Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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ΤΗΟΜ. ΟΗΚΙδΤ. ΤΥ0Η5ΕΝ.
ΑΟΟΕ55ΕΚυΝΤ Ο Β5ΕΚ νΑΤΙΟΝΕδ

οηκ. οοττι. ηευνιι.
ΑΚΟΕΝΤΟΚΑΤΙ
ΕΧ ΤΥΡ06ΚΑΡΗΙΑ 5Ο0ΙΕΤΑΤΙ5 ΒΙΡΟΝΤΙΝΑΕ
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ΡΚΙϋΕΚΚΟ
ΡΚΙΝΟΡΙ ΚΕΟΙΟ
ϋΑΝΙΑΕ ΕΤ ΝΟΚνΑΟΙΑΕ ΚΕΟΝΟΚυΜ
ΟΕΤ.

ΗΕΚΕϋΙ
ΟυΚΑΚυΜ ΡΑΤΕΚΝΑκυΜ 800ΙΟ

δΑΟΚυΜ.

1/0 ηοτηΐπί αϋξαβίβΐτηο , ΡΆΙΝϋΕΡ5 €ΕΕ8Ι5~
51ΜΕ, β άεάϊοατεηι Κιχηο ΙϋεΙΙχηι. χααηφαατη ϊωη
(χαι[ατβ ροΧεταί ΤυΑΚϋΜ ν'ιτΙιιΧιαη αάχηηαύο, ίβτηεη α( ϊά αιιάετετη τηβα τη,ε ϊηρήτηϊχ ρϊεΐαχ ΐτηριιΙΐΐ. ξραχΊψχε, %ιιι ΐη τηε εβ» αηΐτηΐ /εηβυ ροβιι

Ιανΐί. Οιιηι εηϊτη ίιιβι άτ τηιιηΐβεεηύα ΑυαυδΤΙΒ£ΙΜΙ ΡΑΚΕΝΤΙ3 Τνΐ . οά'ιαί Τυ ηιιηο νίοεχ
βεή* $εΙϊά%ετ, οοτηεί οΐϊτη άαίιιι εβετη άοδΙΐβΊιηο
ΜοΙάεηΚαηετο ΐη ϊύηετε Ηίεταηιπι οαιιβα ίηβϊΐιιίο;
<2τ αΐίοί εχ Ηοο ϊύηετε βηιόΊιιχ ρετοερΐ τηαΐίΐρΐΐεεί.
<2τ άιιτη ΟαΙΗαε . Ηϊ[ραηταε. ΙίαΙίαε , Οΐΐτηαηΐαε ΗΙΙίοίΗεοαί ρετίιιβι αίατη . εοηΧΐξίΐ τηΐΜ ρΐιιτεε Ηηΐιΐί
€ατ7ΐίϊηΐί, εο!<ραε ρταεβαηίϊβτηο! εοϋοεχ ϊη/ρκετε.
€ ςιιϊύιΐί ϊΙΙαά ίηβ§ηίίετ αιιίίιιτη <2τ εχροΐϊίιιτη ηιιηο
ρτοάϊΐ. Ηιιηο ϊζΐΐιιτ ίεηεβοη ϊη τηε οοΙΙαύ βιιίΐντη .
Τιβι άεϋίιιτη, ροεΐατη Ηοτηεήοαε Ιαιιάϊχ αετηιιΐιιτη.
τηεϊί οιΐΓΪί ιιίοαη^ιιε Γεβϊΐιιίχτη. άενοΐϊβΌηα ςταίϊ/

βνηα^ηε τηβηίβ ΤιΜ ο$ετο, βχορίαΐΐβηηΐίτη νηρεηβ βιιάη ρταετηΐιιτη ΗαΙΐΐαηΐί,β Τυ . φιαε εβ Τι/Α
ζηάιιίξεηΐΐα , Ηοο ^ηαΐεοιιηρίε ρίεΐαΐΐί τηεαε ίεβαηάαεβαάΐατη ρΐαάάο ναΐΐα τε/ρΐοετε άίξηεήί. Οιιοά
άηχη βρετο , Όειιτη ϊτηιηοηαίετη ρτεεοτ . ηί Τε.βρειη
σοΪΗτηεη^ιιε ραΧτ'ιαε, ψιατηη. τηεατη φχο<ιιιε εβέ ηαη<[ΐιαηι ηοη ειιτη ϊηοιιηάΐββτηο αηΐτηϊ βη/ιι τεοοτάοτ .
φιατη ϋιιύβτηε βετνεί ιηωίατηετη : ίτ βα/ί αάΗιιο
Τι/Α νΪΓίκίβ» τηοάεταύοηε <1τ οοτβΐϋί βαοΊνηη εβ.
νΧ αΐτηα ραΐήα άϊββάΙΗτηϊί ΗΪ5 ίετηροτΐύιΐί α οοτητηηηί ίαΐατηϊίαίβ Α ^ιιαε Οεηηαηϊατη ΐηρήηάι αάβΐχίί.βαΐνα <2τ ϊηνπιιιηίί βετναΐα βί . ορϋαι^ιιε. <2τ βίο

ήα & <&(>ηΗαίε ϊηίατηϊηαΐα βοηαί νΐ£6αΐ([ΐα; ίΐα,
ιιί ΐη ροβπιιτη ρτο/ρεττϊτηο Τΐτιαη βκαβι & οτηηίί
£βηεηί /βΚά(αί€ Τε οντηαΐβί βνρηχηυΜ Νιιτηβη.
ατάεηύβιηϊι νοίΐί ϋχρβίο.

Β.ΕΌΙΑΕ ϋΕΖδΙΤνΌΙΝΙί ΤϋΑΕ

ώϊεηί άΐνούβτηηι
ΤΗΟΜΑ5 0ΗΚΙ5ΤΙΑΝυδ ΤγσΗδΕΝ.
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ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ.

ΚΟϋΐτ ηυηο ίΗΐκΙειη ί^υίηΐί βά'ιύο, ςΐητη
α πι 6 ρ^Γίΐπ , ρΐυπβυβ 3ΐ)Ηϊηο 3ηηΐ5 εάϊί3 εοιηηιεηΐ3ΐίοη8 άε ηοο 03Γπιΐηβ π§ηΐπο3νεΓ3πι. Ιαπι
ρηάεπι 1113 ρΓθάίίυΓ3 βηί, ηίΓι ν3Π3 ίηΙβΓνβηπΤεηΐ, ςυαε €3πι πιοΓ3Γεηΐυι•. Ρήηιο εηίηι <3ί—
νει-Γο ίΐυάϊοιυιη §εηεΓβ <3ιΛπ£Ιο ππηί, ηοη ηί
Γι ΓπΙ)Γ8εϊν33 Ηογ33 (^υΐηίο ΐπιρεηοΙεΓε 1ΐοεΙ)3ΐ.
ϋείηείε ςΐ. 8<:ηο\ν, ηυηο ΡΓοΓείΓοΓ Η3νηΐεηΓΐδ,
ίη ερΐβοΐ3 0ΓΪΙΪ03 Κ.οηΐ38 εοΐϊΐι Μϋοοχα ηον3πι
03ΓπιϊηΪ3 ΓεοεηΓιοηεπι , Γίνε ίη ΐΐΐυά <:οηιπιεηί3Γΐαηι οπίΐουηι ρΓοηιΐΓεΓ3ϋ; φή, ρπιιί ς[ϋ3ηι ΐρΓβ
3§§τεεΙεΓεΓ ορεηιη , εχΓρε&αηάυβ είΓε νίεΙεΙ)3ΐϋΓ.
ΑοοεάεΙ)3ΐ ΙεπιροΓυπι 03ΐ3ΐτπΐ33 , φαΐΒυβ ΛυρεηΐϊΙ>ιΐ5 ζά ΐη§εηίε3 ΓεπιπΊ , ηυ3ε Ιυηι §8ΓεΙ>3ηΐυΓ,
νίαίΓιΐυιϋηε5 Ηοπηηυπι 3ηίπΓΐ5 , ηαϊβ &ά ροεΟιη
<7Γ3βουπι αΙίεηάεΓεί ? &: ΐηΐεπ•υρΐ3 ρεΓ βεΙΙοΓυιη
ΙυτΙ>33 Γοοίεΐ3ΐΪ3 ύγρο§ηιρ1ιΪ€38 Βϊροηΐϊηαε Παάϊα, <:υϊιΐ3 οιααε & άϊΐΐ^εηϋαε ϊαιη οΐίιη ζ)υϊη

χ

ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

Ιππι ηιεοπι νυΐ^ιη^ιιηι (1είΙΐη3νεΓ3ΐη : ηβ 31Ϊ3»
ιηοΓ3β 03υΓ35 ηαηο οοπιπιβηιοΓοτι. Ιικετίπι άα<1υπι 3ρηά ητιε ΓεΓνϊΙϊΗΓη ςίΓπιΐηΊδ 3ρο§Γ3ρΗυπι ,
εχ εάϊΐϊοηε Ραπννΐ3η3 ε ιηβ ίβοαικίαπχ οοάίοεβ
βπιεηεΐ3ΐ3 & Γιιρρ1εΓ3 , άείοπρϋυηι , ηικκΐ τερεΐίίίδ ευπδ ρεΓροϋε1)3ΐη. δεά ίαηβ εϊΐο Πΐυά ρΐΌςΐϊεπί, Γι, φΐοθίρετο, Ιοη§ίθΓε πιθΓ3ηϊΗίΙ ει άείη&υηι είΓε, Γεοί ροιίιΐδ αΐΐ^ακί ουίΐιΐδ 3εεείΙιίΓβ
ίιαάϊοΒνεΓίηΐ Ιί,έΙοΓεδ. Ηζο εηίπι πιογε ΓϊΛαΐΗ
εΛ, υΐ, ηιιοά ϊη ραυαίϊιπιϊδ ΓοπρίοπΒηδ Ιόεαπι
1ΐ3ΐ)εΓ8 ΓοΙεί, Ίά (^υίηΐο οΙηϊ§επΐ, Γαΐϊοεί α£ οο(Ιίευηι, φΐί ΐηηοΐυεΓυηϋ, οπιηϊυιη οορπβ ίηΛπι£ίυδ οοΓηρ*3Γεαί. Εΐεηίιη ευπι ΐη ΐΐϊηεΓβ ΑυαίΐδτίδδίΜΐ ΌΑΝΟκυΜ Κεοι5 πιιΐΓπίκ:εηΐΐ3 ρβΓ ΟαΙ1Ϊ33, Ηίίραηίϊΐη, Ιίαϋ,ιε ραιϋοηι & 0επτΐ3ηί3Πΐ
ίηίΐϊϋυΐο οοάϊοεδ Ουΐηΐϊ ρΙιίΓεβ 3ΐιϋ ϊηίρεχϋΓεπι
3υϋ οοιηρ3ΓαίΓεΓη ϊπίε^ΓΟδ; ν3ΐίθ3ηοπιπι 3υΐεπι
& Νε3ρο1ϊΐ3ηΐ ΙβΛίοηεδ ΓεΙεΑαδ ριχΙιΙϊαΗίΓβΐ: οΐ.
δΛονν : 6εΓιάεΓ3ΐ33πι 3θΗυο 03η(3Βπ§ϊεηΓΐδ &
ΜοηαεεηΓίδ ΙεέΙϊοηεδ, φίοπιηι Ηίς ουπι Νε3ρορο1ϊ[3ηο οπιηϊαηι (^υϊηΐΐ οοάίεαπι είΐ ρΓ3ε!ΐ3ηΐϊΙϊίΓηιΐ5. υίπιΐδφΐε <:ο1ΐ3ΐϊοηεηι Π3£ΐϋδ Γαπι ρΐΌχ'ίΓηίδ 3ΐ)Ηίηο 3ηηϊδ , ίηϋεΓροηεηΐε οβΐαυπι ϊΐΐ.
Ηεγηίο. 03ηΐ3ΐ>Γί§ίεηΓείη Ιοάδ Γείε&ίδ οοηΐιιΐΐί
νΪΓ άοέΐυδ Αη§1ιιβ; Μοη3οεηΓβιη ίηΐε§παπι, ίυπι1Ώ3 άϊ1ί^εηΙΪ3 οοΓηρ3Γ3νΐ£ άο£ΙϊίΠιηυ3 Ιβηαίίια

ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ.

χι

Ηατάι. Βίοΐίοίηεεβε Γβ§Ϊ36, ςυ3β Μοηαοί ©Λ,
ρΓ3ε£ε£Ιυδ. ζ^υϊΐ3υ5 νίήδ ηυιχίΒηϊΠϊπιίδ ρτο Γυο
ΐη πιε (^ιιίηΐυπια,υε τηουπη οεηεήάο οβΛπ&ίΓΓιηιυπι ϋεΛοΓ 3ηίιτιυπι.
Ι3πι Ηίδ οορίίδ ςυοπιοθο υίίΐδ Γιπι ίη επιεη^3Π<1ο & ΓεΛίΐιιεηάο 03ΐτηίηε, & ίρΓιαβ ΙεΛϊο ηιιηΐίείΐϋίτι Γαάβι, & 3 πιε άεοΐ3Γ3ΐαπι βίΐ ίη οογπηΐ6ηϊ3ΐίοηβ ρΐΌχίπιε ΓυΒηεχ3, <Ιε (^ιιίηΐο είϋδφΐε €3ΐτηίηε, 5ε&. ν. Ηίς ΐ3ηΐυπι ηιοηεο, ηοε
νοίυπιϊηε οοηΐΐηεπ ΙεχΟιπι 03Γπιϊηί8 , ηοη εχ
εθίΐϊοηβ 3ΐϊφΐ3, ΓεοΙ ε οοοίίοίουδ πιείϊοποιίδ &
ρΐεηίοπουδ εάϊΐυπι, 3<ΙηίΙ)ϊίίδφ]8 νΪΓΟΓαιτι άΌΛοιυπι οοηίε&υπδ , ιώί Ιίοπ ίοπρίί άεΛϊϋυεΓεηΐ ,
επιεηά^ΐιιιη. (^υίρρε πιίηί ρΐΌροίίύαπι εΓ3ΐ , 03Γπιεη ΐΐΆ 3ί1θΓη3ίυπι ΓιίΙεΓε , υϋ ουηι νο!υρί3£β
1ε§ί ροίΓεί, ηεε Γιιοίικίε νίΐίοπίΓιπΐ3Πΐπι ΙεέΙίοηυηι Γψι&ΙοΓε & ϊηοοπιΐ3 θΓ3ΐϊοηίδ Ε)3ΐ03πε , ψι&β
ρποΓΟδ εοΐίΐίοηεδ οΜιίεϋ , οίίεηάεΓεηιυΓ 1ε§εηΐεδ.
5εόΙ ηίο ίΐεπιηι ηιίηί ρΓ3εάΊθ3η(ΐ3 είΐ Ηεγηϋ, νί«ΓυπίΓηί, ηυηιαηϊΐαδ, φή, υϋ ηυηφααπι (ΙβίΙίΐίϋ
οοηΠΓιίδ & ΓυβΓκϋίδ τεβ ηιείδ ίυν3Γβ, ίί3 ιηρπηιίδ
ίη (^υ'ιηίο ρεΓροΙϊεηάο ηονϊδ οίηαίδ οοΠτΐηχίι.
Ηοο εηΐηι οίεάϋΐ ίΐΐε Γυο ίη ιτιε ήνοπ & ίη (^υίηΐιητι ίΐικίίο, υΐ Γιη§η1οδ 3ρο§Γ3ρηί Γπεί Μαεηίοϊ
ρτείο ρ3Γ3ίοδ, 3ηΐε αιυ3πι ορείΊδ ΙηάεΓεηΐυΓ,
ρεΓΐυίΐΓ3Γε£ , & ίη ίΐη§υΐ3ΐιιιη ΙεέΐίοηυΐΉ α!ί1ε£1υ

χπ

Ρ Κ Α Ε Γ Α Τ Ι Ο.

Αιερβ ίικίίοίυηι πιειιηι 3υϋ Ο3ΐοα1ο ίαο οοηίΐπη»ϊεϋ 3υΙ Γ6§βΐ€ΐ. ΡΓίΐβί6Γβ3 ο&Γειν3ΐίοηεδ ηοηηυΐ]3δ& εηιεηώΐίοηεδ 3<1 ν3Π3 1οο3, ίη ρεΓΐιιίΐΓ3ηβο 03Γηιϊηβ ΓαΙ)η3ΐ35 , πιεουιη ΒεηενοΙε εοπιπιαηϊαινίΐ; ςυ35 ε§ο ουΓ33 ι^ηύ νίπ, & ίη Ηίδ ΙίΐβΓΪ3 ΙΐίΐΙϊΊΐαηΐΊδ, πΐΐεή νοίαπιίηί Γαίδ Ιοάδ ϊηΓειΐ33
ςίαβο.
νεΓΠοηεηι ηιιΐΐ&πι ηοΐίεοί , Ιυπι φΐοεί 63ΐη ηοη
πΐ3§ηορβΓε άεΓιάεηή ραϋβηι; ηεηυε εηίιτι ί3εί1ε αεί (^υίηίυπι 3εοεάεί , ηίβ Ηοπιεπ Ιε&ίοηε ίπι1>πΐιΐ8: ΐαιτι ηιιοά ΚΗοοΙοιτιαπηίαπα ίπ3εο[υ3ΐί <1ίοεηάί §εηεΓε οοηΓοπρΐ3, & ηυηο ρΙυπΒυδ Ιοείβ
ρ3Γυπι ςοη§Γυεη8, ρΐ3ηε Γεήη§εηά3 ΓιπίΓεί; φΐεπι
ΐ3ΐ)0Γεηι ΐΕεάίί ρΐεηαπι, υΐ 3ΐίο ίεπιροΓε Γααίο
ΓυΙώΠεπι , ηυηο ΙυΒεηβ <3εε1ίη3ΐ)3πι. 5ί ψιη. οο
οπΓΓ3ηΐ οΜουΓΪοΓ3, ε3 ίη 3άηοί3ίίοηίΙ>ιΐ3 ϋΐυίΐκιβυηίαι•.
ί^υυπι ρΓορίεΓ νεΓΓυδ β εοάίαιιη ρΐεηίοπιπι β•
<ϊε ρδίΓιπι ϊηΓεΓίοδ ηεεείΓε ίΊιεπΙ τεοερΐυπι νετίυυΐΏ ηαηΊεηιπι πιυί3Γε , υηοίε ϋίίηευΐ&δ Π3ία
ροΐ8Γ3ϋ ίη τερεπεπάϊδ νεϊίΐβυϊ, ζά νείεΓεπι ηαιηεΓυπι Ι3υά3ΐΐδ, αείίεά ίη ηηε οοιηηιεηΐ3ΐίοηίδ
Ι3ΐ)υΐ3πι, άινε^ε ηηΓηεΓοπιηι ηοΐ3(ίοηίδ ίηιΐίοεηι , εχ φα» Γαάΐο επϋ ηυπιείΌδ ίηΐεΓ Γβ εοιηραηιβ & φΐεηκιυε νειΓαιη ίη αΐια^υο εάίΐΐοηβ
ΓβρειΪΓβ.

ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ.

χιιι

ΤγροΓυηα β1β§ΗΠΐΪ3. ηϊΐοΐφΐε Γοάεοιϊβ ΐγροστ3ρίιΐε3β εηπιε άεβείιΐΓ, ψιαβ ηον33 1ΐΐ6Γ3Γυπι
Γοιιηαδ ηυίο βθϊΐίοηϊ 3<1}ιϊΙ>αϊε; ΓςπρίυΓ3β ειιϊογπ
π<1ε3 & 3 νίίϋβ ίπιιηυηΐί38 ςΐ. Εχίεή άΠϊ§εηΐ'ΐ3ε,
ςιή ΐρΓε ορεπβ ίηνί§ΐΐ3νϊΐ , ΐ3ηΐο ΩυεΙϊο, υΐ Ίη άβ•
εεηι, ηιΐ3β ζά πιε ρεΓνεηεπιηΐ ρΐ3§υ1Ϊ5 νίχ 3ίϊ<ιαΐ<1
πιειιΐ0Γ3Μβ πιε οίΓεηάεπϋ. Ρ3ΐιε3 ίυηΐ , «μαε,
πιε3 ΓθΓ(3ίΓε ϊηευπα 3(1ιτπΠ3, εοπϊ§ϊ νείϊπι α 1βέΙοπΗυδ 3ηίε ψιζπι Ιϊβιυηι 1ε§3ηΙ. Ιη 3Γ§ιιιηεηίο Ιϊ&π 1. 1ε§. Αΐ3χ Ττοιαηο*. τεϋ<ιιΐ33 Απΐ3Ζοηε5
Αοηϋΐεβ <!τ ίη Κΐε ΡεηΐηεΓιΙ. \λ\>. Ι. 308. 1. Κκ<&/μος. Ίϊ>\ά. 3 ' ο. θανάταο. II. 6 1 8. 1. ωτησατο. III.
696. 1. 'ΐκτο&ν υπ» νοοε. VI. 317• ΪΙουλυία,μαντα.
ΜϊηυίΐοΓ» Ηίε οπιϊΕΙο.
Αΐΐεπιπι νοίυιηεη 3ϋηοΐ3ΐϊοηε3 3(1 03πηεη εοη•
ΐίηεΒΐΐ ηΊ3χίιηε επΐΐεϊ 3Γ§υπιεηϋϊ , φΐ35 3 ΐεχία
Γεϊυη§6Γ8 νίίυπι εΛ,ηεΐη 03Γηιϊηε 1εςεη<3ο ΓυΙϊίηείε ϊηΐεΓρεΙΙεΐυΓ 3ίΐεηΐϊο, πά ηοΐ38 3νοο3ΐ3. Εο
εηίηι ηιε ίρΐϊιπι βεηε πιεπιϊηϊ ίη §Γ3εοΐ5 ΐηρπιηΐ3 ρΓοίεάίΓε ε Βπιηο1α3ηΪ3 εοΐϊΐϊοηίΐιυβ , φααε
ρυτυπι Ιε^εηίϊ Γεηρΐοήδ ΐεχίαηι εχηίβεηϋ, ευπιηιιε εηιεη(ΐ3ΐυπι, επΐϊεο 3(1ρπΓ3ΐιι ίη ηοΐ38 τε1ε§3ίο. ΡΓ3είεΓε3 ΓρεΓΟ ίοΓε, πϋ 3 νϊπβ θοΛίδ,
φή άβ Υιάο εθΐΐϊοηε ϊη ερΗειτιεπίΙίΒυβ ϋίεκιπίί
Γοχί&ίΓβ Γεΐ3ίυπ Γιηΐ, ρΐιιπι πιοηε3ηϋιΐΓ, <}ΐΐ3β
»ά ίαν3ηάαπι ειιτηεη ρΓοίΐηί; <}υίΙ>ιΐ5 παε §Γ3-

-■
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Ρ Κ Α Ε Γ Α Τ Ι Ο.

ΐίΠΊηΐ3 ιηεηϋβ υίυπιπι είΓε, υΙΐΓο ρΐΌΐτηίίο. Εί<3βιη νοΙιιιτΓιηΐ ρΓ3βιηΐ«6ΐαΓ εοάϊουιη (^οΐηΐΐ Γβοεηίυβ ατΐΐϊευβ; ΐηάΐοεβ αάάεηΐυΓ, ΐΐ3 οοπιραΓ3ΐί, υΐ Ϊ8, ηυί ζά ϊρΓαιτι 03πτιεη Γρε&3ί, ρτϊπιο νοίυηιϊηϊ ϊυη§ϊροίΠϋ, Γι ίά εοιηπιοάϊιΐδ νϊΓυηι Γυεπϋ. 5οπ&εβ3ΐη ϊη ΟεοΓ§Ϊ3 Αυ£ϋΛ3, Οί1εηάΪ8 δερίεπΛπ Α. Μϋοαενι.

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ
Ώ £

<2ϋΙΝΤΟ 5.ΜΥΚΝΑΕΟ
ΕΐυδρυΕ οακμινε
ΡΟδΤΗΟΜΕΚίςΟΚϋΜ.

ί

ι

XVII

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟΝΙδ
ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ.

5εοτιο Ι.
Όί ΟιιΊηιο 5πφΓηα(ο ΡοβΗοπατ'κοταιη αν3οη.
ινοτοκ οϊηηΊηΊί Ίβηοίηϊ; <Ιε ϊρίο ηοτηίηε (ίαΙ^Ίϋϊΐυπι §. Ι. Αη
Α.1
ϊιιΛογ £( Μίΐείϊικ 5ιη^ιηιβιιχ ? §. II. Αυΐ ΟοΓίηιΗιΐί £Γ3ΐηπΐ3ΐίειΐ5 ?
§. III. Αη ΑεπΓιΙίαχ ΜβοεΓ? §. IV. ζ)ιιϊηιιΐ5 άΊο'κιιτ 3ρυά 0γ3πιπι3•
ΤΪςθ5 §. V. 3(1εοφΐε πος ρΓΟ βιιΛοπϊ ηοιτΓιπε Ηαβεηόαπι ζ. VI. ΡιΙπ,-ηη ροβοε 5ιηγΓη3ηϊ ίιι'ιίΤβ ίρΓυπ» εαπηεη Ίηάίοαΐ §. VII. ο!>ίε&ι
(ϋΙιιιιηιιΐΓ §. VIII. ΙΙηάε Οϊ1α1)π ηοιηεη ΗαεΓεΓΚ ζ) άηιο §. IX. Αη
<2υίη«ι$ Πι 12ιι. Επηηυ? §. Χ. ΑεΜί (^υίηιί; νίχϊίΓβ ευιη Γεο. IV.
ρ. Ο. ρΓοΙιώίΙε ήι , ευπι β Γεπηοπίϊ ηιίοηβ §. XI. ίιιπι ε (Ιυοοαχ
03ΓΐηΊηί$ 1οςΪ5, ςιιί ί11ιιΑΓ3π(ιΐΓ §. XII. XIII. εοαοηι αΊαείι ροέ'Γεοϊ
θΓ3εε3β ΜΛογϊϊ §. XIV. Αη ίηάςιιίοΓ Ηα1>εη<1θ5? §. XV. ΤουτΙβπϊ Γεη(εη('ΐ3 , ε3ΓΠΐεη ρΓΟ ΗοπιβΓΚο η3ΐ>εηιΪ5 §. XVI. Αΐϊα φαίπ(ο ίποηΜ §. XVII.
$εοτιο II.
Ώι Ονηύηί ίρ/ο άιαι^ικ ταύοπΐ £■ ΊηάοΙί.
ΕΛ εοηιΊηυαι'ιο ΙΙ'ΐίΐϋί Ηοπιεήειβ §. Ι. υηιΐε άυΛιιτη ηοε ΐθη•
ΙϊΙΊηπι ? §. II. III. (^ηοιηοα'ο Ίΐίικί εχΓεευιιΐ5 δι ροέιβ ? §. IV.
ΟίΓΟηοΙοξία εϊΤηώιΐί §. V. ΟεεοηοππΒ εβπηϊηΐ! ηοη οπιηί λτι\Ά•
αο 03Γεη5 §. VI. νΐΓΠΐΐε$ 03ίηιϊηί5 , ίη 'ιιηϊίαιίοηο Ηοηιεπ §. VII.
ΡεοηΐΓπ ιηίηΊΑεπυπι §. VIII. Ρειίοηβε & ιηοΓε$ §. IX. ΝυπιείΌπιπι
νεηιιΛ,ΐί §. Χ. Ιικϋαα ν'ίΓΟΓυπι <1ο£1οηιιη άα ηοε οβπηίηε ξ. XI.
ΝβενΊ εαπτιίηίί; Ίηαεςυαίίιβί, ςιιαε υηάε ογιι ? §. XII. XIII. ΟϊΛϊο
<2υίη(ϊ εχ ΗοιηεΓΟ άαίΐ3 §. XIV. Ρι-ορπα ίη ΓοηηΪ5 §. XV. ϊη ςοηΛπιΛιοηε §. XVI. ίη νοεα1>ιι1ί$ & ρΠΓ3ίϊ1>υ5 §. XVII.
5εοτιο III.
Όί αιιΆοήΙια, ψιοί /καιιιι (β ροϊια ίη /αίαΐίι ιταΑεηά!;.
ΗιιΊϋ5 ηυαοΛίοηΉ (ηοπιεηΐιιιη §. Ι. ΑαΑοτε$ &οαΐ2ηιΐ"< ΤΓοΐίηίταπι, ΊηρήπιΪ5 ροΑΚοπιείΊεϊΓαπι §. II. (^υίηιιιπι € Τηςίεΐβ ρατυπι
ΙιααΓιίΓς §. III. η« εχ ΗϊΠοΓΪείϊ , ίεά β νειεπ1>υ$ ογΐΐιάε §. IV.

1>

χνιιι

ΑΚΟΙΙΜΕΝΤυΜ.

?
Ιη ρηηικ V. ΓΛπ$ οχ ΑγΛιπΊ ΛειΗϊορ'κΙε §. V. ίη ΓβΚα,ιιϊί εχ ΙΓιιόο ρ2Γνι ίείοηοι §. VI. Ιη βχίΓεη»ϊ$ Γιογϊ$ ε ν.ιπΊ$ Ίλίβν κί(οβι
§. VII. Ηικ οοηπΊτηηηιιΐΓ Ταΐηιία Ιΐίαοΐ, οαηΐϊ πιΐίο οη'ινεΓΓβ εχρΙΐηηΐΓ §• VIII. <2ιΐ3εη3π» ίη η.ιε ΓαΗιιΙ,ι ίϊηι εχ ΑιΆ'ιηΊ Αείηίορ'ι•
άο ι)ιιΛ3? §. IX. ςυαο εχ ΙΓιαΗε ρ3Γν3, §. Χ. & 5ίε<ϊςηοΓθ §. ΧΓ.
Α1ίιΐ5 (3ΐ»ιΐ3ε ίΓίςσιεηπιιη 3ά ΛειΗΊορ'κΙεηι ΑκΥιηί ΓρεΑβης §. XII.
<2υοιηοι!ο εχ ΗΊ$ ΓοηΓώικ η3αΓεπι ζ)ιπππΐ5 ? 3η ριο ςςηίοηε Ηί•
ΙιςπάϋΠί είιΐΐ ειπηβη ? §. XIII. ΟθΓθ11αι'ΐ3 §. XIV.
δΕΟΤΙΟ IV.
ΏΊ ιϋι'ιοηΊΙιιι, νίτβοη'Λιυ, δ- οιπηΐηο /ιίβοηα ΙΐηταΠΛ ίαπηΐη'ιί.
Οπηεη 3 ΒοίΓαποηε Γορεπυηι 5εο. XV. §. Ι. Εχ ηοε εοά'ιεβ
βυχΊΩε ειΐίιίοηει οηιηεί; εο<Γκεχ ηοη Ηβη. §. II. Ε<ΓιΠο ρπηεερί ΑΙιϋηα §. III. ΒίΓιΙεεηβί §. IV. ΕιηεηΗ3Γ0Γβ5 ε3ππΐη'ΐ5 3η(β
ΚΚοιΙοηιαηηιιιη §. V. Ειΐίΐϊο Κηοάοηι.-ιηηί , & εχ 1ΐ30 ίεΛη, §. VI.
VII. Εϋπο Ρ3υνί3η3 §. VIII. IX. 5ιώΓι<ϋα κ'ιίίεβ §. Χ. ΥβιΓιοηε: §. XI. Ερί1ο£ΐΐ5 §. XII.
5ΕΟΤ10 V.
ϋΐ ίΐχΐιι ςαπη'ιηίί ί ίοώαίαχ ηβίΐιιιηάο , Ηιι'ιιαηαι ιάχύοηΊ}
ταίϊοηί & ςοηβίΐο.
Τεχίυπι εαππΐπ'κ είΓε οοιτιιρίίίΤϊηιιιπι ίη επίιίοη'ιηυί §. Ι. ει'ιαπι
ίη εοιΓιεΊοιιχ §• II. €θΓΠΐρΓε1αηιπι £θηεπ & είυΠαε §. III. IV.
Οκίκβϊ ΡαίηιΊ, εοπιηιηυε εΐ3(Γε$ §. V. VI. Οβπηεη ε ρΙεη'ιοή<ηιι1. εο(1ίεί1>ιι$ ηιιιΐι'ϋ 1οεΐ5 κΑ'ιιιιηιιη & ρΙιιηΒιικ νειΊϊ1>υ$ αιιίΐιιιη
§. VII. Ιη ϊΓΓυ επίϊι Λερέ ιΓιπΐε'ιΓιί §. VIII. Κβι'ιο & εοηίϊΐϊοπ»
ηυ'ιιΐ5 εύίΐίοη'υ §. IX. Χ. Ταπιιία, νοΓίϋΐιήι ηαηνεηιιη ςυπ» ρποιαιη ςάίιίοηιιπι ηιιπιεπϊ οοπιρ3Γίη5 §. XI.

XIX

(ΉΜΜΕΝΤΑΤΙΟ
Ώ Ε

ΟΙΠΝΤΟ δΜΥΚΝΑΕ ο
ΕΙϋδί^υΕ ΟΑΚΜ1ΝΕ.

3ΐΝθυι.ΑΚΐ {"οΗυηαε «Γα 3(χϊ<Γιγ , υ» ρεκίίάβ ϊοϊ,
ςυ'ώιΐδ οΓιιτι πΙ}«π^3ΐ)3ί Οταοοΐα , ορίαϊ €3πτιϊπϋηΐ5 , £31112
ςείε&ειτΐιηϊδ, ϋδ ειΐ3ηι ςιΐ3ε ρι•3εβ3ηπ)Γιηΐ3 ίυάίοΒνεΉηί
Α1εχ3η<1πηϊ ΟκπιηηΐΓΪα , Γει•ν3ΓειιΐΓ υηυηι, ψχοά τεδ
ΤγοΪ3Π35 α πιο«ε ΐπ(1ε Ηε&οπδ &ά υι-βίδ ιΐδςυε εχά«Γιυπι ςβπιρίεχιιιη , ΓυΙ> (^ιιϊηπ 03ΐ3ΐ)π ηοπιΐηε να1§3ίυπχ
εΛ. Ιπ ςυο 03Γΐηΐηε ρ1ιΐΓ3 Αιηι ηοΐ3ΐ)ίΙία. Ν3ΐη & βυίΐοΓΪ8 ηοπιεη ρηείβπ, ηε §Γ3εουιη ςιιΐάειη & ίη οηιηί 3ηιϊςιιϊιαιε 'ι§ηοπ ; & ϊρΓιιιη ατπιεη ηοη ηϊΓι ϊηίϊηΐ3ε 3εί3Πί ίςήριοπ&ιΐδ Ιζυάζίητ. Αίςιιϊ ιβηιεπ ϊΙ1υ(1 νβιεπδ
βρία νΐιη & Ληιρ1ίςϊί3(επι ΓρΪΓ3Γ, 3ς πΐ3ηί£εβυιη εΛ,
ροέ(3ΐη ιιίιιιη εΙΓε 3ηπςιιί<Ιϊιηίδ ε&ηηΐηΐΐΗΐδ ςγοίίαδ , ςυοΓϋΐη νίςειη ςιιοά3ΐηπιο<1ο εχρίεί. Οεηίςυε ιεχιιΐδ οβγππηΪ5 ίη ε(Κποηϋηΐ8 εχΛβί εοΐΐΐιρήίΓιπίϋδ & πιΊΓβΓε πιαίΠϋδ , 3<1εο({ΐιε ϊη εο ΟΆΑΐξζαάο & ββΐ3ειιΐ3ηάο , πΐ3§Ϊ5
ςιΐ3ΐη ίη αΐΐο 3ϋο ίςπριοΓε, (:οηίε&αι•3ε ςηποβε Ιοεαδ
ίιιϊί. ΟχΚοεδ ηπιεη , ςιιί ζά\\ηο ηυΐϋ ζ\> εάΐιοτ'ώνι*
ίΐιηι 3(1ηΐ1)ΐπ, & τείΗυδ & ίηιε§ΓΪαδ 03γιιι6π εχΗϊ&επΓ.
Όζ ςυίΐίΐΐδ οιηηίΐϊΐΐδ ϊη ίϊοηιε, Ιιυϊϋδ εάίιϊοηϊδ &ι•ενκβΓ
<ΚίΓετεπ<1ιιιη , Κ3 υτ ρπηιο Ιοςο άε 3ΐι&0Γε ςβπηίηϊς,
<1εϊη<1ε <1ε ϊρΓο ςαηηΐηβ βΐυδφΐβ- ίικίοίε, ιυιη «1ε Γοπιίί)ϋδ β ςϋΛυδ ί3βιιΐ3ηιιη ιγ3&3ικ13γππι ητίοηεπι 1ΐ3ΐιΓι1Γβ
νκΙεαϊιΐΓ; ροΓΓΟ άβ βςϋηοηϋηΐδ, νβΓ&οηϋηκ & οιηηΐηο
1> 2
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ΟΟΜΜ. ϋΕ (2υΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

ηΐ/Ιοπ3 03ΓΐηϊηΪ5 1ϊΐ6Γ3Π3 , ίΐεπΐςιιε άβ ίεχίυ εαπηίηϊί &
€0£)ίςί1)υ5 , Ηυϊυ5φΐε εώάοηΐε ηιίοηβ & εοιιΠϋο 3£3ηιιΐ5.
5εοτιο Ι.
Ζ?« ΟμΊηΐο Βιηγτηαίο ΡοβΗοιηιήαπιη αιιίίοη.
§•Ι•
Όε ζύ&οτε Τιιιϊυϊ οαπηίηϊί ρΓ36»βΓ ηοηιεη νϊχ φικίςυ3πι ςοηβϊΓ ; ηεςυε Ιιοε ςιιΜειτι Γβπϊ ςεηυιη βΛ. (^υΐΝτι ηοπιεη ρΓ3ε£επ ίη εώποηίΒακ, & εο<ϋαΒυ$, οικιιη
ηπΓίςιΓιίΓιηιΪ5 , Νε3ροϋΐ3ηο & Μοπ3εεηΠ , ςυϊ ηικίιιηι ποιηεη ίβτνζηΐ , ςιιιη ίη Γεεεπιίοπ&ϋί , ικ ίη εάϊΐΐοηε Α1<1ΐη3 , ρΐεπιπιςυε αόάζηιτ ΚΑΛΑΒΡΟΤ. ^ιι^5 3ΐηειη Γυεγϊγ ίΐΐε (^ύΐηιυδ , φΐ3 |»επίε , η 1 1 α ρ3ΐΠ3 , ςιΐ3 3εί3ίε νίχεπ(, Ώ(ΐ5(]υ3ΐη ςοηίΐ3Γ, πιπί πεε ;ιραι1 διιϊάαπι εΐυδ
ηιεηπο ο«ιιπ•3Γ. Ιη 1ΐ30 τεϊ ο&Γουηίίίβ ηοη ππιτιηι εΛ
νΪΓ05 άο&ο$ εοηίε&ιιπί ίηιϋαΙΠΙΓε, & ίυπΤε, ςυϊ ϋε ϊρίο
ηοιηΊηβ άυΙπκίΓεηι, ϊηρπηιΊϊ ευιη οίΓεπόεΓει ίη §Γ3εεο
ροέΐ3, βοςαβ Ηαυιΐ νυ1ε;3π (ζά Ηοηιεπ βεηιυΐο, γοπιηηυπι ποιπεη. Ιη Η'υ 03Γρ3Γ Βαηηϊικ , 3ευπ νίΓ ϊηςεπϋ ,
ηΐ3^ηϋ5ςιιε Ιιιπιΐϊ εαπηΐηίϊ 3άηιΪΓ3(οι•, οπιηΐηο ηε§3νίι
<3υίηιιιιη είΓε αυΛοπϊ ηοπιεη, ςιιίρρβ ρυηισι ριιηιηι
Κοιηβηιιηι. ΑοΙΙίίυηι ίΐΐυά ίοπαίΓε α ροΙΓεποΓε Κ,οηιαηο
οοάίεΐ ίαο , ρΓΟ 3υ&οπϊ ποπιϊηε πΒβίιυπϊ ΓυϋΓε. Νοιηεη
ηΙ) ϊρίοπιεί ροέ(3 ΓυρρΓείΓυηι, «ηοάείΐΪΒε ίίικϋο. ϊά εχ
βο 3ρρ3ΓεΓε , ςυοά ΟΓαιυιτίΒΐϊοϊ 0Γ3εε3ηϊςϊ ηυΐΐο πιοάο
ίΐίικί ΙανϋΓε νί(1ε3ηιιΐΓ ; ηοη ρηείεπίϋπ , ςυίη Γεηιβΐ εχάώεκι. Ν3ηι , ρεπ;ίί, » ΡαΓαΙεΐροπιεποη άιιάΐοΓεπι ΐηϋίζϊίβηι, νείαί Ηοηιεπ π^χίπιε ϋπιϋειη, ηιιϊςαβ ευπι εο
ςεηΓεβιιΐΓ νείικ, αεςε(1;ιΐ([ΐιε ορεπ ϊΙΠ, ςιιοί ίαρρίεπϊ
νοίαεήί." * ΕχίΓεηΐϊ 1ΐ3β€ οΜ:ιιπιΐ5 άί&3 ΓυηΓ. Νιΐ5φΐ3πι
εηίιη , ςααηίΐιιη τερεπ , Ρ3Γ3ΐεϊροπιεηοη ε2πηεη Ι3ΐι<ΐ3ίυΓ , ηιιΐΐο 3<1άϊίο 3ϋ&οή$ ηοσιΊηε. (^αοά 3ΐιιειη 0γ3ιπηΐ3ϋίςο5 §Γ3εεθ5 ηοπιεη ροϋιαε ίςηοΓαίΓε ;ιίι , Γαΐϋι ιιγ :
Γαερϊυβ εηϊηϊ ίΐΐαβ 3Β Ευήβιηϊο βΐϋίςϋε 13ικ13γϊ ϊηίΓ3 νί{ΙεΙήιηιΐϊ. ^υ3ε 1οε3 £ιι§ίίΓβ νϊώεπηίΓ ν'ίΓαπι (ΙοίΗιηι.
ι \\ά. ΟϊΓρ. Βϊΐΐΐιϋ Αίνΐΐίαι'ιι. ΐη(. ιύΐ4• (°1. ρ. 6°),
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ΑηΗςιηοΓυηι ΟΐΆνηιηζΜοτααα. 1ο«α Γι ΐη ιηεηίε ΙίΕΒυϊι,
ώΓοπίαί ϋΐα ειαηι ϋες1α.Γ3ηι1α.
§.11.
Ιάΐνη ΒαηΗ'ιιΐδ ηΚο Ιοεο > ΜΙΙιβαιη 5ηιγπΐ3ειιιη. αηύψιαΐ ροϊ/ιοι ίηβαιιταΐοηπι , τη'ιη ί'ιιιι τα ιτξο , /ί'ίίί ηοη ύΐΓ&
ϊίνοτ'ΐί αάβριτβοηιιη , Ιαιαίαίιιιη Ειιηαρ'ιο , ηοβή ε3πηΐηίϊ
311&ΟΓ6Π1 3Γΐ)ίϊΓ3ΓϋΓ : Κΐυί3(» ίΰΠΓϋΠίία , υι νκΙεηΐΓ , άβ
3613Κ ροέοε , ηυεπι οϋιη Ιοπ^ε ΒηπαυίοΓειη ίυϊίΓε #3ΐιΐ£Γ3ϋ ; Ιΐϋ&εηιΐί ΐ3ΐηεη Γώϊ ςοηΐΐαηβ , ςυοά (^υϊηωπι
ηοη είΓε νεηιιη ροέηε οοιπεη ριπα*. δεά Μϋείίυιη
5ιηγπΐ3£υπι ηοΛηΐ0ΐ ΟΕΓΠίεπ εοηάίάϋΓε πες εχ Ευηιρ'α
1θ€θ , ίπΓπι ΙαικΙϋΓκΙο , ηεε ιιΐΐο αΐϊο ϊηάίεϊο ςοπίΐατ.
<2ιιοι1 5ηιγΓΠ3ευ5 £κϊι & ροέΤι οΐ3ηΐ8, ηοη εο ν3ΐεί,
υι ίΐϊί'ιιη ευπι ρΓΟ Ηυίιΐϊ οϊΓΐηίηϊϊ 3ΐι&0Γε Η3ΐ>ε35. Ιπιο
νϊχ ν'κΙεπίΓ Ευη3ρίιι$ Ηοε Λΐεηιίο ρΓ3ειεπιιιπΐ5 ίυίίΓε ,
£ οηι'ι ς;ΐΓΓηίηΐ5 λ\χ&.οχ εχΛ'ΐίΐίΓεΓ..

§.111.
Μίηιΐί ρΓθ1)3Η1ειη ορίηϊοηεπτ ρι*οροίΊ.ιίίΚ.εΐηΐΓιυ5,εοΓηιριαπι είΓε ΚΟΙΝΤΟΤ ηοηιεη, & ΚΟΡΙΝΤΟΤ 1ε§επ<1ιιητ.
Ηιιης ΟοπηΓηυιη είΓε 0Γ3πιηΐ3ίϊςυπι, ουϊϋ$ ηοβεηιυβ άζ
ϋΐ3ΐε&Ϊ5 Ιϊίιείΐιιπι, Γεςιιϋ Γεχή νεί Γερππή ίεήρτοτεηι ;
ΰΐιί βεηε ςοηνβηίΓε 1υ<1ϊπΐ3§ΐΛπ οπκϊΐί.τι , ςιιοά <1ε Γε
ί-Άτο XII- ρποβιειυΓ. * {^υοΐ ίη 1ΐ3ς 3Γ§ιιηιεηί3ποηβ
£βΙΓ3 Γιηι , πεο οριιβ είΐ ρΐυπ^υκ άεο\ζτζκ , & πιαηϊί'εΛυιη 6ει β Γεςυεηιϋηΐί. Νίπιηιιΐί 1ΐ3ες ηιεΓ3 ποπήηϊβ Γιιηίΐϊηκϋπε, ςυοά ρΓ3ειεΓ83 ηιβίε• ΚΟΡΙΝΤΟΤ ΓεήΙιϊι ρΐΌ
ΚΟΡΙΝΘΟΤ. δβ(1 ΟοΓίηΓΗυί ϋΐβ, Πνε, υι ΓεέΗιΐΒ άίάίιΐΓ ,
θΓε§οπΗ5 , ΟοήηΓηί ηιείΓοροΚιεί , ιιηάε & ηοιηβη εϊ
ΗαεΓιϋ , ίεςιιΐο XII. νϊχίί ; 3 ςυο ιεπιροΓε ηειηο Γβηβ
€Γ3ΐηηΐ3ΐίειΐ5 ίιηε ιηΪΓαςαΙο ίδΙε ςαπηεη εοηΓεπΙ>εΓε ροτ
ιυίίΓε ρυΐ3ηά«8 εΛ.
ι «1 Οιιυϋαηυη αϊ. ΟΓρ.Βϊτώ.ο. οοιηιηεηΗπο. Έΐ(ΐ. ι6;ο. 4•
ρ. 96°.
2 νίϋ. Κά/κβί ΕρϊΛοΙ.15, Ερ. ίΧνίΙ. ρ. 593• Ηαικ Γςςυιαί εΛ
ίΌεΠίΐ5 ; ν. Εαί>Γ. ΒϊΜ. Ογ.

3 νια» Κο(η ρικία. *Λ. Ογ^^ογ. άε ΌΪ3.1&0:\ί.
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ΟΟΜΜ. ϋΕ ς)υΐΝΤΟ 5ΜΥΠΝΑΕΟ
§. IV.

Νεςιιε ΓβΙίάοΓ νίίΙειιΐΓ ΚίςΗιιχΙί ΟιαπάΙβη οοηίε&ιίΓα ,
Αιηάΐίιιη Μαοηιπ , ΚοηΐΕπυπι ροέίαηι, ρΓΟ 03πτπηί5 ηοΛπ 3αΛθΓ6 Ιιαϋεππϊ. ι ίίαΐκει ά& Ηοο Ονϊίΐΐυβ εϊγ :
Τα οαηΊί α&ιηιο φάάφίίά ηβαΐαΐ Ηοπαη ,
ηι αιτιαηΐ [ιιτηηα Ττο'ιοα ίιΙΙα πιαηη.
β Ροηίο \λ\>χ. II. χ. 13. Ε ςυο 3ρρ3Γεί ήηε Μβοπιπι
ροήΗοιηεπεΒ ίΓ3&3(Γε ; ηοΛπ «ηιεη ςαπηϊηίς βιι&ΟΓεηι
ευπι είΓε, ηιιΐΐο πκχίο Ηγ ρι-ο&Β&ϊΙε. Ειεηϊιη Μβεει-νεΓοηεπΓΐί εΓ3ί & ΐ3Πηε ς3πτπη3 ΓοπρΓίΓ, ςιιοπιιη ΓεΓΥ3ί3ε Αιηί ραηίςαΐαε. νχά. Εαίχκ:. ΒϊΜ. θΓ3εο. νοί. XIII.
Ρ3&. 3<5•
§• V.
νϊχ ίηάυΐηιπ ίίπίΤεητ νίπ άο£Η Ηί$εε οοηίε&ιιπί , ρεΓ
ίέ ρ3πιιη νεπΠηΊΐϋΙ>ιΐ5, Γι ιτιειηίηϋΓεηι ρ1ιΐΓ3 ΰ3πηίηϊ$
ηοΐΐπ 1ος3 , εχρι-εΙΓε (^υϊππ ηοηιίηε ΙβικΙεγϊ 3 ΓεποπΙ>ϋ8
θΓ3ΐηιη3ίϊςΪ5 , 'μλ υι ΐθεπι εβπηεη εοϊ 1εε;ΐίΓβ <1ιι1>ΪΓ3Γε
ποη Ιϊεε,ΊΓ. δίε δοΗοϋοη 3(1 Π. β'. α 19• Ιττΐορ 'ο'τι Άχ»λλίύ*• α.υ7\ν (ΤΗεΓΓιϋεηι) ίναιριΤ , ως Ίστορϋ Κίίντοί ό
ποιητής ίν τοκ μ(6' "Ομηρο* &ς. ηυβε 3(1 Ιΐβηιιτι Ι. ς3Γπιϊηϊδ ν5. 740 Γςς. ΓεΓειτΐ 3ρρ3ΓεΓ. ΕυβΒίΚϊυί ζά II. *'.
ρ. ;. €<!• Κοηι. ο!)ΓεΓν3ΐ Γεέϋοηεβ Ι1Ϊ3ί1θ5 3 Ογ3ιππι3Π0Ϊ5 ηοη πΗροΙΙϋπ λό^οΐ/ί, κοάίτίρ ίποίησε Κόίντοί (μ τοϊί
(^ίτλ τϊ»- "Ο^»).»*. ε ςυο Ιοςο 3ρρ3ΓεΓε νϊοίειιιι•, ΐηΓςήριϊοηε3 1ϊ1)ΓθΓυιη , άτρωτοι» , Ιίύηρον , τρ'πον, 3β ίρΓο ροέια αά~
κΆά$ είΓε. Αά II. λ'. 409- ρ3§. 136. \&αάΆΐ νεΓίυιη ηοβπ
Ιλ1>γ. XII. ι66. χ«Γται /έ ({'<;. νοχΙ^) *•.*) 3γ«/>«ι Κόίντω,
ίΡ τω, ποκίμου $' 'ίρος ΐμτββΊ %υμω. ρ. 352. 3(1 Π. ί'. 8ι <;.
Λάάνόΐ : ωρυΰιΛί πάρα Κοίντν , ί\\χοά Γεευιτίϋ Τογπ III. ρ.
1702. Εοάεηι Τοιη. III. ρ. ι6ο8. εχοϊηιιΐΓ η τοί Κοίντου
•ποίησις <1ε Τγοι3 ρεΓ ίιπηιΐϊΐυιη ΑοΗΐνοπιιη (Ιί$«ίΓυπι
€3ρΐ3. (^υίπΓ. Εΐΐ3Γ. XIII. 33* ^Ψ1• ΟβπΊφΐβ ρ. 1698. Ι.
48. ιστιον <Γέ , ίικ]ακ, ωί οι μϊν ίπκοϊκάτιρον $ασ) , ΊρωΛί
χαί Ά6»ψΛ9 ίΊκίσαι Όίνσσ»Ί κ α) Κιαντι , πιρ) των Άχ<λΚίας οπΚων ίρίζουσι. Κα) ίη Κόίκτοί ί'ιχσΜυαζα ίν τοΓί
Ι ν. Εϊϋί Ιϊΐ). ίΚζ Ηϊβοτ} ο/ Ιίίιαη οτ Ίτο], ίοηιΐ. ι8οι. 4• ρ. » ϊ•
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Λυ7θΰ Τ»» ίίκην ρητορικοί. Ιηπίΐίί ΟΓΕΠΟΠ65 ΑΪ30Ϊ5 &
υΐ^βΐχ 3ηιοεΙ)Ε638 αρυά (^υίηίιιπι ίίϊητ. V. ιδοίςφ Ρογγο Τζείζεδ 3(1 ίγεορΙΐΓ. ρ3£. ιι. ςοΐ. 3. εά. Ροπεπ, <Γε
Οοηοηεδ ίαίο Ιοήυεηδ, ε3πι νίτβιη θηϋΐίβ 3Ϊι, κατά.
Κόί'ντοκ, ίαυτη» ϊμ^αΚοΰβΛ ύ{ τ»ν Άλίξάν^ρον πυρίν.
\'κ1ε ηοΛπιπι ίφ. Χ. 466 Γς. Ι(1επ> 1. ς. ρ. 113. οοί. Β.
ό μϊν Μχγίωψ > ϊπςυίί , κο,ία Κ ό « » τ ο » ίγγρβΤΛΐ ίν τω
πολέμα ύπο Ευρυτύλον , τοί ι/ίβκ Τηλέφοι/. ό <Γί ταλαιΐί Όρφ«νί χα} μετά Ζίϊατον Έ,νρνπύλον ζωντ* π*ρβιβ,ά.,γΐΐ τϊιν
ΜοίγίονΛ, Ιώμ.ίνοίΐ ύλψ Φ/λο*τ»τ»ίί. Οοηί. (^ιιϊηιιιαι. ίιϊΙΐΓ.
VI. 406 ίϊ?ί•
53ερίιΐ8 (^υίηίυπι πιεπιθΓ3ΐ κίειη Τζείζεδ ϊη ΡοβΗοηεπαβ, 3 ςείεβ. Ιϊεο&δ ε ποεο Οοάϊχίδ νΐηόο&οηεηΓιβ
3ρο§Γ^ρΙιο εάίήδ, ν8. ίο Γςς. άε ΡεηιΗεβΙβΒ; νδ. 281.
άζ Μεπιηοηε; ν5. 5**• 5^4- ^6 Μ3εΙΐ3οηε; νδ. 597• ^β
Οεηοηε 3§εη5. ίοΰ3 ηοη εχΐοτ'ώο; νΐάε Ιο. Τζειζαε
ΑηίεΗοπιεπΰϊ &ο. εάϊί. Ργ. Ιβςο&δ. ϋρΓ. 1 793• &

§. VI.
ΗΊδ 3ΐιδοΗΐ3ΐΐ1)ΐΐδ , οιιπι ιηεπδ οοηίε&ϋπδ & (ΙιώίΓΗίϊοηί&υδ άζίοζΆτϊ νΐχ ρο(Π(, τεΛβι υι (^υΐΝτυΜ, ΓβΚ—
€[113 ί§ηοηηη , ρΐΌ αυίίοΓβ εατπιίηίδ ΗβΙιεαιτιυδ. 03ειεπιιτι
φαίηιιΐδ ΓςΓΐΐ53ΐυΓ 3η Οοίηιυδ ρεπικίε εΛ : ι Οηεεοδ Ηοε
ηοηιεη υίΓΟφίβ πιοίΐο, Κυ»τβί & Κόϊντοί είΓειτε ηοιυπι
εΛ. ΙΙπάε ί3πιεη Κοπμπιιιπ ηοπιεη ίοπΐηΐδ Ιίί Ηοηιο
θΓ3εειΐδ, 1Π>εΓΐίπιΐδηε ίιιεπΓ, 3Π Κοπΐ3η3 ςϊνϊί3ί« <1οηαιιΐδ, ςϋ3ε εΛ ΕΗοίοηΐ3πηΊ ίυίρίάο 1ΐ3ΐΐ(1 ϊπιρΓθΙ)3ΐ)ϊΙϊδ , Γι οιηεη 3ηίε να1§3ΐ3πι , ρεΓ ςοηβϊίυποηειη Αηκ>ηΐηΪ3η3πι, ανκαιεπ» Κοηΐ3ηαιπ νίχϊί ηοβειτ; Ευί 3 πΐ3ίοπίηΐδ Κοπκιηϊδ, ςιιΐ ϊη ΑΓΐ3 πιίηοπ Γεάεπι βχϊΠεπι,
οηυδ ήιβπί , ηοη ϋςβί άΐ νΉιαηάο αάΐί'^αί , ϋΐεπιώιΐδ ΗϊΑοηϊ$.
Ι ΚΗοάΌιηϊηηιΐί "ιηρπηιϊϊ Οοιηιχιι ίοίίϋΓ, (ν. οίιΐί ρΓαεΓ,.ι. ) &
ιίΓηςυο Ηος ηοηιίπε ροέΐίηι αιΐροΐΐαί. Ιηάαχΐΐ Ηοε 3ΐίο5 , ιιΐ
ί1ΊνθΓΐ'ο5 ραΟΓβηΐ ΟοιγΚηπι & ^α^ηιυπ> Οϊΐΐΐιιιιιη, \ι( Όλϊο»

Γιαπί ΐά Ό\Ά. €κ(, ΙΥ. 21.
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ΟΟΜΜ. ΌΕ ς>17ΙΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ
§• VII.

Ρ3ίτΐ3ηϊ ροέίβε ϊρΓυπι ςΗΠΒεη ίηηυϊΐ Ιοοο
3ε Γβ ΙοςιιϊπΐΓ 3ιι£Ιογ, ΪΛΙατο XII. 308 Γψ}.
ευπι , φιοηίβιη πιίηιΐί τε&ε ΐιηείΐε&ιιί εΛ 3
ΓΪ5 , ορβπιε ρΓεήϋΐη ήιεπι ρ3ΐκϊ$ ϋΙϋήΓΗΓε.

υηίοο , φΐο
Ριιβιη 1οπΐ3βηί8 νϊν"ει•1)3 ίαηϋ

Ιιαεο:
νμεΐ( ^Λ,ρ ( Μοΰιτα/ ) πϋσάν μοι ΐν) $ριβ) ^(ικλτ' αοιίητ ,
<πρίι μοι άμ$) παρήιχ κΛΤΛσκίίνα^αι 'ίουκον,
"Σ,μίιρίιΚ ίν ίοΐιτίίοιτι ΤίρικΜΤΛ μίκΛ νίμοψΊί,
τρΊ( τόσον Έρμου άτωβιν , 'ίτον ^ο'ιωντις άκουσα.1 ,
'Κρτίμιίοί νίρ) ?*ον , ίλβι/βίρι'ω Μ κήτφ ,
ονριϊ ουτβ λίην •χβα.μΑλω , ονβ' ί^όβι πολλά.

Ηβεο οιηηϊα Κηοάοπιβηηιΐί, νίΓ ίη ^Γβεςϊί Ιϊιβπί νβΗΈίΐίϊϊηιυί, ίηιρΓορπε (1ίεΪ3 βχϊΛϊπΐ3η5, (^υίηιιπη εοΙ1ί§ϊϋ
ίοΗοΙβπι ςεΙεΙ)Γ0Γπ ΗβΒιιίίΓε ίη ΐοπίπε ΗιΟΓβ. Μίλ* ίτβρι—
χλνΊ& Ίηκτρτεϊαχατ ϋίαρυΐοϊ (^ιπππ , ςιιειη ζάοο 5ορΗϊΛαΓη ίαΐΐΐε Γίνε θΓ3ίηιτΐ3ίίειιηι , ρΗϋοίορΗίαε & εΐοςπεηΠ3ε ιηϋρίΛπιπι. ι Νειτιϊπϊ ίβιτιεπ ςυϊ Ιοευιη Ιεςεηΐ
ίΐίιιά ςυϊ(1ε)ΐι3ηι ϊπ ιπεηϊειη νεηηιηιπι είΓε ρυιο, ρταείεΓ Ηοο, αα&οταη, ριιεηιηι αίΠηιε , ονε$ ρ3νϋΓβ ρΓορβ
5πιγτητιτη. ΡγηιηΙϊ ίιιΐΐ νίΓΟ άοΛο & ςιπ ειιιη Γεευιί Γαηΐ,
ΚείπεΓιο & νοίΓιο, φΐοά μίκα Μουβ-ω» ίηιείΐεχεπιηϋ , »
ςυοιΐ ηπηεη πες ρπππίΓ Ιοεϊ γηιϊο, πες άίΓεπι ροέιαε
ι νιά. ΚΗοιΙοπι. ρΓ3ϊΓ3ί. 3(1 (^α'ιπϋυηι.
Λ 5ίε εη'ιιη Κ1ιο(1οηΐ3ηηιΐ5 : Μιι/απιη ονα Ίη Ι&ίταΚ ίιτφτηαί Ιιοτιο
β; ρανίβι ίφαίιιτ --- & πιοχ : 0_ιάά ιη'αη αΐ'πιά ρπ Μα/απαη
Ηοηητη & ονιι , ρταιητ ηιιαη ΒΑοΙαπι & ϋ/ίϊριιΐοί ίη ια , ίοΒτίπαι & ιΙο^Μηάαΐ βικϋί: αίάίίίο! , ίηιιΐίίξί ιχίβίπίηιυ* 0Γ•
νοίΓ. <1ε Ροέι. Οηκ. ρ. 133. β<1. Μ. Κο'ιηβΓ. ΕρΊΛ. Ι.ΧΧΙΙ.
ρ. 593• ΚοΛβ Β3ΓίΗίιΐ5 (Αάνετίαι. ρ.6$.) •><2υκ1 ρίεάΛξΟξΟ
€ΐιιη νίια ρϊΛοΓϊϋ & ΙΊΙιογο Ηογιο , Ίάςοβ ίη ςιπιρί: βχϊγϊ ηιΙιεηι ιαπι παζηιήαια ? \Ίτ\ εη«ϋ[Ί(Γιηιί, ραεΓΟηιπι ίηίΐίΐϋΐίοηϊ 3ΐ1ΐ£ϊηιε5 »3ΐη ξεηβΓοΛιιη νϊίβπι , ηίιυϊιιπι Γυϊβ ν'κΙβηίιΐΓ
Γοιίυηΐε ΠικΙιιΊίΓβ. « ΙρΓε ίίΐτιεη Ιοευπι άε νίια ροέοε ρΗΐΙοΓορΐιϊαε & Μυ(Ϊ5 ΗΊεϊΐα , ίιιίδ εοηίΟΓΜ ίη(βτρΓε(3(ιΐΓ : ΓερΓεΗεηία5 οί> Ηοο 3 Ηείηείϊο 1. ε. & Ββίΐίο ( Οί3. Μβ. (τϊι. Απ. Οαίηιιΐ5.) <\η\ ειίαπι 3Ι105 εΓαάίΐοηιηι ειτεα Ηυηε ροέ'(3ΐη ογγογοϊ
ηοίανίι. Κείηείϊϋϊ ΕρίίΙ. Ι.ΧΥΙΙ. ρ. 59 1• ίηρχϊιηΐί αεοιιπιι

'
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νοΛΒ, (Ιο ριιεππα Γιια Ιοςυεηιΐί, & ε!β εοιηηΐ0Γ3(ίοη6
ϊη ιηοιηο , ςιιαο α *»ορίιΊΛιι & ίοΗοΙϊβ 3ΐΐεη3 είΓε ςυίϊςυβ
νϊάει. (^ηοά ϊη νοςε τι^κλντί 1ΐ36Γβϋ, ςιΐ3 (Ι'ιίαρυΐοβ
ηοΜ65 ίεα £απΐ3 ίΠυΛΓεί, ερϊιΗειο επιρίιαπςο ιΙβίΐ§π3π ραΐ3ΐ, ία νεκ> εΛ 3γ§ιιγ3π. ΕΛ εηΐπι Ηοΰ ηιει-υπι ερΐΛειοη ροέιίευπι, ςυο Γ65 ϊη Γυο §εη8Γε ρΓαεεΐ3Γ3 ^εβ§Π3ΐιΐΓ. 5εςαεπ(ΐ3 ϊ^ϊίιΐΓ Γιπε Λαίιϊο ρΓορπ» νει•1>οπιπι
ίϊε,ηίίκΗΠο, ςιιοά ϊαηι ρεΓφεχεηιηι Βίϊΐίιυ & Ραιιν,
ίεηΓιΐίςιιε : ΫΌι, Μιφα, 'ιαη ρικη αΐ/ιΐ Ίπ^ηΊιιπι άιάψΐ! ,
οιιτη ρτορι 8ηγτηαη ονα ραβχη/η; Γοϋφι.ι 3(1 ογπβιιιιτι
Γρε&3ηι & Ιοοϊ Π3ηΐΓ3πι. Τοίυηι Ιιοο 3άυπι1)Γ3ίΓϊ νΐιίεΐυρ ροε(3 εχ ίίΐίί ΗεΓιο^ί Τ1ιεο§. ίο. ιι.
«ϊ νύ <τοβ' 'Άσίοίβν ΧΛλ«ν ίόί$Ό.ζ><ίν άοιίην
αρνα,ι τοιμαίνονί' Έλικωνοί νιΛ ζαίίοιο.
Όΐ ϊΐΐί ϊη Ηεΐϊεοηβ , Γιο Γιβί Ίη ιηοητε διηγΓΠΒε νΐείπο
ονεβ ρ3ίςεηιϊ ΜυΓ3$ ροέπευπι ΐπ<ϋ(ϋίΓε ίπβεηίιιπι. Οιιπι
ϋΐ3η38 ί3ηυιη πιειηοΓει Ροεΐ3 , Ρ3ΐινίιι$ ονε$ &εΓ35 ίαίοΙ1ϊ§ίί, ςυαε ;κ! Οΐ3Π3ε ιεπιρίιιηι ρειτιηιιεπηι ίικε ρι-ορπο: ΗΪ5 ρΓΕείυίΙΓε (^υϊηιυιη. «ντο» ϊλιυΙΙίριον 3ΐηεπι ρΐΌ
Ιιοπο νεηυΛο ί'αιηίί. 5ΐπιρ11άυ5 ίΉεπι *>ϊτο» ίχινΟίριο*
ρΓΟ ηοηιϊηε ρΓορπο Ιοςϊ 3ΐιι Γ3ΐιυ& αιύοτ'ώαΒ εοηύ» ρ<Όρβ διηγΓΠΒίτι αεε'ιρεΓε ; μηλ& νερα-λυτα. ζά η3ΐιΐΓ3πι ονίαπι
ΐΙΗυί Γε§ίοηϊ5 τείεΓΓδ , ςα35 εχίππ38 είΓε ϊρΓε Ρ3ΐιν ο1>ίεΓν3Γ β νΗεΙβΓΪ ίιϊηεΓ3πο. Ηοο ί§ϊιυΓ ίΒΐιεηι εχ ίΛο
Ιοςο Γιεει εοϋίςεΓε, $τηγτηΆαι ίιπΙΓε ρ3ΓΠ3ηι ηοΐΐπ, «
Ιοοοπιτιπ ΗοΓοΓΪριίοηο (ΐ»3τηΓϊΐαι'ιαιιη ρΓοΗί εχϊίΐΪΓηπϋ , υί ΙΛο.
VI. Μ4• οίί (Ιοπιιΐί Ρ.ίγ'κΙι5 ΙϊϋΗΓη άβϊίιϊο'ιι ; 1.0). III. 133 Ί•
ηιοηΐΐ-τη Μεηϊΐϊρρίιιπι ηοειΐΓ3[Ίι>5 «ΙεΓοΓίόϊ ψιαπι 3 5(γ;ιΗοπο ;
Ιιοο ίρίο 1ο<χ>, Ϊ.ΪΗ. XII. 3°^• «Ιοηιιιιη & ΙιοΠιιγπ ϊιιΑογιϊ
ίπι^Γηαο ; 1ΊΒ. V. ϊηίι. Γςιιιιιηι ΑςΗΊΙΓυ οε(. 5ε<1 Η.Ί5 γΙοΙΌγϊριΊοηςϊ ηειηο, ηϊΐϊ ροέΤεο: ΓβηΓα 6εΛΊίιιΐιΐ5 , νίηο νεΓ(εή(.
^ιαϊί εηίηι Γη'ίΓαΙιΊηΐΓ ροέΐΐΐη ιηοηΐεπι ίΐίςυεσι ΙοΙΙεπίικ <1είςή1>εΓε , ηυαχη ςεο§Γ3ρ1ιιιιη , πιιΐ ϊηιΐξίηει Γειιίο ίηί'ςιι1ρΐα$
εηαΓΠΓε ? Ιη ηϊ: οιηηίΙ)αχ Ηοπιεηιηι ΓεςυίιιΐΓ, <[ΐιί βήαιη ΡαγΊΛι (Ιοηιιαιη (ΙεΓεηΚκ II. ζ'. 313• νβποΓα Λιηι ςιΐ3β <1β 6<μιο
Τγοι3πο πιοηιιΊΓ ΚείηεΑυ$> 5ά1ίεε( ηοε αςεΒαι ίΐΐε, ιι( οΑεηάβΚΙ, αιιΛοΓειτι £3Γηιϊη!5 βίΓί ΟοΓίπιΙιυηι ^Γ3ΐηηΐ3ΐίειιιη.

ι Νίιηίί Γυ1>ιί1Ί« ςΑ Ρ^ιίςΐΜ ΕίΜ. Οιλκ. 1. ς. ςααηάο Μ βχ

χχνι
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Ηάεοηιιε ίυΓε <2υίηίυηι 5ηιγι•η3ειιιη άίοεηάιιιη βίΤβ %
ηοη, ιΐί νυ1§ο, Οΐΐβύηιιπ. διιΐ) διηγπιβεί ηοιηίηε Ϊ3Πϊ
Ιαικίαιικ 3. Τζείζβ Γηίΐ. II. ν$. 489- 49°• & 'η δςηοΐϋβ
3(1 ΐρΓιυϊ ΡοΜοπιεποβ, ν5. 282. Επηγπ Οο<Ιεχ 03εΓιτειίϊ Ι. ( βριιά Νείϊεΐ. Οβωΐ. Βϋ>1ίοιΗ. ΟίεΓβη Ρβπ. IV.
Οοά. V. ) ίη τΐίύήα Ιιηβεϋ Κοΐρτον Σμυρναίου ταραλί/τό/κ.

Όμάρφ. &]η\\\ϊιεϊ ΜΒίΐϊιεηΓυ Ι. (αρυά Ιήαηε 03131. ΟοάΛ.
£Γ3εο. 1>ΐΜ. Μ3ίΓ. Οοά. XXVIII. )
§. VIII.
νΐίεο οοηίΓα ε3 , ςυβε ΓυρεΓ Ηοο Ι<κο <1ΐ5ριΐ(3ί3 Γυηί,
<Λϋα ροίΓε , ροέί3ΐη Ηϊο Ιοςιιί εχ Ηοιηεπ , ουίιΐ5 Λγιηεη εοηιϊηιΐ3ϋ, ρει-Γοη3, ειιηκραβ ουτη ρΐιιπίηυ νειεπιηι ρΓΟ δπιγπιαεο η3&υίίΤε ; < Ίη ςιιοά ηοίαο 3η ϊηςί<1επ( βίκηιίί. 5εά νίχ εχίρείονεπί ηβ αιιβοΓε είικιηοάΐ
απίίϊαυηι , ςιιί ποο ίη αΓιϊβ ιαηι εαΐΐίίΐυπι ίε ρΓθ1)3νίί,
ηεε ίίΐ3 ΓυρροηβΓε νοΙαίΠε ΗοπιείΌ ρυοηάιιε εΛ , ςιιίρρε ςυί ΓαΊ οβι-ηιίηίί 1ϊΙ>γο5 Γερ3Γ3ΐϊιη ηυηιεΓεί. Α<χε<Κι
ςυοιΐ ίη ίρίο ςαππ'ιπβ ρΐυη ϊίιηι , φΐ3β Ιιανιά ο1)ΓαΐΓε
ρηπ-'κιηι ροϋιαε ίηάίςαηι, ίαΐίοοι 3(ΧΐΐΓ3(3ε Ιοςοπιιτι (ΙεΙςπριίοηεί ςαβίεβ ηίΠ 3& οαιίηω ιεήβ νίχ εχΓρεέωνβΓΪ5. Είεηίιη Εϊ&γ. Ι. 197• «ηοηίεπι δίργίιιιη , ΕϊΒγ. III.
234• Μοπαΐϊρρϊιιηι , 1λ\>τ. VI. 47'- Ηπιηιιη Νγηιρηβηιιη
ίη Ρ3ρΙι1αςοηί3 , ΕϊΙιγ. Χ. 128. 3Π(ηκη Εηοΐνηιϊοηίχ ίο,
3ά νίνυπι (ΙεΓςπΙιίΓ, υι νίχ άυ1>ί{3Γε 1ίεε3ΐ, 3ΐ>ί1οΐΌΐη
ίΛοπιιτι Ιοςοηιιη ηαηΐΓ3ΓΠ ιιΓα ςο§ηί(3ΐη ΗαβυΐίΓο ; 3άεοςυε, ςιιιη οπιηί3 Ί&ζ Γιηι ίη Εγά3, Ρηι•γ§ί3, Ρ3ρΚΐ3ξοηϊζ , ΑΓΐ38 ηιϊηοπϊ ίαίίΓε ίη(1ί§εη3ηι. * <2αο ηοίΐηι
ϊήίιΐ5 Ιοά (1ε ραΐΓΪα ροϋιαε ίηιεΓρΓεοήο ςοηΗπηαιιΐΓ.

Ιιοε φΐίίεπι Ιοεο ϊπίε11ί§ΐ οχΊΛΊηιιι, ροέ'ίαιτι 5ιη^τηϊ οπυηιΐιιη ίαϊΙΓβ , ίεά ιαηιιιπι νίχίίϊε Άι αϋηυϊΐηάία.
Ι νϊ<1. ΡΓοςΙοιη άε ΗοτηεΓΟ Ίη ΒΛΙ. Λγ αίαη ίΛιιται. ηηά Καπβ
ι. 5ίίίΛ. ρ. 7• 5πΐ)'Γηα<:ιιπι 1Ίηι1,ιηΐ5 ϋ'ιχΊΛο ΓεπυΓ ίη ΐιΐία νιο
ΗοιηεΓΪ. νϋ. Ηεγηε ιά ΗοηιεΓ. Υοΐ. VIII. ρ. 814•
> Αάάα Ιοοογιιπϊ ΓεςεηΓιιηι ίη ηινίςαϋοηε ΝεορίοΙβιηΊ VII. 401
ί'ι\η. (1ε ΗΐτριΓο Χ, 146• (1ε ίιιιηιιΐο 5ον1αεβϊ 'ώ. 163.
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§. IX.
ΟαΙαΙτ'ι ηοηιεη υηάε Η3εί'επι (^υίηιο , ρ3ΐκΪ5 ϋεείβΓ3η<1υπι. Οβπϋ Ηοο ϊηιγ ίη Οοάίείϋΐΐϋ ΓεεεηποπΙ>υ$ ςυίΙικάβηι , ικ ΕΓθϋΠ3ΐεηΓι ΐΚΓοςυε , Μεάίεεο XXIX. βρύα
Β3πάίηίυηι, ΟβεήΓεο II. & 3ΐίΪ5, ςιΐ3πι ίπ εάίιίοηε ρπΠ)3, Α1(ϋη3, υΙ)ί εΛ Κόιντον Καλαβροΰ ταραΧει-τομ.. Όμήρω,

ιιπάε ν\Λξ3ΐΐιτη εΛ ίη εάϊιίοπεδ & υίίι Γεεερηιηι. Αάϊΐίίίπη
«ί νΐίειυΓ α Ιοεο, ιι&ί Γερεηιιιη εΛ ρπιηυηι , ςυοά ρεΓ Ιγε1Ϊ3ΐη ϊηηοϋαΪΓ, Ηιιίιΐί εΒπηίηίβ εχεπιρΐ3Γ, ρΓορε Ηγάηιπιεπι (πιιηε Οιταηΐο), νειεπδ ΟΒίΗ&πΒε, Γίνε Αριι1ΐ3ε ιιγ1>ειη πΐΕππιπ3ηι. δϊε τε$ πβγγβιμγ ϊη νίίΕ ΟοΙιιιΗί ρΓ3εήχ3
ΑΙώηΕε εάίίίοηί: τούτω (τω Κολούδω ) ίτι^ί^ρΛΤΤΛΐ κα.1
το νΑροψ ποίημα. , 'Εκίνηί Αρνα•}», ίγ Απουλία αννι&κ , ό'τοι»
χα; η τοίησκ τοΰ ομηρικού Κοίντοι/ πρώτον βυρητΛΐ ϊν τφ
ναψ τοΰ Ταίου Νιχολάον ταψ ΚΛβνούλωΐ' , ϊξα τοί 'Ύίρόνιον &ς. ΜΪΓεπ5 ΟβΙβ&πιγπ αρρείΐαπ , ηυϊ εχ Ηαο πηγγ3ιίοηε Αρυΐϋϊ άϊοεη<1υ5 εΓ3ί. ι 5εά ΙΓ3&05 ΗνάΓυηϋϊηιιβ
ηυί ύ> βηπςιπϊ ζά (^Ιώπαηι ΓείεΓεΙοιαΓ , ίη ςυο εΓ3ϋ
Κυάίαε ορρ'κΐυηι, Εηηϋ ρ;ηπ;ι , ιηεάϊο 3ενο 3(1 ΑριιΠ,πη
Γεΐ3ϋιυ ίυίι, Οαΐϊβπαε ηοηιίπε ζά Βηιηίοί ΓΓβηϊΙαίο.
Ι§ΪΓϋΓ ίη Αρα1Ϊ3 Γερεπυηι ιΐίχεηιηι, ε Γεεεηιίοπ 1οςυεποΐί υΓα ; 3ΐϊί ηηιΊςικκη ΓΕίίοηειη Γεεικί , ίη ^3^3.\)τΊ3.
όειεπιιη ίβείΐε 3ρρ3Γει ίηεριε Ιι'ιηε €3ΐηθΓυηι αρρε1ΐ3π
ροέηπι,» ςιιοά ίη ΟβΙβ&γϊϊ τερεηυδ Γιι (ϋοάεχ, ε <μιο
ίΐαχεηιπι ποΛγ3 εχεπιρΐ3Π3, ηεε ςαίάεηι οηιηΪ3, ιΐί ίπΐη νίάε1)ίπιυ5. Εοάειη ίιΐΓβ (2ιιίη£ΚΓΐ3ηππι <1ίχεη8 5.
ΟβΙΙεηΓειη, φΐθ(1 εϊιΐϊ ίηίεςποΓεπι ςοΗίοεηι ε ιηοπ3Λεπο
δ. ΟεΙΙϊ Ροββίιΐδ επιίΐ; ηε 3ΐίοδ ΓεπρΓΟΓεβ πιειηοΓειη.

ι Ηβείϊι ίη 1ι<κ Ραιιν. νϋ ηοΟη ρΓαεΓαΐ'ιοηι ΕΗοϋ. ϊη οά\ι.
Ρΐΐιν. Γαηίεϋίΐη.
2 ΟΒΓβτναιοιη Ηοο ροΛ 5οα1ί§οηιηι & ΟΓΐΐιΙιοηυιη 2 ΜίοΙι. Νεαη<1γο, Οηοηποΐ. Ι.10. Π. ρ. ^3. η. ι. & ΚΗοιΙοιη.ιηηο ρΓαεΓ. λΑ
<2α. ςυί βΐίιιη Σμιιρκαιβυ ηοιηοη ίη ι'κιιΐο Ιϋ-τί ΓεΟίΐιι'ιί, η-..ι Ιο
ιίοιικίβ 3 1ϋ>Γ3ΓΪο , ϊη ϋ$ βχβπφ1ιή1>»ι , ψζο αηηυπι 1614• ρηβ£ειαη( , οπιίβαιη.

χχνιπ
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§. Χ.

Νοη ρηαετεαηάΆ εΛ ποε Ιοοο πιϊγ3 Βιπιείπ ορίηϊο,
φΐϊ (3(1 II. β'. 21*)•) νιήβπάΐΐ ρυίαι (^ιιϊηια/η 8ηγηιαίΐι/η
€αΙαίηιιη ινηάιπι ί£ϊ οηη Ομ'ιηίο Εηιύο. Όμ&ηγλ Ηθ€ <

ηοιηίηΐ« Γιηιϊΐίύΐκϋπε , ςιιοά <2υ. Εηηϊιιβ Κικίϋϊ θΓΪιιη<1ιι&,
ΟΙίβοΓ ίυίΓ, ποΙΪ'-'γ .ηιγοπι ίη 1ϋ)Π5 εάκίϊ Οίΐ1α1>ΓΪ ηοηιεη βδπΓ. <2ιΐ3β γβπο αυ«ιη ν3Π3 Πι, ρ3ΐει εχ ϋ$, ςιιαε
νηοάο οϋ$ριπ3πι ίυηί. Νεςιιε ςοηίΐαι Εηηίυιη ρπιοεΰ
ϊΐίςυίςΐ ΓεπρΠίΓε , ιηυΙτΒ ςοηίΓ3 6 ζΐζκΊ& ίεςΐί ΐ3(ϊηα.
Οπιηϊηο Ηοε ς3Γΐηεπ Εηπϋ εΙΓβ ηοη ροΠε, £3οΊ1ε νίάει, ςυΐ Ιε^επ:: φακ η3«ς ιεηιβΓβ ροΓιιίίΓε νκίείατ
Β3πκ£ιι$.«

§. XI.
Ιαηι φια ακαΐι νίχβήϊ <2υΐ»ηιΐ5, Π3ΐΐ(3 Γαοίίε εΛ Α3ηιβΓβ. Αϋί>οηιιτι ιεΑίηιοηΪ3 ηιιΙΐ3 Η3ΐ>ειηυ$ : ηεςαε εηϊπι
1ηικΐ3ΤϋΓ ηίΓι 3ΐ> ϊη6ιπ3ε ηεοιϊϊ ίίπριοήοΐΗ , Τιείζβ ,
ΕυΛβιΗίο & 5ςΗοΓΐ3ίΙΪ8 Ηοπιβπ. <2υο<1 3ρικ1 δυίάβηι ιωΐ13 είϋί ήι ηιεηιιο , ηήηιπι Γαηε νϋεή ροιεΛ , αιπι Ϊ5
ρΚΐΓββ 3ϋο5 ίεπριοΓεδ ΐ3υάε( , ςυοηιιη ίςηρΤΒ ρίβηε ϊηιειχϊάεηιηί. δεθ ηεε ΟΓρΗϊεα εοηιηιεπιοΓ3ί, πεο Οοΐιιιΐιϊ Γβριιιιη , 3Γΐ3ςυε. Ηοο Γπΐιεπι ν'κίειηιΐϋ , ηοη ίηηοίυϊίΓβ ηοο ςβπηεη 5ιιϊ^αε , 3υι ϋβ ροίίιΐϊ , ςιΐ08 ϋΐβ βχ«τ
€6τρ&ϊ.
δϊ ίρΑιηι ΟΒΓίηεη ίπΓρϊαιηυϊ, εχ υηΐνεΓΓο άίεεηά'ι ρέ
πετε Λβππι 3ρρ3Γεί, ϊΐϊικί ποπ ίοπρίιιιη εΙΓβ ΗοΓεηιϊέυϊ
ΟηιεαΒε γοΒιβ & ίηοππη3(3 3<1Ηυο £Γαεα ίεηηοηϊ$ ριιΓΪΓ3ίε. Ηίηε Ϊ3ηι Κ!ιοάοιη3ηπιΐ5 , » ΟιζτΛ&ετ ίρΓβ ε3Γηιΐηϊβ , ίηςυΐι , γρΑμμΑτικήτιρον ε1;ιΙ)0Γ3ηΐϋ , οΛεικΗΐ ,
ευηι Οοΐιιΐπί , (ςυί ηιΙ φΐΐπιιιπι ΟιπΙΚ ηαιΐ Γεεαίιιιη
ροεηΐ3 1ερΐ(ϋ1Γιηιααι ά& Ηείεηε» ηριιι εοηίεπρΓιΐ) αΐίο1 Ηίο ΛιΗΊΊςϊο ΙοΓ. Βεζίϊςβή θίΛιιιη β ΒαιΒρηυύ* (» ΑιηίΙεηΙ.
■ 74°• 8. ) Τομ. II. ρ. $47• <2•5.ΜΥΚΝΑΕυ$ $' αρροΐΐο ΟαΙηΒεΓ,
ραΓοεςυ'ίΙ λ ε(ίά «Γοανέ βη ιιηβ ΗεΙΙο ΒίΜϊοιΚεςαε (1ε Οαΐα1>γ« , πιι» ΊΙ εΛοΊι άε $πχγιαΐ. II νααι ηααίΓβ είοιίί άε Γοάΐ—
ίίοη ι!Ά1ι!ι:ν, ίται ^ηηοίαιι. ΡοίΙειΐαι Ηοε, ςυοά ρη^εάεηιϋ)αϊ βίίϊπι Γεριίβηαι, ηεΓςίο ψιοπιοϋο εχςκίοτίι \Ίγο ι!ο£ΙΊΐΓιιηο.

δΕΟΤ. Ι. ΌΕ ΑυΟΤΟΚΕ.

χχιχ

ΓϊΓήιίηΐε ϊΛα 3ε«ιε νίβεηπυπι, Βεςιιβίεπι 3ΐιί νϊςϊπιιιη
ΛιϊίΓο. ΕηΐαινεΐΌ Γι (ΚέΚοηεπι Οοΐικί , Οοίικηί , Τ^ρΗίοάοή, ΜυΓίΐεί (ϋίπιη άΐεο, ςυϊ Ιβΐπάη Ηεπΐ5ηυε απιοΓ65 οεεϊπκ) & Νοηηί αά εχ3ΐηεπ οππαιπι νοε3Π5, Πιτιίΐΐϊιηηπι & ίβΓβ εβη^επι Γεπηοηΐϊ ΐάειπι Ππι&ιΐΓ3εφΐβ
ΓΗήοηειη (ΙερΓεΗεπθεδ : υηάε 38ΐ3ΐε ςυο^υε* ρΓορϊηςαοδ
ίπίβΓ Γε ίιιΐίΓε Γαποαπεπδ. « Η3εε ΚΗοάοπΐ3ηηιΐ5 , ςυοουιη Η3&εηιι$ εοηΓοηπο, ςυοά οηιηϊΐηΐϊ ϊβίί ροέπί ςιιί
Λι1> ΐιηρ8Γ3Κ)π1>ιΐ5 Κοιηπηϊχ ηοπιεηιηι, άϊέΗοηειη εΐ3ΙκίΓαΓίΐιη , νοςΒ&ιιΙϊβ εχςιήΠιϊοήβιΐϊ & εοπιρ3Γ3ποηϊΙηΐδ
Ηοιτιεπείί ΓείεΠ3ΐη , ςοιηπιιιηειη είΓβ ήβΐιιϊί. νεΓαηι αά
ζεοΓεπι (^ιιίηίί άεηηΐεηϋβιη ηοη ί3ίΪ5 ν3ΐεΓε ρυίο Ιιοσ
3Γ§ιιηιεηηιαι. Νβπι ηβε ϊή3 ειιιη ΤϊγρΗίοάοΐΌ & ΟοΐατΗο Γιηι'ιΠηκΙο ιαικβ πιίη'ι νίθεηΐΓ, φΐ3ΐη3πι ϊΐΐε εχίΛίηκι1>3ί, Γεά πιυίΓο ρΓορϊυβ 3ά Ηοηεηιπι ;ιςςεάίι ηοίίει•;
3<]εο ικ, Π ε ίοΐο θΓ3(ϊοηΐ$ ^εηεΓε ϊιΐ(1ίε3η<1υιη ίϊϊ , ηη•
ιϊςιιϊοΓεπι ίΑί$ ιηεπιο ρικει 3Γιςυϊ$ ; ι ηεε ίίΐϊ ροοοε
φΐ3 3£Γ3ΐε νϊχεππΓ , Γποδ εοπίΪ3Γ ; ι ΟοΙιηΗϋϊ 3υιειη ,
ςυ'ι , δυϊ<33 ίεήε , ίϊιΐ) ΑηαίΜιο ήοπιϊί , δβε. V. εχβυικβ, ϊηεεπυηι εΛ, 3η ί$ Γη, ειιϊυδ Π3ΐ>ειηυ5 <1ε Γβρια
Ηείεηαε ε3Γπιεη. ΜίΚί ςιπάειη ευηι Νοηηο, ΌΐοηγύζςοπίΓπ ΗΐιΛοΓε , οηηοηίδ ςορία & ροέΤεοβ ίηάοίε ΐΓ3£Ϊ5
οοηνεηίΓε νϊάειαΓ, 3άεοςιιε Γι εχ ιΐίέαοηε 3εΐ3ϊ 3εβΐτηχηάα «Λ, Γβΐιεηι 3<1 Γεευΐϊ V. ίπϊήυπι ΓεΓειτϊ ρο(Γε,
ςυο Νοπηιιιη Γεπ'ρΓιίΓβ εοπβ3ί. 5εά οπιηϊπο ΙυΒπΰΒΐη
ρίπο 1ΐ3πς Γ3(Ίοηεπι , ειιιη ηεε εοηπηϋ3ΐ3ΐη ρεΓ 3εί3:ε$
ροοίατυπι Γεπεπι ΗΒ&εππιιΐϊ , υι ΐη ΓεπρίιΐΓ3 νε(εΓε3εΛϊηΐ3η03 Π13Γ05 & ιηοηιιπιεηΓα (ΙϊνχτΓυ 3εοΐϊΙ>υ$ εχ3Γ3(3
οοιηρ3Γεηιυ5 ; & ΐη ΐππίΕίοπΙηΐί νειτΓειιΐΓ άϊίρυοίϊο,
ςιιοπιπι ηΐατ βΐιειτο πΐ3§Ϊ5 & ΓεΓιάυκ νετεπιαι ροέΟΓαπι
ίεηηοηεηι εχρΓείΠι. δυηι υπςυο ΐη ποΑγο ρ1υΓε$ άϊεεικίί
ίοηηαε , ςιΐ3ε αηιίςυϊϊ ϊηςοςηϊιβε εαιη 3ετ3(ειη ρΓθ<1ιιηε,
ςα3 Γεητιο ΟΓβεεαϊ ε Π3ΐϊν3 ρυπιβιε & ηηοΓε (ΙεήεχεΓ3Γ, ιίΓεαιη ή&ν* & οίζυ» {ςτ'ώϊί , Ι. 6ι6. Π. 89. ά4ξ/ιιψ, ρΓβι
ι $Ίε Ίαπι ϊνιΗϊοΒΪιαι ΒαπΗίυϊ ΑάνετΓ. ΪΛΌ. II. ρ, 6<),

» ν. Μβτπςΐί ϋ(Γβη. ίη ΤΓ^ρηιοά. ρ. νιι.

χχχ

ΟΟΜΜ. ΌΕ ς>ϋΙΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

ίΐίβεπ , ίίξβσΖ&ι, Ι. 1 16. & 3\ιϊ>\. ί( ρπ> ίν ροηϊϋ XI,
446. XII. ι*3• & ή-εςαεηι'ιΙΠίηε οΓρίΌ ου, τεί. δεά ήβες &
1Ίιηΐ1Ϊ3 , ςιΐ3€ 06ΓΓ3β 36(3(1 αυι Γε$ϊοηί εςιηθεπι ηίΙΊΰ,ηπΓΟ
Γΐοη βυίϊπι, π3ΐθ3(1 ρι•ορπ3$ ηοήτο Ιοοιηίοηεί τείειτε.
<2ιΐ3ΐηνΐ5 ηοη ηερειη ρο(Γε αΐίςυβιη , αυί ίπ Ιεζεηάίδ Γεςυίοήκ 3εΐ3Π5 3υέΙοπΙιυ8 πιε ηΐ3£Ϊ$ νεΓ&ίΐΐί Γιγ, & άζΐΛ
ορεΓ» εϊυίΐηοάϊ «ϋοεπάϊ £ογπι35 εοΐΐε^επί, πΐ3§Ϊ8 ρΐΌ1>3ΐ)ί1ΐα αβεπτβ & ΓρεάοΓηιχ Ηοο 3Γ£ΐιιηβηιιιπι εχοΓΠ3Γ6.

§• Χΐι.
5ιιπί ρΓ3εΐ6Γβ3 ίη ίρίο εβπηιηε ()υο Ιοοί, φΐί ίειηρο»
Π5, ςυο Γοπριυπι είΐ, ηοίαηοηειη 3ΐϊαιΐ3ΐη οοηπηεηί,
ςιΐ3ΐηςιΐ3πι ποη άεήηίΐΗπι. Αρρ3Γει «ιηεη, νίχίΠε ροέΐ3ΐη ΛοΓεηιΛυδ Κοπιβηοπιπι ΓεΒυί , & ^υίιίεπι ίυΙ> ίιηρεΓ3ΐοιί^υ8. ΑΙϋεΓ εΛ Ιλο. XIII. 335 *ΦΙ• ςυο 03ΐ<:η3ητΐ5 ν3ΐίεϊηίυιη <1ε ροΑεΓοηιηι Αεηε36 ί3ΐίϊ & ϊηιρεπο τείειτ ροέηι :
Τον γαρ (Αεηεβηι) ^ίσ^ίτ'ον ίστι %ιων ίρικύίιϊ βουκΐρ
®νμβ>μν ίτ' ινρνρίίίρον ίιτ'ο Ξάΐ'βοιο μολοντα.
Ίίυϊίμει Ίιρον *»*τυ, κ&\ ίσσ-ψίνοιο-ιν ά^κτ'ο»
άνβρώνοΐί , αιίτΐΐ' ϋ ττολυβπίρίιοΌΊ βροτοΐιη
χοιρανίιιν Ϊλ τον <Γέ ^ίι/ο; μιτόπκτΖκν &νά.ξβιν ,
ίχρί! ίπ άηολίην τί , κβ.) ίκάμΑΊον ίΰνη ίλβ>ι.
<2ϋ36 Γαηε ηοη <1ίν'ιη3ΐθΓ6ΐη ίυίϋΓπε Γεά* Γρε&3ϋθΓεηι ρΓ3εΓεηήδ Κοηΐ3ηοι•υιη £ε1ϊεπ3Π5 & ροιεηίίβε 3Γ§υιιηι , ιΐί τεββ 3Κ ΚΗο(1οπΐ3ηηυ5. Οιηηίηο ιοίυηι Καης (1ε Αεηειο
ίίίεείΓιι Ιοαιηι , 3ΐΪ3φΐε ηιαίουβ Αεπεβε ήι ηιεαπο, ίϋϊ
ίΓ3&3νη, υί §Γ3ΐΐηεαπ νοΙιπΠε Κοηΐ3ηί5 νϊ<1επ (1εϋε3ί.
ϋίε35 3Π(ε εοη^ϊοηι ΟοηβΒηάηοροΙΊιη νϊχηΤε, ευηι ίοΐ»
Κοηΐίΐ ΐηιρεπϊ 03ρυ( άε%ηείυι• ; Γεά ;ιρρ;ιι-οΓ, ηοο Ιοεο
3ΐίεπ3Πΐ £α»ιΐΓ3ΐη ίιιίΠε €οηή3Π(ϊηορο1εο5 ηιεηίίοηειη.
Α<χε<1ϊϋ, ψιοά ειίαιη ροΛ οοπάιίαιη Ηβης ιΐΓϋειη Κοη»
ίπιρεΓίϊ εαριη Π3ΐ)ί(3 ίιιίι.

§. XIII.
Αΐιει-ΐοεηδ εβ VI. $3' (<\<\. ιιΙ>ί Αίπίίβε 3 ΤΊ•ο!3ηοπιηι
§1οΙ)ο ρΓβίΙΐ, ςαιη £εή$ ίη ςίτςο ριΐζΠ3ηη1)ΐι$ ςοηιρ3Γ3η(ΐΐΓ :

5Ε0Τ. Ι. ΌΕ ΑυΟΤΟΚΕ.

χχχι

— — — το) ί' ίν μίσσοινιν ίόντίί
στρωφωντ' ίύτβ νύα μίσω 6/>μϊ, ήιΓέ κέοντίί,
Ιίμα.7ΐ 7φ, 'ότ' ίναατα άολλι'»*β~ί»«,' ίνβράπουί
άργΛλίοί τ* ιιϊ.ωσι , χ&κίν τβύγοντβί ολίβρορ
%Ηρσ)* υπ)> χρατίροΓί• ο» <Γ', 'ίρκίοί ίντϊΐ ίίντα ,
ίμωα,ί ίαρίάιττουσιν , ο τκ σφίσιν ίγγϊΐΐ 'ϊκηται.
ϋε νεπ3«οηε ς'ιιχεηΓι & Ιοεί&πίί , Γρεέ&ςυΐο Κοιηαηίί
ρΓΟρήο , Ηΐε 3§ί 3ρρ3Γεϋ , & άϋεηβ οοιηηΐ6πιθΓ3ηηΐΓ
ανΛκτα , ςυο ποιπΊπε 0Γ3εεί Κοπΐ3ηο5 ίπιρεΓ3ίθΓε5 3ρρείίβηιικ. ι ϋυβίιιηι ί3πιοη 3η ϊηιρεΓ3ίθΓε8 Κοηΐίίποβ ίηπικιγ ροέη, ;κιγ (ΙοηΠϊηηηοροΙίιαηο*, ςιιυπι ηοη πιο<3ο Κ.οιη3ε νεπΗίίοηεϊ 3<1 ίιηρεηί υϊςιιε Γιηεπι <ΙιΐΓ3ΐΓε,
ίε<1 ε(Ϊ3ΐη ΟοηΛιηιϊηοροϋ ηΐϋϊηιιε Οπεηίίβ υι!η1)α$ ίϊβςυεηΐ3(35 ΓιιϋΓε εοηίίει , ρίβηβ ΓαηιΙίηι ΓιιΙ)ΐ3ί3δ Γιώ Αηα•
Λ3Γ10 , Γεοιιΐο V. βχεαηιε. δεά Ϊ3πι Γιώ ΤηεοάοΠο , Γβο.
IV. νεΓβεηίε, & ππηιιβ £τεςιιβηϋ3ΐ)3ηίιΐΓ Ηβες Γρε&βοα13, & Η3Λεηυ5 3 ρηβϊη3 ςπκίεϋηιε ΓεηιϊΓεΓ3ηι, ι« ίπ€Γΐιεηΐ3 εΙΓεπί; άιιιη &εβΪ3πϊ ηοη 3(3 πιοπεπι οιιπϊ Γεπί
<Κηικ:3Γεηί, Γε<1 ριΐ£Π3ε 1ιι<1Π)πο ίρε&3ϋθΓε$ οΒΙεέ&Γεηι. λ
Ϊ3πι «τυπι ηοίΙεΓ 5ιηγπΐ3ειΐ8 , οπεπίβϋ ίπιρεπο ΓαΙχΚηκ β
1>εΛίαπο5 3 ίβήβ νοΓΜίΙοδ άβΤαϋκιι , ςπιάεΙϋΤιηιιιπι νβπ3(ίοηί$ ςεηιι$, Ιΐϊαά ΪΓηρΓο1>3ΐ>ϊ1ίιεΓ εοηϋε'ΐ3$ , ειιπι 3ηιβ
Τΐβοάοΐϋ 3βΐ3ΐεηα, Γ3ΐιειη Γεαιίο IV. ηιεάίο νϊχϋΓε.

§. XIV.
Εο&σι ηοβ «Ιεάιιάί §Γ3εο3β ροέΤεοβ Ηϊβοπα. Νοηιιη
εΛ , ία\} ΐηιρεΓ3(οηΙ)υ8 ΙΙοηι:ιηί$ , ίίΊιοϋ» ρβχ ρΓθνίικΐ3$
Ι 5ϊο ΌΊοηγί. νεήεξεκ* , ψά ΓιΛ ΤϊΗογϊο νίχίΐ, Υ5. 3Π•
'ΐάμη τφ.ί{ΐβσβχ , ίμ£» μίγ&ν βϊκί^ αναχται.
Αά ςυειη νοιΤϋΐη ΕυΛαιΗ. Αιίχτη Λ ιίπαψ ίοιιξι , <ρασ)ν,ί>χρ•.
7»< , 'τι β»χ Μ τί'ν Ϊηιολοι αύτϊς <η , αλλ' ί»τ« τ»» αντοχρα•τίραι Μχμασι.
3 νϊθ. ΟογΊι ΤΗεΓϊαΓ. νεη. (ΙΐρίγΛοΓ. Τοβ. Ι. ρ. 2ΐ8. ΤΛ.νίΓ.
Οιρί^οΗοη ΑγοοΙμικΓι, ΟοηΓιιΗχ 3. 5°6• & Τ&. XI. XII. ΑηαΛϊΓιΊ , 3. $Ι7• Οιηηίηο οΓ. (ΙοΛαηι Ρ. Ε. ΜηΙΙίτ ΗίνηϊεηΠί,
ιιιιπε ΤΗοοΙ. Ρτοίε(Γοπ$, εοιηπιεηοιϊοιιειη <1ε ςεηϊο, ιηοΓΪύικ
& Ιιιχυ 3ενί ΤΗεοιΙοίΪΒηί Ρ. II. £ο((. \η<)%. ρ. η% %Ι• 1αα(:
νοιηήυι Ιΐΐβε ρε^β^υκυι•

χχχπ ΟΟΜΜ. ΌΕ <2ϋΙΝΊΌ 5ΜΥΚΝΑΕΟ
ίηβίϋυιίϊ, Ίηρπηιίί Κοπΐ3β , ΑιΗεηίί, & άείικΙεΟοηίΐΒΠιίηοροϋ 1ϊϊ6γε5 §Γ3εε3ί, ςυβε Γιώ ΑιιςυΟο Ιΐιϊηίβ ΜιιΓιβ
οεάεΓβ εοα&3ε ίιιεΓαηι, ίβι.Πηι οοηναΙαΊΙΓε & ψ}Ά(ι τεΛϊιιιΐ35είΓε εχ εχΠΓιο. Ηϊης ίαέΐιιπι υί ρπΓηιιπι Γιηςαϋ
«ΧΪΛ3ΠΓ ρθέ(3€ Ογ36€Ϊ , 111 ΟρρΪ3Ι1ϋ5 , ΛΚϋνΤΙκϋν , & Εΐ-

ιεΓ κυνη^ιτικίΐν άμΆοτ, ΝεΛοΓ ί3Γ3Π(1επΓΐ5 , εϊιιχςυε ΡίήικΙεΓ βΐΐυί, ςυϊ ηιγΓΗο1ο§κ:3 γγεΛηπιπι , ι δοιεπεηιιβ
ΟβΓιΜ, ΓιΛ ΠΐοίΙείϊϊηο, ςα'ι ϋΐοηγΓιαοι Πνβ βΑβ-σαρικαΐ.
ίεπρίιΐ IV. 1ί1)π5. ι Μοχ Γυί) Ιυ1Ϊ3ηο, ηΐ3§ηο νεϋεπαιη
1ίιεΓ3Γυιη Γ3ΐιΐθΓβ & ρΓοιηοίΟΓε, εϊιΐϊςυε ΓϋίχβίΓοπ&ϋδ
ρΙϋΓεβ ίικίΒηιεπιηϋ ροέιββ ΟτάζοΊ. Ρίοηιεηιηι ι\ιπι ΟϊΐΙιίΙυδ , Ιιιϋιιηϊ Ίιι βχρβϋΐιίοηε ΡοΓίϊοιι οοιτιεϊ , φΐϊ εΐϋδ
τε5 οοπιγε ΡεΗϊδ ξε&Ά5 ΗεΓοίοο 03πηίηε ςείείπανκ; ί
ΜϋεΓιυί 5π)γηΐ3εϋ5, οιηπΐ ςβπηίηϊί βεηεΓβ ς1ηπι$, ια
3Ϊγ Ειιηαρϊυ5;4 Αιπιποηκίδ, ςαϊ ΙχΜΙιιιη Αιχ<ν.1ϋ αιιη ΟοίΗΪ5 «Ιείςπρίϊι, «ϊγο3 Γεευΐϊ IV. ίηίπυπι;! Νοηηιΐί ϋϊοη^ΓΐΒςοΓϋΐη αυίΙοΓ; ΟΗπΑοάοπίδ, ςιιϊ ρΙοππΐ3 ΓεπρίϊΓ
νει•ΓιΙ)υ$; ίη ηιιί&ιιβ ΙΓαυπ^, Γεχ Ιί&πδ,6 ίυΙ> Αη3ή3Γιο; ΑβαιΗ'ΐΕβ ΜγπηΒεαί Η'ιίΙοιϊΰΐΐϊ , ατταιηκ Οβρηηίϊςοπιαι ίίΐιπϊ IX. 3ΐιθ:οι•; Μηπ3πιι5 ίοε€υηάΐίΓιιηΊ ϊηςβηϋ ροέΓ3 Γεευηάυπι διηθϋπι. Οοΐιπηιΐϊ <ίοηϊηυε, ΓοπΒίΓβ
€ΐΪ3ΐη ΤΙίΓγρΗϊοίΙοΓυί & ΜιιΓ3ευ5 , 3ιι&ογ βπιοηιηι ΗεΓϋϊ& Ι*ε3ΐκΙπ, 0ΪΚ3 Ιΐ3εο ίειηροΓ3 νίχίΙΓε νΜεηΐιιι•. VI<1ειηυ5 Ηίε , ρΓαειεΓ ηοΛπιπι , 3ϋυπι 5ηιγπΐ3ειιιη ίίιϊίΓβ
Μίΐείΐυπι , ςαεπι Β3Γίηιιΐ5 ρτο ποΛή 03πηίηϊ$ αυέΚκε Π3•
Ιηιϊΐ, & ρΐϋππιοδ Ηοηιιη ροέΓΒπιπι ίη 3Γ§υσιειηο ΗϊΑοήεο νεί πιγιηΐεο νβΓ&ΓΟδ είΓε, ςυίιυ ίΐαάίασι πιπί
πΐ3χϊιηβ ιεηιιαΤε νκΙείιΐΓ ηοπιΐηεί. Ιη 1ΐ3ηε \%\ΐ\ΐΐ 3εϋ3τεπι ίοΓΟίΓε ΓείεΓεικΙϋί Πι (^υϊηιυί : ροΛ Ηαες εηϊιη
ιβιηροΓΕ ρΐ3ηε ο&πιιιιιιεπιηι ^Γαεςαε Μυίϊιε, πες υϋα$
ι νίά. ϋΐ. Ηε?ηβ Εχο. Ι. βά Αβη. II. ρ. 184. Εά. 1787.
α νίά. 5ιιίίΐ35 ν. βχσαχριχ,ί.
3 ΝίοβρΗοπ ΗιΛογ. «ςε^Γ. Χ. 34•
4 Ειιη3ρ. άβ νίι'υ ρΗϋοίυρΗοΓ. Γγο^ογοΠο ρ. 1 54• β(1ί(, Οοιηιηβ»
Ιίη. α. 159^• ΐ"Ί«β» άττΜΛΐ χ«ϊ μίλις •ξιί?χ»7<.
} ΝίοβρΗοΓ. XIII. 6.
6 Υιά. διιϊά. Η. ν.

δΕΟΤ. Ι ΌΕ ΑυΟΤΟΙΙΕ.

χχχιπ

πιεπΐ0Γ3ηΐΓ (Ιί^ηιΐί ροεηβ ηοπιίπε. νίάειπΓ αυίειη (^αίηΙϋ5 ρππιϊί ηαΐιΐ5 3εΐ3ΐΐί ροέπ$, α,αϊ ΓιιΙ> Ιυΐίαηο ίΙοΓϋεπιπγ , ϊ(1ηιιπΐ6Γ3Π(1ιΐ5 ροιΐικ εΙΓε , <}ΐΐ3ΐη Γεηοπ&υ5 , ειιιη
βεπιΐίειη εαπι ίυίίΓε τοια ΰ3πτήηΐ5 τζύο & ΐηρπιηίϊ «ε1)Γ3β εαεεΐ ήπ άείεηρποηεί ά&Λ^ηηΐ. Ακ^άΊί ψιοά ιιηΐοο Ιοεο , φΐο ζά ςΗι-ΐηϊκιπιιηι άοξτηζ άε εοείείΐϊ&ιΐί ρΓ3βιηΐΐί & ΐηίεπιο 3ΐ1αίϊίΓε νί(1επ ροιεΛ, ί. VII. 87. ϊάάΐϋατ
ϊτίΛίί $ λτκ άνβράπαΓίν , χιι αΐϊυικίε άυ&ιιη; είΓε ίηηιαί.

§. XV.
ΒϊΓϋΗιαϊ 1οη§ε ίΐηί'κιαΐοΓειη ρυ«1)3ϊ Ηαίιΐϊ οπτηιϊπΐί
3υΛθΓ0Γη ; ςιιεαι ίυρρΓείΓυιη ίυϋΓε ϊϊγπ ίη αηπςιιπβίε,
ςιιοά ΗοιηεΓΟ 3<1ιεχεΓε ϊΐΐςυΐά νοίαεπι. Ιάεπι άείηάβ
ο Ιοεο Π&π XIII. 340. υΙ>ΐ πιεπιθΓ3ΠΐΓ §εηιι$ Αεηεβε,
οο1Ιί§ΪΓ , νΐχίΙΓε εαπι ίϋ!> ΟαεΓαπΒιΐδ ε!> Αα§υΑο ίπιΐο 3(1
Νει-οηεπι : ΐη Ηοε εηΐιη άείεςΐίΓε &\τρ&πι Ιαϋπιη , ςα»
<]ε!εο ηοη 3ηιρ1ϊιΐ5 3β Αεηει οπυπΗοϊ <Ιΐα ροηιϋϊβ
ρι-ΐηεΐρεε Κοπίεποϊ. Κε&ε Ηοε, ύ ΐη ΓεήρΓΟΓε ρεΗεβη
»αΐ πΐΛοποο νεΓ&ΓειηυΓ ; ίαά ροέίβε Ιΐςυκ οπιηεπι Οαε{άτμπχ ρΓοΓαρΐαπι γίνοι Αεηεαε άκατο, εαιη ϋΐα 3εί3Γ6
ηοη ηιθ(1ο ΐαφεηΐΟΓβ: , Γεά οιηηίηο Κοπΐ3ηΐ ΑεηεΕ<ΐ3β
«Ιίςϊ ίίπιεηι, ςιιίρρε •άά ΤγοΪ3πο8 οηςΐηειτι τείεΓεηιει.
5ίε ίη (ΙιιοΒιιϊ ερΐ§Γ3ηιπΐ3Π5, <μΐ3ε ΗαείΓΪαηϊ ΟαεΓαήί ηοηιεη ρΓβείεπιηΓ , »
ϊηΑ τ4<Γ' Αί*ίά<Γ»ί Κ*νίω Τραϊ&νοί ϋγΑλμ»
ΚοίρΛνοί ίι/βρώπαν κοιρίαω άΆ-ζνάτων.
& ίη 3ΐιεΓο ΗεΛοΓ ίυβεηΐΓ Αεηϋΐΐ άϊεεΓβ
δΐιηίΓιιεΓ ΐη ΙηΟεπρηοηβ Τπορβϊ, φΐ3ε (Ιε<1ΐοαηοπεπι ίΐηιυΐαςά Κε§ί]1ηε, ΗεΐΌάΐ$ Αίτΐ« υχοπϊ, ςοηήπεϋ,ι
ά «Γ& ΊτβκυκτιίνΜψ (ώ* «»•' «ξ ΛΪΜ*Λ»β»τ,
5εϊ1ΐεει Κοιηίΐηα 8γ3Γ Κε§ϋΐ3. Ιη εοάειη αιπηΐηβ νί. 27•
βΛ ΜνιίΪΑΐ ρΓΟ Κοπτ3ηί5.
ι νΐ(1. Βηιηςίςη Αηαΐείΐι νβ((. ροέί3Γ. χη&ΐοτ. \ο\. II. ρ. ι8;.
α ιρ. ΒΓαης^. 1. ε. ρ. 301. ΟΓ. νίβοηή ΙηΓηϊζϊοηβ Τπορ€ε. Κοπιαε 1 794• ίΌ1• & ΑαρΑ. ΐιοηΐίυ Ηβχοϋι Αΐύα ςυαο ΓιιροΓίιιηι
ΙίρΓ. ιδοι. ρ. 38.

χχχιν

ΟΟΜΜ. ϋΕ (^υΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ
§• XVI.

ΑΙ) Ηί$ ηοη ι»υ1ιυηι βΜικΙμ: ΓεςεπίϋΓιπή ίηιεΓρίΐίϊδ
'ΟβΙΗ, ΤοητΙαϊι, ΓβΗίβηιΪΗ, ς«ΐ ΐη ρΓ3εί3ΐΐοηε ς)υΐηκϊ
ββΐΐϊςε οοηνεΗΌ ρΓ3επιϊίΓ3 ρ3§. χχνιπ Γψ^. Μ\)το% υηϋε<Λτα ρποΓδί 03Γπιίηϊ5 ηοΛπ ϊπιίςυοϊ είΓε, τείΐςυοδ «εβ
ζ οΓΪίϊο'5 ίη άιώίιιηι νοςηπ, ηε€ (^ιπηίί είΓε ροΙΓε ;κ1Λγπι3{ ; ιιη<1β ειΪ3ΐΒ Ιοά θε Κοιηαηίϋ Ι&. XIII. 340 Γςς.
(ιάςτη 2ε ΓεηΓυηι ΐ3&εί3&3Γε οοη3ηΐΓ. Ιάεηι ίβηιεη, ρ3πιπι ίώ'ι οοηίΐ3Π5, ηο$ ΐρΓοί 1ϊΙμό$ ροήεποΓεβ νίΓ^ίϋο
ρυΐ3ϋ 3ηπςυΊοΓε5 εΙΓε , ψκηι ε ποΛγο ηαυίηΤε ο>ρίη3ηΐΓ
ρ3§. χχχ. & ίηΐϊρηεπι (^ιιίηπ 3 ΜμΪιβ ίηίρΪΓβίϊ ( β ΙΛ»
4>γο XII. 3θ8 {ψ{. ) ορεπ ρΓ3εήχϊί. 5εά Ιΐ2ε€ αϊ ϊηΓεΓ Γβ
<ΙίίΓοη3 , ίΐ3 ίϊηε 3«&οπί3ΐε 3ο τβήοηε ροίία Γιιηϋ.
Νεςαεεηΐπι υΐΐιιιη οπικυπι ποιηίίΜνΐΓ, φή ΙϊΒγοϊΧΙΙXIV. α!ϋ 3ΐιέϊοπ ίπΒνιεπάοϊ ΰεηΓυεπι; ηεο εή ε3 <ϋίΗοη'ΐ9 3ΐΐί εΐοουήοηΐί ίη Ηΐ5 Ιίβιϊϊ (1ίνεΓ&(3$ , ςιΐ3β
ίΐϊυιη 3υΛθΓειη 3ΐ•§ιΐ3Γ. <2ιΐ3ε βικειη ίη εχ(ΓεηιΪ5 ρΓ*εΓεπίηι ΙϊΒπϊ οηιιιτιιηι , Ιενίαβ (36)3 & ηε§;1ί|;εηπϋ5 (πιίΐ3ί3, αά ίεΑΐιΐΗΐΐοηειη ροιΐικ ροέίαε, 3(1 Αηειη ρι-ορεΓ3ηπί, ΓείεΓ8ΐκΐ3 εΙΓε, εχ ΐ'υ, ςωε ΐη£« δε&ΐοηβ Π»
άί$ρυ(3ΐ}ΐιη(υΓ> πΐ3ηίίεΛιιιη ίοΓε Γρεπ>.
Ιάεηι αυθοΓ ΐη <1ϋΓεΓΐ3ίίοηε ιοσιο αΐιοπ αάηεχΛ , ίΛϊπβ
«ΙεςΓβιί ο&ΐίιυκ, ιιηΐνειίυιη Ηοο εαπηεη ζά ΐρΓιιηι Ηοΐϊΐεπιηι τείεΓΓβ νΜεηΐΓ. Ηοπιεπιπι, ϊης«ϊ( ρ3§. 131 ίςψ
νυ)§ο διηγΓΠβευιη 1ΐ3ΐ)ΐΐϋπι ίυίίΓε, & ΜεΙεΠβεηειη 3ρρεώπ , 3 Μείε ίΐυνίο , 5πιγι•η3ε ρι-οριικμιο. Ιβιπ (^ιιίηιΐ εππιιεη ΐη Οοάΐοε 3 Βεί&ποηε Γερεπο ΞηγηιαίΊ ηοιηεη §;ε1ΏίΓε, ςυϊρρε 3 «>ιηρΐΐ3ίθΓ8 , ςοηιηιπηειη ορίηίοηεηι ίεςιιιο , ρΓΟ Ηοιηεποο ΙκΛκυιη. δεά ΐη εοίίειη Οο<ϋοε, οαϊαί ίΐηι1ιΐ5 ο&Γοιιπογ ΙείΙιι, ρΓ3€ΐεπ.\ι ΙοΛιιπι
ίαίίΓβ Οοΐπίΐ Γ. Γ,'οΓΪπΓΗί ηοηιεη: Ηοο ρΓΟ αυίΐοπ» ποιηϊηε ρεΓρεπιιη 3οςερηιηι γ ειιηι ΓΗηρΓοάυπι οηιυηι Γ.
ςοπιρίΙηΓΟΓΰηι 03πιπηΐ5 (1εΓι§η3Γε(. ΚΗ3ρΓθ(1ο$ \'3π;ΐ5 ΗοηιεπεοΓϋΐη αΙϊοΓυηι^υε ςατπιΐηιιιη ρ3Γίίςυΐ35 εοηΓυϊίΓε,
ριώΠςο άοο3ηΓαη(1;ΐ5 : Ηϋηιιτι ιιπηγπ εοΐΐεέΐίοηειη άεΠίΙΓβ
ΐη ιηοπβ Ηε&οτΐβ, αΓιααι τε$ ηας ροήεποΓεϊ υίςιιε 3(1

5Ε0Τ. Ι. ϋΕΑυΟΤΟΙΙΕ.
χχχν
Ττοίίβ βκίΛα,η οοπ,Ρ1εχ3ΙΠ Γυί(Γε, & Π3Πε ψΑΛαθι

«ΙΑηιιη. ϊΑτ.„ οοηιπι η:ώεηι οηιη25:
^
ηηο βνβτΜατ. Νοήπαπ, «„«„, €3Γιηεη κϊηιβΗ 5&&
ρει- οηιηβη, Ηΐκίςαίκκβιιι 13ίι1πΤε, ηειηο ρι1ί0 ^^
€Βΐ ιη & Γ65αϊ Γϋρρ€ιίι ίϋΛώι^
Ρ
"»*«!«,
§. XVII.
ΡηβΜτ «Γΐηβη ΡοΛΒοπιβπϋοΓαιη Οαίηϋ ΗΛΜ ΓϋΜ
«ππί .η €«|. ΒώΠοΛ. 5. Μ*™ ,,7. ώ. & βΒΚ , ^

αϊ» ηβιηιπΗη α (ίυίηϋο άβ&Ηρη» ε<Γβ 13ΐ,ΟΓβ5 ΗβΓ«ιΐυ. ςυβη. 3υΐ6,η Ββ ΗεΙ,« Γβπιπ, ΗβΓθυΙ« 1η Γουίο
ΕϋΓ^,Ι, β«ρ«^Βΐ Λ&ηρΗοηαη , ε3 ρ13ηε 3ϋ3 εβ &
0»'"« ηοιηιη* ρυΜανίϋ βχ Αη,ΗοΙο^ Μ«. ΒολΕ
Μ Ιο. Μ<τη& 3 ηοη εΛ <2„ϊηίί ηοΛπ, &ά, ςϋ0<1 ίρΓβ
βρι8Γ3Π1ηι3Ι3 ΐη ΑητηοΙο8ΐ3 & ΑπΗΐε£Η5. 4

3 Ο'β". Τι^ρΜίχΙοΓο ρηβπιϋ& ρ. ιιπ,
4 ΒπίΒςΙς. Αηϊΐ. Η. ρ. ^(, (^

0 3

χχχνι

ΟΟΜΜ. ΌΕ ς)υΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ
5εοτιο II.
Όι ^α^ηύηι Ίρ/ο, ύιαφιι ταύοηι & ΊηάοΙι.
§•Ι•

Κηνοπειπ ςαιτηίηίί & ςοηΓιΙίυπι ροέκιβ Λαππι (1οε«
ϊηΓοπρίΐο , παραλαπόμίνι. Όμήρφ Πνβ 7& μί&' "Ομηρογ ,
Λίΐίεεϊ ηοη είΓε οαπηεπ ρεΓ Γε 3&Γο1ιιιυπι , Γεά ςοηίίηυαποηεηι & ςυ3Π ίυρρίβιηείκαιη βΐιεπιΐί, ηειηρε ΙΙία<3Ϊ5 Ηοπιεπεβε. ϋιιβπαπ ροίΠι ιιιγο ηοπιίηβ ορα5 Αιυιη
ίηΓοπρΓεπί 3ιι&ογ, αάεοςυε ε ιγϊγη Ιϊ^γοπιπι ϊη ιίηιΐο
ν3Γΐεΐ3ΐε , & ε ΟοηκΉηιίηί ίαίοατί* ιεΛίπιοπίο , ςαί ίη
ρΓ.ΐί'Γαιίοπε €ο^'ια (^υίηιί ΜαιπιεηΓι II. ρηεήχα, Γε ίη
εο, φίειη βχΓοΓΪρΓίΓ ϋΐκο, πιιΙΙηιτι ΓβρεπίΓε «τ/^ρβιφίΐ»
ΗίΚΓηΐ3Γ, ηευιηιπι ΗοΓυιτι 3& 3ΐιβθΓβ ρΐΌίεέΙιιπι είΓε ςοΐ1ΐ§35. νεπιηηαηιοη 3ηπςυίθΓ85 Οοάϊεεί τίι /«θ* "Ομηρορ
ρηεΓβηιηι, ςυο ιΐιιιΐο οικιπι ίαιιΗαηι ΰαι-ηιβη ΕαΠ3ΐ1πα5
& 5ςΗο1ί3βε5 Ηοιηβπ•, ηεε οιηηΐηο άνιπηραφοι/ ϋίικί
εά'κϋίΓε πυ&ΟΓειη ορίηαπ ί35 εΛ. ϋε<1 ιιιιιι Ηοε Ωι,
ΐίίικί οοηΓιΙίϋΐη εχ ίρΓο οατπηηε βΐηιηύβ εΙικεΓείι. Ιηορϊί εηϊιη ηΙ)ί άεΓιεΓΒΐ Ηοιηεπ οβπηβη, ηυΐΐι ρηβπιίίΓί
βΓ£ΐιιηεικΊ «Ιεο&πιποηε 3ΐκ Μυ&β ίηνοςαποηε , ιη ΓοΙεηηε είΐ ροβη$ , Γεά ίη υΐ 3Γ&ε οοΚαεΓεαι αιηι Ιϋπ^β
εασίφΐβ ςοηιίηιιεϋ. (^υοά οοηΠΙίυπι ιιηάε άυέΐιιπι , &
ιιηϋε ρΓοίεέΙα Πι οιηηίδ Η38ΰ Ηοπιεπιιη ίΊιρρΙεηϋϊ &
ςοηιίπιηηάί γπιϊο , παικί βΐίβηιιιη Ιαεπι Ηίο ραυάβ ίη(ϋ«Γε.

§• Π.
νϊχ 3ΐΐυά εΛ ϊη γο &1>ιιΐ3η νείει-ίβ Οπιεαπε ηγ^ιιΠΚΜ1ΠΠ11 , ςικκΙ 3 ροέίίί ςιφκΐίιυ ηηέαιυπι Γι γ , ηιιαιη
ςείε&ειτίιιιαπι ίΐίικί βεϋυπι αά Τγοϊβγπ ^είΐιιπι 3 εοηίιιΐ3Π8θΓ380θΓυιη ροριιϋϊ. 0ε!εΙ)Γ3ΐϋΐΐί ίΐΐαά ΐ3ΐη εΓ3ΐ3ΠΓβ
Ηο πι ε πιπί 3ηπψ.ιϋΠιηϊ$ ίαιίάν ε3πτιίη'ώιι$ , & Γυηι ςυί
ίρΓαπι ΙΙϊηεΙοιτι εχ 3ηπφιΐ$ ριχταπιπι Ιοηίαιπιηι αιπηίηίΙ»υ5 εο3ΐαϊίΓε ριιιεικ. 5εά νυ1§3Π5 Ηοιηεπ ΓΠβρΓοάϋί,
& ίηίεΓ Ιοηεϊ & Αεοΐεϊ, ιηοχ ειΐ3ηι ίη Ππιοαα άε^ηΙ3ΐίί , ίεηΓιηι εα ίρΓ3 & ίίπηιΐ τεϊ ΤγοΪ3Π38 Ι3πΐ3ΐη ςείε

5Ε0Τ. II. ΌΕ ΟΑΙΙΜΙΝΕ. ΙΡδΟ.

χχχνιι

ϋπίΐίβιη «>ηΓεαΐί3ε Γυηϊ, οι οε«3ήιη Ίη ε»δ ίηνοίΗΓβηί
ροϋιαε, ΗοηΐΡΓίοίβ Ιαικίίδ αειηυΐί. Ουιη 3ΐιιειη Ηοπιεηκ ρ3«επι Βϋ^υαιη «πιπί ζά Τγοϊβιπ §εβ3ηιηι & ςιιΐ«ϊεπι ιηαχίπιβ ίηίϊο,πεηι ρΓπεπριιϊίΤβΓ , 3ΐ>8ΓΪηεΙ>3ηϋ ΓεΓε 3ΐ>
1ΐ30, ίοΓΏίΓε ςυοά <1βίρεΓ3ΓεηΓ, ίβ ροή Ηοπιει-υπι Ιαι»άετη αΙίηνκιΓη 3<1ερπιΐΌδ βίΓε. Απ-ϊριιεηιηΓ ί§*ΐΝΐΓ 3ΐϋ β3
ςϋ3θ 3ηιε Ηοιηεπ ςβπηεη 3οα<ϋίΓεηϋ; ςυόϋ ίυϊι ΟνρήΌπιη οζπαχηητα 3Γ§;υιηεηιιιηι , 8ΐαβηο 3οΛθΓε , ςυΐ
XI. ϋ&πδ τεβ 3 Ρείεϊ ίπ<1β ηυριϋδ λ& ΑοηΐΙΙεπι 3 Βεΐΐί
ίοάεί3ΐβ 3ΐίεη3ΐυηι ρεΗεςιιηΐδ εΓ3ί. Αΐϋ, πςυβ ρΐυηχηί , ροίΙΗοπιεΓκ:3 , 1), β. τε5 ΙΓΐ3άίδ 3Γ£υηιεηίο ροίϊεηοΓ£8 ΓΓ3&3πιηί, ϊηνΪΜΠίε ίηρππιίδ τεπιπι {*εβ3ηΐΓη πβιιιΓ3 , ν3ΐ<1ε 3ρΐ3 ροέίΐθ3β η3ΓΓ3ΐίοηϊ. Ηιιο ρεπϊηεπι Αγβ'ιηϊ ΜΊΙιβΊ , αηιΐφηβϊιη ροβιαε , ΑεΓηΐορίϊ & Ίλ/ον
τίρσίί , ΖιβΊιΐι , ΡγηΙιαι'ι , ΒΪ38 ρ3Γν3 & Ιλίου ατί/ϋΠί,
&κβεΗοή , & &α<:αάαι, {. ΑςαΐΊ , Ατ^ϊνΐ , 03πηίη3 είιΐδύεηι 3Γβυπιεηπ. • ΟοιηρΙε&εοΒπΐιΐΓ ϊ§ίηΐΓ η3ες 03πηΐηα
οπιηεπι Γ3&υΐ3Γυιη ΤΓ0Ϊ3Π3πιιη Βηι&ϊηιπι , Γεπε ψιτΑ
€οηιίηιΐ3 Γε ίηνϊοεηι εχςίρΐεππβ, υηάε εχ ϋβ £Γ3πιιη3ΐΐε'ι ΑΙεχ3Π(1πηΊ ονοΐυηι ερΐοαιη Γίνε ΤΓοϊβηυιη ςοποίηηβπιηι , (ΙεΓα-ίρίΐδ Γεα»η<ίυ«η Γεπιπτ οηϋηεην ς3πτιϊηίΐηΐδ, ςυββ ΐρΓοηιπι ϊαάΐαο ρι-οΙ>3ΐ3 είΓεηί. Οβεκπιπι
3ρρ3Γει ΐήο8 ροέΐ3δ ποπ ρει-Γρε&ιιπι ΗαΙηπΠε Ι1Ϊ3γ1ϊ5 ,
φΐ3ΐί$ πυπο εΛ, ςοπΓιϋυιη & ςβπτπηίδ ερϊεΐ ΓϋΜίαπΐοηβ
η3ίϋΓ3ΐη , Γεά πιεΓ3δ οοηώάΐίΓε ηαπ•3Ποηεδ ροέι'ιοΛδ ,
Γβί βεή3β υη«3ίβ άεβίιιιΐ3δ. Εχ ηιιο 3η τεΛε οο11ί§38 ,
ιρΓυαι Ηοπιεπουπι ςβπηεη είυδόεπι π3ίυΓ3ε ίιιίίΓε , ποπ
«Λ Ιΐϋίϋδ Ιοοί (1ϊδρϋ{3Γε. δεά εχ 3ΐιεΓ3 ρ3πε ηΐ3πΊΓεΛιιπ»
βίΓε ριιΐο, εοδ ηοΙϋίίΓε Ηοιηεπ ΙΙΐΒάεηι εοηπηιΐ3Γε 3ΐκ
ΑιρρΙεΓβ , Γεά ρκ>ρπ3 03πηΐπ3 οοηάκΙίΙΓε , φΆηςμαη
3Γ£ΐιηΐ€Π(ο ςιιτη Ι1ΐ3(ίε εοπηεχ3.

§• ΠΙ.
Ι3πι αιπι ΗοηιβΓΐ οβηηϊηΒ ρυεήδ 3ί Ηιΐίη3ηΐΐ3(ειπ ίπίοΓπίΒπάϊδ 3άηί1)εΓεηιυΓ 3ρυά &Γ3εςοδ , ςοηΐυπζί ίο1εΙ>3ΐ
Ι νίιΐί <1β ΗΪ5 3<χογ31ιη5 «ξοηΐίπι Ηψηι »Λ ν'ΐΓβϋ. Αβη. Π. Εχο. Ι.
& Ιαζυίί 2<1 Ιο. ΤζςΟΜ ΑηκΗοπκτίο &ο. ρηεΓ. ρ. χχι ίγ\.
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«πι ΗοηιεΓΟ ίΛοπιπι ροέί3Γοπι ΙεέΗο, ηιγιΗοηΜη εο—
^ηοίςεηάοπιηι ςΗϋίΓϊ. Οιιίιΐϊ• τεϊ ίικϋςίυηι ρΓαεβεί ιαώα—
Ια Ι1ΐ3ς3 , ςϋ3ε ίίώϋΐω Τγοϊεπε5 , πιαχΊιηε ςιιϊείεπι εχ
ΙΙίαίε , Γεά επ3πι εχ Αι•£Κηο , ίείϊεΐιε & διείιςΗοΓΟ , ΐη
ίοΗοΙϊηιπι ιιίυιη, υ γ νκΙεηΐΓ, εχίειι1ρΐ35 ςοιηρΙείΚιαι•.
Αοεεάίϊ Ρπχΐί ΓείΙΐιηοηίυπι , ςαπηΐηϊ ερϊεϊ ςγςΐΐ εοη—
{ετνζτ'ι & βικίίοίε 1ε§ϊ αάύτηΐΆηύί, ηοη ιαηι ρΓοριεΓ
ίΐ13ΠΪ ρΓ3εβ3ΠίΪ3Π1 , ςΐΙΕΠΙ ρΓθρί8Γ

Γ8Γϋΐη ΙΓ3β313ΓϋΙΤΙ

τιεχυπι & 3ηιΙ>ϊπιιη. « Ηίηε ίβ&ιιιη, υ», ευιη ΐβοηιπι
ς3Γ/ηϊηιιιη οαπι Ιΐίβιΐε εοηίιιη&οπιπι ίεπε Ηϊβοπ3 ΒεΙΚ
ΤΓΟΪ3ΠΪ αηίΌΐνεΓειυι*, είΪ3ηι Ι1Ϊ3(1βιη, (}ΐΐ3ε Γαηιεη 1οη§ο
ηΙϊικΙ ςοπΓιΙϊιισι ρΓοάϊί , ΓςϊΚςει ΪΓ3ΐη ΑοΗϋΙίϊ & πιβΙ»
ΐπίΐε Αεηϊνίί εη3Γ3 , ρΓο Ηΐβοπα &ε11ΐ Τγοϊβπϊ ΠΒ&ετεπΓ,
Γεϋ ϊπιρει-ίβ&ι , ηεο 3(1 Αηεπι ρεη1υ&3. δϊο ίβιη ΟνΪΓΐϊαβ
3(1 Αεπιίΐίιιιη Μβοπιπι , νει-οηεηίεηι , φΐΐ άε κ\>α$ Τγοίίηίδ ς3Γπιεη Γςπβεβδί, β Ροπγο ΕϊΙ). II. ΕΙ. χ. 13.
Τα οαηΐί αιΐιπιο ψάάφάά ηβαίαι Ηοτηιτο ,
ηι ζαηαπί [ιιτηπα Ττοϊοα Μία παηη.
Εί Αιπογ. Εί1>. II. ι8. 3(1 ευιΐίΐεπι γ
Οατπκη αά ϊταινπι άηηι ια ρίτάαά} ΑοΗιΙΙίτη
ρήιηαφιι Ίηταΐ'ιι Μΐίίί αττηα ν'ιτΐί.
β φΐ'ώϋί ρ3ΐει ευιη απιεΚοπιεποΒ ΓεπρΓιβε , ΓοιΐαΙΓβ είΪ3Πΐ ροήΗοπιεπς3 , ςυοά νει1>3 φάάφάά ηβαίαι Ηοτηινο ,
τεί. ίπηυεΓε νίόβικυι-. ι Εοάεπι ςοηΠΙίο (^αϊηηΐδ ηοΛεΓ
3(1Ηοπΐ8Γυπι Γιιρρ1εη<]υιη άυ&ιΐϊ, ε3πηεη 3άΤΐΌΪ3ε εχαάίυηι ϋίςυβ οοηιϊπϋ3νΐί, Γιο (Ιεπιυπι κιπκ, οιιπι Ονϊ<ϋο, Γυπΐίη3ΐη πΐ3ηυπι Βεΐΐο Τι-οίεο 3Μί3ΐη, & ς3π*εη
ζά βηβιη ρεπίυέΐιιπι είΓε. (^ιηηιο Ι3πΐ6η ρΓορίοΓεπι 03ΐιίαηι ίιιηΤβ ΓαΓρίςεπδ, ςυ3 <1π&ιΐ5 ΙΙϊαάειη πΐ3χϊιηε οοη1 Ρ/ιοιΪΒΐ ΚΜ. 0ο<1. 139• β ΡγοοΙϊ οΙιτίΛοπι. λί^ίΐ Λ ■£ «ΐ «V»χοΐ χνχλοι/ τ* «τοιήμ&τα οι«*^<τλι , οΰχ ο'ιίτβ <!ιλ τ«> «ιτ^ ,
«{ ίιί τ»» αχολβκβ/αν τϊν •» αι/τ» πρ&γμΛτων.
3 <5ο3β ϊη Οοηιηιεηί. <1ε ^υ. $Γη)τη3εο ρα^. ιί. Ιααιίϊνείίπι ()ο
ϋαηατιηο, β Ιάΐ). IV. <1ε Ροηιο χνι. 19. ( ϋε βηίηι Ιεζ. ) εοηεί(1ιιη{. ΙΒί εηϊιη ιηε1ίθΓε5 ε(ϋι'ιοηε5 ΗαΒεηί - - εαη'ιι Λοηύιαιη
ΐαηιτιηιΐί αί ΗεΓειιΙς Ττοίανι , ηοη : άοηύιο α\> ΗιΆοη , ϋΐ ίοϊ
Γςπρίιιιη,
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ίίηυίιηΛιιη (Γεϋ^ει-βί. Νίΐιιβ ϋΐβ ϊη ϋ$ ΓΟ^ΐοηϊΒυϊ ςιΐίβ
Ηοπιεπ η3Γ3ΐε$ ΠΜ νίη<ϋθ3Γβηι., ροέηςο ζ ηαηίΓΕ ρι•3ε«Ιϊιιΐί ϊη^επίο, ζ. ρτιειΐς Ηοπιεπ ΙεέΗοηε ϊηηιΐίπΐϋϊ, &
ιη;ιιι.ΐΓε Ίπύχζηάο ίοπίίΓε ϊη§εηϋ νΐΓ85 εχρβΓίικ, ροππι
&ηε, οοπΓρεδίΐ ϊηρπππ5 κβ§ϊοπβ ΤΓοίαηα, ςυιπι νϊςϊη3πι
1ΐ3ΐ>ιιίΓ, &3ηΐπ>ο ςοηςερΓ3 νειεηιπι Γβρυπι ίπΐ3§ίηβ, Ηί$
οιηπιΒϋϊ εο ώιύ, ε3 πιεηιε 3ηίιη3π , υι Γε φζΓι ίύίεηιιη Ηοπιεπιηι. ριΐί3Γει , ςυϊ , ςιΐ3ε ΐπ Ι1ΐ3(1ε οιηΊίΓ3 εΓίεηί, Γυο οδτιηίηβ Γαρρίετεί. ' Οβειεηιπι εϊυίΐηοίΐϊ <ιΚογιιπι ς3πηίηυπι £ίιρρ1επιεηΐ3 {υεπιπι βΓΪΒπι Ιηκι• τεςεηίίοΓεϊ ςιιί Γα-ΐΙκΓεηΓ. ΜαίΓειίϊ φιιάετη νεβϊιΐδ άε Νον3νίΐΐα νϊΓ§ΊΚιιιη Γυρρίενΐί , ικΐάΐίο ΙίβΐΌ ; ΟΕΐηίΙΙαί (1β ^ζιηίΐϋί ζά Τ3ίΓοηΪ5 ΗΐεΓθΓο1γηΐ3 Ιϊ^εΛι, Μ3γιι$, Αη§Ιυ$ , 3<1 Ι,ικ:3ηϊ ΡΗ3γΓ31Ϊ3 3^ι1ίΐ3ηιεηί3 ςοηςΊπηΗπιπΓ ;
ηε Γοϋ νεΐει•ε$ ηος πιοάο ίηεριϋΙΓε νϊάεΓεπιυι•, & 3£αϋ
είΓε ϊπ^εη'ιο.

§• IV.
5ε<ί νκ!ε3ηΐΗ5,.φΐ3 Γ3ίϊοηε, ςιι& Γιι«είΓιι ΐη ήφρίεηάο
ΗοπιεΓΟ νεΓ&ιικ £ϋ ροέϋπ. Ρ3ά1ε 3ρρ3Γεί, ορυ$ ποα
1>εηε ϊηίΐϊιιιιαπι ποπ ροίιπΙΓε ίεΙκϊτεΓ ςεάει-ε , ή 3ά ερί€ΐ ς3Γΐηίηϊ5 Γϊίίοηεπχ ίΠικ! ςχρεικίαβ. ΕχροΓιίυπκ εΓ3ΐ
Γ85 31) Ηε&οπί ίπάε ιηοπε 3ά. Ττοϊζτη §βή35 υίηυε ζά
ϊρΓιιιχ ιιΑΊδ εχαάίιιιη & η3ϋπ•3{>ϊιιιη θΓ3εςοπιιη ζά {ζχζ
03ρ1ΐ3Γε3 : ϊη ςιιο 3Γ§υπιεηιο ίηΛίιυεη£ΐ3 ετζι πιιιΐιαπιιη
ϊεηιηι, 3 άίνει-Γΐδ §εβΕπιπι ηαττΕπο, ςιΐ3ε ηυΐΐο ςοηΐτ
ηιιιηϊ νϊηοιιΐο ςοηπηεικυι• , ηϊίϊ ςιιοϋ εοχίειη Ιοοο &
ίειηροΓε ββΛ3 Λιηι. Ουιη ΐη Ηοπιεπεο ςαπηϊηβ οπιηΐϊ
3ριε οοΗιεΓεϊηι, & ζά ϊρΓυιη αχςμπιεπίιιιη. » ΑςηίΗί$
ϊηΐιιπα 3π"εέΗ υίποηειη & ρΐ3£3ίϊοηεπι , Γε£βΓ3ηίυΓ ,
Ιιίο οιηηία Γαηι Γοίαια & ΓρΕπ»; τε& ρΙιίΓεβ πες ϊηίεε
Γο,,ηες ςιιπι ΙΙίαάίκ Αιοιπια ςοηηεχ3ε. ύικίεβι, ιΐί ϊοπ-.
<ίεπι ίετε βηι ΰΒπηϊηΕ Ηει-οκχι , ςαοί 1ί1>π ροέπΐ3ϋί5 , &
ρΐεπιπκιιιε βπ§αϋ ΙΛη Ππβΐιίοπιπι άϊεηιιη τεϊ §εΛ35
Ι ΙηΜΓ ΓΜ«η(ίθΓθ$ Καρίπαι ( ΟοητρϊΓϊΊΓοη (1'ΗοπιβΓε & Λβ.νίι»•
8ϋβ ο. 3.. ) ριιίίνίι άεΐίΐα ίΐ'ιςαίά α(1 ρατίβέΐίοηειη Ι1ία<ϋ5, ^αοΑ
βοά 3(1 πιοπεπι Αςίιίΐΐίί &ι ρβηΙϋΛί.
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οπΚζηίιΐΓ. 5ίς ϋ!>. Π. ΠΙ. VI. VII. VIII. IX. XIV. οιηηε« ζ\> 3υτοΓ3β ογγιι ϊηαρΐυηί. Αίςυε 3(1εο ηοη εΛ τεΐ
^εήΗβ ιαηϊίαί , »ί ηεο ρο(Γΐ5 υπο ί'ιηιΐο 3ΐ•$ιιιτιεηΜΐιη θ3Γιηΐηϊί οοπιρ]ε£Κ, Γίνε ρεΓ Γε Γρε&3ΐϊ , Γίνε εοηϊιιη£Κ
ευπι Ιΐίβάε. Νοη ηΐ3ΐε ΚΗο<1ογπ3ππιι8 ΙΙϊαάίη (£ιι'ιηΐι 5πιγτηαά ΐηΓοπρΓκ , οαπι Γη οοηηηιΐ3πο Ι1Ϊ3<ϋ$ Ηοηιεηο3ε,
& εοϋειη τίηιΐο ΐηίίζηπΒ ίοεπι εϊυ<;άεηι βΓβΐιηιεηπ ΙΙΪ35
ρ3Γνπ Ι,ΰΓοΗεϊ. Ηβο ϊ^ίΓΐΐΓ ρ3ΐτε ϊηίεποΓ εΛ ηοήβΓ νβΐ
ΟοΙυιΗο & ΤΓγρΗϊο<1θΓθ , ςυί , φΐ3ΐηςυ3ηι ροέής3 νεπ3
εχΐ£ΐ)3 ρΓΒειΙκί , ιβιηεπ ϊπ ϋε1ΐ§εικΐ3 ςβηηϊηϊί ιηαΓεηϊ
ΓιιοίϊΗιΐϊ 3<]ΗίΙηιεπιπί ίικϋαυηι, & η3ΓΓ3Ποηε5 ΓΗΐίειη
ρθ6ίΐς35 οοηάκΙεπιπΓ. (^ιιϊηίί 03Γηιεπ ηες Γώί ςοηΛ3ϋ ,
ηεε ευπι εο οση^ιϊί, ουϊυϊ εχρίετε <5εΙ>ε1>3{, ε ηιεηιε
3υδοη5, άείε&ιιπι , ςυϊρρε ςαοά εϊϋ5πιο<ϋ βρρεηάϊοεπι
ρΐβπε ΓβΓριιϊϋ.

§■ V.
<2ιηιπι ϊ£ϊνιγ οπιη'ι$ ίηνεηήο & <Γι$ροΓιΐϊο ΟΒπηΐηίδ 3<1
♦ειηροπιπι οΓάΐηειη ηΐ3χϊηιε Γε«1ε3ΐ; άε Ηοε 3ΐχυΓ3ίΐιΐ5
^Ι'ιίρίόΗΐηιΐδ. Κε5 §επηΐΓ 3ηηϊί 1>ε)1ϊ ΤγοΪ3πι ηοηο & άζαπιο , ςυο Γβοίε εΓ3ΐ Τγοϊβιπ εβρϊ. Ιηοίρίι ατιααι 3Πηο ηοηο ζά βηειη νεη>εηίε; ςί. 1λ\>. VI. 6ι. υΒϊ £β1ς|ΐ3ί, Γε Ϊ3ΐη ρπάεηι ρΓΒεάϊχϊίΓε, 3άήπη3ϋ, άεςϊιηο 3ηηο Τγοϊβπι εχρυζηβιυιη ίπ, ςυοά 3<1 II. β'. 195- 3*9•
τείεΓηΐΓ. ΡΓορε 3ΐηειη 3&εΓ3ί 3ηηιΐ5 ρΓ3εβηκυ$ ; ρει^ίί
βηϊηι : τί£* <Γ«ι ιί/ρ ίκτικίουην Αθάνατο/• »ι«» /έ τελπ
«τλ/>λ α-οβνΐιτ Άχα/άίρ. υειη 3ηηυ5 βάηιιε 3§ίίαΓ ροΛ Νεοριοΐεηιί Η^νεηηηη, Ιλϊ». VIII. 474 Γφΐ• υι 3ηι" <1«:ΐ«ηί
ϊηηΐυιη ΓυΙ> εχίΓεηιβ ςΒππϊπΐί ίηαάΐΙΓε ριιίΒηάυιη Πι, 3
ροέΐ3 ί3πιεη ηοπ ηοηηιπι. Ι3ΐη τεβ ροΛ Ηε&οπί ίιιηυδ
§εΛ35 εχ οΓ<Ηπε ρειΤεςιΓηιΐΓ ϊί3 , υι ςυβΓι (ϋαι-ϊιιπι ςοπ<)3ΐ Βεΐΐί Τϊοίϊηί : ςυ&5 , υί υηο ο&ιυιιι ΟίΓιηΐηϊδ (ΙεςυΓΓυιη & ίίώυΐΒπιηι Γεπεπι ςοηίεπιρίΗπ )ϊοε3ϋ , Ηϊε 1)Γεν'ιίεΓ τεςεηΓεΙιο , Γεςυηάυηι ύΐ65 ΐη εβπηίηε ίπ6ίε3»05.
ι) ϋϊε& ι. Οβηηίηίβ. ΡεηιΙιεΠΙεϊε & Απΐ3ζοηυηι αάνεπιυί, εΐ3ρΓι$ αΐίςυοι ώεΐηΐδ ροίΐ ίυηυϊ
Ηεδοπδ. ίώ. Ι. ιι8.

5ΕΓΓ. Π. ϋΕ ΟΑΚΜΙΝΕ ΙΡ50.
*)
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4)
5)
6)

7)
8)
9)

ίο)
1 1)
ία)
13)
14)
15)
ι6)
17)
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Ρϊε$ α. ΡεπιΗεΓιΙββ ζΑ ρυρηβηι ρι-οεβάΐι αιβι Τγο131115, & ά\) ΑςΗίΙΙε 036(ϋπΐΓ. Ι. 138.
ϋΐβδ 3• ΟβΙΐ1»βΓί0ίΤΓ0Ϊ8ΐιϊ άετεΐηΐί Αιίβ. Π. ι Γςς.
Ροβ αΐιηιιοί άϊίί Μεπιηοη Ηάνεηΐί ααα Αειίπορυπι εχεπ:>Γϋ. II. ιοί.
ϋϊβϊ 4• Μειηποηϊϊ ευπι ΑεΗϋΙβ ρυ|ξη3 & ίηίεπιΐϋ.
II. ι87.
ϋίεβ ϊ• Ρυ§π3 ςυβ ς3άίϋ ΑεΗϋΙεί. III. ι — 6^γ.
ϋίε5 6. 0Γεπΐ3ηΐΓ ΑςΗΗΗί ςοΓρυϊ. III. 66^. (νεΓίιι 668. ιηειηοΓ3ηΐυΓ ημα.τ* τολλίί , Γεά 1οοπ5 νίιΙεηΐΓ είΓε ΓυρροΓιϋϊπιΐί. ) Οίηιια οογρΐΐί ΪΠ ί,γςΪ3Π1 ΙΓΒΠβΓεΓίΙΙΓ. IV. ι — 6ι,
ϋίεδ 7• Ϊ-Λϊ^ί ίιιηε&Γε$ ήιιηϋ ΑςΗίΙΙΊ ; 3πποΓϋπι ίαιΐΐόιιιη. IV. 7ΐ• — V. 346•
ϋϊεί 8. Αΐβςϊί ίϋΓΟΓ & ϊηίεήπκ. V. 39 V — Ρ»•
ϋΐεδ 9• Μεηεΐ3υ$ β&3 οπκϊοηε Γεάηυιη Πΐ3(Ιει;
Οα]οΗα5 ΝεορΓοΙεηιαιη ε δθ)το 3ΐχε1ΓεΓε
ΐιώεΓ. Ευι-γργίικ ΤγοΪ3πι νεηΐϋ ςυηι ΜχΛί. VI. ι — 1 66.
ϋΊε» ίο. ΡυβΠ3 Ευι-γργίο <1υεε. VI. 191 — 64*.
ϋϊεϊ ιι. 0311Γ3 ΑςΗίνοπιπι ορριι§η3ηιιΐΓ. VII. ι
Γφ}. ρΟΓ αΐιφιοί ά'ιιι. 149•
ϋίε$ 12. ΐ3• ΙπΗυοίβε ρεΓ 1)ϊάαιιιη , Γερείίεπάϊί πιογίΐιϊδ. VII. 1 53•
Οίεβ ΐ4• Ρυ§η3ίϋΓ ίιεηιπι. VII. ι66. «Ιιιπι ΙΙΙ^Πεί
εαιη ϋϊοιηεάε δεγπιπι ρεΓνεηϊυηΓ.
Οΐεί 15. Νεορϋοΐεπιαδ δογίΌ Γοΐνίι. VII. 252. φΐϊ
ροίΐπάϊε
ϋϊε ι6. 3(1 εχει-άηιιη νεηίί, & Ληππι ϊη ριι^ηαιη
ρΓο§Γβ(1ίηΐΓ. VII. 4οο — 6ιο. 671.
ϋϊβί 17. Ρυ§η3,φΐ3Ευΐ7ργ1ιι$ς3<1ϊι. VIII. ι— 489ϋίε5 1 8. Μοπυί α-επΐ3ηιυι•. IX. ι — 65.

ι8) ϋΐ65 19. Ρυ§η3 ϋεΐρΗοΙκ) & Νεορίοΐεηιο άικίΐηκ.
IX. 67 — 32ϊ• ΡΊΠοδεΓεί ίεπιπο ΕΓοεΙΠίϋΓ. — 43>•
19) ϋΐεί ίο. ΡΗΠοέΙεπί ίκίγεηιι» & ΓεΛϊιιπϊο. IX. 433
— 528.

ΟΟΜΜ. ΌΕ (21ΠΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ
»ο) ΙΗβί αι. Ρϋβπί; ΡΗί1ο£ΙειΪ5 άρΐίτίΐ*. IX. 5*9 "**
Χ. 2ί7•
1 1) ΟΪ05 ι*. «Ιε&εί βίΓε ςυο Ρ3ΓΪ9 3 ΡΗίΙο&βίε νυΙηεΓϊ;ηκ, ζ\> Οεποηε Γερυΐίικ ΐη 1^ εχΓρΪΓ3ΐτ,
& Οεηοπβ , ϊη βΐαβ το^υαι ϊηΓιΗεηϊ ηο&ϋ ,
αιιη ίρΓο 0Γεηΐ3ΐϋΓ. Χ. α$9• 437• 451•
λι) ΙΜβί α3• ΤΐΌΐ3ηί ΑςΗϊνίϊ ςοηΐΓ3 ιΐΓ&επι ίεηάεηιί1)ϋ8 οοςίΗταηΓ,ΧΚ 6•7• & ρυ§η3ηι ΐηΛααΓ3η(. Αεηεαε «ριττιία : νπκαηί ΑςΜνϊ ΜϊηεΓΥ3ε 3ΐιχΗΐο — 319•
» }) ϋϊεε 14- ΌΊε ογγο ορρυ§η3ίιΐΓ ιιΛί ρεΓ ίοΐυηι «Ηβη.
XI. 33°• Αεπεαβ νϊηυιβ ίεήικίϊπε ΑεΗϊνοτααι ταρ», ηΐ 3β υΑε ΓερεΙΚιηιιΐΓ. — βη*
»4) ΡοίΜάΐβ 3ΐΐί ροΛ 3ίϊςιιοί <ϋεβ Ο3ΐοίΐ38 & ϋΙγίΓβδ
οοικΊοπε (άΆά ΛκκΙεηΓ, υί εςιιιιπι Κ§ηειιιη
&1>ι•ϊςεηΓ. XII. ι — 103. ΡεΓ ηο&βιη Μ»ηει•ν3•Ερευηι 3ά εηυυηι οοηΛπιεπάυπι ϊηύιζ,ΆΧ. ιθ4Γςς. Πιο* ι<(. ε3Γΐη'ιηί$.
α^) ϋίεϊ 26-28. Έίύήα εςιιϊ ρεΓ ιΗ(1υιιηι. XII. 117.
1 47• Ριΐ8Π3 ϋεοπιιη, ιειηροΓε ηοη άεΗηϊίο. — 1 1 8.
ι6 (ϋϊβί 29.) ΗεΓοέί ΐη εφίυπι ΊηξκϋαηίΜΤ, ςΐ3ΐΓΐ5Τεηεάιιπι ρεπη XII. 219 — 351• Ηβεοβη εοόαη άϊε £θΛα, ςαο εςυί Γίώπεϊ Β&ίόΐιηα
Γαίϋ, 3ΐΐί ίεςυεηπ, ηοη ϊη(ϋε3ΐιιπι. νϊάεηΐΓ κιηιεη <1ίε5 Ηΐ$ αΒΓυηιΐ (ΙεβιιϊίΓε.
*7) ϋιεβ 3<3• ΤΓθί3ηϊ εςιΐϊίπι ίη ιΐΓ&επι ρεπΜηυηΓ. ΧΙί
3^2 Γφ ί3οεοοηπ5 £3ΐιιηι., Γεειιπΐ35 ΤγοΪ3ποηϋη. —βη.
ιδ) Νο&ιι, δίηοηε %ηυπι εάεηίε, τεΗεΗπι Οπιεα, &
ΗεΐΌέί εχ εςυο ρΓοάεαηϋ. ΟίπρίιιΐΓ ιιγ&ϊ.

XII. 353 — ΧΙΠ•>.
19) ΕΚβ$ 3 >■ Αοΐιίνϊ ρπιεϋϋηι ραΓίίαηΐυΓ, άε'ιη Ι3εΐίΐ'ΐ30
ϊη<1υ1§εηΓ. XIV. ι — 178. ηο£Ιο Αεηίΐΐεδ
Αϋο αρραΓΟί.
30) ϋϊεί 3α• Ρο!χχεπ3 ϊπιιηοΙϊΐιΐΓ , οίΗίΓΐϊ Τγοϊι Γοΐνίί.

XIV. α»7•

8Ε0Τ. II. ΌΕ ΟΑΚΜΙΝΕ ΙΡ5Ό.

χιαι

Ρ3«ϊ βχ ηοο Γβοεηίυ , ιΗς'ιη» & άυοβ <1ϊε3 (ΙϊΓεΓΙε ίηά'ιαή ζ ροβΓ3 : ςιιϊΐηΐδ Γι 3άά38 ίεχ νεί Γεριεπι ςυϊ ηοη
ίυηι η<Η3Π , ιοηιηι οαηηεη τεί ξο&Λ& ςοππηεβϊι ειτύια ψίΆάταξίηίζ <ϋεηιηι.

§ VI.
Νεε «ιηεη ϊΙΚηηανεππι , (^ιπηηιιη ηιιΐΐο ρΐ3πε αηϊϋαο υΓαπι είΓε ϊη ώϊροπεπίϋϊ εη3ΐτ3η(Κ5ςϋε τΛαϊ. Οΐ«εεάίι ϊϋε ΙΐΆ\ιά Γεπιεί αϊ) Ιΐϊαάε ρ3Γν3 ΕείεΗεϊ , ςιιηιτι
ιηβίοΓε 03Γπιϊηί8 ρβηβ Γεουηιβ βΛ, ϊη Γεπιηι ηζττζηάζγιιγπ ΟΓίΙίηε; ςιιοά εοηΠΙίο ία&ιιπι είΓε, νίχ άιώϊοη
ροιεβ. Αρυά ΐεΓοπεη Ρηίΐο&ετεδ Αβπηι ροΛ 3πηοΓυιη
ίικίίαιιιη ε Εεηιηο βϋΗηςίηΐΓ, & Ρ3Π(1βιη ρεπηιίί, ηιιειη
3 ΜεηείΒΟ Γοεάε ιπι&3ηιιη ΤΓοίβηϊ 1ηιπΐ3πί. (^ιιϊηιυβ
Ιΐ3εο 3(1 εχϋ*επΐ3 ε3πηϊηίδ, ίίβ. IX. Χ. ΓβιυΙΪΓ , ροήΕιιτγργίι εβεάεπι , οηιηειηςαε άε Ρ3ήάε & Οεποηε πβγγειίοηεσι 3(1 ιηίΓεηήοηειιι ί';ιαεη(Ι;πη εοηιροί'ιιΪΓ. Ηε1εη3β
ρΓοάϊήοηειη , ςιΐ3πι ίεΓεηεβ ηβιτβνεΓΕϋ, οιηϊΠί, υφοιβ
ρ3πιιη Ηοηοπήε3ΐη Γε§ΐη3β. Α1Ϊ3, ςυΐ&υδ 3 ίεΓεηεο <ϋ^—
«ερ3(, ηυηε ηοη εοηιιηειηοΓΟ. Οηιηίηο ρεΓ νϊάίΠΐϋ<ϋηε$ ςυ35<Ιαιη & ςιίΕίΐ ςηάιιβ ιιγΙμϊ εχεκϋιιιη 3(]άααΓ
ροέΐΕ. 5ιώ ΐηΐΓΪυιη οαι-πυη» τεβ Τι-οΪ3ηοπιιη, ΗείΙοΓε
ς3είο ίάΆϊ&ζε, ΡεπιΗεΓι1ε3β & Μεπιηοηϊϊ 3^νεηια 1ενβηηΐΓ : υποαυε 3& Αεηϋΐε ίηιεΓεπηο ϊιεηιιη ϊη Γαπιιηο
«ΙϊΓεπιηίηε νεΓ&ηιυΓ. 5εά ΑοΗϊΙΙϊβ 30 ΑροΙΙΊπε ΓυΜβιϊ ,
πιοχ εή3ΐη ΑΪ3άδ ϊηιεπηι , εοηνεώ Γιιοΐίο Γόγνιπε , &
ΕυΓγργΙο άιιεε 3(1εο ρΓ3εν3ΐεηι Τπώιηϊ, υί εή3ΐη ιηιιηΐποηεδ ΑΙηίνοηιιη , πΐ3§ηο αϊ σι Ηοηιιη ρεήειιΐο ορριιςηεηπ , Ιίΐ). VII. ΝεορΓοΙεπιί αάνεηιυ, φΐϊ ΕιίΓγρ^ϊυηι νίηείι , & ΡΗίΙοίΙείε ϊη εβίίπι 3ά<1υ3ο, ρππιιιιη 3ε(|υ3ΠΐΓ ραπίιιπι ίοπιπνα ; πιοχ ΓυρεποΓεδ ϊιεπιιη Γιιηι
Αςίιίνί, (|ΐπ ΤγοΪ3Π08 ΐη υτυοιη ςοηιριιΐίοδ ιιΙιγο ;κ1οπαηιιΐΓ. Ηϊ οηιεη ΙΪΓεηυε πιυΓθ8 ιυεηηΐΓ , Αεηε38 ηΐ3χίπιε νίΓίϋΐε, ΟΙ). Χ. XI. ΕΛ 1ΐ3εε υ1ππΐ3 3<1 ΤΓοίαπι
ρυςηΒ , ςυ3 Γυηιηΐ3 νίπαπι οοηίεηιίοηε 31) υη•3ςυε ρ3Γίβ ρυ§η3ΓυΓ ; & νϊάείυΓ ροοια οπιηβ βικϋιιπι & ίη§εηίαιη ζά Ιιαης οΓΠΕηϋαιτι εοηΐιιΙαΓ». ΡοίΙ^ααιη ζιαά& ηϊ

χιιν

ΟΟΜΜ. ΌΕ ς>ΙΠΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

Ηϋ είεΛιιιη , αά άοΐιιαι οοηνει-Π Αςηΐνϊ £ϊί3ΐεπι εφίιιιη
ίαΒπςίΐηί, & αρ'ιι\ιτ ιιγ!>5. — Ηβεο οβΓπήηίί οεοοηοιηία , ειΠ αιιιΐιαηι ζηαη ηβυά ρΓοάϊϊ , & ίιπ-ε ΓερΓεηβπ—
<1 ϊ ροίΓιΓ , φιοά {ιώλΐ\Λ άε ΡηΙΙηοϊο Μμο , ςΓΗνίΗϊπιο 3.Λ
ιΐΓ&εηι οαρϊεικίΗηι πιοιηεηιο, ηοη Γη υίιΐϊ; ιαπιεη (1οοεί, (^υϊηηιπι ηοη ρΓεΙΓε ϊηήίπίΓε νειεπιιη ροεαηιπι νβΛϊ§ϋϊ, ίβά ίαο ςαοςυε ίικίίαο αΓαοα βίΓε.

§• νπ.
<2ιΐ3ηι<ιιΐ3ηι 3ΐι*ειη ςυο(Ι 3(1 ίητβηΐίοπεπι & Γιιηιηΐ3ΐη
ατιηΊηι$ ϋίππει ρϊπιηι Ι3ΐκΐ3η(1ιΐ5 εκ ηοΑεΓ ροέη , 3Ι135
ΐΒΐηεπ νΐπαιεβ Ηβ&εί ΗεικΙ εχϊ§ιΐ35, φΐ3β ηοη Γιιηι ρι-βείεπηίπεη<ΐ3ε , ηε ΐηϊςιιϊοΓεβ ίιηιυβ ίη ΐαάίθ3Π(1ο. ΟοηιρεηίινΪΓ εηΐπι ςυοάϊΐηπιοάο ϊΛυπι (1είε8υιη ηαπ-αάοηϊβ
ηοάο & είοςυποηίϊ ροέιΐςίε ογπβιιι , ςυπε ρίβηε εΛ »ά
Ηοηιεπ εχεπιρίυηι οοαιροΓιη. ίΊεηυπι εΛ Ηοο ροέιηα
Ιοαβ ε^Γοςϋβ, €οιηρ3Γ3ΐϊοηΐόιΐ8, άεΓςήρήοηΐοικ , ςιΐ3β
πυ1ΐ3ΐη ΰυητ ορηπιίβ ροέπβ οοπιρ3Γ3ποηεπι Γείοπηκίεηί. ι
Νοη Λιηί Ηίο ιηεΓβε ρηΓβΓεβ ροέιίςβε & νεΓΐ» εχςιπΓιιϊοΓ3 , ε (ΚνειτΓυ (Ιΐοεηάί ςεηεπουβ οοπβεΗ3, Γβ(Ι νεΓε ροέίίςιιηι 05 & ρΙιαηΐΗϊηιαίΕ ροειίη. ΜοΓεκ ηεΐΌΪοαε 3εΐ3Π5
Ι Αά Ιοοϊ ρηεοΐιη κΓβηιη Μειηηοη'υ ειιπι ΑΛΊΙΙε ρυ»η3πι ΙΜ>.
II. ϊηρΓΪπ>Ϊ5 ν5. $οι Γης. $48 Γςη. ΝβορίοΙεπιΊ χΙοΙβΓοεηϋϊ 3(1
Βεΐΐαπ ςαρο(Τοη<ίιιιτι ίιηρε(ιιπι & πΐ3!Π5 βιΙΠίΛβε ιηοεΓΟΓειη VII.
304 Γςα> ϋεοπιπι ραςιηπι & Ιον'υ 3(1νεπΐϋτπ XII. 174 ^19• &
οτηη'ιηο Ιλβγιιπι IX. ςα'ι εΛ ε ρηελιηΐϋΐϊιηϊϊ ηυίιι$ς3πηίηί$. - ΟοτηραΓ ιιίοηα εξΓε^ίβε & ηοναο ραίΤΐπι οςοιττυπί; εί. 1,'ώ. II.
Ι95• ΑείΗϊορεί ουπι Ιοοϋίΐαηιιη 3£πι'ιηε εοιηρ3Γ3(α$. ί. VI. 551•
Αίήάκ εΪΓθΐπινεπ(ο$ , Λγοπιιο Γε <1εΓεη<Ιεηκ: , οαπι Ιεπ5 ίη
ατηρΗί(Ηε3(Γ0 ΊηίΙιιΓυ. VII. 57°• ΗοΛεί οιείο5 ειιπι ρίΓάΗαί ηοΛογπο ϊζηεϊΙΙεΛΊδ. Αάάε VIII. 331. 387• IX• ι6*. 171. ι?8.
Χ. 103. 146• XIII. 3°9• & 3''Λ ρΐυπ™3 . ςιΐ3ε, ηϊϋ ηονι, Α1•
ίεηι ηονο ιηο(1ο νϊΠϊνϊΐ ροέ'(3. Ώφήψύοηηπ οχοηιρία νκΐ.
III. 3°• ΑροΙΙΊηίί ΪΓΐιϊ Γρεοίειη. VIII. 24°• Μαι•ί« 3(1νεη(ιιιιι.
VIII. 3^5• Τγο°ι3πο5 3ΓΠΙ3 Γυπιοπιοϋ. XIII. 8ι Γςς. πΓιΓεΓΐ>)ί1επι
03ρΐ3β ατΙϊΊί ίαοίοπι. XIV. 488. ρπκοΙΙηιη , & η3ϋΓι.ΐ);ίηπ) ΑεΗΐνοππη ; ίιιπι ρυ^ηηΐΊΐηι (ΙεΓεπρίΐοηεβ , τηιπιιη ίη πιοιίυπι νηιΪ3(3: , Ίη οι: Ι.ιΗ. Χ. $4 'ΊΊ• Επ<Ιί5 , ςυζηι ϊιπι Γβερε ηεηιοΤ3νεΐ3( , ηοναπι ίηΐΒ^Ίηειη.

δΕΟΤ. Π. ΌΕ ΟΑΚΜΙΝΕ ΙΡ50.

χιν

ρΐβπιηιςυβ ήάεϋιεΓ ΓβΓνΕνϊί , ΐ3ρΓυ$ ηηιβη ϊη Ηοο, (}\ιο<1
ΙΑί>. IV. 545 ίψΐ• βφΐϋΐη οβίειεπι ΐπύαχΐε , & 3ΐΐςιώΐ
βηϋ*ΐΓ65 ιπβιηοΓ3Γβ νκϊεηΐΓ, IX. 187. XI. 1 86. & Αςηίνοδ {ζ&λ ίββϋθίηε πιιιγο$ ορριι§Π3ηιβ$ , XI. 3*8. Ηίεο
ιπιτιεη αιπι νϊΓςϋϊο η3&εί οοπιηηιιώ. Ρογγο ίΐ3ΐιά ρβιιΟΗ οαππΐπί ίηίοχπι ίΐιηι , φΐ3ε ζά Άηύφι'ιακτη & νεϊβ-.
τειπ ίϊΛυΙίΐιη Γρε&3ηί"ΐ3 , άο&πηβπι ροεοβ ιεί&ηιιΐΓ , ιιΐ
<1ε ΡΗρΗΙί^οπίο θυνϊο II. 55ϊ• ^β 80ίΓ0 Ν^πιρηβηιιη
"VI. 47°• Χ. ι»8. (1β υΐιιιίβ ϊη ΡΓΟίεΠΙιϊ ηιηιυΐο VII.
407. <1β Χβηιηο XI. αι. & 3ΐΐ3. Αβεέηαϊ ρη^άζη 3ϋηυπ ηάο εχρΓεβϊι ; ςυο Γείετο Μειπηοπΐβ ιηοάείΗαιη Ιϋ>.
II. βπϊΐη εΓ§3 ΝεΛοΓειη, ΑΪ305 ίϋΓΟΓβιη ίίύ. V. & ϊηρπιηϊδ Οεηοπβδ εΓζ3 Ρ3Π(1επι ηιίΓεΉΠοηεπι & ρϊβοίεηι
ΙΛ\>. Χ. Ιη οΓ3ίΐοηϊΙ)ΐΐ8 ηη§εηάί8 Π3ΐιά ςοηιεπιπεηίυπι
Ηπϊβεειη Γε ρΐΌ&3νϊί ; ο£. οπιιίοηεπι ΗΊρροώπιίαε Ε. Ι.
409• ΤγοΪ3ΠΕ5 3(1 3ΓΙΓ3 03ρΐ£ηά3 ςοΗοπβηπβ , & Αϊααϊ
& υΐγΐϋδ ΙΛ\>. V. ςυϊβ ΓισιρΙϊςΐΐΕίβ & §πινΐΐ3ΐβ Ονί«Ιίαηίβ ρπιείΐΗΐη.
§. VIII.
Ιη 3<1ΗΊΒεηοΙο ϋεοηιιη ιηΐηϊΛεπο Ηοιηεπιπι ΙεςιιίηΐΓ,
ίΐ3 υί ηοη ιηοάο ϊη Γιηβυϋδ ίεΓβ 1&Π8 Οεοηιιη ορεΓ3ΐη
ϊηιβΓροη3ί, Γεά εώηι <1ϊνβΓΓ3 Οεοπιιη Αιι<1ί3 ηι»ιηοΓβΓ.
Τγοϊ3ΠΪ5 πΐ3χϊιη8 ί3νει Αροΐΐο ςαπι Μ3Π8 & ΥεηεΓε. ι
ΜΐηεΓν3 ΑοΗΐνίϊ ορΐΐιιΙβιιΐΓ VII. ^6. VIII. 34*• &<* ωνί§3ππ1)ϋ$ ροΛε3 ίεπιρεΛΕίεπι ίιηηιΪΓΐϊι, νεηή5 3ΐ> Αεοΐο
ϊιηρεϊΓ3Π8 ΠΙ). XIV. Ιυηοηίί, ςυοά πιΪΓεπδ, ηυ1ΐ3ε Γιιηί
ρ3Γΐεί, ηϊΠ ςυοά ΑοΗϊΠϊβ 03ε<!ειη Αροΐϋηί εχρπΛπίί,
III. 98. & Ιονί IV. 48. ρογγο <1ε ΡίΐΓΊάϊβ οβεάε & Τγοι36
βχςκίίο 1«εΐ3ίυΓ Χ. 23*• Χ1Π• 4«7• Α"*»"™ Ρ««ΐ">η
Μκια <1εςΐ3Γ3Π5. Ρυ^ηααη βώω ϋεοηιιη, ζά Ηοπιεπ
ι 5Ίς ΙΆ. Ι. ΜαΓ5 ΡοηΛβίϊΙβίβ οιβάβιη ηΐιιιιη ϊι; VIII. Ι4ί•
ΤΓοΐίρΐϊ ϊ(1ίΛ• Αροΐΐο ΙΆ. III. ΑΛίΙΙβπι Γΐ£Ϊι« Γβπί. IX. »|ΐ.
ΟείρΙιοΜίΓη Γ«νι« & Νβορίοΐκηο ίαίιιπι ρ3«(, ιςιιο οιηι γοόηβι Νερίιιηιυ. XI. ια^• Αοηεαπι & Εαι^πϋςΗοπι ίηΛϊ§;ι(.
νβηο5 ΑοΒβϊηι 6 ρι-οβϋο ΓιιΜαςίΐ XI. 289. & » Τγο» 4»»«•*
<1ςηιεπι ιιιςιιΐΓ, XIII. $ιύ.

χι,νι
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βχ€«ηρΐ3Γ, οοηιπιϊΓιί; ηοπ ςιικίεπι Ιοςο αρηΠΊπιο, Γεά
Ιΐ3έΙεηυ$ ς'ιιχιιπιΓρεέΚοπ υίϋϊ ϊικίίάο, ςυοά ηοη ϋε3$
ναραΙαηΓΟϋ πκΐιιχη, Γεά λ\> είϊε&ιι ροιίυϊ ςοηοιίΓΓβηπυιπ
Όεοηιπι ν'ιπι ά&Ιαπνϊΐ. 5ιιπιηΐ3ΐη τεπιπι πκχΙεηηΐΓ ΙιιρίιβΓ, (IV. 57 *ΦΙ•) & ηΚ^ικημΙο ίίίυιη ϋίίϊέΓτ, (VIII.
44ΐ•) πιαπίΓε Ι3ΐηεη ίΐίικί ηοη ροιείΐ. Ρ,ίγο εηίπι , ςυοά
«Ί'β-κί, ^ο"ρΛί, Κηρ!><• ηοππηε νεηϊί , επαπι Γ)ϋ ί'ιώΓυπι,
II. 171. ΠΙ. 647• XI• *7* %Ι• (^ηϊιΐϊ πιιΐοηϊδ ίαιη ίεηπηα ίιιπι Ερυ<1 Ηοιηεπιηι , (νί<1. II. {'. 487 Γς. & ίΜ Ηεγηε. *•'. 433•) ςυ3ΐηςα3ΐη αρνίΐΐ ηοΛπιπι άΊΓεΓίϊαχ εηυπίΪ3ίϋΓ. ϋε κΚφΰιόΐ», ςιιί ρηΙΓιιηϊπιηιίΓςεηηΐΓ, ΑιιγοΓ3, Τηεπάε, Μυίΐ5, ηίηϋ Εϊΐίηει άϊςεΓε: ιιιίιιΐΓ ϋβ ροέΧ3. 3ρίε, ηεο ίιηε νείεηιπι ς3Γππηυιη, ςιΐ3ε εαηι αηίβ
<χ:ιι1θ5 ΗαΙηιίίΓβ ϊοΓγε νίάείϊπιυβ , εχειηρίο, οιιϊ επ3ΐη
Ιιοε £οη;ιίΓε ιΙΛα , ςιιοά Μειχυπΐ , εα'ηΐϊ ΐη ΙΙίαάε ίτε<]υεη$ είΐ ηιίηϋΐεπιιιη , ηαίςιιαιη αιειηίηίε.

§• IX.
^ι10^ ϊη Ι1ϊ3(1ε 3(1 ν3ΓΪ3η(]3ηι η3ΓΓ3ίϊοηειη Η3υ<1 ρβπιιη
οοη£εΓί, ιΐί ηονϊ ΙΊώϊικΙε ηει-οέδ & φΐ3& ρεείοηβε ϊη
Γεεηαιη ρπχίικίηπιι•, ί;ιίΚ5 & νΐηιΐίε ϊηΓΐζηε$, εο ζτύ(ιύο εΠΗπι ηοΙΚτ ιιΓιι$ εΛ, ({ΐΐ3ηι<}υ;ιιη εαηι ιιΙγγο ςαο<]3ΐηιηοάο Ιιυε άεάαςε&Εΐ αιπηϊηϊϊ 3ΐ•§οπιεηηιιη. $ϊς 1ί1)εΓ Ι. ΡεηιηεΠΙεβε , ΗΙ>. II. Μεηιηοηϊί, VI. VII. Ευι-γργϋ, VIII. ΝεορΓοΙεπιί , IX. ϋείρΗοΐΜ, Χ. Ρηίΐοβεήί,
XI. Αεηε3ε άρ/β-κιαν εχηίΐϊει. Μογ6$ ρηειεΓεα ίϊη^υΐοΓυηι ηεΐΌΐιηι βεηε ίυείΐΐΓ. ΝεΛοΓ ρηιάεηί & ριχ>νκ1ιΐ5,
βρίεηΐϊ ςοηΠΙϊο ίιερε Γβπι θΓ3εοοηιιη ίυνβΐ. « ϋΙ^ΙΓεβ
ο,ιιη ρηκίειπία εαΙΜίιαϋεηι ςοη'ιιιπξ'ΐΓ & ϊη τεΙ>α$ §€Γεη«1Ϊ5 (1εχΓεπί3ΐεηι : Ιηι'ιε ί^ίηΐΓ ΓεβικΚηΐδ ^εΠΐοβε & εςιιί
ϋ§ηεϋηνεηιυπ) ίπ&υϊί ροέια, XI. 3?8• XII- »6. Ροπεϊ
& ΛτεηιΓι Γυηι Μεπιηοη & Ευι-γργίϋδ : ΓειΙ ϊΐΐε ΗυιηΕηυ$, πΐ32Π3ηϊηιιΐ5, ηιοάεΐΐαβ ; ηκ: ίετοχ & ϊη ΗοΩειη εαεI νί(1. \λ\>. III. ?ι;. V. 139- ε"-ΐ5 πιοηΊιιι ΊικΓιςϋ ιπηοπιπι ίηνκϋι ζ\> Ας1ιϊν'ΐ5 2νβΓ(Ί(ιΐΓ ; Ίζ Ρο^ΐΓίΓΐιιηι α ηεςε ΠΙ;ί ΊηίαεΛάί ^^νο^2^, VII. 38. & α ρΓΐββιιΙιιη υι1>Ί$ ορριίξη-αιίοηο
ΑςΗίνοί ύ«ΗοΠ31ϋΓ.

5Ε0Τ. Π. ΌΈ. ΟΑΚΜΙΝΕ ΙΡ50.

χινιι

ϊϊιιη βενίεηί, 10>. VI. 43 ϊ• Ρηίΐο&ειεϊ & Νεορίοΐεαιι»
ρυ§ηαε ΐηΓαηΐϋίΙεβ, υιροιε πονί 0ε11αΓθΓε$, νεί Γοϋ ιιγϊεπι ορρυ§η3ηϋ, Γε1ΐςιιί$ 3ά «Ιοίιιπι ςοηνει-ββ, XII. 8}
Γςσ. & Ηίε ςαϊάεπι ϊηρήιηϊ$, υι 3ρυά ΗοΓαιϊυηι ΑεΗϊΙΙεί,
ΐπτρίςεΓ , ΐΓ3αιπ(3ϋ$ , ϊηεχοΓ3ΐ)ϊ1Ϊ5 , 3εεΓ ΓιίΗπιι•. Οετεΐΐςυίί ηοη οριι$ εΛ Γιη§υ1αιίηι <ϋοατε , ςιιο$ 3υ( εχ ΗοηιεΓΟ Γετνίΐϋοδ, οιιι ηονβδ ρεΓίοπ35 ΐη Γεεπ3 εχηΐοιιΐΐ
ροέη.

§. χ.
Αάάε Ηίί ηυπιεΓοηιηι νβηυΛβιβιη & νειίαυπι ίυ^υίμί&ν, φΐο 3πΐ(ΐαο ηιιΐΐΐ νειεκιηι ερϊεοπιπι εε^κ, ρΐυηιηΐβ ρΓ3είΐ3ΐ ηοΛεΓ: ηεφίε εηίπι ρΓ3ειεΓ Αροΐΐοηΐυπι
ΚΗογΙιιιπι & Νοηηιιπι ήεΐΐε Γερεπβϊ , ψή ρΐικ Αιιάη ΐη
νει•Γιι ΗεΧΕπιειίΌ εχροΚεικΙο 3(1ΗίΙ>ιιεπϋ. Ταχιά Γιιηι νβΓΓιΐ5, ίπ ςυΠ)υ5 03εΓυΓ3 ϊη§Γ3ΐϊθΓ νϊάεπ ροίΐΐί, γεγϊ π|αΛΐ8 , ΐΐςυβ ρίοηιπιηυε Ηοπιεπ εχεπιρίο εχοιι&βίΐεί ; ήερΐικ 1)Γενε5 {γ\ΪΆ\)Ζ6 ρΓοριεΓ ε3εΓαΓ3ΐη , 3ΐΐϊ ίεςυεηίε Ηςιιΐ<ΐ3 ρΓΟίΙυΛαε, & εοπίπι 3ηΐε ηιιιηηι εαιη Ιίςιήι!» εοΓΓερίαε, ιιί άφ/Λ*•, μεχρκ, *ταβμ6(, τ'οτμα , ρπηΐ3 1>Γενΐ,
^ιίμιΒλοι/, Όμίγ^λη, νηβάιζ εοΓΓερΐ3, & 3ΐί3. δεά επβπι ίπ
ηΐβ ιηοάο νεϋεπιπι εχεπιρίο, ποίο 3η3ΐο$Ϊ3 ίε ηιεπ ροκΑ
ηοπεΓ. Είεη'ιιη Γι Ηοπιεηιβ ηοη άΊώΐηνΐΓ ΐη ί») , ί>*\ ,
χ*τ& υ1ιΐηΐ3ΐη ρκχίιιεεΓε , 3ηιε μ & ψ, ΙιφύάΆς ϋεηεΑείο, ιιί II. χ'. »»$. 3ΐο• Οά. λ'. $9°• φ"«1ηΐ ποΑγο Ιΐςε3( ιάεσι ώεεΓε ΐη ίίηιϊΙϊοΐΗ ρα/ιΐεηΐΐβ νψ, άτΙ, τοτ),
Μ ? $3ΐ(ειη Ηϊ5 1εηΐ$ ς2πηΐηΐ$ ί1υχυ$ , ε ηιεο <ηιΐάειη ίβπίη , ραηιπι ϊΐιτοαηιτ. ι

ι ΡαΓίϊουΙίτη ίο) , ΗοπίίΓΟ ρΐεπιιηςιιβ Ίη ηϊαηι ροίϊιαιτι , ηοββΓ
ίια 3<1ηίΙ>ε(, ιη ι Γιΐ νοοαϋϊ, Ι. ιοδ. 377• "• 343• 499 8κ•
ςικκΐ ιαπιβη εί'ΐϊπι εΑ Π. γ'. 194• *'• 4• °» > ΡΓΟ ι™ ι ςαο<1
«ρυά Ηοπιεπιιη ειιιη <Γΐ£ϊΐηπυιε Ιεςεηάυιη, ΐοι , ηοΛι-ο ρΐβ•
τυηιςιΐΕ ίϊπιΊΙΊ πιοθο ρυηίΐϋΓ , νϊΗ, Ι. 1^2. 144• α1ϊ!>ϊ ιαπιεη ΓρΊι'ιαχι , ηιιΊ {Ιίξΐπιπίΐή! νΊεεπι Γα$(ΐηβ( , ηυΐΐΐ ηιίο 1ΐ3ΐ)ειυΓ , α<
Ι. 158• ι66. II. 289 &ε. ηυι« Ιοη ηοη 3υ1ιΐ5 Γιιηι ιηυητε,
ίηρηιηΊβ ειιπι ίΪΓηίΙιβ βραά αΐίοί ροέ'ΐΜ οεςαιιιη(• ΟβΙβτιιβ
ϊΓ. Ηααΐϊη. »<1 ΟτρΚ, ρ. 773 'ΐί•

Χΐνπι

ΟΟΜΜ. ϋΕ (2υΐΝΤΟ 5ΜΥΒ.ΝΑΕΟ
§. XI.

ΗΪ5 εΙοαιποηΪΒ ροέίϊθ3ε νίπιΐίϊΙ>ιΐ5 , Ηας αιηι Ηοπιεγο ίϊπιίΐίιικϋηε ίαίΐυπι εΐί, ιπ Ηος ςαηηεη , εχ ςιιο ΐπ
Ιηϋα ϊηηοηπί, ςυρκίβ Ιεβιιπι ίαεπϊ & τηΆζιύ ΗΐΒίιαπι
ζ νϊπβ ιΐοίΐ'υ. ι Μιιΐιίϊ ΐΒίκΙίΙηικ ΊΙΙικΙ ρι-αε^ΐεΐπι ηοη
Ι3ηηιπι η ςιιΐ Γεπρπί εχβπιρΐ3π1>ιΐί & β(1ίίΐοπίΙ)ΐΐ5 ϊΐΐιιά
νιι1$3πιηί, ικΟοη&ιηπηιΐδ Ι^ίαιπί, » ΡΓεϊ§ϊυ5 3 &ΚΗο<1οπΐ3ππϋ5, Γεά εήαιτι αΐίί πςυε εχείΐΐοή ίη 3πε εηΐϊεΑ
νίη. ΕαηΙπιιΐ ϊηρππιΐβ να1(1ε Ιιοηοπίϊςε (1ε ηοΐΐτο ίικΙίοαΓ,
ΗοπιεΓΟ ρΓοχϊιηιιπη <)ίςεη5 &<1ϊνϊπαηι ροέηηι, ροέΐϊηιιη
οπιπίαιη ροΛ Ηοπιβπιιτι ρΓ3θίΐ3ηπ11ϊπιιιηι ; 4 ορπηιυηι
ροέοιη & Γοΐιιπι άί§ηαηι Ιε^ϊ Όζη. ΗεϊηΓιιΐδ ; ομηρικώτα.τον & γ*.Α$νρβΊ*Ίον ΟοΓνίΙΙίαδ. ί (^αϊΐηΐί εΐο^ϋί , ν3§Ϊ5
πΐ3χΪΓη3πι ραπειη & ηίσιί$ ςυρΐάίϊ, Ιιώεηδ 3άϊαπ§ο νεΓΪίΓιπηιηι Ηεγηϋ , Γυηιιηί νΐπ & ςηνϊΩΐιηΐ ίη ηΐβ π.Ίμι5
ΕΓ&ιπί ϊαίΐίοϊυιη , ςαϊ Ηιιιιε ροειαηι εεηΓεί ηοη ίηϋιηο
Ι ΟοηηΊο Οείιιοτο , πυ^ηο \•Ίγο , Ίη αεΓιεϊΐί Λι'ιίΓβ ιο(13(ιιγ ϋΛίςΐιοη , ςιιο(1 εχεπιρίϊπ Γαο ΊηΓεπρΓείΐΙ : Οαηΐή ϋαΐαίιτ βιπι
ίίΙΊάαε Τίξηηηχ , βηκ/αί άίιι αιρϊο , βί βια /οία βηαηι. ΐΑ\ιά&1
5ροηά3ηιΐ5 ίη ε<1. Οάγίίαε ΒιΓ. 1583• '• ρ• 322•
2 ΥΊά. είαι ρΓβε&ι. 3(1 ζ>υ'ιηή €οά. Μηιγϊε. 28. ιρ. Ιπατιβ.
3 Ιη βρίΑοΙι ηυηευρ3(0ΓΪ2 ζ)ιπηιο ρηεϋχι : Κάλ*,β^ο; ούΛ» τ~£
αότου ( Όμή/αυ ) ητβ^ί το ΐίϋΐίνι ϋιινότ*τάζ τβ χαι ιύφυΐαί απίλιι»ι , αο-π ίΐνΛΐ ί'τφοί άλιιβα; Ομ»ρη Αίτια $ίψ*ι. ΚΗθ(1ο•
πΐ3ηηί εηεοπιϊυιη (^υίηη νίιΐ. Ίη ρηεί. 3(1 ε(1ι£. είϋί Γοΐ. 6.
4 ν»<3. οιι.ϊ Α(1νοΓ|"αΓ. ΙΛΒ.ΊΙ. ρ. 68. XXI. ρ. ιοιι. ΙηρπΓτπί ΙΓ.
ρ. 69• "Νοη οχΛαί, ίηςιιίι, ίπιετ (οι ροε(35 ιιΐΐαί αϋ^υί^ , ςιιί
Ηοπιεπιπι νεί 3εηιαΐ3π «ηιο οικη Γυεεε&α ροιυεΓίι , ειιιτι Μσ
ϊο ρϊογΓιιϊ ευπι εχρππιαΐ , ιι( ίρΓαπι Με1είϊ§βηειη , ρ.ιιιείχ ΙοϋΪ5 , ςυί εΐ3ΐ)0ΐ3(Ϊ0Γε$ βΐίςυαηΐο ίυηι , άΐπιύί , Ηυίε ΐαψίο αιιΑογϊιιι <ΐ3ίυΓ3 Γαεπι ροΑεπ(35 , 0 νεί Ηοε ηοιυίηε ΓετίρΑΙΓεΙ
ΪΙΙβ , νεί ηιοιΊΪΓΪ £ηεΓβ( ευήοβ(3$ ιογ 3ηι'ιςιιοηιηι , ςυ'ι Ηοιηβτϊε3 Λιπιηο ύ\ιά\ο υικίίηυβ ίης)υΐΓε1)3ΐιΐ. « €(. ειιηιίεηι ΑάνετΓ.
IX. ι.&3ΐ) Γΐ3α<1Ϊ3ηί Γ3ρ(. Ρι-οΓετρ. ιο8. *Λ $ιαΐ. ΑςΙιίΙΙ. II.
396• ΓΊϋΓ» <1ε ^υ^η^ο ίυ<ϋο'ΐ3 ςοΐΐε^ίί <1οΛΊ(Γ. Μβτηείι ίη ρΓ3θΓ.
3(1 ΤΓ)τρΗΊο(1θΓϋηι ρ. [.χχχ. ηα3ε <1εΓεπ1>οιε ηοη οριιχ.εΑ.
ϊ ν3ηη. επί. ρ. 543• Ιη νείεί-ε ρΓβεΓαιίοηε (χ>Ιυ(1ύ (ΙίείιαΓ Όμ»>
^ιχοί Κό'(-.τί{, ςυο(1 Οπιεη 3(1 οοριίιιυαιίοηβπι ροήαϊ, ηιιαη»
β(1 ;πιίΐ3£ίοηβπ» Ηοαιβπ ιεΓρίεειο νίιΙειαΓ.

5Ε0Τ. II. ΌΕ ΟΑΚΜΙΝΕ ΙΡδΟ.

χιιχ

Ιοοο Ιΐαΐίβικίυηι , ίη ςιιο είΓε Ιοοα ε&τεξίζ & ρΓ3βΛ3ηίϊοΓβ ςιιοςυε ροέί3 Ηαικί ϊηάϊ^ηΕ. ι 5εά ηοη ορα$ εή ίείΐίπιοπϋί , υΜ γ€ϊ ϊρίΉ ΙοςαΐιιΐΓ. Τιιγο ρΓονοοο 3(1 ΓεηΓιιηι εϋίυχςιιε , ςυί ίεβ;8πι ίρΓαπι εβιτηεη ; ηεε ριηο ίοΓβ
ςυΐ ηοη ϋΐυθ &>1ικΗο & Τϊνρηίοάοι-ο, ίπ ςυί&ϋδ ρ1ΐΓ3Γε$ εχςιιίΓΐΓ36 & νεΛοπιτι οπΐ3ηΐ5 νβιβε ροέπ03ε εχί£ΐιί[3ΐβιη πιβίε οοπιρεη&ηι , 3ΐη Νοηηο ηιπιίάο & Γιπβ
Ιεςε & εοηΓιΙίΟ εν3!*3ηπ ρΜείβΓΒΐ. Ει Γι ε <τ3£ΐηβηπ5,
ςαβε 3ά ηοί ρεΓνεηεπιηί, ηκϋςητε ί35 εΛ, επϊπι 3Πίΐςιηοήουκ , ιιγ ίείεηεο, 5>ί3(1ηο, & Αηϊίηηιςηο Οοίορηοηίο ΟΓ3ΠΟΠΪ5 ΟΓΠ3Π1 , νεΓΓαιιιη πιιηιεΓΟ & ϊηςβηίί ιώειτί3ΐε ποΛπιπι ϊΐΆαά εεάεΓε , 3ίηϊηΐ3Γε 3υίίιη.

§. χπ.
δεά" ηβ ϊρΓε αφίςίαιη ροέϋαε πιει ΐ3ΐκΐ3ΐθΓεηι 3§εΓε
νί(1ε3Γ, ηοη ίίΐεηπο ρΓ38ΐ6πηϊΐί3πι ςιιβε ίπ ποε εβπηίηε ϊυΓε ΓερΓεΗεη(1ϊ ροίΓαηϊ. 5ε3ίει ΐϊίικί τερεπηοηΛυβ ,
εχ3§§εΓ3Ποηϋ3ϋ5 , Γεηιεηπί$ & Ιοείϊ εοπιηιιιηί&υδ ίπΓειηρεΛίνε ίηϋπιΛδ, ροΓΓο Ιοείί Ι3η§ιικ1ί$ & ιεηιπιεΓ εηιιπΐΊαιϊί , νεΓΓώαβ οποΠϊ , (μιοηιηι ηυαηη ί« Ιιαικί ραιιοί
ίϊιρροΓιΐίίϊΊ ςεηΓεηάί Γιηι, & Γείίιΐϊ ίΐΐηιί, ΓεΑ3ηι (3ηιεη
Ιοπ^ε ρΙϋΓεβ, φΐο5 ϋ> 3ϋ&θΓε ρΐΌίεάΐο$ είϊβ, ηε§3Γε νίχ
ροίΓίδ. (^ιιοηιιη οιηηΐυηι εχειηρΐ3 ςικιηιςιιαηι ραίΓιηι οεςητηαι, φΗεάαιη ΐ3ΐηεη ίη πΐΒΓβϊηε ποια™ νϊάε&ίϊ. *
ι ί<1 ν'ΐΓβίΙ. Αοπ. II. Κχχ. Ι. ρ. 274- £<!• "•
ι Κορεί'ιποηυ βχαηρΐ* \\Λ. IV. }8. ^άβμμοι. 507. χ»ί«• V. 49&*
μίγ*. VIII. 71• λ*#/>ο» 8κ• ΓιΛϊικΙβ Γερειϊι χ*γχΛΚίαν , ίισομίίαί. Εαάετη Γεηιεηιίϊ Γβρβι'Κϊ Κ 380 Γς. V» %τ$. VI. 374•
IX. 49°* XIV. }Ι. 32. ΕχΛ:νιςΓ3ποηί5 II. 494• Οοείπιη &
«εΓΓ2 (Γειηυηί Γιώ ρ«άί1)ΐι$ ΑοΗϊΙϋβ & Μειηηοηίβ. III. 39°• V.
4$;. πιηίζηίιικίο ΑςΙιΊΙΓυ & ΑΊΐ£Ϊ5. XII. εςιιϊ 1ί»ηοί άεΓςηρΝο,
εηυιηεηήοηε ίαΛι υΐιη ΐΓΐ^ίηΐϊ Ιιει-ουη , ςιι'ι ευιη Ίη§Γε1Π
ίίη£ , & ρΓ.ιειηϋΤϊ ΜυΓΐηιπι ίηνοο3ΐϊοηε , ψα(ϊ 3(1 η.τη ρηνΊΙΓιιπαηι. Τυηι ίη ριιςπιηιιη (1εΓείϊρΐ'ιοηϊ1)αί τεεαΓΓβηϊ ίίμψ*»4 μύρια <$Ζ\&. & χ»ρο( •»τ«ίνίτ» ιιχραι. Η. 357* 4^6. 641. XI.
243 &°• ΤβππίιβΓ ϋΛ3 νιά. III. 339• ,ν. α?9• 433• 57$• ν•
43° &ο• 5εηιεηιϊα5 Ι. η\. \\η. 8ο;. Π. 79• -<>-• V. 155- 15*•
VII. 39°• νβτ!>οίΐί£ϊϊ εχεηιρίϊ νί(Ι. Ι» III. Ιυ&ηπι ΑοΗίΙ1ΐ5 ,
XI. 71 ίςΐ• 3^4 ίί• ΧΠ• 5°3 ^11' ροι*«η« ΤΓοίϊβ «χςϊηάβιυίβε.

«1
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νεΛοΠίηη αάεο Ίηάώΰ,ει, υί &ερε ρηεείβπκ Ιοοοϊ
ρεπΐ3Γ, οαπι ίαίΐίάϊο & ϊικϋςηαήοηε Ιεδοπχ, (Ιυιη πες
ίηεπι ηες ηιοάυπι Γερεπί ; ιιηίε ηοη ρΐαηε 3 νβΐΌ 3ββΓΓ3ΐ Ρβυν, 3(1εο νει-Ικ>Γιιηι άίςεη$, υι Γι οποΓ3 & ΓαρεΓΠιΐ3 ιο!ΐ35 , ιεπΪ3 ρ3Γ5 (Ιεεείΐίΐ ορβπ. Ροπό ϊη νϊιϊοπΐΓπ ηυπιεΓο 1ΐ3ΐ)εηάυΐΏ , ςυοά βϋςυαικίο ιτΐ3ΐε εοηηε&ίΐ
η3ΓΓ3ΐ'ιοπειη , υι V. 178. υΜ υΐγίΕβ αιΉβμΙρ & ϊη ΤγοΪ3πι ϊηςΓείΓυιη, Χ. 346• ιαΐ^ϊ Ηείεηαιη ζ\> ΑςΙιϊνίδ 03ρηιπι, & Ρ3ΐΐ3(ϋιι<η βΒΙαιυιη, «$ ζΛ Γυπιηΐ3πι οαηηϊηϊϊ
ηαςηί πιοιτιεπιί, ίη ιηικαίΓΓυ ιαηιυιη 3ΐηη§ίϊ. 5ϊιηϋίΐεΓ ςιΐ3ε (1ε θΓ3εεοπιιη ϊη ΑηιεηοΓειη εΐεπιεηιϊα , XIII.
293• (1ε 03ίΓ3ηϋΓ3 3& Αϊβοε νϊοίπια ΧΙΠ. 421- (1ε άείειϊς
ΑοΗϊνοΓαιη ιηυηΐπιεηπί XIV. 631 Γςη. η3ΐτ3ηιυΓ, ρ3Γυπι
3ριε ρΓ3βοε(1επίίΒΗ5 3πεχΐ3 είΓε ςυίϊφΐε ν'ιάει. Οεηίςιιβ
ΓερΓεΙιεπάί ροίΠι, ςιιοά αιπι Ι1Ϊ3(1ειη ςοηιίηυει ρούπι,
3ΐ"κ}ΐΐ3Π(1ο , ηιοίϊ ςοηίίΐίί οβίίιυδ , 3υι Γερετίτ ςυ3ε ϊη Ηαε
Ϊ3ΐη οοςιιρ3ΐ3 εΓ3πι, υι (ΙεΓοηριίοπειη ηπτιοπιπι ΑοΗϊΙ!ϊ$, ίηρπηιΐβ ςίγρεϊ , ηιιειη Ιοηςε ;ι1ϊιιγπ ηο!>Ϊ5 εχΗίΙ>6ΐ , &
ύοιηυιη Ρβπάίί, Ι.Ά. VI. 144• ς0Μ• !'■ Κ'• 3*3• ΛνΛ λ\ικι
Π3ΓΓ31, υι Ιλϊ>. V. 3.^6. υ\>ϊ υΐγίΓεκ (ΚςϊιυΓ Αςίιίΐίειη 3(1«ΙυχπΤε ΑιγΪ(1Ϊ5 3(ϋυΓθΓεηι; 31 II. ι'. 253• Ρείευβ ειιπι β
ΡΗί1ιΐ3 ιηϊκΐι Α§3ΐηειηηοηΐ ; Ώ\}. III. 230• βΛ Ει-γπίΒδ,
(μιί εαεΓιιχ η3ΓΓαιιΐΓ 11. ν'. 343 ^(ί• <2";»ηςυ3πι 1ΐ3ες Γίοίΐίιυ 3ΐΐ( αείεηάΐ αυι εχςυ&ή ροιεηιηι, υι Αιΐ$ Ιοςίϊ
νϊίΙεΜπιιΐϊ.

§. XIII.
038ΐεηιιη Ιιΐ ηβενΐ ηοη εο νβίεΐιιιπι βρύα 3εςυοβ τί'ι
Λ&ϊιτο5, ιιι α είενεηι, ςυπε άε ε3πιιίηΪ5 νίπιιπίηΐί
ίαρΓ3 αϊ&3 Γυηι. Οοηςεϋεηι ϊΐΐί, ε3ππεη ηοη Γβιίδ Γώί
ςοηί&Γε, Γεά ναήανη είΓε & Ϊη3εηυ3ΐ>ϊ1ε ; αΐϊα πι;!§ηο
ροέΐϊ άϊ§Π3 είΓε, ηΓιει (ΙεςΙηηηιιοΓειη & §Γαιηπΐ3ΐίοιιηι
Γ;φεΐΌ. ΙηΓιιηι οηιεη 1οη§ε ρ1υΓ3 πιεΓιοηκ νεηαε ϊηϋϊςϊ;ι, & οηιηίηο (Ιίίϋο ΓιιτιρΙίςίοΓ ψαπι ϋ\α 3εί3ίε ενΓρεΑε$, 3η(ίηυϊ(3(ί5 ςιιη<Ι;ιηι Γρεεϊε νεηεΓ3ΐ)ϊ1Ϊ5. ΜϊΗϊ
ςιιίιίεηι Ιιος Ααηπ ροίΓε νϊάειιΐΓ, ίαίβ'ε βιιΛογϊ ηΐ3ξηιιπι
&νΐνί(1υπι ϊηςεηίυιη, νειεηιηι ροεΟΓυιη ΛικΚυ & αειηα
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ΐ3ΐϊοηε ηιΐϋππιπι; ηηονοϊ, ςιιοδ ΓερΓεηεηάΊιηυδ, ραηΐιη
3& ΐρία ϊη§εηϋ ι&ει-Ηΐβ & 1αχιιπ3 , ςιΐ3ε ίυ άϊάο ίυΐκϊΐϊ
ηοπ τε^εΓειατ , ρΐΌίε&οβ εΙΓε , ραηίιη ε ίεειιΐΐ , φΐο Γοήρίΐί, νϊπο εϊ 3άΗ3εδ1Γε, ςυϊρρε ημοά ι-ηειοηοο ογπ3ίιι, 3υ§εη(1ί5ςαε ία πυηοιία Γεβιιβ <1ε1εέΗΐΓεηΐΓ. Ουηι
ροιτο ειιπι νειεΓ3 ςαΓηιίη& εγείίεα 3Πϋε οουΐοβ Ηα^αίίΓβ
<1ιι1>ϊί3π ηοπ ροίΐΐί, <1ε ςιιο πιοχ ρΙιιΗΙπίδ; ηοηπε Γογ!3ίΓε ΗΪ5 ςυ3(]3ΐτι(επυ$ (τϋηιεη(!3 Πι εβπηΐηίϊ ϊη3βςυ3Η»35? Ειεηίιη ΑγΛϊπϊ ΑειΗϊορκΙεπι νϊ ροέΐϊθ3 Ιοηβε ρΓ3εΑίιϊίΓε Ι1ΐ3(ϋ ρ3Γν3β ΙεΓεηεΐ, 3(1εο(|ΐιε άίνεΓίο ηιοθο 3ίΙκεΓβ άεΙηπΙΓε (^ιιΐηιΐ ϊηιϊΐ3ίοπ5 ίηβεηϊυπι , 3ρρ3Γει ;
ζΐφΐε ηϊηε ίοηβΙΓε εα ρ3κ ςααε άε ΡεηίΗβΓι1ε3 & Μεπιποηε Β^Ίϋ, επιίηεί ϊη Ηοε εΒπηϊηε. ϋεηίςιιε ςυοιΐεβ
03Γΐηεη Ιε§ΐ 3ΐςυε Γβ1ε§ϊ , πΙγγο Γε πιΐηί (Λιιιΐίί Γαίρίαο ,
ϋΐυά ηοη ιιίπιηβιη 3ΐι#οη5 πιβηυιη εχρεπυιη είΓε, Ίηρπηιϊδ ίπ εχΓΓεηιίί Ιϊβπβ, ϊη ςιπΒιι<; ίιιηι 31Ϊ3 πε£ΐϊ|ΐεηί ίιιβ «Γίδα , 3ΐία ΙενίιεΓ ιαάΐη , υ: άε ΡβΗαώο βΜβιο ίαβα1α, ςϋΛΓΠ ιαπιεη ίείεηειιιη ΐΓαίϊίΐίΓε εοηίΐβτ; αΗεοςυε
Ηοε ροεπΐ3 1οη§ε ζΙΊαά εχίΐϊιυπιιη ίυπΤε, Π ροβοε 1ϊςιιϊίΓει Ιϊιηαιη εϊ 3άηιονεΓε , & ΓεΓεο3η<1ο οιϊοΓβ , ρππιο
ίηιρειιι είΓιιβ ο-άΆΊ^ηάο, ηεξίϊςεηήυς ϊτζ&'άΐζ οοιτί^εηάο , οριΐδ εχροΙΪΓε 3ΐςαε ρεΓήεεΓε. Ιηιο 3ίΚΓπΐ3Γε 3ΐιΑιη,
ροίΓε 3ΐίςυειη, ευί &»$ Γι γ 3ΐιά3εΪ3ε, ΓβΓε£Ιί$ βίκμιοΐ εεηίεηίβ νεΓΠΙ}ΐι$, & ρ3ΐιεΐ$, εοηιπιϋΓιίΓαε εαυία , ιηιιηπδ,
Ηοε εαπηεη ϊ(3 ϊυνπΓε, ιιι & Ιε&α πιαίιο ίαευικϋυϊ, &
εοηπηιιαιίοηδ Ι1Ϊ3<ϋ5 <ϋ§πϊυ5 εχΓιίΐΒΐ.

§. XIV.
Ό'ιίΙώηαη ^ι1^ηπ, υηίνεΗε Γρε&ιηιη, ευιη ΗοιηεΓΐεα
νβΐάε ςοηνεηΪΓε, ίυρΓ3 Ϊ3ΐη ηιοηαίηιιιβ, δε ειιίνίϊ είπηεη.
ϊιιίρΐεϊεηπ ρειεϋ. Ν3ΐη & εοΙοΓε ογ3ΠΟπΪ5 & ρηΓ3Γι&ιΐ8
Ηοαΐ8Γυπι τείεη, ςαεπι ίιι ίηΛίΙήίΓε νϊάεΐϋΓ ηοΛεΓ, ιΐί
Η3ΐιά γ3γο ϊηϊε§Γ3 ΗεηιϊβΐεΗίϊ ΗοπιεΓΪε3 ίεΓν3νεΓΐί. δίε
Ιλ1>. Ι. ιδο. Τιτ&νοιό τβ λίΐ/κώ κίρηνϋ άϋίΐ3 Γυηί εχ 11. £'.
869. ςυ3ΐηψΐ3ηι ρπηιϊ νοχ ϊη ποίίΓυιη 3 ϋ1>Γ3ΐ•ϋ$ ΠΙετη.
1.Ϊ5. V. 3ί8. ίπ) χΜ <Γ' 'όμμΛΎΛ νήξαί, βχ II. >'. »ΐ7•
Ιϋ>. VI. 35• *'ίμ*τ<>{ α.ίΛΐ "Αρ»«, εχ 11. «'. 289. ϋϋ. VII.
(1 %
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72. ^ί»» ίν γούνΑσι χαται, II. ρ'. 514• ΟΑ λ'. 267• ΙΛIX. 1 5. χακοΖ ί'ου ^ίπτ' έραϋ , II. ητ'. 302. ίϊί). Χ. 45. α{
φάτο• το) ί' βίρ* ιτΑντίί ίπίΑγον, 11. ι'. $ο. ϋδάεπι ίβΓβ
νβΓΐ)Ϊ5 1ε§ϋΠΙϋΓ.

§• XV. •
5ππί ίβιηεη ΐη (Ηδΐοηε Ηυϊιΐδ οιηηίηίβ ςυ3ε ρι-ορηι
(^ιιϊπγο 3ρρε1ΐ3Γε ροίΐϊδ, ηοη ςυκίεπ» Ηα&εηικ, υϋ ϊρΓο
Γο1ιΐ5 ϋί υΓικ ίΐι ; 3ΐΐ3 εηίπι Ηα1)6ί αιιη ίεπρίοπ&ικ βϊϋδ
&£Υ3(ϊ$ ςοτηιηαηκι , ηϋα εχ απαςιήοπίπυ , ςιι.ιε Γεουΐιΐδ
εβ , ΟΒΓπιίηίΙιυδ Ιΐ3ΐιπΓε ροιιιϊί ; Γεϋ ςικίϋεηιΐδ 3& Ηοηιεγϊοο ιιΓο (ΙϊβεΓϋηϋ. ΟεΓηίιιΐΓ 3ΐιιεηι Π3εε ρι•ορπεί35 Ι3ΐη
ίπ ίοπηίδ Πη§αΐ3ΓΪΐ)ϋ$ , ςιΐ3πι ϊη ςοηβπι&ίοηε & υίίινοΟΗΪιυΙοΓυηι , & νοο3ΐ>υ1Ϊ8 ρ1ΐΓ3Γώιΐίςιιε ηοη Ηοιηεπαί. Αά
ίή35 τείεΓΟ Όϊζύα, Ιλ\>. II. 87. »»<Γι/<* , Ι. 6ι6. 622. IV.
259- ΧΠ• 13^• XIII• Π^• ό?ρύ*, IV. 361. 'ιξνχ., XI. «οι.
ρΓο ςυίΐΜΐί 3ηπςυϊθΓ υίϋϊ ΗίώεΓ νηίν* , Όϊζυι/, τεί. ηιΐ3ΐηηυαιη 3Π3ΐο§3 οςοιιπτυηι αρυά Ηοηιβηιιιι ►«* , ιύρία, &
ηοίΙεΓ άΙΜ βϊΪ3ηι νηϊυν Γεηβϊί, υι Ι. 256. 527. Ρογγο
«όν«ί ίπΓ>Ίΐ3ΐ)υπι , ςοη£Γ3&3 Γοπη3, II. 353• Ιϋ• 4•
39'• IV. 8ι. & ά\Μ , ουηι 3ριΐ(1 Ηοιηεπιιη Γιϋ «ϊόΐ'ίί.
5ΪΓΓ1Ϊ1Ϊ16Γ ΙΤψ&χ* 0ΟΠΙΓ3ΗΪ1: ρΓΟ ίΤίρ/ΪΛχϊ, II. 605. III.
6οι. XI. 38*• XIV. 4'6. 483• 533• ^υαε &>γπι3 3ριιΛ
ΗοΓηεΓυιη ηοη οεουιτίΓ. Εβ »3ηιεη πβρί&χβ πόντοι Ί&τη
πρικί ΗεΠοάυπι Τηεο§. 678. ΣυνίίρΑξ» , 3&ΐν3 Γοπη3 εΛ
Ιλ\>. XIII. 1 8?. Οεηΐιμιε ηιις τείβιτε ροΙΓιβ ϊοχαααι Αά.ίίνί ρ1υΓ3ΐΪ8 νίρο-ί, χ«ίρΐ<η, φΐ3ΐη ίτεςυεηΐ3£ ηοΑει1, ν. ε.
ΐ«αά III. 744- VIII. 364. XIII. 66. IX. 413. κ«'/>ί«, IV.
25 ϊ. V. 49^• XII• 427• XIII• »84• 3°3• 333• ΡΓΟ 'Λο
3ρυϋ Ηοπιεηιιη εΛ νήισσι, νίισσι, νανσί. Ιάεηι »3ΐηεη
■γί'ψσι ρΓ3είνίι II. μ'. 382. •*'. 704• ν'. 468. Οά. β'. 461.
Νοη ηιϊηιιη ϊβίίΐΐΓ , ηοβηιηι επ3πι Τρώί« ία'ώζϊε XII.
49• & π*ίίβ9ΐ XIII. 3°^• $ΐ4•

§. XVI.
ΛΙ3ΪΟΠ8 ηιοηιεηη εβ βίκηιηι £εηιΐ8 , φΐοά βηριίατα
νσίοτηιη ΊαηΕΙιιταί & ΰοηβηι&ίοηα ςοπιρΙεδίΐϋΓ. (^υο τε~
£ίΓθ ι) ρΓοηοπιεπ οΓρίΌ ξ,ιτάιινο 3άΗϊΙ)ίϊϋπι. Οε«ϋΐη εΐΐ

5Ε0Τ. ΙΓ. ϋΕ ΟΑΚΜΙΝΕ ΙΡδΟ.

ιιπ

ηβηο νοουΐίΐηι 3ρυ<1 ΕηιΐςιιίοΓεί ροηϊ ρΓΟ οαΓα ίβιτίο, ικ
ίϊΐ %ΰτω. 5αηι ιζτηοη ϊαπι αριιά ΊρΓιίΓη Ηοηιοπιπι Ιοε»,
ςυί&ϋβ *ϋτο5 Γι§ηΐβς3Γε ροίίαδ νκίεπ ροΙΓη, ιη II. ρ'.
314• ϊ' •' τ*ί«5 »«τρ) — γήραα-ια , (\\ύ 3ρικ1 ρ3ΐΓειη ι/τ/ΐι»
<:οηΓεηυθΓ3Γ. χ'. 439• β' *$*"> πμγϊπμ <ώ«. Αάάε *'. 205.
•'. 178. Οάγβ. τ'. 248• Ιη ςυίΐηΐί Ιοςίϊ ςυαηιςυαπι η άζ*ϊνί νϊηι νδΓβ Ιιώεαι, (εί. II. β", ιόι. αιπι 178•) «πιεη
ίιίο υΓιιβ εο νβΐυϊίΐε νίοΙεπίΓ, ιΐί ΓεποΓεϊ ροέηε Ιιιιιά
γηγο ρΓΟ ^επίπνο υίϋΓρΗΓβπΓ. δοΐιεπι 2ρϋά (^αίηηιηι
ηοβηιιη ηιιης υίυπι νϊχ ηε^ϊνεπί. 0£. II. 245. **ί •«
«/καρτβ τυτ&κ α,Κίυα.μίνοιο. III. 2 1 6. άλλα υί βι)χ. άμίκησΐ.
645• βίχλίΌί, Ιαικίεηι είυ$. VII. 1 1, ^ο. αο8. 246. 584.
589. VIII. 3ι6. IX. ι?ι. 154. Χ"- ι*». Χ1Π- 34• XIV.
242• 0ϋ3β Ιοοε οιπηΐϊ ουιη Ραυνΐο ςοΓπ^δΓε νείΐβ ,
ίεπιεπΓ3Π5 είΓει. ΚείΙε ηοο Ϊ3ΐη ν'ιάεηι Κ.ποάοηΐ3ηηυ5 ,
ηυειτι Γεειιΐυϊ ηοη <3υ1>ίτ3ν"ι ρΓοποπιεπ οί' ιιηο & αΙϋΟΓο
Ιοςο τεροπεΓε, ιΛί εχ εάΐίϊοηϊΐηΐδ 3αι ΙΛγϊϊ εχύάετζτ.
Ιπ ςιιο §•.-3ΐί1ίιηιιπι ιηϊηί ίιιϊί ςοηΓεηίΐεηιεπι νίάβΓε Ο.
ΗβΓΠΐ3ηπιιιη ςιιί 3^ ΟρΙι'ιςα ρ3§. 793 ^Ϊ1• ^6 υ^ϋ ΡΓΟ~
ηοπϋηυιη οΐ & ο-φ/ι* βρύα ΟΓρηευηι & (^ιιίηίιιπι άο&ε
& ΓαΙ)ΐϊΠίεΓ ε§ίΐ; ςυειη «πιεη ϊη ηοο ίεςυί ηοη ρο£Λιγπ, ςαοά οΓρίΌ 3<χϋΓ3ίϊνο ροπι εεηΓεΓ, III. 57• Ι31•
VII. 364• 30» ρΐ3πε 3ΒϋΠ(ΐ3Γ8 , Χ. 4>• VII. 548. Αιιι <ίεηίςυε ρΙϋΓβΓίί Γι§ηΐ6θ3ΐϊοηειη ηΒ&εΓε III. 736. VIII. 347•
Ειεη'ιηι ΐΜΪ5 1οα$ οιηπίβυδ 3ΐΐϋ ΐηιεΓρΓεΓ3ΐίοπειη 3ΐΐΓεΓ
ϊηΛΐιυεη<ΐ3ηι , 3υι ΙεέΚοηεηι ειηεη(ΐ3η<ΐ3ηι είΓβ, πιίηϊ ςαϊ<1εηι ρει-Γυαίίιηι εή. Ιάειη «3ΐυο άε ν$)ν & μ)ν ρ1εοη3Λίςε ροΓκο VII. 474• IV. 445• ^ε Ι^ίοω οΗΐηϊηιΐϊ Γιιο
Ιοεο ηιοηεΜηιι•.
2 ) ΡΓεςυεηδ εΛ ποβτο ξιτύΐινιΐ! αΒβ>Ιαΐιιι ροΛ ιΐ3Πνιιπι :
ςυΕε οοηΛπιέϋο , ςυ3πιςυ3πι νεΐεΓΪΐίΐίϊ ηοη ΐηίοΐϊια , γεγο Ι3ηιεη οα:υι•πί, ιιγ 0<Ιγ1Γ. ί'. 2^6. ΐΐμΤν ί' λΖύ« καηκλίσ^η φίλη «τορ, ίβισ-άντων φίό^οκ τβ βαρυν *υτίιι τ»
νίλαροί. & 3ραά ίιια3ηυπι ϊπ ϋεπιοβίι. εηεοιη. ( ε<1. Βίρ.
νοί. IX. ρ. ΐ39•) °"κ >'•" "-ν &μ$ίλΐ>ί7ο( ίνίρόπαΐί-ϊρκ, *&τρι'(Γ« μ\ν ϊιίίνταψ αυτω Κολοφώνα, η Κύμιιν τεί. ^υ!η^ο
νϊΜβ εΛ ί3ΐηϋί3χΪ5 ; ςί. III. 403,• ^ί^ώί ί' αντίχ.» νχαι
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ΧΑΤ{κλίσ%η φιλβί 'ίνϊον , ίκιτομίι/οιι — & Ιαουιη Γιηιΐΐΐίηιιιπι IX. η(>. ίπρππιΊί ροή ρΐΌποηιεη βί, ρπ> αύτ$ ροΓιΐυηι, III Η- »54• νμιρίΌ,κέον <Γί οί ητορ ίι/) στήβίο•*"/» ψν6η βκημίνου. III. 84• έ* ^» βί αίμα. ϊιτιτντο πιρομίνου. 5ΪΟ
III. ι4ι. μ». 3Μ• VI. 5«4• VII. 3>9• VIII. 198. XIII.
404. & XIV. 57^• 578- ϊη β^ϊτϊοηΐΐϊΐιβ ρΓ3εοε<1εηήΐ3ΐΐ5.
Ηϊί ΓΕίηεη 6υοΙ)υ5 1οοΐ5 , ςιιοηϊϊΐη νεΓβαιη ίεςιπιαι-,
ιπαΐυϊ οιυη ΚΗοάοιτΐ3ηηο (ΐ3(ϊνυοι ίϊώίΗηιΟΓΰ , ικ οοηςϊηηίοΓ είΐεί θΓ3ίϊο; φΐ3ηΐ£[ΐΐ3ΐη ί^ιεοΓ ςεηϊήναιη ΓείΎΪ
ροίΓε. δίητΐΙΐιεΓ ροή βφν & »βϊι>, (1απνο$, ΓεςιιϊπΐΓ οαία»
Γεουικίικ V. 49*• XI• ιδ. XII. ι6ι. XIV. 170. 33 ΐ• Χ•
31. Οαειεηιιη ηοΐίιη αιιη ςυοψιβπι άίφιιΟΓβ, ςυϊ ιιηυιη
2ΐΐ( αίΓεηιιη Ιοουιη βϊιι&τ εχρΙϊοίΓβ ηιαίιΐΰπι•.
3) Ιπ υΓιι ορ(3(ΐνί & ίΊιβίιιη&'ιν'ι ροΛ μη & 'όφρβί ϊΐϊφΐ3ηηιιη (ϋβεπ ά Γ3»οηε Ηοηιβπς3. Ν3ΐη οιπη Ηοπιεηΐ5 ΓιώϊυηίΗνο αίΐ Γοίεβί ρΓ3εοεόεηιε ίυΐαΐΌ 3ΐκ ίπιρεΓ3ιϊνο , ορϋ3ΐϊνο 3αιεπι ιΛϊ ρΓβεοείΙΐι ρηειεήιυπι ; ( εχειτιρΐϊ νϊάε 3ρ. 111. Ηε^ηίιιηι 3ά 11. IV. νοί. IV. ρ. 666 Γες. )
ηοήεΓ ρΐεπιπιςϋε τεηι ΐηνεΓίϊί, υί IV. ιοδ. ίκ $"ίκα.σ&ν
μπα, νηα( ίγιιψ β&&(, 'όφρα νίμοντ&ι. V. 154• λίξατβ μβ
— βφρ' ά<5)'\κωμα\. ζάάε IV. 375- 4^4• V. 274 &€• Οοπιγϊ
ΙλΚ II. 3 1 5* 6^ "Χβζ'" Μ" δΐ β&λοιμι. XI. 494• 'ψ/„ε° —
βφβ« ί'αίίηί.

4) »ί οφίλβκ ίτεηιιεπίίίΐϊιηε ιιιϊιιιγ 3θνεΛΪ3ΐίιεΓ, ρΓΟ
ηύηαιη , ε ηιοΓε Γεποπβ §Γ3εοϊΓηιϊ. ΗοιηεΓΟ οφίλβκ Γ. ωφε
λεί» , «(•. «. ιώϊςαε νειΊπ ήηϊιϊ νίηι ΗίΒετ , 3άεοςυε ουπι
ϊηΗηίΐίνο ΐυη§ϊίΐΐΓ , ν. ο. ωί ω$εκα αΰτόβ' 'οκί&&ι. II. ■)/.
4ΐ8. »ί <Γ« 'ίγωγ' 'όφικον Ζανίαν. Οθ^ίΓ. >'. 308. ΝοήεΓ
ηΐΜΌΙιιΐβ ροηίϋ, ηιιΐΐίΐ ρεΗοη3ε γ;ιποπο Ιιαβίια, ιΐ( Ι. 729•
βίί 9* 'όφιλον •— βά,Κΐ ίΌυρί. IV. 30. ά( οφίλοι» μ»βί «ίΓ ίβ'
"Εκτοροί. Αάάε III. 57*• V. ιο6. 4^9• Ϊ37 ^- VI. 14• &
ρΐυτίΐ 31Ϊ3 1ος» , ςυ3ε εποτϋλίτ Ο. Ηεπη3ηη 3ά Οτρίι.
ρ. 824. Εοάειη ιηοάο εΛ ΛΪ'ί' οφίλοι» V. 263. & Γιο 1ε§επ<3ιιπι II. 6ι.
5) &ϊπ8υΐ3Γΐ5 εΛ ρΒΠΪοιιΙαηιπι «έχβκ & μίχρα οιιιη
ν«Λ3 ίκέρΖαι οοηίίΓυΛΊο, IV. 361. *χβΐΓ ϊκίσ'ίΐαι 'οττίοτ.
XIII. 97• «' ? ιζνΑ( ϊχρκ ίκίίΖα,ι Λΐίβία» ίψ-χιβ* ίιαμ»
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ι*

νψ{. VIII. 464• **1 '** **?*■*' *χτ>* ίχ*Λ*ι, IX. 37^•
•ϋψικί ο'ι μίλαν ελκοί ί( όο-τίον ίχρα ίκίσΖα,ι. Χ. 273•*
χα.) Μο6ι μίχρΐ( ίκίβ•5*ι. 5εά ρΓορϊαδ ίηίρίάεηπ ρβιει,
ηοη ϋη3ΐη εΙΓε Ηοπ,ιπι Ιοεοηιπι ηήοηεπι. Ε:εηϊηι ρπο->
Γ65 άιιο ϊηίοΓιη ηϋιϋ Η&οβηΐ; ροΑεήοΓεί αίΓε&ί ΓυηΓ.
Κειηαηει ϊ{ήπΐΓ υηίευί VIII. 464• <{ώ ΐ3πιεη πεε ϊρ&
ιηεικίί ίιιΓρίαοηε ε3Γει. ϋε φΐϋ>ιΐ5 2(1 Γιηςυΐα Ιοει (ΚεεηΐΓ.
6) νβΓΐ)υηι μία, μαιμίν, ψιοά ΗοπιεΓο & αηηαα'ιοπϋΐΐί ροέ(Ϊ5 αβίοίικε ροηϊιιΐΓ , ηοίΙεΓ ηιοάο ςαπι αςςαίαήνο ήιη§ΐ(, ιΐ( II. ι ίο. ϊη εάία. XIV. ι6. ηιοόο ίι 3(1ϋίιο, II. ιιο. ϊη Οκΐ. Μοη3εεηΠ, VI. 54• ί( πόλεμο* μεμίχ.?ιν , αυ: ιτότι, XIV. 465. ηιοάο ςιιπι άϊΐϊνο VII.
477• μ*ιμ***τ*ί νΑρ»«, VIII. φ.
•
7 ) μίλω , ^ίλί' , »ριι<1 ΗοιηβΓυιη ςυπι <ΐ3ίϊνο ρβτΓοη3β
εοηβππιυΓ, & ηοπιϊη3πνο οΒϊβέΐ, ιιι ίμοϊ τά<Γ« πίντ*
μίλα. 3αΐ ουιη ζεηϊιϊνο, μεμηλω* τη)>{, II. »'. 297• 469.
<2"ϊηΓα5 ουπι (Ιβπνο οοϊεέΐί ΐαη^ίί, IV. 499• '1Γ"'<*9"'ί•
μεμελημίην «τορ ϊγονηί. Ει ηιοχ ^29. Χ. 34°• Ιοεο ηι'ιηί
ίιιΓρε&ο. Ελάειη ΐίΐηιεη εοηΛπιίΗο 3ρικ1 αΐίοϊ ίεπρϋοκ&, ηα3Βΐ£}υαιη ηοη ιηίίςαίίϊΐιπο5 , οεειιιτίί , ιΐί ίιιο Ιο
εο ιηοηεΙιΊηΐΓ.
8) •\Μΐειν εαιη άβιίνο Ίαηρί VIII. 3?ο. ίνα» <Γ' ε^αυε
νίψεσο-ι. & ευηι ςιΐ3Π0 ε3ία XII. 551• ε*ι•\α,ύοντε{ όμη»
ό<Γορ εΐίάλβισι. ΗΪ5 3(1(18 $ε$α#τα.ι ίΓ3ηΓκϊνε ιιΓαΓρ3ηιπι ,
II. 5*• & άίξ"» ρ3ίΓινε, ρΓΟ ίυ^επ Ι. ιι6. 383. VI. 214.
45ΐ.&3ΐηΥι. Ρογγο ί( ςιιιη αεειι&ιϊνο , ρΓΟ ί»,Χ1. 4/}6.
XII. 3ΐ• 1 24. ΧΙΗ. 246. ϋεηΐςυε άηα\αη ρΓΟ ρΙιΐΓβΚ
αάηϊΐιϊιιιιη IX. 492• & ίοΓωΙΓβ XII. ιοο. υ&ϊ ιαιηεη νϋ
3πηοΐ3Πθπεπι.

§• χνπ.
νοοΛηΙα. & ρΗταβί ηοη Ηοηιεπεϋβ , ςυββ Γιιπϋ ίεπϊυην
£βηιΐ5 ρι-ορπεηηιπι , ρ3ΐκΪ5 ϊηάί£3Γ8 ίαιίκ. επί. Τ»βί/ί ρΐΌ•
πΐ3η 3(1ΗίΙ>ε: II. 1 1 6. V. 14• 39^• Χ^• 4'8• «υριΛ'»,
ςυοά ΗοιηεΓΟ εΑ αάϊεέίίνϋΐη , ρΓΟ ΑιΒϋΕηιϊνο Χ. 269.
3.12. 434• & 3'ϊ^'• ΕΛ ίαιηεη κουρίίΊος φίλοι, Οάγίΐ. ο'.
Λΐ. Οιρ ρΓΟ εοείο III. 657. ζ 707- ς ς01^• Μοη3εεηΙΙ «ίβι^Γ
ά4
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εθίάί.) VII. ^33* Γ6'• ΕρΪΓΚεια Ηοπιε-ο ηοη υ(ϊί3ί3 Γυηϊ
(α^ΛΜ,ίηικ XII. ΐ"ΐ. τβλι/χάν^»* Ι. ^ι*. IV. 47ί• ^ουτβϊί'
ΛπιρΙίαϊίβΓ ργο ϊηιεήαιί, ιποπ, Ι. 768, II. 9. ΠΙ. 19*.
& 3ΗΙ)Ϊ ; ρΓ3εΐνεΓ3* «ιηεπ Ηοιπε-ικ II. -φ'• &79' *ντα»
& ίάχί»" άε 3πηί$ ίοπ3ηιίΙ)υ5 , IV. 4". VII. 696. XII.
17". μπανίσει ψϊκβί βίλλί&Λΐ , νϊηα , V. 169. «ίί βι*
Ιάαι, οοηϊυη§ϊ , VII. -64. νβσφ/ζ-ι» βκ ϋυμβΰ, νίια ρπν3Γβ, IX. 79• ΧΗΙ. α8ι. -66. κΛκίτ κϊμκ ίπιίκκιιν , III.
347• V. 41*• & "Ίί^ί ϋβρβ, εχΐιίιιηι ϊηίεΓΓε. «V ρκ> τ/Λί
IX. 3?. XIV. 466, (ν Ά ρΓο Γιηιιιΐ XII. 198. -ι 8. & εΙϊΜ.
δΐι-πΚιε- ίν Η 3ΐί(]ΐιοιίο•> οςειίΓπ* ίη εάϊκ. υι VI. 510.
ίν ί' ΆγΛαίμταν ίϊο( ίνήμπο τονκνν ομικον. VIII. 99•
XI. $ι. 9°• 5ε<1 Ιιλπο ίοππιιΐ3»ι, οιτιηί Ιοςιιεηάί υίιι άεΛίΓυΓίίτι, ρ-ο ΙίΒηηοηιιη ρε(Χ3(ο ΗίίβεΓε ηοη Ηιώίΐο,
«1ε ςαο νϊ<1ε ζά V. -ίο. Οεηϊςυε ίκνο^ιν, ςιιοά νοο31)ΐι1ιΐίη ίτεςυεηο» (2υίηηΐ5, αιοΑο ρΓΟ ίχροηίι, III. 436.
IX. *57• ««"""οδί» Ουλύμκοιο, ( ςυοΗ ειίαιπ Ιε^εικίαπι III.
696.) XI. 167• Γβΐ. ηιοθο Εβίοΐιιιε εΛ, ρΓΟ υηάκιιηαικ,
βΐ'κηηάί, VII. 305. VIII. 6ι. ί'3• IX. »4-• ***'' <^' *»*<^ωβ< «««/» ί*ίτοβίΐ» ^β-ν^ίνοί. Αΐίι πΗθοπ$ ηιοιηεηπ ηίο
οχλλχ.0 , ηε Γιγπ ίη Ιιΐχ 1οη§ίθΓ.

5εοτιο III,
Ρ( αιιίίοήίιΐί , οιιο! /ίαιίαι «/? ρο'έΐα Ίη /αίιιΐίι Ιταάιηάΐ!,
§■-•
Ιη ροέΐ3, ςυί 3Γ§υπιεηηιηι ΐτ3&3νίί ε ί3ΐ)ΐι!3 νεΓετε
άείιιηιίιιηι , η3ΐιά ραηιιη ϊηιεΓεΛ ηοίΓε , ςυοϊ Ηυ£ίθΓε5 Γεοκιυ ίίι , ιιΐ Ι3πι άε θο&πιΐ3 ίρΓιικ , φΐ3ΐτι Ηε ίη§εηίο ,
ςαο ίη Γ3βιι1Ϊ8 ίΓ3&3η&8 οι•η3η&50}ΐιε υίυϊ ίιί , -ε&ε ροΓίΐί ίαάΐϋαπ. Ειεηίιη εοηιιηιιηϊδ πιο8 ίιιίί ροέίΗπιιη, ϊηρπιηίβ 3& Α1εχ3Π(1πηοηΐΓη ΐη<1ε 3εΐ3ίε, ιιι £3ΐ>υΐ35 3 νείεπ&ιιβ ίΓίκϋίΐδ ν3ΓΪ3Γεπ* »ιΐί εχθΓΠ3Γεηι , ρΓΟ Γυο φΐϊϊ«μιε ϊη^εηίο 3ΐιί: ςοηΠΗο ; ηεε ίη^επίο ί3ητυιη & (Ιίδϊο-.
ΓΜ5 0ΓΠ3ΐιι αεβϊιηΒίιβηΐΓ ροέι» , ίβ«1 βίΐβ-η νείεπ» Γβ^μ
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ινιι

Ιββ & ΒίβοήΕβ βαάϊο δ{ ςοςηϊιϊοηε , Εάεο υι ηοη ίιςίΐβ
βίΓεί ροέια, φαΐ ηοη & §Γ3ΐηπΐ3π<:ιΐ8. Ι3ΐη ηοΛεΓ ςιιο
πΐ3§Ϊ8 ϊη 3Γ§ιιηιβηίο νεπαίιΐΓ 3 ρΐυπβαβ , <ϋνεπ~ΐ80[ΐιε
ιηοάίδ ιτΆ&ΆΧο, εο η«£ί3 «ΙϊίςιιΪΓεηάιιιη, ηιιοκ πΐ3χίηιε τβτνιτη ίΓ3άεη«ΐ3Γυπι 3ΐι&0Γεδ άείεςβπϊ , εαπι ρΓαεΓεπίπι 6Ε
Γ65 Ηίίικί ρ3ηιηι ςοωιηεη<ΐ3ΐίοηί$ & ϊιι&οπγβνϊ ίρίι 03γιηϊηϊ 3ίΓεΓΓε ροίΠι, β^υϊίΐεηι ίΐΐιιά εχ 3ηίϊςιιΪ5 ςγείίεϊϊ
€3πηίηί1>ιΐ3 εχρΓείΓυηι είΓε ριχώϊοϋε ίη, ςαοηιπι ϊίάΐαΓ3ΐη ψιοώιιηιιιοάο ςοιηρεη&ί.

§• Π.
Ρ3ΐυΐ3ε ΤΓθ'ΐ3ηϊβ, ηοηιπι είΐ, ςιΐ3ηη>ιη εε1ε1)Γ3ί36
£αεπη£ ϊη 3ηπςιπί3ίε ς3Γηιίηίΐ3ϋ5 ροέιαηιιη & η3ΐτ3Νοηΐ1)ΐΐ5 Ηοηώιαιη. Ηοηιεπε3 ςΕππίπα εχεερεπιηι ροέί3ο
ερία, φίοπισι ςαθ3<33ΐη εγείΐεοπιηι ηοηιίπε 3ρρε1ΐ3νϊί
^ΓαπιηΐΕΓΐεοΓυηι Αΐεχαηάπποηιπι 3εΐ3$. δεευιί Γυπί ηίΛοπεί, ιτζζϊοΊ , Α1εχ3ηάπηϊ ροέΓ3ε & §Γ3ηΐΓη3ΐ!εϊ , οίε ςιιϊ1)ΐΐ5 Γιη^υϋδ ππιΙίΕ άΐεϊ ροΠεηι, Γεά πες ηΐ3§ηορεΓε 31ίίπεί »ά ποΛγ3πι ίΙϊδριιΐίΐΓΐοπεπη , & ζϋέΐυηι Ϊ3ΐη εΛ 30ουΓ3ϊε & οορίοίε ζϊ) Ηεγηίο & ΐΕςο!)5 νν. ϊΐΐ. Ιοεϊί
ίυρΓ3 ]3ΐιά3ΐΐϊ. Ηοε Ι3ηιυιη ηιοηεο, ρεΓ οηιηεϊ 3813ίεχ Γηαχίιηΰ νί^υίΙΓε Γεηιιη ΤίΌΪ3η3π.ιηι Αικίϊιιπι ; ςαοά
ρ3ίει εχ ίπιίΐ3ίοπΙ)υ5 €ο1αιΗο , Τι-γρηίοίΙοΓΟ , (^υΐηίο ,
& εχ ϋδ φΐ08 ηιυΙιΊϊ ροΛ Γεουΐίδ Τζείζεκ εοηαηηΕνϊι
οεηίοηϊβιΐδ. Ιάεηι ήιιάΐυπι £υϊ(, ςαοά ηοΜβ ΓεΓνανίί
1ΐ3θς ςαιτπίηιι, ςυπι ιοί πΐϊα ρεήεπηί.
ΝοΗί 3ΐκειη, <μιϊ ίη εο ροέϋ3 νεπΈιηιΐΓ, ψχι οοηιίηιΐ3Ποηεπι Ηοηιεπ ΓοπρΓιί , 3(1 εο5 Γ3ΐΓει« , ςιιί ΡοΛηοιηεπει η-αδαηυη , τεάίι <3Ϊ5ρυί2ΐίο. ΕχίΚη'ι ϊη 3ηπ(ΓΐιίΓ3ίε Γ31Ϊ5 πιαςηυχ ροεηιαηιιη ηυηιεπίί <1ε ίΐ30 Γεηιιη ΤγοΪ3ΐΐ3Γΐιπι ρ3ηε, ϊηρππιϊδ άε Ιΐϋ εχεϊάίο , -ηααε Ίλίαυνίρ9ΐαι ί. ΑΚώσιακ ηοπιΐηβ Ι3αά3π Γοΐεπί. 5ρεέΐ3ΐ ηιιε ρπιτιο ΑτΒΊτά ΜϊΙφί Μοπιηοη Γ. Αείηίόρίϊ , Αζ ΡεηΓΗβΓιΙεϊβ
& Μεηιηοηϊϊ ζά ΤγοΪ3πι βάνεπηι, υ8ςυε 3ά ιηοΓίειη ΑεΗϋ1Ϊ5, & άε είυ5 3ΓΐηΪ8 εεηϊηιεπ. ΡογγοΙ1Ϊ38 ρ3Γν3 ίφΗά,
Γ68 αϊ) ΒπηοΐΊίπι ϊηάε ίυάϊοίο υβςιιε 3(1 ΤγοΪ3Π1 επρίαιη
8εΛθ3 ΰοιηρ1εχ3. ϋεηϊςιιβ ΙϊικΙειιιγ Ίλώυ ιτίρνκ ΑτίΙί/ιΐ,

ΐνιπ
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ίφΗ'ιι, Βαοαάαι Γ. Αοαίι Ατξίνϊ, & ΒκβοΗοη. ΕΗπάβηι γοΓ11Π1 ΤΓ0Ϊ3Π2Π1ΐη ρ3ΓΓ6ΙΠ 3ΐίί &ΓίρΙΟΓ65 3ΐΗ§εηιηΐ: , ΤρΜΪ-

κων 3υΛθΓβ5, υ: Ηεΐίαπΐςιΐϊ ίεβ&ϊιΐί, ΟϊοηγΓιικ ΜίΙεΓιιΐί,
3ΐϋ<|ΐΐ6. Ττζζ,ιά ςιιοςαβ ίΓβςυεηιεΓ εχ ΡοΛΗοπιεπεΐι
&1>υ1αηιιη 3ΐ•§;υπιεηΐ3 ΓυπιΓεηιηι. δίε ΛφΗγΙί ϊΓ?§οε(1Ϊ3β
βχΑίιεηιηί Μεηιηοη , βππογιιπι ΐικϋΐάυιη , ΡΗϋοΛβίεδ ;
δορ/ιοίΐίί Αιαχμαΰηι^οψίραί & ΡΗϋοβεϋεί νεί πυπς ίαρβΓΛιηί, ϊπίειχί<ΙεΐΊΐηι Μεηιηοπ, ΑειΗίορεϊ (εαάεπι £ορί3ίΤε ίΓ3§οε^Ϊ3 ) , ΑΪ3χ Ιλκγιιϊ , £ζΰΛΐιάτ& , λάκα ι ν λ» ,
Ν3υρϋιΐ5 νυρκαιύί, Ροίγχεηβ, ΤγοϊΙιιϊ, δϊηοη; ΕηηρΊ&ί ΤΐΌ3<ΐ88 , Νεορίοΐεπιυϊ , Ροίγχεηα , ΡΗΠο&είεί ; ΙορΗοηιΐί, δορΗοεϋϊ βΐίΐ, ίιιΐί Ιλίου -κί^νκ^ ίϊο εηϊιη 1ε§βη(1ιιιη 3ρα<1 δηκίπιτι ρΐΌ "Γ/ιογ, Π«ρίΊ>. ΝΊωηκκΗια , ίεΠε εο<1ειη δυκΐ3, ΓςπρΓεΓ3ΐ Νεορίοίειηιιιη & Πίρβΐ* β
ΠολυςίΡ» , ΤιπιψώΐΗ! Μεπιηοηεηι , ζ/ωανηοη Αείπΐίειη
θβρβ-ιτβκτίΐ'βκ. - - ΕρίςοΓίίΐη ίΛοηιπι ηιιΐΐί ζά ηοβ ρε&νεηεηιηι, ίΓ3§ϊ«:οι•υπι ρ3ΐιε3ε ί3ΐ»αΐ3ε. 8εΓν3ί3 «ιηηιιη
ίιιηι £Γ3§ηιεηΐ3 , 3η;απιεηί3 , & νιι1§3Π5 ^υαε^π* & ΓΓ3ΐ3(ϊ(Ϊ3 £»1)ΐιΐ3ηιιη πειτβπο 3ρυθ ροέί35, ΓηγιΚο§Γ3ρΙιθ5
& £Γ3πιιη3ΐΊ(:ο5 , εχςεΓρ(3 ί11;ι & <:οηεϊηη3θ εχ αιηίςαϊκ
Ϊ11Ϊ5 03πηίηί1)ΐΐ8. (^ιΐ3Γε (Ιίίΐϊαΐβ «Α ββιυεΓε, φ,ιοδ ροίίίΐΐιηαιη Γεοιιηυ ύι 3ιι&ογ , ςαϊ άε οοηβΐίο ί2ί>ιιΐ3$ ροΛ1ιοηιεΓΪς35 ίΓ3&3νίί. Ιηνεβϊ§3Γε ίβηιεη τεπι Ποεί 3ςχιιΓ3πιΐ5 ςα3ηι 3(1Κυο βι&αιη είΐ, & εοηίε&ιιηβ άβατε,
φΐαε, Γι ϊηνίέΗβ Γ3ΐίοηί1)ΐΐϊ <1εεΐ3Γ3π ποη ροίΙίη(, ρΓΟ1»1>ϊ1»3.η$ (ίίπιεη Ηίώκιηι ςοπιηΐΰηώιίοιιειτι.

§. πι.
Ρπιηιιπι ϊ§ϊΙώγ ζ&ττηζκ 3ΐιΓιιη, ε Τι-ϊβίαί (^ιπηιαιη
ηοβπιηι ηϊΚϋ Η3ΐιβΠε, ςιιοά ςιιεπιςυε άοεεβϊί (^ιιϊηή
ουιη Οκιεςοηιιη ΐΓ3£Ϊεοπιιη , ψιζζ Ηιις ίρε&3ηι , τείϊφΐϋ5 ίάί\Ά ςοηιραπιπο. διιηϋ ϊη Ηϊϊ ίΓ3§οε<1ϋ5 ηιυίΓα λ
ροκί ΐ5 ρηεεΙβΓε χτη&Λνά , ε ςυϊΒυϊ ρ1ιιήΓΠ3 3(1 ΟΓΠϊϋυηι
ΰ3πηϊηΪ8 ρειεΓβ ροΓυϊίΓει ηοΛεΓ, & ΓαηιΓιΙΓεί Γιηβ άιι6ΐο, ηίΓι 3ΐίθ5 ροιΐνΐί 3η»ε οοαίοδ ΗϊΙηιίΙΓεϊ, ν. ο. Ίη
ΡΗϋοίΙείε ε ίειηηο τε«1ικ:εηάο, Ροίγχεηβε ϊιηπιο]3ίϊοηε, ίη <]υϊΙ)υ$ ηϋιϋ ςοιπηκιπε 1ΐ3ΐ>ε( οαηι δορίιοοίε &
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ιλχ

Εαηρϊάε. Ιη απηοΓυιη ίικίίαο ΙΛϊ). V. ςιιιηϋυηι θϊίΓκΙβί
α\> ΑΐΕςβ δορΗοςϋϊ, (εί. νβ. 557• 559•) ϊη Ηείεηαβ κΒιιϊ ζϊ) Ευπρϊ(1Ϊ5;Ηβ1εηι ! Ιη ιΐϋϊ, ικ ίϊοςοοηπβ &10,
<1ΐνει•Γ3ηι 3 νίφϋο, ςιή β ίη£ΐο'ι& 1ΐ3ΐιΓιίΓε νϊάειω:,
ΐΈΠοηειη ΓεςιπιιΐΓ, 3ά εοπιπιονεηάοδ ηοιτοΓε & πιϊΓβπΐϋϊοπε 3ηΐηιο$ ιπιιΙγο ιηίηιΐδ 3ρΐ3ηι. ΑΛεοςιιε ςαο Ιβιη
^3ΐιΐ5 ροέί3 ε§Γε§ίε ιιίικ εΛ αηΐηαο ζά ΟΓηαιυιη , £πινϊαίειη & ηΐ3ΪεΛ3ίεηι ς3ππίηι ςοηεί1Ϊ3η^3πι , ηοε (^ιιίηηι$ ηοήεΓ άεήίιιπηίΓ. » Ροιτο Γ3ά1ε οΒΓεΓναΙιΪΓ βϋςαίδ
ρεΓΓοη3Γϋπι (1ΐνει-Λΐ3Γεηι ηοη ΐί3 (Ιείεπρϋπηι ε(Γε & εχογπ;ιγ3ιιι 3ριι<1 ηοΛπιπι 30 αρικί ;ι1ίο•> ροέί35. Ν;πη ηοο
ίετε εΛ εχ αηΐίκίο Γεποηιπι ροέΐ3ηΐΓΡ , ίΓΕζίοοΓυπι ϊηρΓΪιηϊ•>. Ηϊ Ραπάεπι ηιοΐΐεηι ίεοεηιητ, Ηβίβηαιη ρεΓη<)3ηι & 1υχιιπ38 (1εάίΐ3ΐτι, Ρο1)>χεη3Γη πΐ3§η3ηϊιη3ΐη &
§εηει•οΓ3ΐτι. Αρυά (^ιιΐηηιπι Ρ3Π5 ηιϊηίηΐϋ εΛ ϊιτιΐ>β11Ϊ5 ,
ικ ηεοείΐ 3ρυ<1 Ηοπιβηιιη ;* Ηείεηβ, ιΐί 3ρυά ειιηάειη,
ραάϊε3 , ΐηνϊΐ3 3ΐκ1α&3 3 Ρζήάε ; Ροίγχεηα ίειηίηεο οααι
είυΐ3ϋΐι ζά ηιοΓίειη άικϊηιι•. (2ϋ3ε οηιηΪ3 πΐ3ε;Ϊ5 νείει-ίϊ
ερίά ΓιιηρΙίαϋΗίειη Γ3ρίιιηι, ψιζτη ίεποΓεηι ίικϋοϋ εΐε£3η«3ΐη & ίΓ2£ΐς3ΐη 3«επι. ΥεΛο, ηϊηϊΐ εΛ ϊη ποηγο
ςυο<1 ίπιςίοιιιη αίϊεΛυηι & άΐ{»ηΐΐ3ΐεπι Γρϊτβι , οηιηκι αά
ερΐεαε ηαΐΓ&ιίοηϊδ ϊηςίοίειη ςοηιροίιπι.

§. IV.
Αη εχ 3ηίϊ<ραΐ(ΙϊιηΪ5 Ηϊκοπείδ ΗαπΓεήι ζ)υίηηι<; , ηεο
χΒκααή ηεο Γ2ΠοηίΙ)ΐΐδ οεηίδ πε§3π ροτεΛ. δεά ηεο
νεηίϊηιϊΐε εΛ , εχ ϊίδ ηαιιΐΊΓβ νοΙαίίΓε ροέί3ΐη , ουϊ 3<1
πΐ3ηιΐ8 είΓεηΐ ηππηιπι 03πηΐη3, & ά\ά>ΐϊζτε Ιίοεί ϊΛοδ
ί^ιιϊηΗ 3εηιε ΓιιρεΗΊιΐίΓβ. Αοοεάϊι , ςυοά ςιΐ3ε ίρ3Γίϊηι
οοοϋΐτιιηΓ εχ Ηεϊΐ3ηίοο 3ΐϋδςιιε εχοεΓρϊ3 , ρΐεηιπκηιε 3
ποΛγο άϊΛεηιηί & 3& ερίοοηιτη Γ3ίΐοπε. νϊά. Ηεγηε ϊπ
ΕχοιιγΙΓ. ζά Αεη. II. Ηοο οεηιιιη εΛ , ευπι δορηΐΛ35 &
ι-ΗείοΓεδ, ΡηϊΙοΛηΐαιη & ψιϊ ϋίέ^ΐδ & Ώ3Γβ:ϊ5 ηοππI Οί. Η^ηβ Εχε. Ι. αά Αβη. Ι.
α \\ί. II. ζ'. Άη. »'. 765; Γς. Αρυά Ρηΐπηιπι VI. ιδ. 2λΜτ*Αι»•
ΤΛης ϋίόιυΓ , ίύΛ 31} Α^ιιηςιηηοης.ΗοΑβ.

ιχ

ΟΟΜΜ. ΌΕ <2υΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

ηε ϊηΓςπρΓΟβ Κ&ε11ο5 Γείϊςυεηιηί, ηοη ϊάΗϊΒΐϋίΓε, ςυοά
ίαςΐΐε νί(1ε1)ίι ψιί Ηο8 ΙΛεΙΙοί εαιη ποΛγο εδπηίηε εοπιραΓΕνεΓΐι.
Εο ίβίϋαΓ <1ε<1ιι&ί Γατηιΐδ, αι νείεΓε$ (ρΐοοί 0_υίηίυιη
ηΐ3χίηιε Γεειιηιιη είΓε Α3Νΐ3ΐηιΐ5, ςαοά Ϊ3ΐη 3ηιε XX.
Εππο8 & φΐοά εχοιίΓΓΚ, εοπιραΓίΐίΪ5 εχϊ^ιιίϊ, φΐί1)υ$ ιιιπ»
υπ ΙίειιίΓ , ηοιίπίϊ , ίη ΟοηιπιεηΐΒί. <1ε φ. δπιγΓΠΒεο υΐςυπςυε άεςΐ3Γ3Γε οοπ3ΐιΐ5 Γαιη. Νυηε ροίΙςιΐ3ΐη 3οευΓ3ίίθΓ ΗοΓίιιη ς3ππϊηιαπι ηοπιΪ3 ίη Βϊ&ΐίοιηεεα νε«. Ιίκ.
& ΒΓΐϊιιιη 3 πιε εάΐϋ3, 0313 εΛ, 3ΐίφΐ3ηιο 3<χιΐΓ3ΐηΐϊ
& (ΙϊΓεπϊι» άε Ηίδ Λ3ΐαεΓε Ιίεεί, ΓείΓίδωΛο Πιηαΐ β3,
ςιΐ38 ηιιη ιεπιεΓε άϊ&3 ίιιεπιηι.

§.ν.
Ι§;ίίιΐΓ ίη ριΰηα αιτηϊηϊί ραηι , Η. β. Γθ1)ΐΐ5 3 ιηοΓίε ΗεΛοπϊ ζά Αεηίΐΐίί ιΐϊςαε ίπίεπηιιη & ίαηιΐί , \λ\). Ι - V.
Γεευηΐϊ είΓε νίίΙειιΐΓ ΛίώίορΊάίη ΑκΙ'υύ Μ'ιΙιβΐ. νβΐάβ
αηπςυιΐδ ίυίΓ Ηίε ροέϋ3, ςαίρρε ςιπ 3ΐ> ΕαΓε&ίο τείεΓ3ίΐΐΓ 3ά 01. IV. 3 5αΊ(ΐ3 ζά ΟΙ. IX. 3ί 3 ϋίοπγΓιο Ιλϊ). Ι.
68. 3ππςυϊίΠηιιΐ5 ροεϋ3ηιπι , ίτλκλιοτλίοϊ ων χιμϋί ϊσμίψ,
ποιητίκ, '/\ρκτΐνο(, άκζΐυτ. 03πηεη είικ 3 Μεαιηοηί5, ΑεΐΗϊορϊϊ , ςυιη Αεηίΐΐε ριι§η3 3ρρε11αιυπι , ςΐ3ηυη ίαϊ: ίη
3ΠΓΊςιιΪ£3(ε , & (Ιϊα Γορει-Γιιίί, ςυ'ιρρε ειιίιΐϋ εχςεΓρίϊ
<1ε<ϋι ΡΓοεΙαδ Γεε. V. ίρΓιιπιςιιβ 3η*ίΐιηεηπιπι ρί&ιιπδ,
Γευίρηιπί & ίΓ3§οε«1ϋ5 ςεΙε!)Γ3ίιιπι, ικ ρΓΟ ίαη^ο ϋίικί
ηβ&εηάυιη Πί ί3βιιΐ3]-υιη ςυπε Ηυε Γρε&ιηί Τϊοί3η3ηιηι.
νεΗΊιυιη ηυπιεπιηι (Ιοεει ίηΓεπρϋίο πΐ3πηοπ3 Βοημ3πί
3 εοπίυπέΚίΓ. Ηιιηη ϊΙΙιιΑηά , ςιΐ3 άίαιιΐΓ ίίιίΙΓε ρΐιΐί
ςιιππι ηονϊεβ ιηϊΐΐε νει-Γιιιιιη. « Οε 3Γ§ιιιηεπ£θ 3ΐκειη εβΓιιογη ηιιηε ηονϊηιιΐδ ε Ρτοοίί εχεεΓρΠί ίη ΒΜ. Ιαικίαια
ρ. 3 1•2 Ο,ώηφίε 1ίΙ>Γί5 εοηπηείκι ίΐΐαά (Ι.) ΡεηιηεΓιI Εχροβιϊο β-αρηιηζ'ι ΤαΙαΙαι ηαττηοτιαί Μαβί Βοτξ. Κοιτυε \η%(>.
4. ΙηΛ:ΓΪρίίο πιιιήΐι «Α - Ν Τ(ΟΝ) ΜΙΛΗΧΙΟΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ
ΕΠΩΝ ΟΝΤΑ ΘΡ. 9•°°• Αουιο ςοη'ιίςίι νΪΓ <1οΛίίΓ. ρ. ι;.
Ιί.•",οπι!ιιιη οίΓε Ά^χτΥνον, & οιτα ΐΐ&ιεηάητΛ είΓε αά Μίμνο\&,
ιίπιΐιππ οαηηΊοΙθ.
Ι ΟίιΓεΓναηϋαηι, ίη αυΙοςηρΚο ϊ). 5ΐ«1}6ηΙςεε5 , β ηηο ΙΐΜε ρ3Γ
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ιχι

Ιβ3ε αάνεηηιπι & οιιηι Αοΐιϋΐε ρυ^ππηι. ΤΗει•Γιί65 ζώ
ΑοΜΙΙε, αή ΡεηιΗεΓιΙεαε ΗΐηοΓεπι εχρίΌ&ΓΒνεΐΉί, ΟΗεύίηΐΓ, ιιικίε θϋΐΐθϊυηι ϊηιεΓ ΑςΗϊνο5 ογιιιπι. Ας&ΠΙεί ίε$&υπι πϊνϊ§3Γ, & Γαοπδ Αροΐΐίηϊ & ϋΐαπαε ΓεοΗϊ, α1>
ϋΙγίΓε 3. οαεάε εχρίίΐιιιι•. (II.) Μειηηοη Τγοϊ3ΠΪ5 3ΐιχίΙΐο νεηίί, ουίυϊ ίαιυιη ΤΗειίϊ ΑοΗίΙΙϊ ρΓαεάίάι ; ρυ§η3
Ικαΐα Ιγρϊί βχίεπρίί βΛ, 1β£Ϊ, Πρόκλου %ι*τημβΑΐ&( γ, τ1
Αιίτμιιι. Αι'βΐΜΐώ» •' Ά^χτιηυ. Ηοο ςιιί<1επι , Αιθιο^'ι!^ , νΐί'ιοΓε, ΓοιΙ ίίίαιΐ >-. 2υι ρΓΟ γραμματικής Γυπιεικίιιιη , υι Πι το
ίιβηρη τμκμα ; αιιί ν• *Λ* ίΛβΙ το τρίτον τμΐμα , ιιί το Λότιρο» ϊ<1 αΙιοηΐΓπ ΡγοχΓι 1ί!>ηιπι , βιβ\ίοι , ΓείεΓ3(ιΐΓ. Ρπαί «ιΐ
ρπείεταοι Γιΐ3<1εΙ (ΊιυΚΐ5 Ίη Οο(Ι. \Όπ6ΐο ρΐ3ε6χα$ νίι'βε ΗοηιβΓΪ : Π/ιίχλβΒ χ}«ίτ<ιμ&Μα( γραμματικής τϊν «£ <5' Ιι*ρ»μίι%ι
το «'. Ό/<»/ιο« #'ο{ &ο. ΒΊΒ1. ρ. 31. ( νοχ γραμματιχκς ίη εάίίίοηβ ρ. 7• '• *• ««'κΐ'*• ) Εχ Ηοο 3ρρ3Γε(, β ιΙιιοΒυβ ΡγοοΙι 1ίίΐιί εχεετρ» ΓβΛι ίιιΊΠβ, ίη IV. ΓβΛίοηεϊ άίν'ιί"α, ηυαηιηι
ρΓΐιηϊ ΗοΐΒβΓΪ νίίαιη & 3Γβΐιηιεπί2 ίοι-ίαίΤε Ηοιηβπεοηιιη οιι>
πήηυηι οιηι Τε1ε§οηίι (εί. Βί1>1. ρ. 66.) εοηιίηεΓεί, αΙιεΜ
ΑειηίορίαΈπι ΑιΆίηί & ΓοΓίβίΓε Ιΐΐαάοπι ραινηηι 1,εΓεηί$ , ιεγι*ΐ2 νίβ-τουι , ςαα«3 'Ιλκιι πίρσικ νβπϊΐ. 5Ί ηιικίαηι ϊη ΓοΙΊί ε3Γ•
πήηιπη βΓβΐιηιβηΐΐί ΓυΜΗιίι βρίιοπΐ3ΐοι•ί$ Λικίΐυιη. 5ί^1αηι γ.
3*3 ΊρΓο 5ίεοεη1ίεεϊ ροΓιΐβπι ραίο, ρΓΟ γ/ιαμματιχκς, φιζε νοχ
1)15 ρΐεηβ Γοπρο ε(1 ίη Μ5. ίρΠϋ5 , ρηπιιυη ίη ιίιυΐο βχεεΓρή ,
ίΐβίηάε ίη Ηοε ίρΓο Αε»Ηίορί(ϋ5 ιίΐιιΐο ίη (ΙίΓςπριίοηε ΟοάΊείε
νεηειί, (ΒίΜ. Ι. ρ. 66. ) Εγβι λ-ϊγ Η. ίη ιαΙίΒιι*, ηοη πΊπιιϊ αςοιίΓαηΐί, υι ςυί ίη (ΙεΓεπριιοπε €οά. Χζη. 1. ε. ρ. 6;. ιίίυΙαιη νίιαε ΗοηιβΓί ρΓ2εβχιιηι ρΐ3ηε οιηΊΓεπί, & ίη εχεεΓρίίι
ΡΐΌεΙί ίό<ττο>τ 3Γ§ιΐΓηεηΐιιηι ρταεπτίΓοΓίΕ Τε1ε£οηΪ3β & ΑειΗίορίίΐϊ , ηιιοίΐ ίη ("εί'οηριιοηβ (ρ. 66. ) ςιιίηιιιπι Ιοαιπι οςιιιραι.
Ι(1εηι ΒίΜ. III. ρ. 66. Πίαάβπι ραΓναιη ρΓαεροηίι Αείηίορκίί , &
Ηίε (Ιειτιιιιτι ηιοηεί ηιιίοιΐ! Ιος'ιί ίοΓια ςνιι'Γα ίαεπηϊ ίη Οοάίςε.
- Ι'ΓίοιεΓει ιηοηεο, ϊη ιιΚοΕΓαρηο 1ε£Ϊ ίπιβάχκιι- Ί\ιας Όμή<ον, ηοη Ίλιάία, ίβφΐΐιητ Πί35 , αι Γι;ρτα ρα§. 23• ΟβεΙεηιηι
Ιιίε άκ ΑγΛιπο Ιοειι$ ίρία ΡΓοεΓι νβιΒΐ εοηιίηεΓβ νίάεπίΓ.
ΚείεΠαΓ βηίιη αά Γιηηιηι ρηοητη, (ιι τ«Γ τ»ο ταντ»{ βίβλα')
φιο άε ενςΐο ερίεο, ά« <Ηεο§οηί'ΐ5 & οηιηίηο 2Π(εΗοηιβΓίείχ
ΰίΙΓεπιβΓαΐ ΡΓοεΙιιι; Γιογο αΐιιτο <1ε Ηοπιεπς'ΐί ΐΐϋιςιιε ενεΐίό$ ε3ΓπιΊηίοιΐ5 οχροΓαει^ι. Εείοςβε, Ε ςυο ηοΑη άΊιΑα Γιιηί,
ρΓίοΓειη ΡΓοςΙί Γώπιπι ρΐ3ηβ ηε^Ιεχεκητ , ϊη η( Ηίί νίΐ3 ΗοπογΊ ψΓαηιαη Γβ£ΐηεη(αιη είΓεί. Ιη Ηίε ρ. 1 1 • ΒίΜ. Γπι. 1 1 • ϊν
Ζίιαι 1εςεη(1οιη βίΓβ , οοίΐετ ίηϋίςο.

ιχιι

ΟΟΜΜ. ΌΕ ς>υΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

{ζ&ζ ΑηπΙοεΗιΐί ίι Μεπιηοηε , Ηίε 3& ΑοΗϊΙΙε ςβεάίηΐΓ.
Μεηιηοηί Αιιγο^, Ιονβ εοηεεάεηιε, ίηιπιθΓί3ΐίΐ3ΐεπι
π"ώ\ι\ γ. ( III. ) ΑεηίΗεϊ ΤγοΪ3πο5 £υ§3ΐ , ίη ροπα Ηΐιιεπι
α Ρβήθε & ΑροΜϊηε ίηίεππήηΐΓ. Έ'η 3εκ εεπ3ηιεη (1β
Αεηί11Ϊ5 οοΓροΓε, ςαοά ΑΪ3Χ 3(1 ηανε« Γεροπ3ΐ, υΐ^ΰβ
ίπίεπιη ΤΓθΪ3ηοβ 3Γεεπιε. (IV.) ΑπήΙοεΚικ ηπηιβηΐΓ,
ΑοΗϊΙΙί ϊυβ3 ίιιηεΐ3Π2 ήαηί , ευήκοε Ιυ^εηΓ ΤΗειίϊ ευπι
ΜιιΓΐ5 & ΝεΓβϊάϊ1)ΐΐ8; εοΓριΐϊ εία$ ε τοζο Γβρίυηι ΤΗεπϊ
ϊη ίεηεεη ϊηΓιιΙβπι άείειτ. (V.) Αεηίνί ιυπιυΐυηι ϊρίϊ
ίαοιιηι & Ιυάοβ (Ίιηε&Γεί ρ3Γ3ηι; άε απηίδ Αςίιίΐΐι» άίίΠ«ηιιπι ύΐ ίπίεΓ Απιεοπι & υΐ)ΊΓειη , ( κα) *$ρι ταψ Άχιλλίαί οπλαν Όίυσσίϊ κα.) Α/Λντ/ οτλγ/γ ίμνί-πίΐ).
Ηοε Αείηίορίάίί 3Γ£ΐιιηεηΐυιη Γι ευηι (,ΚΓιππ 1ϊΙ>η5
Ι - V. εοηίεΓ35, νίχ ρυιο ίοΓε ςιπ ηοη ικηιπιςυε ε3Γιηεπ οοηνεηΪΓε (&κ?Λατ, ηοη οη(υπι ίη ιχτιπη ίιιηιηια ,
ίβά επ3πι ίη £3ΐ)αΐ3πιπι οι•(ϋηε ίρΓ3ςαε ίοΓοΙΓε ΗΙ>γοπιπι ίίνίΓιοηε, ηυβε υι Ιυειιίεηιπϋ ρ3Γε3ΐ, ΙίβΐΌπιηι ηοΜίίοηεηι ε ρΓ003ΐ)ί1ί εοηίεέΙιΐΓ3 3άΓεπρΠ. ΟίίΓεη ηυίιΐεπι υήφαε ηοΐΙβΓ ίη ρ3ΐιεΐ5 ; ν. ε. εχρΪ3ΐίοπειη Αεϊιίΐ1ί$ , ϊηιηιοη3ΐϊ£3ΐοπι Μεηιηοηί άάί3π\ , Αεηίΐΐίί εοΓριΐδ
ά\) Αΐ3οε ίη 03Λγ3 Γβΐ3ΐυιη ηοη Π3γγ3ι: Γεί Ηβες ΐ3ηιϊ
ηοη Γιιηΐ , ιιί ειηη ΑπΗ'ιηυηι αηιε οευΐοδ π3ΐηπίΓο <1ιιΙίίεπηκ. Νεςυε εηίπι βχίεπρΓιί νειεΓ3 ε3πηίη3, Γεά, ιιι
<1εεε: Γώεηιηι ίιηίκκοΓειη , ρΐΌ Γαο εοηίιΐίο ςιΐ3εά;ι;η
οπιίΓιΐ, 3ΐΪ3 ν3π3νίϋ. 036ΓεΓυιη ΑγΛΊπι 03Γπιεη ηιιιΐιο
ςορίοΓιικ »3έΐ3Γε άεΐηιίΐ Ηοε 3π*ιιηιεηιιιιη, Γΐφΐί<1ειη ίΐΙυα" νει•ίΊιυπι ηιιιηεΓΟ υηίνει-Γιιηι ^υ^η^^ ρρέηΐ3 ΓιιρεΓ3νίί ; 3άεοαυβ βρίίοάί3 ίηίβχΐ3 ίαίίΐ'ε νκΙεηιιΐΓ , ςιιοπιηι
ηιι1ΐ3 ηιεηηο £3&3 ίη ΙίΓενίίΠιηίς ΡΐΌεΙί εχεεΓριϊϊ, υι
<1ε ΤΓθ3^ίΙια5 3Γηΐ3 Γυηιεπίίβιιχ, (1ε Οίαυα & Αεηεαε
ειιπι Αΐ3εε ρυ§η3 , & Οεοηιπι ίηίεΓνεπίυϊ , 3ΐΪ3({υε ςιΐ3β
3ραά (^ιιίηιιιιη οεευΓΓυηι. $3ηε πιο1εβ3 εΛ Ηβεε εχεεΓρίί 1>Γενί(3$ , ςυ3ε ίιείι υι νεί ίη ςαο ΓιιΙϊβίιεΓΐι Αγέΐίηί ε3Γηιεη , ί§;ηοΓεηια5. ΟίίΕάϊυηι επίιη Αί3εΪ5 & ϋ1 γίίΪ5 τεί ίηίιίιιπι εοηιίηεηΐ; ηεε νϊάεηΐΓ ε3Γηιεη ηϊίί 3ΓηιοΓηπι ίυάίείο ήηί(ο 3ΐΓο1νί ροιυίίΓε , ηίΓι ίΐίικί οηιηίηο 3 ροεΐ3 ηοη 3ΐ»Γο1ιιηιπτ ίιιίίΓε βαιυ3$. ΙβίΐιΐΓ πες 3ρ

5Ε0Τ. ΠΙ. ΌΕ ΡΟΝΤΙΒυδ 0ΑΚΜΙΝΙ5. ιχπι
ρ3Γβί, επ ΑειΜορίίΙειη Γεουηΐϊ Λι <2υΐηπΐ5 \Άτο V. ηεο
μ εγπιε ΑςΗίΙΙϊδ άεΓοπρΓεπι ΑΓ&ϊηϋϊ ? ϋε Ηοο ςιι'ιάειη
«Ιιώΐΐεε , ΟΛίη & Αγ&ϊπϊ εΕπηεη ΙΙΪΕάειη εοηπηιιο εχεΐρΪΕΐ , ηες ςιιϊ(1ςιΐΕπι εοηιιη αηζζί , ςιίΕβ ΐη Ηοπιεπα5
οκιιρΕΓΕ είΤεηΐ , ςιιοιΐ ΐρΓαπι Είριπιβηιο εΟ , Ιιβεε ευιη
<:ο§πϊιε ηΕΐηιίΙΓε; & Μεπιηοηΐ$ ροιϊιιβ εππε άείοπρΓεΐΐΐ, φΐί ΐη εχεεΓρίο άϊάΐιΐΓ, ϊγαψ ήφΑΐστάτιυκτον πανοτλ/αΐ'. Νες νϊθείυΓ ΡγοοΙικ εΐικοηιε ερΪΓοπίΕϋΟΓ ρ&πε ήΙεηπο ρΓΗειεπηίΓΐΐδ ίυΐίΓε, Γι Ιιΐε ΑοΚΐΠΐδ εγπιε (Ιεηυο
<1εΓςηρΐΕ οίΓεηάϊΙΓεί , Γίνε εοάειη πκχίο φΐο Εραά ΗοιηεΓαιη, Γινβ <1ίνεΓΓο. υηΐί Γιί, Αείηΐορΐάεπι ΑγΛιπι
υηΐηιε αίΚοηϊδ, ςιπιιτι άΐεαπΐ, ρίαπε άείΗηίΓΗπι ΓιιΐΠε
ΗρρΕΓει. Ργϊπιε εηϊπι 03πηΐηΐ5 ρ3ί5 , <1ε ΡεηιΗεΓιΙεΕ , 3.
Μεπιηοπϊβ Γείηκ, υηάε ηοπιεη ϊηάϊηιιη ς3πηΐηΐ, ρΐΕηε
εή αΐίεηη, ιιΐ ειϊίΐιη ε;ι, ςιίΕε ροΐΐ Μειπηοηϊδ ίηπιιη ε&ε
|ΐ3ΓΓΕνεΓΕί. Αάεοηυε επΕπι ηοε ΟΕπηεη, ρΐΕπε υί Ι1Ϊ35,
β ΰΕΓίηίηαιη Πνε τΡίΕρΓοϋΐΕΓαπτ ΕΓ§ιιπιεηπ εο§Π3Ποπβ
ςοηηεχΕΓίιιη Γεπε οοηβϊίΐϋ, ςιΐΕ$ ΓεποΓ 3εια8, ε ρ3«δ
ϊηΠβηίοΓβ, Μειηηοηίϊ Γίνε ΑεΛΐορϊΛϊί ηοιηίπε οοπιρίεχε εΑ.

§. VI.
Ιη ΓεΙΐςιΐΕ ΟΕπηΊηιέ ρΕ«ε ϊηρπιπϊϊ ύαεεηι ηα&ηϊι 111α~
'άιιη ψΑτναη , Ίλιά^Λ μικράν , ςυϊΐ15 αιιΛοΓ ΙΓΕίΙίπΐΓ ίφ/ια
ίε$1)ΐιι$, ΡγπτηΕΕίιΐ ΜΐΐνΙεηΕ οηυηώκ,ι ςαί νϊχϊί Γε«τιΐΓκΙιιιη ΕιιΓεΜυπι αι-οι ΟΙγιηρ. XXXIII. Οείε&επ-ίπιιιιη
€Γ3ϊ Ηοο ροέηΐΕ ΐη νειεΓε Οπιεςία , ΓΕερε ΐΕΐιάΕίιιπι ΑπΛοίεΐί , ΡΕίιΓαπΐϊε & Εΐϋί , & ζϊ> Αΐεχαηάπηϊδ §Γ3ηιιηΕίΐεΪ8 ΐη Γγείιιπι ερϊαπη Γείαηιπι. £χ ηοε ΗααΓεηιηι Ιγερεΐ , ιηγιΗο§ΓΕρ1ιΐ , & νυΐ^ιΐϊ ροείΕηιπι , Εάεοςιιε ρΓο
Γαηάο ΐΐΐιιά ηβϋεηάιιιη πΐ3§;η3ε ρπηΐδ Γαΐηιίαπιιη Τγοϊεη.ΗΓυιη. ΙρΓιιιη ςαπτιεπ μεπίί; Γεά (Ηιι ΓιιρεΓίυΐίΓε εοηΛει νεί εχ ηοε, ςιιοά 3 Ρι-οείο ΙεέΙαιη Γυΐΐ, & 3 δεΗοΙΐαΛϊ':, φΐί Γιηςα1ο$ νβτΓιΐ! εχ εο Ιαικίαηι, ΐιηο ίοίΓδίΓε ε
Τζείζε, ςυΕπιςυΕπι ί$ νεΓΓυδ εχ ΙΙΪΕάε ρΕΓνΕ ΕάάϋίΙοϊ
εχ ΕππςαϊθΓΪ1)ΐΐ5 ροιΐιΐδ ΓεΗοΙϋδ ΗΕαΓιΙΓε νϊάεηΐΓ. ι ΑτξμI Ρΐεηιιηςιιε Πκ^λ7ο{ άίς'κιΐΓ , ίη ΡΓΟςΓι οχςοΓρΐΐ5 Μιτ«λιι»«ίϊ»{•
α ΟηΜιπι ίοΓΜΐΓβ ίΐαιο 1β£Ιοιϋ>υ5 , ίϊ Η>$ ηο&ίΗίϋιηι οΐϊπι αι
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ΟΟΜΜ. ΌΈ. ςυΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

ηιειηϊ Γαηιηιαπι ΐικϋεαι Απίίοιείεδ , άζ Ροέϋ. ςιρ. χχιν»
φΐο Ιοεο Ηοπκηιιη Ια\ιόζΐ, ςυοά ϊ$ υηιιιτι Ιΐΐϊάϊ Γιΐ3ε
»Γ§υιηεηιιιπι άε1ε§επΓ , ευπι υΐϋ ροβΐαε βρϊά εικ ιιηυιη
ΙιεΓοέπι , 3ΐη τεηι ιειηροΓε Γαίιειη εοηπεχ3πι , ηιιγ μίαν
•χραζιν τολυμ§ρ«, Η. ε. Γβηι ιιηηιτι, Γε<1 ε ρΐιπίΐηυ ρ3ΓϋϊΪ>ιΐ5 «χηροΓιΜπι , ςαπηϊπε ρι•οΓεςιΐ3ηίιιι•. Ι§ϊτιιγ Ι1ί3<1ειη
υηϊ Γα1ΐ€ηι 3ϋϋ ί!ιΐ3ΐ>υ$ ιι•3§οεάϋ5 ΕΓ£ΐΐΓηεηηιιη ρΓ3εβεΓβ,
0)>ρπ3 3ΐιιειη οιηηϊηί & Πϊαάαη ραη/αη πιιιΐπϊ, & Ηβης
ίπίηϊϊ ιεΐϊςυίαί αμροηαπι, Αά ρΓΪτηιιιτι <Γ»Γΐη'ιηί$ Ιί^τυπι , (1ε 3Γιηοηιιη ίιιάίείο, ΓροΛαηι νβΓία$ αραά 5εΗο1. ΑπΛορΗ. Εαιι.
1053• ΝϊΓΓαΠ'ε ίΐή ϋοίίιιι ό τίν μικρϊν Ί\ιίί* *ιτ»ι»χώ(, Η. ο.
Ι•εΓεηε:, πιυΙίεΓεπι Τγοιϊπϊπι (ΙίχίΠ'ε
ΑΪΛς μ}* γ*ρ ίιιρι Χ&Ι ί'χφιβι Λιιοτϊϊτοί
ί'ραι Πιιλιΐιΐιι» ονι!" ϊθιλι ίΐ»( *Ούυισιί{.
ίΙίεΓίπι , Μίη«ναο εοηίϊΐίο, ΓβΓροικΓιΙΓε :
ίτί; /τιφα»ΤΜ7«* 1ΤΪΓ »ύ χλτχ χόσμβν ϊ'ιιττίζ
4«ϊ"5£ ;
#
Εοίΐίπι ΓρεΛαπρ. 5Λο1. Ρίηί. 3<1 Νεπι. VI. 85• <Ιβ Αεηί11Ϊ5 ηϊίΐϊ
άμφι ι!! 1ίίρχ*ί
χρίισικ ίττρίιττιι χ») ίίτ' «ίτ» <5ίχροος «Γχμιί.
Ιΐε Ιες. εαιη Ηεγη'ιο 3(1 Αεη. II. Εχε. Ι. ρ. 177• ρΓΟ <ϊίχρ;ο.; Λ'»,
Αιΐ ιιΐιίηιιιιη Ιώπιιτι ίϊνε Ίλίοκ πίραιι Γρε£1ΐ1)3ΐ νειΤικ 3
Τζοιζε 3(1 ΕγςορΙΐΓ. ν*• 34°• Ρ- 41• 1>• εΊ• Ροίίεή ΐ3ΐκ)α(αχ
Λξ μϊ? μκ μίση, λαμπρά ί' ιιτίτί\\ι ηλ»*».
ηιιϊ Ίη ΝοΗοΙίο ιιΐ Ευπρ. Ηεειιΐ). ρ. 9<4• β εοΛ. Ι/γΗπΊ βΜιιΛο
ι δεβϋ^εΓο Ε. V. θε επί. ιεπιρ. ρ. 37δ• •& 1619. 'ια Ιβ§ϊΐιΐΓ :
νΐ»£ μιν ι'«? μιτίτΑ, λαμπρί V ιπίη\\ι πλάνα:, 3εο1ϊεε, τπηίώ
ορίη3ΐο Γείΐ. 5ε1ιο1ϋ ϊιιΛογϊ , ΕεΓεΗεη , εχ ΑεοΓκΙε οπυηοΊιαι,
3εο1Ίεε ΓεήρίϊΙΓβ, υικίε ίη 1ΐ3ηε (ϋίΙεΛιιπι νετ!ΐ3 ικηίΐιιϋι.
ϋεηϊςιιε ηιιο ΓεΓεΓεηιΙϊ υτκίεάπι νεΓΓυί 3ρ. ειιηίειη Τζβίζβη 3(1
Ε^εορΗΓ. 1263• β ΕεΓεΗε κϋιή:
Αίτοί^ Άχιλλ»ο{ μιγαΒόμ»!! φΛΙοιμβι α'Λς
'Έ,χηρίιιν «λοχ,ο» ΧΛτίγιι χβίλ«; Μ »»«{,
•πάίύχ υ' ίλά» «χ χόλνου ιί'τλιχάμκί τΑίηζ
ι},\αίϊι πορφυρής 3*άν*τβ£ χλΪ μιΐρΑ ταρα.τΑΐ*Λ
«χ <!' ϊ'λιτ' Άνύρομίχαν , «ί^βνον ιτ*ρίχ::τι<ι
Εκτορος, ϊϊϊ τί οι αΰτ» Αριστϊήίΐ ΓΪΑΐτΑχαι"*
ύχ-χαι ί'χιιτ, ίπίιιρη ΑμιιΒίμηΜ γ(ρΑζ *η!ρ) ,
«υτίν τ* *Αγχ.ιν«ο χλυτί» γόνον ίττ^τοίάμοίβ
Αΐνπ'αν •? νΛϋί-!? ίβίιϊΑΤΟ ΤΤΰΥΤΟΊτόρΟΙσΙν

«χ ?τάίτβι» Δαναί» αγιμιι 7ί'/ι*ί 'ξι/(.» ίΚΧαι.

5Ε0Τ. III. ΌΕ ΡΟΝΤΙΒυδ ΟΑΚΜΙΝΙ5. ιχν
φίκίεηι ρΐυπ&αί ςυαιη οέΐο , ςυβίεδ Ι3ΐΐ(ΐ3ΐ : 'ότκαψ κρί
ση, ΦιλοκτΜΤΛί, Νίοττόλί^οί, ΐ.ύρύπυλος, ττο-χίια., ί\ίκαιναι , Ιλίου τίρΐΐί, κλϊ άτέτλουί, κα,Ί Χίναν , και Τραί
να. Νοιαη(1ιιηι , ΑηΛοίεΙεπι ηϊε ηοη ιβιπ 3ΐ-ωιηιεηιιιπι
ΟΕπηϊηίβ ίικΙΊςαΓβ νοΙιιπΤε, φΐ3ΐη ροπαβ ΤΓ3§οβ(1ίΕπιιη
ηοηιϊπ3, ςιΐ3ε εχ εο (Ιυ&πε ίυεπικ 3>.ιγ άυεί ροΓΠηί,
ςιιοά Ϊ3ΐη τε£1ε νίϋι $3ΐιη3ίίυ5 αά 5ο1ϊη. ρ. 6οο Γς. 5ϊο
'ότλωρ κρίτη εχίΐίβαι ΑεΓεη^Γι , Φικοκτίτικ ΑεΓεηγΚ ,
5ορΗοε1ΐ5, Ευπρϊάΐϊ, ΝιβτττίλίΜοί• & Ίλ/ον πίρσϊς Νϊεοιηηοηί, \ίκ&ιναι « & Σ/νω* 5ορηοεΙίϊ, Ύραίίκ Εαπρίάίδ.
Τγ85 βίΓειπ ηοπΰη3ηηΐΓ , «1ε ααϊΐηΐί ηϋιϋ οοηββϋ, Έ.υρνιτυκο< , ίττωχ«Λ & άτο^-λβί/ί-, ηυ3ε Ι3πιεη ρ<ΗΐζεΓ3Πί ηιηι
βχίίΙεΓε; 3ΐιι Γι ηοη εχΛίίεπιηϋ, ΑπΛοίεΙβϊ ε35 εβπηΐηίδ
ρ3ηε5 ϊηάϊεβνϊί, β <{ΐπΙ>υ$ ίΓ3ε;οε<1ί3Γΐιπι 3Γ§υηιεηΓ3 ρβ« ρο(Πηι. Ειιι-γργίυπι Τείερηί ηΊίυπι είΓε, ςαί ε Μγίϊα
ΤΓθΪ3ηΐδ αιιχΐΐΐο νεηίί, ηοη 3ΐΓεπιηι Εναειηοηϊϊ ΤηεΙΓϊΙιιιη , ςυοά ρυίΕνίΓ Οίβεΐνεϋπηδ ( Ροϊικα (ΓΑηβύΚίί ναι%αή^. ι/ροβα 3(1 Η. 1. ) οίαπιηι εΛ. Πτ«χ«* ΓείεΓεπ£ΐ3 ζά
\Άγ(Γι&, ηιεπάϊά Ηαϋ'κα ϊιιΊΥοϊαιη ΐη§ΓείΓαιη, ΟάγίΓ. <Γ'.
244 Γςφ 'λτίπκουί , ηϊΓι άε Γιηιαΐ3ί3 Αεηϊνοπιηι 3<1 Τεηεάιιηι οιιπ» <:ΐ3ΓΓε η3νΐβ3ποηε ίηιε11ϊ§35 , Ροίγχεηβε &
Ηεου&αε ίαηιπι , ΐΓΕζοεάϋβ ςε1ε!)Γ3ΐιιπι , <:οπιρ1εέΚιιιΐ".
ΟΕειεπιπι Απβοίείεπι ϊη Ηοε ΓεεεηΓιι οΓάίηεηι ς3ππιηΪ5
Γεςυΐ & ρ8Γ Γε ρΓΟ^α^ϋβ εβ, & εχ ϋδ φιαε ιαοάο <1ίοεηιυΓ ρΕίε&εΓ. ΙΠήτηο ΐΕηιηπι Ιοοο δϊηοη 3πιε Ίκίον
πίρσιν ηοπππ3η(1ιΐ5 ΓιΓιίΓε νκίεηπ•; ίεά ρ^ειπίΓΐΓ §επεΓ31ΪΟΠ5 ηοηι'ιηίδ ιηςοεάίΒηΤ, ϊη ςυΕ ειΪ3πι δίποηϊδ ίΕαηιΐδ
«ΜηηιείϊΙΟΓΕπ (Ιε&ιιίι. Ιθειη οίε ίττ'απκφ Λϊςεης)ιιηι , Βά
φΐεηι, Π ιι1ιϊπΐ3πι Αεηίνοπιηι 3Τγοϊ3 η3νϊ§3ποηεηι ϊηηυϊϋ , ρΙϋπηίΕ εοηιπι Γρε&ΕΠΓ , ςιίΒε ΤΐΌΕάΐ&ιΐδ Ειιπρϊάϊδ
οοηιίηεπιαΓ.
Ι Ι^ίίιΐΓ Λάχα/ναι ηρυά ΑτίΛοίεΙβιτι ηοη πιικ.ιηίίΐιη ΊηΛκχαινα,
ηυοϋ ρΐ3θΓεΓ( ΑΜιπα & Βαίϊΐ. ργϊογ, υ( τεΐεηιηι αά Ηείεηαπι,
<)ΐΐ3ε α1ΐ35 πιιοςυο Ηοε ηοπΐϊηε (ΙοΓι^ηαιιΐΓ ; νΐ(1. Εαιιρ. ΤΓοαϋ.
8651 Γης. «χ» 01 τ•> Αίχαιγη, οί γίρ 1ι6ία(
ίαμα. Ιίμ&ρτος , κ λοτ' »ί ί/ίϊ , λίγα ,
ϋζα». - - 5ορ1ιοεϋχ ίαΐηιία 2 Οιογο ίαοαοηΐΓϋηι ηοηβη Κβύαί(, ιιΐ αΐίαε ρ1ικε$.

ε
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Ημο Γι οαηι (2υΐηπ εβπιιίπε ςοηίεΓ3$ , 3ρρ3Γβΐ 63»όβπι είΓε ίαϋυΐαβ , ^υ35 Ηίε ζ \ϋ>το Ίηάε V. εχροίυκ >
ειιηκίειη ςυοφίε ϊη ρΐυπιηίί τεηιιη ΟΓ&ηεηι , αείεοςυβ
1ΐ3£1επα5 4]ιεπι ϋΐιιηι εοπνεηΪΓβ ειιηι Ι1Ϊ3άε ρ3ΓΥ3. (^ιια
ΐϊηιεη Γ^ϊοηε ΐΓ3&3(3ε ίαεππί α Ι,είεΗεο ίίίβε £η1)ΐιΐ3β ,
ε ηικίΐβ ΗΊίεε ιϊιυΐϊί ηοη ϊηιε1Κ§ϊιυι\ δεά Ηίο Ιαεεηι ηο&ιβ3(:(:εΓκ1ϋηι: ΡτοοΙϊ ιχατρια, (ΒϊΜ. ά. 3. ίίκ. Ι. ρ. 35 %)
^υϋ)ϋ5 άοςβπιιΐΓ, Ιϋϊάεσι ρ3Γν3ΐη εοιηρίεχαιη ίιιΐίΓε IV.
1ϊ1)Π5 >
Ι. Αηηοηιιηπκϋάιιιη, ςιΐ38 υίγΙΓεβ 3εςίρϊ(, νοίεηιε Μί•
ηειτν3 , Αίβάϊ ίη&ηΐΒπι & νϊπι Γώί Πΐ3ΐ3ηι. ϋΐγΐϊεβ εχ
ίηΓΐ(1ϋ5 Ηείεηυηι ΟΕρΉ , ε οαΐικ υβικιπιο Οίοιηε<3ε5 ε
ίειηηο ΡΗϋο&εΓειη ζάάαάϊ. Ηίε 3 Μ3ε1ΐ3οηε Γβπβιιιϊ
Ρ3ΓΪ<1εηι ϊηιεΓβαί, ςυειη 3 Μεηείβο κα.τα.ιχ.ισ?:ήτ«.
Τγοϊ3πι ΚυπίΒίκ. ( ΟοηΓ. ^υ^ηI^ 1ϋ). V. IX. Χ. άε ΗεΙεηο ο1)ΊιεΓ Χ. 347- )
II. ϋείρΗοβιιβ Ηείεηδηι θιιείι. Νεορίοΐεσιυί ε 5εγκ> 3(1{ΙιιεϊηΐΓ, & ρ3ΐπ5 βγπιϊϊ (Ιοπβϊιιγ 3& ΙΠνίΓε. Αρρ3Γει
ει Αε1ιϊ11ε$. ΤΓθΪ3ηΐ$ Ευι-νργίοί 3ΐιχίϋο νεηίι, &άριντΐύαν 3 Νεορωίειπο ς3εθίηΐΓ. ( Οοηί. (^υίηΐ. Χ. 345<1ε Ηείεηο; VI. 65 %• νΠ• «7<>ίςφ VIII.)
III. ΤΓθί3ηΐ οΙ)Γΐί1εηιαΓ. Ερευϊ ΜίηεΓνπε ϊιιίΓιι εςυυιη
Ιϊ§ηειιιη ρ3Γ3ΐ. υΐγ1Γε$ Γρεευΐ3Π(1ϊ ε3ΐιίΓ3 Ιϋυπι ϊπιγβγ ,
υΜ 31) Ηείεηα 3£ηΐιιΐ3 ευπι ε» <1ε νίΓ&ε ρΓθάεπ(ΐ3 ρ»άίάΐητ , εβεΓιδ^υε αΐίηυοι Τγοϊεπϊϊ ζά ηβνεδ τ&άϊι.
Μοχ ειιπι ϋϊοπιεάε ΡίΙΐΒώυιη Ιΐΐο είΓειτ. ( Οοηί. (^ιιϊηί.
Χ. 3 50- 360. (1ε Ρ3ΐ'3(1ίο 3&Μκ). XII. ϊηϊε. <1ε εψαο 11ε;ηεο. ΚβΓιφια ηοη Άίύξΐΐ. )
IV. ΡοΓίίίΤιιηϊί ΑςΗινοΓϋίτι ϊη εςιηιηι 1ϊ§ηεαιη ϊη^ΓεΙΓυ, γο•
Ιίςυί ιεηίοπϊβ ΐηςεηΓιί Τεηεάυπι Π3νί£3ΐη. Τίοίαηϊ
εςυυιη ϊη υΛεπι θιιαιηϊ , πιιιπ ρ3«ε ά'ιτνα , & φΐ3β
Αοΐιΐνοί νίεϊΙΓεηί, εοηνίνϋί ϊηάυΐςεηι. ((^ιιϊηί. XII.
ίύοΓςφ 4>6 Γης. XIII ίηϊΐ.)
Αρρ3Γει εχ Ιιϊί, ρπηιο, ίεΓεΗ'υ εΒΓίηεη ΑείΗίορίίΙειη
Αγ£Ηπϊ εοηιΐηυο εχεερϋΤε, ρίβηε υι 1ΐ3εο Ι1Ϊ3(1ειτι, ιει Ι,ΛΓΟΓίιιη ηοίιί ϊίΓοπρβ Γεοιηίΐαηι {ίζχηεηια ϊη εάϊϋοηο Γ»«
Σία ; Ίη Οοά'ιςβ Ιο:αί Ιοςϋί οοηΐ'ιηυα ΓβΓίβ ίςιιΗΐϋΓ.
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ιχνιι

ΐ3ΐϊίςαβ 3& Αγ&ϊπο ΐηίΙίηΐί3ηι ρεηεχιπίΓε. Οιιπι 3πτιοπιιτι
ϊικίίαυαι ηατκνεπί Ι,είεηεί , Ηϊο αηηοΓαηι άεΓςπρποηεπι ,
3Γιφΐ3πι Γβΐϋβιη, ΐπιεχΓ3ηι £αΐίΓε ρΐΌ^βϋε εΛ ; εοςαε Γρεέϊαι νβΓίιΐ5 Γαρη Ι3ΐκ1;ηυ5, άε Αοιΐ11ϊ•ϊ Ιιπίία, άμψ) <Γέ
τόρκηί γβ/σιοί ίστρίπτίΐ , χαΐ ίτ' Λΐ/τω (Γικ/ιοοί αίγα».
(2υο(1 ΐρήϊΐη <2υ*ιπίο αηηοηιηι κεηιιη άείεπ&επάοπιιη
ηηίαιη άεάϋΓε ριιιειη. Ρογιό ΡγοοΙϊ εχο2Γρΐ3 , <ρΐ3β ευιη
ΑήΛοιεΙίί Ιοεο 03είεΓοςαϊ ρΓοΗΙιβ εοηάηιιηι, «1ε 11η
€χοίάϊο, δΐηοηε, ΓεΓίφΐ'κφιβ , ςιΐ3ε 31} ΑπΛοιβΙε 3(1 Ι1Ϊ3άειη ρ3Γν3πι ΓείεπιηηΐΓ, ρΐαηε ίΐΐεηί. δεΐΐϊςεί Ρι-οςίαί εχηεπιιιηι ςβπηίηίδ ΙΛπιπι, ηι» Ίλ/οο πίρβΊν ςοηίϊηεΓεΐ, ρπ>
ΓβρΗΓ3ϋο 03πηίπ8 ΙιϊΙιιιϊϊ, ςυο ηοπΓιηε ε(Ϊ3ΐη 3 Ρβιι&ηίί
ΙαικΙϊϋΐΐΓ βΐίψαοπεϊ. νϊά. Ηεχηε 3ά Αεη. II. Εχε. Ι. ρ3§.
ι8ι. εά. 1787• Νεε άιιΙ>'ιΐ3ηάΐίπι , εαηι ηιιΐαβ Ιΐοπ εχεει•ρΐ3 άεάϊίΓε \ηιζτ ΊλΙον νέρσικ , (ρΐ38 ιαπιεη ϊηΟοάΐεε νεποιο, 1ι;ΐΰ ρ3πε ηιυίίΐδίο, ίηκκΐάεηιηΓ. ϋεπίςαε, ςαοά
ηοβίί Ιπε είΐ ρΓβεείριιιιπι , «ηίικ ε(1 ΙΙίαϋϊϊ ρ;ιι•ναε εαηι
<2ιιϊηίο ςοηεεηΐικ, ιΐϊ ευιη εχ ϊβο εβπηϊηε ρ1υππΐ3 ΗβαίιΙΓε νίχ άυ&Η3π ροίΠϋ. Νεο ΐ3ΐυεη ρΓείΓε ϊά Γεευιυϊ
εή , ςυίρρε 3ΐΐ3 οπιΊΓιΐ , υι Ηε1εη3ε αιηι υΐγίΓε άε ριχ>άεηάβ υΛε εοπιροίΊίϊοηεηι ; 3ΐΪ3 ΙενίίεΓ ΐ3Π{*ϊί, υι Ρβΐ1;ιϋί ιπη ίώΐιηπη ; 31Ϊ3 ικίαίιΐίι , Αεηε3ε ίριβΎίΐαν. Αίημκιηάο οπίίηεηι τεπιπι ίιηηιιιΐ3νίΐ , ιπ ειιιη Ρηϋο&εΓεηι ροίΐ
Εικγργίαιη ςβεΓυπι ϊη ε3ίΐΓ3 βάάυέΐυπι πβγγβϊ. δεά άβ
ηϊδ 3ΐπ5<ιαε , ηυ3ε Γώεη3ίειη ίπήοηάϊ ρΓοάιιηι , 3ά Γιπ{ΐιία Ιο ε α αιείίιυ άΐεείυΓ.

§. VII.
Ιη εχ(Γεπ3Ϊ5 Γώπβ, ςαΐ άε ΙίΊΊ ίχοιά'ισ 3§υηί, ςιιειηηβπι ροήίΠπιυηι 3υ&θΓεπΐ Γεςικυβ ίαεπι, άίίΚεϋϊυϊ εΛ
ώνϊη3Γε, (ηιιιπι ρ1ιΐΓ3 οϋατ άε ηοε 3Γ§υπιεηιο εχίΐαεπηι
€3Γηιϊη3 , ςιΐ3ε ίππε ϊη Γυιηιη3 τεϊ ΐηιεΓ Γε ςοπνεηίΓε ά&Ιπιεπαηι. Αππςυϊίΐίιηαηι ϊη Ηϊϊ εΛ ΑτίΙΊηϊ ΜϊΙεΓιϊ Ιλίου
ιτίριτκ , ευίυ» 03ΓΠΐίηΪ5 3ηιεΗ3ς ίεΓε ϊμ;ποή εχεεΓρ(3 ε
ΡγοοΙϊ 1)ίΐ5Ηοι1ιεε3 ρυΙ>Γιε3Γ3 εχίίππι ίη ΒίΙ)1. νε:. Γιγ. Υοΐ.
Ι. ϊηίεΓ ΐηεί1ίΐ3 ρ. 37 % 0οηάηεΙ>3ΐ Ηοε ΤΓοΪ3ποΓαηι άε
βςαο 1ί§ηεο εοηΓυΐΕαιίοηβπι , εο^ιιε ίη ιΐΓΒειη τεοερΓο
ε χ

ιχνιιι
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Ιαεΐίΐίΐαι ; 6Ιϋ Ε3οςοοηιϊδ Γαπιιη ; Αοηεαε , Ιιοο ροηεηιο ιογγϊγϊ, ίπ ϊάΛΐη άίδοείΓαηι, 5ϊποηΐ8 άοΐυπι , ΑεΗϊνοηιιη 3 Τεηεάο Γβθίιιιπι , ιΐΓ&ειη νΐ ςαριπηι. Ρογγο Ρπ3οιιιηι 3 Νεοριοΐεπιο ςβεΓυηι ϊη 3Γ3 Ιονίδ Ηειχεί , ΗείεΓ3πι 3 Μεπεΐ3θ Γεεερϋ3πι, οεεϊίο ΟεϊρηοΙ>ο, νίπι €ζ(ΓαηίίΓαε ϊΐίαιηιτι , ίΐ1>5Π•301ο ίϊιηυΐ ΜίηβΓνββ ΠιηυΙαςίΌ, ςιια
Γβ ΪΓ31Ϊ ΑοΗϊνί ηεεειη ΑΪ3α πιϊικιππιγ. Οεπί^υε ίπίπκου*
ΑεΗϊνοηιπι & εχίπυπι 3 ΜϊηεΓνβ ϊρΓυ ρ3Γ3ΐυπι. — ΙΛογοπι ρ1εΓ3ςυ€ 3ραά (^υίηιαιη οοοιίΓηιηϋ , ηϊίϊ ςιιοά ΑΪ3οϊδ Γααηας 1>Γενίϋ8 3ίΠ£ΪΙ , & Αεηε;ιηι ροή 03ρθπι άεηιυιτι ϋΛεπι ά'υεεάειηειη ϊηάυαι , Γινβ υι τΐ πρίποί Γει>
ν3Γ8Γ , ίΐνε 3ΐϊυιη αιιβοΓεηι Γεευιυδ.
ίί/ίΛίί ΊλιΌν ιτίρβχν ςυ3ύεηυϊ Γεουΐυδ Πι ηοΛει•, ηοα
Γ31Ϊ5 οογ.Λβι, ευπι ϊΛΐιΐδ ςαιτηϊηίδ εχεεΓρια 3 ΡγοοΙο ία£>3 ηορϊδ ίηνϊ<1εηι ίοπυη» , 3πιηΤο ίοΐίο ςοθίείδ νεηεπ ,
ϊη ςυο Ιιηος, ιιη3 ειιιπ αϋοπιω (1ε Ιΐϋ ν3Λαποηε οαππ'ιηιιπι 3Γ§υηΐ8ηιΊ5, ρεΗ<;πρί3 ίυεΓβπι. ( νϊά. ΒΐΒΙ. νει. Ιΐί. Ι.
ρ. 39• ) Ρ1ιΐΓβ8 Γ3ΐ>υΐ38 3 ΙείεΗε ίηι&3ί3δ πιεηιΟΓβί Ρ3υΓαπίηδ ΙΛΙ>τ. Χ. ΐ{. 26. ςιΐ3δ εηοηνκ Ηεγηε Εχε. Ι. αά
Αεπ. II. ρ. α8ι. Οοηνεηϊυηι ίη ηϊδ ουπι (^ιιίπΐο, ΟοΓοεΙιυϊ 3 Οϊοιηε<1ε ς3ε(ιΐδ, Α^εηοΓ 3 Νεορϊοΐεπιο. Ιπ
Γεϋςυϊί ίεκ άιίΐβη (^υϊηηΐδ, ςυϊ εΐ'ΐ3ηι Ρπ3ΐηϊ Γβιοιτι ,
ΑοίϊΐΓϋε 3 ηΐϋδ ΓαΛαιτι 3§ηίποηειη & Α(ίν:ιπ;ι&'[$ 3 ιιιιτϊ
άεϊε&ϊοηεηι ιϋνεΗΒ 3 ΕεΓεΙιο Γβιίοπε π3γγ3ϊ, υϋ νί<1ε3ίϋΓ 3ϋθ5 ροΐϊυδ 3ΐιΛθΓε$ ίεευηΐδ ΓιιΐίΓε. 5εά φΐ3β ιΐε δίηοηε ρι-εΐιεηί'ο Ιι.ιΙλτ , & (Ιο €αίΓαη^ι•η εηυυπι Ιΐςηειιηι
ίειτο Π3ΐηηΐ3ςαβ ίην3ίυΓ3 XII. ^6ο. 5»$ %}. β Εείεηβ
άυ&3 είΓε , β η^υπδ ίη Τ3&11Ι3 11Ϊ3ε3 ρΓοΙιαΙιίΙε πι , άε ςιΐϊ
ιηοχ ρΐιιποιίδ (Ηεεηιΐ'.
Ρ3Η03 βιΪ3ΐη ε 5κβο1ιοη η3υΠΠβ ριιιεηι. Ηυίιΐί ροέί3ε ,
^ιιϊ ΗϊηιεΓ3 5ϊοϋΪ3ε 0ΓΪυη(1υ8, Οίγηιρ. ι. 3. ΟΗγ. όο.
Ηηηϊδ ίΙοπι'ΐΓ , άε ΤΓοίβε εχεκϋο ς3πηεη ΓαΒ ΊαιΌμ πίραα< ΐ. ιτί^ιίοί ιίϋυΐο 1ααιΐ3ΐαΓ 3 ΡαυΓΗπϊα ΕϊΙ>. Χ. %6. ίη.
ρ. 865. • Ιάβιη ρ. 864. Ίμιραίου άίην 3ρρε1ΐ3ΐ;ι υί 3ρI ΟΐΓ)>ΓοΛ. Ογ. II. <1β ΓΟρηο ρ. 2;. ίρρεϋϊί α\ωβ» τ'ϋς Τροίας.
■ζ ϋίοη'ϋ ΟΗιγΓ. Ιοοιιι, ΤτοΊς. ρ. 158. ΚΗοι]. χ«ί τΐι μίι Στκίίχβ£1» (V Τη

υττιίίί ί.ύή' λ.^ ί|>, βΤΙ Τ^ 7ΓΛ/ΐά?ί« Ο^Λ ΤΤλίίίΠΙΙΡ 6
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ραΓ63ί 03πηεη Ιγποιιηι ίιήΙΓε, ςιιοά, Π οηιηε Τιχ>Ϊ3ε
«χοκίϊιιηι οοωρίεχιιιη ίύίί, άε&υϊι είΓε νβΜε ρι-οΐϊχιιτη.
(^υαε οοηήηηαηιυΓ (^υΐηΐΐΐίαηϊ (1ε Ηος ροέί3 ίικϋοϊο, φΐί
(ΙηΛίΐ. Χ. ι. 6ι. ) Βΐίβώοηιιη , ϊικμπί, φιατη βι ϊηξ(ηϊο να•
Ιιάιΐ! , χηαίιήΜ ψόφιε οβίηάιιηί , ηιαχιηα Μία. 6• άαήβΐιηοί,
ςαηιηιιπι άιια$ , & ιριύ ίΛΠπΐηϊί οηιτα Ιγτα βαιϊπιπίαη. /?«/—
4Ίΐ αύτη ρ(φιύί Ίη αξΐηάο βηχιύ Ιοηιιαιάοηιιι άώ'ίίατη ά'ιξΐύΐα~
α/η; αο β ιαιιύβιΐ τηοώυη, ν'ιάξΐιΐΓ αίπιηίαη ρηχ'υηι Ηο/ηιτητη ροιιι'ιβί. 8ίά κάηηάαί αίφιι ίβηηάϊιιΐΓ: ηηοά, Μ ιβ η~
ρτώίηάεηάιιιη , Ίΐαοορ'υι νΊάαιη ι:β. ΜΪΓεηδ, ηοΙήΠίΤιπί! 03Γιτιίηίϊ ηϊΗίΙ ζά ηοϊ ρεΓνεηίΙΓε, ρηειεΓ υηίαιιη ' νεΗΙιαι
ΓείΎϊΐϋπι 3.Ϊ) ΕυίΪ3ίΗίο3(1 II. *'. ρ. ίο. Διΰρ' ί^β Καλλίόίτ«Λ λίγβΐΛ, ςυί ρπηιυϊ £υϊι ατναΐηΐΒ. * Αι-£ΐιιηεηΐιιιη
ί3ηιεη υιουπςυε ηοΒίί εχΜ&ει «ΒιιΙε ΙΙϊβϊε , ε ςυα ρ3»ε: , ςοιηρίεχυπι ΓαϊίΓε Γα'ιηιίαϊ ε!) εςυο ϋυπο ίη υΛεπι
τεΰεριο υ$ςιιε ζά Ροίγχεηβε ίιηιηοΐβποηεπι & Αεηεαε
ίιπόπλουν. ^α3ε^3ΐη ειΪ2πι εδϋείϊςΙιΟΓΟ Ιαυάϋ ΡβυίΕηϊαδ
ίϋ>. Χ. 5ιβίϊο1ιθΓΐΐ5 Ηεαώβαι 3ΐ> ΑροΗίηβ ϊη Εγςίαπι
ίΓ3ηδΐ3ϋ3πι ίαί.Τε. η3ΐτ3νεΓΕΓ , (ΡαιιΓ. ρ. 865.) Μεάαβπι ϊπιεΓ ΡΓΪ3πιί ή1Ϊ38 ηυπιςΓ3νεπΐΓ , Ογηιεηεπα ίπΓεΓ ς3ρπν35
(ρ. 864.) Ιπ Ι3ΐηιΐ3 Ιΐίαοα π. 109. Αβηε35 Τγοϊϊ εχςε€ϋι ρ3ίΓειη ΗιιιηεΓΟ ίιιβίίπεηϊ, φΐί ρεπ3ΐεδ ιηαηα τεηεΓ4
ςοπικε ιιχοΓε & ΑΓςΕηϊο , Μειχιιπο νϊαε (Ιιιοβ ; ίάειη
ηιοχ ΗεΓρεπ3πι Π3νί§3ϋ. (^ιιαε οπιπιε (^ιπηιικ 3ΐιι ϊζποΓ3ΐ , 3ΐιι 3ΐίο πιο<1ο Π3ΓΓ3Γ. Οιιη 5:εΓκ:1ιοΓα οιηεη οοποϊηκ ϊη £3ΐ>ιιΐ3 (1ε ΑείΗπ 3 ίΐΐϋβ 3§ηκ3, (Τ3&. II. 107.)
& Ροίγχεηιε ϊπυηοΐ3ΐίοηε (ϋ>. 1 14•)
Έλίηι ιΐάαμίσ*, ηοη 3(1 Ηοε ςαππεη Γρε&3ΐ, {εά ζά 2ΐΐ6Γ3ΐη
ρίΓίεηι Ηείβηΐΐ , Πνβ Ρ;ιϋηθ(1ίαιη. ΟπιίίΓιυ Ηίς Ιοεαί 3 01.
5αοΗίοΓ( ίη ΓΓ3<>ηιεηΐ!$ 5(ε&ςΗοπ.
ι ΡοπϊΙΓε ιαιηεη Ηιιο ΓρεΛϊΐ νεΓΛιι Γα1> 5^ε1ϊ^Ηο^^ ηοιηϊηε ΙβυΛϊιιμ β Τζείζβ αά ίγοορΗΓ. ΑΙεχ. νί. ιι^. ναΐ^ο 3(1 Ηείβηαηι
ΓεΓεΓΓΪ ιοί Ί πι 5 : Τ^««; οί τότ* }σχ\ Έλ«'ϊΐΐ{ ίΊ.Ικ'λίι• ϊχΐίτΐί. ^α^
νειΤιυ , Π νοευΐϊ ίηΐοϊ.15, Τ^» !' 0Ί', εΛ ΗεχβηειεΓ; ηεε ιηίιιιυ 3ΐ(εΓ ΐίΐβ Λρηά ΕυΛαίπ. ρτο Ηβχηιηείπ ίηίιϊο Ηβοεή ροΓίίί, πι ΓϋΓρΊοβΓ'15 (Γ3πηεη Ιιεχ3ΓηεΐΓΪ5 οοηΓοΓΪριυπι ίιιίίΓε βΙγιγηαηΐιΒιι: ειιηι ίιιηίιο 3ΐιι (είππιείΓΟ, ςιΐ3ΐε$ Γιιηί ηϋ^υοι ΗοΓαιίϊ <χΐ3ε, ιιι 1.7. Εροιί. 12 ίψ{. $εά Ιιβεε ο1>ίιεΓ.
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5βΓν3ΐιιιη εΛ ρΓ3ειεΓ£3 ίΪ3[2;πιεηιάπι Ιλίου ιτί^Μχ ϊηςεπϊ 3υδοπ5 ίη <Ζοά. νεηεϋο , ( νΐά. Β'ώ\. νεί, Ιλγ. Ι. ρ.
38. ) <1β ϋΐγβε Αβγ3Π3&ειη ιοίΐεηιε, Αη^Γοη^εΚε Νεορίοίειηο ιπ!>ιπ3, Α8γΗγ3 3 ίϋϋ$ 3ΐχ1ιι&3, ιΐΓ&ε ίηεβηΓΗ ,
& Ρο1γχβη3 ϊη ΑεΗίΙΙϊί! ΐιιιηυΐο πιζΆζα; αυοηιιη υ1πηΐ3
ειιπι δίεΓιεηοΐΌ ϊί3 εοηνεηίιιπι , υύ ΓοπαίΓε 3(1 είικ 03Γπεη Γρβ&Βνεπι Ηοε 3Γ£υηιβηηΐ[η, ςυοά Ϊ3ΐη νκΐϊι Ηεγηϋ αευπιεη 1. ε. ρ3§. 40. ηϊΠ Γκ ε $303(136 ε3πηίηβ, «1β
ςυο ρΐ3ΐιε ηϊΗϊΙ ηο&ίδ εοηΛβι. ΑίΙ ΙεΓςηεη ηοη Γρε&3Γ6 ,
ϊηιεΙΙίβ'ΐίϋΓ εχ εο , ςυοιΐ Ρ3ΐιΓ3π'ΐ35 (Χ. ρ. 86 1. ) ιηεπιοΓ3£ ,
ίοαπκΐιιηι ίεΓεηεη ΑΛν3Π3&εηι ηοη εχ Αεηίνοπιιη <1βςΓεϋο, Γε<1 ρπνβιο Νεορϋοΐεπιί ςκίίο, 3 ΐυτή ρΓ3εεϊρϊί3«•
πιπί ίυίίΓε. » υηιι ΙίΕβε Γιηϋ , 3ρρ3Γεπ (^υίηιιιηι ίη Ηϊε
εχΐτβηΐΕ ε3Γηιϊπ'ΐ5 ρ3«ε ηοη ιιηιιαι 3υέΙθΓεπι Γβειίίιιπι εΓΓε , Γε(1 ε <Ιϊνει•Γι$ εοζηΕίί 3Γβυαιεηπ ς<ιηιηηίΙ)υ$ ρΓο Γαο
εοηίϊΐίο ΗαυΓιίΓο.

§■ νιπ.
^υ3β3(3Ηι1^ (1ΐ5ρυΐ3ΐ3 Γαηι, ε§Γε§ίε εοηή>πΐ3ηηΐΓ ΐηΙίβηί 3ηήφι'ιΐ3η$ ηιοηυπιεηίο , φΐοά 3Π32;Ιγρηο ορεΓβ
οηιηε5 ΓεΓε &ε1Κ Τγοϊβπϊ ί3&ιιΐ3$, Γίνε εγείυιη Τϊοϊευιη
εχηϊ&εί, ε άϊνεΓΠϊ βηπςυϊβ ροέίϊβ εχρΓεήΊΐί; ΤαίιιΙαη
ΙΙϊαοαηι <1ίεο , ςιΐ38 Κοπΐ30 Γερε«3 5ες. XVII. ιηεάϊο ,
ρπηιυπι ϊηιβΓ είηιε1ί3 §εηπ$ 5ρα§η3 ηαϊϋ, ηυηε ίη Οφίϋοΐίο
&ά(ετνζΐ\ΐΐ. ΡιιΙ)1ϊε3νί( ε3ΐη , 3<1άϊ(0 εοπιπιεπΐ3πο, ΚαρΗ.ίίΙ
ϊ',ιΐπΐύ ζά ςαΐεεηι 1ίΙ>π άΐ οοίητηηα Τηάαηι , ΚοηΐΕε ιόδ•}.
ίοΐ. ρ. 3 1 5 Γςς. υηάε εχρΓείΙΐι Μοηΐβιαοοη ίη ΑηιΊ^αΊί. (χ~
ρΙ!<1. Τ. IV. 6η. Α1Ϊ3 ΐιη3ξο βχΛ3Γ ίη Μυβο Οαρ'ηοΙίηο Τ.
IV. Τ3&. 68. ιώ'ι ρ1εΓ3^υε ε ΡΛ&Γείπί εοηιιηεηίΒπο τερειϊ» νίάε35. ϋε ςαο ηοΒϊΙίίΠιτιο ορεΓε , ειπαϊ Γ3ίΊοηειη υπϊνεΓΓαιη ηοη ίζή% 3(1Γεειι« είΓε ν'κΙεηΐιΐΓ ε<1ϊ(οτα , Ιίοεβί Ηίε ρ3ΐΚ3 3(ΙηεεΓ8. Ριϊπιο ί§ίΐιΐΓ ίη ιιίίιπι 3(1ο~
ΙεΓςεηπιιηι , ςυϊ 1ε£βη(ϋ8 ροέίίί £Γ3εεΪ8 , Ηοπιειτο ϊηρπηιΐδ ορεΓ3ΐη <ΐ3Γεηί, 1ΐ3ης ί3Βυΐ3πι ρ3Γ3ΐ3ηι ίαίίΓε ϊρΓ3 <1ο€81, νεΓΓα ίηίΓΕ ιϊιιιΐυπι 3(1ϊεΛθ, ςαο ΕάπιοηεηιυΓ ΐιινε1 •ν ^ιΐ» νιΛ ίίγ/ΑΛτίί γι Έλλίτβι, «Κλ' ΜΙλ ΝυΛτίλί^ίο» «'τό-
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ηε$, υ» ηΐ3ΐΗΐ•β οπίϊηειη Ηοιτιεπ (Η&δηί^ ςιιο οηκιίϊ
ίΉρϊεηπΗΰ Γηοόαηι εοηίεηιΐϊπηίΓ : . . . ωρηον (άφαΐον) μαβί
ΊΛξιν Ομορου ΟψρΑ ίΆίΐί πασηι μβτρτν »χηί βνφιηί. Τι$όβιη υΓώυβ ϊηΓεΓνίεηιπι ΓιιηΊ1β5 ί3ΐ>ιιΐ3ε, ςυΗτυπι ίι•3Ε;ιπεηίβ εχΛβηί, υι ΒοΓβίιηαηι, ςυο<1 αά εγοίυπι ερίευπι , άιτο
νει•οηεη(Ϊ3, 3ρυά Μοηίίαϋοοη , » ζά εγείιιιη ΤΥοίίηυτη
ίρε£ΐ3η(Ϊ3 , 3(1εοςυε ευιη ποΛγη βίιΐίάειη βιριπιεηπ , &
%ΗΓ3Γϋΐη όίδροΓιποηε Γιιηϋ1ίπΐ3. Κε&ε <1ε Ηϊ$ ΠΙ. Ηα•
ηη,ι »Νεψιε εηϊπι Η3εε, ΐηςυη, Βπϊήςϋ ρΓ3ε&3ηΗ3,
(αίΐιΐο, ηεβ ποίεπβε άϊΐεέΐα , ίυηί εηϊιη ε ιεδοπο ορετε
οοηίε&3ε) ϊΐ3 Γε εοιηιηεηάδηι , ιΐί ρηηεϊρΐΗη Ιυχιιπ3ε &ιίίίΗοεΓε ροιιιϊίΓεηι. Οεάϊίΐεππι ροπικ ϊυνεηυιη ηο&ϊΐϊυηι
ίηίΐίηιποηί ϊηΓεΓνϋΙΓε , ιιγ ϊη Ιεςεπώδ ροέιϊϊ θΓ3εεΪ5 ,
ηυϊΐίΐιβ ιη3χίηιε 3ρυά Κ.οπΐ3ηθ5 ίυνεπυπι ϊη$»εηΐ3 £ογπι31>3ηιιΐΓ , Η3ΐ)βΓεπΐ ρυετοπιπι Ηπίιτιί ςυίΐηΐϊ (1εΙε&3ΓεηΓϋΓ ,
3[ςυε ΐρΓα τεπισι νεπιαιε οουϋϊ ίιώΐείΐΒ , φΐ3ε 3 ροέήϊ
ΤΓ3άϊΐ3 ΙεςίίΓεπί, ιηβιτίοπ3ε ιηεΓιιιβ ϊηΗβεΓεΓεηι. « Ρογτο
13ΐ)υΐ3 ΐπ ιηε&ο πιυΐυηα §επ:, ΤΡΩΙΚΟΣ, £Γ3η<1ίοπΐ5υ8
1ίιεπ5, υι ΐηηιΐ3ΐϋΓ ίϊιαίιΐϊ §εηεΓ3ΐί$ ; ίιιρρίε κύκλοι.
Ηα&επιαϊ ΪΓβςαε ς/εΐιιιη ΤΐΌ>3ηυηι , εχ ΗηίϊςιΓίδ οβππϊγ
!:ϋηΐ5 άϋΛιιηι, ςαπε ηιοχ 3(ΧΐΐΓ3ΐϊυ$ ϊηάϊοΗΐ ςορΐοΠοΓ
ιϊηιίακ : ΙλίΑΐ κατά Όμηρον, Αιβ(οτ<ί κατά. Ρίρκτινον Μ/λιίαιον, Ιλ/Λί η μικρά, κβγομβν» κατά Κζσχϊΐν Πυρραιον. ϋεηϊςαε ϊη ηιεθΐο ιαΙ>ιιΐ36 ΤΐΌοε ίιπ3§ο εχίςυΐρϋβ εΑ, Γαΐϊ—
ίε&ο ίίΐϋΐο Ιλίου τίρσίί κατά "Στησίχορο*. 3 5α1ϊεεϋ ϊη ίβΪ5
Ι3ΐ)ΐι1ϊ$ ϊη ηιεάϊο Γοΐεί ε(Γε υιΊ>5 Τγοιβ, πιιιπδ αιχιιΐΗ<ΐ313, είται ([ΐΐΗπι ίΊώαΐΗε εχ ΗοιηεΓΟ αΐϋδ^αε <ϋ$ροίϊ(3ε
ίυηί. νΐί. Μοηιί. Απγ. εχρί. δυρρΚ Τίώ.^8. Ιη ηοίΐΓ3 ,
ς.υί Ηοιηεπυ ϊπρπιηΐϊ αίΓβε Γιηγ, Ηοηιεπε3 ΑιρεποΓειη
ρ3«επι & υιπιιηφίε Ιβιικ οεειιρ3Γΐιηί , ίηίεπριο ρΓβειερβα. ΓΜρΓοάϊϊΓυιη 3Γ§ιιηιεηιο άυ3ΐ>ιΐ5 εοΐιιπιηϊί, ηυππιην
(3ηιεη αΐιοπι ιιη3 ςυηι πηα§ίηί&α5 ρεπί(. Ιαηι ειιαι ε3>.
ι Αηιϊςιι. βχρί. 5υρρ1. Τ. IV. ρΐ: 38.
2 ΕχροΓιιίο Γγ.ι^γπ. Τα1>. πιαπηοΓ. Βογ^. ρ. 23.
3 Ιηορίβ β(1ί(0Γε: Ίιιηβΐιηι : Ιλ»ο« νιμη χα.τ& "ΣτιιβιχίρηΤροϊχοζ *,
Ιϋί ίκίάίιβη {ιαιηάιιη ίίΐ/κΗοηηι άχ. ί(11ο Ττοκο*. Έύ>κνρ.
ρ. 341.
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ςιΐ3ε 3Η αΛεπι οκαιρ3Γ3ΐη Γρε&ιικ, ε δίείίςΗοΓΟ <1υ&3
ίιηχ, ιεΛε ϊηίςπρποηε , 3ρρ3Γει §;επιϊπιιηι ϊηΐ3§ϊπιιιιι ογ«Ιϊπειη ϊη ίπιο ί3ΐ)υΐ3ε αά ΑΓέΗηυπι & ίείεΐιεη Γρεέΐ3Γε.
Ρίβΐιήϊ ρΐεηιηιςυε 3(1ιΙίΐ3 ποπ»η3, ι^υί ειΪ3ίη ιιιο$ ίίιΐΕ
νειεηιπι Ο^εείβε ρϊ&οι-υηι , ηε άυβίιιβ Η3εΓ£3( Γρεέΐ3<ογ ςιή<1 εχρπηιεΓε νοΙιιεπΓ 3«ίίεχ. ΗΪ5 ρΓ3ειηϊύΐϊ , ϊηια§ίηε5 , 3<1 (}ΐιο(1νΪ5 Ηοπιπ» ε3πηίηιιιτι Γρε&3ΐ«ε5 , &ΓενϊΓΓιιηβ ΓεεεηΓεΙ)ίΓηιι$ , ιη αρρϊΓΟΗΐ πΐ3§ηιΐ5 (^ιιίηπ ειικι Ιιοο
αηιΐΰ,ΙγρΗο , 3(Ιεοηιιε οιιιη 3ηιί({α1$ εαπίΗη'ώιιβ , ςααε ίΐΙικί εχρΓείΠι , εοηεεηηίδ. ϋηϋε ίίέΐιιπι, υϋ ΡΕ&Γεκίυδ ϋΙιιά ε (^αίηιο ίηρήπιϊί ίΐΐαίΐίανβήι.

§• ιχ•
Ι§ίηΐΓ 3(1 ΑΓ&πηπι Γρε&ιηι ϊη 1Ίηε3 ρπηΐ3 ϊιη3ε ί3&α13ε, ευϊ Ρ3ΐ3Γεΐίΐυ5 3(1Λ:ΓΪρΓΐϋ ηυπιεΓαηι 8ο. (το<Γ*ρ)χ»ί ,
Γιο ίυρρΙοΓβ ΙίεεΓ ποπιεη ιηιιιίίαπι ε (^υϊιηο Ι. ι^γ £ψ{.
νιΐ^ΐ Ροώ^οεβ ϊηιεΓ ρππίΐοδ είΐ, ςιιοϊ ΡεηϋΗείϊΙεα ϊηιεππιϊγ. Μοχ ΑοΜ11ε5 ΡεηιΗεΠΙεαπι εβάεπίειπ Γυδπηεπί. ΑάίαΊρΐυαι ΥΙΐνϋίσΐΚίΐα. Αχιλλίΐ/ί. — Ν. 8ι. ΑχΊΛλβυί Θιρ9Π»{. ΑεΗϋΙεί ( βΐβάϊο , ιιγ νίάεηΐΓ) ΤΙιει-Γιιεπι 03ε<1εη$.
((^υϊιπ. Ι. ηιο. ) Ν. 82. ΑχίΑλβι»• Μιμναν Δντιλογοί, Κϊ
άιιο Ιΐϋτηί ί3οεηιε5. (<2υϊηΓ. II. 243 *Φ 54°•) Ν. 84. Ρογ13 5ς3ε3 ουιη Τι-οκιηι<; β ιπικο ρΓοΓρϊείεππβυδ. ΑςΗίΙΙεκ
ΙιιιπιΊ ίεάεϋ Ϊ3ΐη να1ηεΓ3ΐιΐ5, ςαεπι Αΐ3Χ 85. ίειίίο ο&ϊεβο ιιιεϋαΓ, ζά&τ. Αχίλλίϋί Κιλ(. Ιιικια 86. Οίυσσινί
ρυ£Π3Π5. 87. Αχιλλ«6>ί πτώμα, ςίγρεο 03ριιί ΓυρροΓίΓΟ :
πιΜαπι άυο απη3Π , 3ΐΐ6Γ ηιαηιΐϊ ;κ1 ιηοπιιιισι ίεηϋεπχ ;
ΑΪ3ςεηι & ΡΗβεηϊεεηι 1υ§εηίεί ριηε5. 88. Μούσα Θιτκ.
89• Αχ/λλί;οΐί , ρίβηάΐυδ ΤΗειϊάϊϊ, ΜυΓαπιαι , & ΝεΓεΐάιιηι
( Γιιηι εηϊιη (Γε$ £εηιίπ3ε) ζά ιυππιΐιιπι ΛεΚϋΓι», ςυεπι
οϊρριΐϊ ΐηάϊεβί, υι η. 8 1. 1 1 6. Ηαες οηιηα 3ρυά ί^αΐιαιαιη Γαηι ί'ώ. III.

§. χ.
<2ιΐ3ε ΓεςιηιπΝίΓ , ε ΙφΗΊι Ιΐιαάι ρατνα εχρΓείΓβ είΓε όεΒεηι, Λςιπίϊεπι ΑΓέΗηαϊ , ΓεειιπεΙιιιη Ρι-οοίυπι, ίη &1ΓηΚο
<1ε 3γπιΪ5 ΑςΚϋΙϊδ (\χ\)βΐκϊ3ΐ ; Ιιιάοδ ίιιηε^Γεδ 3υίε«η εχ

5Ε0Τ. III. ϋΕ ΡΟΝΤΙΒυδ ΟΑΚΜΙΝΙ5. ιχχιη
ςΙυΓιϊ Γρ3ΐϋ ϊη ιαΙ>ιι]2 3ηβαβΐ3. Ν. 89. Α/*ί μανιωίης , Γεχο
ϊπίϊςίει ηΐ6<1ϊΐΗΐϊαπ{1α8 , ( (^υίηί. V. 33° Γςς. ) 91• ςϊρριιβ ,
ςυεπι ρΓΟ ιαπιυΙοΑίαάί 1ΐ3ΐ>εηΓ, ((^ιι. V. 6^.) νϊάεηΐΓ
ροιϊυδ είΓε ρϊΓ5 πΐϋπίπιεηϊοηιιη , ηαϊΐηΐϊ οαΛπα ΑεΗϊνοπιαι ίηάϊοΒΓβ νοίιιϊι απίίεχ , υί η. 8ο. ροπ3 , ΤΐΌΪ3ε νϊ—
οηϊαηι. ΙηίεποΓ 1ιηε3 , υί Γυρεποι•, εο ΐηίιϊο πιυιΐΐ3 εβ , &
92. 93• όηιΐο 03Γεηι. Ιαςει ηυηιί νιι1πεΓ3ΐιι$ , αιχυπι πΐ3ηιι ίαη§εη5 : ζά&αι 3πη3ΐιΐ8 ειιπι §ΐ3<ϋο , είρρο ϊηηϊχιΐδ ,
ροΛ ςιιεπι 3άνεηϊ£ 3ϋιΐί Γείρϊοηεηι ϋεηεηΒ ίινβ Η3β3ΐη.
ΝίΓεαιη ρυί3πι α\> ΕητγργΙο ςαεΓυπι, ειιϊ αυχίϋο νεηϊι
Μ3οΗ3οη , (^ιππγ. VI. 37*• Μϊΐΐιη ρΐΌ Ρ3πάε 3εοίρεΓε ,
3 Ρηϋοέΐεΐε ε3είο , υι 93• ί>* Μεηεΐ3α$ Ρίΐπ^εηι καταικισόμενοί , Γεςυικίιιηι ΑτΛίπί ηαιταποηοηι. Μϊηιηι είΓετ , Γι
ϊηΓιςπειη ς3πτιίηί5 ρ3πεπι άε ΡΜο&ειε ρΐαηε οιηίΓιίΓεί
3Πίίεχ. — 94- Ευρ^ιτυλοΓ Νίοττολί/αβί. Νεορΐοίειηυς Η3ίΪ3πι ιεηει σ,ιΐ3β νιιΐηιΐϊ ηιο<]ο ϊηίΙίχαΤεΓ, ((^α. VIII. 117)
ΕϋΓγργϋ ςοΓρυδ 3Ε> βΙϊο ίιυπηεηιι:, ί". ίρο1Ϊ3Π(ϋ εαπή.—
9ϊ• Οίυσσΐυς Διομη&»{ ΐίακκ&ΐ. Ρ3ΐΐ3(ΙϊιΐΓη βΜβιιιπι , ςιιοά
ϋίοπιε(1ε5 ηΐ3ηιι ιεηεί, ((^α. Χ. 34<>. ) — 9^• Δουρ»ο( Ίττνοί , ΊρααΑκ και Φρνγιι &ν&γυσι τον ιντον , 1οπ§3 Γεπε εςιιυιτι ίίιηϊϊ>ϋ5 ϋΓ3ηιιηί; ίυχη 97• ν'Γ παπική εοηιγε εχιεπίΐεηδ , £. ίΕοεοοη 30 ίηεερΓο άεΗοκ3η$ , ( (^υ.
XII. 395 &Η• ) βϋϊ ί* ιηωαο 3ΐηρ1εέίαηιιη- ; Ι3εήπ3 Τιόιβηοηιηι. — 98. Ώριαμοι Σίνα» , δϊποη ρΓεηεηΓα$ & 3ά Ρπ3ηιαπι 3^άυδυ8. Ροβεπικ Ηοε ηοη 1ΐ3ΐ>εί <2υιπηΐ5. — 99•
ΚΛσβ-ανί'ρα. αά ροΓΜηι ιιγΟΪϊ , οαί σκΑΐη τι/λ» ίηίεπρϋαιη.
Οβί&ηώ-Β, 3 νίΓο 0θΓΓερί3 , ιηΕηϋ 3ΐϊφΐϊά ίεηεί ; ( (^υ.
XII. 567. υοί ίξπειη & οϊρεηηειη εϊ ηιαηίΒαδ οχαιπιιιπ
ΤΓ0Ϊ3ηί.) — νϊάειπυϊ Κίο ρΐυτα εχΗΛεπ ίπ ΡγοοΙι εχοεΓριΐ5 οηιϊίΓ3, <]ΐιίΐ3υ5 3^εο ^υ^ηI^ εαιη Αγ6ϊϊπο &ΕεΓοΙιβ
οοηεεηιικ ςΐΗΓίίΓιιηε ιιΙαίΙπιηΐΓ.
§. XI.
Αά ΒκβΛοή Ίλ/βν πίρσιν ρεπίπεηϋ τεϋςαβ, ηιιβε πιεο'ιάπι Ι3ΐ)ΐιΐ3ΐη ϊηιρίεπι; ηοη {βηιιιπι , ςα3ε ϊη(Γ3 ηγ^ιϊ
Π111Γ05 §εΓυηϋυΓ , 100—109. && ειϊαπι ηυ3ε εχΓΓ3 ιιγ—
ύειη Γαη( , Ηε£Ιοη$ & ΑεΗΠ1ί$ ηιοηιιηιεηια , ηανϊαιη &ά

I

ιχχιν

ΟΟΜΜ. ΌΕ ςΐΙΙΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ

Ηο & Αεηεαβ (ϋίοείΓιΐϊ, 3ά Ν. ιιδ. ςοιη Ιΐίί ν^ΛΗίίοηο
00ΠΠ6Χ3. νϊϋειιΐΓ 3«ίΓεχ ε ρΙηπ1>ιΐ5 Ίλ/βυ τίρσεσι 5ιεΛεήοπ εΗπηεη , ςυαιτΐ£{ΐΐ3Γη ίη ογςΚιιη ποη τΟΆί\χχη>
β1ε§ϊ1Γε , ψιοά ϊΙΙυΗ εοηΠΙίο ίίιο ϊριίίππιιιηι ϊπϋε11ί§βρ«»,
<ημπ ία!>ιιΐ3$ <1ε Ηοο Γεπιπι Τϊοίβηβπιπι εβρίιε ρίεηΐυ$
βχΗϊΗετεΓ ; 3ε Γι οιηηε εβπηίηίί 3Γ§υπιεηηιπι εχρΓείΠί
3«ίίεχ, Ιιοε ε οΒυΙα ρΐ3ηε εο§ηί[υτ» εΓβιηιΐϊ , ηίίϊ αεεΓ&ητ , αυο<1 Ηοΐεπίΐυιη , ίιώίηάε ίηίίπριίοηιιπι πιυΐί, φιζε
Γ€β £30ϊε υι ρΐυήιηαηιιη ίηΐ3(*ίπιιπι ΓεηΓιιηι ί^ηοΓειηυβ.
€3εΓεΓυιπ Γλι'ιϊ ε1ε§3πιεΓ άϊϊροηηβ Γαηί ϋΐ3ε 30 3γπ£εε ρεΓ ςυ3ΐυοΓ οπίίηεϊ. 5ιιρΓ3 εΛ ΑείΌροΙίί, ΐη ηυ».
βϋ ΜίπεΓν3ε ιεηιρίυπι ιοί. & ρΓορε Ηοε ΑΪ3χ ευιη ΟβΓ&η^Γ3, ρογγο εςαυϊ άιιπιι$ ε ψιο ία\& άεΓεεηάΊιηΓ ΙιεΓθέ« , εχ 3ΐιεΓ3 ρ3ΐτε Αεηίνί ίη υΛεπι ΪΓπιιιηι ; ίη ιηε«Ιϊο οαε^εχ ΤΐΌίαηοπιιη. ΑΙιεΓ οτάο βχΐιίοει Ρπ3πιί τε§ΐ3ΐη είιΐδςιιε ίπιεπίιπη. Αά άεχΐτΆΐη εΛ ιεπιρίιιηι νεοεΠ5 , \Λ>1 3ΐ-πιαπι$ ίη ίΰΐιιίππΓη ίιτυίΐ Λιϊ&ο ι>1α<1ίο , Μεηεΐίΐιπι ριηο & Ηείεπβπι ; εοηί. (^υ. XIII. 388. Αά ΓιηίΙίίαιη Νεοριοΐεηιυχ (Γβ§ο ίηίϊ§;ηί$ \ιγ η. 94• 10^- »••4•)
ΤγοϊβλιΙπι, ίοπ. Αε;εηθΓεηι, ε3εάεη$, (^α. αι6. ΤεΓίίο
ρΓορε ροπ3«ι εΛ ΑειηΓ3 ευιη ηΐϋϊ ( ιογ. ) αάίεηρ,ΐιιηι
Δη(μοφ*ων) ΑΑ?λ. & ίο ροτΐ3 ΑηεηίΓεϊ ουηι Γαίδ Μειτςιιηο άοεε (ϋχεεάεηί. ϋεηίφΐε εχϋι-α ρο«3ηι εΛ Ε*τορο?
τ«φοί, ειιηι 03ρπν3Γϋπι πυπιεΓο, αάΤατίρήβ ηοπιϊηίόϋ5,
& ν&υϊτ<*$μ.ον Α•χα.ιαν. Αί> 31γ£Γ3 ραπε Αγικκιως σιιμα.
ΝεορΓοΙεηιιιβ Ρο1γχβη3πι ίηιηιοΐαΐ; ίπίΓ3 Αεηε35 αιιη
ίυί$ ΠΗνειτι εοηίεεηάεηϊ : Βαίςπρίυπι Αινηβ,ς συν τβκ ίίιοκ
ατν.ιρων εκ την Ι.ΐπίρίΑν. Αγ/ισηί και τοί ίιρ&. Σιι-^οίΐον.
ΤΛισηνας. ατοττκηί Αινηου. Ηϊικ ίπ Αεηεβε Γεϋυϊ (ΙίΜβεηώιη & οορί3ΐτι , ηε οηιίίΓο ςυίάειη Μϊίεπο, ί301ε 1»Τ£Κ)Γ.
ίη §Γ3Π3ηη ΒάοΙεΓεεηΓϋίτι Κοπιβηοπιπι , ςυίηυϊ (1εήίίΐ303ίιΐΓ ορεη , &\> Άτϊ\Άα ΆάΙι'ώηάΐη ίυ'ιίΓε, ςυ3πκηΐ3ΐη ηοΐίηι
ςιιπι Ρι1)Γείπο ορίη3π , ειιηι ε νίΓ§ϊΓιο ςυ3ε^3ηι Η3αΜβ. ^υαε ίη Π30 ί3ουΐ3ε ρβπε ευιη ^υ^ηίο εοπνεηί3ηί,
ΓυρΓα ϋκΐίΰΐγίΐ ημζχζ ποίο Ηί$ άία(ίυ$ ίηιπνοΓ3ΓΪ.

5Ε0Τ. ΠΙ. ϋΕ ΡΟΝΤΙΒϋδ €ΑΚΜΙΝΙ5. ιχχν
§• Χ"•
(^υυηι ίπ εα ίβΐιιίβε ραπβ , ςυ3ε ΑΓέΗηϊ ΑειΙιίορϊ<Ιεπι
εχΗί&ει , ίηίήιιπι ιηιιπίιιηι ία , £ε1ϊςϊ ςβίιι Γετν3ί3 είΐ 3ΐϊιι$
ίιιηϋίϊ ίβ&αΐϊε ίτ3§πιεηιιιιτι , 3 ΜοΓηείβΙςοηίο ρυ1>Ηθ3ΐυη»
ϊη Αηιϊςυίιέ εχρί.' διιρρί. Τ. IV. Τ<ά>. ίχχχιν. Κεί&ηί
<1υ3ε ίιτΐ3§ϊηιιπι Γβπεί 3αι α)1υπιπ3ε, ςιηπιπι εχίεποΓ
3(1 ΙΙίαάεηι Ηοιηεπθ3ΐτι, Ίηκήοτ αά ΑειΗίορκΙειη ΓρεέΪ3Γ,
Γει•ν3Π5 ϊηίςπρίίοηί&ιΐδ , <ρα35 Ηϊς , ζ\> ΕΐηΐαΙΪΊπιο Ργ.
ΜυπιεΓΟ, 55. 1ϊιεΓ3ηιιη ίη υηίνει-ΓιΜίε Η3νηϊεηΓι ΡγοίείΓοΓε , οΐϊπι νειτοηβε βεευηάυε <1εΓεπρΓ35 , & ιηε<:ιιιη εοιηιτιιιηίε3{35 , εχπώεο: ι ) Πινβίβ-ιλκ* Ρίμ&ζω* τλρίγιητο. ΡεπιηεΠΙεα εςυο ίηίκίεηβ, ηιυπΐ3 γβιώοπ, βηίβ
εβηι νίΓ §επα ΐηπίχυ•» πΐ3ηϊ1π>8 ΓιιΜηπϊ; Ρπ3Π)ιιγπ ρυιο
Ιονϊ Γιιρρ1ϊς3ηίειη, (^ιηηί. Ι. ι8ι. α) Αχίλλβι/ί Πιήισιλιι*? Λτοκτανα. δυχιίηεΓ ΐΐΐε εφίο ρΓοΙαρίΕηι. 3 ) Μ*/**»*
ΑίΊ/λοχοι» ατοκται/ίΐ. Ιη £εηυ ρΐΌαιιη&ίι Ηϊε, Γευιιιπι
ί3Γηεπ Εάηυε οίηεηθβηί ΗοΛί. 4 ) Αχ»λλ«/ί Μιμητ* λίτοκΎΐΐνει. Μεπιηοπ ηυπιί Γεάεί, ϊηεπηΪ5; Αςηί11ε$ ςοηίΓ3
Λβι ευπι ίεαιο. $ ) η ύλκ 'Σ.καιαΐ! •πνλα.κ Αχιλλικί...
5ΐ3ϋ Αο1ιϊ11ε$ ζά ροΓΓ3ηι , ρΓορε φΐ3ηι ίαςεηι άυο ΤγοΪ3•
ηϊ. Η3εε ΐζ,ΐιχιτ ί3&ιιΐ3ΐη Ι1Ϊ3ς3ΐη ςυοί3πιιτιθ(1ο Γυρρίεηί.
Τεπϊβε οο1απιη3β ίπ&πριϊοηεϊ ιαπίϋΐη ΓυρβίΓυπι , ςυβε
αά ϊηΐ3§ϊπεϊ ίηΐΓ3 Τι•οΪ3ε 03ρ«ε ιηυΐΌί ΓείεΓεΙ>3ηιυι• ,
ηυηο πηπίΐαοϊ : ι ) υ.ποκτανιι Ώριαμον και Α^μιό/ιλ. Αά
Νεοριοίειηιιιη Π3εε ΓρεέΙβητ; οί". (^ιιϊπγ. XIII. 226. Εβ<5ειη ί'υρΓ3 νίϋϊιτιυϊ 3 ΕεΓεΗε ΓηειπθΓ3(3 ίιήίΓε , & ίη Μ&ιι].ι Ι1Ϊ3£3 ε 5ιβΠςΗοΓθ εχηί&επ. 2) Π ολυιτοιτιΐί ίχαον. θρ«σνμηίικ ϋιαρΛίνιτον , ίϋ,ποπι Ιιβεε. 3) Φιλβ*τητΝί Διοτ/ίι;»".
ϋείορίτεϊ είΐ 3ρικ1 (^υϊηηιιη XIII. 2 1 2. Γε<1 3 Με§ειε 03εΑΐ5. 5αΓρϊεεπ5 1ΐ3εο εχ 'Ιλ/β» ιτίφΐι Γίνε Εείεηίί Πγβ 5ιβΓιςΗοΓί άυίΪΕ εβ"ε.

§. XIII.
5εά ηϊηιΊί Ϊ3πι ίο«3ίΓβ ίιαίπιαί ϊπ ίηΐΙ^^ΗΠΐΙΊβ ^υ^η^^ ίοπιϋ3ΐΐ5. ΚεΛβι υΓ ςιΐ3εΓ3πιιΐ5 ςιιοιηοίΐο εχ ίϊί Η3αΓεπι ροέί3 , & ςυαικαηι ϊη ίιιιιηι ςαΓηιοη άεήν<ιγεήι ? Εςαϊάειη

ιχχνι

ΟΟΜΜ. ϋΕ ζ)υΐΝΤΟ δΜΥΚΝΑΕΟ

οΐΐιτι οοηϋΛβιιη ευπι ρΓείΓβ ΐηβΐπίΓε νείεηιηι ροέιατυιη
νε(Η§ϋ5 , ϊηιεΓΗιιπι Ηοπιιη Γεπίεηιΐ35 & ίιτΐ3£Ϊπε$ εχρΓβΓΛίΓε , ϊιτιο ϊπιε§Γ03 Ιοοοβ, νεΓεπιιη ε3ΐ•πιίηιιηι Γει-νπίΓε.
Ιχ>η§ίιΐ5 ρηκείΠι Ο. 5ςΚο\τ , (ΕρίΛ. επί. ρ. 59• ) " ίρήιηι
ΟΕΓπιεη β νΗηίδ νβποπιιη ιειηροΓυιη 3(ςιιε ροέΓ3πιηι
ίΪ3£ΐη8πΠ5 οοηιροΓίίΐιιη 3ΐςυβ εοηίυηιηι είΓβ εεηΓεη$;
ηιυΐο ε(Ϊ3Πΐ Γεποπ (Ιεηηιηι ;ι.ιαΐ6 εχ πκιι-§ίηο ΟοΗϊευιη
ϊηΓεηι εΙΓε, 3\ιι 3 6 βο, ςαΐ Ηα5 βηηφίΐοηιηι ροέηηιιη
Γεϋφιϊ35 ϊπγ6γ Γε εοηιεχυίι, ΐηηεχ&,« υι 3(5οο ιοιαιη
ς3πτιεη ρΓΟ εεπιοηε ςικκίπηι νειεππη ροέκπιπι η3ΐ>εη«Ιιιιη είΓεΓ. δεύ ίαιεοΓ , παβ Γβ 3εειΐΓ3ηα$ εχρεηί» , ρεΗεΛο ίϊερϊϋί ς3Γΐτιίηε, & εοπιρ3Γ3(Ϊ8 νειεπιαι εγείϊςοπιιη
εχεεΓρίϊδ, ηοη ροίΐε ηοη εχϊίΙϊπΐ3Γε, κηυηι ϋίικί υπαπν
βαηϋειηςαε 3υέιθΓεπι Ιαβετε, ςυϊρρε ηαοά 3 ρππείρϊο
3ά Ηποηι ε3ΐκ1εηι νϊιπ ροοπεαιη , ευηάεπι (ϋ&ίοπϊ$ εοΐοτεηι , εαηόειη Γεπηοηϊβ ρΓορπεΐ3ϋεπι ΓεΓεηι. Ριιιο ί§ί(ΐΐΓ ,
3ΐι&θΓεΓη νειεκί εγείίεοβ 3ηιε οειιΐοί ΗβύιιίίΓβ , εοδςιιε
ιιΐϊςιιε ίοαιπιπι είΓε, Γε<1 ΪΓ3 υι ΙίβεΓε ΐΓηίοΓειαΓ , ηοη
βχΓεπ&εΓει 3ΐΐί εοηίίιεΓεΓ. <2ιΐ3ηΐ3 Ιώβηαΐβ υίίιβ (Ίί ία
ϊηιΐΓίΐηϋο , ;ιρρΑΐοϋ ε Ιοείί ςιιΐΐηΐϊ 3 νειεπίηΐϊ (Η$εε<1ίϋ ,
ςυβΙΪΕ ΐ3ηι ΓυρΓ3 ραΙΤϊηι ϊηάίεΒνί. ΑΓέϋηιιβ, ν. ο. ςυο ευπι
υίιίΓη είΓβ νϊχ εΛ (Ιιώΐιιηι , Μειηηοηϊϊ ατήα. άείεπρΓεΓΕί ,
<2υίπίυ$ Ηοε νβΛο Γ3π§;ϊί ; 3ριιά ϊΐιυπι Αε1ιϊ11ε$ 3 Ρβγϊ<1ε & ΑροΠΊηβ ϊηίεΓήςϊιαΓ, 3ρυ(1 (^ιππηιπι 3ϋ ΑροΙΗηβ
ίοΐο. Α ίβίεΐιε ηυαηιατη ϊη Γεηιιη οκΐϊηε <ϋνβι*Γιι$ Γιί ,
ςυαε οπιΐΓεπί, 3Ι13 3<1άϊάεπι , ίιιρπι ηοΐ3ΐ3 νΐ<1β. δεϋπρπιηΐ5 Κ1)εΓί3Γειη ροέϋβε ϊη ίιηίιαικϋί νειεπΒιΐί (ΙεηιοηΛγ3Π£ ε3, ςυ3ε εχ ΗοήιεΓΟ εχρΓεΙΓιΐ: ςαοτείεΓΟ 3πτιοπιιη ΑεΗΊΙΙίϊ <3εΓαπρποηειη Ιλ&γ. V. ρυ§η3ηι Οεοππη
Ιλογ. XII. Αί;ις'ΐ5 ίηιεπηιιη & πιυπϊηιεηΐ3 Αεηϊνοπιιη 3
Γ)ϋδ ενείΓβ υ&. XIV. ςιΐ3β ςιιοιηοίΐο ναπ3νεπι ροέη ,
Ιοεοηιιη εοπιρ3Γ3ΐϊο άοΰεΓ. δαπιίοΓϋβίΓε ϊη ΗΪ5, υί ίη τεΙϊςιιο ςβπηίηε, ρΗΓβΓεί ϊιτιο ΗειηίίιιεΓΐΪ3 Ηοηιεπε3, ίεά
ηϊΐιίΐ ςιιοά εχΓςΓΪριαπι 3υί ςοηΓοπιηι άϊχεπί. ΙυΓε ίςϊιαΓ
εοΠί^εΓε ιηίηί νίίεοΓ, ειιιη ίη Γείϊςυίϊ εΗΓηιΐηΛυί 3Πίϊςϋΐδ , ςυβε 3ηιε οευΐοί Ηβώοΐί , 1ΐ3υά 3ΐΐΓεΓ νεΓΐ3ίιιιη είΓε.
δις άυηι ί&ίαο , ηοη ηε§ο ρΓ3εβ3η«οΓα νειεπιπι 03Γ

5ΕΓΓ. III. ΟΕ ΓΟΝΤΙΒ175 ΟΑΚΜΙΝΙ5. ιχχνιι
ιηϊπιιπι 1<Χ3 ροέηε ηοΑτί ίηςεπΐαιη ΒεεεηάΐΙΓε, 3ίςαε
Ιιίικ αΐίας εηππίηίϊ ηοΛτϊ ραποδ ρΓ3είΐ3Γε ;ύϋ5. Νεε ηε^ο ,
ςιιοά Ο. 5εΗο\ρ ή3ππί, ηιυΐια β ηΐ3Γ§ίηε Οοάΐουπι ΐη ίεχίυπι ΟΗΓίηϊηΐϊ ίιτερΓιίΓβ , ςιΐ3ΐε5 νεΓίΙι$ ίυρροΠηήο$ ςιιο$οάπ\ ο&είο ποϋ3νί , ρΙιίΓεχ ίη ηοπβ ΐικΙϊοΗνΊ. Ηοε οηηιιη
ηε§ο, 03Γηιεη ηοΑτυπι ε νβπίδ (ϋνει-Γοηιιη ς3πτ>ίηυπι
ίπιρηιβηιίί ςοηίιιΐυπι είΓε , & ηοήπιπι βυέΙοΓεδ ίαοβ εχϋπρΠίΓε. Ιηρ3ΐιοΪ5, ςυϊ Γει-ναή Γυηί , Ιΐίαάίκ ραι-νββ νβΓίϊΙ>ιΐ5 ρ1υΓε5 ίίιηί νει•Γι)5 & ΗεηιίίΙίεηίΒ Ηοιηβπ ; πεςυβ
ΐ3ΐυεπ ςυΊίςιιβιη «Ιϊχίι ίείεηεη Ηοιηεπαιπι ςεηιοπεπι
οοηΓιιίίΓε. ΝοΠπ βιηειη ροεοε ε3 εΛ ίη§επϋ υ!>επ38,
ιΐϋ εορΪ3 ηι^'υ ςιιαιτι ίηορκι ΙαΒοΓει , ηεε ρΓοίεέΙο οριι$
Ηαΐηιεηί βχ 3ΐϋ$ εχίεπΒεηάο «>ηΓ3ΐχίη3Γε.
§• XIV.
ΟογοΙΙβγΗ Ιοεο ζάάο Ηαεο. Ρπιηυιη , ςιηιηι ε οχείϊοίδ
ροέιίβ ΗαιιΓεπί (^υίηιικ , ίηιεΙΙί^ϊηΐΓ ί3ΐη οιιγ ρΐεπιηιςαβ
χύΐξζτειη ϊη ίΓ3άεη<1Ϊ5 Γβ&ιιΐίδ Γ3Ποηεηι ιεηε3ΐ; Ηβες εηϊπι
βχ ϊΛίδ ρΓοΠιιχϊι: ψΐΆτη οιιγ ευηι νϊηξίΐϊο ήερε οοηΓεπί>3ΐ, ίεϋίεεί ικει-ςαε εχ ϋ$(Ιειη ίοηπΒιΐδ Ηαιιίϊϊ , πες (ζοίε επί ςυί ςιιπι ΤοιίΓίεπο ( ρΓ3βί. ρ. χχχ. & Τόπι. II.
ρ. 140•) νϊι•£ΐ1ίιιιη ε (^υίηίο ΓυιηΓιΙΓε εχίίΗπιεί. Αΐιεπιιη,
ΡγοοΙϊ εχςεΓρπβ ςγοίίεοπιηι ΓιιρΓ3 ί» υίίΐδ ίιιιη, ςυ3ίϊ
ϊηί«8Γ3 εβΓπιϊηυιη 3Γ§ιιηιεηΐ3 Μ3ηί. 5εά ηήπιηι 1ε§εηίΐ
είΓε θεβεϊ,ςυοά ϊβ3 ίΐ3 ίπιεΓΓε ςοΗαεΓεβηί, ςικιίΐ ιιηίυδ
«Μΐίίηοί 03πηϊηΐ5 ΐϊΐγίΗϊςί , 3 ρΐυπίηΐϊ ςοηιίηυΒίί , ρ3Γίεδ
ίϋϊίΓεπϊ. δϊς Αγ£Ηπι ΑείΗϊορίί 3β ΗεέΙοπβ ιηοιτβ ρβΓ§ϊι αά
υΐγ!Γΐ5 & ΑΪ3εϊ$ (ΙΐίΠάίοπι , Ι1Ϊ35 ρ3Γνπ ζ\> 3ΓΓηοΓΐιηι ϊα^Ιϊοΐο ζά εηιιιπη ίιιπυηι ίη υΛειη Γεεερηιιη , Ιΐϋ πίασκ
Αγ3ϊπϊ 3 <1ε1ϊΐ3βΓ3ήοηε ΤΐΌίαηοηιπι, ςιΓιά εςυο ίαείεηάυπιΓιί, 3α ΤγοΪ3€ ικςαε εχείίϋιιηι. Οε ΑεϋΗϊορίάίί ϊηϊίίο ηϊΗϋ εΛ ώήι<:ιι1(3ΐΪ5 : πεο επίπι ππηιαι , ήιϊίΓε φΐί τε$
ροΛ ΗείΙοΓειη ε3εΓιιπι , ΐη ςυο Γα1)βίϋεΓ3ΐ Ηοιηεπειιηι
ςβτιηεη , ρεΓΓεςυβΓειυΓ ; ίεά οπεηάϊΓ , ςαοά Αγ£Κπιι5 ίη
(ΙίΐΓκΙϊο ΑΪ3εΐ5 & υΐγίΓΐ5 ΓυΙ>Λίίεπι, ηοη αά βηεπι ρβΓ(Ιυδο 3ητιθΓυηι ςεΓϋ3πιίηε , & πηιΐιο ηΐ3§Ϊ5 ςυοά 'Ιλ/βιι
πίρϊΗ εΐυδάειη ροέί3β ζ. ςοηήιΙίΕΐίοηε ΤΓθ'ΐ3ηοηιπι Λι-,

ιχχνιη ΟΟΜΜ. ΟΕ Γ^υΐΝΤΟ 5ΜΥΚΝΑΕΟ
ρβΓ βςιιο Ιί^ηεο ίηςερπΤε ίεηυι•, £>( τ* <πρ) τΊν'ίπτοψ
οΊΎρακ υτόττω( ϊγοντβί, τιριστάντα βονλιύοντ&ι , ο, τι
χρί> ιτοΐΐϊν. Αη ρηίΕΐ)ϊιηιΐ5 ΑΓέΗηιιπι 3ΐ(επιιη ς3πηεη ϊπ γε
ηιβάία ββπιρίίΓε , ϊΙιεΓυιτι ϊΐ3 ογΓιιπι είΓε , υϊ ηε βςυί ςαίάειτι £3βπε3ηι πιεηιοΓ3νεπΓ , & ςιΐ3ή αιηι ΕεΓεΙιίϊ Ιϋαάε
ρβΓνα, ιηυΐιο ίεποΓβ ςΗπηιηε , Γυυηι εοπηε&εΓε νοίιιεήί ? Εςαϋειη ηοη ροΙΓυιη ηοη ΛιΓρίε3π , Ηαηε πιυιιΐ3πι
νείεηιπι 02ΐ-πι'ιηιιηι ΓΕίίοηεπι & εοΗ3εΓεηΠ3πι ηοη ί3ΐη
ροειϊϊ πεβεπ , ςιΐ3ΐη ΓΗιρΓοδίί , άϊεΓςευϊΛϊί , ίοηιίΓβ 3<1βο βηιηπίΕΐϊάί, ςαί ε3 ϊπ άίίροΛιεπηί, ιη (β πιυίυο εχοϊρεΓεηϋ, οηιίΙΠϊ & ΓεΓεέΗί ϋϊ, ςϋ3ε αιπςιιε είΓεπί εοηνιηυηί3. Απ&ίηυηι ϊ^ϊιαΓ ριιιεηι ηοη ίαηίαηι ε3,"ςιΐ2β
ΡΓοςΙυβ εχ εο ιηειηοΓ3ί , Γεά οπιηίηο ΡοΑηοιηεπε3 , φΐ3Μ.
ςμβπι Λπ£Ηιι$ , ςαπηίηε οοφρίεχιιιη ίιιϊίΓε : Ηοπιπι ρΐυπηΐ3 ειιηι ίη Ι1ί3<1ε ρ3Γν3 ρΐεηΐυϊ ΓΓ3&3ΚΙ είΓεηί , ε3 υίί Γυηι
Γΐΐ3ρΓθάΐ ίη Π30 ΓεΓΙΙΠΙ ΤΓθί3Π3ΠΙΠ1 ρΕΠε άε03ΠΓ3^3 ,

οιηϊβΐδ ΑγΛιπι ϋ$ , ςυ3ε Ηιιε Γρε&3Γεπϊ. Ιη Ιΐπ εχοΐάίο
υίΓοςιιβ υΓι Γιιηί. δίε ΓεΓνβκι Γιιηι Η3εε ε3πηίη3 , & ίη
ςγείί ΤΓ0Ϊ3ηί ίοηηαιη εοηείηη3ί3 , 3(1εοςοε ί<1ειη Ηίδ
αοάάΐϊ , ςιιοά ίη Ηοπιεπαϊ ί3έΙιιιη είΓε , Γαηιηιί ηοίΐτα
2εί3ΐε «ίπεί ρΓο&Ε&ίΙίίεΓ (Ιοςιιεπιπι.

δεοτιο IV.
Ό{ ιϋί'ωηώιΐ! , νιφοιάίιΐί , & οτηη'ιηο Ηψοήα ΙμγοτΊλ
οατηάιά*.

§•Ι•
ΟϊΓΐηεη ηοΑηιπι α Βεί&ποηε Γερεηιιιη είΤε , ίη ίεηιρίο άίνί Νίεοΐαί πιοη3Λεπί ΟβΙΓαΙοπιπι ρΓορε Ηγάτηηΐειη , ςοπίΐαι β νίί3 Οοίαιηί , ρΓ3εήχ3 Α1<3ίη3ε εάΐΓΪοηί ,
φίειη Ιοειιιη ΓυρΓ3.Ϊ3πι αάάαχί. Εαίεπι η3οεηηΐΓ ίη 0>πίΐ3ηΐίπί Ε3Γε3ΓΪ5 ζά (^ιιίηίΐιιη ρΓ3εΓ3ΐίοηε, ϊη Οοά. ΜαιπΓεπίί ΕVII. 3ρυά Ιπ3«ε ρβς. 193. β<ρ* ήμΖν ίη ίύρέ6« μί
το- την 'άκασιν τίϊ( κοινηί τα,τρίίΌί κα) ΐΓίριεσάΒη χα) <Γ/ί<Γόί» ΰτΐ) τοϊ πίντ' Αγαίον καλ 'ίηαί σοφοί κα) τίϊί τα
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ιχχιχ

λαιίτητοι ίνα-ΚΛίηστοΰ Βιιτβ•&ρί<»νο( τοΰ ΚικαΙα( Κ&ρϊινβι*ί*( μιγίστον ί<ρ' χιμά, γφ,&τοί , λαλ* τβ τβλλά ίνΜά.
ν*ντοί, κ*) ταύτη» την ιταίίΛσιν ιύρ&ντο( ή τω ναω τοί
«γιου ΝιχβλάοντωκΚΛβ-ούλω», τω 'ΐξατϊί ιτόλίβκ "Ύί^ηη.
Ε ψιΐουδ αρρ^Γεί, ρηιηο, Γερεηυιη ίυίίΓε ίπίεΓ 3. 145α.
ςυο «ρϋ3 Οοηβαηιίηοροΐίδ , & ι47*. αυο νίΐ3 εχςείϊϊι
Βεί&ποη; άείηχΐε, ςυπι π3εο αιπι η3π•3ίϊοηε ΟοΙιηΗο Α1<1ίπο ρΓ3εβχ3 ργογΓπβ <:οηνεηΪ3ηί , ηιιγ Α1<1ιιιη ε Ι.α(αή$
Γεΐ3ίίοηε Ιΐ3υΓιίΓε ; Α1άΐη3 εηίπι ς)ιιϊηιί & 0>1ιΐίηί εάίπο
3ά 3. ι $04. Γρβ&3ϋ , ιιΐ πκχίο νΜεϋίπιιΐδ , Οοάεχ 3ΐκειη
Μ3ΐχήεηίίδ 3. 1496. Γοπρίυιη Γε ιεΛ3ίιΐΓ : 3ΐκ ιπτιιιηιπιβ
ε νυ1§3ί3 πιπί £3ηΐ3 ΓειυΜε. ζ)ιΐ3ΐΐδ 3ΐκειη Γιιει-ή Οοάεχ
3Βε1ΐ3ποηε ρηπιυηι ϊπ Ιυοεπι ρι•οΐΓ3&ιΐδ, άοεετε νίάει-ϊ
ροίΗι Οοάεχ νεηεηΐδ Ό. Μβιχϊ , α,υί οΐΐιη αά Βεί&ποπεηι ρεηίηιιίΓ. νεΓαιη ίδ Οοάεχ ε1ε23ηιεΓ ίοήρίυδ , βιίϊ
ίη ςυϊΙ>υ5(ΐ3πι ρΙεηίοΓ εΛ εάίποηί&ιΐδ & Οοάΐείϋΐΐδ άείεποΓΪΒυκ , ίΒπιεπ ρΓο ρπηιο & βάεΐί Οκ1ία$ Ηχάπιηπηί
3ρο§Γ3ρ1ιο πιίπϊηιε εβ Ηβ&εηάιΐδ. Ν3ΐη & ΙεέΗοηεδ 1ΐ3ΐ)εΕ
ε<1ίΠ8 (ίείεηοΓεϊ , & νεΗΊΐϊ οιηίΓιί 3ΐι( οοηιταχιί , συί ίη
εάΐιίδ & Οοάΐείβϋδ νυΐ^π&υδ ίηΐε§η Ιε^ιιηίΐιη 5ϊε Ιί.
402-4• οιηίίΠ, 3ΐ)βΓΓ3ηίε ϊύηήο οη ηοηιοε<πε1ειΐϋοη
νίτρην. V. 405. 6. ϊπ ιιηυίη εοικΓ3έΚ ; πβ ΙεέΚοηεδ νίίϊοΓ35 πιειηοΓεηι , ςιΐ3ε ϋποαπι \'3ΐ(1ε ίηάοέηιπι & ΓοςοΓ€ΐεητ ρΐΌάυπΓ. νίάεηπ- ί^ϊΐαΓ πΐς Οοάεχ εχ 3ρο§πιρπο Ηγώιιηίίηΐ (Ιείεπρίιΐδ εΙΓε ίη ιιίυηι Βεί&ποηίδ , Γεά 3 1ί1)Γ3γϊο ηε§Ιϊ§εηπ. Α1Ϊ3 εχεηφΐ3ΓΪ3 Γοΐΐεπηκ <ΙεΓεηρκι , πιεΗοΓεδ ΙεέΚοηεδ ίείΛτιηι; ί'εά είΪ3ΐη η3εε ρΐεπιιηςιιε ϊη
3ΐϋ8 3ΐ)εΓΓ3Γυηί,ϊηίεβΓ08νεΓΓα8 οπιίΓεηιηι , 3άεοφΐε νίχ
υΐΐιΐδ Οοάεχ ΓιφεΓείΓε νίάβίαι-, αυί Ηνάϊιιηπηιιπι , 3ΐΐί
είιΐ8 ρπιηαιη 3ρο§Γ3ρΗυπι ίη οηιηίηυδ κίεηι.

§. Π.
Εχ ηοε 3υιβπι ΗγάΊτιηπηί 3ρο£Γ3ρΗο ίεπναιαε ίυιη
βίΐίποηεδ οιηπεδ, ηυ3ε ΑΙάϊηυπι ιεχιαιη Γει•ν3ΐη, ίυτη
οοάίεεδ ρίχιηπιί. Νππι & Βεΐ&ποη αχχααί 3 Γε τερεηυιη
ίίνυΙββΙΓβ ίεηυΓ ίη ρΓ3εΓ3(ίοηε ΙαΛιτίβ πιο^ο ΐ3ΐιά3Γ3 ,
& ίρΓε ΙΛίατκ ΛϋάιοΓαδ ίη ηος ίαίι, ρήιηιιιη Μβώο-,

ιχχχ
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Ιϊπϊ , ίρΓο ίεβε 1. ο. (« Μί<ΓιίλβΐΌΚ ίς>ιγμ{ψο{ χμϊ τ «ι »μί»
τίρ* <Γ/(Γάζαί , αλλ* τ« *•ολλλ *α) ταύτ»)» μιτί $υ?κοκίαΐ
κτησίμηοί ίξί•γρβ*\.* μΐτίίακα. κα) ί<Γ/<Γ«ξα, ϊ•Τίρ οίί/α<
κ&) τοί/ί όίλλοκί •χοήαιιν φιλα^βρώτοι/ί οιτ«< **) φιλβ«•όφοι/ί : ) <1εϊη()ε ΜείΓ3η3ε , ιώί είϋί ηι^ηυ 3ΐπ ειιπι εχίεπρά Λιηί Οοϋεεϊ ΜαΐτίίεηΓεδ <1ιιο , & νβιίς. λ. β. Αΐίοί
ϊξ,ΐΐΜΤ ΐΛίϊβπδ ειιι-Αε (Ιε&επ ίιίΓε ΓιιΓρίοεπκ , ςυο ίηρπιηϊϊ τείετο ΕΓευπαΙεηΓεπι Βΐιεηιηι. Αΐϋ »1> 3.1π5 ΗϋΓαηΐί
ίεπριί Γαηι, υι ΡηπΠπιιϊ & Β3Γΐ)επηιΐ5, Ραπίϋβ Γοπριυβ
3. 1476• Οπιηεί ϋΐί ςοπιπιιιηειη Γοηιειη α^ηοίαιπτ, &
ίκχ Ηα1>εηι ςοι-πίΐϊιηιιπι οο§Π3(ίοηΪ8 ίηάίαιιιη, ηιιοιΐ Ιί'ο.Τ.
54° Γς. ςϋ3ΐυοΓ νει•<ιΐ5 ίη 6ηε ιηυπίί Γαηι, Ιϊεει-ο ΓοΠ3ίΓβ
ειιί εοιτυρΓο Οοάίάδ Ηγ^Γαηίίηϊ ίοϋο ; (ϋβεηιιη «ηιεη
ί3ΐη ΙεέΗοηιιπι βοηίϋϊΐε, ςιιβηι νοαιηι &νεΓίιιυιη ηιιιπεγο , ςυί η3ΐΐ(1 ρ3ΐιά ίη άείεποπίηΐϊ Οοάίαΐηΐδ 3 ίεΛίπαπι'ώικ ΙΛγεγϊϊϊ οηιϊίΠ, ϊη ρ3ΐιςΐ5 3 ςοιτεάΙοΓε ίαρρΙβΗ &
ΓυρροΓιιί ίαηί.
δεά εχ Ηογιιπι Οοάίαιηι ηυιηείΌ εχίπιεπάί Γαηι ΝεαροΠιαηιΐδ, οΐίιη Ιαηί Ρ3π•η3Γιί, ίεπρΓίιβ 3. 1311• βάεοςαβ
ρ1υ& ςεππιιη ςιιίηςυ3§ίηί3 3ηη'ΐϊ 3ηιε ςιΐ3«η Οο<1εχ Ηγιίπιηήηιΐδ 3 ΒεΙΓαποηε Γερεπυδ & ρεΓ 3ρο§Γ3ρίΐ3 ναΐε,αιυ5 είΓοϋ. Νες ιαιηεη ϋΐιιιη είΓε ίρίυιη Ηγάηιηιίηυιη ,
ςυο<3 ίιιΓρϊεεπί , νεί εχ εο 3ρρ3ΓεΓ, ({αοιΐ Ι3ειιπ3ΐη Ηα1>εί (Ε. IV. 5α3 - 574•) ςυίηφΐ3ε;ίηί3 ΓεΓε νει•Γιηιηι, ςυί
ϊη Γεΐϊηυϊί €οάά. εχβ3ηι : ηε πιεηιοΓειη Γιη§αΐ3Γεηι Οο«3ϊςΪ8 ϊη Γεϋςυίβ ρΓ3εβ3ΠΠ3ΐη. Μεπι άίεεηάιιπι άε Μοηα€εηΓι , <ριί Ηβικί άυϋε εχ 3ηιϊηιιϊθΓΪ & ρΐεηίοπ εχεπιρίο
ρι-οήΊιχκ. ϋίεΓςυε (ϋοάεχ , ε ςυί&αϊ ΐπηυηιεήί Ιοεϊϊ ε3Γηιεπ ηοΛπιηι ΓεβίηιίιιΐΓ & ΓυρμΙείΐΐΓ, ζά 3ΐπηι & 3ηπςυΐοΓΒΐη ε3ΓηιϊηΪ5 ΓεοεηΠοηεηι ΓείεΓεηάϊ Ταπί, & πιάπΊίεΛαπι ίίΐςϊιιηϋ , ηοπ ίη υηίςο ϊΛο Οοάίεε , 3 ΒβίΓ3ΓΪοηε ίη
Ιιιεεπι ρΓΟίΓϊίΙο , ίΠυά ίεΓν3ΐυσι βίΓβ , ςιιοά 3άηαο ΟΓειίίηιηι ίιιίΓ.

§. III.
Ρτίηιιΐδ ίγρϊβ ^υ^η^υπ^ ννι1§3νίϋ Α1<3υβ Μ3ηυιϊιΐ5, νεηεΐίί5 Μ> Ιϊϋΐιΐο : ΚΟΙΝΤΟΤ ΚΑΛΑΒΡΟΤ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ
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ΟΜΗΡΟΤ, ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑ1ΔΕΚΑ. (^υΐΝΤί Ολι,ΛΒΚΙ
ΟΕΚΕΙΙΟΤΟΚυΜ ΑΒ ΗΟΜΕΚΟ ίΙΒΚΙ ^υ ΑΤυΟΚΠΙΧΓΜ, Γ. Ι.

& 3. ίοπιΐΕ οέΙϊνΗ. Αάίβ&ί Γαηί ΤτγρΙιίοάοη'\κίου λκοκτκ,
& ΟοΙμΗϊ Γπριαχ Ηείεηβε. Ιη ιίϋυΐο & βηε Ιίβπ εΑ 3πεοΓ3
Αΐιϋηα. — Ηβεο εβ (^υϊηίί & άι&οηιπι ροέί3ηιπι ρπηοερ$ εάϊπο. Α<1 3. ΐ52ΐ.νυΐ£θ Γείεηιηΐ ; ίεά Ϊ3πΐ3. 1504.
3ΐΐί $. ρι-οάϋίΓε, ηαρεΓ άοοαίί Κεποιΐ3Γ()υ8 (ϊη ΙϊΒγο Αηηαΐα άί Ππρή/πιπ€ άα ΑΙάε - ρατ Αηη Αιΐξ. Κιηοηατά. 3
Ρ3Π3 1803.8. Τ. II. ρ. 158. )εχΗϋ>ίκ> 03ΐ3ΐο§ο Ιί&ι-οηιηι
3& Α1<1ο ϊιηρΓβίΓοηιιη , οαϊ ίιια ιηβηυ Α1<1ϋ8 ΗΗΓςπρΓιϋ :
Ηοηκηιι Ίη ρατνα [οττηα. Ομυιοα. ν'ιία & /αίάΐαι Αφρ'ι. &ς.
Ιηηι ουιη Ηοηιεπυ, ιβΛβ ρηε&ήοπε 3. 1504. ρι-ο<ϋεπί,
ΑεΓοριΐδ ΜΏν. ΐη πηιΐο εχΗϊΙ>ε3ΐ , ηοη άο&ιβηίΐιιπι , ευπι
<2ιώιιί ςππηεη Ηοπιεη εάϊήοηί ϊπ εαιίειη Γογπι3 οοηιϊηυο φΐ3π εοιτικεπι 3ώϋ(1ϊίΓε. (^υειη Οχϋεειη εχίεπρΓεπΓ Αΐάικ, ηοη αχιηαΓ; ίυίι 3ΐπεπι ΠΙε ϊηίΐιηαε ηοοε ,
ηε^ΙίβεηιίίΠπιβ ίςπρηι$ & ^ηοιποΓικ , ιιη<1β ϊηηυιηεπί
ίακει Η3ες εάΐιίο ΓοτϊΙ)επάϊ νϊίϋί, πιυΐπδηυε 1οεΪ8 νερίΐΐϊ Γαηί ηιιπίΚ. 5ίπ§υ1ί ςυοςιιε νετίυδ ΛεΓκΙεπιηηΐΓ , ςιπ
ίη (]ο<1κε Βε(Γ3ποπΪ5, βΐϋίηιιε ηιεΙιοπΒιΐί Ιϊ&πί ΓερεπυηηΐΓ. Α1<ϊιΐ5 Ιοεϊδ πιυπΐΐδ & εοΓΠίριίδ βΛεπίαιπι 3όρίηχίί, πήηΐηιε οπιεη οιπη'ώυβ; Ι3ευη35 ιη3ίθΓε$ 1;Ηγο IV.
& VII. ν3ςυοϋηε3β Γραιϊο ΐη<ϋθ3νίϋ , φκχΐ ίη Οοάΐςϊ&ιΐϊ
ΓιηιϋίίεΓ ίϊεπ Γοΐβί.

§• IV.
ΙΛχλζ ειϋιϊοηεηι Γεαιιι εΛ ΡΓεΪ£Ϊ3η3 Γ. ΒβΠΙεεηΓυ :
Κ01ΝΤ0Τ ΚΑΛΑΒΡΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΤ ΚΑΙ ΣΟΦΟΤΑΤΟΤ
ΠΟΙΗΤΟΤ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΟΤ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑ. Ομ'ιηίί €αΙα\>ή αηύφάβϊηΐι & [αρ'κηΐιβίτηϊ ροααι
ΡηκιιηηιβΌτΗΐη αϊ Ηοηατο Γώη ηπαίποτάιάιη•. φύίιιε Ίτο'ιαηαπι Ηϊβοήαιη α\> Ηο/ηαν άίηϋίΐαη ρννϊίίτ & ]ρΙιη&άΐ ρτο~
[ιαιιιΐ! «/?. ΒαβΙ(Μ ριτ 5Ίχιιιη Ηίητ'κραη. ι ΐ6ο• 8. ΑίΐϊεΛϊ ειΐαιη Ηΐε ΤΓγρ!ιίοι1θΓϋ5 & Οο1ατΗιι$; οιηηΐ3 εχ Α1«ϋη3 εχρΓείΓ3, ρ3§Ίηϊ5 ειίαηι ρ3ηου$. ΡπιεπιίίΓ3 εΛ ερίΛοΐ3 ηυηςυρ3ίοπ3 εάκοπ$ Έκ'ι%ά, §Γ3εςβ ίεπρο, άε
ροεϊεοί ρΓαείΙαηάα. ΡηεκΓ ι^ροηιιη οίε^αππαιη νϊχ
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ςυίιΐφίδίη οοπιπιεικΐ3ΐκ>ηϊ$ Ηβ&ει 1ΐ3εε εά'ιπο , αϊ ςιΐ3β
ηιεικίοπιιη ηοπιεηιηι ηονίδ ορβίαπιπι ειτοπΙ>ιΐ8 ίΐιχεπι.

§• ν.
ΕχΓρε&βπ ροιεΓΕί ιιι ςίπηΐηϊ ϊηΓι§ηίιεΓ οοιτυρίο νίΓΟΓυιη άο&οηιπι ΛικΚε ΓικχυιτβΓεηι , & επιεη(ΐ3η<Ιο ϋίικί
ϊαν3Γ6 Λιι^εΓεπί. Ρπιηιΐί Ιο. Βτοάαιιιι , ΤαΓοηεηΓι$ ς3ηοΠΪ0115 , ε<1ί<3ϊΐ Αηηοιαύοηΐί Ίη. ΟρρΊαηιιτη , ζ). 8πιγτηαιιιιη , &
ϋοίαί/ιαιη. ΒβΓ. 15 5*• 8. Ι/Γυϊ ϋϊ εΛ ΚΗοάοπίΒηηιΐί , ίη
εχίΓεπίϊ ίϊΐιβιη ΟΗΓίηϊηϊϊ ρ3πε: ΐ3ΐκ)3ΐ εηϊιη ΒΐΌίΒευπι
3<1 Χ. 6ψ »7?• ΧΠ. 368. XIII. 128. Ρι•32ϋει•ε3 ΟΙζηά.
Ε;ιιΐ5ηιιείιΐ5 ΒΐΌώιεΐ επιεικΙΒίΐοηεβ Γυϊδ αάηο£3ΐηεηπ5 ίη*ε^Γ35 ϊηΓεηιίϋ.
ΡοΛ Ηυηο ΟαΊΚαΙιηιιι ΟαΜίτια υΐΐταίιίύηιΐί ψΐ3ε<ί3ΐη (^υΐηΐί Ιοοα ειηεηϋΗνΐι ίη Π5γο : Νοναηιη ΙίΛοηιιη ΐιίη ο(1ο. 1 566.
β<1. ιιι. τεοεη$ 3ΐι&3. ΑπίνεΓρΪ3β εχ οίΚαη3 ΟιπίΙορΙι.
ΡΐΗπιΐηΐ Ι571• ϋ!)Γθ 1. 03ρ. νιι. ρ. 4'-44• Επιεπ(ΐ3Ποπε8
ίιιηι χνπι. ρ!εΓ3εςυε ε£Γεε;Ϊ3β. Η38 ΐΒΐηυπι ηοη οπιηββ
ΚΗθ(1οιη3ηηυ8 ειίαηι ρΐΌροΓιιΐι, ςιιί οιηεη εϊ$ ηοη υΓυ$
είΓε νϊιΙβηΐΓ. ίαιι^αι ςυίώειη , 3.ά ί.ί&Γ. II. 56». (^ιιΐηιί
ίιιϊ , νεπΐΠπΐ3πι €3Πΐεπ <:οη'ιε&υι•3πι ιηίομίτ»υί , ρι-ο οογηιριο ηπομίνονί ; Γεά Η3ες επιεηθ3πο ϊη Νον3ηιπι 1οέΗοηιιπι Ι&πδ ηοη οζςητήι , βθεοςιιε 3ΐϊαη<1ε άα&Λ είΓε
<3ε1)ει. νίχ νί<1εΐιιι• Κ.&ο<1οιη3ηηυ3 ΐΈΐϊςιιϊϊ 1(χϊδ οηιηΐΙηΐδ, ιιι Ι. 4!9• ^Ι'• '37• 310• Οοϊΐβπιιη ρΐΉειεπιιιΐΉδ
ίιιΐίΓε, Γι ίίΐυπι Η^Γαιη ζά ηΐ3ηυ5 Ηη&ιιΐίΓει-.
ΑΙίί ν'ιπ άοΆΐ οοηΐεΛιίΓακ Γιΐ35 ε(ϋιίοηϊ$ Αΐϋϊηηε αικ
3ϋυ5 πΐΒΓβίηϊ 3(1ΓςπρΓεφηι , ςιΐ3ΐΪ3 εχεηιρία ρ3ίΓιηι ίη 1>ϊΜίοιΚεςΊϊ 3(1Γ6Γν3ΠΐυΓ. ϋι ϊη \>\\>\. ίιΐβ(Ιυηο-Β3ΐ3ν3εχεπιρΐ3Γ Αΐίϋπυιπ Έηάιτ'ιά ξχΐίιιτφ ιτκιπιι ειτιεπ<ΐ3ΐυπιτ 31ιεηιιη ΒϊΓιΙεεηΓε, ουΐ βϋςπα 3(1ποΓ3νΐι Οζταηη! ΡαΙΚιηϊηηβηι: ΐεηίυπι , αϋΐ. ΚΚοάοιτι. ςιιιη 3(1ηοΐ3(:ίδ νϊπ <1ο•
£Μ. (νΐ<ί. θ3Γ3ΐο§;ΐ!5 ΗΒγογ. ΒϊΜ. Ιλι§<1. Β3Γ3ν3ε, ρ. ι6ι.)
ΙσβρΜ 5αιΓι%ιη ειηεη(ΐ3ΐϊοπβ8 ε<1 ^υ^ηι^ ΧΛ>. Ι. - IV. ϊο,^.
οιιιη Ρ3υνΐο οοπιιηιιηϊθ3νϊι 5ϊ§εΙ)εΓΐυ8 Κανβιχ3πιρΐιΐ8.
Ρογγο ίη €3ί3ΐο§ο Μ«8. Απ^Ηιε & ΗΐΒεΓπϊαε Ρ. II. ρ3£.
70. ϊηιβΓ 1ΐ1)Γ08 ΥοίΓΐΗποϊ Ν. 4Ϊ• βΛ Οιύηΐια & Τγρ/ΐΜ
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άοτια ΑΙάϊ , />. 8γΙ\>Ητρί πΐ3ηιι ειηεη<ΐ3ΐϊ , & ΓοΐΓ3ίΓε ςιΐ3ε
ίβκ)επι Ν. ^3• εοπιιηεπιθΓ3ΓυΓ Ομϊηύ ιά. Βαβ. ί. νατ.ΙιίΙι.
ίυηί εοηίε&ιΐΓ3ε νίπ άοίϋ 3ΐίαΓιιΐ5. Νεε άιώίιο εοάειη
τείεΓΓε ε^ίήοηεπι Αΐάίπβηι ϊη \)Μ. €3εΓβΓε3 νίηάοβοηεηΓι 3()Γει•ν3ΐ3ΐη , ηοι'ΐί Ιο. ΟητΗτ'ά ( Αη§Η ) πια, ροβ'ιΙΙαίααι, ςιΐ3πι Ο. δεΗον (Ερ. επί. ρ3§. 6ι.) ίο. (ΙεΓεπ&κ:
»ΐη ρΓΪΓπα ρα^ίηα Ιωάννου του Κουρτηρίου, αηΐιιτη Α][ώΐι
ηΜϋίΧίν. Ιιεηιαι ίη ίεςυικία ρ3§. Ιωάννη ο Κουρτήριοϊ.
η Ηβες οιηηί3 οηθειη, ψΐΛ ηοιαε πιαΓ§ΊηαΙε5, ιπηπιι εχβ»Γ3ί3 ΓυπΓ. ϋιπιιη Οιιπεπυί (Ιοιϋεεί πίδΒ. εοπίυΐυεπι,
»3Π ίίΐ3$ Γοίαιη 3ϋοηιιηςαε επιεπάΒϋίοηεϊ ϊη ηι;ΐΓ•§ίηο ηο» ΐ3\επΓ , ηείεΐο ; εχ ίρΓίδ εηίπι ηοιίδ Ηαε (1ε τε ηίΗΊΙ ίΐα«ιαεπί ροίΓυιη.κ Ουηι ιαπιεη Η3ε ηοία« ε3 ρΐεπιπιςαε
ί3η§3ΠΓ, ςιΐ3ε, πιεΠΌ ίιΛεπΓε» Ηαυά (ϋΐϋεΐΐε εΛ εοΓπ^εγο, & Γβερε άείϊοίαηι, ιώί 0>αίςε$, ςιπ&ικειιιη εοπΓρίΓ3Γε ίοΐεηι, ιηε1ΐθΓ85 Ιεδίοηεδ οίϊεπιηί; πιίΗΐ νίχ βΐίο
ηίΠ ςοπϊεδυΓ3ηιπι Ιοεο }ΐ3ΐ>εηά3ε εΙΓε νϊίΙεπηίΓ. €3είεΓυιτι ε3$, Γαίι-εηι ρ1υπιτΐ35, εχΙιϋ>υΪΓ Ο. 5εΗο\ν 1. ε. ρη;;.
6ι Γςφ 3ήεπΓεο ίπάίε3ϋ35. 5«/ί^ίΓ/ επιεηάαποπεί Ρ3υ•«'ϊαϊ
βχεεΓρΐ35 (1ε(1ϊί Άά ε3ΐεειη {Ίΐ3ε (^ιιίηϋί ε&ποηίί. ΙςΙεπι
ΓΒ&εη&υιρί & 5ν1&υΓ§ϋ 3(1ηοΐ3Ποηε5 ίπΓρεχίι, ηοη 13πιεπ <1ί§η35 ΗβΒπΊγ, ςιΐ35 Γυ3ε εάϊποηί ίηΓεΓεΓεί; ςιιοίΐ
8γ11)ϋΓ8Ϊ3η3ε νίπ επκΚιϊοηειη , υι 3Ϊϋ, ππηϊηιε εχρπιτιεκπι , Ρ3ΐ1ίεη1>ιΐΓξί3Π3ε 3ΐηεπι ίρίο ηυηιείΌ Γαο εχίςαο
νεί οεευρ3Γ3ε , νεί 3ί> 3ΐϋ$ Γε6Ηα$ ΐΓ3άίί3ε είΓεπΓ. ΑΙκβγ
ϊιι<ϋε3νίι 1)οπ ίΠ'ιιΐϊ : & είΓε ϊη η$ Ηαηά ρ3ΐΚ3 βοηαο ίηι£*κ, «ϊη νίΓοηιιη ηοηιΐπα Γροηάεηι, ςυ3ΐη ιείΐ3ηΐϋΓ εχεπιρΐ3 3 Ουι-νίΠίο ϊη ν3ηηο ει;ΐπε3 3(113(3.

%■ VI.
1οπ§ε ΓπβϋοΓειη ροΛ Ηο$ 3ά (^ιιίηαιιη ορεπιηι οοπίαΙίί ΣαηηηΓιιιι ΚΗοάοπιαηηια , 0&\{Α\ ΓθΓρϊί310Γ ιηεΓΪΓΟ ^ϊ€8πάυ5. Ηίε ϊη 1εΗοΐ3 ΙΙΓεΙάεηΓι Γιώ βαΓρίςπί ΜϊεΙΐ3έΤΐ5
Νε3πάΓί ροβοπιπι Οϊ3εεοηιπι & ροέΤεο5 β;Γ3εε3ε ί\\ιά\ο
ςαοηϋ3ΐη ϊηιΙιαΓυβ, ριϊιηυπι γγ85 ΗΒγοϊ εάιάκ ήιΐ) ί'κιιΐο :
Κβ'ί'κτβν Σμυρναίου Ίκίου α.κώσ*»{ [ίΓλία. ίύα ,
Νόστοι /?ι(3λίοιι «V. ϊά εΛ , ΟοΊηΐΊ $πγπιαιΐ , ρορηίαηι Ηοηιί Λ
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τ'ι,ροϊΐΛΐ νίίαβϊβϊπιι &/Ίιανΐβηϊ3 ΙΙΊϊ ίχάά'ι'ι Ι'Λη άιιο , ΚιάΊίΐί: Οτακοηιιη αιρια Τγο'ιλ ιών ιιηιΐί. Εχροβιϊ οί'ιπι Ίη βίια'.ι
11/11ά(ηβ, & ιάΊή ηηηο βιιά'ιο , ίηάηβήα & Ιαίοκ ίαιιηηίύ ΚΗοάοηιαηιύ , Οιιηιβύ. ΕίρΓΐ3ε, 3(1 οαΐοεηι Ορίήι αιιτά ά Νε3η<1γο βίϊπ. Ι/φΓ. 1 577- 4• 5ιιηι ΙΛη XII. XIII. XIV. οατΓπΐηίδ , ςυοΓυιη εχπ•επιιιηι ζά ϊίντιυί ηΐϊΐβ Γβηιϋϋ. Οιείεπιιη Κϊο «ίυΐυί ίτζαά'ι Γαίί νίπϊ <1οΛΐϊ, ι« (ϋνεΗα οβγιηίπ3 ριΐΓ3Γεπϊ Ρ3Γ3ΐϊροπιεη3 Γ. ΡοίΙηοπιεπς3 (^υίηιί , &
Ιλίου 'ίλασιν; οοηί. ΡΒ&πε. Β'ώ\. Οτ. Τ. Ι. ο. νιι. §. νι.
ρ. 3<5ι. & ΓυΓρϊοοΓ ίβΓβ , ΤοιίΓίειίυιη , άιιιη εχη•εηκ>8 ΐΓββ
ςηπηϊηί•; \\ίτο$ α φΐϋ>τικϋ3ΐη 3ά αϋιιιη 3υέϊθΓβιη τείετή άίίεπϋ, (νϊ<1. ΓυρΓ3 5ε&. Ι. §. χνι. ) ηαΐΐα 3ΐΪ3 τε άιι&υπι
είΓε , πΊΠ οβίΐιιπι <1ε \\ζ^ βϊϊίϊοηε Γ3Π13. 5ε<1 ίη 3<3οι•π3η•
<]3 Ιιαο εΗϊϊίοηε Κηοι)οπΐ3ηπυ$ , ίεΗοΐ3ε ΐΛΐηεΙ»υι•|!;εηΓΐ5
ΐυιη τεέΐοΓ, ϊ3γπ ρΓοΙυΓιί Γιιο ϊη (^υίηιί ςίΓηιοη Αικϋο
ιηεπίοςυε. ΡΓ3εβχ3 ίυηι οιήςιιε Ιί&ι-ο αι•§υηιεηΐ3 νεΓΠ1>ιΐ8 §Γ380Ϊ5 & ΐ3«ηΪ5, 3(1ΓςήρΓ3ε αά ηΐ3Γ§Ίηειη επιεπάβήοηεϊ Ιί3ιι(1 ρ3υε3ε , εχρίειί νει•ίΊΐί ηιυιΐ]ΐ, &ΐπηϊ$ ίηιε§€Γνει•Γιΐ5 1 27. <1εηϊςιιε χι. νεί-ίΊιιιιη ^7 ^ψ ίΓ3Π5ροΠιίο ί;ι&3 , υΒϊ ε(Ϊ3ΐη ρηυοα ίη ΐΰχπι ςοΓΓοΛα. νει-Πο 13ίϊπ3 Νεβηιίπιιη Π3&εΐ 3ιι£Ιογ8ιϊι.
ϋείικίε ροΛ ΐτϊ£ΐικ& απηοϊ ίηϊε§πιιιι οβπηβη εάκΐΐί,
ϊηΓοπρίυπι : 'Ιλιίΐί Κοΐιτον Σμυρναίου ; βια (^ϋΙΝΤΙ €αιαΒΙΙΙ ΡαταΙάροπιιηΛ , ίά ιβ , άιηΐίίΐα αΒ Ηοτηιτο , φιαίιιοτάκιτη
Ιϋιΰ οοτηρηΗιπβα : Ίη ηιάΐιιι ΗΊβοήαιη ΒΜΊ ΊτοΊαηι αί ίηΐιήιιι ΗιΕίοτ'α αά ιχάάϊηιη , & αάαηίιΐοβ Οτλιοοτιιπι ηάίιιιι ,
Ηοιηιήοο οταήοηΐ! ξακη ρίΓβ^υίιαΓ. Σαΐ'ιικ οϊυη ηάά'ιία &
ίοιτίΗα α ίλυκΕΝΤιο Κηοοομαννο. Νιιηο ακφι Ερΐίοπιε ρεΓπϊπα , ίιιη Ηοτηιη 6* ϋο'ιηι'ι, ιατη ΐίήινίτβα (<;«) Η'ιβοτϊοί Ττοϊαηα(. Ιιαηηνι ϋίοπΐβ Οιι-γΓοΛοιπί οταιίο <ώ ΙΙιο
ποα ο,ψΐα. ΑιιίΙοπ & ιηητρηη (οάιπι. Η3ΠθνΪ3ε , Τγρ'ιι ΐν^
οΙκΒαηΊι αριιά ΟακάΊιιτπ Ματη'ιιιπι & Ηιτιάα ΑιιΙν'ά ΜϋΟΙίν.
8. — Ηϊο ϊςϊίΐΐΓ <1ε ^ιΓ1η^ο ίΐ3 πιεπϋΐΐί εΛ , υι ςα3Γι τενίχίΙΓε ΐΐΐε νϊάεΒϊυΓ, ΓεβίηΐΓΪβ ρεΓ ιοίυιη ς3Γΐηεη Ιοείβ
ϊηηιιιηεηβ , & ρ1εηιπκ|ϋε ίβϋςίιεΓ. Αάεο εηίηι Ηοπιεπιπι
& ^ϋ^η^ϋη^ ίη1»ϊ1)βηΐΓ ΚΗο<1οηΐ3ηηυ5, ικ οριίιηυί Γυί ιειηροπδ ροέκι βΓϊεςϋδ 1ΐ3ί)εΓεΐϋΓ, & ϋε εο ΟβΓρ. Ββπίιπίί
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( ΑίνβτΓ. ΟΧ. ι. ) άϊαΐ : <ητη άινϊηιιπι ροϊιαιη ( (^ιιίπιυιτι )
ιοιατη Ίη [( η&ξίται, αά(θ ιιΐ βιηΙΙΊα άάΐΐη τατα /Ίΰάυιι βοηΙιη ροβίΐ. Ομο ηηιάιιη ν'ιτο ζτακαΐΛ ροϊΐαπ ηαη'ιηνη ιιηςαα/η
Ήΐΐϊιοηη Ηαίιιιββι Οπτηαιύαιη ηοβΓαιη ιχ'ιβ'ιιηο , αιΊιΐ! ροϊηα/« , ρΐανφιι Ιαΐ'ώιΐ! , β ηοπκη αί(βιι, ηο$ αηύψίΐιτη αιιίΐοητη
& ηοη Λ Ιηςςοηώιΐί αΐι^ααη αάβήριαηιτη βαϊβϊ , ηΒϊβίιηί Ίιιάϊοαν'ΐί ΙοβρΗια 8ίαΙΊφτ. ΙηΓαικ ηοΐε εώποηϊ ροΑ ρΐΉείαιϊοηεηι άε ^α^η^ο είιΐί^ϋβ 03πηϊηε, ίη ςιΐ3 ηοη ιηυΐιι
Αιπγ πιειηοπιίιίΙίΗ , Ίλΐί» μικρά , ί. β. Γιη§υ1θΓ ιιπι ( 11Ϊ3(Κ$ )
Ηοιηεπ & Οοΐηιϊ 1ΊΙ>ΓθΓνιηι ρεποοηβε, Γίνε 3Γ§υπΐ8ηΓ3
νεΓΓίοιίϊ §Γ3εεΪ5 & Ι3ΐϊπΐ8; ροιτο ηοπιεη<:ΐ3π.ιπιε XIV.
€οίηί'ι δπιγΓηαεϊ ϋ&Γοηιπι , ηυϋ)υ$ Γιη§ιι1ί5 εϋίαπι ηγ^ιιτπεπιυηι νετία ηεχ3πιεΐΓθ ςοπιρίεχυπι ρΓ3εήχίί, ικ ία
ΗοηιεΓΟ ίαόΗιιη 3 £Γ3ΐτιπΐ3Π<:ί8. Τυηι οαητιεη ϊρΓιιιη (^ιιϊηίϊ, ρ. 128-709. άεΓοπρπιιη ε ΒίΐίίΙεεηΠ εχεηιρΐ3π , «>γτεΛο Ι3ηιεη αά εχεηιρίυπι ΑΜϊ, (νϊά. ηοοηι Κίιοίΐοηι.
3(1 XII. ^37•) 1° ιεχιΐί ρ3ΐιά(Ηαΐ3 Γιιηϋεοιτε&Ε; ρΐιιπίιΐδ
Ιοείβ ςυ3Γη ίη ΑΜίηβ βίΙεπΓεϊ αάίεήρύ , εοΓπιρίεΙϋε 3α:
Ιαευηαε ϊηόίοεϊ. ΑΜΐ3 3 ΙϊΐεΓε ηον3 13ΙΪΠ3 νειτΓιο Κηοίοηιαηηϊ , ςιιιπ 3Γ§ιιηιεη(ί$ & ηυηιεπ νει•Γιιυιη ποιηποηε. Ιη Αηε εή ίικίεχ γοπιπι ρηεαριιβηιαι , & αΙιεΓ ίιηιΐΓιαπι Γίνε εοιηρ3Γ3ηοηιιιη ροέιϊςβηιιτι. Ηοδ εχείρίιιηι
ειηεπ<ΐ3ΐίοηε8 3<1 ΐεχηιαι 03πηίηΪ8 , <:οηήηυ3 Γεηε Λπρπιε , νετίίΐηκ ιαηιυιη ίπάίςαήδ ; & Ιο. Ηαπυη§ΐ ηοοε
ϊη ρυϊηιυιη , 3 ί>γ1&ιΐΓ£ίο εοηιιηιιηκ:3(3ε , α"ε Γιη§υ1ογιιπι ΙιΒγοπιπι ηοηιεηςΐ3ΐυΓ3, «1ε .ρΓονετΒπϊ , Γεηιεηιϋδ
^υ^η^^ &ε. ε ςιπίηϋ ρ3πιιη ίι-υέΗιβ οβρϊ ροιεή. ΑάϋΐαΊί
Ηΐί οπιηί1)ΐΐ5 ΚΗοά. Τρ»οώ, ϊ. ε. ιοπα$ 1ιϊβοπ3ε ΤγοΪ3Π38 ερϊιοπιεη, ε ν3πίδ 3ΐι&οπΙηΐ8 <1εςεΓρΐ3ηι 03ΐ•ηιίπε
§Γ3ε«>-ΐ3πηο, (ρζςξ. ιΐ4• εο>η ϊη«1ϊοε ) ςιιοά ε3πιιεη
Γιηε 3υ&οπ8 Β.ηο<Ιοηΐ3ηηϊ ηοιυϊηε ρΓΐηιυηι είϋίυπι 3
Νε3πάΓ0, ι ^88. <]υο5(ΐ3πι ΪΓ3 ίείεΐΐΐί , υί ρΐΌ Ηπιϊςιιο Η3\>εκΜ. (νϊά. Ρ3ΐ)πς. Βίϋΐ. Ογ. 11Ι>. Ι. ς. π. XXIV. ιι.
ρ. ι8ο. ) ϋεηίςαε εΛ Οίοηίϊ Τρ»/Λί ΰυιη νεΓΓιοηε &
ΓςΗοΗίί; υΐήιηο Ιοεο €οτή£εηάΆ ί3πι ίη κχγιι, ςυβιη ϊη
ηοί'υ & εηιεη<ΐΕΜοηίΙ>ιΐ5 , ςιοε ϊρΓ3 &ερε ειυεπίΐίίΐοηεϊ
ςπιίς35 ςοηπηεηι. — δεά 1ΐ3ες ^νιο^υε ε«1ΐίΊο, ςϋ3ηίΐνΐ8
'3
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ζά κνα ςπιϊεαηι ρΓβιϋ, ρΓορίθΓ Ζφζ%ιι% ΚΗοάοιηιπηΐ
βηιβικίαποηεϊ , ςϋίϋυϊ ηοη ϊη Ιοείϊ Γιη§υ1Ϊ5 , ίεά ρβΓ ιοίΐιηί ς3πτιεη οοπΊίρα εηιεηάΒν'ΐΓ , ιηιιΐϊΙαίΕ εχρίενίι , 3άεοςαε 3ΐίςιΐ3Π(1ο ίη^επΐο ϊηάυ%εη5 , & υϋ ϊρΓε >Ί( (3<1
IX. 497• ) ΐϋνεηίΙΐιεΓ 1ηάεη5 , ϊηιβίξπί νατΓώικ Γ3Γ<:ΪΓε
εοηίΐαϊ εΛ : «πιεη ίεχίϋΐη βχηϊβει ςοΓπιρί'ιίΠπιιιιη , πεε
ΒοΓιΙεεηΓυ «ηιυιτι, Γεά ηονΪ5 επ3ΐη ορεΓ3πιηι νιπίχίοειΐαίυηι. Οιιη Α1(1ίπ3 ηοη υιεΓειιΐΓ Κηοά. ίβΛυπι ιΐϋ ίη
πογϊ5 ςυ3ε<1ατη εοΓπ§εΓεΓ αυι εχρΙεΓει, ςυ3β ϊη ϊίΐ3 τεέΐε ίε Ιΐ3ΐ>εηΓ , ΐη Ι. ι ία ιι1>ϊ ίκγος εχα^κ ίπ ΒβΓ. &
1 35• &ίην; 3ιιγ Γιιαε ε(1ΪΓΪοηί$ ρε<Χ3(3 ειηεη<33Γ6 ςοη3Γ8ηΐΓ , ν. €. VIII. 367• τύχιι« , ςυοά ϊη τνχησι πιυΐ3ί ; 31 ϊη
Α1Η. & ΒβΓ. εΓ3ϋ */χ««. ΡΓ3ε»2Γε3 ν-3Με ιτιοΙεΛυπι εΛ ,
ςυοί εηιεη^3Ποηε5 3<1 ήηειη ίϋηι ςυηεΓβπώε , & &ερε
(1ιιο1ίΐΐ5 3ϋί ιπ&ικ Ιοάί. ϋεηίηυε ιηΪΓεπδ νϊπ άοέΚΙΠτηί ϊηεοηίτβητίβηι , ςα'ι αιιη πϋςιηιπίΐο νειΐαβ ΐΓ3Π5ροηβΓε, υι Ιλ&. XII. 4'ο• &[• * XIV. 537 %Ι• & ςοηίε&ιιΓ35 ΐη ίεχϋϋ εχΚϊϋβΓε ςυιη ζΥώ'ι , ιΐϋΐ.691. V. 313• 13^•
34*• VII. 533• &ς• ίαπι ίηρππιϊϊ ϊη εχίΓειτιο 1ιΙ>ιό, ηοη
<1υί}ίΓ3νεπί , Ι3ΐηεπ ρΐεπιηιςϋε νυ]£3ίυηι ίεχίιιπι Γεϋ^ΊοΓε
ΓεςιίΕΝίΓ ευπι οπιηΠ)ΐΐ5 νίπίϊ, ποη πιίηυϋ 3ρεπί$ , ςιΐ3ΐη
ςιΐ3ε α\Μ εοιτεχίι ; ςιΐ3ΐηςυ3ΐη ίβερβ ίη νεΓίιοηε εηιεηίίαιΐοηειη εχρΓείΙίϋ. 5απε 3 νίΓΟ αυϊιπ§ίηΐ3 Ηηηοηιπι Λυιΐϊιιπι, (γοι εηίιη 3πηο$ ε νεΓίιοηε ί3&3 30" εάΊιίοηεηι
είΠυχ'ιίΓε ζά&ηηζι,) ηυίε ροέιβε, ςαειη ηΐιεπιηι ροέίεοί
Λΐ3ε ρΗΓεηίεπι νοχβϋ, ϊιηρεπάίίΓει , ηον3ηι ςβπηίηϊϊ τεςεηΓιοηειη εχΓρε&3Γε ίζ& ε™. ,

§• νπ.
Ε Β.Ηο<1οιη3ηηϊ οθΊιϊοηε ίεχιαιη τερετϋι ΙαοοΙνι ΙχΆΊν*
ΐη εοΐΐεέϋοηε : Ροϊιαι Οταιά ναι. οίΓηάηΊι Ηηοιά [οήριοτα.
ΑϋΓε1Ϊ3ε Α11ο1)ιό§ιιπϊ ι6ο6'. ίοΐ. Τόπι. II. ρ. ΐ73_}°6• Αάϊε&3 βή νεΓΓιο Κ.ηο(1οηΐ3ηη"ι ουιη 3Γ§αιηεηιΪ5 & ηοιϊί ηΐ3Γ§ίη3ΐϋ}υ5 ; οιηπΤ3ε ιπηιεπ , ςιιοά (1οΙε35 , ειηεη<}3Ποηε$.
ΒΓενί ροή 3ηποΐ3ΐΐοηε5 3<1 Ραϊπιυηι εώ(1ϊι Οΐ3ΐΐ(3ίυ5
Ι ΜοηιΙΟ! νεΗπι ΙεΛοτοί, ιηε Ίη Ηαε ςοηιηιεηίαϊΊοη'υ |)3Πς Ιααόνα ηασιείΌ: νβΓίαιιηι ε ΚΙιοά. αιιΐ Ραιινϋ ςάίί.
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ϋβιΐίφίείιΐϊ , Οϊποηϊουί ΤιίΓοηεηίϊί : Ιη φ». ΟαΙαΜ [οι
€β'ιηΐί Βπγτηαύ ΡαΓαϊφοτηιηοη Ι'ώτοίΧΙΫ. α. Όαη{φιάϊ ΑάΗΟίατηιηία , Ίιιτη Ίη Τιγρ/χοώ>ηιτη & ϋοΐιιΐ/ιιιηι. ΡγεποοΓ. 1614•
8. ρρ. ι68. 5εϋ ηοη πιυΐια Γιιηι ΐη Ηϊβ , ςιιββ ροέηιπι ίιινεητ. Εγει ϊη Ιιοε ηοιηίπε ηιυΙΐΕ άοβππΕ , Γεά ρ3ΐ•υπι ίιι«Καϊ, ςιίΕΓβ ρΐεπιαιςυε ίηίεϋεϊιεΓ τεπι §επϋ, τιΙ»ϊ Εΐΐϋίη*βτρΓβή$ εικ ςπιϊα ρ3ΓίΒ5 Γικαρϊΐ, Γ3ερβ ηοη ρει-Γρε&Ε
Γςπρΐοπί ΓεηΓεηιίη. Ρΐυπηιυδ εΑ ίη Γείεΐΐεηίΐο ΚίκχίοπίΕπηο; ςαΕεάδπι ΐΕΐηεη η3ΐ>ει ε<1 ϊηιεΓρΓεΜίϊοηεπι υιϊΙϊα > εχ 3ΐιί1θΓίΐ3Π5 €οηςεΩ3 , αΙίςυΕηάο επΕπι ύοταπα
βιηεηάΒΐΐοηειώ τερεπί.
διιπϋ ςιΐΕεά3ηιΚΚο<1οηΐ3πηΪ3η3βε(1ίηοηΪ5 εχεπιρΐ3, ςαΕβ*
3ηηιιιη 1614• ρηείεπιηι , ςιιηι ίίΐιιΐο: Ττοια ιχριίξηαια /βα
βιρρίίπκηίιιηι Ηοιηιη — αιιίΐοη Ομίηΐο ΟαΙαίτο ξηκα , ιηατρηκ ίαιίΓ. ΚΗοάοηαηηο , αιιη Οααάϊ'ι Ωαιίίβιιι'ύ αάηοΐαηκηι'α
«ί.ΡΓΕπςοί. τ6ΐ4• 8. δε<1 ηΕεο ηοη ηονΕ εάίπο ρικΕηόα βΛ: ηονιιπι ιϊιιιΙϋΓΠ ΐΕπϋαπι οοηςΐηηβνίι Ιϊ&γειϊιιϊ , «γ
ίΕςίΙίυί νεηιΙεΓεϋ , ςυ»ε 3(11ιιιο Γεί&Γεηι εάίποηίβ ΚΗο(ΙοιπΗηπίαιηΰ εχειηρΐ3ΓΪΕ , ιιπε ςυηι ηοιίδ θ3ΐΐ5ηαείί „ τεοεη$ πιηι εχχιιΓυ.
ΡοΛ Ιΐ3ες ηίηϊΐ πιεηΐ0ΓΕΐ)Πε {ζ&ντη ε<1 ^ιππ^απ^ οεπεπόχιπι. ΡΓεςαεπχ είυβ ηιεηίίοίη Γςπρίϊϊ ΙοΓ. δοβΗ^εη , Κ,εϊηεΓιϊ, ΗείηΠϊ, ΒεγιΗϊΊ ; ίεά ε Γεουΐο ίηιΐε XVII. ηιεθίο
ΓεπΓιπι ηε§1ί§ϊ ςοερ'ιϊ & ίετβ ϊη οΜίνϊοπειη νεηΪΓε , ϊηρΓί—
ιηϊδ ίη ΟεπηΕηίΕ , βχίϊιίαηιίΐηιβ (ΪΓΕεάδ ΜαΓυ ρβΓ ββΐΐοΓΐιηι αι1αΐϊήΐ3ίε& & άίνβΓίίίπι ίίικϋοτυηι ηποπεπι.

§• VIII.

.

Τ3Π(1ειη βρύα ΒεΙ^ΕβΕά ηον3πι <2ιι«ηίϊ εθίποηειη επϊπιιιπι Ε(1ρυΓΐί /. Οογπ. άι Ραιιν/ , ρίαιϋιυβ ίη Γβ οπιϊςΕ Γοπριί$ οΐ3Γϋ5. ΡΓοάίη Π3εε θάϊιϊο ΪΊιβ ιϊΐ. Οιι'ιηΐΊ ζαΐαίη Ρται•
ιβτπιΊβΌηαη α\> Ηοηκτο Ιώτ'ι XIV. ξταια , αιτη νιφοηΐ Ιαύηα
& ϊηΚξηι ιηκηάαάοτάΐιΐ! ίαιιηηΐϋ ΚΗοάοτηαηη'ι ; 6• αάηοΐατ
τηιηύί /ίΙ<ΩΊι ΟΙαηά'ά Όαχαφιϊύ; αίΓαηίί Ιοαηπί Οοτηύϊο Λ
Ραϋν, ηυ,ϊβιια! ιΐ'υπι ιηκπάαύοηα αάά'ιάπ. Ευςά. ΒΕΙΕν. 1734•
8 πΐ3ί. ΡΓΕβΛΕί Γιηε <1αΙ)ίο οπιηώυί ρτίοπίιικ Ηε6€ εάιίϊο , ουηι ι γροηΐίτι ο!ο§3ηϋϊα εο ήϋε , ιυιη ζά ιιΓυηι οοιη
ί4
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ιηοάίί3ϋε. Εηιεπάαήοηεΐ εηίπι Ηίε Λβπιτι Γιώίεέ&ε Γυπι
ιεχηπ , υι ίποϋβ ΓβρβπΗηιιΐΓ. νβΓυηι ιιηΐνειΊε ηοη ει
131Ϊ5 εβ , ςυαίεπι Λακ ροτεηκ υϊγ §Γαεεε άο£Ηι$ & 3ηίβςείΓοΓε ιιΓϋϊ ΚΗοάοιηϊηπο. Τβχηκ ()είςπρ(ϋ5 εβ ε Κηοάοπι&ηηίαηβ, επιεη<ΐ3Π» ρ3υεΪ5 ορεηηιηι ρεεεαπϊ, ηΐ3χίπιε εχ Α1(ϋη3 , ςυ3ΐη Γε υβίςιιε ςοηΓυΙυΐίϊε , & ςιιαε ϊη
€3 ρκ>1>ε εχεαΓβ εΠεηι , ΓεάυχΐΟε ΛάΆνναζι. Ιπ ςιιο ατηβη
ιηίΓ3 ϊπςοηΛ3ΠΜ3 άιαια 3η ηεε;1ϊ§εηπ3 νβΓ&ηις εβ. Ν3ΐη
Π3ΐιά γηγο Β3ίι1εεπΓΐ5 νίπ3 , ΚΗο<Ιοιτΐ3ηπιιιη Γεευιυς ,
ίεΓνβνϊΓ εοηίΓ3 Α1<ϋη3ΐη. 5ΐο III. 213. ά*άχ»κτ*ί εχηί6εί, υΜ ΑΙώπα άκάχ,βιπαι Π3ΐ>εϋ , ςικχΐ ϊρΓε ρ"γοΙ>31. ν.619.
ιβοϋν τ' ψκνϊίχ, φΰλ* Γε&ε Αΐάικ , ϊρίο Ρ3νϊο πιοηεπιε.
Ιπ ϊεχίιι ί3ΐπεη (Ιεεβ τ*. δίηιίΙϊιεΓ ο» VII. *47• « XIV.
ΐ9• οπιϊβ3 αιηι ΚΗοθ. & Ββί.— V. 34*• τ«^*τ' ίνίτλΜ
κάιά'η ειιπι Κηοά. 3ί Α1<Γιη3 η3ΐ>ει ιγη{μι6' νιτίτΜί.. Ρίαπ1)ΐΐ5 1οα? ΐεχιυιη Β.ηο<1οηΐ3ηηί επιεη(ΐ3(υπι Γεειιίιΐϊ εβ, υι
Ι. 691. V. 33 3• 33*>• 343- 3^7• 37°• 39°• &°• Αΐίοί αιηεη
επιεπ^3Ποη65 ηοη ιηίηιιε εεπ35 ΓεΓρυΪΓ , νειεΓε εοιτιιρτε)3 ΓεϋΛα. (^ιΐΗεθΒπι οείιε ιπιιίπνκ. Ι. 380. ϊριίτι/ί εχ
ΑΙάο. 631. ίπιβρίβ-Αντοί. II. 6οο. ααρο(. υί Γπ3ηίίεΛυιη
Πγ , ευιη ίη ίεχιυ εοηβίιιιεηείο ηαΐΐυιη εεπιιηι ςοηΓιΙίαιη
Γεειιΐυιπ είΓε.

§ κ.
Αεεειίίί ςυοά ηεε Οβυδςυεϋ ηεε ΚΗοάοιτπηηί ηοί35
ίϊπί (1ϊ1ί§επιεΓ εχευίΐΐί; ςιιβε 3ΐηεπι ϊρΓε 3<1ηοΐ3νΐι , ρΐεπιπιςυε ηοη ίαηΐ θ1Ϊ3 ιιι εαητιεη ίανεηί , ηεε φίβΗβ 3&
3εειΐΓ3(ο επιΐεο εχΓρεΛεχ. Μιι1ί3 Λι1)ϊΐ3Π3 ορεΓ3 ζάίοήρΓ3 & ιειηεΓε επιεη(ΐ3Γ3 , ηυ1ΐ3 ιιίίΐί Ιοαυεηάϊ , ροέ«ε £3ιηί1Ϊ3π5, Γ3ΐϊοηε ηβΐιπβ ; 3α"εο υΐ Οοι-νίΙΓιικ 3<Ιίϊι•ηΐ3νεπΓ,
ειιηι ΓειϊριοΓεηι Γυυηι ιγρϊδ ιηζηάηΚβ 3πιε ςιιβιη ιοπιτη
ρει•1ε§ί1Γεί , ( νβηη. Οπί. ρ. 354• ) 1° ηιειπί τηϊη. Ιίοεηιϊϊ
νεΓΓ3ίυΓ, &, υι 3ΐίϊδ ροέπ$, ΐί3 (^ιιίηίο Οεπεοϊ οϋίΓνκΙΐί & Αηιρηίπΐ30Γθ$ , 3 <ηιΐοιι$ 3&ηοιτεί ηεΐΌίειιηι ααηεη , (νίά. ί. Ι. αδο. 383• Π• ι8. 588. 6ο8. 614. ΙΗ. ιο^.
&ε. ) εχ3§ΪΓ3ίυ8 Ηοε ηοηιΐηε 3 ΠοΓνίΙΙίο Γ. ε. ρ. 346 ίφΐ•
Τιιιη, ςιιο εΓ3ΐ 3ΓρεΓθ ίπ^επίο , ίβερε 3εεΓΜθΓ ββ & ϊηϊ
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<•ιιϊογ ί3ΐη ΐη 3υ&οι•επι , (νί<1. 3<1 II. 494• *)0ΐ• ΠΙ. 5ϊ•
V. 1 19. VII. 7θ8. VIII. 134•) φΜΐη ϊη είυ$ ίοΓριΜίΟΓβιη
ΚΗθ(1οηΐ3ηηιιιη. (νια. Ι. 279• III- 6οι. VI. 617. VII. 650.
VIII. φ XIV. 649•) Οχΐΐοειη ηυΐΐυιη οοηΓιΑιϊι, 03ηίβγϊ, 5γ1(ηιι-§ϋ , Ρβίΐ'.εηοιιΐ'ςΗ εηιεη(ΐ3ηοηε5πε§1εχϊι, ίοΐο
οοηήΓυί ςππςο Βουιηίηε; δςβίΐβεπ ΐϊηιυηι αϋ ρποιτεδ 1ϊ1)ιό$ 3(1η(Κ3Ηοηε& εχοεφΓιΐ ΐη ήηε ΙΛγϊ. ϋε ς3ηηΐηΐ$
ΓυηΐΓη3 & Γ3Πθηε ιιη'ινει-ή ηίΐιίΐ πιοηυίί. ΕςιΓιιΙεπι ποη
ιπϊγογ ειιπι ηε•»1ΐ|*εηπιι<ϊ νεΓ&ιυηι είΓε ϊπ ΓςπριΟΓε, ςιιειη
οθεο ΐη ςοπΓειηηι Ιΐ3οει•εί ; ηοο πιϊγογ ςυοίΐ εΐα$ ειίεικϋ
ορεΓ3ΐη Γϋ«εερεπι. δεά ίβίεπι βάϊιϊοηεπι ηοη ρΓοβηι-ο ροίεπκ Γιιΐ ίειηροπ5 οίιϊώϊ : υικίε ί3£Ηιηι ικ ρΙαΓεκ ίπ ευηι
ϊηνεΙιείεηΓϋΓ ; εοη£. Α&3 ΕγιηΙ. 1736. ρ. 113• Αεειτϊιτιπιη
ϊπ Ηϊδ η3&ιΐ8 εΛ 3άνει•Γ3πυπι Ε)θΓνϊ11ΐιιιτι , ςιιί ε<1ίιο Γιπ§ιιΐ3π ΙίβΐΌ, ειιΐ ιίπιΐυηι ίεεΐί ναηηιχ εήύοα ΐη Ίηαηα Ι.
(ΖοπκΓά Ρανοηιι ραΐαα , ΑηιΑεΙ. 1737• 8. 3άηοΐ3ίϊοηεδ &
οοηϊεέΗΐΓΒΒ εϊυδ ίειηεΓ3ΓΪα5 βαάειη βςβΓ^ΐΐΒίερεΓΛπηχΐί,
ςιΐ3 ί$ ΓοΙε53( ϊη 3ΐίο5 §Γ3ΐΓ;ιπ.

§-χ•
Με-ηοΓ3Π(]3 βίΐ3ΐη ίιώίΐ<1Ϊ3 α-'ιιίαι, ίβπι 63 φΐ3β ίη
βάϊποηε Ρβυνϋ ηοη 3<1ηί1>Ίϊ3 Αιηι, αυ3ΐη Γεεεηίϊοηιηι
οιΐΓβε , ςυ3ε ροΛ ϋίαιχι ρΓοάίεηιηϋ. 5εά ϊί*3 ςιι'κίεηι ΟβητεΓΪ , 5ο3ΐΐ§εή 3ΐΐοηιπκριε ειηβηιΐβποηεδ ΑιρΓ3 §. V. τεοεηΐυϊ , ςα'ώιΐί 3(1(Ιε ε 0αΐ3ΐοβο ΜΜΐοίπ. \μ%&. Β3ί3ν3β
ρ. 342• ιη ®>Γ• '• ^Β• &<ηγτηαά Νοηηϊ φύηφΛ ναήα( Ιι&ΐο•
πα εχ Αάν(τ[αηα Ιο/. ΒοαΚρή Ι3ϋά3ΐ35. <2ιΐ3ε φίκΐ Γώΐ
νείΐηι , ηοη Γ3Π5 3<1ΓεςυοΓ. ΡοΛ Ρβηνη είκΐοηεπι 3θ
οβίΓεπιηί ι ) ΟοκνίΙΧΙΐ ναηηχί αηκα. , ςιΐ3 ρ1υΓ3 03Γιτηίηϊί 1οο3 ειη3ΰΐι1αηιυΓ , & ΐηρηηπβ εοηίΐ-3 Ραονη οοηΐβίΙιΐΓ35 ίεηιεΓ3Π38.νΊη€ΐϊθ3ηίυΓ ; α) ΟίβΓναιίοηΐί Μι/αΙΙαηΐαι
νοί. IX. Τοηι. ι. ΑπιΛεΙοά. 1738. 8. υ&ι Οοθΐαβ, ηείαο
€ϋϊυ$, ΙείΙϊοηε.<> 1αικΐ3πηιι•, ίεά ςιιαηιΟΓ ιαηιιιπι 1οςϊ«, Ι.
ιι. 148. 184. XI. 389• 3)1° 1°• Ράφια νίήβηάϋητη ϋίτ. Η.
\μ%&. Βζχ. 17*;*. 8. βϋςηοι ^■α^ηι^ 1οθ3 ε^ι-ε^ΐε ε•ηεη<ΐ3ηιιιγ, Γβΐϋεηι ϊη^επΐοΓε. δαηι ηονειη ηυηιεΓΟ, ϊη ίπάϊςε ΐη<1ΐαα. 4 ) Ιο. Ικιλκτε ΐη ΚψΜ Ι'ώΙ. ΜαίτΜηβι Οοάκαη

χο
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Οτακοτ. Μα. Οαΐαίοςσ ΫΌΙ. Ι. Μαϋπΐϊ 1769- *°'• ^ϋο$ ^V1^ηι^
€οάά. άεΓεπρΓίΓ Ν. XXVIII. & Ι,νΐΙ. ςιιοηιιη βΠςιιοι
ΙεέΚοηες βχςεΓρΓιΐ ευηι 3Γ£ΐιπιεηπ$ & ρΓ»εί3ϋϊοπε Οοπίίβηπηί ίαΓς^πβ , ρ3§;. 125 Γης. «91 Γης. 5 ) ΟοηιηιηΐαίΙο άο
@«. 8ηγτηαιΊ ΡατοΙιροηιιηΙ: Ηοιηεη , ηιΐ3 πον3Πΐ 03ΠΤΠΠ15
€<ϋπρπεηι ίικίίάι ΤΗ. €Ηγ. ΤγοΗ/ιη — όοκίη§3β (1783) 8.
Έ.& ίιινεηίΐίβ α>πα[ΐι*, ρΓορϋεΓ ορεΓβπιιη ίεΠΐπΗίίοηεπι.,
εχίΓεππχ 3ΐηβ ίί€Γ ίηίΐηιιβηίΐυιη οϋεΙ)ΐι<>, ρΐυπππδ νϊιϋϊ
Γοε<ΐ3ΐϋ5. (^ιΐΕε εί Βοη3 ίπΓιιηϋ , Ηαε οοηιιηεπιβιίοηε ΓεουηΗίί ουπ5 ρΐβπϊϋϊ εχροΓκ3 τερεπεπι ΙεβοΓεβ; υί ηιιπο
ρΓαείδΓ ηυ3εά3πι άε οαηηίπΐί Γ3Ποηβ υη'ινει-13 & 3υ&οπβιι$ 3 ροέΐ3 εχρΓεΙΓί'ϊ οβΓεΓναϋΒ , πι»χίηιε 3 ρΓ3εήχι
Ηενηϋ ερϊ(ϊοΐ3 , ίη ηυ» οΜιεΓ ςοηΓιΙία άε ηον3 Μοπιεπ
εάίιίοηε 3ϋ;ΐϋ3ηιυΓ,ςοπιηιεηά3Ποηειη Ηι^εηί. 6) Ιη 5ρι•
οίτηϊηί ιηιηάαύοηηηι Ίη αΜοπι νικηι αιιη ΟτΜεοί ίιιτη ίαΐ'ιηθί, ίρ'ιβοΐα α'ιύοα αά νιτηιη «/«Α. ΟΗτ. Ο. Ηιγηί , αιι(Ιοκ
Γ. ΙμοΒι. ΟοιΙ)3ε 1786. 8. ρ. 36-40. ρ1ιΐΓ3 Ιοο3 (^ιιίηίί
οοιτε&Ε ΙεςυηίΐΐΓ πτιιΐίο ουπι 30ΐιπιίηε, ιιγ ηοη <ΙιιΙ)ίιανβπηι υπ3ΐη ΗΓςαε βΙιεΓβιη νίπ ςΙβπΗϊιηϊ οπιεπίΐ3ποηεπι ίη ιεχιαιη τεςίρεΓε ; το§οςαε Ιε&ΟΓεί, υΐ 1Μ>. IV. ιι.
ουπι Ιβοο&Πο Ιε^αηΓ τοΰ γαρ οΐ'ω , ρΐΌ η >*ρ, ηικχΐ ιηβ
ίπνίίο Ιοοαπι Γύοηι ΓεΓνβνίΓ. γ^ΕριβοΙαι οηι'κμ, απα αά
Ον. Ο. Η<γηΊιιηι , αΐΐιτα αά ΊΗ. ΟΗη Τγώβηιιιη ιιηΙνίΓβιαίΊι
Οοιηηξίηβί Ρηββοηί. Κοιτ3ε 179°• 4• Αιι&ογ ηιιϊιΐϊ ερίΑοίβε , 01. δώον , πιιπε ίη υηϊνει•Γιί3ίε ΗβΓηϊεηΓι Γβ§Ϊ3
ΡΓοίεΙΓοΓ , ηοναιη (^ιπηιί ε<Κι]οηεπι Γίνε εοηιπιεηΐΒπυηι
ΟΊΐϊαιιη ίπ (^υίηηιπι Γε ιηοΐίπ ρΓοήιεηΐΓ , οιιϊυί ρ3πβ
ρπηΐ3 3πήςυ3$ 03Γηιίηϊ$ ρ3Πε$ 3^ ΕίΙάίοιηεηΐΊβ ΓεΓΪοταιη ιειτιροΓυπ» Γε (ϋϊηηΛυΓυιπ , ιιιιτι ί3ΐ)υΐ3Γΐιιη Γ3ίϊοηεί
ουηι ϋΓ3^ϊςΪ5 3ΐϋ$ςαε εοπιρ3Γ3Γυηιηι , (ΙεηΊςυε 3ΠΪ5 νείεΓίϊ ορεΓ3 03εΐ3ί3 οιιπι ΟΕΓίΓΗπε ςο1ΐ3ΐυΓϋπι είΓε ρΓΟπιίΐίϊί : 3ΐίεΓ3ηι ρ3Γίειη Γοΐ38 ίεχιαβ ειηεηάβιϊ 3ΐςυε Γυρρΐβιί Γ3ίϊοηε5 εοπιρ1εχιΐΓ3ΐτι. ΡΓ3ειεΓε3 Οοθϊουηι 3 Γε ςοΐΐ3ίθΓυπι <)εΓςΓΪρ«οηεηι εχ ϋίςυε Γε1ε&35 ρεΓ οηιηεί οβγιηΐηΪ5 ΗΒγοϊ ΙεΛίοπεβ εχΗϊΙ>ιιίΓ, (ρ. 6ο -8$.) ςυΛαίρΙιιήχτϊά Ιο ε3 ειηείκΙβπίυΓ βιςυε ΓαρρΙεπιυΓ; &, ςυ3ε εΛ
νίπ ςΐ3πΐΓιιηί ηιιηΐ3ηΐ»5, »3ηι ίη Καο ερϊίΐοΐα ςααπι 1ίιεή$
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λΑ ηιε <131Ϊ5 οηιηεπι ε (^οΑΑ. εοΐΐεθ^πι ΙεέΗοηυηι ί&τη%\ηειη γπϊΚϊ οίηυΐίι. δοϋ πες εοπιιτΐ£πιαπυ5 ρτοιΙϋΓ , πες
ΙείΗοηεϊ , ςυαϊ ιιι ιηεευιη εοιηιηιιπίεϊΓει , ΐΌ§3νεΓ3πι , ζΑ
ηιε ρει-νεηεπιπι , φΐ'ιρρε ίαπεΛο ϊηςεη<1ϊο , ςαο ρ3ΐ3ΐίιιπι
ΓΟβΊιΐίπ 3γΓκ , εΐΐ3ηι €1. 5εΚολνϋ ς1ΐ3«α5 ςοηΓυπιτα» είΓε ,
ροΠε3 ηιιηιΪ3ΐυηι ΐυχι, ςιιοά ιηγπ νΐπ 3ΐηϊςϋΓΐΓηϊ , 4113111
<2υίηή ε3ϋ!Γ3 ϊιηρεηΓε άοΐεο. 8) Οεηϊςιιε ΊηιεΓ ΓαΙ^Γκϋα ζά.
<2υϊ ηπιηι ϋθΓηιηεηιθΓ3Π()3 εή (*οάο[ηά'ι Ηιτηαηηι , ΡΐΌίεΓΓοπϊ ϋρΑβηΓίδ , άι αααΐι [ϊήρίοτα Ατ$,οηαηύα>ηιτη ά'ι(βηαΐιο ,
Λι1)ηεχ3 ΟφΗκίι ο. ηούι 8κρΙιαηΊ, Ε^ΗαΛαοίιη, Οαηιή &
ΤγηνΗΊιη 3& ϊρίο εάίϋϊ ίίρΓ. 1805. 8. ρ. 673 ί<Μ• (2ιΐ3άΐΓΓε«3ΐϊοηε , ςυαιηςυϊπι λΑ θΓρΗ'ιε3 ηΐ3χΐπιε τείεηιυΓ , 13ιηεη ειιπι 3<1 βΐ'ιοί ροέοβ £Γ3εεο$ ηιιη άΑ (^ιπηηιηι ηοίΐηιιτι ιοί ε^Γε§Ϊ38 οΐίίει-ναποπεί & 3εικϊίΓκη35 επιοικίΗποηε5,ίηρπηιϊ$ ετεί ιηείπεαε ι-αποηε ιΐιαάΐαδ , ρΐΌροίιιϊι νΪΓ
ΐη Ηοε §εηεΓ0 ρΓ3εΑ3πηίΓιπιιι$ , ιιι ηκ ϊη ιεχπι ςοηίΐΐιυεη«1ο Γβερε υίυηΐί ίιπίϊεπι , ηίβ Γεπιΐί ζΑ πιε ρει-νεηίίϊβΐ
\α>ετ , 3ρο^Γ3ρΗο πιεο Ϊ3ΐη ΑΓβεηιοΏΐιιιη ΐΓ3η$πιΐ1Γο.
Νιιης ποιχ5 ΓείεΓν3η<ΐ3β Γαη:.

§• χι.
ΙηιεΓρΓεϊ3ίϊοηε5 Γ. νει-Γιοηεϊ ε3πηίηΪ5 εχί&ηι Γ3118 πιχιΐ—
ί3ε , ςιΐ38 ίβπιεη ποη οαιηεδ Ιυεεπι νϊάεηιηι. ΑπίϊςαΊΓΓιπΐ3 εΑ Οιάηύ ϋαΐαίη άίηβίΐοηιιη <ώ Ηαηκτο Ι'Λή φιαιηοΓάίάηχ Ιοάοοο νύαταιο Ίηκτρηίι. ΟοΙιιΐΗϊ ΤΗάαηι ταρίαι Ηιΐίηαι
ΐοάιιη Ίηΐιτρτζϋ. Εά'ιΐιο ρήπια. ΑιΟνιτρΙαΐ αριιά Ιο. ΞκιΙβιιη Α.
ΜΌΧΧ1Χ. ι νει-Πο 1ΐ3εε Γοΐυο οτ3ΐΐοηε Γεπρΐ3, ηοη νει>
Ι)υηι νει-βο τεΑάπ, Γεά Γεηιέηιΐ35; οιηίβα Γβερε Γαρρίεπδ ,
βίΓυώ ΓείΐΓΪη§εη5 , ιιι ίρΓε 3Ϊι ϊη ρΓ3εί. & οπιηΊηο ρ3Γ3ρΗταίΐ ρΓορίοΓ. Αγ§ιιγπ6ΠΓ3 ρΓ3ε6χ3 Λιπι Γιπ§υ1ϊ» Κβπβ,
ειΪ3ηι ϊπ ιηαΓ§ϊπε ραίΓιηι 3(1Γεπρΐ3. 2) ΙλΙ>γο5 XII -XIV.
ίη Οριη αητιο ζΑ\\ο% ίηιει•ρΓεΐ3πι$ εΛ Μ'κΛαϊΙ Νιαηά* ,
ΓεΗοΙβε ΙΙίεΗεπΓυ τεέΐοΓ ιηεππίϊΐπιιι$. ΡΓείΠοΓ εΛ Ηβες
νεΓΠο, νει-Βο ιεηιΐϊ §Γ3εο3 τεάίΐεηβ, 3(1 πιοάιιπι νεΓΠοηυπι Ηοπιεπ. Ευη^επι ίεηοΓεπι ΓεΓν3ί 3) ηονα ΚΗοάοI ΤονΓ/ιιίυι (ρτέ{. χχιν.) Ιαυ^.αΓ^α/ΛίυπιναΙαΓαοί ( Γις ) νεΓίΐοπειη
Ι-υ^ϋ. ( ά Ι^οη) ι ;4 1 . 5β(1 (ΐ€ΐ>ε( Ηιες ςίΓο αΐιςπ εά'ιύο ΙαιΊηϊε.

χαι
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πιαπη'ι νΐϊβο , ^Γ3βοο (2ιιϊη(ΐ ίεχίυΐ 3()ροΓιί3 , ηίΠ ςυοά
η3εε 3ΐϊηυ3Π(1ο ροέϋίε3 νοε3ΐηιΐ3 ίε&κιΐΓ & ρϊυΐΐο είΐ
Ιϊοεποι•, ιιίροιε 3 Β.1κ>Ηοηΐ3ηηο ίυνεηε οοηίε&3. 4)^τ'
ηιίηε Ιβππο ζ)ιπηηιηι νεπΪΓ ΚΊηαιώέί Μαήηιηα: ΗϊΓρ3ηιΐί, ςα'ι ΓιιηϊΙίΓεΓ ΙΧα&αα, 0(ίγίΓε3ΐτι, ΗεΓκχΙιιηι, Ρϊη«Ιαπιιτι &<:. ΐΓ3η${αΙεΓ3Γ 5εε. XVII. πιεάίο. 5ει•ν3ΐιΐΓ ϊπ
1ΊΜ. Μ3Γπιεηίι Γε§Ϊ3 ειιηι Γεϋςιιϊί ηαϊιΐδ νϊπ 1ιιςυ1>Γ3Ποηώυ$ ίϊΐϊί. Ύτο'ια ίχριιριαία [. 5ιιρρ1ιτηιηιιιτη Ηουιιήοοτηιη
οηηιχιτη , ηιιαι ιίίί ητίι κάάίταηΐ , αί> Ίηϋηΐιι ΗιίΙοτ'α άοηκ
ιαπάιτη οηιτύηο ίχ[αηάιηιατ. ΑιιΆοτι (^ιι. Ο,ύ&το ξτακ* ,
ιηκτρτιΐί Ιαύηο νίπεεπΓΪο Μ3πηεπο ΡαΙίηιίπο , ΜίΓιοίπκαήο τφα , ρ3§'ιπΐ5 7°8- νεΓίιΒϋί Ηεχ3ηιε!τΪ5 ρΓορε χχ.
ηιΠΚΙηκ. Ρ1ϋΓ3 (1ε Ικκ νί<1. ίη Ιήατη βκίΐ. ΒϊηΙ. Μ3ϋΓ.
1769. Γοΐ. ρ. Ρ4• ΐ) Α1Ϊ3ΓΠ ϊηίεΓρΓεΐ3ΐϊοηειτι Ιαιίηο ςχιπιίηε ηυρεΓ ίεαίΓε Ρ3υ11ιιηι Τ3Γεη§ηί ΑΙ>1>3Γεπι , Κ.οπΐ3ε
οΐΐιπ , πυηε νϋπ3ε ΡΓοίείΓοΓεπι , ϊπ ερΗειηεπ<ϋ1}ΐΐ5 ΙίιεΓ3ΓΪΪ5 ιηεΓηίηί ιηε ΙεςίίΓε. Η3εε ΐ3ΐηεη νεΓΓιο Ιικειη ποπ
ιάΓρεχΐΓ. Ιάεηι 6) (ϋοεπάυιτι άενεΗΐοηε νειΤι&ικ αηιβάί
€οηςΐηη3:3 3 Βΐτηατ&ηο ΒαΙάο υΐ"1>ίη3ίε , ςίι-03 (ϊηεηι δες.
XVI. <{ΐΐ3ε ίη ΜΒΙίοίΙιεοΒ Α11)3Π3 Κοηΐ3ε οΐίηι 3(1Γει•ν3ΐ3
£ϋϊΐ. νϊιΐε <1ε ε3 ϋίΙΓεΓεηιειη Ιηηαιωη Α£ο ίη νΐια άι Μοη•
βζηοη Βιτηατάίηο ΒαΙάι άα Ι/ώΐηο 3 ρήηο ΑΒακ άι ΟυαβαΙΙα. Ρ3Γΐη3ε 1783• 8. 7 ) Κ.βοβππΠϊπΐ3 νβΓΓιο εή ΟηΙΙϊ03 ΤοιίΓίειϋ : Ομτπ άι Ττο'ιι άιρη'α Ια τηοη <ΓΗ<(Ιογ )ιαψιά Ια τιΐιηι άι αίϋ ν'ύΐι , ροίηκ ιη ψιαίοτ\ι ώαηι$ , ρατ (^\Χ\Ό,χ\χ% ίΐε 8ιτιγΓπε , βα'ιβαηΐ βύιι α Γ Ι1Ϊ3(Ιε , & ιταάιιιΐ ροιιτ Ια
ρηηι'Λη βο'ιι άιι Οφ ίη Γταηςαα , ρατ Κ. ΤοϋΓίεϋ Μέάκίη
& Μαηίη άι Ια [οο'ιέίΐ ΑοαΛΐηιΊ^Μ άα βκηαι βαηΐι αη Ιαν.νη. Τόπι. Ι. II. Ρ3ΓΪΓ. 3η. IX. ( ιδοο. ) Εχ Αυϊη3 Γε
ίηιεΓρΓεΓ3ΐΐ3ΐη είΓε, ϊΐ3 υι νίιϊοΓ3 επιεπάβΓεϋ, βάηππϊΐ
3υΛοτ (ρ3β. 4^• Τοηι. Ι.) ςιΐ35 επιεη()3ποπε5 3ΐ> 3ΐϋδ
Ϊ3πι ί3ίΐ35, 3ΐ)Γο1ϋΐο ΓίειτιιίΓη ΐ3ΐκ>Γε Γε ϊηΓεΙΙεχΐίΓε. δεά
ει εΛ νβΓΓιοηϊ$ ΗεεηιΪΒ, υι ΐπ 1οά5 άυ!)ί3ε 1ε£ΙϊοηΪ5
Ιΐ3υ(] ί3θί1ε , ςυΜ ίη ιεχίυ Ιε§εηί , θΐνϊηεί ; ζΥΑλ πιεΙϊιΐί Κ!ιοΗοπΐ3ηηυηι ςοηίυΙιπίΓβι , υι IX. 4^ΐ• ημΛΊοί&ι•
4»ρΛ, ςυοά νεπίι: αναηι ίαβη άιι )οητ. δίηςιιϋί Κ&πί
3Γ§υηιεηιυπι ρΓΕεπιΊΠί, & ηοΐίί ίϊιΜβάι, ςυ3β ρΐεηιπι
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ςιιε τηγϊ}\ο\θξκζ & βεο§Γ3ρηϊεα α«ϊη§ιιηϋ ίαήκ Ιενηει•;
ΓΐΓίιΐί νετύΆ ΊΆυ&τ&ιη. Ιη Ηί$ αΐίςυαηόο <Ιιι1)ίιε5 ηπ ςηεεα &ή$ ίηιείΐεχβπι ίπτετρΓεβ , ιη ευιη Ι.ί1>. IX. ι $6. βϊίλ»/ια, ίκι εηίπι 1ε§ί νυΐι, νίη>3ΐη αιιι Γευπεπηι είίε (1οεεπ, Τ. II. ρ. 113, υΐ>ϊ 3υιεηι ίηιεΓρΓεη$, Γβϊ ηιεάΐε38
αε ηΒΐιιηΙίκ ρβπιί, ορεηι (ΙεΓκΙεΓεχ, ιη XII. 392 ί<;. IX.
448. Χ. 13* ίψ{• ρΙίπεΓιΙεηι ηοιαε. ϋε εοηίεδιιπί νίιά
άοέΗ ΓϋρεΓ ΟΗΓπιϊπε υπϊνει•Γο εϊιι$<ηιε 3εΐ3ΐε ίαρΓ3 5ε&.
Ι. ώέίαιη εΛ. 03ε(εηιηι ηαεε ίιπεΓρι•£ΐ3πο , Γεπηοηίϊ
ρυπίΗΐε & ίΐεςιιαίηΐί ςιΐ3^3ηι ηιεάίοει-ηβιε & ε1ε§3ηπ3
εοπΐ[ηεηίί3ί)ί1ί5 , £Γ3(& είΓε άε&ει ίί$ , ςυϊ 0Γ3εεϊ Γεπηοηί$ Ϊ£Π3!Ί, 3Γ§ιιαιεηιαηι ίβΐιεπι ε3πηίηΪ8 εο^ποίεεΓε εαρηοι.
(ϊεπτΐ3ηϊε3 ϊηιεΓρΓείΕΠοηε ηγΙΗιιο εαΓεπιιι$; ςιιπ Γι εηι•πιεη ρΐυποιίί ηυηε Ιοεϊκ Γεηϊηιιυιη (Ιοηοτε (Γι§ηειιΐΓ ίεΙϊεϋΓιπίϋί Ηοπιεπ νΐΓ§;ΐ1ϋςϋ8 ίηιεΓρΓεβ , γού*ΐιΐ5 ποήεΓ ,
& (^ιιΐηίο Ιιοποπίΐειιηι , ηεε 1ε ίπ(ϋ§ηυηι ειιηι ίίιέΐιιηιιη
είΓε , ρΕίιεοδ ίοΓε ρα:ο ςιιί ηοη πιεευιη ΰβηίββηι.

§. XII.
ΟοηΓκΙεηηή ςιΐ3β άε βώηοηίΐηιβ ί3ΐί$<ιιιε &υίιΐ5 03Γιηίηί5 3άηικ: εχροϋΐ3 Γυη», ιηίηιπι νίάεοίιιΐΓ, ςυϊ ίαέΐυιη
Γιϋ, υι ςαυπι ΐοΐ 3ΐϊί ΛπριΟΓεί, ποΛγο ηοη ρηεΑβηιίοΓ85 , Γερβίϊιίδ ε<Γκίοηί1ηι$ ίτεςυεηΐΕή Ληι , (^υϊηιο ρεΓ
ιΐυο ίεΓε Γεςιιΐ3 πιιΙΚκ εάϊιΟΓ ο1»Ί§επι ίη Οεπη3ηΪ3. Ροΐε«
ηι Ι3ηιεη είυϊ εϋίιίο ρ3Γ3π , ρποπ1ηι$ Ιοπςβ ιηεϋοΓ & αά
υΓυιη ήιευηάίατ , νεί Πηε Οοάίειιηι ορε, τεςερήί ίη ιεχηιιυ
Κηοάοποηηί αΐϊοηιηιςυε εηιεη{ΐ3ποπί1ηΐ5 , ςιιβε \0Γα,•
Π3ΐ>επ ροίΓεηΓ. Ειεηίπι ςιΐ3πιν'ΐ5 νεπίΐΐηιε ρΓ3εεΐρΪ3ΐαΓ,
ηε ίεπιεΓε εοηϊε&ιΐΓ35 ίη τεχαιη Γεροη3πιυ$ , Γιηε Ιϊ&γοπιιώ 3ΐι&οπΐ3ΐβ: κιιηεη ίη Ηοε Γα-ίριοΓβ, βίνίχ ηιο<1εΑϊ3ε επιίε3ε 1ε§ΐου5 , ρβυΐΐο 1ί&ει•ίιι$ νβΓ&π ροιεΓ3ΐ ε<1ίΙΟΠ5 θρόΓ3. Ν3Π1 & νΐΠΪ8 Ϊί3 εΛ άεΓ11Γρ3Π15, 111 ΓΐΠβ
ιπεάίο Ιεςί ηοη ροίΐϊί , & ρΓ3ε»ΪΓεπΓ νΪΓΟΓυιη άοάίοι-υπι
ςοηΐεέ1αΓ35 ςιΐ3ΐη 1ίΟΓ3ΓΪθΓΐιηι ΐ3ρΓιΐϊ Ιε^εΓε ; &, ϊη ροέ13 πιείτί Ιε^εκ ΓβερϊίΠιηε εηιεη(ΐ3ποηεηι ίΐΒβϊΐΕηΓ & ςα3ΐΐ
εεπΕίη ίιιρρειίϊοηι , φιαζ ίηηιιιηεπϊ Ιοείί νοεβ^ιιΙοΓυηι

χειν
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ίϊτπϊΐΐυιη & ρ3«ίευΐ3ηιιη ρεπηιιιαιίοηε, οπίίηε νεΛοπιπ» ίηνει-Γο, ίΐϋδςιιε Ηζυά π\\η\ι% οΤαν'ύ& εοηίίηεηΐΓ. Αεςεάϊϋ ςοοθ Ίη ηιιΐΐο ηΙιο ροέη ί3θί1ίθΓ25 Γυηι & ρΓο!>3ΐ)ίΗοΓεβ ειηβη(1αποηε5 β εοηίε&ιΐΓ3 <1υ&3ε , φΐ3πι ίη Ιιοε ,
ςυί ρίαιϊε Ηοηιεπε3Πΐ άίάίοηεπι εχρΓείΤϊί ; ςαβηι ςυί Γ8&ε ιεπεαί , υι ιεηιιίι ΚΗο<1οπΐ3ηπϋ5 , ίβ οριίπηιβ επε
(^ιιίπιί ειηεπίΙϊίΟΓ. (^υοα Ι3ΐηεη ηειηο ροΛ Ρβυνίοπι
(^υίπηιηι εόεηϋυηι Γϋίεεροπι , ίρΓαιτι Ηβης ιεχιιΐδ <1ερΓ3ν•3ίϊ ΓΛίίοηειη ϊι> οαιιίΓα ίυίίϊε ρυιο, ςυβε ηεςΙείΗιιη &
ςοηϋεπιηίΓη Γεπρίοπ αιιιιΓίΓ , εαιη ρπιεΓεπίιη , ϊπ ηΐ3ε;π3
ε()ΐίίοπί5 Ρ3ϋ\νί3Π3ε Γ3ΠΓ3τε , νοίςο ίη πιηηίβιΐϊ νεΗ"3ΓείϋΓ ΒηΓιΙεεηΓίΒ ηιΐί Κ.Ηθ(1οιη3ηηί εάίπο, φΐ3ε ιιΐΓπςιιβ
Γιπε ίαΑϊιΙίο αιιΐ ιτιοίεβίβ 1ε§ί ποη ροίϊυηΓ. Εςυκίεηι οΐϊσι ,
<2ϋίηιί ΒίτιΟΓε οαρηίί, ίανεηίΐί Είκίαοίι είιΐΒΐηοάί εοϋιίοηεηι ΐϊΐεΓΐίί;ώ3ΐ•, ςιιαε 03πηεη άο&οι-υπι νΪΓοηιηι εοηίε&υπ5 εχροΐίϋψη ΓιήεΓει, ρ3πιηι 3ΐιχί1π 3 Οκΐίεί&ϋί εχΓρε&3π ροίΓε γενιβ. δεά ρΓορΐπϊϊ ΜαΩ$ ιηεϋοΓ Γογϊ ο\3~
ϊΐξϊί (^υϊηιο , εοΐΐαηϊ 3(1 ευπι οπϋηθαιη Οχϋεαπι εορϋϊ 1οη§ε ηιε1ίοπΙ>ιι$ , φΐ3πι ίρίε ΐυπι Γρε εοηείρεΓε 3αΑΐ8 εΓ3ΐη.

δεοτιο V.
Όι κχια ζαππϊιύί ε ϋοάΊάΙια τφ'αιχιπάο , Ηιάιαςαι εάηιοηΊ*
ταύοτΛ 6• οοηβΐϊο. ,

§•Ι•
(2ιΐ3ΐη οοπ-ιιρίιΐί Γκ ίη εάίιίοηίΐίϋϊ ιεχίΐΐδ (^υίηπ , πειηΐηί ηυί ςβπηεπ 1ε§επι ίςηοΝίηι ε(Γε ρο(εΛ. Ιΐ3 εηίιη
ίυϋϋ ίοπυπ3 , ικ ίη ρείΠηιυιτι (Ιοάίεειη ϊηάάετεΐ Αΐϋιΐί ,
εχ ςαο εαππεη εάεΓει, ςιιοά επΕπι ίη 3ΐϋ$ ΓοπρϋοπΙχίϊ
Ιοευιτι ηΒβιιϊίΓε ηονίιηιΐ5. Ηίηε ί'α&πηι, υι ίη εώιίοηε ρπηορε ςοΓπιριεΐ3ε Γιηι ίηηιιπιεΓ3ε , ηυβε ιηθ(1ο πιειπιπι νίιίβηι, πκκίύ ίεηίυπι πιαηαιιη & οί)Γ<:ιιι•ιιπι Γε<1<1ιιηι, ςιΐ3ε^3γπ ειί3ΐη , ςυϊε ίη οπιηηίυ$ Οοάθ. τείΐε Γε Ηϊ&εηί, υι Ι.
361. 'οημαι, Α\ά. οϊομ.ΐν. IX. 497• τ'τειίυη^Βϋ ίη εάΐΜ.ΧΙ.
1 94• ^0(1(1. ΓδέΙί χ*ϊρ& κραταιην. Αΐϋ. χ*<ρ&ί κικρίτα.!.
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Ρπιείετεβ ιτιυΙϊΊ νει-ίικ (τιαιΐΐί Αιηι , ιτιιι1γ;ι6 Ι3ειιπ3ε , οηιίΓίι$ 3υι Γιη§υ1ΐ5 νει•Γι&ιΐ5 ;ιυι ΐικε^πδ Ιοοίδ, ςιι;ι1ε$ Ι3ειιη35
ϊη ίοίο εβπηϊηε εϊιχίιεΓ χι. οΒΓει•ν3ίΙε ιηϊηί νίάεοι•. (2ιΐ3ε
οοιτυρίείπε ίαικυπι ηοπ οηιηεϊ ϊη ι•ο1ίψιη$ ε(1ίποηε$ ρΓΟρ3β3Γ3ε Γιιηΐ : η3πι ηεε Οοϋίεεί 3& ϊηΓεευπϊ εάίΐοΓϋηΐϊ
εοηίυΐιϊ Γυηί αΐΐΐ , & <$ιΐ3ε ΙΙΗοάοιτιαηηιιβ & Ρ3ΐπνϊιΐ5 ϊη
ίβχια εοιτεχεηιηι Γυηί ρ3ΐιεϊίΠπΐ3; υι ηεε εχΛεΓΪη οιηηϊ
3ηιϊ<ΐΜΪί3Γε ΓεπρίΟΓ Ι3ΐιι (1εηΓ3 Ησιτεηβ νϊηοΓυιη Γε§ειε
ϊη θϋΐηί1)υ$ είΐκίοηΐ&ιΐδ , φΐ3ΐη <^)ιπηηΐ5 ηοΛειν.
§11.
Νεςιιε ιηιιΐίο πιεΓιικ ΗαΒϊιιΐϊ Πίε εή ΐη Π&πϊ πΐ3ηα
ίεπρίϊί, ςιιοΓυιη ρΐυήηιϊ ε3άεηι νίϋΐ3, εβϊάεπι Ι3ςυπ3ϊ
εχΗϊ&εηϋ , & ρΓβεΙ&ηιίοΓεδ εΐΐ3ΐη ϊηΓι§ηί 1ϊΙ>ι•3ποηιιη
οΓεΐοη(Ϊ3 ίί3 εοπ-υρπ Γιιηι & ίοε(ΐ3ΐϊ , ιΐϊ νϊχ υΐΐικ Πι ,
ςυί ηοη Γιΐ35 Η3>3ε3Γ ηοη ηκχίο Π1)γ3πϊ 3ΐ>ειτ3Ποηε5 ,
ϊ«1 εηίηι εοιηιηιιηε εΛ Γώπκ οιηηϊοικ , Γε<1 ε«3πι Ι3ειιη35.
δϊε νεηειιι$ , ψύ εΑ ε πιείίοπίηκ , Γεπρηίϊςυε ίιήί ϊπ
υίΐιπι ΒείΓ3ποηΪ3, ίίί). Ι. 119• Π3ΐ>εΓ κ») το) »<Γέ οτβ <Γδ
ηταύσΑντο. 486. &*λ*β"β•* , ρΓΟ Άύβκκα. $97- οηιΐΓΠί αλ
λ* χ*). 7«3• *'£*" Γ• Η• 4ΟΙ_4°3• ΠΙ. 498. & 3ϋ1)ί ΐηίε§ή νβΓήΐ5 (ΙεΓιιηί , 3ΐκ άυο ϊη υπιιιη εοηιηι&ΐ. 5ϊπιϊ1Ϊ3
οεευιτυηΐΗΐ ΕΓευπ3ΐεηίϊ ι. ΙΜ>τ. 1. 635. II. 3<>ϊ- & ρΐυήαπι νεΓήιυηι Ι3ευη3ε III. 244- ϊ?6. 7ΟΙ-7'°• (^υΐά
ςυοά* ϊρΓε Οοάεχ Νε3ροϋΐ3ηιΐ5 ρΓ3εΛ3ηπ1Γιπιιΐ5 ΗΪ3ί ί'ώ.
IV. 3 νεΗυ ^*3 - 574• Αΐϋ 3υΐ νεΓΐ)3 Λη£ΐιΐ3 εχρίεηι,
3ΐΐΓ νειΊΊΐϊ ϊηίε§Γθ5 Βάάιιηι & εοιτυρΓ3 εηιεη^3ηί ; ε ςιιο
ηιιηιεΓΟ Γιιπί ί3{"ς3Π(1εί, & ίηρπιηϊβ νϊηθοΙιοηεηΓίί ι.
(0ο<1. ν. 3ρυϋ ΝείΓεΙίυηι.) δεά Ηβεε ρΐεπιιηςιιε ϊιηρεήί3ΐη ΗΙ)Γ3πϊ εοΓΓΪ§εηϋϊϊ ηΐ3ηιιηι ί3ΐΐ5 πΐ3πί£εΛο ρι-οάπηι•.
Μ3ΪΟΓ ΟοάΊειίΓη ηιιπιεηι$ η ίεχία ίπιρΓείίο νυ1§3ΓΪΒΐΐ5
ίΐηηιιη Γεπβεηάί νίιϋδ (ϋϊςεάΐί.

§. πι.
δεά άε Ηβπιπι εοιτιιρίε&ηιπι ζεηεπΒικ 3ε εαιιΓιδ , (ηιοηΪ3ΓΤΐ 3ά εΓΪΠη ^ι1^π(^ & ϊιιάίεϊιιηι ειιηι (1ε Γιη^υΐοηιιπ
Οοάϊειιηι ιηύοίε & 3αϋοήΐ3(ε , ιαηι ϋι (1ί1ε£Ηι Ιε&ϊοπιιιη
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Γε$εηάιιηι ίιοεΓβ ροιβΛ , ρ3ΐιεί$ (Γιεεηάιιπι. Οεειιιηιηΐ
υιϊςιιε ΓιηιΊΙϊι νίιΪ3 ίη βΙιιϊ νείεηιιη Εΐι&οηιηι Οοάίείοαϊ,
ίη ηαΐΐίί Ι3ΐηεη α.ηα εορία & ςιΐ3Γι εοηβαητία ΓερεΓΪ3$,
ςυαηι ίη Κος εΒΓπώιε. Ρππιιιιη ί§ίίυΓ ζοηνα Γαηί νοε3Ι>υ1οηιιη ιταηίροβχιοηΐί : υι Ι. 191• 3^7• «,•λλίι Λακ*. VI.
46. /««>« χλίΌί. 443- ίίννμίνοιη $υαμ&ή*ασιν. ΑΗϋε VII.
170. Χ. 366. XI. ϊ9• ΧΙ*• «>. 377• ΧΙΠ• ΐ98• *ιν•
3^ο. 465. λ) Μαίιο {τεςαβπΐίοΓββ Γιιηι ριηηηίαηοηα ί3πι
ΐειηροπιιη Γοπηαπιηιφιβ , φΐ:υη νοαώυΐοηιιη Γοηο 3ΐιΐ
ίΐ^πίβε^ϋΊοηβ Γιηιίΐίαιη , υι ίνά & κλτλ , «τϊ & ιη/Λ. %ύί\α« & Ζίκασσα. Ι. 486. ϊη Οοί. νεη. VII. 306. ίη εά<1.
Ρογγο «τβρ & «μ*/! Ι. 288. τί^βκ & φόκ•» 2θ6. μιιίιαν &
κνίΊαν , Ι. 3α3- V. 88. ΖηΛ* & Διϊί, Ι. 709• χβρβ") &
«ρ^ιβΊ, 549• & ίηηιιηΐ8Γ3 31Ϊ3. 3) 5ίη§υ1οπιηι νοεηΐηιΐοηιπι οηιίβοικϊ , ψϊι\>\ι$ νεΗιΐϊ ιηοιίΐί Ηιιηί , Ι3ΐη Γτεηυεηιεδ
Γαηί , αί φΐανίί ρ3§ίηα οεευπ•3ηι. 5αίΕεΪ3ί ϊη ρήιηο Γαΐίεπι1ί1)Γθ ρΓ3εεϊρυ35 ίπίΙίεΒϋέ, ν$. ι6. 33• *•8. 196• 449•
538. 539• 544• 347• 6ι6. 673• 4) ίααιηαί, ρηεϋεπτπΙΓοΓϋΐη Γιηςυΐοηιτη αιιι ρίαπαηι νεΓΓααιη , ίη οιηηϋ)ΐι$ ρΓΟρεΓηοάυηι ΚΙ>Π5 οεεαΓΓυηι ; ίη ε(Κιίοηί1>α$ ρΐεηεςυε 3ίϊεΓΪΓεο ίηάίε3ί3ε , ίη εοάίεώαδ «Ιίςααηάο ναεαο Γραπο 3ϋΐ
ϊΐίο Γιζηο. Τβίεί Ι30υη3ε Γαηί 1.ϋ)Γθ Ι. ροΛ ν$. 40. εάίί.
Κηοά. Γ. Ρααν. ροΛ 205. 75 '• ϋ• Ρ°β 75• "Ι• Ρ°Λ •6$.
55 5• 678. IV. ροΛ 5*4- ίη§εη5 Ι3ευη3. 573• V. Μ7•5 13Ι501. VI. ιΐ7? VII. 225• 449- 45^ ίοη:3ίΓε, 49'• 2ϊ5•
VIII. 4ΐ• ΐ94• 437• IX• 45 ' 26). 491• 496• Χ• 272• XII•
76. 124. 3*4• 363• 4^9• ΧΙΠ• 75• *37• 247• 4^ι. XIV.
ιιι. ι64? 467• ΗΪ5 ίοείδ, ςαί Γιιηι ηιιιηεΓΟ χχχνπι.
οιΐΓ αΐίφικί εχείθηΤε ρικεηι , & ίη ρΐιιπηιίϊ Γ3ΐίο ηιαηϊΓεΛη εβ, & ίη 3άηοΐ3ίίοηίόιΐ5 άίεείαΓ, υβι ειΪ3ηι Γ3ΐϊοηε$ Γεϋίΐ3ΐη , ειιτ 3ΐίο$ Ιοεοί , ςηΊΙηΐί άείεέτυιη Γα5ρκ3ίΐ
Γαηί εάίίΟΓε», αί VI. 83. Χ. 97• "31• 339• η'ς 'η εβπΓυιη
ηοη Γβιαίεπηι. δυηϋ ρΓβειεΓεα ίίη§υ1οηιπι Οο(1ίευιη 13ουπ3ε, <1ε ςιπ&ϋί Ηίς ί>Γενϊ{3ΐίί οβιιΓϊ Γιίεο. Ρογγο 5)0€~
οιιγπιπγ ΊπίΐΓροΙαί'ίοηα , νεΓΓώυϊ αϋιιίΓεπηίϊ ίη ίεχιαπι ίΐ13Π8. Ηίίπιπι 3ΐί3ε Γαηί ίη Γιη^ιιΐίί Οοιϋαβυϊ, (}υ35 αϋεο
ϋθπιρ3Τ3(ί$ Γείίφΐίϊ ίΐκίΐβ ιΙΐ5οχτη35 , αε ρΐεηιηι^αε ϊρ&ε
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Γιιο Γβ ίηάκΐο ρκχίαηί. δις IV. 99• ρΐιιπππ Οοαίοεδ, νεη.
ν^ιίε. ίτββ , ΐΙΐΐΐΓβηπαηϊ άαο , ΟαηκώΓ. βάάιιηι νει-Γαιη
Μϊ ΤίΚαμανιάΡαο μίγ* ν^ίνοί ϊκτοσΆι μίμνιιν, ςιιειη βίΓβ
ΓαρροΓίΐϊΐϊαιη , Ίη οευϊοδ ΐηςαπΊί. Εοάεηι Ιοεο νδ. 8%, Ολο{ζτ. Ι. αάάίΐ*: ίντίον ίκϋμηΛΐ ποκψίξιιν μΑΐμάογτιτ. δεά
ηΐε Οοάβχ εοπβέηοηαιη & ηιΑιηηιπι ρΐεηαβ , ρ1ιιιϋ>ιΐ5
Ιοεϊδ αιειιηφιβ ΓυρρΙεί ε3πηεη , αί II. ΐ7• VII. 224• &
XII. 3 24• 'ίτιτοί , %ν <<Γρ/ί• τεύξατ' Έαπιο; Πάλλα<Γοί ίηισιήσιν, ίπίβ-ΓΑτο &ε. Α1ΐ3ε ίηκΓροΙαιϊοηεβ οηιηϊοαδ ϋβι-κ
Γαηΐ εοπιηηιηεϊ, αί Ι. 366. 67. ςαοηιιη εΙκγ Γαίιβιη 1οαιιη Η^Ββΐ: ; & νει-Γακ ιηαηΐίείΐο Γριιπιΐδ ροή 1. 387. ςυεπι
ηοη αυ1>ίΐ3νϊ ε ίεχία εχρείίετε. Ροιτο III. 625 -29- 66469. IV. 428. 29. Χ. 34°• ΓαΓρεδϊ πιίΗϊ Γαηΐ, αϊ ρίακι
31ΪΆ, <1ε ςα&αδ Γαο Ιοεο ιηοηεΒϊηΐΓ. 6) Ιίεπϊςαε ίΓ3πδροΓιΐί Γαηΐ νετΓιΐδ; ςιιο ϊηρππιϊδ ΓεΓβΓεηάαδ Ιοεαδ Κηη
XIV. 53^- Ϊ77• ε""1 ϊ78-6'7• 'π εοθα. οηιπϊοαδ, εΐϊαπι
ρηιβΑϊηίίίΠιηο ΜοηβεεηΓι & Νε3ρο1ίΐ2ηο. Ταπί VIII.
347• φ"> 3ϋεηο Ιοεο ηαηο ΐηϋταΓα$ , ροή 354• ροηεηάαβ
εΓ3ί. Νεε (Ιιώκο III. 6ι8. 19• ροή 620. Γβϋεΐεηάοϊ είΓε,
ψχΛπαψαιη Ία εάίποηε οπίϊηεπι Γβεερΐαιη ιπαίΕτε ποίοι.
§■ IV.
(^αοά ιογ ποηιΊηΐΒυδ αερΓ3ν2ΐαηι εΑ 03ΐ•ηιεη , ηοη βχ
υ1ιϊπΐ3 3ηιϊςυίΐ3ΐε Γερειϊίαιη, εΐαβ κι ρίαι-εβ Γαηΐ ε3ϋ~
&ε. Ρήπιο εηΐιη Οοαεχ α Βεί&ήοηε τερεΓΐαδ Οία οοτηιρΐαδ 3αΐ Γαΐΐειη ρΐυήηαδ Ιοείδ Ιε&α (ΙϋΕεϋϊδ ΓαάΤε νϊάεηΐΓ , άβ ςυο ΐαπι Γύρη αΐ&αιη δε&. IV. §. ι. Οείηάε ίπ§εη$ νϊΐίοηιηι εορί» ύε1)εΐαΓ Ιϊηηηοηιηι Γείϋηαΐϊοηΐ ,
ςιΐ3πι ΐηρππιϊίΟοά. Μίίήί. ι. ίεΛαίυΓ , ε ν3πί$ ρΐίβαΐίίαϊνεΗοΓαπι 1ίΙ>Γ3ΓίθΓαηι ηΐ3ηυΓεήρπ$εο3§ηιεηϋ3ηΐ5, ν3εαϊ$
ίη πιεάϊο ρ3£Ϊηϊδ ; & ναπε. β. οίΐο άϊεΐηΐδ ροή 3ΐίεπιιη ,
Υάι. «. ςιιειη ΓεςαϊίαΓ , βΜΌΙιιΐυδ. Ρπιηαηι Ϊ3πι Οοαίεϊδ
Ηχάηιηπηϊ 3ρο§Γ3ρηηηι άεριτορεπκαιη ήαίΙΓε νϊάείαΓ , αϊ
03ΓΓηίηϊϊ Γβρβπί εορία ήβΓεΐ Βε(Γ3ποηί βΐακφΐε 3ηιΐεί$ ;
αηαβ (1ε1)ΐιεΓυηι εΐα« εΓΓΟΓβδ ίη τεϋςαι εχειηρίϊπβ ηιβηικ, ηονϊδ 1ί|}Γ3ΐϊθΓαηι οΓείΐ3Πίϋδ 3α£Η. Αεεβάΐΐ, <ηιοά Γ3•
γο εοΐίαια Γυηΐ εχεηιρία ϊλΟλ εαπι αηηςηρηΐδ αηάε άβ
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Ιεπρη βΐϊβτκ. Νεε εηΐιη ΓυρρΙεηηΐΓ νβιΐιΐί οιηίίΓι & εοηίπι£Κ ηεε ειτοτεϊ εοπ-ΐ&ιιηηιι• , ηίΓι ίοτιε ε ςοηΐε&υπι,
εοϊ ϊη 1Λή5 «ΙβΜποΗΙηΐδ, υι Εί'ευΓ. ι. Ρογγο Γαερε ιηϊβτ
ΓςΓ'ώεηάυιτι Ιΐηκιήΐδ ο^νει^ηε ίυικ ρΗΓ^ΗοπιεπεΕβ
3υί ίρΠιΐί Οώηήϋβήΐββ, <ηη$ ϋϋ ΐηι»ιιη ΓεπρΓεηιηι Ργο
Η5 φηβ εΙΓεηι ϊη Εΐηα8Γ3ρΗο. 5ΐε VI. 57*• «> ΕΓειίΓ. α.
βΛ &ηί»Λν ίλίβρ.» : ί«1 ΐη πΐ3Γ8. ΐρίε ΙΛπιπαβηοαι γρ.
ϊ,Λκτ*. Οοηί. XII. »4»• *»6• Οεη•<Ι"£ ΐΜ«η3ηιπι Ργορήα φηβΑπη ε3υ(3 εΛ ϊη ηοεεϊπηϊηε, ςαοά&βρβ ε*«Ιεη, νος»1)υ1αΓβρβηιηηΐΓ, ΐπρη.™ ϊη πηε νεπΓαΒ, ιιηάβ
εχΓ,Λιιηΐ Ηοιηοβοϊβίβιι», φίκ &εΐ1ε 6ΠυΐΜ: ιηαυΒίιη &
&ίαπ»ικηι Κοπιπυιη, ιιί α ρποτε νοαώυΐο. «Λ βίκηιαι
ηηηΐίη. 5ΐε II. 75• νεΓΓϋί «ηΐΙΓι» ΐη ρΐυη^αί ΟοάιειΙη», ΐη «λί>«ο «ΙεΠηεηδ, ικ νβτίΐ» ρπιεεεάεηδ; VIII.
417 θιιο νει-Λιβ οϋ ηοπιοεοΐείευιοη Ακγκ; Α11. 3&5•
Μΐ'νβιβΒ ΐη ομπΗμμ Ιϋήί βχεΐϋεπιηι, εχεεριο Μοη^εεηΓ. , ΡΓθΡιεΓ *άρτ« ϊη ηηε νβτΓιηιιη: ηε Ρ1αΓ3 εχεπιρΐα
Ρ ειιηιαίεηι.
§. V.
Οοάΐεεί ηυΐυβ απηηϊι εχί&ηι &<» ηιυΐή ίη ΜΛοιΗεεΐ* ΟεΓΠ)3η»3ε, ΟεΙΚμ, Ι«1ϊμ & ΗϊΓρωίΜ : φιοηιιη, ααΐ ιηίηΐ φιΗβηι ΐηηοΐυεηιηί, οηηιιιιη, Ιββιοηι1η» πΐΛ οηιηΐηυδ , ί31ιεω &1ββΪ8 , ευπι «1 1ΐ3ηε βάιιιοηβηι 3(1θΓη3η(ΐ3ΐτι , γβγε ίοπωη ιηΐηϊ υπ εοηεεΠϋηι 6ιβπι ,
Κΐε ηΓενβπι ΐηάΐεειη Γαΐήΐά™ , «ςυηηοτβιη ϋηριΐοηιιη
Οοάΐευιη άβ&πρηοηβιη αΐιεή νοίιιιηΐηΐ ιεΓεΓνβηβ. Ιςκατ
ι υηϋ8 ΐη ΚοΙ Κε§Ϊ5 Βαναπαβ Μοηααηβ. ΥιΑ. ΜοηίΓ.
' ΒΐΜ. ϋΐ1)1ϊοιΚεε3Γ. ρ. 105. Β. ίεόΚοηεϋ εια» Γαιηηϊ» η(1ε εχςεΓρΐ35 πιεευιη ςοιηιιιαηΐε3νιι 01. Ιξηαίιιΐί Ηατύι ,
ϊλ\Λ. Γε£Ϊ3ε ρΓ3είε&υ8.
α,ϋιιο ήιηί ΐη ΜΜ. 03εΓϊΓ8» νϊηάοίοΜηβ. νιβ. »βΗΛ
ΟεμΙ. Ιήοί 03εΓ. Ρ3ΓΙ. IV. ρ. 5• & 5*• ηΜιη• ν• & χα•
Ηοϊ ΐρΓε, φίαιη νΐηάο1>οη38 νεΓΓβΓβΓ, άϋι§βηΐβΓ εχ3. υηιΐβ εΛ Ρ3ΓΪ&Ϊ5 , λ ηβ ΐηΓρεδαδ ρΙατϋηΜ Ιοά•, ΓβΛ
ν3ΐ<1β εχίβαο οηπι ίτιιδα.
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χαχ

4• ϋυο Γυηϋ Μαΐηη ϊη \>Λ>\. Κε^ία , 0ο<3. χχνπι. &
ι νπ. (νϊ<ί. Μοικί. ΒίΜ. \)\\>\. ρ. 591• Ε.) ςυοκ Ιοά$
ΓβΙεέΗί οοπιρ3ΓΗνΐ , ηοπϊςαε Μηιγ. ι. ϊ. ϊηΓι§ηϊνΐ.
$. Ώαο ϊΐϋ ϊη 1>ϊΜ. δ. ίαυΓΐηπί ΕβιιήαΙαιβ , ςιιϊ ηοοιη
§εηιηί Σ. ιι. 6. & 8. Μοπιί. ΒΜ &ϋ>1. ρ3§. {,91. Ε.
υιηιιηςυβ ΐη ιηοπΗΛεήο Ό. ίαιίΓβηπί 3(χικ3ΐε εοηΐιιΐί.
6. ϋηυδ εΑ ϊη ΒίΒΙ. ΑπίΓοβαηα Μεάίοΐαηϊ , λ ιηε ίη 1οα$ ΓεΙεΛί» εοιηρ3Γ3(υ$.
7• Τγ85 ίαηίίη ΒϊΒΗοιΗ. Υαιίοαηα, ηιιιη. οπι. Μεεοοχχ.
εχι,νιι. 3ρυά δεηον ίη ΕρΐίΙ. ςώ. ηοιβ \α. Α. Β. Γ.
<ϋ$πη£Η.
8. €οά. Βατίιήπαι , ηιιιη. οιχ.
9• Όηο €οάά. Σαιιηηήαηι Γ. Μεάϊοβ'ι ΡΙοΓβηώε. ΜοιηΓ.
ρ. 348. 376• Αρηά Β3ΐκ1ϊηϊιιηι Ο&ιαί. ΜΜ. Ιαιιγ. Τ. II.
ρ. 33°• <>4<>. ηυιηεΓυηι χχιχ. §επιπί.
ίο. Οοό. Ναηίαηΐίΐ. Ρπι§πιεη(ϋπι νϊ§ϊπΓΪ ρπθΓε5 03πτπηΪ8
νβΓίϊκ οοηπηεηί. νίϋ. Μϊη§3Γε11ΐ €«31. Οοάά. Νιπ.
η. ΟΟΙ.ΧΧΧΙΧ.

ιι. Οοϋ. ΝίαροΙίΐαηνι , ίη Βΐ£>1. Αιι§υΛίηΐ3ηοΓϋπι δ. Ιθ3ηηίί 3α 03ΐ•1)οηΕΠ3ΐη 3άΓεΓν3ΐυ5, οΐίπι Ιεπϊ ΡβγγπβΠϊ.
νί<1. Μοηίί. ΒΜ. \>Μ. ρ. 13*• Β•
Ηοηιιτι VIII. Οοώΐ. 7- • '• βχοβΓρο άεάίί 01. δβηον
ϊη Ερ. ογϊϊ.
,
Μ. €οά. νιηαια, ίη ΒίΜ. Ό. Μακ\. η. <χχχι.. Ι,βέΙΊοηε5 είϋϊ <1εΙ>εο βιήίοίπΒβ Ι). δίε!>εη1{:εε5 , Ρι•οίε1Γοπ$ Α1ίΟΓβπϊ, ςυί ιυιη νεπειϋδ άεςείχιι.
Ι3•. Οοί. Οαηκώηςΐιηβι. Οοηηιΐίί ευηι νίΓ (1όίΙα5 Απ§1υϊ
ουΓΕηιε Ο. Βυη»εί5. — δυηΓ ίβίηΐΓ XVIII. Οοίΐϊοεϊ ,
ίηβπιεπιο ΝίΐηΪ3ηο ηοη ηυηΐ8Γ3ΐο.
§, VI.
Νες ίαηιεη οηιηεί Οοάίςεϊ βοάειη Ιοοο Ικώεηύοκ είΓ&,
Ϊ3πι εχ ϋ$ ί|ΐΐ3ε αιοάο άϊέΪ3 ίιιπί ίηιεΙΗρίιΐΓ. δςίΐκει οοηνΡ3Γ3Π5 ίπΓεΓ Γε ΚΙμόπιπι ΙείΗοηϊ&ιυ & ίικίοίε υηίνει-β,
νκΐί εοδ ίη ν3Π35 εΙβίΓεδ <1ϊ$ςεηιεη<1ο$ είΓε. Ουιη εηϊιη
ρΙυΓίπιί ε Οοίΐίςε η Βείβποπε τερεηο ίΜΕΠΕνεπηι , ηοηιηι 3ΐϋ ρΙεαίοΓεί Γαηι & ηιεϋοΓεί; 3ϋϊ ύειεΓΪΟΓεί, &
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αιηι Α1(1ίπ3 εόίηοηε ϊη οιηηΐΐηκ, Γι Γο1εηηε$ ΙίίηΗο•
ηιιη ΐ3ρΓιι« εχάρΐ3$ , ίο ςοηΓεηπεηιε$ , υι ίη εοπίεΓεηϋΐί
ΟοίΜ. νϊηίΐοΐ). ι. Είς. ι. Απι1)ΓθΗ3ηο , ίίβρε ΓυΓρϊςβιικ
ίΐιη , <3εΓςπριοί εο$ είΓε εχ Α1<ϋη3. ΑϋΊ 3 ΙίΒΓαιίΐί Γυηΐ
<:οιτεέϋ , ςιΐΒπινΐί ίη Γυηιηΐ3 τεί ουηι Α1<1ϊηο εχειηρίβπ
οοηςηιαπι. Οαο ί3ηίυπι ρΓ3ε Γείϊςυΐϊ επήηειη, Μοη3οεηΓιϊ & Νε3ροΗΐ3ηυ$ , ζ\> Ηγάηιηάηζ \ΰζ ίεχιυβ τεοεηΓιοηε, ίο. εηίηι ΑΊοετε 1ΐςε3ΐ, ρΐαηε (ΙϊνειΤι , ςιιίρρε
ιπυΐιο ΐητε^ποΓεί , & 3ηπςυΊθΓεπι ΓεεεηΓιοπεπι εχηί&εη165. (^υοά Γι ΐ§ίϋιΐΓ 3οαΐΓαιϊιΐ5 Οοίΐϊοιιπι ΓεεεηΓυπι 3§εγο νεϋιηυί , ϊη ΐΓε§ ΐΐϋ ςΙβΙΓεβ ϋΐϊΐΊπ^ιιεηιΙί εηιηί.
Ι. 0θ4κβ απύηχάοτα , ΝιαροΙϊΐαηαι & Μοηαοιηβ$ , ηϊε φΐϊίίειη οηιπίυιτι ρ1εηί(Γιπηΐ5. <^)ϋθ ηΐ3£Ϊ$ ύοΐεηάυιη , ειπη
ηοη ϊηίε§πιιη ς3πηεη οοηιίηεΓε, Γε<1 13πνιπι \λ\>. IIII. αιηι ρ3Πε ςυβιΐΐ, & 1ϋ>ηιιη XII.
II. Οκΐίοεϊ εχ Ηγάηιηιΐηο εχεηιρ]3η , 3 ΒίίΓαποηε τβρεπο, άυ&ϊ:
3. Οοάίςεϊ 3εςαΓ3ϋϊιΐ3 άεΓοπρή , Γβΐιειη ρΐιηίοηι.
ι. £οά. νακιιΐί, ςιιοηϋαηι ΒείΓαΗοηϊβ.
α. Ε/ΌιήαΙαιβι ρποΓ.
,
3• ναιΐοαηη». γ.
4• Οαηίαίηφιηβί,
\). Οοάίεβδ άΐίΐηοηί : β ςιιο ββπετβ αΐΐηυβιη Αΐάικ εχρΓείΤιι; υικίε Λΐ, υι Ηϊ ευπι Α1άϊπ3 ρΐαηε οοη§ηΐ3ηι.
Ι. Λπώηβαηια Γ. ΜειϋοΙαηεηΠδ.
3. Εβαιτ'ιαΙιηβί 2.
3• €<κ[ΛΜηί Γ. ν'ιηάοίοικηβί %. 3ρ. ΝεΙΓεΙ. η. 91.
4• Ραήβηιιι.
5• ΒατΙιΑταα.
6. 7• Εαιιηηΐιαηχί Γ. ΓΊθΓεηίϊηυ$ ιηετςυε.
8. Ναηϊαηηί , ίΓ3§ιηεηϋϋπι χχ. νεΓίυυσι.
III. ΟοΗίεεβ 3 1ϋ>Γ3ηίϊ οοτηΆ'ι.
λ. Οοώεεβ 3 Οοπ&ιηήηο ΙβΛεπ επιεικ&π :
Ι. ΜαίτΊκηβί ι.
2. Μαίπι. ι.
3• ναΐιζαηια Λ.
4• Η«κ. 0.
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ί). Γοάεχ ν'ιηάοίοηιηβί Οκβηια, ΟοηβΗηπηοροΙϊ εηιιικ; α Ογ360ο αΐίςαο 0θΓΓεέΗΐ5 & Γυρρίεηΐί.
Εχ Ηαο Κ&γοπιπι ςο§η3ΐΐοηε & ίηάοίε 3(1 ςπΓιπ ςϊπηίηίβ
εοηΓεςαϊ παίΚϊ νΐάειιΐΓ: ι)θΓηηε$Γεαιικΐ3ε30 κτίαεςΜΓι$ Οχϋοεκ ϊη ϊικίϊαο «1ε Ιεόιίοηε αϋφκ ίεΓεηάο ρτο υηα
ί3ηΐϋπι 3υ£ιοπί3Γε Π3ΐ>εηάι Γιιηί , ςυίρρε εχ εοάεηι ίοηιε άεπν3(ϊ. %) 171η ΐηιεΓ Γε θίίϊεηιηϋ , ααι .1ϊ1>Γ3ηοηιιη 13ρΓιπ ζο 1ΐοεηπ3ε , 3ΐη εηιεικΙαΐΐοηΊ ϊπιριιηηιΐιιαι ; νεη
κικεπι ΙείΚο εοηΊρ3Γ3ηάϊ$ ϊηίεΓ Γε ηυϊιικ ί3ΠΗΐΐ3ε Υώή&
εηιεη(ΐ3. 3 ) ίεέΚοηεβ Γιη§υΐ3τε$ κτιϊαε οίαίΐϊχ Οοάίειιηι ,
ίηρήιηϊδ Γαρρ1εηιεπί3 , απίκιαίοπιπι Ιί&Γοηιιη ίείιίηιοηίο
Ιιαικί ςοσιρΓθΐ33ΐ3 , οοιτεέιοπίηκ άεβεηιιΐΓ , ζαεοαηε ηοη
ΙεέΗοηιηη Τ3η3ηιιη, ίε<1 ιηκη&αύοηΜη ηιυηετο ΙΐΒβεη^αε
Γυηι : φΐ3ΐηφΐ3ΐη ροίΓαηι ϊη ηί$ ϊ>οη3 είΓε & νεπι , ΓεΚάκτ ςοη'ιείίαιπε 1ϊογ3πο 3αΐ εαιεη&κη-ε , αυοά ηπυιΐ
Γεηιεί Ιοοιιιη Η;Λβί ΐη νίηάοΐ). ι. ειΓιιΐδ Ιε&ϊοηεβ Γίνε
ειηεηά3ΐίοηε5 3ΐί<[ΐΐ3η(1ο ςιιοι ορήηιίϊ Οοάκΐοικ οοηΓρίΓαηΓ, υ γ επαιη Ι,α&Άήάύ. 4) ΙεέΗοηεϊ Ιίβι-οηιηι 3Π(ΐςιιϊοπιηι, ΜοηΗοεηΓίϊ&ΝεαροΙϊοηΐ, Γείϊςυίδ ρηβίβτεα•
<]35 είΓε , υϊΐι 3ΐΐ38 Γ3ϋοηε& ςπιΐε^ε οοίϋίεπηι , ρεΓ Γεραιει. 5) Ηοηιιη νεί υηιΐί ίΐηιιιηάεηι , ςιιίη ρ1υ$ 3αβοή(3ΐΪ5 Ηαβει , ςνίΗΐη ΓεΙίςιπ οηιηεβ , ααεοηυβ ηϊΗϊΙ ν3Ιει ςοπΓΓϊ εο$ Οοαϊουιη ςοηΓεηΓιΐδ. ΡεϋαιεΓ νετο οοηιϊρι <2ιώκο, <ριο<1 πιεϋοΓε» Οοάΐεε$ Μοη. Νβ3ρο1. νεπ.
ΕΛυη ι. ν3ϋκ. 7• 03ΐΐί3ΐ)Γ. άίΐϊςεηήιις , & (μιϊιίαηι ϊηίεςτΐ ςοΠίίί Γικη ; (ηΐ3ηΐ({ΐΐ2ηι ειιρετεηι Νεαροΐϊοηϊ ρΐεηϊθΓ3 εχςεΓρΐ3 ϊοηεείΓα ιηϊΗϊ ΓιιϊίΓε. Επαιη Γείΐαααπιηι
ςΐ3ίΠαπι Γιη§υϋ Υώή ίκχππίίε εχειιΐΐϊ Γυηι, αϊ ικχ ηοΓυιηορι£>ΐ)8 03π£ιιγ3 Γκ Ηαεε εάίιϊο.

. §• VII.
(2υ3ηηπη εχ Ηος 3άρ3Γ3ίιι ρΓοΓεοεπί (2υϊπηΐί πιοιι^ ,
ίρΓο 03πηϊηε Ιεςεηαο ϊηιεϋίξεΓε νείίπι 1είΙθΓε$• ΑοοεΓΓεπιηι ει νει-Γαβ χχιπ. ε Οχΐϊαηικ ρ1εη'ιοή1)υ$ θυΛί ,
ςιιοηιιπ χ. Γο1υ$ Μοη»ςεηΓΐ5 Γιιρρεϋηνϊί. ί3ευπ3ε ϊηΓιε;ηίθΓε$ εχρ1εϊ3ε Γιιηί χνι. ςυ35 Ηίς ΟΓενΐΐετ ϊικϋεβύο.
5οίϋςε£ ηαϊιΐ5 βάιήοηω
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4°• ίυ"τ' άνί/^ο»» ηί»ϊΐ μήβί μίγα , λάβροι» ίίπντ.
Μοη.
αο6. Τρ^αί ϊτηνημάονί χβ) ΆριίϊίΓ* Π»9«ο-ιλι»«μ.
Μοη.
751. ου* άτ"4^»" /3*β-»λϊ*ί υ/?ρι{ήχι» άκ/ρ) χ«ρ•"•
Μοπ. Νεϊρ.
7^• *" >*Ρ •'όβτφΐ ^τόΐΌΐβ χα) άρ^αλί'οι» ποκίμοιο.
ι66.^ τα^ο-υΛί! τρομίοιπα, ό Λ' β-φι«•ι το?β»> ο^ίχλβ."

Μοη.
5^6.— φα/ιι* χ,(ν,ίπ) γΚΑγος αίμα, χε*«θα«
φοίηον' ά^λαΐι» <Γέ και άγννμίνικ ΑλίγανΖί
Ίμΐριν μαρμαιμ. Μοπ.
68 1, 'ηιτονί η γ^ίμϋοντ&ι ίϋσ%ΐνί&( 5* αμΑ ταύ
ρου!. Μοη.
V.
$θί. «Τρ>οι>• ό <Γ' άσχαίλίαν νιριΧΛίτιηνι ηβτιία/τι,
ίίκρνβ. πολλά, χίων ίίΊνωτιρΛ νηπια-χοη.
VII. ιΐ4• •*•» Τ'Ρ ξίίνοισι 5ίμκ $τ«ρ*7«χτ(ίΐ'*«,3α«•
ίμ<φ) «Γ' ΐωίΓο ^αμοιο Ά(οΐ( Γΰΐ.
VIII. 43^• «Ι <ΓΪ **) ίί /Κ5|Χ0•Ί ΧρΛ,ΓίΜ ΤΛ<Γ« μηγΑΥΑΑ&ΑΙ,

IX.
XII.

«ρξο* ίμιν ίιτο νίσφιν' «λαφρότβρορ «Γβ («οι άκ•γο(.
264• α; *ρ' ϊφ»• ίνο^ιρν ίί νίφοί καβυπίρ&ε Κρον/ω»
ίΰτ* 'ομίγΚην ιΓιίχβυί. Νβ3ρ.
7^• ^ΛρσΑΚίακ μά,ΚΑ τολλλ Λίχίο, χ,ίρβ-) νίτοίβάί.
«Λλ' οΰ'τ' άχ*/κ*το/ο τ«οί »*τροί αηρομα άλχή
ϊπιν»ν Όλβιορ άβτυ ίΊαπρΑ&ί€Ν Πριάμοιο,
οΰ'β' ί^ίΓί μαλ* ιτολλ* ιτοψβΰμίνοι. Μοη. Νβ3ρ.
Ιΐ8. δΐρίβ-ικ ονχϊτ» τοο-ίοΐί έτ»ρατοί, ο»ί 7ο ττάροίβ*.
Μοη.
328. ββνοι/ΐ χάν^Ανη 'ίττοί ϊύξοοι <ίψτβ{ ίίργιι»•
ίν ίί ο*φιν ιπ/ματο* χατίβ/ΐί-ατο <ΓΓο{ Έτμοϊ,
8* ρ* χαι Ίιγιτοψ ΪΙτβυζίν. Μοπ.
37ΐ• λ»(3ιΐ<• ονχ άλβ^/ζίκ άτίιχίοί , άλλ' «) 3υ//5
ίίτλίί,χα) ίτλΗΤ'ΗΟ-/ χα'ι « »υρ) Ί(ΐρίμ(νί( τιρ
άρ^βλίβί• "Ηρο 7*Ρ Μνηυη μέγα χάρτοί.
Μοη.
498• **' ρ' » ί*^ φ/λ* Τίκνχ κλ) ϊνίρ* κακύβτχη.
Μοη.
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ϋβ ίΪ5 , ςυ36 3<1 (ΛτύοηάοΒ νει-Γυε ιηιιπίοδ , ςοπ•Η*βη(1θ5
€γγογ65 , & οπιηϊηο ζά Γεήκυεηόΐιηι ς3πηεη β Οοάϊάβιΐδ
3(113(3 Γιπκ , ςα3€ Γαηι ίηπιιιηοΓ^, ηίπίΐ οΊιό. δαπΐ Ιαιι136 νϊάεπ ροϋίπιηι η3ε ορεκ , ςιπβυβ ϊΐΐαά 1οουρ1εΓ3ίυπι
βή; Ιεά ίβιεηάιιπι , ρίικεδ ίυρεΓείΓε Ι3ειιη3$ Κ&πϊΐν-Χ.
& ϊηρπηιΐί ϋο. XIII. XIV. ςααχ ΓυρΓ3 §. πι. ίηάίς3ΐ35
νϊάε. Ηί$ Οοάϊοεί αοΙΗιιο εο^ηϊή 3ΐιχϋϊιιιπ ηε£3ηι οπιηεβ ,
& ςιιυιπ νίχ ίρεπιηιΐυηι ίϊί , £οΓε ,' ιιι οιπ6γ§ιγ αΐί^υίί 1ϊβει-, β3(1ειη ίεϋςίΓαϋε, ςιΐ3 ΜοηαοεπΠϊ Ιϊίκο XII. 3ΐΐ3$
πΐ3ΐε Η3θί(ο, ιηεάείαιτι ηγγιιΙιγ, Ιΐ3εο θαιηπί Γβ&Γάεηβ ,
Η3ε ρ3ηε ΓειηρεΓ ϊιηρεΓίε&υηι ςαηιιεη ιηαηΑιηιιη είΓε
ραΐο.

§• VIII.
5βά ίη τεοβηΓβηάο 03πηϊηΪ5 ιεχία ρΐιΐϊ άϊπκιιΐΜίϊί &άϋπι ςυιη ϊηΓεΓροΐ3ΐϊοηεϊ , ςιΐΒίεδ ΓαρΓ3 ΪΓκϋο&νί, ίυιη
εοΓΓϋρίεΙβε <ηΐ3ε οπιπε» Οοάίςεβ ρεΓνΒΓεηιηΓ , βθεοςυε
ηοΛπϊ 1ϊ1)Π5 3ΠίϊαιιΐθΓε5 Γαηί , ιιγ Ι. ^οι. ( 5°5•) '^χ*"!νιν. XII. ι\6. ίκριτόμυβοι. XIV. ^3'• Λ,ν^ν τί χ^λ"*• Ηίε
ϊςΐίχΐΓ ϊϊεπιπι 3<1 εοηϊε&υΓ3ΐη εππεβηι (ΙεθυέΗ Γιιηηΐδ ,
<1εηαεπιε €θΓϋουιτι αιιχϋίο. Ιη ϊηϋ6Γροΐ3ποηί6α5 οανεηάιιηι , ηε β3ΓΪπι ΓυρροΓιΐΐιΪ3 Ιΐ3ΐ>63πιιι«: , ςυβε ΓοηβΙΓε νει>
βοίπαπ 3αίΙοπϊ άεϋεηίϋΓ; & οπιηϊηο άιιΐήιο, 3η ρΓο
ίηιθΓροΐ3ϋΐ5 Π3ΐ)εη<ΐ3 ίΐηι , ςιιαε Γι ΐο1ΐ3$ , Γηειηιιη ηΐΓ&είυΓ&νεΓΓυ5Γε1ϊηςυ3ΓϋΓ ϊηιρεΓΓε&ιΐϊ. Ιη3ΐϊΪ5 &ερβ <1ϊίΚ—
ςϊΐε είΐ ίικΙίΰίΓε , α. ί ψιοάαΆίτι εοιταριεΐ3ε §εηιΐ5 ΓείβΓοη<1ιιϊ Λγ Ιοειιχ , 3Π ρεππυκιυιη Πι νοο3ΐ>ιι1υιη 3ΐΐί (Γ3Π5ροΓκυιη , ρΓβεΓεπϊηι ϊη Ιϋηοηιιη εϊυδάεηι 3ιι£1ογϊγ31ι$ <1ϊΓΓεηίιι. 5ίε IX. 518. ατμιτΐ\ί νίοί άνίρίσι τ»λετ«ι έβϋλβΐίτ
οοΓΓυρ(3 ίιιηΓ Γιηε άυβίο , & ίβεϋβ εΛ ίΓ3Π5ροηεΓε νίλίτχι νόο(. 5εά Οοά. ΕΓειπ•. ι. Η3Β21 νόοί ά.νί'ρ&η ^ιί-^νιΐΛΐ, ίο«3ίΓε 3ππςυ3ΐη 1ε£Κοηεπι Γει•ν3Π8. Ηϊς ί3πιεη ,
ουιη 3ΐπ Οοάϊοεί είοδάεπι οπίϊπϊϊ ϊη ιτίκιται οοηΓρΪΓεηϊ ,
υηυιη Οοάΐεειη , ηες ειιιη οριϊπΐϋΐη , ηοπ ίεςυβηάαπι βΓΓβ ραΐο. XIV. 442• ιτροαίιητι Ζιύί άγανοΐί ίπήσση , ίειτΐ
ροιεΛ; Γεά Οοάά. πιεϋοΓεί Η3ΐ>εηι νρβοίηίΓη ίγαυοΐί
Ζιϊ/ί έτ. ρζτχινα αριο ερίιηοιο. Νειι«3 ίοπιίΓε ΙεΛίο νε
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τα , Γεά «αηίροηοπάυιη ά,γ. *ρσ: Ζινί ίιτ. Ι. 7'0. είΐ
μνήσα&' οσοι καύ ΔΛ(. Ρίο ςιιο Νε3ρ. νβπ. ν^Γ. γ. Οαβίατ. ι. Ηαίιεηι /^νίβ-Λτο *αι Διϊί ό'<79•οι. Αϊ Μοπ. Γβςερΐ3πι
ίότνοι & ΖκΛγ Ιββίί , φΐ<χ1 ρτορκτ Γιιιππιηπι Οοάιά& ρηοΛΗπιίαιη ρΓΕβίεΓβηάαιη είΓε νΐάεηπ•. δεά ΐη «Κηιΐδ ηοη
ροίΓυηι ηοη άϊνεΗίΐ είΓε ϊυ^ίεΐ» , ρΓοιίί Ηοο νεί ϊΙΙυά τηοαιεηηιιη ίη εχρεηάεπάίϊ Γ3(ίοηίοα$ Ι3ηςεαι ίπιραΐεπί.

§. IX.
Κ,είΙδί υΐ (1ε ηιπιι$ ε(1ΐι"ιοηΪ5 οοηΠΙίο & Γ3ίίοηε ρ3ΐιοΪ5 <1κ:3ΐη. Οιιη ηιϊΜ ρΐΌροίίηιιη ϋίΓει 03Γπιεη ιϊε ειίετε , ιιί Γιπε οίΓεηΓα & ειιπι νοΙιιρΩίε Ιε^ϊ ροίΓει ; ηοΐιιί
ΓερεΓεΓε νι>1§3Γειη ριϊοηιηι εάϊποηαπι ίεχίιιιη, ςυϊ εΛ
οοΓηιρηίΠπίϋϊ, Γεά" πον3ηι ε'ηΐ8 ΓεεεπΠοηειη, αά ορηκιογοπι ΟκΓιουιη ήάειη αάοΓΠΕίαιη & Αιρρίεοιη, βΛπ1>ίπ8 , υ1>ί ϊΐΐϊ 3υχϊΓιιιπι ηε&3Γεηί , νΐΐΌπιπι αο&οπιιη
εηιεηϋίίϊοηίΒυϊ , ρ3Γ3Γε άεεΓενί. Ι^ίιοΓ ρπηιο ίηιε§ηιηι
οβι-πιεη ε Ρ;ηι\νίαη3 εάϊήοηε άεΓεήρΓι, ίο υί πιεϋοΓεβ
ΓώΓοηιηι ΙείΉοπεϊ & Γιιρρίειηεηο , άε ςυοππη Ηϋε βία—
1>ίι•απ ηοη ροίΓει , Λβππι ίη ιεχϋα ΓεροηεΓειιι. ϋείηάε ,
ουιη ρΙιΐΓββ ΓυρεΓείΓεηι ηαενϊ, ίη Ιίέπδ ηοη εηιεηάαπ,
α-ίπεοηιηι εοηίοΛυΓ35 ςοηΓηΙαί , & φίΐε εεπαε νίάεΓεηίιΐΓ, τεεερϊ; ςυίιΐϊ εοηΓιΙίί ηήοηεβ Γαρη εχροίαί δεάϊ.
IV. §. χπ. Ρΐεηιηκηιε Β.Ηοάοιτΐ3ηηιιιη Γεοαηιχ Γιιπι , 3 αυο
ίαιτιεη Ηαιιά Γεηιεί ώχοείΠ , Α ψα& ζΆβ. επιεπάιπο ρΓοΙ)30ϊ1ϊογ ΓαρρειεΓει. δυρρίεηιεηϋα ΚΗο<1οηΐ3ηηί , υϋ ρ3τ
βΐΉί , Ίη ηοΐ35 τεΐεςί , υηο ίαπιεη & 3ΐί8Γθ Ιοοο , IX. 498.
XIV. ι ία. νει-Γιιιη ίηίεηιϊ , <χ>ηπε&εηά3ε οηιίοηίδ ς3ΐιίά , Γεό Κϊεηηιιη ίοπιια 3 Γοΐίςαο εηπτπηε Γαιίβ όΪ50ΓεΓθ5.
Κ3το πιε35 ΓαΓρΊεϊοηεϊ ΐη Ιοεαιη νοε3ΐ>ιι1θΓΐιιη ςοιτιιριοηιηι ηκίικεΐ'β 3υίασι ίιιιη , υι Ι. 3*5• κυΑιάωσ», 504.
άφραίίιιοΊ, γις. ιτΛτροί νΌον. Ρ1ηΓ3 νει•ο 'υχΐίβΆ Γείίςαΐ ,
υΙ>ϊ 3ϋΐ ρΓοροίίΐ3ε εοηϊεΛυΓ3ε ηοη Γ3(Ϊ5ί3εεΓεηΐ, 3ΐΐΐ ναΐ§313 ΙεέΗο άοΓεπιϋ ροίΓει. 5ίπιί1ΪΓεΓ 3ΠΓΪςιιυπι ΟΓάϊηεηι νεΓΓυαιη Γενοθ3νί XII. 419"11• (νβ1• β«1ΐί- 4χο- "•) & ΠΙ.
6κ)((\. Γει-νινί , ςιΐ3ΐτιςυ3ηι Ηο$ νεΓΓαβ ιαΓΐ>3(θ8 είΓε ρα»ειη; εοηίΓ3 ΙϊΰΓΟ VIII. 347• ( νείβήδ ηιιιηεπ) <Γή γίρ«ί
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μεγίκοιο , ροΛ 3 Ϊ4• ΓΠΜίβροηβηαυί είΓε νί<}β03ηΐΓ. Ρογγο
£ογπι35 Ιοηίαΐδ ραϋϊιη ΓοΛϊιαϊ, ρ^εευηιε ίηρηιηί$ Οο<1ίοε ΜοηαςεηΓι ρΓ3ε&3ηιϊ1Γιηιο : ειϊαιη ίη ίηιεΓριιηέΗοηβ
& 3(χεηιϋ>ιΐ5 ροπεηάϊϊ, ςιιαβ ίβτβ ηε§1ε&3 Γυηι ίη ίιιρειϊοπ1}ΐΐ5 ε<ϋποηϊΒϋ5 , βΐϋϊφΐε ςυαε 3ά ίεπριϊοηειη ρβτ•
ηηεηι, άϊϋ§;6ηΐΐα$ Λϋάίαπι Βάηί&ιιί, & η3ς ραπε ΓρεΓΟ
ίει-Πικ & ηίπάίιΐί αΐΐσυαηιο εβπηεη ηιιηο ρτοά'ιτζ. Ιη 1ββΐοηυιη (Κίε&ιι Γεευιιΐϊ Λιιη ΓΕίϊοηεηι ςυαε πιβχΊιηε ρΓοΙμ' ΙΪ5 νϊάεΓειυΓ , ηβε φϋάριαιη ρΓθ1>3νϊ ηϊΓι <111ϊ§εηϋεΓ
& ρ1ιιήε$ εχρεηΠί 3Γ§υιηεηπ5. Ραεϊΐε ιαιτιεη ρπιενίάβο
ίοΓε, φΐί ίη πηιΐώ ηΙϊγογ Ααηιαηι, ηιεαπίφΐε ϊικϋείιιιη
ϊηιρΓΟ&εηί. Ηαες εΑ εηήεοηιηι ίοΓίϋΠϊ.

§. Χ.
Αάηοί3ίίοηε$ ζ. ίβχηι αοείΓβ νοίαί , ικ εχρβ^ίιαη» 03Γηβη Ιεςεηπ εχΗ'ώεΓεπι , ίηρηηιί$ ευπι ϋΐαε 3ΐίςιΐ3η<1ο
ρΓοΙίχίοΓεί 6επ <1β1)ΐιεπιη. Ε3$ ϊ§ίηΐΓ 3ΐιεή νοίιιπιίηί Γβΐεινο, ςιιοά ίβπι ΙείΗοηιιιη ν3Π3ηπυπι ί3ΐτ3§ίηειη εοηίϊηεΜι , ευηι Γ3ποη"ώα5 Γεεερηε ίη ιεχιιιιη 1ε£Κοηΐ5 ,
φΐ3ηι εοηίε&ιιηβ νίΓΟπιηι άο&οπιιη , υΚ ίΐίβε ΓβφιΪΓΪ
ροίετυηΐ ; ηεε οηίιη Ιιώβί οπιηβ5 ρποηυη βάϊιοηιιη ηοΪ35 3111 Η3ΓΪθΐ3ϋΟΠ65 ΓερείβΓβ , 1ΐΙ>ί ϋ&ΓΟΠΙΠΙ θρ€ Κ8 βχ-

ρεθίί3 είΐ. 53ίΐ$ ηηβο αρραηηι* επιίεί Εάειϊιϋϊ, ςυϋη
εχρεηάεηάϊί ΙεόΚοηίΙηκ & εοπΐεδυηί Αικϋυηι εο11οε3Γβ
ίϋί ίηςεηίιιηι βχβ«εΓ0 οαρϊ3ηί. (2ιΐ3ηιςα3ηι 3ΐΐίεηι τολχίιηβ 3ά επΓιη 03ΓηιίηΪ5 ίιιν3η<ΐ3πι εοηιροΓιί3 βΛ ορεΓ3
ηοΑΓ3 , ί3ηιεπ ηοη ρΐ3πε 3ΐ)εηιηί , ςιιβε 3<ϊ Π1αΑτ3Π(1υιη
ροέΐΕπι ίποΪ3Π{ , ίηρπηύϊ ίη ϋ« φΐ3ε ζά ίΗΐίΐιΙαιη νείεκπι,
αά ξεο§Γ3ρΗΪ3ΐη & 3Π(ίςυίΐ3ΐειη Γρε&επΓ, 3ΐιι 3ΙΪ3 άίίΗειιΐΓ3ΐε ΐ3βθΓοηΓ. Ιη ηιιο ΐ3αιεη 1>Γενίταΐί Αυ<1εΙ>ο ία , ιιι
ηίΗίΙ 3(1ίεΓ3ΐη πΊΓι ςιιοά βά ΐηίε11ί§εη<1ιιιη ροέιβπι <1είϊί1εγ3γϊ ρικειη. Ι§ϊπιγ ηεε 3ηήςυ3β 3ΓΠ5 ορεπι, ςυβε ίτεφΐεηιεΓ ί3Βιι1α5 ροίΙΗοιηεΓίε3$ εχρΓ6<Γεηιηι , αά 03ηηεη
ίϊΐυίΐηιηάιιηι εοιηρ3Γ3Γε ρΐ3εε: : ειεηϊιη ηοε βυθΐοπι , ιιηιΐ
ϊυεαηάιιιη & 3<1 ϊυ^ϊςίυπι ΓεηΓαπιηιιε ρυΐεή 3ς«εη<1ιιηι
υηΐε , »ιηεη εΑ εχ 3ΐίο §εηεκ , ηεο ηίΠ Ϊηΐ3§ϊηί1)υ8 <κιι1ΐ$ Γιώϊείϋί ηυΐηιιη ίανίί. Ρηειβκ» Ο. 5«1ιον ρΐαήαια
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ία Η3ΐκ ΓβιηΓβ οοΙΙε^ϊΠε Λά&τπαϊ, ουϊ ΙιΛεηβ εεάο Ηηπο
ρτονίηαϊΐη.
δις Ί%ηητ Ηοο 03Γηιβη, ςυο ϊιινβη'ϋ άε1ε&3ΐυ$ Γυιη , εχαιΐιυπι & ΠΙιιΑηηιιη άεάεΐΌ, α,υβηιυηι ήεη ροΐΐιίι Λ
ΗοΓπίηε ϊη ηϊϊ 1ίιεπ8 ποη ΗαΙηΜηκ. Μ3ρϊ$ ρεΓροϋιπϋ ΠΙιιά ΥΓοΙπί, Ι^εοΒΓπ , Ηβτηκιηηϊ, ΗυίςΗΙίϋ, 3ΐϋςιιε ίπ ηοο
ΙϊκΓ3πιιη ζβηεΓβ εχοείΐεηιεβ νϊπ: ςυΐ Λ ίΐΐυά Λικίϊο ίίιο
άί^παπι ϊιΐ(1ίε3νεπιπ , Ι3ΐη (^ιιίηΐο 41131η ιηΊΙιϊ φιοά §γϊιιιΙεγ ηαβίηιπίί Γιαπί.
§. XI.
Νβ ητο1είΗ3ηι Γβαίϋ ΐη 1ΐ3ε εάίιϊοηε , ρΐιιπίηΐϊ νει-ίίοικ
ηιι&η, τερεπΓε νβι-Γυδ 3<1 ρήοπιηι εάϊίϊοηυηι ηυπτβηιιη
Ιαυώιιοε , ίυΙ)ϋςΊεη£ΐ3ΐη άΊιχΐ ίώαΐΒΐη , φΐ3 ϋΐπϋϊ^αε βάϊποηίί ηιιπιεπ ςοηιραΓΗηιιιιτ.
ΤΑΒυΐ-*.
ηιια οοτηψατατύητ νίτβιι Ηιι'ιΐ! ιάΊιΊοηϊι
ααη ρηοτατη ιάχύοηηιη ηαπκήί.
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ΚΟΙΝΤΟΤ
ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ
ΒΙΒΛΙΑ ΙΔ.

ΑΚΟυΜΕΝΤϋΜ
ΙΙΒΚΙ Ι.
11 ε στοκ Ε οαεΓο ουηι ΑοΙιΊΙΙίί ηιεπι ηοη 3πιρ1ϊΐΒ ϊη
βαεπι ρΓοάΐΓβ ΓυίΗηβΓεηί ΤιόΪ3πϊ (ν$. ι — 17), ΡεηίΗεΓι1ε3 αιπι Αηΐ3ζοηϊΙ>ιΐ5 ϊάνεπϊεπδ 3ηίπιο8 ϋβ 3ΐι§εί:,
ΡγΪ3ιπο ίηρΓΪΓπΐβ — 97• Αηάτοπαεϊιε ί3ΐηεη Ϊ3&3ηίΪ3ΐη
εϊιΐί 3ε§Γε ίεΓεηίε•— 117• ΡεηίΗεΓι1ε3 Γοιηηίο 3 Ρπΐ&άβ
ϊιηιηΐίΓο ϊηί1ί§3ϋ3 &ά ςεπ3ΐηεπ ουιη ΑεΗϋΙε ΐηειιηίαιη ,
βεΐΐί άηχ ήί ΤγοΪ3ΠΪ5 — ι8ι. Ρπ3πιο ρΓΟ ε3 νοί3 &άεπίϊ Ιυρΐϋετ ΓιηϊίΙπιιη 3υ.|»ιιπϋίη ο&ϋάί, — 104. Ρίί
ριιςηα , φιζ ρΓειηιιπίϋΓ ΑεΗϊνΊ , ΡεηίΗεΠ1ε3 οιηπίι
ρΓοΛεηιεηιε, — 40*• 1"ης Η'φροάϊΐηϊα ααδοΓε ϊρ&β
ΤΓ0Ϊ3Π3ε ιηυΙΐεΓεβ 3ΐ-ηΐ3 ΓαπιυηΓ, Αιηιζοηυιη εχεηιρίο ίυίδ ορειτι ΐ3ΐιΐΓ3ε , φΐ35 Μπιεη Γείϊηει Τ1ιε3ηο ,
— 47 ΐ• Τ3η«1ειη ία§ϊεηηί)ΐΐ5 Αοΐήνϊδ, 3άΐ3ΐο ζά Π3νεδ
οΙππιοΓε, Αίϊχ & Αείιίΐΐεϊ, φαί, Ρ3ΓΓος1υιη 1α§εηιε5 ,
ρΓοεϋο 3&5πηε1>3ηί , εχύΐΆηϊΜΤ; & ςοηίΓα Αηΐ3ζοηεδ
ρεΓ§ιιηΐ — 537• Αΐ3χ Γε1ίφΐ35 Απκιζοηεί, ΑεΗϋΊεδ ΡεπιΗείιΙεβηι 03εάί{ — 629• ΤιτοϊΉηϊί ϊη υΛειη ίιι§'ιεηπ1ηι$. _ 640. ΑοΗίΙΙεί 03εί3ε Αιηαζοηί ρπηναιη ϊηίιιΐ13Π5 , ιποχ , ριιΐοίιπίΐκϋηε βϊιΐδ Ι3&υ$ , ϊηίεΓβπΐΓ3πι ΛοΙεί — ^74• Ιπ!εΓ£3 Μ3Γ8 ίΐ1Ϊ3ηι υΐΐαηΐδ οοηίΓ3 ΑεΗΐνο5 ίεΛϋΐ3ί, Γεά Ιονίδ ίαΐηιϊπε 3&5ίεπ•ειιιι•. 675 — 7'5•
ΑεΗίΙΙεηι ΡεηίΗεΠ1ε3ε ί3ΐιιηι ιηϊΓεπιηϋειη οοηνίεπϊ ίη€είϋι ΤΊιεΓΠΐε$ , φίειη ίβ ρα§ηο ΐηΛΐέΙο ηεε3ί — 765.
ςαοά 3ε§Γβ ίεΓεηιειη Οίοηιε^εηι ΑοΙιϊνί 3 ριι§η2 εαπι
ΑεΗϊΙΙε Γειΐπεπι — γ8ι. ΟοΓροπι Απΐ3ζοηυπι 3& Ακϊ—
<1ΐ5 Ρπ3ηιο Γε^άαηΓμτ, φίοπιιη (Ιεϊηάε Ιυ&ιΐδ & εχΓεςιιΪ3β άείειτΙηιηϊΐΐΓ — 8 ίο. Αςίιϊνϊ, ιηοηιιΐ& αχηυιιΐδ,
ιιά ηανβδ Γβ Γεςΐρϊιιηι\ αά βπ.

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ
ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ν

Α.

Ϊ1Μ νπο Πηλίίωνι Μμη Βτοιίχίλος "Εχταζ,
καί ί τΐυρη χα,τί&ί^ί και άττία γύα χίκίυΟί'
<$» τοπ Τρωις ίμιμνον ανα Πρίαμου πτολίιθρον,
&ι$ϊότίς αίνος ηί 3-ρασνφρονος Α1ακί£ια.
Ήί/τ' α) ξυλόχοισι βάς βλοο-υρόΐο λίοντος
Ιλ&μίν ουκ Ιθίλοι/σνν Ιναα>τία4 , άλλα, φίβοντα»
ιληάΌν } πτώσσουοΌ/ ανά ραπτ-ήία 7τνχνά•
ας οι «.να. πνολίώρον ύπντρίσαν οβριμον ανΑρα,
μηο-άμ&νοι κρατήρων- σπόσων άττίταμνί κάρηνα,
3-νων \Μοκ> τηρί προχογια-ι Σκαμάνδρου,
»Γ άσσους φύγοντας νπαϊ μΐ^α τίϊχος ολατσ» ,
"Εκτορά θ' ως ΐ&,μασσί, κα) αμφ ήρυσσι πόλη,
άλλους 9' ως \£άΊξ( Λ' άκχμάτοιο θαλάσσης 3
αττπόη $ τα-ττρωτα φίρι Τράίσσιν ολίύρον
•των ο'Ιγί μηιο•3•α>ης , ανα τηολίώρον ίμιμνον
αμφ) £" άρα σφίσι πίνΰος άνικρον 7Τ(ποτ*πο ,
ως *& στονάντί χαταΑομίνης ττυρ) Τροάις.
Α ζ

10

\$

♦

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

Και τοπ ©ίρμωόοντος λύγ ίύρυστόροιο ροάων
γιλυΟί Π^θίσ/λί/α, &ίων ί7Γΐίΐμ(νη ίϊ<$ος,
αμφω, χα) στανοίνΛς αλ^όμινη πολίμοίο,
χα) μίγ' αλίυαμίν» στυγίρ^ν χα) άίιχία φγιμην^
μίι τις ί ον χατα £ϋμον ΙλίγχίίηοΊ χαλίφη
αμφ) χασιγίΥίτίΛς , ίις ί'ίνίχα την^ος ου^α ,
'ΐ7Γ7Γθλυτης" την γαρ ρα χατίχταη <ίουρ) χραταΐω3
ου μίν Μι τό γ Ιχοΰσα, τιτυσχομίνη <ί' ίλάφοιο.
Τουν&ι άρα Τροίας Ιριχυ^ίος ϊχιτο γαΐαν.
προς <Γ 'ίτι οϊ τόοϊ &υμος άρηϊος ωρμαάνζστϋ® ,
οφρα χαβηραμ&γι 7Γίρ) Κύματα λυγρα φόνοιο ,
σμ&ρδαλιας &ρασσιν 'Εριννυας ίλάσηται,
αϊ οϊ ά£ίλφΐΐϊίς χ,ΐχρλωμίναι αύτί% ΊσταντΌ
αφραστοι• χίίναι γάς αύ 7ηρ) ποσών άλιτρων
στρωψωντ, ούάί νυ Ιστ) 5ίας άλιτόν&' ύτταλΰξαι.
συν £ί οι αλλαι Ήτοντο £υω£ίκα , ττασαι άγνυα) ,
ττα/ται ηλΔιίμα/αι 7ΤΟλίμον χα) άίιχία %άρμχν }
αϊ οι £μωϊ<$ϊς 'ίσχον, άγχχΧίΐταί 7Πζ λουσαι.•
άλλ' αρα ττασάων μι•γ ν7Γίίρί%ζ ΠαΌίο'ίλιια.
ως «Γ οτ αν ούρανον ίύρυν \ν αστρόυτι &Ία σίΧίητη
ίχ,πρίττα, Ιν πόαιησσιβ αριζηλος ^ΐγηίία,
αΒίρος άμφιραγντος χττια) νίψίων Χριδονπαη ,
ίντ ανίμων «Λ&ισν μίνος μί-^α, λάβρον άιντων
ας υ\ •γ \ν πάστιοΊ μΐτίπρ&πν ΐσσυμ&ψιν.
&θ' ας ίην ΚλονΛί, Πολεμούσα τί, Δχριόηι τί,
Έ.ύάν2ρη τί , χα» Άντάν<ϊρ*ι , κα) £7α Βρίμουσα ,

βο

35

30

35

4°

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟ Ν Α.
λ£4 χμ Ίττ^οβοη-, μζτα. £ Άρμοβοη χυνανωτΤίς-^
'Αλχίβίη τΐ, χαϊ^Αντιβρότη, χα) Νηριμάγνα,
τα7ς £' ΐ7ΤΪ Θψμω&χτσα μ,ίγ ί}<χά' χυ&όακτα.
τόσσαι α,ζ Λμφαττοντο δαϊφρο•» Πέρθκπλί/ί*
όίη £* άχαμάτοιο χατίρ%ίται Ουλυμποιο
Ήως , μαρμαρΐοισιν- αγαλ?\αμίνη φρίνας Ίτπτοις ,
Ώ.ρά&ν μντ Ιϋ7Γλοχάμων, μίτα £ί σψσι ττάααιςτ
(χ.7τρΐ7Γίΐ άγλαον ίΐ£ος, άμωμητοις 7Πξ ίονοΌΐς'το'ηι ΠίνΟίσίλαα μολίν ττοτϊ Τρωίον άστυ,
ϊξοχος Ιν 7τάατι\σ& Άμαζάτα. αμφ), £% ΎρΖίς ,
•πά,ντοθίν Ι&σνμίνοι-, μΐ•^ ί^άμβαον , ίύτ ί<τί3όντ&' Αρχος άχαμάτοιο βα^υχνήμι^Ά Β~υγα/τρα,
άδομίνην μαχάρζσσΊν, ίττά ρά ο! α,μφ) προσωττω >
α,μψω, σμ'.ρ^αλζόν τι χα) αγλαον ίΐ^ος ορώρ-ι ,
μα^ίοωσ Ιρακινοί-, νττ όφρνοΊ «£' Ιμίρώνης
όφοίλμο) μάρμαιρον άλίγχ&ν αχτίνατσι* ,
αι£ως «Γ Λμφιρίβψί τταργϋα, των <Ρ ίφυτηρθίΤ
&&τ7Γίσίη ί7Τίχ-ίΐτο χάρις, χατοαμίνη άλχήν
λαο) <Γ αμφί^ώ/υντο , χα) άχνν/Μνοι τοττάροβίν.
'£1ς $* σποτ <ώργ\ο~αντίς αττ ουρίας αγροιωται
*1γιν ανίγρομΐνην ίξ ίύρνπόροιο ^αλάττης,
ομβρου ότ' ισχανόωσι $Έου<^(ος, ότπτότ Λλύχώ
»<& ατταυαίνονται , \&λΜμίναι Αίος 'υ^ωξ ,
ο-^,ί <£' ΰττα,'χλ.υνΟη μάγος ουρανός , όΐ «Γ ίθΊ<Ρά>ης
ίσ5>2ν σημ αν'ίμοιο', χα) ύίτοΰΛγμίς ίάιιτος,
χ&ίρουσι, τοπάροβίν ίττισταάχρντίς αρυραις:•
Α 3

45

5°

55

6ο

65
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ΚΟΙΝΤΟΤ

ας ουρά, Ύρωίοι νϋς δτ' Ι&ραχαν &$ώι ττάτρης
&Νϊιν Ώ(ν$«τίλίΐαν, \π) τττόλιμον μζμαληα» ,
^«θκ*. Ιλπωρη γας έτ' \ς φρίνας ανδρός '/κ»ται
άμφ αγώου , στονόκτσαν Λμαλίίνυ χαχότατα.
τουνίΧΛ χα) Πριαμοιο νόος 7Γολία, στίνάχοντος ,
χα) μίγ' άχτχιμίνοιο , •τηρϊ <ρ/»σί τι/τθον ΙλΛλ.

7°

75

'Ώ$ «Γ ότ' αν*ίς α,λααϊσΊν νττ ομμαχτι πολλά μα^ϊ\σας)
ίμίίρων Ιά&Ν Ηρον φάος γι §ω>ασ&&ι ,
» ^"οί-ω ϊϊΐτϋρος ά,μυμονος, «6 θϊοίο
ομμαπ &7Τα%λύσα#τος , /<& <ράο? «ρ/^ίΛΚ,
οι; μίΐ» όσον τοττάρο/θίν , δ^ίώ>ς <Γ βίρα βα/ίν /άρΘη
8ο
πολλής Ιχ. χαχάττιτος, 'ίγιι Ρ 'ντι ιτήματος &λγ>ς
αϊνΐν ύττο βλίφάροισι λιλαιμμίνοτ ως α,ρα άί(η(9
νιος Αααμί<ίοντος Ίσί£ραχί ΠΐνΒίσίλίΐα*.
ττανρον μίν γ$>κη , το «Γί ττλίον ΐίσίτι τταά&Μ
α,χνντ ΑΤίοχπ&μ'ινων , 'άγι «Γ ΐίς ία Λωματ ωιασσαχ• 85
χολ μιν ττροφροηως τί®> 'ίμτηάον , ωση ••θέατρα,
τίΐλόδβ νοστϊΐοΌΟΌν Ιαχαστω λυχαβαντι•
χαΐ οι δορττον 'έηνξι τταηίίατον, οίον \άουσι
χυ$Αλιμοι βα,7ΐλγας, οτ ', βθκα ^ωσανης,
δαίνυντ Ιν 3-αλίησιν, αγιλλόμιχοι τηρ) νίχης.
9°
$Ζρα <Γί ο'ι πόρ* ΚΛλίι, χα) ολβία, πολλά <Γ' ν7ΓίίΤτ»
£ύ<ήμχιι, δν Τρά/κητι ίαΊ'ζομίνοις Ιττα,μνη•
« <Γ' ά'ο' νπντγντο ίρ^ον , ο ύάτοτε 3τ«το? Ιάλτίϊ/ 3
<&ΐάβΜ> Ά^/λίία, *αί ίί5ρ«α λοκν όλίό™»

Αρτίων, ηας ϋ ταιρος χ&§1πιφ βαλίτσα/.

95

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Α.
Νητγλι, ον£ί τι η& ίνμμελίχν 'Αχίλϋα,
οσσον υπέρτατος ην Ινι φβ/σήνορι χάρμη.
Τϋο~<Ρ ως ονν Ισάκουσίν Ιυς παις Ήίτίωνος ,
*Ανδρομάχη, μάλα τοΊα ίω προσζλίξατο &υμω'
*Α <&ίλϊί, τίνα τόσσα μιγά φρονίουσ άγρευας;

7

ΐοο

ον γάς τοι σ&ίνος \στ)ν άταρβύ' Τίηλίίωνι
μάρναο-&' , αλλά, σοι άκα φόνον, και λοιπόν ίφητα..
λΆίγαλίη , τί μίμψας άνα> φρενός ; » νυ τοι άγχ*
'ίστηκεν Β~ανάτοιο τέλος, κα) δαίμονος αϊσα.
'Έχτωξ γας σεο πολλον υπέρτερος \πλετο δουρί•
1 03
αλλ* \£αμ*ι κρατερός πίζ Ιων } μιγά £* ΰχαχί Τρώας ρ
όΐ ί &εον ως πόντος άν,α πτόλιν εισορόωντο•
καί μοι 'ίϊ\ν μέγα κυδός, ι£* άντ&εοις τοκασσιντ
ζωος ίων ως ει μί χυτή- κατά γαία κίΚίυθίΐ ,
πρίν σφε $ι άν^ερεΖνος υπ 'εγχει' Βνμον ολζσσαι.
Νίν «Γ" αξ άάσπετον άλγος όϊζυρως εσάβρησα,
κίίνον οτ αμφ) πόλαα ποδάκεις ίΐρυον Ίπποι
άργαλζως ΆχιλΟος^ 'ά μ άνερος εύνιν \§τ.χί
κουρείου, η μοι αΐνΐν αχός πελει \\ματα πάντα.
\ΐς φάΒ Ιον κατά• 5υΐΜν Ιόσφυρος ^Υ&τίωνη ,
μννσαιμεν» πότιος• μάλα γα,ξ μέγα πένθος άίξίΐ
ανδρός άποφθιμενοιο σαοφροσι &ηλοπρισιν.
'ΥΙίλιος εΓβ &ογσιν ελισσόμενος περί δίνης*
ίασατ Ις ωκεανοίο βαβϋν ρόον , 'άυτο <Γ' ίϊως.
Οί «Γ οτί δ» παυσαντο ποτού δαιτός τ ερατεινής.,
<Γ» τση που δμααά στόραταν θυμάρια λίχτραχ
Α4

1 ίο

115

ΐαο

8

ΚΟΙΝΤΟΤ

Ιν Πριάμοΐο ^όμουι, &ραονφρονι ΠίνΟίθ-{λιί»'
« <Γ« Λΐοΰσ ώιίϊστίΛν , νπνος $ι οϊ ατσ ίκάλυ^
νηδυμος αμφιτησων. μολί <Γ' αΒϊρος ίξ ύττάτοα ,
ΥΙαλλά&χ, Ινκσησι } μίνος ίολάντος Όνειρον^
οτπτως μ)ν λαυσαουσα, χαχον Ύρωίσσι γοηπαι ,
61 τ αντκ, μίμαυΐα ττντί 7ττολΐμοιο φάλαγγας.
Κα) τλ μίΡ ας ωρμαινί £χίφρων Τριτογΐκια.
τίί <Γ αρα λνγρος ' Ονιιρος ίφίστατο } ττατρ) Ιοικας ,
»α/ μ«' ίττοτρυνίστίί ττοίοίρχίος ά,ντ 'Αχιλϊίος
$αρσαλ(ως μάρνασΒ-αι (αντίον ή <Γ' βόα/ο**,
^»θ«ν «V <ρρ6σ/ ττάμπταν όϊσσατο γαξ μ,ίγα \ργ>ν
ίχτίλίσνν αύτϋμαξ ανά μοβον όχ,ρυοίντα'
ητ7τίη , ϊι ρ ' Ιπίβικην οΐζυρω 7Πξ 'Ονιίρω
ίοτπρίω, ος φΰλα πολυτλήτων ανθρώπων
δίλ^ΐΐ Ιι» λίχίίσνιν α&κν ντίοάρτομα βάζων
ος μιν άς Ιξαττάφησίν , ίττοτρύνων πονοσ^αι.
'Αλλ' οτε <Γ« |ό' νπόρουσι ρο&όσφυρος *Υίριγ&ΐΐα3
«Γ» τατ6 Πί^θίσ/λί/α ^ίί^' Ινθίμίνη φρίσί χ,άρτος ,
££ Η/νης άνντταλτο, χα) άμφ ωμακτιν ί&η/ί
τκ^ία £αι<$αλόίντα, τά οι Βίος 'ωττα/ην ' Αρης.
πρώτα μ/α άξ χνίμφην \π άργνριψιν ίΟηχ&
χνημΐ&ις χρνσίας , αϊ οι ίσιοι ίυ άραρυίαι•

1 25

130
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ίσσαπο «Γ αν 5ωρνιχα τταναίοΜν α,μφ) «Γ ας" ωμοις
Βΐιχατο χυίΐοωσα μίγα ξίφος, ω πψ πάν™
145
" κουλΐος «/ ϊίσχχτο Λ' αργύρου ι?<Γ \λ%φαντος•
αν Ρ 'ίθίτ' άσπιλα £ϊαν3 άλίγχ/ον 'άχτνγ μήνης ι
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% θ' νπΐζ ωκίανοΐο βαβυρρόου αντίλλησιν ,
'ν/ΜΟν πίπλιιβύϊα πΐρ) γ/ομπτησι χίραη\ς,
τοήι μαρμαίρίσχίν οάσπίτον α,μφΊ 3% χρατί
&%χι χόρυν χομόωσαν ΐΒίίρψτι χρνσίγσηι.
ως ί\ μ\ν μορόαιτα πτρ) χροϊ &ήχατο τ&χη'
άστίροπνι <Γ' Λταλαντος ΐίί&το, την λτγ Όλυμπον
Ις γΰα» προήσΊ Διός μνιος αχαμάτοιο ,
&ιχνύς ίαβρωποκτι μινος βαρνηχίος ομβρον,
ί\ί πολυρροίζων ά,νίμων α,λληχτον /««ρ.
αύτίχα <Γ', νγχονίουο~α «β' \χ μν^άροιο νίί<χ&αι,
£οιους ί'/λίτ άκοντος υπ ασπίδα" Αίξιτίρϋ $\,
αμφίτυπον βουπλττγα , το» οι ' Ερις ωτταη &ιν» ,
&υμοβόρου πολίμοιο πίλωριον ίμμίναι άλκαξ'
τω πτιχαγχαλόωο-α , τά% Ήλυβίν 'ίχτώι πύργων,
ΎρΖας (ντοτρυνουσα μάχην Ις χυ&άνίΐραν
ίλΟίμ&αι• οι <Γ' ώχα συναη,ρόμίνοι πιπ&οντο ,

9
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αν^ας άριστης, χαίτης πόρος ούχ ΐ&λοντίς
στήμ&αι αντ Άχιληος' ό γαξ πΐρ) Ααμνατο πόντος. 165
« <^' αρα χυ$ΐάατχίν άάσχίτα. 'ίζΐτο 3 ' 'ιππω
χαλώ τ\ ωχυτότω τί, τον οι αλοχος Βορίαα
ωπασνν ΏριίΒυια πάρος , θρήχην<& χιονσα,
ξάνιον, ος τί 3ό^ο~ι μΛτζπρασην Άρπνιησι•
τω ρα τοΘ' Ιζομίνη } λίπίν αστίος απτά μίλαβρα
Ιο~3•λίί ΠίνΟ(ο~ίλίΐχ• λυγρα) &ί μη ωτρυνίσχον
Κ«|Μ?, όμως πρωτην τί χα) ύο~τατίην Ιπ) £ϋρ»
Ιλβίμίν αμφ) £1 Ύρωΐς άνοστητοισι πό&ντοΊ

170
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ττΐλλο/ 'ίτκ/ντ «7Π βΤίϊρΛ' άναιδΐΑ τλνμονι χονρη
Ιλαδον , ΦΤί μϋλα μ&Γ&κτίλαν , ας & άμα πάντων- Ι ?5
νισσομίνων προΟίγοΊ , δαημοσυνφτι νομϋος•
ως Αρα τίϊ γ ίψίτΓοντο βή\ μΐγα μαιμάοντΐς
ΤρΖίς ίϋσ•$•ΐνας , χα) Άμαζόνίς όβριμόΟυμοι.
Ή £* οι» Τριτωνις, 'οτ ίιλυΒίν άντα Γίγαντα* ,.
» Έρας Ιγρίχ,υδοιμος , ανα στρατον αίνσουνα."
ιοί» \ν) ΤρωίνοΊ &0Η 7η?λ5 Πίνβίσίλίΐα.
Τ/ία) τόη <& Κρονίωνι πολυτλήτονς αναίίρας,
γβρας Αααμίδοντος ίυς γόνος άφναόϊο,
&χίτ \ς κρον νιυ τντραμμινος Ίδαίοιο
Ζηνος, Ός "ίλιον αϊίν ϊόϊς νπι&ίρχχπαι οσσοιςΚλ£θ/, 7ΓΑΤίξ, χα) λαον Άχαιΐχον ιήματι τω&
ίος 7Π<ταν ΰπο γ^ρσιν *Αρκάδος βασιλίηις ,
ΧΛέ <$ μιν παλίνορσον Ιμον ποτ) δΖμα σάωσον γ
άζόμινος τί:ν νια , τπλαριον , οβριμον ' Αρην ,
αυτήν &', ουκ* 'ίοιχίν Ιπουραν&ιοΊ §ιψη•

ΐ8θ

185
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νι.7ΤΑγλως «Γ* « στβϊό, &&£ γΐνος , \στ) γ&ίθλιις^
άΐ&σσαι «Γ' Ιμον ίιτοζ , ίτη) κακά πολλά τίτλκχββ ,
παίδων ολλιιμάνων , ους μοι πιρ) χΰρις ϊμαρ•\αν ,
Άργίίων παλάμψι, χατα στόμα δηϊοτΐΐτος•
α1$ϊο <Ρ , ως 'ίτι πούροι αφ αίματος ΙσμΙν άγαυαυ- 195
Δαρδάνου, ως άδάϊχτος 'ίτι πτόλις , 'όφρα χα) ϊΐμ€ς
ίκ φόνου άργαλίοιο χα) "Αρτος αμπνίυατωυΛν.
Η ρα μιγ $υγομχνος• τω 6 ακτος , οξυ χίχληγως,
ίκΓ» άποπηίουοΌν ίχων ανυγισσι πίΜιαν ,

•
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Ιατσνμινως (γμη<ην άριστίρός• άμφ) «Γέ Βνμω

ιι
αοο

τάρβησί Πριαμοιο νόος , φάτο £* ουκ 'ίτ' αΒρησαν
ζωην ΓίΐνΒίο-ίλΐίαν , άστο 7Ττολιμοιο χιονσαν•
χα) το μ\ν ως ΐίμΐλλον νήτυμον ηματι χάνω
Κϋρίς ϋτηχτίλαιν. ό «Γ <*§' α-χνυτο &υμον Ιαγως*
'Αργναι <Γ' άπάννΆν» ϊΒάμβίον, ίοτ \σί$οντ9
ΎρΖας ί7ησσνμίνους , χα) 'ΑρήΊΊ&ί ΙΙίνΒίσίλίίαν ,
τους μίν $ 3•ήρισο~ιν ίοιχότας, οί τ \ν ορίσση
7Τοίμνγς άροτιόχοισι Φσνον στονώντα φίρουσι ,
τ*ιν £ί ττνρος ριτιγι Ιναλίγχιον , η τ*" \ττΙ θάμνος
μαίνίται άζαλαοισιν , ντηιγ>μ&ου άνιμοιο•
χαά τις 'ά,μ άγρομΟΌΐΟΊν νπος ττοτ) τοϊον '&ττην•
Τις ί» Τρώας α^ιρί μ$ 'Έχτορα ^ωΒίντα ,
ονς φαμίν ούχ, ίτι νωα ύτταντιάσίΐν μ&μαωτας ;
ην Ρ αφα,ξ άίσσουσι λιλαιομίνοι μν^α %άρμης.
χμ νυ τις Ιν μίσσοισιν (ττοτρυνίΐ ττονίίσ&αιφαιής χα &ίον ιμμα , νπηϊ μνγα μή&ται \ργχ.
άλλ' α^6 Β'άραος αατον \ν) στίρνοισι λαβόντίς,
άλχΐίς μνησωμίσ&α £αϊφρονος' ού£ϊ γαζ ήμ(7ς
νόσφι 3~ίων Τρωίσσι μα•χι\ο~όμ$ 'ηματι τω<&.
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Ώς φάτο. το) <Γέ φαανα τηρ) σφίσι τίύχΜ Β-ινης , 32θ
νηΖν ιζίχΐά/τΟ) μίνος χατααμίνοι ωμοις•
συν <ί" 'ίβαλον Βύρίσσιν Ιοιχόης ωμοβόροισι ,
£ϋριν \ς αίματόίσσαν , ομού Ρ (χρν 'ίντια χαλά ,
ί^ία, χα) 3-ωρνχας, \ύσ&α•ΐας τί βοίίας ,
χα) χόρυΒας βριαράς, 'ίτίρος «Γ ίτίρου χρόα χαλχω

225

ΐ2

Κ Ο Ι Ν ΤΟ Τ

ηντττον Λ7Γ*ιλ3^ως' το ^' Ιρίΐ/θίτο Τρωϊον ου£α&.
'Έΐ'θ' ίλί Πί>ΰίσ/λ«/α Μόλωνά τί , Πιρο~ινοον η ,
ΈΛλισσάν π, κου 'Αιτ/ΘίοΡ, ζου αγήνορα Μρνον ,
'ΐ7τπαλμόν η-, και Αϊμονίδην , κρατιρόν τ Έλάσ/7ΠΤοιν
Δκριά'» «Γ' ίλί Αααγόνον Κλανάι <Ρ& Μν/ιτητον ,
230
ος ]ϊα ττάρος ΦνλααίϋΒίΐ/ νπνττηττο ΧΙρωησιλάω ,.
07Γ7τως χ,ίν ΤρόίΟΌΊν ίνσ&ίνίίθ~σι μα•χοπο•
τον «Γ οίξ ΛττοφΒιμίνοιο , ΤΙο£α,ρχ,ϋ 5νμος ορίνθϋ'
ΊφιχληίάΑψ τον γας μίγα, φίλαΕ ίταίρωι/'
αΐ-^α <^' ο} άττιΟ&ιν Υ^λανίην βάλν της £Ί Λα. προ 23*5
»λθ* £6ρυ στιβα,ρίν κατά, ντ\£υος• Ι* «Γί οι &ικα
<&[/ρ) ^θ» μίλαν αίμα,• συνίστητο <£' ί^χατα ττάχτα.
της ά* αρα Πίνβίσίλίΐα, χρλωσατο , καί ρα Πο^άρκία
οντατίν Ις μνωνα τταγυν , 7Πρ*μα*α <ίονρι ,
γίΐρος ιίίξίτΐρϋς, <ίΐα <Γί φλίβας αίματοίσσας
240
χίρβτν μίλα» «Γί οι αίμα. Λ' 'ίλχ,ίος ούταμίνοιο
'φΚυσιν ίσννμίνως- ο <Γ' αρα , στίνά,χοιν , αττόρουονν
ίΐ0Ό7τίσω• μόλα, •γάς οι Οαμνατο &υμον άνίη.
Ύοΰ ^ ας' ά,7Πσσυμίνοιο , ττοθ» Φυλακίο-σιν Ιτυχβη
αστητος• ός Ρ αρα, βαιον αττο πτολίμοιο λιασ&ίΐξ, 24\5
χάτθαί'ί χαρτταλίμως σφίπρων \ν %ίρσϊν ίταίρων.
^Ι^ομίνώς £\ Βρίμουσαν Ινήρατο όουρατι μαχρω,
£ίξιτίρον τταρα μαζόν αφαξ £» οι ίιτοξ ίλνσίν-.
υι <Γ' 'ίττίο-ίν, μίλί» Ιναλίγκιος, «V τ' Ιν ορίσσι
£ρυοτόμοι τίμνοιισιν υττύρογον » «Γ άλί^ανον
'οοΊζοί όμίζ χα) <$6ΰ7τον ψητομίνη προιησαι•

25°
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ι?

ως « άνοιμωξαατα τπσίν , τϋς «Γ 'άΛμχ, πάντα.
λΰσί μόρος , •\νχη ^* ^"λ" Ήολναντη ανραις.
Εύάν^ρην 3* άρα Μχριάνς , /ίΓέ Οίρμωδουσαν
ύλίν Χτησσυμίνας όλοτιν άνα <$ηϊοτ%τα•

255

τί? /«ρ <*£ Ις χραΑ'ίην Ιλάσας £ο'ρυ, τγ £* ύπο ηι&ν
φάσγανον ίγχρίμ^ας' τάς £* \σσνμ&νως λΐ7Ην ητοζ,
Δηριοηιν «Γ \ίάμααΌ& Όϊλίος οβριμος υΙος ,
*}>%& οχρυό&τι Οά χλιίϊ^α τυχησας.
"Αλχιβίης <Γ αρα Τυ£ίί<5τις, χα) ΔηριμαχίΜς ,
26ο
α,μφω χράτ άτηχο•\ί σύν αΰχίσ~η>, αχρις \π ωμούς ,
άορι λίνγαλίω• τα/ <Ρ , «ί/'τί ττόρτκς , αμφω
χάτπησον , ας τ αιζηος αψαζ •ψυΧ& άτταμίρτη ,
χό^ας ανχ&ίόνς στιβαρω βοιτνλϋγι τίνοντας•
ως αα Τν£ίί£αο τησον παλάμη/τι $αμΜσαι}
265
Τρωών άμ7Γϊ£ίον, σφίτιρων άττο νάτφι χαρήνων.
τγσΊ (Ρ \τη Ί,Βίνίλος χρατΐρον χατΐτηφνί Κάβαρον ,
ος χα» \χ 2«στο/Ό, λιλαιόμενος πολεμίζαν
Άργίίοις, ούΡ αύΒις Ι«ν νοστήσατο ττάτρην.
του £ι Πάρις χρα^ίην ίχρλωσατο &\α&ίντος ,
2 70
χαί ρ" 'ίβαλε Σθίΐ/«λο/ο χαταντίον ού^ 'άρα τόν γί
οντααην, Ισσύμίνος 7Γΐξ, άτηττλάγχβη γάς οϊστος
άλλη , οτη\ μιν Κϊίρί£ άμάλιχοι Μνίσχον
χτίΊνί γαξ Ισσυμίνως Ένηνορα γαλχεομίτργιν ,
ος ρ \χ Δονλιχίοιο χί&> Τρωίσσι μάχ&τ&αι.
275
Του ίΓ' ά% άττοφιμν/οίο , παις Φυλϋος άγονος
ώρινΟη• μάλα. «Γ ώχα} λέων ας πάεσι μήλων,

/"
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ϊνθορί- το! <^' αρα πάνης υτητρισαν οβριμον ανίρ».
ΚτίΓκ γας 'ίτυμονϊία, κα) Ίτητασίδην Άγίλαον,
ο/ ρ" Λ7Το Μ/λήτοιο φίρον Δαναοκτιν ομοχλϊ,ν,
28ο
ϋάστη αμ αντ&ίω, και ΐ/π 'Αμφιμάχω μίγαΒυμαΛ
οί Μυκάλην Χημοντο , Αάτμοιό η λίυκα κάρηνα ,
Βράγχρυ τ αγχεα μακρά,, χα) ϋ'ιόνηα Πάνορμον ,
Μαιάνδρου τι μώρα βαβνρρόου, ος ρ" Χττι γαΐαν
ΚαρΖν άμτηλόίσσαν αττο Φρυγίης "πολύμήλου
285
ύοΊ, 7ταλυγαάμ•7ττψη ίλισσόμ&ος ττρο-χάίήσκ.
χα) τοις μ\» χατΐττίφΐ'ί ΤΛ^της \ν ίη'ϊοτητί'
άλλους <Ρ αντ Χδαμασσίν, όνους χ,ίχί £ουρ) χίλαινω•
& γάζ οΐ στίρνοισι θράσος βάλί Τριτογίνΐΐα ,
'όφρα γί δυσμ&ασσιν ολίβριον αμας \φώ\.
390
Δρτσαΐΰν «Γ ί£αμαο~ο~ίν άρηίφιλος Πολυττοίτης ,
το» τίκζ £ία Νίαυρα ττίρίφρονι θαο^αμαντι
μιχβάσ \ν λ&γ&σσιν, υττα) ΊΖίττυλφ νιφχντι ,
γχι 3-20/ Ν/ο/3»ΐ' λχίαν Β-ίσαν , ής ϊτι £ακρυ
7ϊουλν μόλα στυφίλϋς χΛταλχίβίται ί^ο&ι πίτρης, 295
χαί οί συστοναχοΰσι ροα) ττολυηγίος ' Ερμου ,
χα) ΧΛρυφα) 2/τπ/λοι/ 7ηριμγ\χας , άτ καβιππρΟίν
ίχβρύ μηλονόμοιοΊν αύ 7ηρΗ7Ττατ ομίχλη•
« £ί 7Γίλ£ΐ μαγα 3•αυμα τταρισσυμίνοισι βροτοΐσιν ,
ουκχϊ ϊΰίζι γυναικ) πολυστάω, ^τ' , Χττ) λυγρω
300
ΤΓίνθεϊ" μυρομίνη, μόλα, μυρία £αχρνα χιυίί'
*
χα) το μα> ατρεχίως φν\ς Ίμμίναι , νττηστ α£ αυτήν
τηλοΐΐΐν άθρησκος- νπϊν «Γί οί Χγ^ίυς Ιχμοι,
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φοΑϋται α47Γηΐ<τσα 7ητρη , Σγτι/Αο/ο τ απορρόύζ.
αλλ! » μίν, μαχάρων όλοϊν "χόλον Ιχτίλίουσα,
μυρνται \ν 7Τΐτρψην , «τ' άχνυμ&η ιιχυΐα.
' Αλλοι <Γ άμφ αλλοισι φόνον χα) χης* ίτβ&το
αρ/γαλίοτ &ινος γας Ιηστρωφάτο χυδοιμος
λαοϊς \ν μίσσοιση' άταρτηρον εΓβ αί α^χι
ιΐστηχ,ίΐ 3-ανάτοιο ήλος• τΐίρ) &ί σφισι Κ»μ?
λιυγαλίαι στρωφωντο , φόνον στονόΐντα φίρουαται,
Πολλαν <Γ' » τυονη\σι λι>θ« Χίας ϊίιματι χ&ίνω
Τρωών, Άρτιων τν ττολύς <Γ αλαλϊΐτος όράρίΐ'
ού γάξ πως Λτηλγ^Λ μινος μνγα ΠίνΟίσιλίηις ,
άλλ άς τις η βοίστι χατ οίγκββ μακρά λίαινα
\ν§όργ\, άϊζασα βαβυαχοτηλαυ <$)«, βήσσης,
αιμΜ,τος ίμίΐρουσα, το οι μόλα &υμον ίαίνίΐ'
ας τϋμος Ααναοΐσιν Άρη'ιας 'ίν^ορί χονρη.
«Ι £* οπίσω %άζοντο , τώηπότα &υμαν 'ίχρντίς ,
» <Γ" 'κτϊτ', «ϋτί κί«α βαρυγ<ίουποιο θαλάσσης
ΐ'ΛίσΛ' «««ιβνν, δδ' /στ/α λει«« ■^Ετάσαγ
οί/ρο^ Ιπα^όμινος• βοόωσι $~ί παντού» αχραι
•πόντου \ρίνγ>μΐνοίο ποτ) χβονος γόνα μακρήν.
ας γ\ •} ισπομιη Δαναών \£όύζί φάλαγγας,
χαί σφιν ίπηπίίλΗσί , μίγι φρασ) χυ£ιόωσα•
*ί1 χύνις, α Πριάμοιο χαχ^ν αττοτίτνη λωβην
σήμερον ου "}άζ πω τις, Ιμον σ&ινος (ξυπαλνξας3
χάρμα φίλοις τοχ&σσι, χα) νιόίσιν, η^' άλόχρκΊτ
οίσνται• οιωνοΐς «Γ« βοσις χμ 3ηρσι ^ανόντίς
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Χί/<Γί<τ3•'• ού<Η τι τύμβος Ιφ υμίας ϊξνται ααης.
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ττίί νυν Τν&ί&ω βίη, 7Τγ £' Αίαχίίαο,
που <Γ' Ρααντος ίβη ; τους γάζ φάτις ϊμμ& άρκττουςάλλ' \μο) ου τλίκτονται Ιναντία £ηριάασ&αι ,
μ{\ σφιν Λ7Το μιλίων •\υ•χας φιμ&νοισι κί&άτσω.
*Η ρα• χμ 'Αργώκη μίγα φρον'ίουσ ίνόρουπ,
Κχρ) βίην ϊμΟμ.• πολύν «Γ ύπΐδάμνατο λαον ,

335

αλλοτί μίν βουπλττ/1 βαΒυστόμω, α,λλοτί <Γ' αυτί
πάλλουν οξίν άκοντα• φίρΐν £( οι αϊόλος ίππος
ϊο$οκον, κα) τόξον άμίίλιχον, ιί που άζ' αύτη
χρίω αν αίματάντα μ&ον βίλίω» άλί-μινων
χα) τόξοιο πίλοιτο• &οο) $ΐ μιν άνδρας 'ίποντο,

34°

'Έχ-τορος άγχίμά,χριο κασιγνητοι Τί, φίλοι Τ6,
οβριμον \ν στΐρνοιοΊν άναπνιίοντίς ' Αρια ,
οί Δαναούς ί$αϊζον ίϋξιστγις μ&λίψιτ
το) £Ί, Β-οόΐς φύλλοισ-ιν ίοικόης *) ΑρχΑ&σσι» ,
πίπτον ίτττασσντίροΐ' μίγα «Γ 'ίατίνίν ασπίτος αϊα3
άΐματι <&υομίνη κκίκσο-ί τί πτπλτβυΐα.
Ίπποι <Ρ, άμφ> βίλίΟ-ΟΊ πίπα,ρμίνοι, $ μ&λίψΝ ,

345

ύστάτιον χρΐμίτιζον, Ιον μίνος \κπναονης.
οι <Γί, κονιν δραγμοισι &$ραγμίνοι, άσπαίρισχον'
35°
τους £" 'άρα Τρωϊοι 'ίπποι , ιτησανμΛχοι μίτοπκτΒτν ,
αντλον όπως, στίίβίσκον ομοΰ κταμίνοισι πατάντας.
Και τις Ιν) ΤρΟΑθ~ο-ιν άγάσσατο μακρά γγηως^
ως ί& ΠίνΟίΟ-ίλααν άνά στρατον άίσσουσαν ,
λαίλαπι κυανή ίναλίγκιον , «τ' Ινι πόντω
355
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μαίν$ , δτ' αιγιχ&ρψ οχη^ρ^ίται ηλίου Υς•
χαί ρ σ^ί μα•\ι$'ιψΗ \π ίλττωρψιν 'αττην
*ί! φίλοι, ως αχαφαν&ν α,ττ ουρανού ίϊλήλοι&ί
σήμ&ρον αθανάτων τις, 'ίν Άργάο/σι μαχητοί ,
νιμίν νρα φίρουσα, Διός χ,ρατίρόφρονι βουλή,
ος τάχα πον μίμ.νηται \υο~&ινίος Πριά,μοιο ,
ος ρά οϊ ίΰ•χίτ&ι ί'ίναι α/ρ αίματος άβαρά/τοιο.
ού γας την<& "γυναικά •£ όιομαι ύσοράα/τ^αι
αυτως ^ταρσαλχην τί χα) ά^λαα, τιυγζ ίγουταν ,
άλλ' 'άρ Άβηνίώιν, $ Άαρτίρό&υμον Ένυω,
ί» 'Έρ/^', Ρι κλίίττ,ν Αατώί^α: και μιν οίω
σήμερον Άργΐίοισι φόνον στονώντα βαλισ&αι ,
νηάς τ ίμπρΉσαν όλοω τηιρι , τυ\οί 7Γαροι§ίν
ϊίλιβον \ς Τροίην, νωϊν καχα, πολλά, φίροντίς.
ίιλυΒον ασχίτον α,μμιν \π Αρά ττημα φίροντίς•

<$6ο

365

$ης>

άλλ' ού μα,ν τταλίνορσοι \ς 'Έλλάδα νοστγ,σαντίς ,
•πάτρην ίύφρανίΰυσιν , \τη) &ίος α,μμιν άρντ^ίΐ.
£ϊς α£ ίφΐΐ Ύρωων τις, \ν) φμσι ττά^γυ ^,ηΟως'
ννσηος• ούα^ αίξ ίφράσσατ Χτησσύμίνον βαρύ ττϊίμα
οϊ αυτω, χαι Τρωσϊ, χα) αύτη Πβρ&βνλίήι*
ού γάς 7ΐω τι μόΟοιο <$1/ο-»χίος ά,μρ) 7ππυστο
Αίας οβριμόβυμος , /«Γί τίτολίποφος Άχιλλίνς,
άλλ' άμφω τηρ) σήμα ΙΛ.ί\•οιτιάΛαα χί•χυντο,
μησάμίνοι ίτάροιο' γόος «Γ ϊχρ αλλυ^ις άλλον.
Τους •),ας <$ί μαχάρων τις Ιρίγηα νότφι χυ£οιμου 3
οφ% αλτμηον ολίθρον ανα7Τλήο~ωο~ι δαμίντίς
Β

375
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πολλο) υπό Ύρωίο-σι, κα) ΙσΒ-λγ ΠίνΟίτιλίίΐΓ
» σφιν νπίσο~Ό'μινν\ κακά μή£το• και οι άίζίν
αλχγι όμως χμ &ά(χτος ϊτπττλίον ού£ί ο! αιχμ*
μα,^ι^ί» ποτί θΐ*», άί/ <Γ δ νατα $αΊξί
3^5
φ&η,όντων , » στιρνα καταντίον ακτο-οντων
3-ίρμω «Γ' αίματι πάμπαν ί&ίβτο , γυ7α <Γ ίλαφρα,
ί7Γλίτ' ίττιττνμίνας• κάματος «Γ ού αάμνν,το 3νμ.ον
ατρομον, άλλ' αδάμαντος Ίχίν μένος- ιισίτι γάξ μι»
Αμτλ λύγο» κύίαινίν, άπσπροΟϊ <Γ ντττηνΊ'α
39°
χάρμης, κυ^άασκίν όλΐβριον , ουνίζ (μίλλι
χούρην ού μίτ» ιίηρόν υπ Αιακίόαο γερεσσι
^άμνασ^τ. Λμφ) £ί μιν ζόφος 'ΰαρυφν τ»ν «Γ όρώυνεν
α%ν αΐστος Ιοΰσα, κα) \ς κακόν %γίν ολώρον
ύστατα κυίαηουσ' ν (Γ7 αλλώίν άλλον 'ίναιμν.
395
ας «Γ όπότ Χρσηντος 'ίσω κάποιο Φορούσα ,
ποίας ΐλΑομίνη Βνμη^ίος ίίαρι, πόρτις,
άι/ίρος ού παρίοντος, \πίο~ο~υται άλλονΐν αλλ»),
σινομίνη φυτά πάντα, ν'ίον μάλα ττλώόωντα,
κα) τλ μϊν αίξ κατί$α•\ι , τα <Γ' Ιν ποσιν γιμάλ^υην 4°°
ως Λξ 'Αχαιών υΤας ίπίσσνμίνη καΒ' Όμιλον
κούρν 'Ένυαλάι, τους μιν χτάνί, τους <Γ' Ιφόβίκη.
ΤρωϊαΑίς <^' άπάναβίν Άρ/α 'ίργχ. γυναικός
Β-αυμαζον, πολίμοιο «Γ 'ίρως λαβαν Ίππο£άμ(ΐαν ,
'Αντιμάχοιο Βνγατρα, μηνπτολιμοιο «Γ' ακοιτίν
Τκτίφόνου• κρατίρψι <Γ υπό φρίσιν Ιμμιμανΐα,
Βαρσαλίον φάτο μ9βον, όμήλικας ότρυνουαα

4°5
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£ϋρ.•ν Ιτη στονόισσααι• 'ίγίΐρΐ &ί οϊ θράσος άλχήν

ι9
„

*ίϊ φίλοι , άλχιμον ήτοξ ΧττΊ στίρνοισι βαλαυσαι
άν£ράο-ιν ήμίτίροκην ομοίϊον , ά 7ηρ) πάτρης
410
ουσμβησα μάρνανται, ιτπίζ τίχίων τί, χα) ήμΖν,
ονποτ άναττνίίοντΐς οϊζνος — άλλα χα) αυτά)
παρ^ΐμίναι φρα) Βνμον , Ισης μνησωμ^α γάρμης.
ου ")/Λζ άττσπρώίν ίΐμίν ΙϋσΒΐνίων αιζηων ,
αλλ οίον χίίνοισι 7Γίλα μίνος, Ιστ) χα) ήμητ
4*5
ίσοι ^ οφθαλμό), χα) γουνατα, πάντα εΓ' ομο7ατ
ξυνον ^ αΖ πάνπσσι φάος, χα) νήχυτος άήξ'
φορβή «Γ ούχ Ιηρη' τί <Γ \τι άν$ράσι λάϊον άλλο
&ϋχί Β"ίος^. τω μή τι ψίβωμίβχ Μ'οτητος.
*) ού% όραάτί γυνάϊχα , μ<γ αιζηων προφίρουσα»
42°
άγχιμάχων; της «Γ' ου τι τήλιι σχίΑον, ουτί ^»ί9λ»,
ούτ άξ ίον 7Ττολίΐ()ροι>• ύττίξ ξίίνοιο $* άναχτος
μάρναται Ιχ Βνμοίο, χα) ονχ Ιμττάζίται άντρων ,
ίνθιμίνη φρ&τι Φάρσας , άταρτηρόν τί νόημα•
ήμ7ν <Γ' άλλώίν άλλα, πάρα) ποσιν άλ^ΐα χ(?ται•

425

τη μίν ^ας φίλα τίχνα', χα) άηρις άμφ) πόλη'ΐ
ολλυνν , ολ ό ί τοχηας οόυρομχο ονχ ιτ ίοντας•
άλλοι <Γ" αντ άχάχηνται ά^λφαων \π όλώρω
χα) πηων ου γάς τις οίζυρίίς χαχότητος
αμμορος• ίλπωρη $ί τπλίΐ, χα) &ουλιον ημάς
ύσιάΗΐν. τω μή τις 'ίτ άμβολίη πολίμοιο
Μ ταρομίνησιν ίοιχί γάς \ν <ία)' μάλλον
πΰνάμίν, η μίτάπισθίν υπ άλλ,ο£αποΐσιν &γσ&αι,

Β ι

43°
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νηπιάχοις αμα ποιών , ώ'/χρίϊ κτ άι/ά^κΐί,
ασ-τίος αβομίνοιο, χα) ανδρΖν ούχ Ίτ Ιόντων.
*Ω^ Λξ 'ίφη' πάσνρι £* 'ίρως στυγίρόίο μ$οιο
'ίμτπσίτ Ισ-συμίνως <Γ« πβ τίίχίος ωρμαινατχον
βήμίναι \ν ηνχίσσιν , άρηγίμίναι μίμανΤαι
αστίί, χα) λαοίσιν όρίνΐτο 5ί σφισι 5υμος.
ως <Γ δτ 'ίσω σίμβλοιο μίγ ιύζωατι μίλ&σαι,
χύματος ουχ 'ίτ Ιόντος, στ ϊς νομον ντύνονται
ίλ&μίν, ούΡ αρα τψι φίλο» π'ίλΐΐ «Μι μίμνίΐν,
<*λλ>ι <Γ αΖ (τίριν προχαλίζίται Ιχτος αγίσ&αι•
ως αρα Τραϊά&ς ποτ) φυλοττιν ίγκοήονται ,
αλλήλας οτρυνον άστόπρώι <Γ άρι* &-ντο ,
χα) ταλάρονς- άλιγιινα <Γ \π 'ίνηα χίϊρας ϊαλλον.
Και νυ Χί» ατηος Ιχτος άμα σφίπροιο-ιν 'όλοντο
άνϊράο-ι, χα) σΖκναρψτη Άμαζατι» , \ν Μ, χΰναι,
ίΐ μη ο-φίας χατίρυξί πνχα φρονίουσα Θίανω
ίο-συμίνας, πινυτοΊσι παραυΟιο-ασ νπασσιν
ΐίπτι ποτ) χλόνον αινον, ΙίλΑομίναι πονασ^αι,
σχίτλιαι, ούτι πάρο&ί πονκο-άμίναι πιρ) χάρμης,
άλλ' αρα ηϊ&ς, ϊργον \π ατλητον μιμονΤαι,
δρίΛτθ-' άφραϊίως ; ου γάζ σκίνος «ρητοί Ισον
ύμ7ν, χα) Ααακωΐοην πησταμίνοισι μάχντ^αι.
αύταξ ΆμαζοοΊ £ψς άμιίλιχος Ιππασία* τί
έα&ν Ιξαρχης , *** & «^Ρ0* *Ρ7* '^λανταί'
•η&κ άρα ο-φίσι Βνμος 'Αριάς αΙ\ν ορωρίν,
ο&Γ ανϊρΖν άνονται, ίπύ πόνος ας μίγι χάρτος
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3νμον απκξϊκπ, χα) άτρομα γ>υνατ 'ώηχί.
/
την <Γί φάτις χα), ' Αρηος \μζν χρατ?ρο7ο Βνγατρα•

«ι
4^0

τω οι Βτιλυτΐρην τιν \ριζίμα> ούτι 'ίοιχίτ
Υίϊ τάχ αθανάτων τις ίττηλιβίν ίύχομχνοκτιν.
7ΓαοΊ <Γ' <*§' αν^ρωττοισιν ομον γοτος• άλλ' ]τγ) ιργα
στρωφΖντ, άλλος \π άλλα: 7ηλίΐ <Γ' αρα χ&ΐνο ψίρκπον φ$
ίργον, Ό, τι φρισιν ησιν \7Γΐστάμίνος ττοπηται•
τοννίχ,Λ $ηΐοτητος αττοσχόμίναι χίλα&ινης ,
ιστον ΐτπντυνίθ•5ί \ων '&τοο~&ι μίλάΒρίον
άνδράσι «Γ' τ,μίτ'ίροισι τηρ) 7ΐτολίμοιο μχλήσίΐ.
Ιλπωρη <Γ' αγ&όϊο τάχ ίατηται , όυννκ Άχχιοΰς
47<>
$ίρϊ'Λμ$ όλλυμίνονς' μα^α «Γβ χράτος ορνυται άντρων
ημνπρων. ούΡ '&ττι χαα,Ζν 3'ΐος• ούτι γάζ άστυ
Αϊΐϊοι άμφίς ίχου&ιν άι>ηλίΐς,. ουτ άλίγίΐηϊ
γί^νίτ άναγχαιη χα) 3τηλυτίρί]τι μάχΐτ&αι.
ΛΩ.ς φάτο' τα) «Γ ίττ&οντο τηχλαιοτ'ίρ-Λ τηξ ίουσψ 475
ύσμίνην εΤ αττάνίυ^ίν \σί$ρακον. Ή «Γ7 'ΐτι λαούς
δάμνατο ΓίίνΒίτίλίΐα , τηρηρομίοντο £**Αχαιό),
ού£ϊ σφιν 3-ανάτοιο τηλί στονάντος αλυξιςαλλ' απ μηχά&ς αΊ^ίς ύττο βλοσνρηοΊ γίηο~<τι
παρ&άλιος χτώοντο, ττών <Γ \χν» οΰχ, Ίτι χάρμης 4§°
ανιρας , άλλα φόβοιο , χα) άλλν£)ς 'ή'ϊίν άλλος ,
οι μιν αττορρί^αντίς ίττ) χΒόνα τίυχί αττ ωμών,
ο'ι 8* 'άρα συν τίυχίσσι• χα) ηνιόχων άττάκυΟίν
Ίτττποι 'ΐσαν φίυγοντίς- Ιπίσσυμίνοις <Γ άρα χάρμα
'νπλίτ , αττολλνμη'ων $ϊ ττολνς στόνος" οώΓί τις αλχαι 485
Β 3
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γγ&το ταρομινοισι• μινυν^ά^ίοι «Γε π'ίλοντο
πάνπς, Όσους ίχίγανίν ανα χρυίρον στόμα χάρμης.
ως <Γ ότ' νπιβρίσασα μ&γα στονόίσσα Βνιλλα,
άλλα μ\ν \χ ριξων χαμούς βά,λί £ίν£ρα μαχρα,
ανΟίσι τηλώόωντα, τα «Γ' Ι» ττρίμνοιο χί^ασσίν
ύ^όν&' αλληλοισι <Γ' Ιττ) κλατ^ρτα χ5_£ΐ/!/τατ
ώ? Δαναών χαιλιτο πολύς στρατός Ιν χονίν\/τί
Μοιραων ίοτητι, χα) '^χϋ Π&θίσιλίίης.
Αντας ίττίΐ χα) νϋίς ΐνιττρήσίσ&αι Ίμίλλον
χίρσϊν ύττΰ Τρωών, τοπ που μίνί<Νιϊος Ρνας
οιμωγής ϊσάχουσί , χα) Αίαχί&ν 7τροσί?ΐ7Τίν
'Π Άχιλϊΰ, 7ηρ) «Γ» μοι αττήριτος ιίλνΰίν αύ$
ονασιν , ως ττοΜμοια συνίσταοτος μίγαλοιο•
αλλ ϊομιν, μ» Τρ^ίς, ΰττοφαμίνοι πάρα, νηνσ)ν ,
Άργιίους όλίσωσι , χαταφλίξωσι ιΓί νϋας.
'
νωϊν <Γ' αμψοτίροισιν Ιλίγχΐίη αλίγινη
'ίσσίται• ου γας 'ίοιχί Αιος μΐ^αλου γζγαωτας,

^9°

495

5°°

αίσγυναν ττατίρων ήραν γίνος, 61 ρα χα) αυτό)
Τρωών αγλαον άστυ <$ΐίττραΟον, άφρα^ίψ-ι
το νρσ, αμ Ήραχλΐϊι Ααίφρονι, Ααομίίοντος'
5°5
ωστηξ νυν τιλασ5αι υφ νμίτψ/ισιν όί'ω
χιρσ/ν, ί7Τίΐ μίγα χάρτος άίξίται άμφοτίροισιν.
Ως φάτο' τω «Γ' \ττί^χ\σί 3-ρασν σκίνος ΑιαχίΑαο'
χλαγγην γαξ στονοασσαν ύττίχλυίν ονασιν οΐαιν.
α,μφω εΓ' ωρμήβησαν ΐ7Τ 'ίντία μαρμ&ίροντα•
$\ο
χα) τα μ\ν ντσάμίνοι, χατιναντιον 'ΐσταν ομίλου•
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των £* αρα τΐυχΐα καλά, μί•γ ίβραχτ μαίνίτο 3ί σφιν
ίσον Βνμος ' Αριϊ• τόσον σ&ίνος Αμφοηροισι
£ω/κΐν ίτπι•)Αμίνοισι σακντπαλος Άτρυτωνη.
Άρ^ίϊοι <Γ' ίγάρησαν, νπύ 'ί£ον α,νδρί κραταιά,
5'5
ίΐιίόμίνω παί&σσκ ΆλωΟος μιγάλΰΐο,
ι
ο'ί ποτνπ ίύρυν Όλυμπον 'ίψαν &ίμ& ονρ*α μακρά ,
' Οσσαν τ αιπανην κα) Πήλιον ύ^ικάρηνον ,
'όππως <$ μ&μαωπ κα) ούρανον ίΐσαφίκωνται•
τοΤόί αξ ανηστνσαν αταρτηροΰ πολίμοιο
ΑιακίΑαι , μν^α "χάρμα λιλαιομίνοισιν Άχαιοΐς ,
α,μφω ίτηι^όμίνοι Αιϊων άπο λαον όλίσσαι.
πολλούς ί* Ιγχΐίΐήσιν άμαιμακίτψτι £άμασσαν.
ως <Γ οπ πίονα μήλα βοοίμητϋρί λίον-η
(ύρσντίν ξυλοχρισι, φίλων άπάκυΟί νομηων,
πανσυδα) κτώωσιν , αχρις , μιλα,ν αίμα πιόνης ,
σπλάγχνων ίμπλήσονται Ι«ν πολυχαν&α νηδυν
ως οΊ•γ άμφω ολίσσαν άπαρίσιον στρατον ανίρων.
'ΈιΌ' ΑΪχς ίλί Δ*ιϊχον, υι£ Άρϊΐϊον'Ύλλον,
Ένρυνομσν η φιλοπτόλίμον , χαιΈνικα $7ον.
^Αντάν^ρην <Γ αρα Πνλίί&ις 'ίλί , κα) Πολεμούσαν ,
η<& κα) Άντιβρότην , μντα £ Ίπποΰάην ΙρΟυμον ,
τίίσι <Γ Ιφ' ΆρμοΒσην ϊπ) <Γ ωχίτο λαον άπαντα
συν Τίλαμωνιά£ϊ\ μί^αλήτορι• των «Γ ύπο χ?ρσ)
πυκνοί τί σ&ιναραί τί κατηρίπτοντο φΑλογες
μία κα) οτραλίως, ώσί) πυρ) ^άσκιος υλα
ουρίος \ν ξυλόχρισιν} Ιπ/σπιρχοντος αήτίω.
Β 4
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Τους «Γ οστότ ύσηάκη Ααί'φρων Πίνβίσίλαα
$ϋρας σπας Βχνοντας ανα μόΟσρ όχρυώντα,
ά,μφοπρων 'άρμηη χαταντίον, ηϋπ λνγρ»
πάρδαλις » ξυλόχοισ•ιν) όλί^ριον «τοζ ϊχουσα,

54^

αίνο, τηρισσαινουσα , Β'ορΰ' κατΐναντ ίπιόνταΝ
άγρίυτόί*, ό^ης μα ν» ϊνησι 9•ωρηχβ&πς ,
ίσσνμ&ην μίμνουοΊ, τηπη&νπς ν^χάψτα'
ας 'άρα Πίν^τίλααν Άρτϋ» αν£ρίς Ίμιμνον,
δούρατ άαράμίνοΐ' τπρι £ί σφκτι χαλκός αντίΐ
κκυμνιωτ 7τρωτη $* ίβαλ» τηριμήκιταν 'ί^χος
ίσ&λ» Π(νΟ((Γίλ£ΐα• το «Γ' ίς σάκος Αϊαχίόαο
Χζα , ΛτπτΓλάγχβη <ίΙ ίΐατρυφ® βΓτ' απο 7πτρης'
το7' ίσα» Ήφαίστοιο 7ηρί<ρρονος αμβροτα $ωρα.
» «Γ 'ίπρον μίτα χ*ρσ) τιτυσκίτο &ονρον άκοντα

545
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Α'ιαντος κατ&αντα, χα) άμφοηροισιν άττάλυτ
Νυν μΧν Ιμϋς άπο χάρος ντωσιαν αώοριν 'ί^χος'
άλλ' οία , τάχα τω& μ,&ος χα) Βνμον ολίσσνν
νμίων άμφοηρων, ο'Ι τ όλκιμοι ίύχίτάασΒ*
555
Ίμμίναι \ν Δαναοϊσιν (λαφροηρη Μ μόΟοιο
'ίσσίται πτποδάμοισι μιτά Τρωασσα οι'ζυς.
Άλλα μοι ασσον 'Ικίσ&ί άνα κλονον, οψζ ίσί&σ^,
οσσον Άμαζόσι κάρτος \ν) στήθίσοΊν ορωρντ
κα) γάς μιυ γνος (0~τιν Άρ»/στ ου£ί μι θιτιτος
$6ο
-μίνατ άνίΐξ , άλλ' ούτος ' Αρης , άχόρητος όμοχλης"
τοννίκά μοι μίνος Ιστ) ττολύ 7τροφίρίστατον ανδρών.
*Η. μνγι το) «Γ0 νμλατπαν αφαζ £ί οί ηλαοΊ» αίχμη
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λίαντος χημ7$α 7Τανάρ^νρον• ού£ΐ οι ιΐσω
ϊίλνΟίν \ς γρα. χαλάν, ί7ηιγ>μίντη 7Πξ Ιχκτ&αΐ'
ου γαξ <ί» τπττρωτο μιγήμίναι α'/ματι χάνου
£υσμα<ίων στονόίσσαν \ν) ττΐολίμοιση άχωχήν.
Αίας «Γ αύχ άλίγιζαν Άμαζονος, άλλ' αρ% Τρωών
\ς πλη^Ιν άνορουσί- λίτη «Γ' αρα, Πνλίίοη•ι

5^5

ο'/ω ΠίνΒνίλΐίαν, )ηηί ρά οί Ιν φρίσ) Βνμος
>ί<}«ν, ως ΆχιλΟΊ', χμ ιφΟίμη 7Γίς ίοΰσα.,
μ\ί£ϊος πόνος 'ίσο~$ , 'όττως Ιρηχι τηλίΐα.
Ή & μίγα στονάχτκην , Ιτωσια <$ονρα βαλονσ-χ'
χαί μ/ν χΐρτομΐων πρόσχωνα Πηλίος υιός"
*Λ γ/ναι, ως αλίοίσιν ά^αλλομίρν νηκση
ϊ\μίων Υίλιβίς άντχ, λιλαιομίη ττολίμίζί/ν,
όι μίγα φίρτατοι ίϊμ'.ν ίττιχβονίων ίιρωων
Ιχ γαξ <^η Κρονίωνος Χρι^ουττοιο ^νώλης
ιύχρμώ' ίχγτ^ά.μΐί• τρομασχί <Γέ χαυ &οος '^Εχτωξ

57°

575

*\μ{.ας, ίϊ χα) αττωβίν Ισί^ραχίν άϊσσοντας
380
Α'ϋριν ΧττΊ στονόίσσαν Ιμ*ι ίΓί μω (χτανιν αιχμή ,
χα) χρχτΐρόν 7Γίξ ίόντα. "ϊ,ν <Γ' \ν φρΐσ) ττάγχυ μίμψας ,
« μίγ (τλης, χα) νωίν ΐ7ητ7πίλϊΐο~ας ολίβρον
σνμιρον αλλά σοι ί$αξ Ιλίνσίτα/ υστατον ημαζ•
ού£ί ^αξ ού^ αυτός σ:• τταττιζ Ίτι ρυσίται ' Αράς
ίξ ίμίνίν* τισ&ς όί χαχον μορον , ίντ %ν ορίτσι
χιμμας α7Τααητ,σασα βοο^μητηρι λίοντι.
$ ουττω τ&Γ αχουσας, όσων ΰττοχάτττταη γνΐα
"Ξ,άνΒου 7ΤΛζ 7τροχργσιν ΰφ ϊ\/ΜΤίργς τταλάιαιχ/ν ;

5^5
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$ ο~ίΰ τηχΆομίνης μάχαρίς φρ&ας ίξΐίλοντο ,,
χα) νόον , οφρχ <π Κϋρίς αμύλιχοι άμφιχίωνται ^
Χΐς ίϊττων, οΐμνσί, χραταιϊί χνρ) τιταίνων
λαεφονον &όρυ μαχρον ύττα) Χίίρωνι πονηΟίν
ίύ•\α <Γ' ιπϊίζ μαζοιο £αίφρονα ΠίνΟίσίλίίαν
οντασί &ξιηροΐο• μίλαν £ί οί 'ίρραν αίμα
ίσσυμινως• « <^Γ ι$αξ ύττίχλάσΒ-η μίλκσιν
Ιχ <Γ' 'ίβαλιν χάρος πιλίχνν μίγαν άμψ) £ί οί νυζ
οφαλμους 'ηχλυσί, χα) \ς φρ&να &>σαν ανίαι.
άλλα χα) ως Αμττνικ, και ίίσι& &ηϊον άνδρας
η£ϊ\ μιν μ,ίλλοντα χαΒιλχίμιν ωκιος 'ιτητου•
αρμηνί» £? », %ίΐρ) μίγα. ξίφος ίΐρνσασα>
μίϊναι ί7Γίσαυμίνοιο 3-οοΰ ΆχιλΟος ΐρωην ,
«, χραι-πνως Ίττττοιο κατ ωχυτάτοιο 3-οροΰσα,
λίσο-ίσ^ άνιρα £~ΪΌν, νττοσχίσΒ-αι £ί οι ώχα
χαλχ2ν αλις} χα) γρυσον, α τί φρίνας &$ον Ιανα
Βτηιτων ανθρώπων , χα) ίΐ μάλα τ)ς Βγατυς άη•
τοίς ν\ν πως τηττ&οπ όλοαν σκίνος ΑιαχίΑαο•

59°
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$ χα) όμηλιχίην αϊ&σσάμίνος χατα &υμΙν>
«Τω» νόστιμον ΰμαξ Ιίλ&μαη 7Πζ αλυξαι.
Κα) το μ\ν ως ώρμακτ θιο) <Γ' ίτίρωσί βαλοντο. Οίο
τίϊ γαξ ί7ησσυμίη\ μίγ Χγωσατο Πηλίος νίος,
χαί οί αφαξ σίν 'ίτηιρίν α,ίλλοττοιίός δΐμας ίππου•
ίντΐ τις άμφ' οβίλοϊσιν υπα) πνρος αβαλόίντος
σπλάγχνα £ιαμπίίργιο~ιν , ίπαγόμνος , ποτ) άορπον,
ίίιΓ' ώς τις στονώντα βαλων \ν ορασση αχοντα
615
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•9υρ»τ»£, Ιλάφοα μίσην ϋα νη£ΰα κίρση
ίΰ-ανμανως, 7τταμίνη ^ <Άαμ7ηρίς οβριμος αιχμή
ττρίμνον \ς υ-\ικόμοιο ττάγη Αρυος, « Ιν) τηΰκν\•
ως άρα ΠίνΟΐτίλιιαιι όμως τηρικαΧΚίϊ 'ιττπφ
αντικρύ £ϊάμγισ«ν ύττ ί^χύ μαιμάωντι
Ώηλϊί&ις. « ιΓ ώκα μί-γτα κονη και ολώρω,
ΐύσταλιως Χριττουσα κατ οί&ος• ου <Γί οι α]&ως
τησχυτίν άίμας »ίί• τάΒη <Γ' ϊττι νη£>υα μακρην ,
<$6υρι τηριστταίρουσα , 3-οω <Γ' λτηκίκΧιτο Ίττπφ•

62θ

ίύτ ίλάτη χ,λασ&ίίσα βή) κρνίροΰ Βορίαο,
625
ϊΐν τί 7Γου αΐ7Τντάτην άνα τ αγκια μακρά , και 'ύλχν ,
ο'ι αύτη μίγ άγαλμα , τρίψίΐ ττίρι ττι^ακί γίία•
το/μ ΠίνΒίσίλίΐα κατ ωκίος Ήριπίν Ίτττττου.
θτίχττί 7Γίξ ίονσα• κατίκλάσΒΎΐ <Γ« οι αλκβ.
Τροίίς <Γ ως \σ'ι$οντο δαϊκταμζνην Ινι χάρμηί
630
7Τανσν£ήι, τρομϊοντίς, \ττι τττόλη Ισο'ίυοντο,
άβτητ άκηχιμίνοι μίγάλω 7ηρ) 7πν0ίϊ &υμσν.
ως ό* ότ αν ίυρία ττόντον Ιττιβρίταντος αήτίω
ναΰται, ρμ' ολισαντίς, ύτηκτΓροφυγύκην ολίΰρον ,
7τανροι, πολλά καμοντίς οϊζυρΰς άλος άσω,
635
ό^ί <Γ άρα σφίσι γΰα φάνι\ σχί^ίν , ίΜ και άστυ,
τΰ) $ϊ μέγα στονόίντι τίτρυ^μίνοι , α]-\ά ^-ί ποντίς
ίζ όλος αισοΌυσι, μίγ άχνυμ&νοι 7Πρ) νηος,
£ά* ντάρων , ους αινον ντο ζοφον Ιηλασί κύμαως Τρωίς ττοτι άστυ πιφυζοτίς \κ 7Γολίμοιο,
640
κλαΊον τταντίς ' Αρηος άμαιμακίτοιο ^υ-^ατρα ,

28

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

χα) λαονς, όΐ £%ριν ανά στονόζσσαν ολαηο.
Τ») «Ρ ϊπιχαγχαλόων , μιγάλ' νΊγντο Πηλίος υιός*
Υάΐσό νυν Ιν κονίψι κυνων βόσις, η<Γ' οιωνών,
<&ιλαήι• τίς γάζ <η παρήπαφιν αντί* Ιμ*ίο
643
ίλθ«μίκ; ππου ίφησ&α, μάχης Λπονοστκτασα,
οίσίΐν αττητα £ωρα πάρα. Πριάμοιο βρόντος ,
κηίνασ Άρμίους• άλλ' ου <το% σοί -μ νόημα
άΒάνατοι Ιτίλίσσαν, ιπί) μίγαϊφίρτατοι ίϊμίν
νρωων , Δ%ναο7θΊ φάος μί-^α, Ύρ'Λσϊ <Γβ πημα
«<^ σο) αΐνομόρφ, ϊπυή νΰ <η Κψς Ιριμνα), .
κα) νόος ίξορβυη , γυναικών ίργα λιπουσαν ,
βήμιναι \ς πόλιμον , τόν πΐξ τρομίουσι κα) άν$ρίς.
'^Ώ,ς είπων, μίλΐην ίξίίρυσί Πνλίος υιός
ωκίος ίξ 'ίπποιο, κα) αίνϋς ΠινΟίσιλίήις•
όίμψω «Γ' ασπαίρισκον, ΰφα £ορ) &\α&ίντίς•
ά,μφϊ <Γί οι κράτος κόρυν ά'λίτο μαρμαίρονταν ,
νΐίϊαου ακτΐσα' άλί^κιον , » Διός αίγλη,
τΙής «Γ«, κα) ίΐ κονίψι κα) α!μάτι πτπττηυίκς,
ί'ίφάνη ϊρατψτ* υπ οφρυσι καλά πρόσωπα ,
και πΐξ αποκταμίνης• ο! <ί* ως ϋον αμφίίπντίς
'Αργίϊοι, Β-άμβησαν, πη) μακάρντσιν \ωκίΐ.
Κίϊτο γάξ Ιν τίυχίσσι κατά χβονος, «ί/τ' ατιιρης
'Άρημις ύπνωουσα, Διός Άκος, ίυτί κάμψι
γηα, κατ ουρία μακρά 5οους βάλλουσα λίοντας•
αύτη γάς μιν 'ίτίυξί κα) \ν φΰιμίνοισιν αγηνν
Κυπρις ίϋστίφανος, κραηρου παράκοιτις Άρηος ,
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%φρα τι κα) Πηλϋος άμυμονος υϊ' άχαχάση.
Πολλοί ^'ίύχίτόωντο, κατ οικία νοστίησαντίς
τοίης κα) άλοχριο πάρα) λίχ&σαιν ϊαΰσαι•
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670

χα) <£' Άχιλίύς αλίαστον \ω ΙνίΤίίρίτο 3-νμω,
ουν•κά μιν κατζτπφνί, και ουκ αγί <ίϊαν άκοιτιν
Φβίην ί'ις ίυτΓωλον, νπύ μί^&ός τί και ί1£ος
'&τλίτ άμωμντός τί, κα) άύανάτψτιν όμοήι.
'Άρίϊ «Γ 'ίμ'παη ΎΓίνβος άάττλίτον , αμφ) &υγχπρος 675
&υμον αχηγιμν/φ τάγα <Γ' ί>ώορ?ν Ούλυμποιο,
σμίρδαλίω ατάλαντος άίίκτυτηοντι κίραυνω ,
ον τί Ί&υς ττρόιγκτιν, ο «Γ' ακαμάτης άττο χάρος
,
ϊσσυται » \ττ) ττόντον άπήριτον, $ \ττ) ^α7αν3
μαρμαίρων, τω <ί* αμφ) μίγας 7Πλίμίζ(τ ' Ολυμπος' 68ο
τόϊος 'Άρης ταναοϊο <β' γβρος , άσγολόων κΧς ,
'ίσσυτο συν τίόχίσσιν, Χπύ μόρα» αϊνον άκουσι
τια&ος ί$ς• τω γάξ ρα, κατ ούρανον ΐύρυν ίόντιί
Ανραι μυΟάσαντο, 3να) Βορίαο Βνγατρίς,
κούρας αϊναν Ό'λώρον. 6 <Γ, ως κί(ν, Ισος άίλλτι^
\&αίων ορίων ντηβίισίτο' του £' υπο ποσών
αγαα κίνντο μακρά, βα$υρρω%μοί τί χαράάραι ,
χα) ττοταμο), και στάνης άτηψσιοι ττό&ς Ί$ις.
Υιοί νΰ κί Μυρμιδόησσι ττολυστονον ωπασίν ημάς,
ϊι μά μιν Ζίύς ούτος άττ Ούλυμποιο φόβησίν
σμίρ$αλίν\ς στίρο7τ9ίσι , κα) άργιλίοίσι χίραυνόίς%
οί οι ττρόσ5ί 7Γο3ων Ντάμας ττοτόωντο «))' αιΒρας,
&Νΰν άπαιΟομίνοι• 6 «Γ' λ§' ϊισορόων, ίνάκη

685
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πατρός ερι•γ$ουποΙο μέγα βρομεουσαν όμοχ,λτιν
εστη £\ εσσυμενός πες επί πτολεμοιο χ,υίόιμον.
&95
'Γίς ^ οτ απ" ηλίβάτου ο-χαπι%ς περιμηκεα λααν
λάβρος όμως άνεμοιτιν άπορρήξη Αιός (ίμβρος,
ομβρος ας\ τίε κεραυνός, επικτυπεουσι £% βτ,σσαι
λάβρα κυληίομενοιο , Ό εΓ' άχ,αμάτω υπό ροίβ&ύ
Ίσσυτ άνα&ρωσκων μάλα ταρφεα, μέχρις Ίκκται
700
χωρον επ ισάπε£ον , στα»! εΓ άφας ουκ εΒελαητ 7Γίζ'
ως Δίας οβριμος υιός ' Αρης άεκοντί γε &υμω
(στη, επαγόμενος πες• επει μακάρων με$ίοι>τι
πάντες Όμως ε'/κουοΊν ' Ολύμπιοι , ο'υνεκ ας αυτών
πολλόν υπέρτατος εστί, τήλει &ε οΐ άσπετος αλκήΠολλά (Γϊ πορφυροντα, &οος νόος ωτρυνεσκεν ,
άλλοτε μεν , Κρονί£αο με•γ άσχαλόωντος Ινιπνν

705

σμερ£αλί*ιν τρομεοντα, προς ούρανόν άπονείσ&αι ,
αλλοτί <^' ούκ άλεγαν σφίτερου πατρίς, άλΧ ΆχιλΧϊ
μΰξαι \ν αϋ'ματι χεΤρας άτειρεας• ό^,ε &ε οι χ.%ξ
710
μνίκταβ , όσοι κα) Ιηνός \ν) πτολεμοισι ίάμηταν
υΐεες , οΐς ούΡ αυτός επηρκεσεν όλλυμενοισιν.
τουνεκ απ Άρτιων εχ,ας ιίάτ η γας ϊμελλεν
χέΐσ&αι όμως ΤιτϋοΊ, Κάμεις στονόεντι κεραυνω'
*1$ως £* άβανάτοιο πατρός νόον άλλα μενοίνα.
Κα) τότ 'Αρηϊοι υίες εΰσΒ'ενεων Αρτίων
συλίον εσσυμενως βεβροτωμ,ενα τευχεα νεκρών ,
πάντη επεσσύμενοι• μιγά <Ρ άχνυτο Πηλεος υιός
χούρης είσορόοαν ερατόν σ&ετος εν κονήντιν
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τοννίχά 0/ χρα^ίιην ολοα) χατίΧατττον αχίαι ,
οτητόσον αμφ ίτάροιο πόρος Πατροχλοιο Ααμίντος.
θίρσίτης αί μα όντα χαχω μνγ& νίίχίσί μύβω•
*Ώ Ά%ιλιυ, φρινας αΙν\, τ/η νυ σνυ 'ηχαχί δαίμων
3νμον Ινι σηρνοισ/ν Άμαζονος ουνίχα λυ^ρϋς ,
« ναϋν χαχα, ττολλα λιλαΗτο μητίσατΒ-αι ;
χαί το/, \ν) φρασ) σγσι γυναιμανίς ητος ιχοντι,
μίμβλίτο ως άλόχοιο ττολυφρονος , ην τ \τι) ί£νοις
χουρι^ίην μνηστίυσας, ηλΑομ&ος γαμ&σ&αι.
ως σ οΦίλον χατα £ν\ριν ύποφΟαμινΗ βάλι <ίουρ))
ΟΛ'ίχα Οτιλυτζργισιν α&ιν ίΐιηίρτηαι ίιτοζ•

;ι
720

72$

73°

ον^ί νυ σοι τι μίμχλίν Ιν) φρισιν ονλομίννσιν
αμφ αρατγ,ς χλυτον \ργΆ' , νπκν ίσίάτισ&α ^υναΊχα.
σχίτλίί , τταυ νυ το/ \στ) τηρι σ&ίνος , «ί νόημα •
7Γ)? <Γί βη\ βάσιμος αμύμονός ; ού<Μ τ/ οΐσ&α ,
'όσσον αχός Ύρωίσσι -^υναιμανίουσι τίτνχται.
ου γα,ξ τίρστωλϋς όλοωηρον άλλο βροτοΐσιν
\ς λίχος ίίμίνης , «V α,φρονα φ^τα τ/Θμο"/ ,
χα) ττηυτόι/ της Ιόντα• πάνω «Γ 'άρα χΰόός ότηι&ΐ.

735

άν£ρ) •)Μξ αι%μητ*Ι νίκη χλίος , \ργι τ' ' Κρκος
ηρττνά' φυ^ο7Ττολ(μω <^έ γ,υναιχνν ΐΰα&ν ίύνή.
*Ή, μ*γι ηιχίίων ό εΓί ο/ τηριγωσατο 3-υμω
Πηλίί&ις Ιρ&υμος• άψας «Γί \ χαρ) χραταιϊι
τυ•\ΐ χατα γναβμόϊο χα) ουατος• ο! «Γ° άμα 7Γαντΐς
Ιξί^υΟιασαν ό£ονης νπι χβόνα, χάττπκη <Γ' ούτος
7τρηνής' \χ <Γί ο/' αΐμα £}» στόματος 7ηφόριιτο
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αβροοτ αΓψ* <ί" άχαλκις «*7γο /κβλία» <ρ^ 3νμ&
«νίρ: ούτι^ανοΐο. χάρτη <Γ «ρ* λαο£ Αχαιών
τους γας νίίκα πάμ-παν Ιτπσβολίησι καχησιν ,
αυτός ίων λωβητός• Ό γάξ Δαναών π'ίΜν αϋας.
Και ρά τις ω$* ϋπησιυα άρ-Λ&όων Αρτίων
Ουκ άγαΒ>ν βασιλϋας ύβριζίμίν άνΑρι χψϊ
αμφα&Ιν, ουτί κρυφών, ατη\ χόϊ&ς αίνος ντη\&Γι.

75°

'ίστι $ίμις , κα) γλωσσαν άναΛία ταυται άτη,
«V αϊί) μψ77Τίθ-ο~ιν \π άλγίΟΊν άλγος άίξΐΐ.
ΑΩς αξ 'ίφη Δαναών τις• ο <ί' άσχαλόων Ιν) 3-υμω 755
Π»λί/<&? Ιρβυμος, 'νπος ποτ) τοΐον 'ίίαην
Κίϊσο νυν Ιν κονίψι, λίλασμίνος άφροσννάων.
ου γα,ζ άμίίνονι φωτ) χρίων κακόν αντιφΐρίζαν
ος και ττου προττάροβίν Ό&ατσϊίος ταΤνιζν κϋξ
αργαλίως ωρινας , Ιλίγχία μυρία βάζων.

76ο

άλλ' ου Πχλΐί&ις τω Όμοΐϊος ίξίφαάνΰν,
ος σίΰ δυμον %Χυο~α , κα) ουκ νπ) χαρ) βαρζ'η
ττλνξάμίνος• σ\ $ϊ πότμος άμίίλιχος άμφικάΧυ\ίν
αγ <Γ ολιγο$ρανί* Βνμον Χπης• άλλ' απ 'Αχαιών
'ίρρί, κα) Ιν φΰιμίνοισιν ίττισβοΚίας άγόρίυί.
Α€ΐς 'ίφατ ΑιακίΑαο Βγασυφρονος αλκιμος υιόςΤυ&ί&\ς <Γ αρα μουνος Ιν Άργίίοις ΆχιλΧΐ
χωίτο, Θίρσ/ταο $£ονπότος , όυνίκ »( αυτού
ηχίτ αφ αίματος ώαι , νπύ τηΚζν ος μιν άγονου
Τυίίος οβριμος υ'ιος, ο <Γ Αγρίου ισο&οιο,
Αγρίου, ος τ Οινϋος άΑίλφίος 'ίπλίτο Μου•

7&5
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Οινώς {Γ' υΙίΛ γίνατ ■> άρήϊον Ιν Δαναοΐσι,
Τυ£ία• του £' ιτίτυχτο παις σ&ιναρος Διομίχίίις.
τουνίκα θψτίταο τπρ) χταμιναο χα?6φη.
Και νυ χι Ώηλιίωνος Ιναντίον 'ηρατο γύρας ,

775

ιϊ μή μη χατίρυξαν Άχαιων φιρτατοι υΐις,
πολλά τταρη^ορίοντις όμιλα^όν ας ί\ χα) αυταν•
Π«λί/<β|Γ ιτιραβ® ιρήτυον « γαξ Ίμιλλον
«εδι χα) ζιφ&σσιν Ιρι^μαίνΐν οι άριστοι
'Αρτίων• τους γάξ ρα χαχος χόλος ατρυνισχίν.

78 ο-

άλΧ οϊ μίν 7Π7Τ$οντο 7Γαραιφασίτισιν ίταίραν.
Οι £ίμίγ οιχτίίρχντις α,γιυϊ^ Πινΰίσίλιιαν
Άτρι7<&υ βασιλϋίς, α^ασσάμινοι £% χα) αύτο),
Τρωατι ^όσαν 7τοτ) άστυ φίριιν Ιριχυ£ίος "ΐλου
συν σφοΐσιν τιυχισσιν, νπιί ΪΙριάμοιο νόησαν

783

α^-^ίλίγιν 7Γρόΐίντος• ό ^ας φρισιν ν\σι μινοίνα
χουρην οβριμό^υμον, όμως τίνχζσσι χα) '/7Τ7Τω)
\ς μίγα σήμα βαλίσ&αι αφηιου Ααομι£οντος•
χαί οϊ 7Γυρχα)»ν νηησατο ητρόσ^ί τιόληος
ύ•\ηλ}ΐν, ιύρηαν υτπρβί £ι &ήχατο χουρην

79°

ττολλοΊς συν χτίάτίσση, οσα χταμινη ί7ηωχα
\ν 7τυρι συγχίΰασ&αι ιϋχτιάνω βασιλια[.
Κα) τη» μ\ν χατι&ι•\ι μινος μιγά Ήφαιστο/ο,
φλοζ ολοή' λαοί <Γβ τιιριστα&ον αλλοβίν άλλοι
ττνρχαίϊΐν σβισσαχτο &οως ιυω^ΐ ο'/νω'
όστία <Γ αλλίξανης , α$ην ίτηχιυαν α,λΐίφαξ
ή<& 3 χα) \ς χοίλην χηλον δισαν άμφ) «Γ αζ αυτοΐς,
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*'*,* &μά ΰτηβ ΐβ*Κ» β&> * / *&**
ΊΜ>ις & ϊ(*ση μ^'νηρίτη ψίρβομάψι.

Τ/Ας «Γ, ^^τί θιό^ρ» Φ^»" *φ*"ώτ»**>

8ο°

ά,χννμβ/οι τΑρχναα» Ιν^τον *ι/>) «Τχος,
*ή9? «τ) πραύχρη, πα* όοτία Α&μ&ττος,
%ρα ψροηκ "Αρ, «β) «>η? Πβ&πλώΐ. ^
Καί οϊ ττΛξ χ*τ&*\«» Αμαζόνας , ίσσ* 'άμ Μ
ού }αξ σφιν τνμβοιο πολυκλαντοιο μίγνραν
Άτρυ&ι, Τρωκαν Ρ Ιΰττηλίμοι™ οττασσαν ^
\κ β'λίων 'ίρύσασ&αι , όμνς κταμίνοκτι χμ άλλοις.
Ού >α? Μ ψΰιμίνοισί τηλα χάνος, «λλ' Ιλαινο)
Μίοι ουκ ίτ Ιοτης , πήι α,ττΐ &νμ& οΛητολ ^

8 ίο

'Αργΰο» «Γ' Λττάνί'Λ £οσα» ττνρ) πολλά, κ-άρηνα,
ίρά;«ν3 <£ <Γ« σ*» Όμοΰ **&», *?ί&μχο-χν,
Ίρωων \ν τια,λάμψιν , α»Λ στόμα, Μοτητος,
πολλά μαΧ ϊ,χώμνοι κταμίνων Ο**, '&χ* ? *λΜ»
αμφ Λ7αΒοΰ μΰροντο ΠοΛίρ**• ού γ^ •ν Ισάλου
815
Μη *&λφ«ο7ο μάχ$ Ιν) Ώραηκηλάον
άλλ' Ι μ\» &» ττρόσΒτν νφ"Έχτορ1 «ίτο &ϋγβς
Λς Προππίλαος- Ό <Ρ 'νγχ* Π^λίίΉς
βλκμινος, 'Α&ώκη λνγρ^ν τηρ,κάββαλί τκώος.
Τσάκνί οϊ ττλώνν μΙ? απάτρ& ταρχυσαττο
ν&ηάτωτ χάνω <Γέ πψ% Ιβαλοντο *Λμά*Κ_
όίω ημ *?&*», *τη) Ζρασνς ****** 9νμά
ήάτρ α θψίταα λυ^ρον Μμας λταΒη»»

820

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Α.
Β'Λ-^ανης, ποτ) ν»ας ίϋπρωρους άφίχοντο,
Αίαχί&ιν'ΑχιλΧα μίγα φρίσ) χν&ώοτης.
γιμος «Γ Μγλήίσσα χλτ ωκΐανοϊο βίβίικιι
Έως, αμφ) <Γέ γΰοαι υά&ια,το Βίσττίσίη νυξ,
$ τοτ' Λξ \ν χλισ'νης 'Κγιμίμνονος αφκιοΤο
£ώυτο Π»ιλίί<&ο βήΐ' συν «Γ αλλαι άριστοι
τίοττοντίν θ•αλί»ΐ5, μίχρις «ω «Γίάτ αασ&αι.
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825

830

ι

Οι
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ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ
ΙΙΒΚΙ

II.

Χ ηοι ανι5 ροΛ πκ>«εηι ΡεπίΠεΠΙεβε ιηβια & ιΛΰετο»
Γε ρβκυ1Π$ Τηγπιοείεϊ 3ιι&ογ εΛ, υί ιιΛεπι (ΙεΓεΓαηΓ.
ΡπΗπιιυ Μεπιηοηί$ & Αειη'ιορυιη 3υχϊ1Ϊ3 εχΓρε&3Γε ϊυ1>εΐ; Ροίγάβηιβϊ Ηείεηππι αιιη ορΐ&ηχ & πιυηεπ&ιΐί ίΓ3<1εΓε ίυζάζί, οβηίϊεηιε ΐζήάε. \&. 1 — 99• Αάνεηΐι Μεπιηοη οιιπι Αειηϊοριιπι εχει-εκυ, & 3 Ργϊβπιο ΐ3ΐηε εχς'ιρκιΐΓ — 182. ΡοΛέΓό 81ε ρυ§η3 όοηΐπήίΓΒ ηιυΐπ υιπηςιιβ
€3άυπι; Μειηηοη ιηιεΓ 3ΐίο5 Αηιϋοοηυιη ς3ε<3ΪΓ, ΝεΛοΓΪ5 ήΤιιιηι — 1^9• ^β ευϊιΐί εοΓροΓβ §Γ3νΪ5 ριΐ£Π3 οπνιγ.
ΝείΙοΓ αιπι ΓαΪ5 εεάεκ οο§;ϊηΐΓ, 35 ϊρΓο Μεπιποηε ίτιοηίπι$, ηε ευηι ίοπίοπ &ηξταά\ζχ[ΐτ — 345• Ρυρβππ1)υ8 Αςίιίνΐϊ Αεηΐΐΐεϊ 3άεΛ, 3 ΝεΛοΓβ ν<Κ3ΐιΐ5, ρΓβεΙϊιιπιςιιε ΓεΛΐϊιιΐι— 387• Οοη^ΓείΓαί Π!β ευπι Μεηιηοηβ
Ιη;πο, (ϋιι πηαρίπ ςεπΒπιϊπε, εαεάίϋ, & Τγοι3πο$ ίη £ιι•
§3ηι νεπϊϋ — 549• Μειηηοηίϊ εοΓρυ$ νεηπ 3υ£εηιηί,
οοιηΐί3ηπ1)ΐι$ Αειηΐορ&άδ, 3(1 ΑεΓερυηι Πυνίυιη; ε ίαη£ΐπηί$ §υ»Ϊ5 ςοηίΐυεηιί&ιΐί Γη Βΐηηΐί Ρ3ρηΐ3£οη'ιυ5 — 591•
5ιι& ηο&εηι 3<1 Ιυ^εηθυπι Μεηηοηεηι εοείο (ΙείεεηΛϊί
ΑυΓΟΓα αιπι Ηογϊϊ & Ρΐεϊαάΐ&ιΐί , ίη οοείιιηι τεάιτβ τεηιιεηδ — 626. Τγοϊϊπϊβ ίη ιχγ1>οιτι εοπφιιΙΓίδ ΑεΗϊνί ίη
ς;ιηιρο ηοέίειη α^ιιπί — 633• δορβΙϊπΐΓ Μειηποη άϊ> ΑεΓΐιίορ'Λιΐϋ , ψιί ηΐ) ΑυΓΟΓΕ ϊη βνεβ Μεηιηοηί<1ε8 πιυοη«ιΐΓ — 655• Ιρί3> Ιονϊϊ ιηϊηίί ίειτΐΐΗ, ςοείιιπι τερεπι
ίϋεηιςυε ιειτϊϊ Γεάαάί , αά βη.
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νταξ ίτηι χΰρνφας ορίων ντηρηχτΐντωνλαμπρον ίσης φάος «λθ» απαρίος- τίίλίο/0,
οι μίν Λξ \ν τίλισίψιν Άχαιων οβριμοι νκς
^«θίον, αχΛμΑτω μίγ ίτηυχόμινοι Ά^/λίΓΛ
Ύρωίς <Γ αυ μαροντο ίια,ΤΛ τπολιν ά,μφι εΓ« ττΰργιυς
ΐζόμίνοι, σκο7ΐίαστων} ί7Γί) φόβος ίλλα,βΐ πάντας-,
μη &Υπτου μΐ^α ηΐχος ιπηρ^όργ) οβρμος αηίξ,
αυτούς τί χ,πίντι , χα,τά. τί ητρν\στ/\ Ίτυρι πάντα.
'ΓοΤοί «Γ Λξ' α,χννμίνοιΟΊ, -μρων μ&τίίΐ7Π θυμοίτης•
'ίϊ <ρ/λα, ούκ-'ίτ 'ίγωγι 7πρ) φρίσιν οΊ£α νοητοί, Ν
Όττπως ίσσίται άλχας ά,νιηροΰ 7ΤοΜμοιο-,
Έκτορος ά,^χιμάχριο ^Ιυπότος, ος μίγα, Τρωών
κάρτος ϊην^τστΓΛρο&' χαϊ ου£' ογ, χίίρχς αλνξίν ,
άΑλ' Μύ,μη τταλάμκτιν Άχιλλίος , ω ττίξ οίω
χ.αι 3~ΐον αντιάοΌ.ντα μά%}1 \νι £%ω$>τνχι.
ώην τηνά" ίόύ.μα/τσΐν αχα. χ,λόνον, ϊίν τηο οι αλΛβ*
Άριγίΐοί φοβίοντο, δοάφρονα, Πέϊ&ατλί/αΐ'•

^3

5

30

15
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χμ γΛξ '&ιν 'αυπαγλας. Ίγωγί μα ως Ινοτισα,
άϊσά,μην μαχάρων τίν αττ ουρανοί Ιν§ά$* ίχ,ίσ&αι ,
ήμΐν χάρμα, φρουϊαν. ο <Γ ούχ, ας Ιτγιτυμον ην.
άλλ' αγί φραζωμεσ&α, , τι λχαίον 'α,μμι •γα>ηταΛ ,
$ 'ίτι που στνγιροΤσι μα,χωμώα ^υσμ&ναασιν,
ϊι «<& φίύγωμα αστ α/ττίος ολλνμινοιο.
Ου "^α,ς 'ίτ 'Άργάοισι &υντι\σόμ$ άντιφίρίζαν ,
μαρναμίνου χλτλ £/ϊριν ά,μίΐλίχ,του ΑχιλΜος.
'Ω.ς αξ Ίφη• τον <Ρ νιος αμίίβίτο Αα,ομίιίοντος'

ιο

25

*ΧΪ φίλος, ««Γ άλλοι Τρω(ς, σ&ίναροί τ ΐττίχονροι,
μη νν τι ^ιμαΐνονης , ίϋς χαζωμώχ πάτρας,
μήΡ (τι (ίΰσ•μινασοΊ μα,χωμ'&α. τϊλί πολιός ,
αλλ* ττω \κ ττυργαν, χαϊ ηίχρς, ίίσόκίν ελθζΐ ■
Μίμι/ων όβριμόΒνμος , αφων απηρύσια φΰλα.
λΑων, οί ναίουσι μίλΑμβροτον ΑιΒιόττίΐα».
υι&ι γ»ς ρα, χ.εύ αύτονφ όϊομαΛ άγχό^ι γονής
%μμο>αι ίιμίτίρης. Χτηιη νυ οι ούτι νίον γί
άγ^λάν προαιζα, μχγ α,χνυμίνος τηρί Βνμω'
αντΛζ ογ α/πτα/τίως μοι ντηνχίτο ττάχτα. τίλϋΟΌΌΐ ,
ίλθώί' \ς Τροίην χαί μιν σχί^ον 'ίλττομχι όαι.
άλλ' 'άγ> τλϋτίτι βαϊον , νπίΐ πολν λωϊον \ο~τι
^αρσαλίως Αττολέσ&αι α,να. κλώον, »« φυγοντας
ζωαν αλλΩ$ατπόΐσι 7Ταζ' ά#ίράα•ιν, αΜτχΐ ίχονταζ.
*Η ρ' ό γ.ρων άλλ' ούτι σαοφρονι Υ\ουλυ£α,μα»τι
Υίν&α,ην ΐΐο'ίτι <^ϋρις• Ιέφρονα, <Γ' ίκφατο μΰΒονΕι μΙν Α» Μίμνων τοι αριφραίΐως χ,ατίκυιτίν

3°
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ίιμίων αινον ολώρον άπωσίμίν, ούτι μνγύρω
μίμναν ανίρα δΤον ανα πτόλιν', αλλ' 'άρα &υμ(ύ
δίίδω , μ)ί συν ίοΤσι χιών ίτάροισι δαμίία
χίίνος αν»ξ, πολλοίς δϊ χα) άλλοις πϊίμα γ,ηται
ίμνήροις. δϊκον γαξ νπ) σ&ίνος ορνυτ 'Αχαιών.
'Αλλ' αγ, μίτί πόληος ίΐς άπο τ«λι φυγίντίς
αϋσχία πολλά φΐρωμ&ζ ανάλχίίη ύπο λυγρ^3
αλλοδαπών τηρόωνης ΐπ) χβόνα, μήδ' η) πάτργ
μίμνονης , χτίΐνωμίΟ' υπ ,Αρτίων ορυμαγδού »
άλλ' ϊΐδτί ΔαναοΤσι, χα) ίϊ βράδυ , λωίον ί'ια
ύσίτι χνδαλίμην 'Ελίνην , χα) χτίηματ Ιχίίνης ,
$ μ\ν οσα Ίττάρτν&ίν αήιγαγ»:, $δι χα) άλλα,
δίττάχι τόσσα φίροντας- υτης πολιός τί χαι αυτών >
Χχδίμαν > 'ϊως ου χτϋσιν ανάρσια φυλά δϊδασται
νμίτίρκν , ούδ* άστυ χαττινυχΛ πΰς α'ίΌηλον.
νυν <Γ αγ Ιμοι τπί&κτθϊ \ν) φρασίν ου γα,ξ οίϊα
Αλλον άμήνονα μητιν \ν) ΤρώΊσσι φρασασ&αΐ'

39

45

5ο

$5

οο

αίΌ' οφίλίν, χα) προσόν ίμϋς ίπάχουσΐν Ιφΐτμϋς,
"Έχτωξ, σππότί μιν χατιρήτυον 'ίνδοβι πάτρης.
ΛΩς φάτο Πουλυδαμαντος Ιΰ σ&ίνος. αμφ) δϊ Ύρωίς
τ\ηον ίισάίοντίς \ν) φρω-ίν. ουδ* αναφανδόν
μυΟον 'ίφαν. πάντίς γας ίον τρομίονης 'άναχτα
65
αζοντ , «<Γ Έλίνην , χίίνης 'α/ζχ ολλυμΛνοι πίξ.
τον δί, χα) Ισ&λον Ιόντα, Πάρις μίγα ηιχατνν αντνν
ΤΙουλυδάμα , αν μϊν ίσο•) φυγττττόλίμος , χα) άναλχις'
ονδί σοι Ιν στψοισι πίλα μαηδ^ιον «τοζ,
£ 4

4ο.
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άλλΛ διος, χα) φΰζα. συ «Γ ί^χββο «&«/ άριστος
«ρ βουλγ πάντων <^2 χιρίίονα μγ,&α οι3ας.
άλλ' <*}/« <)« σύ μίν αί5το? άστόσ•χρ &ϊϋοτητος•
μίμη ^ \ν) μίγάροισι χαβήμίνος. αύταζ οι άλλοι ,
αμφ \μ\ Βωρηξονται ανα 7ΐτόλιν , ιΐσοχι μϋχος
ίυρωμίν 3νμΰρίς άνηλαγίος ττολιμοιο.
ού γαζ νοσφι πόνοιο χα) άργαλίου ττολίμοιο
άν^ράητοις μιγά χυ$6ς άίξίται, η<Γί χα) ϊργον.
φυζα «Γ« νητηάχρισι μάΧ ΐυα&ν , «(Γί γυναιξί.
Χίίννις $νμον 'ίοιχας. ΐγω £( τοι ούτι ττνπο&α
μαρναμίνω• ττάΐ'των γα-ξ άμαλδυνας 3•ρασϋ χάρτος.

7ο

73

8ο

Ή μίγα ναχίίων. ό £ί χωόμ&νος , φάτο μΰΟον
Ώουλν£άμας. ου -γάς ο! Ιναντίον '&Λτ αυσαι.
χΐίνος ίΤΤίΐ στνγίρος, χα) άτάσΒ-αλος , «<^' ά&τίφρων,
Ός φίλα μ\ν σαήησιν Ινωττα^ον , άλλα, <ίί Βνμω
πορφυρά , χαύ χρυβία τον ού παρίοντα χαλτ7ΓΤίΐ*
85
τω ρα χα) άμφα£ίην μη,α νείχίσί £7αν άναχτατ
*Ώ μοι Ιτηχβονίων πάντων ολοωτατί φώτων,
σον 3-ράσος ίίγαγί νωϊν οι'φα. σος νόος \τλη
£ψν άαπιρίσαιν , χα) τλτκηται, ίΐσόχί ττάτραν
σνν λααις σφτπροισι <&ιϊζομίνην Ισί&ιαι.
9°
Αλλ' \μ\ μη το7όν& λάβοι θράσος , άμφ) εΓέ τάρβος
άσφαλίς αΙ\ν ίχριμι• σόον &ί μοι οϊχον όφίλλοι.
*£1ς ο γ 'ίφη. ό <^' άξ ούτι προσιννίτη ΪΙαυλυίάμαντα.
μννσατο γ&ξ, Ύρωΐσσιν όσας Ιφαιχνν ανίας,
άΓ Όπόσας 'ίτ ίμίλλαν νπύ ρά, οί α$όμίνον χ»ξ
95
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μάλλον ίφωρμαικν &ανΗΚ>, » νόσψι γίνιν&αΛ
άντιβίης Έλζνης, «? ίΐνζκα, Τρώϊοι υϊίς
ν•\ώίν Ισχσπίαζον λτγ αττίος αΐ7Γίΐνοΐο,
£ίγμ$νοι Άργιίους, ««Γ7 ΑίατΜίιν Ά^λδα.
Τόϊσι <Γ' άξ' ου μίτα, £ηρον άρηος ηλυΟί Μίμνων,
Μίμνων , χυαο/ίοιτι μίτ Δ&ιάτπισο-ιν άνοστων ,
ος χα λαον α,γων ατηραίο-ιον. άμφ) <Γ£ Τρώες
γ&όσνηί μιν 'Οοντο χα,τα τττόλιν , «ί/'τ* ναυταΛ
χίίματος ίζ 6λοο7ο , 3ΐ αίύίρος άΒρητωσρ
ιι£ν\ ταρόμενοι, Ελίκης 7Γψ»γιος αιγλχν.
ως λαα) χίχάροντο 7Γίριστα£όν. 'ϊζοχα <τ άλλων ,
Λα.ομί<$οντιά<$!ς. μόλα •γά% νυ οι ντΰξ ϊωλττίΐ ,
βίωσαν πυρ) νϋας νπ άν^ράσιν ΑβιότΤΐσσιν
ουνΐχ Ίχον βασιλΰα τηλωριαν , «ίΓί χμ αυτοί
ττολΛο) «τα», χου πάνης ΐς'Αρία μαιμωωνης.
τω ρ ' α,μοτον χυδαινίν ίύν γάον Ήριγίΐ>ΐίης
^ωτίντης αγώψι, «αί ίύφροσυνγ τώαλυίη'
άλλήλαις £* οάριζον \τγ ίΐλαττίνη χα) ί$ω£ίί ,
ος μιν , άριστΐίας Αα,ναων , χα) 'οσ ά,λγί άνίτλη ,
Ιξίνίττων 6 <Γί ττατρος ίου, χα) μητίρος Ήοΰς
αΒάνατον βίον ούίν, άτηιρίτίϊΐς τί μώρα
Ύν^υος, ώχίανου η βαΒυρρόου ϊιρον οΐ£μα,
γ\$ι χα) ακαμάτου τηρατα χβονος, άντολίας τί
ηίλίου, χαύ Ίτάσαν αστ ωχίανόΊΌ χίλίυ^ον,
μίχρις \π) Πριάμοιο ττόλιν , χα) τιρωονας Ί&ις.
«<Γέ και ως ίδαίξιν υττο στιβαρψι γ^ρίσσιν
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αργαλίων ^Εολυμνν ίίρον στρατον , ο'Ι μη Ιόντα,
ϋργιτ Ό χα) σφίσι πίίμα., χα) ασγντον ωπαα ποτμον.
χα) τα μιν , ως α,γόρίΐχ, χα), ως Ϊ3ϊν ίΟν(α φώτων
μνρία. του & αϊοντος ύπο φρατ) ηρτητο &υμος ,
125
χμ ί χαθα,πτόμινος , γιραρω προσαφώνα μί%ω•
*Ω, Μϊμνων, το μϊν ας μί &ίο) ποίησαν ΐ£~ίσ&αΛ
σον στρατον, «<Γδ χα) αυτόν Ιν ήμιπροίσι μιλαΒρο/ς'
ως μοι ίτι χ,ρννίίαν, Ίν Αρτίους Ισί£ωμαι
ολλνμίνους αμχ παντός υπ ίγχτήσι τησιν
130
χα) γας 3η μαχάρίσσιν αταρίσι πάντα '&ιχας
Ιχπάγλως, ως οντις Ιπιχβονίων ηρώων.
τω σ όϊω χ,ίίνοισι φόνον στονόίντα βαλίσ&ατ
νυν <Ρ <χγί τίρσηα $νμον Ιν ίΐλα,πήνισιν Ιμϊίση
σήμερον, αύτας 'ζτηιτα μαχτκπαι ,*ώς Ιπΐοηαν.
135
Ως ίίπων , παλάμησι <ίίπας ποΚυ•χαχ8\ς άίίρας,
Μίμνονα προφροήως στιβαρω &ί£ϊχτο χυπίλλω
χρυσίίω, τό ρα £ωχί πίρίφρων άμφι^υχις
Ήφαιστος, χλυτον ίργον, οτ ιηντο Κυπρογίνααν ,
Ίχν) μν^ασ^ίήϊ. ό «Γ' ας ώπασίν νιϋ £ωρον
ΔαρΑανω αντΛίω. ό «Γ *Έριχβονίω πόρί παι£ί•
Ύρωϊ <Γ Έριχβονιος μεγαλΗΤορι. αυταξ ό 'ίλω
χάλλιπί συν χτίάησσιν ο <Γ ώπασί λαομί<$οντΐ'
αύταξ ό Καομι$ών Πριάμω πόριν , ος μη ίμίλλίν
ν'ιύ' δωσιμαιοϊ το <Γί ο! &ιος ούκ ΐτΐλίσσίν.
χίΤνο £ίπας πίριζαλ^ς Κίάμβαν Ιν φρντί Μίμνων ,
άμφαφοων3 χα) τοίον ύποβλίι£ην φάτο μΐβον•

140
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Ου μ\ν %ρ» πάρα, £ιιτ} τπλωριον ώχίτάαΐΓ&αυ ,
ού$* α.% ΰτιοσγντην χατανίυο~ίμ$ν , άλλα, κοίλο*
&άνυο~& ν μίγάροιΟΊ, χα) άρτια μηχανάασΒαι.
150
ίίτί ^ας Ισ"•9•λθ£ τ ίΐμ), χα) αλχιμας, ί'ιτι χαι ουχί,
γ/ωο~η Ινι 7Γτολαμ,ω , αττοτ άνζρος ί&ται άλχή'
νυν <Γ' άγ $ϊι χοίτοω μί^ωμί&α,• μί\&~ άνα νύχτα
7Τκωμίν. χαλίττος γα-ς ιτηι•γομίνω μάχ&σ&αί
οίνος άσηιρ&σιος , χα) άϋττνοσΰν* άλίγ&νή.
1 55
'ίϊς φάτο. τον «Γ7 ό γιραιος ά"γαο~ο~άμχιιος προσαπτΐ»"
Κύτος Όντως ί&ίλίΐς μίτα&ααυσο• τΐί&ίο ^ αυτω.
ου γας ν^ω σ άίχοντα βίησομαι. ου γα,ξ 'ίοιχίν
ουτ αστίοντ άστο ίαιτος Ιρυχίμίν , ουη μένοντα
σώίκ \χ μίγάροιο. &ίμις νύ τοι άν£ράσιν αυτως.
ΐδο
Ώς φάβ1. ο <ί" ίχ δορττοιο μώίττατο• β% £1 προς ιύν^ν
νο-τχτίην. άμα «Γ άλλοι 'φαν χοίτοιο μΛ&σ&αι
ίαιτυμόης' τάγα «Γί σφιν ντήλυ^ί νν^υμος 'νττνος.
ΚύτΛζ Ιν) μίγάρσκτι Διός στίροτηνγίρίταο
αθάνατοι £αίνυντο• 7τατγι% <Γ' \ν τοΊσι Κρονίων,
ίυ ίί£ως, αγόρίυί $υση•χ$ος 'ίργα μΜοιο'

165

Ίση &ίθ) 7Γψ ττάνκς Ιτησσνμΐνον βαρύ πημα
α\φιον \ν ττολίμω• μάλα -γα-ξ 7Γθλίων μΛνος Ίττ^ων
ΰ^ίσ^ άμφ όχίίσψι £αϊζομίνων ΙχάτίρΟιν ,
άνδρας τ όλλυμίνους. των χα) Ύτιρι χη£ομίνός τις
170
μιμητω ύμίίων, μίι£\ άμφ \μα γ>υναη Ίκανων ,
λιο~ο~ίο-&ω• Κϋρίς γ^ άμί'ιλιχρι ύσ) χα) ίιμΐν.
λΩς 'ίφατ ϊν μίσσοιοΊν, ίπισταιμίνοιοΊ χα) αύτοΐς,

/
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οφρα κιν> ασχαλόων τις απο πτολίμοα τράπηται3
μγ\όΐ ί λιβνόμβνος πίρ) υΊίος «? φίλΰΐο,
μα^,ι^ίως άφίχ,ηται ατΐιρίος &£όν Ολύμπου^
Κα) τα μ\ν ώς ίσάχουσαν Ιρι^&ουπου Κρονί^αο^
τλϋσαν Ιν) στιρνοχχι , χα) ου βασιλϋος 'ίναντα
μί&ον ίφαν μόλα γάζ μη αππιρίσιον τρομασχον
άχρυμινοι <Ρ 'ίχανον οτη\ δόμος ην ϊχαστου ,
Ις λίχος' αμφ) <$ τοΪοί , χα) αΆανάτοις πΐξ Ιοΰσιν ,
ύπνου βλαχρον οναας Ιπ) βλιφάροκτι τανύο~3>ι.
Ήμος <Γ ηλιβάτων ορίων ύπΐρίσσυται αχρης
λάμπρος αν ούρανον ώρυν Ιωσφόρος, ος τ Ιπ) ίρ"}0Ρ>
«<& μάλα χνωοΌ-οντας , άμαλλο^τϋρας- \γάρν
τημας αργϊίον υΐα φαίσφόρου^ΥΚριγχήιης
υσηρος ύπνος ανϋχίν ό <Γ \ν φρίσ) χάρτος άίξων.^.
ϊι&ι δυσμινασσι λιλαίίτο &ιριάαο~&αι.
Ήως «Γ ούρανον ΐυρυν αντϊίν ουκ $»λουσα.
χα) τότί Τρωίς \σααιτο πίρ) %ροϊ δτίϊα τίυχη,
το7ο~ι <^ αμ Α$ίθ7Τίς τι, χα) όππόσα φΰλα πίλοιτα
αμφ) βα\ν Πριάμοιο σννα^ρομΐνων Ιπιχουρων
πανσυδίψ μάλΛ ^ ώχα προ τίί-χρς Ισσίυοντο-,
χυανίοις νίφασσιν Ιοιχοτίς, οία Κρανίων ,
χιίματος ορνυμ>νοιο) χατ τάρα πουλυν αγία*.
αϊ•\α ίΓ' ας ίπλήο~$τι π&ίαν άπαν ο! £* ΧνΛγυντο
άχ,ρίοΊ πυροβόροις ΙναλίγχΜΐ , α'ί τί φιρονται
ως νίφος , η πολύς ομβρος , ύπίς χβονος ΐύρυπΐ&ιΟ}
απλητοι, μίρόπ&το-ιν άί/χία. λιμον αγουο~ατ
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■ως ά Ίαταν πολλοί τί, χμ 'όβριμοι, ά,μφ) οΓ' άγυια.
στύιντ νπίσσυμΑνων, νττο £* 'νγρντο ττοσσ) χονήι.
*Αργί7οι «Γ άπάνίυΟίν ίΟάμβίον , κ/τ \σί£οντο
Ισσνμίνους-. ίΐθας £ί τηρϊ χροϊ χαλκον 'ίο~αντο,
χάρτϊί Πηλιίιίαο ττηνο&όπς. ος «Γ «) ματσοις
να, Ύιτήκσσι ττολυο'^νιασο'Αν Ιοικως,
χυ&όων 'ΐ7Γποις χμ 'όχίσφιν του ί* 'άρα τίυχη
πάντη μαρμαιρίσχον άλίγχ,ιον άστΐροτζγσιν.
οίος <Γ' \χ τηράτων γαηιόχου ωχίανοΤο
*ρ%£ται γ\ίλίος φοασίμβροτος ονρανον ύσω,
τταμφαίνων, τραφίργι £ί γίλα. τηρι γΰα , χμ α$»ζ•

. +?
βοο
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το7ος \ν Άργιίοισι τοτ' 'ισσυτο Πηλΐος υιός.
ως <ίΙ χμ Ιν ΤρωίΟΌΊν άρήϊος τη'ίί Μϊμνων ,
Αρύ μαιμωοντι ττανίίχίλος , αμφ) <Γε λαο)
ττροφρονίως ίφίττοΐ'το, τταρίσσυμίνοι βα7ΐλΐ\ί.
Α1-\α <Γ οίξ αμφοτέρων &>λιχαϊ ττοήοντο φάλαγγες 215
Τρωών , χα) Δαναών μετά £' 'εττρεττον Α$ΐ07Γηες'
συν «Γ 'εττεσον χαναχτι<ίον όμως, ατε χυματα πόντου,
ττμντο^εν άγρομενων άνεμων , υττο χώματος 'άργ
αλλίιλους <Γ ε^άϊζον , εϋξεστνις μελίψη
βάλλοντες, μετά, £ε σφι γόος χαναχη τε <ίε^ει.
239
ως <Γ οτ ερίγ^ουποί ποταμό) μεγάλα στενάγωοΊν ,
εις αλα χευόμενοι, 'ότε λαβρότατος πελει ομβρος
(χ, Διός, ευτ άλίαστον εττ) νεφεα χτυπεωσι
&ηγόμ& άλληλοισι , πάρος «Γ' εξεσσντ άντμή'
ως των μαρναμενων , μεγ ύπα) ποσ) γαία 7Πλωρη 325
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ίβραχι, &ΗΓ7Νσίου £1 <$/ ταρος 'ί/ταντ αΰτνι
νμίρδαλίΥΐ• Μ/νον γαξ αύηον αμφοπρα&ίν.
ίνΰίλι Πηλίί&ις θάλιον, χα) αμνμονα Μίνττν,
αμφω άριγνωτω• βάλί ί* Αλλων 7Τθλλα χάρκνα.
8/τ' αημος μίλάβροισιν ΰττοχβσνιος «πορουσν
23°
λάβρος, αψοίξ $ί τί 7ίάντα χατα χβονος αμφιχίηται
\χ &ίμώλων μόλα, γάζ ρα τηριτρομαι βαρύ γχΛΛ'
ας 61 γ Ιν χονίφτι χατήριττον ωχύ' ττότμω ,
ΛΪχμγ Ώηλζίωνος' ο γαξ μί^α μακντο &υμω.
Ώς <Γ αίηως ίτίρωΟίν ίί'ς τται'ς Ήρι^ίνώις
235
'Αρ^ίίους Ι&ώζζ, κόχη Ιναλί^χιος οιουι,
ίί τί Φίρίΐ λαώϊοΊ χαχον , χα) άίιχία λοιπόν.
Πρώτον <Γ ίίλί Φίρωνα <5)α σπρνοιο τυχτατας
δουρατι λίυγιλίω, \ττ) £"ίχτωη ^ϊόν 'Έρ&Αον ,
αμφω ί(λ£ομίνω 7τόλίμον και ααχία γάρμηιι,
240
ό) Θρυον άμφ&'ίμοντο 7ταξ 'Αλφαοΐο ρΊΐΟροις,
χαί ρ ' ύττο Νίστορ/ β^σαν \ς 'ΐλίου κρον αττυ.
τοίΛΓίΓ' όττότ Ιξΐνάριξα , νπωγντο Ν«λίο? νκν ,
χτίΐναί μιν μιμαως. τοΰ -<Γ Άντίλοχρς Β-ίοιι^ις
ττρόο~&ΊλΒων , '&υνί μαχρον 3ορυ , χαίοί αμαρτί, 245
τντ^ον άλίυαμίνοιο. φίλον £( οι ίιλίν ντάίρον ,
Αϊθθ7Γα Πυρρασί£νν. ό &\ •χωο~άμνιιος χταμίνοιο ,
Άντιλο'χω \ττιάΧτο3 λίων ως όβριμώυμος
χαπρίω, Ός ρα χα) ούτος Ιναντίον οΰί μάγίσ&αι
άν^ραοΊ , χα) &ήρ&τσι , τηλα $ί οι αυττητος ορμή•
ας ό Β•οως ίττορουονν. ό «Γ ίΐ/ρβϊ μιν βαλί τητρω

250
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Άντ'ιλοχος• του <Ρ ούτι λυ&ι χίαζ, ουνιχ α,ζ αύτου
άλγκόίντ άτταΚαΚχί φόνο» χρατίρν τρυφάλαα•
σμ&ρ&αΚίον Λ οί ίιτος Ιν) στήΟίσσιν ορίν&ι,
βλημίνου. άμφ) <ίϊ οί χόρυς 'ίαγν χαί ρ" πι μάλλον 255
μαίνίτ νπ ^Αντιλόχατ χραηργι £ί οί 'ίζφ αλκή•
τουνίκα Νίστορος υ'ια, χα) αιχμηττ,ν 7Τίξ Ιόντα ,
τν\ίν ν7Γίξ μαζόΐο• <ίιήλασι £* οβριμον ΐ^χος
\ς κρατάν , Βητόϊσιν οτη\ τήλίΐ ωχύς 'όλίθρος.
Ύοΰ «Γ ύ7Τθ<Άιω0ίντος , αχός Δαι>αοΐσιν ίτυχβη
7ταθΊ, μάλιστα &ί ττατρ) τηρ) φρινας.ϊίλνΒί τήν^ος
Νίστορι , ηιάιο^ς ΐόϊο τταξ όφΒαλμόϊσι Ααμ,ίντος.

$60

ου γάξ ότι μΐρότησσι χαχωηρον άλγος 'ίτηιση ,
$ ση τταΊ&ς Όλωνται \οΰ πατρίς ίϊσορόωντος.
τουν&ια, χα) σηριψη άρνράμινος φρίτι &υμον,
ζ6ζ
αχνυτο, τταιδος ίόίο χαχγ\ τηρ) χτ\ρ) δαμίντος.
χίχλίτο <Γ Ισονμίνας θρασυμή&α , νόσψιν Ιόντα'
' Ορσο μοι, ώ Θρασυμκ^ς άγαχλίίς, 'όφρα φονϋα
σίίο χασιγνητοιο, χα) υΐίος ήμίηροιο ,
κχροΰ ίχας σίυωμεν άίιχίος, νΐ χα) ούτοι
270
αμφ αντω στονόισσαν άναττλτσωμίν οϊζΰν.
ύ£ί σοι \ν στίρνοισι τήλ&ι £ίος, ου συ γ \μ&ίσ
νίος εφυς, ού<Ρ \σσϊ Πψιχλυμίνοιο γα^λας,
ος τί χα) ΉραχλίίΊ'- χαταντίον ΙλΒίμίν 'ίτΜ.
αλλ* άγ( όν 7ται>ΐωμ$ , \τη) μίγα χόρτος ανάγχη
275
7Γθλλαχι μαρναμίνοισι χα) ούτΐιίανοΐσιν οττάζΐΐ.
Ώς φάτο. του <Γ άίοντος υτιο φρίσι συγχυτο 3νμαζ,
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7ΓίνΟί<τι 'ΜυγαΚίοισιν αφαζ <Γβ οι 'ήλυθιν αγχι
Φηρίύς, ον ρα χα) αυτόν, άττοχτα,μίνοιο αναχτος 3
&λιν αχρς' χραηρόΐο <^' ίναντία δηριάοσ^αι
Μίμν&σς ωρμ$ηο~αν αν αίματάντα χυ^οιμόνως ό οτωι αγρίυτηρίς ανα τηνχας υληίθ~ο~ας
οΰρίος ίύρυβάτοιο λιλαιόμίΐ'οι μ.ίγα &ηρης ,
ί) συος , η αρχτοιο χχταντίον άϊσσουσι ,
χτΐΐνψΛνζι μ&μαωτίζ• ο «Γ άμφοπρωσ Ιττορονσας
3νμω μαιμωωντι, βίην απαμυνίται άντρων
ας Τ3Τ6 χα) Μΐμνων φράναν μί^α. το) <Γ« οι άγχι
ϊιλίβον. αλλά μιν ούτι χαταχταν&ιν Ιδυναντο
μαχρψι μίλίψιν. άτπττλαγχβΐν •),άς ο! αϊχμου
τνλί γρίος• μόλα γάξ ττου άτητρατην Ήριγίνίΐα.
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<&νρατα <Γ' ουχ αλιως %&μά$}ς τησ&' άλλ' ό μιν ώχα
Ιμμΐμαως, χατίττίφνί Πολυμνιον, υ'ια Μ?^«τθ?,
Φηρίύς όβρι/α$υμος• ό $* ίχταη ΚΑομί$οντα
Νί£ττορο? οβριμος νιος, ά&λφίΐοΐο χρλωβίΐς,
ον Μΐμνων ΐ£αϊξ( κατά μόΐΐον, αμφ) «Γ αξ αυτω
•χϊρσιν υπ άχα,μάτηοΊ λικν παγ-χάλχ,ΐχ τίυχη ,
ουτί βίην αΚν^-ων Θραο~νμή<&ος , οντί μιν ίσΒ'λοΰ
Φηρίος , οίνίχα πολλον ύπήρο-χρς. οι ^ ά/η θ"«ί ,
αμφ ίλαφον βίβαΖτί, μί^αν φοβίοντο λίοντα ,
ούτι πρόσω μίμαωτίτι ίλ&μιν. αϊνα «Γ£ Νίίττίορ,
\γγΰ§ίν (Ιο-οροων, όλοφύρίτο• χίχλίτο <Γ άλλους
σφούς ίτάρους δηίοκτιν Ιπίλΰίμίν αν <Γ& χα) ούτος
αρμαα•ίν πονασ^αι αφ άρματος 3 ούνίχ ας' αυτόν
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νταιδζς αποφΰιμίνοιο ποθη ποτ) μωλον αγκτκι ,
πας δύναμη, μίλλιν δι φίλω ττιρϊ τταιδ) κα) αύτΖς 305
χιΤσ&αι ομάς κταμίνοις, ιναλτγκιαν , ι! μ* ας ααηοι
Μιμνων όβριμόΒυμος Ίτπσσυμιι>ον προσ'αηη» ,
αί&Γ&ύς ανα &υμον όμήλικα πατρός Ιο7ο'
'Λ γιρον, ου μοι ίοικι κατάντια οίϊο μάχισ&αι,
πρισβυτιροιο γνγΖτος, ντηί γι μ\ν οΐδα νοϋσαι.
3*0
ν γας 'ιγωγ' ίφάμηψ σι νια» κα) άρίϊον άνδρα
άντιάαν Μοκτι- 3-ρασυς δί μοι 'ιλτητο Βνμος,
χάρος Ίμχς χα) δόυρος Ίπάξιον ϊμμίναι ίργον
αλλ άναχάζιο τϋλι μάγου , %στυγιροΰ τι φόνοιο'
χαξιο, μίι σι βαλοιμι, κα) ουκ Μίλων της ανάγκη, 3»5
μΊηδί τΐω 7ηρι τταιδ) ττίστις, μιγ αμιίνονι <ρατ}
μαρναμ&ος, μ» δί\ σι κα) άφρονα μυΒήσωνται
άνιρις. ου γας ίοικιν ΰττιρτίρω αντιόασ^ται.
Χΐί φάτο- τον δ^ΐτίρωθι γίρων ύμιίβιτο μ$ω•
€1 Μιμνων, τα μιν άξ που Ίτωσια πάντ αγοραίας. 3δρ
ου μιν γας δϋίοκτι ττονιΰμινον ώικα τταιδίς
άφραίνυν ιρίιι τις, αντήλια παιδόφονΰα
ίχκροΰ ικας σιύοντα κατά μοΒον. ως 'άριλον μοι
α,λχ,ϊΐ ίτιμπιδος %ιν, Ίνα γνωης ιμον 'ιγχος.
νυν δι συ μιν μαλα ττάγχυ μιγ ι^χιαι , ο'ΰκκα Βνμδς 325
3-αρσαλιος νιου ανδρός, ιλαφρότιρόν τι νόημα,
τω ρα κα), ύ-^ηλα ψρονίων , αττοφωλια βά&ς.
ιι δι μοι ήβωωντι κατ αντίον ιιληλοχΑιις ,
ουκ μι τοι κιχάροντο φίλοι κρατιρω της ιάντί'

%0
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νυν £" ως τίς τί λίων ΰττο γηραος α,χβομχι αίνου-,

33®

'όν τϊ κνων σταΒμοΤο π-ολυρρήνοιο £ίηται
δ-αρταλίως• ό <Γ αζ ούτι, λιλαιο'μίνος 7Πξ , άμυνα
οί αντω' ου γάξ ο! *τ ϊμτπ£όι νσ)ν οθόνης,
οόίϊ βα\, κρατίρον £ί χρόνω άμαΟΰνίται ντοζ.
ως Ιμο) ουκ ηι κάρτος \ν) στ«0ί<τσ/ν ορωρίν ,
$35
οίον τηξ τοττάροιΟίν '&μας <Γ (Π φίρηρος *μ*
πολλΖν ανθρώπων, ιταΰροισι <Γέ γήρας ύτηίκίΐ.
ΑΩς ίΐ-πών, λίγο βαιον Ιχάσσατο. λζΪ7Κ £ αξ υΐα
κίίμίνον \ν κον'ψη , Ι7η) νΰ τοι ουκ νη πάμπαν
γαμ-ητοΊς Ιν μίλί<<τσι τπλί -σκίνος» ως τοπάροΑ»γήραϊ >ας καβυτηρΟί ττολυτλίιτω βίβίρντο.
ας «Γ αυτως απορούσα α)μμϋώ\ς ®ρασυμτΜ,
Φτ,ρίΰς τ όβριμΑυμος, *Ρ άλλοι πάντίς- πώροι,

34°

Μινης. μάλα γάξ οφιν Ιπάχίτο λοίγιος άνψ ^
'ίΐί <Γ οτ' άπο μπάλων ορίων ποταμός βαΒυ^ίνης, 345
χαχλάζων Φορητοί απιιρ&σίω ορυμα^,
ίπποτί συννίΦίς Ιμαξ «τ' αΆρωποκτι τανυο-σγ
ν
Ζιύς κλονίων μίγα χβμ"; πίρικτυπ'ίουσι τί πάντγ
βροντά) ομάς σΤίραρησιν, α&ν ικφίων συνιόντων
Ζίττησίων, κοϊλαι <ΓΙ πίρικλύζονται άρουραι,
ομβρου πησσυμίνοιο $υσ*χκς, άμφ) 21 μακρά}
σμζρ&λίον βοόωσ-ι κατ άρια. πάντα χαρΖ,ϊρ»•
ως Μψνων σίυίσκΐν \πτ γόνος Ελλησπόντου
Άρτους- μίτοττισ&ί <Ρ Ιπισπόμα/ος, κίράζί.
ττολλο) <Γ «ν *μ'Φ> *** ******* ^^ 'ίλίΙ7ην>

35°
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Αβίωτων νπϊ χιρσί- λνθρω <Γ' ϊφορννιτο γΰ&
όλλυμίνων Δαναών, μίγα Ρ \ν φρ*σ) ^ Ή&μνων
αϊϊν (τπσσνμίνος Μων στίχος, άμφ) 3% κχρ£ν
στήνντο Τρωϊον οΖ$ας• ό <$> ούχ άτήληγί χν&ιμοΰϊλτπτο }Λξ Τρωισσι φάος, Δαναοκη ϋ πτϊμα
(σσίσ^τ. άλλα Ι μοίρα πολΰστονος νσηρντηυν,
(γριών ισταμίηι , χα} \π) χλόνον ότρύνουσα.
Αμφ) (Η οϊ Βιράπονης (ϋσΒ-ίν'&ς πονΐοντο ,
'Αλχυοκυς, Νυχιός τί, χα) 'Ασιά&ις Ιρβυμος,

3βο

αίχμντίς η Μοχλός, 'Αλίξιππός η, Κλαίων <η, 365άλλοι τ ϊωχμοϊο μίμαότίς, οΓρα χα) αύτο)
χαρτυναντ άνα <Ρψν, \ω πίσυνοι βασιλη/.
Και τοτι Ν ρα Μίκχλον ίπισσύμίνον Αα,ναοΊσι
Νηλίί&ς χατντπφνΐν. 6 &\ άσχαλόων Ιτά,ροιο,
Μιμνων οβριμ&υμος ΐνίιρατο πουλνν ίμιλον.
ως <Γ ότι τις Υ,ραπΓνγσιν ίττιβρίσγ ίλάφοκτι
Βνρητϊίς Ιν ψο-σι, λίνων ϊντοσ&ιν ψμνων,
'ΐλαίον άγρομίντκτιν \ς νστάτιον Αόλον αγρης
αϊζϊΐων ιοτητι, χνης <Ρ νπιχαγχαλόωση ,
ττνχν^ν νλαχτιόωντις• «5 «Γ Ιμμεμαως Λτ' άχαντ,
Χΐμμάσιν ωχυτάπψι φόνον στονόΐντα τ&ησιρως Μίμνων ί&αζί πολύν στρατόν. άμφ) & Χοίροι
γί&ον' Άργίϊοι <Γ« τηριχλυτίν αν%> 'νμβοντο.
ας <Γ όττότ ίξιριποντος άττ ουράς νιλιβάτοιο
τήτρον άτπψίσίοιο, τον ν^ών άχάματος Ζώς
ωσν άπο χρημνοιό, βαλαν στονώντι χίραυνω,

370
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του <Γ Λξ άΐ'Λ 2ρυμ» ττυκνα, κα) α^α μακρά, ραμπος
βϋσο-οί νπηιτνπίουσι , πίριτρομίουςι <Γ αν'υ?#ν,
ι/ που μ«λ' {πήνφ κυλιν^ομίνοιο νίμσηαι,
$ βόΐς, η η άλλο, καα Ιξαλίονται ιόντος
ρώΐ» αργαλίιη κα) άμάλιχοτ & <*$' Άχβ«ί
Μίμνονος οβριμον ϊγχος Ιτησσνμίνοιο φίβοντο.
Καύ τότί $ κρ*τίρο7ο μόλι σχιϊον Μαί&α»

385

^Ω'Αχιλίΰ, μίγα. 'ίρκος \ύσ&Μο» Άρ^ώβ» ,
39°
«λ*η>' μβι <ρ£\ο? κ&, (*« Μ Ρ* **** Μ*μ»ω»
τρωτός• &&* Λ »*■* /*» >%** 3*ν"τα/•
αλλ* θοας ητάμυκ», «π) φίλος, ος τις Ιτάίρου
μίμνηται κταμίνοιο, κα) αχνυται ουκ ίτ Ιόντος.
ΛΩ4 φόυτν ™> ^ οάοντος νπο φρνας ϊμσησί τή&ος- 395
Μίμνονα <Γ ώς Ινόησίν άνα στονάντα κυ£οιμον
'Αρμίους Ιλν^ον νπ ϊγχίϊ βοώντα.,
αντίκα. κάλλττηΤράας , όσους νττΐ χιρσϊ &ΰξ»,
α,μφ α,λλψι φάλα^ξι, κα), ιο-χανόων ττολίμοιο ,
νιλυ&ν οί κατίναντι, χολονμ&ος 'Αντιλόχοιο
4°°
*Γ' Αλλων κταμίνων. ο <Ρ Α$' ίϊλπο χύμτι ττίτρην,
νά ρα βρντόΐ 3-ίο-αν ουρον ίνστάχυος τηΜοιο,
κα) βαλα άκαμάτοιο κατ ασττίΑα Ώηλΐίωνος
£ΐος αντιζ- Ό $ Η, ούτι τρντας τηριμήκί** τήτρνιν,
αντίκα οι σχ^ον 3λθβ , μαφ % πρόσδί τιταίν™ , 405
τηφς, νηύ ρά οι Ίπποι ντο* μ#τότησ&* κυ&μουκαί οι άξιον αμον νπ\ σάκος Ιστυφίλιξίν
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«

ος £(, χα) ο&τάμβνος , αταρβύ' μαίνντο &υμω,
«ηί-ψε <Γ' ά% Αϊαχί$αα βραχίονα 3ουρ) κραταιά
τοΰ <Γ' ΙχιΜη φίλον αίμα, χάρη <£' άζιτωσιον ηρα>ς3 410
χαί μιν άψας προσαιπα/ υτηρφιαλοις Ιττίίσσιν•
Νυν σ οϊω μόρον αΐνΐν ανάπλασαν ύπ' ολώρφ,
χζρσ)ν Ιμϊίσι ίαμαντα, χα) ουκ ίτι μωλον άλυξα*.
σχίτλίί , τπτπ συ Τρώας άνηλί^ίως όλ&σχίς ,
•πάντων ίύχρμινος πολύ φίρηρος (μμιναι άντρων,

4^

μητρός τ άβανάτης Νηρηϊ<ί6ς ; αλλά σοι ϊΐ$η
ϋλυθίν αίσιμον ημαξ , Ιτη) &ίό5ίν γ*νος ύμ) ,
Ήοΰς οβριμος νκς, όν 'ιχποβι λίίριόίσσαι
*Έσπίρί&ς 5ρί-\αντο πάρα ρόον ωχίανόίο.
τουνίκα σίΰ κατά £%ριν άμίίλιχρν οΰχ άλίγίζ&}
420
%1$ως μι\τίρ& Αΐαν, όσον προφρίστΐρα \στ)ν
Ϊ1γιρι\ί$6ς , της *αύτος ντηυγίαι ίχγονος ίϊναι^
μ μ\ν γας μαχάρισσι χα) ανΒρωποισι φαιίνα'
τνι \τπ) πάντα, τίλΰται , ατίίρ*ος ίν<$η ^Ολύμπου ,
\σ5λά τί χα) χλυτα 'ζργι*, τά τ άνδράσι γάίτ ονίίαζ' 425
« ^ Ιν άλος χ&Άμωσι χαβημινη ατρυ^ΐτοισιν ^
ναίίΐ όμως χήτισσι, ματ ιχβυσι χυ^όωσα,
'άπρηχτος χα) αίστος- Ιγω άί μιν ουκ άλί^ίζω^
ον^ί μιν άΒανάτησιν λπουραναντιν ίίσχω.
Ώς φάτο* τον <Γ Ινίνισπ- θράσος πάϊς Αία;ίί£χθ'
9Ω. Μίμνον, πγ νυν <η χαχα) φρίνις \ξορ$υναν
ίλβίμίν άντΓ \μΐϊο , χα) (ς μ$ον ισοφαρί^ίβτ ;
ος σίο φ*ρτίρός ίΊμι βίη, γα•ί^ τι, φυ% τι,
Ο 3

430,
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Ιχνος ύτηρΟύμοιο λάχνων άρι&ίχίτον αϊμχ,
χα) σ&ιναροΰ Ήηρϋος, Ός ΐΐναλίας τ&ίί κούρας
433
Νηρηίδας 3 τας ϋ\ ρα θϊο) τίουατ ν Όλνμττηρ,
πασάων <Γ« μάλιστα Θντιν χλυτα μητιοωσαν,
ο'όικχά που Διάνυσαν Ιόϊς ύτη&ατο μ&λάβροις ,
ατπτότι &ιμαίνίσχί βίην ολοοΊο Κ.υχουργ>ν
ϊΐ£ί χα) ως Ήφαιστο» , Ιϋφρονα χαλχίοτίχνην ,
44°
£ίζατο οίσι άομοισιν άττ Ούλυμττοιο τησό/τα'
αυτά» τ ' Αργηαραυνον 'όττως ύτηλυσατο <$ϊσμων
των μιμνησχάμίνοι τταχ&ρχΑίς Ούρανίωης,
μχιτίξ \μ*Ψ τίουσι θίτιν ζαβϊω Ιν 'Ολυμπω.
γνώση £ ως 3?ός ίστιν , ί7ηίν £ορυ χάλχίον ίισω
445
Ις τκ/ν ηπα% ίχνηαι, \μϋ\ βφλχμΐνος άλχ,γ.
'Έχτορα •γθζ Ώατρόχλοιο, σ\ «Γ' Άντιλόχοιο χολωΟάς,
τίσομαι• ου γας ολασσας άναλχιδος αν$ρος ίταϊρον,
άλλα τί νΥττηάγοισιν ίοιχόης αφρα£ϊίσσιν ,
'ΐσταμαν , ϊιμίηρων μυΟίυμινοι 'ίργα τοχίηων ,
45°
$$* αυτών ; \γ)>υς χα) "Αρης , Ιγγυς £1 χα) άλχη.
'Ώς ΐίττων , τταλάμνισι λάβίν ποΧυμήχίτον αοξ,
Μίμνων «Γ αυ(Γ ίτίρα&ί , χα) δτραλίως συνόρουσατ
τΰτττον <Γ αλλήλων, 'άμοτον, φρασ) χυ&ιόωνης,
ασττίδας, ας Ήφαιστος ΰττ άμβροσίη χάμα τίγνΆ,
455
ηχυχνα συναισσοντίς' ίττί'ψαυον £1 λόφοισιν
άλλήλαις ΙχΛΤίρΒίν Ιρα^μαναι τρυφαλίίαι.
Ζίύς £$ μΐγ άμφοηροισι, φίλα φρονίων, βάλί χόρτος,
τϊΰζι <Γ άξ ακάματους, χα) μίίζονας , ου&νν ομοίους
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άνΑράσιν, άλλα, 3*ο?ο~ιν• Έρις- <Γ Ιττ^γι^χν ά,μφοΊν.

«
φο

β/ <Γ' αίχμην μίμαωης. αφαξ χμκςίντος ίλάσσαι,
μίίτστιγυς σάχ,ίός π, κα) ΰ-^ιλόφου τρι/φαλίίης,
πολλάκις βυνίστίον Ιον μανός• α,λλοτί «Γ χΖη
βψρν άττίξ χνημίδός, 'ίηρ&ί Μ 3αι<ίαλίοιο
&ώρηχος, βρια,ροΐσιν άρηρότος άμφ) μ&Χίσσιν,
αμφω ΙτπηΛμίνοΐ' 7πρ) <Γϊ σφισιν^ αμβροτα τ(νχ*ι
άμφ ωμοις άράβητν βοη <Γ' '/χ-ίτ αβίρα £ϊον
Τρωών, βϋύί07Γων τ(, καα Αρτίων Ιρ&υμων,
μ%ρνα.μΛ\>ων Ικάτίρ^ί' χόνις <Γ' υ7Γο ττοσσιν όρωρααχρις Ις ούραχίν ίύρυν , \πη μί^α :ιινυτο ίρ^-ον.
ΈΖτ ομίχλη χ&τ ορίο-φιν ορκομ&νου υννοΊο•,
Ιττπση «ί» χίλάδονης \νητλγ&οντα.ι Ίναυλοι
υ£ατος Ισσυμίνοιο, βρϊμ&ι £ άρα. τγαοό. χαρά^ρ»>
άστ&τον , οι £ άρα ττάνης Ιπιτρομιουσι νομηίς
χίΐμάρρους, ομίχλην τ», φίλην όλοασ* λυχαισιρ
««Γ άλλοις ΒύρίσοΊν, όσους τρίφα άαντίτος 'υλ»••

4^5
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ως των άμφ) ττό$ίσο-ι κονις 7Τ97τόττ\τ άλζγανν,
ϊ\ ρα, η και φαος ϊ\ϋ κα/ηχρυφίν νίλιοιο,
α/θίζ' ΙτΓίο-κιάουσϋΐ; χαχ>ι <£' υ7Γί^άμνατ οϊφς
λαοίς, Ιν Άονίνι τί, χμ οώ'ομόρω ύο-μίνη.
Λου ττιν μίν μαχάρων τις άτΐωσχτ•) £ϊΐϊοτΐίτος>
Ισσυμίνως• όλοζ) 3ί Β'οας εχατίρθί φάλαγγας
Κηρις ί7Γοτρυι<ίσ%ον , άπαρνηο•/- ττονασ&αι.
£ϋρφ άνα, στονόασσατ ' Αρης $* ου λ%γ( φόνοιο
λίυγαλίου, ττάντη &ί τηρζ ΐφοράητο γΰα
Ό 4
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αίματος Ιχχυμ&νο/ο' μίλας <Ρ νττνηρτηπ ' Ολίβροζ"
σταίνιτο <ί"ί χταμίνβΰν τη^ίαξ μίγα, ηπτόβοτάν τ?,
ίτητόσον αμφ) ροαΐς Ίιμόας χα) Ξανθός 'ήργα ,
' ΐΛηθίί' χατιόνης \ς 'ηρον Έλλήστηνταν.
'Αλλ' ΟΤί ίί*Τ 7ΓθλλΛ μ» Λ&Ι' /Ιί*ί*Μ'ίΤΟ ^«ρ^
μαρναμ&ΗΜ , «τόρ «Γϊ μβΌ£ τίτατ' άμφοτίροιοΊ ,
<$ τοτί τοκς ρ/ Λττά»αΑβ> Όλυμπιοι ύτορόακτις,
ο/ ^ Βνμον 'νηριτον απιρά Πηλ&ίωνι ,
ο/ <Γ αρα Τ/Θο«ό?ο χλ) Ήοί7? ω«' Λω•
όψ#ί «Γ ουρανός Κ'ρυς ΰτηβραγντ αμφ) &ϊ πόντος
ίβ^ί- χϋα«>ι ίΓί 7Γίρ/^ Ιλίλίζίτο γύα
αμφοηρων ύπο τίοσσΊ' τηριτρομίοντο $ί 7Τασαι
αμφ) Οίτιν Νηρϊος ύτηρθυμοιο Βνγατρΐς
όβρίμου αμφ ΆχιλΧος, λΓ αονητα <&ιμαίνοντο.
&ί£ΐί <Γ ΉρηΛκια φίλω τηρ) τταιδ) χα) αύτνι ,
Ίτπτοις Ιμβίβαυΐα Λ' αβίρος' α! <ίί ο! αγχί
Ήίλ<ο/ο Βν^ατρίς ιάμβων νττκυϊαι
3-ίονΓΐθΊον τηρ) χόχλον, ον «ίλ/ω αχάμαντι
Ζώς πόροι ίΐς Ινιαυτον α/ν £ρόμον, ω 7ηρι ττάντα
ζίύίΐ «, φβ/ηβα τί, τηρπτλΰμ&οιο χατ νμαζ
νωλιμιως αιώνος, ίλασσομΐνων Ινιαυτων.
χα) νν χί $ μαχάραπτη αμ&ίΧι-χρς %μτηα% ^ΰρις,
ί! μη υττ Ιννίσίψ-ι Αι$ς μΐγαλοβρίμίταο
£οια) άξ αμφοτίροιοΊ &οως ίχά/ηρΆί τταρσταν
Κϋρις• Χρίμναάτη μ\ν 'φϊ\ ττοτ) Μίμνονος ίιτοξ ,
φαι<ίρη <ί' αμφ Άχιλϊία Ααίφρονα' το) <ί" Ισιδανης
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άοανατοι μνγ ανσαν' α/φαξ α ίλί τους μιν αναι
λίυγαλαι, <η.ς £* η! χα) άγλαίν 'ΐλλαβί χάρμα.
Ύ.ρωίς ^Ιμάχοντο χαίΓ αίματόα/τα χυ&ιμον ,
\μ7Γί£6ν, ού(Η τι Κυράς νποιγομίνας ινάκταν,
$νμον χα) μί-γα χάρτας Ιττ άλλήλοιοΊ φίρονπς.
φαιής χί στονκντα χατα> μόΒον \\ματι χίίνω
μάρνασ^τ , & Γίγαντας άταρίας, «ί κραταιούς
Τιτϋνας• σ&ίναρ» £* α£ \στ) σφίοΊ $$ρις ορώρα ,

$7

5*5

$ μίν οτί ξιφκσσι συνί^ραμον , % £* οη λάας
^αο
βάλλον ίτησσυμίνοι τηριμηχίας' ού£ϊ τις αύτων
χάζίτο βαλλομένων, ού^ ιτρίσαν , άλλ' άτί 7τρωης
'ίττασαν άίμϋτίς , χαταίίμ&οι α/ττητον άλχήτ
αμφω γ,άξ μιγάλοιο Διός γίνος (ύχίτόωντο•
τουηχ αρα σφίσι £ϋριν 'ίσνν ΙτάνυσσΜ Ένι/ω,
7Τολλον Ιραδόμίνοκτιν ίττι χρήον, \ν $αϊ χάη\,
αΰτοϊς, μ^' ίτάροιοΊν άπαρβίσιν, όι μίτ ανάχτων
νωλιμ,ϊως ττονίοντο μ&μαόης, άχρι χαμτντων
αιχμα) ανί^νάμφησαν \ν άσττΊοΊν' ού£"ί τις ϊΐίν
Β'ίΐνομίνων ίχάτίρΟίν άνοΰτατος, άλλ' άρα πάντων
Ιχ μιλίων ίΐς ού£ας άστΐρρΗν αίμα χα) 'ι^ρως,
αϊ\ν ιρίώομίνων χίχάλυτττο &Ί γ,άϊα νίχυσοην,
ουρανός ως κφ&σσιν, \ς αΐ^οχίρϋα χισντος
ηλίου, οη πόντοι υτκπρομαι μίγι ναύτης•

525
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τους <Ρ Ίττποι χρΐμ,ώονης , ντη&συμίνοις άμα λαο7ς, 535
τώνίωτας στίίβκτχον , άτ άσττντα φύλλα χατ άλοτι
χίίματος άρχομίνου , μίτά τηλί^όωοΌ» οπωρην.

ϊϊ

ΚΟΙΝΤΟΤ

Οι <^ι ττου* \ν ηχ/ασσι
ύίίας μαχάρων Ιριχυ^ας,
άλλήλοις χοηονης. 'Έρις
νσμίνης αλιγανά. ,τα <^'

χα) α'ιμ&τι ΑηριοωντοούΡ άτηΜγκ
α* ΊΟυικ τάλαντα
ουκ ϊτι Ίσα 7ήλοντοκ

54°

άλλ' αρα Μίμνονα £7αν νπο σηρνοιο 3-ίμίΒλαΏκλίί<ί»ς ουττΛσν το <^' αντίκρυ μίλχα/ άοξ
ίζίΒορί' τον <Ρ α\•\α λι/θ» ποΚνίψατος αΐωτ
χάτπησί «Γ ύς μίλαν αιμχ• βράχί £ί οϊ άσττντα τίύρ^' 545
•ραΧα </"' ίττίσμαρά^νσί , χα) άμφιφόβ/ιΟίν ΐταΐροι••
τον <Γ' άρα Μυρμώόκς μ\ν ίσυλίον άμ-ρί <& Τρνίςφίΰγίΐ' ό <Γ' αι-^α £ίωχί , μίνας μζ-^α λαιΚαπι ίσος.
Ηως ό* Ιστονάχητί , χαλν•γχ,μίνη νίφασσιν>
νχλυνΟη <Γ° άρα γαία" 3όοι £ άμα -ττάντίς άϋται,
μητρός Ιψημοσυντισί, μίνι φορίοντο χίλίόΟω
Ις τηοκ* Πριάμοιο, κα) άφεψιχίοντο &ανοντι-ό) χα) άνΥΐρίί-\αντο &οως Ήάώ υΐα>
χαά Ι φίρον ττολιοΐο <β' ναρος• άχνυτο £ί σψι

55°•

Βνμος, ά£λφ&ο?ο &$δυττότος- άμφ) £* ας αΒϊΐζ
'ιστίνί• του & ίττ) -γαίαν οται τ&σον οΛματόίσσαι

555

Ιχ, μιλίων ραβάμιγ)Λς , \ν άνΰράιΤΓΟίσι τίτυχται
σήμα χα) Ισσαμ&οις• τάς γάξ Βίο), άλλΰβιν άλλ»ν->
ίΐς ίν ά-γίΐράμίναι , ττοταμον Βίσαψ ύχήΐντα,
τον ρά τί Παφλα•}άνί{ον ϊτπχβσνιοι χαλίουσι
πάντίς, όσοι ναίουσι μαχρης ΰττο δϊιράσιν'Ι&ις'
ος τ« χα) αίματάις τραψίρΥΐν ίττινίσσεται αιαν ,
Ιττποτί Μίμνονος ίιμας ίν λυ^ρον> ω \ν) χίΤνος;

^6ο

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟ Ν Β.
χά/Αανν λΐυγαλ&ϊΐ εΓί, χαυ άσγΐτος \σσυται ο$μτι
\ζ 'υ$ατος• φαΙης χ& 'ίθ' 'ίλχίος ουλομίνοιο

«
5^5

7Τ\Άομίνους ϊχωρας άττατηίίαν αλνγανόν.
άλλα το μαν βονλγσι &ίων ■)>&$ • οί £* \τητοντο
Ήοΰς οβριμ•Άΐ ιπα Βόο) φοραονης ά^ται
τυτΰον ύπίς }αίης, £νοφίρ%ι χίχαλυμμίνον ορφνη.
Ον£ί μ)ν ΑβιοτΓΗίς , ά7Τοχταμ<νοιο άναχτος,
57°
νόσφιν άτπττλάγχβηααν , ϊττι) &ΐος αί•\α χα) αύτοίς
*γί, λιλαιομίνοιαι βαλαν τάχος, οΐον 'ίμίλλον
ου μΐτά &ιρον ιχρνης, ίσηιψοι φορασ&αι.
τουνζχ] Ίστοντ άημοισιν, ό£υρόμίνοι βα~ιλΫίχ•
ώς «Γ Όταν ά^,ρ&υτϋρος, \ν) ξνλόχρισι δαμίντος,
η σνος Υΐί λίοντος υ7το βλοσνρ^οΊ γϊνυσοΊ,
σα>μ άναγαρόμίνοι μν^ρα) φοραουσιν ίταϊροι
α,χνυμ&οι, μίτα <Γΐ ο~φι χυνις, ττώίοντίς άναχτα,
χνυ£βμω Ιφιττονται , ανιηρκς 'ίνίχ ά•γργ\ς•

575

ως ο'Ι ^ί 7Γρολί7τόνπς α•;ηλία Ατιϊοτϊίτα,

5$°

λαι•\γ\ροϊς Ιφίποντο μί^α στίνάχονης άήταις,
άχλυ'ΐ &ίσ*7Γίο~ίγ\ χίΧΛλυμμίΐ'οι. άμφ) <$ί Τρωίς
χα) Δαναό) &άμβ»ισαν , άμα σφίτιρω βασιλη!
Ίτάατας αΐστωΒίντας• άπυρίση <Γ ανά $νμον
αμφασίϊ\ βίβόλαντο. νίχυν £* αχάμανης αυτοί
Μίμνονος άγχίμάχριο ΪΗααν , βαρία ο-τίνάχονης ,
7ταζ τιοταμοΐο 'ραώρα βαΒνρροου Δίσηττοιο,
ήχί τί Ήυμφά&ν χαλλτπολχάμων τηλίΐ άλσος
χαλάν, ο $ μίτάπισ&ί μαχρον τηρ) <τημ Ιβάλαντο

585

6ο
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Αίοτητοΐο &υγατρίς, α£ην πνττυχασμ&νσν υλη
•7Ταντοη\. κα) πολλά 3•(α) τηρικωχυσαντο ,

59°

νΐία χυ£αίνουσαι ΙϋΒρόνου Ήριγίνιής*
Δυσιτο <Γ ναλίοιο φάος,. κατά, <Γ τηλυ&ν Ήως
ουρα,νέ&ίν , κλαίουσα, φίλον τίκος' άμφ) <Ρ α,ς αύτηχοίροι Ιυπλόκαμοι £ΰοχαί£ίχα, τψι μίμαλί*
595
αΐίν Ιλισσομίνου 'Ύτπρίονος αίπα- κίλίίβα,
νυζ τβ, χα) ύριγίηια , χα) Ιχ Αίος στπτόσα βουλνίς
γγνπαι, οΰ τπρ) $ωμχ χα) άρρηκτους ττυλίωνας
στρωφωντ Η>θα χα) (ν$α , 7πριξ λνχάβαντα φίρουσαι
χαρττοΐοΊ βρίθοντα., χυλιν$ομίνου τηρ) χυχλαι
6ο»
χΐΐμΖνος κρικροΐο, χα) ά'αρος αν^ίμόιντος,
υι£\ 5ίρους \ρατο7ο , Ύτολυσταφυλοιό τ οττωρης'
αϊ τότί «Γ» κατφησαν άττ αβΐρος ηλιβχτοιο,
ασττίτ ο&ιρόμίναι 7ηρ) Μΐμνονα , συν <Γ αρα τί\σι
Τίλχϊά&ς μυροντΟ) 7πρίχχί <Γ' ουρία μακρά ^
χα) ρόος Αίσήττοιο, ■γόος ^ α,λλτ,κτος ορωρ&κ

605

« £ α,ξ' Ιν). μίσσψΊ» , ίω τιιρ) 7ται<ί) χυθΰσα ,
μακρόν 'ανίστονάγνισί ττολυστονος Ήριγίκιχ•
' Ώλίο' μο/ , φιλί τΐκνον ίί) «Γ αρα ματψ •η\ν§ος
άργαλίον 7Γψ%κας• \γω <^' ου > σίίο δχμίντος ,

61ο

τλϊΐσομαι άΒχνάποίσιν ίττουρχνίοισι φαίίηιν ,
άλλα καταχβονίων Ισ&σομαι αίνχ βίραρα,
•\υχτι ατιου σίο νόσφιν άττοφ&ιμΜου ΎΓίττόνητα» 9
ττάντ ί7τιχι<ίναμίνου "χάιος , κα) αακίος ορφνης ,
ϊφρα τι χα) Κρονί<ίαο τηρ) φρίνας άλγος ϊ'κηται.

615

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Β.

.

6ι

ου •}θζ άτιμοπρη Ν*ιρηί<$6ς , » Διός αυτού ,
πάντ Ιπι^ρχομίνα , πάντ \ς τ'ίλος αχρις άγουσα:
μχν\ι£ίως• οντ ας χζν \μον φάος όπίσατο Ζίυς.
τουκχ ύπο ζόφον ίϊμτ θίτιν εΓ' νπ ' Ολυμπον β,-^σ^ω
\ξ άλας, οφρα &ίοισι κά) ανΰρωποισι ψαώψ
6βο
αύτας \μο) στονόίσσα μίτ ούρανον ίυα£ν 'όρφνη,
μη Ίνα σίΐο φονϋϊ φάος πϊρ) σώμα βάλοιμι.
Ως φαμινης ρα £άχρυ κατ αμβροσίοιο πρόσωπον
ά&νάω ποταμω ίναλίγχιον. αμφ) <Γε νικρω
<&«το γάΐα μίλαινα• συνάχνυτο £* αμβροσίη Νι)£
625
παι$) φίλτι, χα) πόρτα χατίκρυφίν ουρανός άστρα
άχλυϊ χα) νίφασσι , φίρΐΐν χάριν Ήριγβναη. •
Ύρωίς (Ρ άστίος ιν^ον 'ίσαν πίρ) Μΐμνονι Βνμω
άχνυμινοι• πο^ίον γάς όμως ίτάροιση ανακτά.
ου3ί μίν 'Αργίϊόι μνγ 1•}ή(Ιιον , αλλ* χα) αϊτό),

630

Ιν 7Π<^ίω κταμίνοισι πας άν&ράσιν αυλιν ΐχρντίςί
αμφω , νυμμϊλίην μιν Άχιλλία χυιίαίικσχον ,
'Αντίλοχον ^ αρα χλαΐον ίχρν <Γ άμα χάρματι πίνΟος.
Παννυχίη «Γ7 αλί^ανον άνίστονάχιζί γ>Ζσα
Ήως• αμφ) £( οι Χίγυτο ζόφος• οώ^' ίτι 3νμω
635
αντολίης άλίγιζ» , μίγαν <Γ ηχβγρζν ' Ολυμπον
άγχι ίΓβ οι μόλα πολλά πο£ωχας ΐσ-πνον ίπποι,
γα7αν (ττιστΐίβοντίς ανανβία, χα) βασίλΐίαν
άχνυμίνην ορόωντίς, '&λ£ΟμΛνοι μζγα νόστου.
Ζίυς <Γ' άμοτον βρόντασί χόλουμένος• αμφ) £ϊ γοΊα 640
χιήΟη πίρι πάσα• τρόμος <Γ' ίλ& άμβροτον 'Ηα.

$2
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τον <Γ α,ρα κΛρτταλίμως μϊλαχό•χ£θίς Αιβιοττϋίς
&ά*\αν Ό&ιρόμίνοι. τους «Γ' Ήριγίνίΐα βοωπις ,
ττολλ' ολοφυρομανους , χρανηρου 7ηρ) σάματι 7ται<ίος
οιωνούς ποίησί , λλ) νιίρι £Ζκϊ φ&ρατ&ΟΛ•

645

τους £» νυν χαΜουσι βροτων ασηράσΐΛ φΰλα
Μΐμνονας• βί ρ' 'ίτι τυμβον \τη σφίτίρου βχσιλϋος
ίσσυμίνοι γιόωσι, κά'ΐν καβυτηρΟι -χιοντίζ
σνμαπος• άλλκλο/^ £ί 7Γψκλονίονσι κυ^αμον,
ΜψΛονι νιρ& φίροντίς• ό £* ώ^Κϊ$αο ίομοισκ 3

650

$ί που ίν μαχ,άρίσοΊ κατ Ήλνσιον τηδον αί«?,
χα-γχαλάα.• χλι &υμον ΙαΙννταΛ α,μβροτος Ήως
&ρχαμίνγ\• τόΐσιν £\ -πίΚα ττόνος , α%ρι κ&μόντις
(ϊς ϊνα, ^ηάσωνται &να χ,λονον, ϊλ χμ α,μφω
7Τότμ.ον ανα,7ΓλήσωσΊ ) ττονιυμινοι αμφις αναχ,τι.
Καί τλ μίν , βρκηίρη ψαασφορου Ήρφ&ώις ,
οίωνο) τίλίουσι &οοί. τότί <Γ α,μβροτος Ήο/ς
ουρανον ιισανόρουσίν όμως ττοΚυα,λ^ντιν Ώ,ραις,
αϊ ρά. μιν ουκ «θέλοι/σαν Λ,ννιγιγιν \ς Δ/ος ουδα,ς,
τταρφάμίναΛ μύβοιση• , οαοις βαρύ πίνβος ύτηίκα ,
•άολ 7Πξ (Τ α,-χνυμίην η <Γ' ου λάθίθ' οίο £ρόμοιο•
$ή&ίί γας <$ Ίχνος α^ϊιν α,λλχχ,τον ίνητίΐν ,
\ζ οΰ 7Ταντα πΐλονται , 'οσ ωχ,ίανοΐο ρ&ΰρα
Ιντος 'ίχα , κα) γαΊ'α , καα αβομϊνων \8ος άστρων,
τϋς ρα, 1\ληΪΆ&ς πρότίριω ϊσαν• ή ^ χα) αύτίί ,
α&ψ&ς ωϊξΐ ττυλας' ααδασσί ^' α,ξ α4^λι\ν.

655
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ΑκσυΜΕΝΤυΜ
1 Ι Β Κ Ι

1 1 ϊ.

Αοπίνι ίυ&3 ώώιιηΐ ΑηίίΙοεΗο; ΑεΗϊΙΙεδ αυκηι,
ϊΐηϊα ΙηίβΓεπίίΐ άοΙοΓε 3<χεηΓιΐ5 , Ττοί3ηοδ αά ςεηαπιεη ρΓοάευπίεδ πΐ3§ηι οαιη &τζξ& ϊη ιιΛεπι Γερείΐίι
νϊ. ι — 30. (^υεηι Αροΐΐο , 3 ςαε(1επάί5 ΤΓοίΗήϊδ νεΓ1>Ϊ8 ίείειτεΓε ίηιΛτπ εοηαιυϊ, ίαικΙεπι ιηίηίδ, φΐ3δ ίΐΐβ
Γε§εΓεϊ>αι , ϊγειοϊ , Γ3ε;ϊ«3 ϊη ί3ΐιιηι 3{1αίΗι Λεπιίί , — 66.
ΑςηοίαΓ ΑοΗΐΙΙεϊ ϋευιη νυΐηεπδ ιυδοΓειη , & εχρίεηιιη
ν3πεϊηΐιιπι , αά 5θ3ε3ΐη ροιταιτι ίώΐ πιοπεικίιιπι είΓε ,
-—8$. Αροΐΐο, ίείο 3 νεηήδ κάά'ηο , ϊη Οίγιηρυπι
τε(1ϋχ, 3 Ιυηοηε §Γ3νίΐ6Γ ο&ίιιη»3ϋυΓ , 3 Γείίςιήδ Οϊϊδ
<1ϊνει-ίίδ Λικίϋδ εχοίρϊιιΐΓ , — 138. ΙπίεΓε3 ΑοΗίΙΙεδ, τεεερίίδ νίπΐηΐδ, ηίΐιίΐο πιίηυδ Ττοί3ηϊδ ίπΛατ, ρΐυτεβ 03ε<Γιι, 3ϋο5 ιηΐηϊϊ ίβιτβί, ίζηάοηι εχΗηίπιΊδ ρΐΌαάίί, — 178.
Ρ3νεηιε$ ζά\ιηο ΤγοΪ3πο5 Ραπδ , υι ΑοΗϊΙΚδ ςοΓροΓε ροώπηιι•, εχΗοι•ί3ηΐΓ, ςαοά <3πιεη Αίβχ ΛΓεηιιε ηιεηΐΓ
— α 1 6. & ίηίεΓ 3ΐϊοδ Οΐ3ΐιαιιη οςώάίι, — ι8ι. Αεπε3ΐπ
νυΙηεΓαι — »9α• 5εά ειΐ3πι υΐ^ΙΓεβ , ρκν Αείιίΐΐίδ ςοΓροΓβ
ρυ§η3Π8, νυ1ηεΓ3ΐυΓ;'ίρΓε ί3ΐηβη Αΐεοπεπι , νιιΐηεπδ ααΛοΓεηι, 030(ϋι, — 511. Ροή §Γ3νεπι ρυ§π3ΐη, ςιΐ3
Ρ3ή(1εΓη , Γ3§ίη3πι ϊπ ίε ιοηάεηϋεπι, Γβχο ο«:ιιρ3ΐ ΑΪ3Χ
& ρΓοΛεΓηϊί , Ι3π<!ειη Γα^ϊιιηε Τι•οί3ηϊ , ρεΓΓεςυεηΓε ΑΪ2οε , — 380. ΡΊηίΐ3 ρυ^ηα ϊη οζΆτζ Γεροπ3(ιΐΓ ΑοΗίΙΙεδ,
ςυϊ Ιιι&υιη ίιάιιηι ΑεΗίνϊ. ΌείοτΜιατ Ιυδυβ ΑΪ3θ5,
— 4*6. ΡΗοεηΐαδ , — 460. Α§3πιειηποηί5 , — 49°• ΝεΛοπδ πιοηϊιιι εχΓεοριΪ3ε ραΓ3ηπΐΓ, — 5*5• Ο>ίροπ νίξοκαι & ιΐεοιίδ Λάά'α Ραϋαδ, — $44• Ρί-ΐπ^υπί βαιη ςα*

«4
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ρήνβε, ϊηρπιηϊβ ΒπΓεϊδ, — ^. Μοχ 30 ίυηϋϊ 3<3Γιιηϊ
ΤΗβιϊί οιιπι ΝεΓεκ1&ιι$ & ΜαΓΐ5 , <μΐ3β ΤΗεή(1ειη ΓοΙϊπνιγ, — 663• Ε>ϊβ Γεφίεηπ, ιχ>£0 ϊηβτιι&ο ειιηι ΐηίεπΐϊ,
ςΓεπίΕΐιΐΓ εοΓρι», Ιονβ ιπιΙίΓοΓίίΐηι ϊάΓρεΓβεηίο, νεπίΪ5ςυε, είιΐί ίυίϊιι, Α3ΐηπΐ3πι 3υ§εηή1ηκ, — 7»8. ίε§ιιηιιιγ ο23 & 3ϋΓε3 υΓΠ3 ΓαοηάιιπιιΐΓ , ίΐκηιιΐιιβςυε ϊη 1ϊίοτε ΗεΙΙεΓροιίη εχεκ;ιίΐΐΓ, — 74°• ΤΗεπάεπι Γο&ιιιγ
Νεριυηαδ , οΛεηίϊδ ίϋνϊηϊβ Ηοηοπβικ ΑαΗϊΙΙϊ εχΐι&εηάΐδ ,
—βη. ΙηιεΓΓβήΓΐΐΓ <1β εςιιϊϊ ΑςΗίΠίί ιποεΓεηιΛαϊ π3γγ3ύο νβ. 74° — 7^3•
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Γ.

ΧΛ,ντΛξ , \τηι φάος ηλΒί* ίϋΒρόνου *Ηριγινώις ,
3» τότ* α,ξ Άντιλόχριο νίκνν ποτ/ νϋ&ς νηιχ/η
αίχμηταύ Πυλιοι, μτ^άλα στίνάχρνπς αχαχ,τα:
χαί μιν ταρχυσαντο τταξ γάτιν Ελλησπόντου ,
ττολλα μάΧ άχνυμίνοί• τηρ) <Γ"' ίσηνον οβριμοι υκς

5

Αρένων, ττάντας γχ,ξ άμίίλιχρν α,μφ%γ% τηι&ος
Νίστορι ηρα, φροντας• ο ^ ου μί^α £αμνατο Βνμω.
ανδρός γαξ •πηυτόϊο , 7ηρ) φρατι τλτιμίναι αλγ>ς
&αρσ&λίως , χα) μη τι χαπνφιόωντ άχαχϊίσ3•αι.
Ώηλίί&ς «Γ ίτάροιο χόλουμίνος 'Αντιλόχριο,
σμίρ&ον ντη Τρω&σσι χορυσσντο• το) &\ χμ αυτό),
χαί 7τις υττοτρομίονης Ιϋμμΐλίην Άχιλ%& , '
πίχίος Ιξίχιοντο μίμαόπς , ουναί αρα σφι
Κϋρας ί7τ) σηρνοισι θράσος βάλον. » γα-ξ ίμίλλον
7τολλο) Λνοστήτοιο χατίλΟίμιν Α$ωνΟος,
χίρο~ιν νττ Αΐαχ,ί<$ιο £θίφρονος , ος ρα χα) ούτος
φίΊσ&αι όμως τήμίλλί ττα,ρΛ Πριάμοιο 7τόληϊ.

Ε

ίο

3$
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α!•\χ <? αίζ ά,μφοτίρωΟί συνήλυΰσν ίΐς ίνα %ωρ$
Τρωών ώνίΑ πολλά , μινίτττολίμων τ Άργίίων ,
μαιμωοντ' Ις Άρήα 3&γρομΐνόΟ ποΚϊμοιο.
ΠχλίΛδν «Γ Ι» τοΐσι πολύν 7Γψ$αμνα.το λα&ν
■ίυσμ&νίων πάντη «Γέ φίρατβιος αίματι •}α7α

5ο

<&ιλτο} χα) νιχυκτσι τηρκττήνοντο ρΐώζα,
ΞάνΟου, χα) Χιμάντος• ό ί* ίσττόμινος χιραίζί,
μίχρις νπ) πτολίώρον, \τη) φόβος αμφί-χί λαούς.
χαί νυ χ,ί πάντας ολισσι , 7τνλας <^' ίϊς ον$ας ιρασΐ
Καιρών ίξίρν&χς, ϊι'χα) ΰνκαξεν οχνας ,
£6χμιος ί^χριμφΟίΐς , Δαναοί/τ/ «Γ ίθχ»6 χίλίιβον
Ις Πριαμοιο πόλτΛ, Ααττρααί £* ολβιον ά/ττυ-,
ύ μή οι μνγα Φοίβος αηλϋ χωσατο ^ι/μω ,
άς 'ί&ν αστητα φύλα, ^αιχταμίνων *\ρωω\•.
αΐ^α <Γ αττ Ούλυμ,ποιο χαήλυΰί £τιρ) Ιοιχως ,
ιο£6κην ωμοισιν 'εχων χα) αναλβίας ιονς'
'ίστη <Γ Αιακί^αο χαταντίον αμφ) Ρ φς' αντοΰ
•γωρυτος χα) τόζα μιγ ϊαχ&' Ικ £ζ οι οσσων

55"
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ττί/ζ αμοτον μάρμαιρν ττ&τιν §? ντηχίνντο γχ?Α'
σμίρ^Αλίον <Γ' 'ηϋσΐ μέγας &ίος, οφς Ά%ιλ£α
τρί-^,Υΐ ατγο 7ττολίμοίο , &εοΰ σπα ταρβησαντα
&ζο-7Γίο~ί>ιν , κα) Τρώας νττ \χ -Βανάτοιο ο~αωο~ι\'
ΧάζίΟ Πηλεί&ι Τρωών ίχαζ, ου γθξ Ίοιχίν
4°
ας. σ 'ίτι £νσμίνίίσο~ι χαχας \π) χίΐρας ιάλλιιν,
μή σί χα) άθαί'Λτωκ τις απ Ούλι/μποιο χαλίφη.
*Ως ας «ρ»* 6 <Γ°'ας ούτι &ίου τρίτοι αμβροτον αυϋιτ

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Γ.

6η

«$»ί $>άξ οι Κϋρίς άμίίλιχοι άμψΐττοτωντο•
τουηχ αρ ούχ άλιγιζί &ίοΰ' μνγα <Ρ ϊάχιν άνηπ>'
45
Φο7βε, τίη μι &ίθ7οΊ , χα) ού μιμαΖτα^ μάχ&ΒΌΐ
οτρυνιις, Ύρωίσση υττίρφιάλοισιν άμυναν;
τίι&ι γάξ χα) πρόσΒΊ μ\ άποατρ^ας ορυμαγδού ,
ηχαχις , ΰσητότι πρώτον ύτηζισάωσας όλεθροι/
'Έχτορα, τω μιγά Ύρωίς άνα πτολιν ιύγιτόωντο.
50
άλλ' άναχάζιο τϊίλι , χα) \ς μαχάρων 'ί<&ς άλλων
(ρχιο , μή σι βάλοιμι, χα) άβάνατόν ττΐξ Ιόντα.
Ίίΐς ιιπων , άπάτιρΒι 3-ίον λππ , β$ <Γ Ιττ/ Τρώας,
€ΐ ρ 'ίτι που φιυγίσχον άμα προπάροιΒι πόληος ,
χα) τους μιν ο~ίν&τχιν ό <Ρ ασχαλόων \ν) 3νμω
^5
Φοίβος , Ίον ζατά, Βνμον 'ιπος ποτ) τόϊον Ήιπιν
'Ω. πόποι , ως αγί μαίνιτ άίΐ φρίνας• αλλά ί ούτι
ού^ ούτος Κρονίιίης 'ίτ άήξιτου, ουη τις άλλος ,
ούτω μαργάνοντα , και άντιόα>ντα 3έο7οί.
Ω,ς 'άξ 'ίφη , χα) αίστος ομού κφκσσκ Ιτνχβη'
ϊΐίρα «Γ Ισσάμινος, στυγίρον προαιχι βίλιμνοτ
χαί ί &οως ουττοί κατά σΐυρόν α1-\α <Γ' άνίαι
&ΰσαν νπο χρα^ίην ό £* άνίτράπιτ νιντι πύργος ,
'όν τι βόι τνφωνος ύποχΰονίνι στροφάλιγγι
ρϊ\ξϊ\ υπίξ $απι£οιο , χρα&ιινομίνης βαΒυ γαίης'
ως αίλί&η όΐμας η) κατ οΐ/^ιος Αιαχίιίαο•
άμφ) £\ παπτψας^ ολοον και άκρα/τον όμόζλα•
Τίς νυ μοι αΐνον οϊστίν ΙπιπροαΊχι χρυφη£ον ;
τλτ,τω μιυ χατίναντα , χα) ιις αναφανδόν ίχίσ&ω,
Ε 2

6ο

ό$

68

ΚΟΙΝΤΟΤ

%

οφρα κί τοι μϊλαν αίμα, χα) 'ί^χαπα, πάντα χυθεί»
ίιμίτίρω νπρι 3ουρι , χα) αϊία λυγρον ιχητου•
βΏα γ&ξ ώς ουτις μί Αυνκηται, ΙγγύΟίν ΙλΒων ,
ί^χίίη &αμάο~ασ§αΛ ίπιχβα'ίων νιρύων ,
ον<Ρ ίΐ7Γίξ στιρνοκτι μαλί α,τρο/Μίν νιτοξ ίχν\ο~ιν ,
'άτρομον γττοξ 'ίχχσι λ/ηΐ', χα) χάλχίος ίή.
χρυβ$α, £* άνάλκι&ς αίίν άγανοτίρους λοχρωσι•

7ο

75

τω μίυ ίτω χαταναντα , χα) ίΐ &ίϊς ίί-χίται ίϊναι
χωόμίνος Ααναοϊς, \τηη\ νυ μοι τ,τοζ ίολπίν
ίμ-μίναι Απόλλωνα λι/γρί} χΐχ,α,λυμμΛνον ορφνη.
ας γίς μοι τσπάροΜί φίλη £ϊί7Γίφρζ& μήτης,
χάνου υττα) βίλησσιν όϊζυροις άττολία^ΤοΑ
~2Άαη<ις ά,μφι 7Γυλ>\τΐ' το «Γ ούχ ανϊμάλιον {\ίν.
*Ή, χολ Χυ^ρ'.ν οίστον Λ,ααλίχτοιοΊ ' γίρ•σο~η

8ο

ίλχίος ίζΐίρνο-σίν άναλ^ίος , \% <Γε ο! αΐμχ
'ντσντο ταρομίνου• ττότμος α* οι ν,τοξ ίίάμ,να•
ά/τ^αλοων «Γ ίρρι^ί βίλος• το <Γ α% α!"\α χιουσαι

85

7τνοια) άνηρτί^αντο , <ί6σαν £ί μιν ΆττόλλαΜ
\ζ Διός οιχομίνω ζάβίον τη&ον ου γα,ς ιωχίΐ
'άμβροτον κ/9 όλίσ&αι αστ άβανάτοιο μολάντα.
&ξάμινος $* σ^ί, χραπτνος άφίχίτο μαχρον,Ολυμ7Τον} 9°
άλλων αθανάτων \ς όμηχυριν, \\•χι μάλιστα
πα,νσυ&ϊ-Λ ατμροντο , μάχ*ιν «τορωμ&νοι αν^ρΖν
οι μίν •γ&% Ύρωίσσι μίνο'ινΐον ΐύχρς όρίξαι ,
οι £* αξ ,Αχαιο7ς , ο! «Γί $)ά»$ιχα μΗτιόωνη; ,
£~ίρχοντο χτώοντας άνα μο%ν , όλλυμ&νους ττ.

95
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β9

Τον «Ρ οπστ ίΐσΐνοησΐ Διός 7ηνυτ» τταράχοιτις , '
αντίκα, μη ηίχίοσίν αναιροΐς ίττησσιν*
ΦοΤβί , τλι τάΓ 'ίρίζας Ατάσ&ο&Λν γιματι τω$ϊ ;
λητάμινος χώοιο, τον άΒάι<ατα γάμον αντοι
αατ&ίω Π»λίΓ/ συνάρσαμιν ,ιν £\ αν μίοτοις
ιοο
ίάινυμ,ίνοΐζ ναι&ς, όπως θίτιν άρ-γυρότηζαν
Πχλίνς χγ-τ αχοιτιν } άλος μηα, λαΐτμα λιποΰόα»,
χαί ο~ίυ φορμάζοντος ίττη'κν α^ρόα φΰλα ,
3-Χρΐς τ, οιωνοί τε, βαΒυσχότηλοί τί χολΖναι,
χα) ποταμό), χα) πάσα, βαβυσταος γϊ:\ν υλη'
105
άλλα, τά γ ίξίλάΒου, χαί αμήλιχρν 'κρ^ον 'ίρίζας
χτίίνας άνίρα $7ον, Όν, αβαν&τοισι συν άλλοις
νίχ-ταξ ά,ποοπίνάων , ηρήσαο παιδα. γίνισ&αι
β» Θΐτι&ς ΠηΛηγ τίϋς £* ιπιλήσαο άρϋς ,
ϊ\ρα. φέρων λαοΐσι κραταιού Ααομ&£οντος ,
ω τιάρα βουχολασχΐς• Ό $* αβάνατον πις ϊο'ντα ,

ι ίο

θνητός Ιων., άχά,χιζν συ $* άφροηών Ιν) Βνμω,
τιρα ς&ρας Τρω»ο~σι) λίλασμανός Όσο \μά^;•\σ.ας.
σχίτλα , ου νυ τοι οΊίάς ιν) φρίσι λίυ^αΜψιν ,
ου& Ότις άργαλΐος , χα) ιπάζιος ά,λγία πάσχειν ,
ο£9' οτις άθανάτοιοΊ τίτίμ&νοςτ η γαξ Άχιλλίνς
ήπιος 'άμμι τίτυχτο,. χα) 1% ημιων γνος κν.
άλλ' ου μαίν Τρωίσσιν ίλαφροτιρον πώον οίωίσσν&' ΑιαχίΑαο &$6υπότος• όάίΐχ ας' αύτου'
νιος ά,ττο "Σχυροιο &οως \ς άπνΛα £%ριν
Άργΐίοις Ιπ&ρωγος Χλίΰσντα*, ά'χιλος άλχη*
Ε 3
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πατρι ΐω• ΌΌλίσιν ϋ κακόν άΚιοιβΊ πίλάσσα.
γι νυ σοι ου Τρωών ίττιμίμβλζται , άλλ' Ά^/λ»;*
αμφ άρπϋς ιμΐγηρας• , \πίΐ τηλί φίρτατος αν$ρων+
ννητα, πως «τι σόΐσιν \ν ομμχσι Κηρη'ίηιν
ο>\ίΐ \ν α&ανατοισι Διός ποτ) $ωματ ίονσαν ,
>ί σϊ πόρος κυ^αινι , χα) ως φίλον ί^ραχίν, υΐα ;
*Η} /«ί^Λ νίΐκιίουσα πολυσ5ν/ίος Διός υϊα,
' Ηρ» άχνχίμίνπ' ο <Γ α,ξ ουκ απαμάβντο μυ^ακ
αζΐτο γας παράκοιτιν ίοΰ πατρός ακαμάτοιο•αί^ί οι όφΒαλμοΐσι καταντίον ίίσοράασ&αι
Ίσ&ίνίν, *λλ' απάνίΐ&ί &ίων αλίαιχτον Ιόντων »
Υτη χατωπιόων αμοτον £ί οι Ισκυζοντο
αΒάνατοι κατ ' Ολυμπον, , Όσοι Δαναοϊσιν αμυνορ
οσσοι £* ου Τρωίσσι μίνοίνίον ΐυχος ορίξαι,
μμί» μη κύμαιναν , Ιν) φρντϊ χαγχαλόωντίς ,
χρυβί* Ήρης• πάχτις •),»{> Ιναντίον Ούρανίωνίς'ά,ζοντ ατχαλόωσαν. 6 «Γ ουπω λχθίτο ΒνμοΡ
Πηλίί&ις' «τι γάς οΐ αμαιμακντοις Ινι γ/ιαίζ
ίζαν αΐμα κίλαινον , Ηλίόμ&τοιο μάχίσ3•αι•'

1%$

Ι3α

135

14°

^^' αρα οι Τρωών τις (τόλμα Ιγ^νς ΙκίσΒ-αι ,
βλημίνου , άλλ' απάννΆιν αφίστασαν , ίυτΐ λίαντος
«,γροται \ν ξιιλόχοισι 'ηΒτιπότίς, ον -η βάλψι
Βτιρατήζ' ό <Γ' αξ' ούτι , πίπαραίνος ϊΐτοξ ακοντι ,
λκθίτώω ηνορίη$ , άλλα στριφίτ αγριον όμμα)
143
ρμψία,λίον βλοσνρησιν ύπα) γ^ννισσι βίβρυχως*
&ς αρα. Ρίΐλ6£Γ*β, χόλος και λοίγιον 'ίγχος. ,

ΤΩΝ ΜΕ Θ ΟΜΗΡΟΝ Γ.

7»

&υμον &&\ν όροΒμνΐ• &ΐου &\ μιν ιος \&άμνατ
α,λλα χα) ως ανόρρυσί , χα) ΊνΒορ( ^Οςμΐνασσί)
•πάλλων οβρΜον 'εγχος' 'ϊΜν <Γ ΌρυΟάονχ £ϊον

150

'Έχτορος ίτϋλϊν ίταΐρον,.ίττ) χροτάφοιο τνχίκτας•
ου γης ο} χόρυς ίσχί μιαορο» εΓορι/, χα) μίμα^ηος•^
άλλ* Λ' αυτ$ς αύ-\α. χα) άττίου 'ίν£ον Ιχοα/νν
ίνας- \ς Ιγχίφάλοιο• χίασσί <^ί οι Βνλιρον %%ξ.
Ίππάνοον <Γ \^άματσ(, χατ οφρύος 'ίν£ον Ιρίίσα,ς-

155

(ς ^-ί^ίΟλ' όψ0αλμο7ο' χαμα) £ίο! ίχτησΐ γλήνη*
(χ, βλίφάρ&ν •\υχγι Ά χαπ αλ$ος ΙξίττοττιΟη.
Άλχ£όου ίΓ οίξ ί7ΠΐτΛ., <&*• γναβμοϊο ,ιηργσας >
•γ^ωσσαν ολην Άττ&Λρσίν* ο <Γ \ς 7Γί$ον κριτή γαίκζαμ.τινίίθύΡ- αϊχμϊί «Γί Γόνατος ίξίφαάνΰη.

ΐ£ο

χ,αύ τους μ\ν χα.τΐ7ηφκ, χαταντίον αϊο-σοντας,
£ΐος άΐ'«£• πολλών «Γ* χμ άλλων Βνμζν ίλνο~(
φίνγόντων 'ίΊΗ γάς οι Ιν) φρ&ην- {ζ&ν αίμα.
'Αλλ' οτί οι -^όχοντο αβλίί, χα) απίΰί<&υμβς~>
είτιτχ, Ιρασάμίνος μίλίη '^ύτι. το) <Ρ' \φ*βοντο ,

1-6$

Ίΐαχσυ^Ίν\ τρομίονης , ό «Γί σφισι τοϊον ομίχλα."Ά £ϊιλο) ΤρΖίς, χα) • Δάρ^ινα , ου£% θανόντος
'ί^χος \μον φίυξίσ&ί αμ,ίί^χον, άλλ' Αμα, πανης
'3ϊέϊ'£σ-3•, αΐνΐν οϊ^ρον ^Ερηνύ™ ήμίτΐργαν*
Ώ.ς φάτο- το) £" αίσι^ίς ύτζίτρ&τα» , £τ Ιν αρατο~ι. ι?ο
φβσγγον Ιρφρνχοιο νιβρο) τροΜΧύσι λάντος*.
&ίλαιοι , μιγι θήρα τηφνζοτις• ως αψα, λαο)
Τρωών Ιιγπμ/ι όλων 3 &Γ Α^λο^οττων ίτηχοίρων,,
Ε 4
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ύστατη\ν Άχιλϋος νποτρομ&σκον όμοκλίιν ,
ΧΚττάμχκί μη ντ \μμ&ν ανουτατον' ος <Γ'5 νττο7τότμω 175
Βνμζν τολμίαντα και οβριμα γϊΐα βαρυνΟίΐξ*
νιριτην αμφι ηκυσσιν , αλίγκιος ουρ&'ί μακρω•
γ&α <Γ ντηττλατά^Ο'* , κα) αττητον ιβραχί ΤΆΐγγ\ ,
Πχλί/ίΓαο τησόντος αμυμονος. οι «Γ 'ίτι Βνμω ,
όίϋον ίΙοΌροωντίς , ατηιρΐσιον τρομασκον.
1 3ο
ώς ίΓ' δτί θήρα $αφοινον, υπ αιζηόϊοΊ Ααμίντα ,
μΰλα τηριτρομίουσι , πιρ) σταβμον άβρκσαντα
βλΗμίνον, ού£ί οι αγχι παρίλΒίμίναι μψ,άααη ,
άλλα 6, ως ζωοντα , νικυν τηρπηφρίκαση•
ως ΎρΜζ φοβίοντο, χα) ουκ ετ' Ιοντ Άχιλϋα.
Άλλα και άις , νπασο•ι Τΐάρις μϊ^α &αρο~υν%ττα

185

λαον , ί7π) φρίσιν γσιν ν^ϊΒαν « -γας Ιωλτηι
Άργάους τταυσαο~&αι αμαιμαχίτοιο κυ^οψχΰ,
ΠκλϊΜαο πκτόί'τος• ό ρ/άζ Ααναοΐς τηλαν άλκή'
Λ φίλοι, ίΐ ίτίόν μοι άρή^η ίύμινίοντίς ,
(ήμαρον «ί Β•άνωμ*ν ύττ Άργίίοιο-ι ίαμίντις ,
«6 (ΓαωΘίΓΓίς , 7Γοτ) ' Ιλ/βι» ΐύρυσωμίν
ϊιτπαις Έκτορίοισι δί^ουττότα Πυλώνα ,
β/ ,£*' Ις Λι/Ότύτα, κασι^νήτοιο θανόντος ,
αχνυμινοι φορίουσιν , ίον ττώίοντίς ανακτά.
τοΐς «/ πως Ιρίσαιμίν Ά^/λλ£α ΑχωΟίντα ,
Ίπτποις μ-Ρ ^ίί^α «/Λος ορίζουν, Υί£\ και ούτω
'Έκτορι , ιί }ί τις Ιστ) κατ αί£ός αν^ρώποισιν
« ρώς, «ί θ*6/ί*7Τί?• <5 ^αζ χακα μήσατο Τροίας•

19°
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χαί μιν ΎρωΊ'άίίς , μιγάλα φρίσ) χ&γχαλο'ωο~αι ,
άμφιτηρισ•τγιο~ονται ανά 7ττόλιν , «ίίτί λιηρα)

7*
2θθ

7ταρ^άλκς τ&άων χίχρλωμίναι , «« λίαυναυ ,
άν£ρ) 7Γθλυκμήτω μογίρϋς ΐττίϊστορί θ•«ρις•
ως Τρώω 7ηρ) κχρον άττοχ,ταμίνου Ά%ιλϊρς
άΒρόαα αίξουσιν , ατηιρίαιον χοτίοιηταΐ'
205
α/ μ& ιτπίζ τοχίων χ&γολωμιναι , αϊ εΓε χα/ λρ^ΟΙγ
α/ «Γ βίρ' ι/πί£ παίδων , αϊ <Γί ^νωτ&ίΐ' Ιριτίμων.
γηΟϊΐσίΐ £ί μάλιστα πατϊίζ \μος , «<Γί γίροντίς ,
οσσους ουκ ίβίλοντας Ιν αστίϊ γϋρας Ιρυχα•
τόνδ' αμίΐς ίίττίξ τ$ , 7Γοτ) τιόλιν ίΐρυο•ανπς3
2 ίο
&ίντομΐν οϊωνοΊσιν άίρσί7Τίη)τιν ί$ω£{\>.
Ως φάτο' το» £ί νίζυν χρατίρόφρονος &1αχί£αα
αμφίβαρ Ισσνμινως, οι μιν ψοβίοντο πάροι^ν ,
ΤλαυΆος τ, Αινίίας τί , χα) οβριμΜυμος 'Αγύνως ,
άλλοι τ ουλομ&νοιο £αήμονίς ιω^μοίο ,
ίϊρΰσαι μίμησης Ις 'ΐλίου ΗρΙν άστυ.
αλλά οι ουχ άμίλησί &ίθΐς ίναλίγκιος ΑΊάς ,
άλλα &ο&)ς 7ηρίβη' παντός α1 άτπο Αόυρατι μαχ,ρω
ω§ίΐ άττο νίκυος• το) ί* ούχ ά7ίίλϊ\γ2ν όμοχλϋς ,

215

αλλά οϊ άμφμάχρντο 7Γψο~ταδον , άϊο~ο~ονπς
220
αίιν ίττασσυπροι , τανυγ%ιλας ίυτί μίλισσαι ,
αΊ τί Ιον τηρ) σίμβλον άτηιρίσιαι τιοηονται ,
0»$$ άτταμυνόμ&ναι , ο $* α% ουκ άλί^ων νπιουσας ,
χχροίς ίχ,τάμνηο~ι μίλίχροας , αϊ «Ρ άζάχονται
χαττνου ύττα) ρητής «<Γ άνίρος , άλλ' α,ρα και ώς
225
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α#νιαι αυ&ουσιν-) ο ό ονχ ύχτ , ονά αρα βαιον••
ως Α'/ος των οντι μάΧ Ισσυμίνων αλί^ιζίν ,
άλλ' 'άρα πρώτον ίνήραΟΓ, νπίζ μαζόιο τυχνισας ,
Μαιονί&ν Ά^λαον 'νπαπο &\ θίστοοα δϊον•
ιιλί ίΓ' ος' 'Αρχι&οον, χα) Άγαττρατον , ««Γ Ά^άΐ'ΛΤΤΓΟί' ,23ο
Ζωρά' τ(, Νίσσοτ τί, τκριχλίΐτόι τ' ,Ερύμαντα>
ό$ ΛιλμηΘβ» /χορηγ ίτταί μίγαλίΐτορι Υλζνχω••
ναΐί (Γ' ο^' αίττανον Μίλανπηηο» , /ίρίν Α8μ;?ι£)
άρτ/α Μ:ίφΓ/;ιι;το<ο , Χίλι<ί6νί>ις σχιΑον άχρας ,
τ»ν /ΐίί^' ύττοτρομίουσι τώαυτότίς ίινάλι νχυται,.
«/τ* 7Γίρι^νάμττωσ4 μόλα στυφίλας 7πρ) τητρας'
τον «Γ α§' ά7Γ0^θ//<Λ6('5«3, χλυτος ττάϊς Ύττπολογοιο
τταγνώ%\ χατα &υμον , Ιτγ# /5Λ ο/ «χα» ίταϊροςκ

23*5

χαί ρα &οως Αιαντα χατ ασπίδα 7τουλυβόίΐον
οντασίν αλλά. « οντι διήλασιν Ις χρόα χαλάν
24α
ρινοι ^άζ μιν \ρυντο βοών , χα) ύττ άσττι&Ι &ωραζ ,
'ος ρά ο! άχαμό,τοκτι ηίρ) μίλασσιν αρήριΐ'
Υλαΰχος «Γ' ούχ άττίλτγίν άταρτηροΐο χυδοιμοΰ >
Αΐαχί£ϊ,% Α<άι?τί» δαμασσίμ&ναι μίΐ'ίαίνων,
χαί οι ΧτηνχΑυ^ος μίγ α.7Τίίλκν• αφρονι 3•υμω•
2<£5
ΚΊαν , (7Γ:ΐ νν σι φασ) μίγ '&ξοχον 'ίμμίναι άλλον
Αργώ» , σο) «Γ αίνν 'νπι φρονίουσι μάλιστα
άσττίτον , ως 'Αχιληϊ Ααϊφρονι , τω- σί &ανόντι
ττοιω συν§ανίίσ&αι ιττ 'ηματι τω$* χα) αί/τάν.
ίις &ρατ αχρααντον ΐΐΐς ίττος' ονάί τι νια»,
250
'ίσσον άμίίνονας άνδρας νιαντίον ίγχος ίρωμα^
.

ΤΩΝ ΜΕΘ Ο ΜΗΡΟ Ν Γ.
Τον <Γ ντίο$ϊρχόμ«ιος , προσ-ζφ» μ*η£ηϊος Α/αί*
^Α «Γί/λ', ούτοι οϊίάς , οο~ον σίο φζρτίρος 'Έχτωζ
'β&λίτ \ν) πτολζμοισι ; μινος £' άλ&ηκ χα) 'ζγχρς
ίιμ,ίτίρον• 7ίινντον γαζ όμως \γί χάρτύ' &νμοτ

?*

255

σοι ό ήτοι νοος «στ; ποτι ζόφον , οτ ρα, μοι ιτλιις
Ις μοβον ίλ^ψΛναυ, μί"γ αμώονί '. '.ξ •}ί}Λωτκ
ού ^ά^ μχυ ξίΐνος 7τατρωϊος ίΰγίαι ίϊναι ,
ον«Γί μί , ^ώτίντιαι 7τα.ραιφά,μίνος , πολίμοια
νόσφιν Λττοστρί^ίΐς , ως Ύυ^ίος 'όβριμον νΐα.

»6ο

άλλα, χα) ίϊ χίίνοιο φυγίς μίνος , ού σι τ &γω 5.*
ζωον άτγο 7ττολίμοιο μ&ησομαι ά,7Γονίϊσ&αι.
$ αλλοισι 7Π7Γο$ας αχα. χλάιαι , οι μίτο, σίΐο ,
μυίαις οντι&α^οΊν Ιοιχοπς , αίσοΌυσαι
ά,μφ) νί&ΐΛ' ^Αχιληος άμυμονος ; αλλ' αρα χα) τόϊς 363
£ωσω νπισσυμίνοις θάνατον , χα) χήρας Ιρζμνάς.
Ως ζιπων, Τρωίσσιν ίτηστρωφατο , λίων ως
Ιν χυσιν β,γρίυτψΐΐ , χ&τ οηκίο, μαχρα, χα) υλην7{ολλους Α* αι-ψ ί^άμ&σσί , μζμαότας ίύγρς ά.ρίτΒ'Λΐ ,
Τρώας ομάς Αυχίοισι• 7Πριτρομίοντο 3ί λαο/,
2?ο
ϊχβνζς ως• α,να, πά/τοί1, \τ7ΐηρχρμινου α-λι^ί/νου
χήηος , » 3ί?<φ7νος άλιτρζφίος μζγάλοιο•
ως Ύρωίς φοβιοντο βίην Τίλαμωνιάίαα ,
αύίν Χτησςυμζνοιο χατα, χλώον αλλ' άρα. χα) ως
μΑ,ρναντ, αμφ) <Γί νζχρον Άχιλλίος αλλο^ζν α,λλοι
μύριοι ζν Χζκιψιν\ οττως σνζς αμφ) λζοντα ,
χτώοντ'- ούλομ&νη <β τηρι <τφ(ο~ι δϋρις ορωρζι*

275
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|?θα χα) 'ΐ7Τπολο'χοιο ίχίφρονα. ίαμναιτο τταίέ&ί
Αίας όβριμο^υμας• Ό <Γ νπτιος α,μφ Ά^/λία.
χάτηησίν, ίυτ \ν ορντσι τηρ) σηράιν £ρυα θάμνος*ας ογί £ονρ) $αμί)ς, 7ΓΐριΧΑ7Γ7ηο-ί Ώηλίίωνι
βλημίνος• άμφ) £ί οι χρα,τίρχ,ς ττάϊς ΑγχίσαΛ
πολλά, πονησάμνος , συν άρκϊφίλοις ίτ&ροκτιψ >
(ιρυο~ίν ΐΐς Τρώας , χα) \ς Ιλίου άρον ά/ττυ
£ωχί φίραν Ιτάροκτι, μνγ άχνυμΐνοις 7πρι Β-υμω'
ούτος «Γ αμφ* ΆχιλΐιΊ μα%ίο~χίτο• τον & * αρα, £ουρ)

α 8 ο.

285

μυΖνος χαΒυτηρβίν αρίΰος ουτασιν ΑΪας
χιιρος δίζιτίρΐς- ό £* ας" Ισσνμίνως α,7Γορουσβτ
ΐξ όλοοΰ ττολίμοιο• τάιν £ αφαζ άστίος ιάτωάμφι {Γί 61 ττονίοντο τηρίφροκς /«τ«ρίς,
οι ρά οι αίμα. χά&ηρα,ν α/ρ 'ίλχίος , άλλα, τ« ΎτάντΛ.
τίΰχον , 'οατ ούταμίνων ολοας άχίονται ανίας.
Ακίς «Γ αάν Ιμάρνα-τ, αλίγχιος αστίροττγοΊ ,
χτίίνων α,λλώνι άλλον , \ττν μί^α, τιίρίτο 5υμω,
ά,χνυμβνος £η αίίν αχί^ιοΊο £α-μ,ίντος.
*>λ' ^* Αα&ρταο ά&ίφρονος υίος αμυμωτ
μάρνατο $υο~μίνασσι• φοβουντο &ί μιν μϊγα. λααί'
χτίϊνί £\ Πΐίσαν£ρον τί &οον } χα) Άρήϊον υ'ια,
Μαινάλου, ος ναίίσχί τηριχλυτον ου$ας 'Αβυ&ν
τω <Γ «τ/ $κ» 'ί7ΤίΦνίν Άτΰμνιον, ον ττοη Νύμφη
ϊ]ιιγασ)ς νιύχομος σΒΐναρω τΐχίν "Ήμαλίων/ ,
Τρηνίχου ττοταμοΊο τταρα ρόον α,μφ) <Γ άξ αυτό»
ΪΙρωτίος υϊα £*ϊξν Όρίσβιον, ος τί μαχ,ί&ης
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1$ης ναΐΐτά&τχΐν νττο πτύχας, ού$ί \ μήτηζ
ϋίξατο ναττίκταντα 7πριχλίΐτη Πανάκια,
3°5
άλλ' ί£~άμη τταλάμησιν 'θ<ϊυ(Γ(Γίος , ος η χα) άλλων
πολλών Βνμον ίλυο~?ν νττ εγχζϊ μαιμωωντι ,
κτΐίνων ον χ,ί κίχτσ-ι τηρ) ν'ίχυν αλλά μ» 'Άλχων,
νιος άρύίΟοοιο Μί^αχλίος , 'ΐγχίϊ τ(ΐ"\ί
πας γοηι £ξιτίρον , τηρ) $\ χημϊ$α φαίινίιν
310
ίβλυαην αΐμα χίλαινόν ό $* 'ίλχίος ουκ άλαγιζίν ,
άλλ' αφαξ οντγισαντι κακόν γ.ν$, ουνικ άξ αντον3
Ιίμΐνον πολίμοιο , <β' άσπίδδς οίτασί όονρί'
ασί Μ μ.ν μΐγάλη τί βη , και κάρτίϊ χΐΐρος
ντττιον \ς γΰαν κανάχηο~ί &ί οι τηρ) τίυχγι,
3*5
βλχμίνου Ιν χονηοτ τηρ) μίλατοΊ εΓε $ωρηξ
$ΐΰίτο φοινήΐντι λυΟρω• ο <Γέ λοίγιον 'ίγχος
\κ χροος ίζίίρυσσί , χα) άσττί£ΰς• ίονητο «Γ' αιχμή
&υμος άστα) μίλίων , ίλίτην £ί μιν αμβροτος αιών.
τον εΓ' Ιτάροις Ιττορουσΐ, χα) ούταμίνός 7Πξ, Οόνσσώς3 .330
ον£ άτηληγί μόΟοιο $ϋσηχίος• ως $\ χα) άλλοι
ττάνης όμως \ττιμ)ξ Ααναο) μί^αν άμ,φ Άχιληα
ττροφρονίως ίμΑχοντο, πολύν <Γ' νττο χνρκη λαοψ
ντσυμινως Ιδαϊζον ίϋξίσπις μίλίψτιν.
ίΖτ άημοι &οά φύλλα χατα χβονος άμφιχαωνται^
λάβρον νπιβρισανης ίττ άλοια νλήντα,
άρχομν/ου λνχάβαντΰς, δ« φινι&ονσΊν οττωραΐ'
ως τονς ίγχίίψι βάλον Ααναο) μα'ίχάρμαι•
μ&μβλίτο γάς ττάνησση Άχιλλκς άμφ) θανόντος ,

325
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\χτΤΛ•γλως £* ΑΪ&ντι δαίφρονί' τουηχ &$ (μτΤης

33ό

Ύψω&ς Λ&ιν Ι^οαζί, χαχϋ (ναλί^τυος αισγι.
τω <Γ «*0 τοΊς Ιτίταινί Πάρις• τον έ ' αΐ-^,α νονισας
χά,ββαλί χιρμα^ίφ χλτλ κράατος' νν <Ρ αρα. &λήσσ(9
α,μφίφαλον χυηην ολοος λ$ος* αμφ) $'( μιν νυξ
μάρ-^ίν ό <Γ Ιν χονίψι κΛτ>ψΐ7πν, ούϋ οί ίο)
335
ϊφχ,&ταν ιίμ?νω• Ιχ&χυντο γιο &λλυ§ις άλλα
ϊν κονίψ χ(ΐ'ϊϊι £ί 7ΤΛγ-•Λ,τίτάχυ<ττο φαρίτρη•
το'ξαι <Γ (χ,φΐιγί "χίιρί' φίλοι $( μη άρπάξανης $
'ιτΤ7Γοις 'Έχτορίοισι φχρον ποτ) Ύρωίον άστυ
βαΛον (τ ίμτήΐίοντΛ , *α) άψγαλίον σπνάχοντΆ•

34°

0υ$% μ\ν 'ίντί άναχ,τος 'ίχ,ας λίπον, άλλα Άού αχίτΛ
Ι* πί^ίοιο χ,όμκτσαν (ω βχοΊλΟΊ' φίρονης.
τω <Γ ΑΪας (7τ) μαχρίν άϋταν άσχαλόωντι•
*ίϊ χυον , ως Βότλτοιο βαρύ σ&ίνος ίξυ-τάλνξαις
σήμερον- αλλά. σοι (ϊθαξ Ιλ&υσίται 'υστατον *<,μΆ0}
Η τίνος Άργίων υπο γίίρ&ση , » Ιμιΰ αώτοϋ•
νυν <ί" Ιμοι άλλα μίμηλί τηρ) φρίση , ως Ά^λ?05
Ιχ, φόνου άριγα,λίοιο νζκυν Δαχοαίσι σαωσω.
Ώς ίίττων, $ηίοισι χΛχας νπ) κϋρας ϊαλλίν,
ο'ί τ' (τι Αηριόαντο ννχυν 7ηρι Ώηλίίωΐ'ος.
Οί <ίϊ οι ως ά&ρν\σαα> ύττο σ^ηνα,ρΥ,σι -χιρίσσι
πολλούς υντπίΐοντα/; , υτητρ&σαν , ούσ ντι μιμνον ,
ουτι&αχοΊς γυτησση (οιχ,ότίς, ους τ( φοβν,σνι
ω&τος οιωνών ττροφίρίσταυτος , ίυτ Ιν ορίσσι
τίωίΛ £&ρ$χτΓτωσι λυκοις ΰττο^τι\(Λ(ντα;
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&>ς τους, αλλυ$ίς άλλον, &τΐίνχΑ$αζη &ρανυς ΑΪά(
χιρμα^ίοιοη 9νο7σι , και αορι , κα) μ%ήΐ ω'
οι 8% μίγα τρομίονης , απο πτολίμοιο φίβοντβ
π~ανσυ£ίη , •\ϊ\ρασο-ιν ίοιχόπς^ ους τί Παίζων
κίρκος ίπΐΊΐηυίΐ' το) «Γ ιλα^ον Αλλος ίττ άλλα

$&<&

ταρφας αίσσουση , αλ&υόμίνοι μνγα πϋμα'
ας ο'ίγ «£. πολίμοιο ποτ) Πριάμοιο πόλη»
φ•ΰγιν οϊζυρως Ιπιαμίνοι ακλία φυζαν ,
Α'ιαντος μν^,άλοιο πιριτρομίονης ίμοκλην^
ος ρ 'ΐπίτ α,νδρομΐω πεπαλαγμίνος αίματι "χβρας.

3^5

■κα/ νυ κί <$ μόλα πάντας νπασσυτίρους απίλίσσνι ^
(Ι μη πζπταμίΐΎΐοΊ πνλγς ντηγυντο πόληος,
βαιον άναπηίοντίς , ντπ) φόβος «τος Ίκαν%ν.
?*ύς «Ρ 'ίλσας άνα αοτν , νομίυς ως α'ίολα μ^λα ,
η'ΐίν Ις πί^ίον*, χβά'α «Γ' ου ποτ) μάρπτιν ιόισιν ,

37°

Ιμβαίνων τίυγίσοΊ κα) α'ιματι και χ,ταμαιΟΜΤΓ
κίΐτο •γαζ ίύρυς Όμιλος απιιρίσίη \π) γάι\
αχρις \φ Ελλήσποντο! απ ίύρυγόροιο πόλνος
οαζηχν κταμ,ίνων , όποιους λάχϊ &ιίμονος α7σ~α>
ως <Γ' Ότι λή'ίον αυον υπ άμητίίρο~ι πΐσγτι,

375

πυκνον ίον> τα £ϊ πολλά κχταυτόβι αράγματα κΰται
βρ&όμ,ίνα σταγίχσσι , γγ&ί $\ Βυμος νπ (ρ")•ω
ανίρος ίΐσορόωντος , ο τις κλυτον οι£ας ί%$<τιν
ως ό) άμφοτ'ιρωΟί κακω ^μηΒίντίς ίλιύρω
κίΐντο , πολυκλαύτοιο λίλατμίνοι ιω-χμαίο,
3^ο
πρηνας ούόί τι Τρώας 'Αχαιών ψίρτατοι υ'ας

«ο
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συλίον Ιν κορμοί χα) αϊ'μα,τι <ί>ιω%ντχς$
πριν ΐΐηληϊον νια ττνργ £6μ*ν , ός σφιν 'όνααζ
ρττλίτ Ιν) πτολίμοκην , \ω μί^χ κάρηϊ Β-ύων,
ταυηκά μ/ν βαοΊλϋίς απο ιττοΧίμου ίρυο-αντίς,
αμΦι νικυν ττονίοντο ατηιριτον , ιντί φίρονης
■κάτ^ντ&ν Ιν κλισίψι , ηων 7Γρο7τάροι% &οάωτ

385

αμφ) ίΓί μιν μόλα πάνης α^ζιράμ&νοι στίνάχοντο,
άχνυμβ'οι κχτα $ν/ΑΟν• ό γχ.% τηλί κχρτος ΆχχιΖν
$ϊι τότ' ίϊ) χΧκγν\οί λίλασμίνος Ιγχειάων,
κίιτο βαρνγ<ίΰν7Γοιο ττα% ν\όο-ιν ΈλλΗΟτττό'.'του-'

39°

ο'ιος ντηρφίαλος Ύιτνος τησίν , ίττποπ Κητω
Χργομίνγ,ν ΠνΒω<$$ βιάζίτο , και ι χολωΟίίς ,
ακάματόν ττΐξ Ιόντα, &οως ντη$αμνατ Απόλλων
λαι^νροΊς βίλαοοην , ο £* άργαλίω Ιν) λιβρω
' 395
•πουλυττίλίβρος 'ϊκϊιτο κατά χβονος ίύρντη&,ιο
μητρός 1»ς• η <Γ νια τηρισταιάγγιτι πατόντα,
ΐχβόμινον μακάρΐοσι , ^ίλασσι <Γί ττότνιχ Αητω•
τόϊος «§' Αΐαχί&ς <^ιίων ίττικάιττηο-ί γχή ,
^άριχα φάρων Τρω&τοΊ, γόον α άλίαοτον Άχακ>7ςί
λααν μυρομίνων 7πρ) «Γ 'ίβριμί βίνΒία πόντου•
&νμος £* αντίκα τταχτι κατίχΛάσΒν φίλος \ν$ον ,
Χλττομ&νων κατά ίϋριν νπο Ύρό&σσιν ολία&αι.
μντ\ο~άμζνοι <Γ αρχ τοίγί φίλων πάρα νηνν) τοκαων ,
τους λίπον \ν μίγάροιοΊ, νίο^μήτων τί ^νναικ-χν,
αϊ ττον όδνρόμίναι μίνυΰον κίκόϊς λίχ&σσιν ,
ητπιάχοις σνν παισ) } φίλονς ποτ^ΐγμίναί αν$£ας ,

^οό
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μάλλον αναττνιάγρτο• ^όου «Γ ίρος ίμτπσί 3νμω'
χλαΰόν τ αν άλίαοτον , νττ) •\αμάΆοκτι βαβίίαις
πρην&ς ίχχυμ&οι, μιγάλω πάρα Πηλίίωνι,
χαίτας Ιχ χίφαλης προΟίλύμνους <ίηϊόωνπς•
χίυάμινοι <Γ ν\ο"χυνα# α&νν "^α,μάβοίσι χάψκνα.
ο/η «Γ, Ικ ττολιμοιο βροτων Ις τίίγος αλΐντων,
οΙμωγη 7Γίλίταυ, οτί ^»7ο< ίμμίμαωτίς
χαίωσιν μ*γι άστυ, χαταχτίίνωσι «Γί λαούς
πανον^άι, 7τάντν $& £ια κτϋσιν φορίωνταί•
τοαι τοι πάρα, νηνσιν Άχα/αν 'ιτΓλίτ αϋτ» ,
ουνίχ άοσοτηνζ Δαναών, τταϊς Αίαχίιίαα,
Χίίτο μ?)ας ττα,ρα νηυσι &(οχ,μήτοίσι βίλίμνοίς,
οΤος 'Άρης, οη μ/ν Μινη 3τος οβριμοττάτρη
Τρωών Ιν τπ^ίω 7Τθλυαχβίϊ κάββαλί τητρν).
Μυρμι^όνίς <^' αλληκτον ανΐστ&άχρντ Άχιλη*3
ίϊλόμίνοι τηρι ικκρον άμυμονος οίο αναχτος,
ήπιου, ίς ττόοηντσι» Ίσος ττάρος υι&τ Ιταιρος'
ου ^αζ ντηρφίαλος τηλίν άν£ράθΊν , ούΑ* όλοόφρων,
άλλα, σαοφροαννη χα) χάρηϊ πόντ α&χαστο.
ΑΪας «Γ \ν πρωτο/σι , μίγα. στίνάχων , ε^ί^ωνί/ ,
ητατροχασιγηκτοιο φίλον ποΟΐων α-μα παί^ι,
βλήμ&ον Ιχ 5ίόφιν• Βτητων γί μ\ν ου τινι βλητος
»?ν, οο-οι ναάουοΊν \ττϊ χβονος ίύρυτη£οιο•
τον τοτί χίίξ α,χίων όλοφνρίτο φαΟίμος ΑΪας }
α,λλοτΐ μίν χλισιας Πηληϊά^αο δαμνιτος
ίο-φοιτων, οτί <Γ αντί πάρα, ^αμάΒο/ΟΊ Β-αλάσσνς
Ρ
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συλί& \ν χωίψι χα) άΐμητι £ιω%ντας$
πριν ΤΙηλήϊον υΐα ττνργ ό)ίμ*ν , ος αφιν ονααζ
'νπλζτ Ιν) πτολΐμοκτιν , 'ίω μί•)>Ά κάρ-ηϊ 3-ύων,
τονκχά μιν βασιΚν&ς άττο τττοΚίμον ίρυσαντις,
αμφι νίχυν ττονίοντο αητιίριτον , (υτι φίρονης
χάτΟίσ-αν Ιν χΤνσίψι, νίων 7Γρο7τάροι% Β-οάωτ
άμφ) <^ί μα μόλα 7τάντίς α•μιράμ&οι στίνάχοντο,

3^5

άχννμ&Όΐ χατα &νμον ο γας τηΜ χάρης ΆχχιϊύΤ
^ τότ \ν) χλκτίηοΊ λίλασμίνος Ι^χίΐάων,
39°
χίϊτο βαρν^όνττοιο πας γιόσιν Έλλησπόντον
οίος υπερφίαλος Ύπνος πίσίν , οπποτί Λητοι
ΐρχομίντ,ν Πΐ/θω^ βιάζίτο , χαί ε %ολω$(ΐς ,
άχάματόν πίξ ίάντα, &οως νπίδάμνατ Απόλλων
λαιΑρροϊς βίλασοΊν , α «Γ άρ^αλίω \ν) λυβρφ
• 395
πονλυπίλ&ρος 'ίχίΐτο χατα χβονος ίύρυπί^Ιιο
μητρός 'ιΧς' » ^ νια πίριο-τονάχ*ιο-ι -τηο-όντα,,
ίχβο'μίνον /αχχάρΐΟΌΊ , γλαο~σ% <Γί πότνια Αίΐτω'
τόϊος α,ζ Αίακί^ις 3Κιων ντηχάπποη ^αη\ ,
χάρμα ψίρων ΤρωίσοΊ, γόον <Γ' άλίαστον Άχαιοΐς,
λαών μνρομίνων τπρ) «Γ 'ίβρίμί βζν^ία πόντου•
ΒνμΙς <)ν αντίκα πάσι χατίχ,λάοτΒτι φίλος \ν$6ν ,
ίλπομίνων χατα £ϋριν νπο Ύρωΐσσιν όλίσ&αι.
μνκσάμζνοι & αρα τοί-^ΐ φίλων ντάρα νκυσ) τοχκων ,
τους λίπον \ν μίγάροιοΊ, νίο£μήτων τί ^υναιχ»νί
αϊ που όόυράμ&αι μίνυΒον χΐκόΐς λίχ&σοΊν ,
νηπιάχρις συν ποια) } φίλους ποτά^μιναι άνδρας ,

40(*
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8ι

μάλλον άηστανάχαντο• γόου <Γ ΐρος ίμτησί Βνμω'
χλαΐόν τ αΖ άλίαστον , 'νπ) -^αμάΒοισι βαΒίίαις
πρην&ς Ιχχυμ&οι, μαγάλω παρά Πηλιίωνι,
χαίτας Ιχ. χ&φαλχς προΒίλυμνονς ιίηϊόωνης'
χρυάμινοι <Γ φτγυψα» α&ν •\αμά&οιο~ι χάψκνα.
οί'η «Γ', (Λ πολΐμοιο βροτων \ς τίίγος άλίντων,
οιμωγή σηλίται, 3τί <Γη/Ό< ίμμίμαωπς
χαίωσιν μαγα άστυ, χαταχτώωσι <Γί λαούς
7Τανσυ£η\3 πάντη ίί Λλ χιϋσιν φορίωνταιτοήι το/ πάρα νηυατιν 'Αχαιών 'νπλντ άϋτη ,
όυν&ί άοσσητνζ Δαναών, παις ΑιαχίΑαο,
χίΐτο μνγας παρά νηοσ) &ιοχ,μίιτοισι βιλίμνοις,
οίος ' Αράς, ότ« μ/ν Μιν» &(ος όβριμοπάτρη
Τρωών Ιν π&Ίω πολναχβίϊ κάββαλί πίτρη.
Μυρμι$Όης <Γ αλληχτον άνίστίνάγρντ Άχιληα ,
ίΐλόμίνοι πίρι νίχρον άμυμονός οΐο άναχτος,
ππίου , ίς πάνπσσιν Ίσος πάρος ίιίν ίταΤρος•
ού γας νπιρφίαλος πίλίν ανδρά/ην , ού£* 6λοόφρων3
άλλα σαοφροσννη και χάρτύ' πάντ ίχιχαοτο.
Αίας <Γ \ν πρωτοισι , μνγα σηνάχων , νμ-^ωνα,
πατροχασΐ)Α'*ιτοιο φίλσν πούίων άμα πα?3α,
βλήμ&ον \χ 5ίόφιν 3νητων γί μίν ου τινι βλητος
η(ν, όσοι ναίουσιν ΧττΊ χβονος ιύρυτηδοιο•
τον τοτί χΰξ άγιων όλοφύρίτο φαί<$Ίμος ΑΪας ,
αλλνη μίν χλισίας ΠηληϊάΑαο Ααμΐντος
(σφοιτων, ότί <Γ ανη πάρα ^αμάβοιοΊ θαλάσσης
Ρ
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εχχυμενος μάλα πουλυς , έπος οΓ' ολοφυρατο τοΐον'
*ίΧ 'Αχιλεΰ^μεγαερχος ίϋσ^ενεων Αρχείων ,
χάτΟανες εν Τρο«ι Φβίης εχα,ς εύρυπε^οιο,
'εχπώεν άπροφάτοιο λυγρω βεβλημενος ϊω ,
τον ρα ποτ) χλά'ον άνδρες άνάλχιδες ίΰυνοϋσιτ.
ού "),άζ τις πισυνός γε σάχος με^α νωμγισασ&αι ,
ηδε περί χροτάφοισιν Ιπιστάμενος ες ' Αρπα
(υ &εσ3•αι πήληχα , χα) εν παλάμη δόρυ πνλαι ,

435

44°

χα) χαλχον δΚιοιο-ι περ) στερνοισι δαίξαι ,
ιόΐση 'ϋ άπάνευ^εν επιο-συμενως πολεμίζεκ
ει γα,ξ ο~ευ χατεναντα τότ ηλιβίν , ος σ 'εβαλίν πεξ ,
ούχ αν άνουτητί γε τεοΰ φυγεν 'ε-^χεος όρμήν.
445
αλλά Ζευς τάχα που νυν μηδετο πάντ άπολεσσαι ,
ημεων δ' \ν χαμάτοισιν ετωσια \ρ•γα τίθηοΊν
νδη γάς Ύρωεσσι κατ Άρ-μίων τά^α νίχην
ηυσει , επε) τοασον πίξ' ' Αχαιών 'ερχος άπηυρα.
ώ ποποι , ως 'άρα πάγχυ γέρων \ν δωμασι Πνλευς
όχβϊΐΟΊΐ μέγα πένθος -, άτερπεϊ γτράΐ χυρτας'
αύτη σύν φήμη μιν απορροών μεγάβυμοτ
ώδε δε οι χμ αμιινον όϊζύος αΐ^α λαθίσθΌ/*
ει δε χιν ου φΒκπι ε χοχ» περί υίίος αϊσα,
α, δειλός, χαλεποΐς εν) π'ενΰεσι γήρας ϊά-\*ι,
αϊίν \π εσχαρόφιν βίοτον κατί^ΐ' όδυνγτι,
Π»λενς) Ός μαχάρεσσι φίλος περιωσιος κεν
άλλ' ού πάντα τελοΰοΊ &εο) μογεροΐοΊ βροτοΐσιν.
'Ιΐς ό μεν άσχαλοων όλοφυρετο ΐΐηλείωνα'

45°
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Φο7νιξ <Γ βδβ' ο ^ρχιος αάστητα κωζΰίσχίν,
άμφιχιΑίίξ άίμας κυ &ραανφρονος Αιαχϋαο•
χαί ρ όλοφυάνον 'άϋνί μί•γ ά,χνυμϊνος πινυτον χίΤς•

8?
46°

'Ώλίο μοι , φίλα τίχνον , Ιμοι <Γ α-χρς αιίν άφυκτον
κάλλιτπς• ως οφίλίν μί χυτ» ζατα γαΐα καΐίυβίΐ,
πριν σ'ίο ττότμον ΐΑίσ&αι ά,μίίλίχρν ου γας Ίμοι •γ%

φ$

άλλο χιραότίρόν 7Γθτ ίστιλυΒίν \ς φρίνα 7Τ%μα ,
ου<Ρ ότί πατριέ ίμαν λιττόμην } άμαχους τί τοκΰας ,
φΐυγ,ων ις Πκλίϊα Λ 'ΈΛλά^ος , 'ος μ 07Π<ίϊχ,το ,
χαί μοι «ί&ίρα πόρίν , Δολώησνι «Γ ίΟηκ£ν'Ανάσο~ίΐν•
χαί σ'ί γ α> ά,γκοίντιοΊ φοριυμ&ος αμφ) μίλαβρον,
χόλ7Γφ Ιμω χατΐΟκχ,ί , χα) Ινίύχίως ΙτΓίτίλλίΐ'
νΥτπίαχαν χομηιν, ωσίΐ φίλον υιχ ^?γωτα.
τω 7τΜμτ\ν σν «Γ Ιμοισι 7ηρ) στίρνοκτι ^^ηΒας,
πολλάκι 7ΤΛ7Τ7ΤΛζΐ(ηας , 'ίτ αχριτα χνλαΓί βάζων•

47°

χλι μιυ νηπινηοΊν νπ ντασίφι ^ψας
στ«θ<α τ «<^ %ιτωνας• 'ΐχρν Λ <τί •χιρσ)ν ίμησι

475

πολλεν καγχάζων , \σηη\ νυ μοι ίιτοξ ΧωΧτηι
&ρί•\ίΐν χη<&μον%α βίου, χλ) "^τηραυος αΡνιας.
χ&) τλ μ\ν ίλττομίνφ βαιον χρονον ίττλίτο πάντα•
νυν £* οϊχη μίν αΐστος ΰττο ζόφον άμφ) £* \μον χϋζ
'άγνυτ όϊζνρως, ΐ7Τίΐη νυ μί 7Γίν0ος ιάτττν
λίυγάλίον τό μί ί/Όί χ&ταφίσίΐί βοώντα, ,
ττρ)ν Πηλ%α τη&ατ&αΛ άμυμονα, τον 7Γίξ οίω
χωκυσαν αλίαστον , δτ' ά,μφί ί φϋμις '/καται•

+8ο

ο'ίχτιστον γαξ ναϊν ΰτιίξ σώίν ντσνται αΧγ>ς3
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πατρί τί σω και \μο) , το/ 7ης , μίγι σ€ο θανόντος
αχνυμβκ» , τάχα 'γάϊαν ύπίς Διός άσπίτον αύται
ίυσόμ$ Ισσυμΐνως• χαί Χίν πολύ λάϊον ίίη ,
$ ζωίΐν άπάννΆίν άοσσητϋρος ίόϊο.
*Η ρ ό •)*ρων, άλίαστον \ν) φρίσι πίνθος άΐξων
ΤΓΑζ «Γβ ο! Άτρίί&ις όλοφυρΐτο &άχρυα χίνων
ωμωζίν «Γ', οΜ'υνγσι μα1}/ αβομ,ίνος χΐας 'ΐνάον'
Ώ,λεο Πηλίί&ι Δαναών μιγά, φίρτατί πάντων,
ο>λίο , χολ στρατίν ίύρυν ά,νιρχία &ϊίχας Άχαρων
ρηϊτΐροι ^ άρα σία κα,ταφιυΛνου πίλόμίσ^α
δύσμ&ίσιτ συ $% -χάρμα πισαν Ύρωίσσιν Άηχος 3
ο'ί σί πάρος φοβίοντο , λίονθ' ώς αΐ'ολα μ%λα•

49°
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νυν <Γ \πί νηυσι &οτισι λιλαιόμίνοι μαχίονται.
2&υ πάπζ , « ρά νν χαα σί) βροτους ^ίυ&ίσσι λόγασι
&ίλγίΐζ , Ός χατίνίυσας \μοι Ώριάμΰΐο άναχτος
5 °°
άστυ £ιαπραβαιν νυν «Γ" ου τίλαις οσ ύπίστνς ,
αλλά λίαν άχάχησας Ιμάς φρ*νας• ου γα,ξ οίω
ιυρψΛναα πολίμοιο τίχμωξ φΒιμ&Όυ 'Κχιληος.
ΛΩζ 'ίψατ, άχνυματος χία% ΐν<Μιν άμφ) <Γ£ λαο)
χώχυΦ Ι» &υμόΐο &ροίσυν πιρι Πηλιίωνα.•

505

τοις <Ρ άζ ί7ηβρόμ?ον νϋίς παρά μυρομίνοισιν
*0& ^ άσπίτος• ώρτο <Γ/ α$ίρος ά&αμάτοιο.
ώς 3* ση χυμα,τα μαχ,ρά βίνι μΐγαλου άνΐμοιο
όρννμ&ϊχ παντοίο, προς κίονας φορΐονται
σμίρίαλίον, πάντΥ\ £ϊ, προσαγνυμίνης άλ\ς αΐΐι ,
άκτα) όμως ρκγμΤσιν άπαρίσιαι βοόωσι•

51ο
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τοΐος ας' άμψι κχυν Ααναίίν στόνος αίνος οράρα 3
μνρομ,ίνων αλλη&τον άταρβία Πηλίίωνα.
Κα/ σφαι οδνρομίνοισι τά% »λι/θ« κυανίη νυζ ,
ίι μ* α,ξ Άτρίί&ν 7τροσίφωνα Κηλίος νιος
Νίθ~τωξ , ος ρά τ ίχκχ® Ιν) φρασ) μυρίον α,λ^ος ,
μνηνάμΐνος σψοΰ τταιδος ίύφρονος 'Αντιλοχριο•

8$

$*5

Αρτίων οχητττοΰχί μιγά χραηων , Άγάμιμνο» ,
νΖν μζν άττοσγωμντ^τα ίυσνχΐος λΓ"|λ ^οοιο
σήμιρον ου γΐζ 'ντ αύθις ίρωήσα τις Αχαιούς
$ϊο
χλαΆμου ά<$ην χορίσασ&αι , Ιττ Ίιματα ττολλά γινντας•
άλλ' βί^,ί «Γ» βρότον αινον άταρβίος λίαχίόαΰ
λουιαντίς , λίχ&στ \ν) &ίίομ&• αν γαξ 'ίοιχίν
α2ο~χυηιν Ιττ) &ιρδν άκη&ίν\σι θανόντος.
Καί τα μ\ν ως πτίτίλλΐ τηρίφρω* Ν»λ?ο£ υίόςαντα,ξ ό} ο'ις (τάροκτιν Ιπιτ7ηρχων Ι»ίλί£/§κ->
υ$ατ.ος \ν 7τυρ) Λίντας άφαζ χρυίροΐο λίβητας
^ηρμψαι , λοΰσαί τί νίκυν , τηρι 3** ύ'ματα 'ϊο-σα*
χαλά, , τά α πόρ& παι^ι φίλω άλΐ7ΐνρφυρα. μήτηξ
Ις Ύροόιν άνιόντί' 5οως 3* νπβκσαν άναχτι•

525
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\ν$1ιχ.ίως <Γ' αφα πάντα 7Τονησάμίνοι , χατά χόσμον ,
ΧΜ,τβίσαν Ιν χλισίψτι δί^ουττότα Πηλίίανα.
τον «Γ ίο-ι£6ίΌ~* ίλίησί 7ηρίφρων Τριτο/γα/αα*
στάζί <Γ ας άμβροσιην κατά χραατος , η? αρα φαο~)
£ψΙν Ιρυκακαιν καρον %ρόα χηρ) <ίαμίντων
535
<9"«3« ά ά% ΙρσΜντα , χα) ίϊχίλον άμττνί'οντΓ
ο-μιρόαλίον «Γ άρα τίνξΐν νπιακΰνΐΰν 7Πρ) νίχρ£}
¥ 3
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οΐον , στ αμφ Ιτάροιο <&υκταμ(νου , Πατρόχλοιο ,
χωομίνου ίτηχατο χατα βλοσυροΤο προσώπου•
βρ&υπρον £ αρα 30κΐ Αίμος, χα) αραον ι&σ&αΐ'
Άργίίους <Γ £λ« θάμβος , όμιλα^ον αβρύσαντας
ΥΙγιλίΙ&ην , ζωοντι πανίίχίλον• 'ός ρ ϊπ) λίχτροις

34°

ίχγυμίνος , μόλα πουλνς , α&ιν ίυίοντι Ιωχίΐ.
Άμφ) £ί μη μογιρα) λ«/τ*δ?, ας ρά ποτ ούτος,
Αϋμνώ τί ζαΒαιν , Κιλίχων τ αΐπυ πτολίώρον543
Θ»/3«ν Ήίτίωνος ίλχύν , λαίσσατο κούρας ,
'ιστάμχναι γ>άασχον , άμυσσουσαι χρόα χαλον
στήθεά τ' αμφοηρησι πτπ^γΛου παλα/χ/κην,
ίκ 3νμοΰ σπναχίσχον Ιϋφρονα Πηλνωνα•
τάς γαξ «Γ» τ/δτχί, &α) «χ Λ'/ί«ν 7Γί§ Ιουσας.
πασάων <Γ «ίττα^λοΐ' άχκ^ί/ΛίΜΐ *?ας βη&ρ
Βρστι/£ , παράχοιτις Ιϋπτολαμου Άχιληος ,
αμφ) νίχυν στρωφάτο, χαα αμφοηρνις παλαμητι
^ρυπτομανη χρόα χαλον, αυτήν Ιχ, εΓ άπαλοϊο
σττβΐος αίματάίσσαι ανα σμω^ιγ^ς αίρυιν
^ανομίνιης' φαάης χΐν ϊπ) γλάγ>ς αίμα χίασ&αι
φοίνιον' αγλαι'η <Γί χα) άχνυμίηις άλίγΐΐνως
ίμίράν μάρμαιρί' χάρις <& οι αμφίχίν ί/ι&ζ*
τόϊον <Γ 'ίχφατο μ£&ον οΐζυράν γ>όα>σα'
'Ώ. μοι Ιγω πάντα» πιριωσιον αίνο. παΒονσα'
ού γάξ μοι τόσσον π*ξ \πί\λυ$ΐν αλλοη πϋμα,
ονη χασιγιήτων , ουτ ίΰρυχόρου πψ πάτρης ,
07709 σίϊο θανόντος* Ιπί) συ μοι Ηρϊ,ν νιμαξ,

55°
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χα) φάος Μδλίό/ο πίλίς , χα) μιίλιχος αιών ,
Ιλπωρή• τ άγαβοΐο, χα) άσπίτον άλχαξ άνίης'

565

πάσης τ άγλαιης πολύ ψίρτίρος , ««Γί τοχήων
\πλκτ πάντα γα,ξ οίος '&ις £μω>\ τπξ ΐουστί'
χαί ρά μ> 'ώηχας άχοιτιν , ίλων άπο δοΰλια Ίργ*>'
νυν $ί τις Ιν νήίσσιν 'Αχαιών• άξίται οίλλύς
Ζπάρτην ας Ιρίβωλον , η Ις πολυ&ί^ιον ''Αργός"
χαί νν χιν άμφιπολιΰσα, χαχας ύποτλϊΐσομ ανίαςσιΰ άπονοσφισ&ιϊσα , <$νσάμ.μορος•- ως οφίλόν μί

$7°

γαία χυτή Ιχάλυ^ΐ , πόρος σίο πότμον ι^ισ^αι*.
ΛΩ^ « μίν £μη&ντ όλοφυρίτο Ώκλζίωνα
δμωνις συν μογίργσι , χα) άχνυμίνοισιν Άχαιοΐς ,
μυρομίνη χα) άνχχτα, χα) οακρα• της «ί* ά,λίγίΐνον

5 Τ5

ου πα* νηρσνη δαχρυ > χατίίβίτο <ί" 'άχρις κτ' ον£ας
ίχ βλίφάρων , ώσίί τί μίλαν χατα, πί£αχος ΰ£ωζ
πΐτραιης, γις πουλύς υσηξ παγίτός Τ6 , γιων τί ,
ίχχίχυται στυφ-λοΊο χατ ου&ος , ά,μφι Μ πάχνη580
τκχίθ' όμχς Ευρω τί , χα) η'λίοιο βολητι.
Κα) τότΐ <ίϊί ρ Ισάχουσαν όρινομ&οιο γοοιο
3νγατίρκς ΝηρΧος, οσαι μιγά β&βος ίχαυσι•
πάσησκ £* άλνγανίν υπο χραΑ"ίην πίσιν άλγος•
οίχτρίν <Ρ ίστονάχησα» , νπίαχί <ί* Ελλήσποντος• ■
άμφι εΓί χυ&κοισι χαλυτ^άμίναι χρόα. πίπλοις ,
Ισσυρχνως ο'ίμησαν , οπη στόλος \πλίτ 'Αχαιών >
πανσυ^ίη πολιόϊο Λ' οί$ματος• άμφ): 3* αρα. σφη*
νι&σομίνιησι θάλασσα άστατο•- τα) £ Ιφ'ροντο,
Γ 4

5 $5
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χλαγ^Ιν , χ,ρΆτπντίσιν να&όμ&ναι γράνοιση ,
59°
όσσνμαης μέγα χίϊμα' τηριστ&ά-χαντο £\ λυγρον
χητ*α μυρομίνψην 'ίβαν «Γ7 α/ραζ γ\γι νίοντο ,
τταί&α χαο-ιγνττης χραπροφρονα χωχΰουσαι
Ιχττάγλως. Μουσαι ^ί 3νως Έλιχωνα λιπουσαι,
«λΐ/θοτ, α,λγος άλαστον Ιν) στίρνο/σιν ίχρυο~α/3
595
άρνυμίναι τιμήν Ίλιχάστιδι ΝηρηΊνη.
Ζ&ς ίΓί μίγ Άργάοισι χα) Λτρομον 'ΐμβαλί 3-άρτος,
οφρα μ» Ια&λον Όμιλον ύττοέΜσωσι 3*άων ,
άμφα^ον άΒρηταντίς άνα οτρατόν α! £* Άχιλϋος
άμφ) νίζυν στινάγοντο χα) άβάνατοί 7πς Ιοϊ/ο-λι,
6οο
•πάσαι όμως• άχ,τα) £ί τπρίαχρν Ελλησπόντου"
&υντο &ι χβαν πάσα πζρ) νίχυν Αίαχί^αο
δάχρυσι, χα) μιγά βΐν&ος ανΐσην&• άμφ) Μ λαών
μύρομίνων , Μχρυσσι φορυνίτο τίυχια πάντα,
χα) χλισίαι , χα) ή!(ς, Ιπί) μίγα πίνΟος όρωρυ.
605
μήτηξ <Ρ άμφιχυΟίϊσα , χυσί στόμα, 1\ηλίίωνος ,
παι£ος Ιου , χα) τόϊΌν 'νπος φάπο &αχρυγίουσα'
Γ«θί/τ&» ρο^οπαπλος αν ούρανον ^Ήριγναα ,
γ&ίίτω φρίσίν ήσι, μ&ύς χόλον Άστίροπαίου ,
'Άξιος ίύρυραβρος , /<Γί Πριάμοιο γινίβλη'
61ο
αΰτάς Ιγω προς ' Ολυμπον αφίξομαι• άμφ) <ίί ποσσ)
Χίίσομαι άβανάτοιο Διός μαχαλά στίνάχουσα,
όυνίχά μ ουκ 'ώίλουσαν υπ άνψ όίίχ» $αμηναι 3
άήρι, Ό\ τάχα γϋρας άμίίλιχρν άμριμίμαρφί ,
Κΐίρίς τνγγυς ίασι, τίλος &ανάτοα φίρουσαι.
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άλλα μοι οΰ κώοιο μΐλαι τόσον, ως Άχιληος,
ον μοι Ζ&υς κατίνίυσίν , Ιν Αιακί^αο £όμοισιν
ϊφβιμον 3"«σ«/ν , \ττίΊ ούτι μοι \\ν$αν& ίυννι•
άλλοτί μΧν ζα»ς αημος πίλαν , άλλοη Ρ υ£ωξ ,
αλλοτί <Γ' οϊωνω ίναλίγκιος , $ ττυρίς όρμψ
ου μοι &νητος άν*ις £υνατ \ν λαχ&το-ι μιγηναι
γιγνομίνη , οσα γαία λοι ουρανός Ιντος αργυ ,
μίσφ 'οη μοι κατίνίυσίν Ολύμπιος, υιία £ϊον
ίκτιαγλον 5ησίΐν , και άρ:ιϊον• άλλα τα μίν 7Γον
άτρικΐως ίτίλίσσίν ο γαξ ττίλί φ-ρτατος άντρων
αλλά. μιν ωκΰμορον ποιήσατο, και μ άκά•χησίν.
τουηκ \ς ούρανον ίίμΐ' Διός <ί* \ς &ωματ ιουσα ,
κωκΰσω φίλον υΐα , και , νττπόσα ττρόοΉ ίμόγ&α
άμφ βκ/τω , και παισιν άίικία τίΐρομινοισιν ,
μνκτω άχΛίχΐμίν» , ίνα ο! σίν Βνμον ορίνω.
Ω,ς ίψατ , αινα γ>ωσ αλί» θίτ/ς• « οί οι αυτή
ΚαλλιόττΗ φάτο μυΒον άρηραμίνη φρίσι Βνμον
' Ισχίο κωκυτοιο , &ία θίτι , μη^ άλΰουσα,
ί'Ινίκα τται^ος \ο7ο, &ίων μη&οντι κα) άντρων
σκυζίο• και γας Ζχνος ίριβριμίταο άνακτος
υΐίς όμως άττόλοντο, κακή ττιρι κηρ) £αμίντίς.
κάτβανί £* υιός \μ.ίϊο , και αύτης άΒανάτοιο ,
Όρφώς, οΰ μολτη\σιν Ιφίσπίτο πάσα μ\ν υλη,
πάσα £ ας όκρυάσσα τχίτρι , 7Γθταμων τί ραΰρα ,
πνοιαί τί λιγίων άνίμων άμίγαρτον άίντων ,
οιωνοί τί 3ό>κγ; άϊίσσυμίνοι πτίρυγσσιν.
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αλλ* ίτλην- μχ>γ& 7ηνΒος , νττύ 3*ον ουτιν ίοικίν
7ην0ίσι λίυγαΜοισι χμ αλγίϊ 3νμον άχιύίΐν.
τω σι χαΐ αχνυμιηιν μώιτω γόος υιιος ίσ&λου'
χα) γάξ οι κλίος αιιν &τιχβονίοισιν ααι£ο)
χα) μίνος άίίσουσιν , Ίμ% Ιοτϋτι χμ άλλων
Πκρίόων στ) «Γί μ» η χιλαινω 7πνΒά Βνμον
£χμνασο, &ηλυτιργισΐΐ Ίσον γοόωσα, γυναιζίν
η ουκ Λΐϊις οτι πόντος, όσοι χβον) ναιιτόαυσιν ,
αι&ρχτπους , ολοίι τκριτηττταται ασχ&τος ΑΪσα,
οΰ£ι Βΐων άλιγουσα; τόσον σΒινος ϊλλαχι μουνψ« χμ νυν Πριάμοιο 7Τθλυχρνσοιο ττόλτΛα
\χσκρσίΐ> Τρωών τι χμ 'Αργιίων ολισασα.
άκρας , δττί 5ιλι\σι• 3^ων ^ οϊ/πς μη ιρύξι/ι
'Ω^ φά,το ΚΛλλι07ΐτι , ττινυτα φρισ) μητιόωσα*
νιίλιος <Γ αττόρουσιν (ς ωτααχοΊο ρίώρα•
ώρτο £~ί νυξ μι•γαλο>ο χατ' ηιρος ορφνήισσα ,,

6^5
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>ί τί χ,α) ά,χννμίνοισι τήλιι Βνητοΐσιν ονιιας.
αυτού <Γ \ν <\αμά&οισιν 'Αχαιών 'ί^αβον υϊις
ιλ^ον, αμρ) Ρΐχυν, μ,ιγάλη βιβχρηοτίς ά/η\66ο
άλλ' ού% 'νττνος 'ψΆ,ρτττί ζτονν- θιτιν- ά-γχι $< τται&ος
ίιστο συν άβανάτης Νηρήίση>• αμφ) <Γί Μοΰσαι
άχνυμίνην άνα, Βνμον άμοιβα^ις α,λλούιν άλλη,
πολλά 7Γαρη•γορίίσκον , 'όττοίς λιλοώοιτο γόοιο.
'Άλλ' ότι ΧΜγχαλόωσα, Λ' αι&ρος γ\λυ$ιν ϊ\ωζ3
λαμττρίτατον η φάος 7Γασι Τρωίσσι φιρουσα ,
χ,α) Πριάμω3 Δανχο) «Γ£, μ&γ άχνυμενοι , 'λχιληΛ
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χ,λαΐον νττ 'ηματα. πολλά, πίριστίνάχρντο <Γϊ μακροί
γι'ϊόκς παντοίο , μχγας £ όλοφυρίτο Νηρίύς ,
γ,ρα φίρων χουρη ΝηρηΊ'3) , συν <Γί ο! άλλοι
670
ίΐνάλιοι μυροντο 3-ίοι, φιμίνου ΆχιλΟος•,
χαι τότί ίΓ» μί^άλοιο νίχυν Πηληιά^άο
ΑργίΊοι 7ΐνρ} <^ωχαν , Λάαντίτιζ ννησαντ»ς
4ουρα, τά ο! φοραανης άπ\ουριος\$αίοιο
παντΐς όμως Ιμάγησαν , \πα σφίας ότρυνονης
Άτρίίδαι προνηχαν άπίψτον οισϊμίν υλην ,
οφρα. &οως χαίοιτο νίχυς χταμίνου Άχιλίίος.
άμφ) <Γί τίυχία πολλά πυρή πιρινηασαντο
αιφιων χταμινων- πολλούς <Γ ΙφυπίρΟί βάλοντο
Τρωών δϊΐώσαντίς όμως πίριχαλλίας νιας,
"ίππους τί χριμίβοντας ΐϋσβίνίας 3"' άμα ταύρους ,
συν «Γ οίας τί συας τ ϊβαλον βρίθοντας αλοιφή*
φά,ρ&α <Γ' ΐχ, χηλών ψίρον άσπίτα χωχυουσαι
&μοϋα$ίς, χμ πάντα πυρής χα%πϊρ$* βάλοντοχρυσον τ ηλΐχ,τράν τ Ιπίνή/ιον άμφ) £ί %αίτας
Μνρμι^όκς χήρα/το , νίχυν οΓ' \χάλυ•\αν άναχτοςχα) £* αύτη Βρισηϊ'ς , άχη•χίμΜΐΛ πιρ) ηχρω ,
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χ,ίΐραμίνγι πλοχάμονς πυματον πόρί £ωρον άναχτι.
πολλούς £* άμφιφορϋας άλίίφατος άμφιχίοντο'
άλλους «Γ άμφ) πυρν\ μίλιτος 3?σαν , ϊϊ^Ι χα) αίνου 690
γ\£ίος , ου μίΟυ λαρον ό£ω&ί νίχταρι Ισον
άλλα £ί πολλά βάλοντ ίύω&α, &αΰμα βροτοΐσιν,
'ίσνα χβων φίρα ίσ&λά } χάι όππόσα $ϊα θάλασσα.

9*
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'Αλλ 'οτί <ί» ττίρί τίά^γυ 7ηιρ»ν Άίχασμγισαντο,
τηζοί 'α,μ ΐ7Τ7Γϊασνι , συν '&>ηση> , Υρρωσαντο
αμφ) 7τνρ»ν ττολυΑαχρυν' ό ιΓ' Ικ τ$ΐν Ουλύμποιο
ΐ&υς «ΙοοάΑας χ&τΐχίυίν ύττίξ ναών Αίαχίίαο
αμβροσίας, £ίγ τι φΐρων Ν«ρι'/<β τιμήν
Έρμΐίην προαχχχν \ς Αίολο» , 'όφρα. χαλίσση
λΛΐ^,νίρΖν άνίμων Ηρον μίνος- « ^α§ ΐμίλλίν
χαίίσ^τ Αιαχίίαο νίζνς• του ίΡ αΤ-^α μοΚοντος,

695
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Αίολος ούχ αττ^σν χα,λίσσάμίνος <Ρ α,ληννον
χαρτταλίμως Βορίνν , Ζίφυρο/ό τ« λάβρον άνττρ ,
\ς Ύροίην ττρώηχί , θοίϊ ενόντος άίλλη•
ο! £$ &οως οι'μησαν ιπηξ παντοίο φίρντ&αι
ρητή α,τηιρίσίψ τηρ) <Γ' ίαχρ \σσυμ&νοισι
πόντος Όμου χα) γΰα• τηριχΧανιοντο Ρ υτηρ^ί
πάντα νίψη, μίγάλριο £&' αβίρος αίσσοντα.
οι ϋ , Αιος βουλϊίσι , ίαΊχταμ&νου Άχιλϋος
α4^α 7Γυρνι Ινόρουσαν αολλας- ώρτο £* αϋτμ»
Ηφαίστου μαλιροϊο• γόος <Γ' αλίαστος ορωρίΐ
Μυρμιδόνων• α,ημοι <Γ£, χα) ισσνμνιόί 7Πξ άίλλ»),

7°5

7 1<5

ττανϋμας χα) ίΊ/»τα νίχ,υν 7Γίρητοΐ7ηύοντίς ,
χαΐον ίϋ ττνίίοντΐς ομως' άνα εΓ' 'ίγρίτο 7Τουλνς
•
χα7τνος \ς ναρα <£?ον, ί7ηστ0ί «Γ' αυστητος νλη
7*5
ίαμναμίνη 7ΐνρ) πάσα, μίλαινχ εΓ Ιγίγνΐτο τίψρη.
Μ <Γί μίγ ίχτίλΐσανης ατίίρης 'ίρ-^ον αυτοί ,
ας (ον άντρα» 'ίχαστος Όμου ηφκτσι φίροντο.
Μυρμιάονΐς <ί', έτ' άναχ,τα ττίλάρκν } 'υστατον α,λλων,

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Γ.
*ινυιτί πΰξ άϊ£ηλον , άποχταμινων πίρ) νΐχρω ,
Ίππων τ, αιζηων π, χα), αλλ' Οσα Αακρυχίοντίζ
'όβριμον άμφ) νιχυν χίιμήλια Βϋχαν Αχαιοί,
<Γ# τόη πνρχαΊϊιν ο'ινω σβίσαν όστία «Γ" αυτού
φαίνΐτ αριφραάίως, Ιτπ) ούχ ίτ'ίροισιν όμοια
«ρ, άλλ' οία γίγαντος αηιρίος• ου$\ μ\ν άλλα
συν χίίνοις Χμίμιχτ, Ιπιώ βόις , «<££ χα) Ίπποι ,
χα) παϊ£ς Τρωών, μίγάα χταμίνοισι χα) άλλοις,
βαιον απωΟί χίοντο πίρ) νίχυν ός <Ρ Ιν) μισσοις
ριπή ύφ Ήφαίστοιο Μμημαος , οίος 'ίχατο.
του £ί χα) οστία πάντα πψστ&άχοντίς νταΊροι
αλλ.'αγον Ις χαλάν πολυχαν£ια τί βριαρήν τί,
α,ργυρίϊΐν χρνσω. £'ϊ ^Ιαυγί'ϊ πασ ίχίχαστο'
χα) τα μ)ν άμβροσίγ , χα) άλήφατι πάγχυ $ίψαν
χονραι Νιψτίος , μ(•γ 'ΑχιλΜα χυααίνουσαΐ'
\ς <Γ« βοών <&μόν &ίσαν , άβρόα ταρχυσασαι
συν μιλιτι λιαρω• μίηνς «Τί ο! άμφιφορϋα

9?
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ωπασί, τον ρα παροιΟ* Δίωννσος πόρί ^ωρον ,
Ηφαίστου χλυτόν ιργον άφρονος• ω ίνι 5ϋχαν
οστί ΆχιλλΟος μίγαλήτορος' άμφ) £% τυμβον
Άργϊϊοι χα) σϋμα τηλωριον άμφίβάλοντο
άχτν\ νπ ακρότατη πάρα βίνβατιν Ελλησπόντου ,
Μυρμιδόνων βασιλϋα 3-ρασιν πψχωχυοντίς.
Ού$% μ\ν άμβροτοι Ίπποι άταρβίος ΑίαχίΑαο
μίμνον α$αχρυτοι πάρα νήίσιν , άλλα χα) αυτόι
μυροντο σφίτίροιο Αχϊχταμίνου βασιλιάς•

^/±ο

745
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ονί* ίθίλον μο^κρόϋσιν 'ιτ άν$ράο~ιν , ού$\ μ\ν Ίτΐττοις
μίσ^ντ^τ Άργίίων, όλοΐν τηρι τηνθος εχοντίς,
άλλ' ι/7Γ«ς ωχίανοΐο ροας , χα) Τηθι/ος άντρα ,
ανθρώπων άπάπρΒΐν όϊζνρζιν, φορ&σ&αυ,
γχι σφεας τοπάροίΒεν ε^είνατο «Γ/α Πο&ίργη,
75°
αμφω άελλάττοδας, Ζεφυρω χελάΑοντι μιγίϊσα.
χαί νυ χεν α/ψ ετίλατσαν στα σφίοΊ μί\$ίτο 3νμος ,
β μτι σψεας χατερυξε 3%ων νόος , οψξ Άχιληος
ίλΒοι αττο Ί,χυρωο &οος παις, αν ρα χα) αυτοί
£ίχνυν(ϊ, θ7ΠΓ$$ Ίχοιτο ποτ) στρατόν ουνεχ αρα σφ# 755
θέσφατα γιγνομενοισι Χάους !ίρο7ο &υγατρες
Μόϊραι επεχλόόσαντο , χα) ά&ανάτοις πες Ιοΰσι,
πρώτα Ώοσε^άωνι &αμγ\μεναι• αυτα,ς 'επειτα
5αρσαλεω Π«λ«<', χα) άχαμάτω ΆχίλΧϊ'
τετρατον αΖτ επ) τοΊο~ι, ΝεοπτοΜμω μεγαθύμφ,
τον χα) ες Ήλνο-ιον πεδίον μ&τοπ/ο-&εν έμελλαν
Ζηνος νττ εννντίκτι φερειν , μΜχάρων επ) γα7αν•
τοννίχα , χα) στυγερή βεβολχμενοι ύτοξ άνή\ ,
μίμνον πάς νήεσσιν , εον χατα Βνμον αναχτα
τον μεν άχαιχεμενοι , τον «Γ αΖ πώεοντες ί$εσ5αι.
Και τότ 'εριγ^όυποιο λτπων άλας οβριμον οΐ^μα ,
«λι/θίν Έινοσίγαιος 'ίττ γόνος• ού&ε μιν άνδρες
ε^ραχον, άλλα &εησι παρίστατο Νηρχίνης•
χαί ρα Θετιν προσεετπεν 'ετ άγνυμενην ^Α'χιλϋος'
'Ίσχεο νυν περ) παι^ος άπεφεσιον γοόωσα•
«3 γάξ ογε φβιμενοισι μετεσσεται 3 άλλα &εο7σιν ,

76°
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ως γινς Διόνυσος, 1$\ σκίνος Ήραχ,λΐίος.
ού γάξ μ/ν μόρος αίνος υπο 'ζόφον ακν Ιρυζα ,
«λΓ Άϊ&ς , άΛλ' α)•\α χαι \ς Αιος ϊ'ξίται αιτίας•
χαί οϊ ^α,ρον ^ω ^ί &ίου£ία νΰσον απάσσω
Έυξανον κατά ττόντον, Όττη &ίος ισσίται ακν
σος ττόύς• αμφ) εΓε φΰλα τπρικτιάνων μίγα λαΖν

775

χίΐνον κυ£αίνοντα &υητΓ0?ώ\ς Ιρατίίνγς,
ίσον ΐμοι τίσουσι• συ £' 1σ•^ο κωκυουσα
ίσσνμίνως, κ%) μή τι %αλ£7ΤΤίθ 7πν0ίϊ Βνμά'.
Χ1$ ντταν , νηϊ πά/τον άσηι'κν ίίκίλΰς α•ίρνι ,

?8ο

τταρφά,ιχενος μυ^οισι Θόνν* τϋς <Ρ Ιν Φρνή &υμδς
βαιον αντπηυον. τα μη ο! &ίάς Ιξίπλεσσίτ
Άαγύοι £ί ^οωνης αττϊϋον , %%ι Χκάστω
νΰίς (σαν, τας ηγον άφ"Ελλά£ος• αί ί'ΈλΜατα
Πκρί&ς νίσσοντο, και ας αλα Ήηρη'Ιναι
$ϋσαν, ίον στ&άχρνσαι Ιύφρονα ΪΙηΤ&ίωνα.
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Όϊοπιε:1ε5 & ΑΪ3χ Τ©ΐ3Γηοηϊιΐ5 , ρβηίΐο ρηειηϊο , — 183.
Ρυ§ϋ3ϋιι Ιθοηιεηείϋ ίκονιτί; ΝεΛοΓε ίαπιεη ΗθΓί3Πίβ
οεηζηι ΕρειίΒ & Αε3πΐ3$ , ςυοϊ <ϋηπιυιη ΑςΗίνϊ , — 4°4•
Αιχυ νϊηεϊί ΤευεεΓ, — 43ΐ- Ί•&ο ΑΪ3χ Τεΐ3πιοηϊιΐ5 ,
— 4ϊ"ί. 61ίο Α§3ρεποΓ, — 47°•' Ϊ3ςιι1ο ΕιΐΓ^βΙιΐί , — 478.
ρ3πςΓ3ϊϊο ϊιεΓϋΐη ΑΪ3χ Τείαιτι. ίκβνιτ) , — 499• Οβπτι
Μεηεΐ3αδ, — $44• (^Λ 3υίειη Ηβες ρ3Γ5 ΐ3αιηοΓ3;)
βπζΐιίαπ εηοο Αβ3πιεηιποη , — βπ.
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\^/ν^ί μ& 'ίττττολόχαο ίαϊφρονος ίβριμον υίον
Τρα&ς α&αχρυταν <£/λο) λπτον , άλλ* χα) αύτο)
Δαρδανίας προττάροιβί πόλης ψχυ^ία φΖτα
7ΐυρχαΐί\ς χαβύπιρΟί βάλον τον <Γ~' αυτός Απόλλων
Ιχ, πυρός αβομινοιο μάλ' ΐσχτυμίνως αναίίρας ,

ς

$ωχί &οο?ς ΆημοιοΊ φίρΐΐν Αυχίης σχιίον αίης'
α £ί μη αΙΑ^ αΎΠναχαν νπ αγχια .Τηλάνδροιο
χώρο» Ις ίμ&ρόίντα, πίτρην <Γ \φίηηρ§ι βάλοντο
αρρηχτον Νυμφαι £ϊ πίρίβλυσαν άρον ΐκίωζ
αίναου ποταμόϊο , τον ίΐσίτι φΰλ* ανθρώπων

Γλαυχον Ιπιχλίίουσ/ν Ιόρροον άλλα τα μ\ν που
αθάνατοι τίυξαντο ^ρας Αυχίων βασιλΐϊϊ
Αργίϊοι £~ ίρί&υμον ανίο'Τίνάχρντ' Άχιλϋα,
νγιυσ) παζ ωχυπόροκην ϊτίΐρί <Γέ πάχτας ανία
λενγαλΐη , χα) πίνΟος , Ιττί/ ρά μιν ως ίον υΐα
$ϊζαντ\ ού£ί τις ην ανα στρατον ίύρνν αΑαχρυς'
Τρωίς α αν αλίααττον Ιγίιύίον , ασορόωντίς
Ο

3Ο

ι$
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τους μϊν άχηχίμΐνους , τον £Ίν πυρ) <βιωθ«τα•
χαί τις ίπίυχρμίνος , μυβον ττοτ) τοΊον 'ΐατην
Νίν πόντίσο-ιν α,ίλτττον άττ Ουλύμττοίο Κρανία»
ίιμϊν αττασί χάρμα ^ λιλαιομινοιση ιΑίσ&αι
ιν Τροίΐ) ^Αχιλϋα <ϊίοονπάτα: υ\ ^άξ οίω
βλημ'νου αμττνίνσίΐν Τρωών \ριχυ£ΐα φυλά,
αίματος Ιζ όλοοΤο, χα) άν^ροφόνου ύσμίνης'
αΐίΐ γάς οι χίρο~η> Ιμαίητο λοί^ιον ί^χος,
λύΟρω υττ αργαλίω 7Τΐ7Γαλαγμίνον ού£ί τις γ\μιων
χύνω 'ίναντ ίλ$ων, 'ίτ ίτη&ρα,ιαν Ήρι^ίνααν•
νυν <Γ"' ο/ω φΐυζίσΒ'αι Αχαιών οβριμα τίχνα
νηυσιν Ιυπρωροκτι , £αϊχταμΐΐ>ου ΆχιλΧος'
ως οφιλον μίνος ναν ίβ"Εχτορος, οφρ άμα πάντας
'Αργάους σφντίρψιν \ν) χλιο-ί>ντΐ•,> ολίσσγ.
ΑΩ.ς αξ 'ίφη Τρωών τις, Ιν) φρίσ•) πάγχυ γαγι^ωςάλλος <Γ' αν Ιτίρωθί , πυχα φρονίων , φάτο μυβον
Φΰσ&α συ μ\ν Δαναών όλων στρατον ίν<Μι νηων}
ττοντον νπ ίΐίροίντα , 7Πφυζότας α1-\α ψασ&αΐ•
άλλ' ου μαν Αίίσουσι , λιλαιόμίνοι μ?^α χάρμηςΐΐσίν γας χρ&τίροί τί χα) οβριμοι άνιρις άλλοι ,
ΤυΜ&\ς, Μας η, χα) Άτρίος ο'βριμοι υΐίς'
τους 'ίτ ιγα &ί$οα<&, καταχταμίνου ΆχιλΟος.
τους ίίΐ' αργυρότοζος άναιρίισίκν Απόλλων ,
χαι χιν άνάτηκυσις ΊΤολ&μου , χα) α&ιχίος ο'ιτου ,
ήμ7ν ιύχομίνοισιν ίλίυσίται ΐήματι χώω.
ΛΩ^ ϊφατ• αθάνατοι «Γί χατ ούραναν ϊστίνάχοντο,

ςο
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'άτσοι 'ντα» Δαναο7αην \ΰσ&&αο~σιν αρωγοί"
άμφ) £ί χραυτ \χάλυ•\αν άπαρκσίοις να^ασοΊ^
3νμον αχηχίμινοι• ϊτίρωΟί «Γ7 ίγίβίον άλλοι ,
ώγόμνιοι Ύρωίσσι τηράς ΒνμηΑϊς ορ'ίξαι.
χα) τότί <$ Κρονίωνα χλυτ» προο-ίφωναν 'Ίϊρη'
Ίλό πά^ηξ άργιχίραυνί , τήι Τράχσσιν άρήγίΐς,
χουρης νϋχόμοιο λίλασμίνος , «V ρα πάρουν
άντιΒίω Π»λ>ϊϊ πόρίς 3νμήρΐ αζοιτιν,
Ώηλίου ν βκτσψι^ γάμον £ι οι αυτός ίτίυξας
αμβροτον οΐ <ίί νυ πότης Ιίαιννμί&' νιματι χώω
αθάνατοι , χα) πολλά £όμίν πίριχαλλία ίωρα•

99
45
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άλλα τά γ Ιξίλάβου- μΐγα £* Ελλάδι μήταο πίνΒος. 55
Ω,ς αζ 'ίφη' τλ» £' ούτι προσν/νΐ7ην ακάματος Ι&ις'
«στο γαζ αχνυμίνος χρα&ην , χα) πολλά μ&οινων ,
ονηχχν 'ιημίλλον Πριάμου πάλιν ίξαλαπάζίΐν
Άρτιοι, τοις αινον ιμχ&το λοιγον σπάσσαι
Ιν πολίμω στονό&τι , χα) \ν βαρυηχϊϊ πάντψ
6ο
χα) τα μίν ως 'ωρμαινί , τα «Γ» μ&τόπισ&ί τίλίσοτν.
Έως «Γ' ωχίανοΊο βαβυν ράον ρσαφίχαητ
χυανίχν <Γ αρα γίΐαν ντηϋα 'άσπντος Χρφνη ,
νμος άναπκίονσι βροτοι βαιον χαμάτοιο'
Άργίϊοι «Γ' Ιπ) ρινο~ιν Ι^όρπίον, άχνυμινοί πίξ.
65
ου γαζ νη£~υος \στ)ν άπαχημ&αι μίμαυη\ς
λιμον άταρτηρον, οπόταν στίρνοισιν '/χηται,
άλλ' ΐΊΒαξ Βνα γΛα βαρύνιται , ού<ίί τι μΰχος
γγ»νναι , Ριν μή τις χορίσγ Βνμαλ^ία ηίυτ
Ο ι

ιβο

κ: ο ι ν τ ο τ

τουνικα £%τ Ιπάταντο, κα) αγνυμανοί Άχ/λϋος"
α»η •),Αξ μόλα πόντος ίποτρυνΐσχίν ανάγκη,

?ο

τόισι <Γ« πασσαμ&οισ-ιν ΙπήλυΟί νή<ίυμος ύπνος,
λνσί <Ρ άπά μιλίων οίύνας, Ιπ) <ίί σ&ίνος Ζρσ&.
'Αλλ' ότί $η κεφάλας μιν νπ αντολίην 'ίχον άρκτοι ,
δί^μίναι ηίλίοιο. &οον φάος , 'ίγρβτο <Γ Ή«ί ,
75
«Γ») τάτ αικγρίτο λαός νυσ&ινίων Άργιίων ,
πορφύρων Τρωασσι φόνον , κα) κηξ άί£ηλοτ
κίνυτο ίΓ' ηυτι πόντος άπυιριτος 'ίχαρίοίο ,
ϋόϊ κα) αύαλίον βαώύ λήϊον , όππόΰ' ϊ'κηται
ριπή απί/ρισίη νίφίλη^ίρίος Ζιφυροιο•
8ο
ως αρα κίνυτο λαός \ττ ψσιν Ελλησπόντου.
κα) τόη Ύυίίος υιός \&λ$6μινοκτη> ηιπητ
*ίϊ φίλοι, ίΐ νηό» 2* μίηπτόλΐμοί πιλόμχτ$α,
νυν μάλλον στυγίροΐσι μαχωμ^α άυσμίνασσι ,
μή πως &αρσήσωσιν , Άχιλλίος ουκ (τΐόντος•
αλλ* α•γί συν τίυχΐσνι κα) αρμασιν , λΓέ κα) 'Ιτπποις

8$

ίαμιν αμφ) πόληα' πόνος «Γ αρα κυ£δς ορίξιι.
ύΩ.ς ϊφατ Ιν Ααναόισιν. άμίίβίτο 3* οβριμος ΑΪας•
Τυ<&ί3η , συ μχ» Ισ&λα κα) ουκ αημωλια βάΛις ,
ότρυνων Τρωατσιν ίϋπτολίμοισι μάχατ^αι
άγχίμάχρυς Δαναοί/ς, οπής μίμάασι κα) αυτοί•
άλλα χρη Ιν νίκσσι μζηιν , αχρις ίξ άλος 'ίλΟγ
£ϊα Θίτις' μόλα γάς ο! Ιν) φρντίν 'η&ται ητοξ
υίΐος άμφ) τάφω πιρικαλλια Β'ΐΐναι άώλα'
ας χ&ζή μοι '&πτν/, οτ ιις άλος ηϊε βίνΟος ,
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νόσφ αλλαη Δαναών χαί * ατχ^ον ΊλτκομΛΐ ιιναι
ισσυμχνην. Τροίας &, χα) ίϊ Β'άη Πηλίος νιος,
ου μόλα &αρο~ηο~ουο-/ν , 'ίτι ζώοντος Ιμίίο,
χαί σίυ, η3ί χα) αυτού αμυμ,ονος Άτρ*ί<ίαο.
Λ£ϊς α% \φη Ύίλαμωνος ίύ'ς παις, ου&ί η %<&

ιοί

ΐοο

οττι ρά οϊ μ(τ αΊβλα χαχος μόρον ατίΛ δαίμων
άργχλ&ον τον <Γ' αυΰις αμύβντο Τυίίος υϊός•
ΤΩ φίλος, « νηον &ίτις ιρχΐται υιματι τω&
υαος αμφ) τάφω τηριχαλλία Βίΐναι α$λα,
πας ννκσσι μίνωμ®, Ιρυχανόωνη χα) άλλους*χα) "χας <$ μαχάρίσσι Βνοϊς τπίβ&τ&α/ 'ϊοιχγ
χα) ^ άλλως Αχιλχι , χα) αΒανάτων ά,ίχκτι,
αντο) φραζωμίσ&α 8άμα Βνμηίία τιμίην.
£ίς φάτο Τυ&ά$αο Ααίφρονος οβριμζν «τοζ*
χα) τότ αξ ίκ παντοίο χίιν ΠηλΟος αχοιτις,
ανρψ ύττηύϊΛ Ιναλί^χιος• αΤ^α <$? '/χανίν
Άργύων \ς ομιλον , οττη μιμαωτίς 'ίμιμνον Ύ
οί μίν ά£λ£υο~οντίς ατηιρίσίω \ν αγωνι,
οι <& Φρίνας χα) Βνμον άίΟλχτϋροΊν ιψατ
τοΐοΊ <Γ αμ αγρομ&νοιτι θΐτις χυανοχ.ρή&μνος
&%χ(ν αώλα φίρουσα , χα) οτρύνισκιν ^Κ-χαιοίς
αυτίχ α&λίΰίΐν το) «Γ* αθάνατη τηττ'&οντο.
ΤΙρωτος «Γ \ν μίο-ΟΌίσιν αχίστατο Ήηλίος νκς ,
ου μίν 7τυ•γμαχίψι λιλαιόμ&ος 7ΐονΐίθ~&αι ,
ουη ηταλαΛΟ μοσ"υνγι ττολυταρϋ- του γας ισπρβι
■^ιΰα χα) α-\ία 7τάιιτα λυ^-ρον χατ&άμνατο γήρας•
Ο 3
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αλλά, ο'ι \ν σηρνοιοΊν ντ 'ίμιηδος ίττλίτα 3νμ})ς
χα) νόος• ον<$ί τις αΧλας Ιριίμαίνντχ&ι Άχαιόϋν
κίίνω , δτ' ίΐν άγορΐϊ ΐ7ηων τηρι ί^ρις Ιτυχβη*
τω χα) Ααίρταο χλντος ττάύς %ίηχα μύθων
«V άγ>ργι νπσίΐχί, χα) , ος βασιΜυτατος υι&
πάντων Άρ^ίίων , μνγ Ιϋμμιλίης Άγαμίμνων*
το&κκ Ιν) μίσσοισιν νοφρονα ϋηρη'ινην
υμναν, ως πάιαψι μντνπρντη» Ονάλίψιν,
ί'Ιναί ίϋφροσυννς , χα) ίί^ιος- » <Γ' άϊουσα
'χίρτηθ'• ό <Ρ ιμίρόαντα γάμον Π»λ>ιΌί 'ινκπη ,

125

\ 30

τόν ρά οι αθάνατοι μάχαρίς συννηχτψαντο
ϊ\γ\>1ου ά,μφ) χάρηνα• χα) αμβροτον ως \πά/ταντο
ίαίτα 7ηζξ ύλαπτ'ιηιτα , οτ (ΐ<ίατα θ*?α φιρουσαι
χιρσ,ν 1/7Γ άμβροσηντι 3*α) παρνώκον Ώραι
χρνηίοις χανίοιοΊ , ®*μις £* άρα χαγχαλόωσα ,
άργυρίας \τίταιν& νπκττηργαυ&α τρατηζας,
πΰξ <Γ ^Ηφαιστος ιχαΐίν άχήρατον , άμφ &\ Ννμφαί
Λμβροσίην Ιχιραιρον Ιν) χρν<ηοιθΊ χιπηλλαις,
οι εΓ αίς ίς οργτ&μον Χάριτίς τράτην ϊμίράίντα ,
ΙΛουσαι <Γ \ς μοΚττη> , νττνηρτητο £' ουρία πάντα ,
χα) ποταμό) , χα) &$ρίς , Ιακττο <Γ 'αφιτος οΆηζ }
άντρα τί Χίίρωνος πίριχαλλία , χα) 3"«« αυτοί.
Κα/ τα, μ\ν άξ ΝηλΟος ίϋς παις Άργίίοιαα
ττάντα μάλ' κμίνοις χαπΜξατο• το) «Γ' άϊοντίς
τψΐΓ0$, Όσσ Άχιλϊϊος άμυμονος άφιτα ίργα
μ,ΐλπί μ&φ Ιν αγωνί' πολύς ^ άμφίαχί λ&ρς
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ιο?

εκτ7τατιως• ο ά αρ ινοιν- ιλων ίριχυαία φωτάϋβττά^λως χυΑαιχν- αργιραμανοις ντη&τν*/*
£ω$ϊ% οττως ^αττηρσι χατα 7Τλοον αττια- φαοτών,
Ίν&χα <Γ' αν χατα γΰααι αττιψτον ώς- ι^αιξί'λ•

150

Ύίιλΐφαν , $& βήιν Ιρ/χνίκς Ήιτίωνος
θήβης ιν £ατη£δισι, χα) ώς Κνανον• ϊχτακ ίονρ)
υΟα ΐ\οο~ΐΐ$αωνος , /«Γ' άννίΟίον Πολυ&ορον ,
χα) Τρώϊλαν 9τηττον, αμυμονά τΆστιροτταΤον^
α'ίμχτι <Γ' ώς Ιρυθνινίτ α$ην 7ΤθταμοΊο ρα&ρχ
Ξανθού , χα) ηχυκτοΊν άππιρατίοισι χάλυ^ιν
πάντα ρόον Λΐλάίοντα, ΚυχΑονβς όττπόη &υμον
νρσφίο~ατ Ιχ μίλΜν , ποταμού σχι^ον ηχτίίντος•

155

'Έχ,τορά Β\ ώς ι^άματσι ,, χα) ώς 'Ιλί Πινθίονλί/αΐ' ,
ι.6θ
Η<$ χα) νιια <Ρϊον _ ινΒρονον Ήρι^ίνιάις.
χα) τα μιν 'Αργίίο/ΟΊν ιτησταμινοισι χα) αύτοΤς
μιλπΐ, χα/ ώς ιτιτνχτο τηλώριος, ώς τι οι ουτιςτ
'ντ&ινι <$ιριάαο~&α4 ιναντίον, ουτ ιν άλλοις
αίσιων, 'οη ποσσ) νιοι τηρι^ριοωνται ,.
\£$
οι/<Γέ μ\ν Γ7Τ7ΪΟ0-Μ, ού£Ί σ/ταίίη Ία) γάρμκχάλλϋ •&■' ώς Δαναούς μιγ ντηίριχΐν, ώς τ'ί οι αλζη
Ίττλ&τ αππιρντίη , όττότ" Αριας Ίσσντο £$ρις•
ιυχιτο <Ρ άΟανάτο/ον, χα) υκα τοΊον Ί£ιο~3όι*
χιιψου , ατιο Έ,χυροιο ττολυχλυστοιο μ&λοντα.
ΆργιΤοί-^ αρα ττάσιν ιτιιυφήμησαν ιτζισο-ιν;
αύτη τ αρ^υρ^ηζα θιτις , χαί ο! πο'ριν ϊτητονς
ώχυπο^ας, τους •7ψχτ$ίν Ιϋμμαλίη Άχ/λΖϊ.
Ο 4
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Ττιλαφος ω-πανη ίωρον νπ) προγόησι Καα'κου ,
(υτί Ι μοχβίζοντα κακω τηρ) ίλχ,ό' 3νμο\
ύχΐσατ Ιγχίίη , τί» μιν βάλ& <&ριόωντα
ούτος 'ίσ-ω μαροΐο• Αίήλαη <Γ' οβριμον αιχμήν.
χα) τους μ\ν Νίστωξ Ν«λ*/0£ οΐς (τάροισιν
ωττααν οι «Γ' \ς νηας 'άγη μχγι> χ&χίαίνοντίς
ίντβίον βαοΊλϋα. ®ττις <Ρ ϊς μίσσον άγωνα
3ϋχ.ίν Αξ άμφ) (ίρο'μοιο βοάς ίίκα' τγοΊ «ίε πάσης
χαλά) πόρτας ϊίσα» ύπο μαζοΤση ΙοΰοΌί' *
τάς ποτι ΪΙηλΐί£αο &ραον σ&ίνος άχαμάτοιο
τ,λασί» \ξ ' 1<$ις , μίγάλω τηρ) £ουρ) τΐΐπο&άς.
Ίων 7Γίύΐ οϊ'& άνίσταν ,&λο^ο'μΐνοι μιγά νίκης"
Τίΰχρος μιν πρώτος Τιλαμωνιος , υι$% και ΑΙίας ,
Αίας, ας <η Αοκροισι μίτνπρίτην ίοβόλοίΟΊν
άμφ) £* αρχ ζωσαντο &οως τηρ) μίκίϊα χίρσιν
ψάρια• πάντα ο^'ίκρβΐν, ατής Βιμις, ΐκρυ^αντο,
α!3ομ*νοι Πκλϋος ίϋσ&ίνίος τταράκοιτιν ,
αλλάς τ ώαλίας Νηρηίδας , 'οσσαι 'άμ αύτνι
νίλυΟον, Άργΐίων κραηρονς \σι£ισ&αι άίβλαυς.
τοΊνι «Γέ σημαίκαχι δρόμου τιλος ωκντάτοιο
Άτρυ&ις , ός ττάσι ματ Άργνοατιν άναανι•
τους £ 'Έρις ωτρυησχιν ακήρατος• ο! <Γ"' άττο νύσσνς
χχρτταλίμως ο'ίμχσαν , Ιοικότις ιρηκβτσιν
των £1 χα) άμφήριστος 'άιν δρόμος• οι «Γ ίχάτιρΟιν
Άργίϊοι λιυσσοντις ιττίαγιη, αλλυ&ς άλλος.
άλλ' 'οη τίρματ Ίμίλλον ίκαρίμιναι μιμαωτις ,
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<ί» τότί που Τίυχ,ροιο μινος χα) γιίϊζ τήρησα»
αθάνατοι• τίν γάξ ρα θτκ? βάλίν , «β Ής <*τ)» ,

ίο*
2οο

όζον \ς άλγινοίντα βαΒυρρίζοιο μυρίχνιςτω <^' Λξ νιιχριμφύς , γαμά&ις τπσί- του «Γ άληννως
άκρον άνί^νάμφη ?&ιου ττο&ος , αί £* ίτταησταν
οι^αλίαι ίχάτίρβί τπρ) <ρλί/3«ς• οϊ <^' ιάχησαν
205
Άρ^ΐίοι χατ ά^ωνα• τταρνΐξίν &ί μ,κ Α'/ας
γηότννος' λαο/ «Γ; συηΑραμον , ο'Ι οι 'ίττοντο ,
Λοχ,ροί• αΊ-\α £ί "χάρμα, τηρ) φρινας «λι/θί πάντων*
Ιχ «Γ 'ίλασαν μίΤΛ νϋας άγιο βόας, οφρα ημωνταΐ•
Ύίΰχραν £* \ο~συμ<νως 'ίταροι τηριποιτιννοντίς ,
2 ίο
γ,γ,ν (πισχάζοντα• &οΖς 3'ί οι Μτϋρίς
ίχ. ττο$ος αΐμ' άφίλοντο , &ίθ~αν <Ρ ΐφισπρβί μοτάων
ίίρια , συν&υο~αντίς άλίίφαοΊν άμφί £ί μίτρν,ν
£ήσαντ Ιν£υχ(ως• όλοάς <Ρ ϊχ&<ίασναν ανίας.
' Αλλω «Γ αΖ& ίτίρωβί παλαιο-μοσυηις ύτηράπλαυ
χχρσταλίμως μνωοντο $υω χρατίρόφροκ φωτί ,
Τυ£ίος ππτοδάμοιο πάϊς , χα) νπιρβιος ΑΪας ,
ο) ρ Ίσον \ς μκταταν θάμβος <^ \γΐ\ι άΒρησαντας
Άργίίους• αμφω γάζ 'ίσαν μαχάρίσσιν όμοιοι•

215

σίν <Γ 'ίβαλαν &τρίσο~ιν Ιοιχάπς, οϊ τ Ιν 'όρΐσσιν
άμ,ρ' ίλχφοιο μάχονται , (£ιτυος ιο-χανόωντίς'
ϊσνν <ί* άμφοτίροισι πίλιι σκίνος• ον&'ί τις αυτών

2 2θ

λ-ίτηται ούιΡ γιβαιον , άταρτνψΖν μάλ' Ιόντων
ως οΊ γ Ισον Ίχρν χρατίρον μίνος• 6-\\ <Γ α% Αίας
Τυ£ίί£ην σχη/ίμαρ^ίν , Ιν) στιβαρΐηι γίρ&σι
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αγξαι (τηιγόμίνος• ό £* αξ' ι£ρίίγ τί χα) άλχψ,
7ΓλΆ/ρο» ύποχλίνας, Τίλαμων/ον οβριμον υΐα
Ίσσυμινως άνάαριν , ίτπΧξ μυωνος Χρύσας
ώμον , χα) 7Το£} μηρον ύτηττλήξας Ιηρωσί ,
χάββαλαν-οβριμον άνδρα χαρά, γβονός• άμφ) £* αζ' αοτω 23»
'ίζίτο• το) <ί'' ομάάησατ ο <Γ άσχαλοων \ν) &υμωΚίας όβριμόβυμος άνίστατο, $ίυηροι< αυτις
όρμακων \ς Αϊίριν άμύλιγαν αΐ\α ίί "Χ}γ^
σμίρ£αλίϊ\σι χάνι*• χατίχ&ιατο' χα) μίγι 3-υωρ,
Ύυία&α \ς μίσσον άνταν ος <Γί μιν ούτι
2 3*5
ταρβησας, οϊμησί χαταντίον- αμφ) «Γέ ττολλ*ι
ττοσσιν (πτ άμφοτίρων. χονις ωρνυτο; το) <Γ' ίχάτίρΒίν
ταύροι οττως συνόρονσαν άταρβας , 61 τ Ινορατσι
3-αρσαλίου μαηας 7τνρωμ&νοι , ας \ν 'ίχωνται ,
ποτά) χονιόμζνοΐ' 7ηρ) <ίί βρομ&ουσι χολωναι
2^0
βρυχμϊί χπτ άμφοτιροαν• το) £* άσγντα μαιμαονης ,
χρχατα σνμφορίουοΊν ατιιρία, χαι μνγα χάρτας,
3-υμ-Ζ ίττ άλλήλοισι ττονιύμινοΐ' Ιχ £\ μό^οιο
λάβρον ά<Όσ3"μαίνοντις , άμίίλιχα £Χϊόωνταΐ'
7Γουλυς <Ρ Ιχ, στομάτων •χαμά£ις χατιχΐυατ/ί αφρός• 245
Λ>ς όι•γί στιβαρψη ά^α> ττονίοντο- χίρίσσιν
άμφοτιρων £* άρα νώτα, χα) αύγνας άλζήίνπςχίροΊ 7Γψκτυ7Ποντο τίτριγοτίς , ίότ ϊν ορατοί
£ίν£$ «τ' ά?\λήλοισι βάλωντ Ιρι&ηλίας. όζους*
πολλάχι <£' Αϊάντος μεγάλου στιβαρούς ύττο μηρούς 25°
κάββαλί Τυ$ίί£ης χ,ρατίρα,ς χϊρας• άλλα μαν ούτι

ΤΩΝΜΕΘΟΜΗΡΟΝΔ.
ά*\ ωο~αι όννατο στιβαρόϊς ητοσπν Ιμβιβαωτα'
τον <Ρ ΑΪας , χαβΰττίρΟΐν ντησσυμνιος , ποτ) -^αΐαν
ίξ ωμών ίτίνασσί , χατα χβονος ον&ις ίρίί&ύΤ
αλλοη (^' άλλοίως ίητο χ&ρβαη ^ιριόαντο.
λαοί ί' 'ίνΒα χα) 'ίνβα, μ*γ ϊχχσν ησορόωνης,
οι μίν Τν&ί&ν ψχυ&ία. 3-αρσίνοντίς ,
οί «Γ« βίην ΑΪαντος• ό οΓ' αλχ,ιμον αν$ρα τιγάξας
\ξ ωμών Ιχάτίρ^ί , βαλων <Γ νπο \<γ£υα χιιρα ,
ισσνμίνως Ιφίίΐχί κατά. χ&ονος, ϊ\ίτί 7ητρ»ν ,
Αλχ% ύττο σΒΈναρΐ)• μζγα «Γ ίαχι Ύρωϊον ονδας
Τυ&ί£αο 7ηο~όντος- ί7ηίντγισ•ί £ί λαός.

γο?
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2 6ο

άλλα κα) ως ανόρουσίν , Ιίλ^ομίνος •7Τ0ΤΑσ&αί
το τρίτον άμφ ΑΪαντα τηλωριον άλλ' αρα Νίστωζ
Ίστη \ν μίσοΌ/ΟΊ , χα) άμφοηροκη μητιύ3α•

265

Ί(7^ίτ3"', άγλαα τιχνα, πάλαιαμοτυνης ύτηροστλον
Ίδμ® •}Αξ <Γ« 7τάντίς, όσον 7τροφίρ'ίο•τίροι «στ*
'Αρτίων , μΐγάλοιο χαταφβιμίνου ΆχιλΟος.
£1ς φάτο' το) <Γ (σχρντο ττοηυμ&νοτ \χ 8\ μντωπων
%ΐρο~)ν σΛην μόρξαντο χατισσνμίνόν 7Τίξ Ι^ωτα•
α γο
χνσταν <ί' αλλήλους- φιλότητι <Γέ £ίίριν ώίντο.
τοις £* αρα ληϊά&άς ττίσνρας ττόρί ττότνα Βΐάων
£ϊά Θίτις• τας £* αύτο) ί^ηήσαντο ι^όνης
ίρωίς χρατίρο) χα) αταρβας , ονηχα πασιων
λη'ίά£ων ττροφρίσχον Ιϋφροσνντι τί , χα) 'ίργοις ,
νοσφιν ινπλοχάμον Υ,ριστΐί&ς , ας •ποτ Άχιλλίνς
λπισατ Ιχ Αίσβΰΐο• νόον <Γ« γ ίΤίρ7Γΐτο τγοτί'

375

ιο8

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

χαί ρ « μ/.ν δύρποιο πίλιν ταμίη χα) ΐ$ω£%ς*
ίι <Γ α,ρα ίαυνι/μίνοίΟΊ παροινοχσίΐ μ$υ λαρον
άλλη «Γ αν μίτα αόρπον ΰάωξ ΐπεχίυε %ίρίτο~ΐ'
« <Γ ίτερκ απο δαιτος αε) φορασχε τράπεζα»•

βδο

τα,ς «Γ α,ρα Τυ£εί$αο μινος χα) ΰπερβιος λίας>
δασσάμενοι , προείχαν εϋπρωρους Ιπ) νΐ\ας*
Άμφ) δε πυγμαχίας πρώην σκίνος Ί&μ0ηοζ
ωρνυτ, επεί ο! &υμος '/δρις πελε παντός αεθλου'
085
τω ο ουτις χατεναντα χίεν μά,λα γάξ μιν άπαχης
αΐδόμενοι ύττόίΐζαν> ετηί ρα γιραίτερος ϊ\εν
τω <Γ ας \ν) μ,εσσοίΟΊ θίτ/ς πόρεν άρμα , χα) Ίππους
ωχυποδας , τοϊς πρίσ&ε βία μεγάλου Πατροχλοιο
αλατεν Ι» Ύρωαν , Έ,αρπηδόνα δϊον όλεσσας390
χα) τους μ)ν 3-εράποντι πόροι ποτ) νΰας αγεσ&αί
Ιδομενεύς• αυτός δε χλυτω \ν άγωνι μενεσχε.
Φο7ν/ξ δ' Άργείοισν εϋσ&ενεεο-ΟΊ μετηυδαΝυν μιν οξ Ίδΰμενίίί &εο) δόσαν εν&λΐν αίθλον
α'ύτως, ου χάμνοντι βίγ χα) χερσ) χα) ωμαις ,
Λλλ' αζ αναιμωτ), προγενεαττερον άνδρα τίοντεςάλλ' άλλοι νιοι άνδρες 'επεντύνεσ&ε ά,εθλον >
χείρας επ άλληλοισι δαάμονας ιθύνοντες
πυγμαχίας , χα) Β-υμον Ιψατε Πηλείωνος*
Ως φά,το• το) δ* άίοντες, επεδραχον ά,λλήλοισιν*
τ,χα δε πάντες εμιμνον άναινόμίνοι τον αεθλον,
ει μη αφίας ενενιτπεν άγαυοΰ Ναλεος υιός•
Ω. φίλοι, ούτι 'εοιχε δαήμονάς άνδρας άντίίς,
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ι09

ντυγμα^ν αΜασ&Μ Ιτπηρατον , τη π νίοισι
•ηρττωλτι τηλνται , χαμάτω <Ρ \ττ) χυ$ος αγκίι.

3°5

άς ίίΰ' \ν γυίοισιν \μόϊς »τι χόρτος 'ίχατο ,
οίον οτ αντίΟίον Τίίλίην χατι$άτττομ& ίιμίίς ,
ούτος νγω , χα) ' Αχαστος , ανί^ιο) , ΐϊς ίν ϊόνης }
στπτότ Λξ αμφγιριστος \γω Πολυόίυχύ £ίω
•πυγμαχή γίνόμην , 'ίλαβον <Γί οι Ίσον όίίθλοτ

310

\ν 3% 7Γαλαισμοσυνη μί , χα) ο χραηρωτιρος άλλων
'Άγχαιος 3-άμβησι χα) ετρίσίν ού£ί μοι ίτλη
αντίον ΙλΟ(μ&αι νίκης υττΐξ , αυηχ αζ αυτόν
»<& που τοττάρο&ί ττοξ ΑγχιμΛχριοΊν Έπαοΐς
νίνκτ γιϋν Ιόντα• τησων <Γ Ιχονίσσατο νώτα ,

3 '5

σήμα πάρα φΰιμίνου Άμαρν^χίος , αμφ) «Γ α,ξ ούτω
πολλοί &ϊ)Υΐσαντο βίην , χα) χάρτος \μίϊο•
τω νύ μοι ούχ \τι χΐίνος Ιναντίον ν\ρατο χίΐρας,
Χα) χρατερός πΐξ Ιων 'ίλαβον £* αχόνιτος αώλον.
νυν £ί μί γϋρας ισηισι, χα) αλγα• το'^νβί ανωγ*.
υμίας, οΐσιν ίοιχιν , αώλια χ(ρσ) φίρ&5αι•

320

χυ£ος γαξ νία> άν£ρ) φίραν απ" αγώνος αώλον.
Λ£ΐς φαμίνοιο βρόντος ανίστατο &αρσαλίος φως ,
νιος ντπρβυμοιο χα) αντ&ίου ΪΙανοπϊος,
%ς η χα) Ίππον «τινζί, χαχον Ώριάμοιο ττόλυ/',
υστίρον άλλ' οϊβ' ο'ι' τις Ιτόλμα, ίνΐγγυς 'αασ^αι
4ηχα πυγμαχίας• πολίμου £* ού πάγχυ <ίαήμων
%7Γλίτο λίυγαλίου , σπότ Αρίος ισσντο £$ρις.
χα) χίν άνι£ρωτ) τηριχαλλία £ιος Έπαος
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Ήμίλλεν τότ ίί&λα φερειν ττοτϊ νϋας Άχρϋων >
« μτη οι σχεδόν ηλΟ& αγαυοΰ Θησίος υιός ,
αίχμητης Άχάμας• μΐγα ί* Ιν φρεα) χ,άρτος αεζων

33°

αζαλεους ιμάντας εχ® τηρ) χίρο~) Βότιοί,
τους οι Ισηστάμενως Εάη>ορί<$ις Άγελαος
άμφίβαλεν 7Ταλάμνισιν , εττοτρυνων βατιλΆα'
ως <ί* αυτως 'ίταροι Ώανοτηιϊά^αο άναχτος
&αρσννεσχον Έτηιον• 6 «Γ \ν μίσσοισι , λίων &>ς ,

335

ίίστηχει , τηρ) χερσά *χων βοος 7φι δαμ'ίντος
ρινους άζαλεας' μίγα <Γ' '/αχον ένθα χα) ίνβα
λαοί, νποτρυνοντες εϋσ&ίνίων μινος άντρων
μίζαι Ιν αίματι χείρας άτειρεας' οι 8ϊ χα) αυτοί
'εσταν μαιμάωντες εν) ξυνοχΰσ/ν αγώνος ,

34°

αμψω χείρας (ας "τηιράμενοι , ίΡΠξ (ασιν
ως ττοτ Ιϋτρόχαλοι , μή^' «χ πολέμου βαρυβοιιν1
αΐ-^α <^' ά% άλλήλοισι κατάντια χίΐρας 'αειραν
ταρψία τταττταίνοντες• \π άχρότάτοις <ίι ττό^τσι
βαίνοντίς , κατά βαιον εον γόνυ γουνος άμειβαν ,
αλλήλων ϊττ) Άιρον αλιυόμίνοι μέγα χάρτος'
συν «Γ' 'ίβαλον ννριλψιν εοιχ,οτες αι^ηρΐίσιν ,
α/τ ακμών ρ/τιγοΊν \π άλλήλιρτι ^ορουσοι,
αατίροττϊιν ττρο'ίασι , μέγας ><Ρ όροΒυνεται α&νζ
§ίΐνομίνων νεφεοιν , βαρύ £ί χτυτηουσιν άελλαΐ'
ως των αζαλεηοΊ τπρικτυ7Γίοντο γενίΐα
ρινοίς' αίμα £\ ττουλυ χατίρρεεν \χ <!>\ μ&τάπων ,
$ρως αίματοεις Γαλέρας ίρυβαινί παρειάς"

•
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ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Δ.
οι £* αμοτΰν ττονκαιτο μιμαόης' οώ^' αζ Έπαος
λϊίγίν , ίτησσυτο <Γ οιόι Ιω 7πρ) κάρτύ" &υων
τον £ αρα 0>ησίος νιος , Ιϋφρονίων Ιν αίβλω ,
7ΓΛλλάχ.ις Ις χΐκαν χ,ρατίρας χέρας ιννησ&αι
<3•«Χ6- χμ ιΑρϊίψη δίατμή^ας ίχ,άνπρθί

ιιι

$6ι»

χίΐρας, \ς οφρΰα τΰΑ^ ίτταλμινος, ίόχρις αα&Βταί
όσηορ' Ιχ, ίί οι αίμα χαπρρβν όφΒαλμοΐο•
άλλα χμ ως 'Αχ,άμχυ/τα , βαρώ] χαρ) τυχήσας ,
τν-\ί χλτλ κροτάφοιο' χ&μα) άί οι ιήλασί γυϊα'
αυτοξ ογ βο-ψ' ανόρουο~ί, χμ 'ίνβορί φωτ) χραταιω' • 365
ντλίίζί <Γβ ο! χίψαλήν' ό £* ας 'ΐμτταλκ αϊσσοντος ,
βαιον ιητοχλαας^ σχΜΪί χ?ρ) τυ°\ί μντατπον
ά,λλνι <Γ γιλα/χι ρΐνας \τταλμνιος' ως $% χμ αυτός
μτιτι 7ταντοα\ χίρ&ς ωρτ^ν τους $? αζ ''Αχαιό)
αλλήλων άπιρυξαν, *αλ$ομίνους ττον&σ&αι
νίχης αμφ Ιρατϋς• των <Γ Ισσνμίνων Βΐράπονης
ρινούς αίματο&τας αφας σ3τναρΖν αττο χάρων
λΰσαν το) «Γ αρα τυτ^ον αννπνΆΐσαν χαμάτοιο,
μορξάμίνοι (ητάγ^οιοΊ πολυτρίποκμ μίτωττα'
τους $* ίταροί τί φίλοι τΐ, τΐαρηγορϊονης , αγιστιον
αντιχ,ρυς αλλήλων , ως χχι χόλου αλγινάντος
ίσσνμίνως λίλάβωνται, άρΐσσάμίνοι ψιλότντΓ
άλλ' ο! μ\ν 7η7Γ$οντο 7Γαραιφασ-'η\σιν ίταίρων
»ν£ράσι γαζ •πινυτο7ο•ι τηλα νοος ήπιος αιή•
χ,υσσαν <Γ' αλλήλους• ίριδος £* Ιττίλυθίτο &υμος
λίυγαλίης.' τοις <Γ αί•\α Θίτις κυανοχ,ρή&μνος

3 7°
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άργυριους χρητΰρας Χιλ^ομίνοιση 'ύπα&σ® ,
£<Ηω , τους Ευνηος ^Ιάσονος οβριμος υϊος
ανον νπϊς χρατηαϊο Αυχάονος ιγ^Λ/άλιζί»
άντ/δίω Ά^/λΛ" τηριχλυστω Ιν) Αίμνω'
τους ' Ηφαιστος ίπνξΐν άριττρΐπϊϊ Διανύσω
£ωρον, στ ίΐς Ουλυμττον άνν^α-γί £?αν αχοιτιν)
Μίνωας χουρην ίριχ,υοία , ττιρ τγοπ Θασώς
χάλλτττν» ουχ ίΟίλων γ- τηριχλυστω Ιν) Δλγ
τους <Γ' ηΰς Διόνυσος ΐω -πόροι υιύ' δωρον
νίχταρος \μττλί\σας• ό «Γ «§' ωπασίν 'Ύ-\ι7τυλίίί\
•πολλοίς συν χτίάπσσι θόας• » «Γ' υιϋ δίω
χάλλιπντ Ός £" Αχιληί Αυκάονος ί'ινίχα δωχί.
των ^ϊπρον μ\ν ίχίσχΐν άγαυου Θησίος υίος,
άλλον <Γ ηΰς 'Έ.τηιος ίας νπ) νΰα: 'ιαλλίν
γώόσυνος• των «Γ άμφιτίτρυμμίνα τυμματα πάντα,

385
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ϋχίσατ νι&υχ&ως ΪΙοδαλίίριος , όυηχ ας' αυτός
πρώτα μ& ΐχμυζησίν, 'ΐτηιτα <Γί χτρσιν ίγσιν
ρά•\ίν ί7τισταμίνως• χαΒύπίρΟί <$% φάρμαχα &ϋχ£
χίϊνα , τά οι προπάροώί πατνιξ ίος Ιγ^υάλιζί'
4°°
τοΤσι £* Λς' Ισσυμίνως χα) άναλΒία τυμματα φώτων
αϊηϊήμαξ μοράίντος υπιχ καινού ιαίνονταΐ'
των $' άφαξ άμφ) πρόσωπα , χα) ίύχομόωντα χάρτινα ,
τυμματ άπαλΒαίνοντο• χαταπιόωντο £ άνιαι.
'Αμφ) £1 τοξοσυνης, Τίυχρος χα) 'Οϊλΐος υιός
νστασαν , όι χα) πρόσ&ι δρόμου τηρι παρήσαντο•
των «Γ αρχ τηλόσί &ηχίν ίϋμμίλίης ^Αγιμιμνων
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πτπόκομον τρυφάλίίαν «ρη <Γέ, Ι ττολλον άμώω
%σσίσ&\ ο\ κίροΊκν άττο τρίχας όξά χαλκω.
ΑΪας ίΓ αντίκα πρώτος (ο\ προνικί βίΜμνον
•πλϋξί <Γ άρα τρυφάλίΐατ 'νηύτκη 8% χαλκός
οξύτατον Ύίΰκρος <Γέ μν£ ίγκοηαν Ινϊ Βνμω ,
Κύπρος ί\κ& όϊστσν άφα,ξ & ατηκιρσίν Ι&ίρας
οξύ βίλος' λαοί ίί μίγ '/αχον άβρήσαντίς'
%αί μα κυίαίνίοχον ά,7ηίριτον, ο'υνίκ άξ' αύτον
ττληγη νπαλ)>υνντκι &οοΰ ποίος• αλλά μ/ν ούτι
βλά^ν νπα) παλάμψι &οον βΐλος &ύνοντα<
καί οΐ τίυχία καλά ττ6ρ\ν Πηληος άκοιτις
άντι&ου Τρώίλοιο, τον νιϊΟίων μίγ άριστον
Ύροιη ϊν η•)&βΐνι Εκάβη τίκίτ, ονΡ άττσνητο ,

ιι?
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αγλαάν η<Λ γάζ μη άταρτηρον ΆχιλΟος
Ι-^χος ομοΰ κα) κάρτος άττίιμίρσαν βιότοιο'
ως ^ 07τό&\ ίρτήντα κα) ίύΒαλίοντ ανά Κϊ{7Γονί
Ορηλης κατητοιο μάλ άγχοΟι τηλίβάοντα
$ ο-τάχυν, ί» μήκωνα, ττάρος καρποΤο τυχησαι,
425
Κίρσγ τις Αρίττάνω νίοθη^ίϊ, μήί' άς Ιάογ
ίς τίλος ϊΐ£ί> μολίιν , μήΡ Ις σντόρον άλλον ικίσ&αι,
άμήσας κίηόν τί και άσττορον α&οττι χαλκω >
μίλλον§ ιρσήντος νπ ί/αρος άλ£αίκο~3•αΐ'
ας υΐον Πριάμοιο, &ίο7ς Ιναλί^κιον (!<ίοςί
Ώηλίίιίης κατΐτηφην 'ίτ άχνοον) όαητι νύμφης
ντίι&ι, νηττιάχοισιν όμως 'ίτι κουρίζοντα'
αλλά μιν ίίς ττόλίμον φ^ισίμβροτον ηγαγί μοίρα,
Η

43°
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'ΐιβης αρχόμενο» ττολυγηΟίος, στητόη φωης
&αρσαλ£οι τίλίϋουσιν , οτ ούκιτι &υίταΐ ητος.
Αντίκα <Γ' αυτί σόλο» πψμήχίά τ% βριαρσν τϊ
πολλοί παρήσαντο &οϋς άστο χειρός /«λα/•

435

τον <Γ ουτις βαλαιν δυνατό στιβαρον μάλ! ίάντΛ
Άρ^6/ώ*• ο&£ «Γ (βαλίν μ&ί^ίίφς Αίας
χαράς άπο χ,ραπρϋς, ωσΰ 3ρνας άγρονόμοιο
Χ£ον άπαυαν&ίντα, &(ρους Ινΰαλπίος άρν\Λ
οππότί λήϊα πάντα χατα χΟονος αΰαίνηται•
&άμβησαν ^ άρα πάντίς, Όσον χιρος Ιξίττοηβ»
χαλκός, Όν άνίρα χίρσι £υω μογίονης άΊιραν
τον ρα μ\ν 'Ανταίοιο βίη ρίπτασχί πάροιΟΐν
μιϊΜως άπο χάρος, ίϋς παρωμ&ος άλχ,ϋς ,
πριν χ,ραηργσι χίρίσσι 3αμ*ιμ&αι Ήραχ,λϋος*
Ήραχλιης £ί μιν ηυ'ς ίλων, συν λη'βϊ πολλί»,
ακαμάτης 'ίχί χ&ροζ άί&λιον άλλα μιν ίσ&λα
υστιρον Αίαχί^ $ωρον πόραν, σππότ αξ αυτω
Ιλίου ιύττΰρΥχο συν(ττραβί κΰ^ιμον άστυ•

44°
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χ,ίΤνος <Γ' νια &ωχχτ Ό <Γ' ωκνπόροις ιν) νηυσιν
ίς Τροίην μιν ίναχιν, Ίνα σφ^ηροιο τοχϋος
μνωόμΐνος, Τρω&σιν ίϋσΒ^νασσι μάχοιτο
προφρονίως , α» <Γβ πόνος πίίρωμ&ιω άλχϋς'
455
τον ρ" ΑΪας μάλα πολλεν απτό στιβαρής βαλι χαρός.
χα) τόη οί Ν»ρ«/? άγαχλντα τίυχμι $Ζκ&
Μιμνονος αντΑ&οιο , τα χα) μνγα Βτιήσαντο
*Αρ}ί7οτ λίην 3-αξ 'ίσαν πίριμήκία πάντα"
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ιι$

χα) τά^ί χαγχαλόων ύπί^ιξατο χυίίμος ανήξ'
οϊω γαζ χύνω ρ* πίρ) βριαροΊσι μίλισσιν
νιρμοσιν απλητοιο χατα χροος αμφιτΐβίντα'
ούτος £* αυτ άνά&ιρι μίγαν σόλα» , 'όφρα οι ί(η
Τίρπωλίι3 μ&νος ηί/' λιλαιομχνω πον&σ&αι.

±6ο

Οι <Γ αρα £ιριόωντίς Ιφ' αλματι πολλο) ανντταν
' των Λξ' ύπιρθορι πολλόν Ιϋμμίλάις Ά-γαπήνωζ
σήματα." το) «Γ αμολιόταν νπ ανίρι μακρά, &ορόντΓ

465

χαί οι τίυχια χαλά πάρα μί^άλοιο Κυχνοιο
«Γ/α Οίτις• τον γάς ρα, φάνω ιπ) ΤΙρωπσιλάσυ
πολλών Βνμαν ιλόντα, χαηχτανι ΥΙηλΐος νιος
πρώτον άρισηκυν Τρώας «Γ' αγρς άμφίχάλυ^ιν.
Αιγαηνι <Γ αρα πολλον ιηηρβαλί 8^ριόωντας
Εύρυαλος' λαοί £% μν^ ϊαχον ου γας ιφαντο
χίίνον ΰπίρβαλίίΐν , ον£ί πτίρό&τι βίλιμνω•

47°

τούνΐχά οι φιαλην πολυ%αν£ία £ωχΐ φίρίσ&αι
475
μ»τηζ Αιαχί&ω Ααϊφρονος, Ήν ποτ 'Αχιλλίύς
άργνραην χτίάτισσί , βαλων ΰπο 8ουρ) Μι*»ιτα ,
ίππότί Κυρχγ\σσοίο ^ΐΐπρα^ΐ Τρωϊον άστυ.
ΑΙίας «Γ οβριμ&υμος , Ιίλάομινος πονασ&αι
%ΐρσ)ν όμως χα) ποσσίν , άνιστάμινος, χαλκσχί»
480
«ς μισόν ίιρωων τον υτηρτατον οι (Γ' όρόωντις ,
&άμβίον οβριμον αν$ρα χα) αλχιμον ού^ί τις ίτλη
Οντα μολίΐν πάντων γχ% ύπίχλασί £ίϊμ άλίγιινον
ηνοροιν φοβίοντο «Γ ανα φρίνα , μί\ τίνα χιρσ)
τί•\ας άχαμάτησιν, υπο πληγεί πρόσωπον
4^5
Η ζ
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αυγχα) Ιατσνμίνως , μαγι 8* ανίρι ττγιμα γΙννιταΤ
ό^Ρ $\ 7τάντίς 'ίλίυσσον \ττ Εύρυάλω μίνιχάρμη,
ΐ^μονι πυγμαχίας , κ/ ίΐ£οτι• ος <Γ' Ιν) μντσοις
τοΊον 'ίπος προαηαν , ίητοτρομίων &ρασον ανίρα'
*Ω φίλοι, άλλον μιν τιν"Αχαιών , &> κι θΐλ»«,
τλνσομαι αντιόωντα , μ&γαν <Ρ ΑΪαντα τίΒπ7τα•

49°

ττολλον γας ττροβίβκχΛ' δίαρραίσίΐ £ί μοι ητο£,
Μ» μιν (ττιβρία-αντα λάβη γάλος- ου γάξ οϊω
άν£ρος άττ άχαμάτοιο ο~όος 7Γοτ) νίίας ίχίσ5αι.
Ω.ς φαμίνοιο, γΐλαο-σαν ο «Γ» φρΐσ) ττάμτταν /άνθ» 495
Αίας όβριμόΰνμος' ααρι £\ ίδια, τάλαντα,
αργυρού αιγλήντος , ά ο! θίτις ίίνίκ άίβλου
£ωχ.ίν ατίξ χαμάτοιο- φίλου <Ρ (μνίκτατο τταιδΊς
ΑΪαντ ίΐσορόωσα• γόος «Γί οι 'ίμττνη Βνμω.
ΟΪ <Γ αύΡ ΐ7Γ7Γαο•η) μίμίλημίνον ντος 'ίχοντίς,
500
\σσυμ&νως ανόρουσαν ίττοτρυνοντος άίβλου•
πρώτος μΧν Μίνίλαος , λΓ Ένρίπτυλος §ρασυ•χάρμΜς ,
Ευμηλός τί , θόας τί, και ισο%ος ϊλολυττοίτης.
Ίτητοις £ άμφ) λτττα&α βάλον , κα) ΰφ αρματ 'ίρυσσαν
ττάντίς ντηιγόμίνοι , πολυγι&ίος ϊΐνϊκα νίκης"
505.
α1•\α «Γ' αξ εις Αΰριν ξυνισαν βιβαωτ \ν) Χίφροις ,
χωρον αν ϊΐμαΰόίντ' ίττ) νυσστις <Γ 'ντταν 'ίκαο-τοΐ' .
καρπαλίμως «Γ ίυληρα λάβον χρατίρης τταλάμψη•
'ΐ7τποι <Γ' ΐγχριμφΰινης \ν άρμασι ττοιτηυντκον ,
07Γ7Γ/»ς τις ττροάλοιτο' ττ6$ας £ ντπχ.ίννον αυτως•
ουατα <Γ ορΰωοτ&ντο , και αμτιυκα <ίίύίσαν αφροί

$\ο
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β? «ί* αφαξ Ιγχοικοντίς ίλαφρσποδων μ,ίνος Ίππων
μάστιον• οι <ίί, θΰίκπί' Ιοιχόης Άρπυίψτιν,
χαρτταλίμως ζίυγλτισΊ μίγ 'ίχΒορον ασχαλόωντίς'
άρματα <Ρ ώχα φίρκσχον , αττο χβονος άισσοντα•

3α5

ού $ αρματροχίας ι&αν «ν , ούιίϊ πο£>ΐίν
Ιν χβον) σήματα• τόσσον ύτΓίξίψίρον £}>όμον ΊτητοΓ
πουλάς £* α/θίζ' ϊ'χανι χσνίτσαλος Ικ •7π3ίοκ> ,
χαττνω η ομίχλη Ιναίλί^χιος, ην τ \ν Ό'ρίοσιν
άμφιχίη πρωναπτι ϋότου μίνος> η Ζίψύροιο,
χώματος ίγ,ρομίνου , όττότ ουρία &υίται ομβρω.
'ρτγτγοι εΓ Εύμνλοκ) μν^ ίνΒορον αί «Γ Ιφίττοντο
αντιΒίοιο Θοαντος• 'νττ αλλω <$* άλλος αντίΐ
'άρματι• το) «Γ' Ιφΐροντο Λ' ίύρυχρρου πί^ίοιο

οντινα £ίΰοι αν^χς ύττοτρομίονσι μάλιοτα .

520

5•55

'Ύίλι^ος Ιχ £ί*\ς , Ιτπιη μτγα ίρ^ονψξίν
παρφΰάμίνος &οον 'άρμα χαχάφρονος Οΐνομάοιο3
'ος ρα τότ' ύ'&ζοιΟΊν αντλία τ£•χρ ολίΒρον ,
χουρης άμφι γάμοιο, τηρίφρονος Ύττττο^αμίίης'
αλλ ού μ:ν χϋνός γ χα) ΙττπασίΛσι μίμηλως,
1Ϊ7Γ7Γους ωχυττο£ας τοίους ί-χιν , άλλ' αρα ττολλοΫ
ποσνιν αφαυροηρους' οι γάξ τ ίίδοντ άνίμαισιν.
*Η , μα^α χυδαίνων πίπων μίνος , τι£ί χα) αυτόν
'Ατριί&ιτ ϋ γας ψι 7πρϊ φρκα) γν,Βα 3νμ-Ζ•
Η 3

^3°

τι8

Κ ΟΙ Ν Τ Ο Τ

τους ίΓέ, μΐγ ασθμαίνοντας , αφαξ θηράπανης 'ίλυσαν 535
ζιΰγλης• οί <Γ"ί και αι/το) αΐλλσπο$ας λνον Ίττπους
πάνης, οσοις \ν Αγων» δρόμου τηρι <$"Χρις Ιτυχβη.
Αΐπβίον <Γ£ θόαντα , χα) Έ,ύρΰττυλον μνηγάρμην
νκισατ Ισπυμίνως Πο<ίαλίίριος 'ίλχ&α πάντα. ,
σπα τηρι^ίκφκτα» , λτγ «χ δίφροιο τησόνης.
Άτρι£λ$ «Γ αλίαττον \γ&&ν ϊΙκκα νίκης•

54°

καί οί ίϋπλόχαμος Θ«τ/? ατπασί καλόν .άλατα
•χρΰσίαν , άντβίοιο μ*γι κτίαξ Ήπίωνος ,
πριν θήβνς κλυτον αο~τυ δίαττραΆ&ιν ΆχιλΧα.
"Άλλοι «Γ α^β' Ιτίρωβί μονάμιτυκας 'ίντυον Ίτητους 545
\ς δρόμον ίΟυνοντίς- 'ίλοντο <Γί χίρο~) βοιίας
μάττ^-ας• χα) ττάντίς αναιξανης \φ'!7Τ7Γωνί
'ίζοντ• οί £ϊ γαλαα γα/αάσιν άφρίζονης
δίπτον , κα) ποσ) γίϊαν Ιτηκτυττον , Ιγκοηοντίς
ΙχΒορίαν το7ς £ αΊ•\α δρόμος τίταβ. οί ά* απύ ψυσσνς 55Λ
χαρτταλίμως οΐμχνταν , ψΑμαίηιν μχμαΖτης ,
ό'χίλοι » Βορ«αο μ*}** πηίοντος ά,ίλλης,
ϋί Νότου χίλάδοντος , δτ' ί^ρ«α ττάντον ορα&
λαίλαττι κα) ρΐ7Τ%0Ί , Βντηριον *υτ ολΐγονον
αντίλλη, ναυτψι φίρον ττολΰίαχρυν οιζΰνως ο'ί γ ϊσσώοντο κάνη ττοσ) καρτταλίμοκτΝ
Ιν 7Π^ίφ κλονκινης άττήριτον οί «Γ ίλατϋρας
'/πτίοις οκτιν Ίχαστος ίχίχλην, τν μ&> ίμάσ&λη
ταρφία 7Τί7Τληγως , ίτίρη (ί*1ν χιιρ) τινάσσω»
νωλίμίς άμψ) γνυσσι μν^α χτνπνχτα χαλινάτ

555
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Ίππο* ? ψρωαηο- /3ο» <Ρ ανα- λαϊν Όράρα
αστητος' οι $ ντήτοντο Ο» πλατίος τηδίοιο.
χαύνΰχα \σσυμ&ως\ς 'Άργίος αίόλος '/τητος
νκησιν μαλα* πολλον, Ιφίζομίνου ΊδτΐΗλοιο,
« μ» α,ξ Ιξίρπαξΐ ϊρόμον , τηΜον Ρ αφίχαν*πολλάως' ον£ί μιν Ισ&λος ίων Καπανώος νιος
χάμ^αι \τήσ5ίη χιρ<™3 νηί ρ 'ίτι νηίς α&λων
'ππτος 'ίην• γ»ΐϊ\ & μάλ^ αν χαχος, άλλα &οο7ο
δΐστήοΊον γ#ος «τ*» 'Αρίονος , ον τ'ιχιν 'ίττττων
"ίψτνια Ζκρνρω πολνηχίϊ, φίρτατον Αλλων.•

"9

5$5

&°

ττολλον, \τη) ταχασσιν ψ^μαίκσχί πό&σσι
πατρός Ιόιο δοησι χαταιγίσι• καί μιν *Άληστος
ίχ, μαχάρων 'ίχί £Ζρ$ν.3.<®ΐν. γα/ος 'πτλντο χώου'

χαί μιν ΤυΑίος νιος \ω ττόρι 8ωρον νταίρω
Τρο»ι Ι*) ζ°&ίγ ° & °' ν*ϊ* 7Γοσσ} ""***&?■>

5>5

άχν» ϊοττ' ΐς αγώνα χα) ίΐς 'ίριν ηγαγν Ιππων.,
ούτος Ιν) πρωτοκτι» οίόμ&ος μίγα χΰ&ς
Γητασίης αήλν&ατ ο <Γ ούτι οι «τοζ ϊψ»
αμφ 'Αχιληος αώλα, ποηύμίνος' « γαξ &*»»
Κόπρος- 'Ασ-ρν&ις ϋ τταρίιλασί* ατών- Ιόντα••

5%°

ϊ$ρώ\• λβοί Ρ'Ρφψχμνονα χυΜησχα» ,
Ίττπον τί ΈΖκκλοΊο Β-ρασυφρονος , «Ν χα) αυτόν,
άηχα Μηρός ?λ&, *α) « μόλα ττολλάχι νυσβίζ
ίξίΟορΐ*, μίγάλω- τηρ) χάρηϊ οΐς ποσ)5νων<
Καί τβτ α% Ά*ρ*&1 Θ*«$ Άταη χαγχαλόωντι
Η 4
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αργΰρίον 3-ωρηχΛ ^ν/αγκηος Πολυδώρου•
&&ΧΛ <Γ αρα ΣθϋΡίλω βρια,ρην κορυν Άτηροπαίου
χαλχ,ίίην, κα) <&ί?ρί Λ«, *α) ά,τίψίχ μίτρην
α?^λοις <ί* πτ7ΤΥΜχσι , καύ στητάτοι ηματι τυάιω
τλΟον ΛίΒλγσονηςΆχιλΜίος 7Γοτ) τυμβω,
$Σ>ρα πόρατ ττάλ/ησσιν. νη\ σφίσι <Γ ά,χνύτο Βνμον
νιος Ααίρταα άφρονος, ουηκ Αζ αύτον,
άλχΧς Ήμίνον ) κρατήρων Λ7πρνξίτ Μ&λων
ίλΛος Μ'ΐνρον , το μη ουτασΐν οβριμος 'Άλχώ*,
αμφ) ναών χραπροϊο ποηυμχνον Αίαχίίαο.

• ^9°
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ΑΚΟυΜΕΝΤϋΜ
ΙΙΒΚΙ V.
χΊΝίτυ 1αάΪ5 3πη3 ΑςΗϊΙΙίβ 3 ΊΠιεπάε ρΓοροηυηΐιΐΓ ,
ρΓ3επιϊιιπι ίικϋΓα βί , ςαϊ ΑοΗϊΙΙϊχ ΰΟΓρυβ ΓεΓ\'3νεπι , δε
ΓοπίίΙϊηιιΐ5 Λί ΑςΗϊγοηιηι. 1ηιβχί3 Ηκ: βΛ ίαΐΐκ ρΓοϋχϊ
απποπιιη, ςίγρεί ΊηρπΓπϊϊ, (ΙεΓοπρηο, ν$. 1—127• 5υ*§υηί οοπιρεπιοΓεβ υΐ>Ίΐε$ & ΑΊαχ Τεΐ3ΐηοηίΗ5, υίεΓςιιε αά Ιάοπιεηεϊ,Νεβοπϊ & Α£3ΐηεπιηοηί$ ίικίϊάαιη
ρΓθνοςαη$, — 138. Ηϊ ΝεΠοπϊ οοηίΐΐίο ϊιΐίΐίάϊ ϊηνίά'ιαπι (1ο^1ίηαΐ)(ε$ , ςαριίνοβ ΤΓοίαηοϊ ίιιιΐίςϋϊ οοηΑϊιιηιηΓ ,
— 1 8ο. ϊη ςυοηιπι οοηίείΓυ ρπηιιΐί ΑΪ3χ , ίε Γοΐαβι 3γιηϊί (ϋβηιιπι εΙΓε <χ>ηιεη(ϋΓ, — 23ο. ΰαΐ ΓείροηάεΓ ΌΙγίίεϊ — 290. Ιίεηιηι ο!)1θ(ΐαϊΐϋΓ Αϊαχ — 305. & ΙΤΙγίΓεδ
τ— 3 >6. ΤΓοίίηϊ 3Γπια η-ώυαηι νίγβϊ : ςυο (ά&ο Α'ΐ3χ ,
3Κοηίιιΐ5 & ιηεηιε οοηιιίι•1)3ΐυ5, 3 ίικϋϊ αά η3νε5 τε<1ιΐ£ίινΐΓ, — 3 3•• δυΐ) ηο&επι Τηειίϊ <ϋ$ςε(1ΐ£ ΰΐιιη ΝεΓεϊάί^υβ, ΑΪ3χ 3ΐηεηι ϊγ3 & <1ο1θΓε ϊη υίχΙΓβηι & Αςηϊνο$ Γ3ενϊεη5 , 3 Μίηει-να , ςιΐ3ε ϋΐ^ίΐϊ ρεήοοίιιηι ιίιηεΓ ,
ϊη ΓυΓΟΓεπι 3§ϊιιιγ , & άίε οπο ία ονεβ , φΐ35 ρΓΟ Αςίήνΐδ Ιΐ3ΐιεΓ, ΐιτιιϊι, υΐχΠειη 3 ίε ΊηίεΓίεΛιιπι είΓε ορϊη3ηΐ5, — 45θ. Μοχ ιηεηιε τεςερΐ3 εΓΓΟΓειη 3§ηοΛ;εη$,
νϊΐ3ε ρεΠ3είΊΐ5 νϊο1εηΐ35 ίώί ηΐ3ηυ5 ϊηίεΓί , — 486. ία§ει« είιΐ5 ίαιιιιη ΑοΗΐνΐ , Τειιςηιβ ίηρπιηίδ & Τεςηιεϋπ ,
επ3ΐη υίγΙΓεϊ , — 59^• Τβηάβπι βϊ, ΝβΛοΓε ηιοηειηε ,
ϊυίΐα ίυηεβπ» ίϊαη: , — αά βη.
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χΥλλ' ση <ί$ πολλο) μ*» άτηινυσ&ησαν βκβλο/ ,
<Γ« τότ ΆχιλλΖος μαγαλίιτορος αμβροτα πυχη
&ΰκΐν Ιν) μ&τσοισι 3ϊ« θίτις' άμφ) £ϊ τίάννη
δαίδαλο, μαρμαίρίτκίν , οσα σ3•0Ό£ Ήφαιστο®,
άμφ) σάκος ποιήη 5ρασυφρονος Ράακίδαοι
χ,ου τα μ\ν ίδ ιίσκητο ΒΊΟΧ,μάτω νπι *γγρΟυρανός 3 >ϊ<Γ α$#ζ , γάν\ £ άμα χβ/τα θάλασσα":
ιν <Γ ανίμοι, ν&ρίλαι τι-, σίληνη. τ, ιιΟαός τί,
χ,ίχ,ριμΐν' άλλυ£ίς άλλα* ττνυνπο Μ ηίρ%α πάντα,
οττττόσα ^ινναντα κατ ουρανον άμφίφίρονται.
τί* £ αξ όμως ύττνηρ&ν άτηψσιος χ,ίχυτ άί%
\ν τω «Γ* ορν/Οίς τανυχ&λ&ς άμφίττοτωντο'
φαίης χ,ίν ζωοντας άμα 7Γνοιγσι φίρίσΒΌΐ.
Ύη^νς <Γ άμφιτίτυχ,το , κα) ωκίανοΰ' βαθύ χώρια:
τω £* αφαζ ίξίχίοντο ροαι ποταμών κίλα^ίνών }
χ,υχ,λόθίν αλλυ&ς αΚΜ > ίλισσομζνων οια γαίης.
άμφ) <Γ αζ ίύ γ&ΥΛίντο τκλτ ουρία μακρά λίονπς

3
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σμίράα,λίοι , χα) &ωίς άναι^ας• Ιν $* άλιγανα)
αρχτοι, τταρ^άλας τί, σνίς Ρ αμα τγσι τάλαντο
οβριμοι , άλγινοίντας ΐπτο βλοσυρησι γΐνυσσι
&ή)αντίς χαναγν^αν Ιυχτυτηοντας ο$οντας•
\ν $* άγρσται μ&τάττισ&ί χυνων μίνοζ Μνονης'
άλλοι «Γ αϊ/, λΜΚΓΟΊ χα) αιγχ,νίτκτι 5οφτι
βαλλονης , πονίοντο χαταντίον, ως Ιτίόν 7Πξ.
ίν ίΓ' άρα χλ) ττόλίμοι φΰατήνορίς• \ν «Γ» χυδοιμο)

50

55

αργαΜοι ίνίχ&ντο' τηριχτίίνοντο Λ λαο)
μίγδα. ίοίς ϊττποισν ττί$ον £* ίνταν α'ιματι 7Τθλλω
<£νομαιω η'ίχτο , χατ' άσττΊδος άχαμάτοια•
α 3Ϊ Φόβος , χα) Δίΐμος (σαν , στονόίσσά τ Έη/λ»,
α'ιματι λίυγαΜω τητταλαγμίνη α,-^ία πάντα:
\ν £*'Ερις ούλομίνη, χα) Έριννυίς όβριμόβυμοι,
» μί» ντΐοτρυνουσα ποτ) χλόνον α/τγντον άνδρας
ΐλβίμα, αϊ <Γ ολοοϊο πυρός πνήουσαι άύτμήτ
άμφ) <Γ« Κηρίς (Βυνον άμύλιγρί' \ν <Γ α,ρα. τγοΊ
φοίτα. λίυγαΜον θανάτου μχνος' άμφ) «Γ <*§' αύτω,
ύσμΤΐαι Ινΐχυντο ίΰσηχας' ων τηρι πάντν
ίχ μελιών ί!ς ον$ας άπίρραν α'ιμα χα) ι£ρως•
\ν £* 'άρα Γοργά/ΐς ϊσχον άνοιας• άμφ) <Γ α,ρα σφ)ν
σμιρ^αλίοι πίποΊηντο 7ηρ) πλο"χμοΊο•ι £ράχοντϊς}
αΐνον λιχμάωνης" άπαρίσιον 81 α,ρα &αΰμα
$αί$αλα χΰνα πιλοντο , μ(γ άνίράσι &7μα φϊροντα ,
ά,νίχ 'ΐσαν ζωο7σιν Ιοιχοτα χινυμινοισι.
χα) τα μ\ν άζ 7Γολίμοιο τίράατα πάντα τίτνχτο'

3°
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ειρήνης <Ρ απάηι&ί» 'ίσον πίριχαλλίος ϊργα'
άμφι <Γβ μνρία φυΚα πολυτλήτων ανθρώπων
αστια χαλά ημοντο• £ίχη «Γ ίττίικίτο παντο'

43

άλλοι <Ρ αλλ' ί7Γ/ ιργα χίρας φίρον• αμφ) «Γ αλωα)
χαρποΐσι βρβοντο• μίλαινο <Γ« γαΐα τ«θ»λίΓ
αιπυτατον <Γέ τ*π/*το &ΐο$μγιτω Ιπ) 'ίργρ
χα) τρηχύ ζα&ίης Άρπϋς αρος' \ν Μ χα) «/η»
ίίσττικ&ι φοίνικος ντημβίβαυία χατ αχρης ,
όψιλ»; , ψίώι/ίτα ττρος ουρανό»• αμφ) <ί« πάνης
ατραπιτο) 3-α,μΗθΌΊ ίϊιιρ^όμβιοι νχοπίλοισι ,
ανΰρωστωί άπιρυχον Ιυν πάτον ουκχα πολλο)
ίΐσοπίσω χάζοντο^ πΟηπότίς αιπα χϊλιυΰα,
πούροι £ άρον οΐμον άηίον ι&ρωατης*
\ν <Γ ίσον ά,μητηρίς ανα πλατον 8γμσν ίόνης ,
σπίύΑοντΐς δρνπάχφΐ ν&ηασί' των 8* ΰπο χ(ρο~) ,.
πολλο) άμαλλο&τηρίς' αήξίτο οΓ \ς μιγχ, \ργ/ν
\ν εΓέ βώς ζίυγληοΊν υπ αύχΐνας αιΐν \χονης•-

5°

55

6ο

Μ μ\ν άπήνας ύλκον ίϋατταχυίσοΊν αμάλλαις
βρΜομίνος• οι «Γ αΜις αροτρίυίσχον αρουραςτων ίΓί πί&ν μίτάττισ&ί μίλοίκτο• το) £* Ιφίποντο
αιζηοι μίτα τοΐσι 3 βοοσσόα χβντρα φίρονης
χιρσ)ν αμοιβα$η\ς% άηφαίνιτο <ί* 'άσπντον Ίρ^ον.
«τ «Ρ ούλοι , χβάραι η , πας (ίλαπίντιοΊ πίλοντο"
Ιν ίΓί χορό) Ίσναντο ηων πάρα ποσσ) γνναιζωτ
α/ «Γ ας ίσον ζωψιν αλίγχια ποιπνι/ουσαΐ'
*/'/^ ^ *ί' ορχ^μου τί , χα) ίύφροσΰης Ιρακινής ,

63

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ε.
αφρίν ίτ αμφ χόμψη Ίχοικτ, ανί$ί&το πόντου
Κυπρις ίύστίφανος , την ^ Ίμερος αμφΐποτατο ,
μα&άούσ Ιρατανα συν γιϋχόμοις Χαρίτ&τσιν.
& <Γ α,ξ ϊσαν Νκρϋος χπηρ^ΰμοιο 9•ύγατρ(ς ,
(ξ όλος ίύρυπόροιο- χασιγνήτην ανάγουσαι
(ς γάμο» Αΐαχί<ίαο $αϊφρονος' αμφ) £% πάντίξ
άβάνατοί δαίνυντο μαχρτιν ανα Πηλίου αχρην
άμψ) «Γ' ας υψηλοί τί χα) άβολης λιιμωκς
ΐΟΊίον , απαρασίοατι χαιασμίνοι ανΟίσι ποίης'
α,λσΐά τί , χρϋναί τί , £ια£κς υ<$ατι χαλά.
νιας <ίί στονόασσαι υπ\ς παντοίο φίροντο,
αι μ\ν ας Χσσυμχναι (πιχάρσιαι, αί £ϊ χατ- <θύ
νισσόμίναΐ' πιρ) <Γ« σφιν αιζντο χυμ αλιγανον,
όρνΰμίνον' ναΰται βΓέ τώηπότις α,λλΰβιν άλλος
Ισσυμίνας φοβίοντο καταιγίδας , ως Ιτίόν πίς ,
λαίφία λίΰχ Ιρυοντίς, '/ν \χ &ανάτοιο φυγωσιν
οι ^ϊζοντίπ Ιρίτμα πονίυμενοί' άμψ) <Γέ νηνσ)9
πυχνον ϊρνχσομχνησι , μίλας λίυχαίνίτο πάτος•
τοϊς (Γ ϊπι χυίιόων μίτα χητισιν ίΐναλίοισιν
κγκυιτ 'Εννοσίγαιος' άίλλοπο&ς £ί μα Ίπποι ,
ως Ιτίον σπίυ$ον<ης , ύπ\ρ παντοίο φζρ-ο-χ,ον,
χρυσίίνι μαστι•)Ί πνττληγοης• αμφ) <Γέ χύμα
ο-τόρνυτ Ιπίσσυμίνων ομαλή $* αρα πρόσ&ί γαλήνη
ίπλίτο' το) «Γ ίχάπρΟΐν άολλίίς άμφις αναχτα
α•γρόμ£.νοι £ϊλφ7νις απηρασιον χΐχάροντο,
σαίνονπς βατιληα• κατ κρόίν £* όλος οϊίμ»
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ηιχομίνοις αάατο, χίλ άργυρίοί της ίόντίς•
άλλα άί μυρία χίίτο χα,τ άο*7τί$α τίχνκίντως ,
χερσϊν υπ άΒανάττις πυχινόφρονος Ήφαιστο/ο.
παντχ α άξ ίστ&ράνωτο βαβύς ρόος ωχίανόΐο'
ουί'ίχ &ιν ίχτοο~$Έ χατ άντυγος' γ\ &>ι παο~α
άσπ)ς Ινίστψχτο , $ίά\το <Γέ α*αίααλα πάντα.
«η> <Γ Άρα πάξ χατίχατο χορυς μίγα βίβριΟυΐα•

ιοο

Ζιυς αϊ οί άμψίτίτυχτο, μίγ άσ-χαλόωντι Ιοιχως,
ούρανω Ιμβίβαως• 7Πρ) «Γ άβάνατοι παιίοντο,
Τιτηνων Ιρίόαιψομηων , Δή' συμμίμαωης"
τους & ϊΐό% κρχηρον πυξ α,μφιχΐν \χ Μ χΐρχυνο)
αλλκχτοι, νι<ράό\τση ίοιχόης , ίξΐχίοντο
ούρανοΟίν Ζηνος γάξ άάτπίτον ορνυτο κάρτος'
οί «Γ άξ ίτ\ α$ομ&οισιν Ιοιχότΐς, άμπνώσχον.
άμφΐ &1 3-ωρηχος γιαλον παραχίχ,λιτο χαλ&ρ,
αφρηχτον βριαρον Τί, το χάν$ανί Πηλίίωνχ.
χνημϊ&ς «Γ' τήσχηντο πίλάριαί' άμφ) «Γ ίλαζρα)
μουνω 'ίσαν 'Αχιλΰϊ, μόλα στιβαροί πίξ Ιοΰσαι.
«>)>χχι «Γ άτγντον αοξ αό\\ι πίριμαρμαίρΐο-χί ,
χρυσίίω τίλαμωνι χίχααμΐνον , άργυραω τ*
χουλίω' ω 'νπι χωπη άρηραμίντι ίλεφαντος ,
&ύτπίο~Ίοις τιυχ&τοΊ μίηπρττη3 παμφχνόωσα.
τοΐς <Γί παρίχτίτάνυστο χατά χβονος οβριμον εγχος,
Πηλϊας , υ^ιχόμψη &ι£ομίνη (λάτΎΚΤΐ ,
λνθρου ίτι πνίίουσ-α , χα) αίματος 'Έχτορίοιο.
χα) τοτ εν ΆργείοιοΊ Θίτις χυανοχρίι&μνος
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δίστησιον φάτβ μνΟον, άχΜχΐμίνη Ά^ιλίος•
Ν£ν ,μιν «Γ» χατ άφωνος άώλια πάντα τ«λίσθ» ,
ίσσ β7τ) παι$) &ανόντ4 μίγ ά^νυμ&η χατώηχα'
άλλ' ϊτω ος χ κτάωσϊ νίχνν, χα) άριστος *Αχαιών ,
χα/ ιί> χ^ οί Βχατα , χαί αμβροτα, τνί>γι\ 'ίσασΒ-αι
£ωσω, α χα) μαχάρίσσι μίτινα&ν άθανάτοισι.
Ως φάτο• το) <Γ άνόρονσαν \ρ^μααοντ «πασσιν 3
νιος Λαίρταύ, χα) άντ&ίου Ύίλαμωνος
ΑΪας, Ό\ μνγχ. πάντας νπιίρίχΐν \ν Ααναοΐσιν
αστηξ ως αρί&λΰς αν ούρανον αϊγλίΐΐντα
'Εσπίρος, Ός μν^α πα/τι μ&τ άστράσί παμφαίνγισί'
τω ιιχως , τίνχ&τσι παρίστατο ΏηλίίΑαο'
γτα ο^ ΊΑομίνη αύτον , χα) Νηλίος υϊα)
»<Γ αρα μητιόα/τ^Αγιμίμνανα• τους ^αζ Ιωλπα

125

130

135

ι£μ&α/ άτρίχίως Ιρκυδίος 'ΐργα μό&οιο.
ως «Γ αυτως ΌΛσίνς χώοις «τη πάγχυ πϊποί&ΐ'
ο'ϊ ^α,ξ ίσον πινυτο) , χα) αμύμοης Ιν Δαναοΐσι.
Νκττωζ <Γ Ίδδμ&ηϊ χα) 'Ατρίος υ'ή'ΐ $ίω ,
αμφω Ιίλίομβ/οισιν , 'νπος φάτο, νόσψιν άπ άλλων* 140
*ί! φίλοι, υι μτ^α πϋμα, χα) ασχ&τον νίματι τωάϊ
ήμίν συμφορίουσιν άχη^ας Ούρανίωης ,
Αίαντος μν^άλοιο πίριφρα^ίος τ ΌΑϋσΟος
ίσσνμίνων νπ) $Χριν άάσχίτον αργχλίκν τν
των γάς & σπποτίρω £ύπ 3*ος ίυχρς αρίτ&αι,
145
γι&ί&ν χατα 3νμσν• ό £' αν μίγα πΐνΒος άιξίΐ,
ζάντας άπμβο'μ&ος Δαναούς• πίρ) <Γ *ξοχ<* πάντων

ΐ28
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ήμ'ίας• «λΓ ϊτι Χί7νος \ν ίμΐν ως το πά[
στήσίται Ιν πολίμφ• μ%•γα <Γ 'ίσακται &Χγ>ς ΑχαιοΤς .
χώων οντίνα &ινος «λ>) "χόλος" ουνίχα πάντων
*ιρώων προφρουσιν , 6 μ\ν πολίμω , ο αί βουλ&
«λλ' αγ 'ψΔ τη&ίσ&ον , ϊττύ ρα γίραίτιρος ίϊμ)
λάιν, οώ» ολίγχ πΐξ' 'ίχω <Γ \πί γηραι' πολλω
χα) νόον , οίΑ'ίΚίν Ισ&λα χα) αλγα πολλά μογησα'
αϊίι^Ιν βουλησι γΐρων πολνϊ£ρις άμ&ίνων
Ιπλοτίρου πίλίΐ αν^ος , ίττύ μάλα, μυρ'ια ο7$ί'
τουνίχα Τρωσ/ν Ιφωμίν ϊϋφροσι τήν£ί £ικάσσαι
αντ&ίω τ' ΑΪαντι, φιλοπτολίμω τ'ΌΑότΓ/,
$£* οτις ίξΐσάωσί ν'ίχυν Ώηληϊά^αο
ίξ όλοοΰ 7Γολίμοιο• £ορυχτν\τοι γαξ \ν αμιν
πολλο) Ύρωίς 'ίασι , νίο^μήτω υπ άνάγχψ
οΐ ρα Μχη ιθώ» \π) σφίσι ποιήσονται,
ουται ν\ρα φίροντίς , \πΐι μάλα, πόντος Αχαιούς
Ίσον άπίχβαίρονσι , κόχης μίμνημίνοι άττις.
^Πς φάμ&νον προσ&ιπΐν ίϋμμιλίης Ά^αμίμνων ,
*Λ γίρον , ως οντις πινυτωηρος άλλος (9 νιμΐν
σίιο πίλίΐ Δαναών , οντ άξ νιος , οίτί παλαιός ,
ος φύςΆρ^ίοισιν άηλζγίως χαλζπηναι
άνίρα, οντίνα των£ &ίο) μίτοπισ&ί βάλωνται
νίκης' οϊ ^Λξ άριστοι \νί σφισι ^ριόωνταΐ'
χαι ρά μοι 'ίν$ώ(ν Υΐτοζ Ινι φρισϊ ταύτα μ•νοι»Λ ,
'όφρα Αορυχτήτοισι <ί)χασπολίην σπάσωμίν
τώς χα) άτιμβομίνός τις, όλίΒρια μήσιται (ργα
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Ύρωσ)ν ΙϋσιτοΜμοισι , χόλον <$* ουκ αμμιν σπάυσσιι.
*£ΐς φάτο' το) 3* Ίνα Β-υμον α) στίρνοισιν ϊχρνπς, 175
α,μφαΜν γινίριαντο ^Μααντο?ώιν ϊρατανήν
των £* ας άναινομίνων , Τρωών Ιριχυδας υΐίς
'ίζοντ \ν μϊσσοισι, Αόρυχτητοί της Ιόντίς,
οφρα &ίμιν , χα) ίκΐχος α,ρήϊαν , βυνωσιν
ΑΪας £* Ιν μίσσοισι, μίγάσχαλύων, φάτο μΰβον•
1 8ο
*Ώ 'Οδΰσίΰ φρανας αΙν\ , τί τοι νόον ηπα/φί δαίμων
Ισον Ιμο) φρονπιν τπρ) χάρτίος ά,χμϊΐτοιο;
$ φΐΐς αΐνον ομιλον Ζρυχαχκιν Άχιλϋος
βλαμανον Ιν χονίψιν , ότ άμφί Ι ΤρωΊς 'ζβησχν ,
οτΓ7τότ 'ν^ω ζώοισί φάνον στονοίντ ίφαιχα
185
σίια κατατττωσσοντος ; νπύ νυ σί γύνατο ματνζ
άιίλαΜ) , χα) α,να,λχΛ' } αφαυρότίρόν της ίμί7ο>
όσσον τίς τί χυων μηαλΩβρυχριο λίοντος'
ού ^άς τα στίρνοισι τηλα μίηδϊϋον ητος,
άλλα σοι αμφιμιμηλί θράσος, χα) α,τάτ&αλα ίρ-^,α. 190
«? τάΓ Ιξίλ&,βου, οτ \ς Ίλ/οι/ ίίρον άστυ
ΐλβίμίναι αλ&η'ίς αμ α^ρομίνοισιν Άχαιοΐς ,
χαί σί χατατττωσσοντα , χα) ουκ Ιθίλοντ' \φΐ7ησΒταΛί
ϊφαγον 'Ατρΐΐ&ει ; ως μ» ωφίΐλίς ιχίσ&αι•
σης γας ΰτι Ιννίσίνσι χλυτον ΪΙοιαντιον νΐα
Ατιμνω \ν ηγαβίΥΐ λίττομζ» μίγάλχ στινάχοντα.
ουκ όίω «Γ' αρα τω^,ί λυ^ρίιν ίτημήσαα λΔβκν ,
άλλα χα) ά,ντ&ίω ΪΙαλΛμή&ί &%χας ολίβρον ,
Ός σίο φίρηρος 'ντχί βη\ , χα) ίύφροΐ'ΐ βουλί}•
Ι •
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νυν ί* γ\£η χα) \μ&ϊο χα-ταντίον (λΟίμιν ίτλής^
ώτ (ύψμο-ής μίμνημινος , ούτι <η &νμω
άζομίνος <ηο πολλον ΰτηρηραΐ' ος σ \ν) χάρμνι
ΐξίσάωσα πάρο&ίν, ΰττοτρομίοντα χυίοιμλν
£υσμίνίων , 'οη ψ άλλο/ αν& μοίΐον οίωβίντα,
χάλλιπον Ιν £γίί'ων ομάίω, φιύγιντα χα) αυτόν.
άς οφίλον χα) Ιμίΐο 3-ρασυ σκίνος Ιν «Γα/' χίίνη
αυτός Ζίύς Ιφόβησιν άτγ αιθίρος , οφρα, σι Τρα&ς
αμφιτόμοις ξιφασσι £ϊαμίλύ'στ) χ,ί^ασσαν
<$αυτα κυσ) σφϊτίροισί' χα) ουκ άν ίμιΐο .μινοίνας
Ιλ§ίμΐνο4 χαπναντΑ , £ολοφροσνντιο-ι ττίποβως.
σχ?τλΛ, τΊίττι βίι\ πολύ φίρτατος 'ίμμιναι Αλλων
ίύχόμίνος-, μίσσοισιν 'ίχις νίας, θύ£ί τι 3νμω
'ίτλχς, ωσττίξ 'ΐγω^ί , Β-οας ίχτοσ&ίν ΙρυσσαΛ
νϋας; νπύ νυ σι τάρβος ίτη/ϋίν ού$ί μ\ν αΐνον
•πΰς νηων αττάλΑλχΐς• Ιγω <Ρ υπ άταρβύ' 5υμω
(ττην χα) πυρός α,ντα , χ,α) Έχτορος, ος μΐ υπόαχί
ντάντη Ιν ύσμίνψ συ £ι μιν πιρι$ύ$ΐίς αιιί' *
ως οφίλον τό$ϊ νωιν α) πτολίμω τις α,ώλαν
δϋκίν , 'άτ α,μφ Άχιλϊΐΐ &ί£ουπότι $ϋρις όρωρα,
βφξ \χ £ύσμίνιων μι χα) αργζλιοιο χυδοιμου
'ί&αχις ίνηα χαλά ποτ) κλισίας φοριοντα
ούτω όμως Άχιλϋϊ Ααίφρονί' νυν & Αρα, μνΒων
}£ρίήι πίσυνος , μί^Αλαν ιπιμαίίαι 'ιργατ
ώ γάς τοι σθένος \στ)ν Ιν ιντισιν αχαμά,τοισιν
δίμΐναι Αιαχί^αο άαίφρονος, ου& μ\ν 'ί^χος
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νωμησαι παλάμψη' ΐμο) «Γ αρα πάντα τίτνχται
άρτια. , χαί μοι 'ίοικί φοργιμ&ναι άγλαα τψυχη,
ούτι χαταισχόνοντι $ίοΰ πίριχαλλαα 8ωρα.
άλλα τλϊ, μυύοισιν \ρι$μαίνοντι κα,χ,όίΊην ,
ίστα^ίν ά/^ρ' ΆχίλΧος άμυμονός άγλαα Τίΐ^» ;

230

ο$ τις φίρηρός Ιστιν Ιν) φ&σήνορι χάρμγ
αλχϋς γαξ τ&Γ αώλον άρτΰον , ονκ άλν^ινων
$$χ&> &) μ&τσοις ντηων θίτις άρ^υρόπιζα•
μίΜων «Γ ώ άγ>ργι χραω πϊλ&ι ανΰρώποισιν
οΐ£α γαζ ως <πο πολλαν άγανόπρος , χα) άρίίωνί
ΐΐμί' γ,νος & μοι \στ)ν , ό%ν μΐγάλα Άχιλβί
'Λς φά,το' τον <Γ άλαγίΐνά παραβλή&ιν νηνιστη»
νιος Αοίρταο, πολύτροπα μή&α νώμων
ΑΪαν άμίτροίπίς, τί νύ μοι τόσα μα^, ά^ορακις ;
ούτώανάν τ« μ! ίφηο~5α , χα) άργάλίον χα) άναλχιν
(μμ&αι, ός σιο πολλον ύτηρτίρος ίΰχομαι ίϊναι
μνΜσι , χα) μυΟοιοΊ, τά τ ανίράσι χόρτος άίζα•
χα) γάζ τ ίιλίβατον πίτρην , αρρηχτον \οΰσαν ,
μητι ύποτμηγΆισιν \ν ονρισι λατόμοι αν3ρίς
ρηϊίίως, μήτι £ί μΐγαν βαρυτιχία πόντον
νανται ύπιχπίρόωσιν , ότ ασπίτα χυμαίνηται•
τίχνψι <Γ' αγρόται χρα,τιρους £αμόωσι λέοντας ,
παρ^άλιας τί , συας τι , χα) άλλων 'ώνία $7ΐρόΟν'
ταύροι <Γ όβριμόΟυμοι ύπο ζίύγλχς 8αμόωνται
ανθρώπων ϊότητί' νόω <ίί τί πάντα τίλίίταΐ'
Ι ι
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αΐί) <Γ άφρονος π'ιλα άκρος , άμφ) πόνοκπ
πάσι , χα) Ιν βουλψτιν , άνκς πολυϊ£ρις άμίίνων»
τουηκ ίϋφροηοντα &ρασνς παις Οινϊίάαο
λίξατο' μ Ι» πάντων νπιτάρροΟον, οφς άφίκωμαι
(ς φύλακας• μ^α £* 'ίργον όμως ίτίλζσσαμίν αμφω.
χα) <Γ' αυτόν Πηλϋος ίϋσ&ίνία κλυτον υΐα
γ^αγη '' Κτρύ^ψη ΐπίρροθον $ν <ίί χα) άλλου
ίήρωος χραώ τις \ν Άρ-^&οισι τηληται ,
οι/εΓ' ογΐ χίρο) Τίίίσιν ίλίυσιται , ον<^ μ\ν αλλω*
Αρτίων βουλγσιν ίγα άί Ί μοΰνος 'Αχαιών
άζω, μίίλι-χίοκτι παραυ^ήσας Ιπασσι,
δϊίριν \ς αιζηων μίγα γαξ κράτος άν£ράσι μυβος
γγαται , ιύφροσυνν,σι μιμιγμΐνος• ηνορίγι <ίί
άπρακτος τΐλίΟίΐ , μ^ίθος τ (ΐς ου^Ιν άίξυ
άνίρος, ιι μη οι πινυτίί Ιπι μΰτις \πτηται.
αύτάξ ίμοι και κάρτος όμως , κα) μητιν , Όττασσαν
αθάνατοι• τιυξαν <ίΊ μίγ Άρ^ίίοισιν Όναας.

255

26ο

265

ού£1 μ\>) ως συ μ Ίφησ&α, πάρος φαφοντα σάωσας
<Γη'/οι/ ιζ Ινοπΰς• ου γας φυ^ον , άλλ' άμα πάντας
Τρώας ίπισσυμίνους μινον ίμπί^ον οι^Ιπιχυντο
370
άλ.κϊί μαιμωωντίς• ν^ω 8* υπό χαρτί'ϊ χάρων
πολλών &υμον ίλυσα• συ <Ρ ουκ ας Ιτήτυμα βάζίΐς•
ου γάξ μοί ")/ νπάμυνας ανα μ$ον , άλλα σο) αυτά
ίστνς ϊ\ρα φίρων, μή τις νυ σι 8ουρ) Ααμασστι
φίΰγαντ (κ πολίμοιο• νίας ^ίς μίσσον \ρυσσα3
2 75
ου τι πιριτρομίων ^ΥΪιων μίνος , άλλ' ίνα μϋχος
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αίίν α,μχ,Ατρίίίίμτ/Ρ ΰπίξ πολίμοιο φίρωμαΐ"
χα) σύ μεν ιχτοσΒΈ στ^ισας νίας- αΰτας 'ίγωγί,
αυτόν άίΐχίσσας πληγής ύπο λνυγαλΐψη ,
Ις Τρωνο πτολίίβρον ίθ-*ιλυ$ον, Ό'φρα πνΟωμα*
οτιπάτα μ>ιτιοωντο ίσης πολέμου άλίγανοΰ•

2δο

ού&ϊ μ\ν 'Έχτορος 'ίγχος ί<&ί£ιον , άλλα χα) ούτος
Ιν πρώτοις άνόρουσα, μαχίσσαατ&αι μεκαίνων
χάνω , ότ' ηνορα} πίσυνος προχαλίσνατο πόντος.
νυν <Γ« σιυ άμφ *Α.χιληϊ πολύ πλίονος κτάνον άνδρας 285
&ισμίνίων Ισάωσα 3* όμως Τίυχίσσι &αψ/τα.
οό£ί μ\ν ίγχνην τρομίω σΐΟΐν, αλλά μ& λυγροψΊλχος 'ζτ άμφ ο£ΰνγ\ς πίρινίιτοΎΓαι , ι/νιχα τίυχίων
των£ί πίξ ούττ&ίντο, £α)'χταμίνου,Αχιλ?ίος.
χα) £'ί μοι, ωςΆχιλίίϊ, πίλΐΐ Διός ϊξοχον αΐμο^
29°
ίΐς αξ 'ίφη• τον «Γ' αύθις άμ,ίίβίτο χαρτίρος ΑΪας'Ώ, Ό^υο-Μ $ολομητα, χαα άργαλίωτατί πάντων ,
ου νν σ \χίΐσ Ινάησα πονιυμίνον, ού^ί τις άλλος
*Αργίίων , ότι Ύρωΐς Άχιλλ&α $ψο$ίντα
ΐλχίμίναι μβηαινοτ Ιγω <Ρ, ύπο <ίουρ) χα) άλχ^,
των μίν γουνατ 'ίλυσα χατοα μΜον , ους <Ρ Ιφόβκτα ,
α\νι νπντσυμ&νος• το) οΓ' άργαλίως φοβίοντο χ

295

χηκσιν » γίράνοιοΊν ίοιχόης, οϊς Ιπορουο-η
αΐίτος ίΐΐάν πί^ίον χαταβοο-χομίνοισιν
ας Τρ.ύίς, ρττωσσοντΐς \μλν &άρυ χα) &οον αοξ,
3°°
Ιλιον \ς χατίίυσαν ^ άλίΐ/ά>μινοι μίγα π%μα'
σοι άί χα) ίΐ τνη χάρτας (πήλιβίν, ούτι μ-ΰ άγχι
1 3
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μάρναο ^ϋσμανασσιν Ιχας <ίί που νσ&α, χα) αυτός
άμφ αλλητι φάλαγξι ποικυμΐνος , ου πίρ) νιχρω
άντβίου'Αχιληος, Οπου μχλα Αηρ/ς ορώρα.
3°5
ΛΆς φάτο. τον <Γ Ό£ναηος άμίίβ&το χιρδαλίον *«£'
Α/αν, ν^ων οΰ 'σίϊο χχχωτίρος 'ίλπομχι ιϊναι
ου νόον , ου&\ β'ην , (1 χα) μάλα φαϋΐμος Ισσί'
αλλά νόον μ\ν Ίγαγί πολύ προφίρίστίρος ίϊμ)
σίϊο μντ ^Κργίοισι > βίτη άί χ& άμφήριστος ,
3 *°
$ χα) άγαυόηρος' το £ί που χα) Ύρωίς ΐσασιν ,
όΐ μ& μ&γα τρομίουσι , χα) νιν άπάτιρ^ίν Ί^αντου.
χα) «Γ ούτος σάφα οι£ας \μον μίνος , γ\£ί χα) άλλοι ,
αμφ) παλαισμοσυνη πολυτίΐρί'ϊ πολλά μογήσας ,
οτττπόη <ίη πίρ) σήμα &άϊχταμίνου Πα,τρόχλοιο
3*5
ΐ1»λίί<$ης Ιρί^υμος ά,γαχλυτα 3ϋκίν αώλα.
£1ς φάτο Ααίρταο χλυτος παις άντι&ίοιο'
χα) τόη Τρώϊοι υκς ιριν £ΐχάσαντ άλα-γίκην
αιζιιόόν νίχην £ί χα) άμβροτα τίυχία £ωχαν ,
πάντίς όμοφρονίοντίς , Ιϋπτολίμω Ό^Ι/σήΐ3 30
του £* άμοτον ^τ^Λσί νόος• στονάγησϊ ϋ λαός"
παγνά^/Λ <Γ' Α&ιτος Ιυ σκίνος• α!-\α «Γ' αξ αρτω.
άνη άνιηρίι πιρίχαππισν πάν αί οι ίΐσω
ϊζίοτ φοίνιον αΐμα• χρλη <Ρ ύπίρφλυσβι α!νη•
ντπατι <Γ ίγχατ ίμιχτο• πίρ) χρα^ή ^ άλί^ανον
ΙξίΤ άχρςΛ χα) £ρΊμιι <β' Ιγχΐφάλριο Βτμίβλ'Λν
ΐσσΰμΐνον, μγ^ιγ^ας ά£ιν άμφίιλυΟίν άλ-γος•
συν «Ρ ίχήν νόον άν<5ρος• \π) χΟον) «Ρ Ομματα πήξας ,

325
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«γτη αχινητφ Ιχαλίγχ,ιος• άμφι <Ρ' Ιταΐρα
αχηιμ&οί μη α^σκον ίϋτιρωρους \ττη νϋας-,
7τολλα παριιγορίοντις• ο <Γ' ύοτατίγη 7Γοσ•)ν οΤμον
ϊίίίν, ουκ Μίλων σχί^όύίν εΓέ ο! 'ίονητο ΜοΤρα.

33°
\

Αλλ' οτί Λ» μίτο, νϋας ίβαν χα) ατί/ρία- ττάι/Ίον
Αριγίϊοι, &όρττοιο μίμαόης >|<Γί χα) υττνου,
όα τστϊσω μ&γαλοιο θ?τις χα*τί£ύσίτο πόντου*συν Λ μ άλλβω Υσαν ΝηρηΙ<£ς• άμφϊ <Γ «ρα σφ)ν

333

νηχΐτο χτ,τία πολλά, τά τι τρίφα αλμυρό» όϊΑμχχ
αί £ϊ μτ^α σχυζοντο Ώρομνβα μντιόίνη,.
μνάμίναι, ως κώοιο §κσψτπίψη Κρανίων
£ωχ& θιπν Πηλί/'» χα) ου» ίΟίλουσαν , άγίσ&αι.
^Ι®
Κυμοθόη <Γ Ιμ τίϊσν , ^^ ασχαλόωσ, αγόρίυίν
Ω. παστοί , ως <χμ λυ^,ρος Ιπψξια πήμαΒ' υπίτλ».
όίτμω \ν αρρήκτω, οτί οί- μ'^ας αΐίτος Οπτα^
*ΰΊ>ίν Λίξόμίνον, κατά νη&ΰος «/<&& βαίνων^
' £ίς φατο Κκμοβοη- κυανοπλοχάμοις αλίψιτ345
ίίλιος «^ άπόρουσίν , \π*σκιόωντο £ αλωαι ,
νυχτος (τηο-σνμανις , ίτπχ&τατο «Γ ούρανον άστρα:
ΑργίΊοι (Γ' \ττΊ νηυσι ταννττρωροισιν '/ανον ,
νπνω υπ αμβροσίφ ^^μη-μίνοί , >5<ί$- χα) άνω.
Μίϊ, τ£ν ΚρήτηΒί 7Γας Ί^όμίνϋος αιγαυοΰ
<\κο
-ναυται υπίξ. παντοίο πολυκλΰστοιβ φίρίσκον.
Μας ό" 'Κργάοκη• χρλουμίνος , β&τ αρα &όρπου
μνγ,σατ \ν) χλισίη μίλι»£ίαι , ουη μιν ύπνος
αΡΦΧίν > *λλά <£ ίοΐσιν ίν ίνπσ/ <$υσατο 5ΰων
Ι 4
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ίίλιτο <Γί ξίφος όξυ, χα) αονητα ττορφύ^σχαι ,
355
Ρΐ 'ογ (νητρηκτγι νίίας , χα) πάντα/; όλίσση
Αρτίους , $ μοννον ύττο ξίφά στονάντι
<&ωσγ μίλίίστ) 9Όως £ολόίντ *θ£νσηα„
χα) τα, μίν ώς ωρμαινι , τα, £» τά.•χα ττάντ Ιτίλίσνίν-,
« μή οι Τριτωνις άάσχίτον 'ίμβαλί λΰο~σα»'
χίιάίτο }Άζ φρίσιν ψι ττολυτλπτου 'Ο^νσΟος,
ίρων μνωομ*νγ\, τά οι 'ιμτη&χ. χ&ϊνος ορΐξ&τ
τουνίχα οΓ» μί^άλοιο μίνος Ύίλαμ/ύνιάΑαο
τρί-\,&> αστ *Αρτίων ό ;Γ α<> «λ λαΐλαπι Ίσος
σμίρ&ιΜνι, στυγρησι χα,ταιγσι βίβριβι/ίη, '
«τί φίρΐΐ να,υτψιι τ(ρας χρικροΐο φοβοιο,
ΠληΊας ίΰτ άχάμαντος \ς ωκίανοΤο ρίΆρχ
«Γ&ίθ', υττοπτωσσουσα πψχλυτον 'Ω-ρίωνα ,
γαρα σιφχλονίουσα , μιμψί <^ χιίμα,τι πόντος"
τί; (ιχας οΐίμιισιν, 'οστη μ)ν ^υϊα. φίρνττυον
πάντα £' άμφ&ίίο-χίν , άναίιίίϊ 3ΐιρι Ιοιχως,
ος τί βα&νσχοπίλοιο δΐισσυται ά^χια. βήο-στις,
α,φριόων γ,νυίσοΊ , χα) ά,λ-^ία πολλά, μΐνοινων
» χυσιν , $ ά^ρόταις , οι οι τικνα $ν\ωσωνται >
άντρων Ιξίρυσαντίς• ό <Γ' αμψιΟίΥίσι βφρυ-χως^
όπου 'ΐτ' νι ξυλο'χρισ/ν '/<ίόι Βνμγιρία τίχνα'
τω (Γβ/' τις χυρο~ίη, μίμψότα, &υμον 'ιχοντι ,
ούτοι) ο! βιότοιο λυγρον πψτΐλλιται ίιμα,ξ'
ίς όγ α,μίίλιχα Βνη, μιλαν £ί οι 'ίζαν ητος,
«ί/τί λίβας Λλίαστον Ιπ' ίνχάρη Ήφαΐστοιο
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ροίβ&ι^&ν μαίνηται ιστού πυρός α$ομ*νοιο,
γάστρην α,μφί ■)* πασαν οτί ξύλα παλλα Μρηται ,
\νκ<τη\ς ίρηστϋρος , \τηιγ>μίνου• Ιν) Βνμω >
(ύτραφίος σιάλοιο τηρ) τρίχας ως κ?ν άμΐρσγ'
ως του νπο στίρνοντι πίλωριος 'ίζα Β-υμός•

385

μαάιντο οΓ' νιντί πόντος ατπίριτος, «<Γί θΊ^λλα,
}) 7Γνρος άχαμάτοιο &οον μανός , ίύτ αλίαττον
μαίνεται χα,τ Όρίσφι βιτη μ,ί^α,λου ανίμοιο ,
τταητΛ £ α$ομ•ν* -πυρ) 7τάντοΒίν 'ά/τττντος 'υΜ'
ως ΑΪας όδυνψτι 7ητταρμίνος 'όβριμον υ\τοο>
μαίνΐτο λίνγαλίως• αττΜτος «Γί οϊ 'ίρρ&ν Αφρός
ΐκ στόματος• βρνχγ\ £% 7ηρ) γναβμοϊσΊν όρωρα'
τίυχία <Γ α,μφ ωμοκην νπφρ&γν το) 3" ορόωνπς
7τό&τίς όμως Ινος αν$ρος ύτητρομασχον όμοχλήν*
Κα) τότ Λ7Γ ώκίανόϊο χ,ίΐν χρυσηνιος *Ηως•
"ΐττνος <Ρ ονρανον ίύρυν ανηϊίν, 6/»?λος αυργι•

39°
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Ήρη & ξνμβλχτο νιον ττρίς ' Ολυμττον ϊουση
Ύη^νος Ιξ αρΰς , ό% ττου προτίργι μόλιν «ο?*
« <Γβ ί κΰσσίν ίλαΰ&\ ί7ηί οϊ 7ΐ4λ( -^αμβρίς αμυμων,
ίζ ού οι Κρονίωνα κ&τίυναο~ίν \ν λίχκίτοΊν
4°°
'ΊΧης αμνφ) χάρηνα , χολοόμίνον Άργάοκτη•
α-\α <Γ Λξ ή μ\ν 'ίβη Ζηνος £όμον , ος £* \ττ) λίχ,τρα
ΠασιΟίης ο'/μηα-ίν ωιί-γρίτο «Γ' '$νίχ φώτων.
Αίας α* αχαμάτω Ινα,λί^χιος 'Ω,ρίωνι ,
φοίτα, \η στίρνοιοΊν ίχων ολοόφρονχ \υο~αταν'
4°5
Ιν <Γ $ορ( μήλοκτι, λίαν ως όβριμόΰυμος,
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λιμω ύττ ά,ργαλίω &ίμημ(νος άγριον «τος*'•
χα) τά μ)νΊν χοναμαι (ττασσντί^ άλλοΟίΡ άλλα
χάββχλίν , ΥΪύη φύλλα μίνος χρατ%ρου Βοριαο
•χίυν\ , οτ ά,νομίνου Βνρίος μίτά "χΐίμα. τράτηιται.

41°

ως Αΐας μήλοισι, μνγ άσγαλάα», Ινόρουσίν,
Ιλττόμινος Δαναοΐσι χαχας Ιττ) χϋρας Ιάλλίΐτ
χα) τότί <Γ» Μίνζλαος ά&λψίω άγχι τιαραστάς-,
χρυβ^ άλλων Δαναών , τοΊον τνοτ) μί&ον 'ηιποιΊ,γμ.ίρον υι τάχα, πάση όλίβριον 'ίσανταΛ ημαζ,
4*5
ΑϊΆντος μ^άλοιο πιρι φρατ) μαινομινοιο ,
§ς τάχα νϋας ινιπρϊντίΐ , χταναι £ϊ χα) ϊΐμ&ς
πάντας Ινι χ,λισόισι , χοτντοάμ»ος 7ηρ) ηνχΐων*
ως οφίλον μη τωνΜ θ&τις π\ρι £ηριν 'όηκ%,
μηδ' άρα Ααίρταο παις μίγ άμίίνονι φωτι
420
ίτλ» &ιριάασ&αι Ιναντίον άφρονι Βνμω'
νυν ΰΓέ μ(γ άασάμίσ&α , χαχος δί τις 'ήχαχί δαίμων
Ίρχος γα,ξ 7Γθλίμοιο> <&<$Όια7ΓΟτος Αιαχίδαο,
μοΰνον Ίτ ν\ν ΑΪχντος \ν σ&ίνος' «λλ' αρχ χα) τον
ιιμη ίξολατουσι •9•«ο/, χχχά νωϊν άγονης,
425
ως χ& πάνης αίστον άναπλτ,σωμίν ολίβρον*
Ως φάμίνον, προο~ίίππν ίϋμμιλίης Άγαμίμνων
Μ» νΰν, ω Μίνίλαί, μ*} άχνυμηος πιρι &υμω,
σχυζίο μητιάντι Κίραλλήνων βατιλΟΊ'*
ου γχ,ξ Ό γ αϊτιός ίστιν , Ιπν μάλα πολλαχις ήμη 43°
γγ&ται ΙσΒ-λον ακιαξ , άγος £ άρα δίισαίν'αο-αιν.
'£ίς οι μίν Δαναών, άχαχήμινοι, Υΐ^ορόωντο-
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μπλονομοί «Γ αυπάνυΑι 7ταρα Ξανθο/ο ρά^ροις
"τττωσσον νπα) μυρίχΜσιν , άλΐνάμΐνοι βαρύ ττίίμα.
ως ο Όταα> αϊίτον ωχ,ύν ύτταπτάχτσουσί λαγ,-ωο/ ,
&άμ»οις \ν λασίοιΟΊν, οτ'ί^γν&ίν οξύ χίκληγως
7Γωτατ ίνυα, χα) «^α, τανυσσόψ&νος ^τίρυ^τσιτ
ως οι γ άλλον(ν άλλος υτητρΐσαν οβριμον αν£ρα.
ο-\|,6 <Γ' θ γ άρνίιοιο χαταχταμίνου σχίϋν 'ίστη ,
χαι ρ ολοον }ίλαο~ας, το7ον ττοτ) μΰΒον 'νατπν
Κ(7σο νυν \ν χονη\σι , χυνων βόσις ^ οιωνών
ού ^άξ σ ουτ ΆχιλΟος ΙρύοΌ-ατο χΰοΛμα τίνχ» ,
ων ναι αφραα^ίων μι} άμώονι &\ριάαο-χίς•
χάσο, χυων σί γας ούτι γιήσνται αμψίτιντουαα
ΧΛυριόίη μίΤΛ τται&ος αάσχίτον ασχαλόωσα ,
ου τοχας' τοις ούτι μίτίο~σ«αι ίλτιοράικισι
^ηραος ίσ&λον ονααξ , νττή νυ σί τ«λ' λττο πάτρΛς
οιωνοί τι, χύης τ(, ύ\&υττοτα $αρ$ά•\ουσιν.
Ως άς ί<ρη , αολόίντα μίτα χταμίνοις ΌΛι/στία
χίϊσ^αι οίόμίνος, μ&μορνγμίν'ο* αϊμάτι πολλω*
και τόη οι Ύριτωνις άστο φρίνος $& χα) οσσων
ίθ•χ,ΐ<$αο~ίν Μανίην, βλοσχφον 7ηΐί.ίον<ταν 6'λϊΒρον

ι;»

435

44°

445

45°

« αϊ &οως 'ίχανι ποτ) Ί,τκγ>ς αινα ρίώρα,
ίΐχ( &οαι ναίονσιν 'Εριννυις, αι' τι βροτοΊσιν
αϊίν υ7Γΐρφιάλο<αΊ χαχας \φιασιν ανίας.
455
Αίας <Γ3 ως 'βί μήλα κατά χβονος αατταίροντα^
&αμβίίν Ιν φ^ίατ) ττάμπαν οισσατο γας γόλον ίΐναι
νί μακαρων πόντίο-σι «Γ ν7Τΐκλάο:3η μίλίίΟΌΊ,
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βλγ.μχνος αλ^ΐ/τι Βνμον Λρηϊον ουδ* βίρα, πρόσσω
ίσ$ίνίν άσχαλοων ΙπιβημιναΗ, οΰτ α,ξ όττίσσω,
φο
άλλ' 'ίαττ) , σχ&πιγι ίνα,^αγχιος , » τ' \ν ορίΟΌΊ
πασάαν μόλα, ττολλον ντπρτίρη ίρρίζωταυ,
άλλ' δτί οι τταλι Βνμος Ιν) (ΤΤϊβ&πτιν ά^ρθ» ,
λν^ρον άηστονάχησίν \ττος ^όλοφυριτο τοΐον
*ίλ μοι \•γνν , τίνυ τόσσον Ατηχβομαι ά&α&τοαηψ , φ$
ο'ι' μα φρίνας βλά,^αντο , χαχνν <ί'' Ιττ) λύσσαν ίθίντο ,
μήλα χαταχτίϊναι , τ« μοι ούχ 'ίσαν αίτια, , Βνμω ;
άς οφίλον τΊοαΐ&αα Ό^Ισα-ίος άψ^αλίον χ$ξ
χήρίσ λμαίς , Ιτηινι μί χαχνί τηριχάββαλ&ν αττι >
λυγρος ίων μαλα πά^χυ* 7Γ<χβοι <Γβ χίν α,λ^νι δνμω % 47<>
67Τ7Γ<χτα μκτιοωντΜ ^Εριννυις ουΜρωστοιαην
ίψ^Λλίοις' £οϊίν £\ χα) αλλάς 'ΑργιίοιοΊψ
νσμίνας όλοας χα) την^ια £αχρυ<χντα ,
βκ/τω τ ΆτρΗ«&ι ,ΚγιμΛμνονΓ μγι£" Ός άστήμων
ίλθο/ Ιον ίτοττϊ £ωμα, λιλαιόμινος 7ης Ιχϊ<τ3Όυ.
475
άλλα τ/ μοι (ττνγ-ροΤσι μίτζμμίναι , ίτ&λον βάτα;
Ιρρίτω Άργάων όλοος στρα,το'ς• ίρρίτω α,ιων
ασχντος• ού γας Έτ' Ισ&λος 'ίχιι γέρας , άλλα χ*ρίίων
πμήίΐς η 7Γίλίΐ, χα) φίλτίρος• « γαζ Ό£ύ(τ<τίύς
τ«τ' Ιν Άργίίοιο-ιν , ϊμίΰ £* \τ7τ) πάγχιι λάβοντο
ίριγων , 07Τ7ΓΆΓ ίρίζα χα) Ίτλχν ίίνζχα λαών.
'Ω.ς ύττων ττάΐς ίσαλος Ιΰσ&βΐίος Ύίλαμωνος
'Έχτόρ&ον ξίφος ωιπ <&' αάχίνος* \χ αί οι αίμα
\θΌνμ»νον χίλάρυζίν ό <Γ \ν χονιψι τανυσ^ηα

φο
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Τύφων ως, τον Ζηνος \νζπρίκταντο κίραυνοίαμφι £ί γχϊα, μίλΛινα μί^α στονάχησί τπσόντος.
Κα) τότβ «Γ» Δαναό; κίον αθρόοι , ως Ισί£οντο
χιίμινον \ν κονίιμι• ττάρος &ί οϊ ουτις 'ίκακν
ίγ^νς, ίτη) μαλα πόντος 'ζχίν οίος ίΐο~ορόωντας•

ι**
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άί•\α <Γ' αρα ζ,ταμίνον τηρικάτττησον άμψι <Γί κράτα 49°
πρ*ινας ίχ,χυμίνοι κόνιν ασπίτον άμφίχίοντο,
χαί ο~ψιν ο&υρομινοις γας αϊΟίρα £7ον ϊκανβτ.
ως <Γ όταν ιιροττόκων οίων απο νγοτια τνκνα
άκρΐς Ιξίλάο~ωο~ιν , Ίνα σφίσι £&ϊτα ζάμωνται,
αϊ <Γ« μίγ ασχ,αίρονσι 3)ηνίΚ(ως μ&μακύϊαι
μητίρίς Ικ τίκίων αττικούς τηρι χτιρωθίντας•

495

ως όΐ -γ αμφ ΑΪαντα μν^,α στίνον 'ηματι κώω
7Τανον$ί$' μαγα <ίί σψιν 'νπφραγι £άοχιος'/1&ι>
κα) τπ^ίον , και νΐτίς , ατίίψση τί θάλασσα.
Τίΰκρος «Γ άμφ αύτω μάλα μη^ίτο κηρας \πιο~7ΐϋν ^οο
αρ-^αλίος• τον £* άλλοι από ζίφίος μί•γάλοιο
(Ίργη>• ό <Ρ ασγαλόων πψκάτπησί τίθναωτι
£ακρυα πολλά γιων , άδινωπρα νηπιάχοιο,
ος τί πας \ο~χαρ%ωνι , τΐψρην ττψαμίνος 'ωμοις "
κακκιφαλΆς, μόλα ττάμτταν ό^ύρίτου ορφανον ημ&ζ3 5°5
μητρός αττσφιμίνης , υι μιν τρίφΐ νηί'^α πατρός•
ας 'ό^Λ κωκνίσκί , κασιγνήτοιο £αμ*ντος,
ίρττνζων τηρι νίκρον , ίπος £* ολαφυρντο τόιον
ΑΪαν καρτίρόβυμι , τί» νυ σοι ίβλαβ» ντοξ ,
οί αύτω στονοίντα φόνον κα) π»μα βαλίσ&αΐ;

510
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» Ίνα. Τρωϊοι ν'ας οι'ζυος Αμττννυσούση ,
Άργίίους <Γ όλίσωσ* , σ$ίν χτΑμινοια χ,ιόνπς ;
ου γας τοις <Γ' ντι ταρσός , όσον πόρος , όλλυμίνοισιν
ίσσίται \ν πολίμω• συ γας 'ιττλίο πώματος ΆλχΆξ'
ού£ί τ \μο) νόστοιο τίλος σίο $ίυρο 3-ανσηος
5*3
Λνίανα , άλλα, χ&) ούτος 6'ίομα.ι ν&ϋ$ όλίσ&αι ,
οφρα μϊ σίν σο) ^α7α φίρίσβιος ΑμφικΑλυπτιρ
ου γάζ μοι το&ίων τάσσω μιλίΐ } ίΐ ττω '(τ ίίσιν,
ίήτου ίτ' α,μφινίμονταί «τ/ ζωο) Έ.αλαμ7νΑ ,
οσσον σίϊο θανόντος, νττύ συ μοι ίπλιο κυ<$6ς.
52°
*Ή ρα μν^α στίνάχωι>' \τγ) ^ίσηνί £ϊα Τίχμησσα,,
ΑΪαντος τταράχοιτις ά,μυμονος, την 7Γΐς Ιοΰσαν
ληϊ^ίην , σψίπρνιν αλοχρν &ίτο , χαί μκ απάχτων
τΐυζίν αίνασσαν 'ίμίν, Όσσων Ανα £ωμα γυναΐκ,ίς
ί&νωτΑϊ μίάίουσι, τταξ ΑνΑρχτι κουρι£ϊ'οισιν'
525
ϊι 3ί οϊ αχΑμάττισιν υττ ά,γκοίννιτι δα,μ&σα. ,
Ένρυσάχγιν τίχίβ' υίον, Ιοιχάτα πάντα, τοκηϊ
άλλ' ο μ\ν ούν 'ίτι τντΒος ίν) λίχίΐσσι λίλίηττο.
« $ί μν^α. στ&Αχρυσα , φίλω 7Γψκά7ΠΤίτι κχ,ρω
ΙντυτΓας Ιν χανίησι, χαλον <ίίμας αισχυνουσα•
53°
χα) ρ" όλοφυ&ον αΰσί , μ*γ ά,χνυμίνη χ,ίαζ &$Όν
Ω. μοι \"),ω άυστηνος , νπύ Β'ά,ΐ'ίς, ούτι Ααϊχβΐις
ίυσμ&ν'ίων 7ταλάμγσιν Ανα. μόβον , αλλά. ο! αντω'
τω μοι πίνβος αλαστον νποίγίτατ ου ^Ας Χωλτηιν
σίΐο Άαταφβιμίνοιο τίολυστονον ημαζ ι&ίσ&αι
Ιν Τροίγ τα «Γε 7Γαντα χ,οχλ) «Γ/λ Κΰρΐς 'ίχίυαν.

533
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ι+|

ως μ οφίλον τοπάροΜ άμφ) τραψίρ» χάη γΰα9
πριν <πο πότμορ Οίσ&αι άμάλιχον• ού γαο ϊμοη&
αλλό χιραότΐρόν ποτ ίστιλυΟίν (!ς φρ&α πΐμα,
ού^' οπ μ* πρωτίστη Ιμης άπο τνλό^ι πατρίς,
$4°
χα) τοχίων ύ'ρνσσας , άμ άλλης λνΪΛ&ατσι ,
πολλ όλοφνρομίραν , \σηΐϊΐ νν μι, τοπρίν άνασσαν
αι^όίκν τπξ ΐοΰσαν, Ιπτίη Αονλιον νμας.
άλλα μοι ο&η πατρίς &υμη$ίος, οΰτί τοχήων
μίμβλίται οΐχρμίνων , 'οπόσον ο4ο όγωΟίντος,
^45
ουνΐχά μοι <&/λίϊ Βνμήρία πάντα μ&οίνας,
χαί ρά μ 'ώηχας αχοιτιν όμοφρονα• χα) γάζ ίψκτ&α
τίνξΐΐν αύτίχ άνασσαν (ϋχτιμίνης "Σαλαμίνος ,
νοτττσας Τροήβί' τα <Γ ού 3^ς άμμι τίλχτσϊν
άλλα σύ νυν μα αΊστος άποίχιαι, ού£ί νύ σοι πίο
55°
μίμβλίτίμίΰ, χα) παι^ς, ος ού πατρ) τίρ•\ηαι ητος,
ού σ(0 χοιρανίης (πιβήηται, αλλά μη άλλοι
£μωα λυγρον τίνξονσιν, }στύ πατρός ούχ ϊτίσντος,
ηπίαχρι χομίονται νπ άνίρντσιν μάλα πολλον
χυροτιροις- όλογ γαξ \στ όρφανίη βαρύς αϊαν
335
πάσι πίλα, χα) πνιματ νπ άλλοΒΐν άλλα χίονται.
χα) <Γί μι <&ιλαίην τάχα <5ουλιον 'βξιται ϊΐμαο ,
οίχομνιου σίο πράτων, Χ μοί, 3•ίος ως, Ιτίτίνξο.
Ως φαμίνην, προσηνή φίλα φροήων Ά^μίμνων
*ίϊ γ»αι, ού νύ σί τις 2μω>ίν ϊτι δήπται άλλος , $ξο
Τίύχρου ϊτι ζωοντος άμΰμονός, υιΡ \μ& αύτοΰ,
άλλα η τίοΌμΐν αΙ\ν άπνρβσίοις γ-ράΐτσι,
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τίσομνι ως η &ί»ν , κα) σον τίκος, ως «τ' Ιόντος
άντΜίου ΑΪαντος , Ός Ίπλίτο κάρτος 'Αχαιών.
α$' Οφίλον μίιΑ* αλγ>ς Άχαι& 3-ήκατο πάτη
βάτος ίίί ϋττο χηρ) &αμάς' ού γάξ μιν άττίίρων
£ύσμίνιων σ&ίνί λαός υπ" Αρει ^τίωσασΒΌΐ.
'Ω^ ϊφατ, άχνυμζνος κίαξ ϊν<Μίν άμφ) <ίί λαό)
οίκτρον άνίστονάχησαν , νπίαχί ^Ελλήσποντος
μυρομινων, όλο» Μ τηρί σφισι ττνπτατ άνίη'
χα) «Γ' αύτον λάβί πν&ος ΌΑνσσία μητιάντα
χάνου άττοκταμίνοιο' και άχννμΐνος κατά 3-υμον)
τόΐον %7Τ0ξ μίτίίπτην άκηχίμίνοισιν Άχαιόϊς•
£ί φίλοι , ως ου ττω τι κακωτίρον άλλο χόλοιο
γίγνίται, ος τί βροτόΐσι κακήν \π) &9ιρκ άίξίΐ'
ίϋς κα) νυν Αίαντα τηλωριαν ίξοροϋυκν,
αμφ" Ιμο) Ιν φμσιν ψη χρλουμίναν. ως οφίλον μοι
μίι 7Γ0Τ6 Ύρωίοι υΐίς Άχιλλίος ίΐηκα τοιχίων
νίκην ά,μφφάλοντ ΙρικυΜα , τΰς 7ηρι &υμον
άχνυμίνος παις Ισ&λος Ιϋσ&ίνίος Τίλαμωνος,
ωλίτο χερσ)ν ίψτΐ' χόλου &ί οι ό!>τι 'ί^ωγί
αίτιος, αλλά τις αϊσα πολυστονος, η μιν Ιάάμνα'
ίΐ γάζ μοι κίαξ 'ίνδον \ν) στίρνοισιν Ιωλπα
κίϊνον άλαστήσαν κα& ΐον νόον , οντ α» 'ίγωγί
Υΐλΰαν ΐριΑμαίνων νίκης υπίζ, ουτί τιν άλλων
Ιν ΔαναοΤσιν 'ΐασα, μίμαότα &\ριάαο~5αι•
άλλα κα) ούτος 'ίχωτμ Β-ίου&α τίΰγί άΐίρας ,
προφραικως άν 'όπασσα3 και ίι τι πίξ άλλο μννοαα.

5°ί
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ΤΛΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ε,
νυν «Γί μιν οΰτι ϊγωγί μνγ άχνυμ&ον γαλνπτραι
άίσάμαν μντότπιιτ&ίν , νπύ ρά οι ούτι γυναικός ,
οντί τηρ) νττόλιος μαχόμκν , ουτ ίΰρίος όλβου,
αλλά μοι άμφ άρίττϊς νΐΐχος τηλαν , «ς τηρι £ϊίρις
Τίρτη» γίγνίται αίίν ίϋφροσΊν άώράητοισι•
χΐίνος «Γ7 ίο-&λός Ιων , στυγίρη ύπο δαίμονος αϊτη
ϊ\λιτίν ου γαξ ίοιζί μζγ άσ•χαλάαν \ν) Β'υμω'

ι+?
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άν£ρϊς γαξ ττηυτοΊο , χα) αλγία πολλ' λττιόντα
τλϋναι ύπο χρα^ίη στϊριγ\ φρινι , μίη^ άκΜγησ&αι.
Ω,ς φάτο Ααίρταο χ,λυτος 7τάΊς άντιβίοιο'
άλλ' ότί Ατι χαρισαντο γόου , χα) 7πν$ίος αίνου,
<$» τότι Νηλίος υίος 'ργ άχνυμίνοιο~ιν &ππν
6οο
'Ω, φίλοι, ως 'άρα Κϋρίς, άνηλΐχ <τυμον ιχρυται,
ίημΐν αί^α βάλοντο λυγρω ντι) ΤΤΐηύ την^ος,
ΑΪάντος φύιμίνοιο , ητολυσΒ-ινιος τ Άχιλϋος ,
άλλων τ Άργίίων , η<Γ υίίος ίιμίτίροιο ,
Άντιλόχρυ• αλλ* ούτι Βίμ^ς χ,ταμαΌυς Ιν) χάρμη
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χ,λαίαν \\ματα πάντα , και άσχαλάαν Ιν) Βνμω ,
άλλα γόου λΫ,σασ&αι άαχ&ος' ουνίχ άμανον
'ίρ&ιν , οσσα βροτόισιν νπ) φ&μίνοισιν ίοιχ,ίν ,
ττυρκάίην κα) σήμα , κα) οστία ταρ•χυσα/ι2ται•
νίχ,ρος β' ούτι γ-όοισιν άνίγρίται, ού£% τι ο!<£
φράσσαο~&, ίντί ί Κίψίς άμάλιγοι άμφικάνωσιν.
'Ή ρά, 7ταρηγορίων' τηρ) $* άντίΰίοι βασιλΆς
αθρόοι αΐ•^ άγίροντο, μνγ άγνυμ&νοι χ,ίας 'ίνδον ,
χαί ί, μίγαν 7Γίξ Ιόντα, &οας ποτ) νηας 'ίνακαν,
Κ
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ττολλο) αάρανπς• χα,τα <Γί σττίίροισι χάλυβα»)
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βνρ αττοφανδρΰναντίς > ο οΐ βριαροΤς μίλ&σσι
Τίρσόμ&ον νηρίχίίτο , συν ίντισι, χα) χονΊψιτ
χα) τ6τ απτΧ&ύο» ορίων φίρον αστητον Ιλαν
αίζνοί• ντάΰ/νη <Γβ ναών ττψ Αινήταντο•
ττολλΛ <Γ άζ' Λ^ρ' βειίταί &%χαν ξύλα, 7Γολλ« <β //«λα, 6 (2 ο
φάαιά τ «Λτοόιτα , /βοών τ ΐριχυ^ία. φΰλα ,
«<Γί κα) ωχυτάτοκην αγαΚλΩμίνους ποτ/ν Ίττπους ,
χρυσά τ αίγλήντα, και αχπιντα, τίνχια, φώτων ,
«7£τα 7τάρος κτα/4ίν«ν Αττοαίνυτο φαίίιμκ αϋγιζ
Ίήλίχτρόν τ\π) τοΐο-ι &ι£ία, τον ρά τί φατ^
€25
'ίμμχιαΛ Ή«λ/ο» 7Ται>9μφαίοιο Βνγατρων
ίάχ,ρυ• το <Γ» Φαέθοντος ΐ/ττέζ χταμ&οιο χίαντο,
μυρόμ&,'αι μίγάλοιο τταρα ρόον Ηριάα,νοιο•
χα) το μ\ν 'Ηίλιος γίρας <*<ρ9/τον υιύ τίΰχων ,
«λίκτρον ποίησί, μίγα. χτιαξ άνθρωΤΓΟ/οτν
τον ρ& τότ ί^ρι/7τί<ίο/ο 7η;ρίϊ? χαΒιπτίρΰί βά,λοντο
ΆργίΤοι , χλ^τον αΐ"Γρα &&ονπάτα, κυίαυνοντίς
Αίαντ'• ά^) <$ ο/, μίγαλα στίνάχονης, «θίντο
τιμηντ Ιλίφαντα χα) οίργ,υρον ϊμζρόίντα ,
ίΐίίί κα) αμφιφορηαζ Λ'λίίφατος, α,λλα, τί πάντα,
αττπόσα χυ$ηντα, χα} αγλαον 'ολβον οψίλλα.
\ν ^'Ιβαλον χρατψΊο ττυρος μίνος• ίτλθί <$ 7τνο<»
?£ άλος, «ν ττρόαΜ• θώ Θ«τ/?, αρρα 3-ιροιτο
Α/άντύς μ.ΐ}*λοιο βίη• Ό & νΰχτα χα) *ω
χαώτο 7ΓΛξ νήσση, ίτηηΌμίνου α,νίμοιο•
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ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ε.
οϊός ττου τοττάροιΟε Δίος στονώντι χςραννω
ΈγχίλαΛός £ί£μχτο χατ αχαματοιο 3-αλάσστις ,
θριναχίϊΐς ύπίνΐρΟίν, όλη «Ρ ύτπτνφΐτο νϋοΌς'
Η<Γ ο'ιον ζωοντα μ,ΐλκ 7Γνρ) £ωχί 3-ιρΐσΒ-αι
Ήραχλίης, Ήίσσοιο άολοφοοατννγοΊ %αλιφΟΐ)ς ,
ίστπάτ «τλ» μνγι ίργονί ολη <Γ' αμφ\σ<ηην 0/τμ
ζωοΰ χαιομινοιο , μί^η «Γί οι αιΒίρι 3"νμος ,
α,ν£ρ& λιπών άρί&ιλον, Ιί^χρίνΒ» <Γί 3•ίοισιν
ούτος , νττή οι σώμα 7Γολνχματος %ά3( γ£α~
τοϊος αζ Ιν πυρ) χί7το, λίλασμίνος Ιωχμόιο,
Αίας συν τή)•χντο~Γ ττολυς <£'' (οτίίνίτο λαός
αιγιαλόΐς• Ύρωίς <ίί γάνυντ, αχάχρντο Ρ Αχαιοί.
άλλ' 'οτί <Γ» &ίμας ϊ\ν χατηννσί 7Γυς αϊ&ιλον ,
«Γ>/ τότί τινρχαΐϊΐν ο'/νω σβίσαν όσπα ί* αυτού
χηλω Ιν) χρυο-ίνι &%άοιτ τηρ) £ί σψισι γαΤαν
χίΰαν αττνρκτίατ3 'Ροιτχϊάος ούχ \χας αχτης•
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6^5

αύτίχα <Γ Ισχί^ναντο ττολυσχάρΒμους νπ) νϋας ,
Β-υμον άχηχίμίνοι• τον γαζ τίον Ισον Άχιλλΐΐ.
νυξ <Γ ΐττόρουσί μίλαινα , μίτ ανίρας 'Ιτπνον άγουσα•
οί (Ρ αρα <$αΐτα ητάσαχτο, χα) γιριγίνααν ϊμιμνον 3
βαιον άττοβρίξαντίς αραιοίσιν βλίψάροισιν
αινως γαξ φοβίοντο χατα φρίνα , μγ\ σφισι Τραΐς
νυχτος ί7ηλ9ωσιν, Τ(λαμωνιά£αο θανόντος.

Κ Ζ

66ο

148

ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ
1 Ι Β Ε Ι VI.
Ου Μ πιοΓηπί ΓοΓηΟΊπήί ΑοΗίνοηιπι, ΑΛΠΙβ & ΑΪ30β
Τεΐ3ΐηοη>ο, θεΓρεΜίκΙαπί είίε ν^εΓεηη- άε «Λβ «ρ.βη«33, Α^ιηβπιηοη, εοηνο€3ΐ3 εοηαοπε, ί1<ηυ13ιΐ5 νειΙ,ϊί Γ^ίιαπί Γ«3<1εί, ι" εχΡ1οΓ3τεί Αςίιΐνοηιπι ππιπιοί.
ν5. , _ 39. 0\>\ητ&ι ειιιη ϋίοιηεάεδ & λΑ ριι&η3ιη Ηογ*(«• — ?6. Γβ<1 03ΐςΗ3ηιβ ιηοηεηίβ, Νεοριοΐεπιιιπι ,
Αοηϋίΐ* ηΐϊυη, ε 5οΥγο ΐηΓυΐ3 3ΓοείΓεηΛιιηι εΙΓε , Μ»Βηο
€οηίεηία Η3εο 1ε83πο άεςεΓίή^Γ. Ρι-οηάίοαηηΐΓ υΐ>•ίΓε5
& ϋίοπιεάεδ, ΑςΗϊνίί ίιηεπηι 3Γηια ρ3Γ3ηηϋΐΐ5, — 115.
ΤΓθί3ηΐ5 ίηκΓε* ααχΠίο νβηη Εϋπφγΐυδ, ΗεΓουΙ* β
ϊείερηο ηεροδ, ςϋιη Οβιοοπι» ΜχΓοηιιη βχβΓαηι , ςηι
»Ρ«Ηΐβ«άρίπΐΓ.- ι6ί• ΡοΛεΓΟ <1ίε «1 ρ»8η3ηι ρΓΟοβΙυηΐΤΓΟΪΜΐϊ, άυοε ΕιίΓγργΙο, οιώι» οίγρβ"* άΛηΝιιιγ, ΐ3ΐ)0ΓΛυ5 ΗεΓευΙί* ΙηΓοιιΙρηίδ, — 335• Ηις ΡΓ3ε_
16γ 3ΐΊο5 ΝΐΓεϊΐη & Μ3<Λ3οηειη 03ε(3ΐι — 435• <*ε {1ι1°τι,ιη οοΓροΓε ΐηβεηβ «Γ«ιηεη οώιΐΓ. Μαΐώ €3εΓ,5 ΑοΗι,ί «1 Π3νεί Γε ΓεοίρΐαηΓ - $οι. ΑιγΙΛμ «™επ ρ«βΚυιη 3ΐίς«3ΐη<1ία «Λΐηιοηι , φιίΐπκ ωχϊΚο νεηιυηι ΤευοεΓ,Ι(1οπιεηευΒ3ΐϋςυε. - ϊ44• ** ««ηω ριι^εώ™,
οιιιη ηοπ βιηρΗϋϋ ΕιιιτργΚ ίιηρ«υπι ίιΐδώιββικ ΑεΗινϊ, 6ι ία?3 3<1 ηανεδ. ΐΐφΜΚ* ιη35η3 οιιιη ςπεάε ιηΓβφΐιιιηικ ΤΓ0Ϊ3ΠΪ, φιΐ Ιι»ι«1 ρΓοεαΙ » πινΰηκ αΑη
ςβρίαηι , — αά βπ.
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ΤΩΝ ΜΕΘ Ο Μ Η Ρ Ο Ν
ΒΙΒΛΙΟΝ

ΣΤ.

νν»'
Γίως <ί* ωχίανοΐο 'ρόον , χα) λίχτρα λυπούσα
Τ&ωνοΰ) προσφνι μν^Όν ουρανοί• άμφ) «Γ£ πάντη
χί<Άατο τταμφανοωσα• γλατσι «Γέ γαϊα , χα) α/βίζτο) ^ (!ς ίρ^α.τράποντο βροτο) ρίϊα φβινιΜοντίς'
οίλλοι £* αλλοίοκτιν Ρττωχαρτ' αυτας *Αχαιό)
νς αγ>ρτρ ιχιορτο, χαλίσσαμ&ου Μενιλάου*
χαί ρ οτι £» μάλα ττάνης ανα. στρατην ί^Λρώοντο^
<5» τ6τ Ιν) μ&τσοιοΊν αγαρομίνοιοΊ μητιυ<$α•
Κίχ,λυη μΐ&ον Ιμίϊο , &&ι•γ&ας βατιλνας ,
ως \ρ*α• μίγα γάξ μοι Ιν) φρίσ) τίίριταί. ητος,

5

10

λαών ολλυμίνων οί ρ' γιλυΰον ίΐνίχλμιίο
£%ριν \ς άρ^αλαιν τους ουχ όποα^ξίται οΐχας,
ου τοχας• πολιάς γαζ ΰτηχλασί ίαίμονος αϊο~η.
ως όψίλον 3-ανάτοιο βαρύ σκίνος άτλήτοιο
α/τα! μοι νπόρουσι , ττρ)ν Ιν^ά^ λαον α^ϋραν
νυν οί μοι αλλήχτους ό&υνας ίνΐθίχατο δαίμων,
οψζ οροω χαχΛ πολλά• τις αν φρντ) ^ήσίΐίν3

15
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ιισορόων Ιττ) £ηραν Αμήχανα 'ίργα μ$οιο;
άλλ' λ^Θ' 'άτσοι 'ίτ ίΐμίν , \τ7Γ ωχνττόροισι νκσοΊ ,
χαρσταλίμως φΐυ-^ωμίν &ιν βττ) γα&ν 'ΐχαστος ,
Α'/αντος <φμΐίνοκ>) πολυσ&ίνιος τ'Αχιλϋος,
των Ιγω ούχ όίω κταμίνων νπαλυξαι ολώρον
ήμίας , άλλ' υπο Ύρωσ) 2αμήμ«α/ άργαΜοκην ,
ί'Ιηχίμω, 'Ελίηις <η χυνωστώος , «ς νυ μοι ούτι
μίμβλ»ται , ως ύμίων, σττόη χταμνιους ΙαϋωμαΛ
\ν ττολίμφ• χώη <Γ αλχ7τα£ϊ>οτάτω συν άχοίτΐ)
ίρρίτω• \χ γάς ο! τπνυτας φρίνας ί/λντο δαίμων
\χ χραΜι\ς , 3τ ϊμίίο λίτην Αο'μον , η£ί χα) ίύνήν.
αλλ» τλ μϊν χίίνης Πριά,μω χα) Τρωσ) μίλησα"
κμίις <Γ' β?ψα νίωμώ\ ί7η) πολύ λωίον ίστιν
Χχφυγαη πολίμοιο <$υοτιχίος , $ Αττολίο-^αι.
ΑΩς 'ίφατ, Άργιίων τηιρωμ&ιος' Αλλα άί ο! χίίζ
χα) χρα£ίη πόρφυρί τηρ) ζηλήμονι Βνμω ,
Τρώας νηως όλίσν , χα) τιίγία μαχρα ττάληος
ρήξη ιχ Βΐμ$λων , μάλα 3* αίματος ατυι ' Αρη*?
ίϊου'ΑλιξάΊΐιϊροιο μ&ΤΑ φιμινοισι τησόντος•
ου γάξ τοι ζήλοιο τηλα στυγίρωτίρον Αλλο.
Κα} τλ μϊν ως ωρμαΆΐν Ιγ <Γ νττάζαην 'ί£ρν\'
χα) τότί Τυ&ί&ης Ιγχιανταλος ωρτ Ιν) μίσσοις,
χαί ρα Βνως νώασο-ιν Αρηϊφιλον Μίίκλαον
*Α <&ϊλ"Ατρ«ο$ υίϊ, τη νυ <η £ϊμα χι-χάκι
Αργαλίον , χα) τοΐα μίτ *Αργίίοις Αγ>ριυνς ,
ως παις, $ γώι , των 7Πζ σ&ίνος 'ίστ αλατταίνον;
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ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΣΤ.
αλλά σοι ο& πίίσονται'Αχαιών φίρηατοι- υΐίς-,
πριν Τροίας χρίη&ίμνα ποτ) χβόνα πάντα βαΜσ&αΐ'
&άρσος 5-α^ μίροπίσσι χλίος,μν^α, φνφ* ■£* σκίνος.

ιπ

45

ίΐ <Γ αρα τις χα) τωνΑ* ητηηίσνται , «ς 'ίπιτίλλ&ις ,
αντίκα οι χίφαλχν τίμίω ιάντι σίδηροι,
ρί\ω £* οίωνόϋτη άίρσιτήτγ\σιν \£α£ίιν.
άλλ' άγ$ ονχι μ&μηλ&ν. όρικμ&αι μίνι άν£ρΖν ?.
5°
λαούς ανπί&α πάντας οτρυνάντωα κατά νΧας
δονρατα ΰτιγίμιναι, παρά τ ασπίδας άλλα «■ πάντα
ιδ Βΐσ&αι, χα} δϊϊπνον \φοπλίσσασ&αι ά^αΐ'τας
άχρας , ίιΡ Ίππους , ο'Ίτ \ς. πόλ&μω μίμάαζιν'
\ν πί^Ίω £* ωνο~τα $1ακρκαι μινος 'Άρης•.
55
'Ω,ς φάτο Τν£ί<Άις• κατά «Γ' 'ίζντο , ήχι πάρας πίφ
τοΊσι ίΓέ Θίστορος νιος 'ίπος ποτ) τόϊον αιπιν. ,
άνο-τας φ μίσο-οισιν,. όπα 5ημις 'ατ,τ άγορουνν
Κίχλνη μίΰ. φίλα τίχνα μαιττιτολίμων Άρ^ίίωτ
ϊστί "}<*ξ) ως σάφα ο&δί Β'ίοπροπίας άγορίνίηΐ'
η&ϋ μ\ν χα) πρόσ^τ Ιφάμην <&χάτω λυχαβαντι.
πίρο~ίΐν'ΊλΜ» αιπν• τό^τϋ νυν Ιχτίλίονσιν,
αθάνατοι• νίχη «Γέ πίλίΐ πάρα ποσσιν 'Αχαιών^
<»λλ' άγί Τν£ϊος νια, μΛννπτόλζμό* τ 'Ο&ισηα.
πίμ-^ωμιν Χκ.νρον^ί 3-οως. Ικ/ νηί μελαίντι,
ο'ί ρα παρχιπιπβοντίς ^Α-χιλλιος οβριμον νια
αξονσιν, μν^α ίΓ' αμμι φάος τ&άχτΐσσι πΑλ&τσίΐ.
Ώς φάτο Θχττορος νιος 'ίνφρονος• άμφ) £ϊ ?α£ΐ
γνθόσννοι χίλΑ&σαν , ΐπίί σφισιν ητοξ ίάλπιι
Κ4
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Κάλχαντος φάτιν 'ίμμΐν Ιτήτυμον , ως άγόρίυι.
και τοτί Λα*ρταο παις μ&τ&ιπΐν Άχακΰς•
Ω φίλα» , ουκ ΐτ 'ίοικί μ$ ύμίν πο'λλ' άγψίιιν
σημίρον \ν γαξ δ» κάματος πίλα άχνυμ&οιοΊν
οίδα γαξ ως λαοΐσι Κΐκμηκόα-ιν ούδ* άγορνηνς
άνδαΊαι, ουτ' αξ αοιδός, ον αθάνατοι φιλίουοΊ
Πΐίρίδίς• πούρων δΊππων %ρος άν§ρωποιο~Γ
νυν δ\ 07Πξ (ΰαδϊ πάσι κατά οτρατον ΆργίίωοΊ,
Τυδΐίδαο μάλιστα σννίσπομ&νον τΐλίσ-ααματ
αμφω -γόξ Κίν ίσντ*. φιλοπτολίμου Άχιλΰος
άξομίν οβριμον νια , παρακλίναντ νπίίσσκ ,
«/ κίν μιν μάλα πολλά κινυρομίνη κατίρύκα
μητπξ \ν μί^,άροιοΊν νπύ κρατίροΐο τοκϋος
'ίλπομ ίμον κατά &νμον άρήϊον 'ίμμιναι υΐα.
ίΪ£ φαμίνον, προσαιπί πύκα φρονιων Μινίλαος•
Ω, Οδυσώ, μν^ ονιιαξ ΐϋσ&ίνίων Άργίίων,
νινπίξΆζιλλϊίος μαγαλόφρονος οβριμος νιος
ίλθο/ άπο Σκυροιο, πόροι δ~ί τις ουρανίωνων
νίκη/ ΐύχομίνοισΊ, κα) Ελλάδα γάϊαν ΐκίΐτ&αι•
δώσω οι παράκοιτιν Ιμ^ν Ιρικυδία κουρην
Ίίρμιάνην, και πολλά και ολβία δώρα συν αύτγ
προφρονκος• ου γάς μιν οϊομαι οντί γυναίκα,
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αντ αρα πίν&ρον \σ&λον ΰτηρφιάλως όνόσασ&αι.
£ίς αξ &ρη• Δαναό) δϊ συηυφίιμκσαν ϊπίσσί'
και τοπ λυτ άγορκ το) δ7 ίσκίδναντ ίττι νΰας,
αμνοί δίίπνοιο , το δη πίλίΐ άνδράσιν αλκή.

95

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΣΤ.

ι;)

χαί ρ ση £» παυσαντο , χορίσσάμίνοι μίγ ί£ω£%ς ,
ά» τοσ όμως Όάνσηΐ πίρίφροΐ'ΐ Τν£ίος νιος
νϋα θ"ο»ν ίϊρνσο-ίν α,τηιμσίης άλας ίίσω•
χαρπαλίμως <Γ Χι'α , χα) άρμίνα πάντα βαλόνης ,
ν) <& χα) αυτό) ϊβαν• μίτα, £ί σφκτη ϊιχασι φΖης ,

ιοο

ϊ^μονις ίίριο-ίης, όπότ άντίαι (ίτιν α,ίλλαι,
νια* οποτ ιύρία πόντο» ύποστοραντι γαλήνη,
χαί ρ" έτί £$ «λίίϊίτ/ν Ιπ' ίύτνχτοισι χά&ισσαν ,
τνπτον άλας μίτ^α χύμα• πολύς <Γ' άμφίζαν αφρός•
υ^ρα) «Γ αμφ Ιλάτψι £ϊαπργιο~ο-οντο χίλίνΟοι,
ηος ίτησσυμίγης" το) $* Ιδρωαντις ιρεσοΌν.
ως <Γ ο9' ύπο ζίυγλησι βώς μέγα χιχμχωης
Ιουραταιν Ιρΰσωσι πρόσω μίμαωης άπήνην ,
Λχβίϊ ητρι^νΐαν νπ αξονι ιί/νήντι,
ηιρόμ&οι, πουλύς «Γί χατ αύχίνας , ϋ\' χα) ωμούς
ίόρως άμφοηροισι χαησσυται αχρις ίττ ονδας'
ως τϋμος μογίίσχον ύπο στιβαρές ίλάτψιν
αιζηοι• μάλα α ωχα £ήννον (νρία πόντον

ιο$

ι ίο

τους <τ άλλοι μίν Αχαιοί άποσκ,οπίαζον ιάντας'
&ΥΐγΝ «Γ αίνα βίλιμνα , χα) 'ί^χια , τοΤοί μάχοιντο. 115
Ύρωίς <Γ' αστίος Ιντος άταρβ&ς Ιντνοντο
ίς πολίμον μίμαωης , &' ίνχόμ&οι μηχάρντσι
λωφϋο-οΛ τί φονοιο, χα) άμπηυο-αι χαμάτοιο.
τοιοί <τ ίίλόόμίνοιοΊ 3νοι μιγι πήμ&τος άλχαο
ηγαγ» , Έ&ιρυπυλον , χραηροΰ γνος Ήραχλίίος'
1 20
χαί ο! λαο) '&ποντο ίαϊΐμακς ιώχμοΐο
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7Τολλο), όσοι Αολί-χρΐο 7ΤΑ0Α ττροχρϋσι Κζίκου
ναίίσχον , χρα,τί$0Ί πΐπο&όπ&ς ν^•χώμη.
άμφ) Λ οι χΑγχροντο ύ*γα φρ*σ) Ύρόΰϊοι υ%ς.
ως <Γ 07Γα&", ίρχίος Ιντος ηργμίνοι άβρήσωσιν
Ιιμνοι άκρα, γϊικς , οτις σφίσιν ό'£&τα βάλλοι ,
σαώονοΊν, του «Γ' ίιτοξ ιαΟψγαι ίϊσορόωντος•

195

ως Αρα Τρωϊοι ώας ίγηΟ&ν , «υτ ντί&οντο
οβριμον Έάρυ7χυλον• του «Γ \ν Φρασ) &αφσαλϊον χ%$
τιρτητ Α^-ίψομινοιοΊν απτό πρόθυρων 8\ γυν&χις
5άμβίον Ακρα. $7οτ ό «Γ 'ίξοχος '&τνητο λαών >
ϋντ* τις Β'άίσσι Μων \ν ορίσσι μίπλβάν.
τον «Γβ Πάρις &ί£ίχτο, τίεν Λ μιν 'Έχτορι ίσον
του γΑξ άη^ιος ίσχίν, ϊης «Γ ίπτυχτο γίνώλης•

130

τον γΑζ <ί# τί»ί «Γ/α ΧΑσιγνήτη Ώριάμοιο
%Αστυάγη > χρΑτίρψην ύττ Αγχοίνφτι μιγ$7σχ
Τηλ&φου , αν ρ& χα) Αυτόν άτΑρβίί ΉραχΑΛί
λάβρη ίοϊο τοχηος ίϋπλάχαμος τνχίν Αυγή•

135

χλι μιν τυτβαν Ιόντα , χα) ισχανόωντΑ γάλαχ,τος ,
&ρί^ί &οή 7ΓΟΠ χίμμας, \ω «Γ ϊσΑ φίλΑΤΟ νίβρω, 140
μα£ρν ύττοσχρμίνη , βουλίί Αιός• ου ^Αξ Ιωχα
'ίχγονον ΉραχλΟος όϊζυρως α7ΓΟ?&χΒ•αι~
του «Γ α,ρΑ χνδίμον υΪΑ Πάρις μάλΑ ττρόφρονι Βνμω
\γ# ίον τγοτϊ &ΜμΑ £ΐ ώρυχρροιο κόλπος ,
σήμα. ττας' 'Ασσαρχχοιο, χαθ' 'Έχτορος ΑΙ7ΤΛ μ£λαΒρΑ> 145
νηόν τι ζά&ίον ΤριτωνίΑος, ίι^α οΐ Αγχι
£ωματ εσαν χα) βωμός άχΐηρατος Έρχίίοιο•

ΤΩΝ ΜΕΘ Ο,ΛίΗΡΟΝ ΣΤ.

»5ϊ

χαί μη α&λφαων τη/ιων & 'νττίξ , γ\£ί τοχήων ,
γιρντο προφροκως• ο $ϊ οϊ μάλα πόοη αγόμυίν
αμφω ^ ως όάριζον, α,μ άλλτιλοιΟΊ χίοντίς ,
ίιλυΟον Ις μίγα <$ωμα χα) Ό'λβιον , 'νΜ αρα «στο
αη&ίϊΐ 'Ελίνα , Χαρίτων (τταιμίνη ίΊ£ος•
χαί ρά μη αμφίπολοι ττίσυρν; 7ηρΐ7τοΐ7τνύ«τχον ,
Αλλα* «Γ' αυτ άπάννΆίν 'ίσαν χλΐπόυ 3-αλάμοιο,
ίργι τιτυσχόμΐναι , νπόσα 8μωγ\ση 'ίοακν.
Εΰρνπνλα/ «Γ' Έλίί»» μίγ ΐθάμβαν άσορόωσα•

Ι5β
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χάνος <Γ αΐ/θ' Έλίνκν μ&τα £' αλλήλους Ιττασσι»
αμφω &ιχανόωντο , £όμω \ν) χγωίντί'
£μωΐς ^ αυη θρόνους £οιω &ίσαν Ιγγυς ανάσσνς'
αΐ-^α <Γ 'ΑλίξανΑρος κατ ας 'ίζίτο• 7Ταξ £' αρα τω"}*, ΐ6ο
Έύρυττυλος. Ααναοι £ί ττρο ασηος αυλιν 'ίΟίντο,
νιχί φυλαχτηρις Τρωών Ίσον όβριμόΒυμοι•
α1-\α <β ηύχία 3-ΐίκαν ίτΛ χβόνα, τταζ & χα) 'ίτητους
στησαν, 'ίτι πνάαντας όϊζυρο7ο μόγοιο•
ίν Μ φάπνψι βάλοντο, τά τ ωχκς Ηττποι ΐ/ίουοΊ.
165
Κα) τότβ νυξ Ιττόρουσΐ , μ&λαίνίτό τ αϊα χα) α/θ«§•
οι «Γ αρα &ΰτ ΐπάσαντο ττρο ηίχίος' αίτηηοΤο
Κηταοι Ύρωίς τί• 7Γολύς εΡένί μί&ος όρωρΐΐ
^αηυμηων ττάχνη $% τιυρος μίνος α&αλάίντος
δαίίτο πας χλισίψιν ίπίαχ» <Γ νητυτα συριγξ,
αυλοί η, λτγυροΊσιν άρηράμ&νοι χαλάμοισιν }
άμφ) £ί φορμιγγών ιαχ» 7Πλίν ίμΐράοΊτχ.
*Αργίίοι £* α7ΤΟΑΚΐβ& (βάμβίον, νσαίοτης

17ο
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κ ο ιντ ο τ

ούλων φορμιγγών τ ίαχ»ν , αύτων τι, κχ) ίππακι ,
συριγμός 3-', « £αιτ) μνταπρνπιι , «^ νομινσι•
•η&κκ Λξ γο•ιν ίχαστος Ι») χλισημι χ-ίλινστ
ηίας αμοιβοηντι φυλασσίμαν , αχρις \ζ «ω,
^ σφίΛ^ Τρωκ αγανοι Ινιπρήσωσι χιάνης,
ο/ ρα τότ' ούτηκοΐο προ ηίχΐος ί/λαπίναζον.
Ως <Γ βώτώΐς χοτλ Αωματ ΆλΐξάνΑροιο δίφρων
ααίνυτο Τ*λίφί<&ς μ»τ Α-^αχλατων βασιλέων
πολλά <Γ* αρα Πρίαμος η , χα) άλλοι Ύρωϊοι υ%ς
ίξώις ηΰ-χρηο μιγήμ&αι Άρ^ΐίοισιν
αίσι» \ν αργαλΐψ ό «Ρ ύπίσχΐτο πάαηα τΐλίσηιρ.
ανταξ Ιπύ Αορπησαν , (ββκν ποτ) £ωμα& 'ίκαστος'
Έ.ύρνπυλος «Γ αύτοΰ χατίλίξατο βαιον α,πωΟΐν ,
(ς τίτλος αύποίητον , όπη ττάρος ούτος ϊαυνν
$ς Άλίξαν^ρος μη αγαχλίπϋς Αλογριοτ
χίΐνο γα,ζ ιχπαγλσν η, χα) 'ΐζοχρ» 'νπλντο πάντωτ
'ίνβ αγί λίζαπ ίων το) <Γ•Λλλατ¥ χΰ7τον 'ίλοντο ,
μίχρις \π Ήρι^νααν Ιυβρονον αύταζ α,μ $ο7
Τηλίφί&ις ανόρουσϊ, χλ) \ς στρατον ίύρυν Ιχανΐν
συν τ άλλοις βασιλίΰσιν, όσοι κατα Ίλιον νισαν
λαοί <Γ' αύτίχα ΐσαν \ν 'ίνησι μαιμωωνης ,
πάντις \ν) πρωτοισι λιλαιομίνοι πονασ^αΐ'
ως £\ χα) Έύρυπυλος μεγάλοις πιρ) χάτΟίτο γυίοις
τιυ•χ*α μαρμαρίΥίσιν Ήι^όμενα σπρντηίσι•
χα! οι $αί$αλα πολλά χατ ασπίδα $Ίαν ίχιιτο ,
Ιπτπόσα προσόν/ 'ίρίζϊ Β-ρασύ σ34νος Ήραχλϋος•

175
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ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΣΤ.
δ» μ)ν 'ί<τα.ν , βλοσνρησι γηιάσι λιχμωανπς
<&/«, χινυμίνο/ΟΊν ίοικότις οΐμα , ίράκονης ,
σμίρ&ιλίον μίμαωτίς• ο <Γ< σψίας , αλλοΒίν άλλον ,
νηπιακός πίξ \ων , νπίδαμνατο• και 61 άταρβϊΐς
ίαχί νόος και Βνμος, νττζι Λ// κάρτος ίφκίΐ
ίξ άρχης' ου γάζ τι θίαι» γνος ουρανίων™
απρηκτον τίλώα , κα) αμήχανο» , αλλά οί αλκή
(στητ απιιρΐοίη , και νηΑνος \ν$ον Ιόντι.
Ιν «Γέ Νίμαοιαιο βίη νπτυκτο λίοντος ,
όβρίμου ΉρακλΟος ίττι οτιβαρψι γίρνχσι
πιρομ'ίνου κραηρως• βλατυρτής άί οι άμφ) γνυσιτη
αιματάίΐς αφρός 'ντκΐ»• άποπνάοντι ^Ιωκα.

χ57
αοο

205

210

*>λ' ^ °* "ττ&τόνητο μίνος πολυ&ιράΜς ''Ύ<$ρτς ,
αϊνον λιχμωωσα• καρηατα <Γ' αλ^ινόίντα ,
άλλα μίν οι £ίάμητα κατά χβονος , άλλα «Γ άίζη
ίξ ολίγων μόλα πολλά• πόνος <Γ %γ* ΉρακλΧα ,

ί15

δαρσαλίον τ Ίόλαον νττύ κραηρά φρονανη
α,μφω, ο μ\ν τιμνισκί καρήατα μαιμάύ/ντα,
αρπη υπ ά^κυλόδοντι Βνόύς• ο £ί κα7ί σι£ήρο>
αβομίνω- κραηρ» «Γί κατή/ντο Βτιρος ομοκλή.
ίξάης ΑΊπτυκτο βίη όνος άκαμάτοιο ,
άφριόαν γ-νυατσί' φίρ&ι £% μιν , ώς Ιπόν πίζ ,
ζωον Ις ΈύρυσΒϋα μβ^α σ&ίνος "Αλκύδαο'
Κίμμας $* ίυ πηχτό &0» πόδας , ητ αλτ^ινον
άμφ) πίρικτιονων μ?ρ ντίνυτο πασαν άλωήν'
κα) ΐΎ,ν μίν χρυσόιό κίράατος ό'βριμος ίιροας

520

225
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αμφίχιν , ουλομίνοιο πυρός ττνήουσαν άϋτμήν.
άμφ) «Γ αρα στν^ρα) Στυμφαλίας• αϊ μ& οίστοΐς
βλημίναι, \ν χον'ηντι» ατπττηον, α! «Γίτ; φνζης
μναο'μ&αι , ττολιοΐο Λ' ναρος ντσώοντο'
τψχι <Γ ίφ'Ήρακλίης , χίχρλωμίνος, άλλον νη αλλω 230
Ιον γπιπρόίαλλί , μάλα σττίν^οντι Ιοιχως.
«/ <Γί χα) Αύγίίαο μίγας στα&μος άντιΒίοιο
τίχηκις ίισχητο χατ άχαματοιο βοίίης•
τω <Γ αρα ΰίσπατίοιο βαβνν ρόσν Άλφαοΐο
Μβριμος Ήραχλαης ΐτταγίν&ν αμφ) & Νυμφαι
235
&άμβίον άστητον \ργιν. άττσπρώι £ ιπλίτο ταύρος
πνρϊτνόος , αν ρα χα) αυτόν, άμαιμάχίτόν 7Πξ Ιόντα ,
γνάμτττί βη\ , χρατιροιο χιράατος• ο! <Γ>? οι αμφω
ακάματοι μυωκς \ραι£όμίνοιο τνταντοτ
χαίρ Ό μϊν ώς μυχώμόν κις τηλίν ά^,χι £'ας αυτού
αμφ) σάκος πίττόνητο, &ίων ίπΐίΐμίν» ίΊ£ος,
'ΐ7Γ7Γθλντί)• χα) την μ-.ν ύττό χρατίρψη χίρίΟΌΊ,
ίαιίαλίου ζωστϋρος άμ&ρσίμίνατ μίνιαίνων,
ίίλχί χομης Ίττποιο χλτ ωχίος' α! <Γ άττάτΐρ^ίν
αλλαι υποτρομασχον Άμαζόνίς. αμφ) £ί λυγρα)
&ρ*ιϊχίην άνα γ£αν ίσον Διομίχίίος Ίττττοι
άν<$ροβόροι• χα) τας μ\ν υπό στυγίρϊίσι φάτιησι

240

245

ούτω συν βασιλχι' χαχα φρον'ίοντι ^ά'ϊζίν.
Ιν «Γέ χα) άχαματοιο <^ίμας 7Γίλί Τηρυονϋος ,
τίβνιωτος παοά βουσί• χάρματα ^ \ν χονίγην

250

αίματόίντα χίχυντο, βίν\ ρσπάλΰΐο δαμ&ντα'

%
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ιί9

ντράτ3τ <Γϊ 04 $ΐ£μχτο χύωρ όλοώτατος άλλων,
"Ορθρος, ανιηρω &&λίγχιος, οβριμος ά,λχην ,
Κίρβίρφ, ος ρά οι 'ίαχίν άΛϊλφίός- άμφ) £ϊχίΐτο
βουχόλος ίΰρυτίων μίμορνγμίνος α'ΙμΛτι πολλά.
255
α,μφ) όί χρνσία, μϋλα. τίτίυχα,το , μαρμζίροντα,
ΈαντψόώΡ , ανα. πρίμνον άχήρ&τον' άμφ) £ αζ αύτω,
σμίρό&λίος &ί$μη<το βράχων τα) £* αλλΰΟΐν άλλα»
πτωσαουσαα , Β-ρα/τυν νια. Α/ος μίγάλοιο φίβοντο.
\ν <Γ αξ ίϊ\ν μν^α, (ίΐΐμα χαά άθανάποιοΊν ιΜσ&αι,
26»
Κίρβΐρος , αν ρ" άχάμαντ/ Ύυφωίί γίίνατ 'Έ%ί<$νχ
άντρω υπ όχρυώντι , μίλαίνης άγχό(){ Ννχτος ,
άμφ άλογαι πυλψί πολυχλαχηου Ά&αα,
ίιργων νίχρον ομιλον υπ κράνη βίρίθρω•
ρίΐα. «Γί μ» Αιος νιος ύπο πΜγ^σι £αμχσο-ας,
26.)
Υί^ί χαρηβαρίοντΛ πάρα Ίτιτγος αίπα. ρ&θρχ ,
%λχων ούχ 'ώίλοντα βίη προς άτβία, χωράν,
3-αρσα,λίως. \τντυχτο {* άπσπρο&ΐ» α^χια. μαχοά
Κανχάσον άμφ) «Γέ <$&μά Προμ^ος άλλν<$ϊς άλλα,
.. αντγς σνν πίτρψτιν άνα,ρρήξας άμα γυίοις ,
270
λΰί μίγν> Τηννα• λνγρος <ίί οι <φ><& χίϊτο
ακτος άλγνό\ντι λιμούς βίβλημίνος ιω.
Κινταυρων <Γ ίτίτνχτο πολνο-&ίνίων μνγι χάρτος
α,μφ) Φόλοιο μΐλαβρον 'ίρ/ς «Ρ ορ&υνι χα) οίνος
άντίον Ήραχλϋί τίράατα χΐϊνα μάγίσ^ατ
χαί ρ" οι μίν πίνχγο•/ πψ£μ»0ίνης ιχαντο ,
τάς Ίχρν \ν χίίρατσι, μάχης αχός• ο! £* «αν μακράς-

275
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£ιριόωντ ιλάτνισι μίμαότίς , ούΡ άπιλνγι»
ύσμίνκς• πάντων «Τί χάρματα δϊυντο λυΒρω,

. '

&ΐ/νομινων ανά £ϋρη> άμιίλίγαι , ως νηό» πίξ'
οίνω <Γ αΐμα μίμιχτο, σιηηηλλοίωτο «Γέ πάντα
ιί$ατα , και χρητΰρίς , ίύξίστοί τί τράπίζατ
Νίσσον «Γ αν Ιτίρω^ί παρά ρόον Εύηνόϊο ,
χίίνης ίκπροφυγόντα μάχης, υτηδάμνατ οϊστω ,
άμφ ΐρατϋς άλόχοιο -χολουμ&νος. \ν <$' Ιτίτυχτο
οβρίμου Άνταίο/ο μίγχ σ&ίνος , ον ρα χα) αυτόν ,
άμφ) παλαισμοσυης άμοταν πίρι^ηριόωντα ,
ύ•\ον ίίίΐράμίνος , χρχτίργς σιη>ίαξΐ χιρίσσι.
χίίτο £ \π\ προγρήσκ Ιϋρρόον Ελλήσποντου
αργαλίον μί•γα κϋτος, άμαλίκτοισιν οιστόϊς

2 8ο
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βλήμίνον Ήσιόνης &\ κακούς ασηλυίτο ατμούς.
'Άλλα <Γ άξ 'Αλχίί^αο &ρασυφρονος ασπίτα Χργζ
αμφΐχιν Εύρυπυλοιο £ϊοτριφΐος σάκος ίύρυ.
φαίνίτο <Γ Ισος ' Αρηϊ, ;ΛΛ^α στίχος αισσοντί•
Τρόϊιίς <Γ αμφκποντίς νγϊ&ίον, βί/τ' ισί$6ντο
τινχίχ, γι& χα) αν£ρα, &ίων Ιπαιμίνον £$δς•
τον 3ί Πάρις ποτ) ι^ίίριν \ποτρυνων , προσίίΐπί'
Χαίρω σίίο χιόντος , Ιττί/ νυ μοι νιτοζ 'ίωλπίν
'Αργίίους μάλα πάντας οίζυρως άπολντ&αι
αυτής συν ννασσιν , ίπί) βροτον ονποπ τοΐον
ίΑραχον ϊν Τράίσσιν , λύπτολίμοισί τ Άχαιοΐς•
αλλά συ, προς μίγάλοιο χα) οβρίμου Ήρακληος }
τω μνγ&ός τί, βίην τί, χα) ά^λαον ίϊ<$6ς ίοιχας,

293

300

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΣΤ.
χώου μ.νωόμ?νος) φροκων τ αντάξια «ρ^α,
Β-αρταλίως Τρωατσι ίαΊζομίνοις \ητάμυνον9γ\ν πως άμπνίνσωμ&' \τη) α γι μοΰνον όίω
ά/ττίος όλλυμ&ΰίο χαχας ά-πο χήρας άλίξαι.
*Η , μη νποτρυνων ό «Γί μαν προσΐφωνα μυθω'
Πριαμί^η μ&γάβυμί, £ίμας μαχάρίσσιν ίοιχως ,
ταΰτα μ\ν αθανάτων ιν) γ>ύναο~ιν 1<ττήριχται ,
ος τι &άνι\ χατά $ϋριν ύπίρβιον , υι\ σαω^•

ι6ι
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ϊΐμ&7ς <? ωοττίξ 'ΐοιχί , χα) ως σμήνος νττ) μΑ-χντ^αι ,
στησόμ^α προ πάληος• 'νπατα <ίί χα) ΐτάΓ ομ^ΰμαι,
μ» πριν ύποστρί^ιν , πριν Ρΐ χτάμίν , $ άττολίΐτ&αι.
ΛΩ.ς φάτο &αρσαλίως' Τροίας «Γ \π) μαχρά χάροντα• 3 1 5
χα) τίτ' ΐΑλίξαν<$ρον τΐ , χα) Αΐηίαν Ιρβυμον,
Πολν&ίμαντά τ ίϋμμίλίην , χα) Πάμμονα £7ον ,
Δη'ίφοβον τ \π) τοϊσι , χα) Αίβιχον , ός τπρ) πάντων
ϊΐαφλχγάνων ίχίχαστο μάχτι Ιν) τληναα όμιλον ,
τους αμα λίξατο πάντας, ίπκτταμΐνους ποκίτ&χί , 320
'οππως £υσμΐνασ~σ~ιν Ιν) ττρωτοκη μάχωνται
Ιν πολίμω' μάλα <Γ' αχα χίον προπά,ροιΟίν ομίλου'
προφρονιως £* όίμησαν άπ αστίος• άμφ) <Γί λαο)
πολλο) 'ΐπονΟϊ, ώαηί τ( μίλισο-άων χλυτα φΰλα
τ^μώίσσιν \ο7ο~ι διηρΐψίος σίμ,βλοιο
Ισσνμίναι χαναχτι^ον , 'ότ ϊίαρος γιμαξ ϊχηταΛ'
ως άρα τόϊσιν 'ίποντο βροτο) , ποτ) £ϋρ/ν ϊοΰσι•
των <Γ' αρα νισσομίνων πολύς αβίρα £ουπος ορωρα ,
αυτών «<Γ Ίππων τηρ) <Γ 'ΐβρκμίν ασπίτα. τίυχγι.
Ι,

325
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Ώ? £ οπόταν μιγάλοιο βίκ ανίμοιο Φορούσα
χιντιση προ&λυμνον αλός βιΑον ατρυγνηιο ,
χνματα <Γ α&β «ίλα^α, 7Γ/5<;ς Οσιας βοόωντα,
φνχος αποπτΰωση , Ιρίυγομίνοιο χλνίωνος ,
ίιχγι <Γ' άτρνγιτοκη τταξ' αιγιαλόίτιν ορωρ&'
ας των &συμ*νων μίγ ύπίβραχί γΰα πιλάφι.
Άργίϊοί <Γ Λ7τάΐ'5νθί -ττρο τί/χίος ίξίχίοντο
αμφ Αγαμέμνονα 37α/' αντν <Γ 'ΐπλ#η λαών ,
άλλήλοις ΙπικίχλομΛνων , ολοον πολιμαο
άντιάαν , χα) μίι τι , χαταπτάσσσντας , \»ιπγη
μί,Μνν, παξ ννασσα, (τηιγομίνων μαχασ&αι.
Ύρωσ) <Ρ ας ϊσσυμίνοκη σννήνπον , &τι βό&σι

33°
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34°

πόρτας, Ι* ξνλόχοιο ποτ) σταβμσι \ρχομ*φ* .
ίχ, νομού ίίαρινόΐο χατουμος, Όππότ αρουραι
πυζνον τνλίβάΰυοΊ , βρνίΐ «Ρ αλις αΑσι γΰα,
πλή&ι «Γ αντί χυπΐλλα βοών γλάρος, *Γί χα) οιάν, 345
μυχώμ&ς τι πολύς μάλ' οραΐίτα* «ύα χα) «β»
μισγομίνων, γνιυται &\ μη» σφκη βουχόλος αήρ
ας, των άλλίλοισι μ*ησσυμίνων, ορνμαγϊος
άρωρα. ώινον γας αύτίον αμφοτίρα&ί»•
συν Λ μάχη ντάνυσσαν απψτον. \ν Ά χν&ιμος

35»

ο-τρωφατ \ν μ&σσοκη μιτ αργαλΐοιο φόνοιοσίν Ρ'ίπ&τον ρνοίπ,χα) ϊγχια , χα) τρνφάλυαι
πλησίον αμφ) Λ χαλχος &ον πυρ) μαρμαίρκχντ
ψρίξι ΡαςΙ-ϊχήρι μάχ* -*$ Ρα,'ματι πάντη
&ίχτο γαία μίλαινα ίαΊζομαα* νράων ,

355
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ιβ;

"ίππων τ ωχυπό^ων) οί 3•' άρμοση άμφΐχίχυντο,
ο! μ\ν 'ϊτ άσπαίρονης υπ ν^χντιν , οί £* ΙφυρηρΟ&>
πίπτοντις' ο~τνγ*ρ»ί £\ ϋ ιαρος ίσσντ άϋτή'
\ν γαξ £& χάλχίίος ψς π&ην άμφοτίροισι.
χαί ρ οι μίν λχί&ΓΟΊν άταρτηρως \μάγαηο'
360
οϊ 3* αυτ ανγχκψη κηκίοΊν, ««Γί βίλίο-οΊΤ
α,λλαι 3* άξίηντι, χα) άμφ/τομοις πίλιχ&τσι ,
χα) χρατίρόϊς ξ/φ&σνι, χα) άιγχίμάχρις ίόράτίτσιν
αλλχ>ς «Γ άλλο χιρίΟΌΊ μάχης αλχ,τήριον ίΐχι.
Πρώτοι ^ΆργίΤοι Τρωών ωσαντο φάλαγγις
365
βαιον άπο σφάων το) ά*, ίμπαλιν όρμκταντίς ,
αϊμάτι ίϊυον ' Αρτα , μΐτ 'Αργ,ίίοιο'ί &ορόνης•
Έύρυπυλος «Γ Ιν τοίσν , μαλακή λαίλαπι ϊσνς,
λαον ΐττωχίτο πάντα, χα) Αρτίους Ινάρ/ζί
&αρο~αλίως• μόλα γαξ οί αάσχιτον ωπάσί χόρτος
Ζΐύς, Ιπίκρα ψίρων 'ψχυ^ϊϊ Ήραχλίίί.
ΙνΒ 'ο^,ί χα) Νιρϋα, $ΠοΊς ΧναλΙγχΑον άνδρα,
μαρνάμανον ΤρωΐΟΌΊ βάλίν περιμτηαϊ £ουρ),
βαιον ύπίξ πρ&τμησιν ο £* ίς πί^όν \\ρηη γοώις'
\χ <Γί ο! αίμ ίχίβτι, &ύοντο £ί οί χλυτα τίΰχντ '
&ΰίτο «Γ7 ά^λαον (12ος άμ ίί&αλ&σσι χόμψιτ
χίΐτο ^«ρ ιν χονη\σι χα) αϊμάτι, συν χταμ&οισιν ,
ΐρνος όπως ϊριθηλίς ίλαήις ΐύχίάτοιο ,
%ν τί βίη ποταμοΐο χατα ρόον ηχταντα
συν τ Μχβης \λάσι\σι, βοθρον <Γ/λ πάντα χ^άσσας
ριζόβίν « «Ρ άρα χίΐται υπ άν&σι βιβρ&υΐα'
Ι, ζ
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■ας τΰμος Νιρϋος νπ) χβονος αστηταν ου$ας
ίξίχύΟη ϋμας ηό χα) αγλαίϊΐ Ιραταννί•
τω £' "νπι Έύρΰπυλος μΐγαίκ ίΰγντο &\ω$ίητ
ΥΑΐσόνυν \ν χονίψιν , \πά νύ τοι «?<&? άγητοΡ
ζ&» λιλαιομ&ω 7Πξ νπνψ&αιν , άλλα σ 'ίγωγι
νοσφισάμη* βιότοκ) , λιλαιόμίνό» 7Γίζ άλυξαί'
σγίτλίί, οώΓ' Ινάντας αμώονος αντίον ΙλΒωτ
ου γαζ χάρτα «άλλος άνά χλάιον ιατοφαριζν,
ΑΩζ ίΐτιων , χταμίνοιο ττΐρικλυτα τίυχί \λίθ~&αι

3^5

39°

μί\£ίτ Ιτησανμίνος• του <? αντίος «λθί Μα^άί* ,
γωόμ&ιος Ν/ρίιος , ος οϊ σγ&ον ακτα,ν άνιτλ»•
£ουρ) «Γ« μιν στονάντι χατ ινρίος Ιηλαην ωμού
&ξιτίροΰ , σίτο ίΓ' αίμα,, πολυσ&ν'ίος 7Πξ Ιόντος:
άλλ' ού£' ως &7το'ρον<πν αταρτηροϊο χν$οιμοΰ,
άλλ' ως τίς τί λίων , $ άγριος ουρασι κάπρος ,
μαώίτ &ι μίσσοιοΊν 'Ιως κ Ιπιάντα $αμ&σο~Λ ,
'όςρά μι» ουτασί πρώτος, ύποφάμίνος <&' ομίλου•

395^

τα φρονίων , ί7τόρου<η Μαχάονί' %αι ρα μιν ώχα
ουταυην \γ"χήη ττψμ^ϊ'ί τί στιβαρή τί ,
4°°
&ξιτίρον' χατα γλουτό/. Ό ¥ ουκ άνίχάζίτ οπισ&ω>
οά-Ρ ίττιόντ αλίΐινί ■, κα) αίματος ίσσυμινοιοάλλ' 'ά,ρα χαρτταλίμως ττψμτκία λααν άίίρας
χάββαλί χαχ.κίφαλχν μϊγα&υμου Ύηλίφί^αο'
του <Γέ χόρυς στονώντα φόνον , χα) χϋζ', άττάλαλχί»
Ισσυμ'ίνως. ο <Γ"' ντιατα χραταιω γωτατο φωτ)
Έυρ\πτυλος μίγάβυμος, ι<Ρ ασχαλόων Ιν) Β-υμω,

$ο$
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ιδ*

άχν ίία στιρνο/ο Μαχάονος *?\ασιν ϊγχρς*
αιχμή <Γ' αιματόΐσσα μίτάφρ»νον άχαρις 'ιχαν&'
\\ριπι «Γ ως ότί ταύρος υττο γναΆμοϊο λίοντος'
410
άμφι «Γ* οι μιλ&σσι μίγ' 'φραχ& αιόλα τίυχη.
Ένρυττυλος Ά οι αΐ^,α ττολύστονον ιιρυσατ αιχμών
\χ "χρος ουταμίνοιο' χα) ίύχόμίνος , μίγ άντίΐ'
*Α ίΓίίλ', ού νυ τοι ίιτοξ άρηράμίνον- φρασ) πάμσταν•
(ττλίτ, ός ουτικανός 7Γίξ Ιων , μίγ άμίίνσνι φωτ)
4*5
αντα χί',ς' τω- χαί σι καχ.» λάχί δαίμονος αϊσαταλλά, σοι 'ίσσΐτ' ονζιαξ , οτ οιωνοί $ατίονταέ
σάρκα, τΐκν χταμίνοιο κατά μόΰον. » 'ίτι ίλ7ΐγ
νοστήσιιν , χα) \μ(ΐο μίνος χλι χβρας άλνξί/ν ;
Ισσι μ\ν ίητκς , μόλα <Ρ κπια φάρμ,αχα οιόάς'
42£>
το7ς ττίσυνος , τά% 'ίωλττας υτηχφυγαιν χαχον ημαξ*
άλλ' ου μάν ού^' ούτος άπτ ϊΐίρχντος Όλυμπου
σίιο ττατη^ ηον ντοξ 'ίτ Ιχ &ανάτοια σαωσίΐ ,
ού\Ρ ό' τοι νζχταξ τί χα! άμβροσίην χαταχίίη.
'£1ς φάτοτ τον «Γ ό^ί βαιίν άναττνίίων ττροσκιτΓίν' 4^5
ΐύρυττνλϊ, ού<Ρ αρα σοι ^ί πολύν χρόνον αίσιμαν \στι
'ζωίΐν , αλλά σοι α^χι παρίσταται ονλομίνη Κί?§
Ύρωίον άμτη&ον , τω 7Γίς νυν αϊσυλα ριζίΐς'£1ς φαμίνον λίτη 3νμός• 'φη £ αφαζ αϊδος ασω.
τον <Γέ, χα) ούχ 'ίτ Ιόντα, προστΰδα χυ$Ιμος άνήξ•
43°
Ήΰν μϊν £η συ •}$ χίϊσο χ,ατα χβονός• αύτας 'ΐγω^ί
νστιρον , ούχ άλί•γω > χα) ιι παρά ποσσιν ολώρος
σήμίρον ήμίτιροισ* πίλαι λιτγοός•- ούτι ^αξ 'ανδρίς
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ζωομίν 'γιμΑΎΛ τταντα• ττοτμος ^\στ) πα/τι τίτυκται.
ίΐς (ΐ7Γων, ουταζί νίκυν μίγα £ 'ιαχι Τίΰχ,ρος,
ως ϊ&ν \ν χανίφτι Μαχόανα• του γας 'άττα&ίν
(ίστηχ,α , μόλα, πάυγγυ ττονίνμ&ος. \ν γας ϊχ,ίΐτο
3ηρις Ιν) μίσσοισιν \τί άλλα) £ άλλος ορωρίΐ'
άλλ' ου^ ως Αμίλικη δίδουττότος αν^ος Α^χυοΰ ,
Νφϋός τ\ ός χ&ΐτο πας αυτόθι• τον 3* ίνό»τί»

435

44°

υτηρον α,ντ&ίοιο Μαχάονος \ν χϋνίφην.
ού-ψι £ σγΆρ^ίίοκηρ αΐίχ,λίτο, μακρά βοήτας'
' Έ.σ,συσ& Άργίΐοι , μή^* ίίταη δυσμ&ασσιν
ίσσυμίνοις• νώίν γαξ αάχητντον ίσσιτ Όηι36ς3
αίτα ΊΑαγάονα £ΐον αμ' αντ&φ Ν/ρΛ'
Ύρωίς ίρυσσά,μ&οι , ττοτι ' Ιλιον αττοηωνται.
άλλ' α•^ (ίναμίνασσι μαχάμί^α πρόφρονι &υμω ,

445

'οφρα £αύχ.ταμ&νους άρυσιμ .• , « ρα και αύτο)
χ,ίίνοις αμφ) Γάνωμα/ , \πιί &ίμις ανδρασιν αυτά ,
ο'ισιν αμυνίμίναι, μή£ α,λλοις κύρι+χ γίν&τ&αι'
45°
ου }Αξ ανι<ίρωτί ^4 μ(τ άνδρα/η χ£<ί6ς ααζα.
ί.ίς αξ κρ»• Δαραοκη α αγρς γιητ • αμφϊ & άξ αυτοις
πολλο) γΰαν ίρίυΒον ΰττ 'Άρϊί ^ωΟίνης ,
μαρναμινων (ζώηρΟίν '/ση «Γ \ττ) <^ψς ορωρα.
ό*\\ ά* ά&λφαοΐο φόνοι στονόατα νάνην
βλήμα/ου \ν %α>ίι\ Υ\ο£αλί'ψος } όύηχΛ νηυσιν
«στο παξ ωταητόροισι , τετυγμίνα Αουρατι φώτων
ίλχ» ΑΧέΐόμΐνος• τπρ «Γ ίντία <$ν<τατο τάντα ,
Βνμαν ά&λφ;ΐΰ7ο χρλουμίνος- (V §ί οι αλκ*

455
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σμίρδαλίον στίρνοισ» αίξίτο, μαιμωωντι
ίς πόλίμον στον&ντα' μίλαν $ι οΐ ίζαν αίμα
λάβρο» ΰττο χρα£ή\• τάχα <Γ αβορΐ ^υσμανασσι ,
ρ&ρσ) 3-ογσιν αχοντα. ταητρλωχινα τινάσσω»,
ίίλί <Γ α,ξ ϊσσυμίνως Άγαμήστορος υ\ία <Γϊόκ
Κλί?τον , ον ηυχομος Ήυμφη τίχίν άμφ) ράβροις
Ώαρβίνίου, ος τ ιΤσι £λ χβονος , ι«/τ' 'ίλαιον ,
πόντον \ττ Έ^ξανον τροχιών χαλλίρροον υ<ίωζ•

ι<7
±6ο
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άλλον ίΓ άμφ) χασιγήιτω• χτάνι $ίΰον αν£ρα
Λασσον, όν άντ&ίον Προνοώ τναν άμφ) ρ\ώροις
Νυμφαίου ττεταμοϊο, μόλα σ%($ον (ύρίος άντρου,
άντρου θτίΗτοϊα , το £$ι φάτις (μμ&αι αντων
ϊρον Νυμφάων , οττόσαι τηρ) μαχρά νίμονται
ονρ\α ΥΙαφλαγονων , χα) Όσοι 7ηρ) βοτρ^Μίσσα*
ναίουσ Ήράχλααν ϊοικι <Ρ \κΰη &ίο7σιν
ίοιτρον, Ιτπί ρα ητυχ,ται, άτπιρισιον μϊν ι&σ&αΐ)
λαίνίον , •\υ•χρΙν <Γέ <Λλ σπίος ίργνται υ3ωξ ,
χ,ρυσταλλω άτάλαντον, \ν) μυχάτοισι <Γί ττάντ%
λαίνίοι χ,ρητίίρΐς Ιπ) στυφίλψί τίτρησ/ν,
αιζαων ως χ(ρσ) πτυγμένοι, Μάλλονται*
άμφ αύτοΐσι £§ Πάνίς όμως Νυμφαι τ Ιρατΐΐνα) ,
ιστοί τ', ίλαχάται π , χα) αλλ* Όσα τίχή&τα
ΐργα 7Γΐλίΐ Βνητοΐσι, τα, χα) τηρι Β'αυμα βροτοΤσ»
ίί£ίται , (ρχομίνοισιν ϊσω 'κροΊο μνχρϊό'
τω (η όόια) ίνατι χαταιβασίαι τ', άνο£οί τί,
« μ\ν ττρίς βομαο τίταγμίνη ίχνατος
14
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πνοιας, » ^ νοτοιο χαταντίον νγ,ρον οάντος•
τη θνητό* νίσσονται νπο σπίος %ύρυ Β-ΐάων ,
« «Γ 'ίτίρα μαχάρων πίλιται οίος, ού<Η μη αν^χς
ρΟϋως πατίονσιν, ντη» γόος (ύρυ τίτυχται
μιχρις \π 'Κϊ&ΆΐΌοζ ύπίφυμοιο βίρ&ροτ
,^αο
άλλα τα μ\ν μαχάρασσι πίλίΐ &ίμις άσοράασ^ται.
αμφ) Μαχ<ίανα «Γ (σ&λαν /«Γ ΆγλαΙης χλυτον υΐα
μαρναμίνων \χάηρ^αν απίφθιτο πουλνς όμιλος•
6-\ί £\ «Γ» Δαναοί σφίας ίίρνσαν, άβλήσανπς
πολλά πψ α1-\α <Γί νϋας \π) σφαίρας Ικάμισσα»
πανροΐ' ίπίΐ πλίόνίσσι χαχ» πιριπίπτατ δΐφς
αργαλίου πολίμοιο• πάνω £ Χημιμνον ανά\χν\.
αλλ ότι ά» μάλα πολλοί Ινΐπλήσαντο χιλαινας
χήρας, αν αίματάίντα χα) Λλγινώντα χυ$όιμον ,
οΓ» τότί γ'Αργΐίαν πόλης φύγον ϊν$&ι νηων,
'οσσους Έόρυπνλος μίγ ΐττωχιτο πϋμα χυλίν£ωτ
πούροι ό αμφ" ΑΪαντα , χα) 'Ατρίος υΐί χραταιω
μίμνον \ν νσμίντι. χα) «Γίϊ τά^α πάχης ολοντο
£υσμήκων παλάμψι πίριστροφίονης όμιλοι ^
« μίί'Όϊλίος νιος ίύφρονα Πουλν<$αμαντα
'ίγχϋ τν-\* πα<> ώμον αρισηρίν 3 αγχβι μαζου'
Ι» Λ οί αιμ Ιχύ&ΐ' ό «Γ ίχάσσατο τυτΒόν οπίσσω.
Δηίφοβον «Ρ ονταζί πίριχλίΐτος Μβκλαος
ίϊξιπρον πάρα μαζαν ό <Γ ΐχφν^ί ποσό•) &οο7ση.
α$ Άγαμιμνωιι $7ος Ιννιρατο πουλνν ομιλον
πλτβυος ίξ όλΰης' μίτο- <Γ ΑΪ&χον ωγννο /κ*
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5υων ίγχΐίφΓηι• ό «Γ ας Ιτάρους αλαικ.
τους $* οστότ Έάρνπνλβς λαοσσόος ίΐο^νόηζΠ
χαζομ&ιους άμα 7τάντας ά-πο στν^ίροίο χυ&ιμοΰ,
αΰτίκα χάλλιτη λαον, Όσο* χατά νϋας ίλασακν
χαί ρα &οως οίμκτΐΐι νττ Άτρίος νκ κρατούν ,
τταϊ^ά η χαρηρόΟυμον Όϊλίος , Ός τηρί μ\ν 3ίϊν
ίσχί 3-οος, τήρι «Γ αυτί μάχνι \ν) φίρτατος η».
τοίς «πι κραιπνον ορουσίν , 'ίχων 7Γψμίηατοί> «γχος"
συν ίί οι ϊΐλΰί Πάρις τ& χα) Ιύιύας ίρβυμος,
ος ρα Βνως Κίαντα βάλιν τηριμίηχϊϊ 7ητρη
χαχχόρυθα χρατιρήν ο «Γ' αξ \ν χονίψΊ τανυσ&ί)ς ,
^Λ/χη» ούτι χάπυσσιν , «πίί νν οι αίσιμον %μαξ
\ν νόστφ Ιτίτυχτο Καφηρκτιν άμφ) 7ητρτισΐ'
χαί ρά μιν άρπάξαντις άρηϊφιλοι Βΐράπονης ,
βαιον 'ίτ' Ιμτηκίοντα φίρον ττοτ) νϋας 'Αχαιών.
χα) τοτ' αζ οίω&ισαν αγαχλίΐτο) βασιλϋίς
Άτρίϊ&α• 7τας <Γ« σφιν ολίβριος /(Γταθ' όμιλος
βαλλόντων ίχάτΐρΟΐν, ο τ 'ίσ&ίκ %ΐρσ)ν ίλΐσΒΌΐ•
ο'ι μιν γας στονώντα βίλη %ίον} οι «Γ« νυ λαας 3
άλλοι £* αίγα/ίας' το) «Γ \ν μ,ίσσοισιν ίόντίς ,
στρωφωντ, ίύτί σικς μίσω ίρχά', ««Γέ λίονης,
κματι τω , ότ' ανοχής αολλίσωσ ανέραστους ,
άργαλίως τ ϊίλωσι , χαχον τίυχοντίς ολίΒρον
&ηρσ)ν δπο χρατίροίς• ο'ι «Γ, 'ΐρχίος \ντος Ιόντίς,
&μωας ^α^άτττουσιν , ο τις σφίσιν νγγυς /'χητογ
ας ο'/γ ίν μισσοισιν ίττίσνυμίνους ΐ&υζον.
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άλλ' ού<ί* ως μ*νος «ζ^οκ, \ύ£όμ&νοί 7πς , ίλυξαα,
ύ μ» Τίΰχρος 'ίχαη , χα) Ί&μεηνς ψ^υμος ,
Μχριόϊηις <η , Θο'ας τί, χα) ισώίος Θρασνμίι&ις'
οι' ρα πόρος φοβίοντο &ρασυ σ&ννος Έύρυττύλοιο ,
χαί χί φυγά» χα,τα νη&ς , αΜνάμενοι βαρύ 7ημα>
(} μη α,ξ Άτρά&νχι πϊρι$$ΐίσα»πς 'ίχοντο '
α,ϊτην Έύρυττυλαιο• μάχη <Ρ άφϋηλος ίτυχβιι*
ίνΒχ τντ ΑΙημο χαψ άσ7τί<ίος ν^χος ίρίκη
Ύά/χρος ίϋμμίλίης• του <Γ ου χρόα χ^λον Ία^&τ
ϊΐρχίη γάζ οι ττΧμα. σάχος μ»γα ητραβόαοτ
άλλα χα) ως, &ίο~ας , άνΐχάσοΌτο τυτΟον 07τίσσω.
Μχριόνης «Γ νπόρουσίν α,μΰμονι Αοοφοωρη
ΤΙαιονί&ι, τον ί^ίίνα,τ Ιϋπλάχαμος Κλ&μή&ι
Άξιου ά,μφ) ρίίβρχ• τά&ι $? ογ Ις ' Ιλ/α» Ιρίιν
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Τρωσιν Αρϊΐξίμ&ναι ματ ά,μνμονος ''Δστίραπαίαυ*
τον <Γ α,ρα Μηριοηις νυξ' ίγχμ' όχριόίντι
αΙδοίων \φντηρ§ί• &οως α* οι ίίρυσίν αίχμτι
βγχατΛ' του <Γ ωχιστα ττοτι ζόφον '%τσντο 3-υμός.
Κίαντος <Γ α,ς Ιταΐρος Όϊλιάϊ&ο Ααι'φρων ,
Άλχίμα&ς , \ς ομιλον Χύσ^τνηαιν βαλ£ Τρωαν'
ϊ[Χί <Γ ίΤΓίυξΰίμινος $Χιων \ς φυλαττιν αΐνην
σφίν^όντι αλγινάντα λ&α>• Λά £* Ίτρνταν ανάρίς,

$$$

ροΤζον όμως χα) λα* ττιριο^ύο-ανης ιόντα,
τον «Γ όλοίτ φίρί Μόΐρα ποτ) 3-ραανν ήνκχηα
Υΐάμμονος Ίττπασί&Μ• τον <Ρ νινιά, χίρσιν 'ιχοντα,
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πλϋξί χατα, χροτάφοιο- &οως <Γϊ μιν 'ιχβαλε δίφρου.
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«?*

πρόσ&ν ίοΐο τροχρ7ο, &οδν «Γί οί άρμα τησόιτος
λνγρον ΙττισσώτροιοΊ £*μας £ίίλίσσ(τ\ οπίσσω
ΐ7Γ7των ίίμίνων θάνατος ό% μιν αίνος ί£αμνα
«τανμίνως , μάστιγα χα) νινία νόσφι λιποντα.
Πάμμονι <Γ"' 'ΐμτητί ττίνθοτ άφαξ $ί Ι &%κ&> ανάγκα
άμφω , χα) βαοΊλϋα , χα) ίινιοχίϊν Βνον άρμα•
χα) νν χιν αυτού χΧρα χα) ύστατα» ημάς άκτλη,
ν μ» οι Τρωών τις ανά χλώον αίματόΐντα
ίηιία όίξατο χ^ρσ), χα) Ιζΐσάωσίν άναφτα,
ΐή$η τίΐρομινον <&ίων δλογκτι χΐρΐσσιν.
άντβ'ιον <Ρ 'Αχ,άμαντα χαταντίον άϊσιοντα ,
Ήίστορος οβριμος υίος νττίξ γόνυ ίουρατι τυ^ατ
'ίλχύ' ^ ονλομίνω στυγίρας .ύτη^ϋσατ ανίας•
•χάσσατο <Γ \χ πολίμοιο• λίτπν «Γ Ιτάροιτι χυ$6ιμο*
$αχρυόίντ• ου γάς οι 'ίτι πτολίμοιο μΐμήλ&ι.
χα) τότί &ι Ζήράπων \ριχυ$ίος Έυριτπνλοιο
τύ•\ί ®όαντος ίταΐρον Έχιμμονα Αιϊοτϋτι

563
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ωμού τυτ&ον 'βκρΟτ τηρ) χρα^ίην <Γ« οί εγχος
ίξίν ανικρόν συν «Γ α'Ιματι χήχαν ί^ρας
-ψυχρός απο μιλίων χαί μιν στρίψΒίντα φίρκσ&αι
ίϊς οτ/κτω , χατίμαρ^ί μέγα σ&ίνος Έΰρυττυλοιο•
χό*\ί «Γί οί &οά κυρα- πό&ς «Γ* αίχοντις ϊμιμνον
585
αύτοΰ, 'οττη μιν τυ^ί' λπην <Γί μιν άμβροτος αιών.
Ισσνμίνως £ϊ θοας νΰξίν Πάριν οξίϊ $6υρ)
&ξιτΐρον χατα μηρόν' ο «Γ ωγντο τυτβον οστίσσω
ςίσόμίνος 5οά τόξα, τά οί μιτοπι&ί λίλίπττο.
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Λδομ&ηύς <Γ άρα λάαν, όσον σ&ίκ, χ?ρσ/ν άίίρας , 59°
χάββαλίν Έύρυ7Γνλοιο βραχίονα: ταυ «Γέ χαμάζί
χάτττησί λοίγιον '^χος' αφαξ β άικχάσσατ νπισσο»
οισίμίν ίγχών τίιν γάζ ρ *χ& , ίχ,βαλί χάρος.
ΆτρΊδαι <Γ άρα τυτΟον άννπηνσαν πολ&μαια.
τω <Π Βνως Β-ίράπονης 'ίβαν σχρ^ον, οΐ οι ίνί^χαν 595
«Λ•μς $όρυ μακρόν, ο πολλών γαηα/τ ίλυαη'
£ξάμ&ος <Γ ογί, λαον Ιπωχιτο, χάρτα Βνων,
χτίίνων όν κί χιχρο-ΐ πολύν <Γ ν7η&άμναΙ$ ομιλον*
«'θ' ουτ 'λτρίϊ&υ μίνον ϊμπίΑον , ονπ τις άλλος
άγχΐμάχων Δαναών- μάλα γι% £ίος 'ίλλαβί πάντας. 6οο
αρ^αλίον πασιν •),αξ νπίσσντο πημα χορνσσων
Έάρΰττυλος- μίτάτησ&ί «Γ Ίηησσνμ&ος χίράϊζί'
χίχλιτο «Γ αν Τράασσι χα) ητποδάμοις ΐτάροισητ
*£1 φίλοι , ίϊ <Γ α•)& 3νμον ίνα στιρνοισι βαλόνης ,
τίόξωμίν Δαναόΐσι' φόνον χα) χϋξ άϊ&ιλον ,
ο< «$« νυν , μήλοισιν Ιοιχότίς , άπονίονται
ηας νπ) σφνήρας• άλλα μηκτωμ&α πάνης

605

νσμίνας όλους , «? 7Ται$Ό%ν ΪΑμοκς ύμχι*
*£ΐς φάτο• το) £"ί7ΓΟρονο~αν αολλ&ς Άργΐίοισιν'
ο'ι <$, μ'νγα τρομίοντίς, άττ άργαλίοιο χυδοιμον
φίΰ^ον• το) <Ρ Ιφνττοντο , χυνις ως αργιό£ονης
χίμμάσιν άγροτίρψτιν ίττ αγχια μακρά και ίιλατ
πολλούς «Γ \ν χονήσι βάλον , μάλα τηξ μίμαωτας
ίχφιηαιν όλοόϊο φονον στονοντσαν ομοχλην.
Έάρύπυλος μίν 'ίτηφν&ζ άμυμονα Βοι/κολίωνα ,

6 ίο
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Ν«ί70ί'Τ€, Χρόμον τ«, χα) Άντιφον οι £1 Μυχήνην
ίύΧΛαν ίνχτίανον, το) £*{» Ααχ,ίάα,ίμονι ναΊον.
τους αζ ογ ίξίνάριξιν, άριγνωτους ττίξ Ιόντος•
ίχ, £* άρα πλη^υος ίΐλιν άάστητα φυλ! ανθρώπων ,
οσσα μοι ου σ&ίνος νττ) λιλαιομ&ω 7Πζ άίΐσαι ,
ούιί* ί/ μοι σηρνοιοΊ σι£ήρ*ον ητοζ \κίη.
Αικίας «Γε Φψιτα, χα) 'Αντίμαχρν χατΐτπφ9ΐν}
άμφοπρους Κρίτηθ» 'άμ Ίίομ&ηϊ χισντας.
αύτΛξ Άγηνωξ <ί7ος , άμυμονα Μωλαν ίτηφην,
οσ-ττίξ άττ * Αργας ηλ&εν ύττο Σ&&ίλ(ύ βαοΊλ»ϊ'
τον βάλίν αΛγοΰΚΛ νίοΟηγίϊ 7τολλ:ν σπίσσω
φίυγοντ Ιχ, 7τολίμοιο, τυχών ύπο νπατα κνήμης
&ξιτίρΐίς• αϊ•χμη & Λλ πλατύ νίΰρον 'ίΧίρσίν,
άντιχ,ρυ ίίμίνη• πάρα <Γ (βρισιν οστία φωτός
άργαΜως• ό£υνη £ ιμίγη μόρος, ίφϋιτο 3* άνήξ.

620
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ίνύα Παρ/ς Μσνυσον τ (βαΜν, χα) άγηνορα Φορχ,υν,
α,μφω ά&λφ&ώς , 61 τ \χ "Σαλαμίνος '/κοντο
Αιαντος νίκσο~ίί χα) ουχντι νόστον ίλοντο.
τόΐσι ^!>97γι) Κλίόλαον ίυ'ν} Β-ίράττοντα Μίλτος,
ϊιΜ βαλαν χατα μαζον άριστίρόν άμφ) «Γϊ μη νυζ 635
μάρ^ί χααώι , και Βνμος άττίπτατο' του £% ίαμίντος,
*ν£ον υττο στίρνοισιν ίτι χ,ρα^ίη ολίγον*!
ταρφία παλλόμενη , πτιράΰΐ πίλ&μιξί βίλεμνον.
άλλον £* ιον άξ ηχ& ϊτγ) Β•ραο-υν Ήίτίωνα
ντσυμίνως• του £' αι-^,α «β* γναΒμοΐο τήρηη
640
χαλχός' 6 £ί στονάγησν μάγη «Γϊ οι α'Ιματι Μχρυ.
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άλλος <Γ άλλον ίπβρνί• πολύς <Γ \ο~τώντο χώρος ,
*Αργ^αν ιλχΑ'ον νπ άλληλοιοΊ πίτο'ντων.
Κ&ί νύ χλ $η τοπ Τρωίς ΙηπρΜσα» πυρ) νϋας ,
ύ μη νί/ξ Ιπόρουσί 3όη βα&ύν Μς ίγιυσα.
χά/τσατο 3* Έύρύπυλος, συν «Γ Αλλοι Τρωϊοι υκς
ηων βαιον απωθί, ποτ) προχρας Ίιμά&τος,
νχί 7Τίξ ανλιν «θίΐτο γ,γ&όπίς• οι <Ρ ν) νν\να)ν

645

'ΑργίΤοι γϋάασχον, νπ) •\&μά&οισι τησάτίς,
πολλά. μάΧ α,-χνΰμ&οι χ,ταμινων νπζξ, ουναίΛζ αύτοΰ 650
πολλούς Ιν χονίψι μιλάς Ικιχτισατο ποτμος.
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ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ
Ι Ι Β Κ Ι VII.
θΕ<2υΕΝΤΐ <Ηβ βαιίιη Γεηον3ίιΐΓ εε«3ΐηεπ ζά ηανβί,
<3υιη ίηίΟΓβα ΜπίΗιοηϊ & ΝίΓβο ΐαΛα ρβιίοΐνυηιυΐ', εοηιιπυηϊ ίυπιυΐο ίοικίκΐδ. Ρο<ΐ3ΐϊιιυηι ίηίτα Μ3ςη3οηΪ8 οαίυηι ποηίβΓβΠΓβιη ΓοΙαιαΓ ΝεήοΓ 1 — 96• Ιβιη Ευιγρ^Ιυί ηΐ3βΠ3ΐη ΑοΗϊνοηιιη βΓ3§επι ει1ίί)& ϊη ΗΪ5 Ρεηείευπι
ϊηίεΓβοΪΓ : ίυ^ίυηι ϋΐϊ & ίπΐΓ3 πιιιηπτιεπια Γε Γεείρΐιιηϋ,
ςυ3ε, ΜϊηεΓνα. απίιηοϊ αά^εικο , ςοη^α ορρυ§η3ΐΗε8
ΛΓεπυε άείεηάυηι — 150. Εε§3ΐϊοπε ίβπιεη η<1 ΕιιτγργΙυνπ αιΊΚα ϊηάιιώϊ οΜηεηϋ ρεΓ 1>κΙΐΗΐιη, ίερείϊεηάίί ιπογηι"ι$ , ΕιίΓγρ^Ιο ϊηιεΓει 3 ηβνίΐηΐδ ηοη ΓεοεΗεηιε — 168.
Ηοεε (Ιϋΐη αά Τιόϊβπι §επιηιυΓ, ϋΙγΙΓεβ 3ς ϋϊοπιεάεδ
δθ)τϋηι ρει-νεηίυηί, & Νεορίοΐεπιιιιη ίικίε βΙχΙίκυηΓ, ιηα§ηο αϊ πι ηκιπ-ϊδ, ϋεκΐ3πιί3ε, Ιϋ&υ,— 344• Νβνϊ^ΐίίοπειη 3 δςγΓΟ ζά ΤτοΊαπι π3γγ31 ροέί3 — 4Χ3• ΑϋρείΙϋηϋ ϋΐί άιιηι ίη ίυηιηιο (ΙΐΓεΓίπιίηε νεΓ&ιιΐΓ Γ63 Αΰη'ινοπιιη, ΕιίΓγρχΙο Π3νίϋΐπ πιιιηϊιηεπί3 ορρυςηβηίε. ΡγορεΓε 3ΠΠ3 ίυιηυηι Όΐοιηεάεβ & ϋΙγΙΓεί , ςιιί Νεορϋοΐειηιιπι Αάιίΐΐΐδ, ρ3ίή5, βηηϊδ <1οη3ΐ -— 4^ο• Νυηο 3ηίπιοί Γυπιιιηι ΑεΗίν'ι , & ΓερεΙΙυπηίΓ ΤΐΌΪ3ηί , ίηρπιηϊδ
3 ΝεορίοΙεπιο, ςιιί Αεηίΐΐίβ Γρεάεπι ΓείεΓεηβ, ιεπ-ΟΓεπι
ϋϊ ϊηϋάΓ; ΕυτγργΙο «ιιηεη 3ά ρυ^ηι εοβ ϊηίΚζαηΓε
— 555• Ι3ΐπ Μΐη8Γν3 31) Οΐγπιρο {ΙεΓεεπάΊί ίη 5ί§ευπι
ρΓοπιοπιοπαπι, ρυ§π3ε Γρε&3ΐι•ίχ, ίηρππιίί ΝεοριοΙεπιΐ
νϊ«ϋΐΪ5 , ςυ3ηι πΐ3§πϊβςο (ΙεΛπΒΊι ροέΐ3 — 605. ΑβΛιπν•
ίο ΐηίεΓ ςεη:αιΐ)ϊη3 άίε ΕιΐΓ^ρ^Ιυδ οιισι Λιίδ 3 ιηυηίιηεηίίδ ρ3υ11υιη τεοεάΊι — 625. Οηίυίαιϊοηεδ & Ηοηοπ'δ
βιιηΓ ΝεορΓοΙεπιο 3 Ρηοεηΐεε, 3& Αοηίνϊί, ςιιί πιυηεπΙιιΐϊ ειιπι ΟΓΠ3ΠΓ,— 685. & 3.\> ίρΓο Α§3πιεηιηοηε — 7°ϊ•
ΡοΛ η3εο ίη Αεηίΐϋδ ιεηιοπαιη ίε Γεοϊρϊεηίειη ηιΪΓ3ηΐΓ
ΒπΓεϊϊ, ρ3ΐπ ίϊιηϊΐΐίιηιιπι , — γιγ. Ε\ιτγργ\ιιιη ςε1ε1)Γ3Πΐ
Τγοι3ηϊ; εχςιΛίίε ιιιπηφίε Ααηι — αάβη.
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Ζ.

•

Σιμός ^ουρανός άστρα χατίχρυφβ, 'ίγριτο <Ρ γιωζ
λαμπών παμψανοωσα , χηψας <Γ αηχάσσατο νυκτός ,
£ϊι τοτ' άρήϊοι υ%ς ίϋσ&ίηων Αργώων,
ο! μχν 'ίβαν πρσπάρο&ί ηων κρατίρτιν νπ) «Γ^ρ/ρ,
αντίο» Έύρνηνλοΐο μίμα&ης , ο! Ρ αττάτίρ&ν
5
αυτά) τταρ νίααοΊ Μαχάονα ταρχυσαντο ,
Ν/ρ«α •3•', ος μαχάρίσσιν ααγ&ησττι» Ιωχα
χάλλεϊ τ, ά^λάη τί' βίνι <Γ ουκ αλχιμος γιίτ
οι/ γαζ 'αμ ανΰρωττοισι &ίο) τίλίουσιν άπαντα•
άλλ' Ισ&λω κακόν αγ%ι παρίσταται, ϊκ τίνος α'ίτης.
ως Ν/ρίΓ/ ανακτι τταξ άγλα'ίη Ιραταν»
κίΐτ αλΛ7Γα§νοσννη. Δαναοί <Γί οι ουκ άμιΤνισαν ,
άλλα Ι ταρχυσαντο, χα) ωδυραντνπ) τύμβω3
οσσα Μαχάονα £7ον, Όν άβανάτοισΊ ΕκοιοΊν
Ισον άίΐ τίίστων, ίττύ 7Γυχνα μή&α 'ή&ΐ'
άλλα •}ας αμφοτίροις ταυτον ττιρι οϋμ1 Ιβάλοντο.
Κα) τοτ' αξ Ι» τη$*ίω 'ίτι μαίνίτο λοίγιος 'Άρης'

ίο
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*77
ωρτο $* Λζ αμφοτίρωβι μίγας χόναβος χα} άϋτ»,
ρηγνυμίναη λά&σσι χα) νγγό,ψι βοιιων.
καί ρ ο! μ\ν ποήαντο πολυχμήτω υπ "Ά/οχί'•
νωλίμίως ό* αζ απαστος ϊ^τύος \ν χονίησι
■χϋτο μΐγα στίνάχων ΤΙοδαλίίριος• ού£* 'όγί σημχ

80

ΜΪ7Π χασφνήτοιο• νόος <Η ο! ώρμαίνίσχί
χίρσ/ν ιστό σφΐτίργσιν ανηλί-μως άπολίσ3•αι•
χαίρ'Μ μϊν βόλι χίΤρας \π) ξίφος, αλλοη «Γ αξη
αίζίτο φάρμαχον αινόν Ιο) £( μιν ίΊργη/ νταϊροι,
πολλά παρ^ορίονης. Ό <Γ ούχ ατήλη^ΐν ανίας,
και νύ χί 3νμον ψτη υπο παλάμψτιν ολίσ<ην>
ίσ&λου ά&λφίΐοΐο νίοχμήτω \π) τυμβω,
« μ*ι Νιιλίος νιος ίπ'ίχλυίν, ού£ «μίλησα
αινως ηιρομ&νοιο. χίχίν <$ί μ/ν αλλοη μιν που
ΐχχυμινον πίρ) σΖμα πολυστοΐ'ον, αλλοη <Γ αυτί
αμφ) χάρη χάοντα χονιν, χα) στί&α χερο•)
&ννόμίνον χρκηρψι, χα) ουνομα χιχλήσκοντα
οιο χασφνήτοιο• πιρισπνάχρντο «Γ7 αναχτα
8μωις όμως ντάροισι- χαχη ~2* ίχι πόντος ό'ϊξυς.
χαι ρ ογί μζιλιχίοιΟΊ μίγ άχνυμινον προσ'αιπίν
Ίσχα λβυγαλίοιο πόνου, χα) πίνθ&ς αίνου,
α τίχος- ου γας 'ίοιχί, πιρίφρονα ψωτα γίγωτα,
μυρντ& οία, ^,υνάΐχα, παξ ουκ 'ίτ Ιο'ντι πΐσόντα•
ου γαζ ανασττ,σίΐς μιν 'νν \ς φάος, όυ\•ίκ αϊστος
•\υχή οί τππότηται \ς ώρα, σώμα <Ρ ανίυθίν
πυξ όλοον χατίρι, χα) όστία Μξατο γαΐαΜ
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αυτως <Ρ, ως άνίθκλί , και ϊφθιτο• Τίτλαβι <Γ α,λ^ΰς
αστητον , ωανης ί^ω^,ί Μαχάονος ούτι χίΐχίω
ττίΜεΡ όΜσας, <&ϊοισιν υττ άνδράσιν, 6υ μ\ν αχοντι ,
ίί/ $\ σαοφροσυνψΗ κίκασμινον• ού& τις άλλος
αιζηων φιλ&φχ&ν ίον ποτίζ, ως Ιμϊ χίϊνος•
χάτβανί οΓ' ί'Ινίκ Ιμίΐο , σαωσΐμβιαι μινίοίνων
ον ττατίξ• αλλ-ΛοίίϊΟας Λ^οχταμίνοιο,-τΓΛσ-αΐΓΒ-Λί

%5

$ο

σΐτον 5Τλ»π•, και ζωος 'ίτ' νριγηιαν ΐ£κτ&αι9
ίν ίϊ$ως , Οτι ητάντις ομ»ν Ά'/ίίαο κίλιυθον
νισο-όμ$ άνθρωποι, ττασιν τ \ττΊ τιρματα κλιτοί
λν}ρα μόρου ντονώντος' ίοικί &\ &νητον λοντα
πάντα φιραν , σττάτ Ισ3ν\ά £ϊ&η Βίος , *£ ? άλΐ^Ήνά.
55
&£ίς φάΟ" • ο <Γ Λ•χηιμινός μιν άμιίβίτο• τον <ί" αΧί^ανον
'ίζαν ώπτι Ααχρυ, και αγλαα £ίΰί γίναατ
*ί! 7τώης , ασχρτον αλ^ος \μον κατα^άμναται ντοζ
άμφ) κασιγνήτοιο τηρίφρονος^ ος μ ατίταλλΐνί
οιγομίνοιο τοκϋος Ις ούρανον, ως ίον νια
6ο
σφνσιν Ιν αγκοίνψη , και κτήρια νουσων
\κ 3•υμο7ο £ί£αξν μη\ <Γ \ν) $αιτ) και ίύνη
τίρττόμώα, ζνψόκτη ιαινόμίνοι κτίάτντσι.
τω μοι πάθος άΧα/ττον ίττοίχίται• ονδί τι χίίνου
τώνίότος φάος ίθ~&λεν \ίλ8ομ.αι άσοράασ&αι.
*£ίς φάτο• τον «Γ' ο αραιός άχηγιμινον ττροο-ηητατ
Ποοί μ\ν ανθρωστοισιν Ίσον κακόν ωπασί δαίμων
ορφανής , ττάντας & χα) ίιμίας άϊα καλυ-^υ ,
ού μιν αξ Ικτίλίσαντας ομν\ν βιότοιο κίλίυθον ,
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ομλΓ' «ν ύς ης 'ίχαστος ίίλ&ταΐ' ουνίχ ισπρΟίν
ΐσ&•λά τ« χα) τά %}ρ&ια &ίων Ιν ^ουναοΊ χίΐταΛ
Μοίρης (ίς ίν πάντα μ&μιγμ&να.• χα) τά μ\ν οντις
£ίρχΐται αθανάτων, άλλ' άπροτίοπτα τΐτυχ-ται
άγλϋ'ι ΒΈσνπσίη χιχαλυμμίνα , τοις \ττ) χίΐρχς
ο'ιη Μόΐρα τ&ηο-ι , χα) ούχ Όροωσ απ Ολύμπου
ίς γ£ΐαν προί*ιθΊ• τα «Γ άλλυ$ις άλλα, ψίρονται,

ι79
ιο

75

πνοιν\ ώς άχίμοιο' χα) άνίρι πολλάκις ίσ&λω
άμφίχίΜη μίγα πϋμχ, λνγρω £* \π) κάππίΤίν όλβος
ούτοι Ιχων άλλος £1 πίλίΐ βίος άώράποιοΊ.
τοΪλ'ϊχ άξ" άσφαλίως ου νίσσίται, άλλα πόόϊταΊ
8ο
πυκνά ποτιπταίίΐ' τρίπνται «Γβ οι α'ιολον (ί£ός ,
άλλοτε μ\ν ττοτ; πϋμα πολυστονον, άλλοτΐ £ αυτί
ίΐς άγιβόν μιροπων £ί πανολβιος ουτις Ιτνχβ»
\ς Άλος \ξ άρχϋς• ίτίρω <Γ 'ίης' άντιόαχτι.
παΖρον &\ ζάοντας , \ν αλ^ίσιν ούτοι 'ίοιχ*
ζωίμίν 'ίλπίΐν £* αίίν άρύονα , μή<ί~ Ιπι λυ^ρω
&υμον 'ΐχίΐν. χα) γάξ ρα πίλίΐ φάτις άνΒράποιοΊν ,
ίθ-&λον μΧν νίσσίσ&αι ίς ουρανον άφθιτον αιύ,
άργιλίον £ϊ ποτ) στυ^ίρον ζόφον 'νπλντο 8* άμφω
σίΐο χαοΊ^νατω• χα) μιίλιχος %σχί βροτόϊσι ,
χα) πάΊς άβαΐ'άτοιο• &ίων «Γ' \ς φΰλον οία»

8$

9°

χΐίνον άνίλύΐμίναι σφίτίρου πατρός \ννίο~ίι\ο~ιν.
ΛΩ,ς ίίπων μιν \-^ψν άπο χβσος , ουχ. ί&λοντα ,
πα,ρφά/υ^νος μυΒοκτιν , ά,^,ίν <Γ άπο σήματος αίνου
Ιΐ'τροπαλιζομίνον , χα) 'ίτ άρ^αλία στΐνάχοντα.
Μ 2
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Ις <Γ αρα ννϊας 'Ι&απο' πόνον <Γ 'ίχον ΛλλαΙλχ/ίκύ
αργαλίον, χα) Τρώες, όρινομίνου πολίμοίο.
Εύρίστυλος <Γ, ατάλαντος αταρία &υμον Άριϊ,
χΐρο~)ν υττ αχαμάτψι χα) 'ίγχ" μαιμωωντι
δάμνατο <Μϊα φυλά: ηχρων <Γ ίστίίνίτο γΰα,
χτανομίνων ίχατιρθίΐ'• ό <Γ & κκύΐσνι βίβηκως,

ΐοσ

μάρνατο $αρσαλίως, τππαλα^μίνος αίματι χίίρΛζ
χα) πόδας• ουΑ* άπίλη^ν ατχρτκροΐο χυ<ίοιμοΰ'
άλλ' 'ό-μ Πη'ίλίων χρατίρόφρονα $ουρ) δάματσίν,
αντιόωντ ανα £ψν αμΐίλ/χον άμφ) «Ρί 7Τολλους
105
(χτανίν. ού^ ογί χίΐρας αττιτρατη ότΊΌτϋτος ,
άλλ' ίτητ ΆργίίοιοΊ χολαύμίνος , (υτί -πάραβ®
οβριμος Ήραχλίνς Φολόης ανα μακρά. χάρν\να
Κΐνταόροις ιττόρουσίν , Ιω μνγα χαρτί'ί Βνων,
τους αμα πάντας 'νπνρνι,χα) ώχυτάτους 7Πζ Ιόντος 9 ι ίο
χμ χρατΐρονς, ολοοΰ τί Ααημονας Ιωχμόϊο.
ως ογ ίπαασυπρον Δαναών στρατοί αίχμητάων
δάμνατ ντησσΰμ&ος' το) <Γ ιλα£σν , άλλώίν άλλος ,
ά&ρόοι \ν χονίψι δίδουττότίς Ιξίχίοντο.
Ώς £ Ότ Ιπιβρίσαντος ατηιρντ'ιου παταμαίο
οχΒαι α•ποτμ,γ<γχται νπ) "\αμμω$ίϊ χωρώ
μυαίχι άμφοτίρωβίν , ό ίΓ' ίϊς άλος ίσσυται οΊ$μ*,
7Ταφλάζων αλίγανον ανα ρόον , αμφ) ά\ παντΗ
χρημνο) ίτηζτυτΓίουσι , βρίμα «Γ' αρα μαχρα ρίώρχ
αΐϊν Ιραττομίνων , (ϊχα & οι ίρχ,ία πάντα*
ως αρα χύ&μο/ υ%ς ιύπτούμων Αρτίων

115
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πολλοί νττ Έυρυπυλοιο χατήριπον ιν χοναρι ,
τους χίχίν αίμαποίντα χλτλ μα%ν οί «Γ ύπάλνζα»
Βσσονς ίζίατάωσι πο$ων μίνος• άλλ' «φα χμ ως
Τ\ϊη/ίλ&ων Χρυσαχτο σ)κτηχίος Ιξ ομόνοια
ν%ας \π) σφνπρας , χαίτης ποο~ϊ ζαρπαλίμοιστ
χϋρας αλίνόμίνοι στυ^ρας χλ) άνκλία πότμοτ
ττανβνϋη «Γ ί¥Τοσ$( νέων φύγ/τ ού£ί τι 3νμαί
§σ&&ον Εύρυπνλοίο χαταατια ^ιριάοο-Β-Μ,
ουηχ α,ρα σφίσι φνζαν οίζυρην Ιψίηκίν
Ήραχλίης , νίωνον αηψα. πάμπαν άίξωΐί.
θ! «Γ7 αρ». ηίχιος Ιντος ύποπτωσοΌνης ιμιμνον-,
αι•)*ς όντως ύπο πρωνα φοβΐνμίναι αινον α,ητην ,

χ»5

130

ος τί φάρα νιφντάν τ* πολύν, χρνιρήν τί χάλαζα»
^,νχρος ίπαΐ'σνων, τα) ^\ς νομαν Ιοννμ&αί πίξ>
135
ριπϋς οντι χαπΑύς ύπιρχ,νπτουοΊ χϋλωνης,
άλλ' α,ρα "χβμαι• μινουσκ ύπο σχ(πας, ϊι£ί φάραγ^ας
ατ^ρόμίναχ 3ύμνοιο~ιν ύπο σχηροίσι νιμονταα
ιλαΜν, οψζ ακμαίο χαχαύ λάζο/σι» αίλλατ
ως Δαναοί πνργοισιν νπο σφηροιση \μιμνον>
ί^ο
Τηλίφου ϊβριμον υΐα μνησσυμ&νον τρομίονης.
Αΰταο ο νΰας 'ίμΐλλί 3-οας χα/ λαΐν ολαισαν,
«ι μϊι Τρπτφναα Βράχος βαλαν >Αρ•^ίοατΐί*
έ^£ πες. ο! «Γ' αλληχτον α/ρ ϊρχίος αΙπανοΊα
ίυσμίνίας β&λλονης ανιηρο7ς βίλατοί
χτίΐνον Ιπατσυτίρους• &ύοντο £ί τ«^6α λυ9ρ&
λίν^βίλίψ στονα,χτι <Γ^ <ίαίχταμίνων πιλζ φώτων. ,
Μ 3
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αυτως <^' αν νύκτας η χα) 'ηματα <ί»ριόωντύ
Κνιτίίοι Τρωίς τί χα) Άργίΐοι μίνιχάρμαι ,
άλλοτί μ\ν ττροττάρο&ι νίΖν , ότί <Γ άμψ) μαχί£νον ι $ο
τϋγος, ίττίίτηλί μωλο; άάσχηος. άλλ' άρα χαι ώς}
τματα £οια φάνοιο χαι άργαλίης ύσμινας
7ΓανσανΒ\ ονη% Ίχαην \ς Έύρυ7ΐνλον βασιλέα
άγ^ίλΐη Δαναών, ως χίν , -πολϊμοιο μί&ντίς ,
7τνρχαΐγι ΑωωσΊ Αάϊχταμίνους \ν) χάρμγ.
155
αύτάς ογ α/-ψ' ί7ΐΆη(Π, χαι, άργαλίοιο χυ£οιμαυ
7Γαυσάμίνοι Ιχάηρΰί, ηχρους 7Γίριταρχν<ταντο
Ιν χονίη \ριττόντας. Ά^α/ο) «Γ' 'εζοχα πάντων
Ώηνίλαων μνροντο• βαλαν £* \ττ) σήμα 3-ανόντι
ίύρυ μάλ\ ν-ψκλάν τι, χα) ίζσομίνοις άρί&λον.
ττλν&υν <Γ αυτ άττάηυ^ϊ £αϊχταμίνων γ\ρωων
$ά-\τον, άχχχίμίνοι μι^άλφ τηρ) 7Γ&βίϊ3νμον,
ττυρκαΐην άμα ττοοί μΐην 7πρι\η\Υΐ<ταντίς ,
χα) τάφον. ως «Γί χα) αυτό) άττάττρο^ι Ύρωίοι νίίς
τάρχυσαν χταμνιους. όλο» «Γ ' Ερις ούχ άτΐίλχγαι ,
«λλ' 'ίτ ίττοτρυησχί 5ρασύ σ&ΐνος Έύρυ^νλαιο
άντιάαν δη'Ιοιαιν ό £" ουττω χάζίτο νηων,
«λλ' Ίμ(νίν, Δαναοΐσι χαών ίττι £Χριν άίζωι>.
Το) <Γ \ς Ίχυρον 'ιχοντο , μίλαίντι ηϊ ^ίονης'
ίυρον «Γ υΤ Άχιλίίος Ιου ττροττάρο&ι 8~6μοιο,
«ίίλλοτί μ)ν βίλασσι χα) ιγχίίνιαιν ίίντα,
ά,Χλοπ «Γ' βκ/Ο' Ίτπτοκτι ττοηυμίνον ωχιτπό&σαα.
} $η<ταν ^" ίΟΊ&ΆΤίς άταρτνρον τίολΐμοα

ΐβο
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ί^α μντοιχόμ&ον , χαί της μ#γα τίΐρόμχνον »»£■
αμφ) πατρός χταμινοιο" το γαζ πραπάροβί τπττυστ*. 175
αι-^,α <Γί οι χ/ορ αντα τ&γτπόης, όυηχ ίραντο&αρσαλίω?Αχιλϊϋ' &ίμας τηριχαλλίς όμοΐον
τορς εΓ' Λξ' ίστοφ^άμίνος ,. τόΐον ποτ) μΰ&ον '&πητ
'Ώ ξίΐνοι, μίγα χαίρντ , ϊμον ττοτ) $Ζμα χιάτις•
ό'τΓΛΤί ^' σττττοΉίν \στ\ , χα) οι τικς, ΜεΡ ο τι χρ&ια 1 8ο
ΐιλθίτ' ('χοΐ'Τϊς \μιΐο 8ϊ οϋματος ατρυγ&οιο.
'Ω^ 'ίφατ ύρόμ&νος' ό <Γ όμίίβΐτο £7ος Ό^(/σφΚ/ς*
Ήμίΐς τω φίλοι ιιμ\ν Ιύτττολΐμου 'Αχιλΰος*
*ΰα νυ σί φασ) ηχίσ&αι Ιϋφρονα Δχϊ£άμίΐαιτχα) <Ρ ούτοι τίον ίϊ$ος ϊϊσχομΐν Μηρι χίίνφ
ϊι8>5
πάμπαν ο οΓ' άβανάτοισιν ΙϋσΒ-ινΌσσιν \ωχα-.
ίΐμ) οΓ' ίγων Ίθάχίΐθίΐ/, ο ^ 'Άργίος- ίττποβότοιο•^
ίίττοτί Τν$ίί£α& ^άφρονος οννομ άκουσας•)
Η χαι'οΑυσσϋος-τινχιμτκίϊος , ος- νυ σοι αγχι
ούτος ϊγων 'ίΐτηχα , &ζο7Γρσπης \\•ϊχ Ιλθών

ι•ΐ)θ

αλλ ίλ&αιμ τάχιστα, χα) Άργ/ιοις ΐπάμυρον
ίλβαν Ις Τροήιν ως ^άξ τίλος ισσίτ 'Άρηϊ.
χαί τοι ££<£ σ.τάσονσιν αάστητα £ϊοι Αχαιοίί•
ησυχία <Γ οκ/Τί? \^ωτ^« τίθΰ πατρός άντβίοιο£ωσω, Λ7Τίξ φορίων- μίγα τίρ^αι. ού' •}&% \οιχι
Βνττων τίυχια χίΐνο• &ίοΰ £ί 7ΐαυ 'Άρίος οπλοιςΙσα 7Γίλίΐ• 7Τθνλυς £ί πίρί σφισι ττάμααν άρηρί
χρυσός, £αι3αλίδΐσι χίχασμίνος• ο'ισι χα) ούτος,
' Ηφαιστος μ^γα- &υμ#ρ \ν αβανάτοισ,% ιάνΒη».
Μ 4

195

ι84

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

τίυχων αμβροτα κίΐνα, τά σοι μίγι &αυμα &ονη
\σσνται , ουνικα ^αΐα κα) ουραίος η£ϊ θάλασσα
αμφ) σάκος 7ΤΤ7τάνηται, άτηιρντίφ τπρ) κύκλω•

200

ζαα 7Γίριξ ησκηνται , Ιοικότα κινυμ&οκτι ,
&αυμα κα) αβανάτοισι• βροτων ά1 ου ττάπτοπ τόϊα
ουη τις ί£ρακί ττρόσ&νι Ιν άνδράσιν, ουτ Ιφόρησίν, 205
« μη σος ^* πατηξ, τον Ίσον Αιϊ τ7ον Άχαιο)
ττάχτίς• ίγω «Γ* μάλιστα, φίλα φρονίων , άγάτταζον,
και οι, άποχταμαιοιο, νίχυν ττοτ) νηας \νακα ,
πολλοίς δυσμ&νασσιν άνηλία ττότμον οττάσσας'
τουηκά μα κίίνοιο τηρικλυτα τΐυχία £ωκί
«Για Θίτις. τα, <Γ α% αΖ^ις, &λ£όμενός ττίξ , 'ΐγωγ*
£ωσω ττροφρονίως , οττοτ ' Ιλιον ίΐσαφίκηαι.
χαί νυ σί χα) Μινίλαος , \ττην, ΐίριάμοιο ττόλαα
πίρσαντις, ναασσιν Ις Ελλάδα νοστήσωμίν,
αντίκα οι γαμβρον ττοιήσίται, ην κ ί&λησ&α,
άμ/ρ (ύζρ•),ίσίης' &ωσα £ϊ τοι άστητ αγχτ^α*
κτήματα τι, χρνσόν τι, μίτ ηϋκόμοιο &υγατρος,
οσσ ν7ηοικ& 'ετησ&αι Ιϋκτίάνω βασιληί.
Ώς φάμίνον ττροσκιτην 'Αχιλλίος οβριμος υΐός'
Ε/ μϊν <$ καλίουσι 5ιοπροττφσιν 'Αχαιοί,
αί'ριον αΊ*\α νΐωμ$ νπ ΐύρία β&^α πόντου ,
ην τι φάος Ααναο7σι λιλαιομίνοισι γνωμαΐ'
νυν £* ιομίν ττοτ) ίωμα,τ Ιϋξανον τι τράττίζαν,
ο'Ιην ττίξ ξίίνοισι 3-ίμις 7Ταρατίκτήνασ3•αι•
ά,μφ) «Γ \μζ•ο γάμοιο 5ίο7ς μίτότησ&ε μίλησα.
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Α1£ ί/^αν «^«/ σ " οι ό , ίσπομινοι , μίγι χαιροτ
χα) 3η Ότ Ις μίγα. £ωμα χίον χα) χάλλιμον αύλην,
ίυρον Δηϊ&χ,μίίαν άχαχιμίνην \ν) 3νμω,
τϊίκομίνην 3•', ωσύ τί γιων χατατήχίτ ορντσα
ίνρον ϊτπα) λ^ίος χα) Απιρζος ναλίοιο•

230

ως 'ήγί φκ^ντχί, &3ουτΓΟτος άνδρας αγχυου.
χαί μη, ίτ' αχννμίηιν 7Τ(ξ , αγζχΧατο) βα/Γίλ&ς
Λ77τάζοντ ντήντο-ΐ' παις <Γϊ οι, \γγ&ίν \λ§ων ,
μνΟίΐτ άτρίχιως γ•Μν\ν χα) ουνομ ίχάστον
χρίΐω £*, νι» τ/ν' ϊ'χανον, ΐπίχρυφε μίχρις Ις λ»,
οφρα μνι ά,χννμΐνην μιν "(Μ ττολν^αχρυς αχα\ ,
χαά μιν ίτησσνμ^νον μόλα λΜτσομΐνη χαηρυχψ
αΓψ* εΓε <$αιτ νησπαντο, χα) υττνω Βνμον 'ίψαν
πάνης, όσοι Έχ,υροιο 7Γί£δν 7ηρινακτάασχον
(ΐνα?ώις, την μακρά 7ΓψβρομίουοΊ θαλάσσης
χυματα, ρκ^ννμίνοιο προς νόνας ΑίγΐΜΐο.
άλλ' ου Δηϊ&ί,μίΐα,ν (ττήρατον 'υττνος 'ίμαρτττν» ,
ουνομα χίρ$αλίου μιμνησχομίνην 'θ<$ύο$ος•,
ν\£% χα) άντβίου Αιομή<£ος , οί ρά μη αμφω
(ννιν 7τοΐϊ\σαντο Φιλΰτττο^μου Άχιλϋος,
7Γα,ρφΑμίνοι χίίνοιο Β'ραανν νοον, 'όφρ άφίχηται,
£ίΰον ίίς Ινοττϊΐν' τω £* α/τροττος κντίτο μο7ρα,
νι οί ύτήχλασί νόστον ασηιρντιον £ αρα. 7Γ(νΒος
ττατρ) πόρ» Π«λ»7, χα) αύτη ία\Ί^αμώ\.
τουηχΛ μιν χατα 3νμον αάυτπντον αμφιχ* $ϊϊμα,
7ΐβΛ$>ζ ίτηο-συμίνοιο ττοτι πτοΧίμχαα χυα^ιμονί
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μή ο! λα/γαλίω ντη 7ην0ά' τη&ος '/χντα,ι.
Ήώ£ <Ρ' ύσααηβη μζγι» ουρανόν ο! «Γ' άπο λΐχτραν
χαρπαλίμως ορνυντο' νάισί «Γί' Δχ'&ά,μ&ΐΛ•
αϊ~\α £* υηΰ σηρνοισι πιρ) πλατασσΗ χνΟίϊζτα,
αργαλίως γ>άααχίν Ις αϊΟϊρχ, μζχρα. βοασα.
νίύτί βοϋς Ιν.ζρίσσιν, ατηψσκ» μίμαχυ7α,

2^5

πόρπη ίϊΐ» £ίφιται ν> α,γιχτκ , »μφ) £ί μαχρΛ
ουραος αιτπινοϊ'ο τκρβρομ&υσι χολωναι•
ως άρα, μυρομινης , Λμψίαχΐν αΐπυ μέλα&ρτν
0&ο
ΤΓβΜτώίν ίκ τρυμάτιβΐ; μίγα <£" Ασχαλοωσ άγόμίΑ'Τίχνον, ττοΤ £η νυν σοι 'ώς νόίος νχτττπότηταΛ^
"Ίλ/ον Ις πΰλάίαχρυ μηα ξώοκτιν '(τησΒ'αιί
γγι πολύς όλίχοντο υπ άργαλοις ύσμίνηο-,
χζίπις Ιπιστάμίνοι πόλίμον, χα) αακία γάρμχ,ν $ »6>5
νν» άί συ μίν κος ίον/, χαι ουπω όι\ια ίργχ.
οϊ<ίας, λ τ ά,νΟράποίσιν Αλάλχουσ/ν χαχον κμας.
Αλλα συ μα μίυ αχουσον, \όϊς £* \ν) μίμη $Ομοιαη>
μη <$ μοί Τροήιΰί χαχ» φάτις ουαΒ '/κηται
σίΐο χαταφ&ιμΐνοιο χ&τα μόθον ου γ,Αξ οι»
«*3>θ
ίλ&ίμίναί σ ιτι <&ΰρο μίτάτροπον ιξ όμάδο».
ου&ί γαξ ουΜ ττατίΐξ τίος Ίκφυγ* χΜ(> Α'ί'ιίϊιλον•,
άλλ' ί£αμη κάσα δϋριν, όπις χα) σίίο χα) άλλων•
ίιρωων προφ%ρίσχί> £•«* όι οί 'ιπλίτο μτητίξ,
των$1 Αόλαφροσύιη χα) μίι&σ/ν, ο'Ι σί χα) αυτό*
£ηριν ϊ7γ) στονάχτσαν ίττοτρυνουσι νασΒΌΐ..
τοί/νίκ Ι•), ω (ίϊίϊύιΧΛ, 7&ρ) »/»κΓ/>ί τρομίαυσ»,

8 75

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ζ.
μ{\ μοι,χα) στο, τίχνον, άποφθιμίνοιο , πίλητα*
«/«ν καλλΐΐφίίσαν, άακία πήμαπα πάσχνν.
ου γάς πω τι γυναικι κακωτίρον άλγος ίπαοΊν,
$ οτί πάϊ'&ς ολωνται , άποφβιμίνοιο χα) ανδρός,
χτιρωβΐΐ <^ί μίλαΒρον ίπτ άργαλίου &ανάτοιο.
αυτ'ιχα. γάς πϊρι φωτίς άποτμήγουοΊν άροΰρας,
χΐίρουσιν &ί τί πάντα. , χα) ουκ άλίγουσι 3-ίμιστας"
ουνίκίν ούτι Τίτυκται οίζυρωτίρον άλλο
χίιρης V μζγάροισΊν , άκιδνόηρσν τι , γυναικός.
*Η, μίγα κωκνουσα' παις £ί μκ άχτίαν ηυ£χ•
θάρσίΐ μϋτίξ Ιμίΐα, χαχίτν ^' άποπίμπίο φνμιη/'
ον γ&ξ υττίξ κυράς ης υπ ' Κρϋ Ααμναται άήζ'
(ι &ί μοι α'/αιμόν ίστι Ααμήμίναι, οίηιίχχ,Αχαΐύΐν

ι87

ϊδο
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νπλ

τ&ναίην , ρίζας τι χα) άξιον Αιαχί^ισιν.
'£1ς φάτο• τω <Γ' άγ•χιστα χίίν γ,ίραρος Αυκομή<ί>ις,
χαί ρά μιν ιω%μο7ο λιλαιόμ&ον προσκπην
Ω, τίχος όβριμόΒυμον , \ω πατρι κάρτος Ιοιχ,ως,
οιό οτι καρηρρς ίτσι, και οβριμας' αλλ αρα χαι ως 295
χα) πόλιμον &ί$οικα. πικρον, χα) χύμα 3-αλάσο~>ις
λ&ιηαλίον ναυται γάζ άϊϊ σχΐ^ον ΐίσιν όλιβρου.
άλλα. συ <$ϊί£ΐί, τίκκν, 'πκν πλόον ΐΐααφίκηαι
υστίρον, » ΤροίηΟίν , « άλλώίν, οΐά τί πολλά,
τϋμος , Ότ αιγΰχίρΰϊ συν(ρχΐται ϊΐίράντι
300
ίιίλιος, μίτόπισΒ* βαλων ρυτϋρα βίλίμνων,
τοξϊυτκν, ότΐ "χΐίμα. λυ^ρον χλονίουαιν άίλλαι,
«<Γ 'οπότ ωκίανοΐο κατά πλατύ χώμα φίροντου
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άστρα , χαηρχομινοιο ποτ) χηφας 'Ω,ρίωνος'
$ύ$1ί £ \ν φρίσίν γσιν ισημιρίην άλχγυνϊιν ,
τΙ 'αι συμφορίανται , αν ίύρΐα βίνΰια πάτου %
ίχ,πώίν άίσσουσαι ύπίζ μίγα λαϊ<τμα Βνίλλαι ,
« ότί Πλχϊχ£ΰν πίλίται <ίΐσις, την ρα χα) αύτηΐ
&ί£$ι μαιμωωσαν 'ίσω αλός• ίι» «Γέ χα) <*λλα

2°5

άστρα, τά που μαγίροΊσι πίλα $'ίος άν^ρωττοισι
310
$οόμχ» ««Γ' άΐ'/οί'τα χατ<* ττλατν χιΰμα Β-αλάσσης.
Ώ.ς ίίπων, χυσί παΤιία., χα) ουκ άνκρ^Λ χβλκ/θοι/,
ίμίίροντα μόβοιο <$υαηχίος' Ός <Γ, Ιρατίΐνον
μν$ιόο)ν3 (τγ) ν%α Βοως ωρμαικ νασΒται.
αλλά, μ/ν ίΐσίη μητρός \ν) μχ^άροιση ίρυχ*
3*5
£αχρυόας οαρισμος , ίπισπίυ^οντα πό£ίσσ/ν.
ως <Γ' ση τις Βοον ίππον νπ) δρόμοι) ϊσχανόωντα.
αργίΐ ίψίζόμίνος , ο $* Ιρυχανόωντα γαληον
ίάπτί/ Ιπιχρίμι^ων , στίρνον <Γϊ οί άφρ/οωντος
&ΙΛΤ04) ούΑ* 'ίσταντα/ Ιίλ£ομινοι πό&ς οΥμης,
3^°
πουλυς £* α,μφοηρα^ν (λαφροτάποις ύπο πόσσι
ταρφία χ/νυμίνοιο πΐλί/ κτύπος , άμφ) «Γί χαίται
ράοντ Ισσυμινο/ο, χάρη $* ός 'ϋ^ος ά&ίρα
φυσιόων μάλα πολλά 3 νόος «Γ' Ιπιτΐρπίτ αναχτος'
ας αρα χυ&Ιμον υ'ια μίνζπτολίμου^Αχιλιίος
325
μάπΐξ μίν χατίρυχι, πά&ς <Γί οί Ι^χονασκον
τι <Γ«, χλ) άχνυμίνη πίξ, ίω Ιπαγαλλίτο παι&ί.
Ος £ΐ μη άμψιχυσας μάλα μυρία , χάλλ/πί μουνί»
μυρομίνην Λλΐγανα, φίλου κατά. δώματα πατρός.

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ζ.

ι8?

0% «Γ άμφ) μίλαβρχ μίγ ασγαΚόωσα χελιΑων
μυρίται ααλα τίχ,να, τά ττου μάλα τίτρι^ωτα
αίνος όφις χατί$α,"\ί , χα) ι\χαγι μητίρα χίίν»ν ,
« £* στί μίν χάρη τηρΐ7Γί7Γταται άμφ) χαλίην,
αλλοτί <Γ (ύτνχτοιοΊ τπρ) 7τρώυροιθΊ ττοτάται ,
αίνα χινυρομίνη τίχίων ν7Γίξ' ως άρα χίϊνον
μυρατο Δτ^άμαα' χα) υίίος αλλοτί μίν ττου
ιύνϊιν άμφιχυ^ίΐσα , μίγ Ιαχιν , αλλοη «Γ αυη
χ,λαΐίν Ιύτ) φληστ φίλω <Γ' Ι^χάτδίτο χόλπω,
ΐί τι \ν) μίγάροισι Ήτνγμίνον γ&ν αννρμα,
ω ϊτγι, τιηϋος ίων , μπάλας φρίνας Ιαίν&ΓΧίν
αμφ) £ί οι χ-α) άκοντα λίλαμμίνον ίίττου ϊ&ιτο,
ταρφία μίν φιλαστίΐ , χα) ίϊ τι ττϊξ άλλο γ>ωσα
ί&ραΥ,ί τται&ος \ο7ο όα,ϊφρονος. ου <ί" α^& μητρός
ατ7ητ οδυρομαιης 'ίτ ίτηχλνίν , άλλ' άττάτίρθί
βχϊνί &οϊιν \ττ) νηα3 φίρον «Γϊ μη ώχία γυΐα
ά,ο'τίρι 7Ταμφανόωντι ττανίίχίλοιτ αμφ) «Γ άζ' αύτω
ίστητ όμως *θ£υατηΐ £αϊφρονι Τυδ'ίος υιός'
?,αοΰ <Γ ί/χοσι φωτίς, άρηράμίνοι φρατ) &υμον,
τοί/ς 'ίχί χί£ΐ•οτάτους \ν) ^ωμαοΊ Δηϊ<ίάμίΐα ,

33°

χαί σφΐας ώ ττόρί 7ται$) Βνονς ίμίναι δράττοντας ,
ό) τότ' ^Αχιλλ&ος νια &ρχο-νν τηρητοηηιυίσχϋν
ίσσνμίνον ποτ) νΰα <δ' αστίος• ός «Γ \νι μίο~σοις

350

νίίί χαγχαλόων χζγάροντο $\ Νηρηιναι
άμφ) θίτιν χα) <ί* αυτός ΙγηΟα Κυανοχαίτης ,
ΐΙσορούΑ Άχιλΰος άμυμονός οβριμον νια.
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ίς «Γ ««β) πολί'μνο λιλαίίτο ίακρυόίντος ,
χαί7Γ65 »λ* 6Τ< παι&δς-, ίτ' άχνοος• αλλά, μα άλχά
χα) μινος ότρίη'ίσχίν ί»ς εΓ ίξίσσυτο πάτρης,
οΊος'Αρας, ση μωλον «τηρχηαι α!ματχντα$
•χωόμ&νος &ϋο«η) μ&μψί <Γϊ οι μί^α 9νμος,
χαί ο! Ιπισχυνιον βλοσυρον πίλα" άμφι <Γ' άξ αάϊ(Δ
Όμματα μαρμαίρουσιν Ίσον πυρ), του «Γί παραα)
κάλλος ομού χρυχντι <ρ6βω χαταιιμΐναι αίίν
φαίνοντ ζσσυμινου' τρομίύυσι $\ οΊ Βέο) αυτοί*
τοιος \ην ,Αχιλϋος \υς παις. οΐ <Γ άνά άστυ
•ίχοττ' άΒανάτοισι σαωσίμίν Ισ&λον ανακτά ^
άρ^,αλίου παλίνορσον άπ ' Αρ%ος• οι <Γ Ισάχαυσαν

3 6°

3^5

ίύχομινων ό «Γέ πάντας ύτηίριγίν , ο'ι ο! ΐττοντο.
'Ελθάτ^ «Γ ίττ) θννα βαρυγ£ούποιο θαλάσσης,
ίνρον 'ίττατ' ϊλατΰρας ίΰζοΌυ ϊν£ϊβι νηΐς
3 7°
«ττ/α τ Ιντίκοντας , ΐπα^ομίνους τ άνα ΐ'ίτα.
α?4α Λ" λ§' οώτίς ί/3«• ο/ ^ 'ίλτοθ/ πύσματ 'ίλυσαν ,
«άάς £•', αί (/«εσ-σ-/ <Λ«^α σ•θ«Ός ακρ 'ΐπονται.
τοΐσι <Γ λ^' αυπλοίην πόσΐζ ωπατίν Αμφιτρίτη ',
ττροφροιαως• μάλα γάξ ο! Ιν) φρασ) μιμβλιτ ' Αχαιών 375
ταρομίνων ύπο Τρωσ), κα) Εύρυπυλω μίγαΆνμορ.
οι «Γ Άχιλϊίίον υ'ια , παρεζομίνοι Ικάτφνι ,
τΐρσησκον μνΒοιση•, ίου πατρός 'ίργ Ινίττοντΐς,
οστά τ ανλ πλόον ΐύρνν Ιμησατο, και ποτι γαιΐ)
Ύηλιφου άγ-χζμά,χοιο , χα) σππόσα Τρώας 'ίρίξίν,
άμφ) πόλη Πριάμοιο φίραν , χα) οσ ^Ατρίώψι.

$8α

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ζ.
του $* Ιαίνίτο $νμος ΙιλΑομίνοιο ζαυ νώτου
πατρός αταρβήτοιο μίνος χα) χυδος Αρίσ&αι*
Ή &ί που \ν Β-αλάμηοΊ» άχηχίμίνη πιρ) παΛ)
ίιτ&λΗ Δαϊ^άμαα πολυστονα 3αχρνα χινα•
χαί ο! &) φρίο•) &υμος ύπ σ,ργαλίψτιν άνίης

ι, ι

385

τκκίθ', όπως α,λαπαίνο'ς «ττ' Μ&ρααάψι μόλιβ$ος%
υι\ τρνφος χηρόκ>• γόος <Γ« μ/ν ουποτ 'ίλιιπί
&ρκαμίνην Ιπι πόντο» απίίρ/τον ουνίχα μίτης
άγνιΜ \ω πιρ) παι$) > χα) Ρ,ν \π) ίαατ άφίχηται"
χαί ρά οι ιστία, ναός, άπόπροβι πολλον Ιούσ*\ς)
υμ ασηχρυπτοντο , χα) ν&ρι φαίνΐΟϊ ομάια.
άλλ' » μιν στοΐ'άχιζί , πανημίρίη γοόωσα'
ηΰς <Ρ ίθίίΐ' χατα πόντο» , λπισπομινου αημοιο ,
τυτΒον νπι•\αυουσα πολυρροΜοιο ^αλάσατας

39α

393

πορφυρίον £* (χάτιρΟί πψ) τρόπιν 'ΐβραχί χύμα.
αΐ^,α «Γβ νηΰς μίγα λαυτμα <$)ήνυο~ί ποντοποροΰοΆ'
άμφ) <Γ« οί πίσί νυχτος ηη χνίφας• « «Γ υπ άητη
πλΖί χυβίρνήτνι τί, £ίαπρήσσουσα θαλάσσης
β'ΐνΟία. &%σπίσίιι <Γέ προς ούρανον ϋλνΟίν νιας"
τόιίτι <Γ α% \&αίων ορίων φακοντο χολωναι,
Χρύσα, τι , χα.) Σμίνθνον (£ος , χα) Σιγιας άκρη }
τύμβος τ Αιαχϋαο ίαίφρονος' αλλά μιν ου'τι
νιος Κα&ρταο πυχα φρονίων \νϊ Βνμω
ιίϊιξί Νίοπτολίμω , Ίνα. οι μ*ι πο&ος άίξη
3-υμος \ν) σττβίσσι. παρημίίβοντο 3% νήσους
α.ί\α Καλν<ίναίας• Τίν(2ος <Γ απίλίίτητ οπίσσω'
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φαή>(το <Γ «κ/θ' Έλίουντος 'ί$6ς , ου ΠρωηοΊλάου
σϋμα 7πλα ττπλίψΊ κατάσκιον αΐτπκνιση'
αί ρ νττότ ά^ράσωαιν, άνψχόμίναι ΑατηΑοιΟ)
'Ίλιον, αντίκα τίϊσν $•οως αυαίνίται άκρα.
νϊ\α <Γ ίρ&τοΌμίηιν 'άημος ψί/χν άγχβι Τροίης*
ίκίτο <Γ νίχι κα) άλλοι ίσον παρά &ίησι νκίζ
Αργώ»*, οι τϋμος οϊζυρως ττοηοντο
μαρνάμενοι τηρ) τάχος, στης πάρος αύτο) ί&ίμαν
νηων ίμμ&αι ίρκος, ΙϊλΤ&ιηαν 3"' άμα λαών ,
Ιν πολίμω. το <Γ άξ' «Λ ίητ Εύρυττυλοιο χίραττι
μίλλ& άμαλ$ίνίο-&αι Ιρίίττόμίνον ποτ) γάψ
α μη ας α<•ψ εροηοϊ κραταιού Τυάιος υιός
βαλλόμίν 'ίρκία μακρά, Ονϋς <Γ αιρας εκΰορίνηδς,
&αρσα\ίως «Γ «βοΜβΈί» , 3σιοτ ^α^ρ ο; κίας (ν<£όν
*ί! ρ/λο/ , « μ(γα 7τϋμα κυλίν&ται ^Κργίοισι
σήμίρον άλλ' άγί &άο~σον \ς αιόλα ηυχία 3ΰντίς,
Ίομ&ν \ς ττολίμοιο πολυκμήτοιο κυ$6ιμόν
η&ι γάζ ττυργαση \φ άμίτίροιοΊ μάχονται
ΎραΛς Ιϋ7Ττόλ£μοι , το) «Γί τάχα τίίχία μακρά
ρηξάμινοι, πυρ) νιίας ίνιπρητουσι μάλ! αΐνως•
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νωϊν <Γ ουκ 'ΐτι νόστος , \ίλ£ομ&νοις άνα &υμον ,
ΐθ~ο~ίται • άλλα κα) αύτο) ύττίξ μόρον α/•ψα άαμίνης ,
κΐΐο-όμώ'Ιν ΤρόΐΥ), τίΚίων Ικάς γι£ί γυναικών.
ίΐς φά/το• το) ^ ωκιστα &οΧς \κ ναός Όρουσαν
7Τανσυ$ί,Λ• νταντάς γάξ ίλί τρόμος άσάίοντας^
νόσφι Νΐοτττολίμοιο δαίφρονος , ουνίκ \ωκίί

43°
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πατρι φίλω μίγα χόρτος• ίρως <^( ο! ίμπιοι γάρμχς.
χαρπαλίμως <Γ Ιχσντο ποτ) χλισαη 'Ο&σηος'
>5 γας ίίΐν ά•γ%ιο~τα Κως χυανοπρωροιο•
πολλά <Γ' άξ 1ξ»μοι0ά παξ αύτο% Τίυχία χύτο,
$ μίν Ό£νσσϋος πνχιμίι^ος, υι& χα) Άλλων
άντιβίων Ιτάρων , απάτα, χταμηων αφίλοντο.
ίρθ' ίϊτ&λος μίν ί£ύ χαλά τίυχίχ , το) σ» χψ'ΐα
£ϋσαν, οσοις άλαπα^νον ύπο χραΑίη πίλ&ν ντος.
αύταξ Όίυσσώς 8ΰσα$ '& οι ΊθόχηΟίΡ 'νποντο'
£ωχ( «Γέ ΤιλΑ/<$) Δίομίι&ί χάλλιμα τίυχη
χιϊνα,, τά <Γ» Έ,ωχοιο βίην ύ'ρυοΌΠ πάροιΟΐν.
νιος «Ρ αιίτ Άχιλϋος '^υσατο τίύγΐχ πατρός,
χαί ο! φαίνΐτο πάμπαν αλί^χιος' άμφ) <Γ' ίλχφρά
Ηφαίστου παλάμψι τηρ) μίλησοΊν αρήρα,
χατττίξ ΙοΗΓ ίΤίροιοΊ πίλωρια- τω £* άμα πάντα
φαίνίτο τίύχια χοΰφα' χάρη £ι μιν ούτι βάρυνί
7Μληξ — αλλά ( χ?ρο~) , χα) ίιλιβατον πΐξ Ιοΰσαν,
ριϊ^ίως άνά&ρίν , Ί& αίματος ΐσχανόωσαν.
^Κρ^ων &% μη ίσσοι (τήΑραχον , ούτι <ίυναντο,
χαίτης ίίλ£6μίνοι, σχι^ον ΙλΟίμιν, <άλϊχ αξ αυτούς
πάν τηρ) τίΐχος 'ίτίΐρΐ βαρύς πολίμοιο χυίοιμός.
ως «Γότ'άΐ' ίύρ&α πάτον, ίρημαίη τηρ) νήσα>)
ανθρώπων άπάτίρ§*ν 'αρ^μίνοι, άσγαλόωσα
ανίρίς , ους τ άνίμαιο χαταιγί&ς άντιόωσαι
ίίργ^υσιν μάλα πολλον ιπ) χρσνον , οϊ «Γ αλίμονο)
νηϊ πίρπρωχωσι } χαταφΒινυθίΐ £ αρα πάντα
Ν
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«7α, τνρομίνοιΟΊ $* ϊπιπνίυσγ ληώς' ονρος-

*6ο

ως α,ξ"Αχαιών '$νος, αχνχιμίνον τοπάροιΟϊν ,
αμφ) Ήίσπτο}άμοιο βίν\ χ*χάροντο μολόντι,
ίλττόμΐνοι στονάιντος αναττν&χηκ καμάτοιο.
οσσί & οι μάρμαιρίν, άναί&ος ίύτί λίοντο;,
ος τί ΧβντΟυρΛ μακρά, μ*γ ασχαλοων \ν) 5υμω,

465

'ίσνυται άγρίντϋρο-ιν Ιναντίον , οι' τε οί «Λ»
Λντρω ίΤΓίμβαίνύχτα , ϊρύσσασ&αι μΐμαωτίς
σκύμνους οϊα&ίντας, Ιων απτό τκλε τοζηων ,
βγισ-ΟΎΙ \ν) σχ4<$' Ό «Γ «ξ Η$ίν "» τιν°ϊ **-¥*$
άΰργισας ολοοίσιν ΐπίσσυται αγριυτϋρτι ,
σμιρ&ιλίον βλοσυρψιν ύπα) γαύκητι βίβρνχως'
ας αρα φαί&μος νιος άταρβίος Αίαχί&ιο
δυμοι \π\ ΊρωίσοΊν ΐϋτηολίμοκην ορινιν.
οϊμν,σίν «Γ! α,ρα πρώτον , οτρλ μόλα £ψς όρωοα
αμτηΧΙον' τίί >α? & «τεττλετο ήχος*Αχνων
ρΐιηραν &\ιοισι μπα χλόνον \σσυμα•οισιν ,

47°
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ουνίχ! αχι^νοτίρνιο-ιν λττ&Κζπιν ϊ\ρψι<ττο.
συν ϋ οι αλλΰΐ 'ίβαν μ'^α μαιμ^Μ•τ?ς "Άρ»'
ίυρον & Έύρΰπνλον χ,ραηρόφρονχ' τω <Γ ίμ ίταίρους
πυργύ ίτπμβίβαάταζ, οϊομίνονς πψ Ζνμω

4?ο

ρφιν τίίχΐ* μακρά, χώ'Αμγάους άπολίσπιν
πανσυϊίψ το7ς £* ούτι 5ιο) πιοτών 4ελ%.
*λλ* σφ.ας 'Ο&σνυς τε &Γ) σ&ναρος Αιομή&ς,
Ισώίός τε Κίοσττόλίμος , Λ& τε Αΐονηνς,
α7^Λ7Γ0 τίίχίος ωσάν Λττνρίο-ίοις βΰόσνα.

485
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'Ω.ς <Ρ ότ λίγο σταβμόΐο χίηας μογίροί τι νομγας
χάρη'ι' χα) φωννι χρατίρονς σζνουοΊ λίοντας ,
7τάντοΒίν Ισσνμίνοι , το) «Γ ομμησι -γ\αυχιόωντις ,
στρωφωντ (ΐ&α χα) ένθα , λιλαιόμίνοι μίγα &υμω
πόρτιας «ίΓί βόας μπα, γααφνλίίοΊ λαφυξαι,
άλλα, χα) ως ί/χουσι, χννων νπό χαρτιρώΰμων
σίυόμ&οι• μάλα γάξ σφκ Ιτταίσσουσι νομγ,χ-

βαιον, όσον τις Ιησι χιρος τπριμήχία λααν,
ου γαξ Τρώας «α νηων άστο νόσφι φίβίσΒ'αι
Έυρίστυλΰς, £ίιων Μ μόλα σχί$ον ότρυν(σχ$
μίμναν , ίϊσόκί νϋας 'ίλη , χα) ττάντας όλίσση
Αρτίους• Ζώς γάς οΐ αστνρίσιον βάλί χάρτος.

495

αντίχα <Γ όχρυώσσ-αν ίλων χα) άταρια τητρνν ,
ιιχιν ίττίΟΌνμίνως χατα, τιιγρς ϊλιβάτοιο'
σμίρ$αλιον <Γ αρα ττάντα ΊπριτΓλα,τά^σί 3-ίμίΒλα
(ρχίος α!7Πΐνοΐο' <Γίο? «Γ7 'ίλί ττάντας Άχαιοι/ς ,
τίίχίος ως Ιη&ι συνοχαχότος Ιν χονίησιν.
άλλ' α/<Γ' ως απορούσαν αταρτ*ιρο7ο χυΑοιμου,
Λλλ' ιμίνον &ω(σσιν Ιοιχόης , {& λυχαισι ,
μήλων λαϊστϋρσιν άναι£ίσιν, (υτίν ορ&τσι
άντρων ίζίλάσωσιν όμως χυσίν ά^ροιωτ&ι ,
ίίμίνοι σχυμνοισι φόνον στονώντα βαλίσ&αι
Ισσυμίνως , το) <Γ' ούτι βιαζόμινοι βίλ&σσι
χάζοντ, άλλα μ',νοντΐς, άμυνουσιν τιχασσιν.
ας α,ξ αμυνόμίνοι νηων υττίς «Α χα) άντρων ,
Ν ζ

49°

*

500
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μίμνον Ιν νσμίνγ τοις <Γ Έύρίττυλος ^ρασυχάρμης
ιπηίλ&ι μί}& πασι ηων ττροττάρο&ί Βυοων
9Α Λλβ), «*< αναλχ,ιν Ιν) φρκτ) Βνμον ίχατίς ,
ουκ αν $ μ* βΑλντσι ηων αττο ταρβκταντα
νλάσατ, ύ μ*ι τύχος *μ& Λ-τήρυχ.® όμοκλήν
νυν Μ μοι, (υτί λίοντι κύνις , -πτωσσΆ'τις Ιν υλί),

5^

μάρνασ&ίν$ον Ιόνης, αλιυόμχιοι φόνοι αϊττυν.
Ατ & ποτ ϊκ νηΖν ϊς Ύρωίον οΰδας &χτ3ϊ ,
ως το ττάρος, μίμαωτίς Ιττ) μ$ον , ού νύ τις ύμίας
ρνσΐται (Λ δανάτοιο άηχης, άλλ' 'άμα -πάντίς
5^ο
χίκπο-Β-' Ιν κονίψιν Ιμοΰ υπο Αγωβίντίς.
ΑΩ.ς ίφατ, ακράαντον Ιί)ς \ττος• ού£ί τι ν£ι
'όττι ρά οι μ^α π»μ* Λνλίν^το βαιίν απω&ν ,
χΐοσ) Νίοπτολίμοιο Β-ρασύφρονος , ος μη \μιλλ&
£άμνασ&ού μίτα άρον ύττ'ί^χϊί μαιμάαντι.
ού*ϊϊ μιν οώΓέ τότ'ίΟΊαν αηξ %ρατψΊο πόνοιο,
άλλα Τρώας 'ίναιρίν αφ'ίρκίος• οι <Γ Ιφίβοντο

5*5

βαλλόμενοι καθίΛΤίρθί- τηρηλονίοντο Ρ ανάγκη
Εύρντήλω- ττάντας -γας ανηιρον &ος 'ψι.
ως <Γ οη νκπίαχοι τηρ) γ>ΰνασι πατρίς ίόϊο
■πτωσο-ουο-ι βροντών μίγάλου Αιος αμφ) νίφατσι

53°

ρηγννμίνην , 'οτί &η>ον Ιττιστοναχίζΐται <ήζ
ας αρα Ύρωΐοι υΐίς Ιν αν^Μ» Κϊΐτίίοκην
αμφ) μέ^αν βασιλιά, Κίστττόλΐμον φοβίοντο'
πα», ο, τι χιρο-ϊν &*«-, «? ®> 7*4 '^τατο "*"?<*> 53$
ά,σμίνΐων Χίφαλγσι φίρον πολύ&χρυν 'Άρηα•
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βί* £* αξ αμήχανη βίβολημαοι ιν<Μΐν νιτοζ
Τρωίς, (φαντ Άχιλϋα πΐλωριον ί!σοράαατ3•αι
αυτόν όμως τίυχίανι• χαι αμ/ρασην άλίγίΐν»ν
ΧίΰΒον υπό χρα£ίη, ίνα μ» £ίος αίνόν ίχνιται
\ς φρένα Κκτ(ίων , μϊ\3* ΕύρυπύλοίΟ αναχτος•

54°

αύτο) <Γ αλλοΟίν άλλος απαριτιον τρομίοντις , .
μΗΓΟΎΐ^ύς χαχότητος \σαν, χρυ(ροΰ π φόβοιο•
αίίως γάξ χατίρυχαν όμως, χα) &7μ αλνγανόν.
ώς «Γ οπ παιπαλόασσαν οίον χατα ποσών Ιάνης
αηρας άΜρήσωσιν αττ ουρίας άίσσοντα
χίίμαρρον, χαναχτι «Γβ πίριβρομίίΐ περ) 7Γίτρνι,
ου£ί τι ο'ι μίμάασιν ανά ρ'όον ύχτιίντα
βημιναι νγχονιονης , \πϊι παρά ποσσιν ολ$&ρον
&ρχόμινοι τρομίουσι , χα) ουκ άλαγαυσι χΐλίυΒον
ως αρα Ύρωίς 'ίμιμνον , ΌλΑόμίνοί πίζ αϋτης ,
τίΐχρς υπ Άργείων. τους «Γ Ευρύπυλος &ίοα£>ίς
αίεν νποτρυνντχε ποτ) χλονον η •}άς Ιωλπα
πολλούς &ιϊόωντα πελωριον \ν <ία/' ψωτ*
χείρα χαμεΐν χα) χάρτας• ό £ ουχ άπεληγε μα%ιο.

515

55°

555

Των «Γ* αξ ΆΘ«να/« χρατερόν πονον ίίο~ορόωσαΛ
χάλλιπεν Ουλύμπου ενωΑίος αϊπα μελαΒρα•
β» «Ρ άξ ύπίξ Μίφα,λΖς ορίων ού£* ϊχνεσι γοής
>\αυε, μεγ εγχονεουσα• φίρεν <$ί μκ Ιερός άηξ ,
ύδόμίνην νεφεεο-οην, ελαφρότερων «Γ άνεμοιο.
Τροίχν «Γ* αΓ-ψ' 'νήχ,***} πόδας «Ρ 'επεβηχε χολωνγ
Ίι-^ου χαιεμάεντος• Ιδίρχετο <Ρ ένθεν αυτήν
Ν3
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άγχίμάχων άντρων χΰδαινί £ί ττολλον Αγαιουξ.
υιός <Γ αυτ ΆχιλΧος ίχιν πολύ φίρτατον άλλων
&άρσος Όμου χα) κάρτας, α τ άν^ράτιν 3 (!ς ίν ιόντα , 5^5
τΐυχουσιν μνγι χΰδος' ο <Γ' άμφοτΐροισι χΐχαστο,
οΐνιχ ϊην Διός αίμα , φ'ιλω <Γ? νϋχτο τοχ%ϊ•
τω χα) ά,τρίστος ίων ττολίας χτάνίν άγγβι ττυργων.
'Ω,ς <Γ άλιώς χατα πόντον άνης λίλιημίνος αγρης,
τίύχων Ιχβνσ-ι π$μα, φίρα μίνος Ήφαίστοιο
νηος ί$ς 'ίντοσ&ί , £ϊΐγρόμΐνον <Γ ύττ αϋτμίίς
μαρμαίρα 7ηρ) νϋα ττυρος σίλας, ο! «Γί Χίλαίνης
Ιξ άλος ά'&σουσι, μ-ίμαότίς ί/ατατον αΊγλην
(Ισι^αιν τους γάξ ρα τανυγλωχινι τριαινη
χτίή'ίΐ ί7ησσυμ*νους, γάνυται <Γ« ο! ίιτος Ιπ άγργ
ως αρα χΰδίμος υΙος ίϋτττολιμου Άχιλϊίος
λα'Ινίον 7Γίθ) τίΐγρς \£άμνατο £ίιϊα φυλά
αντΐ ντησσυμν/ων πανΐοντα Ά ττάντίς 'Αχαιό)
άλλοι όμως άλλψιν ί7τάλξίσιν Ίβραχ» <Γ ίΰρύς
αη&λάς, χα) νΟίς- ίτπστίνάχσΐ'το £ι μαχρα
τιιγία βαλλομίνων χάματος £* {πκ&άμνατο λαούς
ασττίτος άμφοηρωθί' λυοντο «Γε γίϊα χα) άλχη
αϊζνων άλλ' ούτι μβκτττολίμου ^Αχιλτίος
άμψιχίν υιία £7ον, (τπί ρά οι Ό'βριμον ηνοζ Τίάμιταν βίΤ ατρυτον άνικρον <^ί οι ούτι
ίί^ατο μαρναμ&νοιο- μίνος <Γ άχάμαντι ΐοιχως
άίνάω 7ηταμω, τον άτπιρ&σίη πυρός ορμή
ου ποτ Ιουσ ίφόβηοι 3 χα) ην μίγ& μαίνΐτ άητ»ς }

57°

575

580

$$

ΤίΙΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝΖ.
Ηφαίστου κλονίων ίίρδν μίνος' %ν γαρ '/κηταιν/)ϊ>ς ?π) προχοψι , μαραίνίται, ού£ί οί αλκ»
'ά'\ασ&' άργαλίη σ&ίηι υ&ίΆς αχαμάτοιοί
ας αρα Πηλίί£χο £αϊφρονος υαος Ισ&λου ,
οντί μάγος στονώις, ουτ ας £κ>ς 'η-^ατο γούνα»»3
αϊΐν Ιραίομίνοιο, και ότρύνοντος ίταίρους.
ου μνιν ονάί βίλος κίίνου χρόα καλόν ίχανί,
•πολλών βαλλομένων άλλ', ως νιφά&ς πιρ) πίτρην,
•πολλάκις νιϋτνσαν Ιτωσια• πάντα γας ιύρύ
ΐϊργί σάκος, βριαρή η κορυς-, κλυτα £ωρα 3"«ο/ό.
το/ς \πικαγχ%λ6ων χραηρος παις Α!ακί3αο,
φοίτα μακρ* βοών τηρί τίίχύ', πολλά κίλαυων
\ς μό&ον Άργίίοισιν άταρβία• ο'υνίκα πάντων

ι9?

59°

595

6οο

πολλίν '&ιν οχ άριστος, ιχψ «Γ* 'ΐτι Βνμον όμοκλγίς
λίυγαλίης άκόρητον Ιου £* άρα μίη&το πατρός
τίησΒ"" άλγινάντα φονον. κίχάροντα•£ άνακτι
Μυρμι^ο'νις' στυγερή <Π πίλίν πίρι τίϊχος αυτή*
605
'ΈνΟα £ίω χτάν» παϊ& πολυχρνσοιο- Μίγιπο?,
ος γόνος ίσκί Δυμαντος , ιχΐν <Γ Ιρικυ^ίας υίας ,
•}£οτας ίδ μ\ν άκοντα βαλίϊν , ίύ <Γ? Ίππον Ιλάσσαρ
\ν πολίμω, κα) μακρόν Ιπισταμίνως ίόρυ πϋλαΐ'τους τίκίν οι Πίρίβοια μΑ) ω£ίνι πας οχβτις
"Σαγγαρίου.) Κίλτον τι, και Έϋβιον ου^' άπόναντο
όλβου άπιιρισίοιο πολύν χρόνον, ουνίκα Μοΐραι
παυρον Ιπ) σψίσι πάγχυ τίλός βιότοιο- βάλοντο.
α,μφω £* ως 'βον νμαιζ όμου3 ας χάτΰαναν. άμψω
Ν 4

6ιο

βοο
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χ*ρο) Ήκσττολίμοιο 3-ραονφρονος , ος μίν αχονη
βλημχνος \ς χρα^ίην , ό <ίί χίρμα£ίω άλίγανω
χαχχιφαλ%ς• βριαρ» «Γί τπρ&ρυφ§ίί<τα χαρήνω,

615

Ιθραυσ3τι τρυφάλαα, χα) ίγχΐφαλον αυνίχοκν.
'Αμφ) α' Αρα, σφ'κτι φυλά 7πριχτίίνοντο χα) άλλων
μύρια ^υσμανιών• μιγά ^'Άρίος ϊργον όρήρη,
6αο
μίσφ Όη όϊΐ βουλυτος ΙπήλιΑίν, ηιυτο ^ ίιως
άμβροσιη, χαι λαός άταρβίος Εύρυττυλοιο
χασσαπο τυτβον άπω^ί νιων ο! <Γ άγχόβι πύργο*
βαιαν άνίττηυσαν' χα) £" αντοί Τράϊοι υας
άμτταυαηο μόύοιο ίυσαλγίος , ο'ΰνίχ Ιτυχβη
φυλοπις άργιλοι τηρι ταχύ• χαί νυ χ άττάντίς

625

Αρτιοι τοτί ναυσιν 'ντή σφίηρψην ολοντο,
ύ μη Αχιλλϋος χραηρος παις ϊ/ιματι χώω,
δυσμίκων άπάλαλχί πολύν στρατον , νι£ί χα) αντον
Έύρυπυλον. τω ^ αί-\.α γίρων σχίίον «λι>θί Φοη'ΐξ, 630
χαί μιν ι£ύ#} &άμβη<ην , Ιοιχότα Πηλιίωνι•
αμφι ίΓί ο! μίγα -χάρμα.) χα) 'άσπνταν άλγος ίχαν&'
άλγος μίν, μνησ-3-ίντι πο&άχίος άντ ΆχιλΧοςχάρμα «Γ7 Λξ , ουνίχά ο! χρατίρσν παΊ^ ασ&οητί'
χλαΊί «Γ 'ογ άσπασίως , \πί) ονπνη φυλ* ανθρώπων 63 5
νοσ-φι γόου ζωουσι, χα) ί'ί ποτ* χάρμα φίρονταΐ'
άμφίχΰΟη <Γί οί, ίυτι πατίίξ πιρ) παΛ) χυΟϊίη,
ός τι, 3~ίων ιόττιτι πολύν χρόνον άλγί άνατλας,
ϊλύοι ίον ποτ) ^ωμα, φίλω μ'ίγα χάρμα τοχηϊ'
ας ό Νατττολίμοία χάρη χα) στήΟία κΰσίν
6^ο
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■ άμφιχυΟίίς' χαα τόΐον , ά-^α^ρμινος , φάτο μΐ&ον
Χάϊρί μοι , ω τίχος Ισ&λον 'Αχιλλίος , όν ητοτ \γίτ^Λ ,
τυτΰον ίάντ, ^άτίταλλον Ιν άγυάνψη \μψι
προφρονίως• ό <Γ' αζ ώχα, 3-ίων ψχυ^ίϊ βονλγ,
Ίρνος σπως Ιρι&ηλίς, άίξίτο' χαί οι Ίγωγί
•)/$ίον ίΐσορόων ϊΐμ\ν £ίμας, «<ίί χα) ανϋ\ν
'ίσχί £ί μοι μνγ ονααξ• Ίσον £ι ί τται$) τίίτχον
τηλνγΐτω• ό <Γ'<*§ ίσον ίω ττατρ) τίίν \μον χϋξ'
χώω μίν γάξ 'ίγω^ 7Γατ»ξ, ό <ί' άζ νιος ίμοι^ΐ
'ίοταν, 'άπως φήσασχίν ι<ίων, (ν^ς αίματος ϊμμίν,
*1ηχ όμοφροσυνης• άρίτ9ί «Γ σγ& φίρηρος ν&ν

645

650

7Γθλλον, ΙτΓίϊ μαχάρντσι £ίμας χα) χόρτος Ιωχίΐ.
τω σνγί ττάμτταν 'ίοιχας' ί•γω «Γ' άξ χίϊνον οιω
ζωον ιτΆρ^ίοισι μνημμίναι• ου μ άγος οξύ
άμφίχΐΐ τάματα πάντα, λυγρΖ £ νπι γήραϊ Βνμον
τιίρομαι• ως οφίλόν μ& χυτή χατα γ£ία χίΧίυΒί

655

χίίνου 'ΐτι ζώοντος' ό •γαζ τηλίΐ άνίρι χυ$ος
Χϊΐ&μονΟος \οΰ ίτπο χζίρϊο~ι ταργυ^ναι.
άλλα, τίχος, χώον μ\ν ϊγω ου λήσομαι, ήτοι»
άχνόμινος• συ ϋ μή τι χαλίππό την^ϊ'ι 3νμόν

66ο

άλλ' άγϊ Μυρμι^σνισσι , χα) πτπο$άμοισιν Άχα/οΐς
τίΐρομίνοις νττάμυη, μν^ άμφ ά^αβόΐο τοχϋος
χωόμίνος $νίίοισι• χλίος <Γί τοι 'τσσνται ϊσ&λο\
Ευριστνλον £αμάσαντι, μάχης άχόρητον Ιόντα'
του "^αξ ίπαρπρος ντσ), χαί ϊσσίαι, οτσον άρίίων
σίίο πατηξ χώοιο ταλιν μοτμροΐο τοχηος.

665

202
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'Ω^ φάμίνον, προσαιπί πάίς ξαι&ον Άχιλϋος*
*Ω. ^ιρον, ύμίτίρην α,ρίτϊιν α,νχ ^ηΊοτϋτα
ΑΪσα. £ΐαυψνίίΐ χρατΐρϊι , χαύ ύπίρβιος ' Αράς.
'Ω,ς ίίπων , αύτϋμα,ξ ίίλΛτο τιίχίος ίχτος
σίυίσ&' \ν τίυχισσιν ίου πατρός• αλλά μιν ΐΤ%ί
ννξ , νι τ άνΒρωποισι λΰσιν καμάτοιο φΐρουσα
'ίσσυτ απ ωχίανοΤο, χαλυ^αμΐνη ίίμας 'όρφνη.
Άργίίίύν «Γί μιν υϊΐς Ίσον χρατίρω Ά^/λ«ϊ
χυδαινον πάρα νηνσί γίγηβότις' ο'υνΐχ α% αυτούς
&αρσαλίους χατίτΐυξίν ίων \πί £ηριν ίτοίμω;•

670

675

τουνίχά μιν τκσχον άγ,αχλίΐτοΐς ^ρά&σσιν,
ασπίτα 8ωρα άϊ^όντίς, α τ άηρι πλοΰτον όφ-λλίΐ.
οϊ μ\ν -γάζ χρυσον τί , χα) άργυρον , οϊ £ί γοναίχας
ίμωϊ'ίας, οϊ <Γ άρα χαλχον άάσπιτον , οϊ £% σί&ιρον , 68ο
άλλοι <Γ οϊνον Ιρυ^ρον \ν άμφιφορίΰσιν οπασσαν ,
Ίππους τ ώχυπο^ας , και άρη'ια τίυχία φώτων ■>
φάρίά. τ ΐύποίητα , γ/ναιχων χάλλιμα 'ίργα,'
τοις \πι 3νμον Υαινί Νίοπτολίμοιο φίλον χϋξ.
χολ ρ" οι μ\ν ίόρποιο ποτ) χλισιψι μίλοντο,
ν'ιον Άχιλλϋος 3-ΐθίΐΑία, χυ^αάνανης
Ίσον νπουρανίοισιν αταρίσι• τω <$* Άγαμίμνων ,

68$

πολλ* ΐπιχα-γγαλόων , τοΐον ποτ) μνβον 'ασην
Άτρ&χΐως παις \σσ) 3•ρασυφρονος Αίαχίίαο,
ω τίχος, ουκχά οϊ χραηρον μίνος, «<ί^ χα) ίί$ος,
χα) μί-μΰος, χα) Φάρσας, !<& φρίνας'ίν^ον 'ίοιχας;
τω σοι ίγω μί^χ &υμον ϊαίνομαι• » γαξ Ίωλπα
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σγσιν υπα) παλάμγισι , χ,αι ί•) χίϊ, ϋ\ϊα φυλά.
χα) Πριάμοιο πόλχα πίριχ,λίΐτϊΐν ΐναρίξαι,
ουκχα. πατρι 'ΐοιχας• Ιγω «Γ άρα χίϊνον οϊω
ύσοράαν πάρα, νηυσ/ν , Ότι Τρωίσσιν ομοκλΛ ,
"χωόμινος ΥΙατρόχ,λοιο $1$ουπότος' άλλ' ο μ\ν ιη£η
Ιστι συν άθανάτοισι- σ\ «Γΐκ. μαχάρων προαιΧΛί
στιμίρονΆργίίοισιν άπολλυμινοις ίπαμΰναι.
Ώς φάμ&ον , προσαιπίνΆχιλλίος οβριμος υιός;
ΈΐίΟί μη , ώ Άγιμίμνον , 'ίτι ζωοντα κί-χααον ,
οφρζ χα) αυτός άβρνσίν \1ν Βνμκρία παΐ£α,
ούτι χαταισχυνοντα βήιν πατρός, αστής οϊω
νχσισ§\ η» μί σάωσητ άχη^ας Ουρανίωνίς.
'Λς α,ς '*£», πινυτίϊσιν άρηράμίνος φρίσ) &νμον\
λαο) <Γ άμφίίποντ'.ς ίΒάμβίον άνίρα $ιον.
άλλ' απ «Γ» ^όρποιο χα) ύλαπίηις κορ%σα.ντο1
«ί>> τοτ α,ς Αιαχί<ίαο &ρασύφρονος οβρ/μος υϊος
άνστας Ιχ, δόρποιο , ποτ) χ,λισίην άφίχανίν
πατρός ίου• τα, <Γ£ πολλά, £αϊχταμίνων ήρωων
'ίντίά. οί παρίχανΒ'• α] £* άμφί μιν αλλοΟίν άλλοι
χήροι λαϊά<ίίς χ,λισίην Ιπιπορσυνίσχαν ,
ως ζωοντος άναχ,τος. Ό «Γ ως 'ΰϊν 'ίντια Τρωών ,
χα) $μωάς , στονάχνισίν \ρως οί μη ίΐλί τοχχος.
ως <Γ' στ άνα δρυμα. πυκνά , χα) άγχία ρωπήίντα ,
σμτρ$αλίθΐο λίοντος, υπ ά/γρίυτϋρσι ^αμνιτος,
σχνμνος \ς άντρα» ϊχιηται Ιυσχιον, άμφ) £1 πάντη
τα,ρφία. παπταίηι χ&νίον σπίος, αθρόα $* αυτί
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Ιστία. <&ρχ.ομίνος χ,ταμίνων ττάρος ονκ ολίγων 7Κζ
Ιππων, λΓϊ βοών, μΐγάλ' Λγνυται α,μφ) τοκϋος•

720

ως αρα Β-αψταΜοιο παις τόη ΠκλίίίΙαο
Βνμον ίττα,χνωΟη. £μωχ) ^ μιν αμφ αγάο'Μτο'
χού «Γ αάτίι Βριστίις, οτ 'ί$ραχ&ν υΤ Άχιλΰος ,
Λλλοτί μχ» $νμω μίγΙγΗΟαν, αλλοτί <Γ' αΖτί
Αχνυτ, ΑχιλλΆος μίμηιμΐνη• \ν £ί ο! νιτοζ

725

αμφακτίγι βίβόλχτο χ&τα φρζνας, ως Ιτίόν 7!ϊζ
αύτοΰ 'ίτι ζωοντος αταρβζΰς Αίαχίάαο.
ΎρΖίς $* αΖτ Λ7τάνίυΟί γίγ&νης , οβριμον αΑ>$ρ&
Έύρυπυλον κυ$αινον \ν) χ,λίσίψτι χαι αύτο)3
07Γ7ΤΟσον'ΕκτορΛ £ϊον, οτ Άρ^ίίους Ιό&ϊξ*,
ρυόμίνος ττολίώρον ίον καα χ,τϋσ/ν Άττασαχ.
άλλ' οη £» μίρόπίσσιν νπι γλντώς 'ηλυ&ίν υ7τνος}
Χ» τότ« Τρωϊοι ν%ς, Ι^Άργύοΐ μίνΐχάρμαι,
νάτφι φνλαχ/ηφωγ, Μιίον, βαβαργίότίς υττνω.
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ΑκσυΜΕΝτυΜ
£ Ι Β Κ Ι VIII.
!_, υ ο ε ο«3 εοηιίηιΐ3ίΐΐΓ εεΓίπηιεη , Νεορίοΐβιηο & ΕαΓ^ργίούυεώυϊ, ηυοηιιη ίΐΐε ΑϊΙπΙΙιβ εςιήί νε&υϊ ε €Ζ&τ'ι& ψτοά'η, — 37• ΟβΓοϋ>ίηΐΓ ριιρια, ςα3 ηιιιΐΐΐ 03«Ιιιηί, ί3ΐη Νεοριοΐεηή πΐ3ηϋ , — $ι. ςιΐ3πι 3ΐϊοηιπι Ηεγοιιπι, ίπρπηιϊί ΕυτγργΚ , — 133. Οοη§Γες1ίυηπΐΓ ϊββ<1ειη ΝεορΓοΙεηΐϋϊ & ΕιίΓγργΙυβ, ςυΐ ροή ίηςεπί εε«3ηιεη εοη6§ί(ΐΐΓ, — ιι6. Ρυ^ίεηιΛυϊ ΤΐΌΪ3ηϊ$ Μ3Γ8 αάεή , & εΙβηιΟΓε Γιώ&ιο 3(1 ρυ§π3η<1υπι ίηβΐ{*3ί, — α$ο.
<2οο 3υάϊίο Ηε1εηυ$ Τγοϊεποϊ 3«1 εεπ3ΐηεη τενοοπι. 5ίς
ΓείΙίΓυίιαΓ ρυ§π3 & αϋ^υΞπκϋνι ρ3πβα$ νϊη&ικ Λΐδίϊηεϊπγ, — 31"ΐ• Μαπίβ ςΙαηιοΓε οοηΛεΓΠ3πηΐΓ ΑοΗϊνϊ , ρΓΕειεΓ Νεορίοΐεπιιιπι , ςιιεπι ειιηι Μβγϊ ΪΓ3ίυ5 ας&κβχιηη
εΙΓεϋ , οΒνΪ3πι εϊ Γε οίΓεπ ΜΐπεΓνι , αϊ) Οίγιηρο 3<ίνεΗΐεηί; ϋεο5ϊ3πιεη 3 εεπ3πιΐηε άειειτεί ΙυρΐίεΓ 3& 38ίΙιεΓε ιοηϊηδ, — 358. Ιικϋη3Π8 ηυης ΤΓοίβηοηιιη τεΒικ , Ηί ία ιιι-βεηι ίυςίιιηΐ , — 3^8. ΑεΗίνί π>υΓθ$ ορρυ§η3η{, ςυοβ ΊΊτοΐοαί άείβηάυηι , ευπι πιιιΐιΐϊ Λγ3£8,
— 4*$• Οιηπ ίη εα,,εΠει υΐ ρεΓίπηςβιτβηηΐΓ ρο«3ε, 03ηγπιε<Η5 ρτεε'ώιις πιοηιχ ΙιΙρϊϊβΓ , ηιώϊ&υϊ ικ&ειη οΜιιοϊγ; ςιΐΗΓβ ΑοΗϊνί, Νεήοπ$ Γα3ία, τεεε<1ιιπι, ηιηο πιοι>
ηιοϊ ίερείϊπηι & εοΓροπι αιηικ, — 488. ΕχειΛίβε Λ
υ(Γ3ΐ]ΐιε ρ3πε ρεΓ ηο&ειη άϊϊροηιιηιιΐΓ — αάβη.
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Η.

Χ 1 μας <Γ «ίλ/οιο φάος τηρί^ναταυ αίαν
ίκ τηρά,των ανίατος, ΌΒι στηος Ήριγίκοις ,
<Γ» τότ£ ττου Τρωίς, κμ' Αχαιών οβριμοι υ'κς,
Β-ωρίκητον^' αοάτίρΒίν , ντπρ^όμ&οι τηρ) £ϋρη:
τους μϊν <Γ« ττάϊς ί?5λος Άχιλλίος ότρύησκχν
αντιάαν Τρωίο-ΟΊν , άταρβία Βνμον 'ίχρντας'
τους <Γ αρα ΤηλεφίΑαο μίγα σ&ίνος' υι γι% \ωΧτηι
τίϊχρς μ» χαμά&ς βαλίαν, νηάς τ άμχΒυνίηι
\ν ττνρι λιυγαλίω, λαούς £* ΐτπο %ίρο~) σαϊξαι.
άλλα οι ϊλττωρϊί μϊν 'άιν Ιναλίγκιος ανργ
.
μα*\ι$ή\• Κηρίς &, μάλα σγ&ον ίο-τναυΐαι,

5

ίο

πολλον χα^χαλάαοτιον ντωσια μητιόωντι.
και τότί ΜυρμιΑονίσοΊν ΆχιλΜος άτρομος υιός
9-αρσαλίον φάτο μΰ$ον> νποτρυνων ττονασ^αι•
κίχ,λυτί μιυ ^ΐράπονης , άράίον Ιν φρ&τϊ &υμον
&ίνης, ίνΆργίίοιαιν ακος πολίμου άλίγίΐνοΰ,
$υσμίνασο~ι <^6 7ΐ%μα γ&ωμ&Α' μ*ι£ί τις ήμίων

ι$
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ταρβάτω• χρατίρ» γας αΑκν Ιχ. &άρσίος αλχ*
γίγνιτιΜάνΟρωποκτι• £ϊος <Γί βίην αμαβΰνα,
χα) νόον. άλλ' α-μ πάντις Ις άρια ΧΛρτύνισ&ί ,

ςΟ

οφρα μη άμπκυσΎΐ Τρωών στρατός , άλλ' Ά^/λββ
φαί» 'ίτι ζωοντα μίπμμίναι ,Αρ^ίίοισιν.
£1ς (Ιπων3 ωμοισι πατρωία £υτατο Τίύγη
πάντοΰί μαρμαίροντα' Θίτις <Γ ύγάλλίτο &υμω,
Ιξ αλός ίΐαορόωσα μι^α σ&ίνος νίωνοΐο.
χαί ρα 3•οως οίμη<η προ τάγρς αίπανόίο ,

<2ί

ίμβίβαως ϊπποισιν ίου πατρός ά&ανάτοισιτ.
οίος «Γ \χ, τηράτων άμφάίνίται ωχίανόΐο
ναλιος, Βτιντον νττι χβονα πυς άμαρόσσων,
πυξ, ότί οι πωλοκη Λα) άρματι συμφίρΐτ άττϊϊ»

ςΟ

Ίίίριος, ος τί βροτοΐοΊ φίρα πολυχηΜα νουσοτ
τόϊος Ιπ4 Τρωών στρατον ηαν οβριμος ϊΐρως}
νιος 'Αχιλλϋος• φόρ&ον £ί μιν άμβροτοι Ίπποι 9
τους ο/, ίίλ&μίνω νηων απο λαον Ιλάο-σαι ,
ωπαυτΐν Α.ύτομί£ων Ός γα,ζ σφίας νηαο\ΐυίν•
Ίπποι ο αίτ \•χάργ\σαν, \1ν φορίονπς ανακτά

ογ

(ϊχ,ίλον Αιαχ,ί^ψ των <Γ 'άφιτον ητος Ιωλπα.
ίμμ&αι άντρα χίίνον Άχιλλίος ούτι χίριίω.
ως αί χα) Άργίΐοι μιγχ. χαγχαλοωντίς αγίρθα
άμφ) Νίοπτολίμοιο βίϊΐν, άμοτον μιμαωτίς,
λινγαλίοις σφνχ,ΐσσιν ίοιχόπς, οίτί χλονγιο~χ
γνραμοΰ ίκποτίονται., ίΐλ^όμινοι χροα 3-ΐίνίΐ»
αν£ρόμίον} πάνης £ϊ πϊρ) στίνος όρμαίνονης.

λο
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τίυχουαην μί•γα τιΰμα παρ«τσνμχνοισι βροτοΐσΊν'
ας οΫγίκ νηων χα) τα'χίος (ξίχίοντο
μαιμωωντίς'ΆρηΊ'• πολύς <Γ' Ιστΐίνίτο χωρος'

9

45

•παν πί£ίον «Γ' απάχνΆ® Ιλάμπίτο τίυχίΟΊ φώτων,
κλίον χαΒυπΐρβίν νττ α$ψ μαρμΜ,ίροΐ'τος'
οίον <ί» νίφος ίϊσι £ί ναρος άπλήτοιο,
πνοηίοΊν μΐγάλν\ο~ιν \λαυν6μ®ον Βορίαο,
5°
ϊιμος $υι νιφίτός η πΐλιι, χα) ρίματος ωρη
αργαλίη , πάντη & τηρινηφίΐ ούρανον ίρφνπ
ας των πλίιΒίτο γαΪΆ συνίρχοαίνων ιχάπρ^ίν
ννων βαιον απω^ν χόνις ^ ύς ούρανον ίύρυν
Ήττττ&τ άαρομίνη- χανάχιζί <β τίυχΐχ φώτων,
55
συν <$ ' χα) άρματα πολλά• ίΐεατσνμινοι <Γ \π) μ^λον
ίπποι ύπίχρίμίτιζον Ι» <Γ ϊχ,ίλίνΐν ίχαττον
αλχη, ανιαρών \ς φΰλοπιν ότρΰνουσα.
Ώς $* οη χυματα μχχρα <ίίιο χλονιουτκ αϋται,
σμιρ$αλίον βρομίοντίς ανα πλατύ χινμα 3-αλάσσης ,
ίχποΒίν αλλνλοιοΊ τηριρρηγνυντίς αίλλας,
όππότί χβμ ' αλί^ανον αν ώρίχ βίνβΐχ πόντου
μαίητ, αμαιμαχίτη <ίΙ πΐριστίνα Αμφιτρίτη
χυμασι λίΐτγαλίοισι , τα £* αλλο&ν άλλα φίρονται ,
ουρίΟΊν Υίλιβάτοκτιν 'ίοιχοτα , των «Γ* άλΐγανη
όρνυμίνων ίχάπρΟί πΐλιι χατα πόντον ϊωη'
ως ο'/γ άμφοτίρωβίν \π αρία σνμφορίοντο ,
σμ&ρ^αλίον μιμαωτίς- 'Έρις «Γ ορο%η χα) αντη'
συν $} ίβχλον, βροντγοΊν Ιοιχότίς » ο-τίροπψη ,

6ο
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αί τί μιγά χτυτηαυσι $ϊ νκρος, οττπστ όχτοι
λάβροι ΙρίιίμαίνωοΊ , χα) 6τΓ7τόη λάβρα» αιντις ,
συν νίψία, ρήξωσι Διός μ(γα χωομίνοιο
άν&ράσιν , οί τ Ιρίύυμον υτηζ θίμιν ίργα, χάμωντατ
ως οί•γ α,λληλοισιν ΐπίχραον 'ίγχίϊ ο ί^χος

7°

συμφίρίτ, ασπιδί <Γ ασπίς" \τπ άνίρα «Γ' γΰ& ανήξ.
Πρώτος ό* οβριμος νιος ίύπτολίμου'^Αχιληος
^α,μνα,τ Ιυν Μίλανΰα , χα) ά^λαον 'ΑλχιίάμαντΛ ,
υΐας'Αλίξινόμοιο δαίφρονος, ο1ς τ \ν) κοίλη
Κα,υνω νακτάίσχί, £ΐίΐ£ίος ά^χο% λίμνης,
'Ίμβρω υπα) νιφάντι, πάρα) ποσι Ταρβήλοιο'
χτίϊνί Μ ΚασσάνΑροιο Βνον ποσι πα,Ίδα, Μίνητα,
Όν τίκί £ΐα Κρΐουσα πάρα, προχοης ποτα,μόϊο
Νίν$6ν ίϋρρίίταο, μΐνίπτολΐμων οθι Κάρων
πιίρα,τα,, χα} Αυχίης Ιριχυ£ϊος άκρα, πίλονταΛ'
ίΐλί £* α,ξ αίχμητηρα Μ,όρυν Φρν^ίκ^ί μολσντα.•

15

8ο

8$

τω <Ρ ας όμως ΥΙολυνόν τί χα) Ίππομίδοντα. χατίχτα ,
τον μίν ύπο χρα^ίην, τον <Γί χλϊίϊ^α. τυχήσας•
ίύ,μνατο ^ α,λλοθίν άλλον πηστίνι <Ρ αϊα νίχυσσι
Τρωών ο! <^' υπόίίχον Ιοιχοτίς αυα,λίοισι
&άμνοις, ους όλοόϊο πυρός χατί£αμνατ άΰτμϊί
ρηϊ^ίως, Ιπιόντος οττωρινοΰ Βορίαο ,
ως,τοΰ Ιπισσυμίνοιο, χα,ττηρίίττοντο φά,λαγ^&ς.
Αινίίας «Γ Χ^αμασσιν *Αριστόλοχον μινιχάρμΗν,
πλήξας χίρμΜ^ίω άο.τλ χραατός' Ιν <Ρ άνώλασσίν
Ιστία συν πήληχν λίτπν <^άφας όστία Βνμός.
Ο
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ΤυΜΑτις <Γ' Εύμαιο» 'ϊλίν Βνον , ος ποτ ϊναην
&£ρ£ανον ατητίασσαν , Ίν Άγχίσαο τι'ίλονται
«λό)5 Όπου Κυβίρααν Ιν αγκοίνψτι ^άμασσίν.
' Ενθ' Αγαμίμνων γ,τϊϊνίν \ϋν Στράτοι»• ού^ ο")Λ Θρ«κ«ρ
'ίκίτ απο πτολίμοιο, φίλϊΐς ^ ίκας 'ίψ^ιτο πάτρης.
ϊήπριόνης ΓΜΛμΛϊη Χλ*μον ΙΙίΐαγινορος νΐα,
άντιΟίου Τλανκοιο φίλον και πισταν ίταϊρον,
ος ρά τ« ναιίτά&ΟΎ,ί πάρα. προγογ/ς Αιμυροΐο,
ζαί ρά μα ως βασιλέα, πψκτίονίς τιον αν$ρίς,
Γλ&νχαυ άποχ,ταμίνοιο , και ουκ \τι κοιρανΐοντος ,
πάντίς, όσοι Φοίνικος \$6ς τηρ) πάγχυ νέμονται,
αίττν τί Μασσικυτοιο ρίον, βωμαν τί Χιμαίρης.
'Άλλο^ <Ρ άλλον ΐ7Τίφνί κατά μό^ον \ν ο* άρα τοΐοΊν
Εύρΰπυλας πολασσι κακας \π) κϊϊρζς ΊάλΜ
ίϋσμχησ»" πρώτον £% μ&ηπτόλίμον χ,ατίτπφν*
Ευρυτον , αΰτα,ξ 'ίπατα Μίνοίτιον αιολομίτρην ,
άντβίους Ιτάρους Έλίφήνορος' αμφ) «Γ α,ρα σφϊν
'Άρπαλον , ίς ρ" 'Ο&ισϋος Ιχίφρονος ίσ&ν ίταΐρος.
άλλ'ό μ\ν ουν άπά,τίφίν 'ίχίν πόνον , ονΡ Ιπαμύναν
Ίσ5ίνίν ω Βϊράποντι £ί£ουποτΐ' του £* ας" ίταΐρος
'Άντιφος οβριμώυμος άποκταμίνοιο χρλωΟα,
κα) βάλίν Εύρυπυλοιο καταντίον' άλλα μιν ούτι
οντα/τΐν , οϋηκΑ ο! χ,ρατίρον &όρυ τυτ%1ν απωΟΐν
'ίμ,τησι Μαλανίννι <ίαϊφρονι, τον ποτί μχτϊίζ
γίνατο πας προγάησιν ίϋρρίίταο Καϊκου,
Κλί/τ» καλλιπάρνος , ύπο£μη&ΐσ Ερυλάοι.
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Έυρυπυλος «Γ Ιτάροιο •χρλωσάμίνος κταμίνοιο ,
Άντίφω αϊ$ ΐπόρουσιν 6 «Ρ 'ίκφυ•^ ποσσ) &οόιση
ίς πλτβϊ/ν ϊτάρωτ κρατίρον Λ μη ούτι ίάμασσΐν
'ζγχος Ύκλιφί^αο Αα'ίφρονος, ουνίκ ϊμίλλίν
125
άργαλίως $λασ&αι υπ άνδροφόνοιο Κυκλαπος
ύστερον- ως γάς που στυ^ίρνι νπήνδαη Μοίργ.
Ένρυπυλος «ί* ίτίρωΒίν Ιπωχΐτο' του £* ύπο ίουρ)
αΐίν \πίσσυμ%νοιο καττιριπι πουλί/ς όμιλος.
νίϋτί ίίνίρΛα μακρά,, βη £μ$ίντα σιδήρου,
ι<?ο
ονρίσιν Ιν λασίοισιν, άναπλίισωσι φάραγγας,
Κίκλιμίν άλλο&ν άλλα κατά χβονο'ς• ως άς' 'ΑγαιοΙ
οαμναντ Εύρυπυλοιο Ααϊφρονος ίγχιίνισιν ,
μίσφ Όη ο! καν αντα μίγα φρονίων Ινι &υμω
νκς Αχιλλχος• τω £* αμφω £ουρατα μακρά

ι^5

*ν παλάμψ-ι τίνασσαν, \π) σφίσι μαιμωωντις.
Ευρυπυλος «Γί πρώτος άναρόμίνος προτίατηΤίς; πο\ν (ιλήλουβχς, Χναντίον άμμι μάχίσ&αΐ;
η σί προς αϊ£α Κϋρις άμύλικτοι φορίουσιν
ου γάξ τις μ ϋπάλυξιν \ν άργιλίγ ύσμίνκ
140
αλλά μοι 'οσσοι 'ίναντα, λιλαιόμΐνοι μάχ&ασ&αι ,
£ϊΰρο κίον, πάνησσι φόνον στονο&τ Ιφ'αικα
αργαλίως' πάντων & πάρα ΞάνΒοιο μώρα
οστία τί, σάρκας τ(, κιηας <$/<* πάντ ϊ&άσαντο.
αλλά μοι ίϊπί, τίς Ισσι, τίνος «Ρ Ιπαγάλλίαι 'ιπποις; 145
£ίς φάμίνον προσαιπίν Άχιλλίος οβριμος υ'ιός'
τίσττι μ ίπισπ(υ£οντα ποτ) κλόνον αίματάντα,
Ο ι
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ΙχΟρος Ιων , ώση τ? φίλα, φροηων , ϊραήκις
ΐπημ&ναι -}*νίϊιν> ΰνπίξ μόλα πολλά) 'ίσασκ\
νιος ΆχιλλΧος χρατίρόφρονος , ος τί τοχϋα
σ(7ο πάροΜ Ιφόβικη , βαλων πιριμήχϋ <&υρί•

150

χαί νυ χ,ί μη ΒΌνάτοιο χαχα) πίρι Κϋρΐς 'ίμαρ•\αν 3
ύ μ» οι στονάΐιιτα, Β-οως ίήσατ ολ&ρον'
Ίπποι 31 ά φορίουση , Ιμοΰ πατρός άντιβΐοιο,
ους τΐχι&"Άρπνια , Ζίψύρω πόρος (ύνηΟίΐτα•

155

όΙ τί λο) άτρνμτον πίλαγος £ία ποσσϊ ΒΐονοΊν,
άχρονύχων "\αυοντις , Ίσον «Γ άνίμοισι φίρονται.
νυν «Γ', \π?ύ ονν ^ίνίίίν ίδαχς Ίππων τί, χα) αυτού 3
■ χα) δόρατος πίΊργ\σαι ατζιρίος ήμΐπροιο
γωμ&ναι 'άντα βίην γ.νΐ*\ $ί ο'ι Ιν χορνφ^σι
ι6θ
ΐΐηλίον αιπίΐνο7ο) τομνιν όθ/ λίΐπΐ, χα) ώνάν.
*Η ρα , χα) Ιξ Ίππων χαμ,άδϊς &όρί χυδίμος άν»ς ,
πάλλων ϊγχίΜν πίριμήχίτον. ός «Γ ίτίρωβν
χιρση ύπο χρατιργσιν Λτηιρντην λάβί πίτρην ,
χαί ρα Νίοπτολίμοιο χατ άσπίδος «χί φίρίσ&αι
1 65
•χίρυσύης' τον δ'οΰτι, προσντσυμινη , στυφίλιξίν3
■ αλλ* άτ% πρων ίίστκχα άπιίριτος ουρϊΐ μαχρω,
τον ρα δϊϊπνηων ποταμών μίνος, ού$* άμα πάντων ,
ψ\ ωσαι δύναται• ό γάς Ίμτηδδν ΐρρίζωται•
ως μίνίν άτρομες νιος 'Κ'χιλλίος οβριμώυμου.
«λλ' «5<Γ ως τάρβνσί 3-ρασύ σκίνος Ένρυπυλοιο
άσπίτον νΤ Ά%ιλ%ος 3 \πύ ρά μη οτρυνοσχι
3-άρσος ίον, χα) Κ$ρ(ς• νπο χραίίψι τι 9νμος

ι 7ό
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%ζκ» αμφοηροισι• τηρι σφίσι Ραίολα, τίύχη
ϊβραχιν. οί £" 'άτ* Βϋρις Ιττίασαν αλλήλοισι
σμιριίαλίοι , τόϊσίν π κατ ουρία, £$ρις αίξν,
ίπητόπ , λ&υ^αλίω λιμω βίβολημίνοι νιτοξ ,
$ βοος , » ίλάφοιο τηρι κταμνιου 7Τονίωνται >
'άμφω τταιφάσσοντίς , νπακτντηουσι «Γί βΰσσαι
μαρναμίνων ως 6ι•γί συνψσαν άλλήλα/σι,
£ηριν συμφοριοντίς ά,μίίλιχρν ά,μφ) «β μακρά*
λαών άμφοηρω^ίν αδτιν πανΐοντα φάλαγ^ίς
«ς μ$ον, άργαλίη £* τηρί σψισι $ϋρις ορωρα'
οί Γονίμων ρττφτη Ιοικοτίς αϊ-^ηρίίσι,
συν ρ'ίβαλον μχλίφτι, μίμαοπς αΐμα κ&άσσαι
αλλήλων τους $* αΆ> ίττοτρυνισκίν Ένυω>
ν^γΆίν ϊσταμίνη• το) ^ ουκ ατηλα^ον ομοκλϋς,
αλλά σψίας Ιδαϊζον \ς ασπίδας• αλλοτί £ αυτί
ουταζον κνημίιίας, !ί* υ•\ιλάφους τρυφαλίίας'
καί τις και χροος ϊι•\λτ, νπά πάνος αίνος ίττίΐγί

χ 75
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&αρσαλίους 'χρωας. ' Ερις «Γ ντητίρτπτο &υμαί
κώους ίΐσορόωσα- 7τολύς ^(ξίρραν Ι3ρως
άμφοηρων οί «Γ αην Ικαρτυνοντο μίνονηςα,μφω γαξ μακάρων ντον αίματος" οί ό* χπ'Ολυμπον . . .
οί μίν γας κΰ$αινον Άχιλλίος οβριμον νία,
195
οί <Γ αί/τ Έχιρυττυλαν &ίθ(ΐ<ί(α. το) ^ ίκάτιρβίψ
μάρναντ\ άκμίτοισιν ίίΐΑόμίνοι σκοττίλοισιν
ϊίλιβάτων ορίων μίγα ^ίβραγον άμφοτίρω^ίν
5ίΐνόμίναι μιλίψι τοτ ασ7τί$ίς. 6^1 <ίί μάκρη
Ο 3
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τη\λίας Έύρυττυλοιο 3)ϊΐλυΟίν ανΰψωνος,
πολλά ττονησαμινκ τον <Γ' Ίχγντο φοίνιον αίμα
ισσυμινως• •\υχγι Μ 3ΐ ίλχας ίξητοτίβ»
άί μιλίων , όλο» <ίί χατ οφθαλμών τησιν ορφνη. %
γ\ριτη <ΡΙν τιυχισσι χχτα χβονος, ν\ντι βλωθρη
ϊι ττίτυς , $ Ιλατ» , χ,ρυιροΰ Βοριαο βίτιψι
ίκ ριζών ψττουσα- τόσην \ση χάτπησι γαΐαν
Έύρν^νλοιο &μας• μιγι Ρ'Ίβραγι Ύρωίον ου&ας ,
χα) ττιΑίον χλοιρη $ θιοω? χατιχιυατο νίκρω
άχροίη 3 χα) χαλον ατρημαλσΰνΰ! ιρινοος.
τω ^ ΐ7Γΐχαγχαλοων , μι^/άλ* ιυχιτο χαρτιρος 'ηρως'
Βύρύττνλ\ ϊτπου 'ίφης Δαναών νιας «ϋ χα) αυτούς

2θο

205

2 ίο

Ατίώσιιν, χα) ττάντας οίζυρΖς αττολισσιιν
ϊΐμίας• αλλά σοι ούτι &ιο) τίλιισχον Ιιλ£ωζ ,
αλλ! ύπ ιμοί σ Ι^άμασσι, χα) αχάματάν 7ΓίςΙοντα,
στατρος ιμοΐο μχ$ 'ίγχος, (ήτις βροτος οντις αλυξιν
215
ίιμίν αντα μόλων , ονΡ ιϊ ητα^χαλχιος παν.
*Η ρα, χα) Ίχ νίχνος τιιριμήχιταν ιίρυσιν αίχμην
Ισσυμινως• Ύρωίς <ίί μι•γ Ίτρισαν ιισοροωντις
ανίρα χαρτίροΉνμον. ο <Γ αύτίχα τινχι αττουρας,
£ωκι &οο7ς Ίτάροισι φίριιν ττοτ) νϋας"Αχαιών•

22ο

ούτος <Γ ιΐς Βυον 'άρμα &ορων, χα) ατιιριας )7Τ7Τονς3
&&) οΐός τ ιΐσι 3ϊ αβιρος αστλήτοιο
ιχ Διός αχαμΑτοιο συν αστιροστνσι χιραυνίς,
ον τί 7Γΐριτρομιουσι χα) αθάνατοι χατιοντα,
νόσφι Διός μιγάλοιο• ό <Γ ισσνμίνος ττοτ) ^α7αν ,

825
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ίίν$\&& « ρτιγηκη, κα) ουρία 7ταηταλχντΛας ο &οΖς ΎρώΊσνιν Ιτήσσυτο, 7τϋμα κορυσσων'
δαμνατο <Γ αλλοΟΐν άλλος , όσους κίχρν αμβροτοι Ίτττητ
77•λ«θ6το <$ χβονος ου<$ας, α£τιν £* ΙρυΟαίητο λνβρω.
Ώς «Γ οη μυρία φύλλα κατ ούριος «' βήσσψι
230
ταρφία 7Π7Ττηωτα, χυ&ν κατά. γίϊαν Ιρ«4>τ
ως Τρωών τση λαός αάονπτος Ιν χβον) κίίτα
χιρο~) Νίοτττολίμοιο, και Αρτίων ϊρ&υμω» ,
ων απλιτον μίτα χίρσιν ύττίρραν αίμα κίλαινον,
αυτών, «^ ϊττπων' μόλα £ αντυγίς, αμφ όχασφι 235
κινΰμίναι, &ΰοντο 7ηρ) στροφάλιγξιν «ϊαν.
Κα) νΰ κί Ύρωίοι υ%ς 'ζσω 7τυλίων αφίκοντο,
πόρτας ίί/τί λίοντα φοβαιμίναι, » σιας Όμβρον,
ίΐ μν'Άρης όλίγονος, αψιγίμΑναι μίηαίνων
Ύρωσ) φίλατττολίμοισι , κατήλυΟίν Ούλυμποιο
240
κρύβ£* άλλων μακάρων φόρίον <$« μιν Ις μ$ον Ίπποι
ΑΜων, και Φλόγιος, Κόναβος «ΓΊττ/ τοίσι, Φόβος «•
τους Βορίγ κίλά£όντι τίκι βλοσυρωπις 'Εριννύς,
πνζ ολοον τηίΐαηας' νπίσ^ηνί £* αιόλος «$»£
Ιτσνμίνων -ποτ) /ψ/ν. Ό «Γ στραλίως αφίκανιν245
\ς Τροάιν χητο £ αΐα μί-^ 'ΐκτντη , &ιτ7γχγιοιοίτ
'ίττπων αμψί ττό&σσι. μόλων «Γ 'ά-^γιττα κυδοιμοΰ ,
ττίϊλί δόρυ βριαρόν μίγα <Γ 'ίαγι , Ύρωσ) κίλαυων
αντιόαν δϋίοισι κατά κλόνον. οι <** αίονης
5ί<τπίο~ην &7ΓΟ•, τρανής ΐΒάμβκν ου γαξ 'ί$6ντα
αμβροτον άβανάποιο θΐοί 8'ίμας , ού$ μϊν 'ιττπους•

ο4
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ΥΙψ ^/Λξ Χίκάλΐ/7ΤΤ0' !Ό»<7ί $ &ί(ΤΧ.ίλΰν θώ$ϊ\ν ,

«ι^οθίν ά'ίσσουσα» α$τρ ύς ονατα Τρωών,
άντιΟίου Έλα/οιο χλυτάς νόος• \ν $* αρα Βνμω
γ^ί\σ& , χλ) λαον άτπσσΰμ&ον μίγ άύτν
Α &ιλο) , τί φίβ&τΒί φιλθ7ττολίμου ΆχιλΧος
νίία &αρσαλίον•3 Βνητός νυ τις ίση χα) αύτός'

235

οΰ£ί οι Ισον 'Άρηϊ ττίλιι σκίνος, ος μα> άργη/ίΐ
ίιμιν ίίλ(ίομίνοισι• βοά ^ ογί μακρά, χιλίύων
μάρνασ& Άρ^Λκισι χατά χλόνον. άλλ' άγί &υμω
τλϋτί φίλοι, χλ) ταρσός ίν) οτήΟίσοπ βάλίσΰν
ου γας άμιίνονα Τρωσιν όίομαι άλλον ϊχίσ%αι
άλχτνρα πτολίμοιο• τί γάς ποτ) <$Χριν 'Άρχος
λωϊον, ίυτ% βροτοΐοΊ χορυσσομίνοις ίτταμύνα,
άς νυν ημιν Ίχανν» ίττίρροθος; αλλά χα) αύτο)
μνίισασΟί 7Ττολίμοιο , £ΐος <Γ άττο νοσφι βάλίσΟί.
ίϊς φάτο' το) οϊσταντο χαταντίονΆρ^νοκτιν.
«ί/τ' \ν) ξυλόχρισι χυης χατίναντα λυχοιο,
φ>υγχ>τις τσπάροιΟί, βίην τρί-^ωσι μάγίαΟαι,
ταρφία μηλονόμοιο παροτρυνοντος 'ίττισ-ΟΊν
άς άρα Ύρωϊοι υας ανά μόΰον αυνον"Άρτιος
αίματος Ιχτος ίσον κατά £* άντίον άνίρος ίνίίζ
μάρνατο &αρο~αλ&ως. τηρ) ^Ίχτντην ιντία φώτων
5ίΐνόμΛνα ξιφησσι, χα) 'ίγχίσι, χα) βίλίίσσιν'
αιχμα) £ Ις χρόα ο%νον 1&υ%το ί1 α'ίματι ττολλω
£ϊινος ' Αράς. όλίχοντο <Γ άνα μόβον άλλος νπ άλλω ,
μαρναμίνων αιάτίρΟί• μάχη <Γ 'ίχίν ίσα τάλαντα.

α6ο
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'Ω,ς ίΓ' οττότ αιζηοί μεγάλης άνΑ γκ/νάν Αλωης
ορχατον ά,μτηλόίντα ^ϊατμγ^ωσι σ>$ρω
στηργόμνιοι , των εΓ Ισον άέξίται ίϊς Ίριν «ρ^ν,
όυνίκ Ίσοι τίλί^ουσιν ομηλιχά τί /3λι τν
ας των α,μφοπρα&ί μάχης άλ^ίΐνα τάλαντα
ϊσα πίλΐν. Ύρωΐς γ&% ύπΐρβιον Ιννίμίνοι χ%<>
μίμνον , άταρβήτοιο πνπο&6τίς ' Αριος άλκψ
Άρ^ίΐοι ΰΓ αρα. τται£ϊ μ&ττττολΐμου Άχιλΰος.
χ,τίΤί'ον «Γ αλλήλους, ολο» «Ρ αχά μισσον Έιίι»

217
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στρωφάτ, άλγνώντι λνβρω 7Π7ταλαγμ(νη ωμούς ,
υάΙ χζοτίζ' Ι* $$ ο! Αίνος Άτιο μιλίων ρκν ϊ$ρως•
ού^ ίτίροισιν α,μυνίν, Ίσγ <Γ ντητίρττντο χάρμχ,
ά,ζομίνν φρντϊν υιοί Θίτιν λα) $μχ Αρτια.
290
Έΐ'θα Νίοτττόλΐμος τηλίχ,λίΐτον Ώψμή&α
£άμνα&\ Ός οιχί' ίναΐί ηταρα Ίμη&γΰον α,λσος'
τω Ρ 'νττι Κίστρον \τηφκ, μχνίΤΓτόλίμόν τι Φάληρο/ν,
χα) χρατιρον Πιρίλαον , \υμμίλην> τί Μ&άλχην,
ον τίχ,ΐτ Ίφιάνασσα τιάρα ζάΒίον ττό&α Κίλλκς
295
τεχνίκντι Μίόοντι, Αανμονι τίΛτοσυνάων
άλλ' ό μ\ν οϊκοι 'ίμιμκ φίλη Ινι ττατρί$1 γώρ
Ίται^ος <Γ ουκ Απάντο• ιτονον &ί οι, ΐρ^>Α τί πάντα ,
χγιρωστα) μιτσπιο'&ιν , άπτοφιμΐνοιο , £άσαντο.
Δΐί'ίψοβος «Γδ Αυχ,ωνα, μ&ίττττόλίμόν ^ ^, χατίχτα, - 300
τντΒον ΰττίρ βουβωνα τυχών τηρ) οΓ ΐ)>χΰ μακρω •
ί^χατα 7τάντ ίχίβησαν• ολη <Γ ίξίσσυτο νη$ύς.
Αινίίας $ Δάμαντα χατίκτανίν, ος τί πάροΑ®

2ΐ8
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Αύλί£α ναητάεστα, συηστητο <Γ~' Άρχχσίλαω
Ις Ύράην αλλ* ούτι φίλχν πάλιν '&ραχίν αϊαν.
Έύρΰαλος <Ρ Ι^αμασσί βαλαν άλαγανον ακοντι
Αστραΐον του £ αί-^α £ΐ& στίρνοιο τγοτυ&υι
αιχμή άνηρ», στομάχου §? Ατπχ*ρσι χ,ίλιυβους,
άνίρι χήρα φίρουσα• μίγι\ £ί οι ί'βατα λυΟρω.

3°5

Ύοΰ £* 'άρα βαϊίν αττωβιν, 'ίλίν μτγά^υμος "Άγίκωζ 3 ιο
Ίττπομΐνην , Ύίυκροιο Ααίφρονος ΙσΒλόν ίταΐρον ,
τυ^,ας \ς χ,ληΐ'^α &οως' συν {* άΐματι &υμός
ίχ.$ορΐν Ιχ. μιλίων• όλο» $ΐ μιν αμφίχίΑη νύξ.
Τίυχ,ρω $* 'ίμτησι τηΆος , άττοταταμίνου ϊτάροιο, •
χα) β&λίν ωών όϊστον , 'Αγήνορος άντα τανυσσας•
αλλά οι ούτι τυχησίν , άλιυαμίνου μάλα τυτϋον
ίμτπσί «Γ νγγος \οντι ^α'ίφρονι Αηϊοφο'ντΥΐ
λαιον \ς οφΒαλμον , £ια <Γ ουατος ίξί7ΓίρΗσίν
&ξιτ(ροΰ, γλήνην £ί Αΐίτμαγίν ουνίχ,α Μοίρα/
άργαλζον βίλας ωσάν Όση &ΐλον. Ός £"(τι τιοσσ\»
ορθός άνίσχαίρασχί" βαλων <^' σγι διυηρον ϊόν)
λαιμω Χτηρροίβ^σί• Αϊίύρισί <Ρ αυχίνος Ινας

3*5
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άντιχρυς άϊξας' τον ά* αργαλί» χίχί μοίρα.
' Αλλος «Γ αλλω τίΰχί μόρον Χίχάροντο <ίέ Κ%ρίς}
χα) Μ,όρος• άλγινοίσσα ^'Έρις μίγα μαιμωωσα,
325
τήνσίν μάλα μακράν ' Αρης <ίί ο! άντίβόησΐ
σμζρ$αλίον , Τρωίσσι £ \ν'ίττνίυσίν μνγα &άρσος,
Άργίίοισι Μ φυζαν αφαζ £' ίλίλιξε φάλαγγας.
άλλ' ούχ νια φόβν/σνι 'Αχιλλίος' άλλ' ογί μίμνων.

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Η.
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μάρνα,το 3-αροΌλίως, νπι ^'ΐχτανίν άλλον νπ αλλω. 33°
ως «Γ ότί τις μυίησι , τηρϊ ^λάγος ίρχρμαησΊ ,
χ£ρα 7πριρρϊκτσγ χοΰρος ηος, αϊ <Γ ύττο ττλη^γι
&χττον δαμνάμ&ναι, σχι^ον ά&ροαι άλλοΟΐν άλλοι
3νμον α.7Γθ7ηκίουσι , πόϊς <Ρ ΐττιτΐρστίται 'ίργρ•
ως αρχ. φαί£ϊμος νιος άμίΐλίχτουΆχιληος
^ηθίίν άμψ) κχυσσι, χα) ούχ άλΐγιζίν'Άρηος
Τρώας ί7Τοτρυνοντος' Ιτίνντο <Γ' άλλοΒίν άλλους ,
λαον {ττα/σ-σ-οι/τας• οττως ^ αημοιο 3-ύΐλλας
μίμννΐ νπιο-συμίνας οριος μιγάλοιο χολών»,
ως Αρα μίμκν ατρκττος. ' Αρης 3ί οι Ιμμιμαωτι
χωΐτο , χαί οι ίμίλλίν Ιναντία (ίηριάασβαι
ούτος, αιπορμ•\ας άρον νίφος, ί! μ» Άθίτηι
ίχποΟίν Ούλιιμ7τοιο &όρίν ποτ) ίχσχιον 'ΊΑτ
ίτρβμ» <Γί χβων «Κα , και γιχτ&ντα ρίώρα
ΞάνΟον τόσσον 'ί&ισί• £ίος <Ρ άμφίχλασί Βνμον
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Νυμφάων φοβίοντο <Γ ΰτηρ Πριάμοιο ττόληος•
τιυ-χντι ^ αμβροσίοισι 7ηρι σπροττα) Ίτοηοντο'
σμίρδαλίοι <Γ« <$ράχονπς αστ α/τπίδος αχαμά/τοιο
7ΐϋξ α,μοτον 7τνύο•χον• άνω «Γ 'ί^αυί ν'ίφίσσι
^ίστησηι τρυφάλιια• &οω ^"ήμιλλΐν'Άρηϊ

35°

μαρνασ^τ Ισσυμίνως, ίΐ μα Διός ηΰ νόημα
άμφοπρονς Ιφόβησίν , άστ α&ιρος αϊτπινόϊο
βροντήσας άλτ^Λΐνόν. ' Αρης <Γ' άτηχάζίτο χάρμης ,
«β; γάξ ο! μίγάλοιο Δι£ς &ιφαίνντο Βνμός'
Ίχντο £Ίς Θρήχην δυσχίίμίρον , ού^'ίτι Τρωών

355
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μίμβλντό ο! χατά 3νμον ύπίρβιον. ού£ϊ μιν Ιαΰλ»
Παλλάς Ιν) πί£ίω Τρωών μίνα, άλλα, χα) αύτη
Οζοι Αθηναίων ίίρον πίΑόν. ού^ (τι γάρμης
μνωοντ ούλομίνης, &ύοντο <ίί Τρωϊοι υϊίς
άλχΧζ'Άργϋάί $ μΐγ ϊιμίνοι πολίμοιο,
χαζομίνοισιν 'νποντο χατιχνιον, ύότάηταί
νϊΚΟΊν, ίσσνμίντις 'άμα λαίφισιν ιις άλος ο&μα,
Ζβριμον ί\ Β-ά,μνοίο-ι πυρός μίνος , $ χίμά&σοΊν
ότρηροι χατόρίο-φι χυης λίληιμίνοι άγρηςως Ααναο) δίηίοισιν Ιπήϊον, ουνίχ ας αυτούς
νιος Αχιλλϋος μΐγάλω £ορ) 3-αροΌνίθ-χί ,
χηίνων αν χί χιχτιη χατά, χλόνον οι 3* ύπο φΰζαν
χασο-άμίνοι , χατί£υσαν \ς ύ-βττυλον πτολίώρον.
Άρ^ίΐοι β άρα τυτ%ον άκπνιυσαν πολίμοιο ,
ίλσανης Πριάμοιο χατά πτόλιν 'ίβικα Τρωών,
άρνας Όπως στα&μοΊσιν νττ Όιοπόλοισι νομϋις.
ως £ 'οπόιτ άμπηιωσι βόίς μίτ^α χίχμαωτίς,
α,χβος άνίίρυσσαντίς άνω ποτ) ίίισβατον αχρτιν,
πνχνον άνασΒμαίνοντΐς νπά ζυγώ' ως «§' λ•χαιοΙ
α,μπνίον \ν τίνχίο-ο-ι χΐχμηχότίς. άμφ) οΓί πύργους
μαρνασ&αι μιμαωτις, ίχνχλωσαντο πόλκα•

$ξ>ο
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οι $* άρα ϊιοί πυλησιν ιπαρυσσανης οχίίας,
\ν τίυχίθΌ~ιν 'ίμιμνον (πισσνμίνων μίνος άντρων,
ως £"οη μηλοβοτϋρίς ίν) σταΒμοΐσι μνιωσι
λαίλαπα χυαννην, οπ χΐίματος ίιμας 'ι'χηται
λάβρον Όμου στίροπγοΊ, χα) υ£ατι 3 χα) νίφασσι

380
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ταρφ&τιν, ο! £ί μά^ ούτι, λιλαιόμ&νάί 7Γίζ Ιχίσ&Μ,
\ς νομον άϊσσουση , αχρις μί^α λωφήσία
χβμα , χα) ώρυποροι ποταμοί μίγάλα βρομίονης'
ως ο'ψίν τίίχίο-ο-ι μίνον'τρομίοντις όμοχλίιν
£υο-μ&νίων λαοί <$ί 3-οως 1-ρίχυντο πόλη"/.
ως £* όττοτί ^ϊίρίς τανυσπνηροι , ϊΐϊ χολοιοι,
χαρττω ίλαϊκω &αμας τηρ) πάγχυ τησωοΊ^
βρώμης Ιίμίνοί &υμη<ίίος , ού£' 'άρα τους γί
αιζνο) βοόωντίς άττοτρωστωσι φίβκτΒ-αί, .
7τρ)ν φαγζιν , λιμός γάξ αναιμία 3~υμον άίξίΐ•

ι*ΐ
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ως Ααναο) Πριάμοιο τοτ άμφίχίφτο 7τόληϊ
οβριμοι• \ν $ ττυλψΊ πίνον, μίμαωτις \ρΰσσαι
(ργον άτηιρίΟΊον χρατίρόφρονος ΈηοοΊγαίου.
Τρωίς <Γ ου λήΒοντο μάχης, μόλα 7Γΐξ &$1ωτίς,
άλλα χα) ως , ττυργχσιν Ιψΐστωτίς , 7Γονίοντο
νωλιμιως' Ιο) <ίί πολυχμήτων άττο ταχών
&ρωστιον όμως λάίσσι, χα) αιγαηησι 3-οΰσι
£ύο~μ&ίων \ς ομιλον , \ττύ σφίσι τλήμονα Φοίβος
νχ,ί βίην αΐίί γάξ ο! «θίλί 5νμος άμυννν
Τρωών (ϋ7ΓτολίμοιθΊ , χα)'Έχτορύς οϊχομίνοιο.
' Εν® αρα Μγιριόης στυγρον 7τροίηχί βίλίμνον,
χα) βάλί Φυλο^άμαντα φίλον χρατίροιο Πολίτου,
τυτΰον υττο για&μόΐο' ττάγη £ νπο λαιμον οίστός.
χό,τΓτησί α αΐ^υτηω ϊναλίγχιος , ίν τ ατά πίτρης
Ιω ίϋγλωχινι βαλων αϊζηος όλίσον ,
ως 6 Β-οως ττυργαο χατήρπτίν αΐ7τανοϊο•
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γηο, 8ί ά λίπί 3νμός• (πίβραχί £* ίνηα νιχροΰ.
τω «Γ7 ΙπιΧΛ^χαλόων νιος χρα/ηρόΐο Μόλοιο,
άλλοι/ ί<ρι«ίν οίστον , Ήλ^ομΐνος μίγα Β-νμω
υΐα βαλιϊν Πριάμοιο πολυτλήτοιο Πολίτην
άλλ' ό μ\ν α/•ψ' Λλαινι , π&ραχλίνας ίτιραΑΐν
ον Χιμάς , ον<ί» οί ίος \π) χρόα χαλάν '1α.•\ζν.
ως «Γ οθ' άλος χ,ο,τλ ποντον ιπαγομιρτις νιος ουρώ ,
ναύτης πα/παλάίο-σαν ΐ£ων \ν) χινματι πίτρην,
ντ,α παρατρί^γ , λΐλιημΐνος ίξνπαλύξαι ,
^«/ρ/ παραχλίνίΐς οιήϊον , ήχί ( 3νμος
οτρυνα, τι/τθ» «ΓΙ β»ι μί^ ^β/*' Λπίρυχα•
ως α,ξογί, πρόβων όλοον βιλος, 'ίχφυγϊ πότμον.
Οι Χ Λα) μάρναντο• λνβρω Χ ψΑώνη τίίχη }

4'°
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πύργοι θ' ν•\ν\λο) χα) ίπά,λξκς , ήχί τί Τρωις
ΙοΐοΊ χτίίνοντο πολνο~&ίνίών νπ'Αχαίων.
ούτι μ& ο/γ απάναΜί πόνων 'ίσαν, Λλλ' άυρ% και των
πολλοί γΐΐαν ίριυβον ορώρα Χ αιπί/ς ολίΒρος ,
βαλλομίνων ίχ&τιρΰί. λυγρη Χ ίπίτίρπίτ Ένυω
425
ίηρα ΙτΓίχ-λονίουτα , χ,ασιγνήτη Πολίμοιο•
χα) νυ χι <£ί ρήξ#νι > πύλας , χα) τήγία Ύροίης
Άργίϊ'οι, μά,λα ")αξ ο~φ)ν αά/ττητον 'νπλ&το χάρτος,
ίϊ μη ας" α1•\' ΙβάκΠν αγα,χλίΐτος Τανυμγι£τις ,
ουρανού Ιχχατι£ων μαλα γχ,ζ πίρι&ύ&Ιι πάτρη'
Ζίί/ πάτίς, ί! Ιτίον •}ί τίϋς Ιξ ίΐμ) γίνώλης,
σν\0Ί <Γ υπ ίννίσίησι λιπών Ιριχ,νάία πάτρην,
ίΐμ) μίτ α&ανάτοισι } πίλίΐ ύί μοι α,μβροτος αιών

43°

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Η.
τω μιυ νυν \α"άκουσον, άκηχίμινου μίγα Βνμω.
ου γα,ς τλήσομαι άστυ καταιΒομίνον 7ίροσι$ντ5αι ,
ού& άς' άπολλνμίνην γίηην «ν δη'ΐοτϋτι
?^υ^αλίϊΐ, της ούτι χιραοτίρον τηλζι άλγος.
σο) & χα) *! μίμοκ κραδίη τά& μηχανάασ3•αι,
'ίρξον Ιμΐΰ αιπο νόσφιν Ιλαφρότίρον <$ί μοι άλγος
(σσίται, ην μη \τγωγί ματ ομμασι» οΐσιν ϊΑωμαΐ'
χίήιο γαζ οίκτιστον, χα) κυντατον, στπτότι ττάτρην
£νσμίνΐων τταλάμησιν ίραττομίνην τις 'ίδηται.
Η ρα, μιγά στίναχων Τανυμη£ίος άγλαον ητορ'
χα) τότ' άρα Ζώς αυτός άτηιρίσίοις νκρίίσσι
νωλίμίως Ικάλυ^,ί κλυτην Πριάμοιο ττόληα'
ηχλυννη όί μάχη φΟισίμβροτος , ου&'ί τις αυτών
Ιξιόΐίΐν Ιττ) τΐΐχος 'ίτ ίσΟ&ίν , ηχι τ'ίτυκτο'
ταρψΐσι γας ννρασσι $ιηηχ'ίως χΐχάλυτττο'
άμφ) <Γ' αρα βρονταί <η , χα) αστίρνπα) κτυτήοντο
ουρανοΉίν Δαναοί <ί« Διός κτυπον ιϊσα'ϊοντΐς,
&άμβίον (ν <Γ άρα τοΊσι μίγ 'ίαχί Νηλίος υιός•

223

435

44°

445

45°

'ίΐ χλυτοι Αργίίων σημάντορίς , ουκ ιτι νωή
ίσσίται ιμτπ$α γυϊα, Διός μ'νγα 3•αρσαλίοισι
Τρωσιν αμΰνοντος• μάλα γάς μίγα 7τημα κυλίν&ι
ημϊν αλλ άγι 3-άττον ΐάς νπ) νηας ιόνης,
τταυσωμ&σ&α 7Γονοιο, χα) άργαλίοίο κυ<£όιμου 3
μη <$η ττάντας Ινητρήστι μάλα πίξ μαπαίνων.
το7σιν μΐν τίράΐσσι 7Γ&ωμώα' τω γαρ ϊοιχίν
παντός ντηττάΟισ^αι , νπύ μόλα ψίρτατός \στη

455
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1<$ίμων Τ6 Βτων, όϊαγ&Βνΐίων τ Ανθρώπων.
χα) γαζ Τ/τήνκτοΊν ΰπίρφιάλοίΟΊ χολωβύς ,
ονρανο%ν χατίχίυί πυρός μίνος• « £* ΰπνηρ^αι

4&ο

χαίιτο πάντοΟί γαία• χα) ωχίανοΰ 7τλατν. χ&μ&
'ίζαν Ιχ βυσσοίο , χα) Ις π'ίρατ αχρις ίχίσ&αι'
χα) ποτα/Λων τίρσοντο 'ροα) μάλα μαχρα ρίοντων
Αά,μνατο $* 'οππόσα φυλά φίρίσββς ίτριφζ γαία ,
«ίΓ οτα "πόντος 'ίφίρβίν απίίριτος , $<Ρ απόσ ν£ω%
αινόυων ποταμών \π) £ί σφισιν ασπίτος αΒαξ
τίφρη ντηχρΰφη χα) λιγιύϊ τίίρίτο £ί χβάν.
τ^ίχίγω $ίί$οιχα Διός μίνος 'ήματι τω<&.
Λλλ' αμιν 7Γθτ) νηας , Ιπί) Ύρώσσα αρήγι
σήμιρον' αύταξ 'ίτηηα χα) ίιμίν χΰ$6ς ορΐξα•

φ$
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αλλοτί γάς τι φίλη πίλίΐ ΰως, άλλοπ ίΊχβρη'
χα) Ρουπω τοι μοίρα διαπραβίίΐν κΑι/τον άστυ,
ι/ Ιτίον Κάλχαντος Ιτήτυμος ϊπλίτο μύθος,
475
τόν ρα πάρος χατίλίξίν όμΥτμρίίο-σιν* Αχαιόίς,
&\ωο~αι Πριάμοιο πάλιν &χάτω Ινιαυτω.
άΩ.ς φάτο• το) ^ απόαυ^ί πψχλυτον ααττυ λιπονης,
γάΊτσαντ Ιχ πολί,αοιο , Ακς τρομίοντις ομοχλνν
άν'ψ >Λξ πίπ&οντο παλαιών Ίστορι μ$ων.
αλλ'ού^ως άμίλησαν άποχταμίνων Ιν) χαρμγ
άλλα σψίας τάρχυσαν , απο πτολίμου Ιρυσαντίς.
ου γαξ <Γ« χώους νίφος αμφίχ&ι , άλλα πόληα
ι/ψιλΐιΐ', χα) τίΐχος ακμβατον, ώ ττψ πολλοί
Τρωών υης αρνί, χα) Αρτίων, Γάμησαν.
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22ί

ίλΰόνης Ρνπ) ψ%ας, άρώα Τίύχί ΪΒίντο ,
χμ ρα κάνη, κα) ίίρωτα, χύΒρον τ αττοφαιίρύναντο ,
κύμασιν ΙφβαΣ,ης \ψρ^ Ελλησπόντου.
Φίλιος <Γ' αχάμαντας ύττο ζόφο» Χλασίν ΊτητουςννξΡ',χφ, τηρ) γαϊαν, ά,τήτρχπί ? άνίρας 'ίργ^

49ο

Αρτιοι «Ρ ΆχιλΟος Ιυπτολιμου Β-οασίν νΐα
ίσα τοκίίϊ τκσκον• Ό $>& κλισίψιν άνάκτων
<$αίνυτο κα^χαλόων κάματος Ά μη ούτι βάρυην,
οΰνίκά ο! στονόΐντα Θίτ/ς μίγματα >υίων
\ξίλΐτ\ «,κμίτω <Ρ νάλίγκιον ΐΐσοράασ&αι
τίΰξίν. 6 $*ϊκ Αόρποιο, κορίσσάμινος κραηρον κφ,
\ς κλισήν αφίκανν ίου πατρός, 'ίνθα ο! ύπνος
«■μ&χν&ι• Δαναό) <β ηΖν προπάρο&ν &νον}
αιϊν αμαβόμ&οι φύλακας- φοβίοντο γας αϊνΖς
Τράων μί, ποπ λαές, $ αγΧίμά,χων Σκούρων ,
νηας ινιπρίσν, νόστου Ρ απϊ πάντας αμίρσγ.
ως 3* αυτως Ώριάμοιο κατά πτόλη ΪΟνία Ύράων
Λμφ) πυλας κα) τίϊχος αμοιβαδίν ύπνώΊσκον,
'Αργίίωρ στονόίσσαν ύποτρομίονης Ζμακλή.
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ΑΚΟυΜΕΝΤυΜ
Ι Ι Β Κ Ι IX.
ΙΓ ο 5 τ Ε κ. ο άίε αιηι Ττοατιϊ , ΙιοίΙεπιαε ςβίαπϋίϊΐιϊ
ιηεηι ρειχιιΙΓι , εχίτ3 πιιιγο$ ρΓοώΓβ ποπ 3ΐιάεΓεηί , ΑπιεποΓ Ιονϊ ί'ιφρίκαϋ , αι Νεοριοΐεπιυιη 3νε«3Γ , 3ΐη
1>εΙϋίΐη€ίη ηΐ3ΝΐΓει , — 30. (ΙΙοιηΙίυΓυιηοΓ ηιοπιιϊ υΓπαίςυε ρ;ιπί$, ρ*5Ηοηβ &&3 ϊηκτ Γε§ε5 Α§3ΐηεπιηοη3 &
Ρηβιηιιπι ; Ευι-γργίο Ι3πιεη Ηοηοπβ ε3υ& ΓεοΓΓυπι ίιιιηυΐυδ εχοΪΓ3ΠΐΓ, — 45• Ιπιεπιη Νεοριοίειηιιχ ΑοΗϋΚδ
Γερϋΐοηιηι ίηνίΓιΐ, ρϊεΓ3ΐί$ αυίτι; θϊεδςυε Γιηε ςεΓΠίπήηε εχίβϊιυΓ, — 66. δεςυεηπ (ϋε ΑςΗϊνϊ ζά ιηυΐΌί Γιι&£ππγ: Τγοι3πο5 ιηεια ίΟΓρεηιεϊ εχαΐ3Γ ϋείρΐιο&υί & ϊη
ρΓ3εΚυ!η εάυοΪΓ, — ιις. ΑίΓοεϊ ριι^π» ςοιηπιϊίΓ3, ϋε'ιρΗοί)ϋ5 ΛΓεηιιε Γειη {»βπΐ , & 3& Αςίιϊνοπιηι ρ3Γίε Νεορίοίειηυί, ςυϊ Μΐώβαι εοηΐΓ3 ϋείρΐιο&ιιπι ιεηιΙίΓ. Ειιπι
Γ3ηιεη Αροΐΐο ηιιβε οίϊιιή 3(1 ιιιΊ>επι ϊηη$ί&η, — 263.
ϋϊϊςυΠίΐ 3 Ιονε οβίΐ^ΐηε ΤΐΌΐαηοϊ ρτορε υι•1>εηι ςοηίρϊς3ΐυ5 ΝεορΓοΙεπιυδ, ηεηιηι α^ξΓαΚηιι* , ςυίβιΐί ηυχΐΐίο
νεηΪΓ Αροΐΐο , Νεριυπο ςοιηκι ΑοΚίνΐδ 3ηίιηο5 3(1<1εηΐε , — 3°4• Ι5 Αροΐΐϊηειη Νεορϋοίειηο εχίπιιηι ρΗΐ-αηίεπι , επ3πι ςοηιτ3 3υ§απ3 , 3 ριτοροΠίΌ ^1)5^ε^^ε^ , ϋί>
1)ειτ» ίε ενεΓίιίΓαιη ηιίηίΐ3Π5, — 323• Τ3π^ειη ΟβΙΰΙιηπΓβ
3υίΙθΓε ΑςΗΊνϊ ϊη 03{Ιγ3 ίε ΓεαριιιηΓ, & αά ΡΗΊΙοβειειη ε ίεπιηο ΐηΓιιΙβ βί-ςείΓεικΙιΐίη , Ππε ςυο Τιόϊβιπ α
γά ποη ροίΓε, ϊη ήήϊ εΓ3ΐ, 1ε£3ίο« ηιίιιυηί ϋϊοπιεάειη
& ϋΙχΙΓεηι. ΙηΓεπ3ε Ηΐε (Ιο ίεπιηο & Ρΐΐίΐοβειε £3ΐ>υΙη£, — 443- ΡΙιϋο&ειεκ ΐη οβΙΙγβ ρεπίυ&υϊ 3 Ροάαΐίπο
ρεΓ πίϊΓΒευΙυιη ΓεΑκυϊηΐΓ , & ηΒ Α2|3ΐηεηιποιίε & Α«:ΗίνΪ5 ΗοηοΓε & πιυηεη1>υ$ ευηιυΐ3ίϋΓ , —■ 510. ΡοΛεΐΌ ά'ιε
Αοΐιίνϊ, ίηΛ"ι§3ηιε ΡΗϋο&ειβ, ίπήπιέΐο 3§ιηϊπε νβΓίιΐί
Τιτοιαηι ρεΓξΐϋΚ, — αάβη.
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ΒΙΒΛΙΟΝ

Θ.

Γχμας «Γ 'ήνυτο νυκτός άπο κήφας , 'ί^ρίτο «Γ *ωζ
Ιχ, 7Γίραπων , μάρμαιρί «Ρ άτηιριτος άσπίτος α$ήζ'
άη τστ' άηιρας υ'ιίς \νσ&ίνίων ^Αρ/γάαν
άμτη&ον πάπτα/νον Ί'δοντο £ί Ιλίου άκρη
ανηφίλον, χ^'ζον £ί τίρας μί•γα 3•αυμάζΐ<Πίον.
;

$

ΤρΖχς £ ουκ ίτ 'ίφαντο προ τίίχΐος αϊπανοίο
στίημίναι Ιν ττολ&μω- μόλα •}άξ £ίος 'ίλλαβί πάπας•
Άντήνωξ <Ρ Ιν τοΊσι , &ίΖ>ν ϋρήσατ άιακτί'
Ζ(0, Ί&ις μί^ΐων, ««Γ ουρανού αιγλίκντος,
κλυΰί μ&υ ίυχομίνοιο, χα) οβριμον αν&ρα πόληος
τρίτον α/ρ γ\μίτίρ)ης , όλοα φρ&αι μητιόωνταί&' ογ Άχιλλζνς \<ττι , και ου κίί ί&μ ,Α'ί£αο>
ίΐτί τις άλλος ' Αχαιός , άλί^κιος άνψ κΐ'ινω.
λαοί γας κατά άστυ &ΐΗ"),ίνίος Πριάμοιο
πολλοί άττοφθινυΰουσι , κάκου «Γ ου γίντΓ ίραά >
άλλα φόνος <η, κα) οίτος Ιπ) ττλίον αιϊν ά&ξυ.
Ρ ι
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Ζΐΰ 7ΓΛΠξ , ού£ί νυ σοι τι ααϊζομ&ω» υπ Άχαιοΐς
μίμβλ&ται , άλλ' 'άρα χα) σί> λ&λασμίνος υΐος ίοΐ»
Δαρ&ίνου άντ&ιοιο μνγ Άργίοισιν άρήγίΐς.
αλλά σοι (ι τό& &υμος \ν) χρα$ή\ μίκαίνίΐ,
Τρώας υπ ^Αργίοιση οίζυρως άπολισσαι}
'ίρξον αφαξ , μηδ* αμμΐ πολύν χρόνον άλγα τιυχΐ*
Η ρα, μι•γ ίύχόμίνος• του & ίχλυίν ουρανοί Ζΐύς'

βο

χα) το.μϊν αϊ^ ίτϊλΐσσν το <Γ ούχ 'ήμΐλλί τίλίσσαν.
Μ γάς ο! χατινίυσΐν , όπως άπο πολλο) ολωνται
Ύρωίς όμως τίχασσι• Ααϊφρονα α' υ'ι 'Αχιλϋος

25

τρί^ΐμιν ου χατναυσΐ» άπ ίύρυχοροιο πόληος ,
αλλά ί μάλλον \γψν-, \πύ νυ Ι &υμος ανώγι
νρα φίραν χα) χΰ$ος ΐύφρονι Νηρα'ίνη.
Κα) τα μίν ως 'ωρμαινί 3ί4# μί^,α φίρτατος άλλα/ν
μίσσηγύς <ίί πόληος /<Γ ίύρΐος Ελλησπόντου ,
Άρφϋόι χα) Ύρωίς άποχταμίνους \ν) χάρμη
χαΊον όμως Ίπποισι• μάχη <Γ Ισητίαυτο φόνοιο,

3°

αηαχα <$ Πριάμοιο βίη χήρυχα Μίνοίτην.
ίΐς Άγαμίμνονα πίμ•\ί , χα) άλλους νταντάς 'Αχαιούς, 35
λισσόμίνος νίχυας ηνρ) χαΐίμίν όί <Γ Ιτζϊθίρτο ,
αι&όμ.ίνοι χταμίνους- ου γαξ σψισι μηνις σπη£ϊι.
ημος ^ φιμίνοισι πυράς Ιχάμοντο Βαμιιας,
$ίι ρα τοτ' ΆργίΤοι μ)ν Ιπι χλισίας άφίχοντο'
Ύρωίς ιΡΐς Πριάμοιο πολυχρυσοιο μίλάβρα ,
αχνύμινοι μόλα πολλά ^ουπότος Εύρυττυλοιο' ,
τον }•*§ $ τίίσχον Ίσον Πριάμοιο τίχίσσι•

4°

ΤΩΝ ΜΕΘ Ο ΜΗΡΟ Ν Θ.

Β29

τουηταά μη• τάρ-χυσαν , άττοταταμνιων ίχ,άς άλλων ,
Δαρδανης ττραπάρο&ί 7ΐνλης , 39/ μαχ,ρά ρ&Ορχ
δινηίΐς ττρόίησιν , άίξόμίνος Αιος ομβρω.
Ύϊός <Γ' αύτ ΆχιλΟος άταρβίος ίνΛτο πατρός
τνμβον ις ίύρωίντα• χ,υσζν <Γ ογΐ, δάκρυα χίΰων,
στήλχν (ύττοίητον άττοφιμινοιο τοκίίος•

45

ζαί ρα τηριστίνάχων , τοΊον -ποτ) μΰ^ον \ίΐπη •
Χα?ρ« 7τάτίξ , κα) 'ειηρβί κατά χβονο'ς• ου -^αξ 'ϊ-^ωγί 50
λκτομαι οϊχομίνοιο τί&ΐν ττοτ) ίωμ Ά'/ίίαο.
ώς ί'/Οί ζωόν σί μΛτ'Αρ-^ίοισι τάγανον
τω κί τ»% άλληλο/σν φρανας πρφΟίντ \ν) 3~υμω ,
*Ιλίον ίζ Ιιρΐΐς Τνϋσσάμώ' άστητον ίλ,βον
νυν ό ουτ α§ συ γ ίσνόίς ίον τίχ,ος , ουό ι <τ ί^ω π«£
μμρ ζωοι* Ιόντα, λιλα/όμίνός 7Γί% ιδίσ&αι.
άλλα κα} «ς , σ* νάπρ/ , κα) Ιν φ^ιμίνοισιν Ιόντος,
σον δόρυ , χα) Ή» μη μί"}> \ν δαί τπφρίχασι
δυσμήνας• Ααναο) δί γιγι&όης- ίισορόωτι

55

σο) δίμας Υΐδί φυην Ιναλόγχιον , κδ'ΐ χα) ίργα.
Ω.ς ύπων , άττο 5ίρμ$ν ομόρξατο δάχρυ τταρίΐων
βϋ δί Βνως Ιττ) ν$ας υττίρ%μοιο τοχτίος,
ονχ οίος• άμα •)/άξ ο! '/σαν δϋοχαίδίχα ψωτις

6ο

Μ.υρμι£6νων Φοίνιξ δ* ο γίρων μίτά τόϊσιν οίΐϊΐδίι ,
λυγρον άναστίνάχων 7ηριχυδίος άμφ Άχιλϊίος.
νύξ ο* Ιττ) γύαν Ίχανιν , νπζσσυτο δ' ούρανόν άστρα•
οι δ* άρα δορττίισουττίς , 'ίλον§ υπνον ί^ρίτο <Γ ν\ως•
Άρ-μϊοι σ αρα δΰσαν Ιν 'ίντισι• τΰλΐ <Γ άττ αυτών,
Ρ 3
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αίγλη μαρμαίρίσχίν , \ς ά&ίρα μέχρις ιοΰσα,
χαί ρα, &οως \χτοσ5ί ττυλάων Ισσίυοντο
παχσυ^ίγ , νιφά£σ<τιν Ιοιχόης , α'Ι « φίρονται
ταρφας \χ νίψίων, χρυΐρη υττο χύματος ωρν\ως ο! γ ίξίχιοντο προ τίίγ^ος , ώρτο £' λΟτ»
σμιρδαλχη• μίγα, <Γ αϊα 7Τψστίναχίζίτ Ιόντων.
Ύρωίς £" νοτ νπυ^οντο βοτιν, χα) λαον ϊ£οντο,
Β-άμβησαν' πα/ην £ί χατίχλάσ5ΐι\ χίαξ ίν$1ν,
ττότμοι• οϊομ&νων τηρ) γαξ, ννρος ως, Ιφαάι&η
λαός $υσμαιών χαναχίζι «Τί τίΰ•χια φώτων
χινυμινων αμοτος £ι χονίσσαλος ώρτο ποδοην.
χα) τοτ' ας η &ίων τις ύττο φρίνας 'ΐμβαλί &άρσος
Δώ'φοβω, χα) &ϊίχί μάλ' α,τρομον, νί χαι αυτόν
Βνμες νποτρυννηνί ποτ) χλόνον , Όφρ άστο 7τάτρης
δυσμιηων αλί^ανον νπ 'ί^χά λαον ολίσστι•
3"αξ<ταλΐον <Γ αρα μΰβον Ιν) Τρωίσαιν '&ΐ7Πν
*Ώ. φίλοι, ίΐ <Γ' 'άγ Βνμον αρήϊον Ιν φρία) Βΐρ&ί,
μνησάμβιοι , στονόιντος Όσα πτολίμοιο τιλιυτγι
αλ^Λ ΐττ α,ν^ρωττοιΟΊ Αΰρυχτγιτοκτι τίμηση,
ου γαξ ΆλίξάνΑροιο ττίλίΐ πψ μουνος α&^λος ,
ού^ 'ΈΜνης, άλλ' ιστι πιρ) τττόλιός τι , χα) αυτών,
νι^αλόχων, Τίχίων τί φίλων, γίραρων τί τοχνων,
πάσης τ αγλαινς , χα) χτνσιος , »<Ρ ίρα,τίΐνΧς
γώ\ς , » μΐ Αα-μίντα, χατα χλόνον ά,μφιχαλν^οι
μα,λλον, η ά^ρίισαιμι φίλην υττο £ουρατι ττάτρην
δυσμίήων ου γάξ τι χαχωτΐρον ΐλπομαι άλλα

7°
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τημα, ματ άν^ρωστοισχ οιζυρόΧτι τίτυχβαι.
τουκκ άττωσάμανοι στυγιρον Μος•, άμψίμί πΑνης
καρτυνασΒ-' νπ) ίΧριν άμάλΐ'χατ ον'-^ΆξΆχιλλώ'ς•
ζωος εθ' ιιμίν άντα μαχηηται , οί/νικ α,ς αυτόν
τΰξ ολοοΡ- χαπ£άτ\&• τηλ&ι £ί τις άλλος ^Αχαιών-,
Ός νυν λαον α•)*ιρ&ι. 'ιοιχα £ϊ' μήτ Άχιληα
ματί τιν άλλον 'Αχαιον ύττοτρομαιν , 7Πρ) ττάτρηςμαρναμίνους- τω μή τι φΐβωμώα μωλον 'Άρηος-,
ί/' χμ ττολλα, ΎτάροιΟίν άνίτλημιν μογίονης.
& ουστω τάΓί οϊ£ατ ανά φρίνας , ως άλΐγανοΊς
άνδράσιν Ι* χαμάτοιο 7ηλίΐ &αλίη τί, χμ όλβος,
& <Ρ α,ρα λίυ^α,λίων άνίμων , και "χώματος αίνου.,
Τ&υς νπάγα μίροσησσι <ίί ϊΐίρος ίυ^ίον νμαξ ,
ίχ, τ όλους νουσοιο ττιλίΐ σ&'ίνος , 'ίχ, η μόϋοιοίψηνα ; τα, α* τράντα χρόνω μνταμύβίται ίργα-.
Ώ.ς φατο' τοι όι ίς'Αρηα, μίμαόης, Ιντυναντο

2}ί
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1 κ>

ισσνμίνως' χαναχ» <Γε χ«τλ πτόλιν 'ίττλίτο ττάντη 3
μωλον \ς άλγινάντα χαρυσσομίνων αιζηΖν.
'&ν αρα τω μίν άχαιτις ΰττοτρομίουσα χ.υ<$ϋΐμοΡ-}
ίνκ άποιχομίνω- 7ταρανή& $αχ,ρνχίουσα•
τω ό* άρα ήττιοι υΐίς , ίΊΚίτ^όμίνοι 7ηρι ιτατρ) ,
115
<κυχία πάντα φΐρίσχον ο <ίί σ-φιτιν άλλοη μίν 7Γου
αχνυτ ό&ρομΐνοις• ότί «Γ ίμ-παλι μα^ίαασχίν ,
παισιν άγιλλόμίνος• χ,ραΒίη £ί οί \ν £αί μάλλον
ωρμακν 7ΐν\η»τ&αι ύττ\ξ τβαων π, χμ αυτόν.
α,λλω ί' αυτί γραιίς ίφίσταμίντις 7ταλάμγκην
Ρ 4
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αμφντ'&α μίλ&σνι κόχης άλχ,τψα γάρμχς ,
πολλά παρηγοριών φίλα» υ!ία, μηδαι) ίΥχΐΐν
Ιν πολίμω• χα) σηρνα τίτυμμίνα δϊίκι/υί παιδ),
ταρφαα σηματ 'ίχοντα παλαιής δη'ίοτητος.
Αλλ' ση όη μαλα πάντΐς \ν 'ενησι &ωρήχβηο~αν ,
άστίος ίξίχίοντο , μί^' ίίμίνοι πολΐμοιο
λίνγαλίον τα^Η/τοΊ οΡ Ιφ Ιππήίονιν οροικταν
ίππηίς' 7Γίζοϊσ•{ «Γ ίτπχραον ΪΒνία φώτων
αρμασι £* αρμαΒ' 'ίχοντο χαταντίον ϊβραχί <ίί χβων
\ς μοΉον \<το~υμίνων ίπαυτα <Γ οίσιν ίκ,αστος
κίχ,λόμίνος' το) <Γ αΤ^α σννήϊον αμφ) «Ρ αρα σψι
ΤΆ/χι' Ιπία-μαράγητί• μίη «Γ ίχ,άπρθιν αϋτη

195

130

λίνγαλατ τα £ί πολλά &οΖς ποτίοντο 0ίλίμνα ,
βαλλάμίν αμφοτίρω^αι• υπ *}>χ*ϊ «Γ ασπί&ς άνδρΖν
^ννόμν/αι κτυπασχον αάσχίτον α! <Γ υπ ακόντων ,
χα) ξιφαων πολας εΓβ χα) άξίνηοΊ &ο>ίοΊΐ'
άνίρίς ούτάζοντο• φορυνιτο «Γ \ντί& φώτων

135

άΐματι. Τρωϊάδϊς <Γ' λύγο τίίχίος ϊσκοπίαζον
αίζηων στονό&τα μο%ν πάστισι δί γυ7α
ίτρίμιν, ΐύχομίνηην ύπίζ τίκίων τί, τια) ανδρών ,
140
ηόί χαο~ιγ>ητων πολιοί α αμα τη<τι γίρονης
Ίζοντ ύσορόωντίς' Ίχρν «Ρ υπο χ,ή&οΊ &υμον
παίδων αμφ) φίλων Έλίνη <Γ' ϊν) δωμασι μίμνν
όιη αμ αμφιπόλαντΝ' 'ίρυχ,ί γας αονητος αιδώς.
Ο/ <Ρ 'άμοτον πονίοντο προ τίίχρς• αμφ) &Κ%ρ*ς 145
γ&ίον ούλομίνη <Γ νπαυτ&ν αμφοτίροισι

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝΘ.

*}*

μαχρορ ' Ερις βοόωσα• κόνις £Χρυσοί/ντο λύβρω
χτννομίνων όλίχοντο «Γ ανά κλόνον άλλοβιν άλλος.
' Ει^' άρα Αη'ίφοβος κρατίρον κτόκν ήνιοχτΐα
— — 'ΐ7Γ7Γασίάϊ\ν Ό α άφ άρματος αί^ρο7ο
νριτπν άμφ) νίχυσσιν ά-χρς $ί οί '&τχίν άνακτα.•
&ίαϊί γ,Λξ μτι <$ι μ/ν Ιφ ηνία. χβρας ϊχρντα
νιος \υς Πριαμοιο κατακτίίνψΊ και αυτόν
άλλα οί ουκ άμίλησί Μίλάν&ιος , άλλ' \ττ) £1φρον
αλτο &οως• ίττποισι ΑΊκικλίτο μακρά, τινάσσων
ίυλϊΐζ, ού^' \•χ*. μάτην• 'ίλαυνί £ϊ δούρατι &ίίνων.

ι^ο

155

και τους μ\ν Πριάμοιο παις λιπίν 'ίκντο εΓ' άλλων
\ς 7τλϊ\%υν• 7ΓθλαοΌΊ <ί* όλίθριον ωτπασζν γιμαξ
Ισσυμ,ίνως- όλοίϊ -^άξ άλίγκιος αϊϊν άΐλλνι ,
&αρσαλίως $γ\ίοισιν νπίργηο- του $'ύπο "χίρσί
μνρίοι ίχηίνοντο• ττιδον <Γ Ιστίίνίτο νΐκρΖν.

1 6ο

'Ω.ς <Γ Ότ άν ουραα μακρά &ορων (Ις ά^κία βίισσνς
δρυτόμος Ι^κονίων, νίοβιιλία δάμναται υλτ\ν,
άνθρακας 'όφρα κάμγσι , καταχρΰ-\ας ύττο γ£!αν
συν ττυρ) Βουρατα μαχρα, τα £* αλλοθ» άλλα 7Γίσόντα 163
πρωνας 'υτπρθί κάλυ•\αν , άνης <Ρ ί7Γΐτίρ7ηται 'ίργρ
ως αρα Δηϊφόβοιο 3-ογς ΰττά χίρσιν 'Αχαιοί
ϊλα£ον όλλύμινοι, τπρικάτηπσον άλλήλοισι•
και ρ οί μίν Ύρωΐσσιν ομίλίον• οί <Γ' ΐφίβοντο
ΐύρυν 67Π Έ,άνθοιο ρόον τους <Γ' ύδατος ίίσω
Δηϊφοβος συνίλασσί , χα) ουκ άτηλιηί φόνοα.
ας <Γ 07ΓΟτ ιχβυάντος νπ γόσιν Ελλησπόντου

170
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δίκτυον Ιξιρύωσι πολΰκμΜτοι άλΐϊίίς,
χολπωΰίν , ποτ) -^αΐαν , «τω «Γ όλος «/(Τίτ' ιόντος-,
ίνΰόρτι αίζηρς, γιαμπτον δόρυ χιρσ) μιμαρπως,
οάνον ίττι ξιφίψι φιρων φόνοι , άλλώι <Γ άλλον '
δαμναται, όν. Κ6 κίχησι, φόνω <Γ ιρυΒαίνιται υ£ϊύ»•
ως του ΰπα) παλαμική πιρ) ΞάνΟοιο /Μίθρα
αίμυατι φοινίχΒησαν' Ινιστιίνοντο- δι κκροί.
Ούάί μιν ούδ' 'άρα Ύρωις αναιμωτ) πονίοντο ,

175
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άλλα σφιας ϊδαΐζν Άχιλλιος όβριμος υίος
α,μφ άλλχσι φάλαγξι• Οιτις δι που ιισορόωσα,,
τίρπιτ \φ νιώνω , Οσον 'άχνυτο ΐϊηλ&ίωνι.
του γας υπο μιλόν\ πουλάς στρατός \ν κονίψι
ππττιν όμως 'ιπποισιν ο δ* ισπόμινος κιραΐ&ρ»θ' Άμίδίιν ιδαϊξι πιρικλυτον, ος 'ρά οι Ίππω.
ιζόμινος συνικυρσι , κα) ουκ απάντι\τ ιρατιινης
Ίππασίης'- δ» γάς μη/ υπ Ί^χιϊ τύ^ί φαανω
ις ηδυν αιχμ» δί ποτ) ράχη ίξίπιρ*ισ&•

185

'νγκατα <Γ ιξιχυΟησαν ίλαν δι μιν ουλομίνη Κ*)ζ
190
ισσυμχνως , '/πποιο Β-οου πάρα ποσσ) πίσόντα.
Ηλί δ* Λξι' Άσκάνιόν τι , και Ο'ινοπα• τον μι* Ίλάσσας
δονρ) μι-χα στομάχριο ποτ) στόμα,• τον δ3 ύπο λαιμον,
καίριος ΊνΟα μάλιστα πίλαι μόρας ανΰρώποισιν.
άλλους ο Ίκτανιν αυοις, Οσους κίχι. τις κίν Ικανούς
άν£ρων μυ^ήσαιτο κατά κλάνον) οσσοι ολοντο
χιρο~) Νιοπτολιμοιο ; κάμ& δι οί ουποη γΰϊα.
ως <Γ όπότ αίσιων τις άγρω ιν) τηλ&Οάοντι,
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παν νμαξ χρατίρψι ποησάμ&ος παλάμησιν,
ϊς -^άιαν χατ»χΐυίν άπίίρονα χαρττον Ιλαιης
ράβ$ω Ιπισπίρχων , \χάλυ•\ί <Γί γωρον νσπρΒίν

ζ**
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ως τον νπα) παλάμψι χατηριπΐ πουλυς όμιλος.
Τυ&ί&ς ^ ΙτίρωΒίν, ίϋμμίλίης τ Άγζμίμνων,
α,λλοι τ Ι» ΔαναοΤσιν άριστες πονίοντο
προφρονίως ανά £?,ρη άμίίλιχρ»• ου<ίζ μίν (σ&λο7ς

20$

Τρωών ηγμάΐίσσι £ίος πίλεν, άλλα χα) αυτά
Ιχ, 3•υμο7ο μάχρντο, χα) άκρας αϊίν 'ίρυχον
χαζομ'ίνους• πολιάς <Γ« χα) , ούχ άλνγηπς αναχτων ,
Ιχ πολίμοιο φίβοντο , μίνος τρομίοντίς αχαιών.
Ό4« «^ *? ίίαπνάισί τηρ) προχογσι Ίχαμάν^αυ

αιο

όλλυμίνους Δαναούς χ-ραηρος πάϊς Αίαχίααα
αϊίν ίττασσυτίρους• λίπί <Γ' ους τιάρας αυτός ίναιραι ,
φίύ\οντας προτ) άστυ, χα) Αύτομίόοντι χίλίυίν
χίΤσίλάαν, οθ/ πουλυς \&άμνατο λαός *Αχαιών,
αντάζ ογ α1-\α πβ*ισί , χα) ά&ανάτων μίνος 'ίππω*
σίίκσχίν μάστιγι ποτ) χλονον οϊ «Γ ίττητοντο
ρΊμΦα £ϊά χταμίνων , χρατίρον φορίονης αναχτα.
οίος <Γ Ις πόλίμον φθισίμβροτον Ίρχίται'Άρης ,
Ιμβίβαως Ίπποισι , τηριτρομαι <Γ' αρα γιία
Ισσυμίνου, χα) &ίΐα πιρι στίρνοισι •3"ί0ΪΌ
τίΰχτι Ιπιβρομίουσιν , ίσον πυρ) μαρμαίροντα•
τοΊος ,Αχιλλϋος χρατίροΰ πά)ς Ύίϊίν αντην
Ισάλου Αηϊφοβοιο• χσνις £* νπαύρντο πολλή
Ίππων άμφ) πόο%τσκ , ι£ων £ί μη αλχιμος άνηζ
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Αύτομ*$ων , ΐνοησιν στις τηλιν αϊ^α <Γ α,ναχη
το7οι> 'νπος χαπλίξΐ , τηρικλυτον άνδρα 7τιφαυσχων*
Ώ άνα, Δαϊφόβοιο τηλιι στρατός, γι$ί χα) ούτος,
σίϊο ττάροβί τομ Ός ύτητρίμί• νυν εΓε ο'ι ίσ&λον

225

« &ίος, » δαίμων τις ΐττο κραδίην βάλζ 3-άρτος.
Ως Λξ 'ϊφιτ τον δ' ούτι ττροσίννττην , άλλ' 'ίτι μάλλον 230
ίττττους ωτρΰνίσχ&ν \λαυημ& , οφρα τάχιστα
ολλυμ,ινοις Ααναοϊσιν άαχ,ία ττότμον αλάλχοι*
άλλ' οτί δή ρ' άφίχαντο μάλα σχιδον άλλάλοισι,
<$ τοτί Αηϊφοβος , //Αλα ιηρ χ&ηων πολίμοιο ,
ίστη, Όττως πυς αινον> οδ' ύδατος \γμις Ιχηταρ
5.35
&άμβα <Γ ίΐσοροων αρατίρόφρονος Αιακίδαο
ίππους, ύδί και ν'ια τηλωριον , ούτι τοχϋος
μύονα• του «Γ άρα Βνμος ύπο φρισιν ώρμαίησχί»
άλλοτί μ\ν φίυγαν, οτί δ' άνιρος άντα μάχισ&αι.
άς δ* οτί συς Ιν ορίσσι ν&τγινίων άπο τίχ-νων
&ωας άττοσσίύησι , λίων δ* Ίτίραβι φανίίιι
ίΖ7ΓοΒίν Χσσυμηος , του δ' Ίσταται άστητος όρμ» ,
ουτί ττρόσοΰ μίμαωτος \τ ίλ&μίν , ουτ άξ σπίσσω-,
Βύ^ίΐ ^' άφριόωντας νπο ^ναΰμόισιν όδάντας'
ως νιος Πριάμοιο συν άρμασι μίμη κα) 'πτποις,
πορφυρών φρισι πολλά , χα) άμφαφόων δ$ρυ χ*ρο~ί*
τον <Γ υιός προσίατην άμαλίκτου Άχιλίίος•
Πριαμίδη , τί νυ τόσσον \ττ 'Αρ^ίίοισι μΐμψας
γιιροπροις, οι, σίϊο τηρπρομίοντις όμοχλνν,
φζυγχ Χτησσυμνιοιο , συ δ' ΐιλττίο ττολλον άριστος
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ίμμΛναι ; αλλά σοι ά'πίξ ύπο χρα$ίι\ μίνος Ιστιν ,
γιμίπρϊής πίίρησαι ανά χλόνον άνχντου αιχμής.
■ Ώς ϋπων , ο'/μησί λίων ως άντίλάφοιο,
ίμβίβαως '/πποισι χα) άρμασι πατρός Ιοιο•
χα) νυ χί μιν τάχα $ουρ) συν ηνιόχω χατίπίφν&ι ,
ίΐ μίη ο! μίλαν αί-^α ηφος χατίχίυίν Απόλλων
ίχποΟίν Ούλνμποιο, χα) ίξ όλοοίο μό^οιο
'ηρπασί, χαί μαν ί&ιχί ποτ) πτόλιτ ί\•χι χα) άλλα
ΎρωΊς 'ίσαν φώγινης' ο <Γ \ς χίνίην £ίρυ τυψι^
Υίρα ΠηλίίΑαο παις, τοΐον φάτο μν&ον
Τί1 χύον ίζήλυξας ίμον μίνος' ούίί σοι άλχ»
Ιίμίνω πΐξ άλαλκν &ίων £ί τις οσσ Ιχάλυ-^ί ,
ΐΊ/κτα βαλαν χαβυπιρ&' χα) \χ χαχότητος Ιρυξας.
ίΐς ας" ίφη• £νοψίρον <ί« κφος χαβυπίρΟί Κρανίων ,
ίυτ όμίχλην , Μχίυι. λιίβ» £ ίϊς ηίρα μαχρτιν
αυτιχα <Γ ίξίφάηι τη3ίον, χα) πάσα πϊρ) χβων'
Τρώας «Ρ (ΐσ&άισβ/ άπόπρώι πολλον ίόντας
σχαιϊίς άμφ) πνλγτιν ίβη «Γ άρα πατρι Ιοιχως
άντία ίυσμίνίων , οι' μιν φοβίοντο χιόντα.
ι\υτι χνμ άλί^ανον ίπίσσυμίνον τρομίουσι
ναυται, οτίξ άνίμοιο δη^ρόμίνον φορ&ηαι
ίνρυ μάλ\ ι/ψιλο* τί , μίμψί <Γέ λαίλαπι πσντΰς•
ως, του Ιπίρχρμίνοιο , χαχον £ίος άμψίγί ΤρΖιας•
τοΐον <Γ Ίχφατο μΰθαν , (ττοτρυνων , ιτάροισί'
Κλ£τ6 φίλοι , χα) &άρσος Ιν) στήβίσσι βάλίσΒι
άτρομοι, οίον 'ίοιχί φορημνιαι άνίρας ίσ&λοϊ/ς,
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νίχην ϊίμίνους \ριχυ$ία χερσιν αρΐσ&αι ,
χα) χλίος \χ ττολίμο/ο <$υστιχίος° άλλ' ονγί &υμσν
τταφίμ&νοι, ττονίωμί&' ύττ\ξ μίνος, άσόχί Τροίης
ΐήρσωμιν χλντον άστυ, χα) ίκτίλίσωμΐν ίίλ£ωξ*
αϋως ^,αρ, μάλα πολλον νπ) χρόνον «νθ* μίνοντας)
ίμμίναι αττρήχτους , χα) ανάλΛί^ας , οία γυναίχας"
ΤίΟναίην γα,ξ μάλλον , ίι άτττόλιμος χαΜοίμην.
ΛΩς φάτο" το) <Γ 'ίτι μ&λλαν Ιζ ' Αρΐος 'ίργιν ορουσαν
Β'αρο'αλίως, Τρωίσσι <Ρ ίττίιίραμον• ο! «Γ« χα) αύτο),

28ο
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•χ-ροφρονΐως μά,ρναντο τηρ) τττόλιν' α,λλοτί α' αυτί
ίντοσ&ίν πυλΐων α/ττο τιίχίος• ουά ατηλη^Λ
£αος'Άρης, Τρωών μ\ν ίίλΑομ,ίνων αστΐρΰξαι
^υσμΐνίων στρατον αινον , ίΰσ&ΐνίοΜ ό~ Αργ,ίϊων
άστυ διαττρα&ίίΐν• ολοίι <Γ' ϊχί πάντας δϊζυς.

29°

Και τότί <$» Ύρωισσιν α.ριτ)ίμί\αι μβηοάων ,
'/χθορεν Ονλΰμττοιο, χαλυ-^άμίνος νιφασσι ,
Λητο*/οΓμ?• τον <Γ α1^.α &οα) φορασχον αίλλαι
τΐνχίΟΊ χρυο~ίίοισι χΐχασμίνον αμφ) <ίί μαχρα)
μάρμαιρον χατιόντος ντον σηρφη\σι «λκ/θατ
295
αμφ) $'ί οι γωρυτος ΐπίχτυτην ϊβραχί <Ρ αΒ»ζ
Β-ίοντΐο-ιον , χα) γα7α μίγ Ίαχιν, '/ί'θ' α,χάμαντας
3ϋχί 7Ταρα Έάν%οιο ρόον ττό^ας' \χ $Ί βοησας
σμίρ&ίλίον, Τρώσσν θράσος βάλε, &7μα £"Αχαιο7ς,
/λίμναν αίματό&τα χατα χλονον. ου <Γ %ιοσίχβωψ
3°°
Χβριμος ϋγνοάα-ί• μηος «Γ Ιπίτηαυσίν ΆχαιοΤς
*<& τΐΐρομίνοιοΊ' μάγ* $* αίάιλος ίτνχβη

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ &.

^9

αθανάτων βουλνισιν ολοντο <Γί μύρια φυλά
αιζηων £κάτ?ρθ«. χοπσσάμίνος «Γ? αξ Άπάλλο»
Άρ^-ώ/ς, αψμαινί βαλνν &ρασυν νΓΆχιλϋος
3°5
αυτόν, οπού χα) πρόσ§& 'Αχιλλέα* τοί/ <Γ' αρα Βνμοτ
οίωνο) χατίρυχον Αριστίρα, χίχληγωτίς ,
άλλα τ« σήματα πολλά, ^όλος Λ• α οι/* ίτ' 'ίμΐλλ*
7ΓίίΒίαΒ•α{ τίράισσι. το ^ ου λάΊ)( Κυανοχαίτην ί
γιψ §ίσπντ'ΐΛ χίχαλυμμΐνον' αμφ) £ί ποσά) ,
νισσομΐνο/ο αναχτος, Ιρυμνη χίνυτο γαία•
τοΊον «Γ Ίχ/Φατο μΰβόν , &λ£όμίνός μιν Ιρύξαι•

3 10

* Ισχί τ*χος , χα) μί\ τ< πίλωριον υ\ ' 'ΑχιλΧος
χτύη\ς• ού£ί γα,ξ ούτος Ολύμπιος όλλνμινοιο
γαΒϊισίΐ' μνγα 8* Αλγος \μο), χα) ττασι &ίοϊσν
3*5
ίσστται (Ιναλίοισιν , όπως πόρος αμφ ΆχιλΟα'
άλλ' ά,ναχάζΐο £ΐον Ις αί&ρα, μίι μ& χολωσνις,
^α1-\α «Γ, Αναρρήξας μίγά,λης χβονος (ύρΰ βαρώρον,
αύτϊιν ' Ιλιον β?9αζ 'ίόις άμα τύχισι πασαν
&τσω ύπο ζοφον ίύρυν αχρς αί τοι ΐσχηται ούτω.
3 2°
'£1ς φάβ'. ο «Ρ Α^όμ&ος μχγ Α&λΦίον οΐο τοχΟος,
δύσας τ α,μφ) πολχος , (ϋσ&ίνίων θ•' Αμα. λαΖν,
χάχτσατ ις ούρανον ίύρυν ο <Γ ίΐς 'άλα• το) <Γ' ίμάχοντο)
αλλήλους ολίχονης• ' Ερις <Γ' ίπιτίρτητο χάρμγ
μίσφ οτί «δ» Καλχαντος υπ" ίννίσίψκ 'Αχαιό)
\ς νϋας χάσσαντο , χα) ΙξίλάΒοντο μόΟοιο.
ου γΑζ <Κ> πίπρωτο $αμγιμααι Ιλίου άστυ ,
πριν γί Φιλοχτίιταο βίην \ς ομιλον 'Αχαιαιΐ
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ίλ&μίν&ι, πολίμοιο Νοήμονα Ααχρυόιντος'
χα) το μ\ν κγ^ιοισιν νπνρρασιν οιωνοΐσιν,
ϋί χα) \ν ο~πλάγ•χνοισιν νπίδρΊακΛν' ου γάζ αί£ρις
μαντοσννης νητυκτο' 3τος £ ως ν\$& πάντα.
Τω πίσυνοι , στονάντος άποιχόμινοι πολίμοιο ,
*Ατρίϊ$αι προαιχαν ίϋχτιμίνην ττύτι Αϊίμνον
ΤυΑίος οβριμον υΐα, μίνίτττόλίμόν τ Ό<&σ•«οί,
ηδ' &ο>ί. οι «Γ αΊ*\α ποτ) τττόλη'Υίφαίστοιο
τηλυΰον, Αϊγαίοιο £ϊά πλατύ χίυμα &αλάσο~Υΐς ,
Αϊίμνον \ς άμτηλάντσαχ', απτή τΐάρος αίνον ολίβρον
άν£ράσι χουρΐοίοιο~ιν Ιμχτισαντο γυναΐχίς ,
ιχπαγλον χοτίουσαι, ίττϊι ο~φ«ας ούτι τίίο~χον3
άλλα £μω'ίά&σσι παρΐυνάζοντο γυναιξί
θρηϊχίνς, τας $ουρ) χα) τινοραη χτιάπισσαν ,
τηρύοντίς ποτί γάϊαν άρηϊφίλαν θρηϊχων'
αϊ $\ μΛγα , ζήλοα 7ηρ) χρα&ίψι τησόντος ,
3"υμον άνοί£γ\σαντο , φίλους <Γ ανά &ωματ άχοίτας
χτίΐνον άνηλΐγίως ύπο γύρντιν ουδ* ίλ&ιοΌν
χουρι^Ίους π(ξ Ιόντος• \σηί ρ άτταναίκται τιτοζ

33°
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άν'ίρος ιϊίΓδ γυναικός, ση ζαλήμονι νουσω
άμφ.ΐ7Γίο~ν\• χρατίρα) γαζ Ιποτρυνουσιν άνίαι•
αλλ* αί& σφνήροιση νπ άν£ράσι 7Τ%μ ΐβάλοντο
35°
νυχτ) μΆ , και πάσαν Ιχηρωσαντο πόλαα ,
παρ^ιμ&ναι φρίσι &υμον άταρβία, χα) μίγα χαρτος.
Οι ^"οτίϋι Αίίμνον χίον, «ίΓί χα) αντρον \ο%νον
λα'ίνίον, τόΒ< χίΐτο πάϊς Ποϊαντος άγονου ,

ΤΠΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Θ.
«$ τοτ αρα σφίσι θάμβος νπΙιλυ%> , ίυτ 'βτί&ντο
άνψι λίΐιγχλίΥΐΟΊν ?7ηστίνάχρντ ό<$υνησι3
Χίκλιμίνον στυφίλοϊο κατ οϋ£ίος• άμψι £' αρ αντω,

β+ι
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οκΰνων πτίρα. τίολλα. πψ λίχασοΊ Κιγνντο•
άλλα $ί οίΰννίρατΓτο τηρι χροϊ', χίίματος άλχοζ
λιυγαλίον. 3)ι γάξ μη Ιπην ίλι λίμας άτίρτπης ,
βάλλων ασγίτον ιον , οτπη νόος, &ΜηΜΓ
και τα μίν άξ κατιδατττί , τα <Γ 'ίλκιος ούλομίΐ'οιο
άμφίτ&ίΐ κα&ΰτπρβΐ , μίλαίνης αλχ,αξ άνίης•
αύαλ-αι £ί οι άμφ) κόμοι 7ηρ) κροτι χ'ί-χυντο
Βτίρος 'οττως όλοόϊο } τον άργχλίης £όλος αγρης
μάρ^η νυκτός Ιόντα &οου πο^ός' ος <ϊ* υπ ανάγκης
τΐψομίνος, ττοόος άκρον άταρτί\ρόϊσιν ό£ουτι
κό\ας , ί!ς Ιον άντρον αφίκιτχι, α,μφ) & οι Λ
τίίριι Όμου λιμ,ός τι, και άργαλίαι μίλί$Ζναι.
Ω.ς τον υ7το στηος ίύρυ κοκ» τηρι^άμνατ ανί»•
και οι τταν μίμάραντο Αίμος , 7ηρ) «Γ οστία μουνοψ
ρινός υη>, όλο» ΑΊ ττορη'ίίας άμφίχυτ αύ%μη
λζυ^,αλίον ρυττόωντος' άνιηρον Λ μίν άλγος
όαμνατο• κοίλοι <Γ' 'ίσκον υπ οφρυσιν άν£ρΙς όπατπαι
αινως ταρομινοιο• γόος &ί μιν οοττοτΐ λίΪΎΤίν }

ο 6ο
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όυνικ οι ίλκος ίμΐλλίν \ς όστ'ίον αχρις ϊκίσ&αι ,
7τυ$όμ*νον χαβύπίρθί• λυγραί «Γ ύτηρί7Γτον ανία/.
Ω.ς ό1 Ότ ϊπ) προβολψι ττολυκλύστοιο Β-αλάσατίς
ττίτρην 7ταιτταλώθΌ-αν ά7Γίΐρίσίης όλος άλμη
όαμνατ , ύττοτμυούσα μόλα στίρίϊΐν ττίξ Ιοΰταν ,
$%ο
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$(η>ομίνης <Γ άρα τϋς, α,νίμω χα} κυμα,τι λάβρα,
χάραμα χοιλαίνονται ιτπο βρωΒίντα &αλασσης'
ας του ύττίχνιον %λχας ά&ξίτο πυΟομίνοιο
Ιου αττο στυφΐλόϊο , τον οϊ ίνομορζατ οοουσι
λυ-)»ρΙς ύ£ρος , τον φασιν αναλ&α τί , στυγίρον τί,
ίμαίναι, ΰ7Τ7ΓΰΤΐ μ/ν τίρσΎΐ τηρι χιρνον ιόντα
γ,ϊλιοιο μνιος τω χα) μίγα ψίρτατον άνάρα
τϊϊρι ΑυσαλΒήτοισιν ιπτο^ιχη^ίντ ο^υνψιν
• \χ $ί οϊ ίλχ,ίος αΐίν ίττ) χΒόνα λαβομινοιο
ιχωρος ττίττάλχχτο ττί$ον πολυχαν&ίος Άντρου ,
&αΰμα \/£γ ανΒρωτιοισι χαϋ ύστιρον Ισσομνιοισι.
χαί οϊ τΓΛξ χλιο-ίην φαρίτρ» τταρίχαιτο γ. μαχρη ,
Ιων 7Γ?7Γλϊΐύΐίϊ&• ΥΓίλονΤΟ <Γ Λζ ΰϊ μ\ν ί7Γ άίγρην ,

3^5

39°

οϊ «Γ ίς δυσμνήας , τους 'άμπηχί λοίγιον υ£ρου
φάρμαχ,αν αϊνομόροιο' ττάρο&ι α\ οι μί^α τόζον
395
κίϊτο ττ'ίλας , γαμπτοϊσιν άρτιράμΐνον κιράίονι,
χίρτιν υττ αχαμάττιοΊ τίτυγμίνονΊΐρακλίίος.
Τους <Γ απότ «σνάιαί ττοτϊ σττίος ίύρυ Λιόντας,
Ισσυμίνώς όίμχσιν νττ αμφοτίροισι τανυσσαι
άλγνόίντα βίλιμνα, χόλου μίμνημίνος αίνου,
4°°
ουνζχά μιν το ττάροιΒί μιγά σηνάχοντα λιττοντο
μουνον ίρημαίοισιν \ττ αιγιαλοΐοΊ θαλάσσης,
χα) νύ χίν α/ψ νήλίσσίν α οϊ &ρουτύς «θίλί Βνμος ,
ί! μίι οι στονόίντα χόλον ΜχΐυίνΆΜνΗ,
αΛρας ιισορόωντος ομίΆΐας. οι όί οϊ ά-γχι
Υίλυβον, ά,χνυμΆΟΐΟΊν ίοιζότί- και ρά μιν άμφω

4°3

ΤΛΝ ΜΕΘ ΟΜΗΪΟΝ θ.
άντρου 'ίσω χοίλοιο παρεζόμινοι ίχάτΐρ&ν,
'ίλχίος άμφ όλοοΐο και άρ^αλιων αίυνάων
ϊΐροντ' αύτάξ ό τοΐσιν \ας £ΐνπίφρα£* ανίας.
οί £ί ί 3-αρσυησχον 'ίφαντο $ι οί λυ^ρον ίλκος
ίζ όλοο7ο μόγοιο χα) αλ-^ΐος ίήσασ&αι,
8* στρατόν ίκταφίχνται'Αχαιϊκον , 'άν ρα και αυτόν
φόντο μί•^ άσχαλάαν τιάρα νκσιν, γ\£~ί και αυτούς
'Ατρεϋας άμα το7ο~ι• κάκου <Η οί ουτιν 'Αχαιών

*4ϊ
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αίτιον ίμμίν άφαντο κατά στρατον , άλλ' άλίγίΐνας
\15
Μοίρας , ων ίκας ουτις άνχξ ΙπΜσσίται αΐαν ,
άλλ' αίίν μσμροίσιν \π άνάράσιν άπροτίσπτοι
στρωφωντ \\ματα πάντα , βροτων μΐνος αΚλοτί μεν που
βλάπτουσαι κατά &υμον άμίίλιχρν, αλλΰτί £* αυτί
ίκπώί κυ£αίνουσαι• ίπί) μίγα πάντα βροτόΐσι
420
κίΤναι , και στονόίντα , και ήπια μηχανόωνται ,
αυτά) όπως 'ώίλΰυσιν. ό <Γ ίΐσα'ίων ΌΑυσΧος
$£1 χα) άντ&ίου Διομ,ή&ος , αντίκα &υμον
ρηΊ$ίως κατίπαυαν άνηροϊο χαλάκι,
ίκπαγλον τσπάρο&ΐ χρλουμίνος, οσσ Ιπνπόνθίΐ.
Οί £( μη ατψ' Ιπ) νϋα κα) ύϊόνας βαρυ$ουπους ,
κα^χαλόωντίς, Ίνίΐκαν όμως σφττίροισι βΐλίμνοις•

425

και ρά οί άμφίμάσαντο £ϊμας, και άμίίλιχον 'ίλκος,
σπόγ^ω ίϋτρήτω , κατά (Γ 'ίκλυσαν υ$ατι πολλω•
αμπνυσ^ηη «Γ" 'άρα τυτΰόν. άφας <$ί οί, Ιγκονίοντίς ,
$6ρπον Ιυν τίυξαντο μιμαοτι• συν <Γέ χα) αυτό)
£αίνυντ ϊν£ώι νηός. ΙπνλυΒί <Γ° άμβροσίη νυξ•

3*

43°

244

Κ Ο Ι ΝΤ Ο Τ

τοΊσι (Γ' \φ υττνος ορουσν μίνον <Ρ άχρις γιρι^ΐνώις
αμφιάλου Αήμνοιο πας ι\όση. ανταζ άμ ηόΐ
ντίϊσμα 3-οως (ύννσιν ίϋ^νάμπτοισαι ααραν
(χ,τοΒίν Ι^χονίονης• νπητροίπινι ί* ΆΘμί» ,

435

ίζόπ&ίν ττνίίοντα τανυπρωρου ηος ούρον.
ίστία «Γ' αΊ*\? Ιτάνυσσαν υπ άμφοτιροισι πό&σσί)
ηα χατ&υνοντίς (ϋζυγον γι <ί* υπ ΐωγι
'ίσσυτ νπΐ πλατύ χευμα" μίλαν £* άμφίσπη κΰμα 44°
ργ^νυμινον , πολιός <Γ£ πίρίζπ πάντοΒίν αφρός•
άμφι £'ί οι <&λφ7νις άαλλας (σσίυοντο,
χύμα ίιατΓρίκτσοντίς , άλος πολιοΊο χ,ίλίυβα.
Ο'ι «Γ άφαζ 'Ελλήσποντον νπ Ιχβυόαττ' άφίχ,οντο,
γχι χα) άλλαι νίίίς (σαν χίχάροντο <Γ 'Αχαιοί,
ας 1$6ν ους ποΒασχον άνα στρατόν. οί <Γ' άρα νηος
άσπασίως απέβησαν 'εχίν οΓ' άρα χείρας άραιάς
Ποίαντος &ρασνς νιος νττ άνιρας , οί ρά μιν άμφω
λυγρον νπισκάζοντα ποτ) χΒονα £ϊα άγίσχον
άμφοτίρων χραπρησιν ΙπιχλινΒίντα χίρισση.
«ί/'τ' Ιν) ζυλόχοισιν Ις %μισυ μέχρι κοπίισαν
φηγ>ν ύφ ύλοτομοιο βινς, η πίονα πίυχην,
τυτΒον Ιφιστηχ,υ7αν , όσον λιτή ορυτόμος άνηξ ,
πριμνον ΰττοτμγη,ων λιπαρον, £άος οφρα πίλχται
πίσσα πυρ) Αμη&ΐσα , κατ ουρία, ην «Γ άλνγίΐϊως
άχνομΐνην ανίμος η κα) ά$ρανίη ποηχλίνψ•
ως άξ υπ άτλΗτω βίβαρημίνον αλγίϊ φωτά
&αρσαλ(οι Υΐραχς (πιχλινβίντα φΐραηον

445

45°
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ΤΩΝ ΜΕ Θ ΟΜΗΡΟ Ν Θ.
'Αρτίων \ς όμιλοι άρήΐαν. οι £* ΙοΊ<$ονπς,
ωχτίΐραν μάλα πάντΐς αιηβόλον άνίρα, λυγρω
ίλχιϊ τνρόμίνον τον <$ σηρίδν, χα) ανουσον,
αχιιπρον ποίησί νοήματος αΙ^,ηροιΌ
κτος (ττουρανίοις Πο£αλίίριος■-, ιυ μ\ν ΊπηρΟίν

24*
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ττάσσων φάρμακα, πολλά χαβ' 'ίλχ,ίος ,, ίΰ <ϋ χιχλγιο-χων
οννομα πατρός ιόΐο. &οως $* ιάχτισαν-^Αχοαο)
φ$
πάντίς χυ&άνοντίς όμως ,Ασχλητηου υΐα'
χολ μη φαιΑρόναντο, χα) άμφις 'ίχρισαν ίλαίω
ττροφρονίως. όλο» $ί χατηφίίη, χα) όϊφς,
άΒανάτων ΐοτητι χατίφιτο• οι <ί" ανά ^νμζν
πρ7Τοντ ίίσνρόωντίς• ό £* άμττννίν Ιχ κα&όπι\τος'
\ χο
αχροίη γαξ 'ίριαΜος \ση\λυ§ίν , αργαλίψ $
Λ^ρανίτι μνγα χάρτος• άίξβτο £* ά-\ία πάντα.
ας <Γ όττότ άλάαίνϊΐται νπ) σταγχΛσσκ α,ρουρα ,
%νχ τοττάρος φβινύΟουταν , ντηχλυο'ί γήματος αίνου.
ομβρος ίττιβρίσας, « «Ρ άλ^ομαν» άνίμοισι,
μν^ϊάα, τίβαλυϊα πολυκμητω \ν άλωγ
ας αρα Τίΐρομινοιο Φιλοχτήταο πάροιΟί
πάν £ίμας αΊ-^' άν'^ηλίν Ιϋτροχάλω <Ρϊν) χοίλγ
χάλλτπϊ χίη&α ττάντα, τά οί τηρι&άμνατο 3-υμόν.
*Ατρί7$αι «Γ όρόωνης άτίχ, θανάτου ανιόντα
άνίρα , 3-αυμάζίο-χον '&ραντο -^αζ ΐμμιναι ιργον
αθανάτων το <Γ ά£ >)«? ίτήτυμον, ως ΙνοΎνταν
χα) •γάξ οι μίγ,ώός τ( > χα) ά^λαΐΗν χαηχ^υίν
Ισθλλ Τριτογίνΐΐα, φάην <ίί '(, οίος ίην τη%
^3

475
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τοττριν \ν Αργιίοισι, πάρος χαχότητι ία,μϋναι.
χλ) τότ α,% \ς χλισίην Άγαμίμνονος αφναοΐο
πάνης όμως οι άριστοι α,γον Ποιάντιον υϊα,'
χαά μι» χνίαίνονης , (7Τ ύΧαττΓΐΥψι γίρ&ιρον.
άλλ'ότί <ί« χ,ορίσαντο ττοτοϋ, χμ Ι^ιτυος ίσθ•λη£,

4^5

$ϊι τόη μη ττροσαηην ΙΰμμίλΜςΑγα,μίμναΗΐ'
49°
*Λ <ρ/λ', ντηιΟϊΫτπιρ σί 5ίων ιοτντι 7τάρο&&
Κίιμνω \ν αμφιάλω λίττομΐν , βλαφΰίντι νσιιμα, —
μγι3? ήμΐν χρλον α,ινον &>) φρατι σγσι βζλ&ο-&αΐ'
ου •)>Αξ α#ίυ μαχάρων τά£ 'ίρ&ξαμίν , αλλά ττου αυτά
ίιθίλον άΒάνατοι νωϊν χαχα πολλά, βαλ'ίσ&αι,
σίΰ άττο νόσφιν Ιόντος, \πιϊ τηρίοιδας οίστοΊς
£υσμ*νίας £άμναο-§αι , ότ' αντίο, σϊΐο μάχονται,

495

(άνίρχσι γάξ βιότοιο ζολνπλάγκτοιο χίλευΰοι)

7ΓΛΟΌ» άνηπαραν, τηλαη-ός τ άνα μαχρον, αίστοι,
Μοιράων Ιότητι, πολυσγι&ας τί τηλονται,
ττυχναί τί, σχολααί τι, τίτραμμίναι αλλυ$)ς αλλη'
των «ί! Λ' αιζηοι φοριον&' νπό δαίμονος αίσαν,
ίΐδομννοι φυλλοισιν ύττο τηο'ηι\ς άήμοιο
σίυομίνοις' άγαμος <β χαχΜ Ινίχυρη χίλαυ^ω
πολλάκις" ούχ Ισ&λος <Γ' ά^αθί}• τάς £* όυτ άλίασ&αι

$°5

ουτ Λζ Ιχων τις ίλίσ&αι ϊττιχβόνιος Αύνατ άνήγ
γ$γ\ Μ σαόφρονα ψρτα, και ην φοραι& ύττ άίλλης
ο'/μην άργιλίην, στίρ&ί φρίν) τλϋναι οι'ζυν.
άλλ' Ϊ7Γί) άααάμντ^α , χα) νιλίτομίν, το% 'ίργη
Ιξαυτις ίωροισιν άρΜΐσόμ$ άττλίιτοισι,

$\ο
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Τρωών γ» πώ'ίλωμίν ίϊίΛτΊμανον 7Ττολί$ρον
νΰν <& λάβ" (τ/ττα, -γυναίκας , Ήίκοσι «Γ ωκ,ίας Ιππουςάβλοφόρους, τρίποδος η £ΰω<&ΧΆ• τοις νπ) $υμον
Ήρ-^,ίΐς 'ηματα πάντα,• χ,αι Ιν κλιση]ο-ιν ίμ^ΟΊ»
αϊίί τοι πάρα, ό^αιτι ^ρας βασιλτϋον 'ίσται515
'Ω,ς ΐϊττων , Ήρωϊ τιάρων τκρικαλλία δώρα.*
τον & άρα Ώοίαντος ττροο-ίφη κρατίρόφρονος νιός'
'ΧΙ φίλος., ου τοι Ι-^ολι 'ίτι -χωομαι, ούά^ϊ μ\ν άλλω
Αργίίων , ίίττου τις 'ίτ ηλιτιν ιι'νίκ ίμίίο..
οϊ£α γας , ώς στψπτ-τος ττίλίται νόος άν£ρά.σιν ίο-^λοΐς , 5 20
οάΓ αΐί) γαλνπΐν 3~ζμις 'ψ,μίναι , ουό^ άσΰφτλοτ
άλλ' οτί μιν σμ&ρ$νον τίλίθίΐν , ότί <Γ' γιττιον ίΐναι.
νυν <Γ ϊομίν ποτ) κοϊτον, )σηι γατίοντι μάχζτ&αι
βΐλτίρον ύττνωίΐν , » \ττ) ττ,λίον ειλαπινάΛιν.
Ώ.ς ίΐ7Γων , άττόρουο-ί, και \ς κλισίην άφίκαη
5-5
σφων ίτάρων οί ά1 βτψα φιλοτττολίμΑ) βασιλϋϊ,
ιύν>ιν ίντυνοντο, μί^α φρασ) καγ-χαλόωντίς'
αύταξ ογ άσττασίως κατίλίξατο μϊ%ρις Ιττ ϊΐω.
Νυξ <τ άνί'χάαο'ατο £ϊα• φάος £* Ιρίβψί κολώνας
νΐΐλίον κα) πάντα βροτο) τηριτηοΊτηυον 'ίργα.
*Αργ(7οι <Γ όλοοΐο μίγ Ιίμινοι ττολίμοιο ,
οι μίν δουρατα 5νη,<3ν \υξοα• τοι Μ β'ιλίμνα•
άλλοι ά~ αϊ^,ανίας• άμα «Γ' γ\ο7 ό^αϊτα πίνοντο
αυτοΊς ι\& 'ιττττοιοί• ττάςαντο £ϊ πάντις ί<ίω£>Ίν.

53°

τοΤσιν ότί Ποίαντος άμυμονος οβριμος νιος

535

τοΊΌν 'ΐκος μίταππι/, ΐποτρυναν ττοήΐσ&ατ
<^4

*48
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Ε/Τ αγί νυν πολίμοιο μί^ωμώαν μη όί τις {ιμΐ&ν
μιμν'ίτω \ν νήσοΊ, ττάρος κλυτα ηϊχία, λνσαι
Τροίας ιύτηιργχο , χαταηρησαί τι ττόλχα.
Λς φάτο• τοΐσι α* Βνμος ύττο κρα^Ίτι μν£ ΙάνΟη'

54°

£ϋσαν <Γ \ν Ήυχντσι κα) Αοντίσιν Ι* <Γ α,ρα νηων
ττανσνιίί» βίλ&σσι κίχασμίνοι ίσσίυοντο ,
χα) βΰίοις σαχαστι, χα) Αμφιφάλοις χορύΟίΟΌΊν
Αλλος <Γ Αλλον 'ίρα^Ι χατα στίχος• οό$ί χί φαί*ις>
χάιων Ισσνμίνων Ιχας \μμιναι άλλον απ Αλλον
«ς Αΐ'βταν $αμινο), χα) α,ρηρότίς αλλϊΐλοιαι.
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Χ κοι αν ι ίιπεπιη ιηοπιιοηιιη ΙιυηΉΐκΙοηιπι εηιιίΓα ουΙΓ3 υιτ&εαι νεΓ&ηίυΓ , ςιιηι 3πηΪ5 ί3ΐηεπ , Γερεηιϊηαβ ϊηοιιγΓιοπΪ5 ιηεηι. Ηΐϊ, εοηίρεδο Ηοβίΐί εχβκίηι ρείΐεΐΎΪιϊϊ, Ρο1γ(ΐ3ΐη35 3ιι£Ιογ εΛ, ιιι πιυπ5 Γε ηιεαηηΐΓ, — ι$.
ΚερΓβ,Ηεικϋί ειιιη Αεηεπβ : ρπιεΙ&Γε εηίιτι ρΓο ρ3ίπ3 ρα§η3ηιε$ ΗοηεΛε ιηοπ, ςυαηι ο&ίυ'ιοηε & ίίπιε ρεπΓε,
— 44• £η' 3ίΓεηιίεηιε5 ΤγοΪ3πι ζά ςοπ.-ιπιοη Γε ραΓ3ΠΓ ,
& ιιιπηςιιβ 3επΐεΓ ρυ£Π3ΐιΐΓ, — 73• Αεπε35 ίηρππιίϊ &
Νεορίοΐεπιυϊ, ΕυΓγπιεηεχςαε, Αβηε3ε Γοςίικ, ρΙιΐΓβκ 038(Ιιιηι. νιιΙηεΓ3ΓυΓ 5ογ1αοευ5 Ι,γςϊυϊ , άα ςυο ίαΐηιία ΐικεΓΓεπηίΓ , — 1 66. ΡΗΠοΛεϋεϊ φίοςαε ΛΓεηιιε ριιε;η3ί , Ηει-ςυΐϊί αηηίί άεοοηιβ, ςυβε <1εΓςπΙ)υηηιι• , — 205. Οιιπι εο
ςοηζΓείΓιΐϊ Ρ3π$ ί;ΐ£'ιπ;ι νεηεη3ΐ3 νυ1ηεΓ3ΐιΐΓ : ςυ'ι 3<1 Οβ1 ηοηεηι υχοΓεπι εοηίυ^Ίεηί, 3 ςα3 Γοΐ3 Γ3Π3π ευπι ροίΓε,
ίαοίε ΟΓαι , τερυ1ίιι$ 31) ε» , ΐη Ιάα πιοππιγ ; Ιιιηοηε ίηίεκί οαιη Ηοπβ ϋε ηονϊί Ηε1εη3ε ουιη ϋείρΗοΙιο ηιιριϋϊ, ΤΓθΐ3εηιιε ροΛ 3ΐ>ΐ3ηιιη Ρ3ΐΐ3άϊυπι εχς'κΐίο ςοπίβ&ιιΐ3πιε, — ^6ι. ίυ§εηί Ρ3πάεπι ΝγηιρΗ3ε, Ηεουΐα,
Ηε1εη3& Τι•ο3<1ε$, & Ηβε ςυΐάεπι Γυοηιαι ροιϊιΐί ιηεηιοτνάΐΏ τεεοίειηεε , βεΐΐο απιίίΓοηιηι — 410• Οεηοηε 3υιεπι ,
νεΓΟ «ϋοίοτε & £3&ΐ ροεηϊίεηπ3 13&3 , άοιτιο ρι•οΓιι§'κ , &
ΐη Γοροπι Ραπάϊϊ , α ρβΛοπΙηικ ϊη Ιάζ εχΛηιίΙαπι , ίηΠΙϊεηϊ , υη3 ευηι βο οοηι&ιιπιιΐΓ — αάβη.
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Κ ΟΙ Ν Τ Ο Τ
ΤβΝ ΜΕΘ Ο Μ Η Ρ Ο Ν
ΒΙΒΑΙΟΝ Ι.

Χ ρΖ&ς «Ρ αντ ίκτοσ3•(ν ίσον Πριάμοιο 7Το'ληος•
7Ταντίς συν τίνχβτσι χα) α,ρμασιν, $31 χα) Ίττποις
αχυτατοις• χαΐον γαξ αστοχταμΐνους Ινι χάρμγ
όΐιάιόπς μη λαός ΐττιβρίσίκν Άχαιων.
τους α ως ουν \σ1£>ντο ττντϊ 7Γτόλιν άίσσοντας
ισσνμίνως, χταμινοισι χυτον τηρ) σ^μ \βαλοψΐθ)
στ&ρχόμίνοΐ' &ι\>ανγ&ξ ύττοτραμασχονϋόντίς.
τοΤσι «Γ ας\ αχνυμ&οισιν ύττο φρίσ) , μυ$ον πιπί
ΥΙουλυδαμας , ό •),αζ 'ίσχι λίνν πινυτος, χα) ίχίφρων*
'ίϊ φίλοι, ουκ «τ άνίχτος Ιφ νμΐν μαίνίται 'Άρνις•
αλλ Α•γί όη φραζωμίθ' αττως ττολίμοιό τι μϋχος

•
5

ίο

ίυρωμιν Δαναοί γΑς Ιττικρατίουσι μίνονης.
νΰν <Γ αγί $ 7τΰριγοισιν ίϋδμήτοις \•πιβΛνης)
μίμνωμ&ν νύχτας τβ και »ματα &ιριόωνης ,
ίΐσόκί <$ Δαναό) Ίπάρτην Ιρίβωλον 'ι'κωνται,

35

ΚΟΙΝΤΟΤ ΤΩΝ ΜΕβ ΟΜΗΡΟΝ Ι.

β^ι

δ αυτού πάρα τίΐχρς άχηϋττωοΊ μίνοντίς ,
άχλας ίζόμίνοΓ ϊπη) ου σ&νος 'ίσσίται αχ/των
ρϋξαι τίίχία μαχρα, χμ ύ μάλα πολλά κάμωσητ
οΰ γάξ άβληχρά Β^όϊσι τίτίυχαται αφ^ιτα Ίργχ.
οΐ/ίΓί τί ττΌι/ βρώμης ίπι^υόμώ', ού$ ποτητος•

2ο

πολλά γα,ξ Ιν Πριάμοιο πολυχρυσοιο μίλάβροις
ιμπίδον ίί&ατα χΰται, άπίξ πολασσι χμ Άλλοις
πολλον Ιπ) χρόνον 'ισσντ άγαρομίνοισιν \$ώ$ι
\ς κόρον , ί/' χμ «τ' άλλος \ίλ£ομίνοισκ Ίχηται
τρις τόσος \ν§ά$ϊ λαός, άρηγμίναι μ&κάήκύν.
Α£ΐς φάτο• τον <Γ ίνΐνισπί Β-ρασύς παις Άγχίσαν
ΠουλυΑαμα , πως γάξ ο~( σαόφρονα φασ) τίτυχβΆί,
£ς χίλιοι ποτ) <&ρον άνά πτόλχν άλγί* πάσχον;
ού γάξ άχη^ησουσι πολύν χρόνον Ινθά^' Άχαιο),
άλλα γ (πιβρίσουσιν , άλαυομίνους \σι$όντις•

23

3°

νωϊν <ί* 'ίσσίται Αλγος, άποφιμίνων Ινι πάτργ\,
ην πως ΙνΒά£ί πουλνν 'ντι χρόνον άμψιμάχωνται.
οΰ γάξ τις Θ»/3«θί μίλίφρονα σϊτον όστάσσα
'άμιν , ίττϊΐν (ϊρχβωμ&ι ανά πτόλχν οΰ£ί τις οισίΐ
οινον Μα/ΟΓΛίΟίΓ άνηιρω Ρ νπο λιμω
φΟισόμώ' άργαλζως , ίϊ χμ μάλα τίϊχος άμυηι.
άλλ' ίϊ μίν θάνατον τί χαχ,ον χα) Κϋρας άλυζαι,
μή<^ ας οιζυρως 3-ανκιν πολυάχβίϊ λιμω
μίλλομιν, ΐϊν \ντντσι συν ήμίηροις τίχασσι
χα) γίραρόϊς πατίρασσι μαχωμώα• χμ ρά ποΟι Ιίύς
χραισμήσίΐ' χάνου γάξ άφ αίματος ίΐμίν άγαυοΰ.

35"

4°

βϊζ

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

ύ 3ί τοι αζ χψνύιφ ατΓίχβόμίνοι Β^ανίωμεν,
(ύκλίίως μίγ 6λ£σΒ~αι αμυνόμενους τηρ\ πατρός,
βίλτιρον, η μώαντας, ωζυρως απτόλίσ&Λΐ.
ΑΩ.ς φά,ττ ττ.ν §? 'άρα ττάντις Ιπιαχον άσααονηςαϊ^α <ίί <$» χορυβίο-οΊ, χα) ασντίοΊ, χα) £οράτίσο~ι
φράχβίν ΐ7Γ αλλήλους. \τγ) «Γ* αχαμά/του Διός οο~α&
£ίρκίτ απ Ούλυμποιο χορυατσομΐνους Ις ' Αρπα
ΤρΖας (7Γ 'Αργάοκτη' 'ίγαμ & &υμον ίχάττου >
οψρα μάχνν άλίαατον \π άμφοπροιοΊ τανυο-σγ
λαο7ς• « γαξ \μ&λλνι Άλιξανδρος ΒΌνασΒΌΐ
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%ϊρο~/ Φιλοχτηταο , ττονιύμ&νος άμφ αλόγριο.
Τους «Γ α^,ίν ίΐς \να χωρον 'Έρις μ&ίίουσα χυ^οιμου ,
οΰτ«Ί φαινομίνη• τηρ) -γαξ νίφος ά,μφίχΐν ωμοις
αίματάν φοίτα 3ί μίγαν χλονιουσα χυδοιμον,
άλλοπ μ\ν Τρωών ις ομήγυρη , αλλοτ *Αχαιών
<πτν & Φόβος, χα) Αίιμος, αταρβας άμφτ7Πνοντο3
πατροχασιψι\\την χραπροφρονα. χυώαίνονης.
» ϋ μί•γ \ζ ολίγ>ιο χορυσσίτο μαιμωαχτα'
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τΐυχία <Ρ Ιξ αδάμαντος 'ΐχεν πτπαλα^μίνα λυΟρα>3
7τάλλ£ $1 λοίγον ν^χρς Ις ηίρα• τϋς <Ρ υπο ποσσϊ

6ο

χίνυτο ")>α7α μίλαινα' πυρός «Γ' αμπνυί» αϋτμίίν
σμίρδαλίον , μί^α <Ρ αΐίν αυτνβ) οτρυνονσα
αίζνούς' οι <ί* α!•\α συνηον ότρυνοντίς
ύσμίνην <&ινη γαζ αγα 3^ς \ς μιγά \ργχ>.
των ^ ως που άνεμων ιαχή πίλί λάβρον άίντων ,
ί'/αρος αρχομένου, οτε $ίν£ρεα μακρά και 'υλη

65

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟ Ν Ι.
φύλλα ψυίΐ, $<?'-ωο-τί Λ' αζαλίης ξυλόχριο
ττΰξ βρΐμιι αβόμ&ιον, »^' ως μίγα πόντος απείρων
μαίηται ίξ άνίμοιρ (ίυσηχίος, άμφ) & ρόϊβίος
•^ι^κτ άτηιρίο~ιος , τρόμαι <^' υπο ^ύνατα ναυτών

ζ^

ίο

ως των ίσσνμ&β», μγ^ υττφραγί •}αϊα 7ηλωρτι•
(ν $ί σψιν 7Γΐσί Αϋρις- &τ άλλον £* άλλος ορουσι.
Πρώτος 3* Αϊνίίας Δαναών ίλίν Άρτταλίωνα
νϊον Αριζαλοιο' τονΆμφινόμη τϊχ,ϊ μήττίζ
γ\ '&ι Βοιωτών ο $* α,μα Πραβο•/ινορι §ί'Λ

75

\ς Τροίην 'ίκανίν αμυημίν 'Αργάοιαι.
τον ρα τότ' Αϊνίίας άτταλτιν ύττο να&υα τύ^ας,
νοσφίσατ \κ &υμοΐο, χα) γ\£ίος \κ βιότοιο•
τω £* 'ιτη θίρσάν£ροιο δαίφρονοζ ύια δαμασσίν
Ύιαλον, ίύ^/λω•χινι βαλων κατά λαιμίν α,κοντι,

8ο

Όν τίΆί ίΤ ΆρΐΟουσα ττα% 'ύ$ασι ΑνΟαίοιο
Κραττι Ιν αμ/ρίαλω• μΐγα εΓ νικαγίν \£6μίν%α.
Αύταζ Ώγιλίίδαο τταΐς δυοχαί&χα φωτάς
Τρωών αντίκ ολίσσΐν ΰττ 'ί^χί'ϊ ττατρος ίοΊο'
Κίβρον μίν 7τρωτον, χαιΆρίανα, Πασβίον τί,
'Τσμινόν τί, και Ίμβράσιον , ΧίίΊον τί, Φλΐ*)*ν τ?,
Μνησαισν τ \τη τόισι , και Έυνομον, 'Αμφίνομόν τ«,
χαι Φάσιν , «^ Ταχνον , ος οικία νακτάαο-χίν
Ταρ^άρω αιτηινψ μττα «Γ 'ιστρντη μαρναμίνοκτι
Τρωσίν ίριο-^νασσι , χίιν «Γ άμα πιόνι λαω
ίς Τροίην μάλα •}άς οι ύτησχΐτο ττολλΜ και Ισ&λ*
Ααρ3ανί<$ις Πρίαμος $ωσίΐν ττιριχαλλία £ωρα•
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νντΐίος• ου γάζ ίφράσσα® ίον μόρον « γαρ ίμίλλιν
«τσνμΐνως ολασ^αι νττ άργαλίου πολΐμοιο ,
πρ)ν £6μαυ Ιχ, Ώριάμοιο πψκλυτά $ωρα φΐρί<τ5χι.
Κα) τότί Μο7ξ αί&ιλος Ιπίτραπίν Άργίίοισιν

95

Εύρυμίνην, 'ΐταρον χ,ρατίρόφρονος Αινίΐαο'
ωρσι 3'ί οϊ μίγα 5άρσος ύπο φρινας , οφρα £αμάσο*ας
πολλούς, αίσιμον Υΐμαξ άναπλήσγ υπ ολίΒρω.
ΐοο
$άμνατο <Γ αλλοθίν άλλον , άνηλύ' Βτιρι ίοιχ,ω;•
οι £ί οϊ αΊ$ ύπόιικον, *Φ ύστατη βιότοιο
βίνον μαιμωίΰντι , χα) ουκ, άλίγοντι μ$οιο.
χαίνΰκιν "έργον 'ίρίξζν άπίίριτον Ιν ^αι'κίίντι,
ίί μτ\ οί χίΐρίζ τί χ,άμον, και $ουρατος αιχμή
πολλον άντγνάμφ^' ζ'ιφίος &ί οι ουκ \τι χωπκ
'ίσ5ίνίν , αλλά μιν αϊσα ^ΐΐκλασί• τον <Γ υπ άκοντι
τυ•\ί κατά στομάχοιο Μίγνς• ανα <τ 'φλναην ολρλ
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Ικ στόματος• τω «Γ αϊ\α συν αλγά' Μοίρα παρζστη.
Τον £* αο άποκταμίνοιο , £6ω &<-ράπον•ης Έπαοΰ 1 1 ο
ΔχΊλίων τ( , κα) Αμφίων , ατττο τΐυχι ίλίσ&αι
ωρμακον• τους «Γ' αί/τβ &ρατν σ&ίνος Αϊνίίαο
$άμνατο μαιμωοντας οϊζυρως πιρ) νιχρω.
ως «Γ7 οτ' \ν οινο7Γί£ω τις Ιπαισσοντας όττωργ
σφϋκας τίρατομίντισι παρά σταφυλγτι ίαμάστί],
οι <Γ αζ άποπνύουσι , πάρος γιυο~ασ&αι οπωρης'
ως τους α^ψ' ίδάμασσί, πριν ϊντία λπ'ί&σασΒΌΐ.
Τν&ί&ις <$ Μένοντα, κα) Άμφίνοον κατττηφνιν,
αμφω άμΰμονί φωτί- Πάρις «Ρ ίλί ΔαμολίοντΛ

115

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ι.
*ΐ7Πτααίάην , ο\ πρόσΒ'ί Ααχωνί^ά γάΐαν ίνακ
7ταξ προχθές 7τοταμο7ο βαΒυρροου Εύρωταο,
'ήλυβι «Γ \ς Ύροίην υτι άρηϊΰόφ Μβηλάφ•

&;;
Λ ίο

χαί ρ" Ι Πάρις ΧΛΤί7πφνί , τυχών υττο μαζρρ οίστω
£ξιόν• 8» <ίί οι κτος άττο μιλίων \χί$ύσσί.
Τΐΰχρος εΓε Ζιχιν ίΐλι τηριχλυτον, υΐα Μί<ίοντοςί
ος ρά η ναιετά&σχίν ς/τγο Φρυγίκν πολύμήλον ,
άντρον ύττο- ζάΟίον χαλλιπλοχάμων Νυμφάων,
νχί ποτ 'ΈχΜ/μίωνα, τταρυττνωοντα βοίσσιν
ν«\$ΐν ά&ργισασα χατήλυβί £ϊα Έ.ιλνντι
ουραν$ίν δριμύς γάξ αγα/ π$ος ϋ^οιο^
άΒαα'άτην τηηουσα»
ί,ς ϊτι νυν τπζ
(ύνΰς σϋμα τίτυχται υττο £ρυο~ίν άμφ) 3* α£ αιηγ
ΐχχίγυτ \ν ζυλόγρισι βοών γλάρος• οι «Γί νυ φωτίς
&ηίΰντ ίντντι χΐϊνο• το γας μάλα τηλο% φαώις
'ίαμίναι ίΐσορόων πολιον γάλα,• κίΐνο ^'ίησι
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λίυχον υ£ωξ, χα), βαιον άτιόπτρο^ιν (πτπ$ Ί'χητα/,
ττήγνυται άμφ) ρ&Ορα•• τηλ&ι <Γ άρα, λάϊνον ού£ας.
'Αλχαίω «Γ7 Ιττόρουο-ί Μί^ης Φυλήϊος υιός•
χαί μη άί) ονταίρουο-αν ύττο χ,ραΑίην ί7πργ\ο~ίν
ίγχίΐΛ' του «Γ ώχα λυθν 7Τθλυήρατος αιών
ούίϊ μιν \χ 7Τολίμοιο 7τολυχλαυτοιο μολόντα)
χ,αίττίξ ίίλ&μίνοι, μογίροί Αίξαντο τοχϊΗς,
Φνλαΐς ΐΰζωνος χα) Μάργ,ασος, ο^ρ' Ιημοντο
Άρπάσου άμφ) ρα^ρα £ιυ$ίος, οΰ άλίγανω
Μαιάν^ρω χίλάΑοντα ροον χα) άτηίριτον οιίμα
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συμφίρατ, ηματα πάντα, λάβρα πίρι χίΰ/λατι Β-όων.
Τλαυκου <Γ \ο~&λον Ιταΐρον, Ιϋμμΐλίην Σχ,ι/λα»»»,
Χ/Ιος 'Οίληος &χί$ον ουτασν/ άντιο/ωντα3
βαιον ύττίξ σάχ,ίος- £ια Μ πλατυν ηλαην ώμον
αιχμή άνηιρή' 7Γίρ) «Γ' ίβλυσ& αίμα βοήψ
άλλα μιν ούτι ίοίμασσατ \πίί ρά \ μόρτιμον ΰμχζ
£ίχνυτο νοοτήο-αντα φίλης πάρα τί'ιχντι πατρίς,
ίντί γαζ ' Ιλιον αιπυ Βοά ^ίίπψταν *Αχαιό) ,
$ τότ άς' \% πολίμοιο φυγών, Αυχϊνιν άφίκανίν
οίος άηυ Ιτάρων τον ί* άστίος ά-γχι γυναΐκΐς
άγρόμ&αι , τίύων σφΐηρων υπ(ξ, ύ£ί χα) άντρων ,
('ίρονΟϊ• ος <Γ αρα. τησι μόρον χατίλιξίν απάντων
αϊ <Γ' αρα χίρμαϋοισι πίρισταΜν άνίρα κίινον
£άμναντ, οι/σ ' άπόνητο μόλων \ς πατρίδα νόστου,
αλλά Ι λάίς υπιρΰί μν^α στίνάχοντα κάλυκα»"
και ρά οι ίκ βίλίων ολοος πιρ'ι τύμβος Ιτυχβη
παξ τίμίνος Λα) σϋμα κραταιού Βίλλίροφόντου ,
τω 'ίνι, %υ$αλίμης Τιτν,νίδος άγχβι πίτρης.
αλλ ό μαν , αίαιμον ημαξ άναπλασας υπ ολίΟρου ,
νοτηρον Χνησίψιν αγαυοΰ Αητόί$αό
τΊΐται ωο~τί &ίζς, φΒινυ&ίΐ έί οι ουποτΐ τιμή.
Ώοίαντος «Γ Ιπι τοϊσι πάϊς κτάνί Αηϊονηα ,
«ιί' ' Αντήνορος υκν Ιϋμμίλα,ν ^Ακά,μαντα'
άλλων <Γ αιζηων ύπί£άμνατο πουλυν ομιλον
&ΰνΐ γας \ν &γ\ΊΌ;οΊν άτίΐρίϊ ισος' Αρηϊ,
» ποταμω κίλά^οντι , ός 'ίρχ,ία μακρά ί'χίζβΐ
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ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ι.
πλημμύρων , ότί λάβρον ορηόμανος 7Τίρι τητρης,
ίζ όρΐων α,λαγίΐνΛ μΐμιγμίνος ίρχιταΗ ομβρω,
Λίνα,ος 7Γίξ ίων χα) ά,γάρροος, ού&ί νυ τον γί
ίίρ^ουσιν 7τροβλ$πς , αά/ττητα, τταφλάζοντα,•
ως ουτις Ποίαντος Ά-γακλίηοΰ 3"ρα,σνν υ'ια,
'ίσ^ηνίν όφβα,λμοΐσιν ϊία/ν χα) κπω§ί τηλάσσΛΐ.
ιν γάς οι στίρνοισι μίνος ττψωσιον υ$τ
τίυχΐσι <Γ ά,μφίκίχαστο £αίφρονος Ήρα,χλϋος
<&υ£αλίθΐς• τηρ) γάξ οΐ \ν) ζωστ?ρι φα&ινω
άρκτοι ίσαν βλοσυρά} χα) 'αχαι&ας• ά,μφι «Ρέ &ωίς
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σμίρίαλίοι , χα) λνγρον υττ όφρυσι μιι&ιόωσαι
7ταρ3α.λΐίς• των £* λ^^ι, λυχοι ίσα,ν οβριμούυμοι ,
χα) συίς Αργι&όττίζ , Ιϋσ&ίνχς τί λίοντίς,
Ιχ7τάγλως ζωοΐσιν Ιοιχόης' άμφι ϋ 7τάντη
ύσμΐναι Ινίχαντο μιτ ά-ργαλιοιο φόνοιο.
δαίδαλο, μίν οι τόσσα πιρ) ζωστΰρα τίτυχτοτ
Αλλα. £ί οι γαρυτος α,ττάριτος ά,μφίΧίΧΛστο'
Ιν μ\ν \ην Διός υιΐς άίλλοττό&ις Έρμώις
Ίνάχου άμφι ρΜ&ρα χα,ταχτώων μίγαν' Αργον
' Αρ^,Όν , Ός οφαΧμόιση αμοιβαΜ>ν ΰιτνωίσχίν
Ιν <ίΙ /3ήι Φα,ίθοντος , ά,να, ρόον "Ύ{ρι£αχόϊο
βλήμΛνος Ιχ. £ίφροιο• χαται^ομίνης <Γ αρα γα,ίης,
ως Χτίον χαχισαιτο , μιγάς Ιν} ΜΜ χαττνός'
Πιρσώς <^ ά.ντ'Άίος βλοσυρών \£άι'ζϊ Μί£ουσαν ,
άστρων ί\~χι λοίτρα, ττίλΐΐ , χα) τίρματα γαίης ,
7Τη•}οά α1 ώχίανοιο βαβυρρόου, '^Ο' αχαμαντι
Κ
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γκλίω £ύνοντι συνίρχίται ίστπρίη ννξ.
ιν «Γί και ακαμάτοιο μνγας -ττάϊςΛατητοιο
Καυκάσου γιλιβρποιο 7ταργΐωρητο κολωννι,
ίϊσμω \ν αρρήχτω- κϋρ& ϋ οι αΐΐτος νστα^
αιϊν αίξόμινον• ό <^' άρα στίνάγα/τι Ιωκα.

ΰοο

χα) τλ μ\ν ά,ξ τίυξαντο κλυτα) χιρίς Ήφαίστοιο
όβρίμω ΉραχλΟΊ'• ο «Γ ωττασί τταίιίι φορηναι
Ώοίαντος, μάλα γάς οι Ιμωρόφιος φίλος κν.
ΚντΛξ ο κυδϊόων \ν πυχίσΊ, £άμνατο λαούς"
ο^ί £ί οι μίτόρουσί Τΐάρις , στονόίντας οϊατούς
νώμων \ν χιίρίσσι μντα γιαμτττόιο βιοϊο
&αρσαλίως' τω γάς ρα συνηϊΐν υστατον ΐ\μα%
τιχ,ί «Γ άστο νίυρϋφι Βνον βίλας- » ΡΙάχτισν,
Ιου ατπσσυμίνοιο. ό <Γ οϊχ άλιον φυγί χάρων
άλλ' αύτοΰ μίν άμαρτίν, α,λίυομ,ίνον μάλα τι/τΘογ,
χαί ρ ' 'ίβαλίν ΚλίόΑωρον , α,γακλίΐτάν 7Γίξ Ιόντα 3
βαιον υττίζ μαζόϊο , διήλασε <Γ' α%ρις ις ώμοτ
ου γαζ \•χιν σάκος ίύρυ , τό οι λυγρον Ίσχιν ολ$ρον
<*λλ' Ό-γί γυμνός Ιων , άνίχάζίτο' του γαξ ά,ττ ωμών
Πουλυ£άμας άρτάραξί σάκος , τίλαμωνα ίάίξας
βουττλϋγι στιβαρω' ο ^ \•χά.σσατο μαρνάμίνος ττίζ
αϊ%μη ανιαρή• στονόίΐς £ί οι ζμ7ησίν ιος
αλλοΟίν ά'ιξας• ως γάξ νυ ττου «θίλί δαίμων
Ο^σαν αινον 'όλ$ρον ίόφρονος υΐύ' Αίρνου,
ον τίκίτ Αμφιάλη 'Ροδίων \ν πιόνι •γαίτ/\.
Τον <Γ ως ουν Μάμασσι Πάρις στονάντι βίλίμνω ,
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ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Ι.
ϋί τότί <$ Ποίαντος ά/χύμονος οβριμας υ'ιος
Ιμμίμαως, 3όλ τόξα τιταίνων οί μίγ' άϋτίΐ'
Λ κυον, ως σοι \^ω^ί φόνον κα) κϊζ άίίηλον
$ωσω , \ττύ νυ μοι Όχτα λιλαίίαι ισοφάριζαν.
καί κίν άναττνίυσουσιν , όσοι σΆίν ίίνίκα λυγρω
τίίροντ \ν ττολίμα>• τάχα γάς λυσις 'ίσσίτ ολίθρου ,

3ί9
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ΙνΒάΛ σίίο θανόντος, νπίί σφισι τηίμα τίτυξαι.
ί1$ ίιττων , νίυρϊιν τάχ Ιϋστροφον άγχόΟι μαζοΰ
ίίρυσί' κύκλωση 3ί Λίρας, και άμαίλιχος ιος
/θώθ» , τόξον <Γ αΐίΐ υτηρντχίν άκακη
τυτΟον ΰττ αιζνόΐο βίψ μ!ί•),α «Γ0 'ίβραχΐ νίυρτι ,

230

ϊοΰ άτησσυμίνοιο <ίυσ*ιχίος' ού£ άφάμαρτ*
£ϊος άνήξ. τον ά1 ούτι λιΜη κίαξ , άΛλ' «τ/ 3νμω
κτ9νητ ου γάς οι τόη καίριος 'ίμτησίν ιος,
άλλα 7ταρίΒρισ( φωτός νπιγράβ&ιν χρόα καλόν.
Χξαυτις £* αγι τόξα τιτυσκίτο- τον Μ τταραφάς ,
ιω Ιϋγλωχινι βάλίν βουβωνος υτηρΟί
ΪΙοίαντος φίλος υιός• ο <Γ' ουκ ϊτ'ίμιμνί μάχίσ&αι,
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άλλα 3-οως άητόρουσί, κυων ως, νυτί λίοντα
ταρβϊΐσας χάσσηται , Χτησσυμ&νος τοττάροιΟίν
ως ο•)* λίυγαλίγσι τητταρμίνος ϊιτος άνη\ς
χάζίτ άπο τττολίμοιο. συνίκλοηοντο Μ λαοί,
αλλήλους όλίκονης- \ν άΐματι £ 'ίττλίτο -<ίνρις
κτανομίνων Ικάτίρθί• νίκροί ο* ήηχΜΏΟ νίκυσσι
7Γανσυ£ίϊ\, ^ίκά&σσιν Ιοικόης, μ χαλάζη,
$ χιόνος νιφά&σσιν, οτ ουρία μακρά και 'ύλην
Κ ζ
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Ιανός υττ \ννίση\ ζίφυρος και "χίϊμα παλύνίΐ'
ας ο'ιγ αμφοηρωΟίν ανηλύ Κηρ) άαμίντίς,
αθρόοι ά,λλϊΐλΰκτι £<$6υποτ(ς , αμφίχίοντο.
Αΐνα <Ρ αναττίνάχιζί Πάρις• ΤΓίρι «Γ «λ*«ϊ 3νμον
Τΐίριτο' τον <Γ, άλυοντα μίγ, α,μψίτΓον /»τ«]θ6{•
Ύρωίς ί*ύς ΐον άστυ κίον Δαναό) £* νττ) νϊίας
χυαηας άφίκοντο &οως' τους γάς 'ρα κυ&οιμοΰ
νυξ άτινπαυσί μίλαινα, μόγον «Γίξβ/λίτο γυίωτ,
υτηον ΐ7Γ/ βλζφάροισι, πόνου άλχ,τϋρα, χίασα.
άλλ' ούχ ιητνος \μαρ7ττί &οον Ώάριν αχρις \ς Η»'
ου γάς όΐ τις άλΛλχ,ί, λιλαιομινων 7Πξ άμΰναν
παντοίο/ς άκασσιν , \σπί ρά οι αίσιμον ίκν
Οινωνης υπο χιρο~ϊ μόρον κα) χήρας άλυξαι ,
$ρ ίθίλγ ό «Γ αξ αΊ-\α, &ίοπρογη\0Ί ττ&ήσας ,
ϊϊίίν ουκ ϊ&λων' όλο» <Γί μιν ν\γ.ν ανάγκη
κονριΑίης ίϊς ώπα. λυγρο) $ι μη άντιόωνης
καχχορυφϋς ορνΜίς αϋτίον , ο! <ί' ανα χίϊρα
σκαιγ\ν άίσσοντΐς' ο <Γ£ σψίας άλλοτε μίν που
&ί£ΐ$/ ίίο-ορο'ων, νη «Γ άκράαντα τηησ^ται
ΐλ7Πτο• το) <ί^ ο/ αϊνον ΰττ άλγίΟΊ φαΊνον οΜΒρον.
ΐξί <Γ \ς Οϊνώνην Ιρικυ$ία• τον ^λσιδοΰσαι
άμφίπολΩΐ) &άμβ)παν άολλ&ς, «ίΓί κα) αυτ*ι
Οϊνωνη' ό <ί' άξ α*•\α ττατίν τταρα 7Γοσσ) γυναικός,

άμφ) μϊλοΜ Ιφν7ηρθί, και 'ίν^οθι μίχρις ηάσ^αι
μυιλαν \ς λιττόωντα $ι οστ'ίου, οννιχ,α νη£υν
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φάρμαχον αινον ϊπνΟϊ χατ ούταμίνου χρόα φωτός
τ*ψτο <β στνγίρη βίβλημίνος ητοξ ανίνι.
ως & οπ τις νουσω , χα) ά,ργα,λη μνγι £$ψ&
α,Βόμίνος χρα&ίην, ά£ινον χίαξ αύαίνηται,
ον τί 7Γψζίίουσα χολίι φλί^,α, άμφ) <ίΙ νωΰης.
•^νχή οι τίττοτχτ' ί7Τ/ χάλικην αύαλίοιοΊν,
α,μφότίρον , βιότου η, χα) ύδατος Ιμιιρουσα'
ως τον ΰττο στίρνοισι χαταβίτο Βνμος α,νίγ
χαί ρ ' όλιγοδρανίων , τοΐον ττοτ) μΰθον 'ίΐΐτην'
*Ώ γυναι αΛ$ώ\ , μη Μ νυ μ! τίΐρόμίνόν 7Τίζ
ιχβηργς, νπύ ας σ% ττάρος λίπον \ν μίγάροιοΊ
χήρην, ουκ \§ίλων7Γ%>• 'άγ>ν $ί μί Κϋρίς αφνκτοι

*«»
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ίΐς 'Ελίνην , ίις ί/Βί τιάρας λίχασοΊ μιγάναι ,
σϋοΊν Ιν αγυοίνψι Βανών, λύγο Βνμον ολασσα^
αλλ* λ•)*, προς <τί Βίων, οίτ ονρανον αμψινί>μονται,
ττρός τί τίων λίχίων, χα) χονρι^ίης φιλόπιτος,
ηπιον ϊνθίο Βνμόν άχος ο άΜ^ίΐνον άλ&λχ*. ,
φάρμαχ' άλίξϊκτοντα, χαΟΐίλχίος ούλομίνοιο
Βί7ο~α , τά μοι μίμορηται άττωο-ίμιν αΚγ,α Βνμον,
νιν Ιθίλίΐς• στ,σιν "ράξ \ττ) φρκτιν, ί'ιτί σαωσαι

290

μήάίαι \χ Βανάτοιο δνσήχίος , ΐϊτί χα) οίχί'
095
άλλ' ίΚίααρί τάχιστα, χα) ωχυμόρων σΒίνος Ιων
ίξάχίΟ-', ως μοι 'ίτ άμφ) μίνος χα) γυια τ?θ«λτ
μη <$ί τί μί, ζηλοιο λνγρον μίμντημίνη ίμτηις>
χαλλεί^Υΐς ΒανασΒαι άμαλίχτω χτπο ττότμω)
7ΤΛξ ττοα) οόΤοί 7Γί<70ντα• Αιταΐς <Γ Λ7το0νμια ρίζας, 3°°
Κ 3
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αΙ$α κα) αυτού Ζχνος 'ψγ&υποιο Βνγατρις
ιΐσ), χα) αν^ρωποιση ύπίρφιάλοις κοηουσαι,
ιξοπιΟι στονο\σσα» ίπιβΰνουσιν'Εριννυν,
χα) χρλον. άλλα συ, πότνα , κακας άπο Κϋρας ιρυχβ
ισσυμίνας , ιϊ και τι πζρήλιτον άνρα£ίϊ\σιν.
3 °5
ΛΧ1ς ας 'ίφη- της «Γ' ούτι φρίΐ'ας παραπυσί κιλαηιας ,
αλλά, Ι κιρτομίουσα , μν£ άχνυμινον προσιιιπιν
Ύίπτι μοι ιιλήλουΒας ιναντ'ιον , ην ρα πάροιΟιν
κάλλιπις \ν /Μγάροισι, μνγ ασπντα κωκυουσαν ,
ί/νιχα Τυν$&ρί$ος πολυκή&ος , % παριανών ,
τιρπιο χαγχαλόων , νπιίτι πολύ φιρηρη ιστ)ν
της σ'ίο χουρι&ης• την γας φάτις 'ίμμίν άγηρω'
κιίνην ισσυμίνως γουνάζιο, μηόι νυ μοίπις
δακρυόιις ϊλαινα χα) άλγινάντα πάραυτα.
αίγας μοι μίγα Βνρος ΰπα) χρα&Λ μίνος ί&ι
£αρ$ά\αι σιο σάρκας, 'ίπιιτα 2ί & αϊμα λαφύξατ
οΤά μι πήματ 'ίοργας, άτασΒ'αλιησι πινησας.
σχίτλιι , που νΰ τοι \στ)ν Ιϋσπφανος Κυνιρίΐα ;
πα <ίΙ πίλιι γαμβροΤο λιλασμινος ακάματος Ζίυς ;
τους ί% άοσσητηρας- ιμΖν <Γ άπο τηλι μ&λάβρων
χάΛο, χα) μακάρίσσι χα) άνδράσι πημ άλιγανον.
σίϊο γας ίίνικ, αλιτρί , χα) αθανάτους Ίλι πιννος,
τους μ\ν \φ υίωνοΤς , τους <Γ υϊάση όλλυμινοισιν.
αλλά μοι 'ίρρί Μμοιο, κα) ιις Έλίνην άφίκανι,
ης σι χρίων, νυκτός τι κα) ηματος ασχαλοωντα,
τρυξιιν πας λιγμσσι, πτπαρμίνον αλ-μϊ λυγρω,
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άτοχ,ί σ Ορν» άνιηρων ο&ινάιβί.
Λς φαμίνη , γοόωντα φίλων αππττημτΐΐ μϊλά&ρωγ
νντ'ιη' ου £* αξ' ίφράασαΟϊ κν μόραν « γας ϊμίλλον•,
χώου Αττοφιμνιοιο , χα) αύτη Κϋρις Ίσησ^αι
\ο~συμίνως• ως γάξ οι 'ΐπίχλωσίτ Διός αΐοΌ.
τον <Ρ ας (ττηο-σνμανον λασίης ν7Πξ είχ-ριας 'Ί&ις-,
λυγρον ίπιαχάζοντα, χα) αγνυμ&νον μίγα 3-υμω.,
Ήρα τ ίΐο~(νάιο~ί ϊ-χα) αμβροτορ ητος ϊάνβη,
ίζομίν» χατ'Όλυμττον, οττη Δαος νπλντ αλωήχαί ρά ο! αμφίπολοι πίσυρίς σ%ί£δν ί^ριόωντο ,
τάς ττοτ ας. Ήίλίω χάροντα £μη&ϊο~α Σίλήνη
^ίίνατ' αν ουρανον ίύρίν, αηιρίας , ούάίν όμοιας
άλλήλαις^ μορφή £ ^ικριΟιν άλλη αττ άλλης•*
[ » «ΓΙτίρ, χυμωνι χα) αι^οχίρηι' μίμηλ&•~\
τίτρασι γας μοίρψι βροτων διαμίίβνται οίων,
ας χίιναι ί<ρί7ΓουοΊν άμοιβαάον* άλλα τα μίν τιοη
αιηω 7αν) μίλοιτο χατ ούρανόν αί <Γ όάριζον
οττττως λοίγιος Αίσα τηρ) φρ«τ)ν ουλομνηρι
μή&το, Τυν^αρίιίός στυγίρον γάμαν Χντυνουσα
Δαϊφόβω, χα) μϊΐην ανηρην Έλίνοιο,
χαι •χόλον αμφ) γυναικός• οττως τί μι» ιήίς *Αχαιών

330

335
. \

31°

34'3

ημίλλον μάρ•\ανης \ν ί"ίηλοισιν ορατσι,
χωόμίνοχ Τρωκταη, &οας νπ) νηας αγσ^αΐ'
ως τί, οι νζνκτίψι, κραταιού ΤυΑίος υϊος,
ίο~7τομίνου Ό^υσϋος, υτης μ<γατί7χρς όρουσας^.
'ΑλχαΒόω οτονώντα φίραν ήμίλλιν ολώρον 3
Κ 4

35°

Γ
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άρττάξας ϊ^ΐλουσαν Ιϋφρονα Τριτογίνιιαν ,
η τ ίρυμα τττόλιός τί , και αυτών κτλίτο Ύρωωτ
ου£ί γας ού£ϊ Βίων τις ατταρίσιον •χαλτπψας
'ίσΒίνίν ολβιον άστυ δΊαπραβίαν Πριάμοιο,
άΒανάτης ίμτροσΒ^ν άχη£ΐος ίμβίβαυίας'
ούάΐ οι άμβροτον ίΐ^ος Ιτίκτψαντο σι<$ιρω
άνιρίς, αλλά μ/ν αυτός άττ Ούλυμττοιο Κρανίων
. κάββαλίν Ις Ώριά,ΐΜΐο 7τολυχρυσοιο ττόλν\α.

355

3^°

Και τα μίν ως όάριζι Δαος ιίαμαξ άμφπτόλοιοΊν ,
άλλα <$ 7Γίλλ' \τ7γ) τόϊσι. Παριν «Γ άρα Βνμος ιν 'Ί^
κάλλιττνι^ ούιΡ 'Ελίνη μη νησύαοΑ νοστγκταντα.
άμφι άί μίν Νυμφαι μίγ'ίκωχυον, ουν?κ α<ξ αύτοΰ
ίϊσίτι ττου μίμνηντο κατά φρίνας, Όσσα 7τάροιβίν
3^5
ίξίτι νηπιάχριο οννα•γρομινϊ\ς οάριζί•
συν $\ σφι μνροντο βοών Βοο) άγροιωται,
άχννμίνοι «ατά Βνμόν ίτηστίναχοντο Μ βϋσσαι.
Κα) τοτί <$η Πριάμοιο ττολυτλήτοιο γυναικ)
&ινον Άλίξάν^ροίο μόρον φάτο βουκόλος άνήξ'
37ο
τϋς <Γ' αφαξ, ως ίσάκουσί, τρόμω τηριττάλλίτο Βνμος ,
■^υΐα, <ί' υττΐκλάσΒησαν Όιος εΓ όλοφυρατο τοΐον
' Ω,λίό μοι , φιλί τΐκνον \μο) £ \ττι την^ϋ την^ος
καλλιτπς αϊίν άφυκτον, \ττί) πολύ φίρτατος άλλων
πταί&ων ίσκίς Ιμί7ο, μ$'ΈΛτορα• τω νυ σί λυγρ»
κλαυσομαι, άσόκί μοι κραιίίγι \ν) 7τάλλίται «το§•
ου γαξ ανίυ μακάρων τάεβ ττά/τ-χομ® , αλλά τις Ακτα
μνκίίτο λοί•} ια Ίργα , τα μη οφίλον ίΐ/ά-,σα,
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άλλ' Ίΰανον 7τρσπάρο&ιν Ιν (ΐρήνη τί , χ,αι %λβω ,
ΐλπομίοιι χα) Ίτ α,λλα χαζωτίρα θτι&τασθΌ/,
380
7τα7$ας μ\ν χταμίνους, χΐραϋζομίνην <ίί 7τόλν\α ,
χα) 7τυρ) ^αιομίνην Δαναών ύπο χαρπρώυμων
συν τί νυους, &υγατράς τί, μίτο, Ύρωψτι χ,α) α,λλαις)
ίλχ,ομινας αμα. Ίταισ), δορυχτητω υπ άναρχη.
'Ως φάτρ χωχυουσα' ττόσις δί οι ου τι 7ηττυστο• 3^5
άλλ' ο γαξ ' Έχτορος ίιστο τάφω \ττί &αχρυα •χνυων ,
ουνεχ α,ριττος Ίκν, χα) Ιρυίτο £ουρατι ντάτρην
τον τπρ) 7ηυ;ιαλίμας αγτων φρίνας, ου τι τητπυστο.
'Αλλ' Έλϊνη μαλα πολλά, διηνΐΧίως γοόωσα ,
άλλα μ\ν ιν Τρωίσσιν αϋταν , άλλα $ί οιχϊίζ
39°
\ν χ,ραοίϊ) μ&εαινί• φ'ιλον Ρ ανά 3"υμον 'ίνττίν
Άνίς, \μο) , και Τρωσι, χαί οι ούτω μίγα 7ΐ^μαί
ωλίο λίυγαλίως• ίμί & \ν στυ^ίρν χαχότττι
χά,λλπης, ίλτΐομ&νκν όλοωτίρα τΐγ\μα.τ ι$ίσ5θ4•
ως 'όφίλάν μ ' Αρττυιαι αηρζι-\αντο πάρουν,
άττττόη σοι ίττόμην όλονι υστο δαίμονος αίσττ
ννν £ άρα χαί σοι ττημα &ίο) $6σαν , ««Γ (μοι αυτγι
ΟΑνομόρψ ττάντίς <Γ« μι αστητον Ιρρίγασι ,
ττα,ντίς «Γ? Ιχβαίρουσιν Ιμ:ν Χίαξ• ού£ί τπ\ οΊ£α.
ιχφυγ&ιν• ιι γας χί φύγω Δαναών \ς όμιλον,
αυτίχ άιιχίσσουσιν \μον £ίμας• ίί <Γί χί μίμνω ,
Τρώα) χα) Τρωίς μΐ, τηρισταδον αλλοβίν άλλα/,
αΐ\α £ϊαρραίσουο~ι• νιχυν «Γ ου γαία χαλυ^ΐΐ ,
άλλα χυνίς δα-^ουσι, «α) οιωνών Βόα- φΰλα•
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ώς οφίλάν μ Ι^άμα/τσα. ττάρος τά& πίιματ ΐόΒΤ&βν. 4°5
ά£1ς 'ΐψατ, ου γήωσα πόσι» τόσσον, όσον αϊνης
μ,ΰριτ αλίτροσυνης μιμνημινη. α,μφ) £ί Τρωχϊ,
ώς χώη , σηνάχοντο• μντα> φρ%σ) £* άλλα μίνοίνων*
αϊ μίν ύπίξ τοκίων, μιμηιμακα, «<ί1 χλι ανδρών 9
αϊ <Γ Λξ ν7ης παίδων 3 ι\δί χνώτων ίρηίμων.
Οί« <Γί» Βυμοΐο δα-'ϊζΐτο τυυδαλίμοΆ
Οίνων*" άλλ' ούτι μντα Ύρωψτιν Ιουσα
χώκυσίν , άλλ' α,ττά,ηι&βι \νί σφνηροισι μιλάθροις
κΐ7το βαρυστίνάχρυσα παλαιοΰ λίκτρον αχαιτίακ
ο% £1ν ξυλόχρισι τηριτρίφίται κρύσταλλος
αιπυταταν ορίων , υι τ ά,γαα, πολλά παλυνα
•χίυαμνη ζίφυροκ χαταίγισιρ α,μφ) δί μαχραϊ
άκρας ύδρηλγσι χατίΐβόμίναι λ/βάδβτσι
αύσν&', *ι <ίΙ νάσιτισιν, α,πηρντίη πίζ Ιουσα,
πίδαχος Ισσυμίνης χρυίρον πψττιχίται \£ωγ

410
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4αο

ως » γ ασχαλόωσα μνγα στνμρνι υπ άνίι\
τγ\κίτ\ αχαχίμίηι πόσιος πψ χουρι&οιο•
ομλ τ αναστίνάχουσα, φίλαν προσίλίξατο Β-υμον
'Ώ μοι ατασ&αλί*ς, ω μοι στυγρου βιότοιο,
» πόση άμψαγάπησα δϋσάμμορος , ω συν ΙωλπίΟ/

425

γ\ραϊ τίΐρομίηι βιότου χλυτον ουδον ΊκίσΒΌΐ,
αϊ» όμοφρον'ίονσα,• &ΐο) <Γ νηραχη βάλοντο'
ως μ ίφίλάν ποη Κϋ/χς άη\ρά•\αντο μίλακαι,
ντητόη νοσφιν (μιλλον 'Αλίξάνδροιο πίλντΒατ
άλλα, χολ ίΐ ζωός μίλτπν, μ'ίγ*. τλτισομαι 'ιργιν , 43°
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αμφ αύτω 3•αναιν, Ιττΐΐ όίτι μοι ίυα&ν νως.
£ΐς φαμίνης Ιλαινά κατά, βλ&ράρων Ιχιοντο
δάκρυα , κουρι$'ιοιο <Γ ανιαττΧΥΐσαντος ο/Μ^ρον
μνωομίη, απ κνρος ύττα) -πυρ), τήκίτο λάβρ»•
'αζίτο }Λξ τταηρα σφον , &' άμφιττόλους ίϊστίττΤνυς , 435
μΐχρις \τπ) χβόνα όϊαν ατέ ώριος ώκιανόϊο
ννξ ίχνΟη, μίροττίσσι λυσιν καμάτοιο φέρουσα.
χαι ρα τοΘ', ύττνωοντος \ν) μ&γάροισι τοκΰος
χα) £μωων, πυΤ^ωνας άναρρήζασα μίλά^ρων,
ίκύορίν, ύότ αιλλα• φιροναί μιν ώκια γυΊα.
44°
ως <^ 'οτ αν ουρία 7τόρτιν, ίρουτσαμίνην μί•γα ταύρου,
Β-νμος νττοτρύνα ττοσ) καρπαλίμαισι ψίρίσ^αι
ίσσυμινως , « ό* ούτι, λιλαιομινη φιλότητος,
ταρβίϊ βουχόλον αν£ρα, φιρα όί μα αο-χίτος ορμή,
ί) που \νι ξυλόχοισιν όμγβία ταΰρον 'ί$6ιτο'
445
ως ή, ρίμφα απούσα, &ήν\Λ μακρά κίλίνΒα,
^ιζομίνη τάχα 7ίοο~σ) πυρής νπιβήμίναι αινης'
ούάί τί οϊ κάμί γιυνατ' Ιλαφρότίροι £* ίφίροντο
ίσσυμ&νως ττό$ίς αΐίν ΐ7Γίΐ^( γάξ ούλομίνη Κύζ ,
χα) Κυπρις• ούάί τι Βϋρας ί&$ι λαχνήντας ,
45°
άντομίνη ύττο νύκτα, ττάρος μίγα τη<ρρικ\ηα•
τια/τα αϊ οι λατίων ορίων ίστίίβίτο τητρη,
κα) κρημνό), τταχται <Λ ^Ίντιρήσσαντο χαρά£ραι.
ην α% ττου ίΐσορόωσα τοβ' ύ-^όΒι £ϊα Σίλήνη
μνησαμίνη κατά &υμον άμυμονός*Ενά%μάωνος,
πολλά μάλ* Ισσυμίνην ολοψυρατο• καί ο! 'υτηρΒί
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λαμττρα» ταμφβώονσα , μακράς άνίφαινί χίλιυβους*
'/κίτο «Γ ίμβίβαυία Λ' ώμος , γ\"χι χα) αλλαι
ννμφαι 'Αλίζάνδροιο μαχρον τηρι χωχυίσχον.
τον «Γ7 'ίτί ητου χρατίρον 7τΰζ αμφίχΐ» , οιηαχ ας ούτω φο
μχλονο'μοι ζυνιόνης άττ ουρίας άλλώιν αλλαι
υλην ^ηστησανι παρΐνήκον, γρα φίροντίς
νστάτιον χα) ττν&ος όμως ντάρα» χα) αναχτι,
χλαίοντίς μόλα πολλά τηριστα&ίν. « άί μιν ουτι>
άμφα$ον ως αβρησΐ) βογισατο τίΐρομίνη τηζ3
4^5
άλλα χαλν-^αμίνη •πίρι φάρά' χαλά ττρόσατττα^
αϊ•\α ττυρνι Ινίτταλτο• •γόον £* άρα ττουλυν ορικ'
χαίίτο $* άμφ) πόσα• Ννμφαι άί μιν άλλοβίν αλλαι
$•άμβίον , ίυτ \σί$οντο μντ αήρι τπτττηυΐαν'
χαι τις ίον κατά 3-υμαν 'νττος τη/τ) τοΊον «τηντ
Άτρΐχίως Πάρις νίν α/τάσ&αλος, ος μάλα χίίνην
χάλλΐ7Π χουρι&ίπν , χα) άνγ^ια•}Λ μάργων άχοιτιν ,

47°

οι αι/τω, χα) Τρωιτ), χα) άστυ λοίγιον αλγ>ς*
νήπιος• ού^ άλόχριο τηρίφρονος 'άζΐτο &υμον
πιρομίνης, η7Πξ μιν ύπίζ φάος ηλίοιο,
475
χαΐ7Γίζ άτηχ^αίροντα, χα) ου φιλίοντα, τίιτχ&.
'Ω,ς ας £φϊ\ Νύμφη τις άνα φρνιας' οι <Ρ Ιν) μΛ0~σΛ
πυρχάή χαίοντο, λίλασμίναι νριγνίίης'
άμφ) Μ βουχόλοι αν$ρίς Κίάμβίον , ιυτί πάρο£β>
'Αργίΐοι &άμβΐήθ'αν άολλας, ά&ρνισαντίς
4^°
Έΰά/ίνην Κα,πανΐίος, ίτηχχυμίνην μΐλασσιν
άμφ) πόοΊν ^αι&ιντα Δ/ίς στονώντι χίραυνω.

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ Γ.
άλλ' οη «Γ αμφσηραυς όλο» πυρός γμικη ρρτίί,
Οϊνωνην η, Ώάριν η, μιγ £* ύπαιάββαλί Άφργ ,
<$ τοτί ΎΓυρκαϋην άνω σβίσα»• οστία ^ αντων
•χχυσίω \ν κρηττίρι Β-ίσαν 7ηρ) ϋ στρίσι σίϊμχ
ίσσνμινως τίνξαντο' &ίσαα/ $* αρα <ίόιω ιπηρΟίν
στήλα^ απτίξ 'ίασι τΐτραμμίνια αλλυ&ς «λλ».
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XI.

\_>θΝΤΐκυΑτυκ ρυ§η3, Νεορίοΐεηιο, Αεηε3, 3ΐίΐ$ςυε Οπιεςοηιιτι & Τι-οΪ3ηοπιπι ύαείΒπδ ΙίΓεηιιε τειτι §;εΓεηηΙ>ι>5 — ιαδ. Νιιηο Αροΐΐο, Γιιπιΐ3 Ροίγηιείιοπϊ •ιυ§ιιπ5 ρεΓίοηα , ηηίιηυιτι ζάά'ΐΐ Αεηεαε & Εοι•γΓη3?ηο ,
ΑΐΗεποήί ϋΐϊο, ςυϊ ϊπιρεία ίβ&ο Α«:1ιϊνο5 ίΊΐ£3ηϋ & ίαβϊεηιε»; οβεάυηι, ΐ3είαιΐ[β ΑροΙΓιηε — 183. Νηγγοιππιγ ίαςίηοΓ3 Α§εποπ$ & Αεηε3ε & ςοηΛ3ΓΠ3ΐΐο Αοΐιΐνοπιπι
— αϊ 5- Τ«ΓΓΐί05 Ιιοβ ϊπεΓερΒίΝεορίοΙεπιυί, &Μγπηϊάοπεϊ ϊη ϊΐοίιεπι άικίι : ΓεΓρ"ΐΓ3ηι ΑεΗίνί : ςεάυπι ρ3υ1ΙϊκρεΓ ΤΓοΊαηΊ , ({ιιοϊ Ι3ΐηεη Αεηε35 ΓειΐηεΕ & ριι§ηαιη
ΓεΛκυκ, — »47• ΡιιΙνεΓβ εχείΐ3ΐο 03ΐί§ο οπϊιιγ, νίΓαιη
ειϊρίεηϊ ρυ§η3ηιίΓ)υ5 : ςυ3 3 Ιονε άϊδρυΙΓα, Ίιεηιπι ριιβΠ3ίυΓ 3οτϊιεΓ, — 183. ΤβΓκΙεΓη Μϊηει-νϊ 3ΐιχί1ϊο νεηϊί
ΑςΗϊνϊδ : ςυβΓε νεηιΐ5 Αεπο3ΐτι πυΙ>ε τείιυπι ε ρΓοεϋο Γα1>
άιιάί — 299- ε^11111 Ττοαηι & γπιι1γ3 αιιη ε3ε<1ε ϊη ιιγβειτι ςοπιρεΙΙυηΐιΐΓ : ςιΐΓ3ηιιΐΓ υτΓΪηςιιε ναΙηεΓαή, — 3α9•
ΡοΛπ&ε ΑεΗϊνϊ ηηΐ!-ο$ ιιτίΐϊβ ορρυ§Π3ηϋ , <)Ϊ5ΐπ£ηιί3 ίηίεΓ
<ίιιοο5 3(1 ιν. ιιΛίί ρ3Γϋε« ρυ§;ηα , — 357• υΐνββδΠιί*
ΒΐιέιοΓ είΐ , ιιι ιείίικϊϊηε ΓαίΚι ζά γπιιιόϊ 1Ίώε3ηι : ηιιαο
Ι3ΐηεη ΑεηεΒε νΪΓΐίπε, ΐηςεπη Γαχο ϊιτιιηϋΤο, ςΙϊιΤοΙνίιιΐΓ,
— 430. Μαίιί ς3άιιηι υιήηηιιβ , ρυ§π3 ρβΓ ίοηιπι άϊβιη
εοηπηιΐ3ί3, — 439- ΑΪ3χ Ι,οεηκ ιηιιΤιΙίΙηκ ΤΓοίίηοκ 3
πιυΐΌ ρείϋί: ςυο ίαίΐο ΑΙαπιειΙρη , εΐα$ Γοε'ιο$, Γε3ΐϊ$
3(1ηιο(ϊ$ ηηιΐΌδ είοεικϋί, Γεά 3£) Αεηεί Γβχο ρι-οβεπιϊίΐΐΓ, — 474• δ3§ίίΐ3ΐιι 3 ΡΗΠοέίβιε ίη Αεηε3πι ηιΊίΓαιη
νεηιΐ5 3νεΓίίι , Μεηοη ταιπεη ε3 ρεπ: : Αεηε3$ οοπιγε
ΤοχαεςΗηιεη Γαχο ρεπαιΪΓ, — αά βη.
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τ,

ρωα) <ίβ σηνάγρτο κατά πτόλιν, οι/ίΓ' ΐΛναιτο
(λ^μεναι ποτ) τυμβον , ντη) μάλα τηλόΰ" ικατο
αστίος αΐ7Πΐνο7ο• νίοι £*'ίχ.τοσ5ί 7τόλτ\ος
νωλιμίως πυκαντο• μάγτι\ «Γ ου λτίγΐ πάνοη ,
καππξ Άλίξάνίροιο £>$αυ7ΓΟτος , ουηκ 'Άχαιο)
Ύρωσιν Χτησο^υοντο ποτ) 7Ττόλιν, λίί κα) αυτά
τΐίχίος ϊΐϊον Ικτος, νπύ σφαις ηγ» ανάγκη"
*ν γας <$ μψσοισιν 'Έρ/ς 3 στονόίσσά τΈνυω
στρωφωντ , άργιλίψαν \ρκνίση ϊκΐλαι ανταν,
άμφω άττο στομάτων όλοον Ίτνάουσαι ϊλ&ροτ
άμφ αΰτ%(η <ί! Κϋρις , αναιϋα &υμον ίχουσαι,
άργαλίως μαίνοντο• Φόβος ίΓ ΙτίρωΟε, κα) Άρης,
λαούς ότρνησκον Ιφονητο «Γί σφίσι Αζΐμος ,
φοητι&τι λνθρω τητταλαγμίνος , %φρα Ι φΖτίς,
οι μ\ν καρτυνωνται ορωμ&οι, ο! <$ φίβωνται.
ττάντη $* αίγνααι τί, κα) εγχΐα, κα) βζλί άντρων ,
άλλυ$)ς άλλα χ$οντο} κακόν μίμαωτα φόνοιο'

5

ίο

1$
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άμφ) <Γ αρα σφίσι δονττος Ιρ:Ί<$6μίνοισιν όρωρα,
μαρναμίνων ίζάτίρΟί , κατά. φισήνορα χάρμην.
'ΈνΒ α,ρα Ααο^αμαντα Νίσπτόλίμος κατΐπίφνν
ος τράφη Ιν Αυχί» ΞάΜου πάρα καλά. ρίίβρα,
ον ττοτ \ρι-γ$ονποιο Αιος <$αμας αΛράττοκτι
Αηται <Γ# άηφψβτ, αναρρίξαο~α χίρ&τοΊ
τρηχυ τη$ον Αυχίκς Ιρικυ^ίος, ατΓ7Γ$ Ιο7ο
^α,μναΐί ιστ ώ$ίνίο~ο~ι 7ΓολυτΧητϊ\σιν ανΙ»
^ίστησίου τοκίτοΐο, οσνν ω&Ίκς Ί-μ/ρον.
τω ίΓ' ί7Π Νΐρον ολίο~ο~ί , βαλων άνα «βϋ'/Ότίτα
$ουρ) 3ϊα γ,'αβμοΐο• 7Πρ»ο~ί «Γ7 άνα στόμα χαλκός
γλωοΊταν 6τ' αύΑήίίπταν Ό «Γ 'ίγχίος άσχίτον αιχμών
α,μτηγΐ βίβρνχως' Ύΐίρί «Γ7 Υρρην αίμα. γινυσσι
φνγ)θμίνου. κχ) τον μ&ν νττο κρατίρΐί Χ'ρος άλκίί
φχώι στονσ&τσα. στοτ) χβονος ού<$ας 'ψ^ιτί
δίνόμν/ον Βνμοΐο' βάλίν «Γ Εύηνορα $ϊον
Τντδον ΰτΓ&ϊ λαΤτάρ'Αν , £ίά ^ «λασίΡ ίζ μίΟΌν «7ΤΛζ
αϊχμήν τω ^ άλίγίηΊς άφαξ σννί&υρσιν Φλώρος.
ίΓλί <Γ Λζ Ίφιτίωνα , και '\ττπομι&>ντα £άμα<τσί
Μαινάλου οβριμον νια, τον Ωχυρόη τ'ίκί Νύμφη
"Σαγγαρίου τιοταμόΐο τταρα ρόον οΰ£ί νυ τον γ•
$ξατο νοστήσαντα• κακοί £ί \ Κΐρίς αμιρσαν
7Γαι<$ος αναιρως' μί•γα £ νΐίος 'ίλλαβί τηνΒος.
Αΐνίίας £Ί Κρίμοντα, χμ Άν^ρόμαχον χατίτηφνίν ,
ος τράφη \ν Κνωσσω, 6 £* α,ρα ζα§ίΐ\ \ν) λΰκ-τω'
αμφω <Γ ίΐς ίνα χωρον άπ ωκνπό^ύν 7ησον ί7Γττων'

20
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<$ο
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ΤΩΝ ΜΕ0 ΟΜΗΡΟΝ ΙΑ.
χαί ρ' 6 μ\ν άσπαίρίσχί , τπτταρμίνος 'ί^χϋ μαχρω
λαιμόν ό <Γ άλ^ινύντος άνα, χροτάφοιο ΒτμίΟλχ
χίρμα£ίφ στονόίντι μά,λα χρατίργ\ς α,ττο χιιρίς
βλημ&νος Ιχ,ττνίίίσχί, μίλας Μ μιν αμτηχί ττότμος•
'ΐ7Τ7Γΰΐ όΊπτοίνηΟ) χα) ηνιόχων ουπαναΜί
φίνγνης, τΐολλοϊσιν ΐκττλάΐΌντο νίχυσσι•
χαι τους μιν 3-ίράποντις άμυμονός Αίνίίαο
μάρ•\αντίς, χιχάροντο φίλη τπρι ληί£ϊ Βνμσν.
' Ενθα, Φιλοκτήτης όλοω βάλι Πίίραο-ον !ω
φίνγοντ \χ ττολίμοιο- ίϊβρισΐ <^' ά^,χνλα νΐΰρα
γουνατος ίξοπιβίν χατα. ^'ίχλασνι άί'ίρος όρμγιν.
χα) τον μ\ν Αανα&ν τις Ότ'' ϊ£ραχί ^υια&ίντα,
ίο-σνμίνως αττάμιρσί χαργιατος, \ς £ορ) τν^,ας
άλγνόαιτα τίνοντ' όλο» (Γ ντηΛίξατο γαία
σώμα• χάρη <Γ άντάτίρβί χυλιν^ομίνη 7ηφόρητο,

27,

45

εο

55

φωνής κμίνοιο, ταχύς «Ρ αμα τήπτατο δνμός.
ΥΙουλυ&ίμας £ Κλίωνα χα) Ενρύμαχρν βάλί &>υρ), 6 ο
ο; ΐΰμη^ίν '/χανον ΰητώ Ν/ρίΓ/ α,ναχτι ,
αμφω νπιστάμ&νοι ίολον ίχβύο-ι μητίσασ&αι
αινον ΰττ ά,^χία-τροιο, βολάν £ί τβ ί!ς αλα <ίΐαν
αιχτνα, χα) παλάμψι τηριφρα&ως , αττο νηος,
Χυ χαί α**\α τρίακαν νπ ιχβυοΊ νωμγ,σασ^αι•
65
βλλ ου σφιν νπ\ πημα &αλάτο~ια γιρχΐοην 'ίρ-γα.
Ευρΰττυλος <£ϊ μ&ννπτόλίμας βόλι φάβΐμον'Έλλον ,
τον 'ρα πάρα) λίμνη Γυγαίη γύνατο μήτηξ
Κλίιτω χαλλιπάρψς• ό $* \ν χονίψι τανύσ&η
5
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ντρηής' τοί <Γ αττάτίρ&ίν όμως £ορ) χάπτπσί μχχρω,
ωμού άττο βριαροΐο χίχομμίνη α,ορι λυγρω,
>£/§, «τι μαιμωατα ττοτι χλάνον «γχρς άίΐραι
μα•\ι$ία>ς• ου γάς μιν άν^ς «ις ϊργον Ινωμζ,

7ο

άλλ' αυτούς Υΐσττουρ&ι , απ βλοιτυροΐο οραχοντος
ονρτι άτΓοτμη&ι'σ άναπάλλίται , ού£« οι άλχ»
'ίοντιται «ς ττόνον αΐ7τύν, Ίνα χραΰσαντα δαίξνΐ'
ως άρα $1ζιτίρϊι χρατίρόφρονος άνδρας «ς αίρ^'χίιν
ωρμαινίν 7Τονίί<τ3'Μ• άτας μίνος ουχίτ σπν,&ι.
Αύτά^θ£υσο-ίύς ΑΙνον ' Ινήρατο } χα) Πολυά'δΰν>
αμφω Κατίίους• τον δονρατι, τον «Γ άλίγ?η>ω

75

8ο

άορι &\ωσας. Σθί^λος ^«Μ £ϊον ' Αβαντα,
οΛ-^αν'ίηιι ττρόίύς• « <Γ~' άσφαράγχο £ϊ& ττρο
ισσυμίνν, άλίγίΐνον \ς Μου ιϊλΟί τινοντα'
λΰιτί <Γ' άζ άκρος ίιτοζ• ύττίκλαχη «Γ7 α•\τα πάντα.
Τυ^ίί^ις ίΓ' ίλί Ααοδοχον , Μίλιόν τ Αγαμέμνων

85

Δχϊφοβος Μ Δρυαντα , χα) ' Αλχιμον αύταρ Άγηνω*
'λττπασον «ζ«νάριξ?ν, ά^αχλιιτόν 7Γ«ξ ίόντα,
ος ρ ' άτΐο Πηναοΰ ποταμού χίίν αλΓ «ρατανα
3-ρίτττα τοκίΰσιν «£αζ*ν, ίτπί 'ρά νιν 'ίχλαυσί δαίμων.
'ΈνΟα &όας «δαμΜητί Αάλον, χα) άγήνορα Αυγχον 90
Μηριόνης <$ Αυχωνα , χα) Άρχίλοχρν Μ«ν«λαος}
ος 'ρά τ« Κωρυχίην υττο ΑϊιράΑχ νακτάασχίν,
νητρην 3•' Ήφαίστοιο τηρίφρονος , » τί βροτοϊσι
&αΰμα 7Γ«λίΐ' <ί» γάξ μ;ν Ιναβίται άχά,ματον πΰξ ,
άο-βίστον νυχτός τι χα) νματος• άμφ) <Γ' α,ξ" αύτω

ο,^
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«7*

φοίνιχίς &αλίουσι, φίρουσι «Ρ άτηίρονα χαρττον,
ρίζης χαιομίνης 'άμα λάκται• άλλα τά μιν που
αθάνατοι τΐύξαντο χα) ίσσομίνοισιν Ι&ίσ&αι.
Τίΰχρος «Γ' '\τπτομί$οντος άμυμονος υΐα Μίνοίτην
Ισσυμίνως ωρμαινι βαλίϊν Ιπιόντα βίλίμνω•

ιοο

χαί ρα νόω, χα) χίρσ) , χα) ομμασιν ΑβίΡΜΡ
ϊον από "^ναμπτόϊο χιράατος• ός <Ρ άλαγπνός
άλτο &ο%ς από χάρος Ις ανίρα• τω & αττο κυρ»
ίισίτι ττου χανάχιζίν ο «Γ αντίο» άσπαίρίσχίν
βλήμίνος, ο'υηχα Κΰρις όμως φορίοντο βαλίμχω
105
χαίριον ίϊς χρα$ίην, έ19/ πίζ νόος ίζίται άν^ων
χα) μίνος, ότραλίαι εΠ ποτ) μόρο» ίΐσ) Χίλίυθοι.
Εύρυαλος <ί* άρα πολλόν άπό στιβαρής βάλε χάρος
λάα μί^αν, Τρωών μ &οάς ίλίλ/ξι φάλαγγας,
ως ίΓ' οτί τις ^ράνοισι τανυφθό^οισι χρλαβίΐς
ι ίο
ούρος άνης τη$ίοιο, μν^ άσχαλοων νποροΰσγ,
οινήσας τηρ) χρατ) 5οως μάλα κυρα βχια,
λάα βάλη χατίναντα , £)αυτχί£άσιη <Γ' υπό ροίζφ
ηψ 7ττπταμίνας <ίολ/χάς στιγας, α! «β φίβονται,
άλλη «Γ' ιϊς ίτίρην ίίλίύμίναι άίσσουσι,
11$
χλα^ηδον μάλα πάγχυ, πάρος χατά χόσμον Ιουσαΐ'
ως άρα δΰσμίνας φοβίρόν βίλας άμφίφοβη&ν
οβρίμου Εύρυάλοιο• το <Γ ονχ άλιον φιρί δαίμων,
άλλ' άρα συν πήληχι χάρη χρατίροΊο Μίλητος
&λάσσί 7Πρ) πληγησί' μόρος «Γ' ίχίχαην άρητός.
' Αλλος £' άλλον 'ίτηφνί , πΐριστίναχίζίτο «Γ' οία.

5 ι
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ώς «Γ οτ νπιβρίσα,ντος ατηιρασιου άημοιο
λΑβρον, ύτταω ριητης βαρυηχίος αλλυ$1ς &λλα ■
<$ίν3ρίοι μακρά 7ΤΐσψΊν , υπ \χ ριζών Ιριπσντα ,
αλσίος ίύπίδίοιο, βρίμα 8ι η πάσα τηρ) χβων
125
ας ο'ιγ νι χονηηι τησατ Χΰα>Λ%ησΐ <ίί τίυχιι
α/τπίτον , αμφ) «ί! ^.αϊα μν£ 'ίβραχιν οι ϋ χυ^οιμοϋ
αργαλίου μνωοντο, μ#τά σφκτι πϋμα τώίνπς.
Κα) τότ βίξ' Α/νί/αο μολ« σγι&ν ηυς *Απόρων,
ΗίΓ Άνττινορίάαα (ίαι'φρονος Έύρυμάχοιο'
130
ο/ }/«§ <ί» μάρναατο πολυο~&ίνασο~ι* Άχακΐς,
αγχι μάΧ ίσταοης χα.τα, φνλοπιν , ίίθ' υπ ά,πήννι
£όιο) ομΜληώ\ χραηροι β&ς, οι/<Γ' άπίληγον
ύσμίης• τοΊς <Γ'α£γ« 3~(ος ποτ) μί&ον "ίίπτνι,
μάντί'ΐ ίΐ^μ&ός ΤΙολυμγιστορι , τόν ποτί μήτηζ
γ,ώατ ιπ) Έ,άν^οιο ρους , &ίρά,πον§ ΈχάτοιοΕυρύμα.%, Αΐηία τί, &ίων ")Λνος, ούτι 'ίοιχίν
ύμίας Άργίοκτιν ύπαχίμιν ού$ γα,ξ ούτος
'νμμιν ύπαντιά/τας χιχαρηαίται όβριμος1 Αρης,
$1» 'ώίλατί μάχμτ&αι α,να χλάνον ουνίχα Μοΐραι
μακρόν κτ' α,μφοτίροιοΊ βίου τίλος ίκϊ&οΌντο.
Πς (ϊτΓων, άνΐμοιοΊ μίγι\ , χα) αϊστος (τυχβ*•
οι <ί! νόω φρά/τσαατο &(ου μνιος• αι-^,α «Γ ά^' αύτοΐς
3-άρσος Άπαρίσιον χατίγίυντο• μαίνντο <Γ« σφι

135

Βνμος \ν) στήθίσοΊ, χα) 'ίνΒορον Άργάοκτιν,
άργαλίοις σφίιχίσο-ιν Ιοιχοτίς, ο'Ι τ άλίγανον
Ια &υμοΰ χοτίονης, νπιβρίσακτι μ,ίλίο-σαις ,

145

χ
140

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΑ.«5τί τηρ) σταφυλές αύανομζιηης Ιν όπωργ
ίρχρμίνας «τί^ωσιν, $ ΐχ. σίμβλοιο $ορουσχς'
ως αρα Τρωι'οι ν%ς Ιϋπτολ(μοισινΆχαίθ7ς
(νΒορον \σσυμχνως• χιχάροντο άί Κϋρΐς ίρίμνα),
μαρναμΐνων ι^ίλασσί £" Αρης• ιάχησι <^' Έρι/ω,
σμιρ&ίλίον• μ&γα αί σφιν νπφραγρ αιόλα τίυχη'

*77

150

οι ίΓ αρα δυσμίκων ά/τηρύσια φυλά. δαίζαν
•χίρσιν αμαιμαχ,ίτγκη• χατκρίΐ7Τοντο <51 λαοί

155

ιώτως, γιίτ αμχλλα 3"ΐρίυς <ίυο~3Όλ.7Τίος ωρη,
ϊΐν ρά τ ίτηστΐϊρχωσι Βνοϊ χιρας αμητϋρίς ,
δασσάμΑνοι χατ άρουραν αττάρονα μακρά. 7Τίλί9ρχ"
ως άρα των υττο %ίρο~) χατηρίπτοντο φαλαγ^ς
μυρίαι• άμψ) <ίΙ γαΐα κάρων 7Πρΐ7Γί7Γλχ&υ7αί

ΐ6ο

α,'ιμχτι πλαμμυρίσχίν Έρις οΓ άξ ιχίνίτο Β'υμγ>
όλλυμίνων, οι «Γ ούτι χαχοΰ τταυοντο μόΟοιο ,
άλλ' 'άτί μΰλα λίονπς \πϊ\ΐον~ οι •? α,ρχ φυζης
λίυγαλίκς μνωοντο' χα) ίξ όλοοΰ ττολίμοιο
φίΰ^ον, οσοις άΑαϊκτον 'ΐη σ&ίνος \ν 7ΓοσΙ χάτο*
νιος «Τ' Άγχίσαο $αιφρονος αϊ\ν οτττι^ι
δυσμχήων μίτόπισΒην υπ *}χ& νώτα Παίζων
Έύρόμαχος <Γ ίπρω&ν• ιαίητο <ί' άμβροτον ίιτοζ

163

ύ-^όΒίν ίίσοράω.τος Ινϋου Απόλλωνος.
Ώς <Γ' οη τις σιάλοισιν άν>ιξ Ις λήϊον αύον
170
ίρχρμίνοις, πριν άμάλλον υπ άματϋρσι <ίαμϋναί3
άί'τ/' ίτΓίσαίυνι χρατίρους χννας, 61 £* ίρόωντΐζ
ίσσνμίνως τρομίονοΊ, χα) ούχ 'ίτι μίμβλίται αύτοΊς
§3 .
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ύδατος, άλλα. τρέπονται άνικρϊίν νπ) φυζαν
7ίαο)τυ$νι , τους «Ρ αΙ°\& κυης κατα ττοσσ) κιγόνης^ 175
ίξοττβίν ^αιττουση άμάλ/χα, το) <$ φίβονται
μακρόν ανίϋζονης , αναξ £* ΐπιτιρττντ άροΰρης"
ως α,ξ /ολίγο Φοϊβος, έτ' Ίάρακιν Ι» πολιμαιο
ψΆ/γαη Άρτιων ττουλυν στρΑτόν ου ^α,ξ 'ίτ α,ντοΐς
'ίργχ χιρων μιμίλχιτο' πόδας <Γ ίΰχσντο &ώϊσ/ν
1 8ο
ωκα φίρίΒΐ' μοινοις γαζ 'ίτ \ν τίοσϊν ίττλίτο νόστου
Ιλπωργί" ττάντας γαξ ΐ7ηϊκν 'ΐ^χίϊ Βνων
Ίαύρύμαχός τι, κα) Αΐνίίας• συν <ίί σφιν ίΤΑΪροι.
Ένθα τ/ς Άρ/γίίων, $ κάρτα ττά.^/'χυ ττητο^ως^ '
» Μοίρας ιστητι, λιλαιομίνης μα όλίσσαι,
φίύγοντ να 7τολιμοιο 3υσηχίος Ίστπον 'ιρυκί 3
γνάμ-\αι ισηι^όμινος ποτ) φυλοτην, οφρα μαχητοί
αντίο ^ισμχηαι»• τον «Ρ 6βριμ$υμος Άγήνωζ
ττορφάμχνος μυωνο κατ άλγινό&τΑ £»ΐξίν
άμφ/τόμω βουπλΐτ^ι, βίνι £* ύπόιιξΐ σΐιίτιρου
όσηον ούταμίνοιο βραχίονας" άμφ) Μ νίΰρα
'ρήώίως 'ήμησί' φλίβις <Γ ίσπριβλυσαν αΐμα•

185

190

άμφίχνΟη «Γ Ίτττττοη κατ Αυχίνος' α/^α <Γ' ας ούτος
ΚΑ7Ττπσ& άμφ) νίκυς• λίΐτπν <Γ άρα χ^ρχ κραταιην
σηρ'ρον «τ' ιμτηφυυίαν Ίύγιάμτττοισι χαλχνοϊς ,
οΐά ττοη ζωοντος οητ μιγά, <Γ (ττλίτο &αΰμΑ3
ουηκΆ <Κ? ρντϋρος άτηκρίμαθϊ αΐματόΐσσα ,
'Άρίος Ιννίσήντ/, φόβον <&ίοισι φίρουσο•
φαίν\ς κίν χΑτίουσον '$ ϊτητασίτη ττοηΊ,σ&αΑ'

195
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279

σΐ,μα <ίϊ μη φίριν Ίππος άττοκταμννοιο ανακτάς.
Αΐνίίας £* ί&ίμαον-ι βαλων νττίζ ιζυα &υρ)
ΑΆαλί&ιν• αιχμ» «8 πας όμφαλον \ξΐπψ<πν

200

'ί-^κατ ΙφίλχΛμίητ ο #* αξ \ν κονίνιτι ταΐ'ίΛτθ» ,
συμμάρ-\ας γΐίμσοΊν όμως χολά^ιτσιν άκωκτ,ν,
<£/ώ μάλχ στΐνάχων γοώι «Γ Ινίρζκην ο$6ντας
βίβρυγως' 'γΠφ <^ χ•** Λλγια καΤΟκιτπσν 'αναρα.
Άρ^ίϊοι <$1 βόχτοΊν Ιοικότίς ϊπτοίγιντο ,
ους, 'άμοτον μίμοάύτας ύπο ζίνγλγ κα) άρότρτΰ,
ιΰ"\ι\ υπαϊ λαπάρην ταναοΐς ύπο "χύϊ&σιν οίστρος ,
αίματος ίίμ:νος, το) Φ' 'άσπντον ασ•χ%κόωσιν

205

21ο

ϊργον ίκας φώ-γ/ντις, Ιπί σφκτι V άχνυτχι αΐ'ηξ
άμφ αροτρον πονίων τϊ πστον, τρομ,ίων τ \π) βουατ) ,
μϊι £ήπου κα.τοπισΒ'ίν Χπάίσσοντος αρότρου,
χιρστ\ ηΰρα σίδηρος άμιίλίχος \ν ποσ) κυρτός•
ως Δαναό) φοβίοντο• τηρί σφκτι <Γ' αγνυτο 3νμον
υϊος ΆχιλλΟος• μϊγι <Ρ Ίαχί λααν 'αργων'

■ 215

*Α<£ίλΰ), τί φίβίσβ'ί, Ιοικόης ούτ$ανοϊο~»
^ρΐΟΊν , ους τ Ιφόβησα/ Ιων κατίναντίχ κίρκος;
Λλλ' α•)* &ισ& α,να Βνμον, \πΐι πολύ λωϊόν \ατ»
τί^νάμίν \ν πολίμω, *ι άναΧκι^α φνζαν ίλίσ^αι.
«2 α ο
''ί1^ φάτο' το) <Γ ΙπίΒοντο, &ρασυν νόον \ν φρίσ) &ίντίς
ίσσυμίνως• ό 3%Τρωο~), μίγι φροηων , Ινόρουσν
πάλλων Ιν χιίρίΟΌ-ι 3νόν £ορυ• τω $' άρα λαοί
Μυρμιδόνων ΐφίποντο, βίην άτάλαντον άίλλτι
α στίρνοιση ϊχρντίς• άνίπνίυταν 31 χυδόιμοΰ
84

225

ϊδο
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'λργίΐοι. ό «Γ Λξ' αΤ^α φίλω ττατρΊ 3νμον Ιοιχως,
άλλον \ττ άλλα 'πτνρνί χατα μά&ον οι £* αττιόντίς
χαζοντ, «ϋτί χ,υματ 'άτ ϊκ βοριαο &ικλλιις
ττόλΧ Ιττηταφλάζοντα χυλίν&ται α]γαλο"ΐσιν ,
ορνυμίνΐχ παντοίο, τα <Ρ Ίχ.7Γθ0ίν άλλος αί\της
αντίος Λίζας, μνγάλγ) τηρ\ λαίλαττι 3νων
ώση απ νιΊονων , βορίου 'ργι βαιον αιντος.
ως Τρώας Ααναοΐσιν ίττοιχομίνους τοπάροιΟίν
υιός Άχιλλίίος 5νχι£ίος ώσίν όπίσσοο
τντΒον, ίττί) μίνος γιύ Β-ρασνφρονος Αίνιίαο
φίυγ•μχ.ν ουκ ίίασί, μίνυν «Ρ ανα φυλοπιν αίνην
$αρο-Λλίως• Ικάπρ&ί <Γ' 'ισαν \τάνυο~σίν Ένυω

230

235

νο-μίνην. άλλ' ούτι ΧΛταντίον Αΐνίίαο
νιος Αχιλλϋος πΰλίν £ορυ -πατρίς Ιοΐο,
αλλ* άλλη τρ&ΤίΒνμον, νπύ θίτις α^λαόττηπλος } 240
άζοματι Κνθίρίίαν, αττίπραπν) υϊωνοΐο
&υμον και μν^α καρτος' \ττ άλλων <^' 'ώκοΊ λαών
δαμνατο μύρια φΰλα• £αϊχταμίνων «Γ α) χό,ρμγ
οιωνό) χίχάροντο, μίμαόης 'ιγκατα φώτων
£αρ£α*\>αι , χα) σάρχας• \7ηστ«ιάχοΜτο Μ Νυμφαι
χαλλιρόου Ί,ιμό&τος, 1<ίί ΞανΟοιο Βν^ατρΐς.
Κα/ ρ ' ο! μ\ν ττονιοντο' κάνη «Γ αχάμανης άηται
ωρσαν ατηιρίσίην' ηχλυσι &\ ττα/ταν υπιρβίν
ίΐίρα Β-ίοντίσήιν , ως τ αττροτίοπτον όμίχλην•
ούα 'άρα φαίκτο γίία• βροτων <Γ' αμάΰυκν απωστάς.
άλλα χα) ως μάρναντο• χα) Ις χ^ρας οντινίλοντο,

245

250
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χτίϊνον ανηλζγίως , και ύ μάλα φίλτατος «βτ
ού γαξ \ην φράο-σασ&αι άνα χλόνον , ουτ (ττιόντα
$ιϊΰν, ουτ ας* Εταίροι»* αμήχανη α ίχ* λαούς.
χαί νΰ χ,ί μίγ^' ί^νοντο , και άργαλίως άπόλοντο
πάντις όμως, ολοοϊσι πίρι ξιφασιτι πισόντίς
αλλήλων, ίί μη σφιν άπ Ούλνμποιο Κροΐ'ίων
νρκ&π πφομενοισι, χόνιν »Γ άπάτίρ&ν ίλασσιν
νσμίνης, όλοας Μ χατίπρηϋνίν άίλλας.
οι οι -η &ιριόοηιτο' πόνος £* αρα 'τοΊση ιτυχβη
πολλον Ιλαφρο'τιρος , Αιρκοντο γα,ς ίίτι ίαίξαι
χραω ο\ΐον ανάβρα κατά. κλόνον} ίΐτ αλίασ&αι.
και ρ'ότί μιν Δαναό) Τρωών αναργη ομιλον ,
ΰίλλοτί <Ρ αν ΎρΖίς Δαναών στίχος• ϊπλίτο οΓ' αίν»
νσ-μίνη• νιφά&σσι <Ρ Ιοικότα πίπτι βιλίμνα
•

28*

255

2 6ο

265

άμφοτίρωβιν Ιόντα- §ίος ^'ίχΐ μηλοβοτϋρας
ΐχ,7ΓθΒίν Ιόαίων ορίων όρόωντας αυτήν.
Καί τις \ς α$ίρα χίΐρα; (ττουρανίοατιν άίίρων ,
άγίτο £ΐιο-μίνίας μ\ν νπ'Άρΐί πάχτας όλΐσΒΌΐ,
Τρώας <51 στονο\ντος άναπνιΰσαι πολίμοα,
270
ύμαξ <Γ ιίσώαη πότ ίλίί&ίρον. άλλα. οϊ ούτι
(κλυον Αίσα γαζ άλλα πολνστονος ωρμαίνκτχίν
'άζίτο ά οΰτί ΖΟνα πίλωριον, ουτί τη άλλων
αθανάτων, ού ^,άζ τι μίτατρίπΐται νόος αίνος
χ,ίίνιις, Όντινα πρώτον \π αν§ρά/τι γανομίνοισιν ,
2 75
άν^ραση ν) πολίίασιν, Ιπιχλωστηται αψυκτω
νήματί' τί? <Γ 'υπο πάντα τλ μίν φ&ννΟυ, τα <Γ άίξυ.

282

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

τΐίς £* Λξ ύπ \ν\ντ'ημι πόνος χα) δϋρις όράρα
Ιττπομάχοΐζ ΤρωίσοΊ, χα) αγχίμάχρισιν Άχαιόϊς,
ά φ'ίρον άλλήλοιοΊ φόνον χα) άηιλία πότμον
«8ο
νωλίμιως' ού γάξ τη \γν» £ίος, άλλ' ψΑγα/το
προφρονίως• &άρσος γαξ \<ρϊΧχνται άνδρας Ις αίχμην,
'Αλλ' δτί <$ πολλο) μ\ν άπίφύ&ν ν> χονίφη,
£η τότ \π Άρ^ίίοιση νπίρηρον ωρνυτο Ταρσός
Παλλάδος ινησηρι δαίφρονος, » ρ» μολοΰσαύσμήης αγχιστα , μντ Άρ^ίίοιση αμυνΐν,
(Χτηρται μίμανΊα χλυτην Πριαμοιο ποληα'
η ρα, μίγα στίνάχιζεν, 'ΑλϊξάνΑροιο Ααμΐντος.
χα) τότ' ας Αίνίίαν Ιρίχυ&ΐα £ϊ' Άφραοίη
αύτη απο πτολίμοιο χα) ούλσμίνας ύσμίνας
αρπασίν Ισσυμίνως• πιρ) «Γ ««ρα γΐυατο ποολυν.
ού γαξ ϊτ αίσιμαν ν»ν ανα μόΒον• αηρι χίίνω
μάρνασ^τ Άργίίοισι προ τίίχίος αιπίηοΤό'
τω χα) α\ίην αλίίη* πίρίφρονα Ύριτογναοα^
ίχ 3•νμοΰ ΔαναοϊοΊν άρηγίμίναι μιμαυϊαν>

«85

290

295

μη χα) νπίξ χαράς μι» Ίλη Βτός' ού<ίί γαζ αύτου
ψίίσατο πράτων 'Άρηος , οπίς πολύ φΐρηρος ην.
ΎρΖίς <Γ"' ούχ (τ 'ίμιμνον ανά στόμα ίϋίότατος ,
αλλ* οπίσω χαζοντο τώηπότα 3νμον 'ιχρντίς•
ιν γάς σφη> &γ\ρίο~οΊν \οιχόης ωμοβόροιση }
'ίνΟορον 'Αρ^ίΤοι , μίγα μαιμωοντίς "Αρκϊ.
των <Γ αρα Ααμνχμίνων ποταμό) πλίβοντο ηκ,υσσι
χαππ^ίον πολλο) γάξ αδτιν πίανν \ν χονίψη

300
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28)

αηρας Υί^ Ίπποι• μόλα <Ρ άρματα πολλά κίχυντο,
βαλλαμνιωτ πάντη «^ απΐρίίσιον 'ιρραν αΐμα,
υατος ως• ολοη γας ίττηκν Αϊσα χυ£αιμόν.
χαί ρ' ο! μ\ν ξιφασσι πτταρμινοι , $ μίλίψι,
κΐΐντο τταζ αιγιαλοΤσίρ , αλίγκιον (κχυμίνοισι
δουρασαι , ίντ Ιπι &η>) βαρυγ£ουποιο &αλάσοΊης
άνίρΐς ασνητα &σμα. πολυκμάτων αττΐ γόμφων
λι/σαμίνοι, σχί£άσωσι $1α ξύλα μχχρα χα) 'υλην
ύλιβάτου α-χΐΑίης, πάντη Ρ αναπλάθεται ίύρυς
αιγιαλός, τόϊσιν <ίί μίλαν ποτικλυζίται οίο μα•

3°5

3!°

ως ο'ιγ' Ιν κονίφτι κα) αίματι ^ωθίντίς
Χίϊντο, πολυκλαυτοιο λίλατμ&οι ιωχμοΐο.
3'5
Πούροι $ προφυγόνης ανήλεα 3ϊϋοτι\τα,
3ΰσαν ανα πτολί&ρον , αλίυάμ&ηι βαρύ πημα'
των «Γ' άλογοι , και παΐίΐς , απο χροος αίματό&τος
πυχία πάντα 3ίχρντο3 κακω παρορυγμίνα λχ&ρω•
πασι «ίί &ίρμα λοίτρ» τίτίυχατο• παν <Γ' ανα άστυ 330
'ίσσυντ Ιπτϋρίς , \ς ούταμίνων αιζϊΐων
οικία ποιπννοντίς , 'ιν ούταμ&νους ακΐσωνται•
τους «Γ' αλοχρι και τίκνα πίριο~τίνάχρντο μολόντας
Ιχ πολαμου• πολλά/ς 8ι και ου παραόντας αυτνχ.
και ρ' οι μίν, στυγίρνι βίβολίΐμίνοι νιτοζ ανίνι,
325
κΐΐντο, βαρυστ&άχρντίς νπ αλ,γσιτ οι <Γ' νπι ίόρπον
\κ καμάτοιο τρίποντο" &οοϊ <ί" ίτταϋτίον Ίτττποι ■
φορβή ίττιχμμίΰοντίς άΛτιν. ΙτιρωΟί «Γ* Άχαιο)
παξ κλίσης νίασσί 3•' ομοίϊα Τρωσι πίνοντο.

284

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

^Ημος Ρ ωκίανοϊο ροας ύτηρηλασιν Ήως
'πτπους μαρμαίροντας, ανίγρζτο ά* 'ίΟνία φώτων
«ί» τοτ' Άρή/Ό/ νΐις \ύσ5ιηων Άρρ, αων,
οι μϊν 'ίβαν Πριάμοιο ποτ) πτ07ιν αΪ7Γήίο~σαν,
οί $* αξ \ν) κλκτΊψιν αμ αν^ράχτα ούταμίνοισι
μίμνον, μπποη λαός νττιβρίσας αλ&γανος
νΰας 'ίλγι, Ύρωΐσσι φίρων χάριν οι <Γ αττο 7τυρ^ων

33°

335

μάρναντ ' ΆργίίοιΟΊ' μ$ος £" άλίγίΐνος όρωρίΐ*
Ίκατϋς μ\ν 7τρο7τάροι0ί 7τΰλης Κα7τανήϊος υΐος
μάρναΒ 'άμ άντβίφ Διομνκίϊϊ• τους «Γ άξ ί/ττδρθί ,
Δΐί'Ιφοβός τΐ μινΐπτολίμος, κρατίρός η Πολίτης
συν τ άλλοις Ιτάροισιν Ιρητυ&τκον όίστίίς,
«<Γ άρα χίρμαέίοιοΊ• τηρικτυσηοντο $ί φώτων •

34°

βαλλόμενοι κορυΰίς τί, κα) ασττί&ς, αι' τ ά,λϊμινον
αιζηων ρυοντο μορον και αμάλιχον αισαν.
Άμφ) <Γ ας "ΐ&ώρι» ψδμαίνίσχι πνλψΐν
345
υ'ιος 'Αχιλλϊίος' ττον-οντο εΓϊ οι τηρι ττάχτίς
Ήίυρμι^άης, κρατιροΤο δάήμακς Ιωχμόϊο.
τους £* αττο τήχεος ίίργον ατηιρΐσίοις βΐλασνι
&αρσχλίως, Έλίνός τί, κα) όβριμόΟυμος Άγήνωζ ,
Τροίας ΐποτρΰνοντίς ανα μ$ον ο! Μ και αυτό)
35°
ττροφρονίως μάρναντο φίλης τηρι ταχίσι πατρός.
'Ες τηΜον <ίΙ ττυλψι χα) ωκυττόρους νπ) ηας
νισσομίντις , ΌΑυσίύς τί, κλ) Έύρυττυλος ττοηοντο
νωλίμίως• τους «Γ ηυς αφ'ίρκίος ΐ/ψιλοίο
Αϊνίίας λάασσι, μίγι φρονίων , ατηρυκί.

355
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Ώρος <ίί 'ροον Ίιμύντος (%ίν πόνα* άλ^-ηάΐντΛ
Ύίΰχρος (ϋμμίλίης• άλλη <ί' 'ίχιν Αλλος όϊζυν.
Κα) τότ' ας' α,μφ Όίίι/στία Ααϊφρονα χούμοι ανάριε
χίίνου τΐχηαντι νόφ ττοτ) μΖλον ' λρν\ο;
ασπίδας ΐντνναντο, βαλαν «Γ Ιφυτπρ^ί χαρίινων,
3 6°
&ίνης νπ ΛλλϊίλΥΐΟΊ' μίη «Γ άπαν γ,ρμεσιν άρμη.
φαώις ζιν μίγάροιο χατηρίφϊς ίμμ,ίναι ίρχος
πνχνόν, Ό ουτ' άνίμοιο £ίρχίται όγρον άίντος
ριπίί απαρασίπ , οντ \χ Αιος ασπντος ομβρος•
τόΐαι 'Αργίίων πΐττυχασμίναι άμφ) βοίίαις
365
χαρτυναντο φάλαγγας• 'ίχον <Ρ'ίνα 3νμον \ς άλχνν,
ίΐς (ν αρπράμαναι. χα^ΰπίρΒί <ί£ Τρωϊοι υΐες
βάλλον •χίρμα$ίοισι• τα <Γώς στνψίλϋς απο πίτρης
γαΰαν \τπ) τραφίρην ίκυλίν&το' πολλά $ί 3οΰρα,
χα) βίλΐα στονόίντα, καώ αλγινοίνπς αχανής
37°
πήγνυντ Ιν σαχπσσι, τα $*\ν χβονι, πολλά £* απα&ίν
μα*\ιΜως φορίοντο πίριγναμφίντα βιλίμνοις,
πάντώί βαλλομίνων. ο! <$1 χτνπον οΰτι φίβοντο
ασπίτον , ού£* ύπώιχον , ατ» •\ΐκά£ων αϊονης
<ίοΰπον \σω <Γ' υπό Τί7χρς όμως Ησαν ού&ί τις αντων 375
νόσψιν αφίΐστνηαι• συναρτράμίνοι <Γ' Ιφτποντο,
ως νΐφος ναρόίν, τό ρά που σηρ) χίίματι μίσσω
αβίρος \ζ ύπάτοιο μακρόν δΐίτανί Κροΐ'ίων.
πουλύς <Γ άμφι φαλάγγι δρόμος• χανα•χη $* υπό ποσσ)
νισσομίνων Ιτίτυχτο' χάνιν $* άπάηρβίν άϋται
όρνυμινην μόλα τνχ%όν ύπϊξ ίαπίδοιο φίρίσαον

%8ο

286

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

αίζηων μ&τνπισ^τ 7πρίαχι $* άκριτος αν£τί3
οίον ύττο σμγν«τ<η τηριβρομ.ίουοΊ μιλισσαι•
ασ&μα <Ρ ανη'ϊί πουλά χν<Άιν, πιρίχίυί £' άϋτμηί }
λάου Λ7Γθ7τηίοντος. άτηιρΐσιοΐ' <Γ αρα &υμω
385
Άτρίϊίαι χΐ•χάροντο 7ηρ) σφίαη κυ&όωντίς,
&ρχόμ®οί -πολίμοιο £υστ\χρς ατρομον ίρκος'
'ωρμψαν <& ττυλψι ' 3-ατ^ίνίος Πριάμοιο
άβροοί νγχριμφΟίν'Γίς , ύττ αμφιτόμο/ς 7Πλίχ.ΐο-θΊ
μηζαι ηίχία μακρά, πυλας «Γ ίΐς ου£ας Ιρίΐιτβυ,
3-αιρων Ιξίρυσαν-ης• 'ίχΐν 3* αρα μΰτις άγαυ»
ίλττωρήν. άλλ' ου σφιν Ιτήρχκταν ουη βχιαι ,
ουη &οο) βουττλ^ίς , \τη) μ<νος Αϊνίίχο
οβριμον άμφοηργις νπαρνρότα χήρΐσι λάαν
ίμμψΆως 'ίφ&ικί• 8άμασσί $\ τλήμονι 7τότμω

39°

395

άνϊρας, ους χατίμαρ^ίν \ν ασττίσιν, ίύτιν ορ&σοΊ
φϊρβομίνχς ΰττο 7τρωνχ βα\ χρημνόΐο ραγίντος
αϊγας' υττοτρομίουοΊ <^' Όσοι σγί£ον αμφινίμονται•
ως Δαναοί δάμβησαν ό <Γ ίκτίτι λάας υτηρ^ΐ»
βάλλα νπασσνηρους , κλονιοντο «Γί ττάγχυ φάλα^ ις. 400
Ός <Γ* οτ' \ν ουρισΊ πρωνας ^Ολύμπιος ούρχνόβι ΪΑνς
αμφ) μηί κορυφή συναρηρότας αλλυδις άλλον
ρήξγ ύττο βρονήίοΊ, χα) αίϊαλόνηι κίραυνω,
αμφ) Μ μχλονομοι τί, χα) άλλ' Όσα πάντα φφονταΐ'
ως ας 'Κγαιων υ'ας υτήτρνταν , ο'υνΐκ ας αυτών
4°5
Αϊκίας σννίχιυι 3-οως 'ίρυμα πτολίμοιο,
αχτπίοΊν άχαμάτνιΟΊ τίτυγμίνον , ούνίχ ας ούτω
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&αρσος άπαρίοΊον &(ος ωπαο~ν>• ού&ί τις ούτω»
(σ3-&ίρ οι κατά Αϋριν Ιναντίον οσσί βαλίσΒ-αι,
άηκκά ο'ι μάρμαιρα πίρ) βριαροις μίλασσι
τίυχία &ίστη!τίφΊν \&ι&6μ&να στΐροπγσιν.
ίΐο-τήκιι 3ί οι αγχι, όίμας κίκαλυμμίνος ορφνγ,
£ινος'Άρης• και πάντα κατβυνίσχ» βίλιμνα,
» μόρον, $ £ίος αϊνον ίπΆργιίο/σι φέροντα.
μάρνατο «Γ ως 'οπότ ούτος Όλυμπιος ουρανέ Ζευς
άσχαλόων \$άΐζΐν ύπίρβια φυλά Γιγάντων
σμίρ&αλίον, και γίϊαν άπυρίσΊην Ιτίναζί,
Τϊ&υν τ', Ώχίανσν τί, κα) ούραχον , άμφ) 3ί πάντα
γυι Ιλΐλίζίτ ' Ατλαντος, υπ ακαμάτου Αιος ορμίίς•

410

4*5

ας άς υπ Αινίίαο κατηρίίποντο φάλαγγίς
\ιο
'Αργιών ανά 3/ίριν ό γάς πίρ) τίίγος άπάντη
'ίσοντο, ίυσμίνασσι χρλουμα/ος , \κ £* άρα χάρων
7ΐαν ο, τί οί παρακυρσίν , \πίΐγ>μίνω ποτ) μωλον,
βάλλίν, (τηι μάλα πολλά κακής άλκτνρια χάρμης
κίϊτο μ&ίτττολίμων (π) τήχατι ΔαρΑανιωνων
423
τοίσί πίρ Αινίίας μαγάλω \π) κάρτα 3-υων,
$υσμίνιων απίρυκι πολύν στρατόν άμφ) <Γ' άξ αυτω
Ύρωΐς καρτυναντο. κοκ» «Γ' (%ί πάντας οϊφς
άμφ) πόλη/• πολλο) <ίί κατΐκταβίν, ϊΐμίν 'Αχαιών ,
τ.£ί τί κα) Τρωών μίγα £"ίαχον άμφοτιρωΟίν,
Αινίίας μ\ν Τρωσ) φιλοπτολίμοισι κίλίυων,
μάρναο-& άμφ) πόλαος, ίων τίκίων τί, κα) αϊτών,
προφρονίως• υϊος Λ» μίνιπτολίμου 'λχιλϊος

43°
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Άργάους Ιχιλιυί πάρα, χλυτα τάχια Τρο'αις
μίμνίΐν, άχρι πόληα πυρ) πρησαντίς 'ίλωαι.
435
τους «Γ αμφω στονόασσα χαι ασπίτος 'αμπί^ αϋτ» ,
μαρναμίνους πρόπαν νμαζ ανα χλόνον ούδί τις ναν
αμπηυσις πολιμοιο, λιλα/ομίνων ανα Βνμον
των μίν, ίλίΐν πτολίΆρον υττ 'Αρίϊ, των £ί , σαωσαι.
Αίας <Γ αυτ άπατίρΟί 3-ρασύφρονος Αϊηίαο
\\ο
μαρνάμίνος Ύράασσι χαχας πψ κυράς Ίαλλίν
σφΰτιν ίχηβολίνκην , \πίί ρά ο! αλλοτΐ μίν που
<θί> βίλας πίπότητο £ΐ ηρος , αλλΰτί <^' αυτί
αλ•\κό\ντίς αχοντίς• \π αλλω <Γ άλλον ίτηφην.
οί £ί ΤΓίρπίτωσσοντις άμύμονός ανίρος αλιών,
445
\ς μόΟον ούχ ίτϊμιμνον 'ίλίππ £1 τίίχία, λζος.
Κα) τόη οι ^ηράπων πολύ ψίρτατος &> δαϊ' Κοχρων
'Αλχιμίδων ίρ&υμος, (ω πίσυνος βαοΊλίίϊ,
&άρσϊί τί σφίτίρω , και &αρσαλίτι νίότητι ,
Ιμμίμαως πολίμοιο, 3-οο7ς (πιβήο~ατο ποσν)
χλίμαχος, 'όφρα χίλίυΰον \π) πτόλιν ανδράσι &ίΐη

45°

λίυγαλίην. σψΐτίρου Μ χαρήατος Ίμμίναι αλχα*
ασπίδα Βνς χαΟυπίρΟίν, ανήϊί λυγρα χ,ίλ&ιβα,
ατρομον ίνΟίμ&ιος χραδίΛ νόοτ Ιν <ί' αρα γίΐρ)
αλλαη μίν δόρυ πάλλΐν αμιιλιγαν , αλΧοπ <ί* αυτί 455
ίΐρπΐν ανω• τον $* α1-\α δΗκρίη ψίρβν οΐμος.
χολ νυ χί «Γ» Ύρωίασιν άχος γκτ\ ί\ μη α,ξ αι/τω
«Λη ύπίρχυπτοντι , χα) ΐίσοροωντι ποληα
ΰστάτιον χα) πρώτον , άφ'ίρχκς ύ«Ιηλόϊο
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Αινίίας ίπόροικην, νπύ ρά νη ου λάΟί %άρμ*ι,

φο

0!/<Γ &7ΓΑΤΐφίν ίά»ΤΛ' βάλΐ» $1 μΐ\) ίύρίί 7ΓίΤ04»

χαχ,χίφαλϋς• μν^άλτη «Γβ βάι χραηρόφρονος ανδρός
χλίμαχά οι συνίαξ&' ό $* ύ^ό%ν Λυτ όϊστος
'&το'υτ' Λ7Γο νίυρϋς• όλοος 3ί οι 'ίσντίτο ττ&τμος
άμφίλίλιξαμίνω• στονχις £ί οι ίιψ &υμος

465

αΓψ* Α*^"» πριν γαΐαν \ττ) στυψίλην αφιχίο-&αι.
αρπη £Ίν &ωρηχι κατά χβανος, ουνίχ,' ας αύτοΰ
νόσφιν άτηττλάγχβη βριαρον ί6ρυ χα) σάχος ίύρυ 9
χα) χ,ρατίρ» τρυφάλιια. τηριστονάχηο-ί <β Αοχρων
λαός, οτ 'ί&ραχον μι^λ χαχίί £ϊ$μημίνον απγ
47ο
<$ γάξ οι λασίοιο χαρήατος αλλν^ίς <*λλχ
ιγχβραλος ΧΑΥΛ$αστο' συνηλλοίωτο <ίΙ πάντα
οστία, χα) 3όλ γυια, λυγρω 7Π7ταλαγμίνα λυ^ρω.
Κα) τότ« «$ Ποίαντος ίός ττάϊς άντΜοιο,
ως ϊί&ν λιηίαν τίίρι ηίχία μαί/χάοντα
475
•3χρ) βίην ατάλαντο», άφαζ ττράηχ&ν οίστον,
$ννων ις φωτά 7ηριχλυτσν. ού^ άφάμαρτίν
άνίρος• αλλά οι ούτι £ϊ άαντϋος άχ,αμάτοιο
\ς χρόα χαλον ϊ'κανίν, άτητραττί -γας ΚιΜίρνα,
χα) σάκος, αλλ" άρα τυτΰαν ΐπίχραί 3ίρμα βοΐίης. 48°
ού 8* άρα μα-\ιΜως γαμά&ς τάση, αλλά Μΐνοντα
μντσγ,γ/ς σάχ,ΐός τί , χα) ατποχάμου τρυψαλίήις,
<η>•\&• ό <Γ (χ. πυργιιο χατ^ρσην. ίντ άστο τήττρης
α,γριον αίγα βάλψιν άνης στονάίντι βίλίμνω,
ας ό πίνων τίτάνυστο• λπην <ίί μη Ηρος αίάν.
Τ
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29ο Κ0ΙΝΤ0Τ ΤΩΝ ΜΕΘ 0ΜΗΡ0Ν ΙΑ.
Ααηίας <Γ\ ντίροιο χσλωσάμίνος , βάλΐ πίτρκν,
χαί ρα Φιλοκτήταο κατίΧΤαοαν Ισαλοι/ ίταϊρον
ΤοξαίχμκΤ 5λά/τσ& <ίί *λ/»τ, νυήαξί 2ί πάντα
οστία συν πνιλϊΐκι• λιίθ» & οί α^λαον νιτοζ.
τω «Γ ίπι μακρόν 'άϊκη πάϊς Ποίαντος άγίυοΰ'
Α/«ία, ί'ΐΛ' 'ίολπας Ινι φρκτ) σψη άριστος
ΐμμίναι, ί* πίιργοιο πονίΰμίνος , 'ίνΰα γυναίκας
Αυσμΐνίσιν μάρνανται άνάλχιΜς• ίϊ & τις ίσα)*
'ίρχίο τή-χρς Όίτδς Ιν εντκπν, οφρα &**ί»ζ
Ποίαηος 3-ραανν οία, χα) ίγχνη, *ώ &λί«τσ/ν.
ΑΟς Λξίψη• τον £ ούτι δρασυς π*ις'Αγχίσαο3
χαίτης ίίλΑομινος, προσίφων&ν , ουκ* όρωρα
ίϋρις οίξυρ» τηρ) τίίχίΛ μαχρα κα) ά,στν
νωλίμίως' ου γάς τι χχχοΰ πανοντο μόΒοιΰ'
βώΓί σφιν, μάλα, άρον νπ'Άρΐι τίΐρομίνοισιν ,
κχί λυσις χαμάταο, πόνος «Γ Απρακτος όράρι.

49°
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ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ
ϊ, Ι Β Κ Ι XII.
Γ1 κ υ 5 τ κ α ορρυ§η3Π5 πιιιπε, 01<;Η3$ ςοηςίοηε (τοηνο€3» ΙιοπαηΐΓ ΑεΚϊνο$ , αϊ , ιηϊίΓίΐ νί , (Ιοίυπι βΐίςιιειη αά
ΟΒρϊεηεΙαηι ιΐΓββπι εχ<:ο§ϊίεηΓ, ςιια άε Γβ Γε πυ§ιιπο ο!>ίεέϊο 3(1ιηοηίιυηι ΓιιίίΓβ,— αο. δίΐδπίϊΐηΐί Γβΐϊςυϊί ΙΠγΓΓε$ (\ηάει, ιιι εςιιυιη Ιίςηβαπι Γβΐηϊεβιη , ςιιεπι ίηίκΐίαΓΐιπι Ιοςο ίοπΐβΐιηί ΊηξΤΐάναιίνιι , «Ιίφίο εχειχϊία ρβΓ
ίρεαεπι Τεηεθιιιη αιαι ςίαΐΐε ρι-οήάίςεηιε , υιιο Γαΐϋειη
ΓβΗδο, (]υϊ Τγοϊμϊϊ ρει•£υ3(1ε3ΐ , υΐ ιπΕοΗπιαπι ϊη ιιΛειη
ΓεςϊρΪ3πι , Αςίιϊν'ΐδ 3ΐιίεπι Γε&ηιβ ί5§ηυπι ρΐΌροηβϋ , ί&εβ
ΑιΙιΐ3(3, — 4Ϊ• 0>ιηρκ)1»ηίϊΐΗΐ5 Ηοε εοηΓιΚυπ» οιηη&αε,
ϊηρπιτιίί 03ΐΰΗ3πιε , τερα^ηαπι Νεοριοίειηιΐί & Ρΐιϋο&ειε$, Γυ3$ςαε εορ'ΐ35 ςοηιη ιΐΓ&αη Ηυουιη; ςαο$ ιαιηειι
ΙυρΐιεΓ ρΓΟίΙϊβϋδ 3ΐ)5ϋεΓΓει , — 103• Νο&α ΜϊηεΓν3 Ερευπι
3ά εςιιιιιη ί;ώπς3ΐκ1απι ίπΛΐ^Ηΐ , ααχίΐίο ρΓοππίΓο. <2ιιϊ
€υηι <1υα1)α5 ίοιηηΐιιιη εχροΓαίΙΓει , ιηα§ηΰ Λικίίο ία\)ήα
ίηβϊιυϊιυΓ, & Ίτκη ίπάιιυιη α&ίοΐνίιυι• , — 156. ΙηιβΓ
Ηίεο, Ιονβ 3ριι<1 ΟοεΕηυπι 3ΐ>ΓεηΓβ, ϋϊίΐίάίυιτι ίη ίηιεΓ
ϋεοδ, ςυί , 3(1 Τγοιεπι (Ιείβιί, αΐϋ εςιιασι Ιϊςηεαιη ευπι
ηανϊ&ιΐϊ , 3ΐϊΐ ΤγοΪ3πι άβΙβΓβ ςιιρϊυηι. Μοχ , Ρ3ΐο ΐηΛΐ§3η(6, ϊη ρν.^π3ηι νεπιιηιυι• , ϊηρηπιί$ Μ3Γ8 ςοικη Μίηει-ναιη. δε(1Ιονϊ5ίΓ3ΠθΛεηή5, &' ΤΗειηκΙίς, ςιΐ3ε Γοΐα ά
οει-Μπιίπε 2Ϊ>{\ιετζΐ, ιηοηκί; ρεπηοιΐ άεΠΛαπι 3 ριι§η3,
— 1 1 8. υΐγίΓεί ίοπίΙΗπιοδ ΑςΗϊνοηιιη ΗοΓοηΐΓ νιι εςιιιιιη
ϊηβΓείΙΐαηιιΐΓ , δϊηοηε ορεΓ3ΐη Γιιβπι 3ά ίϊΐΐεηάοί ΤγοΪ3ηο$ ροΐϋΰεηιε — α ^8. ΝεΑοκ ίηαιαηκ: ΗεΐΌέβ ϊη εςιιυηι
ίϊώευηι, λΛϊ ροέΐί (1ε Γε ΐρΓο,— 335 ί Γβΐίψιοβ εχεκϊιιι$ Γιώ ΝείΙοπ$ & Α£3ΐηεπιηοηί$ άυ&ιι , ϊηεεηΠϊ ΐεηιο
Τ 2

19,

α κ ο υ Μ Ε Ν τ υ Μ.

ΓΪΪδΤβηοθυιη ηβνϊ^ί,— 35*• Ιλκ« ογμΤγοϊμπ ζά Κηΐϊ βίΡαίΐ βφΐιιαι ιηΐπιηιαΓ: ηιοχ δΐηοηεπι άερΓβΗεηάυπί,
φΐϊ, ΟΓαεΐαιΛιιβ ζά νβηιιη ρΓθ6κη«1υιη ίϊιιΛπι «ηΐϊίΐΐί,
ρΐυηπώ ρβιίαβάεί, Ρβΐΐπάί Γβογιιπι εΙΓε; αΐϋ ΐΛοοοοηίβ
ΕΐιΛοΓβ , δϊποηβιη ρΓΟ ΐιηροβοΓε Ηίώεπιεί, βςιιυπι ςοπιϊί\χκκ αιρίιιηι; Γεά ΙΛΟΟΟοηίβιη ΜίηεΓνΕ αβάηΐβ ϊπιπιίίΓϊ ραηίι — 4« ϊ• <2"° ρΓοώρο ϊβΓπιί ΤγοΊϊπϊ πκκίιϊη3ΐη ίη ιΐΓ&εηι ρεΠΓίΐΗυιη , ηιριο ππιγο, — 443• ευιη
Ιλοοοοπ Ηοηαπ ηοη άεΓιΛβΓεί, ιιτ Άζωωκ εφίυπι ηΒοΙεΓεηί , ΜίηεΓνΕ άυο όπκοηεδ , β ΟϊΙγάηΕ ϊηΓαΙι εχάΐοί ηιϊηΐι , ςαϊ είιυ ΛΚοβ άενοΜπί. ΟεηοΜρΜιιιη Ηίδ
ίϊ & ΙιιίΙαί, — 49*• Ιη«Γβ» ν»ήϊβ -οιηΐηΛιΐί ιΐΓΐ>ϊδ εχά«Γιιιιη ροτΜηΛίϋΓ, — ϊ»4• "««η €ζ&ιηάτζ ρηβ&β»,
φΐοΓϋπι «σιεη ηευιηιπι αιηηι ΤΓοΐιηί, ςοηνΐνϋδ ροΐίϋβ ίηάαίβεηιβί. — αάβη.
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ΙΒ.

χνλλ' απ £» μάλα. πολλά, χάμον 7ηρ) τίίχίΛ Τροί><ς
αίχμητα) Δαναοί, ττολ&μον $* ον γνίτο ηχμωξ,
2τι τότ' αριστήων αγυριν ποιήσατο Κάλχας,
(ύ θ£ως ανά &υμον, (τπ \νν%ήν\ς Έκάτο/ο,
πτησιας οιωνών , ««£"' Μπίρας , άλλα τι τάρτα
5
στιμαβ\ δσ' άν^ράστοισι 3^ων ιάτητι τήλαηαι ,
χαί σφιν ά^ίΐρομίνοισιν Ίπος ττοτϊ τόϊον '&πη'
ΊΛχχίτι 7Γαζ πίχιο-σΊν Ιφζόμινοι ττονίΐσ&ί ,
αλλ άλλκν τίνα μητιν Ιν) φρίσ) μητιάαο~&ί}
$ 8α'λον , ος νησσι χα) ϊίμιν '&τσπ ονίΐας.
ιθ
» γαξ Ίγωγι χβιφ> ΙσίΑραχον 1ν0ά<& σϋματ
'/ρκξ σΰλ 7ηλζιαν* (ντΐίγομίνη «Γ αρα χιίνη
χνραμαν \ς 7ητρης χαη$6σατο• τί? «Γ ό χολα&ϊς
άργαλίως, μαλα πολλεν \τπι χρόνον ά}>χ&ι μιμη
χαιραμοΰ- « «Γ άλΐίΐκι/. ό «Ρ ΙνΟίμίνος γόλον αίνίν,
&άμνω υτηχ,ρΰφη- » £* ίχθορεν αφρχΜψιν ,
'ίμμα/αι Ιλπομίνη μη άτπνπρώϋ)• ος <Γ'ζπαίρΟνς ,
Τ}
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<Γί/λα»ι τρήρωνι Φσνον στονάντ \φνκχ&.
τω νυν μίι τι βαη πιιρωμ&α Τρωϊον άστυ
π*ρσίμιν, αλλ" ιί τίς ^ δόλος χα) μητις ανυσσνι.
£1ς αξ ίφ»• των <Γ' ουτις 'ίφα φρνσΐ τίΛμγιρασ&αι
αλχ,Λξ όϊζυροΤο μ$ου• ίίζοντο Ά μηχοςι
ιύρίμίναι• μοΰνος Μ σααφροσυνψι νόησα»
νιος ΑαιρτΛΟ, κα) άντίον ίχφατο μϊ&ον
ΤΩ, φίλ\ Ιπουρανίοισι τίτιμαι πά^γυ Βηαϊσιν ,
ίϊ Ιτίον πΐπρωται Ιϋπτολίμοισιν 'Αχαυοΐς
Ιχ,πίρσαι Ώριάμοιο £ολοφρ:συΐΎΐσι πόλαα,
'ίππον τίκτήνανης, αριστας Ις λόχον 'άν$ρίς
β/ισομώ* ασπασίως• λαο) α απο νόσφι ν&σ&αι
\ς Τίνί£δν συν νηυσιν, Ινιπρϋσαι <Γ' αρα πάντα
Ιν χλισίης, Ίνα Τρ&ας , απ αστας ά&ρήσαντίς,
ίς πιάίον προχιαΝται άταρβ&ς• αλλά, τις άνϊιξ
Β-αρσαλίος, τον ^ ου τις «νίσταται ιν Ύρωΐσσι9
μιμνίτω «κτοθβ' Ιππου, αρήϊον ν&ιμ&ος »»{,
όστις ύττοχ,ρίναιτο, βίην ύπίροπλον^χαιωιι,
ρίξαι ύπίξ νόστοιο λιλαιομ&νων μιν, άλυξαιί
'/ππω ύποπτήζας ώιργϋ' το/ «Γ Ιχ,άμοντο
ΠαλλάΛ, χωομίννι Τρωών ύπϊς αιχμητάων
κα) τα μίν ως \π) £ηρον αναρομνιοισι πιφαυοτίίΐν ,
ίΐσόκί οι τΓ&τίΟανται } αταρτηροί πίζ ιάι/τίς,
ις $ πάλιν μιν αγωσι &οως Ιλαινον Ιώτα,
οφζ ίιμΐν αλί-^ινον \ς ' Αρα σ%μα πίληται ,
τοις μίν ας αβαλόίντα &οως άμα πυρσον άίίρας,

βο
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τΰνς <Γ αξ (ποτρύνας νχβνμααι (ύρίος Ίππου,
οππόη ΤρήΊοι υϊίς άχι\£&ς ύπνωωσιν.
45
ΛΩς φάτο. τον £' άρα πάνπς νπψκτ 'ίξβχα <£' άλλωρ
Κάλχας μη &αυμαζίν, Όπως ύπ'βήχατ Άχαιόϊς
μϋτιν, χα) £όλον ίσ&λϊν, ος 'ΐψμίοιση ιμιλλέν
νίκης ίμμιναι άλχαξ, άτας μαγα ΤρώΊσ-ι πΐμα.
τουνίχ άριατίασσιν Ιϋπτολίμοκτι μίτηυ£ί*•

$ο

Μηχνη νυν δολον άλλον Ιν) φρ&Ί μΗτιάασ&αι ,
ω φίλοι, αλλά π&ντ&αι Ιυπτολίμ'Λ ΌΛβν»•
ου γάζ αι Ίσσΐτ άπρηχτον Ιϋφρονίονη νόημα•
&&ι γάξ Ααναόΐσι 3νο) ηλΐουσιν ίίλ£ωξ,
σήματα <ί' ουχ άηλίστ άναφαίνίται Λλλοθίν άλλα
Τανός- ά μ\ν γαξ υτηφί μνγα χτυπΐουσι Λ' άβρης
βροντά) όμως στίροπψτΐ' παραύτσουσι <ίί λαούς
£ϊξιο) ορν&ίς, ταναη απ) χίχ,λττγάιτίς*
βλλ' α•}* μηχίτι πολλϊν \τπ) χρόνον άμφ) πόλη»
μίμνωμ&ν Ύρωσ)ν γάς νινττνΐυσαι. μαγ άνάγχ»
&άρσος, σπίξ προς Άρια χα)• ουτ&ανόν πίς Ιγίίρίΐ.
χάρτ-ιστοί <β τοτ' αν$ρίς \π) μ&ον, Ιππότη, &υμον,
παρβίμίνοι , στονόίντος άφα£ιΐσ.ωσιν όλώρου'
ας νυν Τρώϊο* νας άταρβας άμφιμάχρνται
άστυ πϊρι σφνηρον μνγα <$ί σφιν μαάαται %τοζ^
ΑΩ^ φάμ&ον προσίαπχν'Αχιλλίος οβριμος υΐός'
'Ώ. Κάλχαν, ίϋίοισι χαταντίον άλχιμοι άν^>ίς
μάρνανται• το) Λίντας, αλιυάμινοι, άπο πύργων
ούτι£ανο) πσιααιται, Όσων φρίνα &ϊμα χαϊάπτίΐί
Τ 4
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τω νυν μή τι ίύλον φράζωμ&α, μίιτί τι μΰχος
άλλο• πάνω γΐξ 'ίοιχ,ιν άριστίας ίμμίναι άνδρας,

γο

χα) άορί' 3~αρσαλίοι £* ας, αμίίνονίς \ν <ίαι' φωτίς.
Ώς φάμ&ον, προσ&ιπΐ μανός Ααίρτίοϋαο'
νί1 ήχος οβριμο^υμον Λτα,ρβΐος Αϊαχί£αο,
ταύτα μίν, ως ίπίοιχ&> άμύμονι φωτι χα) Ισ&λω,
75
^αρσαλαος μάλα πολλά 3)ΐχΐο, χιρσ) πίποιΟώς.
αλλ οϋτ αχαμάτοιο ταυ πατρός άτρομος άλχ»
'ίσ&ίνίν ολβιον άστυ Αίαπραβίίΐν Πριάμοιο,
ουβ' ήμίΐς , μόλα πολλά ποηύμίνοι. αλλ' αγί '&ασσον3
Κάλχαντος βουλ^σι, Β-οας \π) νηας ιόντίς,
8ο
Ίππον τΐχταίνωμίν ύπαι παλάμν\σιν Έπαοΰ ,
Ός ρα τί πολλον άριστος Ιν Άρ-^ίοισι τίτυχται
ά'νίχα τΐχτοσνηις• δίίααν ϋ μι» ίρ^,ον Ά9ήν».
Ώς φά,το' τω £* αρα πάνης αρισττας πνπ&οντο3
νόο-φι Νίοπτολΐμοιο ^άφρονος• ούΜ μ\ν ίσ&λον

8$

πίϊΟί Φιλοχτήταο νόον, χρατΐρα φρονίοντος.
ύσμινης γις 'ίτ 'ισχον οίζυρϋς αχόρητοι•
ωρμαινον Μ μάχντΒαι ανα χλσνον άμφ) ^ί λαούς
σφωϊτιρους ϊχ,ίλίυον άπαρισιον πιρ) τίϊχος
πάντα φζριιν, οσα $Χριν \ν) πτολίμοισιν όφίλλίΐ,
ίλπόμίνοι πτολίώρον ίϋχτπον Ιξαλαπάξαί'
αμφω ^Αξ βουλψτι &ίων Ις ^ΰριν 'ίχοντο.
και νν χαν α7•\α ηλισσαν, οσα σφίσιν »β«λί 3νμος3
ίϊ μ*ι Ζίύς κμίσησϊν απ αβΐρος, άμφ) Μ γαΤαν
Άργίίων Ιλίλιξίν ύπα) ποσι} συν ^ Ιτίναξΐν

9°
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ίαρα ττασαν ΐσηρΟΐ, βάλ&ν «Γ αχάμαντα χΐραυνον
ηρώων Ίτροττάρο^ν ντησμαρά-γησί «$ ττασα
Ααραανόι. των <^' α\•\α μ&πτρχτΓΐτ ηυ νόημα
\ς φόβον• \χ «Γ ίλάβοντο βίας, χα) χάρηος ίσαλου"
χαι ρα. χλυτω Κάλχαντι, χαι ονχ $ίλοντί, ττ&οντο•

ιοο

\ς ^ α,ρα νηας Ιίχοντο συν' Κργίοισι χαι άλλοις,
μαντιν ά,γασσα,μινοι , τον ας \χ Διός ίμμ& 'ίφησαν ,
% Αιος, η Φοίβοιο' 7τβοντο £ί οί μάλα πάντα.
Ήμος <Γ αί^λίηντα 7Γ*ριστρ'ιφπ οόρανον άστρα
ττάντοΟί μαρμαίροντα, πόνου <Γ νηιλγ^ίται άνηζ ,
105
<$ τοτ'ΆΘηιόλϊ, μαχάρων γίνος άμφιλιποΰσα ,
ηλνβί 7ταρθ&ιχ$ί αταλάφρονι ττάχτ ίϊχύϊα
\ς νηας χα) λαόν άρηϊφίλου <Γ άζ Έπαοΰ
«τη» ιτ7Γίς χίψαλίίς \ν αηίρα'ϊ, χαι μη ανωγα
τίΰξαι £όυριον Ίττποτ 'ίφη 3ί οί (γχσνίοντι
ι ίο
αύτη συγχαμηκ , αύτη <Γ' αψαξ ΐν<Μι βηναι,
ίργη νπατρυνουσα. ΒίΧς «Γ* α•}* μΰθον αχοΰσας,
χα•γ•χαλόων ά,να Βνμον, άχη&ίος Ίχθορΐν 'ΰτπου'
ΐτγνω «Γ άβάνατον &ίον 'άμβροτον ου$ΐ οί ητοζ
άλλα παριξ ώρμαινί, νόον ^'ίχιν αί\ν νττ%ρφφ
^■ίστηαίω' ητινυτη <Π τπρ) φρ&ας ηϊί τίχνη.
Ηως α* 07τπ$ ιχανίν, άττωσαμΐνη χν'ίφας ηΰ
(ις ψβος, χα,ροττϊΐ Μ ίί ϋίρος 'η%ν αίγλη,
ό» τόη &ίϊον ονίΐρον \ν Άρ^ίοιαΊνΈτΓίίος) ""
ως 'ιάίν, ως ηχουσίν, Ιίλ£ομίνοισιν Ϊΐΐ7πν
οί όί οί (Ισαίοντίς άττίΐμσιον χίχάροντο.

115
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χα/ τοτ Λζ Ατρβος Μβς «ς Αγκΐα τνλινάοντα
Ί$>ις ΰ-^ικόμοιο 3-οους προαικαν ικίσ&αι
ά,ηρας' ο! £ ίλά,τψΝ νπιβρίσαντίς Ις ιιλην,
τά,μνον ^αν^ρΐα. μακρά,• πίρικτυπιοντο <β βϋσοΆΐ
^παομακαι• δολιγαί <β κατ ουρία μακρά, ζολωνα.4

1^5

&υοντο• ξυλόχριο- νάπη <Γ' Ακφαίνίτο πα/τα >
Βνρ&τιν ουκ 'ίτι τόσσον ΐπίιρατος, ως το πάροιΟι•
πρίμνα «Γ απαυαΜοντο βίην ποΟίοντ ανόμοιο.
Κθ) ΤΑ μ\ν Αξ πίλίΚίΟΌΊ 8ϊΑΤμΥΓ/ΧΤίζ Άχαίο) ,

1$0

Ισσυμινως φορασκον νττ γόνος Ελλησπόντου
ίξ ορκς λασίοιο• μόγησ* & Βνμος ϊπ ίρ^φ
αϊζϊΐων τί , κα) ήμιονων πονίοντο £ϊ λαα)
μύριοι , αλλοΒίν Αλλος , ύπο^ρήσοΌντίς Επαό*.
οι μίν γ&ξ τιμνίσκον ύττ οκρυάίντι σιδίηρψ
135
ίουρατα , κα) σανίδας δΗμίτρίον ο! «Γ Αξ ά,π οφυς
λίίαινον 7ΓίλίΚίθ-σΊν 'ίτ Απρίο~των ά,πο φιτρων•
άλλος <Γ"' Αλλα τι μζί πον&μ*νος. αύτΑξ Έπίίος
Ίππου δδυραχίοιο πόδας κάμ&, αΰτας ΐπΐΐτα
ν*ι<$α, τίϊ <ί^ ΙφύπίρΟί συνήρμοσί νώτα, κα) ϊξνν
Ιξόπβ&• &ιρ*ν <ίΙ πάρος , κα&ΰπφί £ϊ χαίτην

140

αύχν/ος ιίψίλοϊο καβήρμοσίν, ως ίτίόν πίζ
κκυμνηκτ λά/τιον <$Ί κάρη, κα) Χύτριγαν ουρίιν
ουατα <Γ, οφθαλμούς τί 3ίίΐ£ίας , άλλα τί πά,ντα ,
ο'ις Ιπιχίνυται Ίππος, αιζίτο «Γ άρον ιρ^ον
145
ώς Ιτίον ζωοντος , \πύ &ίος α,νίρι τΐχνην
£ωκ Ιρατήν τίτίλ&ττο <Ρ ίπ) τρισιν Ίήμαιι πά,ντα

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΒ.
ΠαλλάΑος Ινησησι. πολύς «Γ «πί^»θ« λαός
Αργώ*• Βαυμαζί <Γ όπως νπ) ίουρατι Βυμάς
χα) τάχος ίχπαπόνητο πο8&»• χρΐμίΒοντι <Γ' ίωχα.
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χα) τοτί £7ος Έπαος ύπϊς μιγαχήπος ίππου
ώχρ, \π αχαμάτω Τρίτωνα) χίϊρας ορίξας"
Κλΰθι, Βΐα μίγαΟυμί' οτάου ί'ίμϊ, χα) ηον 'ίππον.
'ίΐς φάτο' του <Γ ντάχουσί Βία πολύμητις'Αθήνη ,
χολ ρά οί Ίργον 'ΐτίυξίν ίπιχβονίοισιν αγητον
155
πάση, ατοί μη ϊ<ίοντο, χα) ά μ&τόπισΒκ πυΟοντο.
Αλλ ότί <$ Δαναό) μ\ν Ιγήθίον 'ίργον Έπίΐοΰ
όίρχόμίνοι, Ύρούίς Μ πίφυζόης ίν<Μι πύργων
μίμνον, άλίυάμίΐ'οι Βάνατον , χα) άνηλία χαρά:
<ί» τοτ' Ιπ' Ώχ.ίίΜΌ?ο ροάς, χα) Ύηθνος άντρα
1 6ο
Ζηνος ύτηφνμοιο Βίων άπάτίρΒί μολόντος ,
ίμπισίν αΒανάτοιοΊν ιρις- $ίχα £ί σφισι Βνμος
Ίπλίτ ορινομινοΰν- άνίμων «Γ ίπιβάντίς άίλλαις ,
ώρανο%ν φορίοντο Ιπ) χβσνα• το7οί «Γ ύπ' α$ηξ
'φραχΐν. οί ^, μολοντΐς \π) ΞανΟοιο (χώρα,
165
αλλήλων 'ισταντο χαταντίον, ο! μ\ν Αχαιών,
οι & άξ ύπΐξ Τρωών πολίμου <ί° 'ίρος 'ίμπίσί Βυμω'
τοΤοί <Γ όμως άγίροιτο χα) οί λάχον ίύρΐα πόντον.
χαι ρ* οί μίν, (ίολο&τα, χοτΐσσάμβνοι , μίήαινον
'ίππον αμαλίΰναι συν νήίοην, οί £'ίρατίΐνην
170
Ιλ»Γ Αίσα «Γ 'ίρυχί πολύτροπος, \ς <β χν&ιμον
τρί-\ί νών μαχάρίσσιν. 'Άρης ο* ϊξϋρχί' μώίοιο'
αλτο <Γ Αθηναίας χατ&αντίοτ ως <ίί χα) αλλθ4
•- ■
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σνμτησον άλλήλοκτί' τηρ) σφίσι <Γ αμβροτα τώ-χη
χρύσια κινυμινοισι μχγ Ία-χντ αμφ) <& πόντος
175
ίύρυς ύπισ-μαρά-γικη, κΐλαιν» <Ρ' ίτριμί γίΐα
άβανάτων νπο ποσσί' μακράν <Ρ άμα -πάψης αϋσαν'
σμερδαλάι <Ρ Ινοπϊι μίχρις ουρανον ίυρυν Ιίκαη,
μίχρις νπ Αί<$ων$ος ύπΐρβύμοιο βίραρανΤιτκκς <Ρ ύπίκρΟί μνγ 'ίτρ&ταν άμφ) <Π μακρνι
ι8•
'Ί^ι υπ'ίστίνι πάσα, και ύχή&τα ραβρα
άίνάων ποταμών δολι-χαί £ άμα τόισι γαραόραι^
ν%ις τ Αργώ», Ώριάμοιό τι κυ£)μον «στυ.
αλλ' ουκ άν^ράπτοισι π'ίλίν <$ίος• ου<Ρ Ινόησαν
αύτων Χννντίψι Β~ίων ϊριν. οι £ί, κολώνας
χζροΊν άπορρή'ζαντις άπ ού&ος Ιόαιοιο,
βάλλον ί7Γ αλλήλους• αϊ <ίί -^αμάΟοιαην όμοιοι ,
\βα $1«τκϊ$ναντο , &ίων πιρ) άσγντα γυΊα
ρηγιΰμνιαΑ <Γ/α τυτ%ά. Διός <Γ \π) πιίραοΊ για\ς
ου λά&ον η> νόημα- λιπών <Γ άφαξ ώκίανόιο
•χώμα/τ \ς ουρανον «υρύν άνήϊν τον Μ φίρ&τκον

185

1 90

Έυρος, και Βορίτις- Ζΐψυρος £ νπ) τόισι, Νότο? Τί
το^ «Ρ ΰπο ΒΊ<Γ7ΠθΊον ζυγον αιόλος Υτγαγ» ' Ιρις
άρματος ομ Ιόντος , ο οι κάμ& αμβροτος Αιών
-χιρσίν ύπ' άκαμάτοισιν άτίίρκς Ιξ αδάμαντος.
195
Ιΐκίτο <Ρ Ονλύμποιο ρίον μίγα- συν <Γ ντίναξαν
α/θ«ρα πάραν ντηρ^ί -χρλουμ&ος• άλλοη <Γ αλλαι
βροντά) όμως στιροπνσι μί-γ ίκτυπον Ιν <β κιραυνο)
ταρψας ίζί^ίοντο ποτ) χβόνα- καίίτο α άηξ

ΤΠΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΒ.
άστητος" άθανάτοιοΊ «Γ'ΐ/ττο φρίνας Ίμπνη $ΰμα•

;οι
αοο

πάντων £"(τρΐμ* γϋα, χα) ά&ανάτων 7ης Ιόντων.
των <β ττψ<ί&ί<τασ•α χλυττι θίμις, ζυτί νόημα
αλτο Λλ νίφίων τάχα Μ σφίας ίϊσαφίχανατ
6ίϊ\ γαζ στονό&τος απτόττρώι μίμκ μόΒοιο'
τοΐον <$"' Ίχφατο μΰΟαν, Ιρυχανόωσα μάχ&τ&αΐ'
'Ίσγνΐ^τ ιωχμόϊο ίυατιχιος' ού γχ% 'ίοικίν,
Ίχνος %ωομίνοιο, μηιυνθα^Ίων %>ιχ ανδρών
μάρνασ^τ αην ίόντας , νπύ τάχα. 7τάντίς αίστοι
ίσσκ7•θ,'• ϊι }άς ιπτίρΟιν \φ τιμεας ουρία πάντα
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(!ς ίν άναρρήξας, ουφ υ!ων, ουτί &υγατρων
31ί>
φίίο~ίται, άλλ' αρα πάντας όμως ίψυτηρβί καλύβα
γώ\ α7Πΐρίσ'η\' ου<Ρ 'ίσσίται άμμιν άλυξις
\ς φάος' άργύ&ος <& 7Πρ) ζόφος αην Ιρυξίΐ.
ΑΩς φάτο' το) <β πίβοντο, Διός τρομίονης όμοχλήν*
νσμίνας £' κτχρντο' χόλον <Γ Λ7τ3 νόσφι βάλοντο
215
άργαλίον φιλστητα «Ρ ομηρία 7Γοιησαντο'
χαί ρ' οι μ\ν νίσσοντο ττρος ουρανον, ο! <Γ όλος ίίσω,
οι <Γ ανά γΰαν ίμιμνον. ιύπτοΧίμοισι {Γ' Άχακύς
νιος Καίρταο ττυχα φροκων, φάτο μνΟον•
'Ω. νυν Άρτιων σημάντορίς άκριτομύθοι ,
νυν μοι Ήλίομίνω τΐχμν\ραη, οΊτικς !<7«
Ιχ,ττάγλως χραπρο) χα) άμυμοης' » γάζ ίχάνα
(ργον άναγχαήις• άλλα μηισωμ^ί">Αραος,
\ς «Γ 'ίτπτον βαίνωμιν Ιυξοον , όφρα τι τίχμωξ
ώρωμίν πολίμοιο ίυσηχίος. ως γάξ αμννον

22ο
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ίσνίτατ, «ν χί $ο'λω χα) μή&ο~ιν άργοΜοκτι»
άστυ μίγ ίχπ'ίρσωμίν , ο£ ί/'^ίΧΛ <&υρο μολόντες,
πάσχομ&ν άλγια πολλά., φίλης άπο τηλο% γώις.
άλλ\ Λ-^,ί $ , μίνος γιύ χα) αλχιμον \ν φρισ) θϊίτθϊ.
χα) γάς τις χατά <ίψν, άνιηρνι υπ ανάγκη
230
&ηρο~ϊΐσας άνα Βνμον, άμχίνονα φωτά χατεχτα,
χίΐρόηρος γνγαως' μάλα γας μΐγα &υμον άίξω
Ταρσός, οττίξ τ άλχϋς πολύ λω'ιον άνΰράτποκτιν.
άλλ' αγ άριστης μ\ν \υν λόχον Ιντυκσ&ί'
οι <Γ Αλλοι Τϊή$οκ> προς άρον άστυ μολόνης,
«35
μίμνετί, ίίσόχίν άμμι ποτ) πτόλιν ίίρυσσωσΐ
ϋίϊοι, ΐλπόμινοι Ύριτωνί^ι 3ωρον Α-^ΐσ&αι.
αίζηων 8ι τις Ισ&λος, ον ου σάφα Ύρω*ς Ίσασί)
μιμνετω αγχ 'ίπποιο, σι&ρίον ϊΜμίνος χΐς'
χαί οι πάντα μίλοιτο μάλ' Ίμπί£ον , 07ίτάτ' ΐγωγΐ
240
προσ^τ ίφάμην χα) μγι τι πίρ) φρισ)ν Αλλο νοηστι ,
οφρα μτι άμψαία Ύρωσιν 'Αχαιών ιργα πεληται.
Λ£1ς φάτο• τον $ί Χίνων άπαμύβηο , χν<ίϊμος άνηζ ,
Αλλων £ίΐ£ιότων' μάλα γαξ μνγα \ργιν 'ίμίλλίν
ίχτίλ'αιν• τω χαί μιν ίϋφρονίοντ ανα Βνμον
νινς άγάτσατο λαός- ό <Γ \ν μίσσοισιν '&ίτην
"^Ω,Οιίυσίυ , χα) πάντες"Αχαιών φίρτατοι υβς,
ϊργχ μίν τάΡ 'ν^ωγί λιλαιομίνοισι τίλΐσσω,
ίΐ χί μ α&ιχίζωσι, χα) ίϊ πυρ) ματιοωνται
βάλλίΐν ζωον Ιόντα- το γάξ νύ μοι ίΰαΜ Βνμω9
» &ανίίΐν ^'ίοισιν υπ άνίράσιν) $ ύπαλυξαι>
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λργίοις μνγχ χΰ$6ς Ιίλ&μίνοισι φιροντα.
Ω.ς φάτο &Λρσαλίως• μαγχ «Γ* Άργϊοι κΐχάροντο'
χα! τις 'ίφη' 'ίϊς τω& &(ος μν^α κάρτας ϊίωχι
σήμ&ρον ου γαξ ητρόσ^ην ίην Β'ρασνς• αλλά. ι δαίμων 25.5
ότρυνα πάτηση καχαν ΤρώΊσοΊ γ$ισ&αι3
§ νωίν νυν γάζ τοι όιομαι Ιονυμινως τηξ
αργαλίου πολίμου τα,μωζ ίυ&,λον %ηα&αι*
ΛΩς άξ 'ίψη κατά λαον άριΰφίλων τις Άχαιων'
"Νίστωξ «Γ αν ΙηρωΒίν Χτιοτρυνων μΐταΐ7Τ&>'
Νίν χρίΐω, φίλα, τίκνα, βίης-, κα) Β-άρπος ί/τΒτλου'
νυν γάξ τίρμα ττάνοιο &ίο), και άμυμονα νίκη»
ίιμϊν ιλ£ομίνοιο~ι φίλας \ς χίΐρας άγουσα/.

8 6ο

*λλ' άγί &αροΌλίως 7Τθλυ%αν£ίος ΊνΑοΟίν Στητού
βαίνττ, ΐτη) μ&ράσπσσι κλίος μχγχ. &άρσος όττάζΐΐ.
565
ως οφίλον μχγι κάρτας Ιμοϊς \στι γούνασι χιΐτο,
οίον 'ότ Αϊσονος υιΐς '&ω νιος ωκυποροιο
^λργωας καλκσκν/ άριστιας, ίπτπότ 'ίγωγπρώτος άριστήων χαταβήμιναι όρμοίησκαν,
ίϊ μ» αξ άντ&ίος Ώίλάις άίκοντά μ'ιρυκν
9 7°
νυν ϋ μι γήρας Ρ7ηισι πολυστονον άλλ' άρα κ*) ως9
ως νίος ίιβωων, χαταβησομαι ϊν£ο§*ν Ίύπτοιι
Βαρσαλίως• Βάρσος & Βΐος χα) κυ$ος αττάσσα.
ΛΩς φάμίνον, προσαπτί ττάϊς ξανΒοΰ Άχιλϋος•
Τί1 Ν&ττωξ, σν μ& ισσι νόω προφίρΐστίρος αν£ρων
ττάντων αλλά σι γήρας άμιίλιχρν άμφιμίμαρστΐν
ού$ί τις \μτη$ος νιτι βήι χατίοντι ττάνοιο.

375
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τω σι χρ» ΤινιΑοΊΟ προς γόνος άπον&σ&αΐ'
\ς $ϊ λόχρν νιοι Λν£ρις , «θ' ύσμίνης άχόρατοι ,
βηο~όμ*8, ως συ γιραιί λιλαιομίνοις νπιτιλλας.
ΑΏς φάτο' τω ο αγχιστα χιών Νηλήϊος νιος ,

δδο

ά,μφοτ'ίρας οι 'ίχυσι χερ&ς, χιφαλήν τ ιφυπίρ§ίν>
ο'ΰηχ ύπισχιτο πρώτος \ς ιύρία £υμιναι Ί'ππον
ούτος, μιν $ί χίλίυι γιραίτιρον εχτοθι μίμνιιν
Αλλοις συν ΔαναοΤσιν ϊίλ^ιτο γαζ πονασ&ατ
285
χαί ρά μιν ιωχμοϊο λιλαιόμινον , προσ&πΐ&'
'Βτοϊ πατρός χίίνοιο, βίχ χαι Ιϋφρονι μυΟω,
αντ&ίου ΆχιλΟος' 'ίολπα Μ σν\σι γίρατσιν
Αρτίους Υϊριάμοιο ^ιαπρα^αιν χλυτον άστυ.
ο^ί «Γ α,ξ ίχ χαμότοιο μνγα χλιος 'ίσσηαι νμϊν,
290
πολλά, ποησαμίνοισι χατα χλόνον αλγία λυγρά.
αλγια μίν πάρα ποσσι Βίο) Βισαν ΑνΒρωπρισιν ,
ΙσΒλο <$ϊ πολλον απωΰί• πόνον £ί γι μίσσον ιλοσσαν
τοννικα ρή$ίη μίν \ς αργαλίχν χαχότητα
αιζηόΐσι χίλίυύος, ανιηργι <Ρ νπ) χυ£ος ,
295
μ'ίσφ οη τις στονόιντα πόνον Λλ ποσσ) πιρήστι.
ΑΆς φάτο' τον «Γ"' ΆχιλΟος άμίίβίτο χυίΐμος υϊός'
"'ΪΙ γιρον, ως συ γ ίολπας ίν) φρισ), τούτο πιλοηο
ίιμΐν ίύχομίνοισιν , ίπίί πολύ λωϊόν ούτως.
ίί {Γ' ίτίρως ΐβίλουσι Βίο), χα) τούτο τηνχβω•
βουλο'ιμην <Γ"' υπ" 'Άρηϊ ίϋχλιιως άπολίσΒαι ,
«ί φυγών Τροίηβιν, ανίί&α πολλά ψίρίσ&αι.
ΑΏς ίίπων, ωμοισι κατ αμβροτα Βϊίχατο τΐυχη
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πατρός ίοΰ• το) £* αΐ-^α κα) αυτό) &ωρ{ιχ§ησαν
ήρωων οι άριστοι, όσοις Β-ρασυς 'ίττλίτο &υμός.
τους μοι νυν καΟ"ίκαστον ακιρομ-νω σάφα Μοΰσαι
«τττίθ', όσοι κατίβησαν 'ίσω ττολνχαχ&ίος Ίττπον
υμίΐς γας πασάλ) μοι Ιν) φρίσ) θ•«*ατ' αοιδτιν ,
ττρ'ιν μοι αμφ) τταρήια κατασκί$νασ&αι '/ουλον,
Σμύρνης Ιν £α?τί$οισι τηρικλυτα μϋλα νΐμοντι,
τρ)ς τόσον Έρμου απωΟίν, όσον βοόωντος ακουσαι3
*Αρτίμι£ος τπρ) νηον, ΙλίυΟίρίω \ν) κηπω,
ουρϊΐ ουτί λίην χβαμαλω , ονθϊ ι/ψί9; ττολλω.
Πρώτος μ\ν κατίβακιν \ς Ίτητον κητωίντα
νιος Άχιλλϋος , συν <Γ' ό κρατερός Μΐνιλαος ,
ί5<Γ Όιίυσίνς, Έ&ίνίλός τί, και άντβίος ύαομή&ις'
/?« <ίί Φιλοκτήτης τ«, και' Αντικλος , υιΜ ΜΐνίσΒ^ύς•
συν «ίΐ Θόας Ιρβυμος, ιόί ξανθός Πολυττοίτης•
Α'ίας τ\ Ενρνπυλός τί , κα) ΊσόΒίος ΘρασυμήΑης•

ς 05

310
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Μηριόνης τι, κα) Ί&μ&ΐύς , αριδϊικίτω αμψω'
320
συν <Γ άζ Ιϋμμίλίης Τ\ο£αλ£ίριος , Εύρυμαγός τι,
Ύίΰκρός τ αντίΒίος, και Ίαλμίνος όβριμόβυμος,
©άλττιος , Αντίμαχος τί , μίνίτττόλιμός τί Αίοντίυς•
συν <ί' Ενμηλος 'ΐβη &ίθίίκίλος , Εύρυαλός τί ,
Δημοφόων τί , κα) 'Αμφίμαχός , κρατερός τ'Αγαπήνωξ' 325
συν (ΡΆκάμας τΐ, Μίγης τί κραταιού Φνλίος υιός.
άλλοι ό ου κατίβαινον, όσοι ίσαν ίζοχ άριστοι ,
οσσους χάν£ανίν 'ίττπος Ιυξοος Ιντος ηργαν
Ιν Λ σφιν τίυματος κατίβήσατο $7ος Έτηκς,
V
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$ς μ χα) ίππο» νηυξν νηίστατο Ρ ω Ιν) 9νμψ
* μΐν ανώίξαι χάνου πτυχας, *$* ντηρΰσαι•

33°

τουνίχα ο% πάντων β» &ΰτατος• ϊίρυσι <Γ ϋσω
χλίμαχας, §ς άήβησαν. Ό <Ρ ου μάλα πάχτ *τψίσας,
αώτου πας χλχ7& ΧΛβίζντο- το) <β σιωπ^
ττάντίς 'ίο-α,ν, μίσσηγυς όμως νίκης χαί όλίβρου.

335

Ο/' «Γ άλλο/ ηκσσιν Ιπίπλίον ίύρία πάντον,
•ας χλισίας πρήσαντίς, στη πάρος αύτο)1αυον.
το7σι'Μ χαιρανίονη, &*» χρατίρόφρονί φ*>π
σημαίνον, Νίδ-τωζ τ*, χα) αιχμητης Άγαμίμνων
τους <β, χμ Ιλ&μίνους χαταβίιμίναι 'ίνΜν Ίππου, 34°
Άρ>«/οί κατΐρυξαν, '/ν \ν νήίσσ* μίνονης,
άλλοις σνμαίνωσιν, Ιπύ πολύ λω'ΐον άνϊρΐς
ϊργω ΐποίχονται, όπότ ίϊσοροωσιν ανακτάςτουηχ Λζ 'ί*τώι μίμνον, άριστης πίξ ίόντίς.
οι & $οως άφίκοντο προς ϊΐόνας Ίίη&ιο•

345

ώνας «Γ «θ' 'ίβαλον χατα β*&οςτ Ιχ, Γίβ» αύτο)
ηων Ισσυμίνως- άπο <Γ 'ίχτώι πήτματ ϊ&σαν
ησνων' αύτο) £ πας αντώι μίμνον 'ίχ»λα,
ίίγμηοί σττπόη πυρσός 'αλ&μ&οισι φανώ.
Οϊ «Γ ας \ν Ιππω ίσαν Μ» σχί2ον, αλλοτί μ» που 35°
φϊσ^αι όϊόμ&οι, ση Ρίίρον άστυ ίαίξατ
χλ) τλ μ)ν Ιλπομίνοισιν ΙπίιλχΑν ψ^ίναα.
Τρωίς <Ρ ιισ&όησαν \π γοσιν Ελλησπόντου
χαπνον «τ άίσσοντα $ί ΐΐ'ψς- «λΓ άρα νϋας
?ψαη\ αϊ <τφ» ϊναχα» άφ'ΕλλάΑος αινον ολώρον
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γ&ότυνοι £ άρα πάψης \πί$ραμον αϊγιαλοϊοΊ,
τίΐ>χη ιφατσάμίνοΐ' 'ιτι γαξ $ίος α,μψίχί &υμάν.
'/ππον <Γ' ίϊσίνόκσαν Ινξοον• ά,μφ) $* άζ αύτω
&άμβίθν Ισταότίς• μάλα γαξ μίγα \ργ» Ιτυχβη•
άγχόβι <Ρ αυτί Σίνωνα £υσάμμορον ίκπνοησαα/•

}ο7

360

χαί μιν άναρόμίνοι Δαναών υπίζ , αλλο^ν άλλος
μίΟΊΓον Ιχυχλωσαντο τηρισταΜ>• άμφ) Μ μυβοις
μί/λ/χίοις ί/ροντο πάρος' μνππατα «Ρ όμοχλη
σμίρδαλίη• χα) πολλά $6λάφρο\>α φωτά £άίζον
πολλον Ιπ) χρόνον αΐίν. Ό $*ϊμττίοον «ί/τβ πίτρη
μίμην , άτίΐρία ^ι/?' νπκιμχνος' ά*$ /* ας' αύτοΰ
ουιΜ όμως, χα) ρίνας άπο μίλίων Ιτάμαντο,
παμπαν άαχ,ίζονης, όπως νημίρτία άπτι,
οττπη ϊβαν Δαναό) συν ννασιν , $ τί και Ίππος
ίν<ίον Ιρντυκτχίν. ό <^' ΙνΒίμ»νος φρ&σ) χόρτος,
λωβης ουχ άλί^ιζίν άΐΐχκ,ς, άλλ' \ν) &υμα
'ίτλη, χα) πλκγγσι, χα) \ν πυρ) τυρόμίνός πίζ
άργαλίως• 'Ήρι γάς \ν'ίπκυσ% μν^α χάρτος•
το7α «Γ ας \ν μίο~σοισι ^ΰλοφρονίων άγόρίυιν
ΆριγύΌι μ\ν ηυσιν ύπίς παντοίο φΐβονται,
μαχρω άχτΛ^ησα.νης \π) πτολίμω χα) άνίγ
Κάλχαιτος <Γ Ιότητι, δάίφρονι Ύριταγίνύί\ •
'ίππον Χτιχτψαντο, Βίϋς γόλον οφξ' άλίωνται ,
πάγγυ χοησσαμνης Τρωών υπίξ' άμφ) «$1 νόστου
ΐνησπη^Οδυο-ηος Ιμο) μ&καινον ολώρον,
οφρα μί £ηώΊτωσι3 Αυστιχίος ά-^χι θαλάσσης,
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δάμασα ώαλίοις- •/*> ? ου λαβαν, άλλ' ΑλφινΑζ
σττον&ίς ταύλοχυτοζ « μαΧ ΐσσυμίνως ντταλύξας,
αΒανά,των βουλγσι πάρα) *οσ) χάπτησον 'ίτπτου*
μ Λ, «ύ ούχ ίΒίλοντις, βααγυώί μί λίττοντο ,
385
«^ομβκΜ μίγάλοα Αιος χρΑΤίρόφρονα κονρην.
Αας φά,το χιρ$οσΰ\ψι• χα) ου χάμ® αΛ-μσι δυμάαν^ος •),Αξ χρατίρόϊο, χαών ύττοτλϋνΑί Ανά,γχχν.
των « μίν τπττ&οντο κατά στρΑτόν οι <Γ <*?' 'ίφαντο
ίμμίναα ϊσηροττνΑ ττόλυτρσττον , οΓς ά)α /3α/λ$
ίίι/^ί ΚΑΟχόωντος' Ό >λ§ τκανυμα* βάζων,
φϋ Μλον 'ίμμχναι ΑΪνον ύττ" Ιννίο-ψινΆχΑΐων
τΓΑντΑς Ρ ότρυνΐοτα &οως ϊμπρησίμΐν 'ίτητον,

39°

'ίτπτον $6υρΑτίΐν, χα) γιωνΑί ίϊ τι χβΗνθι.
Κα/ νυ χίν οι πτττ&οντο, χα) ίξίιλνξα* 'όλΑρον,

395

ίϊ μνι ΤριτογνίΐΑ, χοησσΑμίνη τηρ) 5νμω
αύτω, χα) Τρώση, *α) ****> ϊ*"9 *Φν
Ζήτηση» ίλίλίξΐν νηα) ττοσι Ααοχόωντος.
τω Ι» Αψαξ 'ίμτησί &ϊμα• τρόμος <Γ ΑμψίχλΑοη γΓι*
αΐϊρος ύτηρΜμο'ο- μίλαγα & οΐ τηρ) *ρατ) ^
4°°
νίξ Ιχνΰη• στνγίρϊν <$« χατα, βΜψαρων ττίσίν Αλ^ος,
σνν «Ρ 'ίχαν λΑσψιν ίπτ όφρύσιν 'όμματα φωτός7λ%Αΐ <Γ Αρ^αλησι τηττΑρμιναι Αμφ ό&ιψι,
ριζό%ν ίχλονίοντο• τηριστρωφωντο ^Οττοπτα),
ταρόμίνΑ, ύττίκρΟίν Αγος ?&**}*& &β».
&χρΐ χα) Ις μάΐ)Φ*ς, ^ΙγχίψΑλο,ο Ζίμ&βλ*τον <Γ ότί μα φάνοντο μίμι^μίνοι Α'/μΑτι πολλά
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οφα,λμβ), οτ\ ^ αΖτί ι&σαλθία γλαυχιόωντίς'
7Γολλάχι <Γ 'ιρριον, οίον άστο στυψίλϋς ότί τπτρης
ίίβπν ίξ ορίων νιφίτω 7Γί7Γαλα)-μίνον ίχίώς'
μαινομ&φ «Γ ϊΰχτο• χα) 'ίδρνχί δϊττλΰα ττάντα,
αίνο, μόλο, στίνάχων χα) 'ίτι Τρωίσνι ταΤ^ιαν ,,
α/ίΓ' όλίγιζί μόγ>ιο. φάος <ίί οι ίτ&λον αμίρσί
£ΐα 3•ί«• Μυχ,ο,ι $ υπο βλίφαξ 'ίοταν όττωττα)
αίματος Ιξ ολοοιο• 7ηριο-τίνάχιζί <ίί λαός,
οιχτίίρων φίλον α,ν^βα, χλ) άβανάτην Ά^λίά^
ϊρριγως, μ*ί <$ τι παρήλιην αφροάίησιν.
χμ ο-φιν \ς αινον 'οΤ^ρον άντ^νάμφη ροος 'ίν£όν}
οιηκχα λωβγ,ο~αντα &ίμας μο^ίροϊο Σίνωνος,
ΧΚπόμίνοι χατα Βνμον, ίτίιτνμα 7τάντ άγ>ρίυαντουνίχα. προφρονίως μι» α•)/ον ποτ) Τρωϊον αστυ>
&\ί 7Πξ οιχ,τίίραντίς. α.γαρόμ&οι <Γ' αρα ττάντίς,
σαρϊΐν άμφίβάλοντο &οως 7Γίριμίιχίί '&τπω,
^κτάμίνοι χοβΰττίφίν , ίτηϊ ρά οί Ισαλος Έττίίος
ποσσιν ΰπο βριαροΐσιν ίϋτρογα ίόυρατα θίϋβίν,
'όφρα χαι αζηόΐοΊν \ττ) τττολίώρον 'ίτταται,
Ιλχομίνος Τρωών ύττο "χίίρίσιν. οι §? αμα τταντις
ί'ιλχον \πιβρΊο~ονης αολλης, «ί/'τ* νϋα
'ίλ&ουσιν μαγ-αντίς 'ίσω αΡ^ος άχτιίσο-ης
*
αίζ»ο)) στιβαρά) <β τηριστνιά-χουσι φάλαγ}*ς
τριβομίναι, &ινον Μ τράττις Ίπριτίτρι^υΊα ,
άμφις όλΜΓ&αίνονο-α, χατίρχίται ύς άλ2ς ο$μα.
ως όίγί σφίσι ττήμα ττοτι πτόλιν 'ίρ^ον ,Έ7ηιοΰ}
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τταχανέήη μο^,ίοντΐς, ανήρυον αμφ) α αξ αντω
7τολλον Λ&ν στίφων ίρ&ηλια χόσμον ίΟίντο'
αυτό) «Γ \στί-\αντο χάρτ μίγα <^' \στ\Λ λαός,
άλλήλοις ί7Γΐχ£χ.λομίνων. Ι^ΐλασιη «Γ Ένυω,
Αιρκομινη 7Γθλΐμοιο καχον τίλος• ύ^όβι «Γ ' Ηρη
τίρτητ' ΆΘμό/Ή «Γ ΐ7π^γι&αν. ο! & μολόντίς
'άστυ ττοτ) σψίπρον , μίγάλης χργι$1μνα 7ΓΟληος
λυσάμ&νοι, λυ^ρον Ίττπον Χσν^αγιτ οι £* ολόλυξαν
ΎρωΊ&$ϊζ' πασαι §\ τηριστα&ον ιισορόωσαι ,
Β-άμβίον 'όβριμον 'ίργχ• Ό 3ί σφισιν 'ίχρυφα ττϋμα.
Ααοκόων £* (τ 'ίμιμην Χττοτρυνων Ιτάροισιν
1τ7Γ7Γον αμαλ&υναι μαλίρω ττυρί' τω £% οι ούτι
•π^οντ, αΒανάτωψ γαζ ΰττοτρομασχον όμοχλτν.
τω £* 'ίττι χννηρον άλλο Βία μν^ά^υμος ΆΒήνη
Αυοτήνοις τίχασσιν ΙμήΑϊτο Ααοχόωντος.
$ γάζ που Ίΐ'ίλίν αντρον ύττο στυφίλω&ϊ 7Πτρΐ}
ηίρσιν, &η\το7σιν ανίμβατον, ω ηι Βϋρΐς
σμιρδαλίοι νβώοχον, 'ΐτ ούλομίνοιο ^ίνώλης
Τυφωνος, νήσοιο κατά, πτυγας, νιν τί ΚαλυΑνητ
λαο) χιχλήσχουο~ιν , '&τω όλος, αντία Τροίης.
'ίνβίν άναο-τήνοσα βάη> χαλα&χί δρακόντων
Ις Ύροαιν οι α αλ•\α Βΐης υττο χηνΟιντΐς,
νϋσον ίτιν Ιτίναξαν (7Τίο•μχρά^σί « πόντος
νισσομίνων , χ,α) χνμα διϊστατο' το) «Γ Ιφΐροντο
α,Ινον λι%μωοντίς• ίφριξί $ χητία πόντου•
αμφ) ^ αρα στίνάχρντο μί^α ΞόίνΟοιο Βνγιτρίς,
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Νυμφαι, χα) Ίιμόίντος• αττ ' Οΰλυμποιο $ί Κνπρις
αχνυτο. το) «Γ αψαξ
&ϊΐ^οντίς βλοσυρ^σι
δυστήνοις νπι τταιαίΤροίας, στ ίκηνόησ&ν

?ιι
±6ο

ίζαν οτρλ &ίος οτρυνίο-χι,
γίνίΐάοΊ λοιπόν οδόντων,
χαχϊι <Γ? ίτηνίσσαπο φόζα
α,να, πτόλιν αΐνα τηΚωρα•

ώ&ί τις αϊζηων, ού£' « μ&νος άτρομος ην,
μίΐναι 'ίτλϊΐ• ττάχτας γχ,ξ άμίίλιχον α,μφίχί Αϊϊμα,

φ$

&ϋρας αλίυομινους , ό£υνη «Γ ϊχ(ν. ίν$α γυναϊχζς
όίμωζον χαί ττου τις ανν ίπΐλησατο τίχνων ,
αι/τ» αλίνομίνκ στυγΐρζν μόρο»• α,μφ) $ί Ύροίη
«τη» νπίσαυμίνων ττολλο) <Ρ αφαο ί\ς%» ιόνης3
•^υία. τηριδρυφησαν ναστάνοντα <ί' άγυιαΐς

47°

άμφί7Γίρΐ7Ττωσ'(Γοντίς. ιλίίτττο <ίΙ μοΰνος απταβίν
Ααοχόων α,μα 7ταισί• φίΑτκτί γα,ξ ούλομ%ν*ι Κλ£>
χα) &ίός• οί £ί οί νΐας, ΰτίοτρομ^οντας ολί&ρον,
αμφοτίρους ολόισοι ανηρίί^αντο ^νυσσι,
ττατρί φίλω ορώντας ίας χίρας' ού$* Ός άμυνα»
'κτ&ίνίτ α,μφι <ίί Τρωίς, άπάπροΟιν (ίσορόωνης,
χΚαΐον υττο χρα$~ίψη τ&ϊστότίς' οί <Γ* Λξ Άθκηίςπροφρονίως τΐλίσανης αττιχ^α Τρωσιν Ιφίτμην,.
αμφω ΛΪ(ττώ%\σαν υττο χβόνα• των <Γ (τι σϋμα

4?5

$%ο

φαίν$ σπου χατί^υαταν \ς άρον Απόλλωνος
Ώίργάμω \ν ζα9ψ προττάροβί <$ Ύρωϊοι υϊ(ς
7ταίίων Ααοχόωντος άμίίλαχα &\ω§ίντων
τίΰξαν α,μ α^ρόμίνοι χινίΐν τάφο»• χα) νπ) $αχρυ
%ίΰί ττχτΗζ αλαοΙοΊν ΰττ ομμα/ιιτ άμφ) <« μήτη»

ν4
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πολλά χινυρομίνη, χαντω \παύτα τυμβω,
ίλπομίνη τι χα) άλλο χχχωπρον '&ττίκ <Γ' ατην
ανίρος αφρα^ίνι, μαχάρων «ί* υπο&ίί&ι μϋνιν.
ας <Γ οτίρημαίην πίριμυρζται άμφ) χαλιών,
πολλά μ&λ' άχνυμίνη χατα ίασχιον άγχος άη£ων3
νς 'ντι νήπια τίκνα, πάρος χίλα&ινον αέίίίιν,
Ααμναβ" ύπο γ/α&μοΊο-ι μινος βλχτυροΐο Δράκοντος,
μητψ <Γ οΜλλ 3"«»ί, χλ) ατπίτον άσχαλόωσα
μύρίται, άμφ) £ομον χίνίον μόλα, χίχλτηγηα'
ως γ\γϊ στίνάχιζί λυγρ:ν τίχίων \π όλώρω,
μυρομίνη χ,&ίω ίπ) σάματι• συν $ί οι άλλο
πΰμα μάλ' άργαλίον πόσιος ττίλεν ά,μφ άλαοΐο.
Καν ^'« μίν φίλα τΐχνα χα) άνίρα χωχιασχίν,
τους μίν άποφ^ιμίνους , τον <Γ άμμ^ρον ίαλίοιο"
Ύρωίς «Γ άΰανάτοισιν ίττίντυνοντο Β-υηλάς,
λίίβονπς μ$υ λαρον , \πϊί σφισιν ίιτοξ Ιωλτηι
λιυγχλΐου πολιμοιο βαρύ σκίνος ίξυπαλυξαν.
'αρά £*οΰ χαίοντο, πυρός «Γ' Ισβίννυτ άϋτμϊι ,
ομβρου Όπως χαΟύπιρβί δυσηγίος ίσσυμζνοιο•
χαπνος Ρ αίματώις άκχγίχιν μηρά Μ πάντα
•7Γ/7ΓΤ8 χ^μα) τρομίοντα• χατηρίίποντο Μ βωμοί•
σπανία) «Γ' αίμα γΐνοντο• Βίων Ρίζίρρα <£άχρυ9
χα) νηο) <£νοντο λιΜρω• στονα-χαύ Ρΐφιροντο
ίχπώΐ» άπροφάτοιο• πζρισσίίοντο <ίί μακρά
τίίχία, χα) πύργοι μεγάλ' ίχτυπον, ως Ιτίάν πίξ•
αυτόματοι «Γ α,ζ οχηίς άνωιγνυντο πυλάων ,

49°
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}ι?

αϊναν χΐχ,Τ^ονης' ίπίστινάχοντο «Γβ λυγρον
Ιννυχιοι ορνίΟίς, Ιρημαίον βοόωντίς•
άστρα <Γί πάντ ΐφύπίρ^ί ϊσίοκμήτοη πόληος
άχλύς άς" άμφίχ,άλυ^ί, κα) άνηφίλου πίζ Ιόντος
ούρανόΰ αά^Τ^ντος• άπαυαίνοντο <β Αάφναι
πάς νηον Φοίβοιο, πάρος Β-αλΐραί πίξ Ιοΰσατ
νι <ίί λυχαι χα) &ωίς αναιδής ωρυσαντο
Ιντοσ3*ν πυλίων μάλα μυρία «Γ άμψίφάανΟη
σήματα, Ααρ£ανί<ίτισι χα) άστυ πημα φΐροντα.
άλλ' ου £ίΐμ άΜ^Λκον \π) Ύράων φρίνας ΐξΐ ,
^ίρκομινων αλφίνα τίράατα πάντα κατ άστυ•
Κίίρΐς γαξ πάντων νόον ίχ,βαλον , οφς Ιπ) £αιτ)
πότμον άναπλησωσιν υπ Άργάοισι δαμίνης.
Οιη $*ίμπΐ£6ν ήτοξ 'ίχρ, πινυτόν τί νόημα
ΚασσάνΑρη, της ουποτ 'ίπος γαντ άχ,ράαντον,
«λλ' αξ Ιτήτυμον 'ίσχΐν άχουίτο <ί* 'ΐχ. τίνος ακτής,
ως άνίμωλιον ην, V αλγία Τρωσι ^(νηται.
ή ρ' Ότί σήματα λιιγρα κατά πτόΤνν (Ισΐνοησίν,
(!ς %ν άμ αίσσοντΛ, μζγιαχΐν, ίυτί λ&ακα,
ην ρά τ ίν) ζυλό•χρισιν άνηξ, Μλτημανός αγρης,

5*5
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525
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ουτάστ) η\ βάλη , της <Γ Ιν φρίσ) μαίνίται ητοξ
πάντη αν ουρία μαχ,ρα, πίλο £ί οι άσχετος άλχη.
ως αρα μαιμωωσα Βΐόπροπον &<ί6θίν ίιτοξ3
ηλυ&ν Ικ μι^άροιο' κόμαι & οι άμφβαχυντο
535
ωμοις άργυφίοντι, μίτάφρίνον αχρις ιουσαΐ'
οσσΐ £ί οϊ μάρμαιρν αναιμία.• της <Γ ύπύ £(ΐρη ί
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\ζ ανίμων α,τί πριμνον , ά<$ιν Ιλίλίζίτο πάντη*
και ρα μ'ίγα σπνάχιζί, και ίαγ* τταρβίνος ίσ&λη'
*Α <&λο/, νυν 'ίβημίν ύττο ζόφον άμφ) γάξ »μϊν
ίμπλαιον 7τυρος άστυ κα) αίματος, γιάί και οίτου
λίυγαλίου• 7τάντϊΐ «Γί τηιάατα Αακρυόίντα

54°

αθάνατοι φαίνονσι, κα) \ν ποσ) κώμ$ όλίθρου.
σχττλιοι, ού£ί τι 'ιστί κακόν μόρον, άλλ' άρα ττανης
γαάριτί άφρα^ίοντίς- Ό γάς μιγά τιϋμα κίκνΆιν.
5Ί5
αλλά μοι ου 7η$ίθ-5\ οώΓ & μάλα ττόλλ! άγομυσω ,
όϋκκ Έριννύίς , άκρα γάμου κίχρλωμίναι αίνου
άμφΈλίνης, και Κϋρΐς άμίίλιχρι, άϊσσουσι
πάντη ανά πτολίώρον \ττ ύλαττ'ινΛ «Γ άλίγ&ννί
δαίνυσ&ύστατα <$ο'ρ7Γα, κακω πιφορυγμίνα λυΟρω, 55°
«ίΓ» \τιι•\α\)οντίς Όμγιν όόον ίΐ£ωλοισιν.
και τις κίρτομίων, όλοφωϊον 'ίκφατο μυΟον
*Λ κουρη Πριάμοιο , τη νύ σί μάργας άνωγίΐ
γλωσσά, κακοφρα$'η\ τ, άνίμωλια τιάντ ά^-οραυαν ;
ου Μ σί τιαρ^ίνικνι και ακήρατος αμφί•χίΐ αίόως,

555

αλλά σί λΰσσ ολαίι 7τψ$ί£ρομν τω νύ σί ττάντις
αίΐν άτιμάζουσι βροτο) ττολνμυθον Ιοΰσαν
'ίρρί , και Άργΐίοισι κακτιν ττροτιόσσίο φγιμην ,
«ίΓ"' αυτϋ' τά^α ττου σί και αργαλίωτίρον άλγος
μίμνη Ααοκόωντος- άναι^ίος• ου γάξ 'ίοικίν

560

αθανάτων φίλα $ωρα £αϊζίμ.?ν άφραάίοντα.
*Ω.ς άξ 'ίφ» Τρωών τις ανά πτο'λιν• ως <$ί κα) άλλοι
κουρην. μωμτ.σαντο, κα) ου φάσαν άρτια βάζαν^
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ουναα, σφιν μίγα 7η\μα και άργαλιον μίνος Αίίσιις
*7Χ' τταρίΐστ^κΗ• το) ί* ου νοίονης ολίθρον,
χίίνην χιρτομίοντις απητρνπον ώριος Ίττπου.
« γάξ ο! μίηαΛΚ $1α ξύλα πάντα, χί^άσσαι ,
ίΐί χαταττρϊήσαι μαλιρω 7ΐνρί• τουνίκα 7Γ*υχης
αβομινης 'ντι £αλον άττ \σ•χαρίωνος ίλοΰσα,
'ίσσυτο μαιμωωσ• Ιτίριη <Γ' Ινι χιιρι φιρίσχιν
άμφίτίτπον βουττλ^α• λυγρω ^ ί7τιμαίνίτο 'ίτίττω^

315
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37°

οψρα λοχον στονσιντα χα) α,μφαΛον άθρήσωσι
Τρωίς. το) Λ οϊ αϊ^α χίρων άττο νόσφι βαλοντις
ττί/ζ, ολοο'ν τί σί<ί>;ρον , άχηόίίς Ιντύνοντο
£αϊτα λυ^ρήν- μόλα }ά(> σφιν \ττγΰιν ύστατη ννξ. 575
Άρτιοι £* Ίντοσδιν Ι^ήΟίον ίκταιοντίς
όαηυμχ»ων ομαδόν χαταΊλιον, ού^ άλί^όντων
ΚασσάνΑρης, τίιν ρ' αύτο) ί&άμβίον, ως ίτίτνκτο
ατρίχίως ό$υϊα νόον χα) μΰτιν Άχαιων.
Ή <Γ 'άτί πόρδαλις ισσυτ \ν ουρία-1 χαγχαλόωσα , 580
ήν τ α,ττο μισσαυλοιο κύνις, μακροί τι νομ%ΐς>
σΐΐιοντ ισσυμινως , « £* α^ριον ίιτος ιχονσα,
ίντροτταλιζομίν» άναχάζίται, άχννμινη 7Γίζ'
ως 'ηγ ιύριος Ίττπου άτησσυτο, τίΐρομίνη χ%ζ
Τρωών άμφ) φόνον μάλα -ρας σφίσι δ'ιχνυτο ττ/ίμα. 583
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ΑκουΜΕΝτ υ Μ
ΙΙΒΚΙ

XIII.

ΤκοΐΑΝίδ, ροβ βριιΐπδ ίη ηο&επι ρΓοίταδϊδ, Γοιηηο
ορρΓείΤυ, 5ίηοη ίίοοιη εχ:ο11κ Αεηΐνΐδ , Πβηιιιη Γεάϊιιΐδ,
— 30. Ιάεηι ηει-οέδ εχ εςαο ρΓονοοΕϋ. ΡΓοάίι ρπηιαδ
υΐ^Πεβ , ίϋΐπ τεϋςιπ. Κβύίι ςαοςϋκ ςΙβπΊδ 3 Τεηε(1ο, &
εδεάε ή^ηιηιίδςυε οηιιώ ιηϊίοβηιιΐΓ , — 8ο. Οείςήβϊηη€3ΐ3πιίί35 ςηρΜε υΛίδ & ς3εάεδ ΤΓο'οηοηιηι , — 144•
φή ιιιηεη ηοη ϊηιιΐιί ρεΓειιπι, — 1 6ο. Ριΐ£Π3ΐιΐΓ ίπρήΠΊΪ5 3ά Ρπ3ΐηϊ Γε§'ΐ3ΐη : «εώΐιΐΓ ΟοΐΌεοιίδ , ΕιΐΓγά3ΐη35,
Ιΐΐοηβιΐί 3 Οιοιηε<1β, 31» 3& βΐίϊδ, ΐρΓε Ργ'ιειιιιιϊ ε Νεοριοΐεηιο 3ά Ιονίδ Ηεκεΐ 3Γ3ΐη, — α^ο. ΑΛ^βπβχ ε ϊιιγγ'ι ρΓ3εοϊρΪΓ3:υΓ : πΐϊΐεΓ ΑηάΊ•οπΐ3<:ηε , ίτιιΛΓ3 ηιοπειη εχρβϊεηδ, 03ρϋϊν3 άιιαιιη• , — 29%. Αητεηοπ ρ3ΓθίΐαΓ, νείεπδ ΗοΓρϊιϋ ηιεπίο, — 3°°• Αεηεαδ άεΓρεηπδ ρ3ΐπ3£
τεϊιιΐδ οαπι ρ3ΓΓε & ήϋο Τγοϊηιπ «ΙεΓεήι, (Ιυεε νεηεΓε,
& ίιεΓ ρΓ3εΙ>εηπβυ$ ίίαπιιτιίϊ & Ηοβίΐηΐδ; ίρΓο Οπίςηαηιε
£υίϋΓ3ΐη §βηιϊί πΐ3§ηΐπι<ϋηεηι ρΓ3εΓ3§ϊειηε, — 352• Μεηεΐ3ΐΐδ ίη Ηε1εη3ε ϊΗεΙβπιο Οεϊρηο&αιη ο!>ιπιης3ΐ : ϊρΓ3ΐπ,
ε Ιβίίόυΐο ρΓθάυ#3ΐτι , ΐηιεΓεπηιιηΐδ 3 νεηεΓε ΓειίπεηΐΓ ,
& πιοχ 3& Α$3πιειηηοηε , — 4*ΐ• ΐΉ§εηΐ ^" ΤΐΌΪ3β
εχςκϋυιη, εχςερίΕ Ιυηοηε & Μίηει•ν3, ίη ςιιϊϋδ ίεηιρίο
ΑΪ3Χ ίοΰΓϋδ νϊιη ίηίεπ 03ΐΓ3ηάΓ3ε , — 4*9• Οοηίΐ3§Γ3£
υΛδ, & ρ1εη3ΓϋΠΐ οηιηΪ3 ς»εάε 30 πογγοκ, — 49^• Ιη"
ίεΓ Ηβες Αειηη , ΤΗείεϊ πιβιεΓ , 3§ποίαηΐΓ ζ\> Αθ3ηΐ3ηίε & Οεπιορίιοοηίε ηεροπ&αδ , — 544- ΐΛοάΐεεη , Ργϊηηιϊ 61Ϊ3Π1 , πε Τκώε ίβιο ΓυρεΓβεδ ίΐι ΟΓβηιεπι , ίειτΕ
ηααπί : ΕΙεέΐΓ3 εχά&ε ιιγϊ>Ϊ5 άοΙοΓΟ Ρΐεΐαάαπι ςηοΐΌ ίο
ίαίχίααϋ, — αά βη.
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Κ_)ί (Γ αξ' άνα, τττολίώρον \&όρσηον• Ιν «Γ αρα τόϊσα
ούλο) όμως σνριγζι μνγ ηττνον ά,μφ) <$ί 7τάντη
μολττη Ιπ όρχη9μο7σι, χα) άκριτος 'ίσχΐν αύτη
δαινυμίνων, ο'ιη τί τηλίΐ 7ηρ) £αιτ) χα) οινω'
ω& £% τις χιίρίσσι λαβών ϊνι 7Γλί7ον αλίΐσον,
7τίνίν άχηδίστως• βαρύνοντα 8ι οί φρίης «λμτ

$

ά,μφ) <^' αξ οφθαλμό) στρ&φίάίνίον άλλο «Γ' \π άλλα
Ιχ, στόματος πρόΐΐσχίν 'νττος^ χίχολουμίνα βάζων•
χ.λ! ρά οι \ν μΐγάρω χίιμήλια, χλ) δόμος αύτοςχ* .
φαίνίτο χιννμίνοισιν ΐοιχότα• ττάντι <^' ίωλτηι

ίο

άμφυπριστρωφάσ^αι άνα τττόλιν 'οσσί $* άζ' α,χλύς
α,μφίχίν αχρητω γας άμαλ£ύ\>ονται νπαπτα)
χα) νόος αιζηων, 07τότ Ις φρίνα. γαχ&ίν Ίχχταΐ'
χαί ρα χάρηβαρίων , τόϊΌν ττοτ) μΰΟον 'ασην'
*Η ρ" αλιον Ααναόι 7Γονλνν στρατοί ΙνΒά^' αγιραν 9 15
σγντλιοι , α/<Γ Ιτίλίσσαν Οσα φρίσ) μηχανόωντο,
άλλ' άυτως αττόρονσαν απτ αστίος ήμΐτίροιο ,
νηττιάγρις παί&ο-σιν ίοιχόης ? η£ί γνναιξίν.

3,8
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ΑΩ.ς αξ 'ίψη Τρωών τις, «ργόμινος φρϊνα ο'ίνω,
νήττιος• ού <Γ ας" Ιφράσσατ \π) προ$υροιο~ιν ολίΒρον.

2ο

ίντί •γΑξ ύπνος 'ίρυχ,ΐν άνα πτόλιν αλλώίν αλλϋν,
ϋϊνω αναπλάθοντας άπιιρ&Ίω, χα) \$ω&%,
<Γ« τότ' αξ α&αλόίντα ΐίνων ανα πυρσον ααρνι ,
&ιχνυς ΆργίίοιοΊ πυρός σίλας' αμφ) §ί οί χ$ς
ασπίτα πορφυρίσχί χατα φρν/α, μγ\ μ,ιν '/£ωνται
Τρωίς Ιϋσ&ίνκς, τάχα <Ρ άμφα£α πάντα γίνηται.

α5

άλλ' οί μιν λίχίίΟΊ πανυστατον 'υπνον Ιίαυον ,
πολλω υπ άχργιτω βίβαρηότίς• οί £* \σι$όντίς ,
\χ ΤίνίΑου, νήΐο~ο~ιν Ιπ) πλόον Χντυνοντο.
ούτος £ αγχ Ίπποιο Ίίνων χμτ ι\χα <Γ' αϋσνι,
νιχα μάλ\ ως μττπου τις \ν) Ύρωντσι πυβηται,
άλλ' οίοι Δαναών ηγήτορας , ων άπο νόο-φιν
ύπνος α$ην πίποτητο, λιλαιομίνων πονασΒ-αι.
οί ρά οί, ϊνΑόν ίόνης , Ιπ'ίχλυον (ς «Γ"' Ό<ί1σ«α
πάντίς \π ουατ&ίυσαν ο α\ σψίας ότρύνιοταν,
ϊίχα χα) άτρίχίως ίχβήμίναι• οί <£'' λπ^οντο

3°
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\ς μάβον ότρύνοντι, χα) \ξ 'Ιπποιο χαμάζί
ωρμαινον ποναο~5αΐ' ό ^ ι^ρζίψιν 'ίρυχί
πάντας Ιπίσσυμίνους• ούτος ^ άρα χίροΊ ΒΌψιν
'/ππου £ουρατΐοιο μ£λ! άτρίμας 'ίνΒα χα) «'θα
πλίυρα ιίΐίξωϊξίν ίϋμμίΧίν\ ΰπ'Έπίΐω•
βαιον «Γ ίξανί^υσ-ίν Ιίων 'ΰπΐξ, άμψ) «ίε πάντη
Τρ^αί παπταίνίσχίν , Ιγρηγορότ ίϊπου 'ί^οιτο.
ως <Γ' όταν άργαλίω λιμω βφολιημίνος ίιτοξ

40
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,ι9

Ιξ ορίων 'ΐλΟγοΊ λύχος, χατίων μάλ' \8ω£*ς,
^5
ποιμνης προς σταθμών ίύρυν, αΜυόμ&ος <Γ' αρα φωτάς
χαι χυνας, οι ρά τι μϋλα φυλασσίμ$ναι μιμάασι ,
βαιννι ποσσιν ίχαλος ύπίς ποιμνήϊον ίρχος•
ως Όόυσώς 'ίπποιο χατή'ίίν άμφ) <Ρ α£ αΰτω
Όβριμοι άλλο/ 'ίποντο Πανίλλήνων βασιληις
νισσόμινοι χλίμαξι χατα στίχος, άσπίζ Έπαος
τίνξίν άριστήσσιν ίϋσ&ίνπσσι χίλαυ^α
Ίππον ίσιρχρμίνοισι , χα) \ξ 'ίπποιο χιοΰσιν
οι ρα τοτ' άμψ" αύτνσι χατϊϋον αλλοβίν άλλα/,
&αρσαλιοι, σφήχίσσιν Ιοιχόπς, ους τϊ χλανήογ
δρυτάμος, οΐ $* αρα πάψης, ίρινόμίνοι πίρι 3νμω,
Όζου υπίχπροχίονται , οη χτύπον ίισαίουσιν
ως ο'ιγ \ζ Ίπποιο μίβαότΐς Ιξίχΐοντο
\ς Τρωών πτολίίβρον Ιυχτιτον \ν £* αρα τοΤσι
παλλιτ ίνι στίρνοισι χίαζ• τάχα <Γ"' οι μ\ν 'ίναιρον

$ο
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δυσμ&ιας' το) «Γ ίσχον 'ίσω άλος , α/ <^' Ιφίροντο
νϋίς νπίς μί^α χίΰμα• Θίτις £"βυνί χίλιυΒα,
ούρον ίπιπροϊίΐσα' νόος «Γ* ιαίνΐτ"Αχαιών.
χαρπαλιμως <Γ' ΙλΒόνης νπ ψνας Ελλήσποντου,
'&& ανΰις στήσαντο νιας , συν <Γ' 'άρμΛνα πάντα
ίίλορ νπισταμ&νως , όσα νίασιν αιΐν ίπονταΐ'
αυτό) α αΐ•^ Ιχβάντίς , \ς 'Ίλιον Ισσίΰαντο

6$

άτρομοι, νιΌτΐ μϋλα τηρ) σταβμον άίσσοντα
\χ νομοΰ υλναντος, όπωρινην ύπο νύχτα•
ως ο'ιγ άνίαχοι Τρωών ποτ) άστυ ήοντο9

%ο
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Μμβη ώ^ο>ζ- & ? ού λίβοτ, Αλλ* **>***
οπονΜς τ ούλοχήας « Ρ& ^σνμίνως ύτταλύξαζ,
θανάτων βαυλ%π *«Η ™) χάτττησον 'ίπττον
οΐ Λ, μ) οώ6 ώίΛο«κ, *»>*ώι /* ^«*« »

3^5

Αας φάτο ι*ρ3οσυν«Γΐ• ζά ού χάμ® Λλ-μ™ ^^
ν» οϊ μη νπ&ηο *ατ* στρατόν οϊ <Γ # '^το
Ϊ^^οτλ «πψχν* ττόλύτροττον, οϊς αραβουλύ
ϋι&κ Αβοκώ*^• β >*ί ιη>ηυμ»* βάζο»,
φϋ Μλαν ϊμμ#>* άν'ον ύττ &™ίψτ* '*%*&•

39°

πάντας Ρπμκσ** &** \μπψάμ» *****
'ύτττον δουράτίον, χ*> γ'ωνω ίί τ< ταΑ
Κα/ νύ ύι οι ***Ααηο, η) Ιξ***" &4».
«' μη ΤριτογίναΛ, χοησσαμίηι τηρ) 9νμα>
αύτω, *ά Ύράση, **> «*™', ?**» ίνΦν

395

™ «Ρ Ζφ*ζ ίμπησ* &μ* 'ΦΡ* ? ϊμΦ***** Υ»Λ

ά,ϊρίς ντη$μ*Ό• μ&*** & ο/ *Ψ "Η

ν

4°°

^ £> ϊχχ» λασίρα νπ οφρύσι* 'όμμΛτι φωτός:
>λ»ΜΙ <Ρ &&ώφ* τπτταρμΑναι *μψ ά%τι,
ω/οΒ» ίΛλονίοττο- ττΕρ/στρ&κρωΓτο 3* ήηηηύ ,

ηρόμν* Μφ• «Χ<* * **>"* ^
Τ0£ ^ ότί ^ *■*»« μίμ^μίνοι ωμαη ττολλ^

4°5
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}ο9

οφθαλμοί, ότί £* αΖτί Άισαλΰία γλανχιόωντίς•
πολλάκι <Ρ (ρ/χον, οΐον άστο στυψίλϋς οπ τκτρης
ι/β&ν \ζ ορίων νιφίτω τητταΚαημίνον υ£ύ)ς•
μαινομίνω- <ί' 'η'ίχ,το' χ,α) \$ρα•χ& Αίπλοα πάντα,
αινα- μάλα στίναγων χαί 'ίτι ΤρώΊσοΊ χ£λιυΐν>
ού^ αλίγιζί μόγοιο. φά,ος όί οι Ισ&λον αμίρσί
£ϊα &(»• λίυκχ) $ί νπο βλίφαξ 'ζσταν οττωττα)
αίματος Ιξ όλοόιο• πίριστίναχιζΐ <ίί λαός,
οίκτίίρων φίλον αν£[>α, χα) άβανάτην ΑγίλΐόΐΡ
ΙρρΊγως, μ» 8ίη τι παρήλιη» αφροΑί^σιν.
χαί ο~φιν \ς αινον ολίΟρον ωκγνάμφη νόος ΐν$ον,
ουνίχα Χωβν,σαντο £ίμας μο^ίροΐο Χίνωνος,
ΙλΎτόμίνοι κατά Βνμον, Ιτήτυμα πάντ αγορίυίΟΓ
τουνίχα ττροφρονιως μιν 'ά^ον ττοτ) Τρώϊον άστυ,
&\ί τη% οϊχτίίραντίς. ά^ίΐρόμίνοι <ί* αρα πόντις,
σίίρην αμφίβάλοντο Βνως πίριμνχίϊ 'πτπω ,
&\σάμινοι χαΟύπιρβίν , \τη) ρά οι Ισαλος Έτηάς.
ττοσσιν ύπο βριαρόισιν ίϋτροχα ίόυρατα θτϊχίΐ',
οφρα ταν αζηοίσιν \ττΊ πτολίώρον 'ΐττκται,
Ιλχόμίνος Τρωών ιστό χίίρίσιν. οι 8* άμα πάντίς
ϊΐλχον νπιβρίσαντις άολλας, «ίίτί νίία
ίλχονσιν μογ,οντίς 'ίσω άλος γ\χτ\ίσστης
•
αιζηοι, στιβαρά) $ι -τπριστνιά-χαυσι φάλαγγις
τριβόμιναι, &ινον Μ τρσττις τηριτντριτ^υϊα ,
άμφίς ολισ&αίνουο~α, χατΐρχιται ίΐς άλος οϊ£μα.
ως ο'ιγί σφίσι ττημα ττοτι τττόλκ 'ίρ/γον ^τηιοΰ,
V 3
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7Τανον3'η\ μογίοντις, ανι'ιρυον' αμφ) α αξ ούτω
πολλον α&ν στΐφίων Ιρθ»λία κόσμο» ίΰίντο'
αυτό) <Γ \στ'ί-\αντο κάρη• μί^α £* Ύστυι λαός ,

435

άλλήλοις ίττικίκλομίνων. ί^ΐλοκηπ £* Ένυω,
^ίρκομίνη πολίμοιο κακόν τίλος- ύ°^$ι «Γ ' Ηρ»
τ'ίρτητ' Αθήνα/Μ «Γ (τη^ήΟαν. ο! <β μολόντίς
άστυ ποτ) σφίπρον , μίγάλχς κρη&μνα πολνιος
λυσάμινοι, λυ^ρον ίππον Ισηγαγον αϊ <^' ολόλυξαν
Τρωϊά&ς' πασαι <ί« πψστα$ον νσορόωσαι,
&άμβίον οβριμον 'ίργον• Ό <$ί σφισιν ικρυψί πϋμα.

44°

Ααοκόων «Γ 'ίτ 'ίμιμην Ιποτρυνων Ιτάροισιν
'ίππον αμαλ£ΰ\>αι μαλίρω πυρί' τω όί ο\ ούτι
πό&οντ, αθανάτων •}α.ζ ύποτρομασκον όμοκλτν.

445

τω Ρ 'ζπι κύντιρον άλλο 3-ια μεγάθυμος ΆΘηιή
δυστηιοις τίκασσιν Ιμή£ϊτο Ααοκόωντος.
«ί» γάξ που π'ίλίν άντρον ΰπο στυφίλω&α τητρη
ίιίρόίν, &νητο7σιν άνίμβατον, ω 'ίνι 3ϋρίς
σμιρ^αλΐοι ναίίσχον, 'ετ ούλομίνοιο ^νώλας
Τυφωνος, νήσοιο κατά, πτύ%ας, ν\ν τι Κα,λυΑνην
λαο) κικλήσκουσιν , \σω αλός, αντίο, Ύροίης.
'ίν&ν ανασήσασα βαιν καλασκί δρακόντων
\ς Τροίην οι Τ αΊ•\α 3^»ς υπο κινηΟιντΐς,
νϋσον ίϊιν ίτίναξαν Ιπίσμο^ρά^ησΐ £ϊ πόντος
νισσομίνων , κα) κΰμα δάστατα• το) «Γ Ιφίροντο
αινον λί%μάοντΐς• 'ζφριζί ^ κήτια πόντου•
αμφ) ί'' αρα στίνάχοντο μχ^α Ξάνΰοιο Βνγιτρίζ,

45°
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Ήυμφαι, χα) Ιιμοίντος• απ Ουλυμττοιο <$6 Υχητρίζ

?ιι
$&ο

αχνυτο. το) ^' αφαξ Ίξαν Ότη\ 3"ίος οτρυνίσχι ,
^τίκγίτης βλοσυργσι γίνίΐάαη λοιπόν οδόντων-,
^υστίινοις ϊ7γ) παντί χαχ» <Γ Χτηνισσατο φυζα
Τροίας, '&τ ύσηάνταα άνα τττόλΜτ αΐνα τηΧωρα'
οώΓί τις αιζηων , ού£' « μίνος άτρομος Μν ,
μίΐναι 6τλ«• ττάντας γαζ άμίίλιχον αμψίχί $ίϊμα,
&ϋρας άλίνομινονς , 6£υνη £* 'ίχίν. 'ίνβα γυναίκα
οίμωζον χαΐ που τις ίων νπιλησατο τίχνων ,
αιηγι άλίυομίνη στυ-^ίρίν μόρον αμφ) $ Ύροίη
ίστ& ?7ησσυμίνων πολλο) <Ρ αφαο ύς%> ιόντίς,
γΙΪΛ τηρι^ρυφησαν Ινίστίίνοντο <Γ α^νιαϊς
άμφπΓίριτττωσ•>τοντ*ς. ΐλίΐτΓΤΟ $ μουνος αττω&ίν

4^5
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Καοχοων άμα ΊταισΊ• φί$ν\ο~ί γάξ ούλομίνα Κ«£,
χα) 5ίός• οι <Γί οι νΐα,ς, (τποτρομ&οντας ολίθρον,
άμφοηρονς οΜνισιν αντψι•\αντο γ,νυσσι,

475

7Τατρ) φίλω ορ&γιντας ΐας χίρας' ούδ* Ός άμυηι»
'ίσ&νίν αμφι <& Τρωίς, απόστροφοι ΐΐσορόωνης,
χλαϊον νττο χρα&ίψτι τίΟηπότίς• οί £* αο Αθήναις
προφρονίως τίλί<ταντίς άταχτα Ύρωσ)ν Ιφίτμίιν ,.
άμψω αυτώ%\σαν ύττο χβονα• τω» £ 'ίτι σΐίμα.

$%ο

φαίνΐ& σπου χατί^υσαν \ς άρον Άττόλλωνος
Πίργάμω \ν ζα$ψ προττάροιΟί <ίΙ Τρωϊοι ιηΐς
παίδων Ααοχοωντος άμίίλίχα <ί^ω9ίντων
πυξαν 'ά,μ ά^ρόμίνοι χίκον- ταφον' χα) \τη £αχρυ
γνΛ ττατίίζ άλαοϊοΊν νττ όμματα αιχφ) & μτιτηζ

4^5
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πολλΑ χ,ινυρομίνη, χαικω Ϊ7Γαϋτα τυμβω,
Ιλπομινη τι χα) άλλο χαζωπρον 'εστίνί «Ρ άτην
άνίρος άφρα^ίνι , μαχάρων £* νττο$ίί$'& μηνκν.
ώς ^ ότ' ίρημαίνιν τηριμυρΐται αμφ) καλίων,
πολλά μάλ' άχνυμίνη χατα Ααυηυον άγχος αηδών,
ης 'ίτι νήπια τίκνα, πάρος χίλα&ινον αίί&ιν,
Ααμναβ" υττο γναΒμώτι μίνος βλοσυροΐο δράχοντος,
μητψ «Γ άλ•γ%α Βϋκϊ , χα) άττητον άο-χαλόωο~α
μύριται, αμφ) £ομον χ,ίνίον μόλα. χ-ίχ,ληγυϊα'
ας %γί στίνάχιζί λυγρον ηκίων \π όλβθρω,
μυρομ&ν χίνίω νπ) σήματι• συν $ί οι α,λλο
ΐίτήμα- μάλ' άργαλίον ποσιος ΊΤίλίν αμφ άλαοΊο.
Καί ρ' νι μ\ν φίλα τίχνα χα) άνίρα χωχυατχχν,
τους μ\ν άποφιμΰ/ους , τον <Γ αμ/φρον ναλίοιο'
Ύρωίς «Γ άΒανάτοισιν ίτηντυνοντο ^υηλας,
λίίβοντίς μώυ λαρον , ίτηί σφισιν νιτος ιωλττη
λευγαλΐου πολίμοιο βαρύ σ&ίνος ίξισταλύξί/ν.
ήρα <Ρ ου χαίοντο, πυρός <Ρ Ισβίννυτ άύτμ*\,
ομβρου Όπως χαβύπιρΒί Αυσηχίος ίσσυμίνοιο'
χαπνος <Γ αΐματάις άηχήχΐί- μηρα & πάντα
ππτη Χ"•μα) τρομίοντα- χατηριίποντο Μ βωμοί•
σπόντα) $' αίμα γίνοντο• &ίων «Γ Ιξερρα Αακρυ,
χα) νηο) &υοντο λυ§ρω• στοναχα) ^ίψίροντο
ίχπώατ άπροφάτοιο' πιρισσίίοντο <$ί μακρά
τίίχια , χα) πύργοι μνγάλ^ ιχτυπον , ως ίτΐόν πίξ'
αυτόματοι 31 αξ οχνας άνώιγνυντο πυλάων,
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3ΐ?

οανον Χίχλήγονης' \σηστίνάγοντο Μ λνγρον
Ιννυχιοι ορνΑίς, Ιρημαΐον βοόωντίς•
άστρα £\ 7τάντ Ιφύτηρ^ί &ίοχμήτοιο ττοΜος
άχλ\/ς άς" άμψίχάλυ^ί , χα) άννιψίλαυ πίζ Ιόντος
ουρανού αφληίντος' άτταναίνοντο <5ί £άφναι
ττα,ξ νηον Φοίβοιο, ττάρος 3-αλίραί ττίξ Ιονσαι•
ί» $ λυχαι χα) &ωίς α»αι8ας ώρυσαντο
Ιντοσ&ίν πυλίων μάλα μυρία <Ρ άμφ&ράχν9η
σήματα, Δαρ£ανί£ησι χα) άστίϊ 7Γημα φίροντα.
άλλ' ού $ΐΐμ άλίγανον νπ) Τρωών φρίνας Τξί ,
δίρχομίνων άλζγίΐνα τίράατα -πάντα χατ άστυΚηρις γάξ πάντων νόον 'ίχβαλον , οφξ" νπ) £αιτ)
πότμον άναπλήσωσιν ίστ Άρ^ίίοισι £α.μίντίς.
Ο/ίι ^'ίμτπδον ητοξ ιχιν, πινυτόν τί νόημα
Κασσάν^η , της ουττοτ 'ίττος γίνντ άχράαντον,
«λλ αξ ίτητνμον 'ίσχίν άχουίτο <Γ' Ίχ τίνος αίσης,
ως άνίμωλιον ηΐν, Ίν ' άΚ^Λα Ύρωσ) γ*η\ται.
ν ρ* 'ότί σήματα λυγρα χατα τττόλιν ίΐσζνόησίν,
άς ίν άμ άϊσσοντα, μνγϊαγίν, ίντί λέαινα,
ην ρά τ ίν) ξυλόχοισιν άνίις , Μλιημίνος άγρης,
ουτάση νϊί βάλχ , της <^' Ιν φρίσ) μαίνίται ητοξ
ττάντη αν ουρία μακρά, πίλίΐ <$β οι άσχίτος άλχη.
ως αρα μαιμωωσα &ίόττρο7Γον &$$& ητοξ,
ηλυ^ίν \χ μίγάροια• χόμαι & οι αμφ&αχυντο
ωμοις άργυφίοισι , μίτάφρΐνον αχρις ιονσαι•
'όσσί άί οι μάρμαιρίν αναιμία• της «Γ7 ύπο" £ϊιρη ,

5*5

52°

5^5

53°

535
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\ξ ανίμων 'άτί πρίμου» , ά&ν ΐλίλίζιτο πάντν*
χαί ρα μίγα στίνά^ιζί, χα) ϊαχι πάρωνος Ισ&λίι*
Α «β/λο), νυν 'ΐβημίν υττο ζόφον άμφ) γάξ νιμη
54°
ίμπλίΐον πυρός άστυ χα) αίματος, «<ίί χα) οϊτου
λίυγαλίου' πάντα £ί τίράατα Ααχρυόίντα
αθάνατοι φαίνουσι , χα) \ν ποσ) χίίμίΒ' όλίθρου.
σχίτλίοι, ου& τι 'ίστί χαχον μόρον, άλλ' άρα πάντίς
•χαάρνη άφρ&8ίοντίς• ό γας μίγα πϋμα χίχίυθίν.
545
αλλά μοι ου 7Γί&ίσ&\ ού£* α μάλα πόλλ' άγορίυσω ,
οΰνίχ Έρινη/ίς , αχρα γάμου χίχολωμίναι αίνου
άμφ Έλίνης , χα) Κ«ρ«ς άμίίλιχοι, ούσνουα
πάντ» ανά πτολίίθραν \σι ίΐλαπ'ινν\ £* άλ(γαν%
§αίννσ&"ύστατα £όρπα, χαχω πίφορυγμΐνα λυθρω, $$ο
«<& νπι^αυονης όμνν όάον ύ&ωλοισιν.
χα! τις χίρτομίων, όλοφωϊον 'ίχφατο μΰθον
*ί! χουρνι Ώριάμοιο , τίη νυ σΐ μάργος άνωγα
•γλωσσά, χαχοφραδίη τ\ άνίμωλια πάντ ά^ορίναν;
ου όί σι παρθίνιχ» χα) ακήρατος άμφτχίΐ αΐ£ως,
555
αλλά. σι λνσσ όλο» πίρώίδρομν τω νύ σί πάντίς
αίίν άτιμάζουσι βροτο) πολνμυθον Ιοΰσαν
'ιρρι , χα) Άργίίοισι χαχνν προτιόσσίο φήμκν ,
$ί* αυτγ' τά^α που σί χα) άργαλίώτιρον άλγος
μίμνη Καοχόωντος άναι&ος' ου γάς ίοιχίν
$6ο
αθανάτων φίλα £ωρα £αΊζίμο> άφρα&ίοντα.
£ΐς ας ΐψν Τρωών τις άνα πτόλιν ως &\ χα) άλλοι
χουρην. μωμησαντο, χαι ου φάσα» άρτια βάζίΐν,

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΒ.
ουηχά σφιν μχγι 7ΐϋμα χα) άργαλίον μίνος Αίοτι$
α'Ϋχι τταρίκτττικίΐ' το) <^' ου νοίοντίς ολίΒρον,
χΐΐνην ταρτομίονης ατητρβπον ιυραος ιττπου.
ϊι γάζ ο! μινιαανί Λα ξύλα πάντα χιδασσαι ,
»6 χαταττρηοΌΐ μαλιρω 7Γυρί' τουνίκα 7πύχ>ις
αβομίνης 'ίτι $αλον άττ Ιο-χαρίωνος ίλοΰσα,
'ίσσυτο μαιμωωσ' ίτίργ «Γ' Ιν) χίΐρ) φίρ&τχ,ίν
άμφίτυττον βουττλ^α' λνγρω Ρντημαηντα 'ΐ7Τ7τω}
οφρα λοχον στονόίντα χα) άμψαΜν άβργισχοσι
Τρωίς. το) £ί οϊ αΐ^α χίρων άττο νόσψι βαλόνης
πΰξ, όλοόν τι σί&,ρον, άχηάίΐς ίντύνοντο
£αϊτα λυ^ρήν μάλα γάξ σφιν ί7Γϊΐϊίν ύστατη νυξ.
ΆργεΤοι εΓ' ίντοσΒ-ίν \•)Μίον άσάίονης
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57ο
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όαινυμίνων ομαδόν χατα'Ιλιον, οιλ^' άλίγόντων
Κασσάν<ίρ»ς , τήν ρ" αντο) Ι&άμβίον, ώς ίτίτυχτο
ατραίίως ίϊ£υΐα νόον και μητιν Ά%αιων.
Ή «Γ 'άη 7Το'ρ£αλις '&τσυτ \ν ουρντι χαγχαλόωσα , 5§°
'ιιν τ άστο ματσαυλοιο χύνίς , μακροί τβ νομτας ,
σίυοντ Ισσυμίνως , υι 3* α^ριον νίτος 'ίχουσα,
ίντροτταλιζομίηι άναχάζιται, άχνυμίνη 7Γΐξ'
ως Ύιγ ίύρίος Ίτιττου άπΐσσυτο, ταρομίνη χΰξ
Ύράων άμφ) φόνου• μάλα γαζ σφίσι ίίχνυτο 7Γ&μα. 583
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XIII.

Τκοιανιϊ, ροΛ ερηίβδ Ίη ηο&επι ρΓθίπι&38, Γοηιηο
ορρι-εΙΓυ, δίηοη ίαςεπι εχιοΐΐκ Αεηίνίδ , Πβπιιπι κίΐϊΐιΐδ,
30. 1(1ειη Ηει-οέδ εχ εφίο ρτονοοζι. Ρτοάλΐ ρπιτιαδ
υΐχίΓεί , ιυιη Γείϊςπϊ. Κειίϊι φιοφια οΙηΛϊ* 3 Τεηεθο, &
ς3εάε Πβηιιηίδςυβ οιτιπιε ιηΊίςεηΐϋΓ , — 8ο. ϋεΓςπΗηΐΓ
οβΙαιηϊΐΕδ 03ρΐ3ε υΛΐδ & ΰΕεάεδ ΤΐΌΪΕηοι-υηι , — ι<*4•
φή ίαιηεη ηοη ίηαίιϊ ρεΓεαπί, — 1 6ο. Ριι§πειιιγ ϊπρπηιίδ εΛ Ργϊειτιϊ τφζνη : ΟΕεϋιιΐΓ ΟοΐΌεβυδ , ΕιίΓγάΕΐηΕδ,.
Ιΐίοηεαδ ε ϋιοπιεάε , 3ΐϋ 30 Εΐϋδ , ϊρΓε ΡπΕπιιΐδ ε Νεοριοΐεπιο αά Ιονίδ Ηεΐΐεί 3Γ3ΐη , — αρ• Α%επ3χ ε γιιγπ ρΓΕεάρίΓΕΜΓ : πακτ Αικ)ιτοπΐ3<:ηε , ίταίίΓΕ ηιοηεπι εχρείεηβ, 03ριΐν3 άυαιιη* , — 19*• Απτβηοπ ρΕΓΟΪίϋΓ, νοίεπδ ΗοΓρΐιϋ πιεπιο , — 3°°• ΑεηεΕδ (ΙεΓρεΓΕίίδ ρβιΠΕβ
κ&ιΐδ εαιη ρ3ΓΓε & Ηϋο ΤγοΊειπ άεΓεπι, <Ιποε νεηεΓβ,
& ίιεΓ ρΓΕε&εππ&ιΐδ ίΐΕπιιηίϊ & ΗοΛϊΙηΐδ; ϊρίο ΟβΙςπΕΠίβ
ίιιΐϋΓαηι §εηή5 πΐ3§ηϊΐϊΐ(Γιηειη ρ^είΕζΐεπιε, -— 352• ΜεηείΕΟδ ίη Ηε1εη3ε ϊΗεΙεπιο Οε'ιρΗο&ιιπι οβιπιηοΕί : ΐρΓ^ιη,
ε ΙβπΒαΙο ρπχΐιι&βιιι , ϊηιεΓεπιιιιπίδ 3 νεηεΓε ι-επηεηΐΓ ,
& πιοχ ε& Α^πιειτϊηοηε , — 4Μ- Ι•Μ8βηι ^" Τγοϊε6
βχάίΐϊυηι, εχεερίΕ Ιυηοπε & ΜίπεΓνΕ, ϊπ οιιϊυδ ιεπιρίο
Αιεχ ίοςΓϋδ νϊιη ίηίεη ΟΕίΓαηάΓΕε , — 429• ΟοηίίΕζίΉϋ
υιτβδ, & ρΙεπΕΓυπϋ οσιηΪΕ ςΕεάε 3ε ΗοπΌΓε, — 49^• Ιη"
ίεΓ π3εο ΑειΗπι , Τηείεϊ ηΐ3(εΓ , 3§ηοίαίΐΐΓ ε1> Ας3ΐπ3ηίε& ϋεσιορΗοοηιε ηεροπβϋδ, — 544• ί.30<ϋςεη, Ρπειηΐ ηϋΕΐη , ηε ΤΓοίβε ίΈιο ΛιρεΓΛεδ ίϊι οΓΕηιειη , κγγε
Ιιαιιπι : ΕΙεέΪΓΕ εχάίΕε ογ1)Ϊ8 άοΙοΓβ ΡΙείΕάυπι ΰηοΓΟ Γβ
ίυβάααι , — οΛβη.
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ν_>// «Γ Λξ' ανα τττολίίΰρον Μόρτηον ϊν £* αρα τόϊση
ούλα) όμως σνριγξί μη ϊσηιον αμφ) ϋ πόντη
μοΚττϊ\ νπ 6ρ•χβμοΊσι , χα) άκριτος ίσταν αύτη
£αινυμίνων, ο'ιη τί τηΚίΐ τηρ) «Γα/τ) χα) άνω•
ω£ϊ Λ τις χΐίρ&τσι λαβών ίνι ττλίίόν α,Κίΐσον ,
ττίνιν αχκ<ίίστως• βαρνθοντο 8ι οι φραης ίν<$1ν
αμφ) «Γ' ας όφΒαλμο) στρίφίϋνίον άλλο «Γ \γτγ αλλω
\χ στόματος 7τρόΐίσχίν 'ΐττος, χίχολονμίνα βάζων
χολ ρά οι & μίγάρω χίΐμηλιχ, και όόμος αύτος%
φαίνίτο χινυμίνοισιν ΐοιχότα• ττάντχ <Γ' ίωΚτηι

$

10

άμφππριστρωφάσ^αι ανα τιτόΚιν οσσί <Γ άξ αχλύς
αμφί-χΐτ αχρήτω γαζ άμαλΜηονταΛ οπατπα)
χα) νόος αιζηων, Ιττότ \ς φρανα. γαχ§ϋν '/χαται•
χαί ρα χα,ρνβαρΐων , τοίον ττοτ) μΰΟον 'ίίίτην
*Η ρ" α,λιον Ααναοί πουλυν στρατον Ιν^ά^ άγαραν 9 ι$
σχίτλιοι, οΟ* Ιτίλίσσαν Όσα φρντ) μηχανόωντο,
άλλα'υτως απορούσαν α/π αστίος ήμίτίροιο,
νηπιάχρις παίίίσσιν κιχοτίς, «<$ γυναιξίν.

,ι3
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ΛΩ.ς α,ξ 'ίφη Τρωών τις, 'αργόμίνος φρίνα ο'ίνω,
νήπιος• ου «Γ άξ Ιφράσσατ νπ) προθΰροιση ολίΒρον.
ίυτί γάζ ύπνος \ρυχ?ι> ανά πτόλιν αλλοΒΐν άλλον,
νϊνω αναπλάθοντας απίΐρ&ίω, χα) ΐ£ω£ίί,
<Γ« τότ' α,ξ α&άλόίντα Σίνων ανά πυρσον ά&ψν ,
&ιχνύς Άρ^ίοιοΊ πυρός σ'ίλας' αμφ) &ι οι χ%ξ
αχτπντα πορφΰρ&σχί κατά φρίνα, μή μιν ΥΑωνται
Ύρωίς ΙϋαΒ^νίίς, τάχα £* άμφα£ά πάντα •),ίν»ται.

30

α5

«λλ' ο! μιν λίγ'ίίΟΊ πανυστατον υπνον Ιίαυον ,
πολλω υπ άχρήτω βίβαρηότίς• ο! <Ρ \σι$όντίς ,
\χ Τίνί3ου, νήίσσιν ίπι πλόον Ιντυνοντο.
αυτός $* άγχ Ίττποιο Ίίνων χίν ίιχα α~' άϋσ&3
ϊίκα μάλ\ ώς μήπου τις ΐνι ΎρώΐατοΊ πυΰηται,
άλλ' οίοι Δαναών ήγήτορίς , ων άπο νόσφιν
ύπνος α£ην πίπότητο, λιλαιομινων πονίίσ&αι.
οΐ ρά οι, ΐν3ον Ιόντίς, Ιπ'ίκλυον \ς ^ΌΑυσϋα
πάντις Ιπ ουατ 'ίνίυσαν Ό £ί σφίας οτρΰνντχ-ν,
τιχα χα) άτρίχίως \χβίημιναι• οι ^ ΐπηοντο

3°

35

\ς μ$ον ότρύνοντι, χα) \ζ 'ιπποιο χαμάζί
ωρμαινον πον&σ&αι• ο «Γ' ί$ρίίψιν 'ίρυχί
ττάντας \πίο~συμίνους' ούτος <Γ' άρα χιροΊ &ογο~ιν
Ίππου δουρατίοιο μάΧ άτρίμας ίν$α χα) (ν9α
πλίυρα ίϊίζώίζίν ίϋμμίλίνι υπ Έπαω'
βαιον «Γ ίξανίιίυοΊν ι&ων υπίξ, άμφ) <ίί πάντη
Τίωα? παπταίνίσχίν , ίγρηγορότ ίϊπου 'ίαόιτο.
ώς <Γ Όταν αργαλίω λιμω βίβολημίνος ίιτοζ

40
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}19

ίξ ορίων 'ίλΰγσι λύχος, χατίων μάΧ %£&&%>
45
ττοιμης προς σταΒμον ΐύρυν, άλίυόμ&ος «Γ' αρα φωτάς
και χ,υνος, οι ρά τι μήλα. φυλασσίμίναι μίμάασι >
βαίντι ποσσιν 'ίκκλος ύπίς ποιμνήϊον ίρκος'
ως Ό<$υσίύς Ίπποιο κατήϊίν άμφ) £* α,ξ αωτω
όβριμοι αλλΰί \ποντο ΥΙα,νίλλϊΐνων βασιλείς
$ο
νισσόμίνοι κλίμαξι χ,ατά στίχος , άσπίζ Έπ&ος
τίΰξίν άριστήσσκ ίοσ^νασσι χ,ίλίυΟα
Ίππον Ισΐρχρμίνοισι , χα) Ιξ Ίπποιο κιοΰσιν
ο'ι ρα τ&τ άμ$ αυτΎ\σι ΧΑτηΐον α,λλοβΐν άλλοι,
3-αρσαλίοι, σφήκισσιν Ιοικότίς, ους τι χλονήο-γ
55
αρυτόμος, ο! «Γ άρα πάν<ης3 ορινόμνιοι π'ψ Βνμω,
Όζου υπίχ,προχΐονται , οη γ,τύπον ίΐσαίουσιν
ως όνγ \ξ Ίπποιο μίβαοτις ίξιχίοντο
(ς Τρωών πτολίώρον ίύκτιτον \ν £* α,ρα τόϊσι
παλλίτ \νι στίρνοισι χ,ίαξ• τάχα, <Γ οι μ\ν 'ίναιρον
6ο
8υσμ®ιας• το) £* ίσχον ίσω άλος , α! «Γ' Ιφίροντο
νϋίς ύπίζ μη,α χίΰμα- θίτις Ρ'ίΒυνί,χίλίυθα,
ούρον ίττιπροϊιΐσα• νόος £* ιαίνίτ "Αχαιών.
χαρπαλιμως <Γ ΙλΒόντίς \π ψνας Ελλησπόντου ,
ινν αύθις στήσαντο νίας , συν «Γ' αρμίνα πάντα
ί'ιλον Ιττισταμίνως, όσα νγασιν αϊίν ίπονταΐ'
ούτοι «τ αί•\[• ίκβάντίς , \ς 'Ίλιον Ισσίΰοντο

65

άτρομοι, νιύτί μήλα τηρί σταΒμον άί'σσοντα
ί* νομού ύλχίντος, απωρητιν υπο νύκτα•
ως ο'ιγ άνιαχρι Τρωών ποτ) άστυ ηοντο>

%ο
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•πά,νης αριστγασαιν άρηγίμίναι μίμαωτις.
οϊ «Γ' ως τταρ^άλας λιμω τηριτταιφάσσαντίς ,
σταβμω νπιβρίσουσι κατ ουρία μακρά, χα) νλχν,
ώ^οντος μογΐροΰ στιμάντορος , άλλα £* \στ άλλοις
£ά,μναν§ ίρχίος Ιντός νπο χνίφας• αμφ) <$ πάνιη,

75

ούίμα,τι χα) νίχυίαοΊν, ορωρίΐ <Ρ αίνος ολίΒρος,
χαίπΐξ ίτι ττλίάιων Δαναών ίχτοσ&ίν ιόντων.
'Αλλ' οτι «$ μάλα πόντίς ίβαν ποτ) πίχεα Τροίας,
<$ τότί μαιμωωντίς , αηλίτ^ίως ντήγνντο
\ς Ώριάμοιο ττολχα, μίνος 7τνίίοντίς' Αρηος'
8ο
τταν £ ίΰρον τττολίώρον ΙνίπΧίΐον ττολίμοιο,
χα) νίχυων ττάντη Μ ττίρι σ-τονάντα μιλαΒρα
χαιόμίν αργαλΐως• μίγα είβ φρΐο-ιν ιαανοντο.
V £ί χα) αύτο) Τρωο~) χαχα φρονίοντίς, ορουσαν
μαίνίτο «τ \ν μ.ίσσοισιν ' Αρης , στονόίσσα τ Ένυα'
7τάνηι ^ αΐμα χίλαινον ύστίρρα , ίίυίτο «β χβων
Τρωών όλλυμίνων, &Γ" αλλοδαπών νπιχουρων
των οι μίν} 3"ανάτω &£μημίνοι όχρυόίντι,
χίΐντο χατα 7Γτολί(βρον Ιν α'ιματι• οι «Γ ΙφύτηρΒί
7τί7ΓΤθν, αττοττνίίοντίς Ιον μίνος• οι <Γ' αρα, χίΐρ)

85

9°

δρόνγ^ην 'ίγχατ' ϊχοντίς , οι'ζνρως αλάλχντο
αμφ) £6μους• άλλοι <ίΙ πο3ων Ιχάπφι χοτηντων ,
αμψ) νίχρους ί/ρποζον, αάσττντα χωχύονπς•
πολλών «ΓΊν χονίησι μαγήτασ&αι μίμαωτων,
χιϊρίς άτηιράγβγ\σαν όμως χίφαλϊηι χα) αυτής"
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ρι

φευγάτων ^ έτερων μελίαι Αία νώτα πέρασαν
άντικρυς ες μαζους, των <Γ ιξυας , άχρις ίκεσ&αΐ
αισίων εφυπερΟε διαμπερές, γχι μάλιστα
'Άρεος άκαμάτοιο τιελει 7Τθλυω<5υνος αιχμή.
ητάνττ\ <? άμφ) πόλτια κυνων άλεγεινος ορωρα
ιοο
άρυθμός' στοναχ» όί ^αϊκταμενων αιζηων
'ετΓλετο Μυγαλεπ' περ) <Γ ίαχε πάντα μίλαβρα
ασπετον οιμωγ» $ πελαν στονόεσσα γυναικών ,
ϊι£ομένων γεράνοισιν, ότ αϊετον άβρήσωσιν,
ΰ°\$εν αίσσοντα <ίΐ αιύερος, οΰ<^' 'άρα τίϊσν
105
Β-αρσαλεον στερνοισι πελει μένος, αλλά γε μοΰνον
μακρόν άνατρίζουσι, φοβίυμίνχι ίερον 'όρνιν.
ως αρα Τρωϊά&ς μέγα κωκυον αλλοΒεν άλλοι,
αϊ μεν, άνεγρόμεναι λεχεων άπο, τα) <Γ Ιπ) γαΐαν
Βρωσκουσαι• τγς <Γ ούτι μίτρης 'ετι μεμβλετο λυγρϋςί ι ίο
άλλ' άυτως άλάλτντο, περ) μελεεσσι χιτώνας
μοΰνον Ιφεσσάμεναΐ' τα) <Γ ου φβάσαν ούτε καλύπτρπν ,
ούτε βα^υν μελπσσιν εχειν τηττλον, άλλ* επιόντας
δυσμενεας τρομεουσαι , αμηχανία] πεττε^ντο,
παλλόμεναι κραΛίην μοΰνον ^ άρα χερσ) &οϊϊσιν
115
αι£Σ> άπεκρΰΑ^αντο δυσάμμοροιτ αί «Γ' άλεγεινως
(κ κεφαλής τίλλοιτο κόμην, και στγι^εα χερσ)
Βεινόμεναι, γοάασκον ά^ν 'ετεραι Μ κυδοιμον
ίυσμενεων 'ετλησαν εναντίον , \κ £ Ιλά^οντο
αίματος, όλλυμενοισιν άρηγεμίναι μχμαυΊαΐ
120
άνδράσιν , » τεκασσιν, εττε) μέγα Βάρσος ανάγκη
Χ
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ωττασιν οϊμιβ^ϊΐ $* αταλάφρονας 'ίκβαλίν υττνον
ηπτιάχονς, των ονπω νπίστατο κή<$ία 5υμός.
άλλοι £ άμφ Λλλοισιν αητντρηον οί «Γ 'αάχυντο
ττότμον όμως όρόωΐ'πς ονίίραοΊν άμφ) 3ί λυγρα)
Κϋρ$ς ό'ιζυρως πη^ήΟίον όλλυμίνοκτιν
βι <^' 'ωστ άφναοΐο σύίς άο,τλ $ωματ άναχτοςί
ίϊλαττίνην λαοΐση άτηίριτον ίντυνοντος,
μύριοι ίητίίνοντο' λυ^ρω <Γ άιπμίσ^ίτο λίβρα
οίνος «τ \ν χ,ρητϋρσι λίλίίμμίνος• ού£ϊ ης «β»,

] 25

ι^ο

%ς κίν αχνΆί φόνοιο φίρί στονόεντα ο~ί£ηρον,
οι/^'ί/ τις μάΧ αναλχις ιην όλίκοντο ϋ ΤρωΊς*.
ως ί* υπό &ωίσι μηλά <ία'ιζίταιί «« λυκοιοΊ,
καύματος \σσυμινοιο £ύο~αίος 'ηματι μΐσσω,
ττοιμίνος ου τιαραόντος, Οτι σχ,κρω Ιν) χωρώ
135
ιλα£ον άλλήλαισιν όμως σνναρηρότα πάντα
μίμνωση, κώοιο ^,λάγις ποτ) £ωμα φίροντος, — —
η$ϋΛ ττλχσάμ&οι πολυχανόία, ττάντ ιττιονης,
α)μα μίλαν πίνουαιν, ατταν ά* όλίκουσι μινσντις
7τωο, κακήν οΓ α,ρα £α7τα λυγρω τΐυχοναη νομΟϊ'
ι^ο
ας Δαναό) Πριαμοιο κατ» πτόλιν άλλον ίττ άλλω
κτίινον νπίσσνμίνοι 3 πυμάτνν άνά &ϋοτ%τα•
ούδ* αξ'ίΥΐν Τρωών τις άνουτατος, άλλ' άρα πανταη
γναμτττα μίλα 7Γ(7τάλακτο, μίλαινόμ® αίματι πολλω.
Ον£ί μ\ν Άρ^ίοιοΊν άνοΰτατος πίλα $%ρις,
145
άλλ' οι μ\ν ^ττάίσαι τίτυμμίνοι, ο! Μ τρατηζαιςί
ο'ι <Γ 'ίτι καιόμίνοιαιν \π ΙσχαρίΖσι τυτηνης

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΓ.

323

δαλοις, ««Γ οβίλοίσι ττνπαρμνιοι , αιπνΐί(σχον ,
οίς (τι του χα) σπλάγχνα συΖν τηρ) &ίρμα λΐλΐ/ττο
Ηφαίστου μα?<ίρο7ο τψζίίοντος αντμγ
150
άλλοι <Γ' αν τηλαασσι , χα) άξίνησι ΒΌγσκ ,
ΐΐσταιρον τμηλίνης \ν αίματι• των «Ρ άτο χάρων
δάχτυλοι Ιτμίλησαν, \π) ξίφος «/« βάλοντο
•χϋρας, '&λδόμίνοι στυγρας άτο Κυράς άμΰναν.
χα! του τις βρίχμόν •», χα) Ιγχίφαλον συνίχίυι,
λαα βαλαν, ίτάροιο , χατα μ$ον οι £* ατί Βϋρις,
ούτάμ&οι σταβμοΐς &) τοιμΐνος άγραυλοιο,
άργαλίως μαίνοντο, δϊίγρομίνοιο "χόλοιο,
νύχβ' ντο λΆτγαλίην μνγα $* ίσχανόωντις 'Άρηος
άμφ) Μίμους Πριάμοιο χυδοίμων, άλλοΟΐν άλλον
σίυοντίς• τολλο) δ\ χαι ίγχιϊνισι Γάμησαν
^Αργίίων Τρωίς γάς όσοι φ^άσαν \χ μ-γάροϋ»
VI ξίφος, » δόρυ μακρόν \γς άνά χιρσιν άϋραιι,
δνσμίνίας δάμναντο, χα) ας, βίβαρηόης ο'&ω.
Αίγλη «Γ άστίτος άρτο δι άστΐος, ουνίχ'"'Αχαιών
τολλο) ίχαν χίίρίσσι τυρός σίλας, οφξ'ύνχ δϋριν
δυσμοαας τί, φίλους τί, μάλ' άτμχίως οροωσι.
χα) τοπ Τυάίος υϊος άχα μΜον άντιοωντα
αιχμητϋρα Κοροιβον, άγαυοΰ Μυγδόνος υΐα,
ίγχί'η\ χοίλοιο δια στομάχριο τηρησίν,
ν\•χι 3-οα) τόσιός τί χα) ίίδάτος ίίσι ΧίλίυΟοι•
χα) τον μ\ν τηρ) δύνρ) μίλας Ιχ,ιχβσατο τότμος•
χάττντι «Γ \ς μίλαν αίμα, χα) άλλων '$νία νιχρων ,
Χ ζ
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νϊΤ7Γΐος' ου «Γ απτόητο ^άμα» , ών ο'υηχ 'ίκακν
χβιζος υττο Πριάμοιο 7τόλιν3 χα) ύτησχίτ Αχαιούς
\λίου α•ψ ωσατ τω «Γ' α/ 3*ος Ιζίτίλίσσΐν

175

ίλπωρήν Κηρΐς ^άς οι ττροίκχαν ολίβρον.
συν &ί οϊ Έύρυ^αμαντα χατίχτανΐν αντιόωντα3
γαμβρον ίϋμμίλίην'Ανήνορος, ος ρα μάλιστα
&νμον Ιν) Ύρωίσσι σαοφροσύνψτ ίχίχαστο.
ίν&α χα) Ίλιονϋϊ συνήνητο δημαγίροντι ,
χμ οι 'ίτίΐ ξίφος αϊνον Ιρυσσατο' του «Γ 'άρα "πάγχυ
^ηραλίου χλασΒτισαν 'ά$ϊ\ν Ιν) σώματι γυΐα•

1 8ο

χαί ρα 7Γψτρομίων μάλα χύριση άμφοτίρφτ/,
τ% μίν αος συνί$ραζί &οον, τγ <ί* 'ή^ατο γουνών
αν$ροφονου \\ρωος• Ό <$* \ς μοΰον Ισσυμίνός 7Γίζ

185

$ χόλου άμβολίγ, $ χ,α) 3-ΐου στρυναντος,
βαιορ άνησχι βρόντος ίον ξίφος , οφρα τι έΐτηη ,
λισσόμΐνος Βνον αν^α χα) οβριμον ος «Γ' άλίγικον
'ίαχν/ Ισσυμίνως' στυγιρον £ί μιν αμφίχί $ίΐμα•

190

Γουνουμαί σ, οτις \σσ) 7Γθλυσ&ίνίων ^Αρ^,ίίων ,
αϊ'&σαι άμψι γιροντι τΐας χ*ρας, άργαλίου τί
λΟκγί χόλου• και γάξ ρα τηλίΐ μαχρον αηρι χυ£ος
α,ν^ρα νίον χτώαντι χα) Οβριμον ίι» <& βροντά
χτίίννς, ου νυ τις αίνος Ιφχ-^ΐται ('ΐνιχίν άλχης.
195
τουνίχ ίμΐΰ λίγο νόσφιν \ς αϊζηονς τρ^τη χίϊρας
ίλπόμίνός ποτί γήρας ίμοίίον ίΐσαφηασ^αι.
Ω.ς φάμίνον, 7τροσίίΐ7Γί χραταιοΰ Τυ$:ος υϊός'
*£1 γίρον, 'ίλττομ, 'ίγωγ ίσ&λον ποτ) γήρας ιχίσ^οα•
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άλλα μοι ως \τι χάρτος άΐξιται, οντιν ιό/τι»
ςοο
Ιχβρον Ιμϋς καρολϋς, άλλ' λ/'Λ ττάντας ιά^ω-,
ουνίχ ας ίσ&λος άνης χα) <ί»ϊον Ά»<ψ ΐτταμ,ύη/*
'Ω^ απών, λαιμοΐο $1ν.λασΐ λοίγιον άος
Λινός ανήξ' ιΒυνί <Ρ έτη» Βνητοΐς (ττ) ποτμος
γ-^χϋς ίίσ-ι τάχιστα, χα) αίματος αινα ζίλίυΟα*.
205
χα) τον μ^ν μόρος αίνος υτΛχλασί <^ωβίντα
Ύυ&ιόαο χΐρίσσιν ο $* ίϊς νιρωας Ιναίρων
«τσυτ άνα 7Γτολίιθρον, \ω μνγα χάρτΐΐ 3"ύων
δάμνατο ^ ίιύν 'Άίβχντα' βάλίν £* ύπΐ Αοΰρατι μαχρω
ν'ια Πίριμνηστοιο τηριχΧυτ^ν Έώρυχόωντα.
- 2 ίο
Α'ιας <^' ΆμφιμίΛοντα , Δαμαστορί£η>- τ Αγαμέμνων*
Ί&μίνιύς <β Μίμαντα• Μιγης «Γ ίλί Δη'ίοττίτην.
Ύΐος ό αδτ'Άχ/λϋος άμαιμαχίτω ύττο £ουρϊ
Πάμμονα ^ΐον ολίσσι , βάλΐν <Γ' ίττ/οντα Πολίτην,
Ύισίφονόν τνπ) τοΊοί χατίχτανν τους άμα νταντάς,.
νη\ας Πριαμοιο• χα) άντιόωντ άνά £/ΐριν

215

$άμνατ Άγήνορα Αΐον' κτ' αλλω <Γ' άλλον ί7Πφνΐν
ν\ρωων , 7τάντη $ί μίλας άηφαάτβτ όλεθρος
όλλυμίνων' ό Μ, 7τατρος Ιοΰ χαταιιμίνος άλχην•^
μαιμωων, ίιίάϊζίν άσους χίχίν 'ίν^α χα) αύτω
ουσμίνιων βασιλϋί χάκά φρονίων (νίχνρσίν,

22θ

Έρχίίου ποτ) βωμόν. ό <Γ' νς 'ί&ν υΤΆχιλϋος,
ίγνω αφαζ τον ίοντα, χα) ου τρίσίν, ουνίχ' ας ούτος
&υμον ίίλόϊτο παισιν \τγ) σφτηροισιν όλΐσσαΐ'
τουνίχά μ/ν προσίντη λιλαιόμινος- &αν&ο~3•ατ
02$
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ΤΩ. τίχος οβριμώυμον Ιϋπτολίμου Άχιλ%ος9
χτίινον , μήδ' ίλία/ρ« Αίσάμμορον ου ^*ξ «>^»3^
τοϊα 7ΤαΒων, χα) τόσ<τα) λιλαίομαι ίϊσοραασΒΌΐ
τ,ίλίοιο φάος 7Ταν£ϊρχίος, αλλά ττου «Λ»
φ£<τ§αι Όμως πχίίσσι, κα) ϊχλελαβίσΒ-αι άνίης
230
λιν),αλί^ς, ομόρου η Αυστιχίος. ως Όφίλον με
σΐΐο 7τατ»5 Λα.τί7ηφνί, πριν αβομίνην ντώίσ&αι
'Ίλιον, όττΊΓΟτ αστοκα τηρ) χταμίνοιο φΐρκτκον
'Έχτορος, 'ον μοι 'ίτηφκ 7τατ»ς τίός• άλλα, το μίν που
Κίίρίς ΐπΐχλωΟΌντο' συ <Γ' γ\μίηροκ> φώοιο
αασον οβριμον ντοξ, Όπως λίλάβωμ' 6$υνάων.
ΑΩς φά,μίνον ττροσ'ηπΓίν Άχιλλίος οβριμος υιός•
Τί1 γρον, ίμμΐμχόΰτα χα) Ισσυμίνσν πίξ αχάγας'
ου Τ/ΛΡ σ Ιχβρον Ιόντα μΐτΛ ζωοϊσιν ία/τω.
ου ^άξ η •\υχΐ\ς πίλα ανδράσι φίΧηρον άλλο.
*Ως ϊιπων, Λ7ταω-\ί χάρη πολιόϊο βρόντος
ρη'ώίως, ως ΐί ης άπο στάχυν ά,μνσνται

235

240

λή'ίον αζαλίοιο, Βϊραυς «βολικός ωργ
γι <ίί μί^α μυζουσα, χυλά&το πολλον (π αϊαν,
νόσφ άλλων μιλίων, Όπόσοις Χγάνυταί αννξ'
245
χιΐτο «Γ Λξ Ις μίλα» αίμα,, χα) (}ς ίτίρων φόνον α.ν^ωνΛ —
ϊλβω, χα) γννή, χα) άπαρασίοις πχ&σσιν
ου •)/Λξ $ν \ττί χΐι&ος ά,ίξίται ανβρωποισιν ,
άλλ' αρα ττου χα) ακίδος (πίσσυται άπροτίοπτον.
χα) τον μίν πότμος ίΐλί• χαχων ^ 'ογί λησατο πολλών, α $0
Οϊ 2ί χα) Άστυάναχ,τα βάλον Δαναοί ταχύπωλοι

ΤΩΝ ΜΕΘ Ο ΜΗΡΌ Ν 1Γ.
ττυργιυ αφ υ^ηλοΐο , φίλο» <$ί οί %τοξ ολίσσανί
μητρός αφαρπάΊξαντίς Ιν άγχοίνψτιν Ιόντα,
"Εχτορι χωο'μαοι, ντηή σφισι πνίμα χόρυσσ*
ζωος ίων τω %αί οί ατη)$ί\ραντο γ^ώλαν*
χαί οί τταΓ^' Ιβάλοντο χα$ 'ίρχίος αιτηινο7ο>
νπττιον , ούτοι £ϋριν νπιστάμίνον πολαμοιο.
Ήί/τί ττόρτιν ορίσφι λυχοι, χαποντίς ί£ω£ϋς,
χρημνον Ις ύχή&τα χαχοφραίίψη βά,λωνται,
μητρός α7Γθτμνξαντίς ίϋγλαγίωιι αττο μαζών,
« & •5•««, γήωσα φίλοι τίχΰς ινΟα χα) «-θα,

537
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μαχρα χινυρομα>η, τγ <ί' ΙζόττΆαν χαχον άλλο
«λθ>ι, Ιτπί χί λ&ονης άναρστάξωοΊ χα) αύτΥΐτ
ας την ΜΓχαλόωαταν α&ιν τηρ) 7ται£&ς ίθΊο>
ι\"γον $νίοι αν$ρίς 'άμ αλλχς λϊ\ϊά£ο~θΊ
$63
χουρην Ή^τίωνος αμυμονος αίνα βοωσαν
» <Γ αρα τταιί&ς Ιοΐο, χα) άκρος > «<$ τοχΟος.
μνησαμα/η φίλου, αινον Ιυσφυρος Ήπιων»,
'ώρμψίν &ανασ5αι, Ίπτΐΐ βασίλευσα αμιινον
τΐΰνάμιν Ιν 7Τθλίμφ> *) γίίροσα αμφιτπολ&\ΛΐίΓ.
α Ζα
χαί ρ' ολοφυίνσν- ανσί, μν£ αχνυ,μινη χίαξ '&ίον'
Εί<Γ α-γι νυν χα) ιμίίο 8\μας χατα τίίχίος αίνου,
« χατα 7πτράων, » χα) ττυρος αϊ-^α βαλίσ&ί
ΑργίΤοΐ' μαλα γάξ μοι αάαττντα τττηματ 'ίασί'
χα) γάς μιυ ττατίζ Ισ&λον Ιννιρατο Πνλίος υίος.
075
Θ«/3« Ιν) ζαβίη, Τρΰίη <Ρ «νι φάϋΐμον αν£ρα,
ος μοι 'ίην μάλα πολλά, τά τ 'ίλ&το &υμος Ιμίιατ
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χαί μοι χαλλιτπ τυτΰον \ν ήμίτίροις 'ίτι τηΰδα,,
ώ 'ίττι χυ$ίΟΜΓχον ασηίριτον, ω «π πολλά
ίλττόμίντην αττάφησ* χαχγι χα) α,τάσ&αλος Α«τα•
τω.μ> μ αχΜγίμίνην πολυταρίος \χ βιότοιο
νοσφίσατ ίσσνμαιως, μ» «Ρ' ας ία $ωματ <νμο-&ί
μιγία- <ί6ρυχτκτοιο-ιν , νρί) νύ μοι ουχ ϊτι 3νμω
ίΐια&ν άν9ρα>7Γΰΐ0Ί μίτΐμμ&αι , οννίχα δαίμων
χηάϊμονϋας ολίοτσ%ν αχός 8Ί μί Αίχνυται αίνο»
ιχ Τρωών στυ^ίρόϊσιν Ιττ 'άλγσιν ο\ω§ϋο~αν.
Ή ρα, λιλαιομίν» χβονα $ΰμίναι• ου γας 'ιοιχιν

38ο
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ζωίμ&αι χΐίνοισιν, ατών μίγα χΰ£ος ονίΐ$6ς
άμφιχάνη• Αινον γα,ξ ύττό^,ιον εμμίναι άλλων.
βι <Γ« βήι Λΐχουσαν αγιν ποτ) <ίονλιον νιμαζ.
Άλλοι <^ αυτ άλλοις Ιν £ωμασιν Βνμον 'ίλαττον
α,νίρίς' \ν <Γ αρα τοίσι βο» πολύΑαχρυς ορωραιαλλ ουχ \ν μν^άροις Αντήνορος, ο'υνίχ αξ αυτού
Αρτιοι μνήσαντο φιλόξενης Ιρατίΐνϋς,
ος ξίίνιασί πάρο&ε χατα πτόλιν, γ\£*ίθ-άαχην
ιο~ο%ον Μίνίλαον όμως ^θ£ύσ%ϊ μολοντα,•
τω α (ττίηρα φέροντες 'Αχαιών φερτατοι υίες ,
αντον ματ ζωοντα λίττον , χα) χτϊίοΊν άπασαν ,
χα) Θεμιν αζόμενοι παν£ερκία, χα) φίλον αν<ίρα.
Κα) τοτί α» πάϊς ίσαλος άμυμονος'Αγχίσαο,
πολλά χαμών περ) άστυ ^ηντμνεος Πριά,μοιο
£ουρ) χα) νινορει\, πολλών <Γ"' άπο &υμαν όλίσσας,
ως ΊΆ δΐισμενεων ΰπο χείρεσι λευγ/,λίψκ
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ά&όμ&νον τττολίώρον, άττολλυμένους & άμα λαούς
7τανσυ$η\, και κτϊίσιν άσπίριτον, \κ <η μίλάθραν
ίλκομίνας άλογους άμα τταί^σιν' ουκ Ίτ άξ' αύτω
ίλττωρνν ΐ•χί &υμος ϊ£ιν ίΰτίΐχία πάτρην,
αλλά οι ωρμαίνίσχί νόος μ^α στημ ιπταλυζαι.
ως <Γ οΘ' όλος κατά βίν^ος άν»ς οιή'ΐα νώμων
ννος Ιττισταμΐνως , άνίμον κα) κΰμ άλαίνν\
πάντοΒίν Ισσυμίνον , στυγίρϊί ο υττο χίίματος ωρη
χιϊρα κάμνί και Βνμον, ΰποβρυ-χίτης «Γ' αρα ναός
όλλυμίηις, άπάνίυΟί λιπών οϊή'ια μοΰνα,
τυτ^ον Ιπι σκάφος ίίσι, μίλα $ί οι ουκ ιτι νηος
φορτικός• ως παις Ισαλος άμυμονός Άγχίσαο,
άστυ λιπών <%ιϊοισι κατα&όμινον πυρ) πολλω,
υΊία και παηρα σφον άναρπάξας, φορασκΐ
τον μα \τγϊ πλατυν ώμον Ιφΐσσάμίνος κρατίρν/σι
χίρσι, πολυτλητω ύπο γνιραΐ μοχβίζοντα,
τον <Γ' απαλής μάλα χΐΐρος , Ιπι^αυοντα πό&σσι
γαίας, ουλομίνου «Γί φόβουμίνον 'ίργα μ.$οιο,
(ξϋγίν πολίμοιο ^υσηχίος' ος «Γ' υπ ανάγκης
Ικρΐματ ϊμπίφυως άπαλος παις, άμφ) <ίΙ ίάκρυ
•χΐυατο οι άπαλ^σι παργ\ίσιν• αυταζ ο κκρων

3°5

310

3Ι5'

320

σωμα$ ΰτηρΟορί πολλά 3-οοΐς ποσ) , πολλά <Γ Ιν ορφνγ 3 25
ουκ 'ώίλων στίίβΐσκί• Κυπρις «Γ ο^ν ΰγΐμοκυίν ,
υ'ιωνον, και πα7<ία, κα) άνίρα τάματος αίνου
προφρων ρυομίνη• του <Γ' Ισσυμίνου ΰττο ποσσ)
πάντα πΰς ύπόακί• πψσγίζοντο «Γ άϋτμα)

??ο

ΚΟΙΝ ΤΟΤ

Ηφαίστου μαλιροΐο• χα) 'ί^χία, *α) β*λη άν$ρω*

33°

•ππττον ίτωσια πάντα χατα χΟονος , ότπτάτ Αχαιοί
χιίνω ίττίρρι-^αν, •πολΐμω \ν) ίαχρυάατι.
χα) τοτί <$ Κάλχας μί^άΧ 'Ια,χι λαον \&ργϋΤ
'Ίσχίσ&' Αϊκίαο κατ ϊφίμοιο χάρτινου
βάλλοντίς στονώντα βίλη3 χα) λοίγα άουρα*
τον γαζ 5ίσφατόν Ιστι, &ίοαν Ιριχυίύ βουλή
θνμβριν νπ ' ίύρυρ&βρον άττο αάνΰοιο μολώτα,
Τίυζιμίν Ίιρον άστυ, χα) ίσσομίνοκτιν άγητονάι&ρωττοις, αυτόν <ίΙ πολυστηρασσι βροτοΊαη
χοιρανίίΐν ίχ του <ίΙ γνος μχΐ07ΐΐσ$0) άναζίΐν>
άχρις \ττ άντολάιν η , χα) άχάματον £υπν 'βλθ*}*
χα) γάζ οι Β-'ίμις \στ) μίτίμμίναι άΒανάτοισιν^
ουηχα 3» ττάϊς ίατιν \ύπλχ>χάμου Αφροδίτης.
χα) <Γ άλλως το£<Γ ανδρός ίάς άτηχωμώα χαράς,
ουνίχά οι, χρν<το7ο χα) άλλων \ν χτίάπσσιν
οσσα σάοι φώ^οντα χα) άλλο<$α7ζ>ιμ νπ) •),α7αν,

335

34°

345

των πάντων προβίβουλίν ίον πατΐς*, «<$« χα) υ'ιατ
νυζ & μάι μιν 'ίφψί χα) υίΐα ττατρ) γροντι
Ίππιον Ιχττά^λως, χα) άμίμψία τταιΆ τοχϊΐα.
Α£ΐςφάτο• το) <Γ ίπ&οντο , χα) ώς &ίον ΐΐσοράασχον 35°
πάντίς' ο «Γ' ντσυμχνως \ζ άστίος ο'ιο βίβκχα ,
υιχι ί ττοπτνυοντα ττό&ς φίρον οι £* 'ίτι Τροιης
Άργάω πτολί&ρον Ιϋχτίρανον δίπηρ^ον.
Κα/τοτί <$ Μίνίλαος υττο ξίφίϊ στονκντι
Αχίφοβον χατίτηφνί, χαρηβαρίοντα χιχήσας
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άμφ Ελένης λιχίίσσι , δύσάμμοραν » <Γ' ΰπο φνζγ
χινΟΐτ ϊν) μ^/άροισιν ό <Γ αίματος Ιχχυμίνοα
γίιΒ&ν άμφ) φάνω- τοΊον «Γ' (π) μΐβον '&ιπίν
*Ίϊ χΰον, ως τοι 'νγωγί φόνον στονάηιτ \φϊ*ΚΛ
σήμερον ου£ί σί $ϊα χιχήσίται Ήριγ&αα
ζωον 'ίτ Ιν ΤρώΊσσι , χα) ϋ Διός ώχίαι ίΐναι
γαμβρός Ιρισμαράγοιο• μν^ας αί α? \ό\ζατ ολίΒρος,
ϊιμίτίρκς αλόχριο πάρα λίχτροισι £αμίντα
άργαλίως' ως ί$ί χα) ούλομίνοα πάροιΟί
Β-ν/ΑονΆλίξάνΑροιο, κατά μοΟον άντιόωντος^
νοσφισάμην χαί χίν μοι Ιλαφρότίρον πίλίν αλγος'
αλλ ο μαι ηόν ιχανΐν υπο ζόφον οκρυοίντα,
τίσας αΊσιμα πάντα• σί «Γ ουχ άζ ιμίλλΐν όνήσαν

»§ι

3^°

3^5

ήμ&πρϊΐ παράχοιτις, *τη) θίμιν ουποτ άλιτρο)
άηρις ίζαλίονται άχήρατον, ουνΐχ άξ αυτούς
ίϊσοράα νυκτός τί, χα) Ήματος' άμφ) £ί πάντη

37ο

ανθρώπων τττ) φυλά. α%ίρίη τπστότηται,
τινυμίνη συν Ζαν) χαχων νπϋστορας (ργων.
ί!? ίίπων, α%ίοισ/ν άνηλία τίΰ-χίν ολ&ρον
μαηντο γάξ αί Βνμος, ύπο χρα^ίτη μί^ άίξων,
ζνλήμων χα) -πολλά πιρ) φρίσ) Β-αρσαλζψι
Ύρωσ) χαχά φρονασχί , τά <$ &ίος ίξνήλίσσνν ,
πρίσβα Δλογ χάνοι γάς άτάσ&αλα πρώτοι ίραζαν

3 75

άμφ 'Ελίνης , πρώτοι Μ χα) 'έρχια πημψαντο ,
σχίτλιοι, όππότί χίίνο &\χ μίλαν αΐμα χα) ϊρά
αθανάτων Ιλάβοντο, παραιβασίτισι νόοιο.

3 8°

3?2

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

τω χαί σφιν μ&τνπντ&ΐ» Έριννυίς ίλ^α τΐΰχρτ
τοννίχ' Λξ οι μ\ν ολοντο προ τΐίχΐος , ο! <^ ανα άστυ
τΐρστόμίνοι τταρα δαιτ), πας" ΐίϋχόμοις αλόχοισιν*
'θψέ 3ϊ 3η Μίνίλαος, Ιν) μνχάτοκτι ίόμοιο
3^5
ίΰρίν Ιγιν τταράχοιτιν , ύττοτρομίουο-αν όμοχλών
αν£ρος χονρι&οιο Β-ρασύφρονος- ος μιν άΒρήσος,
'άρμψί χτα,ναιν ζηλτμοσννγιοΊ νχ/οχ
« μή οι χ.απριιξΐ βίαν ιράσν Αφροδίτη ,
» ρα οι ίκ χάρων ίβαλ( ξίφος , ίο-χί ό ίρωην*
39°
τον γχ,ζ ζϋλον Ιριμνον Λπωσατο' χαί ο! ίηρθ&τ
ίκίδν \φ 'ιμιρον ώρσί χατα. φρ&ος «<ϋ χα) οανων.
τω «Γ"' α,ρα θάμβος ΰΛΚτιτον (ττήλιβΐν ονδ* α,ξ' βτ' ίτλη ,
κάλλος ϊ£ων άρίζηλον, \τπ) ξίφος ανχΐνι χνρσαι,
βλλ' ωο-7Πξ ξυλον ανον Ιν ουρΐϊ ύλήντι
395
ίκττήχίΐ, το μ\ν οΰτι &οα) βορί&ο δνίλλαι
ϊσαυμνιαι χλονίουσι £ΐ ίαρος, ουτί νότοιο'
ως ό τάφων μ*κ &ρόν ύττίχλάα-Β-» 3ί οϊ άλκ»,
δϊρχομίνου τταράχοιτιν αφαξ ^ σγΐ λήσατο ττάντων ,
Ισσα οι Ιν λιχίίσσι τταρήλιτΐ χουριΆοιΟΊ•
4.00
πάντα ^α^ γ\μάλ£υη &ί» Κυπρις, 'γπτίζ αττάντων
αθανάτων ίάμννοΊ νόον , &νητων τ ανθρώπων
αλλ* χολ ως, 3-οον άος άπΐ χβονος ανΰις άίίρας,
χοι>ρι<ίίη ίττόρουσν νόος &* οι αλλ' \ν) &υμω
ωρμάτ ίσσυμίνοιο• ιίο'λω £' αξ 'ΐθίλ^ν Άχακιυς.
χα) τόπ μιν χατίρυξιν Λ&λφίος ιίμίνόν 7Πξ,
μίίλιχίοις μάλα 7Τθλλα 7ταραχ)$κτας ΐ7Πίθ~στ

405
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ί3ί

«Ιί/ίβί ι>ας μα $ι σφιν Ιτωσια πάντα •μνατατ
'Ίσχίο νυν Μίνϊλαι χολουμίνος• ου -ροζ 'ΐο/χί
χουρι<$ίαν παράχοιτ/ν άναιραμίν, ας τηρι πολλά
410
άλγέ άνίτλαμίν , Ώριαμω χαχα ματιόωντίς'
ου -γάξ το/ Έλίΐιι πιλίΐ αιτία , ως σν^ '(ολπας3
άλλα Χλάρις , ξίνίθ4θ Αίος και σίϊο τραπίζας
λασάμινος• τω χολ μιν Ιν αλγατι τίσατο δαίμων.
*Ω^ φά& • ό Ρ α/ψ' ϊπβασί• 3"ίο) «Γ' ψχυ$ία Τροίαν, 4*5
χυανίοις κφασσι χαλυ^άμινοι , γοάασχον,
νόσφκ Ιϋπλοχάμου Τρηωνίδος 5 $Μ χα) 'Ήρας ,
α) μί^,α χυ&ιάασχαν άνα φρίνας , ίυτ ϊσί&οντο
7πρ%όμίνον χλντον άστυ ^ηη-μνίος Πρ/άμοιο'
άλλ' ου μαν οΟ9 αΰτα Ιϋφρων Ύριτο^ίνίΐα
πάμπαν άδαχρυς (αν , ΐτταή ρά ο! 'ίν&ο§ι ναού.
Υίασσάνδραν ασχυνιν Οϊλίος οβριμος υίος,
θυμού τ ύ£ϊ νοοιο βίβλαμμίνος• α £ί οί αϊνον

42°

ίΐσοπίσω βαλα παμα, χα) άηρα τίσατο λωβας'
οΰ<$1 ά 'ίρ^ον άαχ%ς ΐσί^ραχίν , αλλά οί αί$ως
425
χα) χόλος άμφίχνΟα, βλοσυρός £ί τρ^ιν σπωπάς
νασν \ς ύ^όροφον πίρ) ^ίβραχί θΐϊον άγαλμα,
χα) $αττί$ον ναοΊο μίγ 'ίτρϊσίν ου$° ο•)* λν^ρας
λγτμν ατασθαλίας , \πα οί φρίνας άασί Κνπρις.
Παΐ"Π) <Γ αλλο&ν άλλα χαταρίίποντο μίλαβρα
υ'\ο%ν άζαλαι εΓε χόνις συκμίσγ-το χαττνω'
ώρτο <Γ άρα κτύπος αίνος• ομού χαίοντο όί πάντα
'Αντιμάχριο μίλαβρα• χαταίβίτο <Γ άσπίτος άχρα

43°

Η4
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Ώΐργ&μον άμφ ιρατχν , πιρ) θ-' 'αρόν Απόλλωνος ,
νηον τ« ζαθβον Τριτωνί<$ός, άμφί η βαμόν
435
Έρχίίου' θάλαμοι $ί χατΐπρηβοΐ'τ Ιρατίΐνο)
νιωνων Πριάμοιο' πολις 8* άμαβυνίτο πάτα.
Τρωΐς «Γ οι μιν παισιν υπ Αρτίων όλίχοντο,
οί ^ υπό λίυγαλίου τί πυρός, σφατίρων τί μΐλάΒρων,
«νθα σφιν χα) μαιρα χαχτι, χα) τύμβος Ιτυχβα•
44°
άλλοι $ ξκςήφσιν ίόν Λα λαιμόν \λασσανί
πυξ άμα. ^υσμ^νασσιν Ιπ) προ^υροισι ιΑοντίς'
οι ^ άζ όμως τίκασσι χαταχτίίνανης άχοιτιν ,
χάππ&τον, Μτχΐτον 'ίργον άναπλίησανης ανάγκη.
χοά ρά τις οιόμινος $ηιων Ιχας 'ίμμίναι αυτόν ,
'ίχ7Γθβ(ν Ήφαίστοιο Βνως ανά χάλπιν άάρας ,
ωρμψιν πον&σ&αι Ιφ υ£ατν τον Ά παραφΟάς
Άργίίαν τις ϊτν^ΐν νπ ίγχϊϊ> καί ο! όλίσοΊ
Βνμόν νπ άχρήτω βΐβαρημΐνον' Υψιτη $* ίϊίτω
δώματος" άμφ) α\ οι χίνιίί πΐριχάππ(ο~ί χάλπις.
αλλω «Γ αύ φίυγοντι £ια μίγάροιο , μίθ~ό£μη
ίμπ&π χαιομίνη , νπ) «Γ' 'ήριπιν αίπυν ολώρον.
πολλά) <Γ βκ/τί γυναϊχίς άνιηρην \π) φυζαν
ίσσνμίναι , μνησαντο φίλων υπό Σώματι παί&βν ,
ους λίπον \ν λεχ&σαην' άφαζ <Γ' ανά ποσσ)ν ϊοΰσαι }
παιών όμως άπόλοντο, Αο'μων Ιφυπΐφί πίτσντων.
Ίπποι «Γ7 αυτί , χυης τί <ίΐ άστΐος Ιπτοίηντο ,
φώγινης στυγ-ροΐο πυρός μ,ίνος• άμφ) «51 ποσό•)
στίίβον άποχταμίνους , ζαοϊσι £ί πϋμα φψ>νης

445
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ακν Ιτηρρνγνυντο' βοτι <Γ' α,μφίαχιν άστυ.
χολ τη>ος αίζιώϊο £ια φλογός \σσυμινοιο

}??
±6ο

φΟνγγομίνου' τους «Γ %ν$ον Αμίίλιχρς αΤσα £αμασσ&'
Αλλον <Γ Αλλα χίλίυβα φίρ& στονόίντος όλίύρον.
φλοξ <Ρ Αξ Ις νερά 3ϊαν ά,νίγρίτο' πνπτατο <Γ αίγλη
αονητος• αμφ) <$ί φΰλα πΐρικτιό/αν όράωντο
4^5
μέχρις ΐπ\8αίων ορίων ύ•\νιλα χάρτινα,
©ραΊ'κίης τΐ Ία,μοιο, χα) αμφίΑλου Τ&ΐ£όιο'
χαί τις Αλός χατα βίώος 'ίσω νίος (χφατο μΐβον
' Ηνυσαν Άργίιοι χρατίρόφρονίς ασ7ητον ίργον ,
πολλΑ μάΧ Αμφ Έλίνας ίλικοβλιψΑροιο χαμόνπς,
πάσα $* Αξ η τοπάροιβί πανόλβιος , \ν πυρ) Τροήι
χαίίται• οΰ<$ί &ίων τις ίίλίόμίνοισιν Αμυην

47°

•πάχτα γΑξ ασχίτος αϊσα βροτων $ττι<ίίρχΐται 'ίργν
χα) τλ μνι αχλία πάντα, χα) ούχ αρί£ηλα γτγωτα9
χυϋαντα τ&ησι, τα <Ρ ιί-ψόδ; μ*ίονα &%χν
475
7τολλάχι <Γ ίζ ΑγαΒοιο, πίλα χαχον' Ιχ Μ χακοΐο
κτ&λον , Αμαβομίνοιο 7ΓθλυτλΗτου βιοτοιο.
Ω^ Αξ ίψη μιρσπων τις, άστάπροΟίν άσττντον αίγλη»
ΐΐσορόων στονάσσα «Γ ϊτ Αμφιγί Τρνας δϊζυς.
Άργίϊοι «Γ άΊ>α άστυ χυ&ίμ&σν, Υΐυτ άητα/
4^°
λάβροι άτηιρονα πόντον όρινόμ&οι χλον'ίουσιν,
07Γ7ΤΟΤ Αξ ΑντΓ7πρκβί ίυσαίος 'λρχτοΰροιο
βηλον \ς άστίράντα Βνττριον ανηλλτισα,
\ς νντον ιαράΐντα τντραμμχνον ■, αμφ) £ Αζ αυτά

υ*

κοιντοτ

πολλά) ύπόβρυχα νϋ(ς άμαλδυνοντ ιν) πόντφ,
όρνυμίνων άνίμων' τοΐς ίΐχίλοι υ'ας 'Αχαιών
ττόρβίον 'Ίλιον αιπυ• το «Γ \ν πυρ) χαίίτο πολλωϊ
νύτορος, λωτίψη ά&ην χαταύμανον ύλης,
(σσνμίνως καίηται ύπΐκ πυρός ορνυμινοιο
ίξ ά,νίμων , Αολιχα) Μ τπριβρομίουσι χολωναι ,
τω <Γ' άρα λίυγαλίως \νι Τίίρίται άγρια πάντα ,
Ήφαίστο/ο βίι\φι πψ7τρί<$&>τα χα$ 'ΰλητ
ως Τρωίς η,τύνοντο κατά πτόλιν , ουόί τις αυτούς
ρύίτ Ιπουρανίων' πιρι γαξ λίνα πάντώί Μο7ραι
μακρά πίριστηοΌντο , τά πΐξ βροτος ουποτ αλυζι.
Κα) τόη Δημοφοωντι , μίννπτολίμω τ Κκάμαντι
Οησϋος μιγάλοιο £ΐ άστίος ην-πτο μήτηζ)
χαίττίξ \&λ£ομιη• μακάρων «Γί τις νγ.μάκυ® ,

4^5

49°
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ος μιν άγα κώοιο-ι χαταντίον « <Γ αλάλητο
φίυγουσ Ιχ, πολιμοιο χα) Ικ πυρός• οι «Γ' ισιίόνης

500

αϊγλτι \ν Ήφαίο-τοιο £ϊμας μίγ&ός τί γυναικός ,
αύτϊΐν 'ίμμίν' 'ιφαντο &ίηγίνίος Πριάμαιο
ά,ντιΒίην παράχοιτιν αψαξ <Γϊ οι ίμμΐμαωης ,
χίϊρας ντηρμ-\αντο , λιλαιόμίνοί μιν αγίσΒΌΐ
Ις Δαναούς• « <Γ, αϊνον άΐ'αττίνάχρυσα , μίτηνιία•

505

Μη νυ μί , κυ$ιμα τίκνα φιλοπτολίμων 'Αργίίων ,
$ιϊον ως Ιρυοντίς, ίάς \π) ν»ας άγίσΒν
ου γαξ Τρώίά$ων γίνος εύχομαι , αλλά μοι Ισ&λον
αίμα πίλα Δαναών μαλ" Ιϋχλ&ς , όυνζκα ΥΙιτ^αύς
γάιατό μ \ν Ύροιζηνι• γάμΜ Ρ ί$νωο-ατο £ϊος
$\ο
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'

η7

Αιγινς• Ιχ ί* αξ \μ€ο χλυτός παις (τγ?^γο Θϊκηνς•
αλλά, μ(, πρϊς μ^άΚοκ) Α/ος, τίρπνά» τί τοχήων,
(ί ίηον Θησϋος άμύμονος «&«Ρ ΐίχοντό
ν%ς αμ'ΑτριβψΓΐ, φίλοισί -μ παί&σι κώου
&ίξατ ίίλ&μίνοισι χατα στρατον, ουστης οία
υμμ/ν ομήλιχας ϊμμζν άναττνίΰσίΐ £ί μιυ ντος,
ίιν χώους ζωοντας )Ά>, χα) άριστ'ίας άμφω.
£1ς φάτο• ο! ^ αίονης ίου μνήσαντο τοχϊίος,
άμφ' 'Ελίνης οσ ψξί , χα) ως Μτηρτα» Αφίσας
χουροι 'φγϊούποιο Διός πάρος , στητοί ας αυτούς
ύσμίνης άπάννΆϊν απιςχρΰ^αντο τβΰναι,
νηπιάχους ίτ Ιόντος- αναμνήσαντο «Γ άγζυϋς
Αίθρας, %σν\μογκη Αόρυχτήτα υττ ανάγκη ,
αμφα όμως ίχυρή τί , χα) άμφίττολος γίγαυΐα
άντΜηςΈλίνας• συν £ άμφαση χιχάροττο.

$\*

520
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Δημοφόων 3ΐ μιν γιί/ς αλδομίνην προσα^ην
Σο) μ\ν $ ηλίουσι 3το) Βνμι&ς ίΐλ<ίας
αίτ'ιχ, νπιί ρα άΐ&ρχας άμύμονος υϊίος υΐας
ήμίας, ο'ί σι φίλης συνααράμίνοι παλάμγισιν,
οίσομ&ν Ις ηας, χα) \ς Ελλάδος ϊζρον ον<$ας
53"
αξομίν ασττασίως, οβιπίς ττάρος ΐμβασίλ&Λς.
'Ως φάμ-νον, μχγάλοκ> πατρός προστττυζατο μύτης,
γ/ιρίσιν άμφιβαλοΰσα, χύσ(ν <& ο! ώριας ωμούς,
χα) χίφαλαν, χα) στ'ψα , γανά τί λαγντ^τα'
ως «Γ αυτως Άχάμχντα χύσίν πίρ) &'ί σφισι £άχρυ
νιάυ χατα βλίφάροϊιν ΐχίύατο μυρομίνο/σιν.
Υ
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ως $* απότ αίζηοΐο μίτ αλλο^άττοισιν Ιόντος
λαοί φημίζωσι μόρον, τον <^' 'ίχττο&ν υ%ς
υστίρον άβρήσαντις \ς οικία νοστκταντα ,
κλαίουσκ μόλα τίρττνόν' ο £* ίμτταλι 7ταισ) κα) ούτος 54°
μύρεται \ν μΐγά,ροιο-ιν ίττωμαδαν , άμφ) £\ ίώμα
ι\$ί τι μνρομίνων γχρ» τηριπίτπτατ ιωντ
ας των μνρομίνων λαρος γόος άμρ&ύήίΐ.
Κα/ τόη ττου Ώριάμοιο ιιολυκτίητοιο $νγατρα,
ΑαοΑήαιν Ινητουσιν Ις αΒίρα χίίρας όρίζοι,
545
€υχρμίνην μακάρίσοΊν άταρίΟΊν, οφ•ρα Ι γαία
ομφιχάνγ, 7τριν "χβρα βαλίϊν νπ) Ιουλία 'ίργα•
της <ίί &ίων τις α,κουσί9 και αντίκα γαΐαν '&'ίρΟίν
ρϋξίν ατπιρίατίην « «Γ7 \νκσίψι &ίοϊο
χουραν &ζατο £ϊαν ίσω κοίλοιο βίραραν,
Ίλ/οκ ολλυμίνης, γ\ς ήνίκά φασι και αύτίιν
Ήλίκτρην βαβίσπΎτλαν ίον 3ίμας άμφικαλυ^,αι
αχλυϊ κα) κφκο-σιν, ατη^ομίντη χρρον άλλων
ΠληϊάΑων , οι $ι οί ά&λφαα) γτγάααιν'
άλλ' αϊ μίν μογίροΐσιν \ττ 'ό\ϋ αν^ρόητοιΟΊν
ιλα£ον άντίλλουσιν Ις ουρανό/• « «Γ' αρα μουνη
κίΐΜίται αϊίν άϊστος, νπ%ι ρά οί νίΐος Ισάλου
ΔαρΑοίνου άρον άστυ καήριτην ού$ι οϊ ούτος
Ιχίς υττατος χραίσμ^α^ν απ αβίρος, ουνίκα Μοίραις
ίι'κΐΐ κα) μίγάλοιο Διός μινος• άλλα το μίν ΤΓον
αθανάτων ταχ ίρίξίν ίν'ς νόος, «6 και ουκί'
Άργί7οι <Γ «ή $νμον \π) Ύρωΐσσιν ορινον.

55°
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ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ
11 Β Κ ϊ XIV.
ί) ιέ. οηουΛεπι «ΙερηβίΙβηΐιΐΓ ΑεΗϊνΐ, & ς3ριίν38 ρ3ΓίΐαπηίΓ, — 38. ΟυαιιΐΓΪιηεΓ Ηβϊ ΗεΙεπ3, ΰυίιΐδ ρυΐςίιπίΐώϊηεπι οιπηεδ πιΪΓΗηίυΓ, νβηεΓβ ςηΜίη ει ςοικΐΗ3ηιβ — 70• Χϊπιΐιυ* & δϊιηοίϊ ειισι Νγπιρίιΐδ ΊΥοίβε &ιιιιη
Ιιιςεηι , — 84. ΑοΗίνϊ 3ΐιΐεπι οί) τεπι ίεΙΐεΐΐεΓ §εΙΪ3ΐη Ιββηήαβ ίπάυ%ειη ιιβςαε ζά ηοέΐεπι, — ι^. Με1εη3 εαιη
Μεηείβο κάιί ίη 8γ3ΙΪ3πι — ι78. Ρετ Γοπιπαπι ΑοΗΠΙΪβ
υιηΙ>Γ3Νεοριοΐ8ηιθ3ρρ3Γει, ευήκοε ρΓ3εεβρπ8 ίηΛππί;
Γβ ΪΠΓ6Γ ϋεο$ τεςερπιπι άεςίΒπιικ, Γεά ε ρΓ3εά3 ΓώΊ άε•
ροΓςεικ Ροΐ^χεηαηι, Ρπ3π>ί 61ΐ3ΐη, ρι-ο ίηίεπϊδ ιώζΆατι03πι,— «5• Κ.8 3<1 ςίαοεβ Γεΐ3ΐ3, Ροΐ^χεηβ ζά ΑεΗΐΙΙΪί
ιιιίΜυΙιιιη ωΆ&αιατ, 11135110 οαιη Ηεευ&ε ηιβίπδ ΙοέΗι;
οοΓριΐϊ ί3ΐηεη Α§εηοπ Ηιιπΐ3ηάιιηι κάά'ΐΐατ, — 32ΐ• ΡοΛ
ερυΐ35 &&ι$ ΝεΛοΓ ζά Γεάίπιπι ϊη ρβΐπΒίτι Ηοι-ηπιγ;
«Ιιιιη ππβΓ83 Ηεειώα ίης3ηειη πιιΐ!3ϋιΐΓ, «οχ ϊη Γιχυηι,
ςιιοά 03ΐε1ΐ3ηίΊ5 πιοπϊία ϊη ΟιεΓΓοηεΓυιη ΤΗπιάςβιιι ιγβπϊίεΓίαΓ, — 353* ΑεΗίνί (ϋδεεΙΓιιιη ρ3Γ3ηι, Γεπιαπειηϊ&ιΐδ
ΟΒίΰΗΒίκε&ΑιπρΗίΙοςΗο, Αηιρ{ιΪ3Γ3ί «Πο, — 368. 5οΙνίι εΐ3«Ϊ5 ρΓ3ε<ΐ3 οπιι«3 & νί&οπαε ίη%ιΐ1)ϋ8 ϋεεοι-3 ,
ϊηίεΓ 1α£Ηΐ5 ς3ριίν3Γυπι, & Γεεαηάο ειιι-Γα ρΓορε ΕιιΙ)083πι ρεΓνβηίί, — 4ι6. Ηϊε Μϊπ8Γν3 άε Αίβείδ βιαηοΓβ 3ραά Ιονεηι φΐεβ3, 3& εο ίυίπιεη ϊιηρείΓ3£, & ιβιηΥ 2

?4θ

ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ.

ρεΛαιειη εχάίαι ΑεΗίνίί , — 464- Λιηυΐςαε ρβΓ Ιγ'κΙοπι
Αεοΐιιηι τοζζί, υι νβπΓΟϊ ςΐίΐΐϊ ίπιηιϊΚ3ί — 49°- Μιιΐίΐ
ηιυίταζϊο ρεΓειιηι: ΐη Ηί$ Αϊβχ ίοεηΐϊ , ςυεηι ΜϊηβΓνί,
ΠΕνΐ ρπιηυπι ίυΐπήπβ άίδίεέΐα, ιϋιι αιπι βυβϊΐηκ 1υ£&ΙΗΐη, ιαηάειη πιοηιΪ5 ίτΗ^ππηε ΐπκηϊίΓο ιηειρι, — «[88.
ΑΙϋΝιυρΙϋ <1ο1ο ζά ΟίρΚακα (ζχζ. η3νε$ 3ΐ1ΐάιιηί, ρπιιεί
είΓυζϊυηι,— 630. Νερπιηιΐ8& Αροΐΐο ιηιιηίιηεηΜ ΑςΗίνοπ,ιιη, 3(1 ΤΓοί;ιιη &61ε, να,ζύ & Λυνϊϊδ ϊικίϋ&ίϊ άείβαΐ,

— αάβη.
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.1Χ.α/ τότ' <νπ ώχια»ο7ο θΐ* χρυσ&ρονος Ήως
ούρανον ίκτανόρουσί' χάας £* (στιΑίζατο νύχτα.,
ο! <ίϊ βίοι Ύροίην ίύΐρκ'ίχ ^άσαντο
Αργίΐοι, χα) χτϋσ-ιν άσπίρονα ληίσσαντο ,
χαμάρροις ποταμοΤσιν ίοιχόης, οΐ τί φέρονται
ίξ ορίων χαναχϊΐ$ο\ όρινομίνου ίατόϊο,
7ΐολλα όί αίνίρία. μακρά., χα) οσιντότα φύίτ ορ&τφιν 3
αντοΐς συν ττράνίσσΒ) '&τω φοραουσιν θαλάσσης•
ως Δαναό) τηρσανης νπα) 7Γυρ) Ύρωίον άστυ,
χτήματα, ττά»τα φίρίσχον \ύσχάφμους \τη ηας•

5

ίο

συν α* αρα Ύρω'ϊάίας χαταγ,ίνβον «λλοβίν αλλάς,
τας μίν '(τ ά^μϋτας , χα) νηί£ας οίο γάμο®,
τας <Γ Λξ υπ αίφιόϊσι ήον φιΡώτητι ίαμάσας•
αλλάς α* ου 7Γθλίθ7Γλοχάμους• (τίρας <Γ"' αξ' Ιχ&ίνων
σπλοπρας, άν ττάΑ$ας ασηιρυσαντ άστο μαζω*3
υστάτιον χίιλίσσι γλάρος 7ηριμα/μωωντας.
Τοϊσ/ν ότι Μίνΐλαος Ιν) μίσσο/σι χα) ούτος
ν^η α\ν 7ταράχοιτιν> αστ ασηος α&α,υ,ίνοιο ,

υ*

15
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Ιξανύσας μ'ίγα ίργον ίχν & \ χάρμα χα) α$ώς<
ΚαοΌ-άΐ'άραν «Γ ατγί $ϊαν Ινμμίλίης Άγαμΐμνωτ
ΆνΑρομάχην <Γ Άχιλϋος ϊϋς •πά'!ς• αύταξ 'οδΰσσώς
ΐΐλχί βίγ> 'Ε»«/3«γ• τΧς ίΓ'άθροΛ $άχρυ απ οσσωα,
7ΐί£ΐαως ώς, ίχίοντο• τπριτρομασ-χί <ίε γυ7α,
χα) χρα&'η άλάλυχτο φόβω, £ΐ£α'ϊχτο £ί χαίτας
χράατος ίχ, ττολιοΊΌ' ηφργι «Ρ ίπιπΐπτατο ττολλ»,
τίίν 7Γου απ Χσχαριωνος α$τιν χατίχζυατο χΐρο~ιν ,
όλλνμίνου Πριάμοιο, χα) ασηος α&ομηνιο•
χα! ρα μν^α. στονάχιζν , ίπ αμψΐχΐ Αόύλιον νμαξ
μα-\ αίχαζομίνην ίτιρος <Γ 'ίτίρην γζόωσα»
γ<γ» Τρωϊά^ων σφνηρας \τη ηας άναρχη•

3ο

95

30

ά) $* ά£ναν γοόαχται, άνίαχον άλλοΟβ' άλλαι,
νττπιάχοις άμα τταισϊ χινυρομίνοις μάλα λυγρως.
ώς ά όποτ άργιό^ουσιν όμως συσ) νήπια πχνα
σταθμού απο προτίροιο •ποτι φταβμον άλλον άγονη
αηρ&ς ν^ρομνιω ΰττϋ χίίματι, τα) «Γ' αλίγίΐνον
μτγ8α 7ηριτρυζονσι &ηκχ%ς άλλήλαιοΊν
ώς Τρώα) Ααναοΐσ/ν ίτπ Ισηνάχοντο δαμϋσαι•

35

'ίστίν <Γ αν χα) ανασσα ψίρίν χα) £μωϊς άνάγχην.
*Αλλ' ου μάν 'ΈΜνην γόος αμψίχΐν , αλλά οί αι3ας
'όμμαχη χυαχίοισιν Ιφίζανί- χαί οι νπίρΟΐ»
40
χαλάς άμφιρυΟηνι "παρα'ίίας' Ιν <$ οί »το£
άστητα πορφυρίσκΐ κατά φρίνα, μίι \ χ,ιοΰσαν
χνανίας νπ) νηας, άίΐκίοΊτωνται Αχαιοί"
το&αχ νποτρομιαϋσα φίλφ 7ηριπάλλίτο Βνμω•

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΔ.
χμ ρα χαλι^αμ&η κ&ραλϊιν Ιφυ7Τ(φ( χαλν7ΐιψ*>
'&Γ7ητο νισνομίνοιο ΚΑτιχνιον Ανδρος ίο7ο'}
«/<&? 7τορφιφοναα 7Ταρήϊαν3 ύύη Κυττρις
ινη μ/ν Ονρανίωψίς Χν Α^κοίνψιν'Αρτιος
αμφαάον ΐΐσΐνόηοΆν , ιαν λίχρς αισχυνουσαν,.
&α-μόϊς Ιν &Αμινόισι ίαήμονος Ήφαίο-τοιο ,
τόϊς (νι χιϊτ ά,χιουοΆ τηρ) φράση, &ϊ$όμΐνη η
ί?\α$ον ά,γρομίνων μακάρων γΐνος, ύ<$ί κα) αύτον
ΉφΑίρτον' δίινον ^,Αξ Ιν όφ^Αλμοΐσιν Ακοίτου
αμφοώον ΐϊσοράασ&Αΐ Ιττ' αϊσχά Βηλυηργισί'
τγ'ΈΜνη ώυυΤα $ίμας κα) αχήραπον ««££,
ϊΰί συν Τρωησι £ορυκττιτοισι χ&ι αυτή
ν%ας ίπΆργιίων. ώαριας- »μφ) Μ λαοί
&άμβ(ον, άβρϊκταντίς άμωμήτοίο γυναικός
ά,^λαίην, και ΚΑλλος νπήρΑτοψ ούάί τις 'ιτλη
χ,ίίνην οΰη κρυφη^ον (τπσβολίφη χΑλί-^αι,
ουτ ουν αμψα^ίην , άλλ' ως &ιον ασορόωντοΑστΐασ'ιως• τταχπν ^Αξ '&λ&μίνοισι φΑ<ίνΟη^
ως <Γ οτ άλωομίνοισι $ι ΑΚΑμάποιο θαλάσσης
π&τρις Ι» μίτα Καιρόν νταυγομανοισι φΑνιόι,
ο! £ί λα) \χ, παντοίο , και \κ, ^αοατοιο φυγάιης ,.
7ίά,τρν\ γβξ όρνγουσι γνγι&όπς ασττντΑ Βνμω'
ως Αχναοι 7πρ) πανης «^«θία/• ου ^Αξ 'ιτ' Αυτοϊς

}4|
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μντστις 'ίην καμάτοιο £υσΑλ)*ος, ού$ί κυΑοιμοΰ*το7ον γΑζ ΚυΒίρίΐΑ νοον ποιτησατο ττάντων'•,
τήρα φίρουσ 'Ελίνς, ΐλικωπι£ι , και Δ>/' ττ&τρι^

. V 4
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Κα) τοτ α,ξ, ως Ινόκσί φίλον ^αϋγμαιον άστυ
αάνΟος, εθ' αίματό&τος άττοτηκίων ορυμαγδού ,
μυρντο σον Νυμφγσιν , \ση) κακόν ίμπισί Ύροίη
'ίΛΤΓοθί, και ϊ\ριά>Μΐο κατημάλδυη ττόλι\α.
ώς $* οίϊ λήϊον αΖον ίττιβρίσασα χάλαζα
τυτ&α δϊατμήξνι , σταχυας <Γ ά•πο ττάντας ά,μίρσγ
ριπή νπ άργαλιν) , καλάμη «Γ αρα χιύατ 'ίραΛ
μα^ιδίη , καρττόϊο κατ οΰ&ος όλλχιμίνοιο
λίυγαλίως, ολοον £ί πίλα μνγα την^ος ανακτί'
ως αρα κα) α,άαβοιο τηρ) φρίνας ΐίλυΟΐν άλγος,
Ιλίου όίω&ντος• %γν £ί μη αϊ\ν οίΐυς ,
άβάνατόν 7Πξ Ιόντα• μακρ» £' άμφ&ττ&ίν'Ί&ι,
χα) Ιιμχις• μύροντο £' άττοπροΰι τΐάνης 'ίναυλοι
Ίιίαίοι, Πριάμοιο πόλη τηρικωκυονης.
Άργτϊοι δ3 νπ) ηας 'ίβαν μνγα καγ,χαλόωνπς ,
μίΧττονης νίκης Ιρικυδιος οβριμον αλών,
αλλοτί όί ζάΟίον μακάρων γΐνος, «<ίί κα) αντων
&υμον τολμήντα, και αφιτον 'ίργον Έτγμο/•
μολττ» <Ρ ούρανον ίκί <ίί αιΒίρος, (υτί κολοιων
κλαγγτι απηιρίσίη , σπότ ίΰδϊον ίιμας %υιται
χΐίματος ίξ όλοόϊο, τηλιι 8* αρα ντ/ημος α$ίξ•

ι
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ώς, των τταξ νηισσι μίγ'ίνδοβι γι&ομ&νων κ%ξ3
αθάνατοι τίρντοντο κατ ούρανον , οσσοι αρωγά
Ικ &υμοΐο 7Γίλαντο φιλσπτολιμων Άργίίων•
α,λλοι $* αΖ "χαλνπακον, όσοι ΤρώΊσσιν α-μυνον,
δϊρκόμίνοι Πριάμοιο καταβόμΐνον τττόλί&ρον

05

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΔ.
άλλ' ου μαν νπίξ ωσάν , ίΐλ£δ'μινοί 7ης , άμυνα»
ίσ&ίνον ούΜ γάς ούτος ΰ-τηρ μορον ου<$ϊ Κρανίων
μϊίδίως $νατ αισαν άπωσίμιν , ος πίρ) πάντων
αθανάτων γίνος \στ) , Δίος <Γ'Ι» πάντα πίλονται.
'ΑργΛΪοι οΓ' αρα πολλά βοών \π) μηρία 3-ίντίς,
χάϊον όμως σχίζνισι, χα), Ισσυμίνοι πιρ) βωμούς,
λιίβίσχον μ'ίΰυ λαρον \π αιΒοματισι &υηλα7ς ,
ν,ρα 3-ίόΐθΊ φίροντΐς, \τη) μίγα ^νυσαν ΐργχ'
πολλά £Ίν ίϊλαπίη\ &υμ*£ίϊ χυ$αίνντχον
πόντος, Όσους ΰτη&χτο συν (νησί θούριος Ίππος'
3-αυμαζον <ίί Γάνωνα πίριχλυτον, όυνιχ ύπίστα
λωβην ^υσμίνιων πολυχη$ία• χαί ρά ( στάνης

}+?
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10$

μολπν χα) γράτσσιν άπιιρίσίοισι τίκσχον
αΐίν ό Ρ\ν φρ&σίν γσιν ί-γτθα τλήμονι &υμω
ι ίο
νίχνι (7τ Αρτίων σφίπριη $* ονχ αχνυτο λωβγ
άνψ γάξ πινυτω χα) νπίφρονι πολλον αμανον
χυδος χα) %ρυσο7ο, χα) ου&ος, «εΓβ χα) άλλων
ΐσ&λων, όππόσ αζ \στ) χα) ισσίται άνθράττοισιν.
ο! £* αρα πάς νήσσιν άταρβία 3νμον Ίχρί'τίς,
115
δόρπίον, άλλήλασι Αΐηνίχίως Ινίποντίς'
Ήνυσαμ.(ν πολίμοιο μαχρον τίλος' γράμιΟΐ ίύρύ
χΰ$δς , όμως <$τι'ί'οισι μΐγα πτολίίΰρον ίλόντίς'
άλλα Ζίΰ, χα) νοστον \ίλ£όμίνοις χατάνΐυσον.
Ω.ς Ίφαν άλλ οΰ πάσι πατίίς νπ) νόστον 'ΐκυσιν. 12ο
τόϊς άΐ τις Ιν μίσσοισιν ΧπιστάμΑνος [κιθαρίζειν
μέλπε πολνγ^ηίοιο μόδον τέλος' ] — ου γαζ 'ίτ αυτοΐς
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&7μα ττβλιν πολίμοιο Άσηχίος, άλλ'Ιττί ίρ^α.
ίύνομίης ντραποντο κα) ΐύφροβήνης ίρατίΐνϊίς.
ος £ίι τοι πρώτον μχν ΗλΑόμνιοιΟΊΡ αίΐ&ν
λαοί όπως συνάγίρΒ&ι \ς Αυλίδος ί$ρέν ουδας,
ίΐι^'ώς Π»λί/<ίαο μχγα σμήνος ακαμάτοιο
ίω&ΧΑ μ\ν κατά, πόντοι Ιων διίπίρσί παλαιάς,
&&χλ <Γ ου χ,λτλ γίίαχ αππίριταν οσσα. τ ϊρίξ&
Τήλίφον αμψϊς ανακτά., κα) οβριμον Ήβτ/ανα*
νς Κνκνον καττ7πφνατ ύπίρβιον, ««Γατ Άχαιο),
μαρνάμ&ιοι κατά μΟνιν Άχιλλΐος , 'ίργι κάμοντο'Έκτορα δ ως όρικην ίης πτρ) τίίχία πάτρης•
ως θ•' ίλί ΠφΒίο-ίλίΐαι> ανα μ&ον , ως τ ΙδάμαοΌπν
νιία ΤιΒωνοΐο• και ως κτάικ καρηρος Αίας
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Υλ^κον ίϋμμίλίην , ΛΓ ως \ρικυ£ΐα φωτά.
Εύρυπυλον κατίτηφνί 5οου παις Αϊαχί$αο•
ως τ« Πάριν £αμάο~αντο Οχλοκτήταο βίλίμνα*
71$* όπάχοι δολόΐντος ίο-ήλυβον ν<Μ& ίππου
ανΐρίς, ως τ% ποληα 5ϊΥτγΐ»ίος Πριάμοιο
πιρσανης, Ααίνυντο κακών απο νόατφι κΆοιμων^
«λλ») <Γ άλλος ΆΗ&ν , ο τι φρίσιν %οί μίνοίνα.
'Αλλ'#κ ΑαινυμίνοιοΊ μισόν πίριτίλλΐτο νυκτός ,,
<Β> τοπ που δορττοιο χα) αχ,ρητοιο πότοιο
παυσάμίνοι , πάνης λαβικη£ϊα κοΐτον 'ίλοντο'
χβι$ν >*5 καματοιο μνος κατίδάμνατο πάντας'τω και , παννυχιοι λίλιαμίνοι ΐίλαπινάζίΐν ,
παύο-ανΟ', οί/κκίν ύπνος 'ά£τ\ν άίκοντας 'ίρυκίν.
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ηΐ

άλλη <Γ άλλος ϊάυ&' ο <Γ \ν χλκτηγτιν \ψη
Άτρίί^ις όάριζί μντ γινχόμοιο γυναιχός'
150
ου γάξ ττω χώοισιν νπ ομματιν νπνος ντηττίτνι,
αλλά Κύπρις τκπότκτο τηρ) φρίνας, οφρα παλαιού
λΐχτρου Ιπιμνήσωνται , αχός <Γ άττο νόνφι βάλωνται*
πρώτη «Γ αί/θ' 'Ελίπ) τοΐον ποτ) μΐ&ον 'πιπίν
Μ» νν μοι , ώ Μίνίλαί, -χόλον ποτιβάλλ&ο Βνμω' 155
ού ■)/&% 1•γων \&ίλουσα λίπον σίο <£Ζμα χα) ίά/ην*
άλλα μ ΆλίξάνΑροα βία χα) Τραϊοι υας ,
σιΰ άπο νοσφιν Ιόντος, άνηριί•\αντο χιόι>τΐς'
χαί μί πάρος μιμαυϊαν οίζυρως άπολνι&αί
$ βρόχω άργιλίω, $ χα) ξίφά οτονόΐντι,
1 6ο
αργον \ν) μίγάροκτι, παρηγ>ρίονπς ιπισοΊ,
σίΰ '4έ»' άχνυμίνην , χα) τηλυγντοιο Βνγατρός'
της νυ σι, προς τ« γάμου πολυγηθίος, νιάί οίμ αυτού ,
λίονομαι, άμφ ίμίΟι» στυγιρϋς λίλαθίσθΐο άνίης.
ί!? φαμίνην προσάπτε πυχα φροηων Μίηλαος'
165
Μαχΐτι νυν μεμνησ, άλλ' ϊσ-χομεν αλγα 3νμω'
άλλα τα μίν που πάντα μίλας Λάμας Ιντές 'αρ^α
λήθης• ού γάξ 'εοιχε χαχων μίμν%σ$αι 'ίτ έργων.
Ώς φάτο' τίίν «Τέλι χάρμα, £ίος <Γ 'εξεσσυτο 3νμου'
'ελπετο γαξ παυαασ^αι ανηραίο χόλοιο
170
ον πάτιν άμφ) <ίί μη βάλ» πήχεε• χαί σφιν αρ άμφο7ν
δάκρυ χατα βλεφάρων ηλείβετο >Μ§ γοωντων
άσπατίως <Γ αρα τωγε παζ άλλήλοισι χλιθίντεί
ο-φωϊηρου χατα $νμον άνεμνήσαντο γάμοιο.

348

Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

ως <ί"οτε που κισσός η χού ίμιρις αμφιβάλωντζα
άλλήλοις 7ηρ) πρίμνα, τλ <Γ ουποη ίς άνζμοιο
σφων α,πο νόσφι βαΜσ^αα \πισ5ίκι• ως α,ρα τάγ»
αλλήλοις συνίχαντο , λιλαιόμινοι ψιλότατος.
'Αλλ' ση $ι χα) τοϊσιν Ιπήλιβίν ύπνος α,πήμαν ,
<Γ» τότΆχιλλϋος χραηρον χϋς ισοΟίοιο

175

ι &>

ίστη ύπίζ Χίφαλχίς οϋ υ'αος, οίος βιν πΐξ
ζωος ίων, ση Τρωσιν 'ά-χος πίλί, χάρμα. ΡΆχακΐς.
χυσι αί οϊ δζιρϊιν χμ φάίχ μαρμαίροντα
ασπασιως• χμ τοιλ παριτ)Αρΐων , προσαττίν
Χαϊρι, ήχος, χμ μ» τι <&/<£*» πίνΟά Βνμοι ,
ζ'/νίκ \μΰο θανόντος , \τη) μαχάρισσι 5ίο7σιν
»£&ι ομίστιός ίίμι• συ <Γ 'ύτχίο ηιρόμΐνος χ%ζ
α,μφ ιμίΒίν, χμ χάρτος α&ν Ιμον ίνΟίοΒνμω'
αΐιι 3"Αρένων πρόμος 'ίττασα, μη&ν) ίοιων
ί,νορίη' αγοργ <β παλΜοηροισι βροτο7σι
τηίΟίΟ• χμ νυ σ% πάνης Ιϋφρονα μυΟησονταΐ

185

1 9°

τ« <Γ Λμύμονας άνδρας , 'όσοις νόος 'ίμτηδός Ιστατ
■ (σ&λω γας φίλος ΙσΒ-λος άνήξ' -χαλεπω <Γ αλβανός•
γ,ν £ αγώον φρονΌης, άγι&ων χα) τζυξιαι \ργ*ι>•
χϊίνος «Γ ουποτ άνϊιζ αρίτϋς νπϊ Άρμαΰ 'ίχαην ,
ωτινι μη νόος Ιστιν νιαίσιμος• ουκ» α% αύτης

195

πρίμνον £υσβ&τόν 'ζστι, μαχρόι εΓϊ οι α,χρις ϊτγ ούορτιν
όζοι απήζηνΰ' όπόσοισι <β χάρτος στη^ΰ
χμ πόνος, ιχ χαμάτου πολυγι&Μ χαρπον α,μωνται,
ίϊς αρνης άνα,βάνης ίϋστίψάνου χλντον ψος^
2οο

ΤΛΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΔ.
άλλ' α,^ί χυ&μος (σον χα) ιν φμσ) τηυχαλίμν\σι
μήτ \π) πήματι πάγχυ δαίζίο &υμον άνίγ ,
μήτ \σ&λω μ^α. χαΰρν νόος £ί τοί ίππος %στω
ίς τί φίλους ντάρους, 'ίς Β^υίΐας, ίς τί γυναΐχας,
μνωομννω χατα, &υμον, οτι σχ*$ν άι&ράτποισα
ούλομίνοιο μόροιο πνλαυ, χα) δώματα, νικρων
ανδρών γας γαος \στ)ν ομοίϊον ανβίσι ποόις,
ανΒισιν ίϊαρινόϊσι, τλ μίν φβινίβα, τα «Γ αίξα•
τοΰνίΧΛ μάλιχρς 'ισσο• χίύΆργίίοΜΤίν '&ιστη,
Ατρίίδτι δ\ μάλ/στ'Αγαμίμνονι , «/ ^ί τι &νμω
μίμνηνΟϊ, οσσ ΐμόγησα 7πρι Πριάμοιο πόλη»,
η<Γ Όσα λη'ίσάμην πριν Ύρω'ιον ονδας ίκισΒ-αι,
τω μοι νυν, κατά Βνμον Ιίλδομίνω 7Πρ) πάντων,
λτίδος Ιχ, Πριάμοιο Πολνξίίνκν Χυττνηλον
οφρα &οως ραξωσιν, νττά σφίσι χωομαι \μττης
μάλλον ίτ % τσπάρος Βρισηίδός• άμφ) «Γ α£ οΐδμα
κινήσω παντοίο, βάλω δ'ίττ) γήματι χιΐμ*,
οφρα, χαταφθινυΟοντίς άτασ^Όλίψν/ ί^σ/,
μίμνωσ \ν§άδί πολλον \π) χράνον , ίϊσόχ' \μοί γι
λοιβάς άμφιχιανται , \*λδ6μψ>οι μίγα νόστου•

;49
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2 ίο

215

220

αύτην δ\ ΐΐ κί &%λωσιν , 'νττην άστο 3νμον <1λωνταιι
χουρην ταρχύσασΒ-αι απόπρο&ν , ούτι μτ)>αίρω.
ίΐς ίϊ-πων, αιπόρουσί 3ν»? ίναλίγχιος αυργ,
αΐ-^α δΊςϋλΰσιον τηδία» χκν, γγι τίτυχται
ουρανού \ζ υττάτοιο χαταιβασήι τ άνοδος <π
22^
άβανάτοις μακάρασσιν ό δ\ θ7Τ7ΐ6η μιν λπην ί/πνος,

!ϊ•
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μνίισατο πατρός \οίο• νόος <Γ« οι ηύ'ς ίάνΰη.
'Αλλ' 'άτίς ονρανόν ίόρύν ανήϊίν Ήριγίνιια ,
νύκτα δίασιίΑ&βυσασ > ίφάνη <Γ' 'άρα γαΐα και α$υι% ,
<$ τότ Αχαιών υ&ς απ \κ λίχιων ανόρουσαν
ίίμχνοι νόστοιο• κας <Γ \ς βίνΟΐα πόντου

230

(ΐλκον κα^χαλόωντίς άνα φρίνας, β μη αζ αυτούς
Ισσυμ'ίνους ΧΛτιρυχ,&Άχιλλίος οβριμος νιος,
(ίς α^ορήν τι κάλασσί, χα) 'ικφατο πατρός νφντμήι'
ΥΛχλυτι μίυ, φίλα, τίκνα μβΚπτολίμων 'Αρτίων , 835
πατρός Ιφαμοσυνην ϊρικυΑιος, %/ μοι 'ίνισπ*
χβι^ος, Ιν) λίχησοΊ «δ* χκφας ύπνωοντι•
φϋ γαξ αίΐ^ίνασσι μνημμ&ναι άβανάτοισιν•
ηνωγιι «Γ ύμίας τι, χαιΆτρίί^ν βασιλϋα,
ίφρα οι \κ πολίμοιο γρας πιρικαλλ\ς άροιτΐ,
τυμβον \πίύράίνταί Πολυξίίνην ίύπρπλον•
χαί μιν 'ίψ» ρ&ξανπς , αποπροθι τΛρχυο-ατ3•αι'
ίϊ $ί οι ουκ αλίγονης ίπιπλωοιτί θάλασσαν,
ϊπηίλίΐ, χατα πόντο» λναντία χυματ αύρας ,
λαον όμως νίασσι πολύν χρόνον Μά^Ιρνξαν»
ΑΩς φαμίνον, πι&οντο, χα) ως &(ω νυγντόοί/ντο'•
χα) γαξ <$5| κατά βίνΟος αίζννο χύμα Βνίλλη
ίύρυτίρον, και μάλλον ΐπίιτριμον, » πόρος ίαν,
μαινόμενου ανίμοιο• μί^ας £* οροΒυνιτο πο'ντος
χιρσι Ποσίΐιίύωνος• ό "}<ις χρατιρα'ΆχιλΧϊ
νιρχ ψίρίν πασαι όί &οως Χνόρουσαν αίλλαι
Ις πίλαγος. Ααναο) «Γί μίγίύχο'μίνοι'Αχιλϊ&',

040
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πάντίς όμως μάλα, το7α προς αλλήλους όάριζοτ
Άτρίχ,κΰς ")*ναι μτ^άλου Αιος ίκν' ΑχιλΜυς'
τω χα) νυν 3ϊός Ιστι , χα) ύ πάρος 'ίσχί μώ'ίιμΐν'
ου γάζ άμαλ^υνα μαχάρων γνος άμβροτος αιών.
ΑΩς φάμα'οι, ποτ) τυμβον *Α%4λλίος αποήοντν
τϊΐν <Γ' αγον, ϋυτί πόρτιν Ις άΒανάτοα Β~υϊΐλΛς9
μητρός άπιιρύσαντίς , Ιν) ξυλόχοκτι, βοτϋρις ,
» <Γ' αρα μαχρά βοωο~α, χηυρνται άχνυμίηι χ%ξ•

351
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δ 6ο

ως τϋμος Πρ/άμοιο παις πίριχωχυίσχί
ίύο-μίν'ίων \ν χ?ρο~ίν• α&ην £ί ο! ιχχυσο £άχρυ.
ας <ί* όπότί βριαρω υπό χίίματι χχρπός ίλαίΗς,
ουπω χίΐμίρίγτι μ&λαινόμίνος *\ίχά&σσι,
χίύτι πολλών αλαφα, πίριτρύζωσ» & μαχρα
αρμ& υπό σπάρτο/σι, βιαζομίνων αιζηων
ως αρα χα) Πριάμοίο πολυτλατοιο &υγατρός
Ιλχομάης ποτ) τυμβον άμαλίχτουΆχιλϋος,
αίνόν όμως στ&αχίίσι χατα βλεφάρων ρα <ίαχρυ)
χαί ο! χόλπος 'ίνίρ&ν ΐπλτι&το• <&υίτο <ίϊ χρως,
ατρίΧίως ατάλαντος ΐϋχτίάνω ίλίφαντι.
Κα) τόη λιυγαλίοίς \π) πίνΟί<η χυνηρον άλ^ος
τλίημονος \ς χραΒίην 'Έχάβης πίσΐτ Ιν £ί οι τίτοζ
μήσατ οίζυροΊο χα) άλγνάατος ανάρου ,
τον ρ ϊ&ν υπνωουσα παροι^ομίντη Ιν) νυχτί'
υι γαζ οίίτο τυμβον \π άντί&αυ *ΑγιλΆος
ίοτάμ&αί ^οόωσ-Λ' χόμαί $Ί ο\ αχρις 'νπ ουδας
\χ χίφαλΆς ίΧίχυντο, χα) άμφοτίρων από μαζών

\
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870

37,3
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ϊρ'ρα φοΛΊΟ» αΐμ» ποτ) χΒόνα• Αμ ^ σϋμΑ'
του πψ ^μαίνουσά, χλ) οσσομίνη μίγχ. πϋμα,
οιχτρον αχωλΰζίο-χΑ- γόω «Πττί μακρίν άυτα.
ίντί χύων προπάροιΟί χα/υρομίνη μΐγάροιο,
μαχρον ύλαγμον ϊηοΊ, νίον σπάργανα γίλαχτι,
της άστο νήπια τίχ,να, πάρος φάος ίΐσ-οράασΒ-Λΐ,
νασφι βάλωσκ ανοχής, 'ίλωξ ϊμ& οίωνόϊσιν ,
» Ρ'οτί μ\ν &ύλ&Χ%0Ί κινυρίται, άλλοτί Ρ αΖτί

28ο
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ωρυΒμω, στυγίρ» «Β Ηάρος 'ίτσυτ άϋττί'
ως'ΕχΑβ» γχωσα, μίγϊαχίν ^μφ &νγ»ψ•
ν*Λ μαι Ιγων, τί νυ πρώτον, κΓ υστατον , άχνυμίνη κ»ς,
χωχΰσω, πολησσι πιριπλίβουσΛ χαχοΤσ-ιν;
υίΐας, « πόση, Λίνα χλ) ουχ νπίίλπτΛ παύοντας,
» πάλιν, «<8 Β-ύγατρας άΜυχίας, νκ^Ιμον αύτης
νμαξ ά,ναγκοίϊον χλ) Αόνλιον; ουηχα Κψς
σμίρδαλίΜ πολΉσσί μ Ιναλήο-αντο χαχοϊσι.
τίχ,νον Ιμον , σα τ' ομλ , χμ ούχ ΙπίίλπτΛ , χλ) αύτη
α,λγι ί-πίχλωο-Λντο- γάμου <Γ άπο νόσφι βάλοντο,

290
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'^,γυς ίόνΰ'Ύμίναΐον , ΐτηχρήναντο £' ολώρον
ατχίτον ά,ργΛλίον τι, χλ) ου φατστ η γι{Κχιλλώς ,
χλ) ν'ίχυς, ϊίμντίρφ Ιν) μαίνιΤΛΐ α/ματι δυμον.
ως μοφλον μίτα σί7ο φίλον ήχος ιματι τω&
300
γΰΛ χανοΰσα χΑλυ•\ί, πόρος σίο πότμον ϊΜσ&αι.
ΑΟς φΛμίνης, άλληκτΛ χλτλ βλεφάρων χίΰοντο
£άχρυα• λίυγΛλίον γαξ ίχρ μπα π'ίν&ϊ π*νΟος.
οΐ ΡοτϊβΛν ποτ) τνμβον'ΑχιλλΧος ζΛ%0ΙΟ,

ΤΩΝ ΜΕΘ ΟΜΗΡΟΝ ΙΔ.
<Γ» τοπ οι φίλος υ'ιος Ιρυσσάμινος &οον αοξ>
σχοινί μ\ν χοίιρην χατίρήτυί , &ξιτίρνι &
τύμβου Ιπι^ανων , το/ί» ττοτί /«/θοΐ' «««•

3ϊ?
3°5

Κλδθί 7Γατ6ζ σ«ο πα$ς πηνχρμ&οιο , χα) άλλων
Αρτίων, μή^ημιν ντ άρ^αλαως γαλητακν
&& γάξ τοι πάντα τιλντσομ® , οσσα μίνοκάς
310
σίϊσνν \π) πραπ'ι&σσι• σύ ί*'/λαος αμμι γίνοιο,
τίύξας ίΰχρμίνοισι 3•οως &υμηάία νόστον.
ΑΩς ιιπων, χοΰρης <Ι)λ λοσιόν ϊΐλααπ* αοζ
λ&υχανίής• την «Γ αΤψζ λτπ& πολυήρατος αιών,
οιχτρον άνοιμάξασαν Ιφ' ύστατη βιότοιο•

3Χ5

χαί ρ ϊί μίν πρηννις χαμάόίς τητν της <Γ' ύπο $ίΐρη
φοινίχβη τηρ) πάντα, %ιων ας , » τ \ν 'όρίσσ»
$ συος, $ άρχτοιο χατουταμίνης ύπ άχοντι ,
α'ι'ματι πορφύροντι &οως ΙρυΒαίνίθ' υπιρθ&τ.
,Αρτιοι Λ μη α1-\α Αοσαν ποτ) άστυ φίρίσ&αι
33°
Ις £όμον άντ&ίου'Αντήνορος, ουκχ άξ αυτγιν
χίϊνος Ινι Ύράασση \ω πάρος νιϋ £ίφ
Ενρυμάχω άτίταλλίν Ινι μίγάροισιν άχοιτιν.
ος <Γ Ιπί) ουν τάρχυσί χλυτην Πριάμοιο 3ν^ατρα
νγγις Ιοΐο £όμοιο, πάρα) Υανυμή&ος Ίρα
325
δώματα , χα) νηοΐο χαταντίον Άτρυτωνης<$ τόη παυσατο χύμα, χατΐυνήΟη <ίί &όΐλλα
σμΐρ£αλίη, χα) ο!$~μα χατίττρήυνί γαλϊΐηι.
Ο/ <ί* &οως \π) νηας ίβαν, μα^α χαγχαλόίονΤίς ,
μίλπονης μαχάραν 'κρον >«Ό£, ν<ΡΆχιλ$α'
330
Ζ
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αϊ•\α <« $α!τ επάσαντο, βοών άπο μηρά ταμόνης
άβανάτοίς• Ιρατη ϋ 3νηπολίη τηλι πάντα•
ο! &ί που άρ),υρίοιο~ι χα) \ν χρυσίο/σι χυπίλλοις
πίνον , άφυσσάμίνοι λαρον μίβν γ{β& & σψι
3νμος ίίλ^όμίνων σφιτερην Ιπ) γιϊαν Ικίσ&αι.
335
άλλ'δτ» <ί» όο'ρπο/ο, και εϊλαπίνης χορεσαντο ,
<Γ» τότε ΝχλίΟζ ι//ο< Ιίλ^ομίνοατιν 'εειπεν
Κλΰτε φ/λο/, πολεμοιο μαχρην φευγητες όμοκλην,
'όφρα λίλαιομίνοισιν 'επος 9νμϋρες ενίσπω'
Ή<ίϊΐ •)/<%ξ νόστοιο πελί/ &υμη£εος 'ωρη'
34°
άλλ' 'ίομεν <$» ^άζ 7Του Ά%ιλλίος οβριμον ί,τοζ
παυσατ όϊζυρόϊο %όλου , χατερυζε £ϊ χα)μα,
οβριμον Έννοο-ψαιος• επιπνείονοΊ «Γ άνιται
μείλίχοι, ού&ε τι χύμα. χορυσσετατ άλλ' άγε νιας
εις άλος οι£μ Ιρυσανης , άναμνησωμώα νόστου.
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Ως φάτ \ελ£ομενοις' οϊ $* ες πλόον Ιντυνοντο.
εν$α ήρας Βινιτον επιχβονίοισί φαάνΰη,
ουνεχα £)ι Ώριάμοιο £άμας πολί/Ααχρυτοιο
\χ βροτον άΧγηάεατσα χνων }ενετ• άμφ) Μ λαοί
&άμβεον άγρόμενοΐ' τίίς £* ά*\ία λάϊνχ πάντα.
3-ϋκί 3•ίος, μέγα 3-ανμα χα) εσσομενοισι βροτόίτι»
χα) τ*ιν μ\ν Κάλχαντος υπ ϊννεσίψιν Άχαιοι
ναός νπ ωχυπόροιο πέραν 3-εο-αν 'Ελλίίσποντου'
χαρπάλίμως «Γ άρα ν%ας εο~ω άλος ειρυσσαντες Λ
χτήματα πάντ εβάλον^, σπόσ,Ίλιον εκτανιόντες 9
λϊί'ϊσσαντο πάροικε πψχτίονας δαμάσαντες,

35°
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««Γ σπόσ \ξ αύτϋς αγαι Ίίλίου , οΐσι μάλιττα
γή&ον , ουκκ ϊσαν μάλα μύρια- το7ς ^ άμα πολλά)
■ λιιϊά&ς συννποντο μάΧ άγνΰμ&αι κατά, Β-υμόν.
ούτοι «Γ Ιντος 'ίκοντο ηων άλλ* ου σφισι Κάλχας

<\ 6ο

'«Γ7Τίτ ί7ηιγ>μίνοιαην ίσω αλός , άλλα και άλλους
Αργΐίους κατίρυκν Καφηρίσι γχ,ζ 7πρ) πίτραις
£ϊί$ϊίν αινον αλί&ρον, ΐ7Τίσσυμινον ΔαναοΤσιν
ο'ι άί ο'ι ούτι πί&οντο' παρήτταφί γάξ νόον άν£ρΖψ
Αίσα κακή' μοΰνος <^ ΒΈΟττροττίας ίδ (Ιίως
363
Αμφίλοχος, &οος νιος άμυμονος'Αμφιάραου,
μίμνίν όμως Κάλχαντι τπρίφρ&Γ τόϊσι γάξ «»
αίσιμον άμψοτίροισιν , ίϋς άτιο τηλόΒι ^ααις,
Παμφνλων Κιλίχων η ποτ) πτολί&ρα νίίσ&αι.
Αλλα τα μιν μίτσπισ&ί &ΐοϊ Βίσαν αύτάξ 'Αχαιοί 37°
νηων τηίσματ'ίλυσαν αττο χβονος, υι£\ και ίύνας
ισσυμβιως βαιά&ιραν' ΐττίαχι «Γ Ελλήσποντος
οντίρχρμίνων' νκς «β τηρικλύζοντο Β-αλάσσνί'
άμφι α άρα σφίσι πολλά πίρι πρωρνσιν ίκαντΛ
ίντί άποκταμίνων καβΰττιρΟί <ϊϊ σήματα νίκης
375
μυρι άπίΛωρηντο" κατίστί^αντο £ί νϋας ,
κα) κίφαλας, κα) £οΰρα3 και ασπίδας, ψι μάχρντο
άντία δυσμινιων• αττο <$1 πρωρών άνακτΐς
ίίς αλα κυαναιν λίϊβον μ'ώυ, πολλά Βίοΐσιν
(ΰχόμίνοι μακάρισσιν, άκηάία νόστο» ίπάσσαΓ
ιύγωλα) «Ρ άκμοισι μί^0, και άποπροθι νηαν
μαΑ(ΐ8Ία>ς ηφίασσι και γ\ψ συμφορίοντοΖ %

$%ο
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Αι «Τάρα 7ΤΛ7Γταίνίσ)ΐον ΙςΊλιον, αχνυμιναι «η£,
λ*ιΊά£ϊς• Λβύ πολλά χ,ινυρόμίναι , γοάασχον
χ,ρνβ&ηι Άρτιων, μχγ&) φρζσΐ 7ηνΟος ίχαυσατ
3^5
χμ ρ αϊ μίν 7πρ) γννατ Ίχρν χίρας• αί <^ τλ Τΐχ,να.
α,μτηχαν ά,γχοίηκτι• τλ <Γ ουττω &6νλίον γ\μαξ
'ΐατΐνίν, ονη πάτρας \τη ττήμαχτιν , άλλ' νπι μαζω
3νμον 'ίχον χ,η^ίων γας αττάπρώί νηττιον γιτογ
πάσΎΙΟΊν ^Ιλίλνντο χ,όμαι, χ,αΰ στϊβία λυγρα
άμφ ονυχίσσι £ί£ρυ7Γτο' παρανιοΊν «Γ ιττϊ Ααχρυ
αύαλίον τηρΊνΛίτο , χ,απίβίτο ^ α,λλ' ίφυτηρ^ί
ττυχνον Λ7το βλίφα,ρων άίρχΛντο Μ τλΐημονα πάτραν
α&ομίντην 'ίτι πά^χυ , πολύν ο ανα. χατπνον ιόντα•
αμφ) Ά Κασσάν$ρην τηριχ.υ<$ία παπταίνουσαι
πασαί μίν &ηίΰντο, &ί07Γροπής αλτμκ^ς
μνωόμ&ατ » <ί« σφιν νττνγγίλΛαΊΥΛ γο&ο-αις,
χατττίξ αχηχιμίνη στνγιρϊίς νπ) πήμαο-ι πατρίς.
Τρωών «Γ οοόόι αλνξαν ανηλίος \κ πολίμοιο ,
άγ,ρόμ&οι χλτλ άστυ, τηρΐ ηχνας πονίοντο,
&απτίμίναι μΐμαωτίς• οαγ* £ αλίγανον \ς ΐργί»
Άντήναφ ούτοι <Γί ττυρην πολκσσι τ&ίντο.
Άρ^ίϊοι «Γ α,λληχ,τον Ινι φρκο-) χΛ^γαλόωνης ,
αλλχ/ή μίν χωπψι £ΐΐπργιο-ο~ον μίλαν 'ν£ωξ,
α,λλοτΐ ^ Ιστία νγ\υσ) μαμαότίς ίντννοντο
ίσονμίνως' οπίσω <Γί &οως άπίλίίπίτο παυσα
Δαρ£ανήι , &α) τύμβος Άχιλλίος' οι <^' ανα 3νμον
χαίπίξ ΙαινόμίΥοι, κταμΐνωΐ' μησ&ίντίς ίταίρων,

39°
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αργαλίως αχά,χρντο, χα) αλλοδαπών νπ) γΰαν
οσσί βαλαν » Λ σφιν Ιφαίνίτο τηλΔ% ηων
χαζομ,ίνη' το) <Γ αΊ•\α τταξ αγχιάλοιο φίρσντο

?ί7

\ιο

ρ»γμ7νας ΤΐΜ$6ΐ0' 7ταρημίίβοντο «Γ* Χρυσαν,
χα) Φοίβου Ίμιν^Χος ί$ος, ζαβίοιό τί Κίλλης•
Αίσβος τ τ,ημόίσσ ανίφαίνίτο- χάμτττίτο «Γ αχρη
ντσυμννως Αίχτοιο , τό9/ ρίον υστατον 'Ί&\ς'
λαίίρία <ίί ιτρηο-^νιτα τηρΊαγρ- αμφ) <Γ« πρωραις
ίβραχίν οϊ£μα χίλαινόν' ίτπσχιόωντο <ίί μαχρα,
χυματα• λ&υχαΐνοντο <Γ' ί/ττίρ 7τόντοκ> χϊλίυβοι.
Κα/ η; »«ν Άργίϊοι χίον Ελλάδος 'αρον ου£ας
πάνης άλος χατα. βίνΟος αχνόας, §/ ^ όίρα σ<ρ/
χουρϊΐ Χριγδουττοια Αιος νίμίσ*ιο-ίν Άΰήνη•
χολ ρ σπότ Εύβοιας σ%ί$ον ϊίλυΒον ηνίμοίσσνς ,
<Κ) τόη μητιόωσα βαρύν χα) ανήλεα ττότμον
ά,μ,φι Αοχρων βασιλϊΐι', χα) 'άο-χιτον ασχαλόωσα,
Ζηνι Β'ίων μ&ίϊοντι τταρισταμνη , φα/το μΰΟον,
αθανάτων α,ττάηιΑν χόλαν 8~ί οί ου• χά<ί£ Βνμος'

4' 5

42°

425

Ζιΰ 7Γ<ίτίρ, ούχ 'ιτ α-ηχτα, &ίο7ς ίττιμηχανοωνται
ανιρίς, ούχ αλί^οντΐς ανα φρίνας ουτί σίΰ αύτοΰ,
ουτ α,λλων μαχάρων , ί7Γίΐ>ι τίσις ούχ 'ίτ 07ηι^ιΐ
αν^ρασι λζυ•)>αλίοιο~ι , χαχοΰ' «Γ αρα πολλάχις ίσαλος 43°
συμφίρίτ α,λγίσι μάλλον, Ίχίΐ ^ α,λλαχτον δϊζυτ
τουνίχ Λξ ουτί όιχην τις ΐν α,ζίται, ουόί τις αώως
ίστί 7τα£ άν^ράττοισιν \γ&^ μϊν ουτ Ιν Όλυμπω
ίΟΌΌμαι, ουτίτι ΰίΐο χΐχλήσομαι } ιι μ»'Αχαιών
Ζ}

."
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τ'ισομ ά,τασ&αών,ν , νπίή νυ μοι ίνΑοΟι νηοΰ
υΐοςΌϊλϋος μίχ Ίντλατίν , ού^ίλίαιρΐν
Κασσάν^ρην , οργούσαν άχη<$ίας «ς \μ\ χ£ρ*ς
πολλάκις, ούΡ 'ί$$ΐΐσίν \μον μν/ος, ούδ'ί τι 5υμω
ν\£ίσατ α&ανάτην , αλλ" ασχετον 'ίρ^ον 'ψξ(ν•

435

τω νύ μοι άμβροσιψι ττψ φρεσι μή τι μ^ρης
ρίξαι, όπως μοι &υμος &λ&ται• οφρα κα) άλλοι

44°

ώζηοι τρομίωσι 5ίων άρί$ϊ\λον όμοκλκν.
ΑΩς φαμίνην α-γανόις προσαιπΐν Ζώς νπασο-ιν
*ί! τίκος, ούτι ϊγωγ Λν^ίο-ταμαι ώίκ"Αχαιών,
άλλα κα) 'ίνηα πάντα, τά. μοι πάρος ϊίρα φΐρονης
χίρσϊν υπ" άκαμά,τψκ \τϊκτψαντο Κυκλωπίς,
£ωσω κλίομ&τι• συ Μ σω κρατίρόφρονι $νμω
αύτη χίιμ άλί-^ανον «τ Άρ-μίοισιν ορινον.
*Ως ύπων στίροπήν τι &ο»ν, ολοόν η κίραυνον,
χαί βρονττιν στονόίο-σαν άταρβιος άγχοαι κουρης
&ήκατο• της <Γ αρα Βνμος υπο κρα$'η\ μ*χ ίάνΟη•

445

45°

αντίκα. £ αιγίδα 3-οοριν ίδίσαπο, παμφανόωσαν,
άρρηκτον , βριαρή» τί, και άβανάτοιοΊν άγητγιν
\ν χάζ οϊ πεπόιηπΌ κάρη βλοσυροΐο ΤΛ-ίουσης
ο-μΐρ3αλίον κρατίρο) <ίί, κα) ακαμάτου πυρός ορμην
λάβρον άποπνίίοντίς , 'ίσαν καΒυπΐφί δράκοντίς•

455

ίβραχι «Γ* αιγις απασα τηρ) στνβΐαοΊν άνάασνς ,
οίον ότι στίροπψιν Ιπιβραμα ασπίτος αΜηρ.
λάζίτο <Γ ΐντία πατρός , ατηζ 9*ος ουτις αίίρε
νόσφι Διός μ^άλοιο• τίναξί Μ μαχρον'Όλυμπον

4 6°
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συν <Γ ϊχην ννρίλας τ« χα) ουρία" πάσα <Γ* 'νσηβι
ννξ Ιχνβϊΐ πίρ) γαΤαν ίπτι%λυσίν <ίί θάλασσα"
2χυζ <β μίγ (ϊσορόων , νπιτίρπντο• χινυτο £* ίύρύς
ουρανός άμφ) πό&σσι &(ης• πιρ) <Γ ίβραχιν α$»£ ,
ως Διός άχαμάτοιο ποτ) χλόνον Ιμμίμαωτος•

?59

φ$

« «Γ' αψαξ ίκριχντος υπίξ παντοίο ψίρίσΒ-αι
ουρανό%ν πρ&ηχίν Ις ΑΚολΰν αμβροτον Ίριν ,
οΊρζ άνίμους άμα πάντας Ιπιβρίσαντας αιλλη
Ιλ^ίμ&αι χραναοΐο Καφηριος, ίν&ν Άχαιο7ς
νωλίμίως ^ριμφιντας ανοώψασ^ται θάλασσαν ,
λίυγαΜνς ριπ$ίο~ι μίμψότας. » «Γ άΐουσα,
ίσσνμίνως ο'/μησι πίριγναμφβίΤτα νιφίσσι•
φαίης χίν πΰξ Ίμμίν άμ ηρι, χα) μίλαν υ<$ωξ•

47°

ΐίχίτο <$* Αίολίην , άνίμων •ί>Β/ λάβρον α,ντων
άντρα πίλα, στυγίρψτκ άρπράμιν άμφ) πίτρνσι}
χοΐλα, χα) γιχτ,ίντα• £)μοι £* άγχιττα πίλονται
Αίο'λουΊπποτάΛαο• ζίχίν όί μη ίν$ον ίόντα
συν τ'άλο^ω, χα) παισ) £νω&χα• χαί ο! Ή/πιν^

475

οππόσ 'ΑΟηναίη Δαναών ίπίμίκίίτο νόστω'
αυταξ ογ ούχ άπ&ησί , μόλων ^'ίκτοσ&ί μί/\άθρων3 4^°
χιρσίν υπ άχαμάτν\σί» ορός μίγι. τν\ί τρίαίντη ,
Ίν& αημοι χίλα^ινα ^/στι^ας ηυλίζοντο
ϊν χίνίω Χΐυβμωνί' πίρίαχι «Γ ακν ϊωνι ,
βρυχρμίν» άλνμινά• βίγ 3* 'ίρρηξί χολωνην.
οί α* αφαξ Ιξιχίοντο' κίλίυσί £ϊ πάντας \ρ&μνην
Ζ 4
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λαίλαπα σνμφορίοντας άήμ&αι , οψς άλίγιινον
ορη/μβηις αλός οϊδμα, Καψηρίος άκρα καλΰ-\ψ
οί <ίί 3•οως ωρνυντο , ττάρος βασιλϋος ακουσαχ
•παν 'ιττος• Ισσυμίνοισι «Γ ιπίστν/άγιζί θάλασσα
άσχΐτον νίλιβάτοισι ^Ιοικότα κυματ ορατό-ιν ,
αλλο9(ν άλλα φ%ροντο• κατίκλάσΒτι <Γ αξ 'Αχαιών

49°

&νμος Ιν) σπρνοισιν , Ιπύ νίας αλλοη μίν που
υ•\γ\λον φιρί κύμα £ι ν&ρος, αλλοη £ ανη
οία κατά κρημνοΐο κυλιν£ομίνας φοραο-κίν
βυσσον ϊς κρχντα' βίη Μ τις άσχντος ακν
■^,άμμον αναβλυ&τκί, £οιγομίνοιο κλν&ϋνος.

495

οί «Ρ αζ αμήχανη) βΐβολημίνοι , ουτ \π Ιρίτμω
χέϊρα βαλίΐν ίδύναντο ηΟνπόης, ουτ αρα λαίφη
ίσ&ίνον αμφ) κιρα, λίληιμϊ,Όΐ, ύρυσσατ&αι
ρηγνΰμίν Ιξ αημων , ού^ίμπαλιν $υναο&αι
5°°
\ς πλόον αργαλίαι γαξ ΐτπκλοηοντο 3νίλλατ
ον£1 κυβίρνήτνοΊ πίλ& μινος ίΐσίτι, νηων
χίρσίν ίττισταμινηοΊ &οως οίίιϊα νωμαν
πάντα γας άλλυ^ις άλλα κακά) $Ίιχινον άίλλαΐ'
ού£ί τις Ιλπωρτι βιότου πίλαν , ουνΐκίριμνη
5°5
νν% άμα , και μίγα χίΐμα3 και αθανάτων χόλος αίνος
άτρο• ΪΙοσα^άων γάζ άνηλία ττότμον ορικν 3
νιρα καοΊγνήτοιο φίρων Ιρικυάύ' κουργ
% ρα κα) αΟτγι ύπίρβίν άμάλιχα μαιμωωσα,
&ΰν* μίτ άσηροπψτιν νπικτυπ* <Γ' ούραν$ιν Ζίυς,
κυμαίνω» άνα &νμον Ιον τίκος3 άμφ) «Γί πα/ται

510
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νησοί τ, ηπαροί τί, κατίκλύζοντο Βαλάσση,
Εύβοίης ου πολλον άπόπροΟίν, ν\γι μάλιστα
τίΰχΐν άμαλίκτοισιν \π άλγση άλγια δαίμων
Αργίίοις• στοναχρ «Γέ κα) οϊμωγγι κατά νηας

5'5

(πλίτ άπολλυμχνων κανάχιζί άί £ουρατα νηων
ά^νυμίνων α! γάξ ρα συνωχαΑον άλλήλοισιν
αιίν (τηρρπγνυντο• πόνος «Γ άπρνκτος ορωρα'
καί ρ" οι μίν, κωπψτιν άπωσιμν/αι μίμαωτίς
νηας Ιτησσυμίνας, αντοΐς άμα <&υρασι λυ^ρο)
52°
κάππντον \ς μν^α βινΒος- άμαλίκτω £* υπό πότμφ
κάτΒανον ουνίκ Αρα σφιν ντηχραον αλλοθίν άλλα
νηων δουρατα μακρά• συνηλοίηντο «Γέ πάντων
σώματα λιιη,αλίως• ο! <^' Ιν νήίσσι πνσάντίς ,
κίΐντο, καταφιμινοισιν «οικάτίς• οϊ ^ ύπ ανάγκης
525
νήχαντ άμφι,τπσόντΐς Ιϋξίστοισιν ΐρΐτμοϊς'
άλλοι £* αυ σανίΜσσιν \πνπλ&ον 'φραο-ί <Ρ άλμη
βυσσόΟίν, ως τί Β-άλασσαν , &οΰρανόν, η£ί και αιαν,
φαίνίσ&' άλλήλοισιν όμως συναρηρότα πάντα.
Ή 8* οξ απ Ούλύμποιο βαρυκτυπος Άτρυτωνη, 53°
οΰτι καταισγυνντκί βίην πατρός" άμφ) £* άς> α/θ»£
Ίαχίν ή <Γ', ΑΪαντι χόλον κα) πημα φέρουσα,
ίμβαλί νηϊ Κίραυνάν άφας «Γϊε μιν άλλυδϊς άλλη
\σκί8ασίν $ϊα τυτθά• πιρίαγτ <Γ' αϊα, κα) αΒήξ'
ΙκλυσΒτι ιΓ αρα πάσα πίρΟρομος Αμφιτρίτη.
οι <Γ' ΊκτοσΒί νίος πίσον αθρόοι• άμφ) £* αξ' αυτούς
κύματα μακρά φίροντο' πιρ) στίροπγσι <Γ άνάσσης

535
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α)'%λη μαρμαΐρίοχι, Λ* χνιφας άίσσονσα'
ο! <Γ απτόταν λάτττοντίς αλός 7Τολιηιχΐος αλμ*ν3
8νμ2ν αττοττνύονης ντη% παντοίο φΐροντο'
ληϊάσιν ^ άρα χάρμα χα) όλλνμινψη τ'ιτνχτο'
χαί ρ αί μίν χατί3νο~αν 'ντω άλος , Λμφιβαλονιτα/
χίιρας ίοίς τΐχη.<τσι , $υσάμμοροι• αί <ί* άλζγανάς

54°

£υο~μίνιων τηρ) κράτα βαλαν χιρ^ς, οις άμα. λχ/γρα)
στηΰ&Ν άποφβίσααΒΌΐ , 'ίης αντάξια Χωβης
545
τηΰμιναι Δαναοί/ς• ή £* ύ^,όΟιν ιισορόωσα ,
τίρστ$ ίον χατά 3-νμον άγαν» Ύριτογίνιια.
ΑΪας <Γ' αλλοτί μιν ττίρητηγίτο Αοΰρατι νηος,
αλλοτί <Γ αν χΐίρ&τσι διΐκονιν αλμυρά βινΰη ,
άχαμάτω Ύιτηνι βίην υτηραττλανΙαχής•

.
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σχίζίτο £* άλμνρον ο\£μα ποτ) χρατιρψι χιρισσι»
άνδρϊς νπίρ&υμοιο• &&>) <Γ« μιν ίϊσοροωντις,
$νοραη> χα) χάρτος ίΟάμβίον άμφ) οι χύμα
αλλοτί μ\ν φροασχΐ πίλωριον, ηντ ιπ' αχρην
ονριος ι/ψιλοϊο $ΐ Υΐιρος' αλλοτί ^ αυτί
ν-^όβιν αν£ρα φάραγξιν ινιχρνφιν ον<Ρ όγι χίΐρας
χάμνι ττολντλήτονς- πολλοί 3ί μιν 'ίνβα χα) 'ά&α
σβιννυμινοι σμαράγιζον Ίσω ττόντοιο χίραυνοί•

555

α!πτα> γάζ οι Βνμον ψίηδϊτο χκρ) <ίάμάο~ο~αι
χονρη Ιριγίονποιο Διός μαλα, πΐξ χοπουσα,
$6ο
πριν τλϋναι χαχα πολλά, χα) αλγισι πάγχυ μόγνταΐ'
τοννιχά μιν χατα βινΟος βίαμνατο &ιρον οι'φς,
πάντοΟι τίΐρόμίνον' πιρ) γαξ χαχα μύρια ΎΆρις
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?6*

άν<ίρ) τηριστήσαντο' μΐνος <^' Ινίττνίυσίν ανάγκη•
φη £ί χα) (ι μάλα πάψης *Ολύμπιοι ίΐς %ν Ίχωνται
χωόμ&οί, χα) πάσαν άναστήσωσι θάλασσαν,
ίχφνγαιν άλλ' ούτι 3~ΐων ύπάλυξΐν όμοχλην.
£β γάξ το/ ημίσησίν ΰττΐρβιος^Έννοσίγαιος ,
(ύτί μα» ίϊσίνοησ*» ιφατττόμινον %ίρ) τητρης
Τυραίης, χαί ο! μΐγα γωσατο' συν ^Ιτίναξ»
•πόντον όμως χα) γίίαν άττίίριτον άμφ) £ί παΛτη
χρημνο) υτπχλονίοντο Καφηρίος• ο! 3* άλαγανον
&ίΐνόμενο/ ρτγμιης νπφραγρν οΐΰματι λάβρω ,
χωομίνοιο αναχτος' ασησγισζ 8* ίΐς άλα πντρον
ίύρία, τ%7Πξ Ιχίΐνος ίαϊς νπιμνάντο χιρσί'
χαί ρά οι άμφ) ττάγοιση' ίλισσομίνω μάλα δηρον
χέΐρίς άτη&ρυφ&ησαν , υστιδραμι <Γ αΐμ σνυχκτσί'
μορμυρον $ί οι ακν όρινομίνω τηρ) χύμα
αφρός α£ην λΐύχαικ χάρη, λοσιόν π γίκιον.
χα) νυ χίν ίξηλυξί χαχον μόρον, (Ι μη ας ούτω,
ρήξας αϊαν ίνιρ^ίν, νπιτιρ&ηχί χολωνην
(ύτί ττάρος μνγάλαιο χατ \γχίλά$οιο $αιφρων
Παλλάς άαραμίνη Ιιχίλϊΐν ίττιχάββαλί νηθΌν3
η ρ \τι χχίίται ακν υττ άχαμάτοιο Γίγαντος ,
αβαλιχν ττηίοντος 'ίσω χβονός• ως αρα Αοχρων
αμφίχά^κν^ίν αναχτα £υσάμμορον ούριος αχρη ,
ΐτ\ο%α> ίξίρΐ7Γθΰσα• βάρυη <& χαρηρον άνδρα*
άμφ) οι μα 3•ανάτοιο μίλας ιχιγήσατ ολώρος ,
γαίγ όμως ΑμηΟίντα, χα) άτρυγατω \ν) πάντω.

5^5
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Κ Ο Ι Ν Τ Ο Τ

ί!?σί και άλλοι*Αχαιό) ύττίς μίγα λαϊτμα φίροντο, 59°
οί μίν Λξ Ιν ν*κσ<τι τίΟηπότίς , οι $ϊ τπσόνης
ίχτοσ&ίν νηων όλοίί £* 'ιχι πάντας όϊζΰς•
αί μίν γαξ φομοντ ίττιχάρσιαι (ιν άλ) νϋίς ,
αλλαι α αύ στρί^ασαι άνω τρόττιν ων 8'ί που Ιστό)
\χ χΐράτων Ιράγηταν , ίπιονήρχοντος άϊΐτιω•
5 95
των όί όια ξύλα πάντα &οα) σχι$άσαντο Βνίλλαΐ'
αϊ <ίί χα) ίίς μνγα βάνΰος υποβρύχιοι χατί^υσαν ,
όμβρου ί7Γΐβρίο~αντος άπί'ιρονος• οάί* ύπίμαναν
λάβρον όμως άνίμοισι 3-αλάσ-στις χμ Αιός υ$ως
μισγομ&ον ποταμω γας αλίγχιος ίρραν α$»ς
συννίχίς- » «Γ ύπίνίρΒίν ίμαίνίτο $7α θάλασσα.
χαί τις 'ίφα• Τάχα τόϊον ντηχραα άν$ράσι χί7μα}
οππόη Δίυχ,αλίωνος ά&σφατος ύίτός νιλ^-ν ,
πόντων» <Γ αρα γαία , βυνός <Γ ίπιχιυατο πάντη.
Ως άξ (Φ*ι Ααναων τις, Ιν) φρ&τ) χίΐμα τΐνηπως
λίυγαλίον πολλοί <Γ« χατίφΒιθίν άμφ) £ί κχρων
ττλΜσίθ' αλός μνγα χΐΰμα• τηριστϊίνοντο & πάσαι
νϊονΐς• πολιάς γας άπίπτυσί χνμ Ιπι χιρνον

6οο
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άμφ) <ίί νϊίία £οΰρα βαρυβρομον Άμψιτρίτην
πάσαν ά&ιν ίχάλυ^ι• μισόν £ ας ιφαινντο χύμα.

6 ίο

άλλοι «Γ αλλαν χϋρα χαχην λάχον οι μίν άν ιύρυν
πόντον , ορηομ&ης αλός άσχιτον , οι «Γ Ιν/ πΐτραις
α,ξανης πίρι νίίας, οι'ζυρως άπόλοντο ,
Ναυπλίου Ιινίσί»<ην' ό γας χοτίων μόλα παιΜς,
χώματος όρνυμΐνοιο, χα) όλλυμίνων Άργίίων ,

615
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χαίτης ά.χ*ιχιμα>ος 3 μίγΐ^ίβαν, όυκχ αζ ούτω
£ωχΐ τίσιν &(ος αΊ^α, ^ *$&*& ίχβρον ομιλον
ταρόμίνον χατά βίνΟος• ΐω <Γ αρα πολλά, τοχίΐΐ
ζυχίτ, όμως νήσσιν ίπτόβρυγα πάντας όλίσ&αι.
του <β Ποσαδάων τα μ& 'ίχλυίν άλλα «ίί πόντου
«4 μίλα» ο$μα φίρ&ηαν Ό <Γ αυάλίην χιρ) πίύχην
αβομίνην άνάαρί• £ολω £* Α7Γ*τησ&*Αχα/ους9
ίλπομίνους ΐυορμον 'ίδος λιμ&νων άφιχίσ&αΐ'
αϊνως γαξ πϊτρησι πιρ) στυφίλησι δάμασα»
αύταίς συν ηασσί' χαχω £Ίπ) χύντίρον άλγος
τλΰσαν, άνηρψι προσαγνυμίνοι τηρ) πντρψ
νυχτ) &οίί• πούροι <Γέ φυγ,ον μόρον , ους τ Ισά'ΜΠν
ϊι 3-ίος, νΙ δαίμων τις ιπίρρώος. αυτας ΆΘΛή
αλλοη μ\ν &υμω μΐ)ΐ ΙγήΟ&ν , άλλοτί «Γ αυη
άχ)>υτ ΌΑυσσΐίος πινντόφρονος , ουν&ι'ίμίλλίν
πάσχον αλ•μα πολλά, Ώοσνδάωνος όμοχλγ3
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ος ρα τότ άχαμάτνσ* πίρ) φρίσι πάγχυ μιγαίρων
τίίχίσι χα) πυργασκ ίϋσ&ίκων Άρ-^ίων ,
ους 'ίχ&μον Τροήι, στυ^ίρΰς 'ίμίν άλχαξ άϋτϋς,
\σσυμν/ως μάλα πάσαν άνζπλήμμυρί θάλασσαν ,
οσση απ Έυξώοιο χατίρχΐται Έλλτ,σποντον ,
χαί μιν \π ϊΐϊο'νας Τρωών βαλαν Ια <Γ 'υπιρ^ιι
Ζίύς, Ιπίηρα ψίρων Ιρίχυδί'ίΈννοσί'γαίω•

635

ευ μην ού£° 'Εχάίργος α,ΐίς χαμάταο τίτυχτο,
άλλ' α,ς' απ Ί£αίων ορίων μάλα πάντα ραΒρα
«V *"* χωρ<>ν άγίσχν χαηχλυσί <Γ ΐργον Αχαιών
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χα) τόσον 3ί θάλασσα.) χα) ίίσίτι ο! χίλά^οντίς
χιίμαρροι αλΐ}ΛΚον α&ξόμινοι Αιος ομβρω,
τους μίλαν οΊ£)α άνπρ^ί ττολυστόνου Αμφιτρίτης
ττόντον Ιτηλ^ίμ&κιι , ττρ)ν τιίχία ττάντ αμαβΰναι
αργαλιως Δαναών αυτός <Γ αρα γαΤαν ινΐρβι
ρ%ξί Ποσ(ΐ£ά&ηι , ανα <Ρ «βλυσ& α/ττίντον υ$ωζ)
Ιλύντι, •\άμα&άι> τν βίΐ) <$*ιλίλιξε χραταιγ
Ίεϊγατ ϊϋονίς $ί μίγιβραχρν 'ίχ τβ &ιμ£λων
Ααρίανίη' χα) αΐστον υττοβρνχρι τι χαλυφΟη
'ίρχος α7Πΐρί7ΐον χατίίυσατο «Γ7 ίν^οΒι γάης
μαχρα £ιϊσταμίν*ς' ~\άμα&ος £* «τ/ φαίνιτο μούνη3
•χασσαμίνου ποντοιο, χα) \χ 3•/νων ΐριΑδυπων
νόσφιν απ αί•γιαλαϊο χατ ίχτοΰι. άλλα τα μίν ΐΐοχι
αθανάτων ίτ'ίλίσσΐ χαχος νόος• οι «Ρ' \ν) νηυσιν
'Αργΰόι πλάισχον, όσους <$α γβμα χί$ασσίν
αλλ») <Γ' άλλος Ί'χανίν, οτηη &ίος ηγ& 'ιχαστον,
οσσοι ίσάς παντοίο λυγρας ύπάλυξαν αίλλας.
ΤΕΛΟΣ.
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