁρᾶν ϑορῇ. Απῦ. 1604, ΤΎΔΟΗ. 341. --κλίμακας σπὶθ Εὰγ. ΤΡ. 1. 1851. --Μη βοὴν ἀναφαίνω ΥρΊ. σάλπιγξ..
ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷ
Ἐσπη. ὅ12, προυφάνη κτύπος ϑ0ΡῈ.
ῬΆ1]. 201.
841. ἸΟῊ 566 ἀἃ 485 Ὑουβρίοὶ
(ἄθῃ Απΐδηρ)ὴ (οΥ (ὑουγα! ἐδ ϊρ κοῦ
ΘσΘΡΘἢ ΤΏ] 0}." φροίμια πόνων 80 ἢ
Ασ. 1214
μαντείας

ὑπ᾽ αὖ
πόνων

φροιμίοις. --- ἘΣ

8991. ὅδε μάρπτις (8ο [ἄγ μάρπις
ΤῬαχῃ.): 5680]. ὁ ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ
μάρψαι ἡμᾶς σΟΠΔΌΘΙ 418 ΗθβυΟΙ.

σθησβ

ἀμφαίνω. --[πράξαν] πόνων
ἠέ. --ἀλκάν"

με

δῖνος

στροβεῖ

ὀρϑο-

ταράσσων

πράξαν ἰδὺ Κοὶπο

σ᾽ Δα μαὔο Ὑ υθοββουθπρ σοίαπαρῃ.
Ἠρυτααπη μαὲ ἀδ8 οι
σουρὺ;
γἹ ]]ΘΙομῦ δῦ 656. δὰ8 ἄρξαντα, Θοἴπον
οΥΚἸσθμάθη ΒΘΙβοὉ σὰ φροίμια,
οηὐδύδηαθῃ.
845. βαῖνε: 80 Καῆῃ οἷη δι
ἄρχῃ Ἰούχζίθη Ραᾷδυθ, (85. 510}: ποοῦ
ποῦ σαπι (ἀδέξογαϊαστο σοῆϊδομίοὺ
Βα, συχαΐθη. --- πρὸς ἀλκήν : ὅ08}0].

πρὸς τὴν τῶν ϑεῶν ἀλκήν.
ἀλκῆς τῆσδε.
1"

9]. 139

ΑΘΟΒΎΤΠΟΣ
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βλοσυρόφρονα χλιδᾷ
δύσφορα ναὶ κἀν γᾷ. -γᾶς ἄναξ, προτάσσου.

ΚΉΡΥΞ,
σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶοιν ὅπως ποδῶν.
ὀχνεῖν

860

ὀκνεῖν

τιλμὸν τιλμὸν καὶ στιγμὸν
πολύαιμον φόνιον τ᾽

ἀποχοπὰν κρατός.
σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλοαὶ μέγ᾽ ἐπ᾽ ἄμαλα.

ΧΟ. εἴϑ᾽ ἀνὰ πολύρυτον
840. )ὰ5 Αβϑυπαρίοῃ "61 ἄθὺ Βο-

ουὔπαπηρ, --- βλοσυρός, βλοσυρῶπις
5:5 ἃ Ἠοτηθυβοηθ
Υ ὄχθου.
Ὑβὶ.
Ἡθβυοη. βλοσυρόν" φοβερόν, καταπληκτικόν. δον δάδηκο παὺ 8]]ΘΘΙΏΘΙΠΘΩ ἴπη., οὐ] ἀθοὺ ἀυτοῃ
ναΐ Ἰοκα]6 ΕἙΥΡαπρ:, ΑΥ̓͂85 1ῃ ΒΘΙΏΘΥ
Ὁρρισκοιῦ σπάθη πη
Ποῦ, [ἰδ

Ὁπου
ΟἼ0 ἢ σὰ ΥΆΒΒΟΥ πα Ζὰ
Τᾶπα." --- ναὶ καὶ ἐν γᾷ 5.γ. ἃ. ἐν
ναὶ καὶ ἐν γᾷ. ὙΡῚ. ϑορῇ. Ο. Τ. 184
Ζελφῶν κἀπὸ ΖΙαυλίας.
848, γᾶς ἴᾷν γᾶν Ῥεῖρθοι. --- προτάσσου, 506116 ΟΙΟ ΤΟΥ ἀπ8 ΖΌΠ
Βομαΐζθ, 5οὶ ἀπ5 Βομίστη. 8680]. ὦ
ΠΠελασγέ, πρὸ ἡμῶν παράταξαι.
Υρ]. Απάᾶοκ. ταγϑῦ. 107 σφᾶς αὐτοὺς
προτάξαντες πρὸ τῶν Ελλήνων
849 ἴ. δβγυοῆ. σοῦσϑε" ἴτε, ὁρμᾶτε.
- βᾶρις (ϑομη, Καμη) ἰθὺ οἷῃ
ἀρ
ὈθΒομ65 Υ ουῦ (Ηϑυοά. 1Π| 96); 68
ΒΙ6β. 580 ἀὰδ5 ΝΙΒΟΒΙ (ἀὰ5 ἀθὰ
ἨοΪχθ 465 (πτητηϊ αατη8). 1)88 ΟΥ̓ οὖ
Ππαᾶρθὺ 510} ἃιθῃ ᾿οὶ Ρυορουῦ. ΠῚ
11. 44.
Ὥδνοῃ ῥϑῖοδ, ΒδΙΚο. --ὅπως ποδῶν (ἔχετε) τῖθ πῶς ἔχεις
δόξης: οὔον ὡς τάχους ἕκαστος εἶχε.

16 ΒΠΠ]Ρ56 σοὴ ἔχετε δῦ ἀπρουγῦπηΠΟ πἀπα οὐκ]ᾶγ᾽ 510. ν]θ]] θοῦ ἃ 85
ἄθη ἀθρυασο ἄθπα Αὐιβάγτιιοῖβ 818
βύθμοηαον Πα θηβαγσί, νρ]. ῬἸ αὖ. αουνρ..

ὅ01 Ὁ ἀκολασίαν
ποδῶν ἕκαστος.

φευκτέον

ὡς ἔχει

8δῦ
δίγορίι.

851}.
ΠῚῸ
ἩἨδπάβομυ
στοῦ
οὐκοῦν οὐχοῦν τιλμοὶ τιλμοὶ καὶ
στιγμοὶ πολυαίμων φόνιος ἀποκοπὰ
κρατός.
ϑοθοη ἀ16 Ὑργαορρίαηρ
νγοῖθὺ δὰ οἷν δηᾶρθγοβ δνοτῦ 85
οὐκοῦν
Βῖπη: ἄδθῃ Ακκ. ἄἀθὺ ϑ0Ὁ-

βδηθινω αἀδαξοῦ πολυαίμων ἃ. ἱ.
πολύαιμον 8}.--- ΠΠ)ὰ5 πη ρογδ 5086
ὀκνεῖν
γραβὺ [τ
θὰ
Ῥ]ΌΤΡΘα
ΒδΥΡτθη: «τηϑομὺ θα σοίαβέ δυΐ
Δρυσδαΐθη 465 Ηδδυθβ ἀπα Ὀ]α 965
ϑύθομοη ππα ὑδα]]οῃ65 ΑΡΒαπιθη 685
Κορίοβ΄".
8ῦδ. ὀλοαὶ μέγ᾽ ἐπ᾽ ἄμαλα Ἠοιτηϑπη ἔν ὀλύμεναι ὀλόμεν᾽ ἐπαμίδα
δ 0 Ἠρβγο. ἄμαλα᾽ τὴν ναῦν. --μέγ᾽ ὀλοαί “ἴθ σεμνᾶς μέγα 141.
8ὅ0---921 Κοτμτηοβ,

ἴῃ ΘΙ
ΟΠ ΘΤα

αἴθ Ῥαυύίθῃ ἀθ5 Ηθσγοὶαβ Ὀ6ὶ ἄρα
δυβῦθῃ
ΟΡ ΠΘΠΡΘΔΥ ΔΌΟἢ τηΘ] 150}
Βἰηᾶ, 61 ἄθιη ψυγοϊξθη 818 αἰγθὶ,
Ὀ6Ὶ ἄθιὰ αγξοπ πἀπαᾶ υἱϑυΐθη ἃ 115
“νοὶ Τυϊηθύθσῃ Ὀθβέθηθῃ. --- [16
ἄσϑὶ ουβέθῃ Βέγορθηρᾶδγθ Βομθίπθη
αἴθ
ἄγθὶ
στοῖχοι,
αἷΘ ἐφύμνια
900--- 908, 910---918 ἀπ

ΒΘσΟΡΒΘρδαν

ἀδ5 νἱθυίθ

ἄδὺ (ἰθβαυιίομου νοὺ-

“αἰγάσθῃ.
Βῦθ, πολύρυτον

βδἰομξ ποῦ 815
τη βισοβ ΕΡιὑπθίοι : αἴθ βίασκο Β6νθοηρ
ἀθ5 λίθοσοθβ δᾶ θ χάσῃ
Ὁπύουσαηρ
τυρυμθ]
θη. 580]]6η. -“--

ΡΠΙΕ ΒΟΗ ΤΖΡΙΕΗΕΝΡΕΝ.

101

ἁλμήεντα πόρον
δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει
γομφοδέτῳ τε δόρει διώλου.
χελεύω βίας δὲ μεϑέσϑαι

859
8862
808
860
861
864
8θ
αηξϊϑέν.

γλίχαρ, φρενὸς ἄταν.
ΚΗ. δίαιμόν σ᾽ ἐπ᾽ ἄμαλ᾽ ἥσω σύδην᾽"
ἀπιτέ᾽, ἀπιτέα.
ἰὼ ἰοῦ, λεῖφ᾽ ἕδρανα, κί᾽ ἐς δόρυ,
ἀτίετ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν.
ΧΟ. μήποτε πάλιν ἴδοιμ᾽
ἀλφεσίβοιον ὕδωρ.
ἁλμήεντα : 61] οἴῃ ϑ'ροπαάθιιβ θἴπϑιῃ
Πακίν!υβ (ἀλφεσί -- 801) Θηὐβρυϊοῃῦ,
γϑυτηπἑοὺ Ἠθυτηδηη ἁλμιόεντα. ΑΒΘΥ
ἀἴοθβθ Εόστι, ἔν γΘΙοηθ τηϑὴ δῇ
τερμιόεις γουνγοῖβα, ἰδῦ ὉΠΒΙΘΗΘΥ.
ΒόΒΕ,, δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει, ἀὐδίν.
Ῥῖὸ οοπογοῖο (βατηὺ ἀθίπμθη ὥθουτα δ 6 η Ἠδφυτη). --- ξὺν ψῖρ 82. -μφοδέτῳ: νΕ].γομφοπαγής ΑΥἸβίορ!.
τ, 834, γεγόμφωται σκάφος ΟὈΘἢ
"449. --- Ὄϊ6 Υ. Β023ἢ. βἰπὰ

τὰ

ἀθὺ

Ἐβρομπβίου ἀπὰ 65 ΒΙΠΠ68 Ὑ1]]6Π,
Π8Οἢ ὙΘΙΟΠοιη α16 ήουτίθ πὰ [11
Μυπάθ
ἀθ58 (οὺβΒ
Ῥᾶββθῃ, ψῸΠ
ΟΡ υάϊοκ Πϊουμογρσοβοίχί. -- 16
Ηδπ βου σὶθὺ κελεύύω βία μεϑέ σϑαι
ἴχαρ φρενί “τ᾽ ὅταν: γλίχαρ Βαΐ
ΤοΡΘοΚ σοϊογαοχί Π8Οἢ ἄθχι 5680].
ἐπιϑυμία.
Εν φρενὸς ἄταν νγρ].
(ἰὰΒ ΔΠΘΥΘ ὅ680]. τὴν ἐπιϑυμίαν
ἴχαρ εἶπεν, τὴν ἄτην τῆς φρενός:
ἶσ σοθιοίθ αἷν ἀθίηθ ΟἿΘΥ ἤδΟῊ

(ἀονγα!
ἐξ εσκοῖῦ, ἀπῦθυ ὑυϑι μου ἀϑπ
γεχβίαπα Ἰοιαοῦ, ΡΖα]ασθη“. ΥὙ].
Ασ. 102 ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽
ἄπληστον λύπης, ϑυμοφϑόρον ἄτην,
ΘΌΘηΒο 8415 ἀρροβιύίοη δύσφορον
ἄταν Ἐππι. 8718, ῥίψοπλον ἄταν
516}. 3502.

800.

οΟΒΙαὐσ

δῦ

πσοσάθ

Ἰοἢ

αἴοῦ ἴῃ Πδυβοηγἐν σατη ϑ 18
ἥσθη.
Ἐουῦ, ἔογύ! ". ΠῸΣῚ Τοχὺ
ἀἴθβου θυ δύ 8582 ὉΠΒΊΟΠΘΥ, ΠῚ
αἷο ΗἨδπα βου

αἵμονες ὡς ἐπάμιδα

ησυδουπιατάπιτα Ῥιοίοῦ.

Υρὶ. ὅ. 80].

ἡμαγμένον. σε καϑίξω, γγομΔ0} ΥΥ 61]
δίαιμόν σ᾽ ἐς ἄμαλ᾽ ἵξω σύδην γοΥτησδοῦ μέ. ---Ηθβυοῃ. σύδην᾽ ταχέως
καὶ ὁρμητικῶς. --- ἀπιτέα ἔὰν ἀπι-

τέον Μὶ6 ϑορΡῃ. Απῦ. 611
ἐστί, 618 ἡσσητέα α. ὃ.

ἀμυντέ᾽

804 ἰὼ ἰοῦ ἔν ἰὼ ἰόν Τυχη.,
Δ άΘγΘ ΒΟΒΥΘΙΌθΘπ ἰὼ ἰώ οὐδὲ ἰοῦ
ἰοῦ. --- ΟΥ̓οΥ]αβθθ α16 Οδξονβύ
- σοἢ συχῃ ΟΠ
-- αἰ (δέξουβὐδύθθ, 416 ἴτὴ Τιδπα ἀοὺ ΕὙΟτΆτηΘὴ (1
ἈΑργρύθῃ) ἀπρθθηχὺ :δὑ0“ (ἀῳ αἷθ
Αρσγρίθν ὅἃπάρσθ (ἀδύθψου υϑυθ ΘῈ,
ψ16 (ον Ηργοὶα 904 α.. 988 πὶθαοΥΒοΙ). Ταυῖη Ἰϊοσὺ ἀονὺ ἀθάδηκθ
Ὁ 56} σῦχῃ

ΟΠ

Ρ. γθ] 65 ἀἸΘἢ ΖὰΣ

ψϑγθη (ἀδὐξογδίἐΐθ Ζυν ΚΥΠσ θα
8011“.
Νβοη ον ΕγκΊᾶγσαησ ἀ65
5680]. μήποτε μετέχων τῆς τιμῆς ἐν
τῇ πόλει τῶν εὐσεβῶν νγᾶγΘ ἀτίετ᾽
ποὺ ἀτίετα, βοπάθυῃ ἀτίετε ππᾶ
σομδτγίομ αἴθ Υογίθ ἄθιη (δου.
861. ἀλφεσίβοιον ὕδωρ: 8680]. τὸ
ξωοποιοῦν τὰ ϑρέμματα ἢ ἔντιμον
μεταφορικῶς.
λέγει δὲ τὸ τοῦ
Νείλουις
Βοὶ
Ἠομογ
Ρθαρυΐξοὶ
ἀλφεσίβοιος, ΗἰπάοΥ οἰ υϊησθηα
(παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι Σ ὅ98). δὲ
αἴθβο Βοαραΐαπρ ΒΙΘΥ ἄθπὶ ϑ'ἴηπὸ
πἰοηῦ οηὐβρυϊοῃῦ, Κϑηη τηδη ἀλδεσίβοιον (.,85 ὙΥ̓͂δομβύπθση ὑπ (εἀοῖηθα ἄθν Ηϊπᾶου ἔγάθυπα“) οὺνγαγίθη, ῸΠΠη δ}
ἀλφεσίβοιον
ὕδωρ γομ ΑἸθχ. ϑίο]. μοὶ Ῥασγέμθῃ.
Ἐχοὺ. 14 Βοργαπομῦ νγισα;
οὐδὲ
Μελίσσῳ Πειρήνης τοιόνδ᾽ ἀλφεσίβοιον
ὕδωρ

ϑηλήσει

μέγαν

υἱόν.

7Ζ6ᾶρη-

[4118 ἀαγ τηᾶπ πἰοθῦ δὴ τηρίδῬΒΟΥΒομθη.
(ὑθργᾶθοῃ
(ἔντιμον)
ἀθῆκθη.
Ζἄη
ἀραάδηκθη
γντυτσῖ.
πολυϑρέμμων Νεῖλος ῬοτΒ. 84, ΑΘ].
δηΐτη. ΠΠ 38 αἱ δὲ Αἰγύπτιαι (αἶγες)
ἔστιν αἱ πέντε ἀποτίκτουσι καὶ αἱ

ἈΘΟΒΥΠΟΒ

102

ἔνϑεν ἀεξόμενον
ξώφυτον αἷμα βροτοῖσι ϑάλλει.
γεγείους ἐγὼ βαϑυχαίους

810

« ἔχω», γέρον, «ἕδρας;-

ΚΗ.

σὺ δ᾽ ἐν ναὶ ναὶ βάσῃ τάχα
ϑέλεος ἀϑέλεος.

βίᾳ βίᾳ

81ὅ

φροῦδα βατέα βαϑμίδων
ἀπάλαμα πρόκακα πρὶν παϑεῖν.
πλεῖσται δίδυμα. λέγεται δὲ αἴτιος
ὁ Νεῖλος

εἶναι, εὐτεκνότατον

παρέ-

χων ὕδωρ.
8085. ,,(ἀυγοῃ

ἄθββθη ΤΥυακΚ σοοἐδνκὺ βίο. ἄθη β οι ομοπ ἀδ5
ΒΙαῦ τοἱῦ ΠοΡοηβκγαῖ
οὐ ]]ὑ."
5680]. ἀρρενογόνον γὰρ τὸ ὕδωρ
τοῦ
Νείλου: .«.ὔϑεν
Ζεὺς πιὼν
ἔτεκεν "άρεα."“ ϑῖχδθ. ΧΥ͂ 69ὅ καὶ
τὸν Νεῖλον δ᾽ εἶναι γόνιμον μᾶλλον
ἑτέρων καὶ μεγαλοφυῆ γεννᾶν καὶ
τἄλλα
καὶ
τὰ ἀμφίβια: τάς τε
γυναῖκας ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ τετράδυμα

τίχτειν τὰς Αἰγυπτίας, ΡΙαύ. 18. οὔ
Οβὶν. 5. 969 Α οὐδὲν οὕτω τίμιον
«Αἰγυπτίοις ὡς ὃ Νεῖλος.
ἀλλὰ
πιαίνειν δοκεῖ καὶ μάλιστα πολυσαρκίαν ποιεῖν τὸ Νειλῷον ὕδωρ
πινόμενον (θἰπθ6 ᾿ὐὙΡῸ Ὑογβίθι!πηρ,

γ9]. ὉΠ] οπδηη ἂρ. ΓΑΙΌ, ΠῚ 5. 284).
6
ἅπάουπηρ
σὸθὰ
ὕΟοπίπρίομ
βοτοῖσι Βομοὶπῦ ΠΪΘΡΠ8ΟᾺ πππδέϊρ
Ζὰ Βθοῖῃ. Αὐοἢ ἀἴθθο ἄπσαθο Βαὺ θὲ
Τῖο θυ δ ῃυβοπ Ί ] 108} ἀοΥ Ρουθ σθΒΘ
465 Ἡρκαύξδμοβ δηὐποιησηθη, σὰ 709.
8101. Αὐῇ ἀἴθβθη δ᾽ ΒΡ 6 ΘΠ,

ΑἸίϑυ, 88. Τιδηαθβαηρθῃιυϊρθ, 88
ΑἸ αᾶοι!σο οἷη ουουθύθα ἀπγθο δ“,
ἀῶ τηθῖθ (ἀθβοβιθοὴῦ ἃ8 ἀΐθβθιῃ
Τϑη8 βὐατητηύ.
ΠΘ Ηδπαβομυ
σιθὺ ἄγειος (γέγειος ΠΟ ΘΟΚ) "ἐγὼ
βαϑυχαῖος βαϑρείας βαϑρείας γέρον,
σουϊη βαϑρείας π8 0} ἀθγυ Ὑ Θυτααὔππρ'
Ἡδϑάϊ]δτηβ σοὰ βαϑείας ταῖῦ ρ ἄβρϑι

ὃ. ἃ. 1. βαρείας πουγηγῦ.
ὈΊΘΒ68
βαϑείας ϑομοὶπῦ οὐκί ἄσομαθ ΒοὶΒοθυτν σὰ βαϑυχαίους σὰ 5οῖη ἀπᾶ
ἀἃ5 Γσ ἄθη ὅπη πόνο ἔχω ἕδρας
νογαγδηρύ σὰ ὨΔΌΘΗ.
ΜόρΊοΠμοτγοῖβθ ἰδὺ βαϑρείας δυ8 ᾿βάϑρων
ἔδρας οπὐδίαπάθρη. Ζὰ γεγείους γρ].
Βυϊᾶ. γεγεῖαι βόες" αἱ ἀρχαῖαι απ

ΒΙΘΡΗ. ΒΖ. γῆ ἀπὸ γέα κραϑέν" ἀφ᾽

οὗ τὸ γέγειος κτητικὸν πλεονασμῷ
τοῦ γέξ.τ 5680]. ,μβαϑυχαῖος" ἡ μεγάλως

εὐγενής" χάοι γὰρ οἱ εὐγενεῖς,

Ηρβυοἢ. χάιος" ἀγαϑός, Ατϊβίορῃ.
1γχ. 91 χαΐα (6801. ἀντὶ τοῦ
ἀγαϑήν.
812 σὺ δὲ κτὲ. ἃ. 1... 1ΘἢΒ. ΔΌΘΥ
βῶρθ αἷσ: ἀὰ πιγδὺῦ δἰβραια ἴῃ8
ΘΟΒΙΗ͂, 10 ἴπβ ΒΟΒΙ σϑῆθπ, ἀπ
τιδρϑὺ ὙΟ]]Θη ΟὟΘΥ πἰομί." -- 9έλεος

ἀϑέλεος:

ἀἴοθβθο

Εὐυτηθη

βη-

θη 510} πὰὺνῦ Βῖοσ.
16 σχῦοκ51: β]οβ Ὑ ομάππρ' (ποθη5 γο]Θ5)
Ππαοὺ βδιοῦ Βϑπῆρ, “5. Β. ΞΊΘΌ. 414
ϑεοῦ

ϑέλοντος

ΞΌΡὮ.

ῬΆ1]].

1298

καὶ
ἐών

μὴ. ϑέλοντος,
τ᾽ ᾿Αχιλλέως

παῖς ἐάν τε μὴ ϑέλῃ. Τ)5 Αβγπᾶοἴοπ Ἀεὶ Βθρθηβα Ζ ΟΠ θα Βορυρη
6
ἄνω κάτω, ἀϊοοπάα ἰδοθηᾶδ,
ἀοοῦ! ἱπαοοίϊ.
816 Εἰ Ὀπρουι, ἀπρθυῃ (ἃ. 1. σθ μη
65 ΟἸ0ἢ ἃ00} ΒΟ ΘΥ δηΚοτητχηζ)
τητιβὺ ἀὰ ἔουύρθῃθη σοὰ ἄθη ϑῥαϊοη
465 ΑἸύατβ, θθνοῦ ἀπ ἀ88 ΒομΠτητηβέθ,
βορθῃ ἀα8 ἀὰ αἴθ ποθ Θῆγθῃ
Καππβδὺ, ου]οϊθδὺ “, ἃ. ἃ.’ σοπη

ἀὰ

αἸΟἢ ποῦ θη βομ]τητηβέθη Μ|18ΒΔ] ΠρΘη δαββούζθῃ τ ]]δὺ". 16
Ἡδη βου
οἰθὺ: βίᾳ βίᾳ τε πολλᾷ
φροῦδα βάτεαι βαϑυμιτροκὰ (βατέα
βαϑμίδων πρόκακα Επρου) παϑῶν
ὀλόμεναι παλάμαις. Ἐϊπροη ΑπΠα]ἐ8Ῥαπκὺ ἐν ἀ16 Ἠθυβίθ!]απρ' σοὺ αἰ
ΒΌΌΡΒΘ:; ὀλόμεναι παλάμαις βομοὶηὐ

οἶπθ ΒγκΙᾶσαπρ' σὰ ἀπάλαμα χὰ οπὐΒαϊίθα. Ζὰ βίᾳ (φρενῶν) γρ]. Ῥγουη.
099 πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. -βατέα σπῖο ἀπιτέα 861. --- ἀπάλαμα
νῖθ. Εν. ΚΥΚΙ. ὅ917 πρίν τι τὸν
πατέρα παϑεῖν ἀπάλαμνον. --- πρόκακὰ δ} Ῥρυβ. 990.

ΠῚΣ ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΗΕΝΘΌΕΝ.

ΧΟ.

108
βέγορ]ι.

αἰαῖ αἰαῖ.

εἶ γὰρ δυσπαλάμως σαλεύ-

ου δι᾿ ἁλίρρυτον ἄλσος

880

κατὰ Σαρπηδόνιον
χῶμα πολύψαμμον ἀλαϑεὶς
ἀερίαις ἐν αὔραις.
ἽΚΕΙ ἴυξε καὶ λάκαξε καὶ κάλει ϑεούς.

«Αἰγυπτίαν γὰρ βᾶριν οὐχ ὑπερϑορῇ,
ἀχοῦσα καὶ πικρότερον οἷξύος νόμον.
ΧΟ. οἰοῖ οἰοῖ.

88

απ ϊοίγ.

λύμας εἷς σὺ πρὸ γᾶς ὑλα-

χτῶν περίχαυνα βρυάζεις,
ὃς ἐπωπᾷ δ᾽, ὁ μέγας
Νεῖλος, ὑβρίξοντά σ᾽ ἀποτρέ819 ΕἾ, εἰ γὰρ [ἄν καὶ γὰρ Ἠθαίῃ.
Εδν σαλεύου (ορθη ἀ65 ἔθ ῃ]θ πάθη
Απρυτηθηΐβ σὰ ὅ10) σὶθὺ αἰ ΗδπάΒΟΒυ
ὄλοιο σορθὸηῃ ἤθη ΞΙΠΠ:
οογᾶχοδὺ ἀὰ ἀοοῦ ταῦ- ὑπαὶ Β1ΠῸΒ
γόοιὰ ὐαχστηθ δ ἀδὺ τηϑουβαξοπαάθῃ
ΕἾῸΣ Πουυτησθυγουΐθη που θη 8 1ὴ
ϑαυρθαομίβομθη Μία]θ, ἄθιη βαπᾶτο ἤθη, ΒΟΥ
ΤΥ πα ἴτη ΝΟΡ6]“.
ἁλίρρυτον ἄλσος πῖθο πόντιον ἄλσος

Ῥαγβ. 118, νρῖὶ. ΡΙααῦ. ΜΠ]. σ]ου. Πὅ, 8
ἴπ Ἰοοῖὶβ Νορύὕμηϊβ ὑθιηρ]βααθ ατΒαϊοηξ8. --- κατὰ
Σαρπηδόνιον
χῶμα: 860]. κατὰ τὴν Σαρπηδονίαν
ἄκραν.
Ὅρη ἸΤοὰ ἀθ5 ϑαγρϑάοῃ,
ὙγΘΙΘΠΟΥ ἀατοι Ῥαΐγο κοβ 6] (τη.
ΤΠ 419, μΒαῦ Αβοῆγ]οβ ἴῃ θη Κᾶρες
Ῥοβαπαοὶῦ. Ἡγρποβ ἀπ Τηδπαΐοβ
ἔγᾶρθη (16 ΤΘΙΟηῆ6 ἀθ8 ϑβαχρθάοῃ
ὭδΔΟῊ Τυγκίθη, ἔνϑα ἑ ταρχύσουσι
κασίγνητοί τε ἔται τε τύμβῳ τε

στήλῃ τε (Θνα. 615). Νδοὴ ϑβύγδρ.
ΧΙΥ 6010
ἰὰσρ
ἀδ8 Ὑουρθθῖσρο
(80 ϑέμαϊθη) τθϑ!οῃ.
σὸὰ
ἀδὺ
Μύπασππρ ἀ68 Καὶ γκαᾶποβ (1π Κι]1Κῖθη). 1)ὲ5 Εριπθέοη πολύψαμμον
(ν πολυψάμαϑον Ἐτηρουϊα8) ἀθαϊοὺ
απ ϑαπαθάηκο. --- ἀερίαις ἐν ([γ
εὐρείαις εἶν Ηαγππρ) αὔραις, ἴῃ
πΟΌΘΙ σου Γαἴδ, χὰ 11.
884. Ηδβυοι. λακάζει" λέληκε, βοᾷ,
ἀπὸ τοῦ λακεῖν. ΤΥ Πηρογαύίν μαὖ
Κοπζθεβῖνθ Βράθαϊαηρ: ἀἄδμοῦ ἀοὺ
3680). μάτην ληκεῖς καὶ βοᾷς.

88ὅ.

οὐχ

890

ὑπερθϑορῇ:

080].

οὐκ

«ἂν»
ἐκφύγοις.
ΥἹΘΙΙοΙομῦ ἰδὲ
Π8ΟᾺ Ηδυξαπρ Υὶδυτητιαμπρ' ὑπεκϑορῇ
Ζὰ ΒΟΒΥΘΙΌΘΗ.
886. τηϑρδὺ ἀὰ ΔΘ ἢ Θ'η6. ΠΟΘΙ
νου ἐουίοσθ ΚΙαρθυσθῖβα
ουὐῦμθῃ
Ἰαββθη". ἀχοῦσα πο ὅ160. 804
ἀχεῖν. ΑΌΘΥ ἀον Τοχὺ ἰδῦ ἀπβίοῃου,
ἀῶ α16 Ἡδηαβομυ

Ὀἱοίθυ: ἔνξε καὶ

βόα πικρότερ᾽ ἀχέων οἷξύος νόμον
ἔχων (ἴυξε καὶ βόα Βαὺ Ἡθητημδηῃ,
ὙΘΙΟΠΟΣ χέουσα καὶ πικρότερον
οἰξύος νόμον 5Ξομτοῖθέ, 415 ὙΥΊ1θᾶουΒοΙαπρ νὸπ ἔυξε καὶ λάκαξε 884
σουρῦ).
8881.
Κυδηκαηρθη Ρ6]]ο πα -αἀὰ 8]16ῖπ τη ΝΆΘη. 465 ΤΠπ64868 -βὐσούχοοῦ ἀὰ ἴῃ τηϑβίοβου ΑπὲῖροὈΙαΒοη ποῖ. Ὁ16 Ηδπαβομυῦ σοὺ
λυμασις ὑπρογασυλάσκοι περιχαμπτὰ

βρυάζξεις: λύμας εἷς πιο ἄθτῃ 8680].
εἷς ὑπὲρ τῶν Αἰγυπτίων πρεσβεύοι
ΠΙπαουῖ, σὺ πρὸ γᾶς Ηδυτηδμῃ,
ὑλάσκων
περίχαυνα
Ἑπρσογ.
ζΖᾳ

περίχαυνα (ΑΚΙκ. 68. ἴππογθῃ ΟὈ76 Κ8) νριὶ. Ἐπυ. Απᾶγ. 981 αἴ μοι
λέγουσαι τούὐσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους.
- Ηϑβυοῃ. βρυάζειν" γαυριᾶν, ἤδεσϑαι.
5
γνογαυηρίομθ
Θβθα
γομ Ἠρτγοϊάρῃ, αἷἰθ βίο ἴτὴ (ἰθ }]6
ἴῃγου {Ππγου]
θυ κοῦ 8415. Ἠθυγθη
Δα βρὶο]ΐθη, τῖγα ὅἤξογβ Ὀθὶ Επυ]Ῥιᾶρ5 (ΗἸϊκοὲ., θυ κα.) σοροϑῖθο]ῦ.
890 Η᾿. ὃς ἐπωπᾷ δ᾽ ([ν ὃς ἐρωτᾶς

ἈΒΟΗΥΠῸΟΒ

104

ψειεν ἄλαστον ὕβριν.
ΚΗ. βαίνειν χελεύω βᾶριν εἰς ἀμφίστροφον
ὅσον τάχιστα μηδέ τις σχολαξέτω.
δλκὴ γὰρ οὔτοι πλόκαμον οὐδάμ᾽ ἅξεται.

895

ΧΟ. οἷοῖ, πάτερ,

βροέτεος ἄρος ἄτα. μάλα δ᾽ ἄγει
ἄραχνος ὡς βάδην
ὄναρ μ᾽ ὄναρ μέλαν.
ὀτοτοτοτοῖ.
[4

.-᾿Ὦ

900

μᾶ Γᾶ, μᾶ Γᾶ, βοὰν
φοβερὸν ἀπότρεπε,

ὦ πᾶ. Γᾶς παῖ, Ζεῦ.
ΚΗ. οὔτοι φοβοῦμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε"
οὐ γάρ μ᾽’ ἔϑρεψαν οὐδ᾽ ἐγήρασαν τροφῇ.
ΧΟ. μαιμᾷ πέλας

908

αἩ ἰδ ῖν.

Μαγχίϊη).. ἄλαστον (τ αἰστον Ἠοτ-

σᾶθ6 Ἀεὶ Η6ΒΥΟΒ. ἀράχνου" ἀπ᾽ εὐ-

τη8 η}) ὕβριν: νοι. ταὶ ΔΒ,

ϑείας ὁ ἀράχνης.

716

Αἰσχύλος Λαΐῳ.

ἄπ γογθὶοπάθξοιη ἴθουταῦΐθ ἐεδηϑέ,
ἄοὺ ἤθῆγτο ΝῚ τηῦσθ τη]ο ἢ ΨΟΥ ἀϊν
μομὕξοη". Ποὺ ΝῺ πυτᾶρ 418 Θοὐξ
νουθησχὲ πα μαύξθ βθῖηθ Ῥθβοπάθυθη
Ῥυϊοδίου : ἴπ ΝΊΠΟΡΟ]Β γῶν ᾿πτη οἱῃ
ΤοαΡ6]. ᾿κθυσοῖμί.
898. ἀμφίστροφον [Γ ἀντίστροφον
Ῥουβοι π8ΘΟἢ ἄθιῃ 5680]. τὴν ἐξ ἄμφοτέρων τῶν μερῶν ἑλισσομένην ὅ ἐστιν
ἀμφιέλισσαν (ἅτπι ὈοΙάδη ϑοιύθη σϑ-

ὕρον αἴθ βομνγασζθ ϑρίππθ Ὑϑὶ.
Ασήβίοῦ. Ὠἰβῦ. δηΐτη. ΙΧ 39 τὸ δ᾽
ἕτερον (ἀράχνιον) μεῖξον, τὸ μὲν
χρῶμα μέλαν, τὰ δὲ σκέλη τὰ πρόσϑια μακρὰ ἔχον, τῇ δὲ κινήσει
νωϑρὸν καὶ βαδίξον ἠρέμα.
9011. μᾶ Γᾶ: 8680]. ὦ μῆτερ Γῆ.
ΑἸβο βύθῦ μᾶ ἔν μᾶτερ σὶρ π80}μου πᾶ [τ πάτερ. - βοὴν φοβερός
ψ16 βοὴν ἀγαϑός.

ΒΟΒ ΘΙ).
895. 1}. 1. τ βοηϑὺ σισϑὺ ἀαὶ στο κΒομἔβ!οβ ἂἃῃ ἄθη Ηδδγθη ΠἰπρθοΖουσὺ
σγογάρθῃ“..
8908, ΟὟΘμο, γαΐου, αἰ ΗΠ]
468 αἀδύθου 1465 (βρέτεος ἄρος δὺξ
ἄθπι ϑὅ0Π0]. ἡ τῶν βρετέων ἐπικουρία

ἄθιῃ ΚΒ]. ὦ πάτερ Ζεῦ, Γῆς παῖ.
ἡ αὐτὴ γὰρ Ῥέα καὶ Γῆ. ΥΩ]. ὅόρῃ.
ῬΗΙ ΟῚ ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ.
μᾶτερ αὐτοῦ “Ζιός. πο ὅποι Ἐποα
(ΚΥθ616) τοὶ ὧδ ᾿ἀθη
ἢ ιοσὺ τῖσᾶ.

βλάπτει μὲ απὰ Ἐαβίδίμ. 1422, 19
ἀπὸ δὲ τοῦ ἀρῶ καὶ ἄρος τὸ ὄφελος

παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν “Ικέτισι., βρότεος
ἄρος ἄτα“ κτὲ. ΑὌΥΘΒΟΒ ἔὰτν βροτιοσαὰ
ροσαταιὶὺ (τἱῦ ψΘΙΟΠΟΥ ἀὰ τη]οἢ
νοχ χβιθιοβυ, 7359), ἰδῦ τηϑὶη [[π}61]
ποσογάθῃ. οι
έβ!οβ (μάλα δ᾽
ἐὰν μάλδα Βοίμθ) ἔησῦ ὺ τα]0 ἢ (μ᾽
899. [6816 ἴῃ ἄθυ ΗδηαβοησὉ) ἔοτί
τγῖθ οἷπθ ϑρίππο σταϊὺ Ἰδηρθη οι σἔθῃ, οἷη Νααομύσοβρθηβί." --- ἄραχνος
βύατῃ ἀθὺ σου
ΠΟ Πθη ΕΌττη ἀράχνη
Βομοίηῦ ἃποῃ Νοὰ. σὰ ἀράχνου
ΕΥδρτη. 121 σὰ βοὶῃ ὑγοῖζ θυ Απ-

908. πᾶ ᾷν βᾶ ΔΙ
ΚΟ ΔΘΥ π8ΟῊ

804. 1. 988.

90. ἐγήρασαν, ὅ680)]. εἰς γῆράς.
με ἤγαγον. ΝΣ αοΥ ουβίβ ἄου. Βαῦ
Τα κυ να Βραραύαηρ (γηράσκων ἰδ5ὺ
Ῥγοιη. 1018 Θρϑηβουθηῖρ ὑγϑηβι εν
νὶθ Εὑχη. 286).
ἐγήρασαν τροφὴ
ἰβὺ 8. Υ-. ἃ. ἐγηροτρόφησαν (ἐγηροβόσκησαν): .,516 ΒᾶΡοπ ψΘάΘΥ ἴῃ

πον Τασομα, μος π᾿ ΑἸΐος δῆτ
τ] 0ἢ σοβουσέ“.
Ταταϊδ 501} αἷθ
πἰθᾶτῖσο Πομκυγοῖβθ ὧἀθ5 Βδυθατθα
ΒοκθαηΖθιομπμϑὺ σγοσγάθη.
906. μαιμᾷ: Ξ0801]. ἐνθουσιᾷ,
Ηθβυοῖ. μαιμᾷ᾽ ἐνθουσιᾷ καὶ ὀξέως
ὁρμᾷ. ἢ ὀρέγεται, προϑυμεῖται: ..68

ΠΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΒΕΗΕΝΘΌΕΝ.

συν
δίπους -- - - ὔφις,
ἔχιδνα δ᾽ ὥς μέ τις
πόδ᾽ ἐνδακοῦσ᾽ ἔχει.
ὀτοτοτοτοῖ.

10Ὁ

910

μᾶ Γᾶ, μᾶ Γᾶ, βοὰν
φοβερὸν ἀπότρεπε,

ὦ πᾶ, Γᾶς παῖ, Ζεῦ.
, εἶ μή τις ἐς ναῦν εἷσιν αἰνέσας τάδε,

λακὶς χιτῶνος ἔργον οὐ κατοιχτιεῖ.
. ἰὼ πόλεως ἀγοὶ πρόμοι, δάμναμαι.
, πολλοὺς ἄνακτας, παῖδας Αἰγύπτου, τάχα

ὄψεσϑε" ϑαρσεῖτ᾽, οὐκ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν.
ΧΟ. διωλόμεσϑ'᾽" ἄελπτ᾽, ἄναξ, πάσχομεν.
ΚΗ. ἕλξειν ἔοιχ᾽ ὑμᾶς ἀποσπάσας κόμης,
ἐπεὶ οὐκ ἀχούετ᾽ ὀξὺ τῶν ἐμῶν λόγων.

91ὅ

58ἰγῸ0ρ]).

απ ϊδίν.

930

ΒΑΣΙΛΕΎΣ.
οὗτος, τί ποιεῖς; ἐκ ποίου φρονήματος
ἐγαομίοῦ μοσδη." --- δίπους ὄφις γοΠ

ἄθιη Ηρθτοὶὰ στῖρ δίπους λέαινα Ασ.
1251 γορ ΚΙγὑβιηθρβίχα (οἰπο Τιὔ!η
ΘΙΘΘΠΟΥ Ατῦ, πὰν ἀοὺ ατγδαβαιηκοϊξ,
πἰομὲ ον ἄπθογθη (ἀθβία]!ῦ π80}). Υ6].
ΟΖ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ 5160. θ4.
θΟδΒὲ, πὰ τπῖθ οἷἰπο Ναίξου, ἀϊθ

50

ἴῃ ἄθη ΕἾ

δἰ ησθ ββθη Πα,

ΒΔ] οὺ τηΐϊθὴ ἔδυ."
681

σὺ δ᾽ ἢ κατ᾽

6]. Ξόρῃ. Απί.
οἴχους ὡς ἔχιδν᾽

ᾧφειμένη λήϑουσά μ᾽ ἐξέπινες. Ὅϊ6
Ηδη βου
σὶρὲ: ἔχιδνα δ᾽ ὥς με
τί ποτ᾽ ἔν δακοσάχ, νοτθθββουδ γῸη
Βαΐου ἃ. ἃ.
᾿ς
914. εἰ μή τις εἶσιν Τὰν εἰ μὴ ἴτε

ἰδὲ αἴθ βϑργδοιθ ἅθυ Ὀσομαηρ. --αἰνέσας τάδε, 5'ο ἀατοὶπ ἔσοπα,
απ

510} Ὀορπρσοηα (Ομπὸ ὙΥ1άου-

Βίσθ θη).

ΥΩ].

Ἐππι.

4712

πράξας

᾿ γὰρ ἐν σοὶ πανταχῇ τάδ᾽ αἰνέσω.
915. ἔργον, ὅ.}0]. τὴν ἐργασίαν
τοῦ χιτῶνος ἃ.1. αἰΘ Εδίπη οὶ αοΥ
Αὐϑοῖῦ. αὶ. χὰ 128.
916. θδὲγ Ἠρχοὶα ζουσῦ οἰῃζθὶπο
᾿ς αμαίάοη δη ἄρῃ Κ]οίάοση. --- ἀγοὶ
πρόμοι: γρ]. στη. 402 ᾿ἡχαιῶν ἄκο΄ τορές τε καὶ πρόμοι.

918. οὐκ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν ΒΟΠΊΒΟΠ,
Ὑ611 α16 Τδπδίάθη πϑοὴ ἄθη ΗρυΒΟΠΘΥ ἀ65 Π;8η665 σογαΐθη ΠΔΌΘΗ:
οἷ πογαθὺ θαοῃ πίομῦ ρου ἀδ5
ΑΡΒδπαθηβθῖη. σὸὰ Ηθυυβομοη Ζὰ
ὈΘΚΙαρσοα ΒαΌΘη." ΠΙ6 σου Ἠρδίῃ
γΟΥΡΘΠΟΙΉΤηΘπΘ. Ὑ Υϑβομτηρ γῸῈ
91τῖ. ἀπα 920. βομοίηῦ ἄθι ΖιυΒΔΤΗΤΠΘΠ ΒΗΘ
ὙΘΠΪΡΟΙ
Ζὰ ΘηΐΒΡΥΘΟΠΘΗ.
920ἢ, 010 τὰθρθ' Θὰ 7ἃὼ σΟΒ]
οὶ ἄθῃ Ηδδσγθη ζογέγθιθθη τπᾶ ὨϊηΒΟΒ]
ΘΙἔθη. (στὰ 8016). -- Εϊ᾿
ἀποσπάσας νοτταυίθῦ ΡΊθυβοθ. 8ῃΒΡΙΘΟΒΟμα ἐπισπάσας. --- {Ὀ 6. ἅδῃ
Μδηρθὶ ον Οἶβυυ χὰ 406. -- Ζι
ὀξὺ ἀκούετε νοὶ]. Ηοτη. Ρ 386 ὡς
ἔφατ᾽, ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν ᾿Οιλῆος ταχὺς
«ἴας.

922, 16 Ἠϊϑυτθ ἀθν Μϑδομθα
σορθη ἀ16 Μοίινιθσαηρ ἃ ἔϊν ἀδε
Αὐϊέγοίθρη Ὧθ85 Κῦηϊρβ. ---ὀ οὗτος
(μ6ὰ8 δὰ) υσῖθ ϑόρῃ. Ὁ. Τ᾿. ὅ82 οὗτος
σύ, πῶς δεῦρ᾽ ἦλϑες; Ο. Κ. 1027,
ΤύδοῊ. 404, ΑἹ. 711, 1041. --- ἐκ ποίου
φρονήματος ἴπ ἀθὴὴ
ὈηΠαροὺ ἀὰ αἷν οἷπ“.

πη, υγ8ἃ8
[Ι͂πἢ ποίου ἰδ
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ΑΘΟΗΥΙΟΞ

ἀνδρῶν Πελασγῶν τήνδ᾽ ἀτιμάξεις χϑόνα;
ἀλλ᾽ ἢ γυναιχῶν ἐς πόλιν δοκεῖς μολεῖν;
χάρβανος ὧν δ᾽ Ἕλλησιν ἐγχλίεις ἄγαν
χαὶ πόλλ᾽ ἁμαρτὼν οὐδὲν ὥρϑωσας φρενί.
ΚΕΙ͂. τί δ᾽ ἠμπλάχκηται τῶνδ᾽ ἐμοὶ δίκης ἄτερ;
ΒΑ. ξένος μὲν εἶναι πρῶτον οὐκ ἐπίστασαι.
ΚΗ. πῶς δ᾽ οὐχί, τἄμ᾽ ὀλωλόϑ᾽ εὑρίσχων ἄγω.
Β4. ποίοισιν εἰπὼν προξένοις ἐγχωρίοις;

92ὅ

990

ΚΗ. Ἑρμῇ μεγίστῳ προξένῳ μαστηρίῳ.
ΒΑ͂. ϑεοῖσιν

εἰπὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβῃ.

ΚΗ. τοὺς ἀμφὶ Νεῖλον δαίμονας σεβίζομαι.
ΒΑ. οἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ οὐδέν, ὡς ἐγὼ σέϑεν χλύω.
α16 ουβῦθ 51106 νου κὔγχυ 16 ΑὐἹβίορῃ.
Ὕγεβρ. 1869. μϑυῆρο' ᾿ἰπ τοιοῦτος,

τοιόσδε, ἴῃ οἷος Ηοχη. υ 89.
9258, ΥΩ]. ϑορῃ. 918 ὅστις δίκαι᾽
ἀσκοῦσαν
εἰσελϑὼν πόλιν κἄνευ
νόμου κραίνουσαν. οὐδέν, εἶτ᾽ ἀφεὶς
τὰ τῆσδε τῆς γῆς κύρι᾽ ὧδ᾽ ἐπεσπεσὼν
ἄγεις 8᾽ ἃ χρήξεις καὶ παρίστασαι
βίᾳ: καί μοι πόλιν κένανδρον ἢ

βουλῆς δίχα ἔδοξας εἶναι κἄμ᾽ ἴσον
τῷ μηδενί.

92. κάρβανος, βάρβαρος: 4 124.
- ἐγχλίεις, ἐνυβρίξεις, ἩΘΒΥΟΒ. ἐγχλίει" ἐντρυφᾷ, ἀαὰ πίτητηϑὺ αἷν Ηδ]Ιβῆθη σθροηῖθον Ζὰ γἱ6] ΕὙΘΙΠοΙῦ
Βοσᾶθβ. 16 Επύνϑῦππρ οηὐβρυιομὺ
ἄρχῃ ἀθάδηκθῃ, τ ΘΒ πα 5. Β. Τρ:σθμῖθ δαββρυιοηῦ Εν. ΤΡῈ. Α. 1400
βαρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός,
ἀλλ᾽ οὐ βαρβάρους, μῆτερ, ᾿Ελλήνων᾽
τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ᾽ ἐλεύϑεροι.
927. ἠμπλάκηται .. δίκης ἄτερ:
γΡ]. ϑορῇ. Απύ. 7148 οὐ γὰρ δίκαιά
σ᾽ ἐξαμαρτάνονϑ' ὁρῶ. --- ὙἸΘΙ]οΙομῦ
ΒοΒγ οὐ τηϑη ὈΘΒΒθ. τῶνδέ μοι (ταῦ
ἨἩρυτη δ").
928. 16 ΒΘ ΒΠ]Π10}}6 ΘΙ]
απρ'
1δὺ πρῶτον

μὲν εἶναι ξένος (ξεῖνος.

- ἐπίστασαι: γρ]. ον. οαγτη. ΠῚ 27,
18 χοῦ ᾿πνὶοῦ] [ΙΟΥΪΒ 6886 ΠΘΒΟΪΒ.
- ὅζυσπι ἀθάδῃκθη ΤΕΊ. ΞοΡΆἈ. 0. Κ.
924 οὐκ οὖν ἔγωγ᾽ ἂν σῆς ἐπεμβαίΨων χϑονὸς οὖς, ἄνευ γε τοῦ κραίνοντος ὅστις ἦν πόλεως οὔϑ᾽ εἷλκον
οὔτ᾽ ἂν ἦγον, ἀλλ᾽ ἠπιστάμην ξένον
παρ᾽ ἀστοῖς ὡς διαιτᾶσϑαι χρεών,

παν. [64.292 χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα
προσχωρεῖν πόλει.

929. τἄμ᾽ ὀλωλόϑ'᾽
ἄγω ([ἄν
τἀπολωλόϑ᾽
ἐγώ ῬΟΥΒΟΠῚ 16
Επγ. Ιοη ὅ28 κοὐ ῥυσιάξω, τἀμὰ δ᾽
εὑρίσκω φίλα (.. εὑρίσκων ἄγω), ἃ. Ἀ.
βϑῖη Εὴρσθηύατη ἀαγῇ τῆϑη ΠΘΏΤΗΘΗ,
Ὑ͵Ὸ τη8 685 παρ. δ ει. Επν. ΗρογᾶἘΠᾺ4. 261 ἄξω γε μέντοι τοὺς ἐμοὺς
ἐγὼ λαβών (σ]Θ1 8115 Ὑγοχέθ οἰπθβ
ἨθτοΟ]α5), ὅορῃ. Ο. Κ. 882 τοὺς ἐμοὺς
ἄγω.
980. προξένοις: σὰ 345. Υα]). Επν.
Ἠρδτθ κα. 804 ϑεῶν ἱκτῆρας ἀλάτας
καὶ ἐμᾶς χϑονὸς ἀντομένους ξένος

ὧν βιαίως ἕλκεις οὐ βασιλεῦσι δείξας,
οὐκ ἄλλο δίκαιον εἰπών.

9351. 910} ΒΔΡ6 σὰ Ηθίτηθβ, ἄρχῃ
αθρου σ᾽ οκΊ μη ΕΠ 65 (ἑρμαῖον),
σοῆθμὺ ὑμὰ ἀἃὰ ἴοῃ ἀδ8 ἀθβαομέθ
σ᾽
οι. σοίππαάθη παρ, μαὺ δὲ
ΤῊ Ὀθββοῖθ Πιθηβίθ σοὶθιβέθὶ 8185
Ἴθᾶθυ. πρόξενος.
ὼ
ἴθ
τηρὶῃ
ΕἸσϑηΐατα βαομξθ, Κᾶτη 68 πὰν ἀαγδσαΐ
8 65 σι ἢπαάθῃ."" Μιὺ μαστήριος
(ματήριοςὅ) νρ]. ἰχναία 415 Βοίπγοχῦ
ἀον ΤΒοταβ ἤοτῃ. Ηγτημ. 1 94, ἀοΣ
Νοιηθβὶβ ΠΥΚΟΡσ. 129. Ὅϊθβο Ααβ-

βῶρσθ πἰπάογχὺ ποῦ, 88 ἀθὺ Ἠρθσοϊᾶ
γῸ ΡΟΥΘ ΟΒβοθθη (ἀοὐδμοιδθη πιοἐβ
τγΊΒ568}.Ὑ0}}].
982. Υρ]. ϑοόορῃ. ῬὨ1). 992 ϑεοὺς
προτείνων τοὺς ϑεοὺς ψευδεῖς τιϑεῖς.

938. ρὶ. 806 υπὰ 9048

984. ὡς σέϑεν κλύω α.1.
ἀοίποη θᾶθῃ χὰ βομ]θβθη.

Ῥτοτα. 1009 χλύω
οὐ σμικρὰν νόσον.

πΔοἢ
ὙΠ].
σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽

(ἂν
Δ
Μ
Δ)ὲἡ

ΠΕ

ΚΗ.
ΒΑ͂.
ἜΓΕΙ
ΒΑ.
ΚΗ.
ΒΑ͂.
ΚΗ.

ΒΟΗΠΤΖΕΕΗΒΝΘΕΝ.
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ἄγοιμ᾽ ἄν, εἴ τις τάσδε μὴ ᾿ξαιρήδεται.
κλάοις ἄν, εἰ ψαύσειας, οὐ μάλ᾽ ἐς μακράν.
ἤχουσα τοὔπος οὐδαμῶς φιλόξενον.
οὐ γὰρ ξενοῦμαι τοὺς ϑεῶν συλήτορας.
λέγοιμ᾽ ἂν ἐλϑὼν παισὶν Αἰγύπτου τάδε.
ἀβουκόλητον τοῦτ᾽ ἐμῷ φρονήματι.
ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰδὼς ἐννέπω σαφέστερον --καὶ γὰρ πρέπει κήρυκ᾽ ἀπαγγέλλειν τορῶς
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940

ἕχαστα --- πῶς φῶ; πρὸς τίνος τ᾽ ἀφαιρεϑεὶς

ἥκειν γυναικῶν αὐτανέψιον στόλον;
οὔτοι δικάξει ταῦτα μαρτύρων ὕπο
Ἄρης" τὸ νεῖκος δ᾽ οὐκ ἐν ἀργύρου λαβῇ
ἔλυσεν, ἀλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος

94

τ

985. εἰ... ἐξαιρήσεται: 65. δῦ 1ῃγη
δὶ βοίπου Ὠυόμαηρ σἸθῖοη ὈϑηΡρΘ,
ἄδθ οἵ βίθ. πίομῦ δυβέζησγθη Καπη.
9861. οὐ μάλα (σα 479) ἐς μακράν
α.1. ὐπα φυγᾶῦ τοὺ θ8]α“" (..68
τῖγα σὰν πἰομῦ ἸΔηρο δὰ 510} σπχαῦἔθ ᾿ϑβ58θη.“). ΥΩ]. Επτ. Ἡθσγϑκ]ϊα.
510 κλαίων ἄρ᾽ ἅψῃ τῶνδε κοὐκ ἐς
ἀμβολάς, ποταυξ ἀογ Ἡδγοϊα οι-

παουτῦ:

μὴ πρὸς ϑεῶν κήρυκα τολ-

μήσῃς ϑενεῖν. ΑἸΠΠΙΟΙ Πῖου:
θὰ
βούχοδυ ἀἴοὰ ἄρθρου αἴθ Ηὐοκβιομύθμη,
ὙΘ Ίοη6 τηδη ΕὙΘιπ θη βομυ]αδέ, μϊηνγορ."
9358. (Τϑαΐθ. πο ῖομθ Αοὐϊοθσδα
γουρθη, Ὀοίγδομίθ ἴθ πιοηῦ 85
Ἐγριηαθ. βοπᾶθσῃ 8415 (ἀοὐϊοβυξα θυ."

940. θοῦ Αὐβάστοκ 4685 οἰ πίδομθη
Οοαδηκοηβ.. 488 τηϑομὲ την Κοὶπθ
ϑογρθιν, ,, ἀαγθτη Κὐτητη
6Υ6 10 τη ἢ

πο
ἀοΥ

Κοπηζθίοῃποῦ

Αβοδυ θίβομθη

ἄθη

κόμπος

ϑρυϑοηθ,

ἄθὴι

8ΈΟἢ
ὟΥ οτΐθ, σθ] μη τὶ ἀβουκόλητον
ἄθῃ ϑιβ 8 χὰ ΟἾἶδαῦ δυβί! ]6ὴ
(ω. Β. προσπασσαλεύσω, εὐωριάξω,
κατισχνανεῖσϑαι,
ὑψηλοκρήμνοις,
ἑκατογκάρανον), ὈΘΒΟΠΟΘΥΒ Ζυβᾶρθηῃ.

944. Ζυ ἥκειν (ΖαγοΚΚ ογαυη 6) ἰϑὺ
φῶ πὰ οὐρἥμζθηῃ. ---ὀ Οαὐτανέψιος
ΜΙ6 990. Ζναν μοὶβὺ 68 Ροὶ Ῥο]].
ΠῚ 28: οἱ αὐτανέψιοι οὐδὲν πλέον
τῶν ἀνεψιῶν, ἀλλ᾽ ἄντικρυς ταὐτόν,
ΔΌΘΥ ἀοοῦ Ἰθορὺ ἴῃ αἴθβου ΖαΒδΤηΤη Θηβθύζιηρ
οἷπθ
ἔθ
ρ τ ρ'
Ὧθ5 Βϑρυδ, ἀαγσοῃ Ὑγ
ΘΙοη6. ΒΪΘΥ
ἀδ5 θη Αργρύϊδαθη συροῦϊσίο {Ππτρομῦ ΒΟΥ
ΠΟΘ ποσάθη 50]].
Υρ]. αὐτάδελφος, αὐτοκασίγνητος.
945. ΠῖΘ νουπουρθμθπᾶθη Ὑγοχίθ
πῶς φῶ; .. στόλον; 5ἰπᾷ ἴῃ Β6ἢΥ
πο αν ΠΟΚΊΊΟΠ
θα. ΤΌΠΘ σΘΒΡΤΌΘΉΘΗ,
ΘΙ ομου αἴθ ὙΥΙοΒυϊρκοὶῦ ἀθὺ βδομθ
ΒΘυσουμ
θη. 8011.
1686 ὙΙοΒ ρΚοὶῦ σπιγὰ

ἀστοῃ οὔτοι δικάζει κτὲ.

δαβροίησὺ.
ὙΥ̓6Ὶ1] σνουταπίθῦ,
οἴη Ὑ6ΥΒ διαβροία ]θ6η 561] (68
Βα]ύβ, ἀθν Κῦπὶρ τηῦρθ βίῃ.
5ΔΟΠΘ Ζυ761- πα ἀγθῖτη8] Που]
9456ΕἾ

Του δέχου πῖσα ποὺ

ἄδβ
1ηαἷθ
ρθη.
ἱπ

ΘΙΠΘΥ ρΘΥ]
ΟΠ ΠΘΠΘη Ὑ οΥ Βδ μα] ππρ' σοΒοβιομὐθῦ ἀπα τηϊῦ οἰποὺ (ἀθρθαβο
ΔΌροιηδομῦ, βοπάθγη Ατθβ θηὐβομοὶἀοὺ ἴῃπ τοῖϊῦ ΒΙαὐ ἀπαὰ Εἴ5θη." ὙΕ].
Ἀρ. 804 δίκας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης

Ζ2ὰ ἀβουκόλητον νρ]. Αρσ. 614 ἐβουκουλοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑος,
Ἠρβυοῆ. βουκολήσομεν᾽ μεριμνήσομεν.
941}ἘΕῆ. Τὸ. Νδαοηβαύζ σὰ Ἂ61ὶ

κήρυκος πωλοῦσι τὰ κοινά. --- λαβῇ,
γηῖϊὺ 614, ἀ85 αἴθ οἷπθ Ῥαγχγίθὶ ρὺ-

ΕἸπαϊβαΐζ ὡς ἂν ἐννέπω
φῶ; ἴπ ο]Ϊσοπάριη ϑίππο:,

ΒΆ10. --- ἔλυσεν: ΤΥ ΑοΥ. θθζθίομποῦ
αἴθ γάβομθ ππᾶ Ἰοιομίθ Εν]θαϊρτηρ'

ἰδὺ πῶς
δα ἀαΒ

10} δῇ αταμπα σϑηϑαθν Κοπηΐηϊβ
τηθίπθτη Ηδυττ θα Ἕομοσο ΜΙ ἀπηρ
ΤΏΔΟΉΘ,

80 Βᾶρθ Τηἱγ, 16

γἹομέθη 5011“.

10 Ρ6-

ϑεοὶ κλύοντες κτὲ. --- ὑπὸ μαρτύρων

ψῖθ Ποιηοβίῃ. ὅ1, 32 μόνον οὐχ ὑπὸ

(πη

σι] ῦὺ ἄὰ5

Ο6]ὰ

ὑπ

ἀδν

Βύγοιῦ δῦ χὰ Ἐπ46“). --- πολλὰ γίγνεται πάρος κτὲ., νρ]. ἤοιῃ. ν 427
πρὶν καί τινὰ γαῖα καϑέξει. ---

ΑΒΟΗΥΓΙΟΒ
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πεσήματ᾽ ἀνδρῶν κἀπολαχτισμοὶ βίου.
ΒΑ. τί σοι λέγειν χρὴ τοὔνομ᾽; ἐν χρόνῳ μαϑὼν

εἴσῃ σύ τ᾽ αὐτὸς χοὶ ξυνέμποροι σέϑεν.
ταύτας δ᾽ ἑχούσας μὲν κατ᾽ εὔνοιαν φρενῶν
ἄγοις ἄν, εἴπερ εὐσεβὴς πίϑοι λόγος.
τοιάδε δημόπραχκτος ἔκ πόλεως μία
ψῆφος κέχρανται, μήποτ᾽ ἐχδοῦναι βίᾳ

950

στόλον

9δῦ

γυναικῶν"

τῶνδ᾽

ἐφήλωται

τορῶς
͵Ν
5

»᾽ν

γόμφος διαμπάξ, ὡς μένειν ἀραρότος.

ταῦτ᾽ οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα
οὐδ᾽ ἐν πτυχαῖς βίβλων κατεσφραγισμένα,

σαφῆ δ᾽ ἀκούεις ἐξ ἐλευϑεροστόμου
χομίζου δ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐξ ὀμμάτων.

γλώσσης.

960

δ

ἀπολακτισμοί: ἀθογ Αυδβάγαοῖκ Ὀοχιθεῦ
510} δα ἀ885 ΤοαθβΖιοκθη.
ΥΩ].
γετσ. θη. Χ 7180. βύθγῃϊξαν ταῦ ἶπ
Αοοπ δὲ οϊἹοῖραβ αὐτᾶτη ἐαπαὶξ
Βυταστη ΘΧβρίσαμβ. --- ΕἾ
βίου
Ριοίοὺ Ρ]αὐ. Μον. ὅ117Ε' ἀπὰ 9918
βίων.
949. Ὁῖ6 ἀγοϊβίθ θαθ ἀθ5 Ἡβυο]β
οσίδ νυ ΘἰπΘ βύοίζθ Εν ἀθυθηρ. --ΠΣ ἢ τοὔνομα; θοσιθμὺ 510} δῇ α16
Ἐτασθ πρὸς τίνος χτὲ. 948.
950. εἴσῃ σύ τ᾽ αὐτὸς χοὶ Βούῃθ

ἐν εἰσϑιγαῦυτος χοιΐ. --- οἵ ξυνέμποροι
σέϑεν νου
Ὠ ]Π10ἢ γσοπ βθίπθη Ηθυσθῃ.

952. εὐσεβής: δα
τη ΠΟΥ σοττηὰπξοῦ εὐμενής. ΠΟΘῚ Καπη εὐσεβής
510}. φῇ

αἴθ Εογάθγαμρ

ὈΘΖΊΘΠΘΗ,

448 αἴο ἩρΠσκοῖὺ 465 αδύξογα ανβ

πἰοηῦ γνρυϊθύχὺ νϑγᾶθ, ψΠγσ 685 ἀδὺ
Ἡοιο]ὰ γουῆοὺ σούδη μδΐ. --- ΝΔΟΝ
αἴθβοη ὕουβθ σνϑυτητθοὺ Ἠδγίαπρ'

οἷπθ Τἴϊοκο, τπγθ1] ἀν αοροπβαΐζ σὰ
ἑκούσας μέν ἴδ]; ὑπ θη ΑἸΘΒΘΥ
ΘΌΘἢ ἀσγοῃ μήποτ᾽ ἐκδοῦναι βίᾳ
(954) σοθγϑομῦ υεῖγα, 850 βοῃϑιηῦ ἀοοἢ
αὯ8485. ἔοϊσεπᾶθ τοιάδε ἁαΐ δἷπθ θηΐὺΒομ!θάθμθ ΑἸυγοϊβαμηρ' σουγα
ἐὐ δ σθ
ὙοΥρΘΠΘη5 Βἰπσανθίβθη. Ὀΐθβο ΑὉτγθίβαηρσ Κοπηΐθ ΘΈΟἢ τηϊὺ οἰποὺ Ἐτσιαθυπηρσ τῇ αἰ Υ. 94 ---θ48 γοῖῬαπάθῃ βθῖῃ.

θῦϑ[. δημόπρακτος .. κέκρανται:
θη

τὸν

ἀθὺ

Οδιηθῖημθ

σοίαθβίθυ

Θἰ πῃ Προ
ΒΘΒΟΒ]αβ δῦ χαβίαπαθ
ΘΘΚΟΤΉΤΉΘῊ“᾿, ΥΡ]. Ασ. 464 δημοκράντου ἀρᾶς.
Ὅϊ6 Απάθχαμρθη
γΥῸὴ

ϑυδανμη ]]ον ἐκ ῥοπῆς μιᾶς πᾶ Ἴοαὺ
ἐκ γνώμης μιᾶς 5Β:πὰ 5 πη, ΔΌΘΥ
πἀππδέϊσ, --- βίᾳ ἃ. 1. σγθπη σὸη Α6Υ
ἀπάθγοπ ϑεῖδε Θθνσαὶ σοοσδαομὲ
ψῖσα.
θῦδῇ. τῶνδε
διαμπὰξ ἐφήλωται
γόμφος, δ66 ἔγῶθ}} οἷανο ἔχα βαπῦ,
γ9]. χὰρ 449. -- τορῶς ΒΙΘΙ ἴπὰ
οΙσ θη ΟΠ θη ϑίππθ:
ἀατο
ΒΟ σθπα,

ἀυγτομαγιηροπα“. --- Μρίπθκο τοῖτηπἑοῦ ὡς μένειν ἀραρότα, Ἠογνογᾶθη
ὥστ᾽ ἔχειν ἀραρότως, “ὶθ 685 Βομοὶπῇ
πηποζιρ'.

957. 5680]. οὐκ ἐγγράφως ταῦτα
εἶπον, ἀλλὰ ξώσῃ φωνῇ.
ΟΠ .α6
πούαὐ Α5188 ΤΘρῸ5 δρ δῦ 8 τηδπαδαίδ
Ἰποϊαἀθηΐοβ πθαὰθ δηΐθ ΠΟΙΏΪΠῸΤ
οτῷ Ῥχοσθαρθηΐοβ, πὖ βδθρίαβ ἱπ μᾶς
ἔφ υϊα

Ὀαυθαγοόσαση

ἰπβύϊψαίςα

ατὰθ-

ΘΟΥΙΤῚ ἸΠΟΥΡῈ5 ΟΡΡοπαπίαν (ὟΥ 61).
16 Κομηύηϊβ βου
(ἰθου πο
νογσάδηκίθ ἀθὺ Ὀιοηθυ δ σβομθὶηΠΟ ἀθὲ Ῥουίθσθβα 465 Ἠρκαίιοβ.
9ῦ8. ἐν πτυχαῖς βίβλων, ἴῃ “ὰβϑιητηθηρσοθία!
θῖθη ΒΒ] ξουπ. τσοπὶ
Βαβῦ ἀοὺ (ἄρσυροῖβο
ἢ 6ἢ) ῬΑρυττεβίδπιαθ.
ὙἹΘΙ]ΘΙομ ἰδ δ
ΒΊΟΙΣ
αἴθ 109 ἀβρου!οίοσίθ Ἐόστα βύβλος
ΒουΖαβέθ!
θη. Ζα πτυχαῖς γ9}. Ηοτι.
Ζ 109 γράψας ἐν πίνακι πτυχτῷ,

ΞΌΡΆ. Ετᾶρτη. 144 γραμμάτων πτυχάς,
σὰ κατεσφραγισμένα Ἐπὰν, ΤΡΆ. Α. 8ῦ
δέλτον τε γράφεις... καὶ ταὐτὰ πάλιν
γράμματα συγχεῖς, καὶ σφραγίξεις
λύεις τ᾽ ὀπίσω. --θὸν ἄθῃ Μδηρσοὶ
ἄρον Οἶδας χὰ 406.

π

ΙΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΉΕΝΘΌΕΝ.
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ΚΗ. ἔοιγμεν ἤδη πόλεμον ἀρεῖσϑαι νέον.
εἴη δὲ νίκη καὶ κράτη τοῖς ἄρσδεσιν.
Β.. ἀλλ᾽ ἄρδενάς τοι τῆσδε γῆς οἰκήτορας
εὑρήσετ᾽ οὐ πίνοντας ἐκ χριϑῶν μέϑυ.
ὑμεῖς δὲ πᾶσαι σὺν φίλαις ὀπάοσιν

ϑάρσος λαβοῦσαι στείχετ᾽ εὐερχῆ πόλιν
πύργων βαϑείᾳ μηχανῇ κεκλημένην.
χαὶ δώματ᾽ ἐστὶ πολλὰ μὲν τὰ δήμια,

καὶ νίκη, ΡΙαὲ. 668. 965 Α νίκην καὶ
κράτος
πολεμίων.
50 ἐρηαδρὲ

βρῦτόν τινες καλοῦσιν... μνημονεύει
τοῦ πώματος Αἰσχύλος ἐν Πυκούργῳ
(ΕὙῶρτη. 124), ϑύγα. 1799ὃ. Πὸ (οἀδηκο, ΔΙ π που, σϑ ομ 6 προ τ ]βο ἔθη
ὙΥοὶπ ἐγῖπκθη, που άθη οἷμθ Πα ΘΥΘ
Κτυαΐδ σοῖρθηῃ 8418 α16 ΤΎΪΠΚΟΥ σὺ
ἀογβύθηβαϊ " ἰδ ΒΒΠΠ1Οἢ ἄθι ὅ6ἀδηκοη σορ 709 ὑπ ΚοΟπησοι
Ομποῦ
ἄθῃ ὑϑὶ ΒΘ θοπάθη ΠΙομΐοσ.
ΥΩ].
ἀασοροθη ὨΙοά. ΤΥ 3 ἃ. Χρη. ΑπμδὉ.
ΙΥ
ὅ,.26. Νοῖᾷβ Αὐμθη. ἃ. Ὁ. Ἕκα-

Ναῦοκ

ταῖος ἐν δευτέρῳ περιηγήσεως εἰπὼν

9601. ἔοιγμεν (νἱ]ο]]οΙομῦ ἔιγμεν
ΒΟΒγΘ θα, τρ]. πεποίϑαμεν,
πέ πυϑμεν) ε ἀρεῖσϑαι (ἂν ἴσϑι μὲν

Ζὰ

β

τάδ᾽... ἐρισϑε
γΕ]. Ἀρ. 1160
ϑεσπιῳδήσειν
16 844. -ΞΌΡΒ. ΕἸ. 85
Ποιμ βίῃ. 19.

᾿ Ἐπαάπηρ'

δύῃ

,

Κοτγ. ἴῃ ἐρεισϑὲ ΟοΡοῦ):
ἀμφὶ Κωκυτὸν... ἔοικα
τάχα. - πόλεμον νέον
νίκη χαὶ κράτη: γα].
νίκην τε.. καὶ κράτος,
180

χράτος

ΒΙΘΣ χράτος

γῸ νίκη Καπη

πολέμου

τπᾷ αἴ6

ἄθη ἴρου-

Πρ γ0Π χράτος ἴῃ χράτη Ὀοπιγκῦ
Παῦθα; ἀο00} ἰδὺ ἀθν ῬΊυγταὶ θεδὶ

Αβοδυϊοβ

ἀπ

ΒΟΡΒΟΕΙΕΒ

ΖΙΘΙΆ]1Οἢ

Βδαῆσ. --- τοῖς ἄρσεσιν σπῖθ 398. Ιη
(ΕἸρτὶ ἀδΥὺ
χηρα!ῆχίογίοη
Ξ5ῚΠΠῸ

᾿ ἐγαδτοῦϊο) σουδυομῦ ἀα8 δοτὺ ἴτὰ
Τοϊσοπᾶρθη ὕθυβθ ἀον Καπηϊρσ. --- ΤῈ Ὺ
Ἡρτοὶᾶ

ἰὐτὺ

5ο

ἂὉ',

ἀαθ

οὐ

ἀἱθ

Βοϊάθη ζοϊσοπάθη ὕϑυβθ 465 Κῦπισβ
πΟΟἢ Βογί.
904. ἐκ κριϑῶν μέϑυ: 8680]. πρὸ
γὰρ

τῆς εὑρέσεως

τοῦ οἴνου τοῦτο

ἐξεῦρον «Αἰγύπτιοι. λέγεται δὲ μέϑυ
κρίϑινον, Ηοτοά. Π τὶ οἴνῳ δὲ ἐκ
κριϑέων

πεποιημένῳ

διαχρέονται"

οὐ γάρ σφι εἰσὶ ἐν τῇ χώρῃ ἄμπελοι
(ἃ. “Β. ἴπ Τπίοταρσγρέοι: ἅπᾶρσθ

Ζραρηῖθβθ πᾶ γΟΥΒΟΒΙθᾶ θη θθηκτηΐου Ὀουγοίβθη,
ἀββθ ἄθη Ἀσγρίοθτῃ
ον Υοίμραι πο] Ὀοκαμπῦ ὙΔ8Γ,
ΘΏΠ

ΔῈΟῚ

αροὺ νοὶπ

Εἰπΐου

ἄθτα

Βίοτθ, ἄθιῃ Το σοίσαπεκ 465 ἄσυγτὶ.
᾿ ἘΒΟΒΘἢ γΟΙΚΕ5, φαγοκίγαῦ,
ὉΠΙομδηπ., ἄργρι. ΑἸξουξατηβκυπαθ
Π5.181:.. ἔσπιᾶῃ οΑργρίθη 5. 210 8},

ΐ

Ῥιοα. 1 84 κατασκευάζουσι δὲ καὶ ἐκ
τῶν κριϑῶν Αἰγύπτιοι πόμα λειπόμενον οὐ πολὺ τῆς περὶ τὸν οἶνον
εὐωδίας, ὃ καλοῦσι ξῦϑος, Αἴδρη.
Χάατῷ τὸν δὲ κρίϑινον οἶνον καὶ

περὶ «Αἰγυπτίων ὡς ἀρτοφάγοι εἰσὶν
ἐπιφέρει »τὰς κριϑὰς

ἐς τὸ πῶμα

καταλέουσιν᾽ (γρ]. 60. 4171 ΕἸ βομοίαὐ
Αβομγοβ ἄϊθβα Κοπηξηϊβ ἃτ|8 (δΥ
Ῥεουίθσθβο ἀθ5 Ηρκαίξοβ βηὐπογησηθη
σὰ Βᾶθ6η.
9θὅ. ὀπάοσιν: αἴθθα ΠΙΘΠΘΥΠΠΘΠ
βέθῃρῃ ὐβοῖΐβ ἴῃ ἀοσὺ Οτγομοβίγα.
906.
ϑάρσος:
αἀ΄1ἴ6 Ηδηαβοθυ

Ῥιοίοὺ ϑράσος. ΑΡοΥ ϑάρσος ϑράσους
διαφέρει. ϑάρσος γὰρ τὸ εὔλογον

ΟΙαῦ,
μετὰ

Ζυγουβιομθ),
ἰταμότητος

Ὀγοιβορκοιθ)
ΠΤ.
ΝΥ

16

ϑράσος δὲ τὸ
(οΥπορομδοιῦ,

3080]. σὰ ΑΡΟ]]. Β.
ἅτ 468 Υρ βιηαθο5

πγοσάθη ϑάρσος ἀπά ϑράσος -

γουίαυβομῦ 116 ἀρὰ ἀπ ἄρα, πίπτειν
πἀπα πίτνειν, πάτριος πα πατρῷος.
- εὐερκῆ: γρ]. Ηοχι. 1 412 εὐερκέος
αὐλῆς, ΗδδγΟΗ. εὐερκέος᾽ εὐτειχοῦς,
εὐπεριβόλου.
907.

οΜιῦ

ἀογ

Τὔσηθ

Βοἤθτη

ΒΟΙοσΚ
οἰ πρθβο]οββθη.ς.
ΥΩ].
Επτ. Ετάᾶρτη. 918, 8 ἐκ βαϑείας..
αἰϑέρος.
908. δήμια: Ηοτη.υ 304 οὔ τοι
δήμιός ἐστιν οἶχος ὅδ᾽, ἀλλ᾽ Ὀδυσῆος,
ῬΟ]]. ΙΧ 80 μέρη δὲ πόλεως καὶ
πανδοχκεῖον
καὶ
ἕξενὼν
χαὶ
ὡς
ἐν ᾿Ινάχῳ
Σοφοκλῆς
«πανδόκος
ξενόστασις““.

ΑΒΟΗΥΠΟΒ
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δεδωμάτωμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ σμικρᾷ χερί"
ἔνϑ᾽ ὑμὶν ἔστιν εὐτύκους ναίειν δόμους

910

πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" εἰ δέ τις μείξων χάρις,
πάρεστιν οἶχεῖν καὶ μονορρύϑμους δόμους.

τούτων τὰ λῷστα καὶ τὰ ϑυμηδέστατα,
προστάτης δ᾽ ἐγὼ
πάρεστι, λωτίσασϑε"
ἀστοί τε πάντες, ὧνπερ ἥδε κραίνεται
ψῆφος. τί τῶνδε κυριωτέρους μένεις;
ΧΟ. ἀλλ᾽ ἀντ’ ἀγαϑῶν ἀγαϑοῖσι βρύοις,
δῖε Πελασγῶν.
πέμψον δὲ πρόφρων δεῦρ᾽ ἡμέτερον
πατέρ᾽ εὐθαρσῆ Ζαναόν, πρόνοον
χαὶ βούλαρχον᾽ τοῦ γὰρ προτέρα
μῆτις, ὅπου χρὴ δώματα ναίειν
969. Απ αἴθ 85[6116 σοῦ πολλὰ
δὲ καὶ τὰ ἐμά ἰτ ἀον αθάδηκο
.» Ὁ Π0 8 100}: Παρ σἱϑὶθὸ Ἐδατηθ ἴῃ
τηθίηθιη Ηδυβο.
Μιὶ σμικρᾷ χερί
ΥΩ]. ὍΒο. 280 πόϑεν ἕξεις ὁμοίας
χειρὸς εὔϑοινον γέρας, ΟΡΆ. ΕΙ. 451
ὅπως

τὸ

λοιπὸν

αὐτὸν

ἀφνεωτέραις

χερσὶ στέφωμεν. ἴπ ἀἴΘΒ6Υ ἀὐσββαρθ
465 Κῦπρβ ᾿ἰοσὺ θἱπθ γοτρογοίδαππσ
Τὰν αἷθ βρψθυθ Ηδπαϊπηρ' ΕΝ
ΤΥΠορσίθ: ἄἀοὺ τηΐδηρ 468 Ῥαϊαβίθβ
σεβία ἑοῦ ἀατίη ἐν 80 Ῥαᾶτο ϑάλαμοι
Ζὰ Ὀογθιΐθη πὸ ἱἵπὶ Ῥαϊαβίθ Ἂ68
Ῥυίδτηοβ. ΥΩ. ἘΠη]. 5.17.
9710. ἔνϑ᾽ ὑμὶν ξὰγ εὐθυμεῖν ΚΊνΟΙμοῦ.
Νὰ: Εππ. 849 ἢπαρὺ 510}
ἁμίν ἴπ οἴποῖα ΟΠΟυσΟΒϑηρῸ:; βοηϑῦ
Κοτητηῦ αἴθθθ δὶ ΞορΒΟΚΙΘΒ χίθιηΠοιὰ Βᾶπῆρο Ὑουκὔνσαμρ' θεὶ Αβομυ105 σῖθ οὶ Ἑπτὶριᾶθβ ποῦ του.
ὙΥ611] σι} ἀ68η810 δῖον ἔνϑ'᾽ ἔστιν
ἡμῖν ΒΟΒΤΘΙΌΘΗ. --- εὔτυκος μαὺ ΕΪΘΥ
α16ὸ Βραθαΐαμρ ἀθ8Β Ἠουηθ
ΒΟ ΒΘ ἢ
εὔτυκτος
(γρΊ. Ηδθβγοῃ. εὐτυχές"
εὐεργές), πἰομὺ αἴθ σθιοηθ στρ 98
πἀπα 1008.
ἄλλων: 8680]. ὡς πολλῶν
ξένων ἐκεῖ οἰκούντων. -- Οχάρις,
πϑ110} οἰκεῖν μονορρύϑμους δόμους.
- μονορρύϑμους δόμους, Ἠδαχηθ
ἀ65 ῬΡαϊαβίθβ, ἴῃ ἄθῃθῃ 16 απ θη
ΤᾺΣ 510}. 8116]π ταϊῦ ἰῆγοη Ὑ δίθυ
πΟΒηθη; μονόρρυϑμος παροὺ 510}
ΠῸΣ Βῖθυ, γ9]. Ηόβυ οι. ἰδιόρρυϑμον"
ἰδιότακτον.

91ὅ

980

9714. πάρεστι,
Βαρροίμ!θ,
11οοῦ.
Ἡδγσοσάθη νουτηπθῦ ἀαξαν δόξαντα
ἴπ ἀοΥ Αππδῆτηθ, 88 πάρεστι δι

972. βύδτητηβ. -- λωτίσασϑε, ἕλεσϑε,
γο]. Εσδρτη. 490 ἄρης γὰρ οὐδὲν τῶν
κακῶν λωτίξεται, ΗδΒγΟΗ. λωτίξειν"
ἀπανϑίξεσϑαι. --- προστάτης ἘΒοΙβὲ
ἄοὺ οχίγοίοσ ἀον Μοιδκθη.
970. τῶνδε: ἐμοῦ καὶ τῶν ἀστῶν.
- κύριος γοη ΟΘΥ τηδβροθθοπάθῃ
Ῥρυβομ
ο Κοὶῦ σπῖ8 ΞΌΡΆΒ. Ο. κι 288
ὅταν δ᾽ ὁ κύριος παρῇ τις ὅστις
ἐστὶν ἡγεμών.
ΝΙομὺ πῃρδββθηᾶ
νουυηαὐοὺ

ζδκαβ

τίνας

τῶν

[τ

τί

τῶνδε. --- ῬοΥ Καπϊρσ σίθῦ τγθπα
αοΥ ζοϊσϑπᾶθῃ Απαρᾶβέο ἀθ5. ΟΠοσβ
8.
911---990. 1)85 ουβῦθ δηδρ
β 50} 6
πγβίθιη (911--- 986) Ὀοριοιτοῦ ἀδ8
ΑὈύγούθῃ ἀθβ Κῦπιρβ; πϑγθπα 68
φυγϑιΐθη βύθ 16. 510} α16 ΠῚ ΠΟΥ ΠΠΘῚ
815. ΝΘΌΘΠΟΠΟΥ Ζὰῦ οι ἀον Ὠδπάθῃ ϑαΐ.
911. ΕΔ ἄθῃ ὥδορθῃ (τηϊῦ ἀ61
ἂὰ ἀπ8 Ρορ]ὔοκὺ Βαβθ) τυδσοβὺ αὰ
γΘ 10 σοβορτθῦ βθὶπ."
918. ὅξ.80Ὸ1]. ὡς δῖα γυναικῶν
(Ηοτα.σ 208), ΘΙ] δαο θυ ῬΘΙ βου “..
9179, πρόφρων, σπδαϊρ.

980. πρόνοον, ὅ680]. τὸν πρόψνοιαν ἡμῶν ποιούμενον.
981. βούλαρχον πὶθ 11. -- τοῦ
(τούτου, σὰ 862)... μῆτις, ..61. Βαῦ
φαπδοηβὺ σὰ ουνγσθῃ“-.

᾿ς

ΙΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΉΗΕΝΘΕΝ.

111

Ἦν
ὙὙΨῪ
ΨΥ
ΓΎΎ

καὶ τόπος εὔφρων. πᾶς τις ἐπειπεῖν
ψόγον ἀλλοϑρόοις
εὔτυκος᾽ εἴη δὲ τὰ λῶστα.
σύν τ᾽ εὐκλείᾳ καὶ ἀμηνίτῳ
βάξει λαῶν ἐν χώρῳ
τάσσεσϑε. φίλαι δμωΐδες, οὕτως
ὡς ἐφ᾽ ἑχάστῃ διεκλήρωσεν
ΖΙαναὺς ϑεραποντίδα φερνήν.

ΠΕΡΙ

990

ΒΥΤΉΗΣ,

ὦ παῖδες, ᾿4ργείοισιν εὔχεσϑαν χρεὼν
ϑύειν τε λείβειν ὃϑ᾽ ὡς ϑεοῖς Ὀλυμπίοις
σπονδάς, ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπος.
988. (ὅπου) τόπος
παθιξαϊϊοπμθ ἃ απὰ
Ἰηνι αἴ (βΘοὨ 02), ,,ν0ἷόὸ
τηϊββθη, ΘΠ)
ὙΠ

εὔφρων, α6
Ῥχσοοῦ! δθδὶ
τἷὐ ΟΠ ΠΘη
ΜΟΒΙ ΟΙ]Θ πα

Ῥοαχίοιῦ τποσᾶάθη σγῸ]]6
πηὉ. Μριὺ
ἈΒΉΠΟΠοΥν ἰὐρουίσαρυπρ Πμοὶβὺ 68
Ἀρ. 191 εὔφρων πόνος εὖ τελέσασιν.
οϑάΐ,

50}01]. ἐπεὶ πᾶς

ἄνϑρωπός

ἐστιν ἕτοιμος εἰς τὸ ψέγειν τοὺς
ξένους. --- εὔτυκός (ἐστι), ΟΥ ᾿ἰδὺ σθβοβιοκὺ (θογθαΐ). ΥρΊ. 1006ἢ.
8601. Μδμομθ βομ]θβθοη σύν τ᾽
εὐχλεία καὶ ἀμηνίτῳ βάξει λαῶν
τῶν ἐγχώρων (80 ΗδΙτη8ηΠ)ὴ 8Π εἴη
δὲ τὰ λῷστα ἃ. ΑΡΘΥ πΙομῦ πὰν
ἀασσοθ ἄθη Ῥαγῦτηϊδοβ,
βοῃάθυῃ
δθ0ἢ ἀαγτοῦ α16 ΕΟ 465 ΠΠΒΟΠ6Β
(γαῖ. Αγ. 221 εὖ γὰρ εἴη, ΟΒο. 861
εἴη δ᾽ ἐπὶ νίκῃ) σὶθῦ 5108 εἴη δὲ
τὰ

λῷστα

885 ΒΟΒΙαβ.

Ζὰ δουΚθηπθη.

1)8 510} 16 ῆοτίθ δ
πιο σαυΐὺ
τη τάσσεσϑε ὙΟΥΘΙΠ θη, 50 βομοιηῦ
αἴθ 6116 1 Κοημαν σὰ βίη. Ἐβ
Κόππξο ἄθὺ ΑΡΒΟΠΥΘΙΌΘΙ στοὰ λαῶν
«τῶν ἐγχώρων"» δυῇ «τῷδ᾽» ἐν
χώρῳ ὐροίτγὺ δβοὶπ ὑπα (6ΥΓ πΒΡ ΠρΊΟΠΘ
Ταχὺ ππροῦδηγ 8150
ροϊασίοῦ ΠᾶΡΘῃ:
σὺν δ᾽ εὐκλείᾳ καὶ ἀμηνίτῳ
βάξει λαῶν τῶν ἐγχώρων
ἀϑροισϑῶμεν καϑ' ὁδοιπορίαν.
ὑμεῖς δ᾽ ἡμῖν τῷδ᾽ ἐν χώρῳ
τάσσεσϑε κτὲ.

Βοὶ

αἴθβοθ

Ὑῇουίθπ

υθυϊαββθη

αϊ6

Πδηϑίάθη

ἄρῃ ΑἸΐασ,

ὑπὰ

510 τἱῦ

ἴσθι ΠΙΘΠΘΥΠΠΘα σατὰ ΑὈΖαρ Ζὰ
νου
ΠΊσΘΠ.
990. ϑεραποντὶς φερνή, ὈΘαΙΘμΘ πη6
Αὐβϑίαϊθαπρ', θα σθοθῦθπθ Π᾿Θμθσυίῃ.
γΩ]. Ἐπ. ΤΡ᾿. Α. 41 σῇ γάρ μ᾽ ἀλόχῳ
πέμπει φερνήν (ΔΌΘΥ ΒἶροΥ ἀοὔ!β
ΠΟΙΩΪΠΘ).
991. ᾶπδοβ Κοχητηῦ τοϊῦ 6. Ὀ6σγοϊηθύθη Μοῦ, ἀτὰ ἀθύθη 116
ΘΓ ἴπ αἴθ δασὺ σοραηρθη ἰδὺ (184,
182) ἀπα 16 οΥ σόσὴ ὕΟἸΚ6 οὶ κῦ

μαδ, σαυοκ (996).

Ὁ16 κοποτιηῖο

4058 Ὀγϑιηᾶβ, ΘΙ ηθ συ
88
Αὐδγοίθη
ἂἀθβΒ Κῦπὶρβ
ουίοσγαογί,
Ῥυϊησὺ 68 τηϊῦ βίο, αἀδῷ ἀἃ8 Ὑο]}ς

οὔποθ ἄρῃ Κῦπὶρ' σὰ Πδη46]η βομοιηΐ.
-- Μιῦ ἄθτη Ῥαδροιβίοσίθη ἀὐβάσποῖκ
ἄογ ΠαηκΡραυκοῖὺ υρ]. ῬΙααῦ. Ῥβϑαά.
826 Ῥβθυάτ]θ, δΥΌΘΒΒ6. Ποβύϊδβ υἱὸὑμπτηδβ ἰδπΐοβ, πο ταὖ 5ϑογαἤσθιῃ
ΒΌΠΩΤΩΟ ΙΟΥἹ; Πϑ1ὴ Πΐὸ τη ΠῸΠῸ
οδὺ στηὰϊύο ρούϊου ὰρρΐου αὐδτῃ
ΤαρρΡϊζου.
992. ϑύειν τε λείβειν τε γοι Βταπάᾶπα ΤΥ Κορίθυη πσῖθ ἀρ. 09 οὔϑ᾽
ὑποκαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων, ϑορῃ.
ῬὨ1]. 8 οὔτε λοιβῆς οὔτε ϑυμάτων.
998. σωτῆρες σὶθ Ζθοαβ, ΑΡΟ]]Οη

(Δσ. 511 νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑι καὶ

παιώνιος, ἄναξ ᾿Απολλονὴ)ὴ, ἨἩδΥτη65
(Ομο. ῷ σωτὴρ γενοῦ μοι), Αὔποπα
(Βοβσοι. Σώτειρα ἡ ᾿4ϑηνᾶ παρὰ

τοῖς “Ἑλλησινὺ,

Ῥουβορῆομθ

(Κόρη

ΑΒΟΗΥΤΙΟΒ
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καί μου τὰ μὲν πραχϑέντα πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς
φίλους πικρῶς ἤκουσαν αὐτανεψίοις"

998

ἐμοὶ δ᾽ ὀπαδοὺς τούσδε καὶ δορυσσόους
ἔταξαν, ὡς ἔχοιμι τίμιον γέρας,
χαὶ μήτ᾽ ἀέλπτως δοριχανεῖ μόρῳ ϑανὼν
λάϑοιμι. χώρᾳ δ᾽ ἄχϑος ἀείξων πέλοι,
τοιῶνδε δεῖ τυχόντας εὐπρέμνην φρενὸς
χάριν σέβεσϑαι τιμιωτέραν ἐμοῦ.
χαὶ ταῦϑ'᾽ ἅμ᾽ ἐγγράψασϑε πρὸς γεγραμμένοις
πολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασιν πατρός,
ἀγνὼς ὅμιλος ὡς ἐλέγχεται χρόνῳ.
Σώτειρα.. --- οὐ διχορρόπως “ῖθ 618,
Ἄρσ. 8060.
994. καὶ τὰ μὲν αὐτανεψίοις ([τ'

ἀτανεψίους
ϑοα!ίρογῦ,
ἅ. 1. ὑπ᾽
αὐτανεψίων) πραχϑέντα πρὸς τοὺς
ἐγγενεῖς ([τ ἐκτενεῖς ΗΘ.}} φίλους
(4.1. πρὸς ἡμᾶς) πικρῶς (ταῦ Ἐπύγτβυπηρ) ἤκουσάν μου: ἀδτηϊῦ πῖτὰ
οἷπθ

πρᾶθ

ἀθθ

Ῥδηδοβ

ἴπ

(ἸΘῪ

ὙοΟΙΚδυθυβδιητα]ηρ᾽, ἴπ ὙΓΘΙΟΊΘΥ ΘΓ
ἋὯα5 Ὑγογΐδῃσθοη
ἃονὺ Αργρύϊδαθῃ
ΒομΠ]Πἀουίθ, σογϑαβροβοῦζί.
Απάᾶθγθ
νουρίπαθη

αὐτανειρίοις

τηῖῦ πικρῶς

(ἐχϑρῶς).

996. ὀπαδοὺς καὶ δορυσσόους.
οἷπθ Ροναῖποίθ Ποῖαηθ. 1658
ΑΠΡΆΡ6 5011] ΟῊ] δθο}, τγὶθ ΚΙαβθη
(ΗΠ Π}5 66 Τλὐχύρ. 1880 8. 466) πὰ
Ὑγ6Ιοκνυ (ΚΙ. ὅοῦσ. ΤΥ 5. 1016} Ὀ6τηρυκὺ πώροθη, ἐὰν 416 νοϊδοσθ Ηδηά-

Τὰηρ' ἀδν ΤΥυ]οσῖθ Βοαρθαΐαπρ' ΠΑ ΡΘΗ:
Ταπδοβ. οὐ μὰ ῦ τοῦ αἀοὺ ΠΤΙΔ Π6
οἷἶπθ
ἔγβύομθ
ϑὐθι]ππρ (τίμιον
γέρας) απ ἰδ ἀθβμα]} σθοὶσποῦ
Π80 ἄρῃ Τοάθ ἀθ5 Κῦμπισβ ῬβὶδβΟὉΒ
Ἃα΄16 Ηρυγβομαῖ
σὰ
ἄβροιΠΘὨΤΏΘΗ.
998. Μιῦ δορικανὴς μόρος (βἱρ.
᾿. ΦμΖθητηοσθπθβ ΤΟ Θ5]05") το].
λευστῆρα μόρον 160. 181, πισσοκώνητον μόρον ΕὙΔρΤΩ. 118.
999. ἄχϑος ἀείζων: αἷ6 'Τούαπρ'
οἴπθθ βομαίχηομθπάθη πᾶσα θἷηθ
μίασμα [ἄν ἀὰ8 σᾶησθ ᾿δηα Βθῖη
πηαὶ ἀἴθβθιι ΘυσρῈ ΘΟΒτηΔ0} ὈΥΙπρθη.
ο- ΝΟΣ ἄϊθβομι ὕοΥβ6 ἰθὺ, 16 ἀδ8
νου ΒμοΥρΌμΘμαθ μήτε χορ, οἷ ὅοἄδηκο δυβροία!!θη, οὗν μήτ᾽ αὖ

1000

ξένοισι ῥυσιασϑείην βίᾳ. Ἐϊὴ ΒΟΙΟΠΟΥ

Οθάδπκο βομοιηῦ πϑοὴ ἄθτη Ὑογδαδβσομοπάρθη δηρθζοὶσί, 50 448 ἀ16 ἀπᾶοΤΌΠΡΘΗ 11 ὙΟΥΒΘΥΡΘΒΘμαθη
6 ,Β6
χαὶ μὴ ᾽ξ ἀέλπτων οὔδΥ μηδ᾽ ἐξ
ἀέλπτων πὶοηῦ τ ΒΥΒΟΠ
ΘΙ] ]ΟὮ βἰπα.
1000.

τοιῶνδε

δεῖ τυχόντας (δεῖ

τ. ἔν τυγχάνοντας Τάποκρ, δεῖ Κῶππ

80 δὲ ἃτιβρ
8116 561η)... εὐπρέμνην

(πὰ ἀον Ἡδπαβοιυτς εὐπρυμνῆ, νῖθ
ΠΊΘΡ. 11, τὅ4, 1048 πρυμνόϑεν ἔῦγ
πρεμνόϑεν
πὰ
πρόπρυμνα
{τ
πρόπρεμνα) . . σέβεσϑαι (αὐτοὺς)
ες ἐμοῦ, ς, πϑομάθτα τηδη ΒΟΙΟΠ 65 6ΥἸφησὺ Παῦ, ταπιθ τηδη (τη6 1 γ) σΘθΘ ἢ
516 δ΄π ἔδδέσθυσαυζοὶίθ ἀδηκΌατο (6ΒΙΠΠῸΠρ' ΠΘΡῸΠ ὉΠῚ 516 ΘΕΥΘΗ ΤῊΘῊΓ
415. τηϊοῃ". ορθη ἀοὺ ΕΘμμπΠϊηἔουτη εὐπρέμνην σὰὄλ 68. -- Οχάριν
(ΔΚΚ. ἀ65 ἴππϑύθη ΟΡ] Κἰβ) σέβεσϑαι
ψ16 χάριν τιμᾶν ϑορΡῇ. Απύ. δ14.
1002. καὶ ταῦϑ'᾽ ἅμ᾽ ἐγγράψασϑε
([σ καὶ ταῦτα μὲν γράψεσϑε Ηοτη Π}} χτὲ., πο ἴοϊσοπᾶθ ΠΘῆτθ
Βοισϑιθῦ θα ἴπ8 Ηθυ. ΥὙ9]. Ῥγοτα.
815 ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν.
1004. ἀγνὼς

ὅμιλος

ν
εὐ
πάν
οι

ὡς ἐλέγχεται

(ἂν ἀγνῶϑ᾽ ὅμιλος Κοιτ. ἴπ ὅμιλον
ὡς ἐλέγχεσϑαι ϑομπγογαῦ, ἀγνῶϑ'᾽
ὅμιλον ἐξελέγχεσϑαι Ἠοἰτηβοίμ): ..«ἀαβ
οἶπθ ἀπροκαπηΐθ ϑομδν ουϑῦ ἀαγοι
α16 Ζεῦ ουρτοθὺ σῖταἡ. Μδῃ Κοπηῦ
ΘΟ ποῦ ἀπ σπὶγὰ θα ἢ ἀδυαμ
οὐβὺ
οἷθβθ
Ζθιξαπρ
Ὀθοθδομέθῃ,
ὈΘΥΟΥ τῆϑπ ΘΌΘΉ γ0}168 ουέγδαθῃ
Βομθηκύ.

Ἡδβ
ἡ,
2.

ΠΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΉΗΕΝΌΕΝ.

119

πᾶς δ᾽ ἐν μετοίχῳ γλῶσσαν εὔτυχον φέρει
κακήν, τό τ᾽ εἰπεῖν εὐπετὲς μύσαγμά πως.
ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν ἐμέ,
ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον βροτοῖς.
,

᾽

"

3.

ς.-5

,

3

100

ἘΝ

τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλακτος οὐδαμῶς
ϑεοί σφε κηραίνουσι καὶ βροτοί, τί μήν;

1010

καὶ κνώδαλα πτεροῦντα καὶ πεδοστιβῆ.
χαρπώματα στάζοντα κηρύσσει Κύπρις,
ἄωρα κωλύουσα λωτίξειν Ἔρον.
χαὶ παρϑένων χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι
πᾶς τις παρελϑὼν Ὄμματος ϑελκτήριον

1005. ΥρΙΊ. 984. --- εὔτυκον, α16
θῦβα Ζαμπρα ἰβδὺ ἰῃτη ρσοϊϑαῆρ,. -Ἄγ 6μη 65 ποῦ ὈΥΒΡΥ ΠΡΊΊΟΗ μύσαγμ᾽
ἔπους (οαοΥ ἐπῶν) σϑμῃθίβθη Παΐ,
ταῦ εὐπετές πῶς ὙΘΥ θα Πα 6ῃ ὑγοΥ6ῃ :
᾿ς Θἴπϑτη ΕὙΘΙη
6 οὔνγαβ ΦΗΣΙ
θη σΘΩ

ἰδ τη ΟΣ ΒΟΠΠ6]] Βοὶ ἅοΥ Ηδπὰ “
(Ξ680]. τὸ εἰπεῖν μυσαρόν τι κατὰ
τῶν ξένων εὐχερές ἐστιν).
1001. ὑμᾶς ἐπαινῶ ἴτὰ ϑ΄πΠη6 γοη
ὑμῖν παραινῶ:

σὰ

18δ.

ΟΠο. 519

ὑμῖν (ὑμᾶς) δ᾽ ἐπαινῶ . φέρειν,
Επ:. πᾶν. δὅ8 ἀνηβητηρίαν ῥώμην
μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν.
1008. ὥραν... ἐπίστρεπτον, ὅ6}ο].
τὴν ἐπιστρέφουσαν εἰς ϑέαν, .,5010Π6
Φαροπαθ!ξο, πδῸἢ ΘΙ ΟΠΘΥ 5160} α16
ΜΘηΒΟΉΘη ΒΙΠγομάθη, σθοηΠ6 88
Αὔρε ἄθν Πωοαΐθ δα! 5ἴο αἰθμξ".
γεὶ. ΟΒο. 8348 τέκνων

ἐν

κελεύϑοις

ἐπίστρεπτον αἰῶ κτίσας, ὅ6}0]. ὡς
τοὺς ὑπαντῶντας ἐπιστρέφεσϑαι πρὸς
Ῥέαν ἡμῶν.
1009. ὀπώρα ἴτῃὰ ἴπηθ γὺὴ ὥρα
(υσοηα
Ὀ] 16) το 1020, ΕὙάρτη. 458
(Ζὰ

5ΙΘΌ. 820),

ῬιΙπά. Ἰδίμτα.

ΠῸ 4,

Νρη. Υ 6 οὔπω γένυσι φαίνων
τέρειναν ματέρ᾽ οἰνάνϑας ὀπώραν,
ΟΒδοτθτα. ΕΤΆΡΊη. 12 3. 186Ν.πολλὴν
ὀπώραν Κύπριδος εἰσορᾶν παρῆν
ἄκραισι (ἁβραῖσι Μοίπθκο) περκάζουσαν οἰνάνϑαις χρόνου (γένυν
ἢ).
Ιῃ δηάργοιη ΞῬ1πη6 ποῖβύ 68 Εγ.
Εγδρτη. 102 ἀνδρὸς δ᾽ ὁρῶντος εἰς
μα

νεανίου ἀφύλακτος ἡ τήρησις

χτὲ.
1010, ϑεοί (ἐν ϑῆρες 74000) σφε
ἈΡΟΏΥ]ΟοΒβ, Τῖθ Βομαἐζβομοπᾶθη.

101

(ἄγ δὲ Μεγ): σφέ, αὐτήν πῖὶθ
ἔπ. 618.
Ὑρ]. χὰ ὅ10}. 466. -χηραίνουσι:
ἨἘθθγοθ.
κηραίνει.
φϑείρει πἀπα κηραίνειν" βλάπτειν. --τί μήν: (γὰ8 ἀοο} πᾶχθση 80 ἢ
ποῦ) ψῖθ ἀρ. 611, Ἐματη. 208. --Ζατα ἀθάδηκθη γρ]. ϑορῃ. ΕὙδρτη. δ,
9 εἰσέρχεται (Κύπρις) μὲν ἰχϑύων
πλωτῷ γένει, χέρσου δ᾽ ἔνεστιν ἐν
τετρασκελεῖ
γονῇ νωμᾷ
δ᾽’ ἐν
οἰωνοῖσι
τοὐκείνης
πτερόν,
ἐν
ἁἡηρσίν, ἐν βροτοῖσιν, ἐν ϑεοῖς ἄνω.
Μ|ιὺ 1010---18 βοῃμοίηῦ οἷη Ἡϊηντοὶβ

ταῦ 485 τηῖὖ ἀου ΤΎΠΟΡΊΘ γϑυρυμᾶθη8
ϑαύῦγυβρι6] Ατησυηοπθ Ὀθαρβιομθσ
Ζὰ Β6]1η.
1012. καρπώματα... ἄωρα κωλύ-

ουσα λωτίξειν ἔρον (αϊ6 Ἠδηαἀβομυ
σἱθὺ καλωραὰ κωλύουσαν ϑωσμένειν
ἐρῶ), ..16 γτοϊΐθῃ ΒΥ οΐθ τηϑομῦ
Κγρυῖὶβ Καπα (ὈΙοίοῦ Κυρυὶβ 808),

ὙΕΠΥΘΠα 516 ἄθιη ΕΥΟῸΒ γθησὺ ἀπτο θ Ζὰ ΡΠ ὔοκθη“. Αὐγαύαπβ νϑὺτηυξοῦ καρπώματ᾽ ἀκμάζοντα, ΦΌΘΥ
ὑγαηβιαὔϊο ἃ ῬΟΙῚΪΒ ὑπχρι15. 5π00ααθόὸ βαρηθρυρ ἀθβυσαρία (Υ 61]).
Υρ]. μάχλον ἄμπελον ἘΎΔρτη. 512
(τὴν δεομένην ἄμπελον ἔφη).
Ηρβγοῃ.
λωτίξειν᾽"
ἀπαυἰξεκθδι,
ἀπολλύειν. -- 16. ΘΡΙΒΟΠΘη. ΕὈΤΤΉΘη
ἔρος, ἔρῳ, ἔρον σποτάθη δὶ θη
ΤΥΔρΡΊΚΟΙ ΠῸῚ τὴ 468 ὙΘΥΒΙη8
68
116 σο χδπομῦ (ΞοΡη. ΕἸ]. 197, Εν.

Η!ΡΡ. 887, 449. ὅ.). Υ 6]. Βυϊα. Ἔρον.

τὸν ἔρωτα.

1014. ἔπι: ἄθτη Παίϊν σῖτα ἐπί
56] θη μϑοηροβίθῦ. Υ 61]. χὰ Ῥγογη. 67.
8

114

ΑΞΟΗΥΤΟΒ

τόξευμ᾽ ἔπεμψεν, ἱμέρου νικώμενος.

πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν πολὺς πόνος,
πολὺς δὲ πόντος εἵνεκ᾽ ἠρόϑη δορί,
μηδ᾽ αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽ ἐχϑροῖς ἐμοῖς
πράξωμεν. οἴκησις δὲ καὶ διπλῆ πάρα᾽
τὴν μὲν Πελασγός. τὴν δὲ χαὶ πόλις διδοῖ
οἰκεῖν λάτρων ἄτερϑεν᾽ εὐπετῆ τάδε.

1020

μόνον φύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρὸς

τὸ σωφρονεῖν τιμῶσα τοῦ βίου πλέον.
ΧΟ. τἄλλ᾽ εὐτυχοῖμεν πρὸς ϑεῶν Ὀλυμπίων,

1025

ἐμῆς δ᾽ ὀπώρας εἵνεκ᾽ εὖ ϑάρσει, πάτερ.
εἶ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βεβούλευται νέον,
ἴχνος τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέψω φρενός.
1010. ἔπεμψεν: ἀδθνΥ ΑοΥ. Ὀθζθίοῃποῦ 4885 Ρ]δύζιοηθ ἀπ Μοχηθηΐαμθ.
- ἱμέρου νικώμενος (ἡττώμενος) πὶθ
μὴ φόβου νικῶ ΟΒο. 1060.
:
1017. μὴ πάϑωμεν, οἷπθ τη]!
θΥ8
Εογα
ἀοὺ ΑΡτηδθησηρ
[Ὦ μὴ
πάϑητε.
Ἰ)άπιϑοβ τηθὶηῦ αϊ6 γοτιΙθέζαμρ; θ᾽ ΨαπρΈΡδυ ΠΕ Κοῖῦ (ὅοΒο!.
μὴ ὑποπέσητε
ἀνδράσιν). --- ὧν
εἵνεκα, ἄδιη σὰ δηύρθμθη. ΑΒΗΠΘΗ
ὧν ὕπερ εὐῶπα πέμψον ἀλκάν ΞΌΡΆ.
Ο. Τ᾿ 181.---Ζὰ πολὺς πόνος ογσϑησὺ
ΒΟ. ἃ5 ἀθὴὴ ΒΡ6ΖΊ6116η Ατπιβάστοκ
ἠρόϑη
οἷπ
81] ΘΑ ΘΙ ΠΘΙΘΣ
Ὑ716
διεπεράϑη (Ζϑαρταδ). - ἠρόϑη: Υγρ].
πόντου ἀροτρευτήρ Απίῃ. ῬΑ]. ΓΧ 242,
γαβύπη
18 718 ΘΘΟΌΟΥ
δτδπᾶσπι
γοῦρ. Αθη. Π| 780θ.0.
Νιομὺ σομῦτχὺ
ΒΘΥΠοΥ Ἐπων. ΕΎαρτα. 6710 ὑγρὰ δὲ
μήτηρ, οὐ πεδοστιβὴς τροφὸς ϑάλασσα"
τήνδ᾽ ἀροῦμεν, ἀθπη ΠΊΘΥ ὈΘΖΘΙ
ΟΉ ΘΠ
ΕἸΒΟμον ἀ885 Μϑοὺ 818 1. ΑοκρουἸαπᾶ, ἃ. Ὠ. 415 1γχϑ Νδησθιηρβα 6116.
1019.
ἐχϑροῖς:

αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽
τνρὶ. Ῥουβ. 1084 λυπρά,
χάρματα ὃ ἐχϑροῖς, Ηοιῃ. 4 δι
δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην
δὲ σοὶ αὐτῷ, ϑορῃ. Απύ. 640 αὑτῷ
πόνους φῦσαι, πολὺν
δὲ τοῖσιν
ἐχϑροῖσιν γέλων, Ὁῖο ὅδ55. ΧΧΧΎΠΙΙ
Φ8, 1 γέλωτα τοῖς ἐχϑροῖς, αἷσχος
δὲ τοῖς οἰκείοις παρέχειν.
1021. διδοῖς, διδοῖ
ΕΌΥτηΘΗ.

5Β᾽πα ΘΡΊΒΟΙΘ

1022. οἰκεῖν δηρὺ νοὸπ διδοῖ 8}.
-- λάτρων ἄτερϑεν, ΟοἾπα Ἐπέρο]ί.
γα]. Ἐπιβύδῃ. 5.1246, 9 ὡς καὶ λάτρον
ὁ ῥηϑεὶς μισϑὸς ἐλέγετο, δηλοῦσιν
οἱ παλαιοί. --- εὐπετῆῇ τάδε, Ῥροτοοτητηοάδ μ860 βαπῦ, α. ἢ. α16 ὙΥ̓88}
ἀοΥ ὙΟμπππρ' Ὀἱούθ Κοὶπο βοηνίθσῖσΚοιῦύ. ΥὙεῖὶ. Ἐπν. ῬΒοθμ. θ80 πάντα
δ᾽ εὐπετῆ ϑεοῖς.
1028.
ἐπιστολάς,
αἸθβθυη ΚΙΠΠΘ ἸΤΏΤΗΘΥ

ἐντολάς,
ἴθ
ὈΘῚ ΑΒΟΒΥ]ΟΒ.

- τὸ σωφρονεῖν, αἴ6 Κοαβομμοὶξ
Ὦϊοβο Μδῆπθπηρ οἱ ἀθσὺ Ἦγροττηθβίσῶ, ΘΙΟηΘ
510} ἀυτοῃ ἀἱ6
1606 σζὰι ὕμπρθμουβαιη σου] ΐθῃ
1.86.
102. Π).1. ὩτΘῸ6. αἰγ ἀτὰ 8168
ΘΗΘΥΘ,

ΠῸ

πῖοηὴῦ

Π

ὈΠΒΘΙΘ

Κρυβομμοὶῦ ϑουρθ -ς
ΨΕΝ ΚΕΝ,
Απῦ. 1119. ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα
βουλεύειν πάρα, Ἐχν. Ηρυϑκ]α. 098
ὥς μ᾽ οὐ μενοῦντα τἄλλα σοι λέγειν
πάρα, ῬΙαυῦ. Μ|. ΟἹ. ΠῚ 8, 60
ἔαοϊθιιαβ: 8118 οατᾶ.
1027. νέον: σὰ 844. ---Θρθἢ; (68
Μδηρ618 ἄθν Οἶδα χὰ 406. ὙΥ̓61}
νου θοββουῦ
ἄθῃ
ΒΒ ἐμ πιαΒ τηϊῦ
ϑεοῖς γὰρ εἴ τι μὴ βεβούλευται
ψέον.
1028. ΤΟ

ποσθ αἰθ ΕβΒΡΌΣΘΗ,

αἰθ τηθὶπ ϑῖπη

ἴῃ ἄθη Βοᾶθῃ

ρϑ-

αὐϊοκὺ μαὺ, πιοιὺ χϑυβίδγθη“", ἃ. ἢ.
οἶ ἢ ποσὰθ ἀοὺ ὈΙΒΒΟΣ σοζθισίθῃ
Ποηυγθῖβο πἰοὴῦ αἀπίτοα τγοσχάθῃ"".

ΙΕ

ΒΟΗΠΤΖΕΙΕΗΕΝΘΕΝ.
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ἴτε μὰν ἀστυάναχτας
πολιούχους μάκαρας ϑεοὺς γαναέντες

».}

Ἁ

9

βέγορῇι.
1080

;

τε καὶ οἱ χεῦμ᾽ ᾿Ερασίνου
περιναίουσιν παλαιόν.
ὑποδέξασϑε δ᾽, ὀπαδοί,
μέλος. αἷνος δὲ πόλιν τάνδε Πελασγῶν
ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου
προχοὰς σέβωμεν ὕμνοις"
1029. Ἐχοάοβ (ἰπΠ παϊβρυΐπηρΠΟΡου ὙΥ οἶδα οἷπ Οπμουρσθβαμρὴ. ΠΘΥ

»

Απΐδηρ ΚοημΖθιοημποὺ ἄρῃ (ἀθβδηρ'
4158 ΑΡΖυρβιθα: 806. ἀσγοῃ ἀἱθ
ΤΟΙ πδῆτηθ ἀθσ Π᾿ που Π6η, ὑγΘ
]0ῃ8
ὰν ἀ1τ6ὸ Ἡδθομβίθ ἀθὺ Αρῃσγοαϊξο οἱηἰχοίθῃ (οὔνα νῖθ ἀν ὈΊΘΠΘΙ ἰτὴ
Απίαπρ 465 ΕπισρΙ ἀθίβομθη ΗἱρροἸγέοβ), τῖσα δαξ οἴπθη βρϑξθσθη ΚοηΠικὺ τἀμὰ δαΐ αἴθ ἴο]σοπαθ ΗδηᾶἸὰπρ ἀν ΤΎΠΪΟΡΊΘ ΒΙΠσΘσΊ6Β6ῃ. --Τ)88 ουβίθ ϑ'ἔγορμθηρδδυ σϑῃῦσχὺ ἄθιῃ
Ἡδυρύίομου
ἀθὺ ᾿αμϑίάθη,
Ἂ85
χγοῖΐθ
ἄθὴ
ΝΘΌΘΠΟΠΟ
ἀἋδΓ
ΤΙΘπθυπηθη (988, 1088). [τὰ αυϊ θη
ὙΘΟΉΒ6]η αἴθ Ὀοίάθη Οπμῦτθ (σϑῃτΒΟΠΘΙΠΠΟΗ αἷἰθ Ὀοίάθη κορυφαῖοι)
τηϊθ
πδ ποὺ 8; 485 οὐχί δίσορμθηῬΔΔΥ βίπρθθ αἷθ Ὀρίάθῃ Ομῦτσθ
γϑυϑὶ ηΐ.
1029. ἴτε μάν, .«πὰπ ΔΌΘΥ Ζιθῃϑῦ
Βῖη“,, γρὶ. ἄνα γε μάν ΟΒο. 961. -ἀστυάναχτας

--- πολιούχους

τε

καὶ

οἵ κτὲ., αἴ6ὸ αδέξον. ἀθὺ ϑίδας, ἀδὺ
Βυγρ απα 465 Τ8πᾶ65. Ὑρ]. Ασ. 88
πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων,
ὑπάτων χϑονίων, τῶν τε ϑυραίων
τῶν τ᾽ ἀγοραίων. --- γαναέντὲς (ἴῃ ἀοΥ
Ἡδηαβο
γι

γανάεντες), ,, [οΙ υπα“".

Ὅϊοβθ ΕΌστη βοῦχὺ οἷπθ ἀπρθθκαπηΐθ
Εοχτη γανάημι γοτᾶσβ. ΥρΊ. δαέντες,
ἀέντες. Ῥαὰν μαὺ ἀδ γανάοντες
ΒΕ Ηομμοῦ ἤπαάθῃ 5108}
. ροβοίψ.
16 Ἐουτηθη γανόωντες (γανάοντες),

γανόωσαι (γανάουσαι) ἴτηι ϑ1ππη6 γοη
Ηδβυοῇ. Ὀϊοἑοῦ
γανεῖν᾽" λευκαίνειν ἀπ γανάσσαι᾽"

ΨΧΥΆΟΝ: βἰδπσοπα, ργδησθηα.
ῦνὙΦ
νυν
ει
ἐπ

σμῆξαι, ἡδῦναι. 16 ΜΑΒΚΟΙἴουτη
Καπη βίθηθῃ, τγϑὶ] δ
ΜΈΆΠΠΟΙ ἴτη
Ζαρο βἰπᾶ, Παπϑοβ πᾶ βοὶπθ 1,610-

Δ 0Ώ6.
1031. καὶ οἵ. - περιναίουσιν (50
ΜΑΤΟΚΒΟΙΘΗ͂ΘΙ δ περιναίετε, νο]-

1088

Οἢ65 ἀυγοῃ ππγϊομέσο ΒΟΖΙ
ΘΒ ηρ'
ϑαΐ αἴθ δηρσογθαθίθη Ῥθυβόπθη οαὺβίδμ θη 150) Ζὰγ ΑΡθομβίθμσ ΓῸΥ
καὶ περιναίοντας. --- ὕθοΥ ἄδη ΕἾὰΒβ
ἘΤΔΒΙΠΟΒ ΥΡΊ. δίχα. ΥΠ| 8571 ἄλλος

δὲ

ποταμὸς

᾿Δργείᾳ

ἐστιν᾽

᾿Ερασῖνος
οὗτος

δὲ

ἐν
τὰς

τῇ

ἀρχὰς

ἐκ Στυμφάλου τῆς ἀρκαδίας λαμβάνει
καὶ τῆς ἐκεῖ λίμνης τῆς καλουμένης
Στυμφαλίδος.. δύντα δ᾽ ὑπὸ γῆς

φασὶ τὸν ποταμὸν τοῦτον ἐκπίπτειν
εἰς τὴν ᾿Δργείαν καὶ ποιεῖν ἐπίρρυτον
τὸ πεδίον. οι ἄθιη πιηἰουϊ
ΒΟ ΠΘἢ
Τὰ
ἀθ5 Εγαβῖποβ βρυϊομῦ 80 ἢ
ἩΗδτοά. ΥἹ 16, Ῥαυβ. ΠῚ 34, 1, ΟΥ. Μοῦ.

ΧΥ 21, Ρ]1η. Η. Ν. Π 108. Οαγύϊαβ
ῬρΙορ. Π| 5. 8340: Ὁ πΐον ἄθιῃ Ἠδμ]θηῬοῦρ Ομδομ βρυϊπρὺ ταϊῦ υϑίοῃ θοῦ
Ὑ Αββου
116 οἷπ ΕἾαθ Πρϑύσυου, ἰπ
πθοῆρθιη αἰθ ΑἸέθῃ, αἴθ ἀθη απῦρτ-

Ἰγα ]βομθη

ὙΥ ὩΒΒΘυυ
θυ πα ΠρῸ ἢ 80

Δα
υ βᾶτη

ΠΘΟΠ οΥβο

θη,

ΘἸΠΘη

ΑΡῆυβθ ἀθβ ϑὐγιρ
δ] Βοηθη 8668
ουκΚαηηΐθη.
ΝδΟΒ αἴθ
Απβιομῦ
Βιοβὺ αἰβο ἀὰβ ὙνΆββου σόῖὴ ἀρθἸαῦτοι ὈΪβ σατα ποι 200 ϑέθαϊθη
νγοὶὺ ἀυτοῃ αἴθ ἀππκίθη Βουσράπρθ
ΠπΠ| ΒΙΘΓ 88 Καβίθηῆιιβ Εγϑβῖπο5
ΘΙ ΡουζΖαϊδιι
θη ἀπ
ἴῃ ΚυΐΖθιῃ
Τιασΐο αἴθ ΝΙθάθυθπηρ σὰ Ὀοἔτι θη."
Ποῦ ἔὰάν. ρϑορυδρῃῖβομβθ Μουκνῦναἱρκοιΐθη οἰπρθποιήσηθηθ ΠΙΘμοΥ
Βομοιηὖ ρουϑαθ ἄθβμα!ρ ἄθη Εταβίμοβ
21 ΠΘΏΠΘῚ ππα ΔΈΟΝ τγ61} ΘΥ ἴπ (6Υ
ΝΘ
ἄδθν 3616
ἤοβ, πὸ αἴθ
Παπδῖάθη ἃπ5 Τδηα σοδίϊοσθῃ 561}
50] θη.
1038. ὑποδέξασϑε, οχοϊρῖία, ἃ. 1.
βούχοὺῦ ἄθῃ Οἰθβαηρ ἔοτί. --- ὀπαδοί
τῖθ 90 φίλαις ὀπάοσιν.
1086. προχοάς τοι ἀογΥ Μύπαπηρ'
ψὶ6 Ηομῃ. Ρ 208 ἐπὶ
προχοῆῇσι
διιπετέος ποταμοῖο, ε 408, ϑοϊοη

110

ἈΑΒΟΗΥΠΟΒ

ποταμοὺς δ᾽ οἱ διὰ χώρας

αἩ δέν.

ϑελεμὸν πῶμα χέουσιν πολύτεχνοι.
λιπαροῖς χεύμασι γαίας
τόδε μειλίσσοντες οὖδας.

1040

ἐπίδοι δ᾽ "άρτεμις ἁγνὰ
στόλον οἰκτιξζομένα, μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκας
τέλος ἔλϑοι Κυϑερείας"
στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἀϑλον.

ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑΙ.
Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ ϑεσμὸς ὅδ᾽ εὔφρων.
δύναται γὰρ 4ιὸς ἄγχιστα σὺν Ἥρᾳ"
Εταρτη. 28 Νείλου ἐπὶ προχοῇσι,
Αὐιβύορῃ. Ὗο. 212 Νείλου προχοαῖς.
Ὑρ1. οθϑῃ ζὰ 8.

1031. ποταμοὺς δὲ (σέβωμενῚ, πἰομὺ
ποταμούς τε ποσθηθ ἀ(θ8 (δρϑηβούζθβ σὰ Νείλου.
1088. Ἠρβγοι. ϑέλεμον" ἤσυχον
πα ϑελέμως᾽" ἡσύχως. ---πολύτεκνοι:
ΞΟΠ]. πολυτεκνίας πρόξενοι.
16
ΕἸῦβθθ βἰπα κουροτρόφον (στι 287),
τππα γ6ηη τηδη πολύτεκνοι ἴῃ αΙΘΒΘΙῚ
ΒΙΏΠΘ. δαΐαβὺ, πῖγὰ αἴθ86 ΕἴσρηΒοιϑῖῦ ἋΘΥ ΔΥρΊνΊβομθη ΕἸ ἴβθθ ΠουγΟΥΡΌΒΟΡΘη ἴτη Οσσοηβαύς σὰ ἄθη
801 ΗἸ. σου ῃτηΐθῃ Ὑ οὐχΐρσϑηῃ ἀ65 ΝΊ].
ΑΘΥ
ΒΥ ΒΟ ΘΙ] ᾿ϑὺ πολύτεκνοι
πὶ ἩΠΙΏΡΙΙΟΚ δὰ Ῥζοιη. 142 τῆς
πολυτέκνου Τηϑύος ἔκγονα γο ἀ6ῃ

Ἐδιπάθη

πα δὰ α16 τϑῖομθ Βονβββθυθηρ
4168 δυρΊνΒοηθη ΤΠη65 Ζτὶ ὈΘΖΙΘΉΘΩ,
αἴθ ἴπ ἀον ϑᾶρθ δ
τηϊῦ ΠδηδΟΒ
ἴπ ψοιθίπάσπρ σορσδοῦῦ σατχᾶβ.
Ὑρ1]. ὅοόορῃ. Ὁ. Κὶ. θ8ὅ οὐδ᾽ ἄυπνοι
κρῆναι μινύϑουσιν Κηφισοῦ νομάδες

ῬὮ].

1099. λιπαροῖς χεύμασι, ταϊῦ Ἀ6ἐγαομδοπάθιη Ναβ.
Υρ). ἄθῃ ἃδ6Ῥγϑαο σομ λιπαίνειν παν. ΗΘΚ. 464
φασὶν ᾿ἀπιδανὸν γύας λιπαίνειν. --μειλίσσειν, ἄθη Βοᾶθῃ πομ]πῃ,
ἄδθῃ ἀπγνβύρθη Βοάθῃ ὑγἅπκρη.
1041. ἐπίδοι “ὶθ 1. --- ἁγνή: ἀϊ68
Ζαρα
ΠΟΠ6 Αὐύθπη!β ἰδὺ ἅτ ουϑῦθη

1040

Ῥογαΐθη α16 Φπηρέγδθθῃ σὰ Βο ἔζΖθῃ.
γΕ]. 166. ἩΙΡροϊγίοβ, αἀδὲ ὙΥ1αουΒΘΟΠΘΥ ἀθν ΑΡΒτοαϊίθ, δῦ ἀοὺ Εσθαπα
ον Ασυϑθιηῖβ.
1048. τέλος (80 ὙΥ6Ι] ἐὰν γάμος)
Κυϑερείας, ἃ. 1. γαμήλιον τέλος, ἀϊδ
Ὕγοῖμο ἀον Τἠοροβρούεμ, αἴθ ΗοοἢΖροὶῦ.
ΥὙΥ̓́]Ι. τέλος ϑαλεροῖο γάμοιο
Ηομ.υ 14. Κυϑερεία ποϊβὺ ΑγΡῆτοαἸῦθ βόβοι Ηοπι. ϑ'388, Ηδ65. Τῆθορ.
198 (ὅτι προσέκυρσε Κυϑήροιρ). Ὅ16
Ιη856] Κγίύμογα, οἷπθ αἱΐα Κοϊοῃϊθ
ἄογ Ῥῃδηΐσιθυ, ΜἈΆΓ 6
ΖΥΡΘΙΏ
(Κύπρις) οἷα ΜιοΙραπκὺ 468 οτΐθηὑφ] Ἰ]βόμθη ΑΡῃτοαϊοκυϊξαβ (Αβίατξο).
1044.
στυγερῶν
(δ
στύγειον
Ηδυτηδμη, τυ] οοὺ ἰδὺ στυγίων
γογζαζίθμθη)..
ἄϑλον,
τηθίπθῃ

Βἕομθη ἀπα Καηδ]θη σὰ γϑυβύθῃ θη,
σγΘ]οη6 αἴθ ΚΙπᾶθυ ἄοὺ ΕἸ ἄββθ βἰηα,

ῥεέϑρων κτὲ.

8[7Ὸ}}".

τπβομδ

γρ]. χὰ 881.
508

10}

βοΐοῃθ

Νούῦ.

Μι ἄϑλον ΥΡΊ. ϑοΡῈ.
δυσοίστων

πόνων

ἄϑλα.

16 Ἀπάθναπρ; στύγιον (οὔ οΥ στυγερὸν)
πέλει τόδ᾽ ἄϑλον σὶθὺ οἴποπ τα θη
αραάδηκρη.

1048 Ε΄. Τῃ ἄθηὰ χυγοϊζθη ϑύσορηθηῬϑδυ ἔογάθσῃ αἰ ΠῚ Θμθυπηθη, ἰῃ θα
Ηδυυΐημθη
ὙΠΘΔΘΥΒΡυθομομα,
ἀδβ
τηϑ ἄθν Ἀρῃγοαϊζθ 815 θἴποὺ τηβοῖἀἰρθη ἀπ
βθρθηβυθίοηθη (ἰδύξιη
αἴθ ἴἢσ σονοπᾶθ. ΕἮτο ΒΟΏΘΏΚΘ,
απ
ἴθ ἄθη (ἰδ], ἄἀαθ αἱἷθ
Παμαϊᾶθη
(πὶ
ΗἸρροϊγίοβ
Ρεὶ
Εαυ]ΡΊ 65) ἀϊθ Αὐΐθυηὶβ δαΐῦ Κοβίθῃ
ἃἀον Αγρβυοάϊξο ἔδιθυῃ, ρϑθθη 816
ὑὐθθη Αμπαησθη Αὐβάσποκ.
Ὀδτι.

νυν,
«ΘΙ

νυ
ΟΕ

ΠΕ

ΒΟΗΟΤΖΕΙΕΉΕΝΘΌΕΝ,

1 ν

τίεται δ᾽ αἰολόμητις
ϑεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς.
μετάκοινοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρεισιν
Πόϑος ᾧ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον τελέϑει ϑέλχτορι Πευιϑοῖ. δέδοται δ᾽ “49μονίᾳ μοῖρ᾽ ᾿ἀφροδίέτας
ψεδυρᾶς τρίβου τ᾽ ἐρώτων.
τηϊῦ ἀοαΐοῦ ἀθν Πι μέθυ αἰ ΝΊραθυἸαρθ ἀθὺ Αὐρίνου (1054) πὰ ἄθῃ
ὙΟΙ χαρ ἀον ἘπῸ (1000 1} 8η. -ϑεσμὸς ὅδε, ὅ01}01]. ὃ τοῦ ὑμετέρου
(σἸθι θην ἡμετέρου) ὕμνου νόμος:
οὕθρθη ΚΥρυΒ ἰϑῦ ποῦ ἀπθῃγΘΥΒΙΘὔΙσ ἀΠΒΘΥΘ νουβύϊπαϊρο ΟΥ̓ οΙβθ;
ἀἴοβθ αδύξίπ ἰϑὺ τηϑοηύισ, βυοὺ
Ξθρθῃ, βροπαᾶθὺ Υομμθ, ΘΏΠ 516
ΠῸΣ ἀδ85 τϑομῃΐθ Μαβθβ οἰ πῃ}.
1046." σὺν Ἥρᾳ: 815 ΒέΠ ον
465
ἘΒΘΌαπα65 ἰδῦ Ἁρμοάτῖίο ον Ηρτα
αἷ5Β. ἘΠπορούςπ (Ἥρα τελεία) ΘΘβϑτ.
ΜΡ]. Ἑπτὰ. 214 ἦ κάρτ᾽ ἄτιμα τ.
Ἥρας τελείας καὶ Διὸς πιστώματα"
Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῷδ᾽ ἀπέρριπται
λόγῳ, ὅϑεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ
φίλτατα.
1041. θ)ὼ5 1ἰβύθηνοἹ]θ ὅ'Ῥ161 ἀδὺ

αδἰθπ μαῦ ἴῃ ἀθν Πουγύρῆδησυπρ'
4168 ΤηΘ ΒΟ Β]ΟΠθη ΘΟ]
οι ΐβ ουηβϑίβ
Βεοαραΐζαπρ.
1049. Ποὺ ἀθάδηϊκα ,, ΌΘΙ ΔΘ ἢ
αἴ ομπθ, ὑθίομθ α16 ὐξξιη .»6πϑγχύ, ἰδῦ οἷπθ βοῃῦπθ ἀαθθ, θη Π

56. τοῖῦ Νίαβ βσΘῃΟββθῺ σῖγα ὁ πῖτα
ἴῃ 561η6 16 116 ΖΘΥ]ΘρΡΊ. τις μετάκοινοι:
5608}0]. κοινωνοί. --- “φίλᾳ ματρί: σπῖὶθ
Ἐτοβ ϑοῃπη ἄθν Αρμγοάϊία ἰβὺ, 580
Κὔπποη πο} Ῥούμοβ ππα ἨϊτηΘΙΟΒ,
πγΘοῆθ ἄθηλ ΕΥΟΒ σὰν ϑοῖΐθ βέθῃθῃ,
ἀπηα Ῥοῖΐμο 418 ἄθυθῃ ΚΙηάου δηρθΒΘΘη σψογᾶθη. 1686 ὙἹΟΥ ὈΠάΘη
τηῖδ ἄθῃ ΟΠμαυϊθθη ἀδ8 (ἰθ]οῖΐθ ἄθυ
αδέίιπ. ΥΩ]. Ηοτῃ.Ξ' 214 ἧ (μἄτη]
10ἢ
᾿ἀφροδίτη), καὶ ἀπὸ στήϑεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα ποικίλον, ἔνϑα
τέ οἱ ϑελχτήρια πάντα τέτυχτο᾽ ἔν
ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽
ὀαριστὺς πάρφασις, ἥ τ᾽ ἔκλεψε νόον

πύκα περ φρονεόντων. --- ἅ (610
ἴῃ (6Υ ἩδμαβΟΒΥΙΕ, γοη ΘΙ]
τ ΘῪ
οἰπσοβούχῃ) τ΄ οὐδὲν ἄπαρνον τελέϑει
(αν πίορέβ νουβασὺ πὶγα) ϑέλκτορι
Πειϑοῖ ἴὰτν ϑέλκτωρ τε Πειϑώ, ὧ
οὐδὲν κτὲ. Ὑο]. 516}. 540 ὃν λέγείς

τὸν

᾿ἀρχάδα.

πράκτορες

ἄθῃ Εγίηγθη,
γέννας

Μ͵ι|Ρὃὺ

αἵματος

1050

ϑέλκτωρ

ντϑρ].

Επτη. 820.

γὸὴ

τύχη σωτήρ ἈΑρ. 669,

πενϑητῆρος

ῬαοιΒ. 949.

--

δέδοται... ψεδυρᾶς τρίβου ((π ἀθὲ
Ἡδηαβοιυτ φεδυρα τρίβοι) τ᾽ ἐρώτων: 8080]. ἡ Ἁρμονία μετέχει τῆς
᾿Αφροδίτης. ., ἀογΥ ΗἩδτηιποπῖς δῦ ἀπ0611 σϑρθῦθῃ δὴ ρῃγχοάϊζα ὑπα 8ῃ
ἄοτα ἢ ἀθύουπαθη Κόοβθη αοὲ 116068σοίίου“". θὼ Ηδυγποπῖ α16 ῬουβοπὶΠκαύϊοη ἄἀον Ογάπαπρ ππα 65 ΕἸΡΘητηϑβ65 ἰβῦ, 58ὸ ψισα αἀδτηϊῦ σοίογα θυ,
48 τοὺ ἄθιὴ θππβ ἄον ΤῖθΡ6 Μδθ
πἀπα Ογαπαπρ' νου θαπμάθῃ βοὶ. ΥΡ].
Ἐπ᾿. Μρά. 021 ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν
ἐλθόντες

οὐκ εὐδοξίαν

οὐδ᾽

ἀρετὰν

παρέδωκαν ἀνδράσιν" εἰ δ᾽ ἅλις (ἃ. 1.
μετρίως) ἔλθοι. Κύπρις, οὐκ ἄλλα
ϑεὸς εὔχαρις οὕτως, ΙρἘῃ. Α. ὅ84 εἴη
δέ μοι μετρία μὲν χάρις, πόϑοι δ᾽
ὅσιοι καὶ μετέχοιμι τᾶς ᾿ἀφροδίτας,
πολλὰν δ᾽ ἀποϑείμαν.
Νοὴ Ηδβδ65.
ΤΉροσ. 981 ᾿ἰϑὺ Ηδυυποηῖα, 416 αὐ
465 Καάτηοβ, Τοοηὔου (6. ἌΡινοαἰΐθ. ὙρῚ]. οι. Ἡγιμη. ΠΠ 16 αὐτὰρ
ἐυπλόκαμοι Χάριτες καὶ ἐύφρονες
Ὧραι “Ἡρμονίη ὃ" Ἥβη τε Ζιὸς
Δυγάτηρ τ᾽ ᾿ἡφροδίτη ὀρχεῦντ᾽ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι. -Ζὰ ψεδυρᾶς νϑρ]. Ηδβυοῖ. ψέδυρος"
φίϑυρος (6588! βύθῦ ἴῃ ἄον ΗδπαΒου ρου δ᾽ νγοὰ ψεδυραὰ οἷπ 8).
1054 Ηἶ ΤΟ 5686 ἄν θα ΕἸϊ ομὺ-

Ππηρθ ΕἰΘΙΠαβομαῦῦ, ΒΟ] τησηθ Το᾽ θη
πἀηα Ρ᾽αύνσο Καχηρίθ νοσασβ. ϑοπδῦ
μαζί ἀ16 Ασυρύϊδαθῃ πἰομὺ οτίηβύϊρο Εδηγέ ἴῃ Β0Π ΠΟ] ]β θΘΥ 6.
γουοΙστιηρσ ουγισκύ. (ἴδῃ ουκοηηὺ
ἀδγδη αἴθ Βοδυτητηπηρ 465 βοῃ
1 Κ8818 πα)
αἷ6 Βοβύϊτησηθιησ (1685
ΒΟΒΙΟΚΒ815. ου
Ὁ
510} --- Ζθαβ ᾿βὺ
ΒΟ} πιοῦῦ Ῥουΐϊοκθη --- υπα ἀδβ
Επᾶὰθ σοὺρ ΟἸΘΒΟΥ ὥὅδομθ ψὶγα Β10ῃ
ἄθῃ σἱθίθη Ηρίγαύθη ἔθ γον ΕὙΔΌΘΗ
ΘΏΤΘΊ μη (ἃ. ἢ. 1ἴῃγ σπογαθῦ βομ]θῦ-

ΑΒΟΗΥΠΟΞ

118

φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπιπνοίας καχά τ᾽ ἄλγη
πολέμους 9᾽ αἱματόεντας προφοβοῦμαι.

108

τί ποτ᾽ εὔπλοιαν ἔπραξαν
ταχυπόμποισι διωγμοῖς:
ὅ τί τοι μόρσιμόν ἐστιν, τὸ γένοιτ᾽

ἄν ---

“Διὸς οὐ παρβατός ἐστιν μεγάλα φοὴν
ἀπέρατος --- μετὰ πολλῶν
δὲ γάμων ἅδε τελευτὰ
προτερᾶν πέλοι γυναικῶν.

1060

δίγορῖ.

ΧΟ. ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι
γάμον Αἰγυπτογενῆ μοι.
ΠΟῊ ποιγϑύθῃ υγ16 γ161]6 ἀπ ᾶθυο ΕὙΘτΙΘΗ

γΟΥ ΘῈ0}).
10647. φυγάδεσσιν: τὰὁ 188. -ἐπιπνοίας,
δογυητηϊἑισοβ
ΗργϑηΒοβηδαθθη (Κγτι86), ουθι ξαυία Απσυο, νρ]. μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ..
'άρης 8160. 880. --- προφοβοῦμαι πὶδ
προταρβῶ ὅ160. 319.
1060 8. 5080]. δέδοικα, ὅτι εὐπλοίας ἔτυχον, μὴ καὶ τὸ τοῦ γάμου
τύχωσιν. --- ἔπραξαν: Υ6]. Ἑσυτ. ΟΥ.
8δῦ ϑεόϑεν πράξας ἅπερ ηὔχου τἀπὰ

Ζὰ 182. --οῬ »ΜΙ ταχυπόμποισι νγρ].
εὔπομπος νοτὰ ΟἹΠΟΚΠΟΠΘη. ΤΙΘΠΚΟΥ
465. δ δαίββομ:οβ βόρῃ. Ο. Τ. 696,

ναὸς ὠκυπόμπου Ἐϊαγ. ΤΡΗ. Τ΄. 1186.
1068. τό, τοῦτο: Ζὰ 862. --- Ζυτη
θάδηκθϑη υρ]. ΟΠο. 102 τὸ μόρσιμον
γὰρ τόν τ᾽ ἐλεύϑερον μένει καὶ τὸν
πρὸς ἄλλης δεσποτούμενον χερός,
ΞΟΡΕ. Απῦ. 1887 πεπρωμένης οὐκ

ἔστι ϑνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή,
Ηοτη. Ζ 488 μοῖραν δ᾽ οὔ τινα φημὶ
πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, οὐ
κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσϑλόν, ἐπὴν τὰ
πρῶτα γένηται, Ῥιπα. Ῥγίῃ. ΧΠ 80
τό γε μόρσιμον οὗ παρφυχτόν. 16
ἀδ5 ΕἘΟΙσοπμαθ σχοϊσύ, [ἈΠῸ Ποὺ αἴ
Βαβυμτητηθηρ 685 ϑβομ1οβα18 τηῖῦ
ἄθιη ὙΥΊΠῸὴ ἀ65 Ζθαβ Ζιιβδιητηθῃ

σῖθ Εππι. 1046

Ζεὺς ὁ πανόπτας

οὕτω Μοῖρά τε συγκατέβα.
1069. παρβατός, Ὑγ16 ΘΌΘΗ παρβασίᾳ, παρβαίνειν, πὰρ Διὸς ϑρόνοις
Ῥεῖ βου Ἱοβ νουκοζησαῦ.
Ζυπι αὁ6ἀδηκθη, γρ]. Ῥσοῖη. ὅ09 οὔποτε τὰν
“ιὸς ἁρμονίαν ϑνατῶν παρεξίασι
βουλαί, Ἤομπι. ε 108 οὔπως ἔστι “ιὸς

νόον

αἰγιόχοιο

οὔτε

παρεξελϑεῖν

ἄλλον

ϑεὸν

οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι,

Ἡρβιοα

ΤΒΘορ. 618 ὡς οὐκ ἔστι “ιὸς κλέψαι
νόον “οὐδὲ παρελϑεῖν.

--- ἀπέρατος,

ὉΠΟΌΤΟΠαΥΠΡΊΟΗ.
1060 8680]. μετὰ ἄλλων πολλῶν
γάμων γυναικῶν καὶ οὗτος τελεσϑήσεται,
οὐτδϑ
ΥἹΘΙΘη 8 ΠΑΘΥΘΗ
ἘΥϑαθη ὈΙΒΠΘΣ (προτερᾶν) Ὀαρδρτοὺ
15ὺ, πῖγα βο Π β] 10} ἀπο θη Πο8
Β6η“. Ζῃ πέλοι οὐρϑᾷησι 5ῖ0} ἄν
5 108, ἀδ Ζιὸς.. ἀπέρατος πῦτν
418 Ῥαγθπέμθβο ἔν Ῥοίγαομίθῃ ἰβύ.

ΥΕ1. ὅδο. ὅ98 τίς λέγοι (ἄν) πδοι

ἂν. . φράσαι 8590. ΕΒ ἰβῦ 8.150
πῖομὺ ποξϊρ᾽ τοϊὸ ὙΥ 61] μετ΄ ἂν ἄλλων
Ζι ΒΟΒΥΘΊΌΘΗ.
1005. Ἠοῦς οὐσίάθση αἴθ Ὠδπϑίαθη ἀ16. σνουμουσθηθπαθη ἴἤπθη
ὈΠΘΗΡΈΠΘΒΙηΘη οστίθ ἀθὺ Ὦϊ6πη6ΤΙΠΠΘΗ. --- ἀπαλέξαι: σΘΏπ

68 πἰοδῦ

ὈΤΒΡΥ ΠΠΡΊΟἢ ἀπαλέξοι σομοίβθθη μδΐ,
50 5Βἐ6110 βίῃ ἀ1θβθ Αουϊβέζοστη πο θθα
αἴθ Ἑαξατέοττη ἀλέξομαι, ΘΟ. 6 Βῖ 0
2. Β. ὅορῃ. Ο. Τ. 111, ὅ89 ἐπάαοί.
Βριάθ Εουσηθη ὈΘυμθη, τῖ οὗνγα
α16 Εουτα.,, ἔστι“4, δὰΐ ἔΑΙβομον ΑπδἸορίο; αἴθ υἱομύσθπ Εοστηθη βἰπᾶ
ἀλεξήσω(ομαι), ἠλέξησα(άμην). ὈΪϊ6
ΕΌστη ἀπαλέξασϑαι ᾿ἰϑὺ δαοι ΞορΡΉ.
Αἰ. 106 ἀρουϊοίοσυ ἀπᾶ ἀλέξασϑαι
Ππαοὺ βῖοῃ βοόβοπ Ὀδὶ Ηοιηθυ, πσΘ πη

ἄϊο ρου θέοσαπρ υἱομθϊσ ἰδὺ (ἀλεξέμεναι ἀλέξεσϑαιϑ). ΑΒ Αογϊϑύἔουτη Κῦππέθ πῖον ἀπαλάλκοι Βίθῃθῃ.
- Μιὺ γάμον «Αἰγυπτογενῆ (Υ δγμοῖταἴὰππρ τηῖϊῦ θη ΞΡΥΌΞΒΘ (65
ἰο5) νρὶ.. Αυβαγΐοκθ στῖθ γάμον
δυσάνορα 1014. υναικοπληϑὴς ὅμιλος
Ῥρυβ. 126, γηγενῆ μάχην Ἐμπτ. Ιοῃ

ῬΙΕ ΒΟΗ ΤΖΡΙΒΗΕΝΡΕΝ.
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ΘΕΡ. τὸ μὲν ἂν βέλτατον εἴη"
σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἄϑελκτον.
ΧΟ. σὺ δέ γ᾽ οὐκ οἶσϑα τὸ μέλλον.
ΘΕΡ τί δὲ μέλλω φρένα 4ίαν
χκαϑορᾶν, ὄψιν ἄβυσσον;
ΧΟ. μέτριόν νυν ἔπος αὔχει"
τίνα καιρόν μὲ διδάσκεις;
ΘΕΡ, τὰ ϑεῶν μηδὲν ἀγάξειν.

ΧΟ. ΘΕΡ, Ζεὺς ἄναξ
987,

τετρασχελῆ

ἀποστεροί-

κενταυροπληϑῆ

πόλεμον ἨρτδΚΊα. 1212.
1060. τό πὶθ 1068. --- ΠΘ ΕΌΥΤη
βέλτατος ἀο ἢ Εστη. 490 π|ῖ8 βέλτερος
τιπΐοπ 1080, 5160. 824, ΕὙαρΊη. 809,
ὃ. -- Ῥϑὺ Οδθάβδηῃκε δῦ: 1) 85 τ 6
ΟὨ] ἀδ8 Βοβίθ: ἀὰ δου αὔγίοβῦ

ἩΥΥΣῚ
ΩΣ
ΨΥ
ὸδν
ΥΝΟΘρζἕβν
οΎτΟΥ
π'
υὰν
αὐ
τ
νυ
του

οἴπθῃ Ὀοβδηδεσθη, ἀ6ὲ πἰομὺ Ρ6βΒαπεοσί πσοσάθη Καπη“, ἃ. ἢ. .ἀθίπ
ΕἸΘΗΠΘπ ρον αὔγῆθθ δὴ ἄθιη ΒδύΒΟΒΪα586 ἀοὐδοβ πἰοηἐβ ἀπά
θυ “".
1061. .1.
Πα Βρυϊομδῦ, 8185. ΟΡ
ἂὰ αἷς Ζυκυπῆθ σοηπδὰ τυβίεβέ.
Ὗγοσν μαῦ αἷν σοβαρσὺ, ἀδβ Ἰ0ἢ ἀ1ΘΒ6Ὺ
Ηροῖγαῦ ποῦ οπύρθμθη ΚΗ 9"
1068. ΟὟΥΙΘ 5. ]θ τηϑη γῸΠ ΤῊΪΤ
οΥγαχίθη,

ἀαθ 1οἢ ἴῃ αἷθ ΤΊοῖα ἀθ5

ΒΊΠΠ65 τὸ Ζθι8 ὈΠ1ΟΚΟ 85 τ ᾶγθ
οἷπ ΒΙΊΟΚ ἴῃ οἷπθ στυπα]οβο ΤΊθἔθ,
ἃ.1. , 8]Ποταϊηρβ Καπη 10ἢ ἀ16 6εΠρίτηπῖθβθ ἀοὺ Ζυκυπῆ ὑπ
αἴθ
Ἠαύβο]θθβο
ἀθὺ Οοὐμοὶῦ
πίομύ
ἀαγχοββο ϑΈ6} “". γρ]. Ηομη. ῳψ 81
μαῖα φίλη, χαλεπόν σε ϑεῶν αἴειγενετάων δήνεα εἴρυσϑαι, μάλα περ
πολύϊδριν ἐοῦσαν, δ οΥσ. Α6η. Χ 801
πιθβοῖδ ΤΏ68 Ποτηΐϊππτη ἔαὐϊ βου ίβααθ
ξαΐαταθ. --- 4Ζίαν πῖθ δ45. --- ὄψιν

ἄβυσσον ἰοὺ ΑΚΚ. ἀ68 ἴππούθι ΟΡἤρκίβ, βίθῃῦ ΡῈ. 8415. πδοβέγβ
ΟΠ Υ
Ζυβαῖζ σπῖθ οἷπθ Αρροβιίψίομῃ. Ζυτη
ΤηηΠα] ἀθ5 ϑαΐζθ.. --- Πδ85 (ἰδβοίζ,
ἀδθ νον αἴθ βέσορμβ νουγαρσὺ, δο ἢ

αἴθ Απεϊβίσορμβ

βίησύ, πιῖσγα ΒΙΘΥ

ΠῸΣ ΖΌτη βΟΠ61πη6 γουϊούζί, νγϑὶ] ἀοοἢ

8116 Ὕοτβθ

ἀδβ

ρ]θίομῃθ Ὑϑγβιηδβ

(συγοὶ ΙΟπἰ01) ΠϑΡΘπ, αἷθ Υ. 1008“.
δἰδοὸ δοῃ -- ἸΟΤΟῖ ἀπᾶ 106δΓ. -1008ἢ, 5ἰπά.
10 10Ὲ. ΟΠ Δὴμ ΒρυομΒ στοβ ἴῃ

106ὅ

αηέϊϑίν.
1010

5ἰγῸ}]).

τηδβνο!]θη δογέθη “ ([ν αὔχει Παῦ
αἴθΘ Ηδηαβοιυῦ εὔχου), ἃ. ἢ... ἀδ πη
πἰτήτη ἄρῃ Μυπα πιοηῦ 50 γνο]] ἀπᾷ
Ῥϑάϊθπθ αἴἢ τηϑβνο]θυ Αὐβάσοϊο.
ΘΙ μ6 ΤΘῆσθ, α16 ἀστοι 416 ὕπὸβίδπαθ σθρούθῃ ἰδὲ, (σϑῖομθ Β61]ΒΈΤΩη6 ΠΘὮΥΘ) 50116η οἰ ρθηἢ ἀθὶπθ
Ὑγοτίο (σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἄϑελκτον)
ΤᾺΣ τηΐοῃ οηὐμο]έθη
3“ --- θυ ἀ16
Εὔρστηρσοι ἀοὺ Οοὐδηοὶύ αἴθ. ποι
ΖᾺ ΒΘ, Ζὰ ΘΥΘΙἔουη“", ἃ. ἢ... ἴῃ 16

Εὔσπησθα ἀοὺ Οοὐδηοὶδ α160 τοϊῦ
ἘΥρΘθΘημοιῦ Ζὰ βοβ!οΚθη“. --- Ζα
καιρόν γρ]. Ἐπγ. Απᾶν. 484 φρενὸς
αὐτοκρατοῦς

ἑνός,

ἃ δύνασις

ἀνά

τε μέλαϑρα κατά τε πόλιας, ὁπόταν
εὑρεῖν ϑέλωσι καιρόν.--- μηδὲν ἀγάξειν
οὐ κΙᾶσὺ ἀθὺ 508}0]. τϊῦ λίαν ἐξετάξειν
πα 50 ἀθαΐθῃ τηϑπομθ αἷθ Ὑουίθ
Ὁ ΛΟΥΤΙὐΖΙρ᾽ ΙΒ ΟΥΒΟΉ
ΘΗ ““, .. ῬΘΙΠΙΘῊ
ουρυ πάθη ". (ΤΏθορσι. 401
μηδὲν
ἄγαν

σπεύδειν" καιρὸς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν

ἄριστος ἔργμασιν ἀνθρώπων). ΑΡΘΥ
Ὑ16 βιάξειν νοι βία, 80 ᾿δὺ ἀγάξειν
γῸη ἄγη (σι 110) σου! αθὺ ἀπᾶ
ΗΘ ΒγΟΗ. οὐ κἸᾶγὺ ἀγάξει ταὶ ἀγανακτεῖ,
βαρέως φέρει. Ἐπ ἰδὺ «180 τὰ ϑεῶν
μηδὲν ἀγάξειν προ ῖν 5.γ. ἃ. μὴ
ἐπιφϑόνως ἔχειν πρὸς τὰ ϑεῶν.
Π1Ὶ6 ΤΙΘΠΘΥ ΠΏ
γουγθίβθ. ἴΠΥΘΠ
Ηρυτίπηθη
αἴθβθ χη

(85 Εἰπύβοίζθμ, τυ]
ΟΠ68
ὃ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι

χτὲ. σὰ ΘΥΚΘΠΠΘη σΆΌΘΠΗ, 818 8516 θη
ὙΊ]οη ἀοὺ οὐϊηοῖῦ ἀπα αἷθ Βεβύϊητηθηρ
65
ΠΟ Κ58}8
σρῖΚαπαούίθῃ.
1018. ΕΠππὴ αοροὺ 8δῃ Ζθαβ, νοὺῃ
Ῥοιάρθη ΟΠ ΥΘἢ Ζυβδιητηθη σΘΒΌΠΡΘΗ,
Ῥοβοβ]οβὺ ἴῃ ἔθ θυ] ομου ὟΥ οἶβθ (88
Βυίοκ. --- ἀποστεροίη, τηῦρθ ἴδτημΒα]ύθη.
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ΑΒΟΗΥΠΟΞ

ΡΠΕ

ΒΟΗ ΠΤΖΕΚΕΗΕΝΡΕΝ.

ῃ γάμον δυσάνορα

δᾷον, ὅσπερ ᾿Ιὼ

101

΄

»

πημονᾶς

39η.

ἐλύσατ

᾽

ΑΙ

εὖ

χειρὶ παιωνίᾳ καταχτίδσας,
3
»
ΣΥ͂Σ
εὐμενεῖ βίᾳ ϑιγών
}]

χαὶ κράτος νέμοι γυναιξίν᾽ τὸ βέλτερον κακοῦ

αἩέξϊοίγ.
1080

καὶ δίμοιρον αἰνῶ,
καὶ δίκᾳ δίκας ἕἔπεσϑαι ξὺν εὐχαῖς ἐμαῖς λυτηρίοις

μαχαναῖς ϑεοῦ πάρα.
1014. γάμον δυσάνορα δᾷον (ἀϊ6
Ἡδηαβοηγ

στοῦ δάϊον τῖθ δηΐοις

Ομο. 626), ἀϊο ἘΠ6ῸῚ πι Ῥῦξβθῃ,
[οἰ πα] 19 ρσοβιπηΐθη ΜΉ ΠΠΘΥτ, Ζα
1064. --- ὅσπερ ὈΘΖΙΘἢ 510}: Ζυσῖϊοκ
αὐ Ζεύς.
1011. χειρὶ. .κατακχτίσας, εὐμενεῖ
βίᾳ ϑιγών (τ κατασχέϑων, εὐμενεῖ
βίᾳ χτίσας, “οΥη κτίσας ἀστοῃ
σχέϑων οΥκΙαγῦ 8δη αἴθ ϑ5[6116 σομ
Διγών ρσοναΐθῃ 150): .,ταϊῦ ΠΘΙ]Θ μου
Ηδπᾶ ταϑομέθ δ᾽ ἴῆτον ΠΎΒΆΙ οἷα
ἘπαὰΘ πα Ὀγδοῃΐθ 516 ζὰσ ΒπΠΠ6,

Ἰηἄθτη Γ᾽ τηϊῦ βαηΐίζου θνγαὶῦ 516
ΡῬουησέθ (πα 17 16 τηθηβο
] 006
οβία!ῦ πϊθαθυρϑθ)“. --- εὐμενεῖ βίᾳ
ϑιγών “πἰα ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρί
Ῥγοτη. 8176. Υρῖ]. ορϑθῃ ὅ84 1.

1019. γυναιξίν, μὴ τοῖς ἄρσεσιν
(962).
1080. τὸ βέλτερον κακοῦ καὶ (16
Ἡδηαβομυῦ οἱοθὺ καί τε, Βοβογχί.
χαὶ τὸ ἀπ 101 δάϊΐον, ΔΌΘΥ αἀ88
ουβηαβ
Ὀοβδύθῃῦ
ἃᾳ8
ἰϑαΐθυ
ΤΥοομ 65) δίμοιρον αἰνῶ: .. 108} σα θ8
τη ἢ σαΐτιθθῃ τηϊὺ ἄθχη, τγᾶϑ ὈΘΒΒΘΥ
ἰδ 415 ἀδβ ΒοΒ]Πγητηθ (τγ88 ΠΙΘῚ ΔΘΥ

ὭχαοΚ

νοὰ

δῖος ἄδν Ἀργρίϊδδοῃ βοίη τὔσγαθ),
ὍΘΏΠ 8 ΠΟ Φγοὶ Ὠυιύξοιϊα ἀπῇ αἷθ
βού ἀθ5 προ θοὴβ ὑπαὶ ΠῸῚ οἷἢ
Ὀυιξίθ! δῇ αἴθ ϑϑιίθ ἀθβ απίθῃ
{8110 εσθαι ἀον Βοραρθαΐαπρ' γοη
αἰνῶ νρΩ]. σὰ 914 υπὰ Επγ. ΑἸΚ. 2
ϑῆσσαν τράπεξαν αἰνέσαι
στα
θάδηκθη τυρῷ]. οταη. Ρ10ὅ κακῶν
δέ κε φέρτατον εἴη, Οἷο. 46 οὔ 1Π1
Βῖο ΔῸ Βοτιηϊπῖρυβ ἀοοῦβ δοοθρίτητιβ
ΠΟΙ ΒΟΪΌΤΩ ΘΧ ΤΠ8}18 ΘΙ
ΊΡΘΤΘ ΤηΪΠἾΤη8,
ορογΐύϑσϑ (γρ]. οὔθῃ ζὰ 18), βθα οὐὔϊδτη
ΘΧΟΘΥΡΘΙΘ 6Χ [1858 ᾿ἰγρβίβ, 51 αὐα
ἰποββθῦ Ῥοῃὶ.
Ὑρ]. οὶ. ἡδέως
ἔχω τὸ δίμοιρον τῶν κακῶν σὺν ἑνὶ
ἀγαθῷ, ὅ ἔστι τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ

γάμου. “Πίνδαρος (Ργί. 11 81) ἕν
παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται
βροτοῖς ἀϑάνατοι. Ὠΐθδον αἀράδπκθ
ῬΙπᾶδγβ ἀθοκὺ 510} πιομῦ τοϊῦ ἄθιῃ
ἅθ5. ἄβομυϊοβ.
1082}. καὶ δίκᾳ δίκας (δίκαν
Τοαδ) ἔπεσϑαι κτὲ., πὰ ἴ60ῃ σΘθθ
Τα]ἢ χαΐτοθάθῃ, πὸπη ἄθτῃ ΗδοΒίθ
βοίῃ Βδομὺ πῖτα τηρίποαι ΕἼΘΒΘΗ
Θηὐπρυθομομα ἀθγοῃ (85 ουϊβθπαθ
ΕἸπρτοιΐθη σγομβοίζοθ ἄοὺ (δέξου.
ΥΩ]. 815

ΒΒ. α. ΤΘΟΌΠΟΙ

ἱπ Ὠγχοβᾶθρῃ.

πάε
Ὕ

Ὦ ««εὐυφὶυ

ϑερὶε

9.

Ὑὴ

ΑΒΟΉΗΥΠΟΝΑ

ΙΆΒΕΝ ΟΝ

ΜΙΤ'

ΕΠ ΚΙΑΒΕΝΘΕΝ

ΤΉΒΒΗΕΝ,

ΑΝΜΕΒΚΌΝΟΕΝ

ΥΟΝ
μ᾽
Ν.

ΝΝΕΟΚΤΙΕΗΙΝ.

Ξε

ΠΕΙΡΖΙΟ,
ΝΕΒΙΑΟ

ΥΟΝ Β. α. ΤΕΠΒΝΕΝ.
1902.

Ἵ

{}
.

ὡς ἃ

“ὖὺ

ΑΥΤΔΣ ΒΈΘΗΤΕ,.

ἘΠΝΒΟΗΙΖΙΈΒΒΙΤΟΗ θῈΒ ὕΒΕΚΒΕΤΖΟΝΟΒΒΕΒΟΗΤΒ δ
εἰ
Ἰἶνν

"μἹ

ἀ

ΣΟΙ

᾽

ἈΝ,

Ὕ

ΔΔ'

]

...".
μβΣ
θα
αν
νῦ

γορψνοῦί,
ει οἱοῖν δυπβεμοι τοῖδ ἄθπι στο βομθη ΑἸθοσύαμι θ6ΒΟσέ, ΤΕΥ πϑη]
θη 10 415 ΓΘ Πτου ΘΟ ὕ]ουτι 16 (ἀθβιππππρ'
πϑΠΟΥ ὈΤΙΠΡΘΠ Ὑ7111, Ὑγ6]
0Π6 α16 Πουγοισασθπᾶθῃ ΝΜἅππου ΑΥΠΘΠ8
χὰγ ΖΔοῖδ ἀοΥ παύϊοπαϊθη ΕΘ θαπρ σθρθη 416 ῬΘΥΒΘῚ ὈΘΒθο]ίθ,
ἄδυ πιὰβ ΒΟ ὙΟΥ 8116πὶ ἴῃ 416 Ὑουκο 465 Αβοιυοβ νου ἔθη.
Τὐρουμαὰρὲ βέθιρ ἀΐθβου ΠΙΘμέου ποθθη ἨΟΠΙΘΥ ἃπ ἄδγ ϑ'ρι[Ζθ
ἀοὺ οΥθο βοῆοα [ογαΐαγ.
[απ ἰδὲ πιοηΐβ Νϑαθβ σοβαρύ:
ἈΌΘΥ ΙΘἢ τοι, τᾶστιπι ἰΘἢ 65 βᾶρθ ὑπ ΔηΡΘΠΘΠά6η «ΠΡ ΘΥΤΙ
ον ῬΏΠ]ΟΙΟΡΊΘ οἰΠα υἹΠΡΊ]Οἢ 8η8 ΗΘΥΖ ἰασθ. 108 65. πΠῸΠ γ0Π ἀ6Π
»ϑΊθθθπ σόρθη ΤΉΘΡΘη“ς πα σὺ ἀθη ,ομαὐχῆθμθπαάθη “ Κκοὶπ6
Αὐβραθθ τοῦ ἀθαίβομθμηι ΚΚουημηθηΐα οὐ, ὑγθ]ομθ ἀθη) σϑρθηνατθ ρθη ϑίαπα ἀΕΥ ὙγΒΒ ΒΟ ΒΘ ΠΟ Πθη ΕΟΥβομαπρ οηὐβρυιοῃῦ,
80. οἿδαθα ἴοι πίομίβ {ρου ἀβδίσθβ σϑίδῃ σὰ ΠΒΆΡ6Π, Ὑγ6πη ἰΘἢ
οἷπθ {πη
οι πιπρ' ΤΟΙ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΟ ΙΒΟμθη. ἀσπθραθθ σγουΐθρθ, δὶ
ὙΥΘΙΟΠΘΥ ΥἹ61]65 ΘΟΟΘΌΠΘΡΘΗ δῦ, νγὰ8 510} ΕἾΤ ἀθαΐβοῃθ 1,6560
δα θΘὨΥΠΘῊ ουνσῖθβ. Π16 ΤΎΘηππρ' γο Κογημηθηΐαν ππα ΚΥΙ ΙΒΟΉ ΘΙ,
Αμμδπρ ΠαΡ6 ἴθ δαΐσοσθθθη ἀπά ἀ65}810 8165, νγὰ8 Ζ.Π)
γουβίδπαπῖβ 465 Τοχίθβ οὐδ Ζαῦ Τιὔβιπρ' σὸρ Ομ]
ου]ρ κο ἤθη
πἰομῦ ἀπτηἸ
οι θα θυ ου θυ]10} Βομΐθη, Βδἰβοὶθθ ρϑίαββθη. [)6176πῖρθ, ὙΘΙΟΠΘΥ 510} ἐγ αἴθ Κυκ ἀρ Τοχίθβ ἴῃ ὈΘΒΟΠΑΘΥΘΥ
ὙΝ οἶβθ ἱπέθγθδβίοσθ, τῖσα ομπθαϊθβ 416 Κυϊ βοηθ Τοχύδαβσαθθ σὰγαΐθ ΖΙ6ῃθῃη.
Μόρεβ ἀἴθβε Βραυθοϊξαηρ 488 ϑἐπαϊαηη ἀοΥ Πουυ! μη ΠΙΘἢἔπηρ ΤΟγάογπ!
ὙΥροκΚΙ]οῖη.

πΟςσσΎυΎΣΨΩΥ

ΕἸ] οΙπιηρ.
1. θῖ6 άϊραββασο νὸν ἄβοιυτοϑ.ἢ
Ῥεῦ Μυίμαβ σοῦ Οἀϊρυβ οὐἰππουῦ ἴπ τπθῆγθσοπ Ραπκίθπ 8π ἀϊθ
Ῥαγβθιββδᾶρθ. ΑΚΥΊΒΙΟΒ γὸπ ΑΥρὸβ οὐβᾶϊῦ ἄἀδβ ΟΥ̓ΔΚΘΙ, ἀδ οσ ἀυσοι
Θἴπθη ΞΟΠ βθῖποὺῦ ΤΟΟΒίΟΥ Ῥᾶπᾶθ ὉΤΠΚΟΙΏΤΠΘΗ Ὑγοσᾶθ, ἀθπὶ [,8105
ὙΓαὰ ρσουγοιββασύ, ἀδ 6, ΤΟΙ 5ΘΊΠῸη ΘΙρθπθπ ϑομπ ἄἀθπ [{π|ογβαᾶπρ ἤπᾶθῃ νγοσᾶθ.Ό
Βϑιᾶθ βιομθη (85 ΞΟΠ ΟΚ581 ἀρΖανγθ πάθη.
Ῥρυβθαβ, α(οσ ϑοὴπ ἋοσΥΓ Ῥδπδθ, τὶγα βαιηῦ ΟΛΟΥ Μανίου ἴπ ΘἸπθα
Καβίθπ 'ἴπβθ ΔΙθου ΒΘΥγΟσθπ, Π80 ἢ ϑουῖρ ΒΟ8 σθίσθθοπ. ἀπᾶ ἀοχὺ
σογοίίθί. Οαἀϊρὰβ τῖτα 1π οἴποιι Καβίοπ ἴπ8 ΜΙθεσ. σϑυοσέδπ ἀπᾶ

πϑοι

ΒΊΚγου

ροέγθθθη. ἢ Ῥθύβθὰβ

ππᾶ

Ἐτθιηαθ Ζαυΐοκ πἀπᾶ ὑδέοπη 1Πγοπ αΐοσ,

Ῥουβθαβ

γεγηϊομίοὺ ἀὰ5 Ππροίπι

Οάίρυβ

Κθιγτοπ

8

ἀδγ

Ὀθιᾶθ οὔπθ 1ππ Ζὰὰ ΚΘΠΠΘΗ.

ἄθν Μρᾶυβα,

άϊραβ Ὀσίπρὺ ἄθν

Ξρβίηχ ἄθῃ πίουραηρσ. 16 ϑρμίηχ Δ ΌΘΥ, ἀ16 ταϊταεξιλοπῆο ΤιὄνγϑιΤαπρέτγαθ, δῦ πἀπίρυ ἄθπὶ ἘΠπῆϊι556 τσ ἐν τε Ὑουβίθι]απρσθη 8ἃπ 16

Β.6116 ἄογ Φίξ ροἰγθίθι.) ὅὃ0. Βῖθῦ ποῦ ΗἨθβ. Τπθοσ. 826
ἣ δ᾽ ἄρα Φῖκ᾽ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον
Ὄρϑῳ ὑποὸδμηϑεῖσα
ἀα5 ὈΠρΘΉΘΌΘΥ, τυ] η65 ΤΆΘΌΘα Ποιτηϑαοηΐθ, ἅ16 Τοομίου 465 ΤΎΡΒΟΠ
ἀπ ἀοΥ ἘΘΗαπα. Αὐομ 416 ΞῬρβμιπχ στὰ 8415 ΤΟΟΒίου 65 ΤΎΡΒΟπ
ἀπα ἀ6γ ΕΒ απ, θοζοιομποὺ (1,805 ΕὙρ. 4, Ξ6 801. σὰ Ἐπτ. ῬΒοθπ. 1020,

ΔΡο]]οᾶ. ΠῚ ὅ, 8, 2) υπᾶ Ὧ85 Φίκειον ὄρος 815. ον Οτὺ Ὀθὶ ΤΠΘθΘπ

ἈΏΡΘΡΘΡΘΙ,

πὸ

ἋΪ6 ϑ'ρμῃίηχ μΒαιβίθ (Ἀρο]οᾶ.

ἃ. Ὁ. 8, ὅ6801. ζὰ

ῬμΒοθπ. 20 οἵ δὲ τὴν Σφίγγα Μακαρέως μὲν γενέσϑαι. ϑυγατέρα
δὲ Οὐκχαλέγοντος ἑνὸς τῶν ἐγχωρίων᾽ οὗ τελευτήσαντος κατασχεῖν τὸ
Φίχειον. εἶτ᾽ ἀναιρεϑῆναι ὑπό τινος Οἰδίποδος συνελϑόντος αὐτῇ).
ῬΙθθ65 Βθυριι ΘΠΘΌΘΥ (οὔρειον τέρας Επτ. ῬΈορη. 806) τᾶν 8150
ὈΣΒΡΥΠΡΊΙΟΝ

οἷπ ΒΒΠ]1ΟΠη05 θϑθη

1) ὙρΊ. Ἐ. ὙΥ7. ϑομποίθνίη,

Πθ

τῖθ α16 Μίοαιϑδ.

ϑασα σόα δῖραβΒ.

ΑΒΗ. ἃ. 688.

ἃ. Ὑ188. σὰ Οδέξηροη 1862.
ἘΠ. Βοίμῃθ, Τμοθαπίβομῆθ Ηρ] θη]1666γ.
ΤοΙρΖὶρ 1891. Ν. Ὑνϑοκϊοίη, αἷθ ΚΥΚΙΒΟΙΘ ΤΘΡαΐῖβ, ἀἰθ ὥδίροάοο, ἀϊθ
Οαϊραβδασθ πἀπᾶᾷ ἄθν Ὀαϊρυβ 465 ΕΙΡΙα 685. ΘΙ ἐζαηρθρ. ᾳ. Μάἅμποῃ. ΑΚ.
1901.

8. 6601 ΠΥ.

1) 8680]. ῬΈοθπ. 26 οἵ δὲ (φασὶν αὐτὸν) εἰς ϑάλασσαν ἐκριφῆναι
βληϑέντα εἰς λάρνακα καὶ προσοκείλαντα τῇ Σικυῶνι ὑπὸ τοῦ Πολύβου
ἀνατραφῆναι.
8) Υρ]. Βοίμο ἃ. Ο. 5. 191.
ἈΘΟΏΣΙΟΒ, βίθῦθη σοζοη ΤΉΘΌΘΗ.

1

2

ΕἸΝΤΕΙΤΌΝΟ.

πῃ Ῥρύβθιαβ μαὺ 1η8η θἴπθη ϑῬοηΠΘΠΠ6]46Π, 1 5θίπθη Ταΐθη ἅθπ

Καιαρῦ ἄθ5 Τλομΐοβ τη ἅθγ Πα
ΚοΙμοῦ σοξαπᾶθη. ἡ

80. σίθὲ ἄδν

500]. χὰ Επτ. ῬΏοθη. 26

τηᾶποῖθ ἴῃπ

διοῦ

στοὰ Οαΐραβ

8π, ἅδ9

415. ϑοβηπ Ὧ65 Ηβ]ῖοβ Ὀθζθίομπθη. ) [πὶ ἀοΥ Ταὺ βομοίπθπ γοτΒβθ] απρθη, ὙΘ]ΟΠ6. 510}: 8ἃπ ἄθπ ΘΟ.88] σὸπ Τὰρ πὑπᾶ Ναομὺ
Κηϊρίοη, ἄθιη Οἀϊ᾽ρυβιηγίμαβ Ζαρταπᾶθ Ζὰ Ἰίθσθθ. Νϑοῃ Ηρβὶοᾶ
ΤΉΘορ. 124

Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰϑήρ τε καὶ ἩἫμέρη ἐξεγένοντο,
οὺς τέχε κυσαμένη, ᾿Ερέβει φιλότητι μιγεῖσα
ἰδϑῦ Ἃἀὦγ Τὰρ ἀ85 Κιπᾶ ἅθγὺ Ναομῦύ ὑπ Ὧ65 Ἐσθροβ.
ὕπᾶ πνῖθ
ΘΌΡΒΟΚΙῸ5 Τύδοη. 94 5Ξασὺ: ὃν αἰόλα νὺξ ἐναριζομένα τίκτει κατευνάζει

τε, φλογιζόμενον “Ἄλιον αἰτῶ. σοθϊογὺ ἀ16 Νααομὺ βέβθυβροπᾶ ἄθη Τὰρ
ἀπα Ὀούζου 1ῃπ τὶθᾶθυ πὰ ΟὙὐᾶρθ. ΤῈ 1ομύμθγοβ Ὀγὶπσὺ 56, ποῖα
ψαΐοσ, ἄθιη Πϑτπομ 65 ΠΌΠΚ6]5, ἀατομ 5θὶπ Ὁ] 65 Εβομθίπθπ 46
Τοῦ, ΕΤῚ γϑυθιπὶρὺ 510} πὶ θ᾽ ΜΟΥ Πἀϑηητη
γα ρ᾽ τητῦ βϑῖπου Μαίέου,
ἋοΥ Νααομύ, ἅθὺ δ]5081:ἃ ἀἴθβθ γι πίσιησ ἄθη {Ππίργσαπρ Ὀογοιἑοῦ.
ΝΘΟΒ Κυγζοῖη (ἸδηΖζθ τὰ ΟΛΟΥ ΤΆρΡΟΒΠΘΥΟΒ Ὑ]ΘΟΟΥ 65 [ἠοῃΐθ8
Ῥουϑαδέ, πὰ ὈΠ1π4 Ἰορὺ οὺ νγϑιΐθυ. 1686 ὉΥΒΡΥ ἀπρΊομ6 Βοαδαΐαπρ
Ὧ6.5 Μγύμυβ βομϊτητηθσῦ ἀαγοἢ αἀ16 οἰσθη
τα 0} ππροϑύϊτωτηἑθ ἀπά
γΘΥΒΟΠ]οιθσίθ, θρθη ἀδιηϊῦ ΔΡΌΘΥ 5108 815 δἱξου
γα !]10} ουνγθῖβοπαθ

ΕΌγτα ἄογ ὅαρθ Ῥθὶ Ηομιοῦ Βἰπάσγοι (λ 271):
μητέρα τ᾽ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν ᾿Επικάστην,
ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρεΐησι νόοιο,

γημαμένη ᾧ υἷι' ὃ δ᾽ ὃν πατέρ᾽ ἐξεναρίξας
γῆμεν᾽ ἄφαρ δ᾽ ἀνάπυστα ϑεοὶ ϑέσαν ἀνθρώποισιν"
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων
Καδμείων

ἐάνασσε ϑεῶν

ὀλοὰς διὰ βουλάς"

ἣ δ᾽ ἔβη εἰς ᾿Δίδαο πυλάρταο πρατεροῖο,
ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ᾽ ὑψηλοῖο μελάϑρου.
ᾧ ἄχεϊ σχομένη" τῷ δ᾽ ἄλγεα κάλλιπ᾽ ὀπίσσω
πολλὰ μάλ᾽ ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσιν.
Οὐθντῦ τηϊ Πθομὺ 5ἰπᾶ ἀ16 Ὑγοτίθ ἄλγεα πάσχων ϑεῶν

ὀλοὰς διὰ

βουλάς «α΄ ἅ16 ΒΙπαμποῖῦ 465 Οαΐρυβ Ὀοζορθη ποσᾶθη. Ὑθμπ αἷ6
ΔΗΡΘΠΟΙΏΙΊΘΠΘ Πραΐαπρ (ΟΥΓ ϑαρθ στἹομέρ δύ, σὰ 16 6] βύψϑυβὑ πτηθ]απρ ποῦ 50 {θῇ τὴ ὉΥβρυ προ μθη Μγίμιβ Ὀορυπαοί,
αδὉ πιο οἷπ ῬΙομίου ἄδγαπ ἄθηκοη Κοππίθ 16 ΒΙοπᾶππρ ἀαγοι
ἔγοιηᾶθ Ἠδπᾶ οὐΐοϊροπ Ζὰ Ιᾶ5856π, 6
65 ΕἸΠΠΡΙ (658 ἴπ 56,ΠΟΙ,

Οαϊρυβ σοίαπ μαὺ (Εγάρτα. 841). Ὅθῃ αἱΐθη Εγκ]ἄγοστι Ὀθγοϊθοίθ
ἀα5 ουύ ἄφαρ ϑομπιουρκοῖί. Μᾶη 41} 510} τοῦ ἀθὺ ὙΠ] κῦνΠΠΟμ6η Ἐγκιθγπηρ:

οὐκ εὐθέως. ἐπεὶ πῶς ἔσχε παῖδας; ἀλλ᾽ ἐξαίφνης

(3.}.01.). Ῥαιβαμπῖαβ, ὑγθιο μον ΙΧ ὅ, 11 ἀϊ6 5.[6116 ἅθ5 Ἠουηθυ χἰἐϊοσί,
Ῥοιποσκύ ἄδζιι: πῶς οὖν ἐποίησαν ἀνάπυστα

1) ΥρΙ. Ῥιυδον, τ. Μ σία. Π 8. 68 5.

ἄφαρ. εἰ δὴ τέσσαρες

2) ἔνιοι δὲ καὶ Ἡλίου φασὶν αὐτὸν εἶναι παῖδα.

»»
δὲ
8».
ᾧψ

͵

ΕἸΙΝΠΕΙΤΌΝΟ.
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ἐξ Ἰοχάστης ἐγένοντο παῖδες τῷ Οἰδίποδι; ἐξ Εὐρυγανείας δὲ τῆς
ὈὙὙπέρφαντος ἐγεγόνεσαν᾽ δηλοῖ δὲ καὶ ὃ τὰ ἔπη ποιήσας ἃ Οἰδιπόδια
ὀνομάξουσι" καὶ Ὀνασίας Πλαταιᾶσιν ἔγραψε κατηφῆ τὴν Εὐρυγάνειαν
ἐπὶ τῇ μάχη τῶν παίδων.
Βίππθ στἱομίρ; ὙΓ τηΐββθη

656 Αὐξίαθβδαπρ δῦ πὺγ 1π βσΘυ 5861
οἰμῆδο βᾶρθη, ἀ8 Ππ80}} ἀΙθβοὺ [6116

ἄθ5 Ηομμοῦ Εὐθοκ!θ5 ἀπᾶ ῬΟΙΪΥΠΙΚΟΒ πίομῦ 418 ϑὅμῃπ ἅθ8 ἀϊρυβ
ΘΥΒΟΒθῖπθη. Αποὴ αἴθ 1185, ὑθ] 986 ἄρῃ Ζαρ' 465 ῬΟΪΎΠΙΚΘΒ σΘρ6Π
ΤΉΘΡοπ, πὸ ΕθοΚ]65 τϑριοσῦ, ἀπᾶ Ἡρ]άθη α16865 Ζαροβ, θη Τγάθαβ,
θη Καράᾶπϑυβ, ουσα μη (4 8512, 408, Εἰ8018, 2 2228, Καὶ2858,
Ξ 114), τϑῖθ πίομΐβ σὸμ ἀοΥ γαϊδπδορς ΟἼΘΒΘΥ Ξ'806 Ἐκτ δαϊραϑ,
16 ϑὅαρθ, δ συγοὶ Βυΐζαθυ 510} σϑρϑηβοιίσ ἐδίθμ, Καππ ο]θΊο Β8]}]5
ΒΘΕΣ ὍῸΒ] δα θη ὙΥ̓ΘΟμ861 σὸπ Τὰρ υπᾶ Ναεαομῦύ Ὀθζορθη σϑγᾶθῃ.
ΠῚ οἷπο Βυπᾶθυ, Ε ΘΟΚ]88, ουβομοὶπὺ 815 ἀΘΥΓ ὉΠΒΟ]6, ἤἥπδίουθ, θυ
διιᾶθγθ, ῬΟΙυπῖΚοθ, 8415 ΟΥ̓ τη1146 πα ἔγθαπα]10}6.
ΝΙομὲ ππηϑοσϑὺ
ἀτέηποτὶ ἄδππ 85 ἀδτηομπίβομθ Ὑ 6561, Ὑγ6] 065 ἘΠΘΟΚ]65 θδὶ ΑβοΒυ]08
ποϊρί, δπ ἀθη ΟΒδγακίοσ, ὑγθΊομπη Εἰλύσαι ογ Μόγαου Ξ':θρίγθϑαβ,
ἦπ 6Γ φουιηδηίβομθι ϑαρθ μαύ. Πὸ δαί ἅθ8 Οαίρυαβ, [ι8105,
οΥβομοίηὐ 1π ἀοΥ ϑὅδρο 8415 ἀδσ ΕΠ ΠΟΥ 465 Παρθπα]
Ομ θπ ΟἸΥΥΒΙΡΡΟΒ.
Αὐοὴ ἀἴθβοῦ Νϑιηθ Ἰασὺ ἄθῃ ἀθάδηκθη πᾶμθ, ἀδ Τιαῖοβ οἱπ Πϑτηοπ
ον ΕἸΠβύθυμβ 1ϑύ, ΘΙ ΟΠοΥ 65 δῦ Ἰθπομέθπαθη ΒΕΟ5561. οΥ̓ΒΟ
ΘΙ ΘΠ 6

Τὐομέμογοβ (λευχόπωλος ἡμέρα ὅϑορῃ. ΑἹ. 0678) πο! Καγζθιη Παβθῖπ
θη
τ ΠῚ.
Τῖθ οὔδπ οὐνϑμπίθ βθᾶρθ, πο τγϑῖομοῦ Οᾶΐρυβ ἴπ οἴπθιη
Καβίθπ 1π5 Μϑοῦ ρϑνοσίΐοη ὑπα Ὀ61 ΞΊΚγΟΙ 8η85 πα ρσοίγαρθῃ

νεῖγα1), βθταμηῦ ἄρθυθία τοὶ ἄγ Ὑθπᾶππρ ἄθ5 Μγέμιιβ, ὑθ]ομθ 510}
85 θη Ζ207Χ61 ΕὈΥΊΠΘΙ ΟΟΥ ὥἥαρθ γϑυθπἀθηᾶθη ΞΟ ΠΟ]ομ σὰ ΠΥ.
ῬΒοθη. 1700, ἅ85 Ῥαιβπᾶσοβ 415 Θ.6}10 ἀπριὶθύ, οαὐύσιοκοὶη 18 90:
δίραβ Κοιητηῦ σοπ 5ίκγου δὰ ἄθπι ὕαρθ πϑὸρ ΤΉΘΡΘΠ Ζὰ ἄθπι

γΟΓ Πρ 5 γ0116π Ὀγοῖνγορ ἱπὶ ΚΙιξμᾶτοι (πιομὺ πη ῬΒΟΚΙ5) ἀπ 6ΓΒομΙᾶσύ ἀογέ ἄθῃ 1,8105, ὙΘΙΟΠΘΓ

'ἴπ ἄδθηῃ Κινμᾶγου ἔβησῦ, ἀτῃ (ΘΓ

Ἥρα γαμοστόλος (Κιϑαιρωνία) τὰ ορΐξεγῃ ἀπᾶ ἅ16 ἄπτοι ἀϊ6 Ἐπύπμγαπρ ἄθ5 ΟΠυγβῖρροβς Ὀ6]οἰαϊσία ἘΠπορουπ Ζὰ γουβόμπθη,
ἀϊραβ
τπτημηὺ ἀὔγι6] ἀπᾶ Κ'ομνγοσὺ (65 [8105 Ζζὰ 510}, Κοχητηῦ πϑοὸ} ΤΉΘΌΘΩ,
Ἰδϑὺ ἀὰ5 Πδύβθὶ ὑπᾶ ποϊιγαίοὺ Τοκαβίθ. Ἀσία. ΓΌΒΥ 6ΥΓ στοῖῦὖ ΤἸοικλδίο

ἴπ ἄθπ ΚΙμᾶγοπ
Οὐ

ὑτὰ

ἀθ5. δμθιηδσοηπ

2 106 ἄα8 θβοβθῃθπθ

οἷπ ΟΡ
Μογᾶβ

Καιη,

Ζὰ ὈΥΠΡΘΠ,
νγυγᾶθ

ὑπ

οΥ ἄδγϑη

8158 61 8π 6π
οὐϊππογΐ,

6Υ-

ἀθὺ Ιοκαβίθβ ππᾶ χοιρίθ ἴθΥ θη Οὔτγίθὶ (παπᾶ

ἀδ5 βομνγογῦ). Τοκαβίθ ουβοῦγακ, βοινγθρ ΔΡΘῚ, ἅδ᾽ 516 πίομὺ σπχαθέο,
Δ. 65 1ῃγ ϑοῃπ 561. ὥϑρδϊξοσσ. Καὴὶ ὅἋοσ Ῥέοσχσαθῃιγίο γσοὸπ ΞΊΚΥΟΠ,
ὙΘΙΟΠΟΥ ἀ45 ΚΙπα θἤθιη815 8η ον Καβίθ σοίαπᾶαθη πᾶ αοΥ ἈΚὄπΙρΊπ
σοῦγαομὺ μαίΐθ, ἀπᾶ Κἰᾶγίο 41105 δα. Θμη ΜΓ πο ἄθμι ΑἸζοΥ
1) 5680]. ξὰ ῬΒοθη. 26,

Υρῖ. 3080], ζὰρ 1 2171 Λάιος ὃ Οἰδίποδος

πατὴρ πα ὰ Φοίβου μαντείαν λαβὼν ὅτι ὃ τικτόμενος παῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ
ἀναιρεῖ αὐτόν, ᾿Επικάστην γήμας γεννᾷ Οἰδίποδα καὶ τοῦτον ἐχτίϑησι.
Σικυώνιοι δὲ ἱπποφορβοὶ ἀναλαβόντες ἔτρεφον αὐτόν. ἡλικίας δὲ γενομένης ὃ Οἰδίπους ἦχϑεν εἰς Θήβας ἐπιξητῶν τοὺς γονέας.
15
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ΕἸΙΝΒΕΙΤΌΝΑ.

ἀϊοβου ϑαροπέουτη ἔγαρθι, 50 ἰδ ζυπϑομβυ χὰ Ῥοδοβέθῃ, ἀδ0 516 ἀδὺ

Ῥϊομύαπρ ἄθ5. Αβοιυ]οβ ζυργαπᾶθ Ἰΐθσύ; ἄθππ νῖθ ἄδβ 5680]. ζὰ
ϑορῃ. Ο. Τὶ 7398. δπριρῦ, 1ὰρ Ὀ6ὶ ἈβΘΆΥ]ΟΒ οΥ Ῥγθῖνγορ ποὺ ἴπ
ἄεγ Ὁμηρορομα σὸπ δ0]15, βοπᾶθτπ ἴπ ΘΓ ΝΕΒΘ σὸπ ΡοΐπΙβ,
ΦΥΒΟμοπ ΤΉΘΡοπ ἀπᾶᾷ ἄθιῃ
θυ ΚΥκΠβόμοη ΤΠΘΡα15 8ἃπ.

Κιϊμᾷγτοθ.
Αβοῦγοβ ΔΡῈῚ 50 ]οΙ5 εἶσι
ὙΥ̓θηϊρβίθηβ ουρὶὺ 510} ἀδ5 τηἱὖ ΠΟΙΟΥ͂

ὙΥ ΔΕ βο θ᾽Η]1ΟΠἸκοὶῦ δὰ5. 5160. 770 τέκνοισιν δ᾽ ἀρὰς ἐφῆκεν ἐπικότους
τροφᾶς, ὙΘΙΟμ6 ϑ[61186 Ῥ61Ὶ ἄθῃ Ζυμὄγοεηι 416 ΚΚδππύπῖβ 16π65 ΕἸΡΟΒ
γογϑυπϑοίχί. [165 ΘΥ̓ΔΠΥΘ απὙΠ 88 ἄθτα 5080]. σὰ ϑορῃ. Ὁ, Κ. 187
οἵ περὶ ᾿Ετεοχλέα καὶ Πολυνείκην δί ἔϑους ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι

πέμπειν ἐξ ἐχάστου ἱερείου μοῖραν τὸν ὦμον ἐπλαϑόμενοί ποτε εἶτε
κατὰ ῥαστώνην εἴτε ἐξ ὁτουοῦν ἰσχίον αὐτῷ ἔπεμψαν. ὃ δὲ μικροψύχως

καὶ τελέως ἀγεννῶς ὅμως γοῦν ἀρὰς ἔϑετο κατ αὐτῶν δόξας

κατολιγωρεῖσϑαιἷ)

ταῦτα. ὃ τὴν κυχνλικὴν

Θηβαΐδα

ποιήσας

ἱστορεῖ

οὕτως"

ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν εἶπέ τε μῦϑον᾽"
ὥ μοι ἐγώ. παῖδες μὲν ὀνειδείοντες ἔπεμψαν"
εὖχτο δὲ 415) βασιλῆι καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισι,
χερσὶν ὑπ ἀλλήλων καταβήμεναι "Δϊδος εἴσω.
τὰ δὲ παραπλήσια τῷ ἐποποιῷ καὶ Αἰσχύλος ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ
Θήβαις.
Αὐοὰθ ἀδϑὺ Αὐβάτγυοκ 510. 716 χτεάνων χρηματοδαίτας

πικρός,

ὠμόφρων

σίδαρος

φυγοιίθ

Βυπομϑῦϊοκ

ἀοΥ

(τρ!. 714., 801 8.) οὐππου

ΚΥΚΙΒΟμοπ

ΤΠΘΡαῖβ5,

ὑγθ]ομθ5

ἂπ εἷπ

Αἴμθπ.

ΧΙ

5. 468 Ἐ δηΐαμτυ: ὁ δὲ Οἰδίπους δ ἐκπώματα τοῖς υἱοῖς κατηράσατο,
ὡς ὁ τὴν κυλλικὴν Θηβαΐδα πεποιηκώς φησιν, ὅτε αὐτῷ παρέϑηκεν
ἔχπωμα ὃ ἀπηγορεύκει λέγων οὕτως" αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς

Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέϑηκε τράπεζαν ἀργυρέην
Κάδμοιο ϑεόφρονος᾽

αὐτὰρ ἔπειτα

χρύσεον

ἔμπλησεν καλὸν

δέπας

ἡδέος οἴνου. αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ξοῖο τιμήεντα γέρα ) μέγα οὗ κακὸν ἔμπεσε ϑυμῷ. αἶψα δὲ παισὶν ξοῖσι μετ᾽
ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς ἀργαλέας ἠρᾶτο --- ϑεῶν δ᾽ οὐ λάνϑαν᾽ ᾿Ερινύν ---

ὡς οὔ οἵ πατρώϊ᾽ ἐνηέι ἐν φιλότητι δάσσαιντ᾽, ἀμφοτέροισι δ᾽ ἔοι
πόλεμός) τε μάχαι τε. ἜΠθ6π80 Ἰδσὺ ἴπ Υ. ὅδ6 εοἷπθ Βθιαϊ πῖβζθηζ 80
ἅϊ6 ΤΠΘΡαὶβ τοὺ (5. απίθπ). Ῥ1θβθ ΕΌστα ἄθν ϑὅαρσθ θηϊβρυϊομὺ δυοΒ
ἄθη

ΔΠροποισηθπθη

ὈΥΒΡΙπρ

ἅθ5

Οαϊραβιηγίμυβ.

ϑίκγομι,

τὸ

1) ὙΘΙοοσ, ΕΡ. νοὶ. ΠῚ 5. 386, 5ἰϑμῦ ἀατίπ, 448 ὥδῖραβ ἀ85 ἨδξΘΘΙΘΩΚ βίανὺ ἀθ5 Κομιρ] μη ΕΠ θηβδΚΒ, 465 Ἡὔοκθηβ, θυ], οἷπθ ΑὈοὐ Κοδηθηρ ἀοσ ΚΟπΙρΊΟηθη ἘΠσθη. ὉῚ16 αἰύοπ ΕΥΚΙᾶτου ΒαΡΘα 65 πίομὺ
80 διιΐσοίαβι, “16 μικροψύχως καὶ τελέως ἀγεννῶς φρϑιρέ.
2) ὅο Βαύέτηϑηπ ὅτ. αν. Π 5. 406 ἔχ εὖκτο “Ζιί, ὍϊΘ Εοχτα Ζ6
παροὺ β'οἢ ὅποι Ῥιπα. Νϑιι. Χ δ5θ.
8). Π)85 Ὑοτυβοίζθη θὲ ΚΙθίποάθ, αἷθ δὴ ἄθῃ δυβοβ ασθπθη Ὑ αΐθσ
ουϊπποχίθπ, Κοππίθ ὥαῖραβ πίομὲ ἀπάθυβ ἄθππ 818 μῦμποπάθη γοσνατέ
δα ΠΘΉΤΗΘΙ “. ὙγοΙοκοσ, Ερ. Ογοὶ. Π 5. 884.
4) ἔοι ἔὰτ αἰεὶ Ἡρτταᾶππ. Τοιηθη βρυθομθμα μα 06 10 δ0Β πόλεμος
ἐὰν πόλεμοι φσοβοισίθ οι, ΘΙ Ομ65 ΠΣ πθρθὰ (65 ἔοϊσοπᾶθη μάχαι 56βούχὺ στασᾶθ.

ἡῶκ
Ὁ

μ».

Ἷ

ΕἸΧΤΕΙΤΌΧΟ.
ῬΟΙΥΡΟΒ

τορίουύ,

ἰδὺ ἀὰαβ Τιπᾶ

ἅθβ

ποίου ἄον Ἐγᾶθ ππᾶ ἄου ΕἸπβίθυπβ,

Καὶ.

ὄ

Αρομᾶβ.

16

Ἐγίπγοπ,

416

μά Ρ θη ἀογῦ δἴπθπ δ] ου ὐγ ΠΟ Π θα

ἘΠὼπ ἀταϊίου Καὶ ᾿ἰδὺ διοι ἀοΥ ἅθ5. Αἀγαβίοβ (Ηδτοᾶ. Υ 67).

ΤΥ ., πη τ πη θαγθ . δῦ ὑγΟἢ] ΥβρυπρΊ0 ἅο᾽ Ηδᾶ68 5615.)

Ὑθηπ

αἶθο Οάϊρυβ ἴῃ οἴποιὰ Καβίθπ 8π ἀὰ5 Τιᾶπᾶ Ὧ65 Αἀταβίοβ σϑίσαρθιη
τιγᾶ, 50 Ὀουπιμὺ 485 δυ θυ ρ]θίομθη Ὑ οὐβίθ!]απρ, πϑὸμ ὝΤΘΙΟΠΘΥ

Ῥεὶ ϑἰββίομοτοβ Ηθ]ϊοβ ἴπ οἰπθῖι φΌ]θπθη ΒΘΟΠΘΥ ἄρου ἄθη ΟΚθαπΟβ
χὰ ἄθη ΤΊοίοπ ἀοΥ ἢπβδίοσοπ Νδοιὺ ἔβηγί.
ΝΘΝ οἷποὺ ἃπᾶθγθῃ ὑγπᾶυππρ ἀου ϑᾶρθ σϑριοσὺ ῬΟΙΥΎΡΟΒ, Ζᾳ
ΝΟ
ΨΥ
ΝΥ
υν
Ὑασυ
ἄθη ἀοὺ δαβρθβοίχίθ Κ]θὶπθ Οαϊραϑ ρουγυδομῦ τισᾶ, 1ῃθ Κουϊπίῃ.
ἨθγΑΠρΘυγ Δ 86 πἀπᾶ δῇ ἰγρεπᾶ οἷπθ Υ θῖβθ 8π βϑῖποῃ Ῥβθρσθοιΐθσπ

το ρουγογᾶθπ σοὺ Οαϊρυβ ἀπὶ πϑοὴ βθίπθπ ὑϑμγθη ΕἸΐθυτι Ζὰ
ἔουβομθπ ποι ΠΘΙΡΗΪ, Ὀασοστθὺ 8η ἄθπὶ ὮὌγοινγθρ ἴπ αἀοΥ ΝΆἢΘ νὸπ
Ῥαυ]5 ἄστη Τιαῖοβ, δυὐβομθσέ 1ῃπ ἀπᾶ Ὀγϊπρὺ ἄθββθη ρθη ἄθπὶ
ῬΟΙΥΡοβΒ. Ῥδππ ρομὺ οΥΓ πϑοὸὰ ΤΠΘΡΘπ, πο α16 ὥὅρῃιπχ πδυβίθ υπᾶ
τιμίου ὩΠάθυθη θη ΞῸΒμΠη ἅ65 Κγθομ, ἅθη βοπόπθοπ ὑπ δητπαίξίρσθη
Ἡϑτηοπ οπέγαῖίο, Ἰδϑὺ 485 Ηβδέβ61] ἀπᾶ ποϊγαϊοῦ Τοκαβίθ, ὑσθίοηθ τη
1ῃ
αἴθ ϑ'δηπο Ῥηγαβίου ππᾶ 1 δομγίοβ σοὈϊοσί, αἴθ ἵτὰ Καιηρίθ τοϊῦ θη
ΜΊΠ ΘΝ [8116ηΠ. ῬΟΙΥΡΟΒ. Κοχητηῦ δαΐ δεῖ Ὑγαροη 65 1 8105. π8 0}
ΤΉΘΡΘΠ, τγοάθπγοι ἀδ5 Ψογμα]ἐπῖ5. Ὧ65 ἀῖρυβ σὰ Τιδῖοβ πᾷ ΙοΚαβίθ
δυΐαοκ]ατέ ψχα.
Οάϊρυβ ὈΙοπαοῦ, Ἰοκαβδίθ οὐμβᾶπρὺ 5105.
Νδ6Ὲ
οἴποιη ὅδῆητθ ποίταξοὺ (αϊραβ ΠΣ κόβει, ἅ16 ΤΟΟΒίοΥ 465 ῬΘΥΙΡΠἃ5
(οὔθυ ΗΎΡβύρῃδ8), γὸπ πυθίομον δου α16 Τδομίθυ Απίϊροπθ ἀπ Ἰβηηθπ6

ἀπ

αἴθ ϑὅμπθ Εΐθοκ]θ5

ἀπᾶ ῬοΟΙγπῖΚο5. οὐμϑ]ῦύ.

Ἐατγσαπϑῖα, βυσθὺ

απ Οᾶΐρυβ Βοίταϊθὶ οἷπθ αγιἰ6 Οδἐθπ, Αβύγταθᾶμβα, ὑγθ]θμ6 16
Θ Ἰοΐβοηπθ σουϊθυτηᾶθὺ, 4185 μϑἰοη 516 ἴῃν θυγαὶϊῦ δηΐαπ στ]]6Π,

πόσα Οἀραβ βοῖπθ ϑὅμιπο γϑυῆποιί.
ἀὰ5 Ἐροβ Οἰδιπόδεια

ΖυτἀοκΖσασθμοπ;

ΤΠ686 Ὑγοπᾶππρ 5ομοϊπῦ δαξ
τθηϊρϑύθηβ

ὑΊ588η

τ],

ἀδ

ἄατὶπ Επτυραποίδ 815 ζυγοῖξο αδἐξίπ 65 Ὁαῖρι55) ἀπᾶ ἄϊο ογπιομέπηρ
Ὧ65 Ηδπιοπ ἄμσγοι ἅϊ6 Ξ'ρμίηχ νουκᾶπὶ (Ρααβ. ΙΧ ὅ, 11, ὅ680)1 ζὰ
Επτ. ῬΒοοπ. 1760).
1) Ὑρῖ. ϑοβποιάθυίη ἃ. Ο. 5. 192.
9) ὙΩΙ. 5680]. σι Επν. ῬΏοοη. ὅϑ π..1760

π|. σι ΠΙ, 4, .δ16;. ἄδζΖα

Βείδα ἃ. Ο. 5. 26.
8) Αὐοὴ δυῇ ἄθη (θυηᾶϊαθ ἀθβ Ομδβιᾶβ ἴτὴ ΤΌΙΩΡ6Ὶ ἀοΥ Αὐμοπᾶ
Ατοῖα σὰ Ρ]αίδα, (Ρδυβ.ΙΧ 4, 2 τὰ. ὅ, 11) νὰν ποὺ Ιοκαβίθ, βομπάθση
Επτγρσαποία (ἀπγοῖ α16 {ΠΡΟΥΒΟΒΥΙὉ) 418 Μυΐξίου 465 Εὐθοκ]θ8 τι. ῬΟΙγμΙΚοΒ
ἀατροβίθ]δ, σσθ]ομθ γῸ}}] Καὶὔπμητηοσηβ ὌΡΟΣ ἄθη ΖνθιΚαταρ ἰῃσοῦ ϑ'ΠπΠ6
ἀαβίθῃύ. Βοὶ Ἐπστρίαθβ ῬΏοθη. 1429 ουβομοίηὺ Ιοκαβίθ, ἀῳ αἀἰθ ϑ'ὅμπθ

Ῥογοῖΐβ δὰ ἄθη Τοα νουσσαπαοὺ ἀα]θσθη.

6

ΕἸΝΤΕΙΤΌΝΑ.

2. Ῥῖο άϊρπδδαρο Βοὶ ἄβοιγ]οϑβ.ἢ
16 ψἱθ] δόμοι ΘΒ Οη9 α16 ΘΊΘΡθη ρσορθη ΤΉΘΡΌΘΙ 1Π Θ'Π6 8118
ἄθῃ γϑυβομθάθηθη π80} ΤΊ61π5 ἀπᾷ θἰπζθίπθη Βυπομδύϊοκθη θη
ΤῊΘΡΔΠΊΒΟμθα. ΘαρΘΠΚΥΘΙ5. Θπὑ ΠΟΙ ΘΠ 6η ὈΥΔΙηΘη σΘὈΠ]αθίθ ΤΥ]]ΟΡῚΘ
Θ᾽
μΖΟΥπΠθη Ὑχιγθη ΘΡΡΘΒΟΏ]ΟΒΒΘη ἀυγομ οἷπθ ΑὈΠΒΔΠαΙππρ γοπ
ΕὙΔΠΖ, ΘΙΟΠ Υ ἴτὴ Φ8}γ0 1848 δι5 ἄδθτιη οοᾶ. Μοάϊοθιβ 416 18 5Κ8116
ἈΠΒΘΙῸ5

ϑῥίοῖκοβ

γϑυ

θη! ]]ομΐθ, ἀ16 Ἰθῃσίθ,

ἅ89 Αβοιγ]οβ ΟἹ. 78, 1

(467 ν. 61.) τοῦ ἄθῃη ϑὑάοῖοθ “άιος, Οἰδίπους. “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
ἀπα ἄθη ϑεαύγγαγαιηα, ὥρμησα ἄρθρου Αὐἱβίϊαβ ἀπα ῬΟΙΥΡΒγάβιηοπ

ἄθη

ϑῖορ ἀανοπίγαρ. 5)
θη ᾿πΠΠΟΥῸΠμ ΖΒ
ΘΠ Πδπρ ΟΟΥ ΤΥΠΟΡῚΘ ΘΥΔΠΥΘΙ ὙΓ 8118
5160. 7288. ὙΥ16 ἴῃ ὅογ Ογϑίϊθ ἅϊ6 Ορΐοσθπρ ΟΣ Τρμῖρθπῖθ, 80

ἰδὺ ΠΙΘΥ ον ΤΠπρθβουβθαμη (65 [105 (827) ρσβρθπ ἅ85 πϑομ
αν 116 }}0
αθροὺ ἄἀθ5 ἀδιρμίβομοι (ἀοὐίθβ ζατὰ Ηθ116 ἄθν ίθβαὺ δυῇ 1646 Νοῃ-

ΚΟΙΙΠΘΠΒΟΠαν

χὰ

θυ φίομίθπ (721 8.) ἀϊθ πρώταρχος ἄτη, τΘ] 089

51:08 ἴτὰ {{πίρυρᾶπρ' ἄτθιθυ οπογδίϊοπθη ἅπθουύ. ΑΡΟ]]οη σουίοϊσὺ
488 Τιϑρἀδ
κι θπρθβομ]θομὺ τηϊδ βοίπθιη Ηδβθθ (678), 18 αϊθ γοιπιομύαηρ 465 Μϑππρβϑίδιημηθβ ἀαγομ ἀθη ΥΥ̓ΘΟ μβοτηοσα ἄἀθὺ ἘΠΚ6ὶ]

ἄθβ Τιαῖοβ ἄθια αοὐξο ϑἅμπο Ὀσϊπρὺ (786 .1.) ἀπᾶ ἀϊθ6 Ηδομορθίβίου

Ῥοξιοαϊσὺ (988 8).
Ὑρ]. ἄθπ βομαβ ἄθγ ΟΠποθρβοσοπ 1068 ἢ,
16 ΔΌΘΥ τὰ Αρδηιθηποπ 80 α16 ϑομα]ἃ Ὧ65 Αἴγθαβ πὰ Βοίγαομῦ
Κοιητηῦ, 80 τἱτὰ ΠΙΘΓ ὅἀα8 σὸμ 1,8ῖο5 ροίογαουτίθ Ορίου ἄστη αϊθ
ΒΟ] ἃ Ῥορτάπαοί, ὑγθὶοῃθ 510} Τιαῖοβ ἀυχοι ἄθπ δα 465 ΟΠ ΒΙΡΡΟΒ,
ἀθ5 βομποθ ἄθθ Ῥϑίορϑβ, πᾶ Ἃ16 βομῃπδᾶθ ψουϊοίχαπρ ἀογ αϑβὺἔγθαπβομαθ σαροζορθη μα. ὅὃὅ0 ᾿δαΐοῦ δο ἄδθ ΟΥ̓ΔΚΘΙ, Ὑγθ] 68
αἰο Ἡγρούμοβϑιβ 495 Ορθα, Τυγ. ἀπᾶ ἀοΥ ῬΠΟθμΊββοπ ὈΙθίοῦ:

“Δάιε “αβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς"
τέξεις μὲν φίλον υἱόν, ἀτὰρ τόδε σοι μόρος ἔσται,
’

Α

Ἢ

δ᾽.»

’

Ρ’

’,

“τὰν

»

᾽

ὙΦ

παιδὸς ἕοῦ χείρεσσι λιπεῖν βίον

’

ᾺΚ τὶ

.

3,

“᾽

ὡς γὰρ ἕνευσε

Ζεὺς Κρονίδης Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας,

οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν" ὃ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα.
Ὑ16 4150 ἴτπὶ Αρδιηθιηπομ ἅ16 ΕἸομΘ 465 ΤῊ γοβίθβϑ, 50 δύ ]16π 510}
ΠΙοΥ 16 ΕἸάομθ 4985 Ῥϑίορβ (τελειᾶν παλαιφάτων ἀρᾶν 161). ὍΣ
ΕὟΘΥΘΙ ρϑρθπ ῬΘΙορ5 Ὀορυάπαρὺ ἀ1θ Ἐογάοσιπρ 465 ΑΡρο οι, ἄθυθη
ΝΟ
ο Παρ ἄθι ἀπυθυβομη]]
μοι ΗΔ ἅθ5 (ἀοὐέθβ σὰν ΕΌΙρΘ Βδΐ.
Π10 Βοβίσαδιπρ ἅθ5 Τιαῖοβ ὈΠαθύθ ἄθπ Τπμα] 465 θυβίθπ οὐ 8
“άιος. ὙΥΙΣ Κοππθη ἄδγδιβ ἄθη Αὐβᾶτσιοκ χυτρίξειν. ὙΘΙΟΠΘΥ γῸἢ
1) Ὑρ]. Κυυβθ, 6 Αβθβοῃ. Οραϊροάθα. δϑύγαϊβαπα 18δ. δἱάθυου,
6 Αθβοῃ. Οράϊροάθα. 1. Ῥσορυ. γσοὸὰβὰ Νραβ 1808. 1. Ῥτορυ. σὸπ Τ,60ὉΒοῃ τύ 1878.
9) Τὰβ ἀϊ6 ϑύζοκο λάιος Οἰδίπους Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας οἷπο ΤυΠ]ορθ
ὈΠάρῃ, παύξθ θϑυθὶΐβ α. Ἡθυγηδηῃ ἴῃ ἀθν 1819 νου αὐ!ύθα ΑΒΘ πμα]πηρ'
Ὧθ οοτηροβίθίοπθ ὑθυσϑιοσίδυατη ὑσαρίοδσατα (Οραδβο. ΠΠ Ὁ. 814 1) ουὐκαπηΐ.

ϑλι

ἘΓΥΓΕΙΤΌΧΟ.

Ἵ

εν Αὐδβοίζαπρ 465 ϑοηπο5 (65 [8105 σθογϑιομῦ πγᾶῦ, πᾷ

δον

ΒΠΠΟμ6 Ἐότγιη ἀράχνου 815 θη. γοὸπ ἀράχνης.

αϊθ πη-

ὍοΥ Βουϊομύ,

τῖθ Οαϊραβ νὸπ ΒΊΚγοπ πὰ ΤΆΘΡοα σϑαῦ ππᾶ 81 ΘἰΠοπὶ Ὀυθῖνγθρ'
61 Ῥοίπιᾷ τὺ Τιαϊο5. Ζιβδιητηθη
γῆ ππα ἀϊθβθη ουβοι]δ σὺ:

«πρόσω δ᾽» ἐπῇμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον
σχιστῆς κελεύϑου τρίοδον. ἔνϑα συμβολὰς
τριῶν κελεύϑων Ποτνιάδων ἠμείβομεν.,
τἂνν᾿ἡ
ἄν
ΡΩΝ
αουσνσν;.-.

βϑμῦγέθ ρ]θὶ
ον 8}15 ἄθηὰ θυβίθπ ὐΐοκθ, ἄθπὶ ΚΟΆ] 556. ἀθββθί οι, 81)

ποῦ

ἄθμ χυγθιΐθη, αθπὶ 65 βϑυγο }]Π10} ΖρΘΎΊΘΒοι

τα.

Ὀ6ΠΠ

αἷθ Νοίϊζ, ἄδι πὶ 1ιαῖοβ τῖθ 'π ἄθπ Περραιβίδες ἅθΥ ΜΟγαΘΥ γοὸπ

ἄθια ΒΙαΐθ 465 ΕΥΒΟΒΙρΌΠΘ

ρΘπΟῦ πᾶ

ΒΟΒα]ἃ σγὸμ 5108 Δρχινγομᾶθῃ

65 δαβϑρίθ,

(τς. ΕὙρ. 864

ὑτὰ α16 ΒΙαὺ-

ἀποπτύσαι

χκαϑήρασϑαι στόμα). Κᾶαππ 510} πῸῚ δαΐ ἀϊθβθῃ Βουϊομῦ
ταογαππρ (65 8105 ὈΘΖίθμθη. 16 ΒᾺΡ6] ἀ65 ϑύΐζοκβ
π80ἢ ὈΠΡΘΙΠΥ ο]ρθπθ σθύσθθθ 5θῖη. [8105 ᾿ἰδῦ γοπὶ
αοὐϊθ ρσονγαγαὺ ποσᾶθῃ οἷπ Κιπα σὰ Ζθιρθθ.
ΕἾ

Ὑδυπιπρ,

γὸὺμ ΟΟΥ Ιπηθηϊαδὺ

δεῖ καὶ

γομ θυ ΕὺΚῦππϊθ Π1θυαἀθΙρΒΊΒΟΠΘα
τυρυριϑὺ 616

Βἰπρθυΐββθη (785), ἀπᾶ

βοίχὺ ἀδ8

Κιπᾶα πϑὸὴ ἄον αδραχύ ἃι5. Ἕἀθγϑῦσηθ Ζοιῦ πϑομμθῦ τυῖστὰ ΤΉΘΌΘα
γὸπ ἀοΥ ὥρμϊηχ Ὀθαγϑᾶπρ, ΤΊγοβιαβ οἴἴδβηραγὺ 815. ἄθῃ ατὐαπαᾶ ἀἸ6560}
Νοὺ ἄθῃ Ζοῦπ ἅδον Επορουξιπ Ηρα, πθιομθ ἄθιι 1,8105 ὑγθρθπ ΘΓ
Ἐπύξμσιπρ 465 ΟἸΥΎΒΙΡΡΟΒ. ρουόὶῦ, πᾶ σοὺ τψἱθ]ϑιοῦ δοῖ ἄθπ
ΕΊΧΟΝ ἀ65 Ῥϑῖορβ Ὀθκαππῦ.
[ϊο5 ἔδηγθ ἴπ ἄθπ Κιπθγουθ ἀπὶ (16

Ἥρα γαμοστόλος οὔθ᾽ Κιϑαιρωνία (Ξ9Π01. χὰ Ἐπατ. ῬΏοοπ. 234, Ρ]αΐ.
Αγὐϊβεϊα, ο. 11) σὰ τνεγβόμπθη ἡ) πἀπᾶ {80 τοϊῦ ἄθπι ἀπρϑκαππίθῃ
ΒΟΜπΘ Ζαβθδιηηθη.
ΕἾ πϊτὰ ροιδίοί, Οάϊραβ πππτοῦ Οὔτίθὶ τἀπᾶ
Βομυγοσὺ 8ἃπ 510}, ρϑπϊοίὺ οὔνγαβ σὸπ ἄθπὶ Β]αΐθ 465 ΒΕΒΟΒ]
σθΠ 6
ππᾶ προὶῦ 65 σπθᾶθν ἃῦ8. Ῥδᾶπη Ὀθρυδῦ οΓ ἄθπ [ΘΙ οηπδιι υπᾶ
σομῦ βοίπθβ ὕορθβ. ΕΠπ ὈΙΘΠΘΙ (685 Τι8ῖ05. ὙγΘΙΟΠΟΥ δα Κοσησηθη ᾿βῦ,
Ὀοσιομίοῦ ἰπ ΤΉΘΌΘη ἀ88 (ἀθβομθῃθΠ6.

αϊραβ Κοταμιὺ πϑοῖ ΤΆΘΡοπ, 1θδὺ ἀδ8 Βδύβθ] ἄθυ ϑρμίπχ (760)

ὉΠ οὐδ] τοῖῦ ἀοΥ Ηδπᾶ ἀθὺ γρϑιιὐνγοίθπ Καπὶριπ θη ΤΉΤΟΠ,
ὙγΘΙΟΠ6Π ΘΥ 815 οἷπ Βοομρϑ
ϑιθυ πα ΠΟΘ πθὶπ γϑυθηγίθυ ἩΘΙΎΒΟΠΘΥ

(1581 8.) οἰππίτητηξ.

Ὁ 1θ Επίδθοϊταπρ, ἀα οὺ βθίπθῃ ψαΐον. σοὐδιοὐ

ΠΑ 5ϑῖπθ Μυΐου ρσϑμοϊσγαύου μαὺ (757 8.), ὈΠαΘίθ ἄθπ Τπμα]ῦ 65
“υγοϊΐοπ ὐοκα Οἰδίτους.
Βοὶ ἄθιι ἀναγνωρισμός σιὶτκύθη Ὅ08]
αἴθ ἄθιι 1ιαῖοβ ΔΡΌΡΘ ΠΟΙ Θμ6η (ἀοροπβίδπαᾶθ, Οὔτ] ὑπᾶ ϑομνγογύ,
τη πᾶ α16 ποϊΐοσθ Αὐΐκιάστπρ Ὀγδομίθ τγῸ}] οἷα Ηϊτέθ, αἀθὺ γομ

ΒΊΚγου Κατὰ ἀπὶ 5:0} ἄθπ ΤΟπ

μοΙθη.

ἐν ϊο Βοίζαπρ Ὧθ5 Οᾶϊραβ. ζὰ

Ὁϊθ Ἐπίδοοκαπρ μαὸ ἀϊθ ΕΌϊσο,

ἅαθ

άϊρυβ ἱπὶ {ὐθουτηαθ

ἅ65 βοθηηθυζθα 5108. τοῖὐ Υ ΘΟΒΟΒΙ ΒΌΠΘα 16 Απρθπ διιβϑυϊοδὺ (768 Ἐ)
πᾶ Τοκαβίθ βίοῃ ἄθπ Τοῦ ρσὶρθύ. Οἰθυγδμμ]
10} πἰτηπιῦ τηᾶπ ἃπ, αδ
ἀδ5 ζυγοῖδ Ὀσδιηδ ποοι ἅϊο ουηπομαπρ ἄου ϑὔμπθ ἀπᾶ ἄθηῃ ϑύγοιί
ἀρυβοθθπ,

ὙΘΙΟΠΟΥ

σὰ

1) αὶ. βαβαῖ],

ον οτγίγοιθαπρ

4085 ῬΟΙγπΙΚο5 ἤλμῃσέθ,

Ναυαθ 78 ῃγ. ἢ, ῬΏ11Ο]. 1865 5. 151 ἢ.

οηὺς-
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ΕἸΝΤΕΙΤΌΝΟ.

μα]έθπ μαρ8.

Πα δίραβ ἴτὰ ἀντι ίοπ ϑἐάοκο Ὀογοῖέβ ὑοῦ παπᾶ Ὀοβέαυξοὐ

ἰδ, Κὔππίθ τηδη τοῦ ρ]οίομθη ΒΠδομΐθ σϑυίδηρθη, ἄδ9 ἅδ5 Ἐπᾶθ
ἄε5 Οαϊρυθ ἱπὶ χιυγοϊίθῃ ϑυοκθ δυξοὶσὺ 56.. ΑΡΘΥ τὴ μᾶΡ6π ΟΌδΠπ
σθβθμοη, δ α16 Ὑουῆπομυπρ ἄογ ὅμπθ 8415 Ὀθκαππὺ νογαυιβρθβϑίχύ
νιγᾶ, απ ἀἷθ σεπᾶὰθ Απρᾶρθ ἅὯ65 [πΠπ8]8 ἄθγ ΕἸάομο (1779 [)
Βρυϊοὺ πιουὺ ἀαξάγ, ἄδ9. βόμοπ ἴτη χυγθίῥοπι ὐοκθ ἄδγυοπ α16 Ἠδθᾶθ
τῶγ.
6. Ηοητήδηη 50 ῃ]]1οδῦ δὰ5 6097, νσψὸ Εἴθοκὶοθ σὸπ 56 Π6Π
Τυβατηθη οὐχ],
ἅ89 βθῆοπ ἴτὰ Ὑουμουρθηθπᾶθη ϑύζοκθο ἀ1686
Τυϑατηθ οὐνυϑμπῦ πτουᾶθη βοῖθπ. Πῖθ ἀορροϊίθ ΕΒ μππαπρ Οἱ
ΠΟΥ 50
ππροαθαΐθπᾶθι ὥὅϑομθ ᾿ἰϑὺ ὑγαπὶρ ΘΒ ΒΟ ΠΘΊΠ]Π10ῃ.
Αποὸὴ ῬοΙβ. 741
γα γὸπ δἰΐθπ ΟΥ̓Δ Κ6]π ρΘΒΡΥΌΘΒΘΠ ὑπᾶ 65 δῦ 5607 ἔγαρίοη, ΟΡ 1π
ἄδηη γουϑιβρομθπᾶθη Ὀγδτηδ (ΦΦινεύς ἀἴ686 σϑπϑιου δηρσοίσὺ ὙγΆ ΘῈ.
Του ῬΙομίο Κοππίθ ἅ16 Κοπηπίπὶβ. ΒΟ] ΟΠ Υ ΠΙΠρΘ βθίπθη ΖΒ ΠΔΊΙΘΥΝ
ΖαἑΥΔΊΙΘΤΙ.

Ιπ ἅθπ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας τγο]]οπᾶθὺ 510} 85 ϑομῖοκβαὶ (685
Ἠδαβοβ. ΠῚ Ῥαγομύθανθ Ὁτηβοῃ]δρ᾽ ταΘ ΠΟ] ΘΠ6η ΟἸΏΟΚ5, ἅον Οαῖρτι

ἐὐ10 (157 [.). δῦ συν

οἷπθ ἘΌΪσΘ ΔΙῚ ϑομυ]ᾶ, ἃπ ὙγΘΙΘΠΘΥ ΟΣ

ῬοΥβόπ ΠΟ Κοίπθη ΤῸ] μα, ΔΌΘΥ 65 Ἰορὺ ἀδυῖπ ΡῈ

Κοὶδ σορθπ
ΞΟΠ Κ5815

ἴῃπ ππᾶ

Ἰοκαβίθ,

μου
ρ οί σὺ Ππᾶροπ.

τηῖδ ἄθπ ἐϑι πα]! οπ8π Βυλᾶουπ.

Ὁπρογθομάρσ-

Ὑ761}1} 516 56106. ἀἱθ Ὑθπάππρ
ΕΠπ6

ἃπᾶθσθ Βονδπαίπϊβ

Π16 ΕἸΟΗΘ,

(685

παῦ 68

ἅ16 ἄδυ αίθυ ἴτὰ {7θου-

τηϑ 9 ἴππθυοι ΕΥτορτησ (711 4) ἀπᾶ ἴῃ ὈΠπᾶον Ἠοξήρκοιῖν (168 ἢ.)
δαΐ 516 ρθβοβίθαδουῦ

μαῦ, τᾶγθη

γουϊδθὲ 85 Ηδυβ, πῃ

βάμπηραυ:

.. 16 ΒΟΉ ΤΑΣ

ΕΤΊΠ5

ἔγοτητηθ Ηδπᾶθ ἄθη ἀδίξοττι Ορἔου Ὀγίπσοπς

(686).

ΑΡοΥ ἄϊθ βἴσθπθ 1,θ᾽ἀθπβομδῖν ἐγοῖῦ 516. συτη Βυτιδουτηουᾶθ

(118).

Τῖ6 ΕἸάσμθ

ἀἴθποπ

ἄδζῃ

ἀ16 Ὀῦβθ

[θ᾽ ἀθηβομαῖν

Ζὰ θπΐὺ-

ΒΟΒΌ] ρθη πα ἀ16 Καίαβίγορμθ ἀπβούοτι ΝΠσΘΙἢ] πϑμθΥΖυ Υῖπσοπ.
Ὕ16 τῦῖῤ οἰ θηθπίαυου αονγαὶῦ τοὶβθὺ ἄθπ Ἐθοκ]θ5 ἀ885 Βονσαθίβοϊπ,
ἄδ

5οῖπ Πδβθ1η

οἷπ βποῃο]δάθπθβ

15ὺ, Πὶπ χὰ ἄθιη ΤΟΥ͂Θ, τὸ 11

ἄογ Βυυᾶθυ σορθη
θυ βύθ θη 5011, ππᾷ α18 δἰπαγἹπρ]
Ομβύθη ΔτιΠσ6πὶ
465 ΟἸμοῦβ γοῦὺ ἄθπι θπύβθίιομθη ΟΥ̓Θ6] ῬΥΔ]1]6π ΙΓ ΚΌΠΡ5]05 8}

ἴμταη 80 (6648).

Τῖθθο5

Βεσυβίβοιθ,

ἄὰ5 ἘΒυσθῦἢ] πἀπᾶ ἀϊθ

μδομδίθ Βαερσοϊβίθυτθιπρ ἔν ἀὰ5β νι αίουϊαπᾶ χὰ Κϑιηρίοεθπ ὑπᾶ ζΖὰ
βίου θη, ἄθύ Ηδρ0 σϑρθπ ἄθη Βυιᾶθυ, ἄθὺ 0} ον Βεὶπᾶ (65
Μαίουϊαμᾶθ5

ἰϑύ, ἄδ5 βἰπᾶ α16 Ἐ]θιιθπΐθ

οἰπθθ

Ομ

κίθυβ σθυτουθη,

ΟΕΥ Ζὰ ἄθῃ σγοθαγ
ϊσϑίοπ σομῦσγὺ, ὑγϑίομα αἴθ Ὀιομίαπρ' 186 σΌβο
δ πη
μα. 6
βόῆοπ οὔϑθπ οὐϑμπί, ουϊππουὺ ἀϊθθου ΟἸδυακίου δὲ 16
ἀϑτηοπίβομθ (ἰδϑία!ῦ ἄθ5 Ηδρθη πὶ ΝΙΡΘΙ
ΠΡΟ μ]]θᾶθ.
6. ὙΥΊαοΥ-

Ὑ116

ΚΘ ρΡῸΠ ἄδβ σϑὶ]Π 1006 Οἰβομ]θοὺ

(170 8.) ταδοιὺ

ἄϊο Ἑϊρθη-

ὑπ Ποῦ οἰπθθ 50]
ὁμθπ ΟΠαυ κύουβ γ0}. 61 ΚΥΘρουΊΒομ6 (ἰοἰϑύ,
ὙγΘΙΟμ6η ἀϊθ σᾶηζο Ηδπάϊαπρ αἰμπιοῦ, πιγὰ ἀσπτομ οἰπθα ΒΟ] ΠΘη
ἩδΙάθη, ἄθπι ἄδ5 Τ6 θη ο]θ οὨσΊ Πρ ἀπᾶ ἄον Τοῦ τ] Κοτήσαθα ἰβύ
(684), ἄδογ πὰν οἷπθ Τήθρθ, ἄϊθ σαι Ὑαἰουϊαπᾶθ, ἀπᾷ οἷπθ ΤιϑἱᾶθῃΒομαῦν, ἄθπη ΗΔ σϑρθπ ἄθπ δὶ πα 465 Τ,8πᾶ68, Κοππῦ, σιτη Θ ΡΥ Θ᾿οπἀβέθῃ
Αὐβᾶτσιιοκ ρορυδομύ. Ὧ10 ξοϊβοπβοθίθ Ἐπ βο]θἀθημθὶῦ ἀπ αθὺ πῃδυβο ἀὐἐθυ] 6 Μὸΐ ἅ65 ΕΠθΟκ]65. τσ σομορθθη ἀθσοι ἄθπ Κοπέγαβί,

ἙἘΠΝΠΕΙΤΌΝΑ.
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ΘΙ μοπ ἀϊο Απρϑὺ πα ΤγαἢΠΘ 65 Φπηρ
γι θπομουβ Ὀ1Δθὺ. ἘΠ ποπ
ΒΟΙΘΠπ. ΘΥΖΙΘΏΠΟΒΟπα σὺ [ὔν ἀἀ5 δὐμθηῖβομθ ΟΙΚ ουκθηπὺ ἀ65}81Ὁ

Αὐϊβίορμαπο

Ετῦ. 1018 ἢ

Ἀβοθγοβ βάρη δύ,

ἀἸοθοῦ

οὐ ΒᾶΡ86 δ8

ΠΙομίαπρ

χὰ,

ἱπᾶθτν

δ΄

ἄθπ Αὐμθποῦπ Μϑππου

ἄθῃ

σοιπδομί

πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας

.ἜΈΡΑΝ
ον.
ςἀρὴν

χαὶ πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ ϑυμοὺς ἑπταβοείους ..
δρᾶμα ποιήσας ἄρεως μεστόν ..

ὃ ϑεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσϑη δάϊος εἶναι.
ῬΊθβθη ὙΟΥΖαΡΘ
ΒΒάοκα8.

ὙΘΥΆ

ΘΠ

ὙΓ

ΟΠΘΠΌΔΥ

80}

αἷ6 Εγμαϊέαπρ

ἀ65

θυ αδπρ ἀογ Ἠδπαϊππρ' δῦ ΘΌΘΠ80 Θ᾽πο}. τγῖθ ᾿π θη ῬΘΥΒΘΤΊΙ.
Αὐοῖ ΒΟΥ ὈΠαοὺ οἷπθ δρίβοι ρϑῃδ]ίθηθ στο Ῥαγίϊθ ἄθπ ΜΠ|6]Ῥαπκὺ, αἴθ ρἸβπζθπαθ βο.] ἀουππρ' ΟΥ̓ 5160 6η [61 πα]Π1ο θη ἩΘΟΥ
ΠΥ ΟΥ

ππᾷ ΙΠΥΘΥ 516 ῦθη θρπου. ἡ Πᾶὰ5 γαυροὺ

ἄθ8 ϑ'ϑῃβθυβ ΑἸηρῃΐαγδο5

θη Καιηρῇ Ζὰ ὈδρΊΠπθη, γγὙ611 α16 ΟΡἤθυζθίομθη πομὺ σἰπβέϊρ 5616
(308 8), τοῦθ 'π ἄθπι Ὄγδηρθ ἄθ5. ΑπροπΌ
10Κ5 Ζοϊῦ ἀπᾶ Ἡππθ σὰ
ΘΙΠΟΥ 5010 Πῃ6ηὴ Αὐβῆιηγιπο σοῦθη.
16. ὙΥ βιββασιιπσ 465 8 ῃθυβ
Τιτοβίαβ, ἀδ οἷπ σἰυαστηδηρυ, δα 16 σἰααὺ ἴτη ὙΥ̓ΘΥο 861, Ὀϊ]αοὺ
445 οἰπ]ϑιξοπαθ Μοῦ.
Ἐπθοκ]ο8 Ὀϊοίθῦ 81165, σγᾶβ ζῦτη ϑ'ομαῦζθ
ον Κίααί Ῥοιϊίγαρθ Καππ, Φάπρ)προ, ΜἝππου, Οατγθῖβθ, δὰ ππᾶ
νγοὶδὺ Ἰθάθιη βϑίπθῃ Ῥοβίθπ ἃπη. [16 Μεϊάμππρ' οἰπθβ Καπαβομαΐουβ,
ᾶΔ9 416 ἔβιπα
ΠΟ μθπ ΗδΟΥΠΥΤΘΥ πὶ 416 ΤΌΘ Ιοϑοπ, ἤϊησὺ ἄδζΖα
αἴθ Ὑογίθιαισου ἀοὺ δἰ
πΖθ]πθη ΤΌΘ Ζὰ Ὀδϑυμπησηθη.
Ζαπϑομϑὺ ΔΡΘΥ
σοδὺ Εὐθοκ]ο5 ἴπ θη Ῥαϊαϑὺ Ζυσοκ ὑπὶ 5108} τὰ γτἀβίθῃ. ΒϑυοΥ

ΘΓ σης ἀδτηϊύ ἔδγιϊσ 15ὲ (068), τιῖγα οὐ ἄσγοι ἅϊ6 ἨμΕττΐθ ἄοΥ
Φαπρίγαιιοπ νϑγδη]αθὺ τϊθᾶθυ Πουδιιβζ Κογησηθη. Πδηπ (278) σομί
ΕΓ ἴπ ἀ΄1΄6 δίααί ὑτὰΔ Ηθου μυου 8η 416 ΤοΥΘ ΔΌΖαοΥπθη.
ΝΆΟΙἄρτια Ἐΐθοκ]οβ Ὀδγοϊίβ ατγοὶ ΕἾΠγο, ῬοΙυρμομίοβ (485), Ἡγρθυρῖος

(491) απᾶ Ακίου
δπᾶθτοι,

(642), ΔΡρρθβομιοκὺ μαὺ, Κοιητηῦ

δ

πο

ἄγοὶ

Μοπίρροβ (394), Μοράτοαβ (469) υπᾶ Τιαϑέμοπθα (607),

ΖΌΥΟΚ, ἀτὴ γὸπ ἄθτη τηῖ ]Θυυγ 6118 πϑιι γα ρ5 Ζασ ΟΡ ογίθη ΚαπᾶΒομαΐίου ΝΆ μου 5 ἌΡΘΥ 416 ἔθ ΠΟ Π6π ἩΘΟΥΓΠΥΟΥ πα ἄθγθη ϑ[θ] πη ρ
ζιι ΟΥΔθγοπ πα ἄθηλ θη βρυθομθμα ΡΥ ἅ16 αγοὶ ἀρυροη ΕἸἾΠΤΟΥ
ἀπᾶ 561Π0 οἱρθπθ ῬΘΥΒῸΠ Ζὰ γογβίσθῃ.
Ιῃ ΒΜ] ΟΠοΥ οϊβα πισγὰ Επγ. ῬΊοθη. 448 Ἐπθοκ]θ5. ἰπ αον
Αὐΐβίθ! ππρ 65 Ηροῦθβ ἀυγοῖ αἀ16 Απκυπὴρ ἀ65 ῬΟΙ]Υπῖο5 πηΐθτὈΤΟΟΠΘΗ. --- ΒαΐΥ

ἀπα Β]ομΠΘ] ἃ πϑῆτηθη

ἃπ.

ἀ84

Ἐθοκ]θ5

οὶ

ἀἴοβοια Αὐξγοίοπ (859) σὸπ ἄθπ οὐ
βμ] θη 560 }}5 Ηθου
ΠΤ τι ἀτηΒΘΌΘθπ 861 πὶ ογϑὺ πὸ ΕπύροροΠηΔηη6 (οΥ ΜΠ 6] αηρθη (68
Κυπαβομαδξξίουβ ὑπαὶ ἀἴθθθι θη βρυθομοπα ἄθη [θ᾽ πα]
1 μοη ΕἸΒΤ τι 416
τἱομθροη Μἅππου οπίρθρθηζιιβίθ!]θη.
Β]ουηηθ] ἃ σϑυνγοϊδὺ δὰ (885
1) ΤῖΘ Απρᾶρθ ἄθρβ Ῥαυβαηίαβ ΠΠ| 20, 4, Αβομγϊοβ. Βα0θ συρυβὺ αἴθ
2881 ἄον ΕΤΟΥΣ δα βίθρθη Ῥοβομυβηκὺ, πῖγὰ ἀῦτοι ῬΙπά. ΟἹ. ΥἹ 16 υπᾷ
τῷ 5680]. σὰ ον 5[61150 πιἀουϊοσύ. ϑομομ αἴθ ΤΉΘΡαῖβ Καπηΐθ α16 βίθθθῃ
ΤΟΥ.
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ΕἙΙΝΙΕΙΤΌΝΑ.

Ηϊπτγοίϑοπᾶθ τόνδε 459.

ἘΡΘπ8ο παὺ τιᾶη τόνδε 59ὅ, ποῦν τού

οὔποθ Νοὺ τῶνδε σοβούχὺ μαὺύ.

ἘΘΥΠΟΥ βρυϊσμὺ ἀαίαν ἀ88 Ἐ'αὖ. ἀντι-

τάξω 895, ἀντιτάξομεν 0Θ08. 16 οπύρθρθηρθβούχίθ Απϑιοηῦ, 482
ἄϊθ δυβθυκούθπθη Ηθ]ᾶθη Ῥουοὶΐβ ἃπ 416 ΤοΥθ ΔΌρθβομιοκὺ 56161,
χα ΘΙΩΡΙΌΒ]Θπ ἄστομ ἠρέϑη 492, τέτακται 48, νοῦ 8110πὶ ΔΌΘΥ

ἄστομ ἀ16 δῆοτίο ἙἝἭρμῆς δ᾽ εὐλόγως ξυνήγαγεν

4ϑῦ.

Τόὸπη γγθππ

ἄογ ρ᾽ὔοΚΠομ6 Ζα 411 ἀ16 Μάππθυ Ζυβδιητηθηρθθγαοαὺ πα, 80 ταῦ
16 Αὐξοίθ!!ππρ ἄρα ΤὨΘΡαμΐβομοπ ΕἌΠΥΘΙΒ νοῦ θυ Κοπηΐπῖβ 65

ἐϑὶ πα] Ομ θπ σοβόμθμθι βοίπ.
τάξω

ἄαστοῖθ σὰ οὐκιᾶγοι,

Ηθίτηβονῃ βαομὺ ἅ658}0 ἀ85 Βαὖ. ἀντιἅδ᾽

Ἐ ΘΟΚ]65

βοῖπθ Απβιομὺ

ἅπαοτθ υπᾶ

βίας! 495 Ὀουϑὶΐβ δὴ ΤΟΥ ϑίθμοπᾶθθ ΜϑηπΠ685 θἴπθη ἃπᾶθυθη, ρ8οἰρπιθίθυθ βομῖοκθ. ΑΌΘΥ ἄδ8 ψᾶγθ τθθυ Ῥοθύϊβομ. ποοὰ ἐγ αϊθ
Ζαβομδιον ἀθαν!ο σοπαρ. Υ̓ΘΙ] ταρὶπῦ, Ἐ θΟΚ]65 Κὔππθ ἸπητηΘ ἘΠ
ΒΕρΘΗ: οἷ} πογᾶθ ἄθη Τγᾶθιβ θη Μθ]ΔηῖρΡΟΒ ΘπύρθρΘηβέθ]] θη“,
ΘΠ δ
ΜοΙαπῖρροβ Ὀδγοὶϊθ δὴ ΤΌΥΘ βίθῃθ, γ]6 6 489 εἶμι
ποιμ ἄν υπᾶ ἄαταυῇ πέπεμπται σϑθγομθ.
Αὔδὺ ἀδηηῖὺ ἰϑὺ τόνδε
πἰομῦ οὐκιαγῦ ἀπα 460, πο οἷπο [Το δύ, Καππ Τη8Π ΔΗΠΘΉΙΤΗΘΗ,
ἅδ᾽ Μορδύθιβ ἱπΖυίβομθη ἃπ ἀἃ5 ΤῸ Δῦρθραπροθ ἰϑύ. ΗϊθυπΘΟΝ.
βομοῖπὺ 416 οἰπχίρο Αὐβιεαπῆν ἴῃ ΟΥ Αππδῆτηθ σὰ Ἰθροη, ἀα ἀγοὶ
ἘΠΉΥΟΥ Ὀογοὶΐβ δπ ἰθγθη ΤΌΘ βίθμθη, ἄγθὶ ἄδρθσθη ταῦ ΕΠΘΟΚ]Ὸ5
δα τούοπ πᾶ δῇ βοῖπθ ὙΥ θἰβιιπρ ἰπ 8ἃπ ἴπγθπ Ῥοβύθπ ΔΡσθμθπ γῸΠ
θη ϑορθηβυγπβομθπ 65 Οποῦβ Ὀορ]οιἑοὺ. ϑοπδὺ υγᾶάγαθ διομ ΟΥ̓

Βουϊομὺ ἀθ5 Κυπαβομδίουβ ΖυγΘ
0Κ]08 5611.
ῬΊΘΒΘ ΘΟΒ]Πἄοσππρ ἀοΥ ὈοΙἀθυβοι σοι ΕἾΠΥΘΥ, ἀ6Υ θυνσϑ ῃπίθη
ΜΕ Ιραγίϊθ, ἴοὶσὺ οἷπθ ὅζθπθ, ἱπ ὑγθι μου ἄθὺ που θη ἘΠΘΟΚΙ68
ζαῦ οι μα] ΐθπ 1111 Βυυᾶουθ!αῦ σὰ νουριθθθπ. ἘπθΟΚ]95 σομὲ δ Ὁ δῃ
ἄδ5 ΤΟΥ, 8δῃ ὙΘΙΟΠθτα οὐ τοῦ ἄθμη Βυιθυ Ζαβδιητπθπ σιῦ, ππᾶ 8185814 Ὀγϊπρὺ ἄον Βουϊομὺ ἄρον ἄθπ Αὐϑρᾶπρ ἀθ5 Καιηρίοβ α16 ΚΚαίαΒΕΓΌΡΗΘ, ΟΥΔΠ 5108: ἀ16 ἄορρο]ίθ ΚΙαρθ ἅἄθ5 Οποὺβ (ϑρῆνος τπᾶ
ἰάλεμος) απ ἄϊ6 Τοΐθηϊαρσθ θυ βομυγθϑίθσπι Απέϊροπθ πα ἸΒπιθηθ
ΔΠΒΟΒ]169.
θη βοΒ]αἢ)ὈΠΑΘὺ ἱπ ἀρθυυβομθπᾶου Ὑ͵οῖβθ οἷπθ ὥΖθηθ, ὑγ ἢ
βίαϊύ ἀἰθΘ Ἠδπᾶϊαπρ ΔΌΖαΒΟΒ]16
θη. δαξ χυκάπειηιρθ Ὑ θυ
ΘΚ]
Πρ Θἢ
Ἀἰηνγοῖθύ. ἘπΠπ Ἡθθυυυΐον ὑγιτῦ αὐ πᾶ νουθϊοίθὺ τὰ Αὐπξίσαρθ ἀου
Μουβίθμου ἄθυ ϑίαδὺ ἅ16 Βεβίαϊθιπρ ἀθβ ῬΟΙΥΜΙΚΘ5. 815 θἰπθβ δ αὐθυἸαπαϑίθιπᾶθθ.
Απίϊροπθ Ἰθῃπῦ 510} ρσϑρθπ αἴθβθβ ψεσροῦ δαΐ, αϑὺ
ΟἸοΥ ἰοῦ 510} ἴπ χυγϑὶ Ῥαγίθίθπ; θυ οἷπθ Το] ἰδὺ ρϑμουβαπι ππᾶ
σϑαῦ τοὶ ἴβηιθπθ Ζὰν Βοβία ξαπρ 465 ΕἸΘΟΚΙΘ5 80, θυ ἃπᾶθσθ ἔοϊρέ
ον Απύϊροπθ πᾶ ογυγοῖθὺ ἄθμι δ υθοΐθ ἰγοὐζοπαᾶ ἀθχα ῬΟΙγΠΙΚο5 αἴθ
Ἰθύχίοπ Ετθπ.
ΑΒΗ]Ομ. 611} οι ἱπ ἄθπ Εἰαπιθπίᾶθπ θυ Αὐθορᾶρ'
ἴπ χυγοὶ ΤῸ116: ἀϊθ οἷπθ ἨβδΠθ νουυσίθ] ἄθῃ Οτθβϑίθθ, αἴθ ἃ μπαθσΘ
ΗΔ 6 βρυϊομῦ ἴμπ ἔτοὶ. 16 αδέξίπ Αὐμοπα οἱθὺ ἄθπ Αὐββομῖδρ.
ΟΣ οὐ νὺ ἀθν Ζυβομδαιθυ πίομιῦ, τὶ αἰ Ὑ ϑυϊθίζαιπρ ἄθὺ βἑδαῦςΠομθπ Αὐἰουϊδῦ ρσοϑαμπὺ τσ,
Ῥαυῖπ Ἰὰρ, 5οΙδπρθ τῆδῃ 410
ῬΙΔαβΚα]ϊθ πίομὺ Καππίθ, οἷπ Ηδαρύρτιπα ἀαξάν, ἀδι τὰᾶπ αἷθ
ΒΊΘθοα σοροι ΤΉΘΌΘπ σὰ οἴπϑιὰ ΜΠ ΘΙ βυοἱς Ἰηϑομθι πο] θ ἀπᾶ ἀ10

ΕἸΝΤΕΙΤΤΝΑ.

ζω,ὶ..
ἡ

ραν
σι
δὰ
ΎΝ
ΑΨ

ΠἾ

ἄυγομ 7217 ἢ. ἀθαῦηοα ἀπροζοισίεπ ΤῸ 116 ἀον ΤΥ]]ορὶθ γουκαππηίθ.
Μδπ σοὶ ]έθ πιουὺ οδαροπ, ἀα 416 ΤΥΪΟΡΊΘ ταῦ ΘΙΠΘΥ ππρϑδβίθα
ΚΙ απρ, τοὺ οἴποῃ Μιβίοπ 50}116θ6. Νϑομπάθιη ἀ1θ Τρ1]6 ἄδν
ΤΥΠΟΡῚΘ ἀατοι α16 ΗἩγρούμθϑὶβ ἔθϑύρθϑἑθ]ῦ ὑσᾶγθπ, Κϑι τηδη ἀ65Π810
δα ἄθπη Οθάδπκθη), ἄδ9 ἅδον ϑομαβ 996 Εἰ οΥϑὺ πϑομέγβρ!
οι Ῥοὶ
ΘΙΠΟΥ ὙΥ̓ΙΘαθυϑα
στιπρ 465 ὐὐάοκοθ τὰ ἨΙΠΌΠΟΚ δαΐ αἰθ Απίϊροπθ
65 ΞορΒΟΚΙο5. πἰησαροίασυ τογᾶάθπ 861.. Μη Ῥϑιηθγκίθ δαβθθγάθμῃ,
δ ἀϊθ σᾷπζθ Αμὶαρθ 465 ϑύϊζοκοθ δῦ Ζυσθὶ Ομ
ΒΡ 616. Ὀουθομπϑῦ
8561, ὙΒΕΤΟΠα ἴτὰ ΟΏ] 1586 Ζὰ ἄθη ΠΟ]]θη ἄθὺ Απίϊροπθ ἀπᾶ Ἰϑτηθ0
οἶπθ αγϊδέθ Βἰπζακοιησηθ.
ἀσοῖ ἱπ ἄθπι ϑαΐζα πόλις ἄλλως ἄλλοτ᾽

ἐπαινεῖ τὰ δίκαια 1062 Ππαῦ τηᾶπ οἷπθ ὥὅριγ βρϑξθγθπ ΠΥΒΡΥΠΠΡΒ,
οἶπθὴῃ Απείαπρ ἃπ ἀ1ἴ6 ΤἸΠΘΟΙΘ ἋΟΥ ϑορμιθίθθ σθϑθθθη.
ΕἸΠα]ΊΟἢ
ὙγΘῖβθη

Ἃ16 ὙΥοτίθ

δυοῖν κρατήσας ἔληξε δαίμων 9589 δαΐ οἷπ Ἐπαθ

ον τ πα Πῖπ, πᾶ τγᾶβ ον πον 896 βαρύ: σιδαρόπληκτοι δὲ τοὺς
μένουσι... τάφων πατρῴων λαχαί, 5611} ἅδ5 Βοργᾶρπῖβ ἄθυ Ὀοϊάθη
Βυάαθυ ἴπ Ὀοβυϊμπητηΐθ Αὐιββιοηῦ. Ασομ 1π ἀοΥ ὅζθπμο 85604--- 6601 μαὺ
Τη8Π ΡαΤΘπ οἰποὺ [Ππηδυθοϊαπρ ἀπ ἴθ ἀθη Εγρπζαπροι ὅ84 Ε,
ὅθι Ζιβζθ οἰποὺ πϑομθοβθουύπᾶθῃ Ηδπᾶ Βοξαπάθπ, οὔνγα Θ1Π68
Το μέουβ δὰ

ἄθσ ΕΆΠΙ1]16 ἅθ5 ΑΒοΏ]ο5, ὙΘΙΟΠΘΥ ἄθμι ἴπ ξουτ ἀὐθθίοσ

(εβία!ς πἰπίθυ!αββθπθπ Τοσχίθ οἰπθ ΔΠΠΘΒμα θα. (θέα! σϑῦθπ στο ]ὐθ. 5)
Τιοβοπ Εγγβριπρθπ βίθεῦ ρθροπ. Υ (16 ΒΡΥΒΟΒΠΟΙΘ Εοσα ΑΘΓ
ΟΠ Θραγίϊθ, ὙΘ] Ομ 5108 ἀσγομαιβ 8418 βου ΘΙ. ουυγοῖθύ. [π8Ῥοβοπᾶθυθ Καππ θ᾽ ἀὐβάττοικ ἤδη τὰ τοῦδε διατετίμηται ϑεοῖς 1088
815 ἘΠ σοπ τ] μοῦ 465 ΑϑΟΗΎ]ο5 ουβομθίπθη.
ΕΌΥΠΟΥ πϊτα πίομὺ
οἷπ αγιυϊου ΘΟ
ΒΡ ΘΙΟΥ,, βοπάθιτι ΠῸΥ οἷπ ΘΕΟΣ ἐὰν ἅ16 ΠΗ0116 ΘΓ

Ἰβιῆθπηθ, οἷπ παραχορήγημα. πῦϊ!ρ. ἘπΑΊΙΟΗ τιγὰ ἀστοι αἴθ Ξ'Ζθπθ
ἀοὺ Αὐζαρ ἄθ5 ΟΠουβ στιὺ τηοίιγιοσῦ, 16 ἃπὰ ΚΘμ]0 ἀον ΕΠαταθπ!θη
ον ΟΠΟΥ ἔδυἢ ΔΡ Ιθύ.

Ὑθμπ

8150 αἰθ ὅζθπθ βομὺ ἰβύ, 50 τπὰθῷ

ΙΔ ΘΠΠΘΉΏΤΗΘΙ, (8) 16 ϑαρθ γὸπ ἄθῃὶ ϑ'ΟΠΊΟΚ581 ΟΟΥ ΑΠύΡΌΠΘ
θη Ζυβομπδθθετι οὐνγα 818 (6Υ ΤΠΘΡαΪΒ Ὀθκαππὺ τᾶν ὑπᾷ ἀ6Υ
ῬΙομίου ταὶ ἄθπι ΑἸΒΌΪΙΟΚ ἱπ ἀϊθ Ζυκυπῆ ἀϊ6 σᾷμζθ Ζοιτἀἰθαπρ
ΟΥ ἘΔΙΩ1]16 415 ἅ1θ ΕΌΪΡΘ δ]ΐοσ βομα]α Πϊπβύθ!]θη πτ106, υθ] θη
ἀϑάδπκθη ϑΟΡΒΟΚΙῸ5. ἴπ ἄθπι συγοϊΐθμ ἰαβίτηοθ ἀν Απίϊροπο 8ι5σον μαΐ.
ὙΥΪΘ ἄογ Τυγκυτρίθ ἀπᾶ ον Ογθϑίϊθ ἄθβ Αβοθγῖοβ οἷπ βαίγυἄγαταα, ἀηροίαρυ τγᾶγ, ὑγθιομθ5. τὴ ἄθι Μγίμυβ ἀογ ΤΥΎ]οΟρὶθ ΖὰΒΔΙΠΙΠΘΠΉΪΠ᾽, 80 ὙΔΙ δΟΩΒ ἀἃ5 ϑεαϊγγάγαιηθ ϑ'ρμίηχ ἄοσ ἀϊραββαρθ
Θπἐποιησηθη. Π10 σγοπίρθη ΕὙΔρτηθπΐθ σΘΌΘη ὯΠ5 Κοίπθπ Αὐΐβομ]α
ἌΡΘΥ ἄθπ δηρ ἀθγ Ἠδπαάϊαπρ. Απὲ ἅ16 ἀθϑία!ῦ ἄθυ Ξϑρμΐηχ υγοὶϑὺ
1) Α. ϑὅ.8611, ΗΔ81]1. ΑἸΠρ. 110.- Ζοῖῦ. 1848 ΝΥ. 198 ἢ, ὙΥοβῦρῃδὶ πδοὰ
ΟΡογάϊοῖς θ6 οχίξα 8}. Αδβοῆ. αὰ86 ὃ. ἃ. ΤῊ. ᾿ΠΒΟΥ.; ΑΥΉΒΡΟΙΡ 1811. ΒΕΙΡῈ,
αν. Ταφοσαξασγρθβοι. ΠΠ 5. 802ἔ, Ὀοίσδομέοθιὺ ἄθῃ ῬΘΒΙαβ νοι 941 δῃ τοῖν
841--- 869 415 ἴτουηᾶθῃ Ζαυβαῦζ.
2) ΥΩ]. ἀϊ6 ΑΒῈ. ἄθοσ ἀϊθ Τοχἐ ου]οἔοστιηρ 465 Ἀβοθυ]οβ, 5: απ ρΒΌΥ.
ἃ. Μὕὔποηῃ. ΑΚ. 1888, Βά. Π 5. 821 ἢ
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485 Βυυομδίδοκ
ΘΠ ΘΥΘ

Σφίγγα δυσαμεριᾶν

πρύτανιν

κύνα

δΐηὰ τπᾶ 88

τῷ δὲ ξένῳ γε λύγινον") ἀρχαῖον στέφος
δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου

ἄδαϊοι ἅϊθ6 Βοκυβησαπρ ἅθ5 Ὁ αϊριιβ 415 Τομπ ἐὰν 16 ὕὐθευγ
δ] ρτιπρ'
ΟΟΥ ΞὅῬρμιϊηχ 8π.

ΒΠΔΊΟμ6 Ταυβίθ! απρθη, Ὑγ61086 ταϊὺ ΘΙΘΠουμοιῦ δα α16 ΤιοΒίαησ

ἅθ5 Αβοιγ]οβ ζυυϑοκροτὸ τγογᾶθπ Κῦππέίθη, βἰπᾶ πίομὲ Ὀοκαππΐ,5)
Απ ἄα5 ϑαΐγγάγδιηδ, ϑρμῖπχ Κᾶπη ἀὰ5 Βα 61 Ουθυθθοκ, ΒΠαΘΥ
χαα ΤΠΘΡΔΠΐβομθα ἀπᾶ ΤΎΟΙΒΟμΘη Ηρ]
θη κυθὶβ ΠῚ 8. οὐΐηποῦθ, δῖ
ὙΘΙομθα ἀ16 δαϊσοραΐκίο Ξρμῖπχ δα οἰπθὰ ΒΘ]βθη 5ιύζοπᾶ Ὧ8γ-

σοβίῦ ᾿ἰδὺ πᾶ οἷπ 5116π ἴπὶ Τπθαἰου οϑυπι τὸν 1ΏῈΥ βέθῃῦ ἀπᾶ 18}
οἶπθπ ροιτρ θη 56]
ὙΪ

ἩΪΟΥ

ΠῸΥ

ἄδ5

σαπῃ Υ οβρϑίβθπ μἰπΗ81.. 5) πὰ ἀργίρσθπ πυ]]θπ

βοῃῦπθ

δβθη Πα

οὐβμπθπ,

δα

τγϑ]σμθη

ΟΟΥ

Ἡϊτίθ Εὔφορβος ἅδ5 δὐυβροϑθύχί Κπϑθρ]οῖθ Οἰδιπόδας ἀαγοπίταρί,
ΔΌσΘὈΠ]Πἀθὺ Μοπ. ἃ. Τπϑῦ. 1 14 οὔον Ουθυθθοκ ἃ. Ὁ. 1 8, υπᾶ οἴῃ
ὙΑβΘΩ 1], δα τγϑί μοι ϊριβ νοῦ ἄογ Ξρμίπχ βίθμῦ, δΌρϑρ. ΤΊβοΕ-.

Ῥδῖπ, ὕαβθβ αἩδιηη]ΐου οὔδυ Οὐθυθθοῖκ ορᾶ. Σ 106. Μδπ υϑυρ]θῖοῃθ
ΘΟ ἀϊ6 Ταγβίθ]απρθι ἄο ΤΠΘΡΔΠΊΒομοπ ϑὅαρθ δαΐ οἰσιιβΙ5
ΟΠ65
Τπτπιθη με Κῦγίβ, 1 υἹ]ϑνὶ 46116 Ὁ ΎΠΘ ΕἸγιιβο6 το]. ΠῚ Ρ. 19 ἢ. ΒεΒΟΠδΘΥ5. ἰπίογοβδαηῦ ἰδὺ 485 ΒΔ οἱποὺ οἰγαββομθη ΑΒΟμθπκἰβίθ
Ταῦ, ὙΠ, δα ποομθιὰ ἄθπη αϊρυβ ἄα5 Ατιρθ γὸπ ἀγεὶ Κυΐθρευη,
16 ἴῃπ χὰὄ Βοᾶοθῃ ἀτγίΐοκθη, δυβροβϑίοομθῃ τσ.
Ὠ1θθὲΒ ΒΠα
σοὺ

χυγοκ

δαΐ ἄθῃ

Οαίρυθ

ἄθ5

Ευτίρίᾶθ5,

ἱπ σθίομποιι

δ 06

Οαΐρυβ. γὸπ ἅθπ Τίθπουμι ἅ65 [ἃϊο5 σϑυ]θπᾶθὺ τυσᾶθ (86801]. Ζζὰ
Ῥμοοθπ. 61 ἐν δὲ τῷ Οἰδίποδι οἵ “αΐου ϑεράποντες ἐτύφλωσαν αὐτόν"
ἡμεῖς δὲ Πολύβου παῖδ᾽ ἐρείσαντες πέδῳ ἐξομματοῦμεν καὶ διόλλυμεν
κόρας“).

1) ὅο ὙΥ 611 ἔν. στέφανον.
2) 9]. 716ἄοοιμ χὰ δὅ80.
8) ΥΩ]. ὙΥΊΘβοΙου, Τποαθοσσθράσπαθ 5. 47.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΙΣ

ἘΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ.

ΤΩΝ ἘΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ,.ἢ

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν Θήβαις ὑπόκειται, ὁ δὲ
χορὸς ἐκ Θηβαίων ἐστὶ παρϑένων, ἡ δὲ ὑπόϑεσις στρατιὰ
᾿Αργείων πολιορχοῦσδα Θηβαίους, τοὺς καὶ νικήσαντας, καὶ
ϑάνατος ᾿Ετεοχλέους καὶ Πολυνείχους. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Θεαγενίδου3) ὀλυμπιάδι οη΄. ἐνίχα “αΐῳ Οἰδίποδι “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
Σφιγγὶ σατυρικῇ: δεύτερος ᾿Αριστίας ) Περσεῖ Ταντάλῳ)
“Παλαισταῖς σατυρικοῖς) τοῖς Πρατίνου ἡ πατρός" τρίτος Πολυ-

φράσμων ἢ “υχουργείᾳ τετραλογίᾳ. δ)
1) Τίθβθ ὑποθέσεις,

ΘΙ Οη 6 ἄρῃ ϑομδαριαῦς,

16 Ζυβδιαητηθηβούζαῃηρ,

465 ΟἸουβ, σϑυοβη0 0} α16 Ῥούβοι, ὑγθίομθ θη Ῥτοὶορ βρυϊομὺ (τὸν
προλογίζοντα), ἀϊα Ηαυπρύραπκίο ἀδθν Ἠδπμάϊππρ (τὸ κεφάλαιον) δησΘΌΘ
ππα ἀἸ 5 ΚΙ 56 Νούϊοη Βἰησαίίσοθη, σθμθη Ζαγοκ δα ἀθη ατδιητα
Κοὺ
Αὐἱβίορῃδμθβ σοῦ ΒυΖδηζ, ἄθββθη Νδτηθ Ὀθὶ ἅοσ ὑπόϑεσις ἀ6Υ Ἐπιμηθμ!
θη
Ὁπα Ὀδὶ γϑυβομίθάθπθη ὑποϑέσεις 465 ΞόρβοΟΚ]οβ, Εαγὶρίθ5 ἀπᾶ ΑὐἱβίοῬηδη65 σοπδηπὺ τγα.
3) Θεαγενίδου ΕΎδτΖ Εν ἀἀ5 μα π ἀβομυ ΠΠ19Πη6 ϑεαγένους. ΤῊ Θαρ
πα 685
ὙΩΥΙ ΑΥΟΠΟΠ 65 ουβίθῃ 98 ηγθβ ἄϑὺ 18. ΟἸγυωρίδαάθ (4607 ν. Ὁ γ.).
8) ἀριστέας ἔτ ἀριστίων ΕΥδμΖ.
ομ Αγϊδύϊαβ, ἄθιὰ ϑόομπθ 468
Ῥγαύπδβ δὰ8 ῬΉ]ΪΠ5Β, 5]ΠηΠ6 τἀπ5 αἴ16 ΤΊ6] νοι 7 ὅυοκοη ἀθουθέοσθ.
Ὑ].

Ἑτάρτα. ὑσαρ. ατ. θα. Νδῦοκ 5. 1263.
4) ᾿ἀνταίῳ οτγσϑτιχὺ Βευρκ (οἷπ Εταρτηθηὺ 65 ᾿ἀνταῖος πὶτὰ Ηδτοάϊδη
π. μον. λέξ. 8. 10. 19 Δηροῦ γῇ).

6) σατύροις Ὀϊπαογῇ, νρ]. 2. Β. ἐν Κήρυξι σατύροις ῬΟΙ]. Χ 186 τ.
Ῥποῦ, [ὸχ

5. 477, 11.

6) ὕμον Ῥυαϊίπαβ υρῖ. ϑαϊά, ἀπέοσ ΠῸρατένας: ἀντηγωνίξετο Αἰσχύλῳ
τε καὶ Χοιρίλῳ καὶ πρῶτος ἔγραψε σατύρους .. δράματα μὲν ἐπεδείξατο

ν΄ (60), ὧν σατυρικὰ 1β' (82), ἐνίκησε δὲ ἅπαξ.

1) ῬΙθθ6 Ναιμθηβίοστη ὅπ} ΟὐτρΡ. [πβου. Αἰ. Π 9178.
8) ΕΠπῸ Τοίχαϊορσίθ “Πυκούργεια, Ὀδείομοπᾶ δὰ85 ἄθῃ τγατπθα Ἤδωνοί
Βασσάραι Νεανίσκοι Λυκοῦργος (σατυρικός), μΒαῦ Διο ΑΒΟΒΎ]Ὸ5 ρσϑαϊομέοῦ
(Ξ9801]. χὰὄἨ Αὐϊβίορῃ. ΤΏ θβυα. 185).

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΜΙΑ.

ΕΤΈΟΚΛΗΣ
ΑΓΤΈΛΟΣ
ΧΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ

ΠΑΡΘΈΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΚΗΡΥΞ:.

Ὅϊθ6 ἘΟΙ]Θη Κοππηύθπ σὺ Ζγοὶ ΒΟΒΘΌΒΌΙ
ΘΙθυ ΘΙΟΤητηθαι ὑγοσ θη,
σὺ ἄθιη πρωταγωνιστής α16 465 ΕΐΘΟΚΙΘΒ ὑπαὶ ἀθὺ Απύρόπθ, σὸπ θυ
δευτεραγωνιστής ἀ΄ἴΘ6 ἅ68 Βοίθῃ ππᾷ ἀ65 Ηθουγαΐουβ. Εν α16 Ἐ0116 ἀοΥ
ΙΒΙη6η6 ψῶ] δἷη παραχορήγημα πῦϊϊρ.
ς
θυ ΟΠοΥ Ῥοβύθῃῦ δὰβ 12 Φυπρίταποῃ, Τομέθσῃ γὸρ Βάσρθυμ, σγΘ ΟΠ
δὰ ΒΌχοΟμῦ ἄρθββθη, σψῶβ ἴθποη 61 ἀοὺ ἘχΟΡουτηρ ἀοὺ ϑίθαὺ Ρονοσυβιθΐ,
ΒομαῦΖ βαομοη θ6ὶ ἄθια δύο] ύαγθ, ὑγθΙ
ΟΠ ΟῚ γῸΥ ἄθπι ΚομὶρΊ
Ομ θη Ῥαϊαβῦθ
Θιτϊοηύοῦ ἰϑὺ (19 ἢ).
ὍοΣ ϑομαυρὶαῖχ ἄοθγ Ηδπα]ππρ' ᾿ἰδὺ δὰ ἀογ Κϑάτηθα (2260). 1)88
προσκήνιον 5.611} ἀ16 Βυγρ' νοῦ; ἀδυοῦ βιθῃῦ τηᾶπ θη σοι θίπβδιηθη ΑἸΐδΥ
ον βὐδα βομίσυηθπᾶθη Οδύθοσ (κοινοβωμία., σὰ 2060), 685 Ζθαβ (111) υπὰ
ἄθν ριῶ (1860), ἅ65 Ῥοβοίαοῃ πᾶ ὅθ Ῥ8]]ὰ85 (122, 149), ἀ685 ΑΡο]οι
ἀπ ἄθν Αγύθιηϊβ (181, 188, 189, 145), 465 ΑΥθβ πᾶ ἄἀθὺ Ἀρῃγοαϊίδ (108,
19ὅ, 1217). Τὼβθ ἀϊθβοὺ ΑἸύδυ γοὸῦ ἀθγ Ηϊπίθυναπα, πίομὺ οὗν ἴῃ (ΕΥ̓
ΜΙΐδθ ἄθυ Οτομοβίγω δηρθρυδοηὺ ἰδ, σϑὺ ἀδγδιβ Πουνοῦ, αδ8β ἀθὺ ΟΠοΥ
261 γοῖη ΑἸΐαγθ χυγϊοκροανδησὺ πῖσγα ὑτὰ βθίπθη σου]
Θπθη Β]αὺζ
ΘΙΠΖΕΙΠΘΉΤΗΘΗ,

δόσ
δι
αὐ
ἡἐλ
ο
“
Ἀνὰὧν
᾿“

δ΄
4[

νι
πὰ
«ἱ
α
τι
.

δ
ἐὰ
ὦ.
ὁῴ

ΕἘΠΤΕΟΚΛΗΣ.
ἡμμυυδυενμμμλώμενν.
Κάδμου

πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια
ὕστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως
οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ.
εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία ϑεοῦ"
εἰ δ᾽ αὖθ᾽, ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι,
᾿Ετεοκχλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν
ὑμνοῖϑ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις παλιρρόϑοις

1-- -ττἴ Ῥτοῖοσ, ἱπ πΘΙΟμθσ τηΐϊὗ
ἐϊοῖου Ἐταρηπαάππηρ ἀπα βυϊτησηππηρθΥ01}1 αἷθ Βιδψαδύϊου ἀπα ἀθὺ Ὀυδηρ
ἀθΒ ΑὙρΘΏΡ]10Κ86
σοκΚοημΖθι ποῦ
σγιτα, πϑομά θη 416 νου ΒΘ οΘ Πα 6 8
Βοροθοπμμοιΐθη ἀαγοῃ αἴθ νογϑησομοπάθη Ὀοίάθη Ὀγδτηθῃ ον ΤυῖἸορῖθ σθρθθθη βἰπα. 8061 γι ππ8
ον ΟΒαγακίου ἀθ65 ΕθΟΚ]65 1ῃ ΒΘ ΠΟΥ
Θπἐβο] ββθηθη Τ᾽αὐκγαῦ ππα ραίσγιοὐ!Βοθθη Βαροιβίθστιηρ οηῦροροθη ππᾶ
σιγὰ ἀυτοι Υ. 28, ὅτ. ἀοὺ σγοϊθουθ
γουϊαυ 468 Ὀγᾶτηδβ νουρθογοϊἐθῦ. --

ἘπΘΟΚΙ65 Κογασηῦ ἃπ8 ἄθιη Ῥαϊαβίθ
ὉΠ Βρυϊοηῦ σὰ ἀθῃ γοῦ ἄθ Ηδαβθ
γϑυβδτητηθ]
ἔθη Κυϊθρόσι, ΠπΠρΊησθη,
Μϑπποση τπηα Ὑθίβθη, σθ]οη6 ΠΟ Ὴ
85 ΔὈΌΖΙΘΗΘη..

1. λέγειν τὰ καίρια (υχᾶβ ἀοΥ Αὐσθη-

ῬΠΟΚ ουξογα θυ) 1ϑὺ ἐᾶν θη Οὐ]
ΘΟἤ6α
ἄοὺ ΤΡ ΘρΥ βύδαύβυη
ὅπ! βομου ΚΙὰρΠοῦ, νυρὶ]. 600, πο. ὅ80 (. Βγδρτη.
208) σιγῶν δ᾽ ὕπου δεῖ καὶ λέγων τὰ
καίρια, ὅορῃ. Ο. Κ. 808 χωρὶς τό
τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια.

2. 5080]. τὸν τῆς πόλεως κυβερ-

νήτην. ϑομοη Ροὶ ΑἸκᾶοβ ΕὙδρτη. 18
τι. 19 πιγα ἴῃ Βομπου ΑἸ]ΘΡΌΥΘ α16
ϑίαχταθδποῦ γοὸπ ΒΤ θυ δαΐ Ρ00]1ἄβομ ὕπσὰμθη ἀπα Βραγξ
ρ 586
ἀθοστίσαρθη. ΑΠΠ]10} ΤΏΘορι. 611 ἢ,
“Νὰ κυβερνήτην μὲν ἔπαυσαν ἐσϑλόν,
τις φυλακὴν

εἶχεν ἐπισταμένως).

Ἀβοθγοβ Ἰϊορὲ ἀϊθβ Μοίωρβοσ, Υ͂.

620. 1091, 689, 148 ΄, 180, 1069 ἔ,

γε]. Ῥιπᾶ. Ῥυίῃ. 1 86 νώμα δικαίῳ
πηδαλέῳ στρατόν. --- φυλάσσει πρᾶ-

γος, σταϊ θοῦ. --- 16 ΑἸΙΠ ογαύϊομ 68
π᾿ βομῃοὶπῦ θῦθηβο Ῥϑαρβιομέϊσὺ χὰ
Βοῖῃ τ] α16 468 ῳ θ48.

ὅδ

8. κοιμῶν Βομ]1οὺ 510} 8η νωμῶν
8. (ἄοΥ δύθαθυτηϑππ ἀδτῇ πἰομὺ οἱπΒΟΒ]4 6), σσθπη ἀδτηϊῦ ϑπ0 α16 Αὔΐβαρ 465 ἩθυυΒΟΠΘΥΒ ὉΠ]
85810 σαὶ
ὙγΘΟΠΘΠ ΠΘΥΥΟΥΡΌΒΟΡΘΙΩ πὶσᾶ. ΟἾΠ6

Νοὺ νϑυϊαπρὺ Ἠριτηβόθη κοιμῶνϑ᾽.,
4. ὅ08}01]. τῆς εὐπραγίας ἡ αἰτία
ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς ἀναφέρεται, τῆς δὲ

δυσπραγίας ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. ΥΕ].

Τῶο. Αρυ. 21 ᾿ῃϊαυϊββίτη π860 Ὀ6]Ἰοσττη οοπαϊοῖο θϑῦ: ῬΥΟΒΡΟΥῶ ΟἸΠΠΘΒ5
Β101 νἱπαϊοδπῦ, δάνθυβ τπὶ ᾿πηρὰἰαπΐαν. --- δη Κὔππίο ἣν... πράξωμεν ἄθτη Ξππο ἀ65 ΕΠΘΟΚΙ]Θ5 θηὐΒΡΥΘΟΒΘΠΟΟΥ ἥπάθπ, ΦΡΟΥ ἀογ (δἄδηκθα 501] σης 8] σϑηηθίη σΘ Πα]
ὕθἢ
5611.

ὅ. Ῥδ5 δρίβομβ αὖτε ἢπάᾶοὺ βίοῃ
Ῥοὶ Αβοθυοβ μᾶπῆρ, Ὀ61 ΒΟΡΒΠΟΚΙΘ5
ΘΙητη8), Ὀ6ὲ ἘΠΥΊΡΙ65. ΠΙΣρΘΠΩ͂Β.
θ. Ἐτεολλέης: πιϑανῶς τὸ ὄνομα
τοῦ προλογίζοντος ἐδήλωσεν ὅ680].
Ζὰ ΒοΡΆ. Ο. Τ'. 8 ὃ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. --- εἷς: ἄθτη Θἴπθ6
γα 8116 βου] οὐΐϊσοραγαοῦ. ΤΣ
ἀδροηβαὺς

Ζὰ πολύς γουβομᾶσ

α16

Βι ον κοῖῦ θυ Πᾶς. --- πολὺς ὑμνοῖτο “ὶρθ πολλὴ κέκλημαι Ἐπτ. ΗἹΡΡ.
1, ῥεῖ πολύς ππΐθῃ 80.
1. 8080]. τὸ ὑμνεῖσϑαι μέσον. ὙΥ1Θ

ἀδ8 σοῦ ἀ6ΥΓ ΜΈ: Κ ΠΘΥΡΘΠΟΙΩΤΠΘΗΘ
φροιμίοις ποϊσύ, ᾿ἰϑδὺ ὑμνεῖσϑαι σοπ] τἀπὶ 465 ὈΙ ΐογθη Οἀδρσθπβαῦζθϑ
ὙΠΠΠ6 ΠΗ: Π1Ὶ6 Τήρᾶου, α16 δὰ 1ῃπ
ϑηροβύμπητηῦ γογάθη, β᾽πα ϑομτηθἢΠάρου, "' ---Ξ παλιρρόϑοις Υ ΔΙΟΚΟΠΔΟΥ

[ἂν πολυρρόϑοις, νρ]. Ξ6}0]. λοιδόροις
τι. παλινστομεῖν 2344, παλίγγλωσσος
(8. γ. ἃ. δύσφημος, κακόφημος).

ἈΞΟΗΥΤΠΟΙ͂
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οἰμώγμασίν 8’, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει.
ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι
ἥβης ἀκμαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ,
βλαστημὸν ἀλδαένοντα σώματος πολύν,
ὥραν ἔχονθ᾽ ἕκαστον ὥς τι συμπρεπές,
πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων
βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναί ποτε,
τέχνοις τὲ γῇ τὲ μητρί φιλτάτῃ τροφῷ"
ἣ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ,
ἅπαντα πανδοχοῦσα παιδείας ὄτλον.,
81, ὧν ἰδὺ τοϊαῦ. ὅθ. σὰ ἀλεξητήριος, ΘΠΗ ἀἴθβθθ 80} α16 Β6ἀδθαύθαπρ οἰπθθ Βοίπδιηθηβ δῦ. --ἐπώνυμος γ.: ταῦρϑ Βθίπθση ΒΘΙ πη 6.
ἘΠγΘ τάϑομθη. ΟἿ πὶτα οἴπθιι (ἀοὐξθ
βοὶῃ Βοίπδιηθ

σὰ (θυηςθ

σοί σύ,

γρΊ]. 196, 181, Αρ. δὅ17, 964. ἔπτη. 90.
16 Απρᾶθο 65 ὅ9}0]. ἀλεξητήριος
Ζεὺς

ἐν Θήβαις

τιμᾶται

ἰδοῦ “ΟΒ]

ΠῸ

αἸθβου ὕ8116. θηὐ πο ΤΏη6ῃ.
10. τὸν... ἀχμαίας: τὸν νέον
(3.801.). --- τὸν... χρόνῳ: τὸν ἔξω
ἡλικίας, τὸν γέροντα ὅ868}0]. τἱομύϊρ,
ἀῷ ἤβη ἀκμαία ΒΙΕΥ Ἃ(88 σποΐοηΤὰ προ ΑἸύου θοζοιομποὺ. θη ἔξηβος ἴῃ Θδροηβαΐς σὰ ἔφηβος ἰτϑῦ,
80 Κοπηΐθ 65 ἀ(δβ Μδηῃπθβδΐου ἴῃ
ἀἰδσοπβαῦσ στη ΕΡΒΟΡομδΙον Ρ6ἀθαΐθῃ (Ηθβυομ. ἔξηβος: ἔξω τῆς
ἥβης" τριάκοντα πέντε ἐτῶν). ὅοπ
ἄθπ Μᾶάππουμ Ὀγδπομῦ πιοηῦ α16
Ηδαθ. χὰ βθῖη. Ποῦ (ἃ 510} (ΕΓ
Το] σθπάθ ὕοι8 δα α16 Κουρουκσγαῖ
Ὧθ58 Μδῆμπθθ Ὀρχιθῃῦ, 85ὸ ᾿ἰϑὺ ψῸ8]
(8
ἄθὺ γοιταπθαμπρ γὸὰμ ΝΟΥ.
ΒΟΒτα 41) ἀθὺ Αὐιβί!}}] οἷπθθ Ὑ ΘΥΒΘΒ
ΔΙΖΌΠΘ
τη η ἀπ ΟἸΘΒΘΥ Τοκο α16

ΟἿοβθθ ἀθ85 Ηθβυοι. ἐνόρχην λαόν,
ἄργθη Εν κ]άστιπρ' τὸν ἐπὶ ἥβης ἄθτα
ὙοΥΠουρομομᾶθη δαΐβ Ὀθβύθ οπὺ-

Βρυϊοῦ, σαζανγθίβθη (ΝΜ. Θομσαϊαὺ ου-

σϑησὺ πάντως δ᾽ ἐνόρχην λαὸν ἐξανδρουμένων).
12. βλαστημός ον, ΟΥ̓Δομδύστα“,
ΗΙΚ. 820

ϑρυδβιηρ.

6.

Μβρα.

οἱθὺ βλάστημος. ὩΌΘΣΥ γρ]. ᾿ορθοΚ
Ῥαγαρ. 5. 891, -- Οἀλδαίνοντα,
ΞΌΒΟ]. αὐξάνοντα. --- πολύν “]86
μέγαν. τινὰ αὐξάνειν.
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1ὅ

18. ὦραν, ουγδᾶτη, 5680]. φροντέδα.
- ὥς τι συμπρεπές, ὙῚΘ ἸΤΏΤΠΘΥ
οὗνγαβ ἴἤτη δηβίθεῦ; συμπρεπής δΌἢ
ΗΙΚ. 407. Ἠροϊπαβονῃ ἥτις ἐμπρεπής

ὨΒΟῊ ῬΕΙβ. 886 κόσμον ὅστις εὖπρε-

πής, Μ. ϑομιηϊαὺ

ὧν τις ἐμπερής

(ΞΞ ἔμπειρος). 7ΖΘ6Ά6Υ 5011 αἴθ Αὐξσῷ ἄρθυμθῆσηθῃ, α16 ἰπτα Ὀ6ὶ δὲ
Ὑγίοιαϊρτιπρ ἀοὺ ὅὐαδας ΠΟ Βθίπθηα
ΑἸύου σακοιητηῦύ. Τὴ6σ Ὀιομέου μαῦ

οι. Θ ὅ171 κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ
διίφιλον ἀγγελλόντων παῖδας πρωϑήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας

λέξασϑαι περὶ ἄστυ ϑεοδμήτων ἐπὶ
σύργων ἴτη Ξ΄ΠΠ6.
16. μὴ ἐξαλειφϑῆναι ποῖ ἀρήγειν ΙΒ ΠΘΟῚ οἴποια Ὑθυθατα 468
Ἡϊπάρ 5.
;
10. γῆ ἀἴθ Βοἰσπδύ!ομο Εσαρ (117),

ἄδπμῃ ἀ88 Υ αἰου]απα (18). ΥΕ]. Εν.
Μρά. 1882 γῆς προδότιν ἥ σ᾽ ἐϑρέψατο, Ῥμῦπ. 626 τὴν δὲ ϑρέψασάν

μὲ γαῖαν καὶ ϑεοὺς μαρτύρομαι, Εϊπ

ἨρηΠσύστη ἄθυ γῆ κουροτρόφος ὙΆΥ
ἴῃ Αὐμϑῃ τη ἀμ δηρ ἄον ἈΚτοῬΟ]18 (Ραυβ. 1 232, 8).

11. ἥ: ἄον Αὐϑῖκοὶ βὐθμῦ ἴθ Ὑ οὺὈιπάσππρ τοῦ γάρ δέοιβ Ὀθὶ ἄθῃ
ΤΥΔρΡΊΚοση ἀθιπομβιγ
ΕἾ. --- ἕρποντας

(ὑμᾶς): ὅ0801]. κυρίως
τὸ ἕρποντας.

ἐπὶ παίδων

18. πανδοκοῦσα: 8680]. ἐπιδεχομένη, 8116 Τιαδὺ ἀθὺ ΕΥΖιθαπρ' ΖὰΒΘΙΏτηΘ δῇ 5100} πΘΒιπθμᾶ; παὰνδόκος 840, γρ]. ξενοδόκος. ξενοδοκεῖν,

Ζυτῃ θάδηκρῃ υρ]. Ρ]αῦ. Κυϊύοῃ ο. 12,

»ε'

Ἶ
ἃ:

ἀτν

ΒΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

11

ἐθοέψατ᾽ οἰκιστῆρας ἀσπιδηφόρους
πιστοὺς ὕπως γένοισϑε πρὸς χρέος τόδε.

80

καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει ϑεός"
χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις

χαλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ ϑεῶν κυρεῖ.
νῦν δ᾽ ὡς ὁ μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ;
ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσίν, φάους δίχα,
χρηστηρίους ὄρνιϑας ἀψευδεῖ τέχνῃ"
οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων
λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿4χαιίδα

ΌΨΕΟΝ
Ρνας
Ψνς5
Ἣν

9

νυχτηγορεῖσϑαι χἀπιβουλεύειν πόλει.
ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων

80

ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσϑε σὺν παντευχίᾳ,
πληροῦτε ϑωραχεῖα, κἀπὶ σέλμασιν
19. Τὔπροτο Ηδπαβομυ
θη ΠΘΡΘΠα
οἰκητῆρας, ΘΙΟΠμ6. ΕὈττα ῬαΒΒΘΠΘΥ
Βοβοιηΐ.
90. Τὲβ8 ριυοϊθρύμβομβθ Ῥυϑαϊκαὺ

(υ5]. τοὺς

διεῖς ἱππέας

ἐδίδαξεν)

τὶγα πϑομέγβ
ρ! ἢ ἀπτοι ὅπως γέ-

νοισϑὲε οὐἰδαΐουτῦ. Ἐπ Κῦπηξο πιστοὺς
ὅπως γένοισϑε ἘτκΙάστηρσ οὔτ Ζὰ
φερεγγύους ὅπλοισι 56ϊη.
21. καὶ νῦν μέν (,,πα Βονοῖῦ
γᾶν): ἀοΥ αρϑάδηκο, θα] ἃ δΌθὺ
γα ὌΠΒοσΘ Πρ σοῦ
Ὠγ]100} πσοἀθη" βομ]Π]θβὲ 50} τοϊῦ νῦν δέ 24
( πὰπ ΡΟ“) ἂῃ θη Ζν
Ἰβομθηβαῦζ
ἃ. --- ῥέπει: 8080]. ἀπὸ τῶν ἐν
ξυγῷ. -- Ἐὰν ϑεός ογπαγύθὺ τηδῃ
τύχη (Βοἰτηβόθῃ καὶ τῶν μὲν...

ῥέπει τὐχη), ναὶ. Ροιβ. 849
ἰσορρόπῳ τύχῃ.

οὐκ

32. πυργηρουμένοις (ἡμῖν), ἴῃ ἄ6ῃ
Μδῦθσπ ον ἰααὺ ΘΙ ΠΡ ΒΟΒ]ΟΒΒΘΗ,
ποῦ φυλασσομένοις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ

(3.801...
24. νῦν δέ: 68 5016 ἔΟ]σθὴ μεγίστη προσβολὴ νυχκτηγορεῖται.

Ὦϊ6

Ἰᾶηροτθ Αὐιβέστιηρ ρου ἄθη ὅθ ΠοΥ

Βαῦ οἷπθ ἀπάρυτιηρ' σὰν ΕΌ]ΡΌ. --- Ὑ161]Ἰοϊομὸ παῦ Αβοθγ]οβ αἴθ Πουυ] ]οη0
ΕἾστι ἀ685 ὈΠ πάθῃ ὥὅθηθυβ ΤΊΓΘΒΙ88
ἴῃ (45 Ὠγάτηῶ οἱπρσοῦσὺ ὑπαὶ Κατ
Βθῖη Νδτηθ βόβοῃ ἱπὶ ΜΠ 6] βυοΚ
ον ΤΥΠΟΡΊΘ του.
ῶὅ. ἐν ὠσί: ὅϑ68}0]. ἐξ ἀκοῆς γὰρ
τὰς πτήσεις διέκρινεν.
80. Βαρὺ
Τιγτοβίαβ Βορῃ. Απὺ. 1001 ἀγνῶτ᾽
ἈΒΟΉΣΙΟοΒ,

5ίθθθα σόοι

ΤῊΘΌΘΩΗ.

ἀκούω φϑόγγον ὀρνίϑων, κακῷ
κλάξοντας οἴστρῳ καὶ βεβαρβαρωμένως. --- νωμᾶν (κρίνειν, σκοπεῖν)
πὶσα ἀπο ϑόοΡΆ. Ο. 1. 800 ἀυπὰᾶ Εἰαν.
ῬΒοθη. 1266 γορ αθὺ Βρορδομύαῃρ'
685 ϑϑῆθυβ σερυδαομῦ. --- φάους [τ
πυρός ἘϊίΒοΏ]. Τ6η δροπηβαΐ Ζὰ
ἐν ὠσί. οππ Απρθη]ομύ " γουϊδησὺ
ἄου Ξἴπη.

28. ᾿ἀχαιέδα ἃ. 1.᾿4ργείων (69) οὔοΥ

Πελοποννησίων ππΐον ἄθηη Εἰπῆτβ
Ἠοτπθυβομου ΒΘΖΘΙ
Ομπτιπρ'.

29. νυκχτηγορεῖσϑαι: ὅ86801. ἐν
νυχτὶ ἀγορεύεσϑαι καὶ βουλεύεσθαι.
Ὀίπάονε

σνουτηαϊοῦ

νυκτηγορῆσϑαι

(,1π ἀον Νααομὺ βοὶ ἄθὺ ῬΊδπ θἴμθ8
σον! ρθη {Πρ υα}]8 Ὀογαῦθη σπσουὺρθη“). --- κἀπιβουλεύειν Ἰπρουθ

Ἠδπαβομυιθη ἔν κἀπιβουλεύσειν,
ὙΠ ΙΟΠοΥ ἘΘΠ]ΘΥ Βϑεν Βα πῆρ 1ϑὺ, κάπι-βούλευσιν Ὀϊπαοτί.
81. σοῦσϑε: σοῦ Αὐἱβίορῃ. ΟΥ̓68}.

209 (ΗΠ6βυοῇ. σοῦ" ἴϑι, τρέχε, ὕρμα),
σούσϑω ϑορᾷ. ΑἹ. 1414.

82. ϑωρακεῖα, ὅ6}0]. τὰς ἐπάλξεις
τῶν τειχῶν, Βτυτιβύνγθῃτθη (ΤΟΥ ΟΔΒ). ---

σέλμασιν νοι ἄθῃ Πόϊ]Ζουπθη θυ βύθῃ
ἄρον Τὔντηθ οὗδθσύὺ σὸὰμθ ΠΟΙ ΖΘΙΠΘΗ
Θἄπηροῃ, ἡγϑῖομο ἵππθη ἃπ 6. ΝΙΔΌΘΥ
Δησο υδοηῦ πγᾶθη. 8080]. τοῖς ἐπιβήμασι. κατεχρήσατο δέ. ἀΘσθῃ Θἰμθ
Καΐαοηγθθθ βρυϊομὺ ἀὰ8 8680]. χὰ
ΑΡΟ]]. ΕΠ. 1 ὅ28 καϑόλου τὸ πλατὺ
ξύλον σέλμα λέγεται. ΥΩ]. ΗΘ ΒγΟΒ,
σέλματα'

τὰ

ζυγὰ

τῆς
2

νεώς,

αἵ
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ΑΒΟΗΥΤΙΟΒ
πύργων στάϑητε., καὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις
μίμνοντες εὖ θαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων

ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὅμιλον" εὖ τελεῖ ϑεός.
σχοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ
ἔπεμψα. τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾶν ὁδῷ"
καὶ τῶνδ᾽ ἀκούσας οὔ τι μὴ ληφϑῶ δόλῳ.

8ὅ

ΑΤΤΈΛΟΣ.
᾿Ετεόκλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ,
ἥκω σαφῆ τἀκεῖϑεν ἔκ ΡΣ

φέρων,

40

ἐγὼ τῶν πραγμάτων.
ἄνδρες γὰρ ἕπτά, ϑούριοι λοχαγέται,

αὐτὸς κατόπτης

ταυροσφαγοῦντες

δ᾽ εἴμ᾽

“6 9

ἐς μελάνδετον

σάκος

καὶ ϑιγγάνοντες χερσὶ ταυρξίου φόνου
καϑέδραι τῶν ἐρετῶν. καὶ συναρμογαὶ τῶν σανίδων. Τὴν ἌοΥΒ σἹοῦ
416. γϑυβοβίθαθπθ ϑέθι] απο δαΐ ἀθη
Μδτθτη 8η. ᾿ἰδὺ αἷἰβο Κοῖπθ ὙΥ1θαουΒοϊπηρ σοῃ 80.
984, ἐπηλύδων, ἐπιόντων “πὶθ Ῥογδ5.
240 πολεμίους ἐπήλυδας.
85. εὖ τελεῖ: πἱομῦ καλὰ

ϑεὸς

παρέχει 8680]... βοπᾶθτῃ παρέξει.
86. καὶ ἐγώ, δοῃ 10 Κοηπ6 πᾶ
ΟΥΡΆ]16 τηθῖπθ Απῆσαθθ.
5: μὴ ματᾶν ὁδῷ, υἱομὺ δῇ ἄθτα
Ὕγερθ βϑιτηθμ, Βοῃ θυ 510 ΘΙΠ65
ΥΆΒΟΠΘη Θδηρθ, Ῥαῆοιθθη. 1]. Ηοτῃ.
ψ ὅ10

οὐδὲ μάτησεν ἴφϑιμος Σιϑέ-

γνεῖλος,

ἀλλ ἐσσυμένως

λάβ᾽ ἄεϑλον,

ΗδΒΎΟΗ. ματᾷ" διατρίβει, χρονίξει.
Τατηϊὺ τιτᾶ ἄν Ζυβομδαθι δῇ ἀδ5
ΦἸΒΌ]ἃ οὐοισοπαθ Αὐξγθίθῃ ἀ685
Κυπάβομοΐουβ νουρθογοι
θοῦ.
89. ΕΤη6 Πδυγηΐοβθ Ῥαγοαθα α16568
Ὑ ουβ685 μιθύθυ οἱ ΕΥαρτηθηῦ ἀον Πόλεις

Ὧ65 ἘπΡΟ]15 (212 Ἄο) Ἱερόκλεες,
βέλτιστε χρησμῳδῶν ἄναξ.
40. τὰ ἐκεῖθεν ἐκ στρατοῦ πι80}
ον Ὑογβίριτπηρ, 48 ἀθν Βοίθ γοῃ
ἄογέ Βουϊκοτηταῦ, Υγ6]. 08, Αρ. δ48

κῆρυξ

᾿ἀχαιῶν,

χαῖρε,

τῶν

ἀπὸ

στρατοῦ.
41. δέ τὴ αυι ΐον ϑ06116, ομπο ἀδθ

αἴθ Ῥοίάθῃ σγουπουρθηθπάθῃ Υ̓ουΐθ
Θἴπθη ΘἰηΖίρθἢ ΒΩρΤΗ ΘΙΒΙΠΘΟΉΘΗ,
δέθουβ Ὀθὶ ἄβοῃυοβ, υρὶ. 686, 101
πα σὰ ἀρ. 744.

48. Τὸ οῖβ σῖτά γρΡτγοαϊουῦ
ΑΥἸΒΙΟΡΕ, 78. 181 τίν᾽ ὅρκον ὁρκώσεις ποϑν ἡμᾶς; ΛΥΎΥ͂Σ. ὄντινα: εἰς
ἀσπίδ᾽, ὥσπερ φησὶν Αἰσχύλος ποτέ,

μηλοσφαγούσας.

Π1Θ656 Ῥαγοάϊθ ἽΝ

πγοιδὺ πἰοηῦ, ἀαθ ΑΒΟΒΥ]ΟΒ μηλοσφαγοῦντες ΒΘΒΟΒυΊΘθοη. Πΐ. --- ἐς
σάκος ἃ. ἰἱ. 516 ἥπσοῃ 85 ΒΙαὖ τοϊῦ

ἄθυη ϑΘΠ146 βηΐ, τ μελάνδετον:
080]. τὸ μελανισϑὲν τῷ αἵματι ἢ
τὸ ἐκ μελαυνῶν βυρσῶν᾽ περιβεβληἕνων 7}
μελάνδετον. δὲ καλῶς
ἂν ἐπὶ ξίφους ῥηϑείη, ἐπὶ δὲ σάκους

παρέλκει, τὸ δετον ὡς ἐπὶ τοῦ κελαινεφές τὸ νέφος. Βεὶ Ηοτπδὺ ὑπ
Ἠεβίοα 180 μελάνδετος Αἰἰυϊθαΐ νοι
φάσγανον πᾶ 6'Π6 ϑ.6116 γγ16
ΟΥν. 821 μελάνδετον φόνῳ ξίφος
οὐ κοηπθη, ἀδβ μελάνδετος γοπ
Υδγίουη. ἴῃ ἄθμθῃ β'οἢ δετος

ΕΓ,
Ἰᾶβὲ
ἅδῃ
ταϊῦ

οἴποιθ ϑἰοθπδταθη γϑυρίπᾶθὺ τὶθ
χαλκόδετος. λινόδετος, σιδηρόδετος,
Ζὰ ππουβομοιάθη ἀπὰ ἀδ8 αἴθ ΑπΒ:οῃῦ σοι Ὑ ΘΥΥ8}] στ]]ρ' 1δῦ, ὙΥΘΙΟΒΘΥ
μελάνδετος ταὶϊὐ Ἐστηθπ, ψ|6 ἀμάχετος, ἀλάμπετος, ἀπεύχετος γοτ-

σ]ϑιομύ.
44. ϑιγγάνοντες.. φόνου (αἵματος): γ91. Χρῃ. ΑμΆΡ. Π 2, 9 ταῦτα
δ᾽ ὦμοσαν σφάξαντες ταῦρον καὶ
κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, οἵ
μὲν Ἕλληνες βάπτοντες ξέφος, οἵ
δὲ βάρβαροι λόγχην. θο. Βυϑθοι
ἰδὺ ἀθὺ κοινωνία χερνίβων (Ἀρ.1091)
πδοηρσοαμτηῦ: Αἰῃθη. ΓΧ 5. 409 ἔστι

δ
ΡΥ

ΒΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΉΕΒΕΝ.
»
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"Ἄρη τ᾽ ᾿Ενυὼ καὶ φιλαίματον Φόβον
ὡρχωμότησαν ἢ πόλει κατασχαφὰς
ϑέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ
ἢ γῆν ϑανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ"

45

μνημεῖά 8᾽ αὑτῶν τοῖς τεχοῦσιν ἐς δόμους

πρὸς ἅρμ᾽ ᾿Αδράστου χερσὶν ἔστεφον., δάκρυ
λείβοντες, οἶχτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα"
σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων
ἔπνει λεόντων ὡς ΄άἅρη δεδορκότων.
χαὶ τῶνδε πίστις οὐκ ὄκνῳ χρονίξεται.
χληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν
δὲ χέρνιψ ὕδωρ, εἰς ὃ ἀπέβαπτον
δαλὸν ἐκ τοῦ βωμοῦ λαμβάνοντες,

50

δ8

ὅτι διαφεύξεται: (ἃ. ἢ. ἀν ὨΙοΘΒέοΥ
Βαὺ α16 Μοίύ᾽νιθσαπρ' ϑαβου δομὺ σο-

ἐπετέλουν" καὶ

ἸΆ586η, ὙῸ1 α16 ΖΒΟΒΔΌΘΥ 65. 818
ἄον ΤΉΘΡδΙ5. νγαβέθη, υρ]. Ῥασβ.
Υ ΠῚ
20. 8). 16] ομὐὺ ΔΈ ΘΗ, τ ν61} Ααἀγαβύοβ

Δ4ἀῦ, Ἐνυώ οἷπο Κυϊορβρουπη τῦῖ6
ΒΘΙΙοπα. Τὼ Ῥοὶπὶ συοϊζοα ΟἸθα

ΟΡ Θυ θάμουν τἂν (62). Ζα ἔστεφον
(516 μοξοίθπ στῖθ οἴπθῃ Κυϑῃζ 88)
ἐνῷ στέψω 264.

ἐφ᾽ οὗ τὴν ϑυσίαν

τούτῳ περιρραίνοντες τοὺς παρόντας ἥγνιξον.

αἴθ Ὑ οι πάπηρ᾽ ἔθ 10, μαὺ 68 νἱθ]Ἰοϊοηὺ Ἄρεως ᾿Ενυώ σϑμοίβθῃ (ἔπγο
ΘΥβομοὶπῦ 8] 4158 Μυίζίζοσ. Ραᾳ]α 8185
ΤοΟμΐου ἀ685 Ατθβ). -- φιλαέματος
Βεϊθὺ Φόβος, τὶ] α16 Ῥαμπὶκ χὰ
ῬΙαδίσοιη (ἀθιπούζθὶ ἐσύ.
401. Ὁῖ6 Ἠριάθη σΟ]]θ βίθβϑῃ
οὐοΣ βίθσθθῃ, ΥΕ]. Ηριη. ΛΙ8281 ἴομεν,
ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἦέ τις ἡμῖν.
Π6Υ Αὐβάσθοκ γῆν τήνδε φυράσειν
φόνῳ

ΚοππΖοι

ποῦ

ἀθη

ἐγούχί θη

Μαυξ ἄδν Ηοϊάθη. Ῥίθ 566116 σῖγὰ
σου χηῦ γῸΠ ἄθιη Ὑουΐαββου ἋΟΥ
βομυῦ περὶ ὕψους (ο. 16) ἀπᾶ σὰ
ΓΟ] ΑπΙαβ, ἀαθ ἴῃ ΑΥρῸΒ ἀον ΑἸίαν

ΠΝ

Κ680!. οὐκ ἦν ἔλεος διὰ τῆς
αὐτῶν προϊὼν ἀποϑηλύνων

τὴν ὁρμήν, Ττᾶποη ἀδσθρθπ, γ6 1688
πο Ροὶ ἄθιη ἀθάδηκθη δῃ αἷθ
ΤΑρθθη σὰ Ηδτυβθ ἤοββθμ, γϑγέστισθη
ΒΟ. τηἱϊῦ ἄρχῃ σιδηρόφρων ϑυμός.
γε]. 1 οββίησ ΤϑΟΚοομ 1.
διὰ
στόμα ΘΌΘΗ 480, ὅ06, ΕΓ, ὃς 108
ἀναβοᾷ διὰ στόμα, ἀνήβίορβ. Πγ8.
8ὔῦ ἀεὶ γὰρ τἱ γυνή δ᾽ ἔχει διὰ
στόμα.
δ. φλέγων, οπὐβατητηῦ, νρ]. αἴ
ἅν

480.

φοὶσὺ σψυγχᾶθ, πὸ αἷθ θηοββθῃ (685

ἄθιῃ
ΥὙγεὶ.
Ηοχα. τ 440 πῦρ ὀφϑαλμοῖσι δεδορ-

ῬΟΙΥΠΙΚΟΒ σΘΒΟ ΤΟΥ͂Θ Ζὰ Βίρυρθῃ,
ΘΠ 810 ΤΉΘΡΘη πἰομῦ ογοθθυίθῃ
(Ραῦβ. Π 19, 8). Αὐοὴ ϑορΒΟΚΙ65

κώς, ΤΊΠΟΚΙ. ΕὙρτα. 12 οὐδὲ πώποτε
ἀντίϑετον εἰπὼν οὐδέν, ἀλλ᾽ Ἴἄρη

βλέπων,

Ο. Καὶ, 3808. μαῦ ἀ16 [6116 π8οῃσοϑτηῦ.
498. 5680]. ἔϑος ἦν τοὺς ἐν πο-

ῦ4. πίστις [ὔν πύστις σι 5.08.
ἢ. 7, 11: .,510 Ζᾶρθη πἰομῦ 1ΠγΘη

Ὧρ5 Ζεὺς εν ζριος 415 ἀϊθ Ξ061186 σο-

λέμῳ τοῖς οἰκείοις

πέμπειν

σημεῖα

νημεῖα Καθοκ) περόνας ἢ ταινίας
ἢ βοστρύχους ἤ τι τοιοῦτον. τὸ δὲ

οΑυοϑο ἀντὶ τοῦ ἐπλήρουν

(. ἔ-

πλεπου). πρὸς ἅρμα δὲ ᾿ἀδράστου,
ἐπεὶ᾽Ὼἀμφιάραος αὐτοῖς ἐμαντεύσατο
μόνον ἄδραστον σωϑήσεσϑαι. τοῦτο
δὲ εἷς ἀπὸ τῆς ἱστορίας ἔλαβεν, ὅτι
ἐσώϑη᾽ ἀδραστος" ἐπεὶ πόϑεν ἤδεσαν

ὅϑ. Ἄρη δεδορκότων νοῦ
ΒΙΙΟΚΘ ΚαΤΩΡ ΡΘΡΊΘΤΙΡοΥ γγυῦ.

ππίρῃ 486 φόνον βλέπων.

Ὑγουΐθῃ δἰβρα]ϊ ἃ (16 Βαεβύδυρτηρ
ΤΟ]σθη σὰ Ια 556}“".
δῦ. ἔλειπον: ἀἴοδοθ8 Πηροτγῇ. βύθῦ
ὄίξουβ συση Αὐβάστιοκ ἀοΥ Εογίαδτοῦ
οἴποῦ ἀδηηῦ γουθαπάθηθη Η8πά]ππρ'.
γγΩ]. Ηοτα. Τ 288 ζῳωὸν μέν σε
ἔλειπον ἐγὼ κλισίηϑεν ἰοῦσα (,,ἅα
Ἰοθύθβυ, 18 10} αἴοᾺ γοΥ] 6“), 889
μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν (,, 78 ἴτπν Ηδαβο ΖὰΟΞ

90

ΑΞΟΗΥΤΟΣ

ἕκαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον.
πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄν δρας ἐκκρίτους πόλεως

πυλῶν ἐπ’ ἐξόδοισι τάγευδσαι τάχος"
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος ᾿Δ4ργείων στρατὸς
χωρεῖ κονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς
χραίνει σταλαγμοῖς ἱππικῶν ἐκ πλευμόνων.
σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος
φράξαν πόλισμα, πρὺν καταιγίσαι πνοὰς
Ἴάρεως" βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ.
καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὥκιστος λαβέ"

00.

θὅ

χἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον

ὀφθαλμὸν ἕξω. καὶ σαφηνείᾳ λόγου
εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν ἀβλαβὴς ἔσῃ.

τ ΚΌΠΟ,

8415 δὺ' ἑουυριηρ“). 80 ΠΊου

56.

ταῦθ

τὴὴΐῦ

ἄθτη

Τοβθῃ

Ὀ6-

Βοβδ

ρσὺ, 8158. 100} σοι ἴῃπθη τ ο-

στηρ΄“.. --- ες ἢπ8].

δ.

πρὸς ταῦτα,

πόλεως

ρσροιῃῦδιῦ

χὰ

ἀαγααῇ Βἴη. -ἐκκρίτους

γγ16

Εν. Ῥμῦῃ. 314 πόλεος ἐκπροκχριϑ'εῖσ᾽
ἐμᾶς.

ὅ8. τάγευσαι, ὅ680]. τάξον. οἰσοπηῦΠΟ .. 1 θ. 516 ἴῃ ἀθίπουα Τπΐθυθϑβθ
(815 ἀθίπθ δέ] νουύγοίου) ΕΠΤΟΥ
βοίη“", πὶ ἀὯ5 Μραάϊσπτη δοΥΒ οἷ πθ
Ηδπάϊππρ Ὀοζθι ποῦ, πθίοηθ δαΐ
ὙοΥδ]ββαπρ 465 5110] δκὲβ δέν ἀϊθβθ8
ὙΟΥΡΈΠΟΙΩΤΗΘΙ ὙΙΣα. --- τάχος βύθῃῦ
δέθουβ δὶ ἈβΟΒΣ]ΟΒ “- ἧς τάχος
(θεὶ ΒΟΡΠΟΚΙΘΒ. πὶ αἷς, ὅ τι, ὅσον
τάχος).

60. χωρεῖ κονίξι: 45 Ζυγοῖψο
ΥοὺῬατα γουβίυκὺ (85 ουβίθ, ὙΕΙ͂. αὔειν
λακάξειν. 169, χωρῶμεν ἐγκονῶμεν,

ἔπαιον ἐρράχιξον, παίουσι κρεοκοποῦσι, κινεῖ ταράσσει. --- ἀργηστής:

μιν

(σχεδίην)

δίπεσσι

διαμπερὲς

οἰσυΐνῃσιν κύματος εἷλαρ ἔμεν. -καταιγίσαι, ὅ0801]. καταπνεῦσαι σφοδρῶς: ὡονοῦ α16 ὙΥπαβογασῦ (68

Αὐϑβ τοὶ 41|1ὁν Μδομῦ Ἰοβοσυϊομῦ ππα
ἅδν ϑὔαττη ἀδ5 ΒΕ, ἀταξοθύ“. 16
Ὀγ Π]Π]οπα6 ορο ἰδὺ πιοδῦ οἷπθ σϑπῃ] 1006, Βοπάθτη οἷπθ ὕορο, αἷ6
ατιΐ ἄθηὴ ἰγοοκοπθπ ᾿8παᾶθ ψΌτα
δύσστη ἀθ5 Αὐθθ σϑρθη (88 ΒΟ
βού θ θα γεῖγα. 5680]. παρακξπινδυνευμένως

εἶπεν

κῦμα

γερσαῖον.

Ἀβοῦγοβ Ποὺ 65. ἄθιη Ὀ1ΠΔΠ
ΘΠ θα
Αὐδβάγποκ οἷ Εριπϑέομ Ροἰχυβίρσθη,
Ὑ6]Ο0Η65 ἴῃ τισιν ὟΥ οἶδ σθυ
ΒΒ Υτηϑβθη αἴθ ΠΙυβίοι 65 Β11468 Ζοὺβὐῦτὺ, 580 82 ἄναυδος ἄγγελος σου
Βίαυρα,

ἄθυ ἀδ5

Ηθυδηυ

κοι

(68

ἔοι πα ΠοΉθα Ηθον68 τπϑ] ἀθῦ, 109 κῦμα
δοχμολοφᾶν ἀνδρῶν, 920 ὃ πόντιος
ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑείς ὙΌΣ. ΒϑύΔΕ]6

(ϑομυνθυίθ). ἀπάθγθβ Ζὰ ὄναρ ἡμερόφαντον ἂρ. 82.
606. ἡμεροσκόπον:

ΞΟΠ0]. φύλακα

ἁπλῶς, ψ] ΘΙ6ἢν ἴῃ δρομπβαῖζ

ΖΌΠ

Φ6Β0], λευκός.

γογίσοη ΠΙθηβέθ, θὲ ὑυθ]σμτ ΟΥ αἴθ

θ2. Επι. Μοᾶ. 5928 ἀλλ᾽ ὥστε ναὸς
κεδνὸν οἰχκοστρόφον ἰθὺ ΜΟὨ] τπ-

-- ἜΡθηβο νϑυβρυϊοπὺ οι. Καὶ 834
Ῥοϊοη ἄθπι Ἠρκίου:
σοὶ δ᾽ ἐγὼ
οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ᾽ ἀπὸ

χὰ κυ ΠἸοὴθ

“.
"

Ἐρίπαθ θοὶ ἄθν Ναομὺ θθορβϑομίοίο.
θυ

πἸβΖθηζ.

081. φράξασϑαι Καππ δ
ἀδ8
γογαϊομίθη ἄθῦ οι
απ
Ὀ6ΖΘ ομπθη, γρ]. Ηοιτῃ. ε 26 φράξε δέ

δόξης.
08. τὰ τῶν ϑύραϑεν, Ὑ6Ὶ ἀδὲ
Βοίθ γομ ἄθν αθσοηα ϑαβουθα}} ἀρθΥ

«(Ψ.
ν᾿᾿
ὅλ

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΟΘῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

ΕἼΤ. ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι ϑεοί,

ε

᾽Αρά τ᾽ ᾿Ερινὺς πατρὸς ἣ μεγασϑενής,
μή μοι πόλιν γε πρέμνοϑεν πανώλεϑρον
ἐχϑαμνίσητε δηάλωτον. ᾿Ελλάδος
φϑόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους"
ἐλευϑέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν
ξυγοῖσι δουλίοισι μήποτε δχεϑεῖν.
γένεσϑε δ᾽ ἀλκή" ξυνὰ δ᾽ ἐλπίξω λέγειν.
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει.

τ0

τὸ

ψαυν,
᾿»-Ψ

Βιααὺ σαν οκκοτησηί. 6]. 40. ΘΟΟᾺ
τὰ τῶν ϑύραϑεν δΔοἢ 176. --- ΠΘΥ
Βοΐίθ 8}.
69. ἘΘΟΚΊΙΘα θοίθὺ σὰ θη (ἀδύξοτῃ,
ΔΌΡΥ βοὶπ αθροὺ βομ]θβὺ τηϊὺ ΘΙΠΟΥ

πϑομ
αν ΚΠ Ομθα Ἐογάθσθπμηρ. --

ὦ

Ζεῦ τε καὶ Γῆ, οἷπο Βϑπῆρσο γ6γΡίπάπηρ (Ηϊτητηθ] πα Εγα6).
10. ἀρὰ Ἐρινύς πῖο Κῆρες Ἔριγνύες 1047.
Ποῖ ΕἼΠΟΙ ἀθ5 Οαΐρυβ

ἰδὺ ἀογὺ Ἠδομορσοὶθῦ,
ΘΙ ΟΠΟΥ α16
σοροπνεσοροθ Βοαγβηρτ5 γουπσβθοιῦ
Βαῦ. Ταιηῖῦ πιστὰ δα ἀ885 γογϑτι8Βοθμοπᾶθ 5 οκ θυ ΤΥΠΟΡΊΘ μἴησοσίθβθη. Υρὶ. Ττ0 8 -- ἡ 808
ἄθτι γοκαίν

πῖθ ὦ ἄνδρες οἵ παρ-

όντες.
11. γὲ νουβίαγκῦ μή πῖθ ἴπ μή
μοέ γε Αὐβίορῃ. ΒΗ]. 19, Ὗγο. 84. -πρέμνοϑεν “ὶθ 1048 ἀαΐ!, ϑὐστηρῆ
τἀπα 8616]), γΕ]. αὐτόπρεμν᾽ (ϑ68}ο!].
αὐτόρριξα) ἀπόλλυται ϑορῃ. Απί.

ἥ τε ,»ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα
φωνήν. --- δόμους ἐφεστίους πὶ ἂσ.
842. Ηξ βου
τη οἴπου ἕστία, ΕΔΤΩ1]16ηἜΠΕΕΡΕΙ

τὸ. σχεϑεῖν :ἀΟΥ ΔΌΒοϊτῦθ ΓΒ πτἰν
σάτα Αὐιβάστιοκ οἰμθ5 ὙΥΠΠΒΟΠ65 οηὐΒρυϊομῦ ἄθιη Κἰπα] θη ΤΌΠΟ (68

ἀθθοίθβ.

Υρῖὶ. 289, Ηοπι. Η 119 Ζεῦ

πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν ἢ Τυδέος

υἷόν. ΟΥΥ̓ΟΙΙΟῦ πίομὺ ἴῃ ἀδ5 Ζόοοἢ
ἄθὺ Κηθομίβομα συσάμρθῃ βαρὺ
ΕΘΟΚ]6Β ττ]8 σουθοῦ μὴ ἐκϑαμνίσητε,
ἀῶ 1ῃ βϑίπθιη ϑίππθρ 6416 δέου ἀ88
ἴμῃ, τγὰβ 516 ζυίαβθθη.
Πἰπαογῖ

γοιτητιξοὺ μήποτ᾽ ἐνσχεϑεῖν.
10. ξυνά, κοινά, Ξ680]. κοινωφελῆ
καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν νομέξω λέγειν.
16 ἰοπίβομθ Εὐση ξυνός παροὺ
ΒΙ0ἢ} ποοὺῦῇ ΗΙκ. 812 ἀπ
ϑορῇ.

ΑἹ. 180, Ββοηϑὺ
ΤΥΔΡΊΚΘΥΝ.

πὶσροπαβ

Ρ6] ἄθῃ

ὅ6}0]. ἐκριξώ-

11. ἘΠὼ6 5 πΏγθΊομ6 αποῖηθ, ἄθυθῃ
αθαάδηκθα δος Αὐϊβύονθϊθβ Ἐμοῦ.
με 11 “Δαββρυϊοῃύ: ὑπερηφανώτεροι

σητε. --- ῖΘ Ατηρ: Κύγοπθη ΒΟ ΤΌΥΘη

μὲν οὖν καὶ ἀλογιστότεροι διὰ τὴν

μηδεμίαν πόλιν τῶν ἀμφιχτυονίδων
ἀνάστατον ποιήσειν (ἄβομίπ. παραπρ.

εὐτυχίαν εἰσίν, ἕν δὲ ἀκολουϑεῖ
βέλτιστον ἦϑος τῇ εὐτυχίᾳ, ὅτι
φιλόϑεοί εἰσι καὶ ἔχουσιν πρὸς τὸ

114.

12. ἐκϑαμνίσητε,

8 116). Υρ]. 811. ὙΥῚ6 ἄβομυ]οβ Ἀν.
408 ἄρτη Βγοῦοσου πα ϑὐδαΐοζουΒὐῦγου ποῦ, 50 νου βομουῦ ΟΥΓ ὨΙΘΥῚ
Βυπαουκυίοσο ἀοὺ ΟΥθοΠθη.

18. χέουσαν πὶ ΗΙΚ. 640 εὐκταῖα
γένει χεούσας, Ηοτη.τ ὅ21 ἀηδών ..

δ εῖόν πως πιστεύοντες διὰ τὰ γιγνό-

μενα ἀπὸ τῆς τύχης. --- ἘϊΘΟΚΙ6Β
Εἴη ἴῃ α16 ϑἰααί, ὑτὰ ἀον Μδῃπαπηρ ἀρ Βοίθῃ ρσϑιηδΐβ ὅτ{. α16

ΕὔΠγον ἔν ἀ16 βίθθθῃ Του δαβΖατ] 6η.

92

ΑΒΟΗΥΤΠΙΟΒ

ΧΟΡΟΣ.
1. ϑρέομαν φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη.
μεϑεῖται στρατός" στρατόπεδον λιπὼν
ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας.
αἰϑερία κόνις μὲ πείϑει φανεῖσ᾽

80

ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος.
18---104. Ῥαγτοᾶοβ, σ ]ομθ αἷθ
ΞΟΒΥΘΟΚΘη. Θἰποσ Ὀοϊαρουΐθη ππᾶ
ἄρτα ϑδατστη θπύσθρθηβθηθηάθῃ οὐδαὺ
τηϊὺ ΒΟΙομου Κτυαΐν τπιθᾶ βΙΠΠ]ἸΟΠΘΥ
Τοροπαϊρκοιῦ ἀθ8 Αὐβασμιοκβ ὙΟΥ
αἴθ Αὐρθὰ ἤησύ, ἀδβ ψῖν ἀ885
Κυϊθρουῖβοθθ
ΤΥυΘθθπ.
ΟΟΥ
θη
Μϑτρυτι ΘΌΘΗΒΟ ΥΟΥ͂ ΠΠΒ Β5Θ6Ώ6Π, ὙὙ16
ἴτη ΑσϑΤηΘτΉ
ΠΟΙ 616 ΚαΒΒΔΠ
αὐ ΆΒΖΘ} 6
τη8 Ζῃ. Ζιυβομδιθτ αοΥ Ὑουρθηρθ
ἴτηὴ Ηδαβθ τηϑοηῦ.
Ζι 46. Κυαΐ
465 Ατιβάσπιοκβ Κη Ὀ6ὶ θυ ἀὐξΤμτππρ᾽ ΠΟΘ α16 Ὑογδ ΒΟ δι] μι’
ἄυτοι αἴθ σχήματα ὀρχήσεως, σὶθ
θ61 Αἴμοθῃ. 1 5. 22 Ῥουϊομἑοῦ πισα,
ὅτι Τελέστης ὃ Αἰσχύλου ὀρχηστὴς
οὕτως ἦν τε νίτης ὥστε ἐν τῷ
ὀρχεῖσϑαι τοὺς Ἕπτὰ ἐπὶ Θήβας
φανερὰ ποιῆσαι τὰ πράγματα δι᾽
ὀρχήσεως.
ομ
ἀΐδθβοη Τοϊθβίθβ
μοιβὺ 68 ἀοσῦ᾽πγοῖθου : πολλὰ ἐξεύρηκε
σχήματα,
ἄκρως ταῖς χερσὶ τὰ
λεγόμενα δεικνύς. Ατιῇ αἴ686 χειρονομία ποὶδὺ Ζ. Β. ὅδε 80 Πῖπ. --

θὲ85 δηζθ ζϑυΐα!ῦ ἴῃ 4 ΤῸ 116: ἴτὴ
ουβύθῃ (18--- 106) Κοτήσηθη 16 συγο]ῇ
ΟΒοτγθαΐθῃ οἰ πσθὶπ σττη Ὑ οὐίσαρ,, τὶ
516 (οὐ Βθῖῆθ πϑοὴ θην θαθυ ΘΙ
ΠΖ6}Π
ΟΟΘΥ, τγῶβ ὙΔΠΥΒΟΠ
ΘΙ ΠΠΙΟΠΘΥ δύ, ἴῃ
ατοὶ Ὀταρρθι Ζὰ 76 4 ῬΘΥΒΟΠΘΗ ἀπῇ:
ἐγθύθῃ (σποράδην σπῖθ Επτα. 244 5).
ΠΤ. που Ὀοβυθῃῦ 78 8τι5 ππρίγϑτθῃ,
Βατρογβισομέοσμι, σΘ]οη6 ἴῃ ΙὮΤΘΥ
Απρϑῦ χὰ ἄθη Αἰζᾶστοη ἀοὺ δέξου
Βὔομίθη, 4150 ὙΠ ΟῚ ποο πιομΐ
γϑυβδιητηθ]ὺ βἰπα. [πὰ χυγοιΐθη ΤῸ116
((ο1
--- 184) βίπρθῃη, σὶρ α16. ἀτοὶ
σἸθιομθη Ἴδι80 112, 1106, 119
-Ξ 126,
180, 188 ΘΥ̓ΚΘΠΠΘΠΗ Ιαββθπ, ἃϊ6 ἀτοὶ
στοῖχοι ΤΘΟΠΘΙΠΒΠΑ͂ΘΥ ἀϊ6 ΒΌΤΟΡΙΒΘ
ὉΠ ΘΌΘηΒ0 αἰθ Απύϊβίσορμθ. θη
αυϊἐΐθη ΤῸ] (18ὅ---1561) ἐγαρθι αϊθ
Ῥοϊάθη ΗΟ το σοῦ, πὰὺΐ ἴῃ αἷθ

δ βοσυῖθ Ὀσγθομθη 8116 ΖΒδΙΉΤη6
αια8Β. ρθη Ἰοὐχίθῃ Τ61] (162---108),
οἷπ αορϑῦ, βρυϊοδὺ ἀοὺ ἀθβδιαθομου.
- Ῥὶ6 ὙΔΗΙ γοπ ΤαπρΈγατιθα ογΕΙδγὺ ἀοὺ 980]. ρστῦ: εὐπτόητον ἣ
τῶν παρϑένων ἡλικία, μάλιστα δὲ
πρὸς πολιορκίαν.

18--106 ουβύθυ Τ61], ΘΙ ΟΠΟΥ
ἅα5 Αὐϑιγοίθῃ Ὧθ8 μοῦ τποξϊνϊοτέ.
18. ὕτη σοὶ Ποοδτηΐθη ΠΘΥΖαβύβ θη ᾿ἢθὺ ὈΙπαονέ νεόκοτα ὙΟΥ͂
ϑρέομαι ἀαβροίδ
θη βοῖη. [πὶ Ὀο σε
ἀθ5 ἀοομτηίβομθη Ὑουβιηδβθβ θ6ταθυκὺ θυ 5680]. (σὰ 98): ὁ ὀκτάσημος δυϑμὸς οὗτος πολύς ἐστιν ἐν
ἐ
τραγῳδίᾳ καὶ ἐπιτήδειος πρὸς ϑρή-

νους καὶ στεναγμούς.
19. μεϑεῖται στρατός: Ξ080]. οἷον
ἀφεῖται ὁ ὄχλος ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. οἷον ἤδη τὴν ὁρμὴν ποιοῦνται
ἐπὶ τὴν πόλιν ἡμῶν οἵ πολέμιοι.
ταῦτα δὲ φανταξόμεναι λέγουσιν
ὡς ἀληϑῆ.
80. πρόδρομος ουἰᾶσὺ ἄἀθὺ 5680].
Βῖου (πολὺς ἔμπροσϑεν λαὸς ἱππότης)
απα 196 (προτρέχουσα τῶν ᾿Ἶ5 5)
ἴτη ΘΙΠΠΘ σοὺὰ
ΟΥΒΘ:
6πα “ἢ,

ὙΓΘΙΟΉΘΙη 65 ἴῃ ἀΟΥ ππρομύθῃ Ῥάτέϊδ
Επγ. ΤΡ. Α. 424 ἐγὼ δὲ πρόδρομος
σῆς

παρασκευῆς

χάριν

ἥκω

σο-

Ῥυδπομὺ ἰδὲ. ΑΡοὺ 16αθπΐα}}]8Β Ὀ6ἀραϊοῦ 685 δὴ (θὲ συοϊζθῃ 6116
Ὁ ΤΆΒΟΙ νον σἐβ ᾿ϑαἴθμηα“ πσὶθ ΒΟΡΉ.
Απὲ. 108 φυγάδα πρόδρομον.
81. πείϑει μὲ, Ῥουγοιδὺ 685. ΤΏΪτὶ
ὑαὺ 65 τοῖν Κυπᾶ.
82. Εἶπ
Βοίϑ.
οὔπθ
Ξρσδοῆθ
(Οχγυμοσοθ),
ΦΡ6ΓΥ ἀθα 1. ἢ. ἀπὰ
ΔΕ
(β080]. ἄφωνος μὲν οὖσα,
σαφῶς δὲ ἀγγέλλουσα). ὙΒ]. ΗΙΚ.
186 ὁρῶ κόνιν, ἄναυδον ἄγγελον
στρατοῦ, ΤΉρορτι. δὅ9 ἄγγελος ἄφϑόγγος γοι ΕΘ ΘΥ ΖΘ ΘΠ6ὴ ππᾶ χα θά.

ΒΙΕΒΕῈΝ ΟΕΘΟΕῈΝ ΤΉΗΉΒΒΕΝ.

2, ἰδὲ δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδί᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὶ χρίμπτει βοάν" ποτᾶται. βρέμει δ᾽
ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου.
ὃ. ἰὼ ἰὼ ϑεοὶ
ϑεαί τ᾽ ὄρμενον κακὸν ἀλεύσατε.
4. [βοᾷ ὑπὲρ τειχέων]
ὃ λεύχασπις ὄρνυται λαὸς εὐτρὲπῆ ἐπὶ πτόλιν διώκων «πόδα».
ὃ. τίς ἄρα
ρα 9δύσεται. ἢ τίς ἄρ᾽
0 ἐπαρκέδει
9

28

8ὅ

90

ϑεῶν ἢ ϑεᾶν;

0. πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ «πάτρια» ποτιπέσω
βρέτη δαιμόνων;
{. ἰὼ μάκαρες εὔεδροι.
884,

ἐδὲ

δὲ

γᾶς

ἐμᾶς

πεδί'

ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὶ χρέμπτει βοάν (ΒοτΟᾺ!
αἴθ σοῦ Ρίοσαθῃτνζοη αἀγμπθπαθ
ἘΡΘπΘ τηθῖποβ Π8ηθ5 ᾿δὺ θη ΤῸΠ
ἀανομ ἃπ τηθῖη ΟἿἿ ατηρθη) ΠΆΘΗ
ἄθτα 5080]. καὶ (ἰδέ 815 Κοπ]απκύϊοι
αὐπΐσοεβο) τὰ τῆς γῆς δέ μου πεδία
κατακτυπούμενα
τοῖς ποσὶ τῶν
ἵππων ποιεῖ μου προσπελάζειν τὸν
ἦχον τοῖς ὠσίν ἔν ἅδη ἀΡου Ἰϑἔουίθα
Τοχὺ ἕλεδέμας πεδιοπλοκτύπος τί
χρέμπτεται βοᾶ (πεδ ὁπλόκτυπ᾽

ΒΞΙου, ὠτὶ 7ἄπρονυθ Ηδπβομυ
θμ,
χρίμπτει βοάν Ἐϊίβοι]). Μι χρέμπτει
ὠτὶ βοάν τρ]. Ῥτοτη. 189 γυῖ᾽ ἐλιστόνοις

χρίμπτουσα

δαχίαισιν.

---

ποτᾶται (βοά) ψῖθ ἯΙΚ. 66 ἐκ
στομάτων ποτάσϑὼ φιλότιμος εὐχό.
Του 1 ομΡθβομσίπρί ΤῸμ Ὀγατβὺ
ὙΠ6 οἷπ ὈΠΡΘΖΥΙΠΡΊΙΟΠΟΥ 8ῃ α16
ἘΦΙβοπ ΒΟ]
ΘΠ ον Ὑ ΔΒΒΟΥΑ]]. τἘΡΝ 5080]. τοῦ καὶ ὄρη ῥηγνύντος.
ὍΤΗ. ΟἸΘΙ Ομ μῖδ το]. οτ. 4 482
87. ὄρμενον (488 ΠοτδηΖί
ΘΠΘΠ468
Ὁπ}611)}: αἷθ δρίβοῃθ βυῃκορίθσίθ
Ἐόττα, ΠΙΘΥ σοπ Επρον {τ ὀρόμενον
ϑοβοῦχυ, ἰθὺ δῃ αὐδὶ ἴθ! ]θη, ππΐθῃ
110. Αρ. 1408, ΗἨΙΚ. 428, ὰἀτὰ ἋοΥ
αὐ ΙΒ ΟΡ ΒΊ ΒΟ θη. ΠΘΒΡΟΠΒΙΟη. 116 Ὲ
Τὰν ὀρόμενος (οὐοΥ ὁρώμενος) ΠοΥσοβίθῦ πογάθη.
88. 16 Υοτέθ βοᾷ ὑπὲρ τειχέων,
ὙγΘΙοῆ6 πἰοῃὺ σοῦ ἴῃ θη ΖυβδχητηθηΒδπρ' Ῥάββθῃ (56Π0]. μετὰ βοῆς, 4150
ταῦ Οβοῦσοὶ, 485 ρου αἴθ ΜΙϑαρυτι

αυϊησθ" 2), το.

ΒΥ ΒΟ ΘΙ Π]Π10 ἢ

9ὅ

γῸΠ ΘΙΠΘΥῚ ον ΕἸδνθπάθῃ ΒΘιβοιυ σὰ
ποτᾶται 84 (βοὰ ὑπὲρ τειχέων) ὮΘΥ,
ἀα 510} ὑπὲρ τειχέων Βοθπχου δὐἐτϊῬαΐίν τοῦ βοᾷ νϑυθιπαρῦ.
89. λεύκασπις ἰδ ἀποἢ θοὶ βορβοΚΙοΒ (Απῦ. 106) ἀπα ΤπαυρΊ 4685 (ΡΒ οθη.
1099) ἀ45 Ἐριποίομ 465 ΑὐρΊγ
ΒΟ 6αι
Ηρουθβ, ἀὰ8 ΟὨ] ἃ18 (6. ΘΡΊβομθη
Ῥορβῖθ βίατητηΐο.

Μ| λεύκασπις για

ΖΆΡΊΘΙΟΗ ἀα5 Επιβνοῖκ ἴπ ἀδσθηβαῦζ
ΖῸΓΣ ἘοΙθοσθὶ (80) Ῥοζοιομποῦ..
90. εὐτρεπής (τογροτοϊοὺ, ΚατηρῖῬογοῖδ) δ 0} Ἐπαν. ἘΠῚ. 892 γότα Ηθοσθ,
Μιὺ εὐτρεπῆ ἐπὶ πτόλιν διώκων
πόδα [ἂν εὐτρεπὴς ἐπὶ πτόλιν διώκῶν 506110 ὟΥ 611] ζτχοὶ Ποομσηῖθη ΠΟΥ.
Παυῖη ἰϑὺ εὐτρεπῆ νοῦ θυ ῬΘΥβοΠ
ἀθουίσασθη. Μιὺ διώκων (τ50} θ6σθρθῃα) πόδα ΥΡΊ. 8ὅ8, Επχη. 400
διώκουσ᾽ ἦλϑον ἄτρυτον ᾿πόδα.
993, 5680]. πότερον πρόσφυγες τῶν
πατρῴων ξοάνων γενώμεϑα ἢ ἄλλο
τι πράξωμεν: ΤῬᾶταῦβ μαὺ Υ Ο]ΟΚυη
δΠΗ

Ὧ65 ἴπ ἄθῃ Ηδπαβομσυ
θη ΨΘΒ]6
πα 0
πα σὰν ἨθυβίθΠππρ' Θ΄ Π0Β γλυ τη).
ΤΟ ταῖσι ηὔὐϊρο πάτρια ΘῃὐΠΟΙΠΤΊΘΗ.
Πότερα (πότερον) Ομ [Ο]σθπᾶθαἤ
ΘΟ Ῥρυβ. 342, Αρ. 286. Ηΐου πῖσγα
α16 χυγοῖῦθ τασο ἀυτοι αϊ6 ἐο]σοηᾶθ
Εγπτἀουτηρ ὈΘΙβθιΐθ σΟΒοΒΟΌΘη.
9ὅ. εὔεδροι, (3806)... ταϊῦ ΠΟΥ]
ΟΠ 6ἢ
Βιδέίοη (ΑἸζάγ θη)", πτῖθ ἕδραι, ἕδη
σοι ΑἸῤᾶγοπη τοῦ ὐαπμα
1] ἄθγπ ἀπὰ
ΤϑιηΡ6]η σοβαρὺ τὶῖσα. 1)6ν Ηϊδΐαβ
Π80 ἢ ἄριη Ὑοκαῦν ψγὶ6 ΠΔΟΙ ΘΙΠΘΥ
Τηξου]ο κύϊοῃ.

24
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ἀκμάξει βρετέων ἔχεσϑαι" τί μέλλομεν ἀγάστονοι;
. ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων χτύπον;
οὗ
Ὁ . πέπλων καὶ στεφέων πότ᾽ εἶ μὴ νῦν ἀμφὶ λιτάν᾽

ἕξομεν;

100

10. χτύπον δέδορχα᾽ πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός.

ὦ“
ον

11. τί ῥέξεις;: προδώσεις,

παλαίχϑων ΄άρης., τὰν τεὰν «“γᾶν;:
12, ὦ χρυσοπήληξ δαῖμον,
108

ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν

«τεάν"», ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου.

960. ἀκμάξει, 68 ἰδὺ πδομδύθ Ζοιῦ,
γρ]. ΟΠο. 122 νῦν γὰρ ἀκμάξει. ᾿Ζια ἔχεσϑαι γνρ]. Ηϑβυ οι. ἔχεται" ἀντι-

λαμβάνεται.

97. ἀγάστονοι: 5680]. τέ ἑστῶτες
(Ἰ ΘΙπαΕΣ ,ἑστῶσαι) στενάζομεν καὶ
οὐχ ἵκετεύομεν.
98. ΝΙομβὺ ἄρα φανταξόμεϑα ἢ
ἀληϑῶς ἀκούομεν; Βοπάθχπ 85.Υ. ὃ.
οἷν τηϊϊβὺ 68. ὨΌσθῃ“".

998, πέπλων

λιτανά ἴὔτγ πέπλους

λιτανούς πὶ φωτῶν ἀϑλίων ἵκτήρια

ΒόΡΆ. Ο. Κ'. 923. --- -πότ᾽,
ΥΡῚ. Αὐἱβίορῃ. ΥΥ68ρ. 402
μὴ νῦν, ἐπαρήξετέ μοι:
νἰτὰ ἄδθ ογβιπαβ δὶ
βύθιΠππρ’ γοη Του η5Κὶ:
πότ᾽. - ἀμφέξομεν, Ἐ αὖ.

εἰ μὴ νῦν:
πότε δ᾽. εἰ
ΟΕΙΆΠΙσΟΥ
ἄθρ ὕτηεἶ μὴ νῦν,
σὰ ἀμπέχω

νῖθ αν. ΚΥΚΊ. 844 λέβητα .. ὃς
ξέσας σὴν σάρκα διαφόρητον ἀμφέἕξει καλῶς: ., Άπη, σθηπ πἰομὺ 7οὑχῦ,

πγογάθη τῖν αἰ ΒΙΠαΘΥ ἀοὺ Οδύξϊου
τηϊῦ αον πάθη ἀπ Κυάμπσθῃ, α186
τ 8158 ΒΙ ορον ἀδυρυίηρσθη, ττἈὕΠ|6π3“ Κ6Β0Ι. ἐνέδυον γὰρ καὶ
πέπλους τὰ ἀγάλματα ππΐον Ἠΐϊηνγοΐβ δῦ οι. Ζ 2711. ὅὃ0 ψυτᾶθ
ἅδον Αἴμθμηδ οἷη Ῥυδοῃύσθναμπα γῸὴ
Αὐπθπῖβομθη ΕὙδαθη ππα Τππρ γι θη
σοσθθῦ ἀπ Ρ6ὶ ἄθῃ Ῥαπαύπθηῃξθη
σοσοὶῦ.
101. δέδορκα: Βομοΐ.“μετήγαγε τὰς
αἰσϑήσεις πρὸς τὸ ἐναργέστερον.
ὕθουπαυρὺ πϑυᾶθῃ ἀϊθ Βορυἕο 68
ΟἸδασοηβ ἀπὰ Πϑπομέθμϑ δαΐ βθἰτατηθ
ἀπ ΤῸ ἀβρουίσαρθη. Ὑ9]. ὅόρᾷ. Ὁ.

Τ. 186 παιὰν :δὲ λάμπει, ῬΆΙ. 202
προυφάνη κτύπος. --- οὐχ ἕνός Ὑγ16.
ΠΟΙ ὉΠῸ5Β ΕΠ Ῥϑυτατ!. ΥὙ6]. σὰ 681.
102. ἘΠπ6 Ῥακοβίβομθ Ὀϊροῦϊθ
πα ΤΥΙΡΟΟΙΘ 8.0 Β Ευτη. 791. -παλαίχϑων: ΚΐΒ0]. ἐκ πολλοῦ πληρωσάμενος τήνδε τὴν γῆν. τιμᾶται
ὰρ παρὰ Θηβαίοις ὁ Ἄρης καὶ
Ἄρειον τεῖχος

καὶ

᾿Δἀρητιὰς

κρήνη

παρὰ αὐτοῖς. δον ὌτγδομΘ, ΘΙ
ΘΠ 6
Καάτποβ ὑδέξοίθ, σγῶσ ἷπ Βομπ 68
Ατοβ Επε. ῬΒοθη. 668 (ἄον ΒΙ|1ὺΖ ἰβὺ

οἷῃ βομπ

ἀοὺ

Οδυι θυσοῖ 6). --

γᾶν, ΘΙΟΙ65 ἴτη Μ6α. δ], δῦ ποῖ
7ὔπρσεογθη Ηδηβοσ
ἔλθ ουρϑησῦ.

104{. Ζινγοὶ Ποομτηῖθη αββθπ 510Π
τηϊὺ ἑὼ χρυσοπήληξ, ἔπιδ᾽ ἰδὲ πόλιν

Πουβῦθ!
θη (ἰὼ Βρί ἴον; δαῖμον αὶ
ῬαΙοΥ σου!]ρί). --- χρυσεοπήληξ (ταῖϊῦ
σοϊάθμθιη Ηθ]πη6) ποὺ Αὐθβ Ἠοτη.
Ἡγιαπ. ὙΠ 1. Μ|ΡῸ ἔπιδ᾽ ἰδέ γρ].
κατίδετ᾽ ἴδετε, ὑπάκουσον

ἄκουσον,

ἀπωλέσατ᾽ ὠλέσατε α. ἃ. οὶ Ἐπτΐ.
Ῥἱ 65, Ὑυθι ΠΥ σῸΥ 8]]6η ΒΟΙΟΠ6 Ὑουἀορρίυηρθῃ πορῦ. 8080]. ἠϑικὸν τὸ
δὶς ἀναφωνῆσαι. δειλίαν γὰρ ἐμφαίνουσι διὰ τούτου, ὙΊΘΙΤΩΘὮΣ ᾿ἰδὺ
ἄ1θ886 ὙΥ θυ ποππρ ἀοὺ Απβᾶσθοξκ
οἰ παν!
ηρΊ Ομ ὺ ΒΙδύΘ οὔθ Αὐῆοτχαογὰρ
ψῖθ πέϑεσϑέ μοι πίϑεσϑε
Ῥτοῖα. 9290, δίέαινε δέαινε Ῥογβ. 1089,
ἔγειρ᾽ ἔγειρε Εστα. 140 αἱ. ἃ.
100. τεάν μαὺ Τιϑοβτηδπη ουρησῦ.
-- εὐφιλήταν, οἷῃθ ρορύϊβομθ Εουτῃ
ΝΘ περιμλύστα ῬροιΒ. ὅ99, περιρρὕτας ἔπιτι. 77, δυσοίστα ἐρᾷ. 193,
--. γεὶ. χὰ 195.

ΒΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

οὔ

1. ϑεοὶ πολίοχοι χϑονός, ἴϑ᾽ ἁϑρόοι.
ἴδετε παρϑένων
ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ.
κῦμα περὶ πτόλιν δοχμολόφων ἀνδρῶν
χαχλάξει πνοαῖς ΄Αρεος ὄρμενον.
ἀλλ, ὦ Ζεῦ. πάντως. πάτερ παντελές.,
ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν.
2, ᾽4ργέϊοι δὲ πόλισμα Κάδμου
χυκλοῦνται, βρόμος δ᾽ ἀρείων ὅπλων.
διάδετοι «δέ τοι» γενῦν ἱππιᾶν
μινύρονται φόνον χαλινοί.
101---184 χποϊΐου

Τ 61], ἀβββθ

τοὶ ΑΡβομβιηϊεία ἀσσομ ἄἀθπη ϑομ]υθπαν νη
ο΄.“ :.’ ,.ὦ. ὦ ρ0Κοπησοι μπουγογᾶθη. [πὰ ἄθυ Βέσορ6
ποσάθη αἷθ αδύξου ἴῃ Ἰἤγου (ἀθβασὺΒοῖῦ ἀπ Ζθαβ, ἴῃ ἀθὺ Απὐβίσορῃθ
ἄϊο θθβοπᾶάθσθη βομυύσρού οἰΐθη 4685
Τιαπᾶθβ, Αὔμθηφ, Ῥοβϑίάοῃ,.: ΑΥὙ68,
ἈΡΒγοαϊδθ, Αροῖοπ ἀπα Αὐύθυῃη!β
ΘΏΡΘΥ Θη.
1017. πολίοχοι ἀτη 65 Ὑ ϑυβιηϑθ68
τ
θη ἔτ πολιοῦχοι (πολισσοῦχοι).
- Μι [9᾽ ἀϑρόοι ἐὰν ἴθ᾽ (δῖ.}) ἴτε
πάντες

Βαὺ

ὐθαβΙ οὔ σοπδαθσο

Ἐδ-

ΒΡομβῖου Βουρϑβίβ]ῦ.
108. Ηοἰτηβόθῃ βομγοιὺ λεύσσετε
. Τὰν ἔδετε, συσοταῖϊῦ σθπδῖθ ΠΘΒΡΟΠΒΙΟΝ
σοσσόηπθη ππα ἀ6. Ηϊδύμβ Ὀθβοιυσὺ
σιγὰ,

109. ἱκέσιον ὑπὲρ δουλοσύνης, ἴπβἰδπαῖρ' Ὀϊξθπα ἀτὰ ΑἸ θη άπηρ θυ
Κηθοβίβομαί, ΊΘ ϑορμ. Ο. Τ΄ 187
ὧν ὕπερ. . εὐῶπα πέμψον ἀλκάν.
110. κῦμα ἀνδρῶν πἰθ κῦμα φω-

τῶν 1069. --- δοχμολόφων: 5080].
τῶν ἐπινευόντων τοὺς λόφους. ἐν
γὰρ τῇ κινήσει συμβαίνει πλαγιάξεσϑαι τοὺς λόφους, 800 Ἠομῃ. Π
210 ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυϑες
λαμπροῖσι φάλοισιν νευόντων. ἴτῃ
ἩΪΉΡΙΙΟΚ δυῇ λευκολόφας ῬΠοΘη.
119, γοργολόφας Αὐἱδίορῃ. Α6}. δ601
Βαῦ Βυθποκ ΠΙΘΥ δοχμολοφᾶν σο-

ΒΟΒΥΊΘΌΘΗ.
111. 5080]. καχλάξει οὐ βορέου ἢ
νότου

σι

604.

πνοῇ,

αλλὰ

ὙἹΘΠοἱομὺ

Ηομα. Ν᾽ 198
πολυφλοίσβοιο

τῇ τοῦ Ἄρεως,

παφλάξει

πΔΟἢ

κύματα παφλάζοντα
ϑαλάσσης, « Ὀτατιδὺ

πα

δίγορῆι.

110

11ὅ

βομϑπτηὐ“, πἱοιῦ.,, Ρ]ὐβομοσὺ“",

τῖθ Επν. ΗἸΡΡ. 1211 κῦμα .. πέριξ
ἀφρὸν πολὺν παφλάξον (ἔτ καχλάξον) σὰ βΒοβγθιρθη βοῖη αὔγεξ.
112. πάντως, γγ6
10Πῃ68 ἴῃ ἄθη ΗδηᾶΒο θη
Ὡδοἢ παντελές βίθῃύ ππᾶ
τη (165 Ὑ ΟΥ̓ΒΙΠθ65 ὙΠ]]16 τπηρθβίθ!]ῦ
δύ, Εἰο
Ζὰ ἄρηξον: ὅ680!. πάντως καὶ ἡμῖν βοήϑησον, ὥστε μὴ
ὑπὸ τῶν πολεμίων ἅλωσιν γενέσϑαι.
- παντελές, ὅ6}01]. πάντων ἔχων
τέλος. το]. Ἀρ. 1486.
115. ἄρηξον (πόλει) δαΐων ἄλωσιν
τὶ Επν. Μά. 191 ἀρῆξαι φόνον
δοκεῖ μοι τέκνοις.

116. κυκλοῦνται πῖὶθ 288, νρφΙἹ.
Ῥρυβ. 461 ὠμφὶ δὲ κυκλοῦντο πᾶσαν
νῆσον (ἃ. 1. ἀμφεκυκλοῦντο).
11ὅ. βρόμος ἰϑὺ ΓᾺΡ (88 ὑγθῃ]ρ'
Ῥοβαροπᾶθ

φόβος

σοβοίζῃ.

80. ου-

Βᾶ] ἄδν ϑαΐξ ΒοΖιθμπηρ Ζατη ὅοΥΒουρΘΒοπθη (Βορυϊπαυπρ ἀου 8 ῃνπθῃτηθπηρσ, ἀφ 416 Ἐοἰπαθ α16 Ξἰααύ
ὉΠ Ζίηρ
6]5) ὑπ στη ΕΟΙΡΘΠ ΘΗ,
ὙγοΥη (485 (ἀοίδθβθ σοῖῦου δαβροΓαμυὺ τὶν.
Δ ΚοῆθΙα ψόφος, 06.
ψόφος

πὶτᾶ

πἰομῦ

νοῦ

ΥΥαἰΐθη-

ΒΘΚΠΥ σοβαρύ. ὙΡΊ. ἀαρθρθη ῬΊΟΙΩ.
489 δάϊος στρατὸς
. βρέμων ἐν
αἰχμαῖς, Ἔπν. ἨδγδΚ]. 892.
116. διάδετοι δέ τοι γενῦν ἱἵππιᾶν
(αἴ6 ἀστοῖς αἴθ αθθῖββο. ἀον Ῥέοεγσαθ
ΒΘΖΟΘΘΠΘΩ Ζθατηθ) ἐᾶν διαδέτοι γενύων ἱππείων Ὀϊπάουῖ. Μ͵|Ρὺῖ γενῦν
γρ]. ᾿ἘΕρινῦν [ἅν ᾿Ερινύων Ἐν. ΤΡΉ.
Τ΄ 981 α. ἃ.
111. μινύρονται 1.. ῬΙμάοΥ ἐὰν
κινύρονται Π80}} ἨΘΒΥΟΒ. μινύρονται"
προφωνοῦσι,
προλέγουσι,
ὙὙΘ]ΟΠΘ
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8. ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ
δυρυσσῷ σαγᾷ πύλαις ἑβδόμαις
προσίστανται πάλῳ λαχόντες.
1. σύ τ᾽, ὦ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος,
ῥυσίπολις γενοῦ;
Παλλάς, ὅ 8’ ἵππιος ποντομέδων ἄναξ,
ἰχϑυβόλοις μάχαν ἀποσοβῶν κέντροις
ἐπίλυσιν φόνων ἐπίλυσιν δίδου.
σύ τ᾽ άρης φεῦ φεῦ κηδείαν πόλιν

120
απ δέν.

12ὅ

φύλαξον χήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς.
2, χαὶ Κύπρις. ἅτε γένους προμάτωρ,
ΕγκΊδυτιπρ' ΠΠΒΘΥΘΥ ΚΘ6116 οπὐβρυιομῦ
(485 ΚΙσγθη ἀοὺ ΟθΡΊθθθ ποιββορὺ
ὯΠπ5 Τοῦ τπα Ὑογαθυθ θη).
119. δορυσσῷΏΩῃὨς σαγᾷ (δπ8 ἄθτηῃ
Ηθοῦθ
αὐτο
Ιἢγ0
ἘΚΥΪΘΡΌΓΙΒΟΠΘ
Ηδύππρ πουγοχίσοθθπα --- Ὑουθογτοϊδαπιρ ΑΟΥ βρϑύθσθη Βθβοβυθι
θαηρ'
ἄυτοθ ἄθη Βοίθη) τ δορυσσόοις
σαγαῖς δ

(θη ὄβασθῃη θυ θυβύθῃ

Ἠδπᾶ δορυσσόοι - 5 τ - τὸ σ (δορυσσόοι
σαγᾶι). ΥρῚ. Ῥοτβ. 248 φεράσπιδες
σαγαί,

Ἐπὰν.

Ηργθκὶ.

6099

ὁπλίτην

κόσμον. --- ἑβδόμαις ἔϊτ ἕπτά σπὶθ
δεκάτους ἴὥν δέκα Ηοχα. Θ 404
οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους

ἐνιαυτούς.
121. κράτος πὸ ἀρ. 624 τῆσδε
γῆς φίλον κράτος νοῆι ΜΘΠΘΪ8ο05.
122, ῥυσίπολις

σὶθΘ Ηοχ.

Ζ 80

πότνι᾽ ᾿Δϑηναίη, ῥυσίπτολι, δῖα
ϑεάων.
128. ὅ τε... ἄναξ πιο 418 γοκὃἐν πῖθ ἀρ. 814 νῦν χαῖρε μὲν
χϑών, χαῖρε δ᾽ ἡλίου φάος ὕπατός
τε χώρας Ζεὺς ὃ Πύϑιός τ᾽ ἄναξ,
Βορη. ῬΏΪ. 9865 ὦ ἡημνία χϑὼν
καὶ τὸ παγκπρατὲς σέλας. ΥΕ]. χὰ 10.
- ἔππιος Ὠϊο Ῥοβοίάοῃ 815 βομβόρου
οὗθσ Βοζβθηπου ἅθβΒ ἤοβθβθβ ππᾶ
εὑρετὴς τῆς ἱππικῆς.
ΑἹ5Β ἵππιος
ὙΓΌΥΘ ΟΥ̓ τηῖῦ ἀον 4ϑηνᾶ ἵππία ἴτα
αὐὐβομθη Ο]οποΒ νουθησχὺ (Ξ0Π0]. χὰ

ΘοΡΗ. Ο. Κ. 111).

124. ἰχϑυβόλοις μάχαν ἀποσοβῶν
κέντροις (τηϊῦ ἄθηη Πβομβίδομθ πάθῃ
Ὀγϑίσδοκ ἀδ5 Κατηρσουυϊζκ,ητηθ] ἔοσὺΒΟΠΘΌ
ΟΠ616) ᾿ἰδῦ σὰν Ἠρυβίθ!]αηρ' 468
ψουβιηδβοβ ροβούχὺ ἔν ἐἰχϑυβόλῳ
μαχανᾷ Ποσειδᾶν (ἰχϑυβόλῳω μάχαν
ἀποσόβει κέντρῳ Ἰὺ. ΜοΙκοῖ). ΥἹΈ.

Ηρέγοηῃ.
ἐχϑυόκεντρον"
τρίαιναν.
ΤΥ Οοὐδ 5011 τηϊὺ θυ ἴπτη οἷσθηὑυὔτα!ομθη γαῖ
ΗΠ
Ὀσίηρθη.
50 5011 Ξορῃ. Ο. 1. 202 Ζθαβ τοῖ
ἄθια ΒΙϊσθ.
ΑΡο]θη. τηϊῦ ἄθιῃ
Βορϑῃ, ἀσύθιηϊβ πα ΠΙΟΉΥΒΟΒ ταὶ
ΕδΟΚΘΙη Βοιβθαπα Ἰοθἰβύθῃ.
195. ἐπίλυσιν φόνων ἐπίλυσιν
δίδου οἷπθ Ῥϑβοπᾶθιβ ἴτὸ 4ο00Πτηΐβομθη ουβιηῶβο 6]: ρύθ Ὑ οἰβθ
ἅδθν ὙΥ1Θἀθυποϊθηρ,, γρ]. 166, 110 Εἰ,
881. ΟΠο. 1656 κλύε δέ μοι σέβας,

κλύ᾽, ὦ δέσποτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός,

Ἐπιγ. ΗἸρΡ. 886 τὸ κατὰ γᾶς ϑέλω,
τὸ κατὰ γᾶς κνέφας.
126. ῬοΣ Αὐδβταΐ φεῦ φεῦ Ὀοπσιομῦ
50} δα α16 ἀορροῖίθ Βραθαξαπῃρ'
γοη χηδείαν, ὙΘΙΟΠ65 πίομῦ ὈΙοΟΒβ.
416 νϑυβοσᾶρσογθθ", τγῶβ 685 ΒΙΘΥ
οἰ σθη
190ῃΠοίβρῃ 5011, βοπᾶάθυτι ΘΌΘΗ
16
ἄρον Τοὐθηίσϑιοσ υϑυ 1616,

ἄθτη {Ππΐουραηρ
σονγοιΐθ.
Ρ6φρίομπθὺ. Ὥθῃ ρ᾽θίομθη θορρϑίβί
πη
μαὺ κῆδος Αρ. 102. --- κηδείαν δῦ
ἔν ἐπώνυμον Κάδμου τἀτῇ (68

Μροέστιτηβ Ὑ1Π6ῃ βονὶθ ἴτὴ ΗΙΠΌΙΙΟΚ
δα ἀα8. [ο]σοπᾶθ κήδεσαι ἐναργῶς
σοβοὐζῦ.
191. 80:01. κηδεστὴς ἐναργῶς
γενοῦ. Ἁρμονίαν γὰρ τὴν ᾿ἀφροδίτης
καὶ Ἄρεως εἶχεν Κάδμος. Ὅϊ6 ὕοτπϑπαὐβομαῖν (κῆδος) Ῥονᾶθγθ βΒΊοἢ
εἷ8. βοῦρθ (κῆδος). ΑΒΠΙΙΟΩ 88,
128. )85 δρίβομῃθ ὅστε δ 488,
188. 1041 ἀπὰ δέξουβ θθὶ ΑΒΟΉΎ]ΟΒ
πἰομὺ ὈΙοβθ ἴπ Ἰγυίβομθη πἀπᾶ 8πϑῬἈιβυϊβομθα Ῥαγέϊθη, βοπᾶθυ 80 Ὰ

τὰ

Τυϊπηθίοσ

Ῥϑυβ. 800,

τη. 2,

109. --- προμάτωρ (εἶ): 818 Μυΐξον
ον Ηδιτηοπῖδ, ἄθσ θα πη (68

ΒΙΕΒΕΝ

ΟΕΘΟῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

ἄλευσον" σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος
γεγόναμεν" λιταῖσί δε ϑεοκλύτοις
ἀυτοῦσαι πελαξόμεσϑα.

21
180

ῷ9 καὶ σύ, Δύκει᾽

ἄναξ, Δύκειος γενοῦ
στρατῷ δαΐῳ στόνων ἀντίτας,
σύ τ΄, ὦ “ατωίς. εὐτυκάξου.

τε ὕὅτοβον ἁρμάτων

ἀμφὶ πόλιν κλύω.

8[γὉ}"0.
186

ὦ πότν᾽ Ἥρα,
ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι.
Ἃ

Ἃ ἌΦΨ
Ἐν

Ὁ “Ἄρτεμι φίλα,
δοριτίναχτος αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται.
τί πόλις ἄμμι πάσχει, τί γενήσεται:
Καάτηοβ, ᾿ἰδὺ Αρῃγοαιίθ Αμησαυξξου
468 Καατηθίβομθῃ ϑὐδτητηθβ.
ΥρΊ.
ΡΒ. ΟῚ ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ
πάλαι νέα τροφή.

180. λιταῖσι ϑεοκλύτοις
τοϊῦ Ποῃῃθηύ"τ 12. Βαΐδη σὰ αἴτ, αδέξίη.
131. ἀυτοῦσαι (τ ἀπύουσαι τη
ἀθ5 Ὑθυβιθαβθβ π1]]6η β6]α]6υ), 8ῃταΐοπα πσῖθ Εύτ. ΗΙΡΡ. 161 τὰν δ᾽.
οὐρανίαν... ἀύτευν.
182. Δύκειος. Ξ ἀντίτας (σϑβούχὺ

Τὰ ἀυτᾶς,

ΑΚέν

ζὰ ἄντιτος,

8150

8. Υ. ἃ. ἄντιτα ἔργα τελῶν ἩΔΟῊ
Ποιὰ. ρ ὅϊ], γρῖ. τίτας ΟΒο. 68):
οτθ

ἄθη ΕΘ πάθη οἷη πυ] ΠΒΟΠΘΥ

ὙΥἸΘἀονγθυρο δον ὈΠΒΟΙΘΡ ΚΙαρθη“.
ΞΟΠ]. ὥσπερ λύκος αὐτοῖς ἐφόρμησον
ἀνθ᾽ ὧν ἡμεῖς νῦν ϑρηνοῦμεν.
Ἀβοθγοβ Ἰοϊξοῦ 4150 ἄθῃ Βϑίπϑτηθῃ

ἀθ5 Ἀρο]]οπ Δύκειος σοι λύκος ΔὉ νὶθ

140

ἀῶ 516 485 Βδββθὶη ἀθὺ βύγοιυνσαρθῃ,
ἋὯα85 οι νίηροη αἀοὺ ΤϑηΖθη, αθῃ
ΘΙ ΠΡ] ρΘρθη αἰθΘ Ζίηπθη (δ᾽
Μδαθση γϑυπθῆτηθη, ππα 1ῃγν ΕἼΘΠ ΘΗ.
σὰ ἄἀθη (ἀὐξίζοτημ τὶσα ᾿τητηοὺ οἱἷπηαΥἸΠΡΊΙΟΠΘΥ.
188. Θ680]. χνόαι τὰ οἰκραξόνια,
περὶ ἃ αἵ χοινικέδες οἵ παραξονῖται
(α16 ΝαΡΘῃ) λεγόμενοι τπηᾶ 3680].
Ζὰ ΞΟΡΉ. ΕΙ. 14 ἔϑραυσε ὃ ἄξονος

μέσας χνόας: τὸ λεπτὸν μέρος τοῦ
ἄξονος τὸ τριβόμενον ὑπὸ τῆς
χοινικίδος. 61 α16 ϑοθνγουθ (68
Ὑ ρθἢΒ τι ἀον Αομβο σὺ (βρυϑομένων, βαρυνομένων), Κπαυγὺ αἷθ
ἈΘΒΒΘΗΒΡ [26 (χνόη) (Ηοπι. Ἑ 888
μέγα δ᾽ ἔβραχε
βριϑοσύνῃ), Ἰπάθτη
Βααρὕομβο (σῦριγξ)
σύριγγες ἔκλαγξαν

φήγινος ἄξων
516 βΒίοῃ 8ῃ αδὺ
τοῖθύ. ὙΠ]. 188
ἑλίτροχοι.

ΞΟΡΒΟΚΙΘΒ ΕἸ. 6 τοῦ λυκοχτόνου ϑεοῦ

1891. Π16 Ὁταρβέθππρ' νοπ ὃ ὃ ὃ ἔ

ἀγορὰ Δυκεῖος παπᾶ θοπαἐἠχὺ ἀδη Βοὶ-

πηα αἴθ Ἐγράπσιπρ αἸθθου [ηΐου7οΚύϊοθ ποῖ 146 506110 γο]]α ὅὄὅγσητηθ γ6. ΠΘΓ.
᾿ΔΑΙ͂, δ᾽, ὙΘΙΟΠ65. ον Μία, πο
δοριτίνακτος Βαῦ, 1610 ἴῃ Οἱ ΠΟΥ
7ὔπροτθη Ηδπαβουτ. --- ..016 ψοΙη
ΞΘ υβομυίησοι ουβομυϊθσίθ Τιαῦῇ
βαπιβῦ Ζὰ ἄθιη Καδυτθη θ᾽ Υναρθη“..
142. ἄμμι ἔν ἡμῖν πὶο ὕμμε [τ
ὑμᾶς Ἑστη. 628, ὅορῃ. Απῦ. 840. -πάσχει...
γενήσεται:
., ὙῸ8
ἰδῦ
ὌΠΒΘΤΘΥ ϑὐααὺ στ οὐ] θη θβυιχητηὐ
τγῶϑ ΓΔ ΠΟΟῚ σΟΒΟΠΘΉΘΗ9“

ΒΆΤΉΘῊ ἔν θη ἀθαδηκοη (σι 8 .). Υ6].
Ηοτ. ορἰβὺ. Π 2, 28 γυθῃριηθῃβ ΡΒ
δὲ β'}ὶ οὐ Βοβέϊ ἱταΐαβ Ῥαυῖζου.
184. ὦ Λατωίς, εὐτυκάξου (8.ν. ἃ.
ἑτοιμάζου.

γϊβίθ ατοῃ,

Βα]ύθ αἴθ

Ῥοχοῖθ) ἐὰν ὦ “Δατογένεια κούρα,
τόξον ἐντυκάζου (Δητωίς ϑοΙα]οΥ,
εὐτυκάζξου Τ,. Ἡϊπαογ πδ 0 ἢ ἩΘΒΥΘΒ,
εὐτυκάζου" εὔτυκίτ)ον ἔχε. ἕτοιμον).
18 ---1Ὁ΄:1 αὐτοῦ
Τ611: 16
Απρεῦ ἀογ {πηρίγδτθη βιθιροσὺ 510},

ΑΞΟΗΥΤΟΣ

28

ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός:
ἊΝ ΨΕΠ

ἈΝ

“Ὁ

ΘΒ
δ. δὶ

1. ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται,
ὦ φίλ᾽ "Ἥπολλον"
χόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων

σακέων.

ΞΟ Ξ ἘΣ ΕΣΞ
2, παῖ Ζιὸς ὅϑεν

πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ,
σύ τε μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ογκα πρὸ πόλεως
ἑπτάπυλον ἔδος ἐπιρρύου.

160
δίγῸ}]".

ἰὼ παναρκχεῖς ϑεοί,

ἰὼ τέλειον τέλειαί τε γᾶς
τᾶσδε πυργοφύλαχες,
148. ποῖ πὶο (πο. 2586 καὶ ποῖ
τελευτᾷ καὶ καρανοῦται λόγος α. ὃ.
Ῥοὶ τελευτᾶν: “2
ΘΙ ομοη Ἐπαᾶθ
πο} Γηγὺ ΠῚ ᾿ᾶϊδ αοὐνποις Β1πη8085 Ὁ"

145. Ὧ16 ϑ'θιπθ σσογάθῃ 80} αθυ
Ηδμθ ἄθ Μϑιθσ, σψὸ α16 γ61ἐθιαΙΡῸΥ βύθμθπ, σοβο ]θαδοτί. γρ].
Το. μιβύ. ΤΠ 92, 6865. Ῥ. 648]1]. Π6.
ΞΌΠΟΙ. ἀκροβολίζεσϑαί ἐστι τὸ ἐν
πολέμῳ

συμβολῆς

προκατάρχεσθϑαι.

-- ἀκροβόλων σὰ ἀκρόβολος, πἱοῃῦ Ζὰ
ἀχροβόλος (ΒΒ. 8. ἀκροβόλοι" ἄκοντισταί. τοξόται). Αμβρυθομοπα ΔΌΘΥ
ΒΟΒΤὉ Α. Ταᾶπρ' ἀκροβόλος. --- [6Σ
66η. ἰδὺ Ὡρμδπρὶρ᾽ γοη λυϑὰς ἔρχεται
Ὑ16 σο λιϑοβολεῖται ἀπα ἄθῃ γ6γῬθῃ 65 Ζ1616}8. λιϑιάς (Θὑθίμηδρ!)
ΒΘ] αθὺ πὶ νιφάς, φυλλάς, αἷμάς.
ΒΙαγἄθθ γουτηυίοὺ νιφάς Ὠ8ΟΒ, 191
α. Εὰγ. Απάτγοιη. 1129 πυκνῇ δὲ
νιφάδι πάντοϑεν σποδούμενος. ΕΠΘΥ
ὉΠΩΡΘΚΘΗγῦ, 6 198 σχοῖρί.

1488 (πολλονν), παῖ Διὸς ὅϑεν
(ἂν καὶ ΖΔιόϑεν νῶι ἀθπ ΒΘΙΡΊ) -.ἐν μάχᾳ 5. ν. 8. ὅϑεν (ἐξ οὗ) τέλος
ἐν μάχᾳ κραΐίνεται, νοι ἄθιη (68
Κυϊθρθβ ΠΘΉΧΘΒ Ζ16] ἴτὶ Καιηρῖο Ὀ6ϑομίθάθῃ πίτα.
160. Ὄγκα

ἡ ᾿4ϑηνᾶ παρὰ

Θη-

αίοις. ἐπεύχεται δὲ τὴν ἐπιχώριον
᾿Αϑηνᾶν,

ὡς ὁ Θετταλὸς

.. Ζεῦ ἄνα

“ωῳδωναῖε“ (Ηοια. Π 288) καὶ ὃ
“ύκιος.
,,"λῦϑι,
ἄναξ,
ὅς που

“Δυκίης “ (Θθά. δὅ14)

καὶ

ὃ Ἴλιος

»Ζεῦ Ἴδηϑεν μεδέων “ (. 808).
Ὀγκαία, ᾿Αϑηνᾶ τιμᾶται παρὰ Θηβαίοις, Ὄγκα δὲ παρὰ τοῖς Φοίνιξιν.
καὶ Ὀγκαῖαι πύλαι (414). μέμνηται
καὶ Ἀντίμαχος καὶ Ῥιανός.
Φοῖνιξ
δὲ ἄνωϑεν

ὃ Κάδμος.

ΙΧ 12, 2 Ὄγκα

κατὰ

Ώδζα Ῥαυδβ.

γλῶσσαν τὴν

Φοινίκων καλεῖται.
ΒΡ ΠΡΊΙΟΗ
ἄδθν Αρῃχοαϊίθ 1ἀοηβοη σγαγα βὶθ
γομ ἄρῃ ἨθΊ]ΘηΘη ΘΟ Θη ἸΠΥΟΥ ΚτΊθΘΟΥΊΒΟΠθη Ναΐαῦ 8415 Αὐπθπα Ὀ6Ζϑιομηθύ.
ΥΩ). Ηδυτηθβ ΠῸ 8. 280.
-- Εἴη ῬοΟΟΒταΐ5 Ιδθὺ 516}. τηῖῦ
Ὄγκα πρὸ πτόλεως οἄδν Ὄγκα πρὸς
πύλαις ὨθΥΒύθ]]θπ ; ΔΌΘΙ 65 1610 αἴθ
ΘΈΠδιΘ Ἡδβροπβίοῃ ἀπ ἀὰ5 ΕῸ]σθηᾶθ βομοὶηῦ δαΐ Ὄγκα ἑδρὶς
πυλῶν (Η 6βγοβ. ἑδρίς" ἑδραῖος) οὔδὺ
γἱ θη ὴν Ὄγκα ἕδρᾳ πυλῶν μηζαὙγΘΙ56 1 (ἔδρᾳ ἰδῦ ἄδηπ τὸὰ ἐπί ἴῃ
ἐπιρρύου Δομδπρίσ: ,,Ζὰ ἄθίμθιη
ΘΙ δ δἴπιθπι ΤΌΤ Βἴησιι ὃ, Ζ6άθη4115. βοβοιηῦ θυ ϑ΄ππ σὰ βοὶπ: (α

μαβὺ ὃἂπ δἰποηὶ ΤῸΣ οἷπθ σϑυθίμΐθ
διδύξα (488): θοβοιανχθ ταϊῦ αἴ θβθιῃ
ΤΌΤ 800} αἴθ ἄρυϊσοης. --- ἐπιρρύου
τηῖϊῦ Κυγζθιὰ υ 6 290, 809.
159---106
νἱοτῦθΣ
ΤΟΣ],
ἢ
ποθι ἄου ποὺ 4116 αδέξου. σὰτι
Βομαύσο ἀθ85 Τιδμᾶθβ μου
οἰσα.

162. Ξ.801]. κατὰ πάντα βλκλό κα,ς
γυἱοὐ ῖσου Ηθβυἢ.παναρκές " σ χύθον,

παντοδύναμον, Δ]]νουτηδρθπ.

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ

ΤΗΒΒΕΝ.

909

πόλιν δορίπονον μὴ προδῶϑ᾽
ἑτεροφώνῳ στρατῷ.
χλύετε παρϑένων κλύετε πανδίχως
χειροτόνους λιτάς.

18

ἰὼ φίλοι δαίμονες
λυτήριοί τ᾽ ἀμφιβάντες πόλιν
δείξαϑ᾽

αἩηῇέξϊδίγ.

160

ὡς φιλοπόλεις.

μέλεσϑε 8᾽ ἱερῶν δημίων.
μελόμενοι δ᾽ ξλϑετε"
φιλοϑύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων

ὠνήστορες ἔστε μοι.

10

ἘΡΙΝΟΝΛΔΗΙΣ,
ὑμᾶς ἐρωτῶ.
6

γε.

-

3

“-

ϑρεμματ᾽
,

3

οὐχ ἀναδχέετα.
9

9

ἢ ταῦτ᾽ ἀρωγὰ καὶ πόλει σωτήρια,
στρατῷ τε ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ.,
Σ8ᾷβρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων ϑεῶν
1δδῇ,.

Οεροὺῦ αἴθ δέρας πἰομὺ 815

οἷπθ βρθουρϑαγξηρίθ
ριάλωτον,

γρ].

(δτοθουίθ, δὸ-

δορὸς

ἄγραν

809)

ΘΙ ΠΘΙΩ Ἐροιημἀγοάθπᾶθῃ Ηρουδ Ῥυθὶβ΄".
- 5080]. τῶ μὴ βοιωτιάξοντι (ᾳ
Ὁ ΟΠ ΒΟΉ ΤΩ ῬΙαΙοΚῦ).
ἐπειδὴ δὲ
“Ἕλληνες καὶ οἵ ᾿Δργεῖοι. οὐκ εἶπεν
βαοβαροφώνῳ.
Τ᾽ὲ68 ΠΙα]οκέπηζουΒΟΒΙΘα68 σῖγα ἃπο} (πο. ὅ61 ροἀδομέ: φωνὴν ἥσομεν Παρνησίδα,
γλώσσης ἀῦτην Φωκίδος μιμουμένω.
161. πανδίκως, ἴπ 8116. ΤΎΘαΘ.
γε]. Ἑτπτα. 807 ἐγὼ γὰρ ὑμῖν πανδέκως ὑπίσχομαι.
1ὅ8. χειροτόνους., νοι ἄθτη Βροίθηἄρῃ ἀθοχίγα ρθη. 5680]. Ὅμηρος ., χεῖρας ἀνασχόντες “ (Θ 847).
160. λυτήριοι, οΥἹδβοπα. -- ἀμφιβάντες (Βομστηθπα): Ξ9Π0]. παρὰ
τὸ ..ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας" (Ηοτι.

4 81).

101. φιλοπόλεις,

ἐστέ.

162. 5001. μελέτην ἔχετε τῶν
ἱερῶν δημοσίων"
102. ἔλϑετε ([ν ἀρήξατε Ἐπροιὴ,
Κοτητηῦ ζχι ΗΠ, πτῖθ ΞΟΡΆ. 0. Ὁ.
1607 τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφάνητέ
μοι, εἴ ποτε...

ἔλϑετε καὶ νῦν.

104. φιλοϑύτων ὀργίων, ἄοτ ορΐοτἔγομθη Ὑομθη, ἄοὺ ἔγϑυαϊσ (πᾶ

ΤΘΙΟΒ]Π100})
ἀδυρθοογδομίθηῃ
Ορΐοσυ.
ΒΙαγ 65. σουτππθοὺ πολυϑύτων, πτπποίϊρ..
106---214 οΥνβύθβ Ερϑῖβοαϊοη.
ΕύθοΟκΙθ5,

ὑθσμου

α16

τὰ

ὙΟΙΪΚΘΟ

στοῦ αἴθ Απρβύσυξο ἀον Τππρίγαπθη
(465. ΟἸουβθ) οπὐβίαπαθπ Ἐϊύτητἐ]στιηρ ὙΔΏΤΡΘΠΟΙΉΤηΊΘη παὺ (1174).
Κοτητηῦ σχαχῖῖοκ, τνγοὶδὺ αἴθ 9ππρταῦθ Ζαγθομῦ πἀπα ᾿Ἰθηγὺ 816 ἀ16
τοομβίθ ὕγριβαο ἀθΒ ἀδροίθβ.
16
ὥζΖθηθ ἀἰθαὺ ἀοὺ ΟΠαγακύθυιβοκ 4685
ἘΠΘΟΚΙΘ6Β.
106. ϑρέμωμματα, Βτυῦ, ἀθπϊομῦ,
γγὶθ ΞΌΡΕ. ἘΠ]. 622 ὦ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές,
ΕἘπ:. Απάτοτιῃ. 3061 ὦ βάρβαρον σὺ
ρέμμα.

107. Κ:680]. καϑ' ὑπόκρισιν (4. 1.

Ἰχοπἶ80})

ἀναγνωστέον.

ἢ ὡς ἐν

ἐρωτήσει μετ᾽ ἐπιτιμήσεως, παὐ

0}

445 Ἰούχίεσθ, ἄα ὑμᾶς. ἐρωτῶ νοτΒουρϑμῦ. --- ἀρωγά ἔτ ἄριστα ὙΥ 61]:
Καπη ἄὯδ5 Βοιέθη ἀπα ἄθιῃ ἰδαῦ
Ζάτη Ηθ116 561} “"
1609. πρὸς βρέτη ϑεῶν: αἴθ ῬτἕῬοβιθίου πῖσα οὶ ἄθὰ ΤΥΔΡΊΚΟΙΝ
μάπῆσ πδοηρθβίθ!δ, σσθπη οἷπθ αὐ γ1Ῥυΐιγο Βοβυϊπημητπρ ἔο]σύ, ΠΙΘῚ ἀΥ

θη. τῖθ Ῥύοτα. 080 ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός.

90

ἈΒΟΗΥΠΟΒ

αὔειν. ᾽ λαχάξειν. 9 σωφρόνων
μισήματα:;
θῶφρ
Ί
μήτ᾽ ἐν καχοῖσι μήτ᾽ ἔν εὐεστοῖ φίλῃ
ζύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει"
χρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν ϑράσος,
δείσασα δ᾽ οἴχῳ καὶ πόλει πλέον καχόν.
χαὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς
ϑεῖσαι διερροϑήσατ᾽ ἄψυχον χάκην,
τὰ τῶν ϑύραϑεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται,

110

11

ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα.
μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ βουλευέτω
τἄξωϑεν᾽ ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει.
χεὶ μή τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται,
ἀνὴρ γυνή τε χὥ τι τῶν μεταίχμιον,
αὐτοὶ
.}

"

δ᾽ ὑπ
Ὺ]

φ,

ἐΨ,

αὐτῶν
3

-

110. σωφρόνων μισήματα οτκ]δστὺ
θυ 5980]. (ταῦτα, προσπίπτειν τοῖς

ξοάνοις καὶ βοᾶν) “ΟὨ] τηϊὺ Πδομὺ

εἷ5 Αρροβιύίοι ζυτη [πη8]ὺ 465 γνου-

Βουρθμθμάθῃ βαΐζθβ. Π θη 88 γουΔαΒρομοπαθ ϑρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετά
ἰϑῦ ἀον Αὐδἕαββαπρ' 815 Ὁ οΚαῦν Ὡ80Β
Ἐπτη. 18. πὸ α16 Ἐσίηγοη μισήματ᾽
ἀνδρῶν καὶ ϑεῶν Ὀλυμπίων ΠθΊβθῃ,
ἀπ4 ΞΟΡΒ. ΕἸ. 289 ὦ δύσϑεον μίσημα
πἰομῦ δ ἰπβίϊρ.
111. ἐν εὐεστοῖ φίλῃ δΌΟ ἢ ΔΆ.
920. ΚΞ'6Π0]. εὐδαιμονίᾳ, εὐετηρίᾳ,
Ἡββυομ. εὐεστώ" εὐθηνία, ἀπὸ τοῦ
εὖ εἶναι.
γλον

ἘΣ Ξ

κρατοῦσα: 8

γυναικείῳ 6τ-

σϑησὺ 510} γυνή (Θσ6Π61611):
πδὺ
αἷἰθ Ενδα αἴθ ΟΡθυ μπᾶ, 80 ᾿ἰδὺ 516
οἷ ὑγσούχιροβ ὕββθῃ, παῖδ ἄθπι πΐἶθτηϑη!α ΔΒ οΙήτηθη Κϑηπ; οἸδαθὺ 516
ΒΙΟΙ 1ῃ οίδῃτν, 850 ᾿ἰδὺ 516 τὴ δεξδηῦΠΟΠΘη τῖθ ἴτῇ ΕΔΙΗ1]Π1ΘΗ]ΘΌΘη οἷ
ΠΟΘῚ ρτῦθογοβ [[Π}6}] (ἃ. ἢ. ᾿τὰ ΟἸ ΠΟ ΚΘ
ἀΡουτητ ϊρ, ἴτι ΠπρΊΟΚ ΡἼΘΙἢ γουΖερῖ). ἈΒΠΠΟΕ Επτ. ΕἼάρτα. 210
γυναῖκές ἐσμεν" τὰ μὲν ὄκνῳ νικώμεϑα, τὰ δ᾽ οὐκ ἂν ἡμῶν ᾿ϑράσος
ὑπερβάλοιτό τις.

117. καὶ νῦν (ΘΘΥΏ Π80} ἀεὶ
μέν), ΘΏΏ ΖῸΣ 8]ΠρΘηηθίπθη ΒΡῈ]
οἴῃ Ῥθβομάθσον ΕᾺ]] 415 Βοβυδρτιηρ'
Βϊησιροίασύ πῖτα. ---ὀ διαδρόμους
γοπ ἄθῃ ῬΘύβΟΠΘΙ, ὙγθΊομ6 ἀπρ
δ 0}
ἀυτομοι δου ]δαΐθα,
ἀθρουίγαρθῃ:
ΟἿΣ

Βαρὺ

ἀυγο

ΘΌΘΣ

ἀμρβυ 0068

πα Ἰᾶγτηθπμθ5 Ηϊη- ππα ΗΘΥΤΘΏΠΘΗ
θη Βὔγρουθ ἴθὶρα Ἐπύμπιυξστιηρ'

180

Ῥδισορυδοῃῦ
(διερροϑήσατε:
διὰ
τοῦ ϑορύβου ἐμβεβλήκατε 5680].
ἃν υἱϑ]]θιοῃῦ διερροϑήκατε σϑίββθῃ
μα).
111. Ηδβυοῃ. ὀφέλλεται-" τ
μὦ
ΥΕ]. 288.
118. ὑπ᾽ αὐτῶν (ἃ. 1. ἡμῶν δεῖ).
Θἷμθ 7ἄάπροιθ Ηδπάβομυν ἔν ὑφ᾽
αὑτῶν. ΝΆΟΘΒ ἀἴθβθια 618 Ὀϊθίθῃ

ἡὔάπροιθ
τοιαῦτα

Ηδηαβομυμ
θη ἄθη Υ 615
τὰν

γυναιξὶ

συνναίων

ἔχοις,

46. δυσϑηχὺ πχυχᾶθ, 8150 α16 Υ. 1893ἔ.
πΆΘῊ 181 ππηροβἑθιῦ θη.
ΠΘηπ
ἀαβθβ αἴθβθὸ νυὸσ 1718 ἴἤχθη Ρ]αὺζ
ΒΔΡ6π, ζοὶσὺ ἀρχῆς τῆς ἐμῆς.
119. μέλει γάρ Ῥεστπαρῦ πίομῦ
488 ουμουρθηθπαᾶθ, βοπᾶθσι (88
ξο]σθμάθ γογρού. γε]. Ηοτη. Ζ 490
ἀλλ᾽ εἰς οἶκον

ἰοῦσα

τὰ σ᾽ αὐτῆς

ἔργα κόμιξε... πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι
μελήσει, 1π Φηάθσθση 5 ΠΠΘ πόλεμος
δ᾽ ἄνδρεσσι (ἀθπ Μθηβομ θα) μελήσει
Υ 181. -- ἔνδον κτὲ. ἃ. ἢ. Ὀ]6ῚΌ6

πὴ Ηδαβθ, δῖ
ϑομδάθῃ βυθοῦ.

ἀδβ

ἀὰ

Κροίπθπ

181. ἀρχῆς, Βοριπαθηΐ, αθρού.
182. καὶ ὅὁ τι τούτων μέσον ἐστί.
Ξ0Π0]. ἀκύρως δ᾽ τ λέξις τὸ μεταἔχμιον. ἘδΒ Ὀθζθιομηθὺ ὨΒΤΩ]ΟὮ μεταἔχμιος οἰ σΘμἐΠ0Β.., ἴῃ ον Μηδ νοι
“υγοὶ θϑυθη ". ΠΣ Β080]. δῆρ᾽ Βἷπχα: καὶ δηλοῖ τὸν ἀληϑῶς ὀργιξόμενον. Ὠ16 ἀθπδαῖσκοὶῦ
ΚΟ Ζϑι μπϑὲ
αἴθ ϑίσθηρβ Ὧθβ Βρέβῃϊβ. ἘΠπὴ 8ἃπ-

ἄΟΥΟΣ ὅΞ080]. ἔθ Βἴησα: κεχκενδύγευται τῷ Αἰσχύλῳ ἐνταῦϑα τὸ
μεταίχμιον. γένους γὰρ ὄντος τοῦ

ς-

5ΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

Ὶὼ

51

ψῆφος κατ᾽ αὐτῶν ὀλεϑρία βουλεύσεται.
λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον.
ἤχουσας ἢ οὐκ ἤκουσας, ἢ κωφῇ λέγω;

᾿ᾳ ἴω . ὦ φίλον Οἰδίπου τέχος., ἔδεισ᾽ ἀκούσασα τὸν ἁρματόχτυπον «“Ὄχων;» ὕτοβον,

188
5{γὉ}]}:.

ὅτε τε σύ-

ρίγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι,
ἱππικῶν τ᾽ ἄπυεν
πηδαλίων δία

190

στόμια πυριγενετᾶν χαλινῶν.

ΕΤ. τί οὖν; ὃ ναύτης ὧρα μὴ ᾿ς πρῷραν φυγὼν
πρύμνηϑεν ηὗρεν μηχανὴν σωτηρίας
νεὼς καμούσης ποντίῳ σαλεύματι;
Νυκμδνόνμω..
αν,
ον
ΣΦ
ΣΝ
ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς μέσον ἄλλο.

εἶπεν.

ὙΕῚ. Ῥτοτα. 1117 ϑεόσυτος ἢ

βρότειος ἢ κεκραμένη. - Μιῦ ἄθη
ἀοτποπβέγα νη τῶν ὙΕΊ. τῷ 512,
496,

τοὺς

896, 899,

τὰ 1051,

τῷ

Ἐπτη. 187, τὸν θά. 114.
188. ψῆφος ὀλεθρία, ΤοαΘΒατσίθ!!.
- βουλεύσεται, βουλευϑήσεται. Ηοτποτάθη σουτηυϊοῦ διοίσεται π80ἢ
Ἡδβυοῖ. διοίσεται: διακρνυϑήσεται.
ΥΕ]. Επτ. Οχ. 49,

440 ψῆφος

καϑ'

ἡμῶν οἴσεται τῇδ᾽ ἡμέρᾳ, ΤΒυΚ.
ἀν 1.
184. λευστῆρα δήμου μόρον, ϑἰοΙίηϊϑσαπρπίοα γοη ϑοϊζθ 465 ὕΟἸΚθβ, νυρ].
Αρ, 1610 δημορριφεῖς. . λευσίμους
ἀράς, ϑορῃ. Απῦ. 86 φόνον δημόλευστον, Αἱ. 38 λιϑόλευστον Ἶάρη.
Ὧϊ6 οἰ κααβέϊζ ἄστορῃ ὁ μ 1086
ϑ οιπῖστιηρ γᾶν ἴῃ αἰΐου Ζοιῦ πιοηῦ
βοϑ᾽ἴθῃ (υρὶ. οι. Γ' δ1 ἀλλὰ μάλα
Τρῶες δειδήμονες" ἦ τέ κεν ἤδη
λάινον ἕσσο χιτῶνα, ἙἘπτ. Οτ. 50,
442) υπᾶ ἐταῦ ποῦ ἴῃ ἀ6η Ῥρυβου:
Κυϊθρθὸθ ἄθη ΠΥΚΙ65Β ὑπαὶ βθῖηθ
ἘΔΙΩ1Π16, 818 ΘΓ ΠΔΟῚ ΠΟΥ ΕἸΠΠΔΒΤΗΘ
γον Αὐπθη Ζυμ ΕὙΙΘάθη σἱθῦ.
186. ἴῃ Ὀἰϊζέογθιη ΤοπΘ βαρὺ ΕἴθοΚιοβ: ,Ηαβδὺ ἀὰ τηρὶπθ Τγομπηρ'
γογβίδπαθῃ οὔθσῦ παβδὺ ἀὰ ΚοΙῃΘ
ΟἸσθη ὃ“ Υρ1. ΟΠο.880 κωφοῖς ἀυτῶ.

180. 8ὅ6}:0]. ἀπολογοῦνται
ἐθορύβησαν.
187.

ἁρματόχκτυπον

διότε

ὄχων (οἰηρο-

βϑῦχὺ σὰν Ἠθυβίθ! ]ὰπηρ οἰ η 65 Ζυγθιΐθῃ
ῬΟΟΒτηΐτι8) ὄτοβον: ἴπ Ὀοἰγθ (6.

19

ὑγασίβομοη Ε116 465 βασιοβ Ὑρ].
201 ἀστυδρομουμέναν πόλιν, 116
κτεάνων

χρηματοδαέΐίτας,

Ἐπ. 51

ποδωκείᾳ σκελῶν, δαβοτγάθιη ἐν ἐρμάτων ὄχοις Επωγ, ΤΡΗ. 1΄. 8710,
1885. σύριγγες: σι 151. Υ8]. ΗΙΚ.
187 σύριγγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι.
-- ἑλίτροχοι: ΞΌΠΟΙ. περὶ ἃς ἑλίοσσονται οἵ τροχοί, ὈΘΒΒΘΥ.,. 65 ΚηδΥΥθη αἷθ βῖοῃ. ἀγθμοπᾶθπ Βἄσομβθῃ
ον ἨδάοΥ“.
190. στόμια (ἔν στόμα ΠΔΘΒΤΩ81) πυριγενετᾶν χαλινῶν ἤπυεν
(ἄπυεν ἔὰν ἐύπνων ἀτὰ 4688 ΘΊΠΠ65

το ὙΘΥβτηδβ68 Ὑ1Π60Π, ΤΘΟΠΤη
ΔΠΗ.
ἄπυον) διὰ ἱππικῶν (Ποἰπαβόία πωλικῶν, ὁπ6 Νοί) πηδαλίων, 488 ἴτῃ
ΕΘΌΘΥ σοαγθοϊζοίθ (ἃ. 1. βύβ
]Θ 6,
γρ]. 920) Ζαυταρθῦ!θ οὐκ] υυῦθ μοὶ

ΑΟΥ ΠΘμΚαπρ; ἅδον Ποββθ, υὙϑρῖ. Εν.
ΗΙΡΡ. 1228 ἐνδακοῦσαι στόμια πυριγενῆ γνάϑμοις, ον. 820 πυριγενεῖ
τεμεῖν παλάμᾳ

χρόα.

193. ΑἸΙΟροΥΘ τοῖξ ἄοα (6ἄδηκοη: , Καπη 4845 Ηϊπ- ἀπ Ηρυτοῦποη ΗΠ δ Ὀυϊηροηϑ" -- τί οὖν:
ἄϊθβοσ Ηϊαΐαβ ἢπαοὺ 510} δ ουβ
(091, Εππι. 908, Ηΐς. 810, Κ΄
ΡῈ.
ἘΠ: 7 90 τ Ἅ:. 818). - ηὗρεν ἰδὺ
Θποτη. Δοτιίβί.
196. σαλεύματι (σοϑοῦχὺ ἐγ Ἐ
5
ματι σὸρμ θυβίθσ,
ἐν κύματι γῸΠ
φυγοϊζου ΗἨδπηᾶ, πρὸς κύματι 7προγθ
Ηδπαβομν βοπ), ὙΡΊ.ΑὐἹβύορῃ. ΤΏΘΡηη.

812 ποντίῳ σάλῳ κάμνοντας ἐν χειμῶνι καὶ ναυαγίαις.

92

ἈΒΟΗΥΤΟΒ
ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλϑον ἀρχαῖα βρέτη. ϑεοῖς τε πίσυνος, νιφάδος

αηξϑβίν.

ὅτ᾽ ὀλοᾶς

νιφομένας βρόμος ἐν πύλαις.
δὴ τότ᾽ ἤρϑην φόβῳ
πρὺς μαχάρων

;

200

λιτάς,

πόλεος ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλκάν.
ΕἼΤ. πύργον στέγειν εὔχεσϑε πολέμιον δόρυ.
οὔχουν τάδ᾽ ἔσται πρὸς ϑεῶν, ναοὺς δὲ ϑεοὺς
τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐχλείπευιν λόγος.

ΧΟ. μήποτ᾽ ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι ϑεῶν
ὥδε πανάγυρις. μηδ᾽ ἐπίδοιμνι τάνδ᾽
ἀστυδρομουμέναν πόλιν καὶ στράτευμ᾽
ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ.
196. πρόδρομος (του τἐΒ 6116π6):
ὰ

80.

νιφάδος

γ0η

ἄθτη Βἰθίμπαροὶ ΘΟ.

Ἦομ. ΜΠ 160 οἱ δ᾽ ἄρα
ἀ
χερμαδίοισιν
ἐυδμήτων ἀπὸ πύργων βάλλον ..
νιφάδες

δ᾽ ὡς πῖπτον

ἔραζε.

ΝΑΡΟΥ

γογτητιζοῦ λυϑάδος πὸ 144, πΙομῦ
ὉΠ ΠΥ ΒΟ ΘΙΠ0ῃ,
ἀῶ γιφομένας
ἐο]ρῦ. --- νιφομένης, πἰομὺ νιφούσης:
Ζεὺς νίφει, ἀαρθρθη νιφὰς (λυϑὰς)
νίφεται. ΞΞ στ βρόμος οτρθηχὺ 5108}

Ῥεὶ ὅτε Ἰϑιομῦ ἥν.
200. δὴ πότε: αἴθ6 δρίβομβ

Ἰὰηρ, ἴῃ Ῥγοβῶ τότε δή.

861-

202. ἀλκήν,
ἴῃτ6
Βοϊΐθπμαθ,
Βο Πὐσοπαθ Ηαπά. ΥῈ]. Ηοτη. “] 949
ὄφρα ἴδητ᾽ αἴκ᾽ ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα
Κρονίων, , 814 ἀλλ᾽ ἔτι τις καὶ
ἐμεῖο ϑεῶν ὑπερέσχεϑε χεῖρα, ξ 184.

208. στέγειν (ϑ680]. ἀπείργειν,
ἀθοΚθῃ γΟΥ) δόρυ Ὑ16 ὄχλον πύργος
ἀποστέγει 220 στέγων ἐχϑρούς 1000,

στέγων ἅλα ΗΙΚ. 141 (ϑ68}0]. εἴ ργων).
204. ναοὺς δὲ [ν ἄἀδ5 πάβοῃγσ. ἀλλ᾽

οὖν, ἄω ἀλλ᾽ οὖν ππραββοπᾷ ἰϑὺ ἀπ
ἐκλείπειν οἷπ ΟΡ]κὺ νουϊαπρέ.
206. Ὧ1ιΘ Οὐὐΐου σγϑυαβθθη (ἃ8
οορουΐθ ᾿ᾶπα ἀπ βποηθη 5108
Θἴμθη ὈΘΒΒΘυΘη ὙΥ̓ΟΠΗΒΙὑΖ, γρ]. 291,
ψοζὰ ΟἰοΥ 3080]. Ῥοιιουκῦ: εἴρηται
καὶ ἐν Ξοανηφύροις Σοφοκλέους

5ἰγῸ]η.

ὡς οἱ ϑεοὶ ἐπὸ τῆς Ἰλίου φέρουσιν
ἐπὶ

191} ϑεοῖς τε πίσυνος ΤΡ (85
Βάβοῃγσ. πίσυνος ϑεοῖς ἀτη (65 Ὑο18τηϑβαβ ἀπ (65 ΞἸΠΠ65. πΊ]|6η. ---

20ὅ

τῶν

ὥμων

τὰ

ἑαυτῶν

ξόανα,

εἰδότεςὅτι ὡλίσκεται, Επτ. Ττο 2ὅ
λείπω (Ῥοβοϊάοῃ Βρυϊομ) τὸ κλεινὸν
Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς, ὕοτρ. θη.
Π 3551
οχοθββοῦθ οἱ πο8 δαγ(ϊβ
ΘΥΒααΘ τϑ]οῦβ αἱ, Το. ἰδ. Υ 18
ροείδθ τϑροηΐθ ἀθ] θυ} (πη ὅοττ-.
ΒΏ]ΘΙΩ) ἴογθθ οὖ δυάιία τηϑῖου ΠὸΤηϑηδ ΥΟῸΧ, Θχοθᾶθσθ ἄθοβ; βίτησ]
ἸΠΘΘΙΒ ταοῦαβ Θχοθαθηδαηη, ἄαροροι
Ἠοτοάᾶ. ὙΠ 41 προϑυμότερον ἐξέλιπον

τὴν πόλιν ὡς

καὶ

τῆς

ϑεοῦ

ἀπολελοιπυίης τὴν ἀκρόπολιν. ΥΕ].
ΤΠΟΡΘοΚ Αρίδορῃ. 5. 2168, Ὁ1618
ΒΙΡΎ πη. Β]. 5. 18.
206. Ὁπιομέϊρ ἄθσ 5680]. μηδέ-

ποτε, φησίν, ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ βίου
χαταλείποιεν τὴν πόλιν οἵ ϑεοί.
ΕΒ ᾿ἰϑὺ νἱθίτηθὴν οἷπθ ΤΊΠΘΒῚΒ. δησαΠΘΒτηθη: ἐμὸν αἰῶνα (ἐμὸν βίον)
καταλίποι.

207. ϑεῶν πανήγυρις: Ξξΐ9Β0]. τὴν
τῶν δεῶν εἰς τὸ αὐτὸ συναγωγὴν
πανήγυριν τραγικώτερον εἶπεν, γρ].
251 ξυντέλεια, ΗΙΚ. 328 πάντων
ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωμία, οἷπ
ϑεῖος ἀγών (Ηοτη. Η 298).
208ἢ εστυδρομουμέναν γοπ ἄθδιῃ
Ἀθηπθη ϑέγαβο δα δύταβο 80, υρ].
288 εἱρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαί.
μονες.

--

5080].

--«
πω.
ιδμ
“ὖὐ

τυφόμενον, και-

όμενον πολεμίῳ πυρί. Ἰ)ᾶζα πῦταθ
πύργωμα ὌΘΒΒΟΥ 818 στράτευμα Ρᾶ88568} πα αἴθ Ἠθβρομβίου ὑιτα ρθ-

..ὁ
ὦ».
οὐδ

μΘΞ

ΞΙΕΒΕΝ ΘΟΕΘΕῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

89

ΕΤΤ. μή μοι ϑεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς"

210

πευϑαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας
μήτηρ, γυνὴ Σωτῆρος"

ὧδ᾽ ἔχει λόγος.

ΧΟ. ἔστι" ϑεοῦ δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καϑυπερτέρα"
πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσιν τὸν ἀμάχανον

αηξζϊδίγ.

χαὶ χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων
χριμναμενᾶν νεφελᾶν ὀρϑοῖ.
ΕἼ. ἀνδρῶν τόδ᾽ ἐστί. σφάγια καὶ χρηστήρια
ϑεοῖσιν ἔρδειν, πολεμίων πειρωμένοις"
σοὶ δ᾽ ἀὖὺ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν ἔσω δόμων.

21ὅ

δέγορίῃ.
221

Χ Ὁ); διὰ ϑεῶν πόλιν νεμόμεϑ᾽ ἀδάματον.

δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει.
ὩΘΌΘΙ, ΘΠΠ ΤΠ8Ὲ ἀστυδρομουμέναν
πόλιν δαΐω ὃ᾽ ἁπτόμενον πυρὶ
πύργωμα βοῃγοῖθύ. Ὑρῖὶ. Επτ. Ῥμόπ.
281 ἑἕπτάστομον πύργωμα Θηβαίας
χϑονός.
212. μήτηρ: ΟΕΊ. ΤΆΘορπ. 88ὅ πενέην μητέρ᾽ ἀμηχανίης, ΞΌΡὮ. ΑἹ.
1τὃ ὦ μεγάλα φάτις, μᾶτερ αἰσχύνας
ἐμᾶς.

Ζυτα

δάδηκθοη

υρ]. ΞορΡΆἘ.

Απῦ. 010 τῶν δ᾽ ὀρϑουμένων σῴξει
τὰ πολλὰ

σώμαϑ᾽

ἡ πειϑαρχία. --

Σωτῆρος: 8680]. γυνὴ Διὸς σωτῆρος.
Ζθαβ ϑβούθυ. ἰδὺ δ]5ὸ δὲ γαΐοι ἄθὲ
εὐπραξία. --- ὧδ᾽ ἔχει λόγος Δ ο ἢ
ΟΒο. ὅ19 πὶ 5''ηπο 516 βύδὺ βοπύθηίδ.
ΥΕΊ. εἴρηται λόγος ἙἜπτη. 118 (α1χ1),
πάντ᾽ ἀκήκοας λόγον ϑορῇ. ΑἹ. 480
ἀπ σὰ ἀρ. δὅ87.
218. ἔστι, πιᾶτα 160} τ πειϑαρχία...

μήτηρ.

314. Υο αἷο Νοὺῦ δὰ ρτῦβίθῃ,
ἰδὺ Αοὐΐξοβ ΗϊΠῈῸῸ ὅτ πϑ Ομβἔθη “΄,
Επτ:. ΤΡ. Τ΄. 121 ἀλλ᾽ ἔστιν ἔστιν τ
λίαν ὀυσπραξία λίαν διδοῦσα μεταβολάς, ὅταν τύχῃ.
91.
ΟΜόσοη.
ὅἅποὸ} ὙΟΙΚΟα

ΒΟ ΤΘΤΘΙ. ατητηθγΒ το. ἄθη Απιρθα
ΒδηρΘη “". Υ 61. ορ!. Απῦ. ὅ28 νεφέλη
δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἷματόεν ῥέϑος
αἰσχύνει, Ἐπύγ. ΗἸΡΡ. 118 στυγνὸν δ᾽
ὀφρύων νέφος αὐξάνεται,

(ἴο. Ῥί5.

ΙΧ 20 ἔγτομίϊ5 πὰαθ παρθοῦϊατη, Ηου.
Θρὶδύ. 1 18, 94 ἄθιηθ ΒΌΡΘΙΟΙΟ
ΠΌΡοΙη. --- κρέμνημι γοΥ}}}Ὁ 510}: Ζὰ
κρεμάννυμι “ἴθ σκέδνημι χὰ σπκεδάννυμι.
211. τόδ᾽ [τ τάδ᾽ ΒΙοιηῆο]α ἄθιῃ
ἈΒΟΆΥΙΟοΒ,

5 θΌοη

σοσθ

ΤΉΘΡΘΙ.

ΒΊΠΠΘ
Θῃὐβρυθομθπά, --ὀὀ σφάγια
ΒΟΒΙΔΟΒ ΟΡ ρου, χρηστήρια Ορΐοσν ὔσ
416 Ορξδυβοβδα, 5680]. τὰ εἰς χρῆσιν
καὶ ϑυσίαν ϑύματα. ὙΠ]. ΗΚ. 489
δεῖ κάρτα ϑύειν καὶ πεσεῖν χρηστήρια.

218. πειρωμένοις, 815 ΟὉ ἐνδράσι
προσήκει γΟΥΠΟΥΡΊηΡΘ,
Ὅ0621 Ρ6Ι
πολεμέων πειρωμένων οἷπα {ΠΠΚ]81μοι οπὐβύθμθη Κῦπηξζθ. θη πειρωμένοις Θοηὐβρηϊομῦ ἀ(885 ζο]ρθπᾶθ
σοί, ὙΘΙΟΠΘΒ. πϑοὸ ἄθιη 5680). τῇ
γυναικί ἔν σόν Ποτροβίθὺ ἰϑὺ. Τῃ
ΘἸθίομου ῆθιβθα σθομβοὶὺ αἷθ Κοηβύσιιύϊοι.

Επτη. 411

πᾶσι

δ᾽

ἐδ

κοινὸν λέγω, βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽
ἐφημένῳ ξένῳ ὑμᾶς 3" ὅμοίας
οὐδενὶ σπαρτῶν γένει. Ζυτα 66ἀδηκοη γρΊ. ΞοΡΒ. ΑἹ. 298 γύναι,
γυναιξὶ κόσμον τ] σιγὴ φέρει, Επγ.
ἨθνακΠα. 416 γυναικὶ χὰρ σιγή τε
καὶ τὸ σωφρονεῖν κάλλιστον εἴσω ϑ᾽

ἥσυχον μένειν δόμων, Ῥτάρτα. 9217
ἔνδον γυναικῶν καὶ παρ᾽ (!. πρὸς)
οἰκέτας λόγος.

220. διὰ ϑεῶν Βὐαϊὶ 465 σουγῦμηΠΟπΘη διὰ ϑεούς, Ομ
685 πίομῦ
ὈΣΒΡΥΪΠΡΊ]Οἢ πὸ} ἄθὺ γ᾽ουτηαὐπηρ'
σοῦ Μοίμθκθο διὰ ϑεόν ρσομοίβθῃ
Βαῦ: θη Οδύξουμι νυ ΚΘ ὙΙ
68, ἄδαθ ἀπβοσο ϑδίαδαὺ ποοὺὰ πἀπηρ6Ζαηροι ἰδ ἀπ ἀαβ αἴΘ Μίδαν
τη8 Βομίστηῦ. Ἠρυτηδηπ Μ1Π α16
Ἡβρομπβίοη
τοϊῦ διαὶ ϑεῶν Ποτβύθ!]θη, ΔΌΘΥ ΔΒ ΒΟ ΘΙ] 1Οἢ ἰθὺ ἀΘΥ
δια Ἰβυσορ ΐβομθ οὺβ ποὺ ἴῃ Οτᾶπαηρ. --- ἀποστέγει: πὰ 202.
8

ΑΒΟΗΥΠΟΙ͂

94

τίς τάδε νέμεσις στυγεῖς:

οὔτοι φϑονῷῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος"
ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιϑῆς;
ἕχηλος ἴσϑι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ.
ΧΟ. ποταίνιον κλύουσα πάταγον ἄμμιγα

ΕἼ.

᾽

ἄ

9 9ὅ
αη είν.

ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀκρόπτολιν,
τίμιον ἕδος. ἱκόμαν.
ἘΠῚ: μή νυν, ἐὰν ϑνηήσκοντας ἢ τετρωμένους

ΧΟ.
ΕἼ.
ΧΟ.
ἘΊ.
ΧΟ.
ΕἼ.
222,

πύϑησϑε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίξετε"
τούτῳ γὰρ ΄άρης βόσχεται, φόνῳ βροτῶν.
καὶ μὴν ἀκούω γ᾽ ἱππικῶν φρυαγμάτων.
μή νυν ἀκούουσ᾽ ἐμφανῶς ἄκου᾽ ἄγαν.
στένει πόλισμα γῆϑεν ὡς κυχλουμένων.
οὐχοῦν ἔμ᾽ ἀρχεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι;
δέδοικ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται.
οὐ σῖγα μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν;
ὅΞὅ0801.

οὐδεὶς

ταῦτα

ἡμᾶς ποιούσας μισήσειεν ἄν:

δρῶν

ὟΝ ε1-

ὉΠ65 ϑυδυρθη ἰθὺ ΒΙΘυΡΟΙ πη1 ΠΠ1ρ 2 6 ἃ. 1. πτουΐη ΚΘΠΠ 68 ΒΘΙΠΘΠ
αττιημα Πϑθθη (ποϊαϊῦ Καπη 68 ρ6τροιύξοσσὺ πουᾶθη), σΘηΠ Τη8
ἸΏΒΟΥ ΕἼΘΠΘΩ
Ζζὰ ἀἄθη ἀἀίξομι
ἰδα 6109
228. φϑονῶ, νεμεσῶ. --- ῃΤοαΐὺ
γουτησιϊοῦ ΘΗΒΡΥΘΟμΒομα
ἕδος ἐγ
γένος.
2928. ἕπηλος]7ἅπροιθ ΗἩδη βουοι
ξὰν εὔκηλος,
πο] Π6 οι
16
ΤΥΔΡΊΚΟΥ ΠῸῚ πὰ (65 ὙΘΥΒΙΉ8
68
ΜΠΠ6η (611, ὅορῃ. ΕἸ. 241) ροῬγδθομθη. --- ἄγαν ὑπερφοβοῦ σὺν
Ἠθυνοσβθρυῃρ, 4685 ὕθοντπαβεβ Ὑ716
ὑπερπόλλους ἄγαν ῬδΙ5. 190, ὑπερκόπων ἄγαν 60. 829, ἄγαν ὑπερβριϑές ΞΌΡΕ. Αἱ. 951, ἄγαν ὑπερκόπων Ἐπ. ΗἩοΥΘ ΚΙ. 888.
220. ποταΐνιον (βὅοῃο]. πρόσφατον):

Ζι Ἠρυβίθ]παπρ' ἀν ἈΠΘΒΡο βίοι τπιπα

465 ἀοομ
τη ΒΟΉ θη Ὗ ουβτηϑβθβ Βουθὶ
Ἠἰτηβόθῃ ,ποτίφατον τπὰ Ῥγΐθη
κλύουσ᾽ ἀνάμιγα στάταγον.--- ἄμμιγα,

ἀναμίξ, ἀνάμιγδα, ἀυτοποίπαπᾶου.

227. ταρβοσύνῳ φόβῳ
144 περίφοβον τάρβος.
229. νύν: σὰ 404.

πὶθ

ΗΕ,

280

28

280, ἜΘβγομ. ἁρπαλέζομαι" ἄσμενῶς δέχομαι:
᾿ πρμτηῦ πίομῦ αἴθ

ΝΟΒυΙομῦ
δα“.

281.

σίοσισ

Ὁ. 1 85.

τοϊῦ ὙΥΘΒΚΙασθη

Ῥυϊησὺ οἰπτηδὶ

ἄοΥ Κυϊθσ τηῖϊῦ 5160}, ΒΙαὐγθυρΊθβρῃ:
85 180 5βῖοῃ. πίομὺ ἅπασι".

288. Τ).1. ἀρουμῦσο 65. 5680]. κἂν
ἀκούῃς, προσποιοῦ μὴ ἀκούειν.
284. 16
δίααὺ ογαγδηπῦ 1π
1ῆγθη ατπαπαΐοβίθῃ, 8ὸ ἀδΒβ τηϑη δῖ
α16 ται ηρίθπηρ ἀθυβο θα ΒΟ] θβθα
τητβθ, 5080]. ὡς κυκλούντων πὴν
πόλιν τῶν πολεμίων

σείεται ἣ ἧἣμε-

τέρα γῆ. --- ΟΒπ Νοὺ Νδιοκ νέρϑεν
Τὰν γῆϑεν. --- κυκλουμένων (στ 114),
αὐτῶν (τῶν πολεμίων), πὶθ πῆρ.
16 Τιοβαγῦ οἷποὺ Τἄπρουθη Ἠδηάβου κυκλούμενον γοταϊοηῦ α68Β41]0 Κοίπθη Ὑουζτρ.

286. Τϑιι Ζιβδιητηπδηρ' ΒΟ
οἰεὐ
ΘΟΥ πέποιϑ᾽ σὰ Θηὐβρυθοῆθη, τῖ8
Ἡοϊτηβονῃ δὰν δέδοικ᾽ νϑυτητιξθῦ.
87. ΟΥ̓
πὰ ποῦ 5016 65
ὉΠ θυ] θ5θη. ΒΟΪΟΠΘΒ ἴθ ἄοὺ ϑὐδαῦ
Ζιι γϑυθγθἔθῃ “". γε]. ϑοόορῃ. ΑἹ. τὸ
οὐ σῖγ᾽ ἀνέξῃ μηδὲ δειλίαν ἀρῆ:
Ἐπ᾿. ΗΙΡΡ. 218 οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ
τάδε γηρύσῃ.

η

ΒΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

Ἷ

ΧΟ. ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα.
ἜΤ: οὐκ ἐς φϑόρον σιγῶσ᾽ ἀνασχήσῃ τάδε;
ΧΟ. ϑεοὶ πολῖται. μή μὲ δουλείας τυχεῖν.
ΕΤ. αὐτὴ σὺ δουλοῖς κἀμὲ καὶ πᾶσαν πόλιν.
ΧΟ. ὦ παγχρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχϑροοὺς βέλος.
ΕΤ. ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὥπασας γένος.
ΧΟ. μοχϑηρόν, ὥσπερ ἄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις.
ΕἼ. παλινστομεῖς αὖ ϑιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων;
ΧΟ. ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάξει φόβος.

240

240

ΕΤ. αἰτουμένῳ μοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος.
ΧΟ. λέγοις ἂν ὡς τάχιστα καὶ τάχ᾽ εἴσομαι.
ΕΤ. σίγησον. ὦ53. τάλαινα. μὴ φίλους φόβει.
238.

Ε

535

ξυντέλεια:

5680]. τὸ κοινὸν

ἄϑροισμα, τῶν ϑεῶν, μεταφορικῶς"
κυρίως γὰρ ἡ τῶν στρατιωτῶν ἄϑροισις" τέλος γὰρ τὸ τάγμα. Ὅμηρος"
ἐλϑεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος (Κ
5607), Ἠδύροκτν. συντελεῖς οἵ συνδαπανῶντες καὶ συνεισφέροντες, τὸ
δὲ πρᾶγμα συντέλεια καλεῖται, ὨΐοΥ
ὙἹΘΙΤΘΗΥ σοὺ τέλος ΠΉΤΌΝ αἰ50
Ὁ» ΟΊ ρου Ὑ Θυθῖῃ“. 961. 2060. θῶ ἀδγὺ
ΟΒοῦ αἴθ Βι]ἀβάπ!θη ἀον δέξου ἀτὰἔάυσύ, δῦ αἴθ πᾶμπουθ Βϑβυιμτητητηρ'

ϑεῶν ξυντέλεια
πἰομῦ ποὐρ.

289.

(80 Βοῃγοιθὺ ὟΝ 611)

ἐς φϑόρον

ὍΏΒΟΥ

τγυ]ρᾶγοϑ

Ζατη. Ηθηκον“,. ΥΩ]. ϑορᾷῃ. Ο.': Τ.
1140 οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐ σιωπήσας
ἔσῃ.

τιμῶ) πϊομὺ θαΐρθηγθη. ΥΩ]. Ἐπν.
ῬΠορη. 487 παῦσαι πόνων μὲ καὶ
σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν.
242. βέλος,
ἀοὶη ὙΥυτσθβομοβ
(ἄβπ Β|102).
244, (γένος) μοχϑηρόν (Ἰβτατηοτ1108).

Ἰθᾶγδπ βομ]1οβὺ 510ῃ ἄνδρας,

818. ΟΡ γυναῖκας γογδαβρίηρθ, 80
4αθ ἀθὺ ϑῖπη ἰδὺ »»ὟΙΘ. ἅ16 ΜΆπΠΘΥ
9 Ἀτατη Θυ 0} Βιπα“᾿ -- ὧν (ἂν) ολῷ
ψ]6 ἣν λάβωσιν 808,

ἥτις νοσφίσῃ

Επτη. 2311, εὖτε δαμασϑῇ ππΐθη 82,
εἰ χρανϑῇ ΗΙ1Κ.90. Βοβομάουβ Βᾶυβρ
ἰδὺ ἀἴθβον ΘΟ γαποι μοὶ ΞΡ ΒΟΚΙΘΒ.
ῷ45. ω(0)ὰ Ἰϑβίουβῦ πὺπ Βατ΄.
ὅ.680]. δυσφημεῖς καίτοι τῶν ἀγαλμάτων ἐχομένη. Δ ΕΙ. Ἐπι. Ἰοπ 1090
παλίμφαμος ἀοιδά (8.γ.ἃ. δύσφημος,

940. ϑεοὶ πολῖται 8.ν. ἃ. ϑεοὶ πολιοῦχοι: ΞΟΒΟΪ. τοὺς ἰδίους καὶ πα-

βλάσφημος).

τρῴώους ἐπικαλοῦνται ϑεούς, ἀδπδοι

αι 10ἢ. τηθίποῦ Ζππηρο ποῦ Ἠρυτ“".
241. ΝΟ ἄθη ᾿πιο ]οβοα ὮγοΒαπρθη γϑυϊθρὺ β'οῃ ἘΣΘΟΙΙΘΒ ταῖῦ
ΒΘΥΙΒΒΟΥ Ιτοηΐθ δῖα ΒΙἐίαη. --- εἰ,

Ἰ1οδὲ Ηρίτηβοξῃ

ϑεοὶ

πατρῷοι.

--

Ὑορσθπ 468 [πῆη1ὑϊγ8 σὰ ΤΠ.
241. 8 ὅ08}ο]. ϑρηνοῦσα δῆλον
ὅτι καὶ κράξουσα σὺ ἡμᾶς δούλους

2460. . Ἀ... ἸΠΟ]ρ6

εἴϑε

τπϑῖπου Απρϑῦ

σὶρ Ηοτα. ΚΙ111 ἀλλ᾽ εἴ τις καὶ

ΠΥ
αὐτὴ σὺ δουλοῖς καὶ σὲ
καὶ πᾶσαν πόλιν, 794 θη 8118. 1ϑ δ
ΒΟ} σὲ (τ σεαυτήν σὶρ μὲ ἐὰν

τὐδιοῶξ μετοιχόμενος καλέσειεν, βοΡΗ.
Ο. Τ, 8608 εἴ μοι ξυνείη;, Ευγ. ΗΘΚ.
886 εἴ μοι γένοιτο φϑόγγος ἐν βραχίοσι, ΗΚ. 620 ποτανὰν εἴ μέ τις
ϑεῶν κτίσαι. --- κοῦφον τέλος, αἷθ
(α117) Ἰοϊομίθ ἘΡΠΠππρ' ον Βιύί6.
248. λέγοις ἄν Ἐπ ΡοΥ ΔΕ γΊ50} ψ10
οἵ. --- Μοίποκο καὶ τότ᾽ εἴσομαι. ΜΘ
ϑορΡ. Ο. Τ. 1611 ΟἿΖ. οἷσϑ᾽ , ἐφ᾽ οἷς
οὖν εἶμι; ΚΡ. λέξεις, καὶ τότ᾽ εἴσο-

ἐμαυτήν

μαν κλύων.

ποιεῖς

βομοὶπῦ

δα

αὔουσα

ΒΙησανγθῖβθη. -ψἄπροτθ
Βο συθη σοῦθη κἀμὲ καὶ
πόλιν, γρ]. ϑορῇ. 0. Τ. 64
ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ καὶ
στένει, ΒΙοιπῆο]ὰ γουτητι ἑοῦ
δουλοῖς

καμὲ

ΗΚ.

καὶ

122

πᾶσαν

δουλοῖς

Ηαπάσὲ καὶ
ἡ δ᾽ «ἐμὴ
σ᾽ ὑμοῦ
αὐτῇ σὲ
πόλιν, ;

ξῶσα γόοις με

οἶς

30

ἈΞΟΗΎΤΟΒ

ΧΟ. σιγῶ" σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον.
ΕΤ. τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέϑεν.

2580

χαὶ πρός γε τούτοις, ἐχτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων

[εὔχου τὰ κρείσσω ξυμμάχους εἶναι ϑεούς]
χἀμῶν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων,. ἔπειτα σὺ
ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμενῆ παιάνισον,
᾿Ελληνικὸν νόμισμα ϑυστάδος βοῆς,
ϑάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον.
ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς
πεδιονόμοις

τὲ κἀγορᾶς ἐπισόχποις

260. σὺν ἄλλοις Θπίδρυϊομ ἄθιηῃ
Οθαδηκθη ΒΟΪΔΤΠΘ ΤΗΪΒΟΙΒ ΒΟΟΙΟΒ
ΒΩ ἾΒ86 τηϑοσατη. Υ 9]. Εππτ. ῬΒοαπ.
894

εἷς γὰρ

ὧν

πολλῶν

2δῦ

μέτα

τὸ

μέλλον, εἰ χρή, πείσομαι.
261. ῬΙ656 --- σθηπ 86 6}} ὈΪ
616
-- Αὐαβεστηρ, ἀἀθ0 ἀπ αἸΘἢ βοῆνγοιβομα ἴπ ἀ85 ΟΠ]
Ο 881 ουρι δῦ, σοΤᾺ]1Π0 ταῖν ῬΘΒΒ6Ὶ 818 (885 Ἰατῦθ ΨᾶτηΤΟΙ σὰ ἄρῃ (ἀδέξοτῃ.
252. ἐκτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων: ἀδταὶδ
ῖγὰ (485 Ζαυχοκίγοίθπ ἀθ5 ΟἼΟΥΒ

παιάνισον βΒοπχία εὐμενῆ (οἴποη (6βᾶπρ᾽ ἔτουάίρθη Μαΐεβ). 5680]. διέστειλεν ΠΟΙΌΝ τὸ χ οὗοσ σημείὦσαι ὅτι οὐ διέστειλεν) τὸν ὀλολυγμὸν

τοῦ

παιῶνος.,

καὶ

γὰρ μόν

τῇ

᾿ϑηνᾷ δαίμονι οὔσῃ πολεμικῇ ὁλολύξουσι, τοῖς δὲ ἄλλοις ϑεοῖς παιὠνίξουσιν, ποὺ κξαῤγοξξεπα.

(202 ΗΓ) ἄἀθη Φυπρένϑθπθῃ γϑυσγθετί.
ῬΘΒμαΙ μαὺ ὙΟΙ ἄδπ Υ͂. 815 πηοομὺ οὐκΙ σύ.
2θ41. 16 Τπμρίγδτιθη 5011]16η ουβὺ
α16 Βιδέθη (65 Εΐθοκ]θβ μὔσθη ππα
ἀπ
ἀἴθ86. τηϊὺ θοροίβίουίον Ζυβυπητηπηρ ΡΘρ]οΙΐθη. ὀλολυγμός Ὀ6ΖΟΙομπθὺ γουΖαρβυγθῖθθ ἄθη Πδ88Καπα ΒΙδὑροβδηρ᾽ γοη Εταπθη. ΗΘΒΥΘΆ,

2660. ᾿Ελληνικὸν. νόμισμα βθεὺ
ΔΡΡΟΒΙ 0161] Ζὰ ὀλολυγμὸν ἱερὸν
εὐμενῆ, ἀαρορσθη ϑάρσος σύτα [πΒα] α65 γΟΥΒΘρ ΒΘ πάθῃ ϑαῦΖοβ (τὸ
γὰρ εὔχεσϑαι τοῖς ϑεοῖς ϑάρσος
ἐμποιεῖ τοῖς φίλοις ὅ6801.), ποζὰ
λύουσα πολέμιον φόβον αἴθ ἘπτΚΙᾶσππρ οἱδὺ (,,Ϊ πάθη ἀπ ἀατηῖ
αἴΘ Ευγοηῦ νοῦ ἄθη Βοϊπάθη Ρ6Βομ τ] ὐ]ρβὺ.). Ζα λύουσα γὙ61. ϑοΡΗ.
ἘΠ. 989 τῆς νῦν παρούσης πημονῆς
λύσεις βάρος. --- ἘΠπ6 Τἄάπροτο ΗδπᾶΒομσηῦ Ὀϊοίοὺ πολεμίων. --- Ὦϊ656
ΒΘ] Θηΐβομα οἶδ βέθῃὸ ἴῃ αθρσθηδῖ σὰ ἀν Ηορκοῖῦ (68. διβίβεΒ6Βθη ἐάλεμος (κομμὸς Ἄἄριος Οο.
422) οὗδθὺ Ζὰ ἄθῃ βομυγθυτη ρθη
ΘΒ ΔΒΟΉΘη Ὑ ΟἹ ΚΒ] Θά θυπ, πυΊοη6 ἴτῃ
Τὰ
οἷπθβ ὈΙΠΒομάθη,. ΦΠρΊ ΡΒ
(ποβ, Βοιτηοβ, Ααοηῖβ, ΝΑΥΚΊΒΒΟΒ
τι. 8.) ἀδ5 ΗΟ
ψίπάθη θυ βομβπθη
Τα γθβζοιῦ ἀπα αἴθ Ὑ ρα πρΊ ΗΠΚοὶὗ
1γα Ἰβοθθη ΟἸοΚ5 θοίσαπογίθη. ΥΒ].

ὀλολυγή᾽ φωνὴ γυναικῶν ἣν ποιοὔνται
ἐν τοῖς ἱεροῖς εὐχόμεναι,

Ῥαχβ. 940, 105. --- ϑυστάδος: 8680].
τῆς παρὰ ταῖς ϑυσίαις γινομένης.

ααΐ ἀ6η Ια
ἄθὺ Οτγομθβίγα, το
ΟΣ (88 Το]ρθπαθ ὐδβίσηοι σὰ ΒΙΠΡΘΗ
παὺ, τηοὐϊνιθσίύ.
258. Ῥίοβου Υ. συοιδ ἀοΥ Ὀ]σοηἄθῃ Τθῆσθ, ὑ πῃ Ἐΐθοκ]ο5 ἄθῃ
Ταπρέταθποπ, ἴῃ ὈρίχΗ ἀ65 τἱομέξϊσθη
Οοροίθβ σιρὺ, νου. ποῖ παὺ ΕθοΚΙ65 δογτδάθ αἷθ Βιδί6 ξυμμάχους
εἶναι

ϑεούς

ἴτὰ

γουπϑυσθηθπάθη

Ἠοτα. γ 460 αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν ϑυγα-

Ὑ6].

τέρες τε νυοΐί τε καὶ αἰδοίη παρά-

λιτάς.

κοιτις, Χθη. ΑμδΡ. ΤΥ ὃ, 19 ἐπεὶ

καλὰ ἦν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιξον
πάντες οἵ στρατιῶται καὶ ἀνηλάλαξον, συνωλόλυξον δὲ καὶ αἷ γυ-

ναῖκες ἅπασαι. Δυΐ ἄσπ ἔτομθη ΤῸ
ἀρβ ἀρβϑηρθ Ὀοχίθῃῦ 510}. δπο

ὅϑορῃ. Δπὺ.
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ϑυστάδας

269. ΥρΊ. Αρ. 88 πάντων τε ϑεῶν
τῶν ἀστυνόμων ὑπάτων , χϑονίων
τῶν

τε

ϑυραίων

τῶν

τ᾽ ἀγοραίων.

Ἐτ σοὶοθῦ 81Π16ὰ βομυϊαρδέθθυτι ἀ68
Τιαμάθβ δαβουμα} ἀπ ἱπηθυθα]
θυ 5 δαί.

διε

ΒΙΕΒΕῈΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

51

, Δίρκης τε πηγαῖς, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἸΙσμηνὸν λέγω,
εὖ ξυντυχόντων

260

χαὶ πόλεως σεσωμένης

μήλοισιν αἱμάσσων τόϑ'᾽ ἑστίας ϑεῶν.,
[ταυροχτονοῦντας ϑεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι)

ϑήσω λάφυρα, δαΐων δ᾽ ἐσϑήματα
στέψω πρὸ ναῶν δουρίπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις.
τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου μὴ φιλοστόνως ϑεοῖς

96ὅ

μηδ᾽ ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμασιν"
οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγης τὸ μόρσιμον᾽

ἐγὼ δ᾽ ἐπάρχους ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ
260. οὐδ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνὸν (8ο ϑομἐ
Τὰν Ἰσμηνοῦ) λέγω, οὐδὲ ᾿Ισμηνὸν
ἀπολέγω., δο ἢ ἀθῃ Ἰβτηθηοβ ΙΘΏΠ6
10} πιομῦ ΔὉ (γσϑυύρθββθ 10ῃ πιο,
Ἰαδὺ ποὺ Ἰθαβί). Εἴη Ὑ ΘΟΒ56] ον
γομάθπηρ

πτῖὸ

ῬΊοτ.
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ὦ

δῖος

λέως

παῖς

Φϑιώτης

στέψει

ναοὺς

ἀπὸ Τροίας. --- δουρίπηκτα, ταῖῦ
Τᾶησθ ἀπροβίθοκθ.
[ἷῖπ Ὀοίγθῆ
Βιδίθ
ἔδιπ]
19η6 Ἐὔβίπησθη
ΞΙΘΡ ΒΖΘΙΟΠΘ πη 8η ἀθη ΤΘΙΠΡ6]η
ἄθπ ΤῊΡΊΥΡΒ6η) δησιμθέζθη
Ηοτη. Η 82 «τεύχεα

συλήσας

6Υ
ἀν
8185
(88
Ὑρ].
οἴσω

αἰϑὴρ. . καὶ τὸν πανόπτην κύκλον
ἡλίου καλῶ, ΒΌΡΕ. ΑἹ. 869 ὦ φέγγος... καὶ τὰ Τρωικὰ πεδία προσαυδῶ. 16 ΒΊ6 1086 ΤΊηθ515 ἀσ. 1699

προτὶ Ἴλιον ἵρήν καὶ κρεμόω προτὶ
νηὸν ᾿Δπόλλωνος ἑκάτοιο, Αρ. ὅ88
ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καϑ' Ἑλ-

ἀπὸ σφαγὴν ἐρῶν (ταῖϊξ ἄθτη ο]ΙοΠθη

λάδα δόμων ἐπασσάλευσαν ἀρχαίων

Βδπ βου
ἘΠΠΟΠθα ΕΘΕΙΟΥ σφαγῆς).
Ζαᾳ ἀπολέγω ΥῈ]. Ἀρ΄ δ04 τὸν ἀντίον

γάνος. Ἐπιτ. ἘΠ 65. 180 ϑεοῖσιν

αὐτὰ

(πὅτη 0} λάφυρα) πασσάλευε
δόμοις. ΘΌΘΠΒΟ 8ὴ Ῥαϊββίθῃ

πρὸς
ΕΣ.

δὲ τοῖσδ᾽ ,ἀποστέργω λόγον.
361. εὖ ξυντυχόντων (τῶν πραγμάτων εὐτυχῶς ἀποβάντων 5680].

ψ|6 ΗΚ. 129 πελομένων καλῶς,
Εσπα. ττῦ ὀρϑουμένων, 910 προφρόνως ἐπικραινομένων, ϑόρῃ. ΕἸ.
1844 τελουμένων εἴποιμ᾽ ἄν.
2602. αἵμάσσων τόϑ᾽ ἔν αἴμάσσον-

τας Β1Β6Ή]. --- τότε, σομη ἀοΥ Ξϊορ
ΘΙΥΥΙΠΡΘΙ ἰδ, ἄδπη ᾿ἰδὺ 65 Ζοιὺ Ζυτα
Ορέογι. --- ἑστέας, ἀϊ6. Ορξευμοσάο,
γ9]. βούϑυτον ἕστίαν ὅορῃ. Ο. Κ.
1495.
2603. ταυροκτονοῦντας

οὐ ΚἸάτοπαθ Βθβομυ!ῦ
τας

ἕστίας

ϑεῶν,

ϑεοῖσιν 1δϑῦ

σὰ αἵμάσσον-

ΘΙ ομ6 τηϊξ ὧδ᾽

ἐπεύχομαι χὰ οἴποιη
Β ἀπ ὺ νγαχαρ.

ΤΥϊηθίου οΥ-

204. ϑήσω, ἀναϑήσω πῖθ Ἐπγ.
ῬΒοθη. ὅ70 Θήβας πυρώσας τάσδε
Πολυνείκης ϑεοῖς ἀσπίδας ἔϑηκε. δαΐων, πολεμίων. --- ἐσϑήματα,
σαῦλα: ἄθῃ Ἐπ θη ΔΡΘΘΠΟΙΉΤΠΘΗΘ
πανοπλίαι τγατάοη ἅδη Οὔξῥοτη σοσοῦ. --- στέψω (815 ὙΥ ΘΙ ΒΘ ΒΟ μΚ
ΔΒ Θ θη) 6 ὅ0. ΥὙρ]. Διο} Επγ.
Ττο. ὅτϑ Ἕκτορος

Φρυγῶν

ὅπλοις σκύλοις τε

δοριϑηράτοις,

οἷσιν '4χιλ-

ΒΆΚΟΝ. 1212 ἀράσϑω λαβὼν πη;τῶν πρὸς οἴκους κλιμάκων. προσαμβάσεις,

ὡς πασσαλεύῃ

κρᾶτα

τριγ-

λύφοις τόδε λέοντος. --- ϑίαϊιῃ!: ἀθγ
φυγϑὶ ὕ θυβ8 ρθη α16 Ἡδηαβομυ
θη
αΥθὶ, ὑπῖομθ ΔαρΘΗΒΟΠΘΙ
10 88
οὐ κἸᾶσθπμαθη Ζαββίζσζθοη οηὐβίαπαθῃ
Βιπᾶ: ϑήσειν (το ἄθτῃ ᾿πέθυθο]]θσίθῃ
ἐπεύχομαι ΔΟΒΔΠρΊρ, Θοτηδο!) τροπαῖα, πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα Ι λ1άφυρα δαΐων
δουρίπληχϑ᾽ (δουρέπηχϑ᾽ Ὀϊπάον!) ἁγνοῖς δόμοις στέψῶω πρὸ ναῶν πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα.
206. ϑοΙομα εὐχαί Βρυίοῃ τηΐγ ΠΘΟῊ
Θηβρυθομοπα ἄογ ὟΥ οἰδαπρ 288 Ε΄
261. ποιφύγματα Βἰπηα βογθοκοθπβ-

Ἰαπΐθ, ἀ16 πιπΐϑυ βύαυκϑιι σομ
πα αΌ6ῃ.
(ποιφύσσε ιν) Βουγουρθβίοβθῃ ψοτάρῃ,

5680]. ἐκφοβήμασι τοῖς δυναμένοις
ἐχπλῆξαι τοὺς ἀκούοντας.
269. ἘΐΘΟΚΙ65 11 αἴθ ἀατοι αἱ
Ἰαπΐθη Ἐπί ἀν Φππηρίγαπθη τπιηΐθυὈγοσῆθὴθ Τα ρκοιῦ σπῖθᾶογ δαΐΠΘμτηθη πἀπηα 416 δυιβσθυ ἃ ὕθῃ. (5)
ΕΠΉγου Ιου! ]6ἢ (τὸν μέγαν τρόπον)
8 ἄδῃ βίθρθη ΤΌσθη δυαξβἕβ! ]6π. --ἐπάρχους (λοχαγούς, Ἐούρη
γ οι)

ΑΞΟΗΥΤΠΤΟΞ
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ἀντηρέτας ἐχϑροῖσι τὸν μέγαν τρόπον

210

ἐς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολών,

πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ ταχυρρόϑων
λόγων ἱκέσϑαν καὶ φλέγειν χρείας ὕπο.

ΧΟ. μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ᾽
γείτονες δὲ καρδίας
μέριμναν ξωπυροῦσι τάρβος
τὸν ἀμφιτειχῆ λεών,

ϑίγορ!η.
21ὅ

δράκοντας ὥς τις τέχνων

ὑπερδέδοιχεν λεχαίὧν δυσευνάτορας
μαὺ
ΖῈ
ΥΕΊ.
990

Οδπΐοσ νουταυίοὺ ἔν ἐπ᾽ ἄνδρας
Ηθυβίθι!πηρ ἀν Κοπβύνιὐὔϊομ.
Αρ. 1226 νεῶν ἔπαρχος, ῬΕΙ8.
Κιλίκων ἔπαρχος.

211.

ἑπτατειχεῖς

ἐξόδους

Β,.ι. ἃ.

ἑπτὰ ἐξόδους τειχέων, γ6]. Ἐϊαγ.
ῬΒοβῃ. 1068 τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῇϑρα γᾶς ππᾶ 1748 ἐλϑὼν ἑπτάπυργον
ἐς πόλιν Π: ἔξοδον) τάξω λοχαγοὺς
πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις,
ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑείς.

ἴσους

212. Βοΐθῃ σγὸ]] σοῦ Ἠδβὺ τπᾶ
τηὶϊῦ το α16 ἰααί ἀυτομοι]θ πάθη
Μη οιπηρθη. --- φλέγει (ἰπέγϑη8.)
ὑπὸ χρείας, 685 οηὐβίθῃῦ οἷπθ ἃ}}ΘΙ 61η6 Απίτοστιηρ 1
ο]σο ον Νοῦ
465 ΑὉρΡΘΠΌ]1ΟΚΒ.
214-90
οτγβίθβ
ὐδβίμηοη:
Ὧ16 Φαμπρίγαθιθη Ὀσπρθη 685 πὶομὺ
ὭΡΘΥ 510}, ἀοσ Μδῃπαπηρ 465 ΕἴθοΚΙ6Β σὰ βῬΠΟσΤΟΠΘη. [π᾿ ΠΤ Απρϑῦ
ΤΒΠγΘη 816 βίοῃῆ ἄθῃ 8] ρΡΘΙη ίπθα
Θὐαττη
ΔΗρΥ
αὐ ἀ16ὸ ἰααὺ τοῦ
Αὑροη τἀπαᾶ τσυΐθη 616 (δέου ὑτὰ
Ἠ1ΠὲῸ6 δῃ.
ΘΙ 65 βομῦπουθ Πδηα
Κῦππθ ἰἴῃἢγ [Ὦ ἀπβὸὺ πα
οἰηἐδθβομθη ἢ Βυϊηρὺ ἀθβη 81} Ὑ ϑυάθυθθη
ἄρον αἴθ Ερίπάθ, νϑυϊοιὺ ὅ1θρ ἀθῃ
Βἄτρθσῃη. Βρκὶαρθηβυγοσῦ πᾶσ 68,
ΘΝ
οἷπθ 80 υταὶϊία ϑίααὺ σοῃ
ΗΘΊ]Θπθη σοκπθομίοὺ πυῦσαθ ππαᾶ αἱ
ασθθὶ ἀθν ΡῬιἅπαρθσπηρ ογαπ] θη
τηϊβέθ.. Τῖθβθ αὐθαθὶ ποσγάθῃ τηϊῦ
θη Ἰορ μαΐθβέθη Ευθθη σϑβοη]ουὺ
ΠΦΟΗ Βοχι. 1 ὅ92 κατέλεξεν ἅπαντα
κήδε᾽ ὅσ᾽ ἀνϑρώποισι. πέλει τῶν
ἄστυ ἁλώῃ" ἄνδρας μὲν κτείνουσι,
πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαϑύνει, τέκνα

280

δέ τ᾽ ἄλλοι ἄγουσι. βαϑυξώνους τε.
γυναῖκας, Χ 61 κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα,
υἷας

τ᾽ ὀλλυμένους ἐλκηϑείσας

ϑύγατρας

καὶ ϑαλάμους

τε

περαΐξο-

μένους καὶ νήπια τέκνα βαλλόμενα
προτὶ γαίῃ. --- Ὅοπ Θοβδηρσ
ἐχᾶρὺ
ΜΟΙ] ἀοὲ θβδιβίομου ἸΌΝ
214. μέλει α. 1. 10} Ὀΐπ (ΟΣ

Μδβπαηρ' οἰπρθάθμξκι.. 5080]. μέλει
μοι. ὧν εἶπεν ὃ ᾿Ετεοκλῆς, ἀλλ᾽ὃ
ἐν “ἐμοὶ φόβος οὐκ ἠρεμεῖν μὲ ποιεῖ
καὶ ἡσυχάξειν.

218 Ε, γείτονες καρδίας μέριμναι:
5080]. αἵ ἐν τῇ καρδίᾳ (Υ] ΘΙΤΠΕΣ
ἐν τῷ ἥπατι) μέριμναι, ἀ16 ἃ:
Ἡδυζθη βἰἐσθηᾶθη ϑόυρθη. -- -καρδίας
ἰδὺ ἴθ ΗΙΚ. 14, 8017 415 ϑροπάθυβ
Ζὰ 16586η (416 δ! ΊΒοῆθ ΕΌστα κάρξας
ὙΠ] ΠΙΠαογΕ βούζθμ). --- ξωπυρεῖν,
ηΐδομθη (ξωπύρει τοὺς ἄνϑρακας),
ἀθονύγα ρθη δ}; Εν. ἘΠ. 1121 ἀν᾽
αὖ σὺ ξωπυρεῖς νείκη νέα. Ὕοπ
ξωπυροῦσι τάρβος (,,ἔθομθη τηθίπθ
Απρϑὺ 8“) ἰδὺ ψῖθ γοῃ ταρβῶ ΟὐθΥ
ταρβεῖν μὲ ποιοῦσι ἄἀεΥ Αθο. τὸν
ἀμφιτειχῆ λεών ἀΒϑπρισ. ἘΘηΒΟ
γτοριοσῦ Επγ. ΒΆΚΟΙΗ. 1288 καρδία
πήδημ᾽ ἔχει πὶ δέδοικα ἄδῃ Ἄθο.
τὸ μέλλον τπᾶ ᾿ἰδὺ Πριποβίῃ. 4, 4
τεϑνᾶσι τῷ δέει ὙΓ1Θ δεδοίκασι ταῖῦ
ἄριη ἄσο. τοὺς
λους γουραπάθρῃ.

ὩΙΒ;

ὙΥΘ

τοιούτους

ἀποστό-

αὑτὰ ἴσο Φπηρθη ἴτα

Νοβίθ (ἅ16 πόοοὺὴ πίομὺ ἢδρρθ) α16
Βοβθὰθ ΤΆᾺΡ6 α16 ΠΥ Ήθη, ΒΟΒΠΪτητη6
ΤΘΘΥΡΌΠΟΒΒΘΗ, δ γομύθἑ"". Ζα λεχαίων
(8ο Πιδοβτηδπῃ ἔν λεχέων) ΥΡῚ. ΑΡΟ]].
ἮΠ.1 1182 λεχαίην φυλλάδα, ΒΙαγ-

νκς
ὦ
-δ“

5ΙΕΒΕῈΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.
πάντρομος πελειάς.

τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους
πανδαμὶ πανομιλὶὲ
στείχουσιν" τί γένωμαι;
τοὶ δ᾽ ἐπ’ ἀμφιβόλοισιν
ἰάπτουσι
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πολίταις

χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν.
παντὶ τρόπῳ, 4Δ]ιογενεῖς
ϑεοί, πόλιν καὶ στρατὸν
Καδμογενῆ ῥύεσϑε.
ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον

τᾶσδ᾽ ἄρειον, ἐχϑροῖς
ἀφέντες τὰν βαϑύχϑον᾽ αἷαν,
ὕδωρ τε Ζιρκαῖον. εὐτραφέστατον πωμάτων

᾿

:

ἈΔΒ..
"

80

290
ανηἐϊδέν.

29ὅ

ὅσων ἴησιν Ποδειδᾶν ὃ γαιάοχος
Τηϑύος τε παῖδες.
4685 λεχηρῶν πΘΟῊ Επν. ῬΒοβῃ. 1841
λεχήρη), ὅ6}0]. νεμομένων ἐπὶ τῆς
καλιᾶς. --- πάντρομος ὭΘΟἢ ἀθ1η
Ἠοτηθυβομθη τρήρωνα πέλειαν. -Ζυτα ΟἸΘΙ
Ομ μΐβ τυρὶ]. 490, Ηομ. Β
808}:.:, Μοβοῆ. ΙΥ̓ 21, Ησον. Θροά. 1
19 τῦ δββι θὴβ ἱπρ]ατηῖθι8 ΡῈ]}}18
ΑΥῚΒ βθυρθῃίατῃ Θα]αρ δι ὑϊτηϑῦ.
282. τοὶ μὲν (286 τοὶ δὲ) πὶθ
Ῥριβ. ὅ71 τοὶ δὲ Θρίβοῃ, ἀδϑιπηϑίπὸ
βΒ'πα αἴθ ΒΟ σου σα ποίθη (οΥ
Ἐδὶπᾶθ.
284. τί γένωμαι; ,, 0͵1Β 8011 8118
ταῖν πγοσάδη“. ὙᾺ]. Ηοτη. ε 406 ὦ

μοι ἐγώ, τί πάϑω;

κιστα γένηται;
ῷ8ὅ. τοὶ
ἜΘ ΙΟΠ6 δὰβ

τί νύ μοι μή-

δέ, αἀϊ6 ΒΟΒΙΘΠΘΥΘΥ,
ἀ(ΟΥ Ερτπθ ϑἰθίπθ δαΐ

αἴθ Ὑουίοϊαϊσεσ ἄθὺ ϑἰδαξτηδθον
τ Θυθ ἢ (ἀκροβόλοι, ἀκροβολισταί).
-- ἀμφιβόλοισιν: 5980]. πάντοϑεν
βαλλομένοις.
287. χερμάς (Κἰ6βοἰβύθί
π):νυρὶ. Ἐν.
ΒΑΚΟΙ. 1096 αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους ἔρριπτον. --- ὀκριόεσσαν
Ὑ16 χερμαδίῳ ὀκριόεντι στη. 4 δ18.
291.

ποῖον,

πὶοηῦ

ποίας,

1761}

γαίας πέδον πὶθ ΕΠηὴ ΒΕρΊΗ Ρ6Βδηαοὶὺ πὶτά. ΥΩ]. Ῥγοιη. 1 χϑονὸς

τηλουρὸν πέδον, στη. 299 χώρας
ἐν τόποις Διβυστικοῖς. -- 5680]. ἐὰν
ταύτην, φησί, τὴν γῆν προδῶτε τοῖς
πολεμίοις, ποίαν βελτίονα αὐτῆς
εὑρήσετε. γΩ]. σὰ 304.
292. ἄρειον: αἴθβοὺ δρίβομβ ΚοιηῬαυαῦν ὅπ} ἀρ. 81.
298. βαϑύχϑονα: 8680]. εὔγειον.
Αὐοῇ ἘΠΡΙ465 σὐϊησαῦ ἀ16 ΕὙπομῦῬαγκοῖῦ Βδοίίθηβ: Ζέρκας χλοηφόρους καὶ βαϑυσπόρους γύας ῬΒοΟΘΗ.
θ41.

Ωϑῦ. εὐτραφής. ἀδ8 ὙΥ̓δομβύατα
Τύγαουθα. τὰ αἴθθοῦ Εἡρθηβομαῖῥ
Ὑ1Π6η σσασᾶθ θη ΕΒ]αθοδύξοστι 65
Τᾶπάθ8Β ΘΌΘηΒ50 16 ἄθτῃ ᾿Δπόλλων
κουροτρόφος Ὀθίτη Εἰηὐγιθδ ἴῃ ἄδΒ
Μαμπθβαϊίου ἀοὺ πλόκαμος (0 Πο. 6)
σονϑιμῦ. γε. Ηοπι. Ψ 1417.
060}.
ὅσων: αἴθ Δέεῤτακύϊομ
Βπᾶοῦ 516} βοϊξβπου μοὶ ΒΟΉ ]ΟΒβ,
Βὰγ ποῦ ἴῃ ἀθῃ ἨΗϊκοία68. -Ποσειδᾶν: ὅ080]. ὅτε τῆς ὑγρᾶς οὐσίας δεσπότης Ποσειδῶν. --- γαινήο-

χος Ὧὰ5 Ἠοτϊμθυῖβομο Εριπϑέομ. --Νὴ
Ηρθ. ΤΠθορ. 387 βἰπα Ἂ16
ΕἸᾶββθ Κιπᾶθυ ἀθ5. ΟΚθᾶμΟ5 πα αοΥ
Τοῦῃ5.

40

ἈΒΟΗΥΠΟΙ͂

πρὸς τάδ᾽, ὦ πολιοῦχοι
ϑεοί, τοῖσι μὲν ἔξω
πύργων ἀνδρολέτειραν
χαταρρίψοπλον ἄταν
ἐμβαλόντες ἄροισϑε

800

κῦδος τοῖσδε πολίταις,

καὶ πόλεως ῥύτορες «ἔστε τ᾽» εὔεδροί τε στάϑητ᾽

80ὅ

ὀξυγόοις λιταῖσιν.

οἰκτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν
᾿Δίδᾳ προϊάψαι δορὸς ἄγραν,
δουλίαν ψαφαρᾷ σποδῷ
ὑπ’ ἀνδρὸς ᾿Αχαιοῦ ϑεόϑεν
περϑομέναν ἀτίμως,
τὰς δὲ κεχειρωμένας ἄγεσϑαι,
299. πρὸς τάδε (τη ἨΙΗΡΊΙΟΚ ἀδ7-

ϑαΐ, ασὰ ἀ65.71116Π) Ὑ16 Ῥρ18. 782.
800. τοῖσι μέν, 8.15. ΟὟ 68 π80ῃΒΘ 1686: ἐμβάλοιτε, τοῖς δὲ πολίταις κῦδος ἄροισϑε.

8017 να ΠΘ ΗΠ ΟΥ ΠΡΟ Π 65, ποΐςἔθησορ
θυ θη 68 [ΠΠ}}61]“΄. καταρρέψοπλος σοὸμ (6. ῬΘΥΒΟΠ ἀβουίγαρθη.
Μι καταρρέψοπλος ΥΩ]. βέψασπις,
δύγθ. ΧΠῚ 600 ᾿Αλκαϊῖός φησιν ὃ
ποιητὴς ἐν τινι ἀγῶνι κακῶς φερόμενον ἑαυτὸν τὰ ὅπλα ῥίψαντα
φυγεῖν (Πογ. ογτη. Π 7, 10). ΤοὙΓΙΏΒΚῚ γΘΥ τητιδοῦ ἀνδρολέτειραν κῆρα,
δέψοπλον ἄταν, γ9]. 1761 τὰν ὅρπαξάνδραν κῆρα.

8051. κῦδος ἄροισϑε (νοι ἄρνυμαι) τοῖσδε πολίταις, «οἷον ταδροῦ
ἘΠΒΘΙΘη ΜΙ λρουτι ΒΙ Θο βυτῃτη γουΒ0ΠΑ θη“, γε].Ἤοιη. ᾳ 340, ξ 8510
ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ᾽ ὀπίσσω.
Ῥον ΞΟΠΟΙ]. ριθὺ α16 Ἐγκδγιηρ' πάνυ
ἂν ὑμνοῖσϑε παρὰ τῶν πολιτῶν
80 Ἠοηη. Ζ΄ 9ὔ πᾶσι δέ κε Τρώεσσι (061 4116 ΤΥΟΘΙΠ) χάριν καὶ
κῦδος ἄροιο. ΑΡΘΥ ἀΐοθβοη ϑ΄πη
Θηὐβρυιοηῦ πἰομὺ ἀδ8 γογδιβρθ
θη 8
μέν (800). δος πίομὺ αἴθ [ἄν ἀϊθ
Οδύθου υσθηῖρου ραββοπᾶθ Βοαθυξαῃρ,
γῸ0η κῦδος: ΘΒ Π10ὴ τῦσαθ τηδῃ
ἀδηη ἀρεῖσϑε οὔθυ ἄροισϑ'᾽᾽ ἄν 6᾽Ὑγαγύθη, Ὑ6 οὺ ὅ6801]. ὑμνοῖσϑε
ἄν μαὶ,

δίγῸρ]ι.
810

805ΕἾ ἔστε τ᾽ ἰδῦ νοὶ ΗἸύβοι] οἱπ-

᾿Βοβθύχὺ ὑτὴ ἀθ8 βίπηθβ ἀπᾶ ον ἘδΒρΡομπβίοθ ΜΠΠ|6η. --- εὔεδροι (94)
στάϑητε: Ἰαβῦ δύο (ἀθπτος ὈΠΒΘΙΘ
Βιζζθη) Ῥοπσθῦθη ἴοϑῦ ἂἃῃ ΘΌΥΘΗ
πὐδδῦθη. σὰ σου ]θῖροα ([αϑὺ ΘαγΘ
ἩΗοΙρσὑὔτηθυ πἰομὺ σουβίσθη, αἀδιηῖῦ
1ῃγ πἰομῦ αβΖανγδ
6 7} Ῥυδυομξ). -ὀξυγόοις λιταῖσιν, ὅ680]. διὰ τὰς
ὀξυϑρηνήτους λιτὰς ἡμῶν.
808.

ὠγυγίαν

νὑ|6

Ῥρῦβ.

88

τὰς

ὠγυγίους Θήβας.
809. ᾿ίδα προϊάψαι (ἃ. 1. ἄθιι
τπξουρδηρθ᾽ πγΘΙ 6) 80
ἄθπ
ἨοτηΘ.ΙΒΟΒΘα Ἄτδι προΐαψεν (4 8).
-

δορὸς ἄγραν 8680]. διὰ δόρατος

ἀγρευϑεῖσαν (δοριάλωτον).
810, Ζὰ ψουρυδοκοϊύθια ϑύϑαθο
(σποδῷ ἄγμδτα. ΤΠ)αὐϊγ) σὸπ Δομϑδυγοὶκ (γρ]. 11.) 186 δῦ αἴθ δέξαι
ἄρυ Οδύξου. βομταβ
]10 νϑυρθταπηΐξ΄.
ϑεόϑεν .,ϑατηῦ ἄθῃ Οδέξθεπ πὶὸ
ῥιξζόϑεν ᾿εδταῦ ον Ὑγυγ261“. γεϊ.
ὅ09 πόλιν πατρῴαν

καὶ ϑεοὺς τοὺς

ἐγγενεῖς

Ηοἰμιβοθη

πορϑεῖν.

σοῖ-

τηὰυϊοὺ πεδόϑεν.
8181. τάς πιγτα πῆθμοὺ Ὀθδυϊχηχηῦ
ἀυχοἢ νέας τὲ καὶ παλαιάς. -ἢ:

5080]. διέκοψεν τὸν λόγον τῷ ϑρήνῳ.
- γέας ἰδὺ οἰμβι!οῖς σὰ 656Ὲ 16
Βϑυῆο

νεᾶνις.

νεανέας,

νεανιπός

“πτοὶ- Β6Ζ. αὐ! ὴρ (Επτα. 917, Εν.

ϊ
:
Φ.

51ΕΒΕῈΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.
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ὃ ἔ, νέας τε καὶ παλαιὰς

ἱππηδὸν πλοχάμων. περιρρηγνυμένων φαρέων.
βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα πόλις

81

λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου.

βαρείας τοι τύχας προταρβῶ.

κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιδρόποις ὠμοδρόπων.
νομίμων προπάροιϑεν, διαμεῖψαι
ὀμφάχων τρυγερὰν δρόσον᾽
τί; τὸν φϑίμενον γὰρ προλέγω
βέλτερα τῶνδε πράσδειν"
ῬΒορπ. 1417, Αὐἱβίορῃ. ὕβρ.

1009).

1067,

816. ἱππηδόν υἱομὺ ὑπὸ ἱππέων
σύρεσϑαι τῶν πλοκάμων (868}0]),
βομᾶθσῃ δέκην ἵππων (Θδἷὶπ ΔΠΟΘΥΘΥ
56801.): .,. 88 ἄθη Ηϑγθη π|6 Ρἔογαθ

ταδῃΘΒτη8] ἃῃ θη Μᾶμποη ἔοτέροΖουσύ τ Υ ΘῈ“. οὐδὸς ΗΙΚ. 481 ἀγομέναν ἱππηδὸν ᾿ἀμπύκων πολυμίτων
τ᾽ ἐπιλαβὰς ἐμῶν, Ὑογρ. ΑΘη. Π 408
ἀγα μοθαΐαν μδββὶβ Ῥυϊδιηθῖα Ὑἱγρὸ
ΟΥ̓τι5 ἃ ἰθιρ]ο Οδββδηᾶγα δάγἀϊδβαπ Μίπουναθ. --- φαρέων ποῦ
8.15 ΙΔτη
τ 8.
811, (016 ϑΒίααξ, το]
ομα δαηὺγοϊκοχῦ τῖσα, ουὐομηῦ νοη ἄθιη ΤΥ

αηέϊϑδίγ.
821
ΕΝ

σνογϑιβοθμθμᾶθ
ὀλλυμένας αβσοΓαηνὺ πεῖτα, ἰδὺ ἀθγοι ἄθη ΘΟ υδθοῃ
ΥῸΠ ὀπώρα πϑΠΘρο]ορύ: ΗΙΚ. 1009
τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλακτος

οὐδα-

μῶς, μδογαπι. ἔν. 12 5. 180Ν, πολλὴν ὀπώραν Κύπριδος εἰσορᾶν παρῆν ἄκραισι περκάξουσαν οἰνάνϑαις
χρόνου. Ατῇ πἀπβουθ ϑ'66116 Ῥοχίθῃΐ
510 ΔΌΡΘΠΒΟΠΘΙΠΠΟῊ α16 Νούϊζ τοι
Ἐβύαθῃ. ΟΡ(ιΒΟ. 5 ϑὅδ, 28 δα. Τα.
ἐν μετοπώρῳ γὰρ, οὐ μόνον καινόν,
ἐάν, ὡς τἱ παροιμία, ἄνϑος ἄνα υῇ;
ἀλλὰ καὶ ἐάν κατ᾽ Αἰσχύλον ἀοτίδροπος ὀπώρα νεάζουσα τρυγηϑῇ.
Ῥαγᾶυβ ἰδὺ ἀν Ταχὺ ὀμφάχων τρυγερὰν δρόσον σονχοπηθη βΒ(αύὑ ἄδβ
Βαμἀβομν ΘΠ Θη δωμάτων στυγερὰν ὅδόν. Μ|ὺ ἀρτίδροπος νρ]. ΗΚ.

Οδβοῦσοὶ (6. σοϑίδησθπθη ΕὙΘΊΘΗ,
πο Π6 σοβομάπαθὺ σσογᾶθη“. ληΐς
Ῥοαθραξοῦ ἀδ5 ρθιοῆθ τῖθ ληϊάδες
γυναῖκες Ηοτι. Υ 198 ληϊάδας δὲ
γυναῖκας, “ἐλεύϑερον ἥἤμαρ
ἡ
ἀπούρας,

σον
Ῥιμπᾶ. ΟἹ. ὙΠ 2. ἀμπέλου
δρόσῳ.
828. τί: 8680]. τέ γὰρ δεῖ πολλὰ

ἦγον. - ὀλλυμένας: ὅ080]. πορϑουμένας, ΥΕ]. Ἐπι:’. ῬΒοβη. ὅθά4 ὄψει δὲ
πολλὰς αἰχμαλωτίδας
κόρας βίᾳ
πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορϑου-

λέγειν, γἹΘΙτ ἢν, υγῶθ Βα 06 1600} θ6γοΙΠθηδυγοχῦ; ΤΉΘΗΥ 815 ἄμε; ἀθπῃ.
ΟΥ ἰοῦ ἰδὲ, δῦ ὈΘΞΒΘΥ ἄδτδη 6185
αἴθθθ, αἷθ ρϑβοβέπαθέ τϑγάθῃ“.

μένας.

ΒΙοιηῆθ! ἃ νουτηυξζοὺῦ τί γάρ; φϑέ
μενόν τοι προλέγω. --- ἴπ προλέγω
Βοθὺ πρό ἅδῃ ἴῃ βέλτερα τῶνδε
πράσσειν Ἰϊοροηάθδη Βορυῖ (65 ἽουΖΒ Ὀ]Θοπ βυβο ἢ Πουνοῦ. ΥἹΈ]. ΡΙπηα,
Νριη. Π 18 ἐξοχώτατοι προλέγονται.
- 16 ΕΌγτη βέλτερος, βέλτατος ἰδὺ
61 ΑβοΒ ]οῸ5 ἀ16 ρουγ
μη] 6ῃ6, πἰοιῦ
βελτίων, βέλτιστος. --- βέλτερα πράσσειν πὶ ἀρ. 1444 ἄτιμα δ᾽ οὐκ
ἐπραξάτην, Ἐπτ. ΕἸ. 1869 εὐδαίμονα
πράσσει.

819. προταρβῶ πῖθο προφοβοῦμαι
(πολέμους) ΗΚ. 1006, ϑάνατον προταρβοῦσα Ἐπ. ἴτρ. 3860, 2ὅ, 10}
566 τη Ἐπέβούζθιι γουβου

5201,

Βονσθι ποηδυγοχσῦ ἰδὺ 65 [Ὦσ

5160 σ᾽οϊοπσορῆϊοκὺ σοῦ ἀον Ζοῖϊῦ ὑπτοῖῦ σορῆποκίον Ἠθυ Προ Νὰβ οἰηχαϊδαβομθῃ, ἃ. ἢ. 415πηγοὶσορῆϊοκίο
ἨδυθΙηρο σοκοϊξοσέ χὰ σπογᾶθῃ“.
1656 ΑἸΠΘρουῖθ, ἀαγο γθ]οη ἦδ5

808

κλάδοισι νεοδρόποις,

τοῖὐ δρό-
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πολλὰ γάρ, εὖτε πτόλις δαμασϑῇ,
ὃ ἔ, δυστυχῆ τὲ πράσσει.

828

Ἂ

ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύ-

δι, τὰ δὲ πυρφορεῖ"

χαπνῷ χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν.
μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας

380

μιαίνων εὐσέβειαν ΄Ἄρης.

χορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστη, ποτὶ δ᾽

δίγορῇι.

ὁρχάνα πυργώῶτις.
ς

[4

-“

πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ καίνεται"
βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι

88ὅ

τῶν ἐπιμαστιδίων
ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται.
820ἔ. γάρ Ῥορτῦπαθῦ ἄρῃ Ἠδαυρύβϑάδηκθῃ κλαυτὸν κτέὲ. (τί; τὸν ..
πράσσειν θοῦ ρϑυθηνμθῦβοῃ). -εὐτε δαμασϑῇ: τὰ 248. Υβ]. Αρ.
1602 ὅτε τὸ κύριον μόλῃ πα ππΐθῃ
160, Ἐπὰν. ῬΒοΘη. ὅ608 ὄψει, δαμασϑὲν
ἄστυ Θηβαίων τόδε. --- πολλὰ δυστυχῆ τε [ῶν πολλὰ καὶ δυστυχῆ
16 ΒΌΡΕ. ῬΗΙ]. ὅ88 πόλλ᾽ ἐγὼ κείνῶν ὕπο ὅρων ἀντιπάσχω χρηστά τε.
8211. ἄγει, Βομ!ορρῦ 815 ἋΤαπρθηθη ἴοσῦ, γρΊ. ἄγειν καὶ φέρειν
(Ιὔπαρυμ). --- τὰ δέ, Ὑ7611 8ῃ α16
6116. γομ Ῥουβομθη (ἄλλον) αδρθηβίθπαθ ὑγθύθῃ: ., ΘΠ ΘΥΘΒ ϑἰδοκὺ δὲ
(οἷπ δηᾶθυθυὴ) ἴῃ Βυδπαᾶ . --- πυρφορεῖ ϊοΥ
ὑταηβιῦν,
Ηρὶσηβοϊῃ
γουτηαὐοῦ πυρπολεῖ.
880. μαινόμενος ἐπιπνεῖ (ἴπ ψ11ον ῬαΒοσοὶ ἰοῦ): Ὑρ]. ΒΟΡΆ. Απῦ.
186 πυρφόρος, ὃς τότε μαινομένᾳ
ξὺν ὁρμᾷ βαχχεύων ἐπέπνει. -λαοδάμας: κυρίως τὸ ἐπίϑετον᾽ἄρεως

εἴρηται.

ὙΥ̓θιηϊσβύθῃβ

βροτολοιγός.
881. μιαίνων

ποιθὺ

εὐσέβειαν,

Αὐθβ
ἃ. Ἡ.

πἰομὺβ ἨρΠροΒ πὶχαὰ σοδομίθῦ πᾶ
σοβομοηῦ.
882. κορχορυγαίύ: 5080]. ταραχαΐί.
κεκωμῴδηται δὲ ἡ λέξις, ψΕῚ. Αὐ]βίορῃ. ΕὙ16. 991 λῦσον δὲ μάχας
καὶ κορκορυγάᾶς, ΤΠγΥ8. 491, Ὗγο. 8871.
- ἄστη (τὰ ἄθ5 ὙουβιιαθοΒ ὙΓ1Π6Ὲ
Τὰν ἀὰ5 ἀβρου]θίοσίθ ἄστυ σοβθύχῃ)

ΟΠ
ἃ(θηὴ τυρυβοῃίθάθμθη
ΤΟΊ]6η
(ϑύγαβθμῃ) ἀθσ ϑῥδαῦ. --- ποτὶ, πᾶτηΠΟῊ ἄστη (ρου θξογέ 1ϑὺ ποτὶ ᾿πτόλιν
δ΄, νουρϑϑβοσῦ σορ Ηθυτηθηπ), ΡΈΡΘΠ
ἀϊ6 βέααὺ ἰδὲ οἷπθ Ὁτανδ]απρ᾽ ρ6τοὺ, Ὑθ]σμθ 516 σῖθ οἷῃ ψαράποῦ Ὀπαβο
ἢ]οβέ. ΚΒ01. ὁρκάνη τὸ
Δηρατικὸν

δίκτυον

..

ὃ καὶ σαργάνη

καλεῖται, Ῥμού. δρκάνη" ὃ περιέχων
τοῖχος οἴκησιν ἢ χωρίον, λέγεται δὲ
ἀπὸ

τοῦ

ἕρκος

ὅ ἐστι

περίβολον

φράγμα. αετβίοεῦ τηδη δρκάνη γοτα
Φαρσαποίύς, Βο Βαῦ τηδπὶ α16 ΑτιβάστιοκεὝΓΘΙ56, ὙγΘΊΟΠ6 σὰ 64 ῬΘβρσόοβθα ᾿βὺ:
Ποῦ οἷπθ ὁρκάνη βϑυ
ΒΒ ΠΟΉΘΥ
Ατὸ, βομᾶθχσῃ τγὩ ΠΥ ῖρ᾽“.
884. 5080]. παρὰ τό Ὁμηρικὸν
»ἀνὴῤρ
δ᾽ ἄνδρ᾽
ἐδνοπάλιξεν“

ζώ 412).

580 Ε΄. 0885. ῬΙαθύρσο
ΟΙῦΚθ
(ϑ680!. ἐπὶ τῶν ἄσημα φϑεγγομένων
νέων τὴν βληχὴν ἔϑηκεν) γοι ϑδαρΠηρσθη, α16 σοσδᾶθ δ ον ΜαυΐέξουῬυαδὺ ᾿σομδατὸ ποσάθη . ᾿ἰδῦ αδ88
ὙΥπσηθῦν σοὸὰ Κίπαθυι, αἰ στοὰ
ἅδον Μοαυϊῤῥουθυτιθὺ ρουῖββθ πα ρ0ἐδίου τγοσᾶθη. δάμρου
Ηδ ἀβοιυ θη
σθθθη ἀρτιβρεφεῖς.
888... 85 ΡΙὔπαθγῃ ᾿ἰϑὺ ἄθιῃ Ἠϊηπα ΗἩριτθθπθη ροβθ
]ῦ“, ἃ. ἢ. αἀἷθ
οἴπθη ἰσάρσθη ἰοτῦ, αἰ ἀπᾶθσῃ Κοτα1Π6η ΖΌΣΟΚ τὰ σὰ ΒοΙθη. ΥΒΙ.
Θαϊπέ. ΠῚ 09 Ῥτοΐαποστιση βϑοσοσθτηαὰθ αἰτορίϊο, οογθηύίατη Ῥγδθᾶδβ
γϑρϑύθηψισηαθθ
ἀϊβοῦσθαβ.
Μ|ῦ

“

ΕΑ

»ς
εν:
ΡΣ

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΟΕῈΝ ΤΉΒΒΕΝ.
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ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁδμαίμονες"
ξυμβολεῖ φέρων φέροντι
χαὶ κενὸς κενὸν καλεῖ.
ξύννομον ϑέλων ἔχειν,
οὔτε μεῖον οὔτ ἴσον λελιμμένοι"
τίν᾽ ἐκ τῶνδ᾽ εἰχάσαι λόγον πάρα;
,

Ψ,

Ἷ

"

840

9“᾿

ἀσ

τΝ

παντοδαπὸς δὲ καρπὸς χαμάδὶς πεσὼν ἀλγύνει,
πικρὸν δ᾽ ὄμμα «τᾶν! ϑαλαμηπόλων"
πολλὰ δ᾽ ἀκριτόφυρτος

αηξϊϑίγ.
845

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς

ἐν ῥοθϑίοις φορεῖται.
ὁμαίμονες ΥΡΊ. κάσιν 481, ΞΌΡΕ.
Ετρ΄ 889 τη δὲ μωρία μάλιστ᾽ ἀδελφὴ
τῆς πονηρίας ἔφυ. Ιῃ διαδρομᾶν
ἰδὺ διὰ πῖθ ἴῃ διαπρέπον ῬογΒ. 1010
αἷβ οἷπθ ἰδῆσθ 5106 Ζὰ ΒΡΥΘΟΊ ΘΗ.

ΥΩ]. σὰ 21.

3898. ἨοβυθΒ. συμβολεῖ" συντυγχάνει. --- φέρων οἴῃ τοῦ Βοαΐθ Β6Ἰαάθπου, κενός που ἀθν Κοῖπθ Βϑαΐθ
ἐταρ.
841. ξύννομον, 5680]. κοινωνόν.
842. οὔτε μεῖον οὔτε ἴσον: ϑ868}0].
πλείονος ὀρεγόμενος. Ζ6ᾶδγ᾽ τηδομέθ
ἀὰ8 τηθίβίθ βΒ[0} ΒΘ ΘΠθα (διὰ
τούτου τοὺς πλεονέχτας ἐμφαΐένει
56801.) --- λελιμμένοι: 8080]. λαβεῖν
βουλόμενοι. ΥΩ]. λελιμμένος (β68ο].

ἐπυϑυμῶν) 861 τοῖϊξ ὅ6η. Ῥον Ρ] τ]
Ῥοζιθεῦ 510} πῇ α16 ἴῃ κενὸς κενὸν

Πορσοπᾶθ ΜΟΒτΣΔΕΙ.
848. τίν᾽... λόγον [τ τί... λόγος
ΠΔΟῊ ΘΙΠΘΥ γοπαθπξαπρ τοι Ὀιπἀοτί:
ΘΙ 0ῃ6 Βουθομππηρ ἃ δύ 5100} Πϊοτδ5

ΘηΘἤτηθη3" 4.1.

οὐ

δ

510 815 ΕΥΡΘ 15 ἀθββθη ουγαχίθῃ ὃ
8455, ἀλγύνει «ον ϑαλαμηπόλων
5.0. ἃ. ἀλγύνει. τὰς ϑαλαμηπόλους,
ὥστε πικρὸν εἶναι τὸ ὄμμα αὐτῶν,
» Μαὸ Τυάπθη ἴῃ ἄθη Απιροπ ΒΘ
65 αἴθ βομαβπουϊππθη τοῖξ 8, Ὑ|6

αἴθ τηδηηρἝα!
ἶσα ΕὙπιομὺ απ ἄθτη
Βοάρῃ γουβομ
οὐ τῖχαἡ, ΝΈΟΝ
ἀλγύνει δἰομῦ κυρήσας ἴῃ θη ΗδπᾶΒΟ ΤΙ 6 η, Ὑγ]ομ685. α16 βροπβίοη
ἀπᾶ ἄρῃ ϑἴπη βίδτε ὑπ γἹΘ]]ο᾽ομῦ
δ15 ἀν Ζζὰ ἀλγύνει ὈΘΙσΘΒΟΒΤΙΘΌΘΠΘΠ

ἘτκΙάσπηρ κυρίας (ἃ. 1. ϑαλαμηπόλους) Θπὐβίδπαθῃ ἰβύ. --- τᾶν ἰϑὺ (θυ
Βοβρομβίοθ
Ζυ]θρθ δυρϑησί. -ϑαλαμηπόλος Ηοχα. ἡ 8 α16 Κατητηουἔτσι (ϑ680!. ἡ τοῦ οἴκου προνοοῦσα)
πὰ ϑάλαμος ἀἴΘ Κοιπθπαίθ αουὺ
Ναδύβικαα, ἀδροροι Ὀραθαϊοῦ β 337
δάλαμος ἄϊ6 Ὑοτγδίβκατημηθυ.
8411. 16 τοῖο αδθ8 ἄθν Εγαθ,
Οὔπθ {{πἰρυβομῃϊθα ἀπτομοίπαπαᾶρισοιηθηρύ, τῖγα πγοιΐου σοβομὶθρρὺ ἴῃ
Βουϊπρβοηβίσίιροιη Ηϊη- πἀπᾶ ΗρυΒΟΒ]
ΘΙἴθ... ὙΡΊ. Οἷο. ἀἰν. 1 869 6χ
Βουγθὶβ αἰνθρύυτη εἰαβυσηααθ ἔτατηθηὔατη Ὑ]ἱ88 Ομ Πΐβατιθ ΔΙΡΊρΡοσὐαΒ
οοπδέγαγνοσδί. -- οὐτιδανοῖς, γγ61} 488

Βοῃῦμθ
(ἀοἰγοίϊαἀθ τὸ
αὰυῦ Ὀομαμᾶοὶῦ τὶτᾶ.

σϑυί!οβθβ
--- 680].

τροπικῶς

τὰ

ῥόϑια

εἶπεν

συνεχῆ

κινήματα [τῶν πολεμίων].
9580ΕΞ 5680]. μεταστᾶσαι εἰς δουλείαν οἴσουσι τὴν τὼν πολεμίων
εὐνήν. Ζᾳ ἅδον Βροαΐθ, σσϑομο [ουὺΘοβοβὶθρρὺ πιστὰ, σθῃῦσθη δ ἢ α16
Κυϊοσβσοίδηρθμθη ΕὙΔΘη,
ἋἀθΠθη
ἀὰ5 'οο Καὶ Ῥογουβίθῃῦ ἴῃ (οΥ
(ἀϑίαπρθμπβομαῦθ 418 ΚΘΡΒΘΙΟΣ Ζὰ
αἴθπθη:

5ΚΙανίππθη,

416 485 ἸΠη6η

πθὰθ ΤιοΙα ἀον Κπρομβύβομαίζ, Κοβύθῃ,
ΒΘΏΘη ἴῃ (ΟΥ̓ (ἀρίαηρθηβομαί ἄθτα
Βοίῦ οἰπθβ ρθη
(απα ΠΟΟΙταὐ 06 η) ΜΆΠηΘ5 818 οἷπμθβ ἔθ παᾶΒΘΠρθη
ΒΙΘΡΟΥΒ οηΐσοσθη.
ἘΠη
Οδροηβίαπα
ον Ἠοΐπαπρ
(πᾶ
ΞΘΒμβαοὐ) ἰδὺ ΤΡ βῖ6 --- ἀν Τοά

415 Ἠ1ΠὲῸῸ σοσοη Κυτητηοσ ἀπα Τυᾶ-
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ἈΑΒΟΗΥΤΠΟΒ

δμωίδες δὲ καινοπήμονες «λέχος
προσμένουσιν"» αἰχμάλωτον
ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος

850

ὡς

δυσμενοῦς ὑπερτέρου᾽"
ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεῖν,

παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροϑον.
Π6η..

καινοπήμονες

ΟΥ̓ΠΗΘγῦ

Ἰφηῖρροβ (89ὅ), Μορδῦθαβ (489),
Τιδδῦμθπθα (607), ὑὅτὰ αἷθ Μιἐθπηρσ Ὧ(65 Κυπαβομαίνουβ (60.
οπὐσοσθηΖιηθῆτηθιι, γρ]. ΕἸ]. Κ΄. 9 {.
16 οὐβϑίθ ὅζθῃθ, ἄοσ Μη Ιραπκί
α65. ὐζοκοβ, οιθὺ οἷπθ ρ᾽ϑηζοπαθ
ΒΟΒΙ] ἀθυππρ ἀοΥ ΒΘ θη [ΘΙ ΠΟΠ6η.
πα ἀοΥὺ 1Ππθη 8 θη 5:6 θη ΤΌΣΟΙ
οηὐρσορθηβίθμθπαθη
ΤΠΘΡΔΠἸΒοῆθη
Ἡρου του. Ι͂ῃ (6Υ συγϑιΐθη ΖΘ η8
τηϑοῦῦ ἄθὺ ΟἿΟΥ ἄθῃ. ψϑυρθὈ]
ΟΠ θη
γουβαοη ΕΠ ΘΟΚΙΘ5. νσοῃ ἄθτῃ συθαθὶγΟ]] θη Ζυγθι Κϑιηθῖ τοῖῦ ἄθτὰ ΒυπαοΣ
ΖαΥἸοΟσα
Π] θη. Τοατηῦ οἹθὺ αἴ6568
Ἐρϑίβοαϊου
ἊἋἴθ6 οὐμίβοῃθ
Μοίϊψιθυπηρ [Υ ἄθη Ὀπύοσρδηρ (ΟΣ
ΔΥρΡΊνΒοῆθη ΗΟ
ΤΟΥ ἀπ
ἀοΥ
Το α]Π]οπθη Βυΐαρυ. --- ὙΥ16 ὅπ ἢ

88

ἄθη Οράδηϊθη, Ὑθίομθη ΠΟΥ 88
Κυϊθρθροίδηρθηθη
ΕὙϑπθη Ὀθδύθμθηαθ
ΟΒον Ἐστ. Τρ. Τ. 1117 ἀυββρυϊοηῦ:
λατρεύω : - ξηλοῦσα τὸν διὰ παντὸς δυσδαίμο»" ἐν γὰρ ἀνάγκαις οὐ
κάμνει σύντροφος ὧν «ἐξ ἀρχᾶς"»
δυσδαιμονίᾳ᾽ τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίαν
καμκοῦσϑαι

ϑνατοῖς

βαρὺς αἰών. ---

Ὧϊ6 Ὑγοτίβ λέχος προσμένουσιν Βἰπα
σὰν Ἠουβίθ!]ὰηρ' 465 ΘΙΏΠ65 ΘυρΖῦ.

16 ἀβρου]οίοσίθη Ὑγουΐθ νέαι τλήμονὲες εὐνᾶν σοβία θη Κοῖπθ Κουβσυικύϊοη ὑπ οηΐβρυθοῆθη πϊομῦ
ἄρτι ψευβιπαβθ ἀογ σορμθ:
ἴῃ
γν΄αι τλήμονες ΚΒΗπ Τη8 οἰ
π6 (αἱομῦ
Ζαϊτο!ϊθπ6) ἘνκΙᾶγαπρ' σὰ καινοπήμονες, ἴῃ εὐνάν σὰ λέχος Β6Π6η. --Μι προσμένουσιν ΕΙ. ϑορΡῃ. ΤΎΔΟΗ.

βοπϑὺ

μοὶ

Αβοηγίοβ.

ἄθ,

τὸ

ἄθιη

ὨΙΔ]οΡΘ
δη ἰβέτορ ἰβομὸ ΟΒοΥκα
οἰπρσοίαρύ 5ἰπαᾶ, ϑγιησηθίσθ
(1685
ΠΙΔΙΟΡΒ. ΒΙ0} πϑομθίβθη ᾿ἰᾶβθύ, 50
μαὺ Ἠϊύ5081 (94 ΒΥ. ἢ. ῬΏ1|ΟΙ. Βα. 11.
18ὅ8. 5. 1601 8.) πγτασηθίσιβομθ ἀπἸαρθ δύο ἴπ ἄθῃ βίθροῃ Ἠθᾶθῃ
465 Βοΐθπ ὑπ Εν θυπσθι (68
ἘΘΟΚΙΘ5.
ΒΥ ΡΌΠΟΙΤηΘη.
ἃ 85
ΘἰπΙροη ϑύθι]θη ἀον Ταχὺ τιΒΊ
ΟΠΟΣ

δ2ὅ τὸν ὃν προσμένουσ᾽ ἀκοίταν. --δυσμενοῦς, ἀῶ ΒοΙύθῃ αοΥ ΕΔ]] βθῖη

σῖτα, γᾶ ΑΟΒΠΠ]Θὰ5 Ηοπη. 1 848 ΒαρῈ:
τὴν ἐκ ϑυμοῦ φίλεον δουριχτήτην
περ ἐοῦσαν. γε]. ΞΟΡΗ. ΑἹ. 211
λέγ᾽ ὅ ἐπεί σε λέχος δουριάλωτον
στέρξας ἀνέχει ϑούριος Αἴας. --

ἐλπὶς. “μολεῖν: γ6]. Ἐὰν. Ηδ]. 482
ἐλπὶς δ᾽ ἔκ γε πλουσίων “δόμων

οὔδυ

λαβεῖν τι ναύταις. νύκχτερον
τέλος 8. Υ. ἃ. τέλος ϑανάτοιο π5ιαϊ

468 τέλος γαμήλιον. --- ἐπίρροϑος
τῖθ Ηοπι. Ζ] 890 τοίη οἵ ἐπίρροϑος
ἦεν ᾿4ϑήνη, γΡ]. Μ'Ἢ 180 Ζαναοῖσι
μάχης ἐπιτάρροϑοι ἦσαν (ΗΠξον τὴ
Κατηρίθ). Τὸν ἀθάδηκο τπῖθ 828ἢ.
πα Βπιν. ἨΙ. 86 ϑανοῦσα τῶνδ᾽

ἀλγέων λαϑοίμαν.

8ῦ60 --τ00
“νοιύθθ
ἘΠ ρθίβοἀΐϊου.
ἘΕθοκὶθρ σι φαΐ τϊὺ ΜοΙ

85

1οΚοημδ

δῦ. Ἰϑθὺ βῖοἢ; αἷθ

ὙΘΥΒΖΔῈ] πἰοηῦ Ὀ6Ὶ 8116π Ῥαχγίϊθη
τηῖϊδ γ ]]οὺ Βοβυϊτητημ
οὶ ἔδαύβίθ! θη.
ῬΟΟΩ βομοιηῦ τοϊῦ Βροιβϑι
θ᾽ ΒΒ σ᾽
ΑΟΥ Ζυγ61 δηπαϊσοπᾶθη Ὕου86 (68
Βούθῃ 8069, ἄθηθη α16 ζιοὶ ΖῈΓΣ
πϑομβύθη ὅζθηρ που] ἑξοπᾶθη Ὑἴθ θ8

465 ἘλξθοκΊθβ 662 ἢ. Θπύβρυθομθι, α16
ΟἸθαάθυθηρ
θ᾽
ρᾶησθηῃ
ῬῬαυίϊθ
864--- 601 ο]ροπαθ σὰ Βθὶῃ:

ΤΡ

1Π

ΤᾺ

4Γ20--ΕΤ
20] στρ. α[5314-- ἘΤῚ4| ἀντ.
α΄] 3Γ14-ΕΤ 14 στρ. β΄, 4Γ30--Τ20. ἐ
᾿

Ι

πο
---ἰὈΠρῦὕὺΌ-τ...-.......-

ππτστπτν-..-....-.-.-..-ς--..-.Ξ-Ξ..

Ων

.

-

0...

ὦὃΝὦὦὦ...

- -.-.--.-.---.-----.ς-ς-.-ς.ς.-.---

ΥΙ

ΑΓ 22-ΕΤ 22 |στρ.γ᾽ [4129--ΕΤ29 ὦντ. γ᾽

--ἰ;

ὙΠ
ἘΤ 22.

ΞΙΕΒΕῈΝ ΘΕΘῈΝ

ἩΜΙΧ.

40

ὅ τοι χκατόπτης. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, στρατοῦ
πευϑώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι. νέαν φέρει,
,

5"

-

»

σπουδῇ διώκων

ΗΜΙΧ.

ΤΉΕΒΒΕΝ.

Υ

,

πομπίμους

’

χνόας ποδῶν.

χαὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος
εἶσ᾽ ἀρτίχολλος ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν.
σπουδὴω δὲ καὶ τοῦδ᾽

οὐχ ἀπαρτίξει
9

900

πόδα.

ἌΡΓΒΔΟΙΣ,
λέγοιμ᾽ ἂν "εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων,
ὡς ἐν πύλαις

ἕχαστος

εἴληχεν

πάλῳ.

Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι
860. πίον ἡμιχόριον δῦ ΒΊΟΥ ΟΥ̓
ΕἘΠΏσου ἀθ5 ΗΔ

ΟΠΟΥΒ σὰ νϑυβίθῃρῃ.

61. νέαν: ροῦῃ χα ἃὰ8
ἘΠῚ ὑπ ἩΗδβδὺῦ 465 Βοΐθῃη δαΐ
ὙΥΙομ σκοὶῦ βοῖποσ ΜΠ ο]θηρ
ΒΟΒΙΟΒΒθη. --- διώκων: Ζὰ 90.

ΟΟΥ
α16
σο--

ποδῶν ἰδὺ σθῃ. α6ῇ,. σὰ χνόας (τρ!.
1817): σῖθ αἴθ Αθῆθβθη ἄθη Ὑαρθῃ,

80 Ῥοσοσθη 616 Εβ6 ἀθῃ Κῦτροι
ἤοτῦ. Αὐΐ ποϊξοσοβ ἀασέ αἴθ Ὑοῖϑ᾽οιομαπρ ποῦ ὈθΖορθθ σοσάρῃ,
᾿ {160 ΟΟΥ 5080]. τηθϊηῦ: χνόας ποδῶν

μεταφορικῶς

εἶπεν

τὰ ἄκρα

τῶν

ποδῶν. ὙΕῚ ΘΌΘΙ , ΘΒ Β. κνοῦς"
ὃ ἐκ τοῦ ἄξονος ἡχος. λέγεται δὲ

Ἀεὶ κνόη" καὶ ὃ τῶν ποδῶν ψόφος,
ὡς Αἰσχύλος Σφίγγι.
869. καὶ μήν ἀϊοπῦ μΒάπῆνσ ᾿6ὶ ἄδυ
Απκύπαϊρστιησ ποὰ δαΐγθίθηαον ῬοΒΟΠΘΩ ἄαζῃ αἴθ Αὐΐηου Κβαιη κοὶὐ δα
516 ζὰΊ ΙΘΠΚΘΗ.
860. εἶσι 418 Ῥυᾶβθηβ τ]6 Ηοχη. ἕ
102 οἴη δ᾽ Ἄρτεμις εἶσι, Ἑϊθτη. 342

Προιτίσιν

σοβούχὺ σασάθ), ρθηϑτι δηρθοραβύ,
σοταᾶθ τϑομύ. ΥΩ]. ΟΒο. ὅ18 ὅπως
ἂν ἀρτίκολλα συμβαίνῃ τάδε, ϑοΡῃ.
Τύδοῃ. ὅ8 ἐγγὺς δ΄ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτίέπους ϑρῴσκει δόμους (3680]. ἡρμοσμένως τῷ καιρῷ). Κοπβθκαϊν γι ἀρτίκολλος.

μαϑεῖν

861. οὐκ ἀπαρτίζει: α16 ΒοΖΙΘῃπηρ'
οαΐ ἀρτίκολλος Ἰϑθὺ οΥκθηπθη,

ἀδθ

ἀπό

Βε6-

ἴῃμ ἀπαρτίξειν

ποραύνο

ἀθαΐϊαπρ Βαῦ: . θυ πίομῦ πηγθομῦ
(α βρὰ) Κοταχηθῃ“". Αμάοθυβ Η βυ ἢ.
ἀπαρτί"
ἀπηρτισμένως"
«Αἰσχύλος
᾿ἀϑάμαντι.
ὍΘΙ 7ἄάπροστο ἨδπᾶΒομυι ρθη οὐ καταρτέζει Ὀϊούθπι, γοὺτατπιξοῦ κοι εὖ καταρτίζει.
868:

ὡς ἐῶν ὥς τ᾽ ΒΙοιηβο!α.

ἀὰ

ἀ 656 ν ὝοΥ5 ΦΡροβιθο
61} σὰ τὰ τῶν
ἐναντίων Βὑθρῦ.
864. 5080]. αἰδεσϑεὶς τὰ Ὁμηρικὰ

ἐγκώμια πρῶτον αὐτὸν καταλέγει ὃ
Αἰσχύλος. Ὑ51. 4. ΕΥ..-- ΜιῸ μέν “πϊτὰ
Τυδεύς ἅδη ΠΒΟΒΉΘΙ σὰ πϑηποπᾶθη
ΕΒσοσ. οπρσορθηρθβίθ]ῦ. --- Τὰ
ΘΖ ποθὴ ποιοῦ αἷθ Πδυβίθ!]ππρ'
πρύσειμι. - ἀρτέκολλος (580 ῬΔΙΘΥ
465 Ἐπσὶρι
θα ῬΏοθη. 1104Ηἰ,Ρ,, σῖθ
ἐὰν ἀρτέκολλον, ὙΘΙΟμΘ5. οὺ σϑὺτηοῖηΠ θη Ῥιβροβιύοι εἰς ΘρῸ Πα. ΤοΙσοπᾶθ ΤᾺ 6116 χοῖρῦ:
Ῥδὶ Επτ. Ατηρ ϊατδοβ
1. Προιτίδες
Ῥοὶ ἄβοῃ. Τγάϑαβ,

2. Ἠλέκτραι

Καρδηθαβ

Καρδπουβ

8. “Νηΐσται
,
4. Ὀγκαῖαι (Ὠγύγιαι)
ὅ. Βορραῖαι

ἘΥΘΟΚΙΟΒ
Ηϊρροτηθάοι
Ῥαυύμοπορδϊοβ

Ῥαυίμοπορδῖοβ
Ηρροιιθάομῃ
Ααγαβίοβ

6. Ὁμολωΐδες

ΑἸΩΡΒΙ γᾶ ῸΒ

Τγαθαβ

1. Κρηναῖαι

ῬοΟΙγΗΚΟΒ

θοῦ Νδιηθ Βορραῖαι ἴδ] ὈδῚ Επτὶ-ὀ
ῬΙαθ5, 811] 65 θδὶ ἴῆτη 815 Ἰοὐχίθβ
τηῖῦ

ἕβδομανι

Ὀοσοιομποὺ

πῖσα.

Τη

σ᾽θίομον ὙΥοἰβθ ἔθη] Ῥοὶ Αβομυ]οβ
ἀον Νδιηθ Κρηναῖαι. διαί Βορραῖαι
μοιβὺ 61 ἃπάθσγϑῃ (Ραυβ. [Χ 8, 5,
ἈΡΟΙ]]οα. ΠῚ 6, 6) ἀὰ5 ἰδαϊίου

ὙὙψισται.

ῬοΟΙγΚΘΒ.

Εδτ

Εἕΐθοκίοβ

ὑγιὺ Ῥδὶ

ΕυυρΙθ5 Ααἀγαβίοβ οἴη. Ὀαρθρθῃ
νῖγὰ Εὔθοκίοβ Επν. ΗΙΚ. 812 σϑπαπηῦ, τὸ ΔῈ0ἢ Αἀταβίοβ 815 ΟΡ ϑυ[6] μουν ουβομοίπῦ ἀπ ϑόρῃ. Ὁ. Κὶ.
1816, χὸο αἴθ ρ]θίομθη Νϑιηθη Μ}16

Ιου δυΐσοζι]ῦ πγογάθῃ.

ἡ

460

ἈΑΒΟΗΥΠΟΒ

βρέμει, πόρον δ᾽ ᾿Ισμηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν

3606

ὃ μάντις" οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά.
Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος
μεσημβοιναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράχων βοᾷ"
ϑείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰκλείδην σοφόν,
σαίνειν μόρον τὲ χαὶ μάχην ἀψυχίᾳ.

810

τοιαῦτ᾽

ἀυτῶν

τρεῖς κατασχίους

λόφους

σείει. κράνους χαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δ᾽ ἔσω
χαλκήλατοι κλάξζουσι κώδωνες φόβον.
80ὅ. το

85

ουροῦ 465 ῬΘΠΘΥΒ

Ατηρ ϊδυδοβ, σ ]οΠ65 θη ὥὄαχτηΘΗΡΥ Πα ββοιθρύ, τηούϊνιθσυῦ αἰ Υ
Ιου
αἴθ ἔππθ, τηϊ Ὑ ΟΠΟΥ
ἘπΘΟΚΙΘ5 Ζεῦ ἐγ ἴδηρσρο Πθάβθῃ
βπαθὺ.
Τ᾽5810
τησβίθ Τγάθαβ,
αον. Εδίπα 685 Ατηρῃΐαγϑοβ (558),
δι α16 ϑριύσο σοβύθ!ῦ σουάθῃ, ποῦ
Ὑ16 ΟΣ ὅ680!. δι Πτητηῦ: αἰδεσϑεὶς
τὰ Ὁμηρικὰ ἐγκώμια πρῶτον αὐτὸν

καταλέγει ὃ Αἰσχύλος. Τηβοΐοτη 18
ΑΘΣ Τ846] 68 ἘΠασρΡΙ
65 ῬΊΟΘη. 751
ὄνομα. δ᾽ ἑκάστου, διατριβὴν πολλὴν
ἔχει ἐχϑρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν

καϑημένων πϊομὺ Ῥοσγθομυσῃ.
866. σφάγια: ΥοΥ ἄθ1η ΑΠΡΥΙ
ορίδυϊθῃη (16 Ἐδιάμθιτη
ἐπὶ τῇ
διαβάσει οἄον τὰ διαβατήρια, ΤΉΘΚ.
Υ ὕά. Χρη. ΗΘ] ΤΥ 1. 2, ΥἹ 4, 19.
- γίγνεσϑαι οὔπο Νοὺ ΝδΌΘΥ.
8607. μαργῶν γὸὼπ
ἋΘΥ σΠ]Ὰ6η
Καιηρίοδυστιῦ (Ηθβγοῃ. μαργῶντες"
μαινόμενοι). --- λελιμμένος: 842.
868. μεσημβριναῖς: ὅ8680Ι. τότε
γὰρ μάλιστα μέμηνεν (ὃ δράπωτ),
γρΡῚ]. ογρ. βθογρ. ΠΠ| 484 δηρτβ..
Βϑουιῦ ΔΡΥΪΒ ΔΒΡΘΥΑῸΘ 5101: δἴατιθ
οχύρυυιθθαβ
δοβϑα.
Α. ἩΠΙΘΡσδμα
ΦάγΌ. Ε. ΚΙαΒ5. ῬΆ110]. 1888 5. 458ἢ,
Ταχὺ οἷπο ϑύθ]]6. δτπ8 ἄθτη πθαπύθῃ
Ὑ ΔΒ ΚαΡΙΪ6] ἀθ8 Ανοβίῳ 8π, ἴῃ
ὙΓΘΙΟΠΟΙ ρ]ΘΙ
ἢ 8115. ἀν Ὄσϑομθ ἴῃ
γορίπάππηρ τὴϊ ἄογὺ Μηἰαρβχοιῦ

ΘΥβομϑιηῦ, 50 ἀ8β 510} π8ὸ (Θ᾽
Απβδιομὺ ἩΠΠΘΡγδηα5. οἷπ {ΠρογυθίηΒυϊτητητιηρ' ἀΘΥ ἸσϑπἸβομθη ΘαρΘ τηϊὖ
Θἴπϑιη ΒΙΘΥ θυ μαϊΐθπθη Ποῦ ρου!θοῖΒΟΠΘΥ Ὑ ΟἸΚδδηβοβδαθπηρ' ΘΥρΊ
Οὐ.
8609. ϑείνει ὀνείδει (ταῦ Θἴπθτα
ΑπμΚΙΔηρὴ): γρ]. ὅορῃ. Αἱ. 8601 λόγοις
ἰάπτων, 124 ὀνείδεσιν ἤρασσον, 1344
κακοῖς βαλεῖτε,

ΔΒ

υ15Β πἴπο

Ἄοτῖρ. θη. ΤΥ

αἴαθθ Εἶπὸ
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σοοῖθτιβ

Βοτοβ ὑππαϊζαν. --- μάντιν Οἰκλείδαν
πϑηηῦ δ00}} ΡῬΙΠάδΥ Ὁ]. ΥἹ 18 τπᾶ
ΒΑΚΟΒ
65 ὙΠῚ 10 ἄθη Ατρμϊα- ᾿
Υ8 05. 5680]. (σα δ0) ᾿ἀμφιάραος
Ὀὐκλέους
τοῦ Μελάμποδος
τοῦ
᾿μυϑάονος τοῦ Κρηϑέως τοῦ Αἰόλου
τοῦ “Ἕλληνος τοῦ Διός, μητρὸς δὲ
“Ὑπερμήστρας. γε]. ΞΌΡΕ. ΑἹ. 801
τοῦ Θεστορείου μάντεως.
810. σαίνειν
(6801. ἐκκλένειν)
αἸοαῦ σὰ σοηϑδβδίσθη ΒΟΖΘΙ
ΟΠ Πρ’
ξοῖσθη Ὑ υ μα] έθηβ, ἀ8 65 σοτη Ηπιπαᾶθ
ἀρουύγαρθη δῦ, ἀοΥ Βομνγοὶ ἔυσθαθὶ πα
τὰ
οὗνγαϑ Βουιπησθηῦ Οὔπθ ἄθη
Μαυὺ σὰ Βδθθῃ 685 ΔηΖαρΎ
θη.
811. Ββ.680]. νεωτερικὸν τοῦτο,
τοῦ κράνους ἡ τριλοφέία. --- κατάσπιος ὨΙΟΥ͂ οκῦν ἡ Ῥεβομαιοπα “ Ὑ116
Επτ. ῬΏοσπ. 6ὅ8 ἔρνεσιν κατασκπίοισιν. --- ῬΙΘΒΟΥ 6116. ἰδῦ Αὐἱβίορμ.
ἈΑοῃ. 9606 κραδαίνων τρεῖς κατασπίους

λόφους

δῃὐποϊησηθη.

ΥὙΆ].

Ηοτὰ. Τ' 882 ἵππουρις τρυφάλεια,
περισσεέίοντο δ᾽ἔϑειραι (ἴοσ κράνους

χαίτωμα). ---- ὑπ᾽ ἀσπίδος ἔσω, τιον
ἄρτι ΒΟΒ1146 ἱπηθυμα] ἀθββθι θη.
518. κλάξουσι φόβον. πῖθ μινύρονται φόβον 116. θ)5 ΚΊΙπρθπ 6.
ΒΟΒΘΊ]οα. πσθοκὺ Βατομύῦ. Ὑ]. ϑορῃ.
ΕὙρ. ττῦ σὺν σάκει κωδωνοκρότῳ
παλαισταί, Ἐὰν. ΒΒ 65. 808 πολλοῖσι
σὺν κώδωσιν ἐκτύπει φόβον, 384
κόμπους κωδωνοχρότους παρὰ πορπάκων

κελαδοῦντας.

Ἄοπ 8πάθυθη

Καπβοομθη
Ὑουσϊομθπηροθ
ΒΟΒΙΠᾶθ, πϑῖομβθ θη ΟἸΘΡΊΘΥ

8.1
ου-

ΒΟΏΥΘΟΚΘΗ πιπα νΘΥΤΊΤΥΘῺ ΒΟ]]Θη, ᾿βῦ

528 ἅϊ6 θάθ.

Ποτνιάδες

Ὑρῖὶ. Ἐπ᾿. Ῥμδη. 1194

δ᾽ ἐπ’ ἀσπίδι

ἐπίσημα

πῶλοι δρομάδες ἐσκίρτων φόβῳ, εὖ
πῶς στρόφιγξιν ἔνδοϑεν, χκυκλού--

μεναι πόρπαχ᾽ ὑπ᾽ αὐτόν, ὥστε μαίνεσϑαι δοκεῖν.

5ΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

41

ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ᾽ ἐπ᾽’ ἀσπίδος τόδε,
φλέγονθ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον"

8τῦ

ἌΝ

λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκει,
πρέσβιστον ἄστρων. νυχτὸς ὀφθαλμός, πρέπει.
τοιαῦτ᾽

ἁλύων ταῖς ὑπερχόποις σαγαῖς

βοᾷ παρ᾽ ὄχϑαις ποταμίαις., μάχης ἐρῶν,
ἵππος χαλινῶν ὡς κατασϑμαίνων μένει,
ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὀργᾶται κλύων.

380

τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε: τίς Προίτου πυλῶν
κλήϑρων λυϑέντων προστατεῖν φερέγγυος:

ΕἸ ΕΟΚΛΗΣ.
κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέδσαιμ᾽ ἐγώ,
οὐδ᾽ ἑλχοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα"

88ὅ

λόφοι δὲ κώδων τ᾽ οὐ δάχνουσ᾽ ἄνευ δορός.
ὅ6801. υπερή8514. ὑπέρφρον:
φανον.
81ὅ. φλέγοντα ὑπ᾽ ἄστροις τπιπῦον
ϑύθυμθη βγϑῃ]θπα,, βου
πη ΚΟ] πα.
811. πρέσβιστος
(πὶΘ ἥδιστος,
βράχιστος) ἤοτα. Ηγτημ. 80, 2. Ὑοτρ.
Αθη. ΙΧ 406 ποϊβὺ ἀθτ Μοπᾶ αετοσασὰ ἄθουβ. --- Ονυκχτὸς ὀφϑαλ ός:
ἴπ πάροιθ ἴπηθ νυχτὸς ὄμμα
Ῥοιβ, 481. Παρθρθα, Ριμα. ΟἹ. 8, 19
διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος ἑσπέρας
ὀφϑαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα ππᾶ
ΒΟΡΆ. Απὲ. 108 ἀκτὶς ἀελίου... χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον. γε]. ΔΌΟΝ
Ἄβοβ. Ετρ. 110 ἀστερωπὸν ὄμμα
“Μητῴας κόρης. --- πρέπειν γοπ ἀθτὴ
σαϑ ἴπ αἴθ Απιρσθη ΚἈΠῸ.
8518... 850. Β10}} [011 σον θπα τὺ
ΒΘΙΠΟΥ ῬΥΒΒ]ΘΥΊΒΟΒΘα Βυβέππρ“". Υρ!.
᾿ τοιαῦτ᾽ ἀλύει Ἐπιτ. ΕὙρΡ. 6θὅ, τέ ταῦτ᾽
ἀλύω ἨἩϊρΡΡ. 1182.
819. παρ᾽ ὕχϑαις, 65 ΙΒΙΠ6Π08.
5805. ὟΥΙΟ οἷα Βέγοϊίγοβ, πσθ]
οῃ65

ΟὉ ἅδον Κταῖ ἀδὺ Ζᾶρϑ, (ἀθγοῃ αϊθ

65 ΖυγοΚρομαϊΐοθπ
πῖσα) Βοῦρ
ΒΟΒηδιῦ, ΘΠ 685 ἄθη ΚΙδηρ 6 Υ
Κυαϊορβέτοτηροῦθ νυ τη μα τσοῦπᾶχίβ ἀγϑηρσθ". χαλινῶν μένει ν.21:
ἈΑρσ. 248. -- β0Βοῖ. οὕτως ἀσϑμαίνει
καὶ σπεύδει ὡς καὶ ἵππος πολε-

μιστὴς σάλπιγγος ἀκούων καὶ ἐπιϑυμῶν πολέμου. απο
ἰβὺ ὀργᾶται κλύων ρσοβοίχὺ τ ἀδ5 ὕρου-

Ἰιοξοσίθ ὁρμαΐένει μένων, πογῖῃ μαένεν
μένων 8.18

ΘΙΠΘΥ Ὑ ἃυίδηθθ ἀ65 σγου-

Βουρθμθημάθη γουβθβ κατασϑμαίνει
μένων Θιαὐβύαπαθῃ 180. --- Ζα ὀργᾶται
γρῚ. 0Βο. 482 "ὀργᾷ μαϑεῖν, δια, παπᾶ
Ῥμοῦ. ὀργωμένοις "ἐντεταμένως ἐπιϑυμοῦσιν. ἄττα ΟδηΖθη τυρ]. ὕοτρ.
αθογρ. ΠῚ 88 ὕυτη, 5ὶ αὰϑ ΒΟΠΌΤΗ
Ῥγοοὰ! αὐτὴ ἄράθσθ, βίδγσθ ἰοθο
προϑοὶδ, τηϊοαῦ δασθαΒ οὖ ὑγθυηῖῦ
αυῦαβ, οοἸ]θούατη6 ῬυΘια ΘΒ γοϊγιῦ

ΒῈ} πᾶυῖρυβ ἸρΈΙΘΙη.
888. φερέγγυος, ἀξιόπιστος ἐγγυητής, σον οἰΡτο ύθυ Το
Πρ κοιῦ
ταῖὺ Τηῆπι. σσῖθ Ηθτοά. Υ 80 οὐ φερέγγυός

εἶμι

δύναμιν

παρασχεῖν

το-

σαύτην, ὙΠ 49 λιμὴν. . φερέγγυος
ἔσται διασῶσαι τὰς νέας.
884. κόσμον μέν τοῖξ ὈΪοβ

οοἀαδομβίθιθη Ἃἰδρθηβαΐζ,
8οᾶδβθ αδὺ
ϑίπη ἄον ρ]θίομθ ἰδὺῦ τ]θ ὙγΘπΠ 68
κόσμον γε Βῖο6βα.
,.38ὅ, 5680]. ταῦτα παρὰ ᾿Δ4λκαίου.
οὐ τιτρώσκει τὰ “ἐπίσημα οὐδὲ ὅπλα
αὐτὰ καϑ' ἑαυτὰ δύναμιν ἔχει, εἶ
μὴ ἄρα ὃ φέρων αὐτὰ γένοιτο γεν-

ναῖος. ἘΡΘΠΒΟ βρυϊομὺ Ῥαρίτῖτιβ Ὀθὶ
1΄ν. Χ 839: ποῖ δηΐμι οὐϊβύαβ στ]
Πθτ
ἴδοοσθ οὖ Ῥδὺ ρἱοία δἴαπ δυγαΐ
βοαΐδ, ὑγαηβῖσο Βοσηϑητστη ΡΠ τη. Ὗ 6].
Ταῦ. Αρυ. 82. π ἰθυγθαῦ γϑπὰβ 8δ6βρϑούαβ οὖ δυσὶ ἔα]ρῸΥ δἴατπιθ δυρθηΐι,
αποᾶ πϑαὰθ ἰθρσὶῦ πϑαάπθ συϊπογδῦ.
886. δάκνουσι, ὕπθη ὙΘΗ.
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ἈΒΟΗΥΠΟΒ

χαὶ νύχτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ’ ἀσπίδος

ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν,
τάχ᾽ ἂν γένοιτο μάντις ἐννοίᾳ τυνί.
εἶ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ᾽ ὀφϑαλμοῖς πέσοι,

990

τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρκοπον τόδε
΄
φᾷς
δὴ
3
3
3
,:
γένοιτ᾽
ἂν
ὀρϑῶς
ἐνδίχως
τ᾽3 ἐπώνυμον,
χαὐτὸς καϑ' αὑτοῦ τήνδ᾽ ὕβριν μαντεύσεται.
ἐγὼ ϑὲ Τυδεῖ κεδνὸν ᾿Ασταχοῦ τόχον
τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων,
μάλ᾽ εὐγενῆ τε καὶ τὸν Αἰσχύνης ϑρόνον
τιμῶντα καὶ στυγοῦνϑ᾽ ὑπέρφρονας λόγους"

αἰσχρῶν γὰρ ἀργός, μὴ καχὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ.
σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽’ ἀνδρῶν, ὧν ΄άρης ἐφείσατο,
ῥίξωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος,
581. νύχτα ταύτην ἣν. λέγεις.
γένοιτο ἔτ νὺξ αὕτη, ἣν λέγεις,
γένοιτο. 1656. Νααομὺ αὔτγθο Ἰοὺ
Θἶποῦ Ὀοβοπμάθσθη Εἰγαριηρ ΖῈ
ὙΥΔΕΥβαρουη πογᾶθη. 16 ο]ΘΙ
ἢ6
Αὐἰγακύϊοη δὴ ἀδ5 Ἐίαύν (8.σ᾽
αὐϊτδοῦϊο 1ηγθυβδ) Βοιη. Κα 410 “Ὰ
λακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι; ἥρως, οὔ τις
κεκριμένη ῥύεται στρατόν, ΞΌΡΗ.
Ο. Τὶ 449 τὸν ἄνδρα τοῦτον ὃν
πάλαι ζητεῖς .., οὗτός ἐστιν ἐνθάδε,
ΤΎδοη. 288 τάσδε δ᾽ ἅσπερ εἰσορᾷς,
ἐξ ὀλβίων ἄξηλον εὐροῦσαι βίον
χωροῦσι πρὸς σέ, οετρ.1 ὅτ8 τὐθοϑτα

αὔτη βυαῦπο νοβϑίσα οδὺ, ΕἸβομασὺ
(οβοβι οὐκ
ουαηρ' , ἄθῃ Ππορβύθῃ
Ῥαϊθη ἄθπη ἴθ ΒΡ, ἀθσ οι Ῥοϑίτῃ
τγίσὺ τη ΚΘΙ]ου “τι. ἃ. --- Ζα ἐννοίᾳ (80
ΒΙοταῇθ1α ἐν ἡ ἀνοία) τινί νρ]. 469,
Ῥτοτα. 118 παλάμᾳ τινί, 0Πο. 138 σὺν
τύχῃ τινί, δοΡΆ. ΑἹ. 868 σὺν τάχει τινί.
890. Τ. ἱ. πγόπα ταδὶ οὐτγὰ ἀᾶταΠ
ἀοπκῦ (σσθππ τηδπ 416 ὅδ οη6 γοη 61
(ββι ομὐβραμπκὺ ἃπ5 Ῥοἰγαομίοῦ), ἀα 0
Θἴπρχῃ, ἄοὺ βυσθὺ, Νομὺ δὰ αἱ6
Δυροῦ ἘΠ.
8915 φέροντι (8611. αὐτό), πη
σῆμα ος τόδε ἰθὺ Βα]Εὐ Ζὰ γένοιτο.
-- ἐνδίκως, τ
πο, τὶ πανδέκως
6057. --- ἐπώνυμον ΜΕ ὅδομθ ἀστῸἢ
ἄδθηῃ Νϑιπθη ΚΟΠΗΖΘΙ
ἢ ποπᾶ, Β6ἀθαϊαηρενο
"δ, 16 ΞΌΡΒ. Αἴ 840.
τῸ Αἰδβ βαρύ: αἰαῖ" τίς ἄν ποϑ᾽
ᾧεϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς:
898. Ποῦ ὑὐθουτητιῦ, τθ] μη βθὶπ

59ὅ

400

ΞΟΒΙΠἀΖϑίομθη οὔἴθηραγῦ, σπῖγα ΒΊ 08
Θθρθη 1ΠΠ| Β6ΙΌΘΥ ποπάρῃ, 716 ΤΠ
ΨΟΥΠΘΙΒΘΗΠΘΗ

Κῶπη,

ἅ. Ἰ.

Ναομέ

πῖτα ἴητη δαΐ αἴθ Αὐαρσθη {8]16η.
598. τόνδε: Οτούϊιβ τῶνδε. ΑΌΘΥ
5. Επη]. 5. 10.
890. αἰσχύνης ϑρόνος σπῖθ “έκας
ϑρόνος

Ἑπτη.

1608,

βωμὸς

“έκας

ορᾶ. ὅ42, ἀρ. 895, Δίκας βάϑρον
ΞΌΡΗ. Απὲ, 8ὅ4.
Μ|δ «Αἰσχύνης
ϑρόνον τιμᾶν πιτὰ ἀδ5 ΕΒρΡΘΙΒΙ]
465 Ἠρ]άθη (αἰδώς) ὈθΖοιομπϑῦ.
898. Πεῦ (6π. αἰσχρῶν ᾿ἰδϑῦσοι ἄρτι
ἔτι α στερητικόν νοι ἀργός ἸΙθρθηἄδῃ Βορυἔτ ἀον ΤΎΘηπαπρ' ΤΟ ΡΊΘτε:
οἷ βϑίπθιη Τὰπ ἀθ5 ΠπΘΒυθημδξθπ
ΒΙ0ἢ εὐ μα! οπα “. Ὑ81. Επτ. ΤΡΒ.
Α. 1000 ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοϑεν.
8998 5680]. γνήσιος πολίτης ἐκ
τῶν σπαρτῶν, οὐ τῶν μετὰ Κάδμου
ἐπηλύδων. Ὅα. Βοῖπο ὙΌΣ Ζ6] νὸπ

ἄδθη σοβᾶξοθ Μᾶάππθυ Ποὺ δαῖΐῖσοΘδΏΡΘη ἰβύ“",50 ἰδὺ δὲ σοῦ οἱ σϑηύς
ΠΟ οἷπ ϑομῃ αἸ6565 ᾿δπᾶθβ, 818
ἄθιὰ βθὶπ ΔΠπ6 ΒΘΙγΟυβ Δ ΘΉΒΘΗ
1δὺ, πα σομδχυ πἰομῦ θη ΕὙθ θη
σὰ, αἴθ το Καᾶάιτηοβ 'ἰπβ [πα
Καπθη.
ΝΈΟΙ Ἐπὸπτ. ῬΒοθπ. 651.
ουἹοσί Καᾶτηοβ ἄθπ Ὀνδομθη (88
Αὐοβ πᾶ
5ἤξθ αἴθ Ζάμπθ ἀ68ΒΘΙΡΘα ἴῃ α16 Ετᾶρθ. Ῥᾶτδὰβ οἼΠρΘΠ.
Ῥοναποίθ

ΜΆΠΠΘΥ

Πουνοσ,

ΘΟ. Θ

ἀουθ
που ΒΟΥ ἤρθη. ἐν" Ἐὰν.
Ήρυδ ΚΙ. 4 Θήβας .. ἔνϑ᾽ ὃ γηγενὴς
σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους

Ἄρης ἔσωσ᾽ ἀριϑμὸν ὀλίγον.

ΝΑΟΙΒ

ΞΙΕΒΕῈΝ ΘΟΕΘῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

ΨΥ
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“Μελάνιππος. ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις ΄άρης κρινεῖ.
“χη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται
εἴργειν τεχούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ.
ςσενῸυευε
ΠΤ

ΧΟ. τὸν ἁμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν

ϑέγορίι.

ϑεοὶ δοῖεν. ὡς δικαίως πόλεως

40

πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματηφόρους μόρους ὑπὲρ φίλων
ὀλομένων ἰδέσϑαι.

41. τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν ϑεοί"
Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ηλέχτραισιν εἴληχεν πύλαις,

410

γίγας ὅδ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου
ἄθια ὅθ 801. σὰ ῬΏοθη. 070 Ὀ]ΙΘΌΘα
ὅτ ΠρΡΘη: Πέλωρ, Ἐχίων, Οὐδαῖος,
Χχϑόνιος, ᾿ Ὑπερήνωρ, Κρέων.
401. Παθ ἀἴο565 Ταΐβδομθ, πἰομὺ

ὈΙοβΘ Ηθαθ ἰβὺ, εῖσα Αὐθβ πὶ 5θίπ θὰ
ὙΝ ἄν β]βρ16} Θηξεο μοί θη.“ ὙΕῚ. Ἐπτ.
ΗΙΚ. 580 ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν
κύβοις βαλεῖν πέποιϑα, ἘΠ68. 188
ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν κύβοισι δαίμονος, 446 κυβεύων τὸν πρὸς .4ργείους Ἄρη. Ὅϊ65 παῦ 5108 θοβύδυοὺ

Π8ΟῊ ἈΡο]οά. 1 8, ὄ Τυδεὺς ἐπὶ
Θήβας μετ᾽ ᾿ἀδράστου στρατευσάὠξνος ὑπὸ Μελανίππου τρωϑ εὶς ἀπέἅγανεν.
402, 4Ζέίκη ὁμαίμων : 8080]. τὸ τῆς
συγγενείας δίκαιον (α16 ῬΗϊοΒύ, α16
ΟΥ 815 δοβΐδσ ϑρυδβ!τηρ, α16568 ἴμαπἀ65 Βα) στέλλει αὐτὸν εἰς τὴν μάχην. -- κάρτα, τοὶ οἰ ΠαΥἹ ΡΊΟΠ ΟΣ
Μδηπαμηρ. “-- προστέλλεται (οαὐβοιαθῦ) τῖθ ἀποπεμψαμένη ῬΕΙ5.
141 (γοπ 5160})}.
4038. ΜΘ] ΠΊΡΡΟΒ σοῦ Ὁ ζύχη ΤΟΥ͂Θ.
404. ἁμόν, ἡμέτερον. --- νύν, γοῃ

Ναΐασ ἰδηρ (228), πιῖγὰ σὸρ θη
ΤΙαρΊΚουμ τὴ 4168 Ὑ ΘΥΒΙΩ8 θ65 116 Ὲ
γουκῦσχζὺ (ζ. Β. ἃποῃ! Ρρυβ. 1041,
1049,

1067),

τῖθὸ

τιηροκθηχὺ

805

401. μόρους ὀλομένων ὑπὲρ φίλων
(ΤοΟαΘΒρθβοΒῖοΚ σοῦ ΜἝππουν, α16
ΤᾺΣ ἴσο Μη ατρου [8]16}}, ΘΏΠ 68
πἰομῦ ὈΥΒΡΥΪΠΡΊΙΟΗ στόνους ἔν μόρους φροῃθίβθῃ μαῦ (ἐοἀτηθ]
ἀπ 65
ΘΠ ΠΘΠ τη. ΒΘ ἔα ]Π]6πθ ΕὙθαπαθ Βιότθῃ)
ΘΟ. ἄστη ὅ6Π0]. οὺς ποιοῦνται ὑπὲρ

τῶν φίλων πολιτῶν οἵ Θηβαῖοι. Ζα
ἰδέσϑαι τρὶ. ἄδηπ ἰδεῖν ΟἾμο. 968
(5. ν. ἃ. ἀκοῦσαι).
409, οὕτως, πὶθ ἄπ δΒομδύ.

410. ἸΗλέκτραι πύλαι: ἀθτο ἀ16568
Τοῦ ἤζησίθ ἀον ερ νοῦ Ρ]αὐδ,
π8 0} ΤΉΘΡΘη (Ραῦβ. ΙΧ 8, 7).
411. γίγας: ΥΕ]. Ηοτη. κ 120 Δαιστρυγόνες.. ,.οὐκ ἄνδρεσσι

ἐοικότες,

ἀλλὰ Τίγασιν, ϑορῃ. Ἐτρ. 872 ὃ
σκληρὸς οὗτος καὶ Γίγαντας ἐκτρέφων. . Πάλλας, Ἐπτ. ΒΑΚΟΗ. “542
οὐ φῶτα βρότειον, φόνιον δ᾽ ὥστε
Γίγαντ᾽ ἀντίπαλον ϑεοῖς, ῬΆΟΘΠ. 127

ὡς φοβερὸς εἰσιδεῖν, γίγαντι γηγενέτᾳ προσόμοιος. --- ἄλλος: ἋοΥ
5680]. βρυϊομῦ γοπ ἄθιη τ ϑἔουβομθα
Καυπύρυῦ 465 Θιομύουβ ἀθη Τγαθαβ
πϑοη
γα ρ]]0} 418 Οαἱσαηύθη σὰ Ὀ6Ζϑίσμηθη. Η]ΘΥμϑΟἢ Καπη 68 ΒΟΠοὶΠΘΏ, 818 Ἰίθσα οἷ ὙΥἸθυΒρυἢ ὙΟΥ

δια ρ]θίομθη ἀὐππαθ ἄρα ἔν ἄρα
σορσδπομὺ πῖχα.

Βθθθῃ

406. δικαίως: αἀἴ6 ἩΘΒΡοΠβΊοι τηῖϊῦ
διὰ δηὐιβίγ. Υ. σῖγα σηδΊΘΥ, ΘΟ ΏΠ

τής, ἈΡΘΟΥ ἄλλος σα, πῦῖθ ΞΌΡΗ.
ἘΠ, τ08 Βοιωτὸς ἄλλος, Ἐπὰν. ἩΙΚ. 888
ὁ τῆς κυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ᾿Δταλάντης

τηϑὰ
τηὴϊδ οϊτηβδῦίνῃ
διὰ
Βοβγοῖθὺ (τυρὶ. Ομο. 188 διὰ

δίκας
δίκας

πᾶν ἔπος ἔλακον). Απο ἐγιὐ α16
Βοζίθμπηρ αὐ “έκη ὁμαίμων 402
ΠΟΘῺ ΤΠΘὮΥ ΠΘΙΎΟΥ.
ἈΒΟΏΣΙοΒ,

Βίθθοα σοσθη ΤΉΘΡΘΗ.

Ησχι.

Ἑ

801:

μιπρὸς μὲν ἔην δέμας,

γόνος ποὶσῦ,
σοργδτοηῦ
(,, ἀἴθθοσ

Τυδεύς

τοι

ἀλλὰ μαχη-

Ὀ6Ὶ ἄθογ Αὐῇχ]πηρ'

οὔποθ
τοϊΐοσ

βΌ]οπῆθ
Ηρ]

ΒρΖιθμπηρ
οἷῃ

1686,

ἀὰ οὐ στῦβου ἰϑὺ 815. ἀδὺ γουρθ"),
1

50

ΑΒΟΗΥΤΟΒ
μείξων, ὁ χόμπος δ᾽ οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖ,
[πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τύχη
ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν
χαὶ μὴ ϑέλοντος φησίν, οὐδέ νιν Διὸς
χεραυνὸν ἐνόχήψαντ᾽ ἂν ἐμποδὼν δχεϑεῖν.

418

τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε χαὶ κεραυνίους βολὰς

μεσημβρινοῖσιν ϑάλπεσιν προσήκχασεν.
ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον,
φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη᾽
χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν ..πρήσω πόλιν“.

420

τοιῶδε τῷδε φωτὶ τίς ξυστήσεται:

τίς ἄνδρα κομπάξοντα μὴ τρέσας μενεῖ;
419, κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονεῖ ὙΥ1Θ
ΞΟΡΕ. ΑἹ, 760. ὅστις ἀνθρώπου φύσιν βλαστὼν ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνϑρωπον φρονῇ.

418. Τ)ὲ α16 γϑυτθθββθηθ Ῥυϑῃ]θσθὶ
Ὧθ5 Καρδῆθιβ ΔαρΘη
ΒΟ ΘΙ ΠΟ} ἴῃ
θη ὙΥ οὐΐϑῃ Ἰθρύ, οὺ σσοσᾶθ ΤΉΘΡΘΗ
Ζουβύοσθῃ, τηῦσρ οὐ το ]6η ΟὐδΥ
πῃ, 50 πη θυ ϊομῦ ἀἸθβου Υ. ἀθη
Ζυβδιησηθηηϑηρ πα
ἰδὺ 61 τηῖΐῦ
Ἡρομ

στὸὰμ

[8 ΟΏτη8ηη

Ῥοϊαύϊοθ ὈθΖθιομποὺ

8415 [ηἶοτ-

ποσάθη.

ΥἹΈ].

596.

414.

τὲ ,.

καί Τῶν εἴτε...

εἴτε

ψγῖ6 Ηοτη. Θ 1608 διάνδιχα μερμήριξεν

ἵππους

τε

στρέψαι. καὶ ἐναντί-

βιον μαχέσασϑαι, ϑορἢ. Απῦ. 828
ἐὰν δὲ ληφϑῆ τε καὶ μή, Ο. Κ. 488
αἰτοῦ

ἀντὶ

σὺ

σοῦ,

(Καπανεὺς

τ᾽ αὐτὸς

κεῖ τις ἄλλος

Ἐπν. ΗΙΚ. 498
πόλιν

πέρσειν

ὥὦμοσεν
ϑεοῦ

ϑέλοντος ἤν τε μὴ ϑέλῃ, ΚΥΕΙ: 882
ἀνάγκῃ κἂν ϑέλῃ κἂν μὴ ϑέλῃ.
Ὑρ]. δίοῃ ἀηΐθπ 1058.
41 8. 86}0]. οὐδὲ τὸν τοῦ 4ιὸς
σκηπτὸν εἰς γῆν κατενεχϑέντα ἐμποδὼν γενέσϑαι αὐτῷ λέγει. ΗΐοὭ80Β 1βὺ οὐδέ γιν Διὸς κεραυνὸν
ἐνσκήψαντ᾽ ἄν σοποίχὺ ἔν οὐδὲ τὴν
Διὸς ἔριν πέδῳ σκήψασαν, ὍΤΟΥ]
ἔριν ἀπραββομᾶ ἰδὲ ππᾶ ἄν ἀπᾶ νίν
ἔθ 16μα. Υ9]. Ἐπ᾿. ῬΒοθη. 1118 τοσόνδ᾽
ἐκόμπασε (Καρϑπθυε), μηδ᾽ ἂν τὸ
σεμνὸν πῦρ νιν εἰργαϑεῖν Διὸς τὸ
μὴ οὐ κατ᾽ ἄκρων

περγάμων

ἑλεῖν

πόλιν ἀπᾶ αἴθ Ὠτομυπρ ἂθ5 Ῥαχίμοπορᾶοβ πηΐθη 519ἢ.

410. ὕοπ ἄριῃ ἅρσγρθβομοη Κὔηϊσ
ΑΡΥΊ68 οὐ]ὺ Ἡδγοά. Π 169: Ἀπρίεω "λέγεται εἶναι ἥδε διάνοια, μηδ᾽
ἂν ϑεόν μιν μηδένα δύνασϑαι παῦσαι τῆς βασιληίης.

419. Επγ. ῬΏΟΘΗ. 1121 Ἠοὶβὺ 68
γοη Τγάραβ: δεξιᾷ δὲ «λαμπάδα
Τιτὰν Προμηϑεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων
πόλιν.
420. ὡπλισμένῃ, 815 ΝΥαῇδ: σοΘΘθθπη (βομοῖ. ἀνθ᾽ ὅπλου οὖσα).

Ϊῃ σου]

οηοῦ Ὑοῖβα

μοιβὲ

68

Ἐπ:. ΒΆΚΟΗ. 1838 ἕπεσϑε ϑύρσοις
διὰ χερῶν ὡπλισμέναι.
ὙΙΘΙ]οΙομὲ
ΔΌΘΥ ἰδ δποἢ Βῖου ταϊ Ἠρυγθσάθῃ
επλισμένῳ πὰ ΒοΒτεῖ θη (ὡπλισμένῳ
αὐτῇ).
421. Ὁ)... αἴθ Υοτίθ πρήσω πόλιν
βύθῃθῃ δῖ ἄθὴὴ βομ1]6 ρου ἄθιῃ
Ἐδοκο!ἐτᾶρου.
422. τοιῷδε τῷδε φωτὶ ἔϊν τοιῶδε
φωτὶ πέμπε Ῥίμάοτῇ. οι νϑὺ-

τητξοῦ τωιῶδε φωτὶ δ᾽ εἰπέ. ΝἝΟΘΝ
τοιῷδε Κοππΐθο τῷδε 16 ομ διιβέβ 16

πα ἀδηη ἀοΥΎΥ͂. τηϊῦ πέμπε ογσάησέ
γΘσάρῃ.
428. μὴ τρέσας Βαὺ ΒεοΖζΖὰρ δαΐ
κομπάξοντα, ΟἿ 5[60ἢ}ἀπτοῦ βϑῖπθ
ῬΓΔΒΙΘΥΊΒΟμθη. Πθάθῃ βου θοΚθη Ζὰ
ἸΆ 556}.
434. ΑΘ Βῖθὺ Ὀσϊηρὺ (16 τηδῃ
πὶ ϑρυϊομσοσῦ βαρῦ) οἷη Οθνίπη
ἄθῃ δηᾶθυη"Ὁ. ῸῚ οἷπθ θυ
δύ, ἀαβθβ Καρᾶμθιβ
ἀυσο βθίηθ
ῬυδΈ]ουθὶ ΠῸΣ βϑὶπθ ἔγθυθιμαῦξο Θ6ΒΙ πη ηρ Οἰοηθαγχί. ᾿αγαπβ δυσὶ
ΒΙ0Οἢ ΟΟΥ ἃπᾶρθτθ, ἀδθ δὲ ἄθῃ ἦο

ΒΙΕΒΕΝ ΘΟΕΟΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

51

ΕΤ. καὶ τῷδε κέρδει κέρδος ἄλλο τίκτεται.
τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων
ἡ γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίγνεται κατήγορος"
Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσχευασμένος.
ϑεοὺς «δ᾽» ἀτίξων κἀπογυμνάξων στόμα
χαρᾷ ματαίᾳ ϑνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν
πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη.
πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον
ἥξειν κεραυνόν, οὐδὲν ἐξηκασμένον
[μεσημβρινοῖσιν ϑάλπεσιν τοῖς ἡλίου].
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν,
αἴϑων τέταχται λῆμα, Πολυφόντου βία,
φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας
᾿Αρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς.
465 Ζθὰβ
ἄθῃ αοὐῦ
ῬΒΘΡᾶποΥ
του Κροκ
Βέθυπδοι

δῦ βίοῃ. που
ἀπὰ
σὰμπι ΒυμἀΘβρΌΠΟΒΒΘἢ ΘΓ
τηδομῦ. Π)16 Τοχύθπαθγαῃρ;
καὶ τῷδε κόμπῳ Θτβομοιαῦ
ἀππδίρ.

425. Ὕονουμ

ἀδ5 ΗδὺΖ

γυο]] ἰδβύ,

ἄδνοι σοὺ ἀν Μυπα ὥἄροτγ΄".
431. Καρδηθὰβ ἀχομὺ πιομὺ Ὀ]οθ
τηῖῦ ἄθα Μυηαθ (γλῶσσα 420), 50ῃἄθυπ ᾿ἰδῦ ἃποῃ Ὀογοὶδ αἴθ Πγόμαπρ'
Ζὰν Ταῦ σὰ τηϑόμθη.
Υβ). Ευτ.
Ἠδυδκ]α. 691 μή τοί μ᾽ ἔρυκε δρᾶν
παρεσκευασμένον.
428, ἀπογυμνάζων στόμα ΚοηηΖοιοηποῦ ἀ16 γλωσσαλγία 465 ΚαρᾶΘᾺ.
429. ματαίᾳ γαρᾷ, ἷ'π ΤΥΘΥΪΟΥ
Ετθααθ.
480. Ἡθβυοθ. γεγωνός" μεγαλόφῶνος.
--Βοοβυάνσο.

κυμαένοντα,

481. ξὺν δίκῃ

πο

ἴζαχηϊᾶδ,

ἐνδίκως 392,

ἴῃ ὙΥ̓ΔΒυΒμο.
482. ἥξειν: Υρ1. ὉῬγοχῃ. 8714 ἀλλ᾽
ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος.

-- οὐδὲν ἐξηκασμένον, Κοίῃ ὈΠ4ΠΟΠΘσ:
αἴθ
“πυρφόρος
σπϊτα
ποῦ

τὸ

ΟΟΥ πυρφόρος

ἄρτια ϑοθ Πρ

ἀδυροβίθδ,

419

δυΐ

βοπᾶθγῃ

οἷπ ὙΠΚΙΟΒΘΥ βοῖη. ΠΊΘΒΘΥ Κ᾽ ΠῚ
γιὰ αἀαγο ἀθη [ο]ροημάθη (γοῃ
ὝΘΥΥ8}] 418 πηϑομὺ θυ καπηΐθη) ὙΘΥ8
φουβίῦχέε, ὙΘΙΟΠΘΥ ἂὰ8 418 σορι οὐ
δῦ ππα 510} δ
ἀυγχοῦ 85 π80}-

Β᾽πΚοπαθ τοῖς ἡλίου 815 ΤηϊοΥ ρο]α οι

428

480

48

Ζὰ ΘΥΚΘΏΠΘη σἱρὺ. Υρ).. ἀρ. 1248
κλύοντ᾽ ἀληϑῶς οὐδὲν “ἐξηκασμένα.
484}. ἐπ᾽ αὐτῷ τέτακται: 5080].
ἀντιτέτακται.
τ
χεῖ στόμαργός
(Ξ9 801]. ταχὺς εἰς τὸ λαλεῖν, Ὑρ].
Ἐὰν. Μρά. 5256 τὴν σὴν στόμαργον,
ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν)

ἐστ᾽ ἄγαν (ὁ

Καπανεύς), αἴϑων λῆμα ἃ. 1. ἀθΓ
510} α΄ἴ6 ΕἸδτητηθ βθίπθβ Μυΐθβ
ἀατοη 416 ἴγσθομθῃ θάθῃ 465 ΚαῬᾶπθιβ ποῦ
αδιηρίοῃ θέ. -Πολυφόντου βέα: ἀἴθ86 Θρίβομῃβ ὕταΒΟΒγΘΙθαηρ

0

δδθ,

δὅδϑ,

δὅ8θά,

001, 638. γρ]. πο. 892 Αἰγίσϑου
ία, ΞΟΡΆΒ. ῬΗ
5914. 391. 5682
Ὀδυσσέως βία, Τγδοη. 388 Ἰφίτου
βία.

4861. φερέγγυον φρούρημα (α)δέγ.
Ῥτο Θοπογθίο): ΞΌΒΟΙΪ. ἱκανὸς φρονθεῖν τὴν πατρίδα.

--- προστατηρίας

᾿Ιρτέμιδορ: 5680]. ὡς τοῦ Πολυφόντου ἱερέως ὄντος τῆς ᾿ἀρτέμιδος.
θὲ8 Ἐρ:πθύοῃ προστατήριος (ΡΒού.
προστατήριος᾽ ᾿ἀπόλλων, ἐπεὶ πρὸ
τῶν ϑυρῶν αὐτὸν ἵδρύοντο. Σοφοκλῆς

ΕἸ. 631) βομοιπὺ ἀαγαῦῖ Βιησαα δαΐθῃ,
ἄαθ ἀθὺ ΠΙΟΒίου ἃπ οἷπ Ηρισέυτῃ
ΑΟΥ Αὐΐθιβ ὑοῦ ἄθιι ΕἸ]οδκίγαξζοσθ

ἀρηκῦ. ᾿Ἠλεκτρίς (α16. βέγδῃ]θπαθ)
ουβομοιηὖῦ ἴθ ἄθη ΟΥΡΒΊβοῆθη Ἡγτηπθῃ ὙἯῊΙ ὁ 418 Βοίπδιηθ ἄθὺ β6]θπθ.
- ΒΙαγάθβ τυρυτηθίος εὐνοίᾳ τε.
ΑΡΟΥ ΥὙρΊ. ΙΒοΚυ. δ 114 τὰς εὖνοίας

ἀληϑινὰς

πρὸς

ἕξομεν.
4"

ἡμᾶς

αὐτοὺς
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ΑΒΟΒΥΠΟΒ
λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα.
ΧΟ. ὕλουϑ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται,
χεραυνοῦ δέ νιν βέλος ἐπιδχέϑοι.,
πρὶν ἐμὸν ἐσϑορεῖν δόμον. πωλικῶν 9’
ἑδωλίων ὑπερκότῳ
δορί ποτ᾽ ἐκλαπάξαι.
“ΑΓ-. [χαὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαχόντα πρὸς πύλαις]
λέξω. τρίτῳ γὰρ ᾿Ετεόκλῳ τρίτος πάλος
ἐξ ὑπτίου ᾽πήδησεν εὐχάλκου κράνους.

απ ϊϑίγ.
440

44δ

πύλαισι Νηΐσταισι πρασβαλεῖν λόχον.
ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῆρσιν ἐμβριμωμένας
δινεῖ, ϑελούσας

πρὸς πύλαις πεπτωκέναι.

φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον βρόμον.
μυχτηροχόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι.
ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ μικρὸν τρόπον"

4580

441. πωλικῶν
ἑἕδωλίων (ὅ6}ο].
παρϑενικῶν καϑεδρῶν) πὶθ (Πο. 69
νυμφικῶν ἑδωλίων γοὰ ἄθιη παρ-

448. ἐν ἀμπυκτῆρσιν ἐμβριμωμένας
(Καἰτβομθμα πὰ (ἀ61586): 5680]. οἵ

ϑενών. πῶλος σπιτα Ὀ8]4 νοτὰ ΤΠπρπρο (ΟΠο. 190, Ἐπτ. ῬΏοΘη. 947),
Ῥα]ὰ τῖβ πόρτις, δάμαλις, μόσχος
χορ ἀδν Φπηρῆγταθνι (Επγ. ΗΙΡΡ. 846,
ΗΘΚ. 142) σοβαρύ.

κυρίως.

448. ἐκλαπάξαι (3680). ἐκβαλεῖν):
μὲ ογρϑηχὺ 510} Ἰοιομῦ δι ἄθτη νουΒΟΥΡΘΒΘΒαρΘη ἐἐμόν. Ἠθτταδηη Βομσοῖθὺ
ἑδωλίων μ΄.
444. Αυῇ ἀϊδ Αὐΐοταργαπηρ ἀ65
ΕὐθοΟκΙο5 458 δῦ 485 δἰπΐδομο λέξω
αἴθ Ῥϑββθθᾶθ Εσσιθσθησ. ΠΘΒΠ8]Ὸ
μαὺ αἴθβθη ὕοῖβ Η. ὙΥΟΙ ἢ 8415 ΤηΐουῬοϊαύϊομ ὈοχΖθιομπθὺύ.
ὑὕθροη α68
ΕΟΙρΘμάθη ἰδῦ ΘΓ Βθίπθιη ο'ΘΏΖΘΗ
ΤΠ α]δθ πδῸὴ πἀπα ὈΘΒΟΠαΘΥΒ ἴπ δὲ

Απρδθο πρὸς πύλαις ππηϊύΖ. ΑἸἸΟῊ
ἋοΥ τηγύμτηῖβοηθ Βδὰ ἀΘββθΊ
θη ἰδὲ
ποὺ Βυΐ.
440, ἐπήδησεν Ὑ16 Ηοπα. Η 181
πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
ἐκ δ᾽ ἔϑορε κλῆρος κυνέης ..
Αἴαντος.
441. πύλαισι:
πὶ
Ὀ6Ὶ Ἠοη.
(ΗΕββσυοι. ππΐρυ πύλαι), 50 Κοτιηχηῦ
Ῥοὶ ἄβομυϊοβ. πὰ ἄθσ Ρ]αγα] γομ
πύλη
γος. ὑ---Νηΐσταισι:
γε].

ΗΘβυοΗ. νήιστα" κατώτατα, ἔσχατα.
--- προσβαλεῖν ᾿ἰδὺ γοη ἄθδιηἴῃ πάλος
ἐπήδησεν Ἰἰδσοπᾶθη Αὐπβᾶτσποκ ἄθ8
ΟΦ ΠῚ5 ἀΡΗδηρίν.

κορυφιστῆρες,
νῦν

τὰ

προμετωπέδια

δὲ λέγει τοῖς χαλινοῖς.

449. δινεῖ: 6] ἀοΥ ϑδαττη δῇ
416 δἰααι ποοὴ ποὺ Ῥεσίπποη ἀδχῆ
(868).

480. φιμοί, ΠῖοΥ αἀἴ6 αἴθ Νᾷεθ
ΘΙ ΚἸΘιητηθ μάθη
Ζϑυτητησθ.
8
ἄθπθη ἀ88 ΒΙββθῃ ἄθν Νιβέοσῃ δἱπ
Ῥἤοιθμαθβ
Οθγάσβοη
τυργυσβδομύ,
ΗδβυοΒ. φιμός: κημός, παραστόμιον,
Ἐπδύδεμ, Ζὰν ΤΠ|. Ρ. 1167, 84: Δἰσχύλος δέ φησι καὶ τὴν τάφρον αὐλῶνα,
ἔνϑα

καὶ φιμοὺς

λέγει

αὐλωτοὺς

διὰ τὸ κώδωνας, φησί (,, φασί),
προσῆφϑαι αὐτοῖς, οἷς ἐμφυσῶντες
οἵ

ἵπποι

ὡς

φωνὴν

σάλπιγγος

προΐεντο: γράφει οὖν οὕτως"
εἶχε

,, ὃς

πώλους τέσσαρας ᾿ξυγηφόρους

φιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν ἐστομωμένας
(ἸΘΠ]οἱομὺ ἐμβριμωμένας). --- βάρβαρον βρόμον (80 ϑομιία ἔν τρόπον):
5680]. ἀπηνῆ ἦχον. Υρ]. ὅορΡἈ. Απύ.
1002 κλάξοντας. . βεβαρβαφωμένως.
451. μυκτηρόκομπα πνεύματα. ἀδ5
πὐὔείθυμπβίοϊσθ ϑομμδαθθη,

ἃ. 1. ἀδἃ8

βίοιζθ ϑοβμδαθθη ἀον Νιβἔθση.
482. οὐ σμικρὸν τρόπον (στοθΑυὐϊρὴ ὙΓ16 τὸν μέγαν τρόπον 210,
ἄνδρα δ᾽ οὐ πέπυσϑε σύμμαχον
Τροίᾳ μολόντα Ῥῆσον οὐ φαύλῳ
τρόπῳ Επτ. ἈΠ65. ὅ99.

Κ

-μ
[
Ρ

4

-}

ᾷ

ΒΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.
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»σ-»-

ἀνὴρ ὁπλίτης κλίμακος προσαμβάσεις

στείχει πρὸς ἐχϑρῶν πύργον, ἐχπέρσαι ϑέλων"
βοᾷ δὲ χοὗτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς

ὡς οὐδ᾽ ἂν άρης
καὶ τῶδε φωτὶ
πόλεως ἀπείργειν
ΕΤ. πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη

4ῦ

χαὶ δὴ πέπεμπται κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων,
Μεγαρεὺς Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτοῦ γένους,
ὃς οὔτι μάργον ἱππικῶν φρυαγμάτων
βοόμον φοβηϑεὶς ἔκ πυλῶν χωρήσεται.,
ἀλλ᾽ ἢ ϑανὼν τροφεῖα πληρώσει χϑονί,
ἢ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ’ ἀσπίδος
ἑλὼν λαφύροις δῶμα κοσμήσει πατρός.
χόμπαξ᾽ ἐπ’ ἄλλῳ, μηδέ μοι φϑόνει λέγων.
4δ8. Ἐν 5ἰεὶσὺύ α16 ϑέδῆθ!η ἋοΥ
Τιοῖδου Βἰπατῖ δυΐ α16 δίδου. 6.
Αδο. σῖθ Ὀδθὶ ϑρώσκειν πεδίον Ζὺγ
ΒοζΖϑίομπθηρ ἀοὺ ϑύσθοκθ. κλίμακος
οὔδυ κλιμάκων προσαμβάσεις ὅπ}

Ἐπτ. ΒΔΚΟΝ. 1218, Ῥμῦπ. 489, 1178.

4ἀδῦ. καὶ οὗτος, ἘϊΘΟΚΙΩ5 πῖ8
Καρδπθαβ (491).
460. σφέ, αὐτόν ἃποὴ 602, 604,
1019, Αρσ. 1042, ΕἙπτη. 284.

4δ9:. Βεὶ τόνδε ἀσαϊοῦ ΕΐθΟΚ]68
δα Μοράᾶγθαβ. -- Οσὺν τύχῃ τινί
(δὰ 389) ᾿ἰδῦ πομῦ νουβύθπα
0, ἀῶ
αἷἰθο Απραρα ἔθη], ᾿πν θίθσ οἷπ
Ῥοβοπᾶθυβ ο᾽ οΚ ΠΟ μου Ζα81] αἱ16
Ῥεϊᾶθῃ ΚἈχτηρίοσ Ζυβδιητηθ
τ ηχί.
ϊθ Ῥαγκοὶη καὶ δή ΒᾶΡΘπ ἴῃγθ
Βέ6 116 δὼ Απΐδηρα οἷπμθβ ϑαΐζββ.
ΝΟ 459 ᾿ἰδὺ αἷβδὸ οἷπθ Τιοκο πὰ
ΖΑΥ Βἰπά, ΠΔῸἢ ΟΟΙ ὙΘΙΒΖΔῊ] ΔΘΥ
Βοίθηγθαθ χὰ 80] θβθη, ὅ ὕϑυβθ

δαβρσθίμ]θη. ΝϑΟμ ἤἴθβθπ ὙἴΘυβθη
οηὐξοσηῦ 510} Μορσᾶγθαβ, ἀβῃοῚ καὶ
δὴ πέπεμπται. Ζα κόμπον ἐν χεροῖν
ἔχων, ποτῖη ἀ85 Ηδυρίσονιομῦ 468
βαΐζθβ συμ, υρ]. 641, ϑορῃ. ΡὨ1]. 97

γλῶσσαν μὲν ἀργόν, χεῖρα δ᾽ εἶχον
ἐργάτιν.
4601. τοῦ σπαρτοῦ γένους: απ 399 ἴ.
Ἐπτ:. ῬΒοΘμ. 942 βαρὺ Τίτθϑίαβ Ζὰ
Κύθοι;

σι

σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμάτων.
πέμπε τὸν φερέγγυον
τῆσδε δούλιον ξυγόν.
τόνδε, σὺν τύχῃ δέ τῷ

σὺ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἶ

σπαρτῶν

γένους

ἀκέραιος,

400

4θῦ

ἔκ τε

μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο, οἵ σοί τε

παῖδες (Ηϑτηοπ ἀπ Μαοπόκρτιβ, σὶρ

Μορδτθαβ ἀογὺ ποι βύ, ΜΙΘρΆΥΘτΒ δι 0 ἢ
ΞοΡἈ. Απῦ. 1308).
402. μάργον ἔζώγν μάργων ϑομᾶϊε
τὰ ΟοΥ Ῥδββθμάθῃ Ὑουίθι]ππρ ΘΓ
Αὐιραΐθ τ 1]16η.
408. ἐκ πυλῶν χωρήσεται ἃ. 1.
βϑίπθῃ Ῥοβύθῃ υϑυϊαββθη πῖτά.
4θ4. τροφεῖα (τὰ ὀφειλόμενα τοῖς
τροφεῦσι π8ΟῊ ΗδΒγ0}.), ϑρεπτήρια,

ϑρέπτρα: τῷ]. Ηομη. 4“ 411 οὐδὲ
τοχεῦσι ϑρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε,
ΙΒΟΚΥ͂Ι 108 ἀποδῶμεν τὰ τροφεῖα
τῇ πατρίδι,

Πγ8. Π 10 τῇ πατρίδι

τὰ

ἀποδόντες.

τροφεῖα

---

χϑονί:

Μορδγθιβ ΜΩΥ ΘΡΘΠΒ0 ψῖθ Μεϊὰπῖρροβ (408) 8415. Νοβκοτητηθ δ.
ϑραγίθῃη οἷπ ϑρσυῦβιηρσ ἀθν ΤῊΘΡαΒΙΒΟηΘη γάρ.
4θὅ. ὅ6}0]. τὸν φέροντα τὴν ἀσπίδα καὶ τὸν ἐγγεγραμμένον τῇ ἀσπίδι καὶ τὸ ἐπ᾽ ἀσπίδος πόλισμα
γραφέν (464).

401. κόμπαξε ἐπ᾽ ἄλλῳ ἃ. 1. τι6146

αἴθ Ῥυϑῆϊθπᾶθ Πθαθ θἰπθβ ἃ πάθη.
- φϑόνει λέγων : Ὑ ΔΙοΟΚοηδου φϑόνει

λόγων, πδΟῊ ἄθια Ξ680]. λέγ᾽ ἄλλον
κομπώδη καὶ μηδὲν ἀποκρύψῃ μὲ
τῶν ἀλαζονειῶν Κδῆπ τηᾶῃ 8} λήρων φϑόνει ἀθηκθη.

ἢ4

ἈΒΟΗΥΤΟΙ͂

ΧΟ. ἐπεύχομαι δὴ τάδε μὲν εὐτυχεῖν, ἰὼ
πρόμαχ᾽ ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστομεῖν.
ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βάξουσιν ἐπὶ πτόλει

8[70}}".
41ὸ

μαινομένᾳ φρενί, τώς νιν
Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι κοταίνων.
“1. τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων

Ὄγκας ᾿Αϑάνας. ξὺν βοῇ παρίσταται.
᾿Ἱππομέδοντος δχῆμα καὶ μέγας τύπος"
ἅλω δὲ πολλήν, ἀσπίδος κύκλον λέγω,
ἔφριξα δινήσαντος" οὐκ ἄλλως ἐρῶ.
4608 ΟδρΘ 65. ἀἴθβοη ὙΥ ουΐθῃ
(464---466) οηὐβρυθομοπα στῦὺ σΘῃΘη,

ΕΐθοκΙοβ ἃΡοΥ ππᾶ βοῖπθ (6ββ}]θῃ
τηῦσοῃ ᾿ϑδέοσῃ (466); σψῖ6 516 ΔΌΘΥ
Ἰβδύθσῃι, 80 τηῦρθ ἱῇπθη ΖθαΒ τγϑὺσοϊέθη “"". θΊθβου θα δ ΚΘΗ ΖιιβϑτητηηΒδηρ ᾿ἰδὺ ἀδτηῖϊῦ σϑυοθπθη, 488 δυστομεῖν ὃ. α΄16 56:16 ἀθ85 πϊομέββοσθηᾶθῃ δυστυχεῖν βεδβούσὺ 1ϑῦ. γε].
ΒΡ": Απὖ. 127 Ζεὺς γὰρ μεγάλης
γλώσσης κόμπους ὑπερεχϑαίρει.

411. τώς Βυᾶοῦ 510} θοὶ Αβοῆγ]οβ
ψίοτηδ! (6024, ΗΚ. 10, 6178). Ὀδὶ
ΞΟΡΒΟΚΙΘΒ ΠῸΤ ἴῃ ΘΙΠΘΥ Ἰαξουροιίουἔθη [8116 (Α1ϊ. 841), οὶ ἘαΣΙΡΙἀ68

Ἡΐγρομα5, ὅξγουβ 61 Ἠοτηθν. --- νίν,
αὐτούς πὶρ ΗΙΚ. 187.
412. νεμέτωρ: ὙΡΊ. ΗΚ. 409 Ζεὺς.
νέμων εἰκότως ἄδικα μὲν κακοῖς,

ὅσια δ᾽ ἐννόμοις. -- ἐπίδοι: ἐφορᾶν,

ἐποπτεύειν, ἐπωπᾶν, ἐποπτῆρας γενέσϑαι σπὶτὰ ἴπ Βρ6Ζίθ]]θτη ϑίππη ρ6βασὺ νοῦ ἄθτη Ζουπῖρθη ΒΙ1ΟΚ βἰγαῖΒοτΘομἔου αδέζοτ.
414. ὅ080]. ᾿4ϑηνᾶς τῆς Ὀγκαίας,
ἀφ᾽ ἧς καὶ αἵ πύλαι Ὀγκαῖαι, ἩδΒΥΟὮ.
Ογπας ᾿ϑήνας" τὰς Ὠγυγίας πύλας
λέγει. ΚΕ]. Ἐὰπτ. ῬΒοΘη. 1118 Ὠγύγια
δ᾽ εἰς πυλώμαϑ᾽ “Ἱππομέδων ἄναξ
ἔστειχ᾽ ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάκει
στιχτοῖς. Πανόπτην ὄμμασιν δεδορκότα τὰ χὰ 149.
41ῦ. ὅ.680]. περιφραστικῶς ὁ Ἱππομέδων, μέγας ὧν καὶ κάλλιστον
ἔχων σχῆμα. --- ἱππομέδοντος ἰδὺ νεῖθ
Ἱππομμέδοντος

σὰ

ΒΡΥΘΟμθη.

88

σἸθῖομθ οἱ νοὸὰ Παρϑενοπαῖος ὅ84.
γρΊ. Ῥυϊβοίδῃ. 46 τηθέγτὶβ Τοσθηῦ. 28:
ΑΘΒΟΒγ]ὰΒ ἴῃ “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας :;Ἴπ-

πομέδοντος σῆμα καὶ μέγας τύπος“

4τῦ

Τῃ Ῥυ]ποῖρῖο οηΐτη ὑσοομδδατμῃ ροβαϊ.
Θύθιῃ ἱτηϊίαηβ ΞοΡΠΟΟΙΘΒ ἐθβίθ 86Ἰθῦθο Ῥγοΐοτῦ φαδθάδτη οοπέγϑ ᾿Θ ρθη
τη ογατη, βίου 1π ΒΟΟ » Δλφεσίβοιαν ἣν ὃ γεννήσας πατήρ“, ἄδσαι

φαιοχίτωνες ΟΒο. 1047, εἶεν, ἀκούω

δρᾶ. 6ὅ8 τπὰ Αὐήβέορῃ. ΕὙ16. 668,
ἸΤΏΤΗΘΥ 8.1 Απΐδηρ 65 Τυϊτηθΐου.
410. [πΐον ἅλως γουβϑίθμέ θυ β9 80].
ἄθῃ 8. 5. Ηοῦ ὌΠ αἰ ϑομπθ: ἅλως

ἐστὶ κυρίως, ὅταν νέφη περὶ τὸν
ἥλιον ἐκκαυϑέντα λευκὰ φαίνηται
καὶ ἐν κύκλῳ τοῦ ἡλίου γένηται
(.. λευκὰ γένηται καὶ. . ἡλίου φαίνηται). 61. ΗθβγοΆ. ἅλως" ἡ τοῦ
ἡλίου ἢ σελήνης περιφέρεια. Αἰσχύλοὸς περιφέρεια τῆς ἀσπίδος καὶ
κύκλος. 16 Ὑ ΘΥρ]θι ομαπρ' ταϊὸ ἄθια
Ηοΐδ 468 ομπᾶθβ Καῆῃ π886 Ἰΐθρθη,
Ὑ611 ἀ16 ϑοΒ11θ ἀοὺ Ατρίνου πσϑὶβ
βιπα (λεύκασπις 89), ἀπᾶ Ηοϊτηβόξῃ
γουιααξοῦ ἅλω δὲ λευκήν. ΑΒΘΙ τα
ΒΙΠΠΘ. οἷπθ ποῖΐξο ΤΘππΘ " βομοὶπῦ
ἄδθυ Αὐβάντιοξκ θἴπθη νοὶ κβυτ
ἸΟΠ 6α.
ὙΥΙΖ σὰ οηὐμαϊΐθη, ττὶθ 65 οὗν ἴτῃ
» Βὔσμοσῃ ϑιθρέτοα"͵
Βοῖβὲ:
ΘΓ

πϑῆτη Ζὰ βοίπου Ηδπᾶβ οἰπν ϑομ1ἃ
815 σσῖθ οἷπ βομθαγθηΐοσς. --- κύκλον
λέγω, οἷπθ Ὀθ]Ἰθρέθ ΒΌσπη ἄθι ἐπεξήγησις
τὶ6 ὅ96, Ασ. 1019, ΟΠο. 361,
Ἐτάρτη. 1609, ΒΟΡΆ. Αἱ. ὅ09, Απῦ. 198,
ΤΊΆΘΉ. 9, ΡἨΗ]. 1261, Ετ. ἮΞΙ. 1618.
411. δινήσαντος, αὐτοῦ. ὕοπ ἄθιῃ
ῬΘΈΘΙΘΟΥ βΟΡ
ΒαΠ6Β ουζᾷ] Ηοτχοά.

ΙΧ 14: λέγεται ὡς ἐπ᾽ ἀσπίδος αἰεὶ
περιϑεούσης καὶ οὐδαμὰ ἄτρεμιξούσης ἐφόρεε ἐπίσημον ἄ κυραν. --οὐκ ἄλλως ἐρῶ 8.0.8. οὐκ ἀρνήσομαι.

γρ]. Επτ. ΟΥ. 1709 δεὲ δέ μ᾽, οὐκ
ἄλλως λέγω, σῴξειν σε.

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ

ΤΗΕΒΕΝ.

΄ισι

ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν,
ὕστις τόδ᾽ ἔργον ὥχμασεν πρὸς ἀσπίδι,
Τυφῶν᾽ ἱέντα πύρπνοον διὰ στόμα

480

λιγνὺν μέλαιναν. αἰόλην πυρὸς χάσιν᾽"
ὄφεων δὲ πλεχτάναισι περίδρομον κύτος
προσηδάφισται χοιλογάστορος κύκλου.
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν. ἔνϑεος δ᾽ Ἄρει

βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὃς φόνον βλέπων.

48

τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλαχτέον᾽"
φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζξεται.

ΕΤ. πρῶτον μὲν Ὄγκα Παλλάς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις
418. εὐτελής, φλαυροῦργός τις
ἀνήρ ϑορῃ. ῬΡΏ1]. 8ὅ, οἷπ βοῃ] οἴου
Μοίϊβίοσ. -- 6 πη Κἴπη στοὰ ἄρα ρσἱθὺ
ἄδὺ 5680]. στιῦ τοῦ ὡς ἔοικεν.
419. ὥχμασεν (5ο 5 ααίτη 116ν ἐγ
ὦπασεν), ἅτα ϑ'σΒ1146. δηρυδομίε.
480. Τὴϑη ἔθαθυβομπδαθθπαθη ΤῪῬθοΙ οι] ἀογὺ Αβοῦγ]οβ Ρτόση. 8561 {,
ΠΔΟῊ ΡΙηα. Ῥυίμ.1 1ὅ, Ηοβιοα ΤΏροσ.
αν
πα
ΘΝ
“ΡΥ
8201, -- Ι͂Ώ ζημι γογκὔνγζθη α186
ΒΖΘΙ ΒΘ
ΠΙΘΗΐΟΥ 616 ουβίθ 5106
ΟΥΘΥΒ ἀτὰ 465 Ὑ ϑυβιηδβθθβ Ὑ1|16Η.
481. αἰόλην : ὅ680]. εὐκένητον καὶ
ταχεῖαν. --- κάσις πσὶθ ἀρ. 499 κάσις

πηλοῦ κόνις. Ὑρ]. Ῥιπα. Ο]. ΧΙ 2
οὐρανίων ὑδάτων ὀμβρίων, παίδων
νεφέλας.
482. περίδρομον (Υρ]. Ἐπ:. ΕἸ. 458

περιδρόμῳ μὲν ἴτυος ἕδρᾳ --- Θροηβαΐζ ἐν δὲ μέσῳ σάκει 404) κύτος
Βομοίπῦ ποῦ
Ζσὰ προσηδάφισται
(,, 1δῦ ἃτὰ Βοάθῃη θοΐθαδει σὺ") σὰ ῬΆΒ56}.
Ασοὴ οπὐμαϊΐθθ ἀἰθ ϑοῃο θη. ἡ
περιφέρεια τῆς ἀσπίδος κύκλῳ ὀφίων
εἰς ἑαυτοὺς ἄντικρυς δρώντων καὶ

ἐμπεπλεγμένων τὰ τέλη ἔχει ἀγγεγραμμένα ππᾶ τοὺς γηγενεῖς δρα-

κοντόποδας ἔγραψεν ἈπρΆΌοη, ἀθηθη
1π πΠβούθτη Τοχίθ πἰομέβ θη βρυϊοῃῦ.
16 οτίθ
εἰς ἑαυτοὺς ἄντικρυς
ὁρώντων ἘΚῦὔππξοη οὗνγα οντωπῶν
ψ]θάθυρθῦθη. ΤΠΌΒΠ 810 ουνγοὶβῦ 510ἢ
αἴ16 ϑ'.6116 αδἷβ 1οκοημαῖ.
Δ αἷθ
Θορσοητθᾶθ Ὧθ5 Εὐθοκὶθθ 20 Ὑϑυβθ
οὐδ,

βομθίπθη ὅ ὕθυβθ σὰ 6 Ώ]6η.

ΑὈρΘβΘμΘη

Βίθυγου

περίδρομος

κύκλος

'στορος

κύτους,

οδυγαχίθῦ
πτπᾶ

ΒΙαγᾶθθ

τηϑῃ

κοιλογά-

“11

τοῦ

περιδρόμων οὔθν περιδρόμοις Ὠο] ἔθη.
- Εὰτ. ῬΏοΘη. 1185 ᾿ἰδὺ ἀοὺ οΒ1α
65 Ααγαβίοβ τηῖῦ ἄθη πυπα ον Κορἔθη
θυ Του
ϑ βομοη Ἡγαγαὰ σοχίοσύ, υρ].
γοῖρ. Δθη. ὙΠ θὅτ ἢ.
484, ἔνϑεος (Ξξ580]. ἐμμανής) Ἄρει,
65 Κυϊορβρσούϊθβ γὸ]], ὑσιη κοι ἰπ
Κυϊθρουβομου Βασοιβίθσπμηρ,
48ὅ. βακχᾷ πρὸς ἀλκήν, ἀτάπρι
γαβομα χυτῃ Κατηρΐα. --- Θυιὰς ὥς:
γρ]. 821, Ἄοῖρ. Αβῃ. ΤΥ 400 βου
1πΠῸΡ8 διηϊσηὶ ἰοΐατηατθ ᾿ποθηϑἃ ΤΟΥ
ὉσΌοτη Ῥαοομαῦαν, α11.8}}15 ΘΟΙΉΤΉΟὔ5
Θχοιία βδουῖβ ΤΉγΙαΒ, Ὁ] δααῖίο
βυιχη απ ἰγϊθίουιοα ΒΆΘΟῆΟ οχρίδ.
- φόνον (8ο δηΐου ἔν φόβον)

βλέπων:

νρ]. Επτ. Ιοη 1268 πυρὸς

δράκοντ᾽ ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα
ἀπ ΟὔΘη Ζὰ ὅϑ.
,
480. πεῖραν,

ὕπίργηθῆτηθη,

Απ-

ΒΟΒΙαρΡ, ΑΠρΡΊΠ πὴ Ῥριβ. 721 πεξὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας; ϑορῃ. Αἰ. 3 πεῖράν
τιν᾽ ἐχϑρῶν.
481. ὍοΥ ϑομυθοκοη τηϑομὺ 5108
Ῥογοῖΐβ πηχα ὑῦθ! θν ἃτῃ ΤοΥΘ Ὀτοιθ"..

ΕΠ

φόβος

“1}} ΒΙομῆοα

φόνος,

611 φοῖτος, ΒΙαγθ65 βρόμος Β0ῆχοιθη.

488 Ὁ. Τ)85 δρίβομϑ ὅστε δ 0} Ῥουβ.

800.

104.

Ετππ. 3ὅ,

1020

τὰ

1-

τηθΐου. --- ἀγχέίπτολις πἰαὐῦ 468 ὕτοΒϑΙβοῆθη γείτων. ΤΊο565 δΥοχσῦ ἰδ
ἰπ ἄρῃ Τοχὺ ρϑκοιητηθη (πύλαισι
γείτων, ἀνδρὸς), Ο 65 ΖΥΘΟΚΙΟΒ ἰδ.

Π8 ἀαϊιαν σοβούχίθ ἧσται οηΒρυϊομῦ
ἄρῃ εὔεδροι απᾷ ἄρχῃ ἢν α16 ὐάςθη
ον δέξου σορυϑαο 106 ἕδη.

ἈΑΒΟΗΎΥΤΟΙ

δὅ6

πύλαισιν ἧσται, τἀνδρὸς ἐχϑαίρουσ᾽ ὕβριν
εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράκοντα δύσχιμον.
Ὑπέρβιος

δὲ κεδνὸς

490

Οἴνοπος τόκος

ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέϑη, ϑέλων
ἐξιστορῆσαν μοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης,
οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὐδ᾽ ὅπλων σχέσιν
μωμητός, Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως συνήγαγεν.
ἐχϑοὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὶ τῷ ξυστήσεται,

δὴ
“ῳῃ
ιν
μἱδ
“
δ

495

ξυνοίδετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπίδων

ϑεούς" ὃ
Ὑπερβίῳ
σταδαῖος
τοιάδε

μὲν γὰρ πύρπνοον Τυφῶν᾽ ἔχει,
δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος
ἧσται. διὰ χερὸς βέλος φλέγων.
μέντοι προσφίλεια δαιμόνων,
εἰχὸς δὲ πράξειν ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας.
πρὸς τῶν κρατούντων δ᾽ ἐσμέν. οἱ ᾿ ἡσσωμένων,
εἶ Ζεύς γε Τυφῶ καρτερώτερος μάχῃ
χοὔπω τις εἶδεν Ζῆνά του νικώμενον.

490. ,Κθ πιγα (π σοτὰ ΤΟΧΘ)
τὶθ (οἴη ὙΟρ6]) σὸπ βθίπθη “πηρθῃ
Θἴπθῃ
βομδυσροθη
Ὀγϑοῦθθη
8}πγΘῆσθη“. ΥΩ]. 2181. Τὴ ῬΠΗΠΟΠΘΥ
Δ)
σμῆνος

ἰδὺ Ῥρουβ. 129}
ὡς ἐκλέλοιπεν

πᾶς.

. λεὼς

μέλισσαι σὺν

ὀρχάμῳ στρατοῦ οἷπ 161] 465 ΟἸ6
0}ὨΪΒΒ65 (σμῆνος) ὃἃπ α16 ϑέθ1}15 (685
οἰ σθηῦπομθη Αὐδβάττοκβ (τὴν πόλιν)
σοἰχοθίθῃ.
492. κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον,

οΥ πατὰ

Τὰν ἀθῃ Ῥ] αὖ, σχὸ 165 ὺΝίϑημ βὑθῃΐ,
ΘΙ ΒΘΙΈΘΏΘΗ. ὙΠ. ὅοΡΆ. ΑἹ. {τ χαϑ'
ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκρήξει μάχη.
498. ἐξιστορῆσαι νοπ ἵστορῆσαι

ΔΟΥ Βραθαϊαηρ᾽ ΠΦΟῊ πϊοηὖ ΒΘ.Υ σρυΒοΒΊθάθῃ π10 ἐξιστορήσας (πο. 614.
-- μοῖραν, Βθίπθῃ Απίθὶ!, βθῖπ ἀ6ΒΟΒΙΟΚ. --- ἐν χρείᾳ τύχης, ᾿μἱομῦ ποῖ
Ῥυϑ]Θυ βοθθη ϑοΒ:] ἀσθίομθη, Ὑρ[.
ΟΡ. Αἱ. 968 ἐν χρείᾳ δορός (γο
68 οἸὺ χὰ Κατηρ θη), νγῶβ ΘΌ ΟΝ ΠΪΘΥ
σϑοιρσηθῦου. θυβομϑιηῦ.
494. γΕ]. Ηοτα. ΑΓ 114 οὔ ἐϑὲέν
ἐστι γερείων, οὐ δέμας οὐδὲ φυήν,
οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα.

49. Ὁ. 1. 9, ἀον Ζα 811] πᾶ 516
ΒΙΟ ῦ ὈΘΒΒΘΥ ΖυιΒΒΤΑΤΗ ΘΗ ΥΪΠΡ ΘΗ ΚδηὨΘῺ“.
5080], τὰ ἀπὸ τῆς τύχης
Ἑρμῇ

ἀναφέρουσιν.

Ἠδιταθ5,

ΟΣ

ὅ00

δ0ὅ

αοὐὐ ἀθ5 αθτηπθβ πη οἹΠΟΚΊΠ
ΟΠ θη

Ἐππᾶθα

(ἕρμαιον), Ἰοπκῦ δομ

Τ08.
4905. Πομη

ἄθιη

ἐγθΐθῃ

ὅπᾶάθσπι

πιίσᾶ,

(85

116 ρου οἷπθ Μίδπη

6] πα ΠΟ
80

σογάθῃ

σοροηθου-

βὶ6 δ ἢ

ἘΠ 196 αδέξον δαΐ Ἰῃτθη ΘΒ] θη
ΘΘρ ΒΘ δου ὑσῶρθη“. --- τῷ: σὰ
119.
500. σταδαῖος,

Ταρὶίον βέαζου. ---

διὰ... φλέγων, ἴῃ ἀοΥ Ηδπᾶ 488
Βδιητηθπᾶθ θβομοβ παπᾶ.
5028. 6 ἄθιη Ζαβδιητη
μῃ δ ηρ'
ἄον αἀθάδηκθη θηὐβρυθομθπᾶθ Ογάπαπρ ἄρ Ὕἴρθυβθ ᾿ἰϑῦ ἴπ ἀοσ μΒδηᾶβου ΠΟΘ η {ρου θἔθσθηρ σοβεῦσγε.
δ09 ἢ. Βοὶ βοίομθιη 1 ΘΌθβυθυδ] ϑδῖ5 ἄθυ 510} σθσθη
ουβύθ θη θα
αδύθευ πὶτα γουϑαββι
10} ἀθν Ενξο]ρ' ἀθυ δἰμπάον θαύσθρθηρθϑί
]θα
ΜΙΘΠΒΟΠΘα Θηὐβρυθομθ
μα βϑὶῃ“ς.
0585. ΥΥΣ σομότθη χὰ βίθσθῃἄθῃ Ῥατίοῖ “. ΥΕ]. Ἐπ:. Πμ6β. 820
Ζεὺς πρὸς ἡμῶν ἐστιν. --- Ζεύς γε
ἃ. 1. τφϑαοῃ οἷη δμάοσοσ οὐ ἰδὲ
βἰαν κοῦ 818 ΤΎΡΒΟΒ ΘΘΒΟ ΥΤΟΙΘΘ
Ζθυβ΄". --- τοῦ (80 ΕἸΤΉΒΙΘΥ ἐὰν που)
νικώμενον 20: μὴ, φόβου νικῶ ὉΒο.
1060, ἱμέρου νικώμενος ἨΪΚ. 1016,
τῶν φίλων νικώμενος ϑ0ΡΆ. ΑἹ. 188,

Ψ
ἊΨ
ΌΨ
ΨΝ

ΒΙΕΒΕΝ ΘΟΕΘΕῈΝ ΤΉΗΕΒΒΕΝ,

51

ὙὙπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος
σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾽ ἀσπίδος τυχών.
ΧΟ. πέποιϑα τὸν Ζιὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽
ἄφιλον ἐν σάκει τοῦ χϑονίου δέμας

αἩ ἐϊϑέγ.

δαίμονος, ἐχϑρὸν εἴκασμα βροτοῖς τε καὶ
δαροβίοισι ϑεοῖσιν,
πρόσϑε πυλᾶν κεφαλὰν ἰάψειν.
“4Γ. οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω,

ὅ10

πέμπταισι προσταχϑέντα Βορραίαις πύλαις
τύμβον κατ᾽ αὐτὸν Ζ᾽ιοογενοῦς ᾿Αμφίονος

δ1ὅ

« Παρϑενοπαῖον ᾿Αρχάδ᾽, ᾿Δταλάντης γόνον)».
ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει, μᾶλλον ϑεοῦ
σέβειν πεποιϑὼς ὀμμάτων ϑ᾽ ὑπέρτερον,
Ῥῖδβθ 56116 δισηὺ Επν. ἨθυδΕἸ1α. 847
Ὡ80Β: ϑεοῖσι, δ᾽ οὐ κακίοσιν χρώμεσϑα συμμάχοισιν ᾿ἀργείων, ἄναξ.
τῶν

μὲν γὰρ Ἥρα προστατεῖ Διὸς

δάμαρ, ἡμῶν δ᾽ ᾿Αϑάνα᾽ φημὶ δ᾽ εἰς
εὐπραξίαν καὶ τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν ϑεῶν
ἀμεινόνων τυχεῖν" νικωμένη γὰρ
ἸΠαλλὰς οὐκ ἀνέξεται. Ύα: ἄρυῖσθηΒ
Βοτα. Ὑ 04 ἥρως (Ἀπροα5), ἀλλ᾽
ἄγε καὶ σὺ ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν
εὔχεο" καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης

᾿Αφροδίτης ἐκγεγάμεν, κεῖνος (Ἀ081]1618) δὲ χερείονος ἐκ ϑεοῦ

ἐστιν.

ὅ01. Εὔτ τυχών γοτταυξοὺ ϑέραύτα]. κυρῶν, ΒΘῺΓΣ πηβρσοσβοπά.
δο088. πέποιϑα τὸν ἔχοντα ἐν
σάκει ἄφιλον (σἹἀουνγατ ]ρὴ τοῦ
χϑονίου δαίμονος δέμας ἀντίτυπον
Διός (ἃ. 1. ΟΘρθηθ1]ἃ Ζατα Β1146 ἀ685
2608). --- Βεοὶ ἄφιλον Κοππίθη 416
ΑὐΠΘΠΘΥ 8 (88 Β:1ἃ ἀ65 ἀγθ οἰ θΊ ρθη.
ΤΎρΡΒοΙ (τρισωμάτους Τυφῶνας Εαγ.
Ηρτκ. 1212) δὰ ἀοσ ΑΚΤΧΟΡΟΙΒ. ουἸπποτῦ γοσάθηῃ. --- χϑόνιος στο Ῥτότα.
801 ΤΎΡΙΒΟΒ 418 γηγενής ὈθΖοΟΙοΠηϑὺ
πιτα. - ΤΘῚ οὐβίθ ΘΒ
βυϊτησηῦ
τηθ
γ ΒΟ τηϊὺ ἄθτη βύγορ ΒἸβομθη 468
πἰοηῦ ἄρθοσθῖη. Εἴη Τυϊταθίθυ, ΘΠ
ΘΌΘΙ πολὺ τοῖῦ ρ] ΘΙμοι, ΒΥ Βπηυ,
σῖτα ΒΘυΟμΏΘῺ τοῦ πέπουϑα τὸν
τὸ Ζηνὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽.
611. δαρόβιοι μοίθοη ἀ16 Ούξου
π Οἰδροηβαΐζ χὰ ἄθη ἐφήμεροι
(τοι, 88 α. ὅ.). Υε1. ὅορ. Απῦ. 981
Μοῖραι μακραίωνες.

512. ἐάψειν, πουβομυηθίξοσμ.
δ1δ 8. ΥρῚ. Ῥαυβ. ΙΧ 1ἴ, 8 Ζήϑῳ
μνῆμα καὶ ᾿ἀμφίονι ἐν κοινῷ γῆς
χώματι, Ἐπτ. ΡΏορη. 145 4ΝΎΤ. τίς

δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα το Ζήϑου
περᾷ καταβόστρυχος, ὄμμασι, γοργὸς
εἰσιδεῖν νεανίας: ΠΑ14. ὅδ᾽ “ἐστὶ
Παρϑενοπαῖος,
᾿Δἀταλάντης γόνος.

Πθη ἔοϊσθπάθη ὕοιβ μαῦ ᾿Ὀἰπαογῇ
(ἀἴθβοὺ πϑοὴ 618) ουρϑηχὺ, νγ61} 4885
519 ΕΠ ἀϑβαρίθ ππγθυβύμ 100 πτᾶχθ,
6 Πη ἀοΥ Νδιηθ ἃ(685 Ἠρὶάθη ουβῦ
ὅ84 σοπδπηὺ τῦὔγαθ. Ποὺ 808 ἰβῦ
ΘοΌΠαοῦ πϑὸῃ 584, 80} α6Υ 8ῃσοσίθη 6116 νὸμ Επν. ῬΏΟΘΗ.,
ὭδΟη ΕΠπγ. Η1Κ. 888 ὁ τῆς κυναγοῦ
δ᾽ ἄλλος ᾿ἀταλάντης γόνος ππα ΟΡΗ.
Ο. Κ. 1820 ἕκτος δὲ Παρϑενοπαῖος
᾿ἀρκὰς

οὖς,

πιστὸς

᾿Δἀταλάντης

γόνος.

ὕγον ἴθ Ὑουϊβπροσαμπρ ἄοὺ συγ ΐθπ
ΞΙΡ6 γὸρ Παρϑενοπαῖος σὰ 47.
ὅ10. 80 βομυγοτυὺ Απύροπθ Εαν.
ῬΒοοδη. 1017 ἴστω σίδηρος ὅρκιόν τέ
μοι ξίφος. ΥΕ]. ΑΡΟ]]. ΒΒ. Ι 400
ἴστω νῦν δόρυ ϑοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων κῦδος ἐνὶ πτολέμοισιν
ἀείρομαι οὐδέ μ᾽ ὀφέλλει Ζεὺς τόσον,
ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, οτρ. ΑΘ6π.
Χ 18 ἀοχέτα τηΐμὶ ἄθὰβ οὗ ἴθ] θτα,
αὐοα τηΐβ5116 Πἰῦτο, πὰπο ϑαβιηῦ.
δ11. Ἐὰτ πεποιϑώς ουυγασοῦ τη ἢ

ἐπαυχῶν. ---- Ζαὰα ὀμμάτων ὑπέρτερον
γρ]. Οδὐα]]. 1Π δ ἀᾳθιη ΡΙὰ5. 1118
ΟΟΌ]15 5818 διηαθαῦ, ΧΙΥ͂ 1 πὶ ἔθ ρ]8
ΟΟΕΪ15 Τη615 ΔΙΠΔΤΘΙΩ.

ἈΞΟΒΥΎΠΟΒ

58

ἦ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βέᾳ
Διός" τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσχόου
βλάστημα καλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ.
στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων,
ὥρας φυούσης., ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ.
ὃ δ᾽ ὠμόν. οὔτι παρϑένων ἐπώνυμον,
φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων προσίσταται.
οὐ μὴν ἀχόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις"

δ2ὅ

18. 6].41. ---βίᾳ Διός,
πὶ Καρὰπ 688 (416). --- ὀρεσκόου ἃ.1. κυναγοῦ.
ὅ20. καλλίπρῳρον, 5680]. καλλιπρόσωπον. ΗδβυοΝ. καλλίπρωρον" εὖπρόσωπον, γΩ]. Αρ. 24 στόματος
καλλιπρῴρου, βορῃ. ΤΊ. 18 ἀν-

522. ὥρας φυούσης: ἀἴ6 ΤασοπάᾶΡιᾶτξα Ἰάβὺ (ἄθηῃ ΕἸδασα) ΒθυνουΚαοίτηθμη. Υ9]. Ποτη. Ἀ 318 Ἑρμείας...
νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς, πρῶτον ὑπῃνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη τπᾶ ἡ
ἄθπ Αὐΐδηρ σοι Ρ]αύ. Ῥσοῦ. ΕἼΤ.

δρείω κύτει βούπρῳρος. -- ὮὈϊδ
Βομόπηοριῦ (Επν. ΗΙΚ. 889 παῖς Παρϑενοπαῖος εἶδος ἐξοχώτατος) ταπὰ
ἡαρθηη!ομθ Ζαγίμοιῦ ἀ65 Ηρ] άθη
γι ἴῃ ἀορθηβαῖζ Ζὰ βθίηθη δπὐβούζομθη
Ὀυομπηρθη.
{ΠΡ ΊΡΘἢΒ

πόϑεν, ὦ “Σώκρατες, φαίνει: ἢ δῆλα

τηθυκὺῦ

τηᾶη

ΟΙἸΘΒΘΥ

ΜΙ

8πάθρυθη

Βέθ θη 465 Αβοῦγ!οβ (ΕὙᾶρτη. 18,
186, Αἴβϑθῃ. ΧΠῚ 5. 601 ΑἹ) 416
Νεϊσπηρ ΖῸΓ Καδ θη ]Π1606 8. --- ὧὠνδρόπαις: ὅ68Π0]. ὁ ἐν παιδικῇ ἡλικίᾳ
ἀνδρεῖος, 5680]. σὰ Ριπᾷ. ΡγθΒ. Π
121 ὑπὲρ τὴν νεότητα βουλεύῃ. καὶ
“Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ Τρωίλου »τὸν
ἀνδρόπαιδα
δεσπότην ἀπώλεσα“,
παῖδα μὲν τῇ ἡλικίᾳ, ἄνδρα δὲ τῷ
φρονήματι. Ἠϊδτπδοι Ὀραθαϊοῦ ἀνήρ
ὦ
ὙγΘηΪρ', τη8

ουνγαγίοὺ ὠγός (ΕἸΠΥΘΥ

ἐγοῖζ ΒθΙποὺ Φαρθμηα), στῖθ 65 Επν.
ῬΒορη. 148 γοῃ Ῥαυ μοπορᾶοβ μοιθῦ:
νεανίας,
λοχαγός, ὡς ὄχλος νιν
ὑστέρῳ ποδὶ πάνοπλος ἀμφέπεϊι (α. τῇ

βοπβευν γ6 τηδῃ δἴηθη ΒΟ ΘΠθη {πρΠπηρ᾽ πἰομὺ ἔΣ θἴπμθη ΕἸἾΒΤΘΥ Βα]ξοη).
21.
Εν
στείχει Κὔπηϊθ τηϑῃ
ϑάλλει Θυυγαυύθη πᾶ} Ἐπι. ΒΆΈΘΗ.
1188 νέος ὃ μόσχος ἄρτι γένυν ὑπὸ
κόρυϑ'᾽ ἑπαλότριχα κατάκομον ἅγάλλει. ΒΙαγαᾶθβ νϑυγηυζοῦ ἕρπει Ὠ8Οἢ

Χορ. ΣΡ. ΤΥ 28 τούτω μὲν παρὰ
τὰ ὦτα ἄρτι ἴουλος καϑέρπει, Αλεινίᾳ δὲ πρὸς τὸ ὄπισϑεν ἤδη ἀνα-

βαίνει, ἄοοθ. Καμπ σῖθ καϑέρπει
ὉΠ4 ἀναβαίνει ΧΟ] δθοη στείχει
Βθρ ναοῦ Βθίῃ. -- ΗΘΞΥΟΒ. ἴουλοι"

δή, ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ περὶ
τὴν ᾿Αλκιβιάδου ὥραν; καὶ μήν μοι
καὶ πρῴην ἰδόντι καλὸς μὲν ἐφαίγετο ἁνὴρ ἔτι, ἀνὴρ μέντοι .:.
πώγωνος ἤδη ὑποπιμπλάμενος. ΣΏΩ.
εἶτα τί τοῦτο: οὐ σὺ μέντοι Ὁμήρου
ἐπαινέτης εἶ, ὃς ἔφη χαριεστάτην
ἥβην εἶναι τοῦ ὑπηνήτου; - ταρφύς: 5080]. πεπυκνωμένη.
ΝΕΡΘΩ
οἴπϑιη ἔθη. (ωυριάς) δθοι Ῥοτβ. 928,
ὙΠ16 510} ϑῆλυς

ἔν

ϑήλεια Βπᾶοι,

-- ἀντέλλειν σου ἄθηη Ξρσόββθῃ α685
Ἠδᾶγοθα πἰ|οα ΟΠ. 2987 λευκὰς
“κόρσας τῇδ᾽ ἐπαντέλλειν νόσῳ.

δὲ

ὅ28. ὅ68ο]. οὐ σύμφωνον τῇ ἄν:
σει τῆς παρϑένου τὸ φρόνημα ἔχων,
ἀλλὰ ὦμόν, Υ6]. (8ο. 189 ἐμὴ γε
μήτηρ, οὐδαμῶς ἐπώνυμον φρόνημα

παισὶ .. πεπαμένη.
ὅ24. ϑῃπ γοργὸν δ᾽ υἱομέϊρ ἰδὺ
πα 65. πίομῃῦ, νῖ6 οἷπθ ὔηροτθ
Ἠδπαβομυ
ἱθέοέ, γοργόν τ᾿ Ὠριθθη
τη, 80 δύ γοργὸν ὄμμα ἄθι παρϑένων ἐπώνυμον φρόνημα οπύρορθῃϑοβθὐσί, τ μσοπα οἰσθη
Π10} γοργὸν
ὄμμα ταϊξ ὠμὸν φρόνημα γοΥθαπάθαῃ
βϑὶῃ 5011{6. --- ΕΣ προσέσταται (ΥῸΣ
ἐφίσταται)
δῦ 65 νἹθ]]
οἱομὖ προσχρέμπτεται σομοίβθμη, νυ]. ὅμο. 1886 δόμοισι

τοῖσδε

γρίμπτεσϑαι

(ΒΊ6ἢ

πϑμθυπ), Εν. ΗΕ]. ὅ36 παντοδαποῖσι
γύαις ποτιχριμπτόμενος,

ἘΒ65. 644

ἐκφύσεις

ἐχϑρῶν τις ἡμῖν χρίμπτεται στρατεύματι.

Ζὰῃ Ἠοτα. Δ 819 πρίν σφωιν ὑπὸ
κπροτάφοισιν ἰούλους ἀνϑῆσαι πυκάσαι τὲ γένυς εὐανϑέι λάχνῃ.

ἄοος ΠΟΥ σοὰμ ἄθιῃ ῬΥΔὨΙΘΥ ΒΟΒΘΕ
ΒΙάνουκ ἀθ5 ΒΟΒ1] 468.

αἵ

πρῶται

τῶν

τριχῶν

δ9ὅ. ἀκόμπαστος πὶο ἄκομπος δ41,

ΞΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ

ΤΗΒΒΕΝ.

δ9

τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ
σάχει, κυχλωτῷ σώματος προβλήματι.
Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην
γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔκκρουστον δέμας,
φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδμείων ἕνα,

ὅ80

ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσϑαι βέλη.
ἐλθὼν δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν μάχην,
μαχρᾶς κελεύϑου δ᾽ οὐ καταισχυνεῖν πόρον,
ὅ20.

ὄνειδος

ἐπειδὴ Οἰδίπους

(ϑς μηρί):

ἐμίγη

Ξ080].

τῇ μητρὶ

λύσας τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγός, τνἱοὶΤΏΘΗΥ τὶ] αἀ16 ϑ'ρβείϊηχ αἴθ Ὠδομβίθ
Νοὺ ἄρον ΤΠ Θθθη Ὀγδοιίθ.

521. πρόβλημα Ὠδοκπηρ,, ϑομαὺξ
Βῖδυ ἄν, 608 σϑσθῃ ρἔνγαϑ.
598. πα ψῖθ ὠμοβρώς,. ὠμοφάγος. ΟῚ] 56 ἴῆσχθ Ορίου. ΖϑιΒοιβοδίθ. Εγ. ῬΒοθῃ. 1034 φοιτάσι
πτεροῖς χαλαῖσί τ᾿ ὠμοσίτοις, 1100

ἐνὶ ---

θοῦ

ὅσο

ἕνα

Καπη

δαΐ

(5 οϊσθηᾶθ πλεῖστα θοζορθα δῶν
θη, 8415 οΡὈ 65 δῖθβθ: ὥστε ἐπὶ ὠνδρὶ τῷδε ἑνὶ πλεῖστα (Ε!. Ῥϑιβ. 880
εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον ἐχϑροῖς
παρασχών, οἴπο ϑπῆρο Ύ δυβίξυ Καπρ'
468 ᾿ΘΈΡου]
αὐ γ8) βέλη ἰάπτεσϑαι.
ΠΊθβθη δῦ ἄθτα ὅοΒ114 6 ἀδτρθβίβ]]ἔθη Κδαάχηθου ὑγθῆθη 416 Ζϑ]] 56.
Οθβόμοββθ, σθίοηθ ἴῃ ἄθυὺ οι] δομὺ
δα ἀθη β0μ114 ϊοσθη. Ὑ]. Ἐὰν.
ῬΒοθη. 1187] ἐκ δὲ τειχέων μέσων
δράκοντες (6
]086 δῇ ἀθιὴ ΒΟΒ1α6
(685 Δαγαβίοβ σοθΠαοὺ γα ΤΘΠ), ἔφε-

Σφιγγὸς τῆς μιαιφόνου. --- προσμεμηχανημένην γόωμφοις. ταὶ Νάρϑ!η
σοβοβιοκὺ ἀατδῃ Ὀοἤοβεισ. --- ἐνώμα,
ρον τέκνα Καδμμείων γνάϑοις. Αβοιγ815 108}: 1ῃπ δ. ὙΥ̓ ΔΚῆρ] νουταυξοῦ
105 μαὺ Ταυβίθ! πηρθπ (6 ὅῬῬῃῖηχ
γόμφοισι νωμᾷ. --- ἔκκρουστον ἃ. 1.
ἴτὰ πρθ, ἴῃ ἄδποη 516. 418 οὐ ὔτοἴπθ ἔγοὶθ ΕἼστιν, πἰομὺ Βο]θ. Επθυ “Ἢ (σφέγγω) ΤΠρΊΙηρΘ ἴῃ ΠΥ θη
βἰαίῃϊοβ (σὰ 1]. 5. 1100, 49) βομοίηῦ
ΚΙαπθη μ8]1}. Ὑρ]. Βομβόπθ, ὅν. Ηοὔναβ ἴθ ἄδθη Ταχὺ Ζὰ Ἰθρθη, νγᾶβ
Ποΐβ 5. 02. Νυ. 21. Βύδοκοιθοσρ
πἰοηῦ ἀυβαν
ὉΚΊ1Ο ἢ σοβαρὺ ᾿ἰδῦ, ΘΠ Π ατᾶρον ἃ. Η. Ταῦ. ὅ6 οάθὺ Ουθυθθοκ
ΘΓ ΒΟΒγοιρῦ: ἴσως δὲ καὶ μηχανῇ
ΒΙΙάνγ. στὰ ΤΏΘΡ. τι. Ττο. Ηρ θητινι ἐκινοῦντο (ἀϊθ6 ἅτα 6146. δηΚυϑὶβ 1 ὅ, 5848π Ατοῆ. Βοιύν. 5. 117,
Βθργδοβύθῃ ΕἸΘΌ ΓΘ), ἔἔκκρουστα, ὄντα
δᾶοῃ Κῦνίο ὕτπ Εΐγαβομα Π 1,
καὶ οὐ διόλου προσηλωμένα τῷ σά- “«Καρ. ΥὙἹ.
κει. καὶ οὕτω ἐφάνταζον τοῖς ὁρῶσι
ὅ82. καπηλεύειν μάχην, ταῖῦ ἀδπὶ
τὸ αὐτοκίνητον, ὁποῖον δή τι πλάτΚατιηρίθ τηαυκίθῃ ἀπα ξ6 1]5ομθη ἃ. ἢ.
τει καὶ Αἰσχύλος ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ
ἄστοῦ Πδάθπβαγίθη πἀπαὰ Αὐβῆποηίθ
Θήβας. ΥΠΚΊΙΘΗ δῦ ἀϊθ5. ἄθυ Ἐ8]]
ΒΙ0}: ἄριη Καιηρὲ θηὐζίθμθη. γαῖ.
Ῥοὶ ἄθτῃ Ξ'ο 1] ἀζθίομθῃ 468 ῬΟΙ
1 Κ65
Ἐπτ. ῬΠορη.

1134 Ποτνιάδες

δ᾽ ἐπ᾽

ἀσπίδι ἐπίσημα πῶλοι δρομάδες ἐσκίρτων φόβῳ, εὖ πως στρόφιγξιν
ἔνδοϑεν χκυκλούμεναι πόρπαχ᾽ ὑπ᾽
αὐτὸν ὥστε μαίνεσϑαι δοκεῖν. ΥΕ].
Η85. ᾿4σπ. 161 ἐν δ᾽ ὀφίων κεφαλαὶ

δεινῶν ἔσαν, οὔτι φατειῶν, δώδεκα,
ταὶ φοβέεσκον ἐπὶ γχϑονὶ φῦλ᾽ ἀνϑρώπων, οἵτινες ἀντιβίην πόλεμον

Διὸς υἷι φέροιεν" τῶν καὶ ὀδόντων
μὲν

καναχὴ͵ πέλεν,

εὖτε

μάχοιτο

᾿Δἀμφιτρυωνιάδης, τὰ δὲ δαίετο (δαίδαλαῇ) ϑαυματὰ ἔργα.
ὅ80. Μρίπρκο νουταυζοῦ Καδμείων,

ΕΥρτη. 822 κάπηλα προσφέρων τεχνήματα (Εἴστα. Μ. 5. 490, 12 ὁ δὲ
Αἰσχύλος τὰ δόλια πάντα καλδν, κάπηλαν). Ἐϊπθὸ βομίοῖθ ΑὐὐϑἴἝδββαπρ' α16ΒΟΥ ροΥἹΘΟΒίβομθη Ηραρηβαγὺ Ἰορὺ
ἄδθῃ ὙΥουΐθῃι. ἀθβ Επηΐὰβ (ΟἿο. 46 οἵδ
Ι 12, 38) συρταπᾶθ: ΠῸΠ ΔΌΣΌΙΩ
Ῥοβοο.. . πθ0 οδαροπδηΐθβ ὈΘ]] τη,
564. Ρ6]Πσογαηΐοβ ἔρυτο, ΠῸΠ ΔΕΠῸ
γἱθατη ΟΘΥ̓ΠΆΤΩΤΙΒ. αὐγ]α 6.

ὅ88. ΕΒ τᾶτο οἷπθ βοθδπάθ ἄθῃ
σπγοϊέθη Ὗς υτηβοπϑῦ ρσοιηδομῦ Ζὰ
Βαρθηῃ. ---- Ἠθυτηᾶπη καταισχυνεῖ;,
Ῥαββοῃᾶ.

ἈΒΟΗΥΠΟΒ

600
[Παρϑενοπαῖος
μέτοικος. Ἄργει
πύργοις ἀπειλεῖ
ἜΤ. εἶ γὰρ τύχοιεν

᾿Αρχάς" ὃ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνήρ,
δ᾽ ἐκτίνων καλὰς τροφάς,
τοῖσδ᾽ἃἃ μὴ κραίνοι ϑεός.]}
ὧν φρονοῦσι πρὸς ϑεῶν᾽

δ8δ

μ᾿

ἦ τἂν πανώλεις παγκάκως τ᾽ ὀλοίατο
αὐτοῖς ἐχείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν.

ἔστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν ᾿Αρχάδα,
ἀνὴρ ἄκομπος, χεὶρ δὲ δρᾷ τὸ δράσιμον,
Ἄχτωρ, ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμένου"
ὃς οὐχ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ
ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν καχά,
οὐδ᾽ εἰσαμεῖψαι «τεῖχος» ἐχϑίστου δάκους
εἰχὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος"

840

᾽

584. 16 Ζυχοὶ Υ.. 552. οαὐμα]έθῃ
οἴπθη Ῥδϑβθπᾶθη
ΟΠ] αβροαδηῖθη
σὶρ 1646 Βοίθητθαθ στοϊὺ συγοὶ γοτ56η 50}]Π16θὺ. Νϑορ ἀἴθβθη ὙΘΥΒΘΠ
Ὑ16 80} ἋοΥ Ὀτχομθπρ ὅ18 5Βιπα
416 ΤοΙσοπᾶάθῃ ὕἴϑυβθ, ῬΘΒΟΠάΘΥΒ ΟΘΥ
Ἰούχξθ (υρὶ. 418) τοοῦῦ. προβομιοκὺ
ἰδὺ ὁ δὲ τοιόσδε, ὉΠΕΙΔΥ ὅ85., σ6]ΟΠοΣ Ὀϑάθαξθῃ 5011: «Ὁ οῦΟ]
ΘΓ
Κοὶη ΕἸΠΡΘΌΟΥΘΠΘΥ γῸΠ ΑΥ̓ΡῸΒ ἰδβῦ,
Ὑ7111 οΥ' 00. ΑἸΘΒΘΥ συγθιύθη Ηθὶτηδῦ
Βουυομθη δηκ [ὔν α16 ΦπροπάᾶῬῆθσθ οσβίαϊθῃ“"" (τροφάς 8. Υ. ἃ.
τροφεῖα 4θ4, ϑρεπτήριο). -- Ζὰ 8
Ῥοχιποσκὺ εν Ἔ6801.: ἀκούσιον
φόνον
δράσας

ὁ ΠΙαρϑενοπαῖος

εἰς 4ργος

ἔφυγεν; “νεῖ. Επτ. ῬΒοθη. 1168 ὁ δ᾽
ἀρκάς,

οὐκ

᾿4ργεῖος,

᾿ἀταλάντης,

γόνος, ΗΙΚΕ. 890 ᾿ἀρκὰς μὲν ἦν,
ἐλϑὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου δοὰς παιδεύεται κατ᾽ ᾿Ἄργος
(τΔΕΓΒΟΒΘΙ ΠΟ
ῬοΟ]θτηῖκ σορσθη οἷπα Πιοηύαηρ,, ἰπ
ὙΓΘΙΟΠΟΥ ῬΑΥ ΠΘπμορο5. Ζυτη ΑΥ̓ΡΊΥΘΥ
σοιηδοῃῦ σγ81).
ὅ81. ῬΙΘΒΟΥ τηϑέξο ὝΘΥΒ, ὙΘΙΟΠΘΥ
ΒΟ 85 416 γουπουρθηῃθμαθ ΤηΐοτῬοϊαῦϊοθμ Φηβομ]οβῦ, βομθίηῦ ΖῈῚ
ΑὐΒ Π]Π]πηρ Οἷποὺ στῦβουθη [106
(γοπ 10 ὕρϑυβθῃ, θη
αἴθ ᾿ϑϊᾶθῃ
Τοϊσοπάθη ὕἴουβθ θομῦ 5]η4) Βίηζασοαϊομίοῦ πσοσάθη χὰ 5611.
ὅ88. , ϑατηῦ Ἰῃγθη ῬυδΒ]Θ
ΒΟΉ Θἢ.
ΒΙανσουκθη δαΐ ἄθη ΟΠ] θη."
ὅ40. τὸν ᾿ἀρκάδα Παὖὺ 510} δπ ἄθδῃ
ΒοΙαὐνβαῦ ΔμΡΘΒΟΒ]ΟΒΒΘῺ σ16 Βδπβρ'
ΥΒ]. Ήοτη. α 609 Κύκλωπος
ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,

κεχόλωται
ἀντίϑεον

845

Πολύφημον. Μὶι ΑὐΠ 6] Ὑγ18 βΡΒ.
Ο. Κ. 901 νῦν δ᾽ οὔσπερ αὐσὸς τοὺς

νόμους εἰσῆλϑ᾽ ἔχων, τούτοισι κοὐκ
ἄλλοισιν ἀρμοσϑήσεται. Ὅου. Ζαβαΐζ
τὸν ἀρκάδα πὶτα τηῖῦ ὈΘβΟΠάΘσοα
Βοίοπυμπρ' σΘΒΡΙΌΟΠΘα; ἀθὴη αἿ6
Αὐκϑάϊου. σαϊΐθπ 815 5ίο]ζΖ υὑπᾶ
ἀρουταθρ.
ΥἹΈ]. 56.801. ζὰο Ῥτότη.
δδ4 προυσελούμενον" ὑβριξόμενον"
ὅϑεν
καὶ ᾿ρκάδες
προσέληνοι"
ὑβρισταὶ γὰρ ἀπ τὰβ Χοϑη. Ηδ]].
ὙΠ 1, 28 υπὰ 82 δου ]ὺ σπὶγχα.
541. γεὶ. ΞοΡΕ. ΡΠ. 917 γλῶσσαν
μὲν ἀργόν, χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐργάτιν.

- δὲ δρᾷ (βᾶν δ᾽ ὁρᾷ ὙΥΙΠΟΚΟΙΙπδππ)

τὸ δράσιμον ἴῃ ἄθιαι ϑίηππο., Κοὶπθ
ΞΟ]
σοὶ βομσθοκὺ 18π| 8 Ὁ “-.
542. ΝἝΟΒ Ῥαῦβ. ΙΧ 18, 6 γγᾶσ
ἴπ ἀοΥ ΤΏΡΑ ῬΘΥΚΊ σπθπμο5. ἀοι-

7Θπῖρθ, μου ἀθη ῬΑ
ΠΟΡΑΘΟΒ
1116. νρΊ]. Ἐὰν. ῬΒδπ. 1151.
ὅ481. 8080]. ὃς τούτου τὸν κόμπον
ἐφέξει τῶν πράξεων ἀποδέοντα μὴ
ἔσω

πυλῶν

γενέσθαι.

---

δέουσαν

Ῥοζθιομποῦ βρουθιβοῃ θη στόβθη
ϑύχσοση θὲ ῬΙΔΒ]οτΊΒΟΒΘα Ἐβάθη. --Ή5γο. ἀλδαίνει" αὔξει.
δ4δ. τεῖχος,

αἰΘ6 πούνγοπαϊσο Ετ-

ϑϑηζαηρ' σὰ εἰσαμεῖψαι, μαῦ ΕὙΔΠΟΚΘῚ
ἔὰν ϑηρός δοβοὐζῦ, ΘΙ Ομ6 5.815 Ενκἰάσθηρ σὰ δάκους ἴῃ ἀδη Ταχὺ
σο ΚΟυΉΙΩΘῃ

Σφιγγός.

1δ.

--

δάκους,

τῆς

40. εἰκώ, ΟΡ͵]οκὺ χὰ φέροντα,
τνΊῦγαθ ΒΟΒΒΟΣ ΒΡ)οκῦ σὰ εἰσαμεῦῖψαι
Βοῖῃ, ἀᾷ δ
δάκους εἰκώ ΟΟΘΙ ἡ

ΞΙΕΒΕῈΝ ΟΕΘῈΝ

61

ΤΉΕΒΒΕΝ.

ἔξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμψεται,
πυχνοῦ κροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν.
ϑεῶν ϑελόντων δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ.
3

»

-

;

μας ἴω ᾿ς ἱχνεῖται λόγος διὰ στηϑέων,

βἰγῸ}7)".

τριχὺς δ᾽ ὀρϑίας πλόκαμος ἵσταται
μεγάλα μεφαληγόρων
κλύουσ᾽ ἀνοσίων ἀνδρῶν.
ϑεοὶ τούσδ᾽

ὀλέσειαν

801

εἴϑε μοι

ἐν 70γᾷ.

ΝΝ Ἐ] ἕχτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον

δδὅ

ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν. ᾿ἀμφιάρεω βίαν.
Ὁμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος
ΟΜΝ
ἀν.
.,.
0
νὰν
σον».
αγονν
γν
ὙΟΜν
ὙΥΨ

Σφίγξ ἴα ἔοϊσοπάθα αι] κὺ ἰβὺ
ππᾶ πολεμίας ααῇ ἄρῃ ΤΥᾶΡΟΥ ἀ68
ΒΟΒ1Π65 Εϊηνγοιβδῦ, ἀδῆθυ σοϑυτατζοῦ
Μασέϊη κυροῦσαν ἰὔν φέροντα.
541, εἴσω σοὺ Κοίπθη Ῥϑββθμ θη
Ξῖππ; τηᾶῃ ουνγατίοῦ ἔξω μένουσα
οὔρν ἔξω δεϑεῖσα (ἀταιβοη ἔθβύσθΒα]ΐθῃ, ΥΕ]. Ηοπ ὃ 880). Ἠοϊτηβοθῃ
γουτααξοὺ ἔξω δ᾽ ἐκείνη.

ὅ48, 5080],
τῶν δοράτων
πτόλιν.

βαλλομένη
κχπρουσμῶ.

τπίοῦ

ἄθη

τῷ
---

ἀπὸ
ὑπὸ

Νίαυπθση

ἄδθΥ

Βιααὺ Βῖη.
ὅ49. Τθοη τηυβομθη ΕΘΗΪ]ΟΣ μαῦ
ΕΠ]ΒΙΆΙΘΥ τοῖ τῶν (ἅν δ᾽ ἂν) Ἀ6βοι ἐσθη πγΌ]θη. Ὑ]6]]ο
ομὺ παὺ ον
Τιομΐου σοβοθυίθρθη δ᾽ ἂν κατορἁώσαιμ᾽ ἔπος (αὐτο, 5.0} τηθὶπ
Ὑγουύ Ῥεβίδ ρθη), Ὑρῖ. ϑὅόρῃ. Ὁ. Τ.
829 ὀρϑοίη λόγον, Ηοτοά. ὙΠ 108
ὀρϑοῦται ὃ λόγος.
ὅ80. ὅ6101. ὁ λόγος ὃ ἀπὸ τῶν
πολεμίων

ὁ Ἐβμδῳ

στη ΘὮΥ

ον Βουϊομὺ 465 Βοΐθῃ ἄρον ῬαγίμοπΟρΡϑΟΒ.

δ01. ἀοπᾶθου πῖγὰ αἴθ ΒδβρουΒῖοπ, ὙγΘΏπ τη τηϊῦ ΒΙοιηῆοὶα καὶ
τριχχὺς ἐὰν τριχὸς δ᾽ ΒοΒτοιθύ. -ὀρϑίας (ρτο]ορ
ϊ5 6) τριχὸς πλόκαμος
ἵσταται Ῥοθύϊβ0 ἢ Γγ πλόκαμος ὄρϑιος
(οάοχ ἡ ϑοὶξ ὀρϑία) ἵσταται. ὙΠ].

ϑέλοντες

χτὲ.

ὅ88 χρέει τις αἴ μὲ

τὰν τάλαιναν οἶστρος, τὸν μυριωπὸν
εἰσορῶσα βούταν. --- εἴϑε μοι [ν
εἰ ϑεοί Υ. ΒΟΒΤΑΥ2.
ὅδ4ά. ἐν γᾷ ἰοὺ Ὀεαθαύαηρ!οθ;
ὙΥΘΒΥβο
ΒΘ Ὡ]Π6ἢ παῦ 65 ἔμπας ρ6μοῖίβθῃ
(πητηθυῃῖη,
ἐγούξ
᾿ὮΤΘΥ
αγοπύρθαγτοθ Πθᾶθη). ΒΙαγάθβ σνϑὺτσοὺ ἐκ γᾶς.
δῦ. οι ἄθιη ἀσμκίοη Ηϊπΐοισυαπα ἀογ ὑγούζισθη, ῬΥΘὨ]ΘΥΊΒΟΉΘΗ,
γϑυτηθβθθηθη ἤθοθη ποὺ βῖ0ἢ ΠουυΠοῖ αἴθ Τἠομύροβία!᾽ 465 ἔγοτησηθῃ
ΘΘΉΘΥΒ ΑἸπρΒΐδτδοβ 80. Βοὶ ἄθπ
Ὑγοτέθη οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽
εἶναι ϑέλει ὅ19 σπυτάρῃ ἀἷ6 ΖυΒΟΠΔΘΟΙ
ἂἃπ Ασϊβύϊθβ
θυϊηπηδσῦ.
ὙΥΘαἰρβίθηβ Ῥοσχϊομίοῦ ῬΙαῦ. Αὐτδῦϊα.
8: πάντες ἀπέβλεψαν εἰς ᾿'Δριστείδην.
δδ0. Νοι Ριπά. ΟἹ. ΥἹ 16 βαρίθ
ἈΑαἀταβίοβ, 415 Ατηρίδυδοβ πηΐου (6Υ
Ἐχαθ γΘΥΒΟΠ γαΠ Θῃ ὙΓΔΤ: ποϑέω
στρατιᾶς ὀφϑαλμὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον,
μάντιν τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ δουρὶ μάρνασϑαι, πΘΙΟΠοΥ ἀθάδηκο ον ΚγκἸίβομβθπ ὙΠπθΡαὶΒ Θαὐποιηιη θα ὙΓΩΣ
(ἀμφότερον

μάντις

δουρὶ μάχεσϑαι,

τ᾽ ἀγαϑὸς

γ5]. οιη.

καὶ

Γ 119

ἀμφότερον βασιλεύς, τ᾽ ἀγαϑὸς κρα-

ὀρϑόϑοιξ ΟὩ. 82, ὥστε πάντας ὀρϑίας

τερός τ᾽ αἰχμητής), ἀδπδοι ϑΌΡΗ.
Ο. Κὶ 1818 δορυσσοῦς ᾿ἀμφιάρεως,
τὰ πρῶτα μὲν δόρει κρατύνων,

στῆσαιφόβῳ δείσαντας εὐϑέως τρίχας

πρῶτα

δ2. μεγάλα, μεγάλους λόγους.

λωΐδος

ΘόρΡῃ. Ὁ. Κ' 1624.

δῦ8. κλύουσα (δο Τἅπροτο ΗδπάΒοδυ οι Εν κλύων), 8418 οὉ ἔδεισα
γουμουρίησο. Ὑρ]. Ῥτγοτη. 216 στάσις

τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, οἱ μὲν

δ᾽ οἰωνῶν

ὁδοῖς.

δὅ1. Ομολωέσιν :5680]. ἀπὸ Ὁμοτῆς ϑυγατρὸς

Νιόβης.

Υ].

ἀαρθρθπι 5680]. Ζ2ι ΕΓ. ῬΒοθῃ. 1119;
αὗται οὕτως ἐκλήϑησαν ἀπὸ ὍὋμολωέως τοῦ ἀμφίονος. . ᾿ἀριστόδημος
δέ φησιν αὐτὰς οὕτως ᾿χληϑῆναι διὰ

ΑΒΟΗΥΤΟΣ

χαχοῖσι βάξει πολλὰ Τυδέως βίαν,
τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράχτορα,

μέγιστον άργει τῶν κακῶν διδάσκαλον,
᾿Ερινύος λητῆρα, πρόσπολον φόνου,
χαχῶν τ᾽ ᾿Αδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον"
χαὶ τὸν σὸν αὖϑις προυσελῶν ὁμόσπορον,

ὅ00

ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν,
δὶς ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽

ἐνδατούμενος

Ε1}})

χαλεῖ. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα"
ἢ τοῖον ἔργον χαὶ ϑεοῖσι προσφιλές,
τὸ

πλησίον

εἶναι

τοῦ

ὋὉμολώου

ἥρωος (ὄρους Ῥ. ΒΔΡΡΘ, γρ]. Ῥαυβ.
8, 6). κατὰ δὲ τοὺς ψευδολογεῖν
βουλομένους ἀπὸ μιᾶς τῶν Νιόβης

ϑυγατέρων Ὁμολωίδος πα Ἠθβυοῆ.
“Ομολωΐδες: πύλαι ἐν Θήβαις παπᾶ
ὋὉΟμολῶιος Ζεύς.
Θήβησιν οὕτω
προσαγορεύεται ὃ Ζεύς.
δῦ8. Ὑ91].8609. -- ἩΘΒΥΟΙ. βάζειν"
λέγειν. ΥΩ. Η68. Ἔργ. καὶ Ἧμ. 186
μέμψονται. δ᾽ ἄρα τοὺς χαλεποῖς
βάξοντε ἔπεσσι. ὕππδίσ ΒΙαγ 685
κακοῖς ἰάπτει.

589. τὸν ἀνδροφόντην, Ὑ16 ΘΓ
αἰνοκύ βαρὺ ὁ ἀνδροφόντης. Ξ6Π0].
ἐπεὶ τοὺς Μέλανος ἀπέκχτεινεν παῖ-

δας λκάϑουν καὶ Πυκαυγέω (4υκωπέα Βαυΐ]ογ).
ἨἩρυτηδηη 506}}0
δ89 ---ὅ02 πὸ
ὅθδ, νι] 5010Π6
ΘΟΠτηΒ Παρ Θη ΘΠΘΥ ἄθια ῬΟΪΥΒΙΚΘΒ
σοράμγθη. ΑϑΥὺ Αρο]]οά. ΠῚ 6, 8
Ῥευιοηΐοῦ νορ Ατηρῃΐαυδοβ, ἄδβ ΟΥ
ἄθῃ Τγαάρθὰβ Βαβίθ. ὑγ811 ἊἾΘΒῸΣ
ΘΘΡΘη βθίηθη 116
416 ΑΥ̓ΡΊΥΘΥ
ἀρουυθαθὺ μαίξθ σοσθὴ ΤΉΘΡΘη Ζὰ
ΖΙΘ ἤθη. θη Ζυβομθαθυ Ὑγ8Ὶ ΤΟὨ]
(85. Νάμρουθ δὺὰβ Ἃθσ ΚΥΚΙΒΟΠΘΗ

'ΤΉΘΡαῖ5. θοκαπηΐ.
ὅ00. τῶν κακῶν, ἄρῃ ἨἩδυρύΘΠΒΟΟΥ Π16565 ἸΏΒ ρθη Κυϊθρθβ.
(Ηϑυταδηη πημάτων.)
5601. λῃτῆρα Τὰν κλητῆρα Η. 1...
ΑἸΥΘΩΒ ποὺ
ἄθὴ ὅ'6Π0]. ἵερέα
ὉΠΐΘΥ Υ ΘΥΡΊθἰοππηρ' γοὸρ ΗρβυΟΙ.
λῃτῆρες" ἱεροὶ στεφανοφόροι πὰ
λήτειραι" ἱέρειαι τῶν “σεμνῶν ϑεῶν.
ΥρΊ. Αρ. 186 ἱερεὺς ἄτας. Τγάθυβ
τιδομὺ 506} Ζατι ΠΊΘΠΟΥ θυ ΕΥΤΉγΕ,
ὍΘ] ἡ ἄρῃ ΕἾΠΟΝ 465 ὥδραβ 6.ΤᾺ] Θὴ Β1Π60.
ὅ02. τ᾽ ἰϑδὺ σῸὨ] χὰ ἐΐρθη. ---

ὉΔ45 ρβίγεκί βουλευτήριον οτῦμέ
α16 Βιύουκοιύ. Υ4]. Επν. πάγοι.
440 Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια.
ὅ08. προυσελῶν ὁμόσπορον ΩΙ.
ΒΟΒτϊαὺ ἔν προσμόραν ἀδελφεόν)
5. Υ. ἃ.
προπηλακίζων
ἀδελφόν.
γρ]. Ῥτοιῃ. 484, Ατιβίορ. Ετῦ. 190,
Εἴστα. Μ. 5. 690, τ΄ προυσελεῖν
λέγουσι τὸ ὑβρίξειν, Ηόβυἢ. προυγελεῖν" προπηλακίζειν.
ὅθ4. ἐξυπτιάξων ὄμμα (80 ϑεομμιἐξ
ἔν ὄνομα): ἀδ5 (δβϑιομῦ χαχῖοῖκῬϑουσομα πα 885 Απρο συτῃ Ηϊτοτηθὶ γἱομίθπᾷ.
δθὅ. δὶς (ΒΙοιιβε!]α δᾷν δές τῇ

π
σσ
τν
““ὰ

σ᾿
,

ἐνδατούμενος: 5680]. εἰς δύο διαιρῶν "τὸ ὄνομα τοῦ Πολυνείκους. τὸ
πολὺ καὶ τὸ νεῖκος.
Ὀίοθθ Εῤγ-

τη010 616 Κοηνὺ θ46, 81ὅ πίραον. ΥΕ].
Επτ. ῬΒοθπ. θ80 ἀχληϑῶς δ᾽ ὄνομα
Πολυνείκη πατὴρ ἔϑετό σοι ϑείᾳ

προνοίᾳ νεικέων ἐπώνυμον. --- ὙΥὁπ

ἐν τελευτῇ γἱοθρ ἰδ (Ηθυτηᾶπῃ
δυσεκτέλευτον), 850 ΒομρΙηῦ 685 Ζὰ
Ροάθαΐθῃ ., ἃτὰ Εἶπαθ βϑίμϑυ ϑΘομτηϑησγοχίο", 5ὸ ἀδβθ δὲ αἴθβθ δρβομη θὲ
ταὶ ὦ Πολύνεικες, πολὺ νεῖκος. Υ 6].
ἄρυιρθηβ 920.
ὅθ0θ. καλεῖ Πολυνείκους
βίαν,
λέγει δέ Τὰν καλεῖ λέγων, γρὶ.

ϑόορἈ. Ὁ. Τ᾿ ττ9 ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπ-

νοις μ᾽

. καλεῖ παρ᾽ οἴνῳ, πλασ-

τὸς ὡς εἴην πατρί.

- δ6Υ. τοῖον :5080]. καϑ᾽ ὑπόκρισιν,
γ]6 τοῖον οὶ Ἠοιηθῦ ἴῃ δ! ]θ πγ]8
νυ 802 μείδησε δὲ ϑυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον γὸη ἄδθιη Ὑουἐγσασοπᾶθη
ἀυγτορ
ἅἄμπβθουθ Ν8ΟΒὉ ΒΙησηρ Ζθτη Αὐδάτοκ σορυδομῦ
σαχάθ. Ῥᾶτᾶῦβ μαὺ 510} ον (8-

ὍΔ

51ΕΒΕῈΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

ΠῚ

καλόν τ᾽ ἀχοῦσαι καὶ λέγειν μεϑυστέροις,
πόλιν πατρῴαν καὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς
πορϑεῖν. στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμβεβληκότα.
μητρός τε πληγὴν τίς κατασβέδει δίκη,
πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ

δ10

ἁλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενήσεται;

ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χϑόνα,
μάντις κεκευϑὼς

πολεμίας ὑπὸ χϑονός"

το

μαχώμεϑ'. οὐκ ἄτιμον ἐλπίξω μόρον.
τοιαῦϑ᾽ ὃ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔκυκλον νέμων
πάγχαλκον ηὔδα σῆμα δ᾽ οὐχ ἐπῆν κύχλῳ.

οὐ γὰρ δοχεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει,
βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος,
Ῥσδθο ἢ ὙῖΘ ἴη ΗΚ. 408 εἴ πού τι
μὴ τοῖον τύχοι . ΘΗη οὗνγαβ πἰοῃΐ
Π8Οἢ ὙΥΆΠΒΟΩ σθῆθη 5011{6“ “οηὗψ] οὶ. γβ!. ΠΟΤΕ τοῖον᾽ οὕτως
ἀγαϑόν' τάσσεται καὶ ἐπὶ ϑαυμασμοῦ, εα͵δο Ποῦ:
οὔἄσθῃγ,
θἷῃ

τρομίοβ, οἴῃ φυϑβομύρσοβ
668. ΥΩ]. συ.

Β

ΘΚ

ἰδοὺ

119 αἰσχρὸν

γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι
πυϑέσϑαι.
ὅθ9. ΞοΡῃ. Απξ. 199 Πολυνείκη
. ὃς γῆν πατρῴαν

καὶ ϑεοὺς τοὺς

ἐγγενεῖς.. . ἠϑέλησε μὲν πυρὶ πρῆσαι
κατάκρας κπτὲέ.
ὅ10. ἐπακτόν Κοπηχθίομποῦ ἄθῃ
γα εου]απάβυθυσαῦ. ΥΩ]. 1010.
6171. ΟὟΥΙΘ σοὺ βοῖπθ Μαυΐίζίου
Βο!ᾶσί (ὃ μητραλοίας), οἷπο τπ-

ΒΒ Ρατο ϑομυ]α δαΐ 500 αὐ. 50
Καππ 65 ΖΜ ΊΒΟΠΘη ἄθιη Θτοθουΐθῃ
γαίζουϊαπᾶθ ὑπ αἷν Κοὶπθ Αὑ85Βόμηθπηρ σοΌθη“ (πληγήν [ὔν πηγήν
Βαὺ ϑ'ϑιαῖου μουρθβίθδ). Ιῃ ἀ160}ἐθυ ΒΟΉ Υ ΥΥ δἰβ6 σουάθη Υ ουρ] ἰὴ ρ
ἀπ οἰσθηθ μον ράδηκο πρρρη-

Θἰμδμου ροβίθ]ῦ, ταϊῦ τ
εν δα
δύο Αρ. Τ0ΗΣ, τοῦ τὲ... καὶ θΡά.
8384}. ΔπάΘβυνο τη καὶ, τὲ, “δὲ
(ΖΦ. Β. ΗΙΚ. 2821),

μὲν...

δὲ, οὔτε

. οὔτε. Ὑρ]. ΒΟΏ1Π1ΟΥ Ῥίοοοϊοχαίηΐ
ΠῸΘ. 16 Βομ6 ΕἸαΐ δἰ 5, αἰθ 85
ΒΟΉ
ΒΟΒΙΗ͂ νοχὰ βίταηαο Βορύ,
τη Ἰοᾶρθη οἰῃζθίηθη πϑομεὺ 488
Οδυνα ἴτη στοβθη βέσχοιη ἄθὺ Μθησοι..

ὅ14. ἨΤΙΒΟΒ] γουτηπτοέ τόνδε πιανῶ
γύην ποσοπ ἀθ5 ο]σοπᾶρθῃ χϑονός.

580

-- πιανῶ:
Β6Ὶ ἀογ ΕἸσυομῦ ἀθν
Αὐρίγου ὅβηοίο οἷη ΒΙ|1{Ζ 465 Ζθιβ
ἄθιη Ατηρῃίασδοβ αἰ Βγᾶθ. οι
1ῃγ βατηὺ βϑίπθιῃ Ὑ]θυροβραμη δαΐΘθμοχήτηθη ἰΘὈΐθ οὺ ππΐθυ ἀοὺ Εγαθ
ἴουῦ ἀπ σἰγκίθ ΒΘΘΘΠΒΓΘΙΘΙ 815
ΕΟ ΟΥΤΩΣ Οτακοιροιῦ. (οὐκ ἄτιμον
516) στοῦ ὙΥ οἰββαρτηρ πα ἨΘΙ]πηρ'
γοῦ Κυδῆκθη.
Ριπα. 0]. ΥἹ 18 8,
Νρβιω. ΙΧ

24}.

ϑορῃ.

ἘΠ.

8571.

Οἷο. 46 αἷν. 1 40. Τ)ὲ5 θοαδαζοπαβίθ
ΗδηΠσίατη 465 Ατηρ ῃϊαγδοβ τγᾶν Ὀ6Ὶ
Οτοροβ (Ραυβ. 1 84, 8).
611. ὟΥΟΙ] ἀθὲ οοα. Μοᾶ. γτοὸπ
ουβίοσ Ηδπά εὔκηλον. ἔχων Ὀἱούοῦ,
γουιηαΐοῦ ΠΌΠΟΙ
εὐκήλως ἔχων,
γγὰβ ἄρτιη Ομδυακίου 465 Ατηρ ῖδυϑοβ
συὺ οηβρυϊομύ.
ΥΩ]. πε. ῬΏΟΘΗ.
11.

518. σῆμα: Επτ. ῬΒοβπ. 1111 ΄4ᾳφιάραος, οὐ ,σημεῖ᾽ ἔχων ὑβρισμέν᾽ ν᾿
ἀλλὰ σωφρόνως
ἄσημ᾽ ὄπλα. -κύκλῳ: ΠΙπάου σάκει, τἱϑ]
οιομύ
κύτει, ΘΠ
(Ὧ8 γογϑυβροῃ η 6
εὔκυκλον τυἱομέϊρ 150.
ὅ19. Τοῦ ὕοι8β ψῖγὰ Βϑπβρ' ἀυ0}
ἴῃ ἄἀον Εουτη οὐ γὰρ δοκεῖν δίκαιος,
ἀλλ᾽ εἰναιϑέλει αἰἰϊοτέ. ΑΡοῪἄριστος
Κύπηξο τοϊὺ ΒοΖὰρ διῇ ἄθη ΝΙΠΘΗ
γα].
᾿Αριστείδης σορταπομὺ 56 ἴῃ.
5411. αὖ. ὁ. δ4 6586 αὔδιὴ ὙἹα θυ]
Ῥοπαβ τηϑ]οραὺ (Οαἰο).

ὅϑο.

ἄλοκα:

Αβοδυ]θίβομθη

Κτορβ

ὦλχα

ἘΜ γύμτηθβ

(65

ΠΑΙΡΘΥ,

νρὶ. Ποιὰ. Ν᾽ 101, σ 816.
,,Ατὐϑ
ἴπ (οἰδία Εὐπομῦ
ἰἰοῖου ΕἼΣΟΠΘ
οχσεϊοπα"". ἃ, 1. νιο] ου]οσίθ ἀπὰ

ΑΘΟΗΎΥΠΟΒ

θά

ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα.
τούτῳ σοφούς τε κἀγαϑοὺς ἀντηρέτας
πέμπειν ἐπαινῶ" δεινὸς ὃς ϑεοὺς σέβει.
"ΠΠΠ φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὕὄρνιϑος βροτοῖς
δίχαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστάτοις.
ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁμιλίας κακῆς
᾿

-

χάκιον

}

.«“

Ἁ

’

8

οὐδέν, καρπὸς οὐ κομιστέος"

ἄτης ἄρουρα ϑάνατον ἐχκαρπίζεται.
ἢ γὰρ ξυνεσβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ
ναύταισι ϑερμοῖς καὶ πανουργίᾳ τινὶ
ὕλωλεν ἀνδρῶν σὺν ϑεοπτύστῳ γένει,

ὅ90

ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράσιν δίκαιος ὧν

ἐχϑροξένοις τε καὶ ϑεῶν ἀμνήμοσιν
ὑϊοῖσουσασζοιία αυπηβεὑΖθ ππα ουπιβδύθ
Οὐθβίπησπρ' Βοροπᾶ. ΥΒΊ. Ῥρυβ. 14
φροντίδα κεδνὴν καὶ , βαϑύβουλον,
ΤΒΘορτι. 1061 ἡ ποτ᾽ ἐπειγόμενος
πρήξῃς χρέος, ἀλλὰ βαϑείῃ σῇ φρενὶ
βούλευσαι σῷ ἀγαϑῷ τε νόῳ, ϑαϊά.
τπιηΐθυ βαϑεῖαν αὔλακα: μεταφορικῶς
ἀπὸ

τούτου

βαϑείας

φρένας

καὶ

κεκρυμμένας σημαίνει. --- διὰ φρενός ὍΘ Ξ0ΡΆΕ. Απῦ. 689 οὕτω ..
χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν,
νητὰ διὰ φρενῶν.

1060 τάἀκέ-

ὅ81. γΕ]. ΑὐἹΒΟΡΕ. Πγ8. 400
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν βλαστάνει βουλεύματα.

ἄρια αἰκέϊνοεθ ἀρούρᾳ ϑάνατον
καρπίξζειν. ὙΡΊ. 610.

ὅ89. ϑερμοῖς

ἐκ-

πῖθ Ἑτη. ὅ68 ἐπ᾽

ἀνδρὶ ϑερμῷ, Θ᾽ ἀΘπβομα ΠἸοἢ ἀπᾶ
το Και ομύβ]οβ. -- πανουργίᾳ: ἀὐδίγ.

Ῥ͵Ὸ οοπογοῦο (δίπουν ἔγθομθη Θ65611ΒΟΒΔὉ), σσοπῃ θὲ Τοχὺ υἱομδρ δῦ
(Ὀιπμάουῖ

καὶ

πανουργίας

πλέῳς,

γἱ Ποὺ σὺν πανουργίᾳ τινῶ. Β6Ὡδσὺἰοῦ ἀν ἀθάδπκθνοπ ᾿Λαδρβοισ.
τ. Ἡρώδου φόνου 882 οἶμαι γὰρ ὑμᾶς
ἐπίστασϑαι, ὅτι πολλοὶ ἤδη ἄνϑρωποι μὴ καϑαροὶ χεῖρας. ἢ ἄλλο τι
μίασμα ἔχοντες συνεισβάντες εἰς τὸ
πλοῖον συναπώλεσαν μετὰ τῆς αὐτῶν

δεινός:
8680]. δυσκατέρ58.
γαστος.
ὅ84. ξυναλλάσσοντος, ΞΟΠ]. συνά-

ψυχῆς τοὺς ὁσίως διακειμένους τὰ
πρὸς τοὺς ϑεούς, Ὑρ]. Ἐϊατ. ΕἸ. 1864

γοντος. --- ὄρνις, οτηθπι, ὙΟΥΖΘΙΟΉΘΗ,

γὰρ

οΥΒδΠρ5.
γι. βορἘ. Ο. Τ΄. δὲ
ὄρνιϑι γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ τύχην
παρέσχες ἡμῖν.
8:1. οι Ζυβαίξ καρπὸς οὐ
κομιστέος Ἰοιτοὺ δα θη ἔΟ]σομ θα
ΔΙ σοχηθίπθη ἀθάδηκοη ρου: ᾿ς οι
αἴθβθυα Ε6]46 5011 τηϑη Κοῖπο ΕὙποῦ
Θγηΐθη; ἀθπη γοῃ Θἴπθιη Ερ]α6 αἀ68
ΤΠμΠ6115 Καμη τη πὰ ΤΟ 8]5
Ἐσαομῦ ΖΘ θη“. ΤοῚ ομο δῦ αμτῦ

ἀδικεῖν μηδεὶς ϑελέτω μηδ᾽ ἐπιόρκῶν μέτα συμπλείτω, ἨΪΚ. 228 χρὴ

τὸν

οὔτε

γὰρ ὃ ϑιεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος

ΗοΥ. οϑητη. ΠῚ 3. 36 νοΐδρο, αἱ
Οουθυϊθ ΒΘΟΥΊΤΗ. γοϊσατὶξ ΔΙΌΒΔΏΒΘ,
ΒᾺΡ ᾿ἰβᾶάθιη βἰὺ ὑσαῖθαβ ἔγαρΊ]
τη ατ6
τηροῦσι βοϊγαῦὺ Ῥηδβθίοη.
ὅ91. ϑεόπτυστος ᾿ἰδῦ ΠΟΟῚ 5 ΚΟΥ

815. ϑεοῖς ἐχϑρός.
ὅ92. ξὺν πολίταις ἀνδράσιν ἐδάμη

(695).

ἅέρος.

Οαβίγσθοιῦ

ϑάνατον

ὅϑεν

ὭὌϊο

πάγχλαυτον ἐξαμᾷ

Κοπμείστικέϊοπ

ἐκκαρπίξζεται

ἄρουρα

Θηπἰβρυϊοιῦ

ἄδικα δικαίοις

τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεσε
τὸν οὐ νοσοῦντα κοὐδὲν ἠδικηκότα,

ἄρῃ ὥριο 8η: λύμης χωρίον ἣ
τῶν πονηρῶν φιλία. ὙρῚ. Ῥρυβ. 828
ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽
ἐκάρπωσε

στάχυν.

σώματα

σοφὸν συμμιγνύναι ες ποινὰς

ὅ98, ἐχϑρόξενος,
ποὺ

Θἷποὺ αθὺ (88

οησῦ, ἱπ

ΠΟ ΌΠΙ

ϑίηπθ θ08.

μιν
Π
ν
..

ΞΙΕΒΕΝ ΟΕΘΟΕῈΝ ΤΗΕΒΒΕΝ.

[}]

ταὐτοῦ κυρήσας ἐχδίκως ἀγρεύματος,
πληγεὶς ϑεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ ᾿δάμη.
οὕτως δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω,
σώφρων

δ9ὅ

δίκαιος ἀγαϑὸς εὐσεβὴς ἀνήρ,

μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς
ϑρασυστόμοισιν ἀνδράσιν βίᾳ φρενῶν
τείνουσι καμπὴν τὴν μαχρὰν πάλιν μολεῖν,
ΖΙιὸς ϑέλοντος

600

συγκαϑελκυσϑήσεται.

δοχῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις,
οὐχ ὡς ἄϑυμον οὐδὲ λήματος κάκῃ,

ἀλλ᾽ οἷδεν ὥς σφε χρὴ τελευτῆσαι μάχῃ,
εἶ καρπὸς ἔσται ϑεσφάτοισι “οξίου.

ὅ94. ἐκδίκως, ἀναξίως, ὉΠΒΟΒα]αΙρ.
Ῥυχΐθπ σϑυτπτύοὺ Δηβρυθομομα ἐχδέςκοις (,, ἴπ 485 σἸθῖομο ΕΔΉσσδτῃ τηϊὗ
ἅδη Ὁπρογθοβέθη νουβύσιοκύ“,, τοϊῦβοίδμρϑη ταϊρθηθηρθη). Μ| Πθομῦ
ΘΗ βομοϊηῦ ΠΙπάοτε ἀἴθβθι ὙΘΥΒ
ΠΟ
ἄρῃ ἔο]σοπᾶθη ρθβίθ]ῦ Ζὰ

ΒᾶΡθπ,

βοᾶδβ οὐ ἅ16 ΕγκΙάσυπρ Ζὰ

παγκοίνῳ σἱθῦ. -- ΤΣ Ὀιομύοσ Ρ6τεῦ βῖ0ἢ} αἴθ Τιοιάθη αοὺ Οπΐθῃ
σὰ Θηὐβομυ! σθαι. ϑόο]ομο ἀθάδηκοῃ

Οἶποῦ Τμθοαΐοεθ
Ὀθμαπαοὶῦ ἀθγ
Ῥιομῦου 800} Εππη. ὅ868 ἑκὼν δ᾽

ἀνάγκας ἄτερ δίκαιος ὧν οὐκ ἄνολος ἔσται, πανώλεϑρος δ᾽ οὔποτ᾽

ἂν

γένοιτο

πὶ

ΕΥρΡΙα65.

ΗἸΡΡ.

1102 1]

δ9ὅ. ὙρῚ]. οι.
στιγι δαμέντες,

μάστιγι κακῇ

ΜΙ 81 Διὸς μάΝ

812

ἐδάμημεν

ἐδάμη ἰθὺ σποτα. Αοσυϊβῦ.
8991.

βίᾳ φρενῶν

ἀλλὰ

Διὸς

᾿4ἀχαιοί. ---

σπῖθ ΗΙΚ. 806

βίᾳ καρδίας, Ἐπτ. ΑἸΚ. 829 βίᾳ ϑυ-

μοῦ: ςΘΙΘΙΘ ὍΠΟΥ ἴῆσθη Κ'πη
ἀδηδοη. βέγθροῃ ἀΐθ Ιασθὸ ὕπὸῬίθρταηρ --- αἴθ πιοηῦὺ ἴπ 416 Ηθἰτηδῦ,
ΒΟΒάΘΤΝ ἴθ ἄθη Ηδαθβ ἔϊησὺ -“-Ζυσ οι!
σθη " ἃ. ἢ. ἀ16 πηρονγαβὺ
ἴῆσοιη Ὀπύίοσσαηρ οπίρθρθηβίγθ
6ἢ
(ὑπαρίβομθβ 1614). Πθγ Αὐβάσυοκ
καμπὴν (δο Ἡοϊτηβοθῃ ἐν πομπὴν)
. πάλιν μολεῖν δῦ γοπ ἄθτῃ ΠΟΡΡϑδ]Ἰδα ἄου ῬοπμΡδμπ ΠΟΥ ΘΠΟΙΉΙΩΘΙ
6 ἀνσ. 866 κάμψαι διαύλου ϑάτερον κῶλον πάλιν (γοῦ ἀογ ΗὔοκΚΘῺΣ ἴπ αἰθ Ἡρίτηδῦ). Μ|ὺ ἄθὺ ἴτοἈΞΟΆΥΙΟΒ,

ϑβ'θῦθη σοσθα ΤΉΘΡΘΙ.

θ0ὅ

Πίβομθη Εἄγραηρσ ἀ685 Αὐυβαάσιοκβ
ΥΩ]. Επγ. ΤρΗ. Τ΄ 480 εἷς διὰ μαπροῦ
μὲν τήνδ᾽ ἐπλεύσατε χϑόνα, μακρὸν

δ᾽ ἀπ᾿ οἴκων χρόνον ἔσεσϑ᾽ --- ἀεὶ
κάτω.
6001. Διὸς ϑέλοντος ἃ. 1. Ζθοιβ
ὙΥΓα 68 πἰομῦ Εἰ πάθτη. --- συγκαϑελκυσϑήσεται, οΥ πϊτα τηῖῦ ἸῃΠποπ ΖὰΒΔΙΉΤΗΊΘΗ. (1π θη [Ππίουρδπηρὴ ΒἸπΠ8Ὸϑοζοσθη ψΘΥάθη.

602. σφέ, αὐτόν, ἀαροσθη 604 τῦῖθ
ΟΙΤ 5.γ.8. αὐτούς. -- μηδέ, σἂγ
ποῦ, βοάδβ οἰσθηθ!ο σἂ ΚΟΙΠ
Οδροπκϑτηρἕοσ ποὐὶρ 18.
6003. ἄϑυμον Τὰν ἄϑυμος ΤαχποῬα5, ἀῶ λήματος κάπῃ (ἀψυχέᾳ 810)
ΒΟΉ πον ταὶ μηδὲ προσβαλεῖν γοτῬΙπάθη Κϑηη. --- Ατηρῃΐαταοβ πῖσα
βθθθπ ἄρῃ Ὑουσατῇ ἔοῖσον ΕἸ ποῦ

ἴῃ Βομαῦξ φβποιθτηθηῃ, ΥὙϑ]. ΡΙπα.
ΝΟ. ΤΧ 24. δ᾽ δ᾽ ᾿ἀμφιάρῃ σχίσσεν
περαυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν ,βαϑύστερνον χϑόνα, πρύψεν δ᾽ ἅμ᾽ ἵπποις, δουρὶ Περιπλυμένου πρὶν νῶτα

τυπέντα

μαχατὰν

ϑυμὸν

αἰσχυν-

ὅήμεν.

θ04. χρή γοπ ον Βοβυϊτησαπμηρ' 465
ΘΟΒΊΟΚΒ818 10 Βὅπηῆρ.
θ0. καρπός, Εγβο]ρ, ΕὐάΠυῃσ
(ϑ680]. εἰ ταῖς τοῦ ᾿ἀπόλλωνος μαντείαις

τέλος

χρησμοὺς
ταρβεῖν

κτίσαι.

ἔνι). Εὶ.

Ἑστη. 717

τοὺς ἐμούς τε καί Διὸς
κελεύω

ΟἾπΘ

μηδ᾽

Νοὺ

ἀκαρπώτους

αἷβοὸ υϑυταυίοὺ

Βυχρθβ κῦρος.
ὃ

66

ΑΒΟΗΥΤῸΟΒ

φιλεῖ δὲ σιγᾶνἢ λέγειν τὰ καίρια.
ὅμως δ᾽ ἐπ’ αὐτῷ φῶτα, “ασϑένους βίαν,
ἐχϑρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν"

γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβῶσαν φύει.
ποδῶκες οἶμα, χεῖρα δ᾽ οὐ βραδύνεται
παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἁρπάσαι δορί.
ϑεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς.
ΧΟ. κλύοντες ϑεοὶ δικαίας λιτὰς

610

απέϊδίγ.

ἡμετέρας τελεῖϑ᾽, ὡς πόλις εὐτυχῆ.
δορίπονα χκάχ᾽ ἐχτρέποντες γᾶς ἐπιμόλους" πύργων δ᾽ ἔκτοϑεν
βαλὼν Ζεύς σφε κάνοι κεραυνῷ.

61

Ζ1Ζ1΄ τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις

λέξω. τὸν αὐτοῦ σοῦ κασίγνητον, πόλει
οἵας ἀρᾶται χαὶ κατξύχεται τύχας.

620

Βοίῃθ γογίθ ἀοοὺθβ πιομὺβ ΠΟΙ ἴθ,
Βομνγοῖρὺ ΟΡ 1ΠΙΘΌΘσ. ΠΘΒΗ8Ι0 Βμδιὺ
ΕΥ Βρῖπ ὙΥΊΒβθθ ΠΡΟ ἄθη {{πἴοτσαπρ' 465 Ηβθϑυύββ ΕΣ 510}. ὙρΊ. χὰ 1.

(8ο δομαν ἄν δόρυ): ταῦ ἄθσ Ηδπᾶ
ἰδὺ Οσὲ πιο Ἰδηρβδση, 6 ΠΠη 68 ρΤὗ
οἷπθ σόῖὰ Ομ]46 οηὐθιδβίθ δ 66116
τηῖδ ἀοΥ Τα
ΒΟ.Π6]] χὰ ὑγθβἕθῃ.
ΥΕ1. Ἐὰν. ῬΒοθμ. 1884 εἰ δ᾽ ὄμμ᾽

ἘϊύΒΟΏ]

ὑπερσχὸν ἴτυος ἅτερος
ἅ
μάϑοι, λόγχην

600.

Ὦ. ἢ. γθὴπ

βοὺχὺ

θη

ΕΓ

Ὑοὺβ

σψοὶβθ,

πϑοὴ

ἀδ8

611,

Ὁ ΘΥ Θἷπθ ΒΘ}. Ῥϑββθῃμᾶθ ϑ'611]6
με. Μαη σγἄγαθ ἃρθὲ ἀδπῃ ἴπ 612
εὖ φρονεῖν τὰν, εὐτυχεῖν ουσσδυύθῃ
(γ6]. Αρ. 918 τὸ μὴ κακῶς φρονεῖν
ϑεοῦ μέγιστον δῶρον, ὅορῃ. Απῦ.

688).

801. ΥΥ. Ἠδϑάϊατα νουυπαξοὺ ὅμως
δὲ καὶ τῷ.
Θθ07. τὰ ᾿]ύθγθη Εροβ ἰδὺ ῬαοσὶΕἸΤΙΠΘΠΟΒ, ΟΟΥ ϑομη 465 Ῥοβϑίάοι,
ΟΘΡΊΘΙ 465 Ατηρ ΐαγδ08.

608, ἐχϑρόξενος,

ἸηϊτηϊοτιΒ Ποβίϊ-

Ρᾳβ.

609. νοῦν φύειν πὶθ φῦσαι
νας Β0ΡΆ. Ὁ. Κ. 804,
(ρΊ. ἀρ. 12 σαρκὶ
Ὑ716 φῦσαι ὀδόντας,
Οὗδσ σῶμα γεννᾶν

φρέ-

ΕἸ. 1468, σάρκα
παλαιᾷ) φύειν
πώγωνα, πτερά
μέγα ὅορῃ. Α1.

ΠΡ,

0101, ποδῶκες, πϑι]οὴ ἐστί, --οἷἶμα (8ο ὙΥ 611 Εν ὄμμα), ἄθϑν βὐὔτΤΑΪΒΟῊΘ ΑΠΡΥΠ (ππροῦὔμβ), τὶθ Ηοπι.
ΤΠ Ἰδῶ οἶμα λέοντος ἔχων. -

χεῖρα

(ν6]. χτὶι ὅ88)., βραδύνεται... δορὶ

ἐνώμα στόματι (κάμακι ϑἰααύτη
]]61)

προφϑῆναι ϑέλων.

612. Ὁ. 1. ΟἸᾶοκ
δθθῦ,
οθἷῃθ
δ
ἀον αδύϊον, σϑῃῦστέ δ ἢ Ζαχα
ΘΙΊΘΡΈ.
616. ὅ680). τὰ ἀπὸ τοῦ πολέμου

κακὰ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τοὺς ἐπεῖϑόντας

γο

τρέποντες.

Ιπᾶθ5

ἰβδὺ γᾶς

ἐπιμόλους ΔΌΒϑπρΊρ.

0107. 5610]. ἀποβαλὼν δὲ αὐτοὺς
ὁ Ζεὺς ἔξω τῶν τειχῶν διαφϑείρειεν

κεραυνῷ. ὙΙΘ Πα Ων ἰδὺ πύργων δ᾽
ἔχτοϑεν γηϊὺ κάνοι χα γουθ πάθη:
πύργων δ᾽ ἔκχτοϑεν κάνοι σφε Ζεὺς
βαλὼν κεραυνῷ.
618. δή, νγ81} δὲ στη Ἰθὑζέθῃ βϑΚοχητηθη ἰβύ. --- ΠΙπάοτέ τὸν πρὸς
ἑβδόμαις πύλαις, γἱ]Π]θἱομῦ μαὺ 688
τὸν πύλαις ἐφ᾽ ἑβδόμαις ϑϑμθίβρῃ.
- ἑβδόμαις, «Κρηναίαις Ὑ160 ἘΠῚ
Ῥμοθι. 1128 ὃ σὸς δὲ Κρηναίαισι
Πολυνείκης πύλαις Ἄρη προσῆγε.
619. πόλει: Ῥαββοπα νϑυτηαύοὺ Ἐ,,
ΥΥ. Βοβτιηϊαΐ γένει.

ΒΙΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

ΒῚ

πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχϑεὶς χϑονί,

ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχχάσας,
σοὶ ξυμφέρεσϑαι καὶ κτανὼν ϑανεῖν πέλας,
ἢ ξῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τὼς ἀνδρηλάτης
φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασϑαι τρόπον.
τοιαῦτ᾽

χαλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν
τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία.
ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔκυκλον δάκος
διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον.
χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν
ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη.
Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναι φησίν, ὡς τὰ γράμματα
λέγει" κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν
ἕξει πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφάς.
τοιαῦτ᾽ ἐχείνων ἐστὶ τἀξευρήματα.
σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑι τίνα πέμπειν δοκεῖ.

}

᾿
Ψ
.

ὗ
ἐξζ

Ξ
ΘΙ

Δ]
δεδ.
ϊ

ὌΠ

θ2ὅ

ἀυτεῖ καὶ ϑεοὺς γενεϑ'λίους

ἘΡῚ Ποηῦ, οΥ ταῦρθ, π808-

ἄθιη δὲ αἴθ Τὔστηθ δυβύϊθσθη Π8 06
πα ἄθιη 8 παᾶθ 8415 ἩθυΥυΒΟΠΟΥ 8185᾿χόευα: Βϑὶ, πῃ Απιβὑϊσητηππρ' ἔγο"ΟΟΚοπάθη ΞΘ σΘβ] 615 ἄρθρου αἷθ
ἘΧΟΡΘυτιησ ἀοὺ ϑίασὺ τοῦ αν ζχὰβδτητη θη γ ἴθ ": τι. 5... --- ὁλώσιμος
παιάν σπὶο ἁλώσιμος βάξις Ασ. 10.
-- ἴΪἷπ κτανών Ἰίοσύ 485 Ηδαρύβοσιομῦ 468 Θοἀδπκθηβ: 20} Ὑὶ}
ἄδθῃ Βυθυᾶθυ οηὔνθαρυ ἐδέθη, τηδρ
ΟΥ ἀδθοὶ δίῃ 56] θυ ϑ]]6η, οὐθὺ

ἴδηι ἸΘροπᾶ δὰ8 ἄθὴ Τ8παᾶ8 Ἰᾶρθη,
ὙΓ]6 ΟΥ Οἰηβῦ σὺ ᾿ῃτη ΒΟΒΤΠΒ Π]1ΟῊ
ἃτι8 ἄθτη ᾿ι8η46Βογαρὶ, σγοτάθη 86]“΄.
γε]. ΟΒο. 487 ἔπειτ᾽ ἐγὼ νοσφίσας
ὀλοίμαν, ΞΌΡΙ. Αἱ. 890 πῶς ἂν...

680

θ8ὅ

027. ἐποπτῆρας: σὰ 412. --- λιταί
ἀραΐί (020).
6028. ὅς (Βπ5) ποοῦ πιτη. 867. --

πάγχυ, ΘΙΟΠ65 Ζὰ ἐποπτῆρας γενέσϑαι σομότῦ, Κοιητηῦ Ὀ61 ἄθῃ Ττὸσίκοση. ΠᾺΡ ΠΪΘῚ ὙΌΣ.
029. εὔκυκλον πῖρ δ11. Π6. 8680].
ἔάησς ἀ16 γαγίαπίθ εὔϑετον δπ ταὶ

ον Εὐκιάσαπρ εὐβάστακτον.

0680. διπλοῦν ὈοΖιοηΐ 510} δαΐ α16
261 ΕἸΡΌΓ,ΘΗ.
681. ἰδεῖν τὰ τευχηστήν (ϑ6}0].
ὁπλίτην).
θ82. σωφρόνως. ὈοΒοπροίάθῃ, 5ἰἐὐΒδ τη. --- ΑΠΒΡυΘΟμΘμα γϑυτασύθῦ ΒαυΐἸῸΥ ἠσκημένη Γὰγ ἡγουμένη.
6088. ἄρα ἅ. 1. ογβὺ αἴθ Τηβομ σι

ὀλέσας βασιλῆς τέλος ϑάνοιμι. καῦτός; --- ἅτι αστήρ πἰθ τηδη ἐχβάλλειν τινὰ ἄτιμον βΒασὺ (Επτ. Μρα,

βασίθ τηΐσ, ὑγθ α16 Ετδὰ γουβύθ
]θ

1851. 488, ῬΏοοη. 621, 1701, ΒΑΚΟΉ.
1318, Β0ΡΒ. Ο. Τ 610, ΡΆΪ. 1028),
βοάαῦ ἀτιμαστῆρα τὼς ἀνδρηλάτης
(ἀϊ6 Ἠδπαβομυῖ
οι σθροι ἀνδρηλάτὴν Ἰπῆο]ρ6 θἴπθβ ΜΙ δνουβεη ἀπΙ 8868)
8.0. ὃ. ἀνδρηλάτην τὼς ἀνδρηλάτης
Ὀοάσαϊοὺ (σῶς ἀνδρηλάτης Μααν!ρ).

ε18 Εοτυβθύζαμρ

80}.
θ84.

τοῦ
Μιὺ

Μιὺ δέ πογάθῃ
ἀθὺ

αἷθ Ὑγοσίθ

Ἰηβορσιν,

α19

Ζίκη εἰμέ Ὀοσίπηῦ, σορθῦθα,
πιθοῦ αἷδο Νάυοκ κατάξω

ὦτα.

--- τὼς: σὰ 4171.

θ8ὅ. Ηδβγυοῖ, ἐπιστροφαί" διατριβαί, δίαιται. Αἰσχύλος Φρυξίν.
θ86. ἐξευρήματα πμαῦ ἐτούξ 4168
ΡΊΌταΪ5 ἐκείνων Ὀοβοπᾶάθγθι ΒΟΖαρ'

νεῖς ὅθ9.

«αἴ 488 ΒΙ]ἃ πα αἴθ ΒΟ στ, σγοσηΐῦ
ῬΟΙΥμΙΚοΒ βοίῃ Ηθομῦ ουνγθίβθῃ {1Π.

626. ϑεοὺς γενεϑλίους πῖδ ἐγγε-

δ᾽

88

ΑΒΟΗΎΠΟΒ

-

ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων
μέμψῃ, σύ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑι ναυχληρεῖν πόλιν.
ϑεομανές τε καὶ ϑεῶν μέγα στύγος,
ΕΤ.
πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος"
ὥμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι.
ἀλλ᾽ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσϑαι πρέπει,
μὴ καὶ τεχνωϑῇ δυσφορώτερος γόος.
ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, Πολυνείκει λέγω,
τάχ᾽ εἰσόμεσϑα τοὐπίσημ ὅποι τελεῖ,
εἴ νιν κατάξει χρυσότευχτα γράμματα
ἐπ᾽ ἀὐόνα, φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν.

640

9.
Θι

3

θ48

ΦΡ

εἰ ὃ ἢἣ Διὸς παῖς παρϑένος τνὴ παρῆν
ἔργοις τ τοηνὴν χαὶ φρεσίν, τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἦν"
ἀλλ᾽ οὔτε νυν φυγόντα μητρόϑεν σκότον
ἐφηβήσαντά πῶ
ἐν τροφαῖσιν ουτ
ουτ
4.0.5

660

ἣν

6881. οἷς οὔποτ᾽
μέμψῃ: ἀἷ6
ὙΥοπάσππρ οἷς οὐ ταῖς Ἐπδ. συτα Αὐβἄτυοῖκ οἷποῦ Βοίθαθσθπρ (ἴσϑι ὡς
οὐ) ἰθὺ Ὀθβοπάθυβ βϑπῆρ Ῥεὶ ἘπιτὶῬίαθβ (θα. 609, ῬΒοθπ. ὅ28, 626,

νείκης ἐπώνυμον τῇ πολυνεικίᾳ.
γρ]. δθ. --- Πολυνείκχει λέγω “18

720, 1604, ΗδΚ. 200, Απάτοτη. 81,

θ46. ἐπίσημα Ὑ16 ΕἼΣ. ῬΒοβῃ. 1101
ἐπίσημ᾽ ἔχων οἰκεῖον ἐν μέσῳ σάπει,
1126. ψιοίουῖπβ βομσοὶδὺ τἀπίσημ᾽.
-- ὅποι τελεῖ (Επι.) πὶθ ΟΒο. 1019
οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅποι τελεῖ. ΥΕ]. 142,

ἨΒΙ. 881, Τρ. ΑΝ 1867). --- ἀνδρὶ
τῷδε, Β6ΠοΙ. ἐμοί, τῖθ Ηο ΠΟΥΊΟ
δὰ Θρῦ, -- κηρυκευμάτων, ὅ6}0].
ὧν ἀπήγγειλα. --- ΟἸΘᾺ 806 τηθίπθ
ΘΟΒυ]ιρ κοῦ σούδπ, ἄθηκο ἀὰ ἄδυδη
α16 ἀρίπίσθ Ζὰ ἴππ." -- γνῶϑι
ναυκχληρεῖν σῖθ ΒΎδρτη. 169. ἔγνωσκε

ΕὙδρτη. 11

Ἄντιπλείας

.ς τῆς σῆς

λέγω τοι μητρός, ὅϑορ!. Αἱ. δὅ09
μητρί τ᾽, ᾿Ἐριβοίᾳ λέγω.

ΗΙΚ. 611 ποῖ κεκύρωται τέλος.

θ47. Τ6ὺ 5680]. Ὀθιπογκῦ συΐ: οὐκ
εἶπεν ϑεὸς ἢ ἄνϑρωπος, ἀλλὰ τὰ

τἀνϑρώπεια μὴ σέβειν ἄγαν. -ναυκληρεῖν πόλιν ἀπο ΒορΡἢ. Απῦ.
994. -- ῬοΣ Βοΐθ 8}.

χρυσᾶ γράμματα.

040. ϑεομανής, νοι ἀογ (οὐϊποιῦ
τοῖῦ ὙΔΒπβίπα ΒΘΒΟΒΙΘρθα. Ξ680].
ὦ ϑεοῖς ἐπιμαινόμενε, Ἰπάρχῃ 6. τηϊῦ
Ἐδομὺ ϑεομανές ἀπῇ ῬΟΙΥΠΙΚΟ5 Ρ6φἰθμῦ, πἰοηῦ τοϊῦ ἄθηῃ ΤοΙσθπάθῃ

(., Βομυσαύσομἃ
ἰπ ΘΙππθϑίο οἱ“
γῸυ ἄρῃ ὙοΥΐΆΒΒου ΟοΥ ᾿πβορ σι
ἀπῇ 1686 ἀρουίσωρθῃ), οἰπθ ἐσθ ΘΗ
ΑΠΙ ογαύϊοπ, πϑίομθ ἀδ8 ὙΥΙπαῖσΘ
ΟΟΥ ΤηΒοΕυ δ Κομηζθιομηθὺ Ὑγ16 Δρ.

γένος

496 ὀνειράτων δίκην τερπνὸν τόδ᾽
ἐλϑὸν φῶς ἐφήλωσεν φρένας. ---

νοτθὶπαού.

Ἐστα. 047

ὦ

«--

στύγος,

γΕ].

παντομισῆ πνώδαλα,

θ48. φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν

στύγη ϑεῶν, ϑοΡἘ. ΕἸ. 289 ὦ δύσϑεον

ἩΘΒΥΟΙ. όταν ἢ μανία, λύσσα.

μίσημα, ῬΆΪ]. 991 ὠ μῖσος (Β6618,
οαϊπτη).
θ42, νῦν, πϑδομᾶρθτη πη8 ἀ85 ὕ61Βδπρτβ 8 ἄθτῃ ρ]θί θη ΤΌΘ σθρθῃἀθοΥρθδίθῦ μαύ.

θ49. ἡ Διὸς παῖς ἃ.1. ἀϊθ 8 ὮγΘ
ὌΙΚΘΟ. Ἡρόεσαν Ἐ. κι Ἧ. 886 Δίκη,

θ44. ΑΠΒρΥθομομα νϑυτηυἰοὺ Ηθίτηβοῦν δυσϑροώτερος γόος.

θ4δ. 85.801]. πάνυ γὰρ τὸ Πολυ-

Διὸς ἐκγεγαυῖα.

θ61. φυγόντα (ΒΙομιβο]ὰ φεύγοντα)
μητρόϑεν σκότον 8.0. ἃ. νηδύος
σκότον, 16 65 ἔπη. 668 Βοϊβῦ:

οὐδ᾽ ἐν σκότοισι

μένη.

νηδύος

τεϑραμ-

3.
οὖ
ἐλ
δ

ἢ

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ

ΤΗΒΒΕΝ.

69

οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος
Ζίκη προσεῖδε καὶ κατηξιώσατο᾽
οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χϑονὸς κακουχίᾳ

θδδ

οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας,
ἢ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος
“ίχη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας.
τούτοις πεποιϑὼς εἶμι καὶ ξυστήσομαι
αὐτός --- τίς ἄλλος μᾶλλον

ἐνδικώτερος; ---
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ἄρχοντί τ᾿ ἄρχων καὶ κασιγνήτῳ κάσις.
ἐχϑρὸς σὺν ἐχϑρῷ στήσομαι, φέρ᾽ ὡς τάχος
χνημῖδας. αἰχμῆς καὶ πέτρων προβλήματα.
ΧΟ. μή, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέκος, γένῃ
ὀργὴν ὁμοῖος τῷ κάκιστ᾽ αὐδωμένφῳ᾽
ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿Αργείοισι Καδμείους ἅλις
ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν. αἷμα γὰρ καϑάρσιον.
ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοχτόνος,
θὅ8, ξυλλογῇ:
508η01. οὐ γὰρ
ἀϑρόως φύεται, ἀλλὰ συλλέγεται
κατ᾽ ὀλίγον.
θὅ4. προσεῖδε: ΗςΒ. ΤΏΘορ. 81
ὄντινα τιμήσωσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο γεινόμενόν τε ἴδωσι διοτρεφέων
βασιλήων, τῷ μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυχερὴν χείουσιν ἐέρσην, ΗοΥ. οδττη.
ΙΥ 8, 1 ἀπρτὰ ὅπ, ΜΟΘΙΡΟΙΊΘΠ6, Β61η6]
πϑβοθηΐθτῃ ΡΙδοίαο Ἰυτηΐηθ υἱ 6.18.
κατηξιώσατο,
παὺ ἴδῃ ἴθΥΟΥ 86πάγαϊσί,
Ξ'680]. εἶδεν αὐτὸν καὶ

ἐφίλησεν, ντὰ8Υἱ61]61 οὖ διῇ κάπεδε-

ξιώσατο Ὠϊηντοϊδύ. Π6η ϑ΄ππ διθὺ
οὺ 5680]. τἱοσμύϊρ' ταῦ οὐδὲ ἐν μιᾷ

66

16 ΘΓ 88: 56Ίπθη ὈΊΘΠΘΥ τἹἱομύθῦ, σα
Κηὔρἔρῃ.

008. προβλήματα

(σα δὅ217):

16

ΒΘΙμΒοΒΊθμθη βοησθη σοσθη [,.8ΠΖϑηβίδβθθ ἀπα Κῥοιηνγάσίθ. Υ 9]. ΑἸΚΆ.
ἘΎΔρΡΊη. 1ὅ Βρκ. λαμπραὶ χναμίδες,
ἄρκος ἰσχυρῶ βέλευς. ῬῖΘ6 ἄρτιρθ
Ηὐβύπηρ ἢαὺ Εὐθοκ]θβ Ῥϑγθιΐβ δῃΒοϊθρί. γΕΙ. αν. ῬΒορη. Τ18 προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω" ἐκφέρετε
τεύχη πάνοπλά τ᾽ ἄμφι λήματα.
0600. κάκιστ᾽ αὐδωμένῳ, 5080].
βλασφημουμένω
ὑπὸ σοῦ:
.,188
αἰν ποῦ βθροὺ (885 Ἰοι ἀθηβομαίςοὴθ

ὙΥθβθὴ

ζαβομυα]
θη ΚΟΙΏΤΉΘΗ,

ἡλικίᾳ ἔπραξέ τι δίκαιον.
θὅδ. κακουχέίᾳ, ὅ68}0]. κακώσει.
θὅ1. πανδίώιως, σδη ψϑμγβαΐσ,
γε. ἐνδίκως 392.
0006. ἐνδικώτερος πῖτά ἀπτοῃ
ἄρῃ ἔο]ροημάθη Ὑουβ οὐκ σου: 815
ΕὝΉΤΟΥ ἀπα 415 Βυτᾶθσῦ ΒΔΡ6 Ἰοἢ
αἴθ πϑομδίθ Αηναγίβομαί ἀαγαῦῦ'.
Μιὺ μᾶλλον ἐνδικώτερος γρ]. ἨΙϊΚ.
288 μᾶλλον ἐμφερέστεραι, οι. 2,
348 ῥηίτεροι μᾶλλον, ϑοΡἘ. Απῦ. 86
μᾶλλον ἐχϑίων, 1210 μᾶλλον ἄσσον,

85 ἀὰ ἀδίποιη Βυτιάθυ Ζῦσ Βομνγουβύθῃ γουσγασ τηϑομϑὺ “". ϑὐφα
τη 16
γουτητύοῦ κάκιστα μωμένῳ.
608. αὐτοκτόνος πὶ αὐτόχειρι
σὺν μιάσματι ϑορῃ. Απῦ. 112, αὖτοκτονοῦντε
Θ᾽.
ὅθ. τγὸὼὰπ
αδπὶ
ΥΥ ΘΟ ββίτηοσα (δὺ θοϊάθῃ Βυϊάθυ.
--- Βίαίῦ μίασμά ἐστιν οὐ γηράσκον
ἔο]σὺ οἷπθ δυβαυτοκβυ
! θυ Ὑγ6πἀσῃρ. 5080]. ὑπερβατὸν δέ ἐστιν,

Επτ. ΗδΚ. 8117 μᾶλλον εὐτυχέστερος,
Ηῖρρ. 48ὅ μᾶλλον ἀλγίων, ἈμαΟοΚ.

πάντα γάρ
ἕνός, μάτην
μοχϑεῖ). --γῆρας ΥὙ5].
γὰρ οὐδὲν
ϑανεῖν.

ΤΥ 8 ὅ μᾶλλον δικαιότερον.
0602. Μιὺ ἐχϑρὸς σὺν ἐχϑοῷ στή-

σομαν μοοὺ ΕΘΟΚ]65 πϑαθγάϊηρβ 8},
ττὴ ἀἄδτδῃ 416 ἔο]σοπαθ Αὐδοτάθγαπρ,

ἵν᾽ ἦ, αἷμα

γὰρ

οὐκ ἐπιδέχεται.

τοῦτο

κάϑαρσιν

Υρ]. Ο8ο. ὅ18 τὰ

τις ἐκχέας ἀνϑ᾽ αἵματος
ὃ μόχϑος (βἰαἰὸ μάτην
Ζὰ ἄθπη Οθρυϑθοῃ γὸπ
ὅοΡΗ. 0. Κ. 964 ϑυμοῦ
γῆράς ἐστιν ἄλλο πλὴν

ΑΞΟΗΎΥΠΟΞ

πο

οὐκ ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος.
ΕΤ. εἴπερ κακὸν φέροι τις αἰσχύνης ἄτερ,
ἔστω μόνον γὰρ κέρδος ἔν τεϑνηκόσιν"
χαχῶν δὲ κἀσχρῶν οὔτιν᾽ εὐκλείαν ἐρεῖς.

6το

ΧΟ. τί μέμονας. τέκνον; μήτι σε ϑυμοπληϑὴς δορίμαργος ἄτα φερέτω" κακοῦ δ᾽
ἔχβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν.
ΕΤ. ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα κάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεός,
ἴτω κατ᾽ οὖρον χῦμα Κωκυτοῦ λαχὸν
Φοίβῳ στυγηϑὲν πᾶν τὸ Δαΐου γένος.

βίγορ])".

ΧΟ. ὠμοδακής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύνει πικρόκαρπος ἀνδροχτασίαν τελεῖν
αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ.

αηζϊδίν.

Ε]

»

611. Ποὺ ϑβαΐξ μόνον γὰρ... τεϑψηκόσιν οΥδαύογῦ 485 σου βουρθμοπαθ
κακόν:
τ)85 ΝΘ ΟΌΊΘΙθθπ σοτὰ
Καιηρίθ, ὑϑομθβ απ ἔουαθυβὺ, ἰδϑὺ
ΤΌΣ γηϊοῃ οἷα ΤΠΠ}61], δ᾽ ΤῊνῦ ΠῸΥ͵
ἔτη Τοᾶθ Ἠθ1] βυβομοιπΐ (γρ]. 6084).
Ὅ16565 π}61] Κῦπηΐο 10ἢ ΗΠ ΠΠΘΏΤηΘΗ,
ΘΠ
65 ποῦ βοβδηαρ τηϊῦ Β10}
Ῥγβομίθ.
ὕπη61} ἀπᾶ ϑομδηᾶθ χὰΒΒΙΗΤΠΘΗ ΘΌΘΥ τγισϑὺ ἀὰ πίομῦ 815

Ῥο ἔα Πσυσοσῦ οὐ κΙβσθη“. --- εὐκλείαν
ὍΠ
6(6βΒ Ὑρυβιηθβθθοβ
ὙΠ1|60ὴ
ΕΓ
εὔκλειαν 60 δυσχλείαν ἘΠπγ. ΤΎΟ.
188, ἁνοία ϑορῃ. ΕὙδρτη. δὅ34, ὅ,
ἁνοία Ἐπτ. πάν. δ19.

618 --- 698 οἴἷπο Κοιητη οβογύϊρθ
Ῥασγύϊθ. Τδ5 ΕἼΘῃθη 465 Κουυρμϑῖοβ
βύοισουῦ βϑίπθ ΕΠἸΠαυηρ]]
ΟΠ οὶ Ζὰ
Ἰγυίβομου οἶδ,
δῃ ΜΘΙΟΗΟΥ Β[ 0 ἢ
ἄον Οδδβαταίομον οάϑν Ηδ]ρομῦσα θ86ὑθ]Πρθη. Τοάρυ ϑίσορμθ ἀπᾶ ΑπίϊΒΣΟΡΗΘ ΒΟΒ ΠΟ θβθη. 510} αὐϑὶ ΤΥΪτϑῦθυ
α65 Ἐξΐθοκίθβ 8η.
6018 1. ἀρ δτ γϑχτηνιξοῦ ποῖ μέμονας; -εν φερέτω, ..65 80}
αἸΟἢ. πἰομὺ Ἐτθμ εοῖς Ἐρίσαμῳᾳ
ἀθ5 Κατα
ἢ ἀβύθσθιθβ {{π|61] ἴουίγϑῖβρῃ“ ἃ. ἢ... 1αβθ ἀϊοῃ

πιομὺ νοι

γουἀθυ]
ομ συἩδομβαοῃῦ πὰ ΚαιαρξΒΊΟΥ ξογίγοιβοη". Μ|ὺὸ ϑυμοπληϑής
γε]. ϑυμὸν πληρῶσαι ϑορῃ. ΡΠ].
894.

τὸ. Ἐγβθοκο

αἷθ βἁπαμαξα Β6-

61ὅ

680

ΒΊθτγαθἴτη Κορίτηθ“ (υϊ μοῖρ 18 ορβίδ):
βροτοὺς ϑρασύνει, γὰρ αἰσχρόμητις
τάλαινα παρακοπὰ πρωτοπήμων Ἀν,
252,

θ1ὅ. Ἠδβγυοῖι. ἐπισπέρχειν᾽
πεύδειν, ἐπείγειν.

ἐπισ-

οττἢ
5. ἴδσθ τοῦ οὐπβορθιῃ
ΔΒ
μθ συτη Κοκγύοβ, ΟΠ 68
σομοχί, νοῖὰ Ηδδββα 468 Ῥῃδθοβ σϑὺΤο]σὺ 4885
8ΠΖΘ Οδβομιθοθῦ ἀ68
1105."
κατ οὖρον Ὑ16 889, Ῥαγ8.
484. ἴτω κατ᾽ οὖρον δ
ϑοΡΆ.
ΤΎΔΟΉ. 4608, ΔΡΘΥ ἴῃ νου! αβέίον Β6-

ἀφαύΐαπρ (ταῦτα μὲν χαίρειν κελεύω),

ὙΒΒΥΘΠα ΠΙΟΥ ἀδ8 Β:]ἃ ἀσχος κῦμα
Κωκυτοῦ λαχόν δυβσοργᾶρσ᾽ ἰδῦ ἀπὰ
κατ᾽ οὖρον ἄδῃ ϑδυκϑδτητβ ἀ68 66-

ἀδηκθηβ βίοι ρθσί. Υ6]. Ἐπὰν. ῬΈΟθη.
024 ΙΟΚ. πατρὸς οὐ φεύξεσϑ᾽
Ἐρινῦς; ΕΤ΄. ἐρρέτω πρόπας δόμος.
619. ἄγαν ὠμοδακὴςἵμερος πικρόκαρπος (δο ῬαΪοΥ ἔὰτ -ον Ὡ8Οἢ ἄριῃ

3980]. τ ἄλογος ἄγαν ἐπυιϑυμία
παρορμᾷ ἣ πιχρὸν τὸν καρπὸν
χουσὰ κτξ), 41|χὰ
τηῖσο ΟἿθυ
(δομβαοῖ), ἀϊθ Ὀϊξίοσ Ἐσδομθ
Ῥυϊησί. -- ἀνδροχτασία, οἷπ ΗοΤΩΘΙΊΒΟΒ6Β δΥοτέ (Ε 909, Η 28).
681. οὐ ϑεμιστοῦ σπὶδ οὐ ϑεμιστῶς
ΟΒο. θ42. Πὶῖ6 ποραῦνο ΑὐδάχτοκβὙγΘ 186 αἰθηῦ ΖΓ Ἠδυνουμθθαῃρ, ἀ685
Βορυϊῆβ. Ὑρ]. οὐχ ἑνός 100.
ς

ἐ]

5ΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΧ.

1

ΕΤ. φίλου γὰρ ἐχϑρά μοι πατρὸς μέλαιν᾽ ἀρὰ
ξηροῖς ἄκλαυτος ὄμμασιν προσιξάνει
λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου μόρου.
ἀλλὰ σὺ μὴ ᾿ποτρύνου" κακὸς οὐ κεχλήσῃ βίον εὖ κυρήσας" μελάναιγις ἐχ δ᾽
εἶσι δόμων ᾿Ερινύς. ὅταν ἐκ χερῶν
ϑεοὶ ϑυσίαν δέχωνται.

ΧΟ

5ἰγορ]!.
686

ΕἼΤ. ϑεοῖς μὲν ἤδη πῶς παρημελήμεϑα,

χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάζξεται"

τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον;
ΧΟ. νῦν ὅτε σοι παρέστακεν ἐποιδάνον᾽
λήματος αὖ τροπαία χρονία μεταλλακτὸς ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑελεμωτέρῳ
0821. φίου ἐχϑοά
Ἡδη βου ξοη, ἀον Ν6α.
πῖ6 ΕὙάᾶρτα. 301 ἐχϑροῦ
τοῦτο (χαῖρε Ὁ) φίλτατον
μέλαιν᾽

(80 ὙΦ]

(80 7ἄπρογθ
σἱὺ αἰσχραὶ)
πατρός μοι
τέκνον. ---

[τ τελεῖ, ὙΥοτσαβ8-

ποσΐῃ τάλαιν᾽) ἀρά σπ|ῖθ 817, τυρὶ].
904. Ὠΐθ ᾿φρά ἰδβῦ οἷπθ βοῆγυΖθ
ἘσΙηγβ, πτῖθ ἀθουμασπρὺ α16 ΕΠ θη,
16 Τδομέου ἄθν Νδομὺ (Επτη. 69),
ἀσκοὶ βἰπα (θα. 62). Π)885 σϑβρϑηβύϊβομθ Ὑββθῃ ὑγάπθη]οβ (ἄκλαυτος
ἔὰν ἀκλαύστοις Βαξ]61) ταἱὺ ὑγοοῖςοπἢ

Αὑρθη, ἀἃ 685 Κοὶη ΕΥ̓ Ραττηθη Κοηηΐ,
θοῦ
πἰοηῦ στοὰ ἰἢγτη, ὈΪ8 ΟΛΘΥ
ΕΊΘΟἢ οὐ] 18ὲ. --- προσιξάνει πτὶθ
οἷπ ΑἹρ.
ξ
6084. κέρδος ᾿ἰϑὺ ΒΒ] ]Οἢ π]6 νικᾶν
ΞΟΡὮ. Αἴ. 1851, παρανικᾶν Ο(Ἴο. ὅ99
πἀπὰ νικᾶσϑαι ΟΌΘπ 5801 τοϊῦ ἄθ1
απ. νϑυθυμπᾶθη ἴθ ἀν Βοάἀθαϊαπῃρ'
οἶπμθβ Κοιηραγαίὶνβ (κρείττω): .. Θπθη.
ἔγπουθη Το 415 θυ]Π ὙΟΥ Θἴπθτα
βρϑίθυθῃ (αἷβ ὈΘθΒΟσ θη
ΘΙΠΘ ἢ
Βρϑθσθῃ) ουκιάσοπα“, Υρ]. ϑόορῃ.
ἈΑπὲ. 461 εἰ δὲ τοῦ χρόνου πρόσϑεν
ϑανοῦμαι,

κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω.

0801. εὖ κυρήσας, ὅ680]. εὐτυχήσας, εὖ πράξας. --- Τθ)ὰβΒ Ἐρ᾿Ποΐοπ
μελάναιγις σποὶϊδὺ ἀαΐ α16 ὑγβρυίϊηρ᾿σμθ Βοαραθψαπρ θυ ᾿Ερινὺς ἤεροφοῖτις (οι. 1 ὅ11) 418 ἀθὺ ἀππκἸθπ (ἀουὐζθσσγοικα Πΐη. --- ἐκ δ᾽ (80
ΥΥ611 Γὰν οὐκ) εἶσι ζὰν δ᾽ ἔξεισι (σὰ
41): ..α16 Εὐηγ5 σα δὰ5 ἀθί ποτα

Ηδῦυβα

σθῖομθη,

θη

αἷ6 ΟΟἰέοι

690
αη ον.

885 ἀοίποη Ἠδηάθη Ορἕου θαύσθρθηΠΘΏΤΉΘΗ“ ἃ. 1. ἀ6Υ ἔτοσητηθ 51ηη ΚΘΗΠ
ἄθη ΕἼΠΟΙ βὕμηθῃ.
089 ἴ, παρημελήμεϑα σπ16 Επση. 800
παρημελημένον ἔρρειν:., θη αδέξθημ
Β:πὰ ΜΙ οἸθ
οΠ ρ Πδ]σ; ΤῸ ὉΠΒΘΥ
{Ππΐουρᾶπρ Κῶπη ἰἤπθη ΠΟΘῚ οἷπθ
Ετυθααᾶο Βογοϊύθη". Π)885 Ηδαρίροσπιοιῦ
65 Οθάδηκρηβ ᾿ἰθρὲ 1η ὀλομένων:
Ξ0Β0]. τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐν χάριτος μοίρᾳ λαμβάνουσιν.

691. τί οὖν: πὰ 192. --- σαένοι-

μεν: σὰ 810.

6092 Εἰ, Τοὐχὺ ἴτὰ ΑἙσθηθ]οΚ μαὺ
65 ΟἸΟἢ ἀβρουκοισηθη ἀθίπθη ϑ΄ππ
ΘΟ
γ6]]6 πη: τοῦ ἀον Ζοϊῦ πὶσα
510} στ] 6υ οἷη πη ΒΟ ]αρ' 4685 ΚΙ ΠΤΘΒ
ὩΘΟῊ ἀου Θηάθυθη ὅ6᾽6 τητῦ στ ΠΟ ΌΥΘΤΩ
Ἡδύοῆθ οἰηβίθ!] θη: λοὑεὺ Κοοηῦ 68
ΠΟΟΘῚ ἴπ αἰγ. νῦν ὅτε (8.γ. ἃ. νῦν
ἔστιν ὅτε), πῦπο Οὔτ ΤηδΧΙΤηΘ ὙὙ16
ΗΚ. 038 νῦν ὅτε καὶ ϑεοὶ 4Διογενεῖς
κλύοιτε. --- ΝΠ παρέστακεν νρ]. ΠΘῃη.
28, 108 τὸ ψήφισμα ... τοῖς στρατηγοῖς . δέος καὶ φόβον παριστᾶν.
-- ἐποιδάνον (σοβομτίθρθη ἔν ἐπεὶ
δαίμων): ν9]. οτῃ. 1 ὅδά χόλος, ὅς
τε καὶ ἄλλων οἰδάνει ἐν στήϑεσσι
νόον πύκα περ φρονεόντων, 640
ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ. --αὖ τροπαία ([γ ἀντροπαία): γϑρ].
Αρσ. 329 φρενὸς πνέων δυσσεβῆ
τροπαίαν, Ο"ο. 111 τροπαίαν Ζεὺς
κακῶν ϑήσει ποτέ. ---- μεταλλακτός,
ὙΠ]ΟΠ65. οἰ σθῃὐ!]οὴ σὰ λήματος Ρσθ-

19

ΑΞΟΗΎΤΙΟΣ

πνεύματι" νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ.

θ09ὅ

ΕΤ. ἐξέξεσεν γὰρ Οἰδίπου χατεύγματα᾽
ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων

ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι.
ΧΟ. πιϑοῦ γυναιξίν, καίπερ οὐ στέργων ὅμως.
ΕΤ. λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις. οὐδὲ χρὴ μακράν.
ΧῸ: μὴ ᾽λϑης ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις.
ΕἼΤ.
ΧΟ.
ΕΤ.
ΧΟ.
Βόνθ,

τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ.
νίχην γὲ μέντοι καὶ καχὴν τιμᾷ ϑεός.

οὐκ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος.
ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασϑαι ϑέλεις:

δἷβ

ατνὔπαθη

Ἐδϑιηϊη.
ὑ|6

8.68

τηΘΤ]ΒΟΠ ΘΠ

πλαγατὸς

οὐσ᾽

ἀρ.

598 αἱ. ὅ. --- ϑελεμωτέρῳ (δο Οοπίηρἴοπ ἐὰν ϑαλωτέρωι, ὙΘΙΟΘΠ6Β 6δἷπθ
βρᾶϊθ Ἠδπα ἴῃ ϑαλερωτέρωι γοτἃπαογῦ Βα): τυρὶ. ΗΘΒγΟΒ. ϑέλεμον"
ἥσυχον ππὰ ϑελέμως" ἡσύχως. Ἠδίτηβόθῃ γϑυτητύθῦ μαλακωτέρῳ, ΒΘαΠ τα
ϑεμερωτέρῳ.

096... ΑἸΙογαϊηρΒ Κοομὺ 658, νγϑὶ]
α1Θ ΕἸᾶομθεο ἀθβ
Οάϊρὰβ 65. Ζῦτα
Κοοπθη σορυδομῦ μαρθπ“ ἃ. ἢ. αἷ6
ΕἸΘμΘ ἀθ5 Οάδίριαβ Βαρθη ρθη ἴῃ
ΤῊΣ α168586 ὙΥαῦ ἀπα Βττοστιηρσ Ποτγουρουτιΐθη“. ΠΘΓΥ Ῥ ομΐον βαομὲ ἀϊθ
ὙΥγΙΚαηρ᾽ 465 ΕἸ ΟΠ65 ῬΒΥΟΒΟΙΟΡΊΒΟΗ
Ζὰ ΟΥ̓Κ σΘη.
6091.

100

ὅοθο].

εἷς

τοῦτο

ἐν

τοῖς

ὕπνοις φαντασϑείς, ὅτι δι᾽ αἵματος
αὐτῷ ἔσται ἡ τῶν γρημάτων διανομή. Βεὶ ΑΒΟΒΎ]ΟΒ ΒρΊθΙθη Τυδατη8
(ἄου 90 τὰ Ῥγουμθύμθαβ, ἄθὺ Αἰοββῶ
ἴῃ ἄθῃ ῬΘύβθυμ, ΑΘΥ ΚΙγἐβταοβένα 1π
ἄθπ ΟΠοΘρΒΟσθη) οἷπθ σ]ομέϊσο ΠΕ0118

ΠΘΟΠ ἄθη (ΟἸΔαθθη, σθ]ομ θη ΕΥ̓
Εύπα. 104 ἀαβΒρυϊοηῦ: εὕδουσι γὰρ
φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται. --- λτΒΡΥ Θομοπά γουτητπίθὶ ΝὍοΚ νυκτέρων
ἐπεν ἐνυπνίων ΘΟ. Ἐγάρτη. 812, 8
νυχτέρων φαντασμάτων ἔχουσι μορ-

φᾶς.

6099 ---Τ1τ00 5 ΙΟΠοτηγθμῖθ 465 ΚουυῬΒδΙοΒ πα ἘξΘΟΚΙ65, Ἰθύσθου Ὑ θυβα
θη ΕΘΟΚΙ685 πτη ζτιϑύϊσησηθη. [ἢ οἰΠΟΥ
ΘἼΘΙομθη διθαδίϊομ, το ἀδὰ5 ΟἿ]
ἀοῦ πᾶμθη Εππἐβομοϊαπηρ αἴθ ΕτΤΘΡῸ Πρ διιΐβ Ὠδομδύθ βέθισοσέ, ΑἹ.
ὅ91 Ε΄. Ῥραϊθηὺ 510} ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ ἄοΥ

τοῦ

ἀντιλαβαί, πο]6 βίο θοὶ ἄβομυοβ
πομὺ πάρη.
699. καίπερ οὐ στέργων (τὰς γυ-.
ναῖκας) παὺ ΒοζΖὰρ δαΐ αἴθ Ὑοσίθ
ἅθ8 ἘΐθΟΚΙοΒ 110Ὲ -- ὅμως 5ομ]16βθὺ
Β10ῃ δ πῆρ δἰπθιη Κομζθβϑδίγβαὺζ ΟΟ οΥ
ΘΙΏΘΤΗ Ῥατεϊσίρίαπι ταϊὺ ΚΟΠΖΘΒΒΊΥΘΙΩ
51Πη 8.
τ00. λέγοιτε ἄν πὶθ 241 λέγοις
ἄν. --- ὧν ἄνη (ΗΕββγοβ. ἄνυσις καὶ

πρᾶξις) τις: ὅ080]. ἀνύσιμα καὶ τελεσϑῆναι δυνάμενα: 10}: “ΠῚ πὰ
Βιϊίθη μὔσθῃ, α16 ᾿ο ἢ δου
16 πηΚαππ,
πηᾶ ΖΥΓΩΣ ἴῃ Κασσθη ΟὟ οτίθη“..
101.

Ηοτὰ.

Ε

ἐπί

τοῖδ Ῥαίϊν

821, Χ

8392

πῖθ

νηυσὶν

1081,

ἐπὶ

γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν.

102. τεϑηγμένον: γρ]. Ἐπτ. ΟΥ.
102 Μενέλαε, παῦσαι λῆμ᾽ ἔχων
τεϑηγμένον.

108. νέκην καὶ κακήν, οἴπθῃ 5ἴδν,
ἴῃ αρθιὴ τῆϑῃ 5Β10ῃ Ὀδβίθσθῃ (θρουτΘ 61) Ιᾶβιε. ὙΕ]. Δρ. 988 ΑΓΑΜ.
ἦ καὶ σὺ νίκην τήνδε δήριος τίεις;
ΚΑΥ͂Τ. πιϑοῦ" “ρατεῖς μέντοι παρεὶς ἑκὼν ἐμοί, ϑορῃ. ΑἹ. 1868

παῦσαι" κρατεῖς τοι τῶν φίλων νικώμενος. Ζυτῃ Δυδβάσαοκ Ὑρ]. Ετδϑτη,
802

ψευδῶν

δὲ καιρὸν

ἔσϑ'᾽ ὅπου

τιμᾷ ϑεός.

τ04. ΕὐθοκΙΊο5 ἀρουμοσὑ ἄθὴ γγ η
ΚΙ αἀοΥ Υοχίθ ἀθ5 μου ΠΤ υβ.
τ0ῦ. γε. Επτη. 89 αὐτάδελφον
αἷμα καὶ κοινοῦ πατρός. -- ῤὀΜΙΐ
δρέψασϑαι ὙρΊ. ΞΌΡΆ. Ετδρτη. θδ7, 4
Ἄρης γὰρ οὐδὲν

τῶν χακῶν

λωτί-

ξεται, Βῖομ 1 21 αἵ δὲ βάτοι νιν
ἐρχομέναν κείρουσι καὶ ἱερὸν γατς
δρέπονται.

ΞΙΕΒΕΝ ΟΕΘΟΕῈΝ ΤΗΉΒΒΕΝ.

ΓΕῚ

ΕΤ. ϑεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐχφύγοις κακά.

ΧΟ. πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον
ϑεόν, οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν,

βδίγορῆ,.

παναληϑῆ καχόμαντιν.

πατρὸς εὐκταίαν ᾿Ερινὺν

110

τελέσαι τὰς περιϑύμους

χατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος"

παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει.
100. οΟΝΙΘΙμδμα
Καηη
Β6ΊΠΘΤ
ἄν αοὐὺ ἀθὺ Ῥοβῦ ΞΟΡΒ. ΟΟἿ 510
ΒΟΒΊΟΚΒΑ] Θαύρθ θη “-.ὙΥΡῚ: ΤΆΘΟρΡΊ. ᾿ ἀπότιμος (ΘΟ Ό]08). ἐν Δεοῖς ϑεός.
109. Ξοῃο]. τὴν ἐπὶ κακοῖς ἀλη1088 Δεῶν δ᾽ εἱμαρμένα δῶρα, οὐκ
ἂν ῥηϊδίως ϑνητὸς ἀνὴρ προφύγοι.
ἁεύουσαν. Τὴ)οΥ ΕἼΌΟΗ. τγοϊββασὺ [π- ἘΐθΟΚΙΘ5 80.
Β611] πἀπα οὐ]
5100 ἴῃ [{π861]}
101-06
σποιύθβ ὐδβίτηῃ,
ΒΙΟΠου. πηδύϊσουνγθῖβθ ἀθηκῦ (6Υ
6] 065 αἷθ γογκοίύϊαηρ' σορ βομα]α
ΞΟΠ0]. ἂἃπ ἄθῃ Ἰτυαῦτα 465 ΕἰθΟΚ]685
τιηα Βαβο ἴτὴ ΤΑ Δ ΚΙἀθπηδτβα ππα
(6917): ἃ γὰρ εἶπεν (1. εἶδεν) νύκτωρ,
θη ἱπηθυθη ΖυβδΙητη ΠΠϑηρ ΟΘΥ
ταῦτα ἐγένετο. --- ὉΙπαογ Βομτοῖθῦ
Τυ]ορῖθ ἀδυϊοσύ:
Ποῦ ΕἼΘ 465
παναλαϑῆ.
Οαΐραβ, ἄθββθη ΕΥ̓ α Πππρ ἄου ϑ γοὶδ
110. ὅ6}ο]. ἣν ἐπηύξατο Οἰδίπους.
Βϑίπου θπο Ὀθβομ]θυπὶοὺ, πῖσα σὰ
Αὐβ ἄθια ΕἼΧΟΙ (εὐχή, ἀρα)ὴ δπὺἄθια ὙΥ Θο βϑίσηοσαθ ἀθὺ Βυΐαθυ ΓὯἢτ ΟἸΚ]ῦ 5168. α16 Ἐνίηγβ. Υϑ]. Ηοπι.

ΥῸ ππᾶ 50 ὙΠῸ

οἴη ὉΠΒΠΠΉΡΔΥΘΥ

ΟὙΘα6] σὰν .αἰΐθη Νοὺ ἀθ85 ΤιρᾶδἘΙαάθηἤατιβθβ ΒΕ] σι ΚΟΙτηθη. [1686
αἰΐο Νοὺ Ὀδρᾷπη τηϊῦ (6. Ξομα]α
465 Τιαῖοβ, ἄθιὰ πρθῃουβᾶτη σΘΡῸΠ
Ὧἀ5 δροῦ ἀθ5 Πρ ῃἰβομθη (οἰΐαθβ.
16 ϑοθυϊα ἀ65 1αῖοβ, ΘΙ Οη6. ΟΥ̓
ἰβρα]α τοϊῦ βϑίπθιη ΤΠΡθη Ὀὔβέο,
δύ 1ῃγθ νου θυ] 19η6 ὙΥγτκαπρ ἔοτὺ
δῦ αἴθ πϑομδίθ ὑπὰ Πβρουηβομδίθ

1 ὅθ6 ἐξ ἀρέων μητρὸς. . ἤ ῥα
θεοῖσιν πόλλ᾽ ἀχέουσ᾽ ἠρᾶτο ἘΞ τῆς
δ᾽ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς ἔκλυεν ἐξ ἐρέβεσφιν, ἀμείλιχον ἥτορ ἔχουσα. ἴῃ εὐκταίαν ἰθὺ ὨΪΘΥ τΙΩΗ 826 αἱ
γουκὔν)ὺ, 16 68 ἔθουβ Ὀ6ὶ δείλαιος,
γεραιός, ᾿Ἄβοῃ. ΗΚ. 590 Ροὶ ἵἕκταιος,
Ἠοπηυ 819 6] ἔμπαιος ἄθν ΕΔ] Ἰδὕ.
111. Π΄᾽ΆΘ Κοπβίχυκιίοι πέφρικα
᾿Ερινὺν τελέσαι [ἅν μὴ τελέσῃ (110)
ἰδὺ βειέθῃ. Υῖ. Ἐπι:. Ηθκ, 108 πα-

ΒΟΙ68 ΘἸΠοΙς τοῖξ ον ΘΙ Ρβυθ]
μά πηρ'
τὰ ἀοὺ Ὑουῆπομτησ ἀογ ϑὍηπηθ
ΒΟΒΤΉ ΠΟ οπαϊσίο, Ἰούχὺ δαῇ ἀ16

Ιοπ 1664

Θοπογαξίοθ,

δα

ὥαῖραβ,

ἄβββθῃ

Βόμπθ ἅθ8 ὥδίρυβ, ὑπᾶ τηϊῦ ἅδη
Ἐπτβύθη Ἰοϑϊαθὺ ἀν ϑδίδαθ, ὙΤΘΩΠ ΟΥ̓

τὰν πἰοηὖ τοῦ ΤΠ Π6ῃ σπρταπαθ σού“.
Ιῃ ἈΒΜΠ
Ομ οὺ οἶδ ἔαβὺ ἄἀθυ Οπουβοβδηρσ (πο. 1068 0 αἰ Β΄ΟΒ]ΟΚθα]6
ἀθ5 Αὐτάθηῃδαῦβοθ Ζαβδιητηθη. --6 ἀθβαηρ πῖγα σότὰ (ἀθβδιηίομοῦ
γογρούγαρθῃ.
ποτῆ. 8.801. δέδοικα τὴν τοὺς
οἴκους ἀφανίξουσαν ϑεὸν Ἐρινύν,
οὐδὲν ἔχουσαν

ϑεοῖς
ὰρ ϑεὸς ἀγαϑοποιός.

ὅμοιον.

πᾶς
Ζᾳα οὐ ϑεοῖς

ὁμοίαν γογντοὶδὺ ἀου 50}0]. αὐ Ἠοτη.
Ἅ 8290 ϑεοὶ δωτῆρες ἐάων.
Ζυγ
Εγίηγβ βαρὺ ΑΡΟ]]οπ Ετη. 124 ἀλλ᾽
ἔν τε τοῖς νέοισι καὶ παλαιτέροις
ϑεοῖς ἄτιμος εἶ σύ.

ἘΡοηδο μοῖβὺ

τήρ νιν ἐξέπεμψεν ὀρρωδῶν ϑανεῖν,
ϑανεῖν

σε δείσας μητρὸς

ἐκ βουλευμάτων. --- περιϑύμους τοι
αον Ῥϑύβοπ ἀ65 ΕΒἸυομοπάθη ἄρουὑσῶρθῃ.
112.

βλαψίφρων,

φρενοβλαβῆής.

Το Ιπρτυίτηση παὺ ἴῃ ἀπο. 510}
σορυϑοδύ. -- οη. ἀ6ὺ ΘΡΊβοθθη ΕΌΥΤΗ
Οἰδιπόδης Βπαοῦ 5:0} δὶ Αβοῆγυ]οβ

ον θη. Οἰδιπόδα (810, 1047) πἀπὰ
ἄθν ἀκκ. Οἰδιπόδαν (187).
118. (00 σοροησνγαχθσο ὐγοια
ον ϑὄῃπ Ὀθβοβ᾽θαπιὶρὺ αἴθ ἘΣ Ὰ]Ἰὰπρ 465 ΕἼΘ Θ5. ἴῃ ἰθσοια [Ππἴοτσϑηρ". Ζὰ ἄθτη ΕἼπΟΠ6 Κοτητηῦ 8150
αἴθ οἷἴσθμθ ϑομυϊα ἄθὺ ϑὅηπο. -ὙΥ61] ἀοὺ Μρά. νοῃ δυβίοσ. ΗἨδμπᾶ δ᾽
ἔρις δ᾽ ὀτρύνει Ὀϊο σοῦ, νοϑυταυίοὺ ὟΥ.
Ἡρδάϊδιη παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἐξοτρύνει, νἱϑ]Π]οϊοῦ παιδολέτειρ᾽ ἔρις

ΑΒΟΗΥΠΟΒ

4

ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμᾷ
Χάλυβος Σχυϑῶν ἄποικος,
χτεάνων χρηματοδαίτας
πικρός, ὠμόφρων σίδαρος,
χϑόνα ναίειν διαπήλας,
ὁπόσαν καὶ φϑιμένοισιν κατέχειν,
τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους.
ἐπειδὰν

απ δέν.
πιῦ

120

βίγορ]ι.

αὐτοχτόνως

αὐτοδάικτοι ϑάνωσι.
καὶ χϑονία κόνις πίῃ
μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον,
τίς ἂν καϑαρμοὺς πόροι.

128

τίς ἄν σφε λούσειεν; ὦ πόνοι δόμων
νέοι παλαιοῖσι

συμμιγεῖς

ἄδ᾽ ὀτρύνει, γρ]. τεκνολέτειρ᾽ ϑ0Ρῇ.
ἘΠ. 107. ΤοΟΒ φεῦ φεῦ, μυσαρὰ
καὶ παιδολέτορ γοθ Μρᾶθα Ἐπ.
Μϑρα, 1398.

114. ὍοΥ 8185 ἀοὺ ΒὙθιηᾶθ ρϑΚοχπτηθηθ ϑθἢ} νουθθ!ῦ ἀ85 ἘτθΘ.
568Π0].

ποιητικῶς

Αἰσχύλος.

πᾶνυ

ταῦτα

ὃ

τὸν γὰρ χαλυβδικὸν καὶ

Σκυϑικὸν σίδηρον φησὶ ταῦτα πραττειν. οὕτως (. οὗτος), φησί, μερέξει

τοῖς παισὶ τούτοις καὶ ὥσπερ ἀποκἈληροῖ (σϑυ οηῦ 4158 05 σγὸμ αδΥ
ΕΥΡΒΟΒΔΗ) οὐχὶ πεδία μεγάλα, ἀλλὰ
παντελῶς μιμρά, δυνάμενα μόνα
αὐτῶν τὰ σώματα γωρῆσαι πεπτωκότα ,(βίθθοη Ἐπ Ἐγάθ.). ΥΒ1. 92ὅ
ὃ πόντιος

ξεῖνος

ἐκ πυρὸς

συϑεὶς

ϑηκτὸς σίδαρος. Ζτπι Θ᾽ ΕΌΥΤα. χάλυβος τ]. ἩΘΒΥΟΒ. χάλυβοι" ἔϑνος τῆς
Σκυϑίας ὅπου σίδηρος γίγνεται (θΥ
ΒΚγύβιβομα ϑύθῃ] Κατα Βύν ὕτα]),
Επχ. ΑἸΚ. 980 καὶ τὸν ἐν Χαλύβοις
δαμάξεις σὺ βίᾳ σίδαρον, ΕὙΔρΤΩ.

412, 6 χαλύβῳ πελέκει.
11. Θιπᾶουῖ βομγοὶδὺ Σκυϑᾶν.
1101. κτεάνων χρηματοδαίτας: Ζὰ
186. --- πικρός: σὰ 867.
118. διαπήλας (αὐτοῖξ) χϑόνα
(ὥστε) ναίειν: 680]. ἐπικληρώσας.
1191. ,ΟΞΟΥ161 818 5186 δύῃ ἰοὺ
ΘΠ ἤτηθη “. φϑιμένοισιν Βομ]ϊοβῦ
ΒΟ, ὙΘΠΠ 65 πίοηῦ ὉγΒΡΥΪΠΡΊΙΟΗ
φϑιμένους νιν σϑῆθίβρῃ παῦ, ἃῃ ἀδ5

κακοῖς.

ΥΟΥΒΘΣ Ζὰ θυρϑησθπαθ αὐτοῖς, ἀαΒ6θ6ῃ ἀμοίρους ἂἃπ ἅδη Ταβηϊεν
κατέχειν 8. ον Ἰηῆπ. Ῥ6ὶ ὁπόσην
Ὑ]8 Ὀ6Ὶ οἷος, ὅσος (τὰ ϑ΄ίππθ σγὸπ
τοιοῦτος, τοσοῦτος ὥστε). γε]. ΤᾺΌΚ.
" 2, ἃ νεμόμενοι τὰ αὑτῶν

ἕκαστοι

ὅσον ἀποζῆν.
ΒΙαγάθ8 γουτησύθῦ
καπφϑιμένοισιν ἴὰν καὶ φϑιμένοισιν. ἄστα ἀράδηξθη Ὑρ]. 808, ΞΟΡΗ.
0. Κὶ, 190 χϑονὸς λαχεῖν τοσοῦτον,
ἐνθιανεῖν μόνον, --- τῶν μεγάλων
πεδίων, ἀ68 δηροβέσθὕθη ἨΙΘἢ 68.
ΤΩΙ. αὐτοχτόνως αὐτοδαάΐκτοι ἔν
αὐτοχτόνοι αὐτοδάϊκτοι (οἰ παπαον
τηογαθμα,
γοπθὶ
πα μθυ σοιποχαρῦ,
γ61. 668): 716οΥ πῖτα Μόγαθυ, Ἰθᾶθυ
ουτηοσαθὺ δοίη: ἄθῆη αὐτοδάϊκτος
βὐθμῦ πἱοπὺ, ψῖο ΗβυοΒ. ουεϊσί:
ὁ ἑαυτὸν φονεύσας, βοπᾶθχπ 'π Ρ88βίσθιη 51 πῃ.
128. ἀθπϑαθ ΠΘβροηβίοι υγίγα μουσοβύθῦ ταῦ ἀν Εππθπαδύϊοη γὸὴ
Ἠρππδηη καὶ γαΐα κόνις πίῃ.
120. 680]. τίς αὐτοὺς νἐξ υτῇ
τοῦ τοιούτου μιάσματος; ΥἹθΙΠΘἢν
σφέ, αὐτό, τὸ αἷμα, ΟῚ σὰ ἀδ8
ΒΙαὺ ἈΡΤΔΒΟΒΘῖ“. ΥΞ1. ΟΒο. 41 τί
γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδῳ,
θ4 δι᾽ αἷμ᾽ ἅπαξ ποϑὲν δ᾽ ὑπὸ χϑονὸς τροφοῦ τίτας φόνος πέπηγεν οὐ
διαρρύδαν, ϑορἈ. Ὁ. Τ᾿ 1991 Ὁ
Βοβθοκαπρ, ἀἰθ ποῦ ἈΡΘΘ
ΒΟ ΊΘῈ
πογάρῃ Καηπ, υϑυγοὶθοῦ βίοι ροΣ
ἀὰ5 σάῃσο Ηδαβ.

Φμ“
δ.
Δ.
σδδν
δ
δι

ΞΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ

ΤΉΒΒΕΝ.

{6

παλαιγενῆ γὰρ λέγω
παρβασίαν ὠκύποινον -τ

αηξϊϑίν.

αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει --

180

᾿“πόλλωνος εὖτε Λάιος
ζ

βίᾳ τρὶς εἰπόντος ἐν

μεδσομφάλοις Πυϑικοῖς χρηστηρίοις

ϑνάσκοντα γέννας ἄτερ σῴξειν πόλιν
χρατηϑεὶς ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ,
πατροχτόνον Οἰδιπόδαν,
ὅστε ματρὸς ἁγνὰν

ϑίγΌρ]ι.
186

σπείρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη,
δίξαν αἱματόεσσαν,
128. παλαιγενῆ... παρβασίαν (γ6].
παραιβασίαι Ἠοβοά. ΤΏθοσ. 220,
ὑπερβασίαν), .. 10} ἄθπκθ πᾶσα 0 8
16 αἰξο ϑὕπαθ"" τὶ 5. σσ. ὅ68}0]. τὴν
παλαιὰν παράβασιν. παρέβη γὰρ
τὸν χρησμὸν τοῦ ᾿ἡπόλλωνος.
Δπ
παλαιγενῆ -παρβασίαν Βοβ ]θϑὺ 510}
ἄογ ϑεαὺζ εὖτε “Λάϊος . ἐγείνατο δι.
1298. ὠκύποινον βἰθεὺ πῃ αθρθηβαΐζ χὰ αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει.
Βοῖηθ βομα]α Ὀὔθίδ 1 1ο5 σϑβοὴ ππᾶ
ΔΙΒΡα]ἃ τοὶ βοίπθιη ΤΠ ΡΘ μη, ΦΌΘΥ αοΥ
ἘΎΘΥΘῚ πισγκὺ ἔοτὺ 56 Ζσυτῃ ατσϊέρη
Μομβοβθπαϊίου. 16 ρ]θίομθ δ ϑῃἀππρ ἤπαθὺ βίοῃ πο. 3ὅ πρέπει
παρῇσι φοινίαις ἀμυγμὸς ὄνυχος
ἄλοκι νεοτόμῳ

--

δι᾽ αἰῶνος δ᾽

ἐυγμοῖσι βόσκεται κέαρ - κτέ. 2 πὸ
ὠκύποινος τνρ]. ὑστερόποινον ἄταν
μο. 882. --- τρίτον: 83.680]. Μαΐου,
Οἰδίποδος, ᾿Ετεοκλέους.
181}. ᾿ἀπόλλωνος βίᾳ (ἄθπι ἈΡ.
Ζατῃ ΤΟΥ) ψὶθ βίᾳ Διός δ18, μὴ
σπεῖρε τέκνων ἄλοχα δαιμόνων βίᾳ
Ἐπτ:. ῬΏοΘη.

18. --- τρές Βοζθίομηθῦ

ἀδ8 ΕἸΠανΙησΊομθ ον Μαβπυηρ.
γα]. τρισόλβιος, τρίσμακαρ, τρισάϑλιος, τριτάλας.

188. μεσομφάλοις:

Επτ. ἴομ 228

ἀρ’ ὄντως μέσον ὀμφαλὸν γᾶς Φοίβου κατέχει δόμος; ΟΥ. 8331 μεσόμφαῖοι.. μυχοί, ῬΏοΘη. 344 μεσόμφαλὰα γύαλα, ὅορῃ. Ο. Τ΄. 480 τὰ
πο ρις γᾶς .. μαντεῖα.
Ἐϊπ
ὙγΘῖβου θη τὺ} (Θ᾽ ΕΌΣΤ Θ᾽ η65

αὐσοβίατηρἑζθη Κορθ]β, ὑγΘ] ΠΟΥ 11

140

ΠΡ βομθη Ἠρφὶρσύθπτη Ἰἰὰρ' (ΔὈσοῬηΠαοὺ δα οἰπθπὶ Ὑ Αβθηρθιηϑ6
Βοομούϊο Μοπῦμ. ἱπέα. Ρ]. 87), σοῦ
8158. Μη Ιρααμκὺ ἀον Εσαθ. δέν. ΓΧ
5. 420, Ῥαυβ. Χ 16, 8.
184. δ᾽ οἰ σομε ἴομο, Τη8}} ἀδν
Μδῆπυπρ
Ἰίθαρὺ ἴῃ γέννας ἄτερ
ϑνήσκοντα, ὍΘΙ 50116 Ζῦτη Ηφ116 ἀοὺ
δασὺ 18 δ βϑίη ΠΘΌθηβθηαθ Κἰὶπἄουῖοβ Ὀ]ΘΙ θη“.
᾿ϑῦ. ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν, ἄυτοι
γϑίζθπαθ
{ΠΡ Θβομπθηοὶῦ,
8680].
κρατηϑεὶς ὑπὸ τῶν αὐτῷ φίλων

ἡδονῶν.
λοὶ

δὲ

ΥΕ]. Επτ. Εσδρτη. 330 πολ-

ϑνητῶν

τοῦτο

πάσχουσιν

κακόν" γνώμῃ φρονοῦντες

οὐ ϑέ-

λουσ᾽ ὑπηρετεῖν ψυχῇ τὰ πολλὰ πρὸς
φίλων (ἃ. 1. πρὸς ἡδονῆς) νικώμενοι.
Ζυτα Οθάδηκοθη ψρ]. Ἐπν. ῬΒΟΘη. 21
ὃ δ᾽ ἡδονῇ ᾽νδοὺς ἔς τε βαλχχεῖον

πεσών (οΥξ]ῦ Τοκαβίθ σα Τι8105).
1806. ἐγείνατο μὲν... αὐτῷ, 818
ΟὉ ἔο]ρθῃ 8016: ἐγείνατο δὲ νυμφίον τῇ μητρί, σπθίομον ἀθάδηκθο
ΒΟ ΠΘΟΒΉΘΙ ἴῃ ὩΠΑΘΥΘΥ ΕΌΥΤΩ 8 ἢ
Οἰδιπόδαν ΦΉΒΟΒ]Ιοβύ,
1888. ἄρουραν μητρός ὙΠ10 μητρῴαν .. ἄρουραν οὗ τε καὶ τέκνῶν ϑοΡ. Ο. Τὶ 1960, τὴν τεκοῦσαν
ἤροσεν ὕϑενπερ αὐτὸς ἐσπάρη 604.
1497. ΝΟ ἀοΥ Απβιοιὺ αἰΐθυ ῬΗγΒΙοΙοσθη ἰδὺ α16 Μαΐου ἀ88 Δοκον614. υΐ θ]
ἤ τη (6. οἰπρθβύγθαξθ
βαπιο διῖρομῦ. --- ἐτράφη πὶθ ἐσπάρη ἴῃ ἀον δηρσοίμσύθη 6110. --ῥίζαν αἵματόεσσαν Βιοῦ 818 ΑΡρο-

16

ΑΒΞΟΒΎΥΤΙΟΞ

ἔτλα᾽ παράνοια συνᾶγε
νυμφίους φρενώλης.
χακῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα κῦμ᾽ ἄγει,
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει
τρίχαλον,ὃ καὶ περὶ πρύμναν πόλεως καχλάζξει.
ἀλκὰ μεταξὺ δι’ ὀλίγῳ
τείνει πύργος ἐν εὔρει.
δέδοικα δὲ σὺν βασιλεῦσι
μὴ πόλις δαμασϑῆ.

αν ϊδίγ.

ὃ

ΒΙ 0 η σατη [πῃ] γοπ σπείρας ἄρουραν, οὐοτϑ5. οἷη Ὑ ΠΥΖ6] σὸπ ΒΙαῦ
πηᾶ Υυαπάθη σπυτχαθ΄.. --- σπείρας
ἔτλα πὶθ ϑορῃ. ΕΠ. 948 τλῆναί σε
δρῶσαν, Ἐπὰν. ΗῖρΡΡ. 416 τόλμα δ᾽
ἐρῶσα, ϑιταοπϊά. Εγδρτη. 8ὅ, 14 τλῆϑι
χαριζόμενος.

1411. 508}0!. τ “ἄγνοια τὰς φρένας
ἀπολλύουσα συνήγαγεν. ὍΙΘΒΘΥ Ρ6ἰθὺ α180ὸ ἀϊθ Υοτί δα δῖρυβ
τπιηα Ἰοκαβίθ, ποθ δαΐ Τιῖοθ ἀπα
Ιοκαβύθ, τοῦ Πθοηδ, ττῖ6 βοθοπ νυμφίους ΘΥΚοππθη δύ. --- 885 Αβγῃἀοίου οὶ ἄθιη ϑῥαύζθ, ὑγθ] ΠΟΥ 510.

14
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Απῦ. ὅ86 ΕἾ νουδηβοβϑι τοῦ. Ὁ 1686
τρικυμία Καττι τηδτὶ πῇ αἴθ ϑέοϊρσοτὰπρ 468 Ῥαίῃοβ ἴτη ἀσϊέθη ϑύῦοκ
ἅοῃ ΤΗΠΟΡΊΘ θοζίθμθπ (Ξ.80!]. τὰ μὲν
ἐπὶ Λαΐου γέγονε, τὰ δὲ ἐπὶ Οἰδέποδος, τὰ δὲ νῦν).

πατῇ. ἀλκὰ μεταξὺ δι᾽ ὀλίγῳ.(66ΒοΒυίθθθα ἔτ μεταξὺ δ᾽ ἁλκὰ δ'
ὀλίγου) τείνει πύργος ἐν εὔρει,
ἀλκὰ μεταξὺ διατείνει πύργος ἐν
ὀλίγῳ εὔρει. .,815. ὝΥΘΒΣ ουβέσθσκ

510) ΒΟΏτη8)] ἀΔΖΎΊΒΟΗΘΗ --- α16 Κ᾿δαύΤηΘΙΘΥ " (μὰ οἷπθ αἀὔππο ϑομ18πϑηᾶ,

ἀτ δὐδαίτηδθου,

ὑσοπηῦ τΠ8

ἄθτα Ὑ οσϑιβρθμθπᾶθῃ 815 πᾶποτ Β6Βὑϊπητησιηρ 8ΗΒΟΒΠοβὺ
(παρανοίας

γότα ὙΥ ΘΠΘηρυαθ). Μ͵|ὺ πύργος σπῖθ
γΟΥΠΘΥ τοῦ πόλεως πἰτα 'ἱπ ᾿ὙΥΊΒΟΠΘΥ

συναγούσης).
145 - ΟἸΘΙΟΉβδτα

Ὑ ΩΡ ΘΠ 6 μ65 Ομ πΘ Υ δυταϊ θ]απρ γου-

οἷπ ΜΘΘΥ σὸῃ
Τιοῖάθη πορὺ δαΐ ππὰ πράου. Ὑγ8το Πα οἷπο ορσθ βιπκύ, Ἰδὲ 68 θἷπῃθ
δᾶθτθ ἀγθιϑομ σοίθξο (ἃ.1.ἅθουὅτι8 σϑυγα!σ6) ἴῃ α16 ΗδΠ6 βἰθίρβῃ,
ὙΘ]Οῆ6 Ὀογοὶΐϊβ τἀπὶ ἄθη ἰθαθυβιὺζ
465 δἰαδϊοβ τϑτπβοῃῦ (ἄΐοβθη σὰ Ὀ6σγτάθθη ἀγομί).
τὸ μὲν πίέτνον
ΒΒ Ποϑὺ 510} ΔΡροβι θ101π6}} δὰ καῦμα
τ. Δπ ἀἴο. 5[6116 νοι τὸ δὲ ἀειρόμενον ἰὑτιὺ, σπῖθ ϑαῆρ',, οἱῃ 5Β610δ ΠΡῸΣ Βαΐξ, ἴῃ ΘΙ ΘΠΘτη ΜΊΘΑ͂ΘΥ
ἁάλασσα ϑιαθ)]οκΚὺ ἰβὺ. --- τρέχηλον
Ὀοζοιομποὺ αἴθ τρικυμία. αἴθ σοΤἈΒΥΠ]ομδίθ Αὐτὸ ἀθβ βὑστ Βομθ

Μθθυεβ. ΥΕ!. Ῥχοιη. 1047 οἷός σε
ειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία ἔπεισ'
ἄφυχτος, ΕΓ. ΗἸΡΡ. 1918 σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίᾳ, ῬΙαῦ. Βύααὺ Ὑ
5. 412 τὼ δύο κύματε ἐκφυγόντι
τὸ μέγιστον καὶ χαλεπώτατον τῆς
τρικυμίας ἐπάγεις. ῬΌτΤΟΙ οἷα ἅδηΠπομο5 Β4
δῦ ππαηἰθυ
ΟΠ 6π6
Αὐΐϑιπδηαουίοὶσο ἀθν Το θη ΒΟΡΆΒ.

(μοῦ Θρ βουὴ) ὟΥ οἰβα ΟἹ ΘΙ Ομ πὶβ παπᾶ

Ῥαμπάθη. 1)85 Αβυπαθίοῃ ψι6 141.
ἄστη Οραδηκοη,
ΘΙ ΟΠΟΥ ππ8 16ὉΒα ἴῃ ἀϊθ Βεϊτατηπηρ 465 δυΐ βὑυᾶγΤαΙΒοῆθτη ίθοσθ ΕΔΒσο μάθῃ γογβούχύ,
γ6]. Ηοτα. Ο 628 τυτϑὸν γὰρ ὑπὲκ
ἁΔανάτοιο φέρονται (ναῦται), ᾿Αγσαΐ.
Ῥμᾶπ. 299 ὀλίγον δὲ διὰ ξύλον “ἴδ᾽
ἐρύκει, ὍΙορ. 1.1 8, ὅ μαϑὼν τέτταρας δακτύλους εἶναι τὸ πάχος τῆς
νεώς, τοσοῦτον ἔφη (ἀναχαρσις) τοῦ
ϑανάτου

τοὺς

πλέοντας

ἀπὲ ξεν,

Ὦ1ο ΟΒτγΒ. θά, 9 τριδάκτυλον αὐτοὺς
σῴώξει ξύλον πεύπινον (ὐΒυβοβϑίη-

ΤΟᾺ οἴῃ Τυπηθίου τριδάκτυλον σῴξεε,
σφε

πεύχινον

ξύλον

ἃυ8β

ΕπτΙΡ.

ῬὨΙοΚύ.), 1ν. ΧΙ δὲ 1 πῦποὸ οὖ
γϑηὐβ δηΐϊσηδιη ΟΟΙητηϊζΐθ, ἀο]ᾶθο
οομῆβαβ Ἰίσπο, αἱρτῦβ ἃ τὰουέθ τθτηούαβ απαδύθαον ἅτ βορέθιῃ, 81 βιὖ
Ἰαὐϊβδαω ἰδθάα, ΧΙΥ 2389 ἐαθαϊα
αἰβοιπρτ ον τἀπᾶδ.

149. ΑΒΠΠΙΟΩᾺ ἰδὺ ἀδὲ αθάδηκθο
Εν. ΗΘΚ. 038 πόνοι γὰρ καὶ πόνων

5ΙΕΒΕῈΝ ΟΕΟῈΝ

ΤΗΒΒΕΝ.

ἢ

τελειᾶν γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν
βαρεῖαι καταλλαγαί" τὰ δ᾽ ὀλοὰ
πενομένους παρέρχεται,
πρόπρεμνα δ᾽ ἐχβολὰν φέρει
ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν

δίγορ!.

τοῦ

ὄλβος ἄγαν παχυνϑ είς.

τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθϑαύμασάν τ᾽

αηἰϊδίγ.

ὀϑνεῖοι ξυνέστιοι πόλεος ὃ

πολύβατός τ᾿ ἀγὼν βροτῶν,
ὅσον τότ᾽

Οἰδίπουν

τίον

1600

τὰν ἁρπαξάνδραν
κῆρ᾽ ἀφελόντα χώρας;
ἀνάγκαι κρείσσονες κυκλοῦνται. κποινὸν δ᾽ ἐξ ἰδίας ἀνοίας κακὸν τᾷ

Σιμουντίδι γᾷ ὀλέϑριον ἔμολε, ΗοΥ.
ορ βὺ. Π 14 αὐαἱοασϊα ἀρ] γαηῦ γα ρ65,
ῬΙθούαπθαν ΑΟΠ]ΤΥΙ.

ΤΣ 62.

τελειᾶν.

. ἀρᾶν Ὀϊπαογῇ

τπιηᾶ Βοίμα ἔτ τέλεια... ἄραι. --Μη καταλλαγαί γρ]. συναλλαγαί
Ξορῃ. Ὁ. Τ. 84 ἔν τε συμφοραῖς
βίου... ἔν τε δαιμόνων συναλλαγαῖς.
ομπ αἰΐο ΕἸὔομθ βοὴ δου] 6,
ἐγθῆθι βοῦνγασθ ΟΠ] Ο ΚΒ] ββομ]ῖρθ
ἀδὰ5 ΔΙ
σαμομθ (πα χὰ ἰἰΡοιταυῦ
ἘΒσθπ6) ΟἸοΚ ἀον Πθίομθη, πϑΤΟ 8δῃ ἄθη Αὐτηθη 488 ὙΘυουθοπ
γου θουρθηύ". ὙΥ16 Τδ105 ἀπΐου ἄθυη
εἰΐθη ΕἼΠΟΙΣ 685 ΒΥ ΎΒΊΡΡΟΒ, 50 βίαπα
αἰρὰβ ππίου ἄθτη ΕἼΠΟΙ ἀ168 1,8108.
ὙΕ]. Ἐϊη]. 5. θΘ. οι βοϊομθη ΤΠΘ᾽ θη
γοσᾶθη ἀ16 Ηδαβου ἀθν ἀτοβθῃ
Βοϊτησοβαοηῦ, γ6]
0η6 ἴπ ἀ6ν ΤρρὶρΚοιῦ ἀ65 Βϑιομέασσηβ ἔγθυθη. ατδβΤΑΥ͂Οἢ. μαὺ ἄον ΠΙομέου ἀἴθβθη (ἀ6ἀδηκοη ἀρ. 1491 ἀπα 392 ἀ6γβοϊθεί. Ζα πενομένους (80 ΒοΠοΙΘοΥ
ἅν πελόμεν᾽ οὐ) νρ]. δίκα δὲ λάμσει μὲν ἐν δυσχάπνοις δώμασιν κτέ.
ορά. 1671. --- πρόπρεμνα (αἰ6 ΗδπᾶΒΟΥ θα σοῦθη πρόπρυμνα, ὙγΘΙΟΠΘ
Εογτη ἀθη 3680]. σὰ ἀοὺ ἩΪΘῚ γοτΚομσίθη ἘσκΙάσαηρ ὅλου τοῦ φόρτου ἐκβολὴν ποιοῦνται γοτδη]αβί),
πρέμνοϑεν, “16 πρόρριξα, προϑέλυμνα. Ὧδα5Β ΒΒ] ἰδὺ σψῖθ 11 ΠοὺΘΘΠΟΙΏΤΊΘΗ γ0}) ἀ61η Αὐβγούθῃ οἰ Π68
Βαῦταθβ (οι. ε 244 εἴκοσι δ᾽ ἔκβαλε πάντα, πϑτη]]0} δοῦρα) σὶρ
ἀδ8 βρυϊομουθοηθ πέτυος δίκην
ἐκτρίβεσϑαι (τγρὶ]. Ἠοτοά. ΥἹ 37). ---

ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν (οΥποΥῦβατα, ἀλφάνω), ἨοτπΘΥΊΒ0Η.
51. τ᾽ (γοῃ ΘΙ] ὑτῇ 4685 Ὑοτβτᾶ θ085 Ὑ]Π]|6π οἰπροῦασι) ἰδ πϑἢ
ἐθαύμασαν 5ἰαἰθ πϑοὸῃ ὀϑνεῖοι ξυνέστιοι σοπούχὺ. Τῃ ο]θίομου ὙΥ οἶδα

Ὑ{16 ΠΙΘῚ πῖτὰ Ρίπα. ΟἹ]. Π 49 ἀπὰ

ἴῃ ἄρα Ομπουρθβδηρ ΞΌΡΗ. Ὁ. 1'.1180
ἀδὺ ὙΥ̓ΘΟΠΒ61Ὶ τηηΒΟΒ
ΠΟ Πμ6η ΟἸΠΟΚΒ
8 ἄρτια ϑοΒΊΟΚ58] 468 Ὁδῖρυβ ἄδτ-

σοίδη,

Υρ]. Επτ. ΕΎδρτη. 151, ἦν

Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ"
εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βρο-

τῶν.
τῦϑ[. ὀϑνεῖοι ([ν ἀδ5 Βα ἀβοιγΠΟΘ ϑεοὶ καὶ) ξυνέστιοι “πὶ Ρ]αῦ.

Ῥχοῦ. 5. ϑ160 καὶ οἰκείων καὶ ὀϑνείων, α΄ἷΘ ΖῈ ΕΔΤ͵Ω1Π16 ἀπα αἷθ

ποῦ ΖΦ ΕΔΠ}1116 σομῦγρῃ. --- πόλεος ὃ (80 Πίπαογῇ ἢν πόλεως) πολύβατός (8ο ΒΙοιηβο]α ἔν πολύβοτός
ΠΔΟῊ ἄθιῃ 5680]. ὃ ὑπὸ πολλῶν ἐμβατευόμενος ἀνδρῶν) τ᾽ ἀγὼν (80
ὟΥ611 δν αἰὼν) βροτῶν, ἀδὲ νυἱθὶῬοίγοίθῃθ Ὑϑυβδιητση]τ
ρθη ας ΟΘΥ
Τιραῦύθ οὔδθὺ ἀθὺ σόὸμ σἱθίθη Τιϑαΐθῃ
Ῥοβαομέθ Μαγκύρ]αὐζ ἀοσὺ βίααύ. Ὑρ].
5680]. χὰ Ηρ. 9 1 παρὰ Βοιωτοῖς ἀγὼν ἡ ἀγορά" ὅϑεν καὶ ἀγωνίους ϑεοὺς Αἰσχύλους τοὺς ἀγοραίους.

1601. τὰν ἁρπαξάνδραν (80 Βαΐ165 απᾷ Ἠδητπδππ ἔϊν ἀναρπαξάνδραν) κῆρα (ϑ68ο]. κακὴν μοῖραν),
ἀ85 τηβηποσυθηίσα
παρ ΤΠ} 61], γοπ

ἀοΥ ὅρεϊῃχ, Υρὶ. Επυ. ῬΒοθα. 1021
Καδμείων ἁρπαγὰ πολυφϑόρος πολύστονος. --- κήρ οὗ κῆρες ατδθοὶβ ἀ6
απδνὶβ ποχῶ δαὺ ἀδτηπο (ΘΠ
ΘΙτη).

ἈΒΞΟΗΎΤΙΟΒ
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ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων
ἔγεντο μέλεος ἀϑλίων
γάμων. ἐπ᾽ ἄλγει δυσφορῶν
3

ὄἄ

ϑέγορ!;.
τθῦ

μαινομένᾳ κραδίᾳ
δίδυμα κάκ᾽ ἐτέλεσεν"
πατροφόνῳ χερὶ μὲν

χερκίσι τῶν ὀμμάτων ἐπλάγχϑη"
τέχνοισιν δ᾽ ἀρὰς
ἐφῆκεν ἐπικότους τροφᾶς,

αἩξζιϑίγ.

1τι

αἰαῖ, πικρογλώσσους ἀράς,
καί σφε σιδαρονόμῳ
διὰ χερί ποτὲ λαχεῖν

“τήματα᾽ νῦν δὲ τρέω
μὴ τελέσῃ καμψίπους ᾿Ερινύς.

ττὸ

1088. ἀρτέφρων ἀϑλίων γάμων
(σι. γϑ] αὐ), 818. σύ, ἀθὺ Αὐτηθ, Αβδυ0Γ;
τιηΒ6] σοη ΒΗΘ ἱπη6 σττιτάθ. --- ἔγεντο,
τ ΘΙΠ65 θ61 Ηθβιοα ππα ἄρῃ ᾿γτῖκοτη
γογκοχητηῦ, μαὺ Αὐπϑθα [ἄν ἐγένετο
δσοβούχυ ἀτὰ ἀἰθὺ Βθηδαθῃ ΒΘΒΡΟΠΒΙΟΙ
Μ1|6η. --- Μ|ὺ ἐπ᾽ ἄλγει δυσφορῶν
μαινομένᾳ πκραδίᾳ (δ βππῖρ' ἴτη
Θυτηδβ ἄθ8 βοθτη γΖ658) πίτα α16
ἀορρϑὶύθ Μιββοίωῦ σϑρϑὴ 416 βἱσῬ6
Ῥθυβοῃ ἀπᾶ ἀἴ6 ϑὅμπθ θη βομα]αἸρύ.
τ08, πατροφόνῳ χερὶ μὲν κερκέσι
τῶν (ἄν ερὴ τῶν κρείσσω τέκνων)
ὀμμάτων ἐπλάγχϑη, .,τοῖῦ ἀογΥ Ηδπᾶ,
16 ἄθῃ γαΐου σοιηοσαρῦ, Βοσδαθἐθ
ΟΥ̓ 510}: τηϊ{618 ὟΝΘΌΒΟΒΙ
ΗΠ Θ᾽. ΒΘΙ ΠΥ
Αὐρϑη“. Νδομ ΒοΟρΡῇ. Απῦ. 91ὅ σψὰτἄθῃ ἄθῃ ΡΒ πρΙάθη α16 Αὔροπι δ5Βθβύοομ θη ὑφ’ αἵματηραὶς χείρεσσι
καὶ κερχίδων ἀκμαῖσιν. ΥΕ]. ἈΡΟΙΠοά.
ΠΡΟ (μλκμήνη) κπερκίσι τοὺς ὀφ-

ἐπηράσατο διὰ σιδήρου αὐτοὺς τὴν
οὐσίαν κτήσασϑαι (τἱο
6 ην δάσασϑαι). --- διαλαχεῖν: ΘΌΘηΒο ᾿απίθῦ
αϑὺ ΒἼΊΌΟΙ αν. ῬΏοΘμ. 68 ϑηκτῷ σιδήρω δῶμα διαλαχεῖν τόδε. 61.801,
110. τελέσῃ. τὰς ἀράς. - καμψέπους οΥκΙᾶτὶ θυ 5680], ἡ κάμπτουσα

ϑαλμοὺς

(ἄθ68 Ἐὰ-

τῶν κολαξομένων τοὺς πόδας. οἷἵονεὶ

ΤΥ ΒΘ 18). --- ἐπλάγχϑη, 5680]. ἐχωρίσϑη, ἐστερήϑη
ΤοΥ Οθη. (δὲ
ΤΥΘΒπθηρ, γγῖθ θεοὶ βλάπτεσϑαι,
ἀλᾶσϑαι (Εν. Τγο. 640 ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάρουϑ᾽ εὐπραξίας).
111. ἐπικότους τροφᾶς (σ6ῃ. το]αὐ.),
ῬΥΟΙ]Θμα ΟΡ ἅδον Ῥῆδβρθ, σὸμ ἀθὺ
Ῥρούβοι ρογύσαρθῃ. Τροφή Ῥαχιθῃὺ
ΒΙ0ῃ} «αὐ αἴθ Ῥῆθρθ ὅδθσ στϑίβθῃ ΕἹἴδση, ΘΙ οπθ ῬΗϊομὺ ἀοὺ Κίπαθυ ἰδὺ
(γηροβοσκία, γηροτροφία), σὶρ αἴθ
ΚΥΚΙΒΟμΘ. ΤΘΡαΐβ ἄθη Οτυπα 468
γαϊουῆπομοθ ἴῃ ἀοὺ Υ δυϊθύσαπρ' α16-

γεῖν, χὶθ 485 Βυτιο δυο οἴπθ5 ἘΠΡΟΒ
καμπεσίγουνος Ἐρινύς θοὶ Ηδβυομ.
ἀπὸ τοῦ ,πάμπτειν τὰ γόνατα τῶν
ἁμαρτανόντων ἀθρο]οϊἑοῦ τῖσα. ΑΌΘΣ
καμψίπους (καμπεσίγουνος) ὈθαΘαξοῦ
γἹ ΘΙ Θ ἢν » 50 Π ΠΡ ΒῚσ “Ὁ (ςΤΆΒΟΙ οΥΘΙ ]6 πα“), τ ]8 ἴῃ ἀου δ] αθηᾶθη Καπδὺ
ἄθυ ΤΎΡαΒ 68 σϑθορθπθη Καΐθβ θδὶ
ΟΟΥΡΌΠπΘα, Εσίπγθη ἀπ ἃπαᾶδυθῃ
6βθῃ ἄθυ Ατσὖὺ ἀθὺ Αὐβάσθοκ ΤΆΒΟΒΘΥ
Βουθστιηρ ἀπᾶὰ Θ᾽ ἀθηΒοΒ ΠΟΠΘΣ
Ηαβὲ ᾿ἰβὺ, υρὶ. Ἐσχηϑὺ Οαχίϊαβ, αἱθ

ἐξώρυξεν

αὐτοῦ

ΒΕΥ ῬΗϊομῦ ἴαπα. Ὠΐθβθ Ὀραύαηρσ
Ῥοβύδιεισυ ἀ85 ϑθῃο] οι σὰ ϑορΡῃ. 0.
Κ. 1818. ΥΩ]. ἘΠη]. 5. 4. βοᾶν θ6φϑῃῦ τροφή δεῖ αἷθ Αὐΐουχίθμπηρ
αοΥ Κίπαρυ τπιπα βιθῃὺ α16. Ὀυβαοὴθ
ἀ65. ΟὙ01168 ἀδτίπ, ἄαβ άϊρυβ ἱπ
ΒΙαἰβομδπαθ ογσθαρίθ Κιπᾶθυ δαυΐΘυζορθη.
Ὥδηη ΔΌΘΙ σγᾶσαθ (δὲ
ΒΊᾺΘΠ δῦ ἀ6ῃ Τδομύθσπ, σοϊέθῃ.
112. πικρογλώσσους ἀράς: ϑ800ΡΆ.
Ο. Κ. 961 πικρὰς ἀράς, ΥΕΊ. Ῥτοτη.
18ὅ μελιγλώσσοις ἐπαοιδαῖσιν.
ΘΓ
αἴθ Ἐόυτη ἀοὺ ὙΠ]
θυ πο] ππρ' Ζτὶ 1324,
. 118. καί σφε: 8680]. καὶ τοῦτο

ἡ συμποδίξουσα καὶ μὴ ἐῶσα φυ-

κνω
μ»
δυυ

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ
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ΑΓΓΕΛΟΣ...
ϑαρσεῖτε, «κεδνῶν»

μητέρων τεϑραμμέναι.,

πόλις πέφευγεν ἥδε δούλιον ξυγόν"
πέπτωκε δ᾽ ἀνδρῶν ὀβρίμων κομπάσματα,

πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε καὶ χλυδωνίου

180

πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐχ ἐδέξατο.
στέγει δὲ πύργος καὶ πύλας φερεγγύοις
ἐφραξάμεσϑα μονομάχοισι προστάταις.
χαλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἕξ πυλώμασιν"
τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὃ σεμνὸς ἑβδομαγέτας
ἄναξ ᾿Απόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει

Ὕ.

ἜΨΨ

ΤΉΒΒΕΝ,

χραίνων

παλαιὰς Δαΐου

18ὅ

δυσβουλίας.

Κηϊθοπᾶθη ΕἸΡτΘη ἀ6ὺ ΔἸ συ! 1ΒΟΠθη Κυπβῦύ. Βου]η 1869 Κ΄. 6.

465 βιθθθηΐθῃ ΤΌΥΘΒ ψιχαὰ τοϊῦ ἄθχὴ
Βείμδτηθη 68 ΑΡΟ]]οπ ἑβδομαγέτης

ἀοΣ Εὐηγ8.

Βϑμΐβ ΤῸΣ ΘυκῸΣ 50 ὅθ ᾿νὐταϊρο
ΒΙΘΟΘη νβῦ, τὰ ἀοτγὺ ἀ85 ΟΘβο] θοῦ

Απάθυβνγο ἰϑὺ δρομάς οἷπ ΕΡΙΠΘἴοη

11|---8006 ἀτνιἐῦο8 ΕΡΘΙΒοα ΟΠ:
αἷπ Βοίβ τηρ]ἀθὺ αἷθ Καϊαβίσορῃβ,
ἄθη ὙΥ Θοββϑιτποσὰ θ᾽ Βοίάθη Βυᾶθυ. 3980]. ἄγγελος. ὃ καὶ πρότερον
ἀπαγγείλας περὶ τῆς τῶν ᾿Αργείων
ἐφόδου, οὗτος καὶ νῦν ἀπαγγέλλει
τὴν ἀδελφοκτονίαν.
αθ. 65 ἀδσ
ΘἸθίοηθ βθῖῃ 501], ουριὺ 510} 88
182.

τι.

ὉῖΘ

Θαρσεῖτε,

Ηδπαβοβσυιζοη
παῖδες,

Βοάαῦ

Ὀϊθύθα
αἷ6

Απ-

τρᾶθ πἰομ ββασομα 1ϑὺ. Ἐπ Κᾶπη δ ἢ
ἁαρσεῖτ᾽, ἀρίστων ϑϑμθῖβθη Β8θ6η.
- τεϑρα μέναι τηῖῦ (61. Ὑγ16 ΡΒ.
ῬΆΏΠ]. ὃ ὦ κρατίστου πατρὸς Ἑλλήνῶν τραφείς τυπᾶ δηᾶάοτο Ῥασγίϊ ρα,
ὙΘΙΟΗΘ οἷηθ Αβίδτασηπηρ ὈΘΖθῖοἢπ6η (γεγώς, φύς, βλαστών, ϑογρῇ. Ο.
Κ. 1824 φυτευϑείς). γε]. ϑορῃ., ΑἹ.
1229 τραφεὶς μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο.
119. πέπτωκε, Βὶπα σαπὶομίθ 86ὙΟΤΘΠ, σῖθ ἘῸΤ. ΗΙΡΡ. 41 ἀλλ᾽ οὔτ:
ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα δεῖ πεσεῖν. -ὀβρίμων, α16 δα ῃχο Κτυαδ βρόσομθῃ.

180. Ατποῃ οὶ ἐν εὐδία 561]. ἐστί
(ΒΙοιμῆθιὰ ἐν εὐδίᾳ ᾿στ βομποθὺ
πεῖ Ῥοΐτη ΒΘ] σοπᾶθη αϊθ Ὑοσυβίθ!πηρ’
Οἴῃο8 βο168 γοσ. Ὑρ]. 2. -- ἄντλον οὐκ ἐδέξατο ἃ. Ἡ.Πεΐὰ ΒΟΒΙ δὲ
πἰομῦ ἸΘοκΚ σονοσχάθῃ.
182. στέγει Δ ΌΒβοιαΣ οσονϑσὺ
Βομαΐζ'".

18. ἑβδόμας, πύλας.

Ὅϊ6 ΥΥΔ}]

ἴῃ Ὑ υθιπάπηρ σορσγδομέ:,, 485 β᾽6-

68 ὀάϊραβ ἐῶν ἀϊθ αἱέθ Βομα]ᾶ ἀ68

18ῖο5 Ὀὔβοῃ χὰ ᾿αββθπ . Π6ῃ ΒϑοὶΠδτηΘη Ἰδιζθίθ τηϑη ἄγοι 80, αἀδ8
ΑΡΟΙΙοπ ἅτ βἰθθθηΐθη Τὰρθ δἰπμθβ
Μοπαΐβ ρϑῦοσθῃ ππα ἀδοὺ βιθθθηΐθ
Μοπαίδβίαρ' ἴπτη Βθνϑὶ εὐ ὙγΑΥ, 3080].
ἑβδόμῃ

ῬΙΟΚΙ.

γὰρ

σὰ

Ἀπόλλωνι

ἐγεννήϑη

ΡΙαῦ. Τα.

τὴν ἑπτάδα

συνέχοντι πάσας

καὶ ἑβδομαγέταν

"Ἀπόλλων,

ΠῚ 5. 200
ἀνεῖσαν

ὡς

τὰς συμφωνίας.

ἐκάλουν καὶ τὴν

ἑβδόμην. τοῦ ϑεοῦ ἱερὰν ἔλεγον.
»»τῇ γὰρ ᾿πόλλωνα χρυσάορα γείνατο
“Μητώ“ (Π65. Ἔ. καὶ Ἡ. 111). Ὑρὶ.
δα ἢ ΡΙαύ. Μον. . 111}, Ἠδτγοά. ΝΙ
δ1. Τόοῦθοκ ΑρΊδορῃ. Τ᾽ 3. 484 Ρ6φϑηῦ ἄθη Νδιηθη αἀδγδαῖΐῖ, ἀαθ δ
ἄθη Εδβέίθῃ 465 ἀοὐνοβ βίθθθηῃ ΚηδῬθῃ ἀπᾶ βίθρϑθῃη Μϑαομθη ἀθη ἘδβὺΖὰρ δ σέθη.
Βυδπαϊβ Ηθγτηθβ ΠῚ
5. 271 Ἰοιύοῦ α16 ΒΙΘΌΘΏΖΔὮΏ], ἀϊθ
ΒΙ0ἢ} θρίτη Αρο]])οάϊθπδῦ 8οὸ ἅπῆνσ
θα ουμο]ῦ, δὰ8 ἄθη Κυϊέβαρθη (68
ῬῃδμιΚΊβομθη βοπηθησούοβ πᾶ βοὶΠΟΥ δυθΙπάσπρ τηϊῦ ἄθη ρυσθη
ΡΙαποίθῃ

αἴθ

βίθροῃ

ἃ.

ὃἃπ

Τὰρθ

ἄθύθῃ

ϑριῦζθ

ἀοσ ὕοομθ

6.

ΡὈ6-

Ἠθυυβομίθ. ΠΟΟὴ γρ]. Ποβομου ΤμΘΧ.
ἃ. στ. τὰ. τῦτῃ. Μγίη. 1 5. 4281 .-Εἰηθ ρϑυηρσογθ Ηδπαβοχ ὈΙούθῦ
ἑβδομαγέτης,
ἃροῦ αἴθ ἀουίβοθθ
Εοττη Βομοὶηῦ 818 ἔθ θυ]
Βα Κτα]6
ΒΟΥ σονθ] χὰ 561.

80

:

ἈΒΟΗΥΠΟΒ

ΧΟ. τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγμα νεόκοτον πόλει πλέον;
11 [πόλις σέσωσται᾽ βασιλέως δ᾽ ὁμόσποροι]

ἅνδρες τεϑνᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοχτόνων.
ΧΟ. τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγου.
ΑΓ. φρονοῦσα νῦν ἄχουσον, Οἰδίπου τόκω
[ΧΟ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τῶν κακῶν.]
ΠῚ: οὐδ᾽ ἀμφιλέχτως μὴν χκατεσποδημένω.

ΧΟ.
ΧΟ,
21

190

ἐχκεῖϑι κεῖσϑον; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράθον.

195

οὕτως ἀδελφαῖς χερσὶν ἠναίρονθ᾽ ἅμα;
οὕτως ὃ δαίμων κοινὸς ἦν ἀμφοῖν ἄγαν.
αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος.
τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσϑανι πάρα"

πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται.
δισσὼ στρατηγώ, διέλαχον σφυρηλάτῳ
Σκύϑη σιδήρῳ χτημάτων παμπησίαν.
188. Εὖ πρᾶγμα σΘΌθῃ 7ἄπρθσθ
Ἡδπ βου θα πρᾶγος. --- νεόκποτον,
νέον, πὶ

Ῥρυύβ.

200.

---

ΕΣ

ἀδ8

δ 0) Ῥδββθπαθ πλέον σοτιτησίθῦ
ΤὈἰπᾶου πάλιν. Ὑ]ΘΠΠοιοῦ μαῦ 68
διπλοῦν (σἰπϑύϊσ απα πηρτηβυ]ρὴ) 86μιοίβθπ, γρῚ ϑορας; Ὁ. Ὑ. 9985 τί δ᾽
ἔστι; ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διπλῆν.
189. ῬίδΒ6η ὝοΥβ, ὙΘΙΟΠΘΥ 808
806 βῥατητηῦ ἀπᾷ ἀϊ6 ΒΌΠΟΒοτηγύμ18
βἰῦτὺ, μΒαὺ Ῥούβοι σου!ρῦ.
190. αὐτοχτόνων: Ζὰ 668.
191. Ἡ. ὙΥοἹΕὶ Βοβγοῖῦ παρφρονῶ,
πῖθ Επτη. 229 πὰρ Διὸς ἀθου]τοίοσῦ
ἰδὺ. --- φόβῳ λόγου, “611 10 8816,
γγὰ85 ἀὰ βδσθη σ ]8ύ.
198. ΠΕΓΎΥ͂. τιράθυμου πὸ θη
αθάδηκθη σομ φόβῳ λόγου 191 υπὰ
βὑῦυῦ 416 ὑ]οποιαγθηῖθ, βορὰ τ9ὅ
γοῦ 194 ἰὐϊδῦ, τ ἀΟΥ 5ῚΠΠ 65 6τΤογαογὺ, ἀἃ τ04 ἀἷδ ἴῃ 19 σϑβύθθα
ἘΥΔΡΘ Ἰνεδυδεοῦ ππα ουνγοιύογῦ.
πορῇ. ἐκεῖθι πὶ ἤοτῃ. ρ 10. Βεὶ
ἄθη ΤΥΔρΡΊΚΘυα Κοτητηῦ ἀ88 ΝΥουὐ
βοπϑὺ ἰοῦ νου. --- βαρέα... φράσον,
80 ΚυϊηΤΊΘΥΎ0}} σον θ 65 ᾿ἰδὺύ, ὕμθ
ἄοοι 65 Κυαπῇ. --- ἀμφιλέκτως, Β6ΒΟΙ.

ἀμφιβόλως.

ὅ΄ΊΘ 5Βπα ἐγ

ὯΡ6] σχυρουϊομέθῦ,
ἄἀαβθ ὌΡΟΣ
ΒΟΒΙΟΒα1 Κοίη Ζυθιθὶ τὴν

80

ἢν
Ρ6-

βύθῃθῃ Κᾶππ. --- κατεσποδημένω ἔτ
κατεσποδημένοι

πᾷ

1792 τόκω [τ

τόκος μαὺ ΠΙπᾶοτῖ σθβομυίθθθη γθσ θα
κεῖσϑον.

800

901. ἠναίρονϑ᾽ ὄμμα. Ὁ ἀμφοῖν
ἄγαν ΤΥ ἠναίροντ᾽ ἄγαν. . ἀμφοῖν
ἅμα Νδυοκ. -- ὃ δαίμων ᾿Ἀἀπόλλων
Πϑο 188. --- κοινὸς ἄγαν, ἀθΥ
αοὐδ τῶν δΠ|σὰ ππρϑγίθβοη, σθὶ}
Ῥεῖᾶ6 Βυζαϑυ σι ρίθιἢ ἀθσοι Βυπᾶρυμπᾶ ἤθ]θη.

198. αὐτός: ὅ68ο01. ὃ ᾿“πόλλων
ἀναλίσκει τὸ τοῦ Οἰδίποδος γένος,
δ Ῥοϊοιαϊσίθ οἰ.
199... ὅο ἰϑὺ 5ύοῦ σὰν Εσθαᾶθ ἀπᾶ

ΖῸ ΚΙαρο."

--

Οδακρύεσϑαι:

ἀδ8

Μράϊστη ἢπαθὺ βιοἢ} βοῃβὺῦ ΠῸῚ ἴῃ
δεδάκρυμαι.
θύῃ γθ
Ηδπάβου λοι σϑροπ δακρύσασθϑαι. Ὑ16]Ἰοιομξ μα 68 ὉΤΒΡΤΠΡΊΟἢ κάποκλαύσασϑαι σομοίβοη. ΤΟΟῊ Ὑϑ]. χὰ
904.

800. πόλιν εὖ πράσσουσαν Βεὶ
χαέρειν Ὑ116 ΟϑΟΡἈ. Αἱ. 186 σὲ μὲν
εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω, Ἐπτ. ΗΡΡ.
1889 τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς Δεοὶ ϑνῇσκοντας οὐ χαίρουσι, ἘΠ68.890 χαίρω
δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα, Ηομὰ. Ν 882

ἤχϑετο γάρ δὰ Τρωσὶν δαμναμένους.
ἿΣ ἄϊθ ϑδέ6116 οἰπθβ συγοϊΐζθῃ Ῥασγὶϊχίρβ,

Ῥεχζῦσα,

ΘΙ μ68 βίο! δῦ δακρύεσθϑαι

ἐὑγιἐῦ

οἷπ

βϑὶ βαρ Σ

ϑαῦζ.
802. Σκύϑῃ: ΥΕ]. τ14 ---ῬμούϊοΒ
παμπησία:παγκχτησία,
ΟἰϑβαιαύῬεοβιύζ. Νυοκ νοϑυτηθοῦ δωμάτων

παμπησίαν.

ΞΙΕΒΕΝ ΟΕΘΟΕῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χϑόνα
πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσπότμους φϑατούμενοι.
πόλις σέσωται" βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν
πέπωκεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ’ ἀλλήλων φόνῳ.

81

80

ΧΟ. ὦ μεγάλε Ζεῦ καὶ πολιοῦχοι
δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους
τούσδε ῥύεσϑε,

πότερον χαίρω κἀπολολύξω

810

πόλεως ἀσινεῖ « βιοτείᾳ!».
ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας

ἀτέχνους κλαύσω πολεμάρχους;
οὗ δῆτ᾽ ὀρϑῶς κατ᾽ ἐπωνυμίαν
« ἐτεὸν κλεινοὶ"» καὶ πολυνεικεῖς,

ὥλοντ᾽

ἀσεβεῖ διανοίᾳ.

808. ἣν (ἂν) λάβωσιν: πὰ 348.
804. φϑατούμενοι (8ο ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ
ἘΣ φορούμενοι), κτώμενοι χϑόνα.
ὯϊΘ6 Αὐτὸ ἄθν Βοβιυζουστοϊαπρ' (68
Ταπαθ5 δα βρυϊομῦ ἀθη ΕἸ οΠΘη ἀ68
γαΐοιβ. - Ὗ. Ἠθδαϊαιη νϑυτηπίοῦ
δυσπότμως. --- Ζπι φϑατούμενοι ΥΕ].
Ἐπτὰ. 401 γῆν καταφϑατουμένη,
ἨΘΒΥΘΒ. καταφϑατουμένη" καταχτωμένη τἀπᾶἃ φῳϑι(ο)ατήσει'
φῳϑάσει
(Βο}]6 πΟὨ] φϑάσεις ΠοΙβ6ΠΗ) κτήσασϑαι.
ὍὌϊοδο Εγκίάστπιησ Ὀουτιεὐ
δα ἀοὺ νουκοησγίθη ΑΡ]οιϊαμρ' νοπ
φϑάνω.
805ἢ. ομπῃ ἀϊθθθ Ὀϑιάθῃ ὑουθ6
πἰομῦ ἀπϑομῦ βἰπα, σπὶρ Βαυΐ]ου 8ηηἰτητηῦ, 50 ἴαβὲ ἀθὺ Βούθ ποοὴ βἱητὴϑ Βυθααθ πἀπα Τα ἴῃ ΚυγΖθη
Ὑγουύθῃ Ζυβδιητηθη ἀπα ΒοΒ]]βὺ
τὶ αἴθ ἔτ ΠΘσθι βίθρθη Βοίθηγθᾶάθῃ
ὑπὸ 684) ταῖῦ χυσϑὶ ὕϑυβθη. --- 5 αὐ
᾽ ἀλλήλων μαὺ 65. σΟᾺ] ἐπαλλήλῳ
μέκήδεν πὰ
Μ|ιδ ἐπαλλήλῳ
φόνῳ

Ὑρ]. ἐπαλλήλοιν χεροῖν ΞΌΡΒ. Απύ. δ,
ἀλλαλοφόνοις

χερσίν τπιπΐοη 91.

---

θοῦ Βοῦθ 8}.
801---8160. 16 ἀπαρϑβυβομο Ρασχίϊο,
ΘΙ μ6 ἀογὺ

Κορυφαῖος

τοτγίχερί,

Ῥογοϊδοῦ ἄθη ἔοϊσθμάθη ΟΠουροβδηρ'
ΥΟΥ ἀπᾶ Ὀορ]οιίοῦ ἄϊθ Βουγθστιηρ
465 ἴῃ οἷπθ πὰρ δ θι]πηρ ΠΡοτσϑμοπᾶάρθη ΟΠου8.
809. ΠῈΣ, Μοποιηθίθυ βύθῃῦ δῃ
5 .6116 οἴπθβ Ῥαγὔτηϊδκοβ : ἄϑῆθυ ἀἷδ
ΒΥ Πα
Δηοοθρ5Β.
ΠΟΘ
νοχτηυίοῦ
ἈΒΟΆΣΙΟΒ,

81

ϑιθρθθη σοβθὰ ΤΆΘΌΘΩ.

Ρυίθῃ, ἀδβθ ὠγυγίους οὔθΥ ἀρχαίους
τον τούσδε ΔαΒοΘΆΠ6 πη 86]. {ΠΡῸΥ
α16 αδπῤ ταῦ γῸΠ ῥύεσϑε Ζὰ 160.
.810. ἐπολολύξω ὙΥ1Θ ὀλολυγμὸν
εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι ἐπορδιάξειν Αρ. 28 νοῦ ἄθιη πᾳ 6] πθη
θαπμκροθοὺ νοπ Βγασθη. Ὑρ]. οΌΘῃ
σὰ 264.

811. Εὔν
βιοτείᾳ
(γρὶ. ἀσινῆ
βίοτον ΟΒο. 1010) σθρθη 416 Ηδπᾶβου θη σωτῆρι, σγθίομθ5 σὰν ἘτΚΙδγαπρ' νοῃ ἀσινεῖ ΘΙ βου ΌΘ ἢ
(8 ὐβρυπηρΊοηΠ6 Ὑουτὺ νουαυϑηρὺ
2ὰ παθθῃ βομοίηὐ. ϑομο
ἢ 61 τουτατιζοῦ πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι τύχῃ.
818. ἀτέχνους Κῦπηξο αἴθ γοῃ
ἄθιη ϑ0801. δῃρθρθθθπθ Βραθαθαμρ'
ἐπὶ κακῷ τεχϑέντας ΠῸΤ ἴῃ ΘΙΠΘΥ
γον ίπάσηρ πῖθ τέχνον ἄτεαχνον
Βαρθη. 16 Εὐυ μππιηρ ἀον ΚιπαθυἸοβιρκοὶῦ ἰϑὺ ΠΟΥ οϑπσ ΖΎΘΟΚΙΟΒ,
ΡΟ Όβθῆθα ἄάγομ, αἀδ νοι ῬΟΪγΗΙΚΘΒ
δἷῃ βοόμη ΤΉ Θυβαπᾶσοβ, σορ ΕὐθοκΊθ8
οἴη ὅομη Πιδοάδιηδβ ουϑ πὺ πιστὰ.

ὙΥΔΕυβο μοί] 0
ἰθὺ ἄνδρας
ἥν
ἀτέκνους πὰ βούζοῃ. Υρ]. πολέμαρχος
ἀνήρ Ο"ο. 1010.
81ὅ. ῬοΥ οὴβ ἰβὺ, σψῖθ καὶ ο1ἴονάθυῦ, νὸπ Ῥυΐθῃ ᾿ευρδηκ Π80ἢ
ἄθτα 8080]. ὀρϑῶς οὖν καὶ ἐπωνύμως
᾿Ἑτεοκλῆς καὶ Πολυνείκης ἐκλήϑησαν.
ΥΩ]. χὰὄ͵ ὅθῦδ. Ὠϊ6 Βυὔαθυ. ρίπρθη

ἐτεὸν κλεινοί παργαπαᾶθ, νγ61} Ὀϑιᾶθ
ἴβσθη Οἴθριθυ ὑδύθέθη. ϑόοριι. Απύ.
146 δικρατεῖς λόγχας στήσαντε.
θ

ΑΒΟΗΥΤΟΒ
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ὦ μέλαινα καὶ τελεία
γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρά,
χαχόν με καρδίαν τι περιπίτνει κρύος.
ἔτευξα τύμβῳ μέλος

δίγορ!ι.

820

Θυιάς, αἱματοσταγεῖς
νεχροὺς χλύουσα

ϑανόντας"

δυσμόρως

ἦ δύσορνις ἅ-

δὲ ξυναυλία δορός.
ἐξέπραξεν οὐδ᾽ ἀπεῖπεν
πατρόϑεν

εὐχταία

αηέϊδίγ.

φάτις"

826

βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι Δαΐου διήρκεσαν.
μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν᾽
ϑέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται.
ἰὼ πολύστονοι, τόδ᾽ εἶργάσασϑ' ἄπιστον" ἦλϑε δ᾽ αἰἱαχτὰ πήματ᾽ οὐ λόγῳ.
811---8582 ατνιύδοβ ϑὐββίτση
μη.
ὍΣ ποῦ (ἀθβαταθομου) ὈθκΙαρὺ α16
ὉΠΒΟ]σα Ταὺ ἀοὺ Ὀδθίάθη ΒυΠΑΘΥ,

τοῖῦ ὙΘΙΟΠΟΥ

5108} ἄδΥ ΕἾΠΟΙΒ

Οαῖρυβ οὐ] πδῦ.

4685

8117. μέλαινα: σὰ 682.
818. ΠΕΥ ΕἾσΟΗ,
ΘΙ ΟΠΟΥ (σοπ
Τιαῖοβ Βοῦὴ δαΐῇ ἄρυη Οβομ]θομί
Ἰαϑέθὺ ππᾶ πϑίομου στοὰ Οαῖρυβ
ΔΤΙΒΟΘΒΡΥΟΟΒΘη σταχάθ. ὙρΊ. 82601.,

Ἐπτ. ῬΒοθη. 1611 ἀρὰς παραϊαβὼν
“Ἰαΐου καὶ παισὶ δούς ((α]ρα5).
ἄθτη σοῦ Μίοϊπθκϑ γοστητιξθῦθῃ τοῖν
ἦ μέλαινα ες Οἰδίπου ᾿᾽στ ἀρά
γγᾶτθ γένεος ΟὈ]ΘΕἰΐγοΥ,
Οἰδίπου
Βα) 6 Κύϊνϑυ θη. χὰ ἀρά (ὅ680].
τελουμένη ἐπὶ τῷ γένει τοῦ Οἰδίποδὸς ἀρά). ὙἱοΙοἰομὲ ἰδὲ Οἰδίπου
᾽΄παρά πὰ Βομγθίρθη (ἰομῦ τηῖῦ ἀοΥ
Θρ βομθη Οαδηίδῦ πτῖθ Ηοτη. 1 456).
819. Καϊίον βομδαου ρου κοτσατηῦ
ΤΑΊ ἢ." “μὲ καρδίαν σ]θ ΗΙΚ. 884
φόβος μ᾽ ἔχει φρένας, Ἐστη. 88 μὴ
φόβος σε νικάτω φρένας Ἡ8ΟῊ
Ἡουιουβομου ὙΥ εἶδβο.
820. ἔτευξα μέλος σῖθ ΟΒο. 422
ἔκοψα κομμὸν ριον σοι! ἄθτη ΘΌ6ῃ
Δηροβϊτητηΐθη Τήἠθᾶθ, νρΊ. ἔφριξ᾽
ἔρωτι ϑοΡἘ.Α1. 698 ,ἐγέλασα, ἐπήνεσα.
821. Θυιάς ἃ.1. σϑη ἴῃ ἘΠκβίαβθ
ΟΣ Επηβοΐζθη, νρὶ]. 952 μαένεταν
γόοισι φρήν ἀπ 486.
Κβθὴν 8η-

880

ΒΡΙΘΟΒΘηα βομγοὶρέ, ἃ πο τἀπὶ Θ6Γ
σΘηθΌΘΤαιΒΘΒΡΟΙΒΙΟΙ 116πη,Ηοίτηβότῃ Θυιὰς ὥς, αἱμοσταγεῖς. ὍὌϊ6
Βογτα αἱμοσταγής παροὺ 5:0} Ἐπιτ.
Ετᾶρτα. 8384 πηᾶ Ἑστα. 800 1βϑὺ
Θ᾽ οἰ μι8115. αἵμοσταγές ἔὰτ αἵματοσταγές ἨοΥΖτιβίρ!]θη.
8295
ΟΕὔΔΕΥ
πο νουκἄηἄρμα᾽ ἰδὺ αἴθβοσ ἘΠ ΚΙαησ (ἃ. Ἡ.
ἀἴθβου β]θίομθ Αὐβρϑηρὴ 68 ΚαιρῬἔδβ." ἡ .. δύσορνις δ}
Εἶτ.
Ηῖρν. 189.
8. .Β15 χὰ Επᾶθ μαῦ 65 ΟὔπΘ
χὰ Θυτηδύζθη αοΥ ἥπομποπᾶθ Ἐπ
465 γαΐουβ σοί σὺ."
821
ΟῚ
ὕπρϑμοσυβᾶτη
4685
Τιαῖοβ παὺ ἔογίρονισκῦ ἀπ
ἀδ8
Οδεξουβρυομθ ἴῃτο Κσυαΐ πιομὲ σνϑυἸΐογθη, 80 Ῥδηρῦ τοῖν Ὅτη 416 δέααύ."
γεϊ. σῴξειν πόλιν 1384. ὭὌϊοβ6 Εἀτοδῦ
απ αἴθ δέαδέ Ὀοχίομὲ βίοι δα ἄθῃ
Κυΐθρ ἄγ Ἐρίβροποι. --- ΜιΡὺ ἄπιστοι ἘΠῚ 1021, ΗβΕΥΘΒ. ἄπιστος"
ἀπαράπειστος, ᾿ἀπειϑής" Σοφοκλῆς
Τροίλῳ.
881. ἄπιστον ἰβῇ τἱο]]οἱ οὖ πο}
ἄπιστοι

Ῥϑββοῦῃ.
στον.

821

ἷἵπ

ἄελπτον

σὰ

γοτ-

Ἠδυνοσᾶθῃ νουτηπίοὺ ἄλα-

882. οὐ λόγῳ:

Κ6Β0Ι. ἀλλ᾽ ἔργω.

ΥεΊ. Ῥγοτι. 114 καὶ μὴν ἔργῳ κοὺκέτι μύϑῳ χϑὼν σεσάλευται.

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘΕῈΝ ΤΗΕΒΒΕΝ.

83

1. τάδ᾽ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος"
διπλᾶ μέριμνα. διδυμάνορα
χάχκ᾽ αὐτοφόνα, δίμοιρα τέλε-

88

α τάδε. τί φῶ;
τὲ 58. ἄλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόνων

δόμων ἐφέστιοι;
1. ἀλλὰ γόων, ὦ φίλαι, κατ᾽ οὖρον
ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροῖν
53358. Ἑχοάοβ, ΚΙαρθη δηῃ ἄθῃ
Τιϑῖομθη ἀθὺ Ὀοϊάθη Βυου, γθ]
9ἢ6
δα ΒΔγθη δῇ αἴθ Βύμπο σοίγαρϑη
σγοσάθη. Ὥρη Το ομθησαρ ἔΟ]Ρ
ΘΠ
(061 846) αἴθ ϑομνγθβίθσαι, ΑπίϊΒΌΠΘ πα ἴδτηθμθ. 16 Κίασθη ουμΒορὺ ἄθὺ ΟἿΟΣ ἴῃ υϑυβο
θη οὺ
(σἱθυΐδομθυ) Εόστη τπιπα Ὑοτέγαρβατί,
Ὡ8ΟῊ αἴθβθιῃ α16 θοιάθη Ομ νγθβίθσμῃ.
Του Ἰούχίθῃ Ῥαγέϊθ ἔο!σὺ ποὺ οἷπθ
Πιδιοσραγίϊθ τοϊῦ οἴπθιη (ΠΟΥ ΚΟΙ
418. ΑἸΒΟΒΙπΒ.
838 --8468.. θοΥ Κορυφαῖος 85
ἩδΙΡΟΒουΠΥοΥ πη ἄοὺ ΕἾΠΤΟΥ ἀ65
δηάουθη ΗδΊΡΟΠΟΥΒ (σὰ 887) σοῦθη
ἴῆσθη Ετηρῆπαάπηρθη Ὀϑίτη ΑΠΌΠΟΚ
ἀογ Τιϑίομθη Αὐβάσπιοκ ὑπ
ἀοΥ
τα τρηδος ζοταουῦ σὰν Τούθπκὶασθ

Ζ011 (ἃ. 1. σχῶ] ΒδΌΘη ζσὰ αἰθβθιη
Ορΐου θοἰροβίθαθτθ). ον Α: μέριμνα
γρ]. Ἐπτ. Ηθκ. 896 ὡς τώδ᾽ ἀδελφὼ
πλησίον μιᾷ φλογί, δισσὴ μέριμνα
μητρί, κρυφϑῆτον χϑονί.

887. ῖθΘ υηϑίουβοῃθ ΕὟαρθ τέ
φῶ; σῖγα ψ16 οἷπθ ΠΣ Κ] 0 η6 ΕἾΘ
Ῥοαηύπονίος, ὍΤΟΥΘΤΙΒ. 5100: ἀθα
10 ἢ
ουριθὺ, ἄαβ᾽ ἄδν Ξρσθοβθηάθ δὶπ
ΔΠΑΘΓΟΙ δῦ. οοὗαβ ἰδ 695. 8 ΠΟΘΥΒ
αἷ5Β Τιϑῖάθη σὸὰμ [μοΙάθῃ, αἷθ ἄρτι
Βδῦβο ΠΗ ΘΥΤΟΒΠΘΗ ὃ.“ ΒΒ. ἢ τὰ
κακὰ

τῇ

ἀπὸ

ἑστίᾳ

τῶν

κακῶν

καὶ

τοῖς «οἴκοις

προῦπτος
τόκραντα

.. λόγος τοῖῦ τάδ᾽ αὐὖὐπυβδτητηθηΐα
]θη Κὔππηϊζο,

-- ΟΥ̓ῆΥωοῪ!θ ἀογ Βοίθ

χταϊύροίθι!ῦ Παΐ,

Κόππμθη ὙΪΓ ΥΟΥ Ατπιρθῃ 56 ΠΗ."
8841: διπλᾶ μέριμνα (τὰ Μαρα.
ἰδὺ διπλαῖν μερίμναιν ἷἴπ διπλαῖ
μέριμναι Κοτιτϊσιουτῦ, ἄρῃ ϑἴπη πἀπᾶ
Μοἔστιτη θη βρυϊοηῦ τη
6ὴγ ἀοΥ ϑίηρτιἸατ).. . δίμοιρα τέλεα τάδε ([τ
τέλεια τὰ πάϑη οὗδι τέλεια τάδε
πάϑη): .ἀορροὶὲ ἰδὲ ἄθὺ Κατητηου,
ἀορροὶῦ ἀκ8 [μοα Ἂθβ ὙΥΘΟΙ56]ΤΠΟΤΩ͂Β, ΖΎΥΘΙΘΙ Αηΐθ1] ἀἴθβου ὟΥ οἰ μ6-

οἰκεῖ ἐν τῇδε

τούτοις.

ΥΩ]. σμο. 464 ὦ πόνος ἐγγενὴς. :
δώμασιν ἔμμοτον τῶνδ᾽ ἄκος. -δόμων ἐφέστιος ἃπο Ἐπτη. ὅ80,
612. ΗΚ. 870,

889 Ε΄ θο.

838. Μ|ΐλ αὐτόδηλα (τοι 56] δ8ὺ
οὔθηΡαᾶν, 68 Ὀράατῇ Κοίπθβ Βοίβῃ)
γ6]. αὐτὸ δηλοῖ, αὐτὸ δείξει. ΝΟΙ
Εἴστα. Μ. ν. 118, 84 αὐτόκραν(τ)α"
αὐτόδηλα Κατπ τη8π γουτηπιέθῃ, 448
68. ὉΤΕΡΥΠΠΡΊΟη τάδ᾽ αὐτόκραντα
(., ὦ ΒΘ η ΠΣ α16 δομέο τιπα το]]6
ὙΥΙ
ΠΟ Κοὶὺ 465 θιμο] ἀθύθη “) ρομοίθθῃ μᾶρθ.
ΥὙβ]. ΕΥΔρΡΤη. 29ὅ
αὐτόκραντον λόγον (τὸν ἐξ ἑαυτοῦ
τὸ τέλος Ε ψεωστο,, ΘΙ ομ65 Ζιίαῦ
ἴπ Απροίσαδομῦ ἀον ἔοϊσοπάθη ΟΥ̓ οσΐθ

840

Ορθάδηκο

.ϑυποροῦὺ

ἀπΐοσ ϑοαΐζουῃ τηϊῦ ϑ'οΒ]ᾶσθη 8η
485 Ηδαρὺ (υπᾶ «ἀπῇ α16 Βττιδῦ) 16
α16 Τοΐθῃ ΠΡΟΣ ἀθηπ ΑΟΠΘΤΟΩ ἴῃ
85 4116 δυΐπθησηθμαθ ΠΟ
(685
ΠΌμΚ6]5Β ροοιΐθηαθ ΚΙαρο τῖτα
τηῖϊῦ πϑαξβομθη ΑὐβαγοΚοπ,

ὑγ ]οῃ6

ΖΡΊΘΙΟΗ ἀοΥ τ ΚΠΟΠΘη Εδηγὺ ΡΟΣ
ἄθη Ασμθυοι θη ἴβρυθοῆθη (γρ]. Ῥτότη.
8160, 810, Αρ. 470), 4150 σῬ ρΘΌ6ῃ:
οὟ ΟΒΪΔπ σπᾶουῦ, τϑμσθπμα ϑθα Ζου
ὙΓ16 δ ϊπβῦϊρ6 Ἐδμτπίπᾶθ ἐγθῖθθα
(κατ᾽ οὖρον γόων), ἀτὰη ἀδ88 Ηδυρὺ
θη
ζοτίρο!οἰξοπᾶθη Ἠπαθυβομ]δρ'
ἄἀογ Ἠξδπᾶθ, ὑθΊοΠοῚ ἸΤΏΤΊΘΥ ΤΌΘΥ
θη Ασομβοσοῦ σὺ αὐ ἀοὺ Εἰδβϑὺβίγχαβθο,
δαυὖὐϑ ὍΘΙ
τηᾶπ τηϊξ
ΒοΒγΥ
ΖΘ
6] ἤθη ΚΟ" θη γί,
Ὑ6]ΟΠη6 σὸπ ΑΡΟΙ]]Οη πιομὺ (τὶθ αἷθ
Βοβύβίσαθθ πο Π)6]08) θοδαομῦ πῖχα,
ὙΘ]ΟΠΘ.

ΒΟΠΠΘΗΪΟΒ

δῦ,

ἴῃ 448

48]}-

Θαβυ!ομθ, ἀσπκὶθ Τ᾿ᾶηᾶς.
κατ
οὖρον σὶρ 617. --- ἐρέσσετε, γὙρ].
Ῥουβ. 1047 ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾿ ἐμὴν χάριν, Ἐπ’. Ττο. 128
ἄρασσ᾽ ἄρασσε κρᾶτα πιτύλους δι6"

84

-

ΑΞΟΗΥΤΟΣ

᾿᾽πίτυλον, ὃς αἰὲν δι᾽ ᾿Δχέροντ᾽ ἀμείβεται
τὰν ναύστολον μελάγκροχον ϑεωρίδα,
τὰν ἀστιβῆ ᾿4πόλλωνι, τὰν ἀνάλιον,
.

2

,

πανδόχον εἷς ἀφανῆ τὲ χέρσον.
ἀλλὰ γὰρ ἥκουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος
πιχρὸν ᾿Αντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Ισμήνη,
ϑρῆνον ἀδελφοῖν" οὐκ ἀμφιβόλως
οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐκ βαϑυκόλπων
στηϑέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον.

84

880

ἡμᾶς δὲ δίκη πρότερον φήμης

τὸν δυσκέλαδόν 8ϑ᾽ ὕμνον ᾿Ερινύος
ἀχεῖν ᾿Δίδα τ᾽
δοῦσα

χειρός.

Απ

ἀηΒΟΊῸῚ

ββέ6116

ἰβὺ πίτυλος τα ἢν ἃτὴ ΒΡ] ύσθ 8415 Ρϑὶ

ἘαυΡΙ 465, τνϑὶ] σαρΊθιοη Ὧ85 Πὰἄθσπ του ἀθῃ ΑΘΠΘτοι γουβομ σοῦ,
Μ|ιὺ πόμπιμον γ6]. πομπίμοις κώπαις ἐρέσσων ϑοΡῃ. Τυδοῖ. ὅθ0. -δι᾿ ᾿Αχέροντ᾽ , ἀμείβεται νῖθ ΕΓ.
Ῥποθη. 271 ὅταν δι᾽ ἐχϑρᾶς ποὺς
ἀμεέβηται χϑονός. --- τὰν ναύστολον
μελάγκροπον
δεωρίδα
(ἄν
τὰν
ἄστονον μελάγπκροκον | ναύστολον
ϑεωρίδι
Ῥϊπαογῦ:
μελάγκροκον
(ὅθ μο]. μέλαν λαῖφος ἔχουσαν) οἱοὺ
Ζαπξομδῦ οἷπθ βου Βρβυϊτητητιηρ'
χὰ ναύστολον.

ὌϊΘ656 ϑεωρίς 1π ἄϊα

Τὴξουννοῖ πῖτα νὸὰ ἋοΥ θομύθῃ,
ΤΌ μοα ϑεωρές ππύθυβομίθαάθη. Υρ].
Ζὰ θ4. --- οσθῃ ἄθὺ Βραρθαυθαῃρ'
γοὸη ϑεωρίς γρ]. ἨΘΒγΟΗ. ππῦου
ϑεωροί: λέγουσι δὲ καὶ τὴν ὅδὸν
δι᾽ ἧς ἴασιν ἐπὶ τὰ ἱερὰ ϑεωρίδα.
-- Εἄἂν ἀστιβῆ ἀπόλλωνι (γρ]. σὰ

1068) Βομγοιθὺ Η. 1,.. Αἤνθηβ ἀστιβῆ
Παιῶνι (Υἱθίτηθιν Παιᾶνι). -- εἰς

πανδόκον ἀφανῆ τὲ χέρσον: γε].
ΞΟΡΆ. Απὺ. 804 τὸν παγποίτην ..
ἁγάλαμον, ἘΠ. 188 Ἐξ ᾿Δίδα παγποίνου λίμνας, ΑἸ. 6Θ0ΟἿ ,ἀίδηλον “Διδαν.
ΜΓοΐποῖκο γουταυίθῦ ἀχανῆ Γν ἀφανῆ.

840 ---8ῦ9. Τῃ χυγϑὶ δ
δ. ΙΒΟΠΘἢ
ϑγβύθιαθη Κὐπαϊρὺ ἀν Κορυφαῖος
ἀϊ6 φαβιχούθπαθη βομνγθδύθσῃ δη πα
Ῥοσυθὺ ἀἸΘβοΙθη.

8401, ἀλλὰ γὰρ ἥκουσι, ἀοοῖ σὴν
τηϊβθοη. αἷθ ΚΙαρθ, χὰ ὙΘΙΟΠΘΥ

10} δαΐσοίογαογὺ Παρ6. ποῦ τοῖΒΟΒΊΘΌΘη ; ἀθ ΠΗ 65 ΘΥΒΟΠΘΊΠΘΗ τι.
8.Ὑγ.
- πρᾶγος πικρόν σπιῖτὰ αὐτοῦ 9ρῆνον ἀδελφοῖν οτδαΐϊογτέ. --- 85
ΘΡίβοιθ τ΄ ἠδέ ἢπάθὺ β'οῆ. ποοῖ
Ῥριβ. 26, 998, τε. . ἠδέ ΟΒο. 291.
848. ϑρῆνον ἀδελφοῖν :ἀἴθοδον ϑρῆνος ἰοϊρὺ 941 ---99 δῇ αἴθ ΚΙαρσο
ἄδθ5. Ομουβ.

--- οὐκ ἀμφιβόλως,

ἃ. 1.

δῸ5 γ ]]6γὴ ΗθυΖθη, Ὑϑ]. 858ἔ,.,902Ὁ.
849. σφέ, αὐτάς. “- βαϑύκολπος,
85 Ηοτηθυίβομα Εριποῖοπ (Ζ“αρδανέδων βαϑυκόλπων), γο]]Ὀαβῖρ' (τῖῦ
ἀἰϊοίου ἘΠπβθηκαπρ ΖυΊβομθη ἀθῃ
Ῥείάθη Βυϊζβέθη). ΠΟΟᾺ τυρὶ. Ἠριθὶρ,
985 οι. Ἐροβ 5. 218 3.
860. ἐπάξιον, ΘΙΟΠΘ5 ἀον ατῦβο
468 Τιρῖᾶβ δηρθιηθθβθη ἰδὲ. Υβ].
ΞΌΡἢ. ΑἹ. ϑτῦ δοκῶ Τεύκρου κλύειν
βοῶντος

ἄτης

τῆσδ᾽

ἐπίσκοπον

μέλος.

801. πρότερον φήμης, ΥΟΥ ἄθιῃ
αθβδηρθ ἀθν ΒΟ σθβίθυῃ.
869 ἢ ὕμνον Ἐρινύος, ἄδθῃ 860
Ὀὶβ 811 ρΘΒαΠρΌποα ϑρῆνος, Ὑγ8]ΟἾΟΥ ἄὰ5 ὕουκ ἄθν Ἐρινύς, αἷδ
τ Κυμπρ ἀθ5 γαὐουβθομοθβ, ἔοιθσὺ
(810), παιᾶνα ᾿Δίδα, ἄφρῃ ἐάλεμος
812
---940. --- δυσκέλαδον νοη ἄθτη
ΒΟ] τῆτηθη [πΠπῶ] Ὑ16 Ἐὰν. Ιοῃ
1090 δυσκελάδοις..

ἀείδεϑ᾽ ὕμνοις

ὡμέτερα λέχεα καὶ γάμους ἀϑέμιτας

ἀνοσίους. -- Ζὰ ᾿ίδα παιᾶνα γρ].
Ομο. 161 παιᾶνα τοῦ ϑανόντος

(β6μο!. ἐπὶ

ἀποθανόντος

παιᾶνα

εἶπεν κακῶς" καὶ Εὐριπίδης --- ΑἸΚ.

ΒΙΕΒΕΝ ΘΟΕΘΕῈΝ ΤΗΒΒΕΝ.

8ῦ

ἐχϑοὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν.
ἰώ,
δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι
στρόφον ἐσϑῆσιν περιβάλλονται,
κλαίω, στένομαι καὶ δόλος οὐδεὶς

8ῦδ

μὴ ᾽κ φρενὸς ὀρϑῶς μὲ λιγαίνειν.

ἰὼ ἰὼ δύσφρονες,
φίλων ἄπειστοι καὶ κακῶν ἀτρύμονες,

νῶν...
διννδδν
δνμ
᾿πϑνδιϑ

5[γῸ}]".
861

δόμους πατρῴους ἕλόντες μέλεοι σὺν αἰχμᾷ.
μέλεοι δῆϑ᾽ οἱ μελέους ϑανάτους
ηὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ.

808
αι ἐϊδέγ.

ἰὼ ἰὼ δωμάτων
434 -- παιᾶνα τῷ κάτωϑεν ἀσπόνδὼ ϑεῷ), Δρ. θ60 παιᾶνα τόνδ᾽
Ἐρινύων. -- ἐπιμέλπειν, τὰ ἄθτα

ὕμνος ᾿Ερινύος ΒίηΖα.

8ῦ06. δυσάδελφος, ὉΠπρΡΊΠΟΚΊΙΟΙ ἴπ
Βοζὰρ διῇ ἀἰθ Βυΐαθυ.
Ζα ἄθιη
ἘοΙσοπάθῃ υρ]. 9118.
851. στρόφος (στρόφιον) α16 Βυαδὺμπᾶ πὶ Ηἰκ. 466 ἔχω στρόφους
ξώνας τε, συλλαβὰς πέπλων. 8680].
ἀντὶ τῆς μίτρας καὶ ζώνης νῦν
στρόφον
εἶπεν.
ΥΩῚ. ΑὐἹδίορῃ.
ΤΉρβιη.

638

χάλα ταχέως

τὸ στρό-

φιον... καὶ νὴ Δία τιτϑούς γ᾽ ὥσπερ
ἡμεῖς οὐκ ἔχει.
8Βὅ8:. δόλος .. λιγαέίνειν, ,. ΚΘΙΠ
Τυὰρ, Κοίμθ ΘΕσΠοὺ ᾿ἰδῦ 68, ἀαβ
10 δὐ]ομύσ στοὰ Ηρυζθη ΚΙαρθ΄".

μὴ ἴὰν μὴ οὐ, ἀὰ δόλος (ἐστί) σπὶθ
οἷπ ΒορΥΠ ἀθ5 ΜΙβίγδθθηβ, 465
ΤιΘαρτΘη8 σὰ Ὀοἰγδομίθῃ ἰβύ. -- ἔκ
φρενὸς ὀρθῶς πῖθ ἐτύμως ἔκ φρενός 902 (αππδισουνγοῖβα αἶβο ἀπαουὺ
ΒΙοταῆθια ὀρϑῶς ἴπ ὀρϑῆς), γϑ].
Ῥοιβ. ὅ49 κἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἶχομένων αἴρω δοκίμως πολυπενϑῆ.
800 --- 871 οἷπ ϑρῆνος. ..0}16 σα σθηβοὶθἶσο Ὑογπιομύπηρ
ἃἋογ Βυίϊαθι
μΒαῦ ἃοὴ
ἄὰβ Ηδαβ νογπϊοῃὐοὺ
πη Εὐηγβ μαῦ αἷ6 ΕἸομθ 468
γαΐουβ οὐ".
ΤῈ ἀπ δηδρἄβίιΒοῦθη ϑγβύθιηθη 8047. ππαὰ 810 ἢ. θ6βὐδεσὺ

ἄθ

Κορυφαῖος,

νὰ8

ΟΘΥ

Οἰθβδιίομου γουῃθ᾽ σΘΒαΠσΘη Πδῦ.

861. φίλων πὶθ κακῶν ἰδοῦ Νοὺὰἔσυχα: .. ἀατοι Γΐ6 065 πίομῦ χὰ ἄροτ-

τϑθάθῃ (ἄπειστοι Ἠατίαπρ

ἂν ἄπι-

στοιὺ ἀπ ἄυστομ ΟΠ] τητηθθ πϊομῦ
τηϊτθθ σὰ τηϑομθη“ ἃ. 1. ., ἄθηθῃ

πϑᾶοσ ἀστοι αἴθ βαηΐζο Ηδπᾶ ἀ685
ΟἸἄοκοβ ποοὴ ἀστοῃ ἀϊθ ταῦμθ (16παϊῦ ἄθ5 Ὀπρ]οκβ
οἷπθ δηᾶθυθ
Οἰθβδίμπθππρ
οὶσθῦγοθῦ
ψθγάθῃ
Κοππίο.

ἄστοθ

Ζι

ἄὰθ

ἄθιῃ

αἁ

ὅδθῃ.,

ΘΙΟΠΘΥ

ρυϊγαύ. Ῥϑαϊπρύ

ἰβὺ,

γ6]. μάχας ἄτρεστοι Ῥτοιπ. 4982,
Δίκας ἀφόβητος ϑορᾷ. Ο. Τ| 88,
ἀδμᾶτες ἀεικελιᾶν νούσων ΒΔΕΚΟΉΥΙ.
Ετάρτη. 28 (84).

802. δόμους πατρῴους ϑομῦϊε ἐν
πατρῴους δόμους ὕτὴ 4168 Ὑ ΘΥΒΙη8268

Μ1Π6η.

---

ἑλόντες,

3080]. πορϑή-

σαντες.

808. μέλεοι π 6 Ί511010 ΤΟΥ 5γπῖΖΘβῖη Ζὶ ἰθβθῃ ψ|0 929.
864. δῆτα πῖτὰ σου Βἰησαυροίρί,
ΘΠΠ (88 γ0} Θἴμθη ΘΠάΘΥΘη ρ6Ῥγδπομίθ ΥΥ οτὺ 418 στἱομύϊρ πα ὑγοῖςοπα σίθάρυμοιῦ πὶ.
ΥῈΙ. 8198,
917, 911, ΗΚ. 222. --- Ζὰ μέλεοι...
μελέους γα]. ϑορῃ. Ὁ. Τ. 419 μέλεος

μελέᾳ ποδί, Απύ. 919 μέλεοι μελέαν
πάϑαν.

Β80ῦ. ηὕὔροντο:
ηὑρόμην πόνους,
χαὶ

ταῦτα

ηὐρόμην,
1πυθηθυῦ.

πάντα

γε]. Ῥτγοτη. 2388
ϑορῃ. ΑἹ. 102
σοῦ

ϑανόντος

Τδο. 8ηπ. 1 61 τηογύθῃῃ

πα

ΑΒΟΗΥΠΟΒ
ἐρειψίτοιχοι καὶ πικρὰς μοναρχίας

νι
ας
Ὁ,
ι
δἀ

ἰδόντες ἤδη διήλλαχϑὲ σὺν σιδάρῳ.
χαταρὰς δῆϑ᾽ ἡ πατρὸς Οἰδιπόδα
πότνι᾽ ᾿Ερινὺς ἐπέκρανεν.

810
-

1. δι’ εὐωνύμων τετυμμένοι
2, τετυμμένοι δῆϑ᾽
1, ὁμοσπλάγχνων τε πλευρωμάτων

βίγορ!ν.

αἰαῖ δαιμόνιοι,

81

αἰαῖ δ᾽ ἀντιφόνων
«ἐκ ϑανάτων ἀραί.
2. διανταίαν λέγεις δόμοισι καὶ
8607.

ἐρειψέτοιχοι,

αἰΘο

ὙΥΆπα6

(ΔΙ δαουπ) 468 Ηδιβ6β σουίυτητηθυπά.
-

πικράς:

πικρός

πἰτα

βοὶῦ

ἄθδιῃ

ἨοτηθυΊΒοηθη πικρόγαμοι ΚΟΥ͂ ΖῸΓ
ΒΘΖϑι Πμτπιπρ᾽ ΘΙΠΘΥ ὑγαρΊΒΟΠΘη ΡῬοΙῖῬϑίϊθ σθργυδποηῦ:, υγὰ5 516. 818 αἸοΚ

ογβίσθρίθη,

πᾶσα

ἴῈΥ ὙΘγάοτθ8ῃ “.

ΥΩ]. Ῥοχβ. ἅτ πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς
τιμωρίαν κλεινῶν ᾿ϑηνῶν ηὗρε.
8710. καταρὰς (οὐ 6Υ “καταρὰν) δῆ

διήρεις δυσχίμους τε πκελεύϑους)
πλευρωμάτων τετυμμένοι, ., ἴπ8 ΗΘΥΖ,
1η5 Βυθάθυμουζ σοίσο θη".
88
ΒΟΒΙΠΘΥΖΊΟΠη6 ουῦ τετυμμένοι Ὀ6βθυισί (δῆτα: σὰ 8064) ἀ6Υ δηᾶθσθ
ἨΔΙΡΟΒΟΥ. --- ἴῃ ἀογ Τῖοκα ἰδὺ 485
γ ΣΡ. βπ. γϑυϊοσθη σοσϑηρθη (οὗντα
ἐπέσετε μέλεοι).
816
ΘΒ 6,1Ὲγ πηβϑ] ρθη, 6 Π6,

ΒΡΥΘΟΒΠΟΗ υἱοιθσο Αὐιβατγτιοβυγθὶβθ
ογϑοῃζοῦ σγοσάθῃ Καπη. ΥρΊ]. ἀδ8
5080]. τῷ ὄντι ἡ τοῦ Οἰδίποδος

ΕἸΧΟΒ Ἰπΐοὶσο 4685 ὙΥ̓ ΘΟ βϑσηοσαβ
(σοθπ ἄθη α(88 Μίαβιη δα ἄθχῃ
Ηδαβα Ἰαβίθι). ἐκ μαὺῦ ὑπὸ ἀοσ ἘδΒΡΟΙΒΙΟΩ ὙΓΠ|ΘΠ ΤΘΒτπδ πῃ ΘἴπρθἘὰστ. [πὶ Εστη. 988 ἀντιφόνους ἄτας,
401 ἀντικτόνοις ποιναῖσι, ὅονΆ. ΕἸ.

Ἐρινὺς ἐτελείωσε τὰς ἐκείνου ἀρὰς

246

κατὰ τῶν παίδων.
811. Ὑ61. πότνι᾽ '4ρά ϑοΡΆ. ΕἸ. 111.

ἀντίφονον κορέσαι στόμα Βαπαοὶξ
68 5100}. τὲ οἷπθ ΖῈΓ Ὑογροϊ απ
νοι Μογὰ γογρίθ ΒΙαὐξαί. Ηδυίαηρ
γουτηαΐοῦ ἀθβῃ 8} Βΐοσ αὐτοφόνων
(νΡΊ. χὰ 668).
8181 διανταίαν (πληγήν οτρσϑησὺ

ἡ ἰδὺ βὰν κάρτα δ᾽ ἀληϑῆ
ἂὲ ἀληϑῆ

πατρός

πὶομὺ

ρεβοίσί,
8415. οἷπθ

812-- 940 οἷη ἐάλεμος ὩΔΟῊ (ΕΓ
Απρσδθθ ἴπ 900, ΟΠΔΟῺ ἀἴθβοὺ α6Βδπρ' τηῖῦ Ζουσθίθθη ἀου ἡ δηρθη (απ
τηῖϊῦ ϑΟΒΙᾶρσοα 8δη Κορῇ τἀπα Βτυιβὺ
Β80} 8401) Ῥερ]οιθοὺ 1δὺ. Ὑρ]. ΟΒο.
422 {ΠΞὀ ΞορΡ. ΑἹ. 621 ΕἾ. τοῖῦ Επύτ. ΟΥ.
1895. 1686 ΤούίθμκΙαρο (854) τῖτα
γοὺ ΗδΙΡΟΒΟΥΘΗ ΘΘΒΠΠΡΘΠ, ὙγΘΙΟ ΗΘ
ἴπ βἸθίομοΥ ῖβθ
ΡΟ Β6]η Ὑγ716
ἴη Επτη.
148--108,
ἴῃ
δυβίθῃ
Θ ΤΟΡΉΘΗΡΘΔΥ ΖυγΘΙΤΊΔ)], 1π ἀθη Ὀ61ἄθῃ οΙρομάθη ΠῸΥ βἴπτηδ)]. ΑὍΘΗ
α16 πίοι υθομτηρ 465 ουβύθῃ βαΐζθβ
αὐτο ἄθη δπᾶάθσοη ΗδΊΡομοΣ ἢπαοϑὺ
ΒΟ ἴῃ ἄθῃ Ἑστα. ΘΌ6ΠΒο.
812ἐξ,δι’ εὐωνύμων ὁμοσπλάγχνων
τὲ (γρΊ. Ῥϑυύβ. ὅ09. Θρήκης ἂμ πε-

ἀντιφόνους

ΒΙΟἢ

ἃ

δίκας,

ἄδθιη Ὑουραμα:

ῬΉΪ].

1186

ἀἃ8. πϑΟῊ

λέγεις ἴῃ θη ἩΔΠ βου θη βέθμθπαᾶθ
πλαγάν, ὙΘΙΟΠ68Β αἷ6 Πθβροπβίοῃ
βίογέ, μαὺ ΕἸΤΩΒΊΘΥ. σϑῦμ!ρθ) τὶ (Βο.
038 διανταίαν οὐτᾷ, θοΡἘ. Απῦ. 1808
τί

μ᾽ οὐκ

ἀνταίαν

Ἔκανθεν

τις

ἀμ-

φιϑήκτῳ ξίφει; «,ἀἋ Βρυϊοηδὺ σὸῃ
δἴπθιθ ροσδᾶθ Εἰπαθγ
Πρ ΉΘ μάθη
βύοβθ (θίπθιη ϑίοβθ 1π8 ἨθυΖ), θη

5106 ὃἂῃῃ Ηδπβο (815) ὑπ δὰ
Τϑῖρα (8121.) ου]τξΐθα ΒΘ ἀατος
ἀπουηῦτίθ Υαῦ ὑπ ἰπΐοὶσθ (68
ἀασορῃ ἄἀθη ΕἸΘΟΝ (65 Ὑαΐθυβ σϑὺΒϑπρσίθη πιοηὺ “υυιο
σι οὐ ρθη (Βο0η-

ΞΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ

ΤΗΕΒΕΝ.

81

σώμασιν πεπλαγμένους

ἀναυδάτῳ μένει «τ»

ΤΥ

881

ἀραίῳ τ᾽ ἐκ πατρὸς

οὐ διχόφρονι πότμῳ.
. διήκει δὲ καὶ πόλιν στόνος,
Ὁ"
. στένουσι πύργοι.
1. στένει πέδον φίλανδρον᾽ μενεῖ
χτέανα δ᾽ ἐπιγόνοις,

αηζιϑίγ.
88

δι’ ὧν αἱνομόροις,
δι’ ὧν νεῖκος ἔβα
καὶ ϑανάτου

τέλος.

2. ἐμοιράσαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι
χτήμαϑ'. ὥστ ἴσον λαχεῖν.
διαλλαχτῆρι δ᾽ οὖν
ἀμεμφεία φίλοις,
οὐδ᾽ ἐπίχαρις άρης.

890

.,

1. σιδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσιν,
σιδαρόπλαχτοι δὲ τοὺς μένουσι --ἄθσπ θ6ὶ θοίάθη σι 65) ἀθβοβιοκβ..
Π6ν Ῥαέϊν δόμοισι καὶ σώμασι ἀϊεπὺ
ΖῸΥ Απρᾶθθ, σπόοσᾶπ οἷπθ Ταϊσκοιὺ
510} δπβοσί. --- ΝΟ πεπλαγμένους
Β6θθπ ἀἷθ Ηδπηαβομυ
θη ἐννέπω,
ὙΘΙΟΗΘ5 ΘΟ
ΟΟΥ Κ΄ππ ΠΟΟΘῊ 416
ἘΘΒΡΟΠΒΙΟΙ γουίχασύ ἀπὰ ἘΕἸΤΉΒΙΟΥ
ΡῈ Βαΐ. - ἀναυδάτῳ (ταὶ. Ἐϊατ.
Οη

788

ἄφατον

ἀναύδητον

λόγον

ἐμοὶ ϑροεῖς) μένει ἃ. ᾿. Ζυτη ΕἼΠΟΙ
465 γαἴϑιβ Κᾶτῃ αἴ6 οἶβθπθ μοίάθηβοβαῦθ Βίηζα. --- τ΄ πδ0ἢ μένει μαῦ
Τιϑομτηδηι εοἰηραβούχί. --- οὐ ὙΟΥ
διχόφρονι, ὙΘΙΟΠ65. ἴπ ἄθη ΗδπᾶΒο σι
οα ἔθ]ῦ, οὐοταθυὶ ἀθὺ ϑἴππ
γγῖθ αἴθ ΒΘΒΡΟΙΒΊΟΙ.

885. στόνος, στένουσι .. στένει:
ΥΩ]. Ῥτοιη. 418 στένω. ., πρόπασα
ὃ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα. . ὁπόσοι τ᾽... μεγαλοστόνοισι σοῖς πήμασι
συγκάμνουσι ϑνατοί. --- πέδον φίέ-

λανδρον πὶθ εὐμενεῖ πέδῳ 11. Τ)16
Μυΐίοτοσαθ Ἰοὺ 1ῃ τ , ΖΟρ]ηρο. -μενεῖ: 5080]. ἄλλοις ἔσται τὰ χρήματα δι᾽ ἃ ἀπώλοντο. --- εσοιι (6Γ᾽
ΒΞ ΘΠ] απ ζω δέ σὰ 41 (δ᾽ ᾿δὺ σοβαίχὺ ΕΣ τ᾽ ΒΟ Ὸ}} σΘρῸμ ΑἸ ΘΒΟΥ
ϑ θ πιηρ᾽ Τ16 τη 468 ΚΊΠΠ65 π0116})..

βίγορίι.
896

881}, δι᾿ ὧν νεῖκος καὶ ϑανάτου
τέλος

αἰνομόροις

ἔβη.

Ζα αἰνομό-

ροις σΕ]. Ηοτη. χ, 480 ὅ μ᾽ ἔτρεφε
τυτϑὸν ἐοῦσαν, δύσμορος αἰνόμορον.
-- Υθβθπ ἀον ὙΥΙΘἀθσμοϊαπρ' τοπ
δι’ ὧν σὰ 134. --- ϑανάτου τέλος
ΠΟ. ἄρῃ Ἠοτχηθυίβομοη τέλος ϑανά-

τοιο.
890. 8080]. ὀξύϑυμοι ὄντες ἐμοιρήσαντο καὶ διενείμαντο τὰ κτήματα
ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν.
892} διαλλακτῆρι δ᾽ οὖν (σεβοὐχὺ

ἐᾶν δ᾽ οὐκ) κτέ., 6 ἀοη 8115 Κὔμπθῃ
16 Εσθαπαᾶθ Ῥοϑίάου (415 ἀμφὶς ἄρωγοὶ νοῦ (δυο) βΒι0ῃ} ποθ ΦΡΘΥ
Ατϑβ ὈθΚΙάρθῃ, 815 ΟΡ δ. 815 βοιῖθαβτοίου ραγίθιθο ἢ σθυγθβθη 8561 ππαᾶ
ἅδῃ δἴπθῃ ἀοὺ ϑἰσοϊζοπάθῃ θοσἀηδυρσὺ
ΒδΡ06. Υε]. 927. --- Εὔν φίλοις Καπη
τηδτι δ ἢ ἄθτα γουπουρσοῃθπαᾶθῃ θδ{ἰϊν διαλλακτῆρι ἀθπη θη. φίλων ογ᾽νγατύθῃ.

896. ὧδε (Θπέβργθομθπα)

Ῥοζίθμῦ

510} δ ἀδ8 γουβουρθῆθπαᾶθ σιδηρόπληχτοι (,.,80 ψΠΠῸ 65 ἀ6γὺ ΕΔ]] δῦ,
ΘΠ ΟἱΠΟΥ σότῃ ΕἼΒθη σοί τοίη 156“).
890}, σιδηρόπληκτοι Β'πα ἃποἢ
τάφων πατρῴων (ἴῃ ἨΘἰτηΒΟΠΘΥ ΕΤΑΘ)

88

ἈΒΟΗΥΠΟΒ
τάχ᾽ ἄν τις εἴποι, τίνες; ---

τάφων πατρῴων λαχαί.
2, μάλ᾽ ἀχάεσσ᾽ ἰὰ τοὺς
προπέμπει, δαϊχτὴρ γόος αὖτόστονος, αὐτοπήμων,

900

δαϊόφρων, οὐ φιλογαϑής. ἐτύμως
δακρυχέων ἐκ φρενός, ἃ
κλαιομένας μου μινύϑει
τοῖνδε

δυοῖν ἀνάχτοιν.

90

1, πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ’ ἀϑλίοισιν
ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας
ξένων τ᾽ ἐπαχτῶν στίχας
πολυφϑόρους ἐν δαΐ.
2, δυσδαίμων σφ᾽ ἃ τεχοῦσα
πρὸ πασᾶν γυναικῶν ὁπόσαι
τεχνογόνοι χέχληνται"
λαχαί, α16 ΟὙΒΡΘΟΥ α16 ἸΠΥΘΥ ΠΔΥΎΘΗ,
Ὑγ611 ἀ16 Εχαθ τηϊῦ ἄθτη ΕἾβθη δαβρθΒοΡοησ τα. --- τοὺς Ὑγ16 899: Ζι 119.

- λαχαΐέ: 5080]. αἵ σκαφαί" ὡς τὸ
ῴφουτὸν ἀμφελάχαινεν- (Ηοτα. ὦ 242).
899 “μάλ᾽ ἀχάεσσ᾽ ἰὰ (ἂν δόμων
μάλ᾽ ἀχάεσσα: δόμων Βαΐ Ῥυΐθη 818
οὐ ΕἸδτθπᾶθ Βοι βου ρουΠρῦ; ἀχάεσσ'
ἰά παὺ 611 πουσθβίβ!δ) κτέ.: .. Θἴῃ
ΒΥ ΕΙΡΘΠοΥ ὟΥ Θμ σα ρο]οϊδοῦ 516
στη ατῶρθ, οἷπ (αἰθ δηρθη τηϊὗ
θη ΝῆρΘ]η) Ζϑυσυθιβοημο Υ θα ΐΖΟΥυ,
Ῥδὶ ἄθιη ἀδ8 ὐδηπθῃ, 61 ΞΟΠΤΊΘΥΖ
ΘΒ ἀθτὴ ΠΟΥ Κοτητηῦ, ἴῃ ΤΎΔΈΌΘΥΒὑϊτητητιηρ', ἔγϑι 6105, φαΐ] ὐϊρ' τγϑὶπΘΠα σορ Ηρύζθῃ, 485 510} ἴτὴ ΚυτηΤΏΘΥ ὑπ αἰθθθ ᾿οϑίάθῃ θυ
γοῖΖθεσύς. Ζὰ δαϊητήρ ὙΕ]. Ομο. 24
πρέπει ,“παρῇσι φοινίαις ἀμυγμὸς
ὄνυχος ἄλοκι νεοτόμῳ, Ηοτα. Τ' 28ὖ
χερσὶ δ᾽ ἄμυσσεν στήϑεά τ᾽ ἠδ᾽ παλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. ὮδΘΓ δαϊκτωρ ΗΚ. 8006 5.γν. ἃ. Τποβῦπβ.
-- “ἐτύμως:

σὰ

889. --- πλαιομένας

ἀνάκτων σγ]6 Ηοχῃ. ὦ 43
ρυχέων,

χ 424 τῶν πάντων

τοῦ δακοὐ τόσ-

σον ὀδύρομαι. Ἑπιτ. Ηρκ. 1956 παιδὸς ἀλγεῖν. 1Τ)ὰ5 Μοάϊττη κλαΐομαιν
8Θ.0ἢ} Αρ. 1081 (66 ηῃ κεχκλαυμένη
ΟΒο. 4δῦ, 121). --- μινύϑει: ΥὙρΊ. Ηοτα.
ὃ 8514 μινύϑει δέ τοι ἥτορ ἑταίρων.
9011. Εὖ εἷς ἐρξάτην σροιταυοῦ

ΥΥ. Ηθδάϊδπι

αἩζϑίνγ.

910.

ἐρεξάτην. ---

πολλὰ

μὲν πολίτας ξένων τε στίχας ἴὰτ
πολλὰ μὲν πολίτας. πολλὰ δὲ ξένων
στίχας Ὑ16 Ὅμο. 588 πολλὰ ἐν γᾶ

τρέφει ΠΥ ἄχη πόντιαί τ᾽ ἀγκάλαι
κνωδάλων βρύουσι, ΞΌΡΗ. ΤΥΔΟΒ.
1012 πολλὰ μὲν ἐν πόντῳ κατά τε
δρία πάντα καϑαίρων, Ἐπτ. Μοά.
480 πολλὰ μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν. τὲ
μοῖραν εἰπεῖν. Ἠδπυῆρ 80 πρῶτα

μὲν... τέ πὶθ ΗΙΚ. 41δΓ. -- τ᾽ ἐπακτῶν ἴὰν τε πάντων Μοΐποκο. Υβ].

στράτευμ᾽ ἐπαντόν ὅ10, 1019 (γϑτΒΟΒΘΙΏΠΟΗ ἉὍΟΕ ᾿Β0ΡΒ. Θ..Κ: 1418
πῶς γὰρ αὖϑις ἂν πάλιν στράτευμ᾽
ἄγοιμ᾽ ἐπακτόν).
909. Ὁπεομς; ἄν 83.680]. μετὰ
φϑορᾶς ἐλϑούσας, ἄθπηη πολυφϑό-

ρους αἱθὺ ἄρῃ ἘγβΟ]ρ το ἐρξάτην

πολλὰ ξένων στίχας ἀπ ἰδὺ ταϊὐ
στίχας 5ἰαύὺ τοῖν ξένων γὙοΥΡθαπαθη:
ον ἄρῃ ΕὙΘιηθη Βὶπα τυἱθ]θ ἴπὶ
Καιηρξθ Ὁτη ΘΟΙΏΤΗΘῺ““.--- ΗΘΕΥΘΒ.
δαΐ" μάχῃ, οἷῃ ἨοτηθυΒΟΒ68 ΝΥοσΐ
(ἐν δαὶ λυγρῇ Ν᾽ 286).
910. Εὰν δυσδαίμων Βαΐ, τῖθ ἀο.
ΒΓ ΒΊβομο Υ 6.5 χορ, Ῥίπαουῇ πο Ἐ]

τῖῦ Βθομὲ δυσαίων. φσΟΒΟΒΥΘΌΘΗ.
ΥΕ!. ΞορΡῃ. 0. Κ. 160 δυσαίων μακραίων τε. --- σφ᾽ εἷἱ(Ἑ0 Η. γοβ ἔτ
σφιν 1) τεκοῦσα, ὰ τεκοῦσά σφε,
Ὑ16 ὅΌΡ". ΡΏ1]. 1349 μ᾽ οὐπικωλύων,

5ΙΕΒΕῈΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.

989

ἃδα
Δ

σὴ
ψουι..ν
ὐὰὺὖ΄ῪῷὸῪἙ
συν

παῖδα
τούσδ᾽
τασαν
χερσὶν

τὸν αὑτᾶς πόσιν αὑτᾷ ϑεμένα
ἔτεχ᾽, οἱ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύὑπ’ ἀλλαλοφόνοις
ὁμοσπόροισιν.

1. ὁμοσπόροις δῆτα καὶ πανωλέϑροις,
διατομαῖς οὐ φίλαις,
ἔριδι μαινομένᾳ,
᾿

916
βίγορ!!.

Ψ

νείκεος ἐν τελευτᾷ
2. πέπαυται δ᾽ ἔχϑος. ἐν δὲ γαίᾳ
ξόα φονορύτῳ
μέμικται" κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοι.
πικρὸς λυτὴρ νεικέων ὃ πόντιος

920

ς

ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑεὶς

99

ϑηχτὸς σίδαρος" πικρὸς δὲ χρημάτων

ἴσος δατητὰς άρης, ἀρὰν πατρῴαν τιϑεὶς ἀλαϑῆ.

1. ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι,

απζϑίγ.

διαδότων παμάτων᾽
Ὁ. Τ. 189 τοῦτον ὃ κτανών, 268
ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν, Τ)οτποβίῃ. 8,
98 ταῦτα τοὺς ἀδικοῦντας.
918. θὰ5 Αβυπάοίζοῃ μοὶ ἀθὺ Ετ1ϑπθοστιησ σου δυσδαέμων.
915. ἐτελεύτησαν ὑπὸ χερσίν “πὶθ
Ἐρίο. Εσαρτα. θὰ. Κίηκ.
8 χερσὶν ὑπ᾿
ἀλλήλων καταβήμεναι άιδος εἴσω,

γρὶ. Ηομι. Γ' 862 ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ

δάμασσον, ϑοΡῃ. Απέὲ. 91 ἀραχϑὲν
ὑφ᾽ αἴματηραῖς χείρεσσι, Ο. Τ΄. 202
ὑπὸ σῷ φϑίσον κεραυνῷ.
917. ὁμοσπόροις καὶ πανωλέϑροις
(8ο ποῦ Μοίπρκο {τ ὁμόσποροι καὶ
πανώλεϑροι) 501]. χερσὶν ἐτελεύτησαν.
918. διατομή, οΥαπάπηρ. ΥρΊ.
Ἐπτν. Η6κΚ. 782 διατεμὼν χρόα. -“-οὐ φίλαις ἃ. 1. ἐχϑίσταις.

16

Βτπ-

ἀουδβάπαρ Πα θθη τθομῦ πη ΡΥ] θυ] 1066
γυμάθη Ὀοὶσο υδοῃΐ.
919. ΥΕ]. Επτ. ΕὙάρτη. 468 τὰν δ᾽
ἐχϑρὰν στάσιν εἶργ᾽ ἀπ᾽ οἴκων τὰν
μαινομέναν τ᾽ ἔριν ϑηχτῷ τερπομέναν σιδάρω.

920. νεέίκεος ἐν τελευτῇ (ἃ. 1. «πᾶ

ἀατηῖϊν ἴαπα ἢν Ἡδάᾶρθυ βοὶη πα 6")
Βρ᾽οῦ δὴ δῇ θη Νδιηθῃ Πολυνείκης. ΥΕ]. δθὅ.
9918
.1ὴ ἀδνγ Ὀ]αὐροίγϑηκύίθη

930

Ἐγᾶθ μαὺ βἰοῃ- ἴῃν ΤΘΡΟμΒθΙαῦ σοτηϊβομῦ, βοᾶδβ σθομὺ οἱρϑηί!οῃ Ὀοὶ
ἴθ πθη ΒΙαὐδρθιηθίηβομαῖ Ὀοβίθ“..
κάρτα 5ἰοεὺ πῖθ Ρεὶ Ρ]αἴοπ ἀτεχνῶς,
σθηπ δι ἀϊθ οἰ σθη ομο Βοάθαξπῃρ'
ἄθ5. ρϑυδμη]0} ἴῃ τη δ ΠΟΥ ΒΟΉ Θτη
ΒΙηηθ. σοργαπομίθη Αὐιβασθοκβ πἷπσοσίθβθι Θά θη. 50]].
994}. ὃ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς
συϑείς

χοῦ

ἄρῃ

ϑκυύβίβομθη

ἴτὰ

Εϑαοσ σοαγροϊζοίθη δ]
(χάλυψ)
οὐ ΚΙανυῦ βίο δὰ5 114. Υρ]. δ οἢ χα
θ4.

8080]. πόντιος, ὅτι οἵ Χάλυβες

παράλιοί εἰσιν: ἔϑνος γὰρ ἐν τῷ
Πόντῳ οἵ Χάλυβες, ὅϑεν ὃ σίδηρος.
920. πικρός: σὰ 867.
927. ἴσος (8ο ΥΩ] ἐὰν κακὸρ)
δατητής
(ϑοῃο]. μεριστής):
ἀ88
Βομνγοσὺ παὺ σογθομὺ νουίθι]έ, 1666.
μαῦ ἄρῃ οἹϑίομοη Απίθὶ! θυμα]έθῃ.
ΥΩ]. 890Η ΠῚ ῬΑτθοθθβα το ἥρης
ἀράν πομοϊπὺ Ῥοαρβιομ
σὺ. --- πατρώαν [ἅν πατρὸς Βοίμο. ὙΥ. ΗθδάἸατὰ νϑυτηπΐοξ ἀρὰς πατρῴους τιϑ᾿ εὶς
ἀλαϑεῖς.

929. μέλεοι “» ΘΒ:
101σ ν]9 863.
9380. διαδότων ([: διοσδότων
Μοϊποκοὺ παμάτων ([ν ἀχέων Ἠουβτὴϑπ ἄθιη ϑ'΄'πηθ πα βέγορ ΒΟΉ θη

90

ΑΞΟΗΎΙΠΟΒ

ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς
πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται.
2, ἰὼ πολλοῖς ἐπανϑίσαντες

πόνοισι γενεάν"
τελευταῖαι δ᾽ ἐπηλάλαξαν
«ἀραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, τετραμμένου
παντρόπῳ φυγᾷ γένους.
ἕστακε δ᾽ ἴάτας τροπαῖον ἐν πύλαις,

99ὅ

ἐν αἷς ἐϑείνοντο, καὶ δυοῖν κρατήσας ἔληξε δαίμων.

940

ΑΝΤΙΠΌΝΗ.
παισϑεὶς ἔπαισας.

ΙΣΜΗΝΗ.
σὺ δ᾽ ἔϑανες καταχτανών.
Υ. οηὐβρυθομθηα), 4685 νοσυξθ θη Β6βιυκθαιηβ. πᾶμα, κτῆμα πῖθ πάσα-

σϑαι,

κτήσασϑαι

4 4838).

(ϑ6801. σὰ Ἠοτη.

991. 516 Βαρθη πϑὸρ ἄθιη Βε6βιὑύχθατη σοῦ αταπα ἀπα Βοάθη ρσοβίσθῦ: 516 Βαθθη 76 ὑχὺ ἀγομ Θἴπθη
ὉΠΟΥΡΥ Πα] μΠθηα Βθιοηθατη ππΐθυ
Ἰῆγοιη Κῦσροσ (τὰ ατδθ6). ΥΕ]. ἀρ.

862 πολλὴν ἄνωϑεν, τὴν κάτω γὰρ
οὐ λέγω, χϑονὸς τρίμοιρον χλαῖναν
ἐξηύχει λαβών.
ὕπηδῦ! βομοιηῦ
ΒΙοιηῆθ]45 Απάρθσπηρ ὑπὸ δὲ χώματι.
938. ἐπανϑίζειν:

στέφειν οὑς ἄνὅεσι ὅ080]. χὰρ ΟΠο. 1580.
9358. πα χυτὰ ΚΟ] π586 ΒΘ ἢ
αἴθ ΕἸΘΟΗροἰβίου ἴπσθὰ ΒΟΒΤΠ]ΘΗ
Τυϊηρῃροβαπρ' δηρδβυχητηῦ, ΠΦΟΒἄθη 488 Οὀβοβίθομῦ ἴθ τνδ]]Πρθ
ΕἸαομὺ ρσϑβομίαρθη ᾿ἰδὺύ. 16 Ξῖθρθβἐσορῃᾶθ ἀθ5 [π|Ώ61]8 βύθῃῦ 8πῃ ἄθτὰ
ΤΟΥΘ, ἃῃ ὙΘΙΟΠΘη 8160 ρθίσγο θη
σγασάθη, ὑπαὶ τηϊῦ ἄρ ϑ᾽θρ ὌΡΘΥ
Ῥοῖὰθ ἰϑὺ ἀδβ β'οβῖοκβαὶ χὰῦ Πὰἢ6
σθκοιησαθη . Ποὺ Απὐβάσοκ
ἰϑῦ
ῬΠΑΊΟΒ, αἴθ ΒΙΠαΘυ ἀΡον ΠΘΌθη Ὀ6Βοηάοσθ ΒρΖίθμτηρ σὰγ ὙΥ̓ΙΓΚΊΊΟΗ-

Καὶ. Ζα 'ἄραί νρ]. 10, πηι. 420
᾿Δἀραὶ δ᾽ ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεϑα (Βρυϊομῦ οἷπθ Εὐϊηγβ).
Ζυτϊα

Οϑαδμκθη υρ]. ΟΒο. 1018 ποῖ δῆτα
πρανεῖ, ποῖ καταλήξει μετακοιμισϑὲν
μένος ἄτης, ἄθπ ΟΒΠογρθβαπρ ϑοΡἘ.
Απῦ. ὅ82 {Ὁ
941--θ9ὅ ϑρῆνος ΟΟΥ Απύροῃθ
πα Ιβηθμθ.
ἀπύροπθ βίθεῦ 85
ἄθγ ΤΠῖοηθ ἀ65 ῬοΟΙυμΚΟΒ, ἰβηθηθ
δὲ ον ἀ65 Εθοκὶθθ.
Ὅθσ θβδηρ
Ῥοϑύθεῦ δὰβ νἱθὺ ΤΊ ]θη; τὰ ουβύθῃ
ἀπ ἀγιθθπ οηὐβρυϊομῦ ἱτητηθυ α186
Ῥαγίϊθ ἀθὺ ἰβῆθηθ ἀθὺ Ῥαγίϊθ θυ
Απύϊρομθ, ἴπὶ συοϊθθη Τ᾽6116 Ὀοβίθ
ΦΌΒΟΥ ἀἴθβοσ Πβρομβίοι ΠΟΘ αἱθ
Ῥδβρομπβίοη θἰπθβ στόβοσθιη 5ύσορῃθηῬϑᾶτθβ, 485 τηϊῦ οἰποιῖ ΕΡΕγταπΐοη.
ἀογὺ Ῥοϑιᾶθῃ ϑομυγθβίθσῃ

οι] θβὲ: ἴτὴ

Ἰοὐχύθη Τ8 116 θυ βρυθομθη Β10ἢ Ζυγοὶ
Ὕουβθ, αἷθ τπθᾶθσ σὸὰμ ΑπδρομΘ
πη Ιβηθηθ σι
θ᾽ Βϑτη ΘΘΒΌΠΡΘΘΗ
νοχάθῃ, ἀπᾶ Ζυγοὶ ὕ θυβθ, σὸῃ ἄθηθῃ
ΑΟΥ οἷπθ ἄθυ Απύρομθ, θυ ἃπᾶθυθ
θυ ἴβίῆθπθ σϑῦχύ. Εἶπ ἈΠ Π]1ΟῊΘ
Οἰοβία!ῦ ἀθν Πθβρομπβίου ἥπαᾶθὺ 510}
ΠῸΣ πΟΟ Επγτ. Απάτοτῃ. 1197}

942. 88 Ὑϑιβιηδὴθ γουϊδησὺ ὥλου

καταχτάς ΟὟΘΥ κεῖσαι καταλτᾶς.
ΤΘΒΗΔΙΡ Βαὺ Ἑπρον Υ. 949 ἴῃ ἀδΥ

Ἐοττα κεῖσαι καταχντάς 8πι αἴθ ϑ'6116
γοὺὰ 942 ροβοίχὺ. ὙΥἹΙ τὰᾶπ ΒΙθυ
σὺ δ᾽ ἔϑανες

καταχτανών

8185 Ετ-

ΞΙΕΒΕΝ ΘΟΕΘΟΕῈΝ ΤΉΒΒΕΝ.

4Ν.

91

δορὶ δ᾽ ἔχανες.

ΙΣ. δορί τ᾽ ἔϑανες.
ΑΝ. μελεόπονος.
ΙΣ. μελεοπαϑής.
44.

94

ἴτω γόος.

ΙΣ.. ἴτω δάκρυ.
πρόκεισαι κατακχτάς.

ΑΝ. ἡξ.

βίγο»ῇ).

ΙΣ. ἠέ.

961

“ΑΝ. μαίνεται γόοισι φρήν.

ΙΣ. ἐν δὲ καρδία στένει.
ΑΝ. ἰὼ ἰώ, πάνδυρτε σύ.
ΠΣ. σὺ δ᾽ αὖτε καὶ πανάϑλιε.
ΑΝ. πρὸς φίλου ἔφϑισο.

υαν
ἐὰν
-ὖῦν
»-“τνοτ
τὖνσ

σὺ
ΤΥ.

9δὅ

ΙΣ. καὶ φίλον ἔκτανες.

ΑΝ. διπλᾶ λέγειν.
ΙΣ. διπλᾶ δ᾽ δρᾶν.
ΑΝ. ἄχεα δοιὰ τάδ᾽ ἐγγύϑεν.
ΙΣ. πέλας ἀδελφέ ἀδελφεῶν.
ΑΝ. ΙΣ]΄. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά,
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου

960

βαΐζξ γὸρ ὦλον κατακτάς ΔΠΠΘΏΤΠΘΠ,
Β0 τηπ80.. 949 τοῦ α΄. ΟὟ. ϑομποιον Ῥοίάθῃη ϑοιμυγοδύθση σΘρΘΌΘη
Οτάθη, ὙὙ6 ΒΟΪΟΠΘΥΙ Κ΄ΘΙΠΘΙΠΒΆΤΩΘ
αδβαηρ ἴπ ἄθη ἔοϊσθπάθη Ῥασίθῃ
τἀ ογκοησὺ (Ηθιταᾶπη σὶρὺ πρόκεισαι καταλτάς ἀοΥ ΑπθΠροπο ἀπὰ
δ. οἴπθη ὕοῖβ θὲ ᾿βηθῃθ πρόκεισαι φονευϑείς ἀαβρθίδ!]θη. 561η).
946. μελεόπονος, ἀοΥ Ττδυτσῖσοβ σοἕδη μαὺ. ΥΩ]. πολύπονος ῬεΙΒ. 828.
949. καταχτάς δὺο! Εγ. ΑἸΚ. 8
τπᾶ 690, ΙΡΗ. Τ'. 115, Ηοχῃ. Χ' 829.
952. μαίνεται, γα]. Θυιάς 821.
968. ἐν (ἄν ἐντὸς Βυτγπου) δάγΘΙΡΊ61] τοῦ δέ πὶ ϑὅόρῇ. Ὁ. Τ΄. 183,
ΤΥδοῦ. 207, ΠΙΘΙ ὍΟὨ] ἴθ ΞῬ'1ΠΠ6

Ὑ1Π16πη. Ηδχτηδπη βομγοὶῦ δακρυτέ,
ὙγΘ]Ο
ΠΗ65 νἹθ]]
οιομὖ ἀπ ἀΘΥ σΘΠΔΌΘΥΘΗ
ἘΘΒΡΟΠΒΊΟΝ. ὙΓ1Π16Π ὙΟΥΖΕΖΙΘΗΘΗ ᾿δύ.
9600. ἄχεα δοιὰ (τ ἀχέων τοίων
Ἠδυτηϑη}) τέ... ἀορρϑιῦου Τατητηου
ΒΊΟΥ Ὀ6ὶ ἀπ8΄“΄.
9601. πέλας ἀδελφέ᾽ ἀδελφεῶν (τ
πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν

9ῦ4ά. πάνδυρτε [τ πανδάκρυτε
ἘϊύβοΩΙ] τὰ ἀ65 ϑυβιηδθοβ Μ1||6Ὲ;
Ῥοῖβ. 948 ὑπα 940 ἰδοὺ πάνδυρτον

θυ: 11.
9051. Νδοθ Οἰὐἰδέπου σοῦθῃ ἀϊθ
Ηδηαβουιξοη Βοσ πὶ 918 σκιά,
σου!σὺ νοι ὟὟΥ611. ΝΙομὺ ον ϑομαῦς
ἴδῃ, βοπᾶάρθσῃ θυ ΕἼΘ 685 ἀέρα

γοπ ἐντός.

τ πανόδυρτον Ποτροβίθ]ῦ ποτγάθη.
10 ΤΥΔΡΊΚΟΥ Ὀθάϊθπμθη 5108 ἋΘΥ
Εουτα δύρομαι ἀτὰ 465 Ὑογβιπαθβθβ

Ηδυτηᾶπη πἀπὰ Ἡοϊτηβον):
οΥοῖΒο γι βέθυίου Ψατήτηθυ Ρ6Ὶ ἀθβομπιβύθσμ“ ἃ, Ἡ. Φατητηου ἀοὺ βου θβύθυμι
ῬΟῚ ἄθῃ Βυΐαθτῃ.
16 10 ῃΊΒΟ0ῃ8

ΒΌττη ἀδελφεός. ἀδελφεή ἀπ0ἢ ϑΟΡΉ.
Ο. Κ. δ8δ, Ο. Τ. 100
Ῥαγίϊθη.

ἴῃ τηθ6] 1806 8

9602. Μιὺ βαρυδότειρα τρὶ. ὀλβόδειρα Επτ. ΒΔΚΟΉ. 419, ὑπνοδότειρα

ἰδὺ ἄθὺ τηϑομύένγοθ Ἡδομθροὶδῦ.
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ΑΞΟΗΥΠΟΒ

μέλαιν᾽ ᾿Ερινύς, ἦ μεγασϑενής τις εἶ.

ΑΝ. ἠέ.
ΙΣ. ἠέ.
ΑΝ. δυσϑέατα

αἩϊϑίγ.
966

πήματα
ΙΣ. τῇδ᾽ ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγᾶς.

ΑΝ.

ὅ

᾿

χεϑ

ὡς ᾿αὐῤαρξφς:

ΙΣ. συϑεὶς δὲ πνεῦμ’ ἀπώλεσεν.
ΖΙ͂Ν: ὥλεσε δῆτα, ναί.

910

ΙΣΙ. τόνδε δ᾽ ἐνόσφισεν.
ΑΝ. τάλαν μένος.
ΙΣ. τάλαν

πάϑος.

4Ν. δύστονα κήδε᾽ ὁμώνυμα.
ΙΣ. δίυγρα τριπάλτων πημάτων.
4Ν. ΙΣ. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά,
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου
μέλαιν᾽ ᾿Ερινύς, ἦ μεγασϑενής τις εἶ.

91ὅ

ΑΝ. σύ τοί νιν οἶσϑα διαπερῶν.

980

οὐδ '᾿Ερινύς ἀἀ5 ἴῆτη συροηῦτγ!ρθ
Εριμϑύομ πότνια (γρ]. 8711, Εατη.
952). --- μέλαινα: σὰ 082. --- μεγασϑενής σπῖθ Τ0.
901.
ΟΤταυσίσοθ ΑΠΡ]1ΟΚ σνὸπ
Τιοίάθη -- μβαῦ 61 σοὸρ ἀοΥ ΕὙΘΙπαθ
Θ᾽ ΤΩ10 ἢ ΒΟ ϑαΘη [Θ5861“΄. τῇδ᾽
ἐδείξατ' ἐκ φυγᾶς ἐὰν ἐδείξατ᾽ ἐκ
φυγᾶς ἐμοί (ἐμοί Ββοποίηῦ 418. ΕνΕΙΒστιηρ σὰ τῇδε ἴῃ ἀθη Τοχὺ ρ6Κομτηθη σα 5611). ῬΆΙΘΥ γουτασ
θὲ
ἔδειξας.

909. ὅδ᾽ απ καταχτενῶν {Ὁ οὐδ᾽
ἀπα κατέχτανεν Ηδ]τη.
910. συϑείς (ἂν σωϑείς ϑίδη]ογ)
5.0. ἃ. ἱκόμενος. ΜΙ, ἀοΥ Κᾶτη τσὴ
Ζὰ ὑδύθῃ, σϑικοσησηθη Ὁ ΌΘΙ --- δῦ ΟΥ̓
σοὐδὑοὺ πογάρη πίτα ἀοΥ ὑγαρίβομ
ΟἸΟΚβσθοῖ
5601 (Ρουρϑῦϊθ) θοιομῦ.
9118. ὥλεσε (μᾶτη] 10} πνεῦμα)
δῆτα, ναί. τόνδε δ᾽ ἐνόσφισεν (μὔτα-

10 Ὰ πνεύματος) ξὰν ἀπώλεσεν δῆτα
καὶ τόνδ᾽ ἐνόσφισεν Ἡουτήθηῃ. ὟΥ 61}
“ἰθὺ ὦλεσε δῆϑ᾽ ὅδε. τόνδε δ᾽ νου.
9718. μένος (ἔτ γένος ΝΥ 611) αἴθ
Ὑγυῦ υπὰ ἄον Πυδηρ' 465 Ἠδπαάθ]}8,
βοᾶδβ πάϑος ΘΠ

αθρθηβαὺς ἄδχα

ὈΠαοὺ τὶ 9458. (τάλαν πάϑος Τὰν
τάλανα καὶ παϑόν οδν᾽ τάλανα

παϑόν
οὔθ᾽
ΒΟ 2).

τάλαν

καὶ

πάϑος

οτδὲ. Τὲῖ Τοχὺ Βαῦ, σψῖθ ἀ88
ὙουβιηδῈ σοὶ, δοΠξίοπ. ὙΙΘ]]οἱομῦ
4Ν. διερὰ κήδε᾽ ὁμαίμονα (ὅμαέμονα Ὁ. ας. Ἠδαρθ). [Σ. τρίπολα
πήματα τλαμόνων: ., Τυδηθηδαομίθ
ΤΎΔΘΘΥ
τῷ
ΒΙαἰδνουσσαπαΐθ. “-ΠΠΏΤΠΘΥ πὶθᾶου Ροκ]ασίοβ ὙΥ̓Θἢ ἀ6Γ᾽
ὉπρΊΟΚΠ ΟΠ 6 πη“". ΒΟΎΟΙΙ δύστονα
σὶρ δίυγρα Κῦππηϊθ (Ἰοββθη
Ζὰ
διερά Βοίπ, συρὶ. τὸ διερὸν (αἷμα)

Ἐλαπι. 268, διεροῖς μέλεσιν ΑΥὙἸΒΙΟΡΗ.
γό. 218.

Ζα τρέπολα

(θὶρσ. ., ἀτοὶ-

τη] σορῆ δου") νρ]. ΞΌΡΆ. Απῦ. 8868
πατρὸς τριπόλιστον οἴκτον, ῬΆ1].
1288 δὲς ταὐτὰ βούλει καὶ τρὶς
ἀναπολεῖν μ᾽ ἔπη. Ἡδηταδηπ Βομσϑὶδὺ

δίπονα ἴὰν δύστονα ἀπᾶ δίυγρα
πήματα παλμάτων.
911. ὅ0101. τὸ ἐφύμνιον. ταὐτὰ
δὲ λέγει εἷς βαρέως φέρων.
980. σύ τοί νιν

(580 Ὀ]θοῦ

Θἷῃθ

δάμρουθ Ἡδπαβου ἐν σὺ τοίνυν)
χτέ., ἂὰ Κοημδῦ 510 (160 ΕὙΤΠΥΒ)
ἃὰ5 ΕΔ μστιπρ.. -- διαπερῶν, ἴθροτβίθῃθπᾶ,
ἀυτοΒιπδομομα
(ϑ. 80].
διαβὰς αὐτήν), γ9}]. μόχϑους διεπέρασε Ἐν. Ηρυκ. 880.

51ΕΒΕΝ ΘΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.
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ΙΣ. σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαϑών.
ΑΝ. ἐπεὶ κατῆλϑες ἐς πόλιν.

ΙΣ. δορός γε τῶδ᾽ ἀντηρέτας.
ΑΝ. ὀλοὰ λέγειν.
ΙΣ. ὀλοὰ δ᾽ δρᾶν.

98ὅ

“ΑΝ. ἰὼ πόνος.
ΙΣΙ. ἰὼ κακά.

ΑΝ. δώμασι καὶ χϑονί.
ΙΣ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί.
ΑΝ.

ἰὼ δύστανε τῶν καχῶν ἄναξ.
ΙΣ. ἰὼ πάντων πολυστονώτατε.

ΑΝ. ΙΣ΄. ἰὼ
ΑΝ. ἰώ σφε
ΙΣ. ἰὼ
ΑΝ. ΙΣ΄. ἰὼ

δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ.
ποῦ ϑήσομεν χϑονός;
ὅπου τιμιώτατον.
πῆμα πατρὶ πάρευνον.

981. πα ἀὰ Κοπηβὺ βῖ6. ἀἃ ἀὰ
816 ΘΌΘπΒο ἔτ (τ|6 ἀοὺ Βυταθτ)

Κθπμθπ ροἰθσπὺ Παβὺ."
{ύηρσθυθ
Ηδπαβοισ θη Βθθθῃ ὕστερον
ὕ
(Βἴανἀθβ8 νϑυτητιϊοὺ οὐ μεϑύστερον ΟὟΘΥ
οὐδὲν ὑστερεῖς).
982. ἐπεὶ κατῆλϑες 508]θὲ 5'οἢ
Ὧπ διαπερῶν (980) 8η.
988. Ξ0Π01. ἀντιστάτης τῷ Ἔτεοκλεῖ.

988. ΝὍθοκ νοϑυτησίοῦ πόλει [τ
χϑονίέ, ἂδ' αἴθθ6 ζισϑὶ ΥΥ ὅσσ. μᾶπἢρ' νουϊδυβομὺ πσοσάθῃ.
989. 16

Εγκιάσαπρ

πρὸ πάντων

δ᾽ ἐμοί βὐομῦ ἴῃ ἄθῃ ᾿Ἤδπαβομ νοι
ΠΔΟῊ χϑονέί ἴτὰ Τοχὺ

(6. Ο. Ἡδυρὺ

μαῦ ἀἴθβθῖρθθ δαβρθβοιθαθη).
990. ἐὼ δύστανε τῶν κακῶν (Β6ῃ.
τοδί.)

ἔν

ἐὼ ἰὼ δυστάνων

990

κακῶν

τὴ 65 Υ ουβιηδβοβ ψ1Π|6η. 16 Βοἰβου ᾿Ετεόκλεις ἀρχηγέτα, “ΤΘΙΟΘΉΘ
ἴῃ οοα. Μρᾶ. ἃπὶ Ἠδπᾶθ βίθῃύ,
Θπἐβρυιομῦ ποῦ ἄθιη ϑἴηπθ, ἀδ8
ΑπΟδρΌμΘ ὙἹΘΙηΘὴγ ἀ6η ῬΟΙΥΠΙΚΘΒ
ῬοκΙαρέ.
991. πολυστονώτατε
ΥοΙϊ] ἔΐτ
πολυπονώτατοι.
ἘοΡοτγίο]]ο πολυ-

στονώτατοι, ΔΌΘΥ δ0ἢ ΙΒΙη 6186 τιτᾶ,
Ὑ16 ΥΟΥΠΘΥ ΑπξΡΌΠΘ, πὺγ ἄρῃ οἴπθῃ
Βυτιᾶου (ΒΘ οΚ] 68) δησθάθῃ.
992, δαιμονᾶν, ππΐοῦ ἃογ Β1ηὙΓΕτΙηρ' ΟΙΠΘΥ Ὠὔμοσθη Μδομῦ βύθῃθῃ

99ὅ

πἀπα ὈΠπα ἴῃ βοῖη Ὑ υθυθθα ΒΘΒ6π.
γρ]. 08ο. ὅ64 δαιμονᾷ δόμος κακοῖς,
Επσ. ῬΊΏοΘη. 888 αἷς δαιμονῶντας
κἀνατρέψοντας πόλιν
(ἀϊ6 ϑόππθο

465 Θαϊραθ).
9995. σφὲ ποῦ ἰϑὺ [τ ποῦ σφε, ντὶ8
α16 Ηδπα βου θη Ὀἱθύθη, ὑτὰ 6 Υ
ΒΘΒΡΟ ΒΊΟΝ τηϊὺ ἄθχηη Το] σοπμᾶθῃ Ὑ ουβ6
ΓΘ ὴ σοβοῦχὺύ. Ξ9Π0]. εἰς ποῖον
τῆς γῆς (65 Πιδπα65) τόπον.
994. 56}01]. ὅπου τιμιώτατον μέρος (μϑτ 10} γϑονός).

ΠῚ

Ηϊαύαβ

1δὺ βία παῖ 61 θυ Τηξθυ]θκύϊομ.
996. ἰὼ ἰδὲ Εν ἰὼ ἰώ σοβοὐσί.
Απάθτθ ψνϑυάορρθὶη. βαθὺ ἄθββθῃ
ΠΆΟἢ 1ὔπρογθη Ηδηβοσ
ἔθη ἐώ ἴῃ
992. -- Εὔν πῆμα ογπαγίθῦ τηϑῃ
μνῆμα (οἄον πτῶμα). 6]. Ἐύν.
ΗΙἸΚ. 9571 ποῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα
τῷδε χωρίσας: -ς “πατρὶ πάρευνον,
5680]. παρὰ τὴν εὐνὴν τοῦ πατρός:
ὙΠ οτάθη 8516 ἴτὰ ἀτὰρ Ὀούοῃ
πΘΡΘη ἄον Παμοβίυθθ αἀ68 Ὑ᾽ίθιβ.
Ἀβοθγοβ ἔοὶσὲ ἄθυ θρίβομθι ἴὔθοτΠποίθυτιηρ, πδ0 ΘΙ σπου
ΟαΙραΒ ἴῃ
ΤΏΘΡοη ρσοβίύοσθθηῃ ὑπ ὈΘρΡΎΆθΘπ
δύ.

ΝϑΟΩ Ῥϑαβ. 1 238, 7 βυομίθ τηϑῃ

α16 Ἠοτηθυίβομθ ὅδρθ πα 4885 μνῆμα
Οἰδίποδος

ἴθ

Αἴπμθη

ἀδαστοῃ

ΕἸΠΚΙΔηρ σὰ Ὀτίπρσοπ, 8}
{Προυίσασαηρ ἄἀοὺ ἀθροῖπθ
{Π0ῦ}ὲ: ἅπᾶοσο Οἰδιπόδεια
θυ 3680]. χὰῬθ ϑορῃ. Ο. Κὶ

ἰπ

τη οἷπ 6
δημϑ τη.
Ῥοτχϊομέοῦ
91.

94

ἈΒΟΗΎΠΟΒ

Ψ

ΚΉΡΥΞ.
δοχοῦντα καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν μὲ χρὴ
δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως.
᾿Ετεοχλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χϑονὸς
τεϑνηκόϑ᾽

οὗπερ τοῖς νέοις ϑνήσκειν καλὸν

ϑάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις κατασκαφαῖς"
στέγων γὰρ ἐχϑοοὺς ϑάνατον εἴλετ᾽ ἐν πόλει,
ἱερῶν πατρῴων ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ.
οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν"
τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείκους νεκρὸν
996. ὕθοι
ἘΠπ]. 5. 101.
996

ἀΐθβθ

ϑομ] αβρατγίϊο 5.

50}01]. τὰ δόξαντα τοῖς προ-

βούλοις ἀπαγγεῖλαί με χρή. 1)85
Ῥυᾶβθιβ ἀπαγγέλλειν ποῖεὺ ἀατασῇ
Ηΐη, ἀαθβ ἄρθυ Ἠρσο]ᾶ βϑὶπ Ὀ]6Ίθθη465 Ατηῦ, πίοδὺ Ὀ]οβ οἴπθῃ στοῦἀΡουσθμοπάθη Ατγαρ' Δα σΘΌθη πΜ1]].
Το 80. πιστὰ δοκοῦντα καὶ δόξαντα
μου
τῖθ σοροησπδχισο Β6ΒΟ
58“, ποῦ, γῶβ ἀον Παὺ 65
ΟΙΚΟΒ Ῥθβοθ]οβθθη παῦ τπα τγὰϑ
15 ΒΘβοθ]αβ ἔοϑυβυθδ Ὀδαθαΐθῃ.
ὟΥ. Ἠδθϑάϊδτη σουτατίοὺ δόξαντα καὶ
δόξοντ᾽, ΟῚ] “11 ἀ1 ὙΥοτίθ πτὰβίβι!θη: δόξαντα καὶ δοκοῦντ᾽. --ΝὍΟΒ Ατὐἱβύου. Ῥο]. ΥἹ 15 υμᾶ ὙΠ 8
ὈθζΖθίοππϑῖθ τηϑη τηϊῦ πρόβουλοι ἀΘῃ
Ηδὺ ἴῃ ΟἹ ραγοΙβοηθη, τηϊῦ βουλή
θη ἴῃ ἀθυποκυαύβομοη ϑύδαξθη. ὙΥ16
8 1016}. Πουγογσρθῃῦ, ἀθηκὺ 5160}
αον Τιομύου, ἀαβ ἀϊθβου παὺ πΔΟἢ
ἄοτα ΤοαΘ 465 Βδσθηΐθη ῬΥΟΥΙΒΟΥΊΒΟΗ
416 Ηδυυβομαῖν δὐβθῦ,. τὸ α88
ΚοΙ]Θρίαμη, Ὑγθίομθ5. σοῦ θυ ἨρθυβΒομεῖ ἀοὺ 400 ἴπ Αὐπθη αἷθ (6Βοϑιξο Ἰοιξοῖθ ἂὰ8 10 πρόβουλοι
Ῥοβίδαπα (175. ΧῚ 60. ΑΥἱδίοῦ. ΑἰΉ.
ῬΟΙ]. 29). ἘΡΘηβο ψιγτα 485 ΒΥ ΠΘαΥ0
Θὰ ἄθτη ᾿ϑὔμτησβ, θ]Π 65 αἴθ νουῬογοιζοπᾶθῃ Μαβγυθρο]η ἔν θη Κυϊον
σθρθη α16 ῬΘΥΒΟΥ χὰ ὑγθῆθη παρ,
σοι Ἠδτχοῦ. ὙΠ 1712 πρόβουλοι τῆς
Ἑλλάδος Βϑπδημῦ.

φ088. ἐπ’ εὐνοίᾳ χϑονός (ἴῃ 1168
ΖΌΤΩ. γανου]δη 6) “ῖθ τάδε δὲ μένομὲν ἐπ᾽ ἐλπίσιν ϑορῃ. ΤΎδοι. 961.
Ὅδστι σομῦτ οἷπ ουτὺ πτὶθ ϑανόντα,

1000

γγΘ5Π84}}0 ἀδσὺ Υ. 1002. ὙγΘΙΟΒΘΣ 510ἢ

ἴπ ἄθιὺ ΒΌΥΤΗ. τέϑνηκεν οὗπερ, τοῖς.
νέοις ϑνήσκειν. καλόν 85 ἱερῶν
πατρῴων ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ ατΒΟ 1168 (ᾳ808 πατρῴων ἰδῦ πϑοῃ-

ἐσᾷρ!
ἢ ᾿τὰ οοα. Μαοά. δ᾽ οἰπροξαρ),
ΐθτμου γογβούχέ ἰβὲ.
ΥὙδ]. ὅ0ΡΆᾺ.
Απῦ.

194 ᾿Ετεοκλέα

ὑπερμαχῶν

ὄλωλε

μέν, ὃς πόλεως

τῆσδε,

πάντ᾽

ἀριστεύσας, δόρει, τάφῳ τε κρύφαι
κτέ. Ζα οὗπερ τοῖς νέοις ϑνήσκειν
καλόν (δῇ ἄρτια Ε6]ἃ ἄοὺ ἘΠ σΘ "“)
ουϊηποχὺ αἀοΥ 3080]. 8η Ηοτη.ΜΠ 348
εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσϑαι περὶ
πάτρης.
1000. στέγων: 8680]. εἴργων.
ΥΩ]. χὰ 302. -- Ῥὸγ Αὐβᾶσποξκ ϑάνατον εἴλετ᾽ ἐν πόλει ἰδ ὉΠη98βΒοῃϊοκὺ. Μὴ πεαὺ αν ἐν πύλαις
(Ἐ απο θη), Ῥθββοσ ἐν πάλῃ (ϑίαδέ-

τα1161) σϑυτητι θί. 8 ἈΡΘΣ, ον αεἄδπκθ βόμομ τοῦ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ.
καλόν (998) δηρθρθθθα δῦ, 50
οηὐδίθεξ ἅδε γογάδοηξ οἶπον [ΙηΐουῬοϊαύϊοι, υπη8} ἀῳ ἀπ 0} θυ Ατεἀσποκ

ἱερῶν

πατρῴων

ὅσιος

ὦν

πἰομὺ σϑης Κὶαν ἰδὲ (,, ἴπ Βοσαρ' δαΐ
ἃϊΘ ΘΙ παΒΟΉ θα ἨοΙΠρ του τοὶ
σοῦ ὕπαρ, ποῦ στῖθ ῬοϊγμΚΘΒ
-- 1008. --- τοῦ δομπ]α σορθη αἰ
αδύξου 465 Τιϑπάθβ θθμαΐθι
")"
1004. ΥρΊ. ϑορῃ. Απῦ. 198 τὸν δ᾽
αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείκη λέγω,
ὃς γῆν πατρῴαν καὶ ϑεοὺς τοὺς
ἐγγενεῖς, φυγὰς χατελϑϑών ἠϑέλησε

μὲν πυρὶ πρῆσαι κατ᾽ ἄκρας. .»
τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐκκεκήρυχται
τάφῳ μήτε χτερίζειν μήτε κωκῦσαΐ

συ
ἀβοε'
τσὰς
ια
χθοο
“Ἄᾳιπηε

ΒΙΕΒΕΝ

ΟΕΘΟΕῈΝ ΤΉΒΒΕΝ.

ἔξω βαλεῖν ἄϑαπτον, ἁρπαγὴν
ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῆρα Καδμείων
εἰ μὴ ϑεῶν τις ἐμποδὼν ἔστη
τῷ τοῦδ᾽. ἄγος δὲ καὶ ϑανὼν
ϑεῶν

πατρῴων,
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κυσίν.
χϑονός.
δορὶ

100

κεχτήσεται,

οὃἣς ἀτιμάσας ὅδε

στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμβαλὼν ἥρει πόλιν.
οὕτω πετηνῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν δοχεῖ
ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεῖν,
καὶ μήϑ'᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα χειρώματα
μήτ᾽ ὀξυμόλποις προϑσέβειν οἰμώγμασιν.,
τινα,

ἐᾶν

δ᾽ ἄϑαπτον

καὶ πρὸς

οἰωνῶν δέμας καὶ πρὸς κυνῶν ἐδε-

στὸν αἰκισϑέν τ᾽ ἰδεῖν, Ἐπιτ. ῬΏΟΘΗ.
1028 τόνδε δ᾽ ὃς πέρσων πόλιν
πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλϑε, Πολυνεί-

κους νέχυν ἐχβάλετ᾽ ἄϑαπτον τῆσδ᾽

ὅρων ἔξω χϑονός.

᾿

1006. βαλεῖν, πϑτα]ἢ ἔδοξε (1000,

γο]. 1011) οὔθ δᾷοῃ ἐπέσταλται
(1008). --- ἁρπαγὴν κυσίν πιὰἢ ἄθτῃ
Ἠοτηουίβομθη ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι (4 4). ΥΕ]. ϑορῇ.
ΑἹ. 880 ῥιφϑῶ κυσὶν πρόβλητος
οἰωνοῖς ὃ᾽ ἕλωρ, Ἐπιτ. ἘΠ]. 896 ϑηρσὶν ὡρπαγὴν πρόϑες.
1006. ὄντα ἀναστατῆρα: δ᾽ γὯΣ
ἄογὺ Ζουβίοσου

ἄθβ

Τιᾶπᾶθβ,

βουϊθὶ

δα 1ῃπ ΔΠΚάτη, ἰβὺ 4150 ἄβθββθῃ
ΒΟΒτη]αῖσ.
16 Ἰοϊομίθ Απάθυτῃρ'
γοὺη ὙΙοσκο ὄντ᾽ ἂν ἀνστατῆρα
ἐτᾶρσύ συγᾶν ἄθιη [ο]σοπᾶθη Ὠγρούμοἰβόπθη ϑαΐς Πθομππηρ,, βοηπϑβοιῦ
ΔΌΘΥ ἄθη τιμᾶ 465 γυϑυνγοϊσθυΐθῃ
ΒορΥ
5565 80. -- ΕἸΠ6 ΘΘΥΠΡΌΓΘ
Ηδηαβο σι

Ὀἱοίοὺ

Καδμείας

ππᾶ

Καὸμεία χϑών ᾿ϑῦ ΘΌΘπ5ο σουδμηΠΟ πτῦῖο ᾿ἀργεία χϑών, ἈΡΘΙ 685
ἔτασὺ 5100, ΟὉ πίομῦ τπιυβρυ πο] 0ἢ
πόλεως Εν χϑονός βἴαπα, ἀδ πόλεως
ῬΘΒΒοΥ στ ἀναστατῆρα ραβέ.
1008. ἄγος
το ϑοῖϊξθο ἀον

ϑεῶν,
(Οὐέξοσ.

Βεβθοκτηρ
Ζυπι (6-

ἀδηκοη υρ]. ΗΙΚ. 2384 οὐδὲ μὴ ὗν
Ἅιδου ϑανὼν φύγῃ ματαίων αἰτίας
πράξας τάδε.
ἨϊΟΙ πιστὰ ἀϊθβθ
ΒΟΒτ] ἃ 8415 αστιπα ἀ δ τ προσ οΌ6ῃ,
ἀαθ ποοὴ δὴ θἴπϑοιη Τοίθῃ ἤδοθθ
ΒΘΠΟΙΏΤηΘη
ὙγΘΥΘη
50].
Πθηῃ
Βοπδὺ σι)ὺ ἀοΥ αταπᾶβαίζ: ϑάνατος
ἀνϑρώποισι νεικέων τέλος ἔχει, ττῖθ

65. ἴῃ ἀοΥ Απἐροπθ
Βι16θ (ΒΎαρτα. 176).

1010

465 Ἐπ
ρ 465

1010. ΥΩ]. ὅτο. --- ἤἥρει, ἀθ οοπῃϑῖτι.

1011. πετηνῶν ὑπ᾽ οἰωνῶν ταφέντα, Θἷπ6 5υκαβύβομθ Υ ϑπάτιηρ,

γ91]. ϑορῃ. ἘΠ. 1488 κτανὼν πρόϑες
ταφεῦσιν ὧν τόνδ᾽ εἰκός ἐστι τυγχάνειν. ΤΘΒΠΆ]0 Ὀοσοιοηπθίθ ὅουοἷαβ ἀ16 Οθίθυ 815 ἔμψυχοι τάφοι
(μοπρῖη. ΠῚ 2). Υρὶ. δθοῃ Ἐπηῖτιβ
ΘΠ. 142 συϊΐαχτιβ οὐτι 611 οοπᾶθραΐ
Ταθτη Ὀγᾶ ΒΘΡΌΪ]ΟΤΟ, [μπογρὲ. Υ 991
ὙΙΥΟ ΒΘΡΘΙΙῚ νἱβοογὼ Ὀπυβίο, ἄδζα
Ηοτη. γ 2ῦὅ8 τῷ κε οὐδὲ ϑανόντι

χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν,
τόν

γε κύνες

δαψαν

κείμενον

ἐπιτίμιον,

ἀλλ᾽ ἄρα

τε καὶ οἰωνοὶ κατέ-

ἐν πεδίῳ.

ἄϊο αὐ θοαθῆσθ,

--- τὸ

ποθ μθ

ἔν ἴῃπ Κοῖπθ ΕἾγο βοίη πῖστὰ (ἀτέ-

μωρ). ΥΕῖ. βορῃ. ΕἸ. 916 ἀλλ᾽ ἔστ᾽

Ὀρέστου
τὰ ἐπὶ
πατρός).

ταῦτα τἀπιτίμια (ϑομο!.
τῇ τιμῇ γινόμενα τοῦ
ϑοπδὺ Ὀδάρυξοὺ ἐπιτέμμα

ἡ Πα (γα
ο) ", Ῥουβ. 82ὅ, ϑόορῇ.
ἘΠ. 1382, Επτ. Ηδὶκ. 1086, Ηροτχοά.
ΙΝ 80, ψΌ5Π8}0 ΠΙπάουε ἴθ ἀοΥ

Βύθ116 ἀθ5. ϑόΌρΒΟΚΙΘ5 ταἀπιτύμβια
ΘΘΒΟΒσΊΘθΘη Παῦ πηα ΠΟΥ τἀπιτύμβι᾽
ἐκλαβεῖν νουτηυύοῦ

πογάθη Κὄπηζο.

1018. ὁμαρτεῖν, αὐτῷ. --- τυμβοχόα χειρώματα, ΟΥαρατβομ αὐξθηαθ
Ηδπύϊουτιηρ".
ἃ. 1. Αὐϊπομυξαπρ'
οἰπθβ Οὐρ6 18 ἀαγο ΜΟπβοΒθηΒᾶπαθ. Υρῖὶ. τυχβοχόη Ήοτῃ. Φ 828.
ΝΑΡου τυμβοχόα μειλίγματα.
1014. ὀξυμόλποις οἰμώγμασιν, ταὶ
ΒΟΒΊ]Π]Θὴ ΚΙασοσοθάησοη.
ὙΡΊ. τὸν
ὀξὺν νόμον 9986.
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ἈΒΟΗΥΤΟΒ

ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐκφορᾶς φίλων ὕπο.
τοιαῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἐν τῷδε Καδμείων τέλει.
ΑΝ. ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω"
ἣν μή τις ἄλλος τόνδε συνθάπτειν ϑέλῃ,
ἐγώ σφε ϑάψω κἀνὰ κίνδυνον βαλῶ
ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι
ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει.
δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύχαμεν,
μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου

τοιγὰρ ϑέλουσ᾽

πατρός.

ἀτιμάσας ὅορῃ. Απῦ. 21. ΥΙ]. ἀτίμους τοῦ ᾽ συμβουλεύειν Ῥοηι. 1ὅ, 88,
γήρως ἄλυπα ϑορΒ. ὍΣ Κ. 161.
Απᾶρυβ χάρις οὐκ ἄτιμος πόνων Ἀρ.
866. --- {οι αἴ6 τος γοι δέ σὰ 41.
1016. ἔδοξ᾽ ἐν ξὰν ἔδοξεν ΤιδὰὉ-

τηϑηνὶ (ἔδοξ᾽ ἐς τόνδε Ἠαΐτα, ἔδοξ᾽
ὙΥ 611):

.. 5010 865

Βαὺ

8δῃ

αἴθβοια α16 ΟΡυϊρκοιὺ ἀθὺ Κϑάσηθου
ῬΘβΟΒ]οββθη". Υρ1.1008. --- τέλει 16
τοῖς ἐν τέλει. ΥΩ]. Πακεδαιμονίων
τὰ τέλη ΤΈΌΚ. ΤΥ 86.

1011. ἐγὼ δέ γε, ἄθπη γέ ρσομοτνὺ
Ζὰ ἐγώ.
1019. ἀναβάλλειν κίνδυνον (ἀδ8
ΒΘ θυ 086 ΞΡΊ6] τσῶρθῃ) τῖ8 ἄναρρέπτειν

(δίπτειν)

ἨρυδΠϊᾶ.

148,

κίνδυνον

ἬΠ68.

165,

Ἐἰαγ.

ΤυΚ.

ΙΝ 86 το
κύβον ἀναρρίπτειν
(δέπτειν). Ὧ16 Ατὺ ἀθὺ ΤΊηθβὶβ, δὶ

ΘΙ ΟΠοΥ Ὀοαθαΐοπαθ οσίθ, πϊομὺ
ὈΙοβθθ Ῥαυθκοὶπ τῖθ δέ, γάρ ππὰ
ΘΕ ΚΙ Βομθ
Ῥτοποιηΐη
Ζ.ΊΒΟΠΘΗ
Ῥγξϑροβιθίοη ἀπα Ὑοραιη ἐγούθῃ,
ππαοὺ 5160} ποοὺὴ ἀρ. 1214, Ῥτοτα.
904.
ΒΙοπιβοὶά γοιπαυίοὺ κἀμὲ

κινδύνῳ βαλῶ τπιδοὴ 1089.
1020. Ἐὰν ϑάψασ᾽

ἰδῦ ΤΟ]

πΘῸῈ

ἄον Ὑειπησύαηρ σοὸὰ ϑῥθαϊιη
16ν
ϑρηνοῦσ᾽ Ζὰ Βοῃτοῖρθη.
ὙΥΒΒσθμα
ϑάψασ᾽ πᾶ ϑάψω ὥβρονβαββιρ ἰδὺ,
Ῥοχίθηῦ βἰοῦ ϑρηνοῦσα απ ἀδ5 ἴῃ
1014 σορθῦθθπο οχθοῦ.
1021. τήνδε ἀναρχίαν. ἄπιστον
(821)

πόλει

ἀπειϑοῦσα),

102ὅ

δὲ σάρκας οὐδὲ κοιλογάστορες

1018. ἄτιμον ἐκφορᾶς (τοῦ ἐκφέρεσθαι ὑπὸ φίλων) σπὶθ τάφου

ἐς τώδε

1020

ἄκοντι ζοινώνει κακῶν,

ψυχή. ϑανόντι ξῶσα συγγόνῳ φρενί.
τούτου

101ὅ

ἔχουσα

ἴῃ ἀϊθβθὺ

(ἀπιστοῦσα,

ὅδ ῃθ ταϊοἢ

6. ϑιμθίηαθ πηροίτηββὶρ πἀπᾶ πηΒϑβουβᾶτη Ζοῖρθπά.
1022. δεινόν (γοΠ ταβο
ρον Ὑ1ν-.
Κυπρ)ὴ σὶρ τοτα. 89 τὸ συγγενές
τοι δεινὸν ἥ 9 ὁμιλία, ΒΌΡΆἈ. ἘΠ.
110 δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστίν, Ἐπύν.

Ῥμοθι. 8δδ δεινὸν γυναιξὶν αἵ δι᾽
ὠδίνων γοναί. -- σπλάγχνον: ΥΡῚ.
ϑοΡῃ. Απύῦ. 1000 τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ
σπλάγχνων ἕνα νέκυν... ἀντιδοὺς
ἔσῃ απ ἄθη αθρυϑτοῃ
(.. ΕἸδίβοα ππὰ ΒΙαὐ“).

γομ υἱβοθσῶ

1028. μητρὸς . πατρός Βομ Ποβέ
ΒΙ0Η, ψ6 ἀπό ποϊὶσύ, δπ πεφύκαμεν
βἐαδὺ δ σπλάγχνον 8. Ῥαπν τοὺ-

τη θὺ καὶ τὸ [τ κἀπό.
1024. ϑέλουσ᾽ ἄκοντι: ἄθγΥ Βπτἄδν ἰδὺ σψιάθν ὙΠ] ἴπ5 ΠπρΊῦοκ
σογαῦθη, βἰθ ηἰτητηῦ ἔγθισ 8
ἄθια ΠρΡΊΟΚ ἀ65 Βυαᾶθυβ ἐ61}.
102. ψυχή, οἷπμθ Βάπῆρσθο Απγθᾶθ
βοὶῦ Ηοιμοὺ νυ 18 τέτλαϑι δή, κρα-

δίη. ΥΕΙ. ΑὙΟΒ1]. Εσάρτα. 66 ϑυμὲ
ϑύμ᾽ ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε,
ΤΉΘΟΡΉ. θ9ὅ οὐ δύναμαέ σοι; ϑυμέ,
παρασχεῖν ἄρμενα πάντα" τέτλαϑι,
8171. 1029, ϑορῃ. ΤΎδοι. 1200 ὦ

ψυχὴ σκληρώ, Επτ:. Μοᾶ. 1245 ἀλλ᾽
εἶ᾽ ὁπλίξζου, καρδία, 1066, Ιρῃ. Τ.
881 ὦ μελεὰ ψυχά. 881, Ετδρτη.
924 μή μοι λεπτῶν ϑίγγανξ μύϑων,

μή μοι, ψυχή. --- συγγόνῳ φρενί,

ἴῃ Βομνγθϑύθυ
Ομ συ ΟἰΘβι πμΠηρ΄.
1020. Εν οὐδέ ᾿ἰδῦ ΤΟ] ὩΔΟᾺ ον
γεουιπαΐαπρ' σὸὰ ΒΙου
ἢο]ἃ οὔτι σὰ
ΒΟΒσΘΙθθπ ; βομβὺ τοϊϊβύθ τῆϑῃ χυνὶΒΟΒθὴ σάρκας ππᾷ οὐδὲ οἷπο [οΚθ

ΘΠΠΘΏΙηΘη. --- κοιλογάστορες, Ὑγ61]
516 θοῦ βἰπα, 4150 Βϑιβμαμηρυῖρ.

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘΕῈΝ ΤΉΒΒΕΝ,
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λύκοι πάσονται" μὴ δοκησάτω τινί.
τάφον γὰρ αὐτὴ καὶ κατασκαφὰς ἐγώ.

γυνή πὲρ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι
κόλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος
καὐτὴ καλύψω. μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν"
ϑάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος.
αὐδῶ πόλιν δε μὴ βιάξεσϑαι τάδε.
αὐδῶ σε μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί.
τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν κακά.
τράχυν᾽, ἄϑαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται.
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ:

ΚΗ.
“ΑΝ.
ΚΗ.

4Ν.
ΚΗ.

1080

108

ΑΝ. ἤδη τὰ τοῦδε διατετίμηται ϑεοῖς.
1027. πάσονται, ὅ6}0]. γεύσονται.
1028. αὐτὴ ἴὰν αὐτῷ Ρίδτβοπ.
1029. τῷδε, τῷ ἀδελφῷ.
1080. φέρουσα: 485 ΟΡ] οΚὺ οτσἱθὺ 51:00 δ8 ἄθιη γουπουρ
ΘΠ θη
τάφον

καὶ

κατασκαφάς,

8080]. τῷ

τοῦ βυσσίνου πέπλου κόλπῳ τὴν
γῆν παρακομίξζουσα, ὡς ἐπιβάλλειν
μέλλουσα, διὰ τὸ ὀρύττειν μὴ δύνασϑαι. ΜΟρΊ
ΟΠ νσθίβθ ἈΡΘΥ δὲ 68
ὈΣΒΡΥ
ΟΊ Οἢ κόνιν φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος κόλπῳ καλύψω
(Αβυπαάθίοηῃ. δὶ ἄθὺ Ευ]δαϊουτιπρὴ
σϑμθίβθη. ΥΩ). βόρῃ. ᾿Απί. 429 καὶ
χερσὶν εὐθὺς διψίαν φέρει κόνιν,
ῶῦ6 λεπτὴ δὲ. . ἐπῆν κόνις. --βυσσίνου (νοι ἴθίπθιη [}1πη6}} οΥ1610 οἷπθ Κοπύγαβυνικαπρ' τ16 πέπλωῶν τὲ προυκάλυπτεν εὐπήνους
φάς (σαρσθῃ 5 οι
ηνγσ6) Ἐπιν. ΤΡᾺ.
ΠΡΟ Τ:

1031.

μηδέ.

πάλιν, ἀπᾶ

ηἴ6-

τηδ!α ὈΘΒΟΒ]16θ6 ἀασορθῃ, ὑγθίθ τσ
τηῖὲ Βοβο
]ὔββου ἴῃ ἄθη Ὗορ. 8516
Βρυϊοηῦ ἀδτηϊῦ ἄθιὴ ΒΘΒΟΒ]υ586. (ΟΣ

πρόβουλοι αἷς αὐ] ρκοὶῦ 8}.
1032.

(Ὥρα

Μυΐθ

ψογάθῃ

αϊθ

ΜΙ 6Ι ἀπὰ ορο σὰν Αὐβίμγθηρ
ποὺ ἔθ 16“.
ΥῈ]. μηχανὴ λυτήριος ἔστη. 049, τύχη πρακτήριος
ΗΙΚ. δὅ32.

1038. πόλιν βιάξεσϑαι τάδε, ἄθτῃ
δύαδίθ Ζυσὰ Ττοὺζ ἄϊθβθβ
6
Ξορῃ. Απύ. 79 βίᾳ

σὰ ἔπη,
πολιτῶν

δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος, 008 νόμους
βιάξεται (νόμου βίᾳ δὅ9).
ἈΒΘΟΉΥΙΟΒ, βέθθθι σοροπ ΤΉΘΡΘΩ.

1084. περισσὰ κηρύσσειν μαὺ Βε-

Ζὰρ δι

488 νογαυποΊοη6 ὙΥ Θβθα

ἋοΥ Ηθτο]άθ,
6 ]Οῃ6 516} σϑυπ 815
Μδοβίμδθον δυΐβριθιθθπ: ὐπὸ πἰομῦ,
γγὰ8Β ἄρον. ἀθίπθη Αὐήγαρ Βἰπδπδβσοῦ; ἀθίπθβ ἀγηΐθβ ἰδὺ πὰ’ ἀδ8
γεογκύπαρθη: χὰ Ὀοίθη]θη μαβὲ ἀπ
πιο δ".

1086. ΥΩ]. Ῥγοιηὰ. 86 ἅπας
τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ.

δὲ

1080. τράχυνε, τηϑοῖθθ ἄπ γαυῇ
ἃ. ἢ. Ἰαβ ἀὰ τῶπῃ βοίπ, βρυίοῃ ἀπ
Ἰπητη
ΘΥἢΪη ἄδγομ, 488 488 ΥΟΙΚ τὰ
ἀπ βέγθηρ 56].
1038. τοῦδε διατετίμηται μαὺ δ᾽
5680]. σῬ ]θβθη, ὑγθΊομον α16 ΕγκΙδΤαπρ' οἹθὺ: τὰ περὶ τῆς τιμῆς τούτου ὑπὸ ϑεῶν κέκριται. Ὅϊ16 Ηδπᾶ-

Βομυ θη σοῦθη τοῦδ᾽ οὐ διατετί-

μηται. Ὥοσ Ξ'ἴπη ἰδῦύ: Ὀογοῖΐβ ἰδὺ
ἄθββθη ὅδοῃθ σοὴρ ἄρῃ (ἰδέξουτι Ζὰ
ΒἘπᾶθ σϑϑθῃγχὺ" ἃ. ἢ. ταϊῦ ἄθτη ΕΉΤΘα
α16565 Μδηπθβ ᾿ἰδῦ 65 δῖι5, ἄδ οσ ὑοὲ
1ϑύ, 416 Ζοὶδ χὰτη ΕΠ σθη ἰδὺ ἔν 1ῃ πὶ
σου ρου. ΥΩ]. Ηδβυοῆ. διαπεφρού-

ρηται βίος" Αἰσχύλος Φρυξίν" οἷον
ἡ διὰ τοῦ βίου φρουρὰ συντετέλεσται ἢ διελήλυϑεν ὃ γρόνος (80
Κοππΐίο ἴῃ ἄθιι δ οΚ ΘΒ ]Π]ΘὰΒ ουψ]άΘσ δαΐ αἀ16 ΜΑΒππηρσ 465 Ρυὶα1108 φρούρει βίον) ἀπα Εν.

ΗἹΡρΡ.

1460 ΘΗΣ. μή νυν προδῷς με,
τέκνον, ἀλλὰ καρτέρει.
ΙΠΠ.΄. κεκαρτέρηται τἄμ᾽ (ταῖϊῥ τηρίπθοιι καρτερεῖν ἰθὺ 65 Ζζὰι Επ46). ὄλωλα γάρ,
πάτερ.
νυ

98

,

ἜΗΙ
ΑΝ.
ΚΓ
4Ν.

ἈΒΟΗΥΤΟΣ

οὔ. πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν.
παϑὼν χακῶς κακοῖσιν ἀντημείβετο.
ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνθ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἦν.

1040

ἔρις περαίνει μῦϑον ὑστάτη ϑεῶν.
ες

-

ς

᾿

»"

[ἐγὼ δὲ ϑάψω τόνδε" μὴ μακρηγόρει.}
δ᾽ ἐγώ.

ΚΗ. ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσϑ'. ἀπεννέπω
ΧΟ. φεῦ φεῦ.

1045

ὦ μεγάλαυχοι καὶ φϑερσιγενεῖς
Κῆρες ᾿Ερινύες., αἴτ᾽ Οἰδιπόδα
γένος ὠλέσατε πρέμνοϑεν οὕτως.
τί πάϑω; τί δὲ δρῶ; τέ δὲ μήσωμαι:;
1089. κινδύνῳ βαλεῖν: γρ]. Ῥτοτη.

182

ϑυμῷ

βάλε,

ϑορῃ.

ΡΒ].

67

λύπην πᾶσιν ᾿4ργείοις

βαλεῖς,

Ἐϊαν.

ῬΒοθη.

ὄμμασι

σοῖσι

1δ8ὅ

σκότον

βαλών. ΟΟὝὙΟΥΠΟΥ Ππαὺ ΘΓ ἀπβοι Πιδπα
ἴῃ Οδίδῃυ σθρυδοιῦ. ΠΊ6565 γοτῬυθοῆθη τῆι οοϑμηῦ Θυάθη.
1040. Ὑρ]. ΟΠο. 122 πῶς δ᾽ οὔ,

τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμείβεσϑαι κακοῖς
ΟΡ. Απῦὺ. 048 αἷς καὶ τὸν ἐχϑρὸν
ἀνταμύνωνται (ἀνταμείβωνται 9) κακοῖς, Οαταπαβοῦ οΥἸ ΘΟ ΊΒΟΠ. Νοσδὶ]
πϑ ΟΠ. ΑΤΟΒ1]. ΕΎᾶρτη. 66 ἕν δ᾽ ἐπίσταμαι μέγα, τὸν κακῶς τι δρῶντα
δεινοῖς ἀνταμείβεσϑαι κακοῖς. ὙΕ].
σὰ αν. Μίρα. 809.
1041. 5680]. ὑπὸ μόνου τοῦ Ἔτεοχλέους ἀδικηϑεὶς πρὸς πάντας ἐπολέμησε τοὺς Θηβαίους.
1042. ον Βύχοιῦ ἐησὺ οἷη Ο6ΒΡΥΟΏ σὰ Επᾶθ 8415 βρϑὐθθβίθ (θυ
Οοὐνηοιῦθη“Ἢ ἃ. ἢ. Ῥ6ὶ ἄθιη ὐγοϊθθη
τα τηϑη π16 ἔθυύσ. Ποὺ ου5 Παῦὺ
ΒΡΙΙΟ γον] 0065 ΑὙββθ θη ΜΙ6 ΟΘΥ
Ρ6ὶ δ'υϊαδβ

πηΐθυ

ἔρις δηροίπηνί:

ἔρις «5553 ἔριν τίχτουσα προσμνᾶται (1. προσμᾶται) λόγον. Απέϊροπθ
Ῥυϊομὺ ἄθη βϑῃα]οβθη ϑὐσγοιῦ ἃ0 αὑτὴ
Ζὰν Ταῦ σὰ Κοτησηθη.
ΠΟΒΠὉ]0 1ϑῦ
ὍΟΥ [Ο]ροπᾶθ γϑῖβ, ὑϑομο αἴθ
ΘΙ ΟΠοτη ύμῖθ βὑῦγέ, ΠΡ υἢ ἴββῖσ ππὰ
ουβομοιηὖῦ 815 Τηὐουροϊαύϊου (σὰν Ηθυβύβθι!απρ ἀοὺ ΘΟ ἸΟΒοτα σύμ πο]
ΒΙοιηῆοΙα 1042 {106}.
1044. ΟΥΤΟΒΙαη, βύθῃ Ὡ]] θη τηῖϊὗ
ἀοίποτη ᾿ὑπύβο]!αβ, ἘΠΉΒρυΟ6. ουΒοΡρ6 1ομ Ὁ ἃ. ἢ. 9100} Ἰορθ π80}αὐ ΠΟ ΚΊΤΟΙ Ὑ Θυσσϑῃσαπρ' οἴ πα {061Ἰαβ8θ αἴθ γ᾽ουδηύνοσθαμῃρ' αἷν Φ]] 61" -.

Μ|βΓ αὐτόβουλος νρ]. αὐτόγνωτος
ΞΟΡΕ. Απύ. 816 σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος

ὦλεσ᾽ ὀργα. --- Ῥὸν Ἠδτο]ᾶ 80.

104 ---10567 ὑγτᾶρύ ἀΘΥ ΚΟΥΥΡΗΔΙΟΒ
γΟΥ; ἀδηπ ὑγαπηῦ 510} αοὺ ΟἿΟΣ ἴπ
ΖΜῸ1Ὶ ΗΔΙΡΟμῦγΘ, σθ]6. βίο ἄθη
Ῥϑιᾶάθῃ ϑοιμυγθδύθυη ΦΗΒΟΒ]6βθη, γοη
ἄθμθη Απύϊρομθ ΟοΥ 1 Ίθηὴ6. ἀ68
ῬΟΙΥΠΙΚΘΒ, ΙΒΙηθη6 αοΥ ΤΠΊοη6 665
ἘθοκΙο5 ἔοὶσὺ. ἘΔ βρυθοῆθῃ αἷθ
ἨΔΙΡΟΒοΥ του.
1040. 16 Ἐγίηγθη ὑὐϊατη
ΡΒ ΘΥΘΠ.
ἴῃ ἀου Ὑ ϑυμ]ομύαπρ' 465 (ΘΒ ]θο ἔβ.

ΥΩ]. 9868Ε|Ξ-.. Ηδβγοι. μεγάλαυχος"
μεγαλόφρων.
1041. Κῆρες Ἐρινύες πῖο ἀρὰ
Ἐρινύς 10. Κῆρες ποῖβοη αἴθ Εἰσί
θη

0 Ηρβιοα. ΤΉρορ. 2117 καὶ Ποίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους πα

ϑοΡΆ. Ο. Τ| 471 δειναὶ δ᾽

ἅμ᾽ ἕπονται

Κῆρες

16

5᾽πα

Εχϊησθη

ἀναμπλάκητοι.

α16 Ὑο]δίγθοκο-

τἰηηθη αοὺ Ζὰν Ππ 465 γουϊθύχίθῃ
ΘΥΤΙΘΘῺ (ὑθβοῦζθϑ σου μδπρίθῃ δ γαΐθη.
γρ]. Ῥιοια. ὅ81

τίς

οὖν

ἀνάγκης

ἐστὶν οἰχκοστρόφος; ΠΡΟΙ͂. Μοῖραι

τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἔρινύες.
1048. Το Ὑου]δηρσοσαησ ἀοὺ Ἰθὐζἔθη Β1Ρ6 σὸρ ὠλέσατε ἰδβὺ ἀγχοῦ
α16 ΑΥβ15 θη βομυ!αϊσύ. Υ 61]. χὰ 1052.
16 Απᾶρσθπροη ὠλέσσατε (ἘΠτηΕ16Υ), ὄλλυτε (Η οἰτηβοξῃ) ρΌ θη βοὶ υϑὺ
Κοίποη οἰπνγαπαἑ θη ἈΠ Πτητ5. ---

πρέμνοϑεν
ἅδενὴ: χὰ

(Βο 15. οβ ἔτ πρυμνό-

1784.

1049. δρῶ βΒἰαὐὺ 465 σθυ
μη] θα
δράσω “ὶο ΗΙκ. ὅ14 ἐγὼ δὲ πῶς

δρῶ; Αὐϊδίορῃ.
ἐγὼ δρῶ;

ΤΉ θβια. 10 τέ οὖν

ΒΙΕΒΕΝ ΟΕΘῈΝ ΤΗΕΒΕΝ.
πῶς τολμήσω μήτε σὲ κλαίειν
,
,
5, ὧν
΄
μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβῳ;

99
1050

ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαι
δεῖμα πολιτῶν.
σύ γε μὴν πολλῶν πενϑητήρων
τεύξῃ" κεῖνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος

ΗΜΙΧ.

100

μονόκλαυτον ἔχων ϑρῆνον ἀδελφῆς
εἶσιν. τίς ἂν οὖν τὰ πίϑοιτο:;
δράτω τι πόλις καὶ μὴ δράτω
τοὺς χλαίοντας Πολυνείχη,

ἡμεῖς γὰρ ἴμεν καὶ συνϑάψομεν
αἴδε προπομποί. καὶ γὰρ γενεᾷ
χοινὸν τόδ᾽ ἄχος καὶ πόλις ἄλλως
ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια.
ΗΜΙ͂Χ. ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τὲ πόλις
καὶ τὸ δίκαιον ξυνεπαινεῖ.

1060

10θὅ

μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Ζιὸς ἰσχὺν
1080. πῶς τολμήσω. “ῖδθ 5011 Ἰοἢ
65. ὍΡΟΥ τη]ἢ σ ΘΟ
]ΠΠΘῊ ὃ --- σέ, ΘΠ
ῬοΟΙγΠΙΚΕΒ.
1051. ἐπὶ τύμβῳ: πὰ 101. Ππροτιθ
Ηδπαβομυ θη Ῥιοΐθη ἀ85 σουῦμηἸῖομθ ἐπὶ τύμβον.
1οῦ2:. ἀποτρέπομαι πὶθ ἀπότροπήν Ῥουβ. 220, ϑεσπρόπους ῬτοΙη.
686, ἐπέκοανεν ΗΙΚ. 082, ἀπότροποι Ἐπτ. ῬΏοΘη. ὅ80θ. Ζὰᾳ ἀδὲ Βεἀοαθαπρ

ΒΌΘΗΘΗ,

ΟΠ

5105

ΦΡΖα
ΘΠ θη

ΒΟΒΘΌΘΩ “ ὙΡ]. Ἐὰν. ΙΗ. ἊΣ

99
μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο ἀποτρέπου
τἀληϑές. - δεῖμα, αἴθ Ὀτοπαπηρ.
Μοίποκο γουτητίοὺ λῆμα.
1061. ΟὟὟΟΥ τηδομέθ μου [0]Ομ " ἃ. Ὦ. .,68 δῦ ΒΟ ΟΥ ἄρχῃ

αορούθ (68 βἰδαξεβ Ζπ ΘΘΒΟΤΌΠ ΘΗ“,

ὙΘΊΠΘΠ, γο ΡΌΠθη ΟὐοΥ πἰο δ). ΑΡΘΥ
Ἃἀὦ ΟΥ̓ α΄16 ότι οἰπθβ Ηδαρίβαζοβ
Βαῦ, 80 βομριηῦ γάρ τηδρ]ϊο χὰ
Β6'η (, 1Π8 ἰδὺ 68 οἼθίοη, σγὰβ α16
Βίααὺ ὑαῦ; ἄθηη ὑη8οὸν Εἰ βοῃ]α
βύθῃὺ ἔδυ").
1061. ΒοῚ ἄρῃ Υογέθῃη αἵδε προπομποί
(,, 415 (Ο᾽θιθθυϊηηθη
6168
ΤΙΘΙ ΟΠ ΘΗ ΖΡ 65 ΠΙθΥ“", γ9]. προπέμπει
900) 1ϑὖὺ ἀἴθβον Ηδθομον Ῥοὶ ΑπέϊΘΌῸΠΘ τπα ἀ6Υ Π6Ί0Π6 (68 ῬΟΙ ΗΙΚοΒ

δησο]απρέ.
ΝΘΟΒ γενεᾷ οτρϑηχὺ
ΠΝ
τῇ Καδμογενεῖ, Ὑ61] ἀἴ656
ἩδΦΙΡΟΠουραυῦϊθ πτὴ οἴπθη Μοποιηθίου
Κἄγζου. ᾿ἰϑὺ 815 16 δπάθσθ.
ΠΟΘ
5. χὰ 1010. --- γενεᾷ Μ|6 984:

,, 018

1ϑῦ ΟἸΘΒΘΥ ΞΟΠ ΘΥΖ ΘΘΠΊΘΙΠ τοῖν ἄοτ
ΚΟπΙσΊ ΟΠ αι ἘΔΙΆΙΠ16

τῆς

1062. πόλις ἄλλως ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ

γνώμης; (3680].). --- τά: πὰ 1719.
10ῦ8. δράτω τι (τι ἴδ]ῦ ἴῃ θη
Ηδπαβομυ θα): ψ16 ΞοΡΆἘ. Ο. Κὶ. 152

τὰ δίκαια: ὅ61}0]. οὐ διόλου τὰ
αὐτὰ δοκεῖ τῷ δήμῳ. Ὧον φάδηϊκο
ουϊηποσὺ δὴ αἴθ {Ππηῤουβομοιάθπησ (65
ϑέσει δίκαιον γον ἄθιη φύσει δέχαιον, ΜΘΊΟΠ6. αἷθ βρᾷθογοη ΞΡ Ϊβῦθῃ δατδοῃΐθη.
Ἵ
1064. πόλις τε, γρ]. 161 --- ἅμα
τῷδ᾽ πἄ τη ]10}} ἴμεν (060).
10θῦ. τὸ δίκαιον: γρ]. 9988.
1000. μετὰ μάκαρας, ὅ680]. μετὰ
τοὺς ϑεούς. γε!. Ηοτοά. ὙΠ 189

πἰομῦ

τίς ἡμῶν

ἐστι , ταύτης

ἥκω γὰρ οὐχ ὡς δρᾶν τι βουληϑ είς,

Εὰγ. Μαεά, 1804 μή μοί τι δράσωσ᾽
οἵ προσήκοντες γένει (τοὺς παῖδας).
-

καέ: σὰ 414.

1000. ὙἹοΐουῖαβ. βοὐχὺ μέν [τ γάρ,
γγ61} (Θ᾽ γογδτβροῃθηᾶθ ϑαύζ (16
Βραουθαηρ
οἷπθβ Κοηζοββίνβδύζοβ
Βαῦ (πὰρ αἴ6 ϑ'ἰααῦ ρσϑρθὴ αἴ67θπῖρθη, ὑγθοηθ ἀθη ῬΟΪγμΙΚοΒ. Ρ6-

τὸ Ἑλληνικὸν .. οὗτοι (16 ΑΥΠοΠποτ)

ἈΒΟΗΥΠΟΒ

100

ΒΙΕΒΕΝ

ΘΕΘῈΝ

ΤΉΒΒΕΝ.

ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν
μὴ ἀνατραπῆναι μηδ᾽ ἀλλοδαπῷ
κύματι φωτῶν
κατακλυσϑῆναι τὰ μάλιστα.
ἦσαν οἵ ἐπεγεί αντες καὶ βασιλέα
μετά γε ϑεοὺς ἀπωσάμενοι.
1008. ΠῚ6 Κυαβὶβ νοῦ μὴ ἀ(μάνατραπῆναι πὶθο μάλλα) Βπάοῦ
510}: ὔθουβ θ61 Αβοῆγ]οβ (Ῥσοση. 678,

Ομο. 9117, Εππι. 86. 86, 694, 152,

ἩΙΚ. 215), οἰπίσθιηϑὶ 61 ΞΌΡΠΟΚΙΘΒ
{Π|- ΠΠ|00. 0
1588: 11|. 1955).
ΖΙΘΙΆ]ΟΗ ᾿βδπῆσ Ὀ6ὶ Ἑλανίρί 68. -ς
ἀλλοδαπῷ σπὶθ ἽἼΟΙ10 ἐπαχτόν. Ὀϊδ
Τιοϑατῦ ΘΘΥΠΡΌΤΟΥ
Ηδηαβομυ
θη

ἀλλοδαπῶν δῦ πἰομῦ Ζὰ ὈΘνουΖι
6ΠΗ,
761} κύματι φωτῶν σ]οΙ
ΘΟβδτηα Ἐϊποη
Βορυ ὈΠΔοὺ (Ηθογοϑπορθ).
Ζα
κύματι, φωτῶν Υ9]. θά, 109, δεύματι
φωτῶν,

ῥεῦμα

στρατοῦ

Ὥχαοϊκ

ῬδγΒ. 89,

1010

41ὅ, δεύματι πολλῷ προσνισομένους
ΒΟΡΉ. Απῦ. 129.
1010. Ξ6Β0]. ἀκολούϑως τῷ κύματι καὶ τὸ κατακλυσϑῆναι ἐπήνεγκεν.
ὙΥΡρΊ. χὰ 2. --- μάλιστα ᾿ἰδὺ

τηῖῦ ἤρυξε σὰ γρουρὶπᾶθη: πϑομϑῦ
ἄθη Οὐδύνοσ μαὺ σχυχμηοὶδὺ ΕΠΘΟΚΙΘΒ

ἅ16 δασὺ σογούμου.

λιστα

βοῃϊθρρὺ

πϑοῃ.

ὈΙπᾶου ἀ16 ϑτητηθίσιθ

ΑΡοὺ τὰ μάὙοβθ}]

[.

ἀοὺ Ὀοι θη

ἩδΙΡοΒουρδυύϊθη ἀδάθγοι Πουβίθ
]ῦ,
ἀαθ οὐ κύματι φωτῶν κατακλυσϑῆν
Ζῦτη
ΦΌΒΟΙ οβομάθα Ῥαγῦτηϊοβ
ταϑοηῦ.
ὮϊΘ56 ᾿πβηϊθνίουτη ᾿ἰδὺ Γᾶσ..
ἄθῃ Οοργαποῦ ἀθ5 Αβομγοβ ἄστοῃ

χριμφϑῆν ἨΙΚ. 198 νογτρῦγρί.

νοοῖ Β. ἃ. 'ΤΘαῦποΣ

πῃ Ὠχθβᾶθῃ.

»πινὶ

1.

ν
τ τως τΠΡ πα.

"
“
ΦΙ,
ἣ
ΟΣ
"ἦν ε
“ῳ
Σο

μ-

Θ
Θ ---Θ[- «4-.."
[“-]
ΕΣ

[«Ὁ]-.-ω
τις

-

διὸ.

πω

ὙΠΛΛΟΣ

ΟΣ

ΤῸ

ἩΠῪΝ

----σ᾿ .-:.:
..5..5...:
:Ξ- πε πΠρ“ΦἔΕοΠσπ-τπη
-........:.:...:.:..

Σ
ΔἘΠ...
δΣ,: --.:

ἕς

ΝΆ:

Ν:

᾿

᾿

φωνδ,

ἧς:

δι

»ὦ.. νὰ,

“Ὁ

»»"

ἠδὲ

